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 خالقیتبه ساخت آزمونی برای سنجش نگرش مدرسین نسبت 
 

 *دکتر مریم طباطباییان

 
 

 چکیده
 خالقیت  نسبت به را  آموزگاران  های مثبت و منفی      طور مؤثر نگرش   ههدف این پژوهش ساخت آزمونی بود که بتواند ب         :هدف

 . دهد نشان 
 جملـه از منـابع      150نخسـت   . انجـام شـد   رستون و چاو     ت نمای های یکسان   فاصله  روش ی  پایهساخت این آزمون بر      :روش

 یک آزمون مقدماتی    کمک  هها ب  جملهشمار  . خالقیت بود ی    بارههای متفاوتی در   نگرش ی  دربردارندهآوری شد که     گردگوناگون  
 تا خنثی   ای ترستون از نامطلوب    از مقیاس هفت درجه   گیری    بهره داور این جمالت را با       111 سپس   .یافت عبارت کاهش    90به  

 بنـدی داوران محاسـبه       طبقـه  ی  پایـه هـا بر   ابهام جملـه  های    هها و درج   سپس مقادیر عددی مقیاس   . بندی نمودند  و مطلوب طبقه  
 .گردید
ی   دامنـه شدند که   شکلی برگزیده   اهداف پژوهش بودند به     راستای  ابهام و در    ی    ه عبارت که دارای کمترین درج     30 :ها    یافته
ـ  عبـارت برگزیـده ارا     30هـای ابهـام بـرای         های مقیاسی و درجه      ارزش .ستار مقیاس ایجاد کنند   ای را در پیو    گسترده  ه شـده   ی
 .است

 .تواند کارایی این آزمون را افزایش دهد  نسبت به خالقیت، می های موازی برای سنجش نگرش کار بردن آزمون  به:نتیجه
 

 مان هاي يكسان نگرش، خالقيت، ترستون، روش فاصله: كليدواژه
 
 

 مقدمه
شـده اسـت   ارایه گوناگونی  های    تعریفخالقیت  از  

 1تـورنس . ای هسـتند    ویـژه که هر یک بیـانگر دیـدگاه        
 ،شـود  میشناخته   یگرای محیطاز پیشگامان   که  ) 1962(

100 - 109، 2 و 1ماره اندیشه و رفتار، سال دهم، ش



، هـا   هـا و اخـتالل     تفکر خالق را فرایند احساس خـالء      
 ی ه دربـار هایی  هها و فرضی   دهی ایده  ب، شکل یعناصر غا 
 تعبیـر و    ،هـا  ، برآورد نتیجـه   ها  هودن این فرضی  آنها، آزم 
  .داند ها می هاین فرضیی  دوبارهآزمودن 

یک نظریـه پـرداز مکتـب       عنوان    به) 1954( 1راجرز
تنها مفهوم خالقیت را    بر این باور است که       ییگرا انسان

ـ  یا پدیـده  رویدادها    و هنری  آثار   ی  در زمینه  ای قابـل   ه
وی خالقیت در نهایت    باور  به  . کار برد   توان به   دیدن می 

 راجـرز آن را هـدف       وشـود    آدمی می شکوفایی  باعث  
 .پندارد  پیشرفت هر انسانی مینهایی

خالقیـت را   گـرا     عنوان یک انسـان     به) 1968( 2مزلو
بـه همـه یـا    آغاز زندگی که از  داند    میای    نیروی بالقوه 

بـا  همراه  جریان رشد   در  و  است  شده  بیشتر افراد هدیه    
و یـا   رنگ   این توانایی رفته رفته کم    افراد   یپذیر فرهنگ

 ).1992 ،5 و ری4، کافمن3گلمن(شود  میمهار بروز آن 
توانایی که خالقیت   باور دارد   نیز  ) 1965( 6گیلفورد

ای برای افراد برگزیده نیست، بلکه ویژگی مشترک         ویژه
گیری   از این رو توجه وی به اندازه       . انسانها است  ی  همه

هـای   که با توانـایی   جلب شد   خاصی  های   کمّی ویژگی 
 ).1990 ،8بروفـی   و 7گود( افراد در ارتباط است      ی  ههم

 که  کند گیلفورد خالقیت را استعدادی نهفته توصیف می      
هـایی قابـل     آزمـون کمـک     بـه  و تنها    قابل دیدن نیست  

 ی  مقوله«آنها را   وی  گیری است که بر عواملی که        اندازه
» 10 تغییـر شـکل    ی  هوردآ فـر  ی  مقولـه «و  » 9ا واگـر   عمل
تعامل این دو   را  خالقیت  گیلفورد  . کند  ، تکیه می  نامد می

 .داند میجدا از هم عامل 
توان ایجاد  را  گروه دیگری از پژوهشگران خالقیت      

بـا کیفیتـی    ) یعنی غیر تقلیدی و غیر منتظـره      (نو  کاری  
، 11لوبـارت  (انـد   شایسته و سودمند تعریف کرده     ،عالی
نبرگ ر؛ است 1999 و 1988 ،13نبرگرتاس ؛1990،  12کس؛ ا 1994

 ).1996  و1995 ،و لوبارت
عبارت از یک   ) 1935 (14نگرش در تعریف آلپورت   
گـویی نسـبت بـه اشـیا،      گرایش و آمادگی برای پاسـخ    

 15ترسـتون .  است اشخاص، مفاهیم و یا هر چیز دیگری      
عبــارت از را نگــرش ) جــا ، بــه نقــل از همــان1929(

ــ ــاتی همجموع ــایالت، احساس ــیش تم ــا،  داوری ، پ ه
هـا، تهدیـدها و      هـا، تـرس    ، تصورات، ایده  ها  سوگیری

 و  16ایگلـی . داند  معین می  هر موضوع    ی  بارهباورهـا در 
ــک ــی    ) 1993( 17چی ــوان گرایش ــه عن ــرش را ب نگ

ارزیابی یـک   کمک    بهکنند که    روانشناختی توصیف می  
ای از مطلـوب بـودن یـا          با درجه  معینماهیت وجودی   
 1 .دشو نبودن بیان می

نگـرش توسـط    ی    دربـاره  ای  گسـترده  هـای   بررسی
 ،)1967 (18بـین  پردازان از جمله فـیش     نظریهبسیاری از   

انجام ) 2000 (21 وود  و )1995( 20، پتی )1974 (19کلمن
 )1974 (، کلمـن  هـا   این بررسـی  در یکی از    . استشده  

های بسیاری را در ایـن زمینـه بـازبینی کـرد و           پژوهش
اعتبار و کاربرد   ها    ز این بررسی  دریافت که در بسیاری ا    
وی . گرفتـه اسـت   قـرار   تردیـد   مفهوم نگـرش مـورد      

نه تنها یکی از اجـزای عملکـرد یـا          چنین نگرش را      هم
ناپـذیر از آن     کننـده و جـدایی     تعیینبخشی  بلکه   ،کنش
از دیدگاه وی عملکرد و نگرش اثر متقابل بـر          . داند  می

یـک  ی    هدربـار یکدیگر دارند، به ویژه نگرش یک فرد        
ای که وی بـا آن دارد شـکل          موضوع در جریان تجربه   

آن بـه   و آگاهی   ، بینش    این رویارویی و تجربه    .گیرد می
 .را در پی داردموضوع 

آغـاز   از   ،به دلیل اهمیت مفهوم نگرش در پـژوهش       
های گونـاگونی سـاخته و       بیستم تا کنون آزمون   ی    سده
 وا ترسـتون و چـ     1929در سال   . استکار برده شده      به

 22نمـا  های یکسـان   که به فاصله  کار گرفتند     بهروشی را   
گیـری در سـاخت      مشهور است و تدوین آن گام چشم      

_______________________________________ 
1- Rogers  2- Maslow 
3- Golman  4- Kaufman 
5- Ray   6- Guilford 
7- Good   8- Brophy 
9- operation category of divergent production 
10- production category of transformation 
11- Lubart  12- Ochse 
13- Sternberg  14- Allport 

15- Thurstone  16- Eagly   
17- Chaike   18- Fishbein 
19-Kelman  20- Petty 
21- Wood 
22- equal-appearing interval 
 



شـمار    بـه روانشناسـی   زمینه   در   1یک بعدی های   آزمون
 ).1981 ،3 و کارماینز2آیور مک(رود  می

نمـا،   های یکسـان   روند ساخت آزمون فاصله   گرچه   
بات بسـیاری   محاسـ نیاز بـه    گیر است و     پیچیده و وقت  

عنوان یـک آزمـون عملـی و مناسـب      هنوز هم بهدارد،  
ـ (شـود    کار گرفتـه مـی     هب  چـرا کـه     ،)1991،  4سیدول

ـ هـای ک   ارزشدارای  های نهایی ایـن آزمـون        گزینه ی م
در ایـن   . گـذاری آسـانی دارنـد       بوده، کـاربرد و نمـره     

 ی  هپژوهش برای ساخت آزمون نگرش خالقیت از شیو       
 . شدره گرفته بهنما   یکسانهای هفاصل

بـرای   یآزمـون سـاخت   پـژوهش حاضـر     هدف از   
های گوناگون نگرش نسبت بـه خالقیـت         لفهؤبررسی م 

رفتار بوده است، به نحوی که آزمون مذکور را بتوان با           
آمـوزان و دانشـجویان،      مدرسین، کنش و اعمال دانـش     

های خـالق    تواناییو   ،خالقیتی    دربارهدانش مدرسین   
مـورد مقایسـه و بررسـی        او   و شخصیت آموزگار  خود  

.قرار داد
 
 روش

هـای   فاصـله «روش  ی پایـه ساخت آزمون نگرش بر 
هـا و مقـادیر      کمیـت  ی  انجام شد که برپایه   » نما یکسان
بـدین معنـی کـه       .دهـد   سـنجش را انجـام مـی      عددی  
هـای کمـی     ارزشدارای  های نهایی ایـن آزمـون        گزینه

ل مراحـ طی  ساخت این آزمون    ). 1967 ،5میشل(هستند  
 :زیر انجام شده است

 از منابع های مربوط به خالقیت تآوری عبار  گرد-1
 .های مناسب گوناگون و گزینش جمله

 خالقیـت کـه بیـانگر       ی  ه جمله دربـار   150نخست  
 ،6اندرسـن ( از منابع مختلـف      ، بود نهای گوناگو  دیدگاه
ــر ؛1959 ــو؛1965 ،8 شــونتز و7مکل ــرگ م بل  ؛1973 ،9ب
 )1992  و همکـاران،    گلمـن  ؛1975 ،11 و گتزل  10تایلور

برگزیده با ویراسـتاری دقیـق      های    جمله. گردآوری شد 
ــه  ــارت 114ب ــده  عب ــه دربرگیرن ــت ک ــاهش یاف ی  ک

 مطلـوب نسـبت بـه       وهای نامطلوب، بی تفاوت      نگرش
 یکـی از    هـا    گـردآوری عبـارت    ی  ه مرحل .خالقیت بود 

و  آیـور  مـک (ترین مراحل سـاخت آزمـون اسـت          مهم
 ی  زمینـه تـن از پژوهشـگران در        چند .)1981 ،کارمانیز

ـ ، تدوین و ارا   روش گزینش  آزمـون  هـای      عبـارت  ی  هی
 ،12ونـگ  (انـد   نمـوده  ارایهبه شرح زیر    پیشنهادهایی را   

 1:)1957 ،14 ادواردز؛1926 ،13چاو  ترستون و؛1932
بهتـر   .باشـند روشـن   ساده و   کوتاه،   باید   ها   عبارت -1

 . به گذشتهتا است به زمان حال اشاره داشته باشند 
 هـای   موضوعی    دربرگیرنده ،نباید دو پهلو  ها     عبارت -2

 . باشندربط بیگوناگون و یا 
به شوند که با توجه     ای انتخاب     گونه  بهها باید     جمله -3

 قابـل رد یـا      هـا   نیدآزمـو موافقت یا عدم موافقت     
 .باشندپذیرش 

شوند که تأیید و یـا رد       گزینش  باید طوری   ها     جمله -4
ی   دربارهسط آزمودنی بیانگر نگرش وی      توها    هجمل

 . موضوع مورد بررسی باشد
پیوستار از بسیار   یک  بر روی   ها را      باید بتوان عبارت   -5

مطلوب تا بسیار نامطلوب نسبت به موضـوع مـورد          
  .بندی نمود درجهپژوهش 

 15پـژوهش   پیشگام بعدی در ساخت آزمون حاضر،       
دکترای ی    رهدوبود که با همکاری ده تن از دانشجویان         

، ) نفـر  2(شناسـی    ، زبـان  ) نفر 5(های علوم تربیتی     گروه
)  نفر1(و ادبیات انگلیسی )  نفر 2(شناسی آموزشی    روان

در این بررسی از داوران خواسته شد که        .  انجام گردید 
 ی مقیــاس فاصــلهی راهنمــای  برپایــه عبــارت را 114

در یک مقیاس یازده    ) 1929،  ترستون و چاو  (نما   یکسان
در . بندی نماینـد   ای از نامطلوب تا مطلوب درجه      شماره

 دری نظر داوران، تغییراتی       برپایهجریان آزمون مقدماتی    
از .  داده شـد   هـا   ها و شمار گزینه      عبارت ی  هیارای    شیوه
داوران بـا وضـوح     راهنمای نوشته شـده بـرای        ،جمله

_______________________________________ 
1- unidimensional 2- Mc Iver 
3- Carmines  4- Devellis 
5- Mitchell  6- Anderson  
7- Mackler  8- shontz  
9- Bloomberg  10- Taylor   
11- Getzel  12- Wang  
13- Chave  14- Edwards   
15- pilot study 
 



مقیاس بـرای   های    شمار گزینه بیشتر بازنویسی گردید و     
از یـازده بـه هفـت       گویی به آنها     در پاسخ شتر  بیآسانی  
 .یافتکاهش 

هـا از نظـر سـاختار و افـزودن            سازی جمله   یکسان
صورت گرفـت و    ها    در آغاز عبارت  “ خالقیت”عبارت  

 در ایـن    . جمله کاهش یافـت    90ها نیز به      شمار عبارت 
 .های تکراری و مبهم کنار گذاشته شدند روند، جمله

یصد داور خواستند که    از س ) 1929(ترستون و چاو    
ها از مطلـوب      بندی عبارت    درجه ی  پایه جمله را بر   130

 11 یـک مقیـاس      ککم  به) کلیسای    درباره(تا نامطلوب   
ایـن  ) 1933 (2 و هونر1سیشور. بندی کنند طبقهای   درجه

 9های مقیاس را به       کردند و شمار گزینه   ساده  فرایند را   
وش ر) 1945 (3ثفارنسـور چنـین     هـم  .کاهش دادنـد  

را در  کـامپیوتر   گیری از     بهره) 1976(ترسیمی و هافمن    
و ) 1957(ادواردز  . کـار بسـتند     گـذاری بـه     فرایند نمره 

را داور  نفـر   100حـدود   از  نظرخـواهی   ) 1967(میشل  
پیشـنهاد   ،دسـت آوردن آزمـونی قابـل اعتمـاد         هبرای ب 
 .نمودند

را  هـا   هبندی جمل  طبقه  داور 139در پژوهش حاضر    
بندی  که طبقه   نفر آنها به دلیل این     12که  ند  برعهده گرفت 

لی که  ییکی از مسا  .  حذف شدند  ،را کامل ننموده بودند   
کنـد   در روند محاسبات این شیوه اخـتالل ایجـاد مـی          

پیوستار سوی  ها در دو   تمایل داوران به قرار دادن جمله     
داورانـی  ) 1929(ترستون و چاو    ). 1955 ،4وب(است  

را در یک طبقه قرار داده       ها ه از جمل  %23که بیش از    را  
 این شیوه که بـرای کنتـرل اعتبـار          .بودند حذف کردند  

آزمون به کار گرفته شده بود در پـژوهش حاضـر نیـز             
 داور دیگر هـم بـدین ترتیـب حـذف           16اعمال شد و    

 داور  111 نهایــی از     ی  هبنـابرایـن در مرحل  . گردیدنـد
ای  ه درجـ  7 جمله را در پیوستاری      114خواسته شد که    

 خنثی تـا مطلـوب نسـبت بـه خالقیـت             تا از نامطلوب 
بنـدی داوران ارزش     طبقـه  ی  پایـه بر  . بندی نمایند  طبقه

 71. ها محاسـبه گردیـد      ابهام طبقه  های  همقیاسی و درج  
.  نفر نامشخص بود   یکو   نفر مرد    39زن،  نفر از داوران    

 روانشناسـی تعلـیم و      ی  التحصـیل رشـته      نفر فـارغ   51

 8 نفـر زبانشناسـی و    26تعلیم و تربیت،     نفر   26تربیت،  
ــی بود ــر روانشناس ــدنف ــع  51. ن ــا در مقط ــر از آنه  نف

کارشناسی ارشد تحصیل   در مقطع    نفر   55  و کارشناسی
 1  . نفر نامشخص بود5 مقطع تحصیلی .کردند می

بندی داوران در مـورد مطلـوب و یـا            پس از درجه  
 و 5هـا   پاسـخ ، میـزان فراوانـی  ها  نامطلوب بودن عبارت  

 روی پیوسـتار هفـت      هـا    عبـارت  6تراکمـی های   نسبت
 ی   زمینـه  ،اطالعات فـراهم شـده    . ای محاسبه شد   درجه

هـای مقیاسـی و      محاسبات بعدی را برای یـافتن ارزش      
هـای   ارزش. هـا فـراهم آورد     جملـه   ابهـام  هـای   هدرج

 همان میانه است که نشانگر جایگاه هر جملـه          ،مقیاسی
هام نشانگر میزان توافـق      و درجات اب   ،در پیوستار درجه  

گیری   ها با بهره    محاسبه. داوران در مورد هر جمله است     
تنظیم شده بود انجـام     افزاری که برای این منظور        از نرم 
عملیات این  درست بودن   بررسی  ). 1976 ،7هافمن(شد  

 ).1957 ،ادواردز (انجام شدفرمول نیز به کمک یک 
له بـه   ارزش مقیاسی هر جم   گفته شد   گونه که    همان

شود که بـین کمتـرین و        ای مشخص می    شماره ی  وسیله
کـه در ایـن     (گیـرد     مقیاس قـرار مـی     ی  هبیشترین درج 
 3 تـا    1مقیـاس   هـای      درجـه  .) است 7 تا   1پژوهش از   

های خنثـی     نشانگر جمله  4های نامطلوب،    نشانگر جمله 
برای نمونـه   .  مطلوب است  های   نشانگر عبارت  7 تا   5و  

ـ  خالقیت  «  اول   ی  هجمل  عمـده در فراینـد      ی  هیک مؤلف
، دارای ارزش مقیاسـی    »رشد و شـکوفایی بشـر اسـت       

ــمار 42/6 ــارت ش ــرون  «27 ی ه و عب ــت ب داد  خالقی
 47/1، دارای ارزش مقیاسـی      »نامطلوب آموزش اسـت   

 ،نمـا  هـای یکسـان    آل آزمون فاصـله    ساختار ایده . است
های مقیاسـی یکنواخـت در پیوسـتار         پراکندگی ارزش 

 .شـد کار گرفته     بهود در پژوهش حاضر     این رهنم . است
 پنج جمله گـزینش     ، پیوستار ی  هدر نتیجه برای هر درج    

ـ         پیوسـتار تعـداد     ی  دهشد که با شش واحد تشکیل دهن
 ،سنج در این مقیاس نگرش   .  عبارت رسید  30ها به    جمله

_______________________________________ 
1- Seashore   2- Hevner  
3- Farnsworth  4- Webb 
5- response frequency 
6- cumulative proportions 7- Hofmann 



ی  همــهود کــه در کنــار شــ مــیخواســته از آزمــودنی 
. گـذارد هایی که با آنهـا موافـق اسـت عالمـت ب            جمله
های مقیاسی تمـام      ارزش ی  او برابر است با میانه    ی    نمره
 . هایی که با آنها موافقت نموده است جمله
ــایی د ــزینش نه ــر درجــهر گ ــزون ب ــام و  ی اف ابه
 .نیز توجـه شـد    ها    جمله به محتوای    ،های مقیاسی  ارزش

از آزمـون مقـدماتی     پـس    جملـه کـه      90بدین منظور   
ای  هـای جداگانـه    تشده بودند بـه روی کـار      برگزیده  

که ارزش مقیاسی در سمت راست       طوری نوشته شدند به  
 ابهام جمـالت در سـمت چـپ درج          ی  کارت و درجه  

هـا در     جملهمحتوای اصلی   ی    پایهها بر  سپس کارت . شد
خالقیـت و شـکوفایی     : بندی شدند   های زیر دسته    گروه

بشر، خالقیت و جامعه، خالقیت در رابطـه بـا اهـداف            
، خالقیـت و    ویژگـی  به عنـوان یـک       آموزش، خالقیت 

ســپس . انضــباط و خالقیــت بــه عنــوان یــک مفهــوم
ونی داشـتند   گکه ارزش مقیاسی هم   های هر گروه      جمله

جمله انتخاب شدند    30با این شیوه    . کنار گذاشته شدند  
 ابهـام کمتـری     ی  هآنها عبـاراتی کـه درجـ      میان  که از   

داشتند، در طول پیوستار به طـور یکنواخـت پراکنـده           
،  این پـژوهش سـازگاری داشـتند       های  هدفبودند و با    
 . جدا شدند
.  ابهام نیز به همین ترتیب محاسبه گردیـد        های  هدرج

 1 تفاوت بـین صـدک     ی  هاما از آنجا که این ارزش نشان      
 75 برای هر جمله است، ارزش صدک        25 و صدک    75

تا کم شود  باید محاسبه گردد و از یکدیگر    25و صدک   
. دست آید ابهام به ی هدرج

  کـه  گونـه  پایـایی مقیـاس آن    برای به دست آوردن     
نهایی ی    نسخه ،اند  کردهپیشنهاد  ) 1929(ترستون و چاو    

های مقیاسـی همگـون      آزمون را به دو قسمت با ارزش      
گـروه   این دو قسمت آزمـون بـه یـک           .کنند تقسیم می 
همبسـتگی بـین    . شـود   دو نوبت داده مـی     درآزمودنی  

در هر آزمون نشانگر پایایی آزمون      ها   های آزمودنی  نمره
در مـورد اعتبـار آزمـون نیـز ترسـتون و چـاو              . است

ایـن  . کننـد  روش خودسنجی را پیشنهاد مـی     ) جا  همان(
شـود کـه از آزمـودنی        شیوه به این ترتیـب اجـرا مـی        

 نگرش خـود را     ،از اجرای آزمون  پیش  شود   خواسته می 
ی که  ا همبستگی بین نمره  . نمایدتعیین  با ارزشی عددی    

 ی  ه آزمون وی درج   ی  هو نمر است  خود مشخص نموده    
 یروش دیگـر  . اعتبار آزمون را مشخص خواهد نمـود      

از آن پیشنهاد شده که در      )1967( 3 و رایت  2توسط شاو 
موضـوع  ی    بـاره دو گروه آزمودنی که نگـرش آنهـا در        

شود  می خواسته ،قطب مخالف است دو  مورد آزمون در    
میـان  دار   معنـی تفاوت   .ندرا اجرا کن  موازی  آزمون  یک  

 .دو گروه نشانگر اعتبار آزمون خواهد بود
 
 ها يافته

  نشـان  1ها در پیوستـار در نمـودار         گسترش جملـه 
هـای ابهـام      های مقیاسی و درجه     ارزش. داده شده است  

 60های نهایی آزمون پس از کنارگذاشتن         برای جمله که  
ــه ــاب  ی جمل ــون و انتخ ــی همگ  دارای ارزش مقیاس

 ابهام کمتری بودنـد، در      ی  هایی که دارای درجه     رتعبا
 پیوستار به شکل یکنواخت پراکنده شده بودنـد         ی  دامنه

های پژوهش سـازگاری بیشـتری داشـتند در           و با هدف  
های نهایی نیـز در        عبارت . ارایه گردیده است   1جدول  
 .اند  نشان داده شده2جدول 

 

 تارهای نهایی در پیوس  گسترش عبارت-1نمودار

_____________________________________ 
1- percentile  2- Shaw 
3- Wright 



 ابهـام بـرای     های  ههای مقیاسی و درج      ارزش -1جدول
  عبارت نهایی30

 درجات ابهام های مقیاسی ارزش عبارت
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

01/6 
31/3 
17/5 
60/4 
46/2 
95/1 
01/6 
17/3 
10/5 
31/4 
22/2 
93/1 
04/6 
66/3 
24/5 
54/4 
72/2 
96/1 
42/6 
75/3 
95/5 
27/2 
75/5 
42/1 
24/5 
60/3 
47/1 
17/4 
90/2 
29/4 

33/1 
33/2 
80/1 
86/1 
42/1 
77/1 
12/1 
89/1 
61/1 
29/1 
76/1 
61/1 
47/1 
54/1 
49/1 
94/1 
20/1 
66/1 
39/1 
01/2 
88/1 
47/1 
40/1 
22/1 
77/1 
14/2 
20/1 
37/1 
54/1 
82/1 

تخـاب شـده بـا       عبارت نهایی ان   30 فهرست   –2جدول
سـنجش  نمـا بـرای      های یکسان   فاصله  استفاده از روش  

 نگرش مدرسین نسبت به خالقیت

 خالقیت 
1 
2 
 
3 
 
4 
5 
 
6 
7 
8 
 
9 
 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
 

16 
 

17 
18 
19 
20 
 

21 
 

 بخش است توانایی رضایت... 
شـماری یافـت     در مفهوم واقعی آن فقـط در افـراد انگشـت          ... 
 .شود می
 افـراد خـود را بـا     ،فرایندی است که با برخوردار بودن از آن       ... 

 .دهند جهان پیوند می
 .کیفیتی است که برای رسیدن به آن شخص باید هدفمند باشد... 
ای در وجود هر محصل است اما نبایـد دغدغـۀ            نیروی بالقوه ... 

 .نهادهای آموزشی باشد
 .استگرایی   عرفانی  نامناسبی است که زادهی هپدید... 
 .پیامد مطلوب آموزش است... 
توان آن را آموزش و یـا پـرورش          توانایی ذاتی است که نمی    ... 
 .داد
مند بودن از آموزش     تواند در صورت بهره    توانایی است که می   ... 

 .ای شکوفا شود مطلوب در هر حوزه
 .ای قابل تعریف است پدیده... 

 .رابری داردای است که با رفتار غیر قابل قبول ب پدیده.. .

 .های قابل تردید مفهومی است با ارزش.. .
 .هدف مطلوب آموزش است... 
 .ای است غیر قابل کنکاش پدیده... 
دهی  های سازمان ای است که باید از طریق آموزش عامل بالقوه... 

 .شده شکوفا شود
ای است که برای شکوفایی و رشد نیاز به انضباط           عامل بالقوه ... 

 .اردو سخت کوشی د
 .گردد توانایی است که یک اتفاق و یا پیشامد نادر قلمداد می.. 
 .شود آموزان نامنظم اطالق می کیفیتی است که به دانش... 
 .عنصری ضروری در فرایند رشد بشر است... 
نظـم شـکوفا     هـای بـی    ای است که در موقعیـت      نیروی بالقوه ... 
 .شود می
افراد آدمـی بـه درجـات        ی  های است که در هم     نیروی بالقوه ... 

 .مختلف وجود دارد
22 
 

23 
24 
 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
 

هـای   هدف اساسی در برنامـه    یک  ست که به عنوان     نیمفهومی  ... 
 .باشدآموزشی از اهمیت حیاتی برخوردار 

 .ویژگی مهم افراد کاردان و الیق است... 
مفهوم ضعیفی است که ارتباط کمی با سـازمانهای آموزشـی           ... 
 .ددار
 .تالش بشر است برای تحقق خود... 
 . منحصر به فرد ناشی از شهود استی هیک بارق... 
 . نامطلوب آموزش استی هنتیج... 
 .یابد های منظم پرورش می مفهومی است که از طریق کوشش... 
 .ها حاصل کاری اتفاقی است در بیشتر موقعیت... 
و بـا داشـتن   استعدادی است که به بهترین وجه در هـر قلمـر    ... 

 .تواند پرورش یابد دانشی چشمگیر در آن قلمرو می



 بحث
نمـای   هـای یکسـان     فاصله 1سامانمندکاربرد روش   

 عطفـی   ی  ترستون در روانشناسی و علوم اجتماعی نقطه      
رود   شمار مـی    بههای نگرشی     ساخت مقیاس  ی  در زمینه 

اما یکـی   ). 1984 ،2 دانکن ؛1981 ،زینیور و کارما    آ  مک(
یلی که در روند ساخت این روش مطـرح شـده           از مسا 

 داوران بـر     ای، نگـرش    ویـژه شـرایط   در  ست که    ا این
 ،4 و شـریف   3ندلهو(گذارد    تأثیر می های مقیاسی    ارزش
ایــن برخــی بــا وجــود ). 1965 ،6 و داوز5 اگــر؛1952

که این روش بـرای سـاخت       بر این باورند    پژوهشگران  
  و 1932 ،7هینکلـی (اسـت   مناسـب    یهای نگرش  مقیاس
ــن رابطــه ادواردز  ). 1955 ، وب؛1963 ) 1946(در ای

 80/0ضریب اعتبار آزمون نگرشـی ترسـتون را بـاالی           
کـه  هایی   یکی دیگر از محدودیت   . گزارش نموده است  

دشواری و وقـت گیـر      اند،    شدهیادآور  این روش   برای  
امـا از سـوی دیگـر       . بودن شـرایط سـاخت آن اسـت       

ــاهده ایــ   ارزش ــل مش ــی و قاب ــای کم ــون، ه ن آزم
ها، روایی و پایایی این روش کـه در          پذیری نمره  مقایسه
کاربرد آسان آن   و  آید    دست می   بهساخت آزمون   هنگام  

 ،8فرگوسـون (کننـد     رنگ مـی    محدودیت یادشده را کم   
از دیـــدگاه ). 1991 ، دولـــیس؛1967 میشـــل ؛1939

 تحلیل عامل   ی  وسیله هزمون ب آاعتبار  ) 1939(ن  وسگوفر
 . نیز می تواند افزایش یابد9مالتهمبستگی بین ج

کـاربرد   ،انتشـار آغـاز   هـایی کـه از       یکی از روش  
های نگرش داشته     ساخت مقیاس  ی  گسترده ای در زمینه   

در ایـن شـیوه     ). 1991 ،دولـیس ( است   10روش لیکرت 
نیازی به طبقه بندی توسط داوران نمی باشد و در بیشتر           

 بـرای   موارد همسانی درونی تنها مالک مـورد اسـتفاده        
ضریب همبستگی ایـن روش بـا       . گزینش ماده ها است   

 ،ادواردز( گـزارش شـده اسـت        92/0مقیاس ترسـتون    
 و  11های دیگری از جمله مقیاس گـاتمن       روش). 1946

هـای    نیـز در سـاخت مقیـاس       12مقیاس افتراق معنـایی   
 ،بـین   فـیش  ؛1957 ،ادوارز(اند    نگرشی بکار گرفته شده   

بیشـتر  امـا   ). 1991یس   دول ؛1967 ، شاو و رایت   ؛1967

هـای ترسـتون یـا       روش ی  برپایـه  یهای نگرشـ   اسیمق
 1  ).1968 ،13آناستازی(لیکرت ساخته شده اند 

ــهدر  ــه ی زمین ــان  ی رابط ــت  می ــرش و خالقی نگ
 ،15 و بیـرد   14هلنـد (کار گرفته شده است      ههایی ب  آزمون
ــارودی؛1968 ــیم، برا16 ب ــیور17ل ــل18، هوس  ،19 و ریپ
اثربخشی برنامه های   ارزیابی  ها برای    آزموناین  ). 1976

 امـا در  انـد    خالقیت در نگرش مدرسین طراحـی شـده       
. ساخت آنهـا توضـیح داده نشـده اسـت         روند   ی  زمینه

هـایی کـه در مـورد خالقیـت          آزمونبیشتر  طور کلی    هب
هـای کمـی و      های خالقه و یا مؤلفه     وجود دارد توانایی  

ـ نمای کیفی خالقیت را ارزیـابی مـی       ـ   .دن ن رابطـه    در ای
هـای گیلفـورد و تـورنس را نـام بـرد             توان آزمـون   می

 و 21؛ پالکــر2002 ،20زتــنبرگ، کــافمن و پرراســت(
 ).1999 ،22رنزولی

های دیگـری نیـز در مـورد نگـرش فـرد و               پژوهش
انجام شده است که    ) 1979(خالقیت وی توسط هوسیور     

. های بعدی نیز کارایی داشته باشد       تواند برای پژوهش    می
کـارگیری آزمـون نگرشـی حاضـر در            دیدگاه بـه   از این 

سـنجند    هایی که توانایی خالقـه را مـی        مقایسه با آزمون  
 .تواند از جهات گوناگون در امور آموزشی مؤثر باشد می

مقیـاس  سـاخت   بررسی نقاط قـوت و ضـعف        در  
بردی، چنـدین   رعنوان یک ابزار سودمند و کـا        حاضر به 

هـای    در پـژوهش  تواند      نکته دارای اهمیت است که می     
 :کار گرفته شود مشابه به

هـا تنهـا بـا       در پژوهش حاضر، گـردآوری عبـارت       -1
در ایـن زمینـه     . مراجعه به متون انجام شـده اسـت       

_______________________________________ 
1- systematic  2- Duncan 
3- Hovland  4- Sherif 
5- Ager   6- Dawes 
7- Hinckly  8- Ferguson 
9- factor analysis of item intercorrelation 
10- Likert   
11- Gutman scaling method 
12- semantic differential scaling method 
13- Anastasi  14- Holland  
15- Baird  16- Baroody 
17- Brumley  18- Hocevar 
19- Ripple  20- Pretz  
21- Plucker   22- Renzulli 
 



 .کـار بـرد     تـوان بـه     های دیگـری را نیـز مـی         شیوه
تنـوع  و  جویاشدن نظرات متخصصان در این زمینه       

 باعث پراکنـدگی یکنواخـت      ها  هرچه بیشتر عبارت  
گردآمـدن  . خواهـد شـد    ی مقیاسی نهـایی   ها  ارزش
های نهایی در دو سر پیوستار یکی از معایب           عبارت

شود که یا در اثر متنوع نبودن         روش حاضر تلقی می   
دلیل گرایش داوران به     آید و یا به     ها پدید می    عبارت

انتخاب جمالت به نهایت مثبت و یا به نهایت منفی          
 ).1981آور و کارماینز،  مک(

هـا در     گونه که گفته شد گزینش نهایی جملـه        همان -2
هـای مقیاسـی      گیری از ارزش    پژوهش حاضر با بهره   

ی ابهام آنها و مرتبط بودن آنهـا بـا            ها، درجه   عبارت
های دیگری نیز از      شیوه.  پژوهش بوده است   موضوع

 1هـای نـامربوط     جمله استفاده از مالک حذف جمله     
تگی و تحلیل عامل همبسـ    ) 1929ترستون و چاو،    (

ش نهـایی   ها بـرای سـرعت بیشـتر گـزین          بین جمله 
 ).1939فرگوسون، (شود  ها پیشنهاد می عبارت

هــا   در طــرح نهــایی پــژوهش حاضــر از آزمــودنی-3
خواسته شده است که جمالتی که بـا آنهـا موافـق            

) 1967(و و رایـت     اش. گذاری نمایند   هستند عالمت 
ر را  نظ  ی موافق، مخالف و بی       سه گزینه  نکار گرفت   به

 .پیشنهاد نموده است
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