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 چکیده
 اب یبعر درس یادگیري واحد تولید و طراحی خالقیت ینب طهبرا ررسیب هدف اب پژوهش این
) س( زهرا فاطمه حضرت پردیس فرهنگیان دانشگاه در یبعر زبان آموزش در دختر دانشجویان آفرینی مهارت

 یبعر رشته دختر دانشجویان دادن قرار هدف جامعه اب پژوهش این در. گرفت انجام 1396 سال در اهواز
 تصادفی گیري نمونه روش نمونه گرفتن نظر در اب چنین هم و است نفر 140 آن حجم که فرهنگیان دانشگاه

 اب یادگیري واحد طراحی خالقیت ینب طهبرا اجراي رب مؤثر عوامل ررسیب هب نفر، 60 حجم هب نديب قهبط
 نظر در اب محقق اطالعات، گرداوري رايب. پردازد می یبعرزبان  آموزش در دختر دانشجویان آفرینی مهارت
 مورد که داد قرار ررسیب مورد اخبکرون آلفاي روش از سؤال 12 شامل را اي پرسشنامه پژوهش، اهداف گرفتن

 طهبرا ررسیب و مختلف هاي دیدگاه از آفرینی مهارت و خالقیت تعریف ضمن تحقیق این در. گرفت قرار تائید
 رب) نفس هباعتماد ،وخطر ریسک پذیرش پذیري، انعطاف( آن عادبا یادگیري واحد طراحی خالقیت ینب

 نوع از که تحقیق این در. گرفت قرار یینبت مورد مسئله یبعر زبان آموزش در دختر دانشجویان آفرینی مهارت
 نفس، هباعتماد( یادگیري واحد طراحی خالقیت ینب احتمالی طهبرا ررسیب البدن هب محقق است، ستگیبهم

 نشان نتایج. است یبعر زبان آموزش در دختر دانشجویان آفرینی مهارت و) پذیري انعطاف ،وخطر ریسک پذیرش
 و وخطر ریسک پذیرش پذیري، انعطاف ی،بعر زبان یادگیري واحد طراحی درس در خالقیت افزایش که دهد می

 .است رقرارب معناداري و تبمث طهبرا و انجامد می یبعر زبان آموزش در آفرینی مهارت افزایش هب پذیري انعطاف

 خوزستان استان فرهنگیان دانشگاه مدیر ۱
 مربی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان 2
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 دانشگاه ی،بعر زبان آموزش یادگیري، واحد طراحی درس آفرینی، مهارت خالقیت،: ها دواژهیکل

 فرهنگیان
 

 مقدمه. 1
 افکار، ها، ایده ظهور جدید، هاي ارزش خلق نوآوري، شاهد امروز پیچیده و متغیر دنیاي در

 و متغیر ماهیت دلیل هب عرصه این در دانشگاهی خشب و هستیم نوینی نیازهاي و ها خواسته
 نیروي و منشأ خالقیت. است پذیرا خود درون در را زیادي بمرات هب هاي دگرگونی خود پذیر انعطاف
 زمینه توان می ملی آموزش کیفی سطح ارتقاي اب. است الکترونیکی عصر در علمی رشد محرکه

 مهم هاي عرصه از یکی. آورد فراهم آموزشی نظام یک فراگیران میان در را پایداري و تبمث مشارکت
 دانشگاه در خالقیت زمینه ایجاد طریق از ها فعالیت پویایی آفرینی، مهارت هاي ایده سازي پیاده

 پژوهشی و آموزشی خالق هاي رویه و ها روش هب متکی دانشگاه الندگیب دوام و قاب. است فرهنگیان
 و جدید عرصه وارد جهانی تحوالت و داخلی محیط از تأثیرپذیري اب ما کشور هاي دانشگاه در. است

 و ها دیدگاه و آموزشی نوین هاي شیوه در خالقیت تأثیر درك لذا. است شده خود گذشته از تر متفاوت
 مهم هاي ضرورت از فرهنگیان دانشگاه در یادگیري واحد طراحی درس در آفرینی مهارت هاي روش

 مطرح نوآوري و خالقیت يریکارگ به حثب آفرینی، مهارت هب وطبمر احثبم در. است زمان این
 لندمدتب در. اند ودهب متکی زارهابا این هب یشترب که هایی دانشگاه است داده نشان هبتجر. شود می

 عبمنا از که دارند وجود افراد از گروهی دانشگاه هر در خالصه طور هب. اند داشته یشتريب موفقیت
 افراد از گروه این کوشدب ایدب دانشگاه مدیریت. کنند می استفاده دیگران از هترب فناورانه و مالی انسانی،

 سترب و فضا ایجاد راینبناب دهد؛ب فعالیت و رشد امکان ها، آن هب و کند حمایت و تشویق شناسایی، را
 یانب اب. است ررسیب خور در موضوعی آفرینی مهارت پرورش و رشد رايب مدیران طرف از بمناس

 و طرف ازیک دانایی عصر هب عنایت اب و کشور آموزشی توسعه در آفرینی مهارت و خالقیت اهمیت
 طراحی درس در خالقیت تأثیر میزان ررسیب هب تحقیق این در ها آن خصوصیات و ها ویژگی ذکر

 منشأهاي اگر. پردازیم می یبعر زبان آموزش در آفرینی مهارت رب فرهنگیان دانشگاه در یادگیري واحد
 یک ایده، یک که فردي یمبیا می را مهارت یک کنیم یبردیا را دنیا در موجود کارو بکس هر اًبتقری

 از نظر صرف را سودآور نحوي هب محصول یا خدمت یک عرضه رايب را شده داده تشخیص فرصت
 هب توجه اب. شود او موفقیت عامل تواند می نماید يریگیپ داشته، وجود راهش سر در که اشکاالتی

 ،آرگون. است نیاز توجهی لبقا خالقیت دارد، وجود آفرین مهارت یک راه بر سر که زیادي موانع
 داشتن همراه فرض اب تالش و وقت صرف اب اارزش،ب و نو چیز هر خلق فرایند« را آفرینی مهارت
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 از که استقاللی و فردي رضایت و مالی هاي پاداش آوردن دست هب و اجتماعی و روحی مالی، خطرات
 فرد که است معتقد ،کامرون). 234 ص ،1377آرگون، ( است کرده تعریف »شود می ناشی آن

 مخاطره اب عبمنا سیجب و حرفه یک ایجاد طریق از که است جدید فکر و ایده یک داراي آفرین مهارت
 ).111 ص ،2008. (است همراه اجتماعی، و مالی

 و زبان ایران، هب اسالم ینبم شریعت ورود از پس اما اند، ودهب آشنا یبعر زبان اب ازبدیر از ایرانیان
 هترینب و اسـالمی و قرآنـی فرهنگ فهم کلید واقع در یبعر زبان. یافت گسترش ایران در یبعر باد

 یبعر زبان آموزش رشـته نیـز اکنون هم. رود می شمار هب اسالمی کشورهاي میان اطبارت رايب وسیله
 رشته این در نفر هزاران سـالیانه و اسـت؛ دایر کشور، هاي دانشگاه از سیاريب در گوناگون، مقاطع در

 زبان آموزش رايب که گزافی هاي هزینه وجـود اب امروزه متأسفانه اما شوند، می تحصیل هب مشغول
 هاي مهارت نداشتن دلیل هب ی،بعر زبان آموختگان دانش شود، می صرف کشور هاي دانشگاه در یبعر

 هب چنین هم و اند رنیامدهب جدید نسل نیاز مورد هاي مهارت کردن رآوردهب عهده از عمل آموزشی، الزم
 عـاملی ما، عقیده هب. دارد وجود رشته این در یکاريب وپرورش، آموزش در نیازسنجی و نیاز عدم دلیل

 فاقـد افـرادي ـهب را رشـته ایـن آموختگان دانش و شده متعالی هدف این تحقق مانع امروز که
 وجود و ها رنامهب و محتوا ها، فعالیت طراحی ودنبن هدفمند است، کرده دیلبت الزم هاي توانمندي

 در ایجادشده ازنگريب اب حاضر حال در. است کارشناسی دوره دروس سرفصل در هایی نقص
 مسئله متأسفانه. است شده رطرفب نقیصه این فرهنگیان، دانشگاه کارشناسی هاي دوره هاي سرفصل
 ـاب شده اعالم اهداف و نکنند پیدا را خود عملی جایگاه ها، گذاري هدف که ودب شده اعثب یادشده

 رايب خطر زنگ یک و نشانه یک خود موضوع این واقع در. اشندب نداشته همخوانی واقعـی، خروجـی
. است فرد در توانمندي ایجاد رايب فرصت هترینب کارشناسی، مقطع شک یب. ودب آموزشی نظام

 اختیار یب و شـده آموزشـی گـروه وارد سـفید نیمـه لـوحی همچـون کارشناسی، دوره دانشجوي
 از پـس دانشـجو این. گیرد می قرار خود گروه لندمدتب و مدت کوتاه ردهايبراه اجـراي تحـت

 اسـت سـال چهار این طی گروه هاي فعالیت نماي تمام آیینه اًبتقری تحصیلی، نیمسال هشـت گذشـت
 قـرار دوره، همـین هاي فرض پیش راستاي در االترب قطعاً هاي دوره در وي تحصیلی رونـد ادامـه و

 گیـرد،ب شـکل آموز زبان در مقطع این در زبان عمومی هاي مهارت اگر راینبناب گرفت؛ خواهـد
 .نمود ریزي رنامهب آن پایه رب را تخصصی هاي آموزش توان می

 پژوهش اهداف. 2

 دانشجویان آفرینی مهارت و یادگیري واحد طراحی خالقیت ینب طهبرا ررسیب: اصلی هدف 2,1
 .اهواز فرهنگیان دانشگاه در یبعر زبان آموزش رشته دختر
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 :اهداف فرعی 2,2

 زبانین دانشجویان دختر رشته آموزش بآفرینی در  نفس و مهارت هبین اعتمادبطه بررسی راب 
 1396ی دانشگاه فرهنگیان اهواز در سال بعر

 ین دانشجویان دختر رشته آموزش بآفرینی در  ین پذیرش ریسک و مهارتبطه بررسی راب
 .1396ی دانشگاه فرهنگیان اهواز در سال بعر زبان

 زبانین دانشجویان دختر رشته آموزش بآفرینی در  پذیري و مهارت ین انعطافبطه بررسی راب 
 1396ی دانشگاه فرهنگیان اهواز در سال بعر

 فرضیات پژوهش. 3

آفرینی دانشجویان دختر در  طراحی واحد یادگیري و مهارتین خالقیت ب: فرضیه اصلی 3,1
 .معناداري وجود داردطه برای دانشگاه فرهنگیان اهواز، بعر زبانرشته آموزش 

 :فرضیات فرعی 3,2

 ین دانشجویان دختر در رشته بآفرینی در  نفس طراحی واحد یادگیري و مهارت هبین اعتمادب
 .طه معناداري وجود داردبی دانشگاه فرهنگیان اهواز، رابعر زبانآموزش 

 ر ین دانشجویان دختر دبآفرینی در  ین پذیرش ریسک طراحی واحد یادگیري و مهارتب
 .طه معناداري وجود داردبی دانشگاه فرهنگیان اهواز، رابعر زبانرشته آموزش 

 ین دانشجویان دختر رشته بآفرینی در  پذیري طراحی واحد یادگیري و مهارت ین انعطافب
 .طه معناداري وجود داردبی دانشگاه فرهنگیان اهواز، رابعر زبانآموزش 

 ي متغیرهاي تحقیقها فیتعر. 4

 آفرینی مفهومی مهارتتعریف  4,1

اختصاص  قیاز طر، و متفاوت اارزشبارت از فرایند خلق چیزي بآفرینی ع تعریف مفهومی مهارت
چنین دریافت پاداش مالی و رضایت  ی و همو اجتماعروانی  کسیر ابکافی همراه  و تالشزمان 

ي ریکارگ هبفرآیند  مند نظامآفرینی نتیجه  مهارت). 2008کامرون، (شخص از نتایج حاصله است 
 ).1384علیاري، (است  ازهایو ن ها فرصتاستفاده از  منظور هبي و نوآورخالقیت 

 آفرینی تعریف عملیاتی مهارت 4,2

ي که آزمودنی در پرسشنامه ا نمرهارت است از بآفرینی در این تحقیق ع تعریف عملیاتی مهارت
دانشجویان دختر رشته ین بآفرینی در  خالقیت طراحی واحد یادگیري و مهارت ریتأثسنجش 
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که میانگین حد  کند یماهواز تعیین  1396ی دانشگاه فرهنگیان اهواز در سال بعر زبانآموزش 
 .است 1,917پایین  و حد 4,83در این پرسشنامه ) خالقیت(االي متغیر مستقل ب

 مدل تحقیق. 5

 
 خالقیت. 6

راي بي ا تازهحل  که فرد، راه ردیگ یمخالقیت زمانی شکل ) 54، ص 1384(ه نظر علیاري ب
 و دوممسئله  حل راهاول : دو عنصراین تعریف شامل . ردب یمه کار برو شده، برو ا آنبي که ا مسئله
یکی از نویسندگان، خالقیت را درخشش یک . مسئله است کننده حلراي ب حل راهودن ب و نوتازه 

خالقیت چیزي است که موجود : گوید داند و می اي نو می ه وجود آوردن نظر و ایدهباندیشه و 
 .شود ه علت کور ذهنی ناشی از عادت دیده نمیبوده، اما ب

، و تحول، رشد راي ایجاد رفتاري خالقبخشیده و بیشتري بدانشمندان مفهوم خالقیت را توسعه 
 :دانند مهارت را ضروري می چهار دسته

و  عادباز ا، دامنه وسیعی متفاوت اریسبي ها حل راه ا خلقبتوانایی تفکر واگرا در فرد که  .1
 .ردیگ یم زوایاي مختلف یک مسئله را در نظر

 مفید در زمینه خالقیت هبو تجرداشتن معلومات وسیع  .2

 و معلوماتیات بادل تجربه منظور تبا دیگران باط برقراري ارتبتوانایی  .3

ه بي خالقیت و ریگ شکلوتحلیل انتقادي، زیرا فرد در جریان  راي تجزیهبتوانمندي فرد  .4
ي صحیح و ها حل راه براي انتخابکه  رسد یمي متعددي ها حل راهه بدلیل ذهن انگیزي 

 ي دقیق ضروري استو نقادي دیگر، داشتن قدرت قضاوت ها حل راهکنار گذاشتن 
 ).55، ص 1384علیاري، (

 ی�عر  ز�اندر آموزش  آفر��ی مهارت یادگ��ی  واحد خالقیت طرا��

 نفس اعتمادبھ

 پذیرش ریسک

 ی ر یپذ ا�عطاف
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ي خالقیت دارد ولی هم تا حدهرکس . هسازي استبل توسعه و بخالقیت فرایندي است که قا
ه بت براي خالقیت نسبیشتري برخی افراد توانایی ب، و استعدادها ها ییتواناسیاري از بچون 

ه توسعه برا  ها آنکه  اند کرده لیو تحصرخی افراد در محیطی رشد بچنین  هم. دیگران دارند
 و خالقانهیندیشند بآموخته است که خالقانه  ها آنه به بتجر بکس. خالقیت تشویق کرده است

 .عمل کنند

ي خاص ا هبجناره خالقیت مطرح شده است که هر کدام، بگوناگونی تاکنون در فیو تعار ها هینظر
 :وجود آورده شده استدر ادامه چند نمونه از تعاریف م اند داده، قرار دیتأکاز آن را مورد 

راي حل مسئله ب، )ي جدیدها افتیرهه بدست یافتن (ه عقیده گیلفورد، خالقیت تفکر واگرا ب -
 .، قرار دارد)ه پاسخ صحیحبدست یافتن (همگرا ل تفکر بمقا و دراست 

هاي جدید و مفید در  ارت از تولید ایدهبخالقیت ع«که  دارد یمیان ب) 322، ص 1380(ساالزار  -
 .»است ها نهیزمهمه 

ه یافتن بتوان گفت که خالقیت، فرایندي ذهنی است که منجر  ا در نظر گرفتن تعاریف فوق، میب
 .و جدید هستند همتا یبکه  شود یمیی ها فرآوردهها و یا  و ایده ها حل راه

کنار  و دره خالقیت را استخراج کنیم ب وطباگر نکات محوري و وجوه اشتراك همه تعاریف مر
ی توجه لبقاتوانند میزان  که می میرس یمارز در مورد خالقیت به چند ویژگی بیکدیگر قرار دهیم، 

 :از اند ارتبع ها یژگیواین . اشندبدر توصیف این مفهوم 

 .، فرایندي فکري و روانی استتیخالق .1

دیگري، ظهور  زیهر چ، یک شی و یا حل راه، دهیا ه شکل یک اثر،بتواند  خالقیت می محصول .2
 .کند

 .ي نو وجدید استا دهیپدخالقیت،  محصول .3

 .ر تازگی، داراي ارزش نیز استبخالقیت اثري است که عالوه  محصول .4

 .وجود دارد شیوب کمیک توانایی عمومی است که در همه افراد،  تیخالق .5

 .اط مستقیم داردبمحیط اجتماعی و فرهنگی، ارت ابو ل پرورش است ب، قاتیخالق .6

کاري خالقانه است که . ودن استب فرد هبو منحصرودن بمشخص ویژگی خالقیت متمایز  طور به
اشید که خالقیت چیز مرموزي، نیست که فقط در به خاطر داشته باشد، اما بلی متفاوت با کار قب

اید سعی کنید این براین بناب؛ گیردبآن را یاد تواند  لکه هر کسی میباشد، بي خاص ا عدهاختیار 
 .ند، رها کنیدبمهارت را در خود، پرورش دهید و استعداد نهفته خود را از 
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 تر خالق لزوماًاست،  تر اهوشباید توجه کرد که این تصور درست نیست که هر کس به این نکته ب
ه بتواند  اشد، میبراي کارش الزم است هوش داشته بي که ا اندازهه باگر شخصی . هم هست

ین سن و خالقیت بطه بچنین در را هم. اشدبي هر کس دیگري در آن زمینه کاري، خالق  اندازه
ا افزایش سن، باشد بی هم داشته بمناس طیو محخود استفاده کند  بتوان گفت اگر فرد از تجار می

 طور نیهم. شود یمرفتن سنش، از خالقیت وي کاسته اال با ب، در غیر این صورت شود یم تر خالق
افرادي که تحصیالت رسمی  شود یمسیار دیده بروز خالقیت، تحصیالت عامل اساسی نیست، بدر 

ی، مشاهده نشده و عالاال ب التیا تحصب در افرادکه  اند دادهروز بیی از خود ها تیخالق، اند نداشته
 .است

 نفس هباعتماد 6-1

. رجسته شخصیت خالق استبي ها یژگیونفس از  هباکثر روان شناسان معتقدند که اعتماد اًبیتقر
ه بو  شود یم یده و سازمان دبای یمآن قواي فرد، تمرکز  به موجبنفس، توانایی است که  هباعتماد

ا بدر این حالت فرد . شود یمیشتر تصور فرد از خود بانسجام  بنفس موج هبدیگر سخن، اعتماد
. ندیب یمل و توانا بلکه خود را در حد معقول قاب، کند ینمي خود نگاه ها ییتواناه بتردید شک و 

اشد، خود بزیرا اگر چنین ن؛ )54، ص 1380داریانی، ( شود یمی دیده بخو هباین تصور در فرد 
او . ی در هم خواهد شکستو اجتماعل نامالیمات فردي بدر اندك مدتی در مقا پنداره فرد خالق

ی درستی از بتواند ارزیا ه همین دلیل میبو  کند یممعقوالنه اعتماد  شیها يو توانمنده خود ب
که فرد خالق، شهامت و  شود یم بنفس موج هباعتماد. اشدبي موجود و آتی، داشته ها تیموفق

هراسی  آنکه یبفرد خالق . ه کندبو موانع، غل ها تیمحدودر بتواند باشد و بجسارت کافی داشته 
و ي خود را تحلیل ها يکار و کمپردازد و نقصان خطا به نقد از خویشتن بتواند  ه خود راه دهد میب

ا مسائل مورد نیاز و بله براي رویارویی و مقابتا  سازد یمروش او را آماده  نیا ؛ ونماید مشخص
 ).77، ص 2014کاسی تولو، (ي دیگران، آماده شود  هیناحي احتمالی از رخوردهاب

 وخطر ریسک ذیرشپ 6-2 

 ها تیموفقسیاري از به بورود . ال از خطر استب، پذیرش یا استقنفس هبو اعتمادرآیند اراده مستقل ب
ي امدهایپول همه ب، مستلزم قزیرانگب تیحساسي ها پرسش مطرح همبو مي ناشناخته ها و مکان

این افراد  ها آنه اعتقاد ب. شوند یمتصور  شق کلهاور عمومی افراد خالق، افرادي بدر . ممکن است
ی افراد در تاریخ شق کلهته شواهد فراوانی از بال. آگاهی کافی ندارند دهند یماره کاري که انجام بدر

 لوحانه سادهاور عمومی کمی بول این بته قبال). 112، ص 2008کامرون، (علم گزارش شده است 
لکه ب، دارد یم واه عمل به کار نیست که فرد خالق را باست، زیرا این ناآگاهی یا عدم وقوف 
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دارد چنین  می را وا ها آنکه  هاست ناشناختهراي روشن شدن نتایج، حقایق یا بافراد  يمند عالقه
حال  ااینبي آن، آگاه هستند امدهایپاز خطر  ها آنخرند در حقیقت به جان بشجاعانه پیامدها را 

ه عنوان یک قاعده ب. ردیپذ یم ریتأثي فردي ها تفاوتد خالق از در افرا وخطر ریسک پذیرشمیزان 
 .کنند یمال باز یک ریسک خطر متوسط استق ها آنتوان گفت که  می

 پذیري انعطاف 6-3

که  شود یماعث بپذیري  انعطاف. ی ذهن استو گوناگوني ریپذ تنوعه معناي بپذیري  انعطاف 
وقتی از کودکی . اشندبرخوردار شوند و یکسان و یکنواخت نبی و گوناگوناز تنوع  دشدهیتولافکار 

هواپیما اکتفا کند، او  و اقسامه نامیدن انواع برید، اگر او فقط ببوسایل پرنده را نام  میپرس یم
فکر از یک  شود یماعث بپذیري  انعطاف. اند و متنوعپذیر نیست، زیرا وسایل پرنده متفاوت  انعطاف

پذیر،  فکر انعطاف ه دیگر سخن،ب. رده شودب ها نهیو زم ها محدودهسایر ه بمحدوده خارج شده و 
و و افکار را گوناگون  دهد یمودن، نجات بي تکرار دیقپذیري، فکر را از  انعطاف. ي استعدبچند

 ).55، ص 1380داریانی، ( کند یم متنوع

 آفرینی مهارت وعاد خالقیت با رابطه. 7

 آفرینی مهارتو نفس  هباعتماد رابطه 7-1

آفرینی  مهارت و گسترشراي رشد ب، همراه است و نفس هبو اعتمادا خالقیت بآفرینی  مهارت
و نفس  هباعتماد و توسعهاز طریق رشد . ضروري و الزم است کامالًنفس،  هبرخورداري از اعتمادب
رشد ه توسعه و بتوان  ي روان شناسان می هیتوص و موردهاي متداول  ي از روشریگ هرهب

و  دارد یمربکارهاي خالقانه گام  اال در راهبنفس  هبشخصی که داراي اعتماد. آفرینی پرداخت مهارت
که  شود یماعث بشود،  نمی و شکستي احتمالی جامعه دچار ضعف و عنصرها رهایتحقل بدر مقا

 ه یکب لیدبو تیاورد به وجود بي درونی فرد، شکوفا شده و عمل خالقانه را روهاینو  استعدادها
 ).33، ص 2015راون، ب(شود  آفرین مهارت

 آفرینی در مهارت وخطر ریسک رابطه پذیرش 7-2

این . اشدب يریو خطرپذا خالقیت به معناي ایجاد فعالیتی که همراه بآفرینی در علوم جدید  مهارت
 ریپذ سکیرو مدیریت درست هدایت شود که  برنامه مناسبا یک باید بي ریو خطرپذخالقیت 

اعث بمورد توجه دیگران قرار نگیرد و از آن انتقاد کند و  اش دهیاکه فکر یا  هراسد ینم. تاس
 ).99، ص 1377آقایی افشانی، (زند بی نیو کارآفرداع به ابکه دست  شود یم

 آفرینی پذیري در مهارت انعطاف رابطه 7-3
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فردي که داراي ذهن . ذهنی است باز یک قاعده و چارچو پذیري، توانایی دست کشیدن انعطاف
ه مسئله بي متفاوت ها هیزاو و از کند یمنگاه  ا دیدهاي متفاوتبه مسائل بپذیري است  انعطاف

 .رسد یمه ذهنش بي جدید ها دهیو ا نگرد یم

 آفرینی مهارت. 8

از آن ارائه  شده رفتهیپذآفرینی وجود دارد، اما هنوز یک تعریف عام و  تعاریف زیادي از مهارت
 :از اند ارتبعرخی از این تعاریف ب. نشده است

ک زندگی یا یک بسیاري معتقدند یک سبلکه بآفرینی نه تنها یک نوع زندگی شغلی است  مهارت
ا هیجان، ریسک، تنوع، ب توأمي است ا یزندگزندگی کارآفرینانه . ک تفکر یا یک فرهنگ استبس

ي که در آن از سکون و ا یزندگقیت و فرصت گرایی، تغییر، شکست، پیروزي، شوق، تالش، خال
که دوست  کنند یم بزندگی شغلی کارآفرینانه را افرادي انتخا. ري نیستبرخوت و ناامیدي خ

یشتر، خالقیت بتالش  قیاز طراین موفقیت را  خواهند یم ها آناشند ب تر موفقدارند از دیگران 
طوري است که نه  ها آني  هیروح. آورند ه دستب ها فرصتي از ردارب هرهبیشتر و خلق و کشف ب

ال تحقق به دنبسخت  ها آن. ر دیگرانبو نه از ریاست کردن  دیآ یماز رئیس داشتن خوششان 
خود هستند و در این راه پول فقط معیاري جهت نشان دادن میزان  انداز چشمخشیدن آرمان و ب

درآمد  بوکار تنها کس به کسبا از ورود اگر قصد شم. موفقیتشان است نه هدف غایی فعالیتشان
آوردن پول اول  ه دستبراي بمعتقد است  آفرین مهارت .اشد کارآفرین نیستیدب تر عیسریشتر و ب
شکست در . اید طعم شکست را چشیدبه موفقیت اول براي رسیدن باید از پول چشم پوشید و ب

او اگر هیچ پولی از . ه سود نشده استبدیل بآن ت دیفواي است که هنوز ا واقعهنظر کارآفرین 
 .کند یمخود را موفق حس  ردب یمنیاورد تا زمانی که از کارش لذت  ه دستبکارش 

اگرچه در مشاغل غیر  ها آن. ي جدید استها فرصتها و  مهارت آفرین همواره در جستجوي ایده
هستند تا موقعیت خود ان مشاغل آزادي که فقط در تالش با صاحباما  کنند یم گیري فعالیتبمزد

ي جدید ها فرصتدون داشتن ایده جدید یا خلق برا حفظ کنند و منافع اقتصادي خود را 
ه علت عدم یافتن یک بی را خوداشتغال ها آن. سیاري دارندبي ها تفاوتوکار افزایش دهند  بکس

 شان دهیاه خاطر اجراي فکر و بلکه ممکن است سازمانی را ب اند نکرده بشغل استخدامی انتخا
) متعهد شدن(ه معناي ب entrepreneurواژه کارآفرینی از کلمه فرانسوي . اشندبترك کرده 

: تعریف نموده است گونه نیاستر واژه کارآفرین را بدانشگاهی و نامه واژه. نشات گرفته است
و ی، اداره ده سازمانا ي یک فعالیت اقتصادي رها مخاطره شود یمکارآفرین کسی است که متعهد 

و ي از طرف دولت گذار هیسرمامنتظر  نیکارآفر ا تعریفی که از کارآفرینی ارائه گردیده،ب. کند لبتق
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از  و استفاده ها فرصتا شناخت صحیح از باشتغال از طرف دولت نیشت، او خود  جادیا
ع، ایده خود را عملی بمنا تیریو مدی ده سازمان ابو ي راکد، امکاناتی را فراهم نموده ها هیسرما

 .دینما یم

ه وسیله نیروهاي شخصی بکسی است که  آفرین مهارت علم روانشناسی و روانشناسان معتقدند که
ه نمودن، انجام به چیزي، تجربکردن یا رسیدن  به کسبیل نیاز بنیروهایی از ق رود یمه پیش بخود 

و ررسی الگو رفتاري به بیشتر بن گروه دادن یا شاید فرار از قدرت اختیار کردن در حقیقت ای
و ه تشریح کارآفرینی بیشتر بدانشمندان مدیریت نیز . پردازند یمي خاص کارآفرینان ها یژگیو
 نظران بصاحاما تعریفی که اکثر اند؛  پرداختهي موجود ها سازمانکارآفرینانه در  طیو محجو  جادیا

ارت است از فرایند خلق چیزي بکارآفرینی ع: نظر دارند این تعریف است که در مورد آن اتفاق
 .ا ریسکبکافی همراه  و تالشاز اختصاص زمان  و متفاوت اارزشب

 یبرع زبان ه آموزشمعرفی رشت. 9

یت بتر هدف آن که آموزشی در نظام آموزش عالی است يها یکی از رشته یبعر زبانآموزش 
رآورده ب زبانرد این بمختلف کشور را از لحاظ کار يها توانند نیازهاي سازمانبافرادي است که 

 يها نهیا در زمرتحصیالت تکمیلـی ایـن رشـته احتیاجـات کشـور  يها تحصیل در دوره .نمایند
 بومص نامه نییا آبق بمطا و نظام آموزش آن سازد یم مرتفع مختلف مانند تحقیقات و تعلیمات

 .است يزیر رنامهبشوراي عالی 

 اساسی ر نص صریح قانونبنا ب آموختگان رشته دانش يها يسرفصل دروس و توانمند اهداف،
اما  نیست، ثیقرآن و حد ا مفاهیمب در ایران چیزي جز آشنایی یبعر زبانهدف آموزش  نیتر مهم

افزایش «. اند تعریف نمودهرشته  راي اینبدیگري را نیز ي اندازها ی کشور چشمبعر يها گروه
ی، بعر يیات و کشورهابت، شناخت تاریخ ادالاط و نگارش مقـابرقراري ارتبتوانش دانشجو در 

منظور  هبمتون حقوقی  ستن آن در ترجمه، شناخت ترجمهبـه کار بـی و بعر یشناس زبانشناخت 
همین  ، ازجمله»یباد لیها و شناخت نقد و تحل ستن آن هنگام اشتغال در دارالترجمهبکار  هب

ی دانشگاه بعر یاتبو اد زبانپایگاه گروه ( ی در ایـران استبعر زبانروز شده آموزش ب اهداف
. تعریف شده است گونه نینیز ا آموختگان ایـن رشته خشی از توانمندي دانشب). اصفهان

ه، وزارت وزارت امور خارج یلبآموختگان این رشته قادرند نیاز ادارات مختلف از ق دانش«
 ریگروهی و غ يها فرهنگـی و جهانگردي، رسانه راثیفرهنـگ و ارشـاد اسـالمی، سـازمان م

» ه تدریس شوندبمشغول  یـا استاد یربه عنوان دبتوانند  می همچنین. رآورده سازندب یگروه
)https://literature.ut.ac.ir/arabic-lan.( 
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 درس طراحی واحد یادگیري 1-9

را طراحی  يمند یادگیري نظام يها توانند در راستاي اهداف نظام آموزشی فرصتباید بمعلمان 
افت و زمینه بدانش آموزان و نیز تأثیرات  هاي یادگیري فردي، عالیق و روش يها کنند که تفاوت

امر  نیا .تواند موفقیت یادگیرندگان را تضمین نمایدب نظر قرار داده و ر یادگیري را مدباجتماعی 
توانند بشناسند و به عنوان یک رویکرد سیستمی بآن است که معلمان طراحی آموزشی را مستلزم 

در . ه نمایندبواقعی تجر يها تیی در یک موقعبمسئله تا ارزیا ییفرآیند آن را از مرحله شناسا
ه خلق موقعیت دست باز پیش تعیین شده، خود  يها جاي اجراي طرحه بچنین شرایطی معلمان 

فرد  هبمنحصر يها تیه نیاز یادگیرندگان در موقعبراي پاسخ بخشی را باثر يها طرحخواهند زد و 
 .تولید خواهند کرد

استفاده از . طراحی اسکلت یک ساختمان یا معماري آن است ي منزله هبطراحی یک واحد یادگیري 
از  تدریس و یادگیري، رویکرد مفیدي است و معلمان را يها تییشتر موقعبواحد یادگیري در 

. دارد یدرسی مصون نگه م بها و صفحات ویژه کتا افتادن در دام صرفاً تدریس مفاهیم و فعالیت
که  کند یه معلمان کمک مب جیتدر هب بتمرین و مهارت ورزي در طراحی واحد یادگیري مناس

و  ه تنظیمبرنامه درسی، خود بها و عناوین و اهداف  ا استفاده از در دست داشتن سرفصلبتوانند ب
که  یازسنجیه نبا توجه بدر این مقاله . هاي یادگیري اقدام کنند فعالیت یده تولید محتوا و سازمان

راي براي پایه یازدهم انسانی صورت گیرد بتا یک واحد یادگیري  نمود یصورت گرفته ضروري م
ه مسائل بها  آن یشناس ییابیرانگیختن حس زب ی وبتغییر دادن نگرش دانش آموزان از درس عر

ه قواعد صرف و بی تنها محدود بعر زبانر اینکه باشد بالغی و شعر اختصاص یافته تا تأکیدي ب
راي افزایش باست  يا ، پنجرهفیاز این ظرایف لطا يا ا گوشهبآموز  و آشنایی دانش ستینحو ن
 زبانها چه در  ی آنبپرورش ذوق اد اعث تقویت وبچنین  هم مقدس و زبانه این ب او ي عالقه

 به تحلیل مخاطبعد از نیازسنجی به این مقصود براي رسیدن ب. شود یی مبفارسی و چه در عر
 .شد یده یان گردید و در نهایت محتوا سازمانبازآن اهداف آموزشی  پرداخته شد و پس

 روش تحقیق. 10

ت ین خالقیبطه احتمالی بررسی رابال به دنبستگی است محقق بدر این تحقیق که از نوع هم
آفرینی  مهارتو ) پذیري ، انعطافوخطر ریسک پذیرشنفس،  هباعتماد(طراحی واحد یادگیري 
نفر از دانشجویان  140 موردنظرجامعه آماري تحقیق  .ودبی بعر زباندانشجویان در آموزش 

روش . خوزستان واحد دخترانه اهواز است در دانشگاه فرهنگیان 96ی ورودي بي عرها رشته
در این . نفر مشخص شد 60 شده يندب قهبطگیري تصادفی  ا استفاده از روش نمونهبگیري  نمونه
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ا استفاده از طیف لیکرت بدر این پرسشنامه . استي اطالعات، پرسشنامه آور جمعتحقیق روش 
ي رابو است  سؤال 12پرسشنامه تحقیق حاضر شامل ). 2004مقیمی، (ي شده است ندبازیامت

خالقیت در  ریتأثه بوط بمر 3-1ي ها سؤال. سنجش فرضیه تحقیق طراحی گردیده است
 9-7ي ها سؤالآفرینی و  پذیري در مهارت انعطاف ریتأثه بوط بمر 6-4ي ها سؤالآفرینی و  مهارت

 ریتأثه ب وطبمر 12 -10ي ها سؤالآفرینی و  در مهارت وخطر ریسک پذیرش ریتأثه بوط بمر
آفرینی  متغیر مستقل و مهارت عنوان هبدر این تحقیق خالقیت . است آفرینی ر مهارتنفس د هباعتماد

ناي بر مبو  شده مطرحپرسشنامه  ر اساسباین متغیرها . اند شده گرفتهسته در نظر بمتغیر وا عنوان هب
 رايب شود یمي ریگ اندازه شده بانتخاي ها نهیگزراي هریک از بطیف لیکرت  ر اساسبامتیازات که 

ا استفاده از ب و سپسه هر متغیر را مشخص نموده بوط بمر سؤاالتتدا میانگین بآزمون فرضیه ا
ي آماري ها کیتکنا کمک بسته بین متغیرهاي مستقل و وابط بروا spss افزاري سته نرمب

 .کردند یموتحلیل  تجزیه

 ي آماريها داده لیوتحل هیتجز. 11

 :ي توصیفیها افتهی 1-11

و پرسشنامه  سؤاالتو کلیه  ها یآزمودناطالعات در خصوص تعداد  رندهیرگبدري توصیفی ها افتهی
 .نفر است 60 ها یآزمودنکه تعداد کل  استدرصد و فراوانی  لحاظ از

 ي توصیفیها آماره -1جدول 

 

آفرینی دانشجویان  مهارت وخالقیت طراحی واحد یادگیري  رابطه :ي اول هیفرض 1-1-11

 یبعر زبانآموزش 

 ي توصیفیها آماره -2جدول 

 مد میانه میانگین 
انحراف 
 استاندارد

دامنه 
 تغییرات

 یشترینب کمترین

 00/5 00/1 00/4 16/1 00/5 00/4 84/3 خالقیت

 آفرینی مهارت
 مد میانه میانگین

انحراف 
 استاندارد

دامنه 
 تغییرات

 بیشترین کمترین

46/43 00/45 0/39 73/6 00/24 00/29 00/53 
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 ها یآزمودنه شاخص خالقیت بوط بفراوانی و درصد مر -3جدول 

 درصد فراوانی خالقیت

 2/2 3 خیلی کم

 3/13 10 کم

 2/22 10 متوسط

 2/22 12 زیاد

 0/40 25 خیلی زیاد

 0/100 60 کل

 

دانشجویان  آفرینی مهارت ونفس طراحی واحد یادگیري   هباعتماد رابطه: ي دوم هیفرض 2-1-11

 یبعر زبانآموزش 

 ي توصیفیها آماره -4جدول 

 اعتماد

 نفس به

میانگ
 ین

انحراف  مد میانه
 استاندارد

دامنه 
 تغییرات

 یشترینب کمترین

60/3 00/4 00/3 98/0 00/3 00/2 00/5 

 

 ها یآزمودننفس  هبه شاخص اعتمادبوط بفراوانی و درصد مر -5جدول 

 درصد فراوانی نفس هباعتماد

 0 0 خیلی کم

 3/13 10 کم

 6/35 20 متوسط

 9/28 17 زیاد

 2/22 13 خیلی زیاد

 0/100 60 کل
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آفرینی  مهارت وپذیرش خطر و ریسک طراحی واحد یادگیري  رابطه :ي سوم هیفرض 11-1-3

 یبعر زباندانشجویان آموزش 

 ي توصیفیها آماره -6جدول 

 
 ها یآزمودنه شاخص پذیرش خطر و ریسک بوط بفراوانی و درصد مر -7جدول 

 درصد فراوانی پذیرش خطر و ریسک

 9/8 6 خیلی کم

 3/13 8 کم

 2/22 13 متوسط

 2/22 13 زیاد

 3/33 20 خیلی زیاد

 0/100 60 کل

 

 آفرینی مهارت وپذیري طراحی واحد یادگیري  انعطاف رابطه: ي سوم هیفرض 4-1-11

 یبعر زباندانشجویان آموزش 

 ي توصیفیها آماره -8جدول 

 

 ها یآزمودنپذیري  ه شاخص انعطافبوط بفراوانی و درصد مر -9جدول 

 درصد فراوانی پذیري انعطاف

پذیرش خطر و 

 ریسک

 مد میانه میانگین
انحراف 
 استاندارد

 یشترینب کمترین دامنه تغییرات

57/3 00/4 00/5 32/1 00/4 00/1 00/5 

 انعطاف

 پذیري

 مد میانه میانگین
انحراف 
 استاندارد

دامنه 
 تغییرات

 یشترینب کمترین

46/3 00/4 00/4 23/1 00/4 00/1 00/5 
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 9/8 6 خیلی کم

 3/13 8 کم

 2/22 13 متوسط

 3/33 20 زیاد

 2/22 13 خیلی زیاد

 0/100 60 کل

 

 :اطیبي استنها افتهی 2-11 

هاي آماري است  از روش ي اطالعاتی است در خصوص آن دسته رندهیرگبدراطی بي استنها افتهی 
رسیم اجراي این به اطالعات ناشناخته بي دانسته شده ها دادها استفاده از بتا  سازد یم که ما را قادر

تصادفی ساده  صورت هبي است که ا نمونهرآورد پارامترهاي جامعه از طریق باعمال مستلزم 
و حکم رد  ها هیفرضررسی به ب ستگیبهم بضری لهیوس هبکردیم در این تحقیق سعی شده  بانتخا

 .اشیمبودنشان را داشته ب دیتائیا 

 ستگیبهم بآزمون ضری 2-11

آفرینی  مهارت و خالقیت طراحی واحد یادگیري رابطه: ي اول هیفرضآزمون  1-2-11

 یبعر زباندانشجویان رشته آموزش 

 از پرسشنامه آمده دست هبمتغیرهاي  -10جدول 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد ها گروه

 73/6 46/43 15 آفرینی مهارت

 09/2 53/11 15 خالقیت
 

 ستگی جفت نمونهبهم بضری -11جدول 

 يدار یمعنسطح  ستگیبهم بضری

839/0 000/0 

ین بیعنی  میریپذ یماست فرضیه را  05/0ي کمتر از دار یمعنمقدار سطح  که نیاه با توجه ب
طه معناداري بی دانشگاه فرهنگیان رابعر زبانآفرینی دانشجویان رشته آموزش  خالقیت و مهارت
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آفرینی  اشد مهارتبیشتر بت و مستقیم است یعنی هرچه خالقیت بطه مثبوجود دارد که این را
 .یشتر استب

 
آفرینی  مهارت نفس طراحی واحد یادگیري و بهاعتماد رابطه: ي دوم هیفرض آزمون 11-2-2 

 یبدانشجویان آموزش عر

 از دو پرسشنامه آمده دست هبمتغیرهاي  -12جدول 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد ها گروه

 73/6 46/43 15 آفرینی مهارت

 56/1 80/10 15 نفس هباعتماد

 

 ستگی جفت نمونهبهم بضری -13جدول 

 يدار یمعنسطح  ستگیبهم بضری

733/0 002/0 

ین بیعنی  میریپذ یماست فرضیه را  05/0ي کمتر از دار یمعنمقدار سطح  که نیاه با توجه ب
طه بی دانشگاه فرهنگیان رابعر زبانآموزش  در رشتهآفرینی دانشجویان  نفس و مهارت هباعتماد

اشد بیشتر بنفس  هبت و مستقیم است یعنی هرچه اعتمادبطه مثبمعناداري وجود دارد که این را
 .یشتر استبآفرینی  مهارت

و پذیرش خطر و ریسک طراحی واحد یادگیري  رابطه: ي سوم هیفرض آزمون 3-2-11

 یبآفرینی دانشجویان عر مهارت

 از دو پرسشنامه آمده دست هبمتغیرهاي  -14جدول 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد ها گروه

 73/6 46/43 15 آفرینی مهارت

 31/2 73/10 15 پذیرش خطر و ریسک
 

 ستگی جفت نمونهبهم بضری -15جدول 

 يدار یمعنسطح  ستگیبهم بضری

 



 عربی زبان آموزش رشته در دانشجویان آفرینی مهارت با عربی درس یادگیري واحد طراحی خالقیت رابطه بررسی | 145
اهواز) س( زهرا فاطمه حضرت پردیس فرهنگیان دانشگاه  

838/0 000/0 

ین پذیرش بیعنی  میریپذ یماست فرضیه را  05/0ي کمتر از دار یمعنمقدار سطح  که نیاه با توجه ب
طه بی دانشگاه فرهنگیان رابعر زبانآفرینی دانشجویان رشته آموزش  خطر و ریسک و مهارت

یشتر بت و مستقیم است یعنی هرچه پذیرش خطر و ریسک بطه مثبمعناداري وجود دارد که این را
 .یشتر استبآفرینی  اشد مهارتب

آفرینی  مهارتو پذیري طراحی واحد یادگیري  انعطاف رابطه: ي چهارم هیفرضآزمون  4-2-11

 یبعر زباندانشجویان 

 از دو پرسشنامه آمده دست هبمتغیرهاي  -16جدول 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد ها گروه

 73/6 46/43 15 آفرینی مهارت

 58/2 40/10 15 پذیري انعطاف
 

 ستگی جفت نمونهبهم بضری -17جدول 

 يدار یمعنسطح  ستگیبهم بضری

731/0 002/0 

ین بیعنی  میریپذ یماست فرضیه را  05/0ي کمتر از دار یمعنمقدار سطح  که نیاه با توجه ب
طه بی دانشگاه فرهنگیان رابعر زبانآفرینی دانشجویان رشته آموزش  پذیري و مهارت انعطاف

اشد بیشتر بپذیري  ت و مستقیم است یعنی هرچه انعطافبطه مثبمعناداري وجود دارد که این را
 .یشتر استبآفرینی  مهارت

 

0.839 

0.731 

0.838 

0.733 

0.65 

0.7 

0.75 

0.8 

0.85 

پذیری انعطاف خالقیت ریسک و خطر پذیرش  نفس بھ اعتماد   

 مھارت آفرینی ضریب ھمبستگی با 
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است و  839/0ر برابخالقیت است که این مقدار  هب هبوط بستگی مربهم بیشترین مقدار ضریب
 .است 731/0ر برابپذیري است که مقدار آن  ه انعطافبوط بکمترین مقدار مر

 يریگ جهینتحث و ب

رشته از نظر دانشجویان  آفرینی مهارت و طراحی واحد یادگیري ین خالقیتب: فرضیه اول

 .دارد وجودمعنادار طه برا ی دانشگاه فرهنگیانبعر زبانآموزش 

مشاهده  دار یو معنت بطه مثباز دیدگاه دانشجویان را آفرینی مهارتا بین خالقیت ب شود یممالحظه 
راین بناب؛ است 0,000 يدار یمعن و سطح 0,839 ستگیبهم با ضریبر برابطه بکه این را شود یم

طراحی ا افزایش خالقیت باز دیدگاه دانشجویان  گرید ارتبع هبگردیده است  دیتائفرضیه اول 
 .دبای یمنیز افزایش آفرینی  مهارت، واحد یادگیري

رشته  انیدانشجو نظراز آفرینی  مهارت و طراحی واحد یادگیرينفس  هبین اعتمادب :دومفرضیه 

 دارد وجود معنادارطه برا ی دانشگاه فرهنگیانبعر زبانآموزش 

 دار یو معنت بطه مثباز دیدگاه دانشجویان را آفرینی مهارتا بنفس  هبین اعتمادب شود یممالحظه 
؛ است 0,002ي دار یمعن و سطح 0,733ستگی بهم با ضریبر برابطه بکه این را شود یممشاهده 

نفس  هبا افزایش اعتمادباز دیدگاه دانشجویان  گرید ارتبع هبگردیده است  دیتائراین فرضیه دوم بناب
 .دبای یمش افزایآفرینی  مهارت، طراحی واحد یادگیري

از نظر آفرینی  مهارت و طراحی واحد یادگیري وخطر ریسک پذیرشین ب: فرضیه سوم

 .طه معنادار وجود داردبرا ی دانشگاه فرهنگیانبعر زبانرشته آموزش دانشجویان 

و ت بطه مثباز دیدگاه دانشجویان را آفرینی مهارتا ب وخطر ریسک پذیرشین ب شود یممالحظه 
 0,000ي دار یمعن و سطح 0,838ستگی بهم با ضریبر برابطه بکه این را شود یممشاهده  دار یمعن

ا افزایش باز دیدگاه دانشجویان  گرید ارتبع هبگردیده است  دیتائراین فرضیه سوم بناب؛ است
 .دبای یمافزایش  آفرینی طراحی واحد یادگیري، مهارت وخطر ریسک پذیرش

از نظر دانشجویان آفرینی  مهارت و طراحی واحد یادگیري پذیري ین انعطافب: چهارمفرضیه 

 .دارد وجود معنادارطه برا ی دانشگاه فرهنگیانبعر زبانرشته آموزش 

 دار یو معنت بطه مثباز دیدگاه دانشجویان را آفرینی مهارتا بپذیري  ین انعطافب شود یممالحظه 
؛ است 0,002ي دار یمعن و سطح 0,731ستگی بهم با ضریبر برابطه بکه این را شود یممشاهده 

ا افزایش باز دیدگاه دانشجویان  گرید ارتبع هبگردیده است  دیتائراین فرضیه چهارم بناب
 .دبای یمافزایش آفرینی  مهارت طراحی واحد یادگیري، پذیري انعطاف
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