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 و آهوزش اداره کارکناى خالقیت با یادگیرنده سازهاى های هولفه رابطه بررسی 

 شوالی خراساى پرورش
 

 2هقدم  کاهانی هادی ،*1هرین قلی پور 

 ،اسالهی آزاد داًطگاُ تجٌَرد، ٍاحذ ًخثگاى، ٍ جَاى پژٍّطگراى تاضگاُ تجٌَرد، ٍاحذ اسالهی آزاد داًطگاُ آهَزضی هذیریت دکتری داًطجَی *1

 ایراى تجٌَرد،
 ضوالی خراساى اجتواعی تاهیي ٍ تْسیستی کارتردی علوی داًطگاُ رئیس داًطگاُ، هذرس ٍ کارآفریٌی دکترای 2

 

 چکیده

آًجایی کِ آهَزش ٍ پرٍرش تِ عٌَاى ًقطِ ضرٍع پیطرفت ّر کطَری هی تاضذ ٍ تا تَجِ تِ ایٌکِ عصر حاضر عصر خالقیت  از

تِ  راتطِ آهَزش ٍ پرٍرش تِ عٌَاى سازهاى یادگیرًذُ تا پرٍرش خالقیت هَرد تَجِ قرار گیرد.ٍ ًَآٍری است، الزم است کِ 

ّویي هٌظَر ّذف پژٍّص حاضر تررسی راتطِ هَلفِ ّای سازهاى یادگیرًذُ تا خالقیت کارکٌاى ادارُ آهَزش ٍ پرٍرش 

ًفر  397رٍرش استاى خراساى ضوالی تالغ تر پآهَزش ٍ  کارکٌاى کلیِجاهعِ آهاری پژٍّص حاضر تاضذ.  خراساى ضوالی هی

تحقیق  گیری تصادفی سادُ اًتخاب ضذًذ. ًفر تا تَجِ تِ فرهَل کَکراى تراساس رٍش ًوًَِ 196تاضٌذ کِ از ایي هیاى  هی

هِ، اتسار پژٍّص از دٍ پرسطٌا تاضذ.پیوایطی از ًَع ّوثستگی هی-حاضر از ًظر ّذف کارتردی ٍ تِ لحاظ ضیَُ اجرا تَصیفی

رٍایی هحتَای  ( استفادُ ضذُ است.2005) ( ٍ پرسطٌاهِ خالقیت ًیَا ٍ ّوکاراى1998) سازهاى یادگیرًذُ زائَل ٍ جاستیي

 88/0ٍ  79/0تِ ترتیة پرسطٌاهِ ّا تَسیلِ اساتیذ ٍ هتخصصیي تاییذ ٍ پایایی اًْا تا استفادُ از ضریة الفای کرًٍثاخ 

ًتایج ًطاى  فیطر ٍ رگرسیَى استفادُ گردیذ. t، fآزهَى ،ّا از ضریة ّوثستگی پیرسَىجْت تجسیِ ٍ تحلیل دادُ تاضٌذ. هی

سازهاى از تیي هَلفِ ّای ( ٍ P ≤01/0) راتطِ هعٌادار ٍ هستقین هطاّذُ گردیذخالقیت ٍ سازهاى یادگیرًذُ تیي  دّذ هی

ٍ راتطِ ( P ≤01/0)تا خالقیت هعٌادار تَدُ  رٌّی تفکر سیستوی ٍ هذلْای، یادگیرًذُ تٌْا راتطِ هَلفِ ّای قاتلیتْای فردی

ّای سازهاى یادگیرًذُ در هَلفِ  تطَر کلی هیساى (.P ≥01/0) آرهاى هطترک ٍ یادگیری جوعی غیرهعٌادار تَدُ استهَلفِ 

 اهل فردیرگرسیَى ًیسحاکی از آى تَد کِ عٍَ ًتایج تحلیل  هٌاسة ٍ هیساى هتغیر خالقیت کن )ًوًَِ( آهَزش ٍ پرٍرش

(34/0 =β هَلفِ ّای ٍ ) ُسازهاى یادگیرًذ(37/0  =βتَاًایی پیص تیٌی خالقیت کارکٌاى ) ( را تِ صَرت  28در حذٍد )درصذ

 کلی دارا ّستٌذ.

 

 .ضوالی خراساى ،پرٍرش ٍ آهَزش ،خالقیت ،یادگیرًذُ سازهاىهای کلیدی:  واژه

 



 هطالعات هذیریت ٍ کارآفریٌی

53 -68، صفحات 1397 تْار، 1، ضوارُ 4دٍرُ   

 

 

 


