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 چكیده 
همواره دچار تغییر و درگرونی بوده است.تنها موردی که سیر تاریخی خالقیت ، از ارثی بودن تا آموزش پذیری افراد برای خالقیت 

بدون تغییر مانده ، این است که همه سازمان ها و گروه ها و باالخص تیم ها نیازمند هوای تازه و جدید برای رشد و بالندگی سیستم 

، به بررسی  در تیمقیت و یادگیری تشریح خال باو این رابطه مستقیمی با خالقیت دارد.لذا در این مقاله سعی شده است  دخود هستن

جامعه شامل کارآموزان آموزش فنی و حرفه ای شهرستان همدان و مالیر که به سبب رابطه بین خالقیت و یادگیری تیمی بپردازد.

ز پسر  کارآمو 083( برابر حدود 49کارآموزان  در مقطع زمانی اجرای تحقیق )دی ماه   ماهیت غیر رسمی برگزرای دوره ها ، تعداد

می باشد که به صورت روش های تصادفی انتخاب نمود نمونه گیری  طبق جدول مورگان  به طور تصادفی ، تعداد نمونه مورد 

 پرسشنامه پذیریچهار خرده مقیاس: سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف با پرسش نامه خالقیت عابدی .انتخاب می شوند  181نیاز

و عمل  ، یکپارچه سازی )اصالح(انتشار دانش ، شناسایی یا تولید دانش سوال در مولفه های  29محقق ساخته با  یادگیری تیمی ،

نفر از کارآموزان و استفاده از روش های آماری مورد بررسی و  03که روایی و پایایی آن توسط صاحب نظران و آزمون مقدماتی بین 

در  "یادگیری تیمی  "و  "خالقیت  "مثبت و معنی داری بین متغیرهای ضعیف ،  همبستگینتایج تحقیق نشان داد .تایید قرار گرفت

توان گفت بین خالقیت و درصد می 44شود و با اطمینان (. بنابراین فرض صفر رد می=039/3rو  >31/3pوجود دارد ) 31/3سطح 

یادگیری مناسب عالوه بر خالقیت باید  می توان نتیجه گرفت که برای ایجاد یک یادگیری تیمی رابطه ضعیف و معناداری وجود دارد.

به متغییرهای دیگری نیز توجه داشت و نمی توان با داشتن افراد خالق تنها ، یک یادگیری مناسبی را برقرار نمود . اما نکته حائز 

 اهمیت این است که بیشترین همبستگی خالقیت در تولید و انتشار دانش بوده و کمترین با عمل بوده است

 

 ، آموزش فنی و حرفه ای یادگیری تیمی،  خالقیت  : د واژگانیکل

 

 

The relationship between Creativity & Team learning 

in Trainees of TVTO 

 
Seyyed akbar hosseini  

amir hossien mohammad davoudi 

  

 
Abstract  

History of creativity, of heredity and training of individuals for creativity has always been subject 

to change. The only thing that has not changed. All organizations and groups in particular need of 

fresh air and new teams to grow their systems with to pay the creativity and learning in teams to 

explore the relationship between creativity and team learning. Community education, including 

Hamedan and Malayer TVTOdue to the informal nature of the holding period, the number of 
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trainees in conducting the survey period (December 94) is equal to about 380 trainee boy for 

selected random sample method according to Morgan table of randomly selected samples 181 are 

required. Questionnaire with 24 questions in the factors or knowledge production, knowledge 

dissemination, integration (as amended) and practice Preliminary tests of reliability and validity by 

experts and  between 30 trainees and using statistical methods were reviewed. The results showed 

weak correlation, a significant positive correlation between "creativity" and "team learning" in 

there 0.01 (.01 <p and r=0.304). The null hypothesis is rejected, and one can say with 99% 

confidence weak and there is a significant relationship between creativity and team learning.  

 

Keywords: Creativity, Team learning, TVTO 

 

 مقدمه

پیدا کند.اگر راه حل  ها ذهن ناخودآگاه تالش می کند تا راه حلی برای تعارضعده ای از صاحب نظران معتقد هستند ، 

هماهنگی داشته باشد ، به طور معمول راه حل خالق آمیز خواهد بود ، اما اگر با بخش آگاه در تضاد « خود»با بخش آگاه یا 

خالقیت ، توانایی تولید افکار  (.1081، خورشیدیو  ه نا به هنجاری روانی می گردد)میر کمالیباشد ، به طور محتمل منجر ب

جدید و ترکیب افکار موجود به شکل های جدید برای یافتن راه حل های جدیدی  برای مساله است.حل خالق مسائل یک 

ای تفکر مناسب است.شیوه عملی یادگیری است مهارت اساسی برای زندگی و یادگیری است که برای کاربرد وسیعی از فراینده

مدلی برای بروز خالقیت هنری ، پرورشی ، علمی و بررسی های اجتماعی به کار برد.هم چنین  وانکه می توان آن را به عن

ن و مدلی است برای بهبود روابط ، برخورد با ابهام های اجتماعی و کاهش تنشی که همه ما گاه گاهی با آن روبرو هستیم)برو

 (1042همکاران،

از جمله پیش قدمانی هستند که به بحث درباره تفاوت انواع تفکر می پردازند.گیلفورد تحت  عنوان تفکر  2و دبونو 1گیلفورد 

واگرا و همگرا به تفکر منطقی و خالق می پردازد.از نظر وی تفکر همگرا همان استدالل یا تفکر منطقی است که به دنبال یک 

گردد.در حالی که تفکر واگرا یا تفکر خالق به راه حل های مختلفی برای یک مساله توجه می نماید.مهمترین جواب صحیح می 

 ویژگی های تفکر واگرا عبارتند از:

 6بسط -9   5انعطاف پذیری -0    4سیالی -2   3اصالت )ابتکار(-1

(.از طرفی تحقیق در تاثیر 1081)حسینی، به این مقوله پرداخته است 8و تفکر عمودی 7دوبونو نیز تحت عنوان تفکر جانبی

راهبردهای فراشناختی بروی پیشرفت تحصیلی و خالقیت دانش آموزان از طریق اجرای پیش آزمون و پس آزمون ، رابطه 

.و در نهایت یاد گرفتن  (1081،مولفه های اصالت ، سیالی ، انعطاف پذیری و بسط  مورد تایید قرار داد )عباس نژاد و دیگران

یادگیری ، که از آن به عنوان فراشناخت تعبیر می شود، یک مولفه یادگیری است که در سطح فردی مورد تاکید می باشد، مک 

( مدلی از یادگیری تیمی و فراشناخت ارائه می کنند که تاثیر فراشناخت بر یادگیری را در سطح 2338)9کارتی و گاراوان

ایی و مورد بحث قرار می دهند.همچنین ادعا کردند که افزودن نظریه فراشناخت به مدل فرایند یادگیری در جمعی و تیم شناس

ارائه شد ،مفید است، زیرا باعث درک بهتر فرایند تأملی می شود.به این ترتیب با  (2331)10سطح تیم که توسط پاولوسکی

                                                           
1 Guilford 
2 Debono 
3 Originality 
4 Fluency 
5 Flexibility 
6 Elaboration 
7 Lateral thinking 
8 Vertical thinking 
9 McCarthyو Garavan 
10 Pawlowsky 
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یری تیمی ارائه می کنند که فراشناخت را با فرایند یادگیری تجدید نظر در مدل پاولوسکی تیمی ، مدل جدیدی را از یادگ

 (.1042جتی ، حو  داوودیمحمد )ه مراحل یادگیری پیشنهاد می کنند تیمی ترکیب نموده و نقش مهم فراشناخت را در هم

ر یا ارتقاء شغلی ، با توجه به مطالب طرح شده و لزوم توجه به وضعیت کارآموزان آموزش فنی و حرفه ای جهت ورود به بازارکا

سواالتی در ذهن متبلور می گردد که چگونه می توان مستندات تئوریکی و پژوهشی را در واقعیت و محیط واقعی کارگاه های 

آموزش فنی و حرفه ای بررسی نمود؟ سطح خالقیت و مولفه های شاخص خالقیت کارآموزان  از نظر علمی چگونه ارزیابی می 

 خالقیت و یادگیری تیمی رابطه وجود دارد؟ و این که آیا بین شود؟

 ای، حرفه و فنی های در آموزش دارد ضرورت کار و کسب موفقیت به دستیابی در جهانی های رقابت افزایش به توجه با

 .شود گنجانده نیز فردی بین مهارتهای و مسائل حل باوری، خالقیت، خود کارآفرینی، چون جدیدی و پیچیده مهارتهای

 در باقی ماندن برای و نیست کافی باشند، داشته تسلط شغل انجام روندهای و ابزار به صرفاً که افرادی ماهر تربیت بنابراین،

 و روحیه تقویت ضمن اینها .است ایده پردازی ضروری آموزش و آنها گیری شکل نحوة و افراد های ایده کار، و کسب محیط

 نقش راستا، این در .کند می فرآیند این طی در بقاء و خوداشتغالی شروع فرآیند آمادة را آنها افراد کارآفرینی های قابلیت

 و فرصت ایده به تبدیل شغلی، نوآورانه ایده های تولید با آشنایی طریق از کار، جویای کارآموزان در هدایت سازمان، مربیان

 جزینی)عبداهلل زاده،شریف زاده و .است بسیار مهم جدید مشاغل به نیاز و علم پیشرفت با هم سو کار و کسب ایده های معرفی

ورود به شغل یا  جهتزمینه سازی  ، آموزش برای برابر قانون های  فنی و حرفه ای آموزشسازمان  اصلی وظایف از  .(1040، 

 پژوهشی تیمی می باشد.بارت دیگر یادگیری برای ارتقاء شغلی می باشد ، که الزمه آن تقویت روحیه خالقیت و تعاون یا به ع

 و کاردانش مدارس خصوص به آموزشی نظام ه است :داشت بیان ،« کارآفرینی  پرورش و بروز های مینه ز بررسی»عنوان  با که

 و بلند مدت ،  شده ی ریزی تالش برنامه ونوآوری خالقیت پرورش و بروز های زمینه آوردن فراهم در باید ای و حرفه فنی

 (.1084و ترابی ،  گیرد)طاهری،جهرمی قرار نیز کارآفرینی ساز توسعه زمینه توانند می ها تالش اساس .باشند داشته مؤثر

در ادامه سعی بر آن است که مولفه های تعارض ، خالقیت و یادگیری تیمی را در اسناد باال دستی مورد بررسی اجمالی قرار 

 انداز چشم نهایی سند ابالغ با اسالمی انقالب معظم رهبر بیین گردد:گیرد تا ضرورت تدوین این پایان نامه در عرصه واقعیت ت

 ٤١٤١ در را ایران روشن افق نظام، مصلحت تشخیص مجمع رییس و قوه سه سران به ایران اسالمی جمهوری ساله بیست

 با متناسب یافته، توسعه :داشت خواهد هایى ویژگى چنین انداز، چشم این افق در ایرانى جامعه .ردندوآ ترسیم شمسی هجری

 مردم بر تاکید با انقالبى، و ملى اسالمى، هاى ارزش و اخالقى اصول بر متکى و خود تاریخى و جغرافیایى فرهنگى، مقتضیات

در .قضایى و اجتماعى امنیت از مند بهره و ها انسان حقوق و کرامت حفظ مشروع، هاى آزادى اجتماعى، عدالت دینى، ساالرى

متعددی از این برنامه به مفاهیم کلیدی از جمله:پرهیز از تشنج)مدیریت تعارض(،خالقیت ، تعاون و مشارکت و بندهای 

در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز به موارد متعدد مرتبط با مدیریت تعارض ، خالقیت و  یادگیری اشاره دارد.

 و و مهارتی حرفه ای عام شایستگی های ،کسب کارآفرینی یادگیری روحیهیادگیری تیمی در قالب روحیه تعاون و مشارکت در 

 انسانی اشاره شده است. مولدّ تربیت کار ساز زمینه هنری

( با هدف بررسی تاثیر آموزش خالقیت به معلم بر روی میزان رشد خالقیت کودکان ، انجام 1043افشار کهن )در پژوهشی 

میزان رشد خالقیت کودکان پایه ی اول  ابتدایی استان خراسان که تحت تعلیم  شد.نتایج این پژوهش نشان می دهد که

معلمان آموزش خالقیت دیده بوده اند نسبت به کودکانی که معلمان شان آموزش خالقیت ندیده بودند ، بیشتر است که به 

 لحاظ آماری این تفاوت معنا دار می باشد.

در پژوهش های .وامل سازمانی،بیشترین تاثیر رابرنوآوری اعضای هیات علمی دارندعوامل فردی بیشترین تاثیر را برخالقیت وع

انجام شده در سازمان ها و شرکت های مختلف مشخص شده است که عوامل سازمانی تاثیر زیادی در افزایش خالقیت و 

خت عواملی موثر بر خالقیت و نوآوری دارند و سازمان می تواند محیطی مطلوب برای پرورش این استعدادها فراهم آورد.شنا

نوآوری افراد در سازمان ها می تواند کمک کند تا با تقویت آنها ، بستری مناسب برای پرورش و تعالی سازمان فراهم 
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انی طبقه بندی می شوند)حسینی شود.عوامل موثر بر خالقیت و نوآوری دو دسته کلی ؛ عواملی موثر فردی و عوامل موثر سازم

 (.1084و صادقی ، 

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطالعات نشان می دهد عوامل فردی بر خالقیت مدیران مدارس موثر بوده و پیش بینی کننده 

ی معنی دار خالقیت مدیران می باشند.ویژگی های شخصیتی ، سبک تفکر و دانش ، از جمله عوامل فردی موثر بر خالقیت 

گی چند متغییری) رگرسیون( حاکی از این بود که بین نمرات سبک شناختی ، هستند. نتایج به دست آمده از ضریب همبست

وابستگی میدانی در دانش آموزان ، و خرده مقیاس های بسط و ابتکار همبستگی و معناداری وجود دارد و بررسی  –استقالل 

ر در پرسشنامه سبک شناختی و نتایج تحلیل کوواریانس حاکی از این بود که بین میانگین نمرات دانش آموزان دختر و پس

 همچنین آزمون خالقیت تفاوت معناداری وجود دارد.

یینی برخوردار همچنین تجزیه و تحلیل اطالعات حاصل نشان می دهد مدیران مدارس متوسطه شهر شیراز از خالقیت نسبتا پا

 (1043هستند)سرچهانی و جهانی ، 

هیات علمی دانشگاه علم و صنعت رابطه مثبت وجود دارد و نیز از بین بین استراتژی های خود رهبری و خالقیت اعضای 

استراتژی های خود رهبری استراتژی تفکر سازنده دارای اهمیت بیشتری در پیش بینی خالقیت است)آقابابایی و 

 (1043همکاران،

های دولتی آذربایجان غربی بین طراحی و اجرای سیستم هایی برای مشارکت افراد در یادگیری و خالقت کارکنان سازمان 

 .(1084، رابطه معناداری وجود دارد و این رابطه مثبت است)نژد ایرانی و همکاران

با آموزش حل خالقانه مساله می توان خالقیت ) سیالی ، ابتکار و انعطاف پذیری ( دانش آموزان را افزایش داد.لذا می توان 

ی ذهن و شخصیتی افراد را برای کارکرد و نطباقی بهتر و باالتر ارتقا نتیجه گرفت آموزش خالقیت قادر است سطح عملکرد

 (1042دهد)برون و همکاران، 

ایجاد دانش از فرایندهای حمایت کننده یادگیری است و با آن رابطه دارد.بریانت در پژوهش خود با عنوان ) نقش رهبری 

رابطه روشن و معنا داری بین رهبری تحولی و مدیریت دانش  تحولی و تبادلی در ایجاد و انتشار مدیریت دانش ( دریافت  که

در سازمان ها وجود دارد و سازمان ها مجبور هستن که نوآوری پایداری در مدیریت داشته باشند که اصول نوآوری از طریق 

آید.همچنین تسهیم یادگیری مستمر کسب شده و یادگیری از طریق تسهیم دانش در بین کارکنان ، مشتریان به وجود می 

نشر دانش و ایجاد محیطی دانش محور از مهم ترین مولفه های موثر بر افزایش عملکرد هر سازمانی است.که این مهم نیز با 

ایجاد محیط های یادگیری مناسب و تشکیل یادگیری تیمی تقویت می شود و چنین محیطی است که خالقیت ، نوآوری ، 

 (1084،  جوادی  وآن ها به دانش صورت می گیرد)یعقوبی  خود باوری و باروری ایده ها و تبدیل

روش یادگیری مبتنی بر تیم باعث افزایش یادگیری عمیق و تسهیل یادگیری در بیش از نیمی از دانشجویان شده اسن. هم 

محور ، چنین این روش باعث افزایش مشارکت دانشجویان در کالس درس شده است. شاید بتوان از روش های تدریس دانشجو 

مانند یادگیری مبتنی بر تیم برای ایجاد یادگیری عمیق و تسهیل یادگیری دانشجویان پزشکی استفاده نمود )حسن زاده و 

 (1042همکاران ، 

کارایی و اثر بخشی سازمان ها به کارآیی و اثر بخشی نیروی انسانی و کارکنان در آن سازمان بستگی دارد که ایجاد دانش و 

مترین مولفه های موثر بر عملکرد کارکنان است.ارتباط بین سابقه یا تحصیالت و گرایش به سمت یادگیری یادگیری از مه

تیمی و یادگیری سازمانی معنی دار نبوده است و میزان گرایش به سمت یادگیری تیمی و یادگیری سازمانی یافته ها نشان داد 

میانگین فرضی جامعه است و شاید بتوان نبود ساختارهای منسجم که در هردو بخش دولتی و غیر دولتی  پایین تر از سطح 

فعالیت ، نبود تجربه کاری و عدم تسلط به موضوعات مدیریتی و دانش گری از دالیل این وضعیت باشند.در خصوص رابطه بین 

جود دارد و سازمان یادگیری تیمی و یادگیری سازمانی رابطه مثبت و معنی داری بین یادگیری تیمی و یادگیری سازمانی و

 (1040هایی که یادگیری تیمی مطلوبی دارند از وضعیت یادگیری سازمانی بهتری برخوردار هستند)حسن زاده، 
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رابطه بین خالقیت مدیران با میزان کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده از جمله یادگیری تیمی در مدارس راهنمایی و 

ت مدیران بر میزان کاربست هر یک از مولفه های سازمان یادگیرنده مطالعه و متسط شهر اراک بررسی شد و سهم خالقی

تفاوت معناداری وجود دارد و جهت رابطه مثبت می باشد بدین معنی که با افزایش میزان خالقیت مدیران ، میزان کاربست 

تصمیم گیری به صورت تیمی است و مولفه های سازمان یادگیرنده افزایش پیدا می کند.در سازمان های پیشرفته امروزی هم 

هم اینکه تیم تصمیم گیرنده با یستی آن را به اجرا بگذارند بنابراین خالقیت در قالب یادگیری تیمی ، می تواند به عناون 

، عملکرد تیمی افراد را بهبود بخشد.یادگیری تیمی به این معنا است که تیم ها قادر باشند به عنوان یک هویت واحد فکر کرده 

 (1042خلق کنند و بیاموزند )قنبری و همکاران،

در یادگیری به روش تیمی ، افراد یاد می گیرند که تجارب خود رابه اشتراک گذارده و بیشتر بیاموزند و به رویکرد جدیدی 

لی موثر در دست یافته و دانش خود را در سراسر سازمان به سرعت انتشار دهند.بدین ترتیب نقش یادگیری تیمی به مثابه عام

جهت دستیابی به سرمایه های فکری و دانش موجود در سازمان و همچنین تبدیل دانش ضمنی به دانش آشکار قابل دفاع بوده 

و به عناون راهبردی ارزشمند در جهت نیل به اهداف تعیین شده در سازمان ها و محیط های آموزشی به شمار می 

 (1040،  علوی بصری و رود)موسوی

به دنبال جمعیت در مسیر جدید: فشار انطباق زمانی که ، خالقیت  "( در مقاله جالبی تحت عنوان 2312) 1و دوگایدگونکالو 

آورده است: همسویی فرد با رویکرد حالت  تعامل،با  شرایط شناخته شده  "گروه را تسهیل می کند) و هنگامی که نمی کند(

از محتوای هنجار و  ترکیب شخصیت گروه ، خالقیت می تواند خفه و یا  ای  که تحت فشار انطباق، بسته به  اثرات مشترک

، فرض شده و نشان داده شده است ،که فشار به پایبندی هنجار فردی، باعث  2*2*2 با استفاده از طراحی تجربی تقویت شود.

د ، اما خالقیت در اعضای قرار گرفته اند می شو افزایش خالقیت در گروهی که اعضای آن در مقیاس پایین شخصیت خالق 

یافته ها نشان می دهد که فشار انطباق ممکن  گروهی که در آن اندازه گیری ، در مقیاس  باالیی هستند،سرکوب شده است.

  .است یک مکانیسم مناسب برای تقویت خالقیت گروه باشد، اما تنها در میان کسانی که فاقد استعداد خالق هستند

که : چگونه تجربه   بیان می کنند "ثرات یادگیری از تجربه مستقیم و غیر مستقیم بروی خالقیت تیما "در پژوهشی با عنوان 

قبلی بر خالقیت تیم اثر می گزارد؟ برای پرداختن به  این سوال ، با بررسی اثرات تجربه کار به طور مستقیم و تجربه کار از 

در طول سه مطالعه  آزمایشگاهی، ما آن تجربه کار های   .می آیددیگران  بر خالقیت تیم در یک کار توسعه محصول به دست 

مستقیم که منجر به سطوح باالتری از خالقیت تیم می شود را پیدا می کنیم و بیشتر محصوالت مختلف از تجربه کار غیر 

م و غیر مستقیم همچنان عالوه بر این، نتایج ما نشان می دهد که تفاوت در خالقیت تیم بین تجربه کار مستقی  .مستقیم است

در نهایت، یافته های ما نشان می دهد که سیستم های حافظه انتقالی به طور کامل، نقش  .در طول زمان  ادامه دارد

تیم هایی  که تجربه کار به طور مستقیم دارند ، خالق تر هستند ، چرا  .میانجیگری اثر تجربه کار مستقیم بر خالقیت تیم دارد

بحث می  سیستم های حافظه انتقالی بهتر از تیم هایی است  که تجربه را به طریق دیگر به دست آورده اند.که آنها توسعه 

کنیم که چگونه یافته های ما به درک اثر تجربه قبلی بر خالقیت تیم و نقش سیستم های حافظه انتقالی در انجام وظایف 

 ( 2،2313گینو و دیگران(خالق کمک می کند.

این  .و مکزیک در حال رشد است (US) به سرعت و به طور عموم در دانشگاه های ایاالت متحده آمریکایادگیری تیمی 

رویکرد آموزشی شامل استفاده از تیم های یادگیری است که در آن شرکت کنندگان ملزم به همکاری با یکدیگر به طور منظم 

این نتایج تیم، همراه با عملکرد منحصر به فرد  ی قرار می گیرند.در طول مدت ترم نسبت به زمان و ارائه نتایج تیم مورد ارزیاب

فرآیندهای تیم، تعارض تیم، نتایج  "در این پژوهش که با عنوان  .هر شخص ، تاثیر قابل توجهی در ارزیابی نهایی هر فرد دارد

دهد: تیم های ایاالت متحده ، صورت گرفته است ، نشان می  "مقایسه  تیم های یادگیری آمریکا و مکزیکی :تیم، و جنسیت

                                                           
1 Jack A. Goncalo, Michelle M. Duguid 
2 Francesca Gino, Linda Argote, Ella Miron-Spektor, Gergana Todorova 
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ملیت )آمریکایی یا  مکزیکی(، اثر تعدیل  رفتار گرا با  انسجام بیشتر و تیم های مکزیک رفتار خود گرا با  تعارض بیشتر است.

 .( 1،2338کننده ای در رابطه بین عدم تجانس جنس و انسجام و تعارض دارد)واتسون و دیگران

مطالعه  :و تغییر رفتار نسبت به تصمیم گیری بر اساس دستورالعمل در مراقبت از دیابت بهبود دانشدر پژوهشی با عنوان

مداخله کنترل از روش یادگیری مبتنی بر تیم برای توسعه حرفه ای مستمر پزشکان، نشان می دهد که یادگیری مبتنی بر تیم 

به متخصص دیابت افزایش یافته  منجر به افزایش دانش در کوتاه مدت شده و به طور قابل مالحظه ای ارجاع

 .(2310(،)2است)اورسمن،فیشر

با دو متغییر یادگیری تیمی  "یادگیری تیمی و نوآوری در پرستاران "برای تقریب به موضوع کلی می توان به تحقیقی با عنوان 

م پرستاری به ارائه عملکرد با برای تی  به عنوان یک عامل کلیدی  و نوآوری اشاره نمود که : توانایی برای یادگیری و نوآوری

تحقیقات نشان می دهد، بین تیم و فعالیت های یادگیری و تغییرات در تیم  .کیفیت باال به رسمیت شناخته شده است

بررسی ادبیات در توجه به رابطه بین یادگیری تیمی و پیاده سازی  .پرستاری در طول عمل های جدید  رابطه وجود دارد

 تیم پرستاری و کشف عواملی که به یادگیری تیمی کمک می کند و یا مانع می شود،انجام شده است. خالقیت و نوآوری در

یادگیری تیمی  .نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که پژوهش در زمینه یادگیری تیمی و نوآوری در پرستاری محدود است

ای مختلف در تیم پرستاری و رواج  فعالیتهای یادگیری شامل فرآیندهای جمع آوری، پردازش، و ذخیره اطالعات از نوآوری ه

 (3،2312تیمی  به خالقیت  نوآوری کمک می کند  و عوامل فردی و زمینه ای مانع می شود)تایمرمانس و همکاران

 

 روش شناسی

مورد مطالعه، روش تحقیق حاضر از نوع  با توجه به ماهیت،هدف و فرض است. 4این پژوهش به لحاظ نوع هدف کاربردی

در این پژوهش جامعه شامل کارآموزان آموزش فنی و حرفه ای شهرستان همدان و مالیر که به است .  6همبستگی 5توصیفی

 083( برابر حدود 49کارآموزان  در مقطع زمانی اجرای تحقیق )دی ماه   سبب ماهیت غیر رسمی برگزرای دوره ها ، تعداد

پسر  می باشد.به طور احتمال عمده ترین مسئله نمونه گیری ، انتخاب واقعی نمونه است که دو مالک نماینده واقعی  کارآموز

بودن نمونه و تصادفی بودن آن مورد نظر است.در جامعه آماری مورد نظر به سبب ماهیت غیر رسمی دوره های آموزش فنی و 

شده انتخاب  181طبق جدول مورگان  ، تعداد نمونه مورد نیازنمونه ب حرفه ای بایستی به صورت روش های تصادفی انتخا

 اند.

یادگیری تیمی و پرسش محقق ساخته  خالقیتبرای تهیه ابزار گردآوری اطالعات از پرسش نامه استاندارد  در خصوص 

تهیه و رسش نامه واحد متناسب سازی ادبیات سوال ها با مخاطبین)کارآموزان( به صورت یک پاز استفاده شده است که پس 

به این ،  سوال بر اساس  نظریه تورنس 93با   (CT) خالقیت عابدی پرسش نامهدر اختیار کارآموزان گذارده شده است. 

نشان دهنده خالقیت  2نشان دهنده خالقیت پایین، نمره  1د. نمره دانمره  0تا  1ال از صورت است که ابتدا باید به هر سو

. ها و یک نمره کلی را به دست خواهد آوردنمره زیرمقیاس 9ن دهنده خالقیت زیاد است. فرد در نهایت نشا 0متوسط و نمره 

مک سنجش یادگیری تیمی بر اساس نظریه پرسش نامه و  خواهد بود 183و  93امنه نمره کل خالقیت هر آزمودنی بین د

و   خالقیت عابدیپس از تهیه پرسش نامه استاندارد  است.رواییسوال  29طراحی گردیده است  و دارای   7کارتی و گاراوان

                                                           
1 (Warren Watson, Danielle Cooper, M.A. Jose Luis Neri Torres, Nancy G. Boyd,2008) 
2 Lisa Kühne-Eversmann* and Martin R Fischer 
3 Olaf Timmermans, Roland Van Linge, Peter Van Petegem, Bart Van Rompaey, Joke Denekens 
4 Applied 
5 Descriptive 
6 Correlation 
7 McCarthy& Garavan 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 همايش بین المللي چهارمینو  همايش ملي پنجمین

 مهارت آموزي و اشتغال 

 7 

پرسشنامه یادگیری تیمی پس از احصاء مولفه های این موضوع از پرسشنامه های مرتبط سواالت استخراج و بر اساس مولفه 

 در خالقیتفا در سی فرم اولیه ضریب آل سوال تنظیم گردید. 89مورد نظر تنظیم و با تایید استاد راهنما پرسشنامه نهایی در 

و در یادگیری تیمی شناسایی یا تولید دانش  192/3 پذیریانعطاف،   818/3 ابتکار،  113/3 بسط ،131/3 سیالی برای 

 پایایی ابزار بدست آمده است. 129/3و عمل  111/3، یکپارچه سازی )اصالح( 121/3، انتشار دانش  134/3

جداول توزیع فراوانی، درصدها به بررسی و تجزیه و تحلیل اطالعات مربوط به های آمار توصیفی مانند با استفاده از شاخص

ویژگیهای عمومی )جمعیت شناختی( پاسخگویان و میانگین ، انحراف استاندارد، چولگی و کشیدگی متغیرهای تحقیق پرداخته 

رسون و برای بررسی نرمال بودن های همبستگی پیتحقیق از آزمون فرضیهاستنباطی، برای آزمون  شده است. سپس در سطح

 اسمیرنوف استفاده شده است.-متغیرها از آزمون کولموگروف

 

 یافته ها
 (n=181: شاخصهای توصیفی متغیر خالقیت و ابعاد آن ) 1جدول 

انحراف  میانگین بیشترین کمترین متغیر

 استاندارد

 کشیدگی چولگی

 -0.578 -061.2 0675 7677 7622 16.1 سیالی

 -06100 .0677 0621 7605 7622 1672 بسط

 -0.720 06155 06211 7617 7688 1611 ابتكار

 -0.780 -06151 06211 7672 2600 1672 پذیریانعطاف

 -0.1.0 .0617 06711 .761 7621 1621 خالقیت )کل(

 

 (n=181شاخصهای توصیفی متغیر یادگیری تیمی و ابعاد آن )  : 7جدول 

انحراف  میانگین بیشترین کمترین متغیر

دارداستان  

 کشیدگی چولگی

4023 8233 1223 شناسایی یا تولید دانش  9213  21313  22043  

2103 0231 9283 1223 انتشار دانش  23823-  23923  

سازی یا اصالحیكپارچه  1233 8233 9023  9213  21103-  21883-  

2103 0214 8233 1233 عمل  21813-  22493  

3283 0231 8233 1233 فراشناخت  23843  23983  

)کل( یادگیری تیمی  1201 9288 0234 93.3  23343-  20413  

 

 و تحلیل استنباطی و آزمون فرضیات:تجزیه 

های آماری مرتبط مورد بررسی قررار خواهرد   های پژوهش با استفاده از انواع آزموندر این بخش از تحقیق هر یک از فرضیه

های بدست آمده بررسی شده است تا درصورت امکان از های فرض آماری ابتدا نرمال بودن دادهآزمونگرفت. پیش از استفاده از 

 آزمونهای پارامتریک استفاده شود.

 بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها:

ت. های پارامتریک مانند همبستگی و رگرسیون نرمال بودن توزیع متغیرهای پرژوهش اسر  یکی از فرضیات استفاده از آزمون

استفاده شد. در صرورتی   1اسمیرنوف-های کولموگروفبه منظور بررسی نرمال بودن توزیع داده های متغیرهای تحقیق از آزمون

                                                           
1-  Kolmogorov-Smirnov 
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توان نتیجه گرفت توزیع داده های مربوط به متغیر تفاوت معنی داری باشد می 38/3بیشتر از  که سطح معنی داری این آزمون

 شود:ها به صورت زیر بیان میفرض خالف برای این آزمون با توزیع نرمال ندارد. فرض صفر و

 (: بین توزیع مشاهده شده و توزیع نظری تفاوت وجود ندارد )توزیع نرمال است(.3Hفرض صفر )

  (: بین توزیع مشاهده شده و توزیع نظری تفاوت وجود دارد )توزیع نرمال نیست(.1Hفرض خالف )
 : نتایج آزمون نرمال بودن متغیر خالقیت و ابعاد آن 2جدول 

اسمیرنوف-کولموگروف متغیرها  نتیجه آزمون 
 Sig آماره 

23893 12001 سیالی  38/3 p> و نرمال است   
23813 12088 بسط  38/3 p> و نرمال است   

383.3 12093 ابتكار  38/3 p> و نرمال است   

پذیریانعطاف  24243  20883  38/3 p> و نرمال است   

24193 خالقیت )کل(  20193  38/3 p> و نرمال است   

 

 : نتایج آزمون نرمال بودن متغیر یادگیری تیمی و ابعاد آن 1جدول 

اسمیرنوف-کولموگروف متغیرها  نتیجه آزمون 
 sig آماره 

21403 12381 شناسایی یا تولید دانش  38/3 p> و نرمال است   
21293 12119 انتشار دانش  38/3 p> و نرمال است   

سازی یا اصالحیكپارچه  12381 22143  38/3 p> و نرمال است   

24413 عمل  22103  38/3 p> و نرمال است   

23203 12941 فراشناخت  38/3 p< و نرمال نیست   

)کل( یادگیری تیمی  28243  29483  38/3 p> و نرمال است   

 آزمون فرضیه

( به  بررسی Enterهمبستگی پیرسون و رگرسیون خطی به روش همزمان )در این بخش ابتدا با استفاده از آزمون 

 شود.فرضیه اصلی پرداخته می

 فرضیه: بین خالقیت با یادگیری تیمی رابطه وجود دارد.

برای بررسی این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. فرض صفر و خالف برای این آزمون به صورت 

 باشند:زیر می

3=r  :3H 

3≠r  :1H 

 .شودها ارائه میابتدا ماتریس همبستگی پیرسون بین دو متغیر خالقیت و یادگیری تیمی و ابعاد آن

 
 (n=180: ماتریس همبستگی بین متغیرهای خالقیت و یادگیری تیمی ) 5جدول 

شناسایی یا  متغیرها

 تولید دانش

یادگیری  فراشناخت عمل یكپارچه سازی انتشار دانش

 تیمی

 282/3** 149/3** 149/3** 111/3* 221/3** 231/3** سیالی

 229/3** 181/3* 318/3 239/3** 220/3** 228/3** بسط

 294/3** 202/3** 184/3* 148/3** 232/3** 213/3** ابتكار
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 228/3** 218/3** 198/3* 120/3 111/3* 211/3** انعطاف پذیری

 201/0** 757/0** 185/0* 712/0** 758/0** 700/0** خالقیت

 )آزمون دو دامنه( 38/3معنادار در سطح *)آزمون دو دامنه(       31/3معنادار در سطح **

 

وجود دارد  31/3در سطح  "یادگیری تیمی  "و  "خالقیت  "ضعیف ، مثبت و معنی داری بین متغیرهای  همبستگی

(31/3p<  039/3وr=بنابراین فرض صفر رد می .) توان گفت بین خالقیت و یادگیری درصد می 44اطمینان شود و با

 تیمی رابطه ضعیف و معناداری وجود دارد.

 

 گیریبحث و نتیجه

همه در (  1042( و  برون و همکاران)1043( ، سرچهانی و جهانی)1084حسینی)  با تحقیقاتنتایج بدست آمده 

 ها، ایده گوناگونی و تنوع که به پذیری انعطاف ها، ایده تعداد یا کمیت به سیالی که مولفه های خالقیت اعم از: عنصر

شود ، هم خوانی دارد  می مربوط ها ایده جزئیات به بسط و ها ایده بودن معمولی غیر یا بودن فرد به منحصر به ابتکار

( مغایرت دارد به نحوی که از سطح ضعیفی از خالقیت برخوردار 1043اما در امتیاز آنها با تحقیق سرچهانی و جهانی)

بوده اند که در مقایسه کارآموزان آموزش فنی و حرفه ای در سطح متوسط و تقریب باالی  متوسط  دارای اختالف 

واند به عوامل مختلفی از جمله زمینه مهارتی ، کار تیمی ، روش تدریس ، خالقیت که این می ت معنی داری می باشد ،

مربیان و مدیران مجموعه و یا ماهیت رشته های فنی و حرفه ای ربط داشته باشد.در حقیقت به دلیل اینکه در آموزش 

بهره می برند، فضایی را به وجود  های فنی و حرفه ای کارآموزان عالوه بر مواد درسی تئوری از فنون و علوم مهارتی نیز

آورده است که آشنایی و اجرای ایده ها ، قابلیت تصور ایده های بیشتر با تنوع باالتر و گاهی ایده نادر که شاهد مثال 

آن را در ثبت اختراع ها توسط کارآموزان و یا کسب عناوین مختلف در مسابقات ملی مهارت یا جشنواره هایی مانند 

  دامه آن در ایجاد شغل و کسب درآمد پس از فراغت از آموزش بیان داشت.خوارزمی و ا

مدل یادگیری تیمی که در این مقاله آمده است ، به نقش گردش دانش بین اعضا و تعامل سازنده افراد برای جرح ، 

د کمک می کند که تعدیل ، اصالح و به کار بستن دانش در سایه فراشناخت تاکید دارد و در حقیقت فراشناخت به افرا

عالوه بر تبادل اطالعات به نحوه این تعامل ها نیز توجه داشته باشد.نتایج نشان می دهد در دوره های فنی و حرفه ای 

این سطح از یادگیری تیمی در جابجایی و پردازش دانش و مهارت صورت می گیرد ولی به نحوه فرایند توجه کمتری 

فراشناخت به کارآموزان و نحوه به کار گیری آن در فعالیت های روزمره بسیار  صورت می گیرد. لذا شناساندن ماهیت

 بدیهی و ضروری به نظر می رسد.
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علیرغم رابطه معنی این تحقیق  آورده می شد ، اما در از خالقیت  به عنوان عنصری مهم در تیم  پژوهش های پیشین

بی شد . لذا می توان نتیجه گرفت که برای ایجاد یک دار بین این دو مولفه ، استحکام آن در سطح ضعیفی ارزیا

یادگیری مناسب عالوه بر خالقیت باید به متغییرهای دیگری نیز توجه داشت و نمی توان با داشتن افراد خالق تنها ، 

تشار یک یادگیری مناسبی را برقرار نمود . اما نکته حائز اهمیت این است که بیشترین همبستگی خالقیت در تولید و ان

دانش بوده و کمترین با عمل بوده است و این با پیش بینی ها نیز هماهنگی دارد به طوری که می توان ادعا نمود برای 

جذب و انتقال دانش و مهارت از روش های خالقانه تری نسبت به سایر قسمت ها استفاده می شود . لذا پیشنهاد می 

تیمی به تفکیک متغییر ها به مولفه های زیر مجموعه آن نیز توجه  شود با در دوره های آموزشی خالقیت و یادگیری

با آگاهی از اثرات مولفه ها بروی همدیگر می توان اگر به همه آنچه مد نظر است نرسیم ولی قسمتی از تاثیر شود ، زیرا 

 گذاری آن را بر مولفه ها طراحی گردد و در سایر مولفه ها از متغییرهای دیگر استفاده نمود.

 :یمقاله فارس
 دانشرگاه  علمری  اعضرای هیرأت   خالقیت با آن ارتباط و رهبری خود های استراتژی (. تحلیل1043.)، ع .، و رحیمی ، ح سیادت ر ؛  هویدا،ر ؛  آقابابایی،

 1043 تابستان و بهار ،5 شمارة سوم، سال ،تحول مدیریت نامه پژوهش صنعت، و علم

ابتکرار و خالقیرت   (،تاثیر آموزش حل خالق مساله بر مولفه های خالقیت دانش آموزان، 1042).، و برون ، س .  پور،سبختیار برون، س ؛  حیدریی ، ع ؛ 
 (9)2، در علون انسانی

 ، اولین کنفرانس روان شناسی و علوم رفتاری(، رابطه بین یادگیری تیمی و گرایش به سمت یادگیری سازمانی1040) حسن زاده، ح. 

(. یادگیری مبتنی بر تیم ؛ شیوه ای نوین در آموزش برنامه های ادغرام یافتره پزشرکی :    1042.)معلیزاده، .، و  میرزازاده،ع والحسنی،ف ؛ حسن زاده،غ ؛ اب

  913- 931( ، صص 1)10،  مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکیتجربه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران،

 ،دورهآموزش راهبردهای مجلهارتقاء، به منظور راهکار ارایه و علمی هیات اعضای نوآوری و خالقیت بر موثر . عوامل(1084) ، ط.صادقیم .، و   حسینی،

 9-1،صص ٤۳۱9 بهار ،٤ شماره ،۳

 شیراز شهر چهارگانه متوسطه نواحی مدارس مدیران خالقیت بر فردی عوامل تأثیر (. بررسی1043.)، ج  جهانیز .، و سرچهانی،

شریراز،همایش روان   شرهر  ناحیره یرک   هرای  دبیرستان بین در سازمانی یادگیری با نوآوری و خالقیت به مدیران دیدگاه رابطه (، بررسی1081)سینا،ح .

 شناسی و کاربرد آن در جامعه

(،بررسی رابطه ی کارآفرینی سازمانی با خالقیت در سازمان فنی و حرفه ای شهرسرتان گچسراران ،   1084) .ترابی ، س و ،.شایان جهرمی ، ا  ؛ طاهری، ع

 (9)1،رهیافتی نو در مدیریت  آموزشی

 (.تاثیر راهبردهای فراشناختی بر روی پیشرفت تحصیلی و خالقیت دانرش آمروزان پسرر دوره   1081.)، م آور ، س .، وشهری ع ؛  مجدی،ف ؛  عباس نژاد،

 1081آذر  19،  همایش ملی روانشناسی و کاربرد آن در جامعهراهنمایی شهرستان تنکابن،

-03-1393،  پیرک مهرارت آنالیرن   حرفه ای، و فنی آموزش در آن اهمیت و کار و کسب (. ایده های1040) ، ا.جزینیا .، و شریف زاده،غ ؛ عبداهلل زاده،

 1300، کد13

(، رابطه خالقیت مردیران برا مولفره هرای سرازمان یادگیرنرده در مردارس راهنمرایی و متوسرطه          1042) ری ، ا .می و .،  کریمی ،ا ؛اردالن، م س؛ قنبری،

 81-139(، صص 2)1،  فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسارشهرستان اراک، 

(.مقایسه تاثیر روش آموزش مبتنی بر الگوی پنج مرحله ای بایبی و سنتی بر خالقیت و یادگیری دانش 1041)؛ علی آبادی، خ .، و درتاج ، ف. مرادی، مه

 181 -198( ، صص 29)1، یافته های نو در روان شناسیآموزان سال سوم راهنمایی در درس علوم، 

 سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریتمدیریت دانش ،  (، نقش یادگیری تیمی در جذب سرمایه های فکری و1040) . بصری، ن علوی؛  ز موسوی،
 در خالقیرت کارکنران   برا  آن رابطره  و یادگیرنرده  سرازمانهای  هرای  ویژگری  وضرعیت  (. بررسری 1084)، آ. اصغریم .، و سید عباس زاده،ف ؛ نژاد ایرانی،

 199-118 ص ص،1084 زمستان _ 18 شماره _ چهارم سال،مدیریت فراسویغربی، آذربایجان استان دولتی سازمانهای
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 ایرانری  ، مجلره 1084 سرال  در شهراصرفهان  منتخب های بیمارستان در تیمی یادگیری و دانش مدیریت بین (. رابطه1084.)م ،م .، و جوادی  یعقوبی ،

 134تا  1380(:4)11،سالمت ارتقای و آموزش توسعه نامه ویژهپزشکی،  علوم در آموزش

 

 :یکتاب فارس
 ، به نشر موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی،چاپ چهارم ماهیت خالقیت و شیوه های پرورش آن(،1081)ا .حسینی، 

 1042، انتشارات روان شناسی و هنر، نوبت چاپ اول یادگیری تیمی(. 1042.)ا ؛ حجتی ، ف محمد داودی،

 ،تهران: یسطرون آموزشیروش های پرورش خالقیت در نظام . (1081.)س .،و خورشیدی ،ع  میرکمالی،
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