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Introduction 
With regard to the importance of innovation and entrepreneurship for the 

societies’ economic developments through creativity, and since that one of 
the policies of Technical and Vocational Training Organization (TVTO) is 
enhancing human resource skill to expand employment by empowering 
individuals to response to ever increasing changes in knowledge and 
technology, we can state that the social environment, where collaboration 
culture support personal creativity plays an important part in this context.  
 
Objective 

The objective of this study is to develop a two-level model with the aim 
of investigating the factors affecting the collaboration culture and individual 
creativity. 
 
Methodology 

The statistical population of the study is consist of trainers and apprentices 
of Private and Public Service Centers of the Technical and Vocational 
Training Organization. In line with this objective, eight centers were identified 
in this study. A total of 34 teams were selected as sample using random 
sampling. This study is a applied research, as well as a descriptive-
correlational study in term of data collection. In this study, in order to collect 
data and measure variables, a questionnaire instrument was used. Finally, 319 
usable questionnaires were obtained from trainers and apprentices of Ahvaz 
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private and public centers. The reliability of the questionnaire in this study was 
assessed using Cronbach's alpha coefficient. For this purpose, a pretest using 
30 questionnaires were distributed among the apprentices and trainers of 
Ahwaz technical and vocational training organization and the results obtained 
from the data showed coefficients as high as 0.7. The validity of the 
questionnaire was also evaluated and verified through content and face 
validity. To analyze the data according to the nature and level of the variables 
measurements, Pearson correlation test was used by SPSS software, and in 
order to test the hypotheses, structural equation methods using AMOS 
software and HLM software in a two-level form. 
 
Results 

at Individual level, research findings indicate that emotional intelligence on 
cognitive trust, emotional intelligence on emotional trust, cognitive trust on 
collaboration culture, emotional trust on collaboration culture, collaboration 
culture on individual creativity, team creativity on collaboration culture and 
team creativity on individual creativity with regression coefficients of , 0.733, 
0.771, 0.650, 0.198, 0.560, 0.298, and 0.370, have significant and positive 
effect, respectively. Therefore, higher emotional intelligence will lead to more 
trust building, and those who have a higher cognitive trust towards their 
coworker member will contribute more confidently at the time of 
collaboration, and the higher the level of emotional trust, the more it facilitates 
interactions during collaboration. Also, the collaborative culture which has 
been developed as a result of a trustworthy environment will make members to 
share their own ideas with more motivation in order to enforce individual 
creativity, and if in one team, the ideas that people have, made published, it 
will firstly leads to support the ideas by coworkers and, in the second place, 
leads to strengthen ties, which it encourages members to cooperate. Also, 
when creativity increases in teams, it will enhance individual creativity. 
 
Conclusion 

The results of the hypothesis test show that at individual level, emotional 
intelligence affects the trust structures (cognitive and emotional) and trust is 
effective on the culture of collaboration and individual creativity. At group 
level, team creativity has a special impact on collaboration culture and 
individual creativity. In line with the analysis, in order to strengthen 
collaboration culture and institutionalization of creativity in the members of an 
educational team, it has been proposed that emotional intelligence as a 
necessary skill that strengthens the cognitive and emotional trust of individuals 
and thereby influences collaboration culture and individual creativity, must be 
paid attention to and to be trained. Also a social environment must be provided 
in which members are supported and encouraged to share their ideas in order 
to form creativity. 
  
Keywords: emotional intelligence, trust, collaboration culture, individual 

creativity, team creativity 
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اعتماد و اثر  بر هیجانی هوش تاثیر از دوسطحی مدل تبیین و طراحی

)مورد مطالعه: مربیان و  فردی خالقیت و همکاری آن بر فرهنگ

ای  موزان مراکز دولتی و آزاد سازمان آموزش فنی و حرفهکارآ

 (شهرستان اهواز
 

مهدی نداف
 

اهلل رحیمی فرج
 

 زهرا غالمی
 چکیده

آفرينی در رشد و توسعه اقتصادی جوامع به واسطه خالقيت، و از  آوری و کار نو  با توجه به اهميت
ارتقها  مههارن نيهروی انسهانی بهه جههت       ای  های سازمان آموزش فنی حرفهه  آنجا که يکی از سياست

افزون دانش و فناوری است  سازی افراد برای پاسخگويی به تغييران روز گسترش اشتغال از طريق آماده
توان گفت محيط اجتماعی که از طريق فرهنگ همکهاری، خالقيهت فهردی را مهورد حمايهت قهرار        می
پژوهش حاضر با تدوين يک مدل دو سطحی  ،واز اين ر کند. دهد نقش مهمی در اين زمينه ايفا  می می

قصد بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ همکاری و خالقيت فردی را دارد. اين مطالعهه بهر حسهد ههد      
نفر از مربيهان و کهار آمهوزان     321همبستگی است. -ها توصيفی آوری داده کاربردی و از نظر نحوه گرد

گيهری تصهادفی    شهر اهواز با استفاده از روش نمونهای  مراکز دولتی و آزاد سازمان آموزش فنی و حرفه
 Hlmو  SPSS  ،Amosافزارههای  ها با اسهتفاده از نهرم   به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. تحليل داده

دهد کهه در سهطف فهرد ههوش هيجهانی از طريهق        ها نشان می انجام شد. نتايج حاصل از آزمون فرضيه
مکاری بر خالقيت فردی اثرگهذار اسهت و همینهين در سهطف     های اعتماد بين فردی و فرهنگ ه سازه

ای بر فرهنگ همکاری فردی و خالقيت فردی  گروه فرهنگ همکاری تيمی و خالقيت تيمی تأثير ويژه
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ای  اين مطالعه نشان داد، تقويت هوش هيجانی در ميان مربيان و کارآموزان سازمان فنهی و حرفهه  دارند. 
ود فضای اعتماد ميان فردی داشته باشد و ارتقای اعتماد، پيامدهای مثبتی تواند نقش به سزايی در بهب می

همانند افزايش فرهنگ همکاری و خالقيت فردی در پی دارد. در سطف تيمی نيز بهبود خالقين تيمهی،  
 تواند به افزايش خالقيت فردی منجر شود. می

 

 ردی، خالقيت تيمیهوش هيجانی، اعتماد، فرهنگ همکاری، خالقيت ف :ی کلیدیها واژه

 

 مقدمه
توان برای پرورش خالقيت مورد توجه قرارگيهرد ههوش    هايی که می ترين توانايی يکی از مهم

هيجانی به عنوان يادگيری يک فرد در مورد هيجانان و يا اطالعان هوش است. ( EQ) هيجانی

نی در مواقهع  های هيجا مربوط به هيجانان و همینين دستيابی به اطالعان مربوط به شايستگی

 & Mayerشامل ادراک و تنظيم هيجانان در خود و ديگهران اسهت )  مورد نياز بيان شده است و 

Salovey, 1997, 15 .)(2000) Mayer, Salovey and Caruso    هها بهر نظهام     معتقدنهد کهه هيجهان

کنهد تها    دار مهی دهند. اين تغييران نظام شناختی را وا ها را تغيير می گذارند و آن شناختی فرد تأثير می

تهر بيانديشهد    تهر و خالقانهه   های مختلف وارسی کند و در مورد يک مسهئله عميهق   مسائل را از جنبه

(Noferesti & Moin Alghorabaie, 2011, 176.)   

ها توانايی فرد را برای ارتباط و يا قطهع ارتبهاط از    از آنجا که آگاهی از هيجانان خود و تنظيم آن

ههای فهوری    )به عنوان مثال کنترل خشم در مواقع نياز( منجر به توقف قضهاون برد  هيجانان باال می

در نتيجه ايهن افهراد گهرايش بهه خيرخهواهی، توجهه،       . (Jordan & Lawrence, 2009, 454شود ) می

و بنهابراين   دهند احترام به اعضا را از طريق رفتارهايی مانند پشتيبانی و محبت را نشان می قدردانی و

کننهد و توانهايی گسهترش تصهويری از اعتمهاد بهين        تر عمل مهی  هيجانان ديگران موفقدر مديريت 

(. اين اعتمهاد ناشهی از ايهن نگهاه اسهت کهه       Druskat & Wolff, 2001, 84همکاران خود را دارند )

های الزم را دارد. به نظهر   همکار من خيرخواه برای رفاه ديگران بوده همینين صالحيت و شايستگی

ها قادر به تسهيل همکهاری، پهايين    اعتماد به اندازه کافی بين افراد وجود نداشته باشد آنرسد اگر  می

 Wicks, Bermanها و بهبود توانايی برای انطباق با پيیيدگی و تغييران نخواهنهد بهود )   آوردن هزينه

& Jones, 1999, 99کهردن در  کند که کارکنان قادر به کهار   (. گسترش ابعاد اعتماد شرايطی فراهم می

(. روابطی که حمايت همکهاران در  Mayer, Davis & Schoorman, 1995, 709کنار يکديگر باشند )
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شود که بر اسها  ميزانهی از اعتمهاد     محل کار را در بر داشته باشد به عنوان روابط عميقی شناخته می

کهار خهود   توانهد از طهر  هم   و به اشتراک گذاشتن عواطف، با اين احسا  که در صورن نياز مهی 

 (.  Tamer & Dereli, 2014, 189-190حمايت شود، به وجود آمده است )

کننهد،   ايی با هم کار می دهنده اين است که افراد چگونه به طور گسترده فرهنگ همکاری نشان

شوند که اين امر منجر بهه   کنند و چگونه به سمت يک هد  مشترک هدايت می ارتباط برقرار می

تر شده و تمايل کارکنان را به سمت ارائه پيشنهادان خالقانه بدون تر  از همکاری با کيفيت باال

 ,Rego, Sousa, Pina e Cunhaکنهد )  انتقاد همراه با مجازان و در واقع انتقاد سازنده تقويت مهی 

Correia & Saur-Amaral, 2007, 252 ايهی تحهت    (. از آنجايی که خالقيت به طور قابل مالحظهه

توانهد   انش قرار گرفته است کمک به اعضا، جهت دستيابی به چنين دانشهی مهی  آوری د تأثير جمع

 & Ahmed, Shahzad, Aslam, Bajwaهها کنهد )   ها را نصيد سهازمان  مزايای حاصل از اين رفتار

Bahoo, 2016, 350 رسهد کهه ههوش هيجهانی از طريهق اعتمهاد و فرهنهگ         (. بنابراين به نظر مهی

گذاری، خالقيت بايهد   برای اثر بر خالقيت فردی تأثيرگذار باشد.تواند  همکاری در سطف گروه می

های بکر و اصهيل در   ها پذيرفته شود. خالقيت به عنوان توليد ايده به عنوان يک هنجار در سازمان

زنهدگی روزمهره    علم، هنر، آموزش، کسد و کهار و سه     انسانی نظير های  هر حوزه از فعاليت

 (.Amabile, 1998, 39بيان شده است )

گيرند. حضهور   ها بخش اعظمی از زندگی را در بر می هيجان: ارتباط هوش هیجانی با اعتماد

کهه   توان در استدالل و عقالنيهت مشهاهده کهرد. فهرن ايهن      مستقيم و غيرمستقيم هيجانان را می

فهردی   توانند با هيجانان خود به خوبی کنار بيايند، قادر نخواهند بود که روابط بين افرادی که نمی

 کننهد فهرن معقهولی اسهت      ههای شهغلی کمتهری را تجربهه مهی      مطلوبی داشته باشند و موفقيت

(Mir Doikvandi, 2011, 101   خودآگاهی ضروری ترين توانايی مرتبط با هوش هيجانی اسهت بهه .)

خودآگهاهی  (. Mayer & Salovey, 1997نوعی که فرد از هيجانان و احساسان خهود آگهاه باشهد )   

هی از هيجانان لحظه به لحظه خود است و اغلد به توانايی فرد برای بحث و افشهای  هيجانی آگا

هيجاناتی است کهه در حهال تجربهه اسهت. افهرادی کهه خهود آگهاهی هيجهانی بهااليی دارنهد از            

تری در پاسهخ بهه هيجانهان برخهوردار هسهتند و ايهن باعهث         های عاطفی به مراتد قوی واکنش

(. مهديريت  Jordan & Lawrence, 2009, 454گهران برقهرار کننهد )   شود که ارتباط مؤثر بها دي  می

شهود، فهرد    مهی هايی است که موجد  ها عادان و نگرش ها ويژگی ای از مهارن هيجانان مجموعه
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پههذير، پههر انههرای و شههاد بههاقی بمانههد. وقتههی افههراد  آور انعطهها  در رويههارويی بهها هيجانههان اسههتر 

ههای   توانند در رويارويی بها اسهتر    ش در خود کنترل کنند، میپذيری هيجانی را از طريق آموز انعطا 

تعههدان   (.Hosseini & Aramnia, 2015, 45ناپذير، نگرش و سالمت خود را بهبود ببخشهند )  اجتناب

ثری برای اعتماد عاطفی هستند افراد در روابهط اعتمهادی کهه تصهوير واقعهی از      ؤهای م هيجانی پايه

 ,McAllisterگهذاری عهاطفی دارنهد )    ه همکار، داشهته باشهد سهرمايه   خيرخواهی و نگرانی برای رفا

دهنهد کهه منجهر بهه کهاهش خطهر        زمانی که افراد رفتارهای هيجانی از خود بروز می (.26 ,1995

شود وابستگی عاطفی همتايان و اثر مثبت آن برای افراد بيشتر خواههد شهد و بهرای فهرد ايهن       می

باشهد و آنهها قابهل اطمينهان      اهی و مراقبت اعضا بهاال مهی  گيرد که درجه خير خو ادراک شکل می

  (.Williams, 2007, 616کند ) هستند و به همين دليل اعتماد افزايش پيدا می

شهناختی   اعتماد يک حالت روان :اعتماد شناختی و عاطفی و ارتباط آن با فرهنگ همکاری

ههای   سطحی از انتظاران و خواسهته است که تمايل فرد را برای پذيرفتن مسئوليت به جهت پاسخ به 

دانست بلکه انتظاری است که از رفتهار  طلبی  توان آن را يک فرصت دهد و نمی مثبت ديگران نشان می

فردی انتظار يک فرد يا گروه از  اعتماد بين(. Barczak, Lassk & Mulki, 2010, 33رود ) ديگران می

(. Mayer et al., 1995, 714طفی اسهت ) فرد يا گروه ديگر است که شامل ابعاد شهناختی و عها  

کند تا افراد قادر به کار کردن در کنهار يکهديگر باشهند     گسترش ابعاد اعتماد شرايطی فراهم می

(Mayer et al., 1995, 709اعتماد عاطفی جنبه .)       ای از اعتمهاد اسهت کهه ريشهه در پيونهدهای

ان قهرار دارد کهه شهامل سهطحی از     مرز بين قابليت اعتبهار و قابليهت اطمينه    عاطفی افراد و در

 ,Elderمراقبت رفتاری متقابل است که در آن هيچ ابهامی بهرای اعتمهاد کهردن وجهود نهدارد )     

(. اعتماد شناختی در تعامالن به عنوان ميزانی است که يک همکار تمايل بهه ارزيهابی   5 ,2016

تشهابه اجتمهاعی و   صالحيت و شايستگی همکاران خود با توجه به تعامالن گذشهته و ميهزان   

در محيطی که احترام، مراقبت و حمايهت  (. McAllister, 1995, 28مالحظان محيط کاری دارد )

شهود کهه افهراد بيشهترين      متقابل وجود دارد منجر به شکل گيری اعتماد عاطفی شده و موجهد مهی  

الست اعضها  هنگامی که اعتماد عاطفی با (.Williams, 2007, 488همکاری را به اشتراک بگذارند )

سهطف   پذيری ناشهی از همکهاری در ميهان اعضها در     رسند که خطران و آسيد به اين درک می

است که همکاران دهنده اين  (. اعتماد عاطفی نشانSonnenwald, 2005, 1865پايينی قرار دارد )

رو  يهن (. از اAbrams, Cross, Lesser & Levin, 2003گذارند ) به منافع و اهدا  يکديگر احترام می
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به تسههيل همکهاری و بهه     هر گونه تساوی اجتماعی که احترام و ارزش همکاران را حفظ کند منجر

تواند توسط رفتار مراقبتهی در تهيم    اين تحول اجتماعی می .شود گذاری دانش و اطالعان می اشتراک

طف که اعتماد بهين اعضها همکهار در سه     زمانی (.Bstieler & Hemmert, 2010, 488تقويت شود )

ها در تيم شده کهه   تواند منجر به تضعيف روابط و دوستی پايينی درک شود اين بی اعتمادی می

پهذيری در تهيم بهاال     کنند و درجهه آسهيد   در اين گونه موارد افراد تعامالن خود را محدود می

 (. Sonnenwald, 2005, 1865رود ) می

اين است که افهراد چگونهه   دهنده  فرهنگ همکاری نشان: فرهنگ همکاری و خالقیت فردی

کننهد و چگونهه بهه سهمت يهک ههد         کنند، ارتباط برقهرار مهی   ايی با هم کار می به طور گسترده

Chasmir( Rego et al., 2007, 252( .)1987شههوند ) مشههترک هههدايت مههی
کنههد  اسههتدالل مههی 

پهذيری، گهرايش بهه نتهايج،      همکاری نو ظهور ارزشههای واضهحی درمهورد ريسهک     های  فرهنگ

های همکاری که تمرکز اعضها بهر    در محيط. کنند القيت، انگيزش، چالش و کارآفرينی ايجاد میخ

شهود،   ها به اشتراک گذاشته می ترين ايده معمول ترين و غير که حتی جزئی توسعه است به دليل اين

افهراد را  شناختی،  ها از اصالت باالتری برخوردار هستند و تمرکز بر توسعه به دليل اثران روان ايده

 (. درBittner, Bruena & Rietzschel, 2016, 267کنهد )  های بيشتری مهی  قادر به جستجوی گزينه

دههد و   های همکاری خاصی را به کار بستند  که خالقيت را افهزايش مهی   پژوهشی طراحان روش

د تواند بينش جديدی در زمينه خالقيهت بهه دسهت بيهاور     های همکاری می اعتقاد بر اين بود شيوه

(Cocu, Pecheanu & Susnea, 2014, 151.)  

 خالقيت تيمی به عنهوان يهک گهروه    :ارتباط خالقیت تیمی با فرهنگ همکاری و خالقیت فردی

کنند، به شکلی کهه در نتيجهه    های خود را با يکديگر تلفيق می از افراد که استعدادها، انرای و مهارن

در  (.Chen, 2007, 239شهود )  ن افراد بيشتر مهی آور بود های فردی، ظرفيت جمعی برای نو مشارکت

گيرد؛ محيط منجر به تحريهک فيزيکهی و    يندی که خالقيت در تعامل فرد با محيط شکل میآفر

جا کهه کهار   (. از انJones, 2003, 125) کند شود و خلق ايده را در اعضا تقويت می اجتماعی می

باشهد، فضهای    مبادالن بين افهراد مهی   يند اجتماعی شامل تعامالن وآبر روی هر وظيفه يک فر

(. خالقيهت  Jaskyte, 2008, 469گهذارد )  گروه و خلق و خوی درون گروه بر خالقيهت اثهر مهی   

جهت رشد و تقويهت خالقيهت فهردی    برداری مطلوب از دانش و مهارن افراد در  تيمی منجر به بهره

حريهک خالقيهت در کارکنهان    ها به جههت ت  تيم (.Avey, Wernsing & Luthans, 2008, 49شود ) می
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 Ahmed etکيهد داشهته باشهند )   أگذاری دانش ت بايد بر ايجاد يک فرهنگ همکاری مؤثر و به اشتراک

al., 2016, 349   اگر چه برای خالقيت تيمی، الزم است که اعضا يک گروه خالق باشند، بهه همهان .)

ر گهذار هسهتند و در واقهع    يندهای مربوط به ظهور خالقيت تيم هم بر خالقيت فهردی اثه  آنسبت فر

کنهد   بدون اين رفتار نوع دوم جمع شدن يک گروه از افراد بسيار خالق اثران خالقيت را خنثی مهی 

دهنهد   های مؤثر به دليل مناسد بودن محهيط همکهاری خالقيهت را مهورد حمايهت قهرار مهی        و تيم

(Taggar, 2002, 326.) 
 

 های پژوهش فرضيه

 دارد. یبر درک اعتماد شناخت یدار و مثبت معنی يرتأث يجانیهوش هاول:  هيفرض

 دارد. یبر درک اعتماد عاطف یدار و مثبت معنی يرتأث يجانیهوش ه: دوم هيفرض

 دارد. یبر درک فرهنگ همکار یدار و مثبت معنی يرتأث ی: اعتماد شناختسوم فرضيه

 دارد.  یبر درک فرهنگ همکار یدار و مثبت معنی يرتأث ی: اعتماد عاطفچهارم فرضيه

 دار و مثبتی بر خالقيت فردی دارد. فرهنگ همکاری فردی تأثير معنیفرضيه پنجم: 

 دارد. یبر فرهنگ همکار یدار و مثبت معنی يرتأث يمیت يت: خالقششم فرضيه

 دارد یفرد يتبر خالق یدار و مثبت معنی يرتأث يمیت يت: خالقهفتم فرضيه
 

 دهد. را نشان میمدل مفهومی پيشنهادی پژوهش حاضر  2شکل 

 

 (2سطف تيم ) 

 

 

 

 

 (2سطف فرد )        

 
 

 

 . مدل مفهومی پژوهش2شکل 
Figure1. The conceptual model of the research 

 

 خالقیت تیمی

فرهنگ 
 همکاری

ت خالقي
 فردی

 هوش هيجانی

 آگاهی از هيجانان ديگران

 مديريت هيجانان خود 

 مديريت هيجانان ديگران

 آکاهی از هيجانان خود

 اعتمادشناختی

 اعتماد عاطفی
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 روش پژوهش
هها   آوری داده نحوه گرد حيثکاربردی و از های  از نوع پژوهش هد   نظراين پژوهش از 

نفهر از مربيهان و    321شهامل   پهژوهش  ی ايهن جامعهه آمهار   ی اسهت. از نوع همبستگ  توصيفی

ای شهرسهتان اههواز    ههای آزاد سهازمان آمهوزش فنهی و حرفهه      هنرجويان سازمانی و آموزشگاه

 يشگيری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور افهزا  روش نمونه هکه بها و آقايان(  بود  )خانم

بها اسهتفاده از   ده شهده تعهدادی بازگشهت نخهورد.     چون احتمال داپرسشنامه  360ها  دقت داده

ههای   آورده شده است بين کار آموزان و مربيان مراکز دولتی و آموزشگاه 2منابعی که در جدول 

سهطف  زيرا مدل دو سطحی بوده ) يمت 34پرسشنامه در قالد  321نهايت  آزاد توزيع شد که در

 ها توزيع شده است.   مها بين افراد درقالد تي تيم و سطف فرد( و پرسشنامه

از پاسهخگويان   درصد 55 دهد که حدود شده از نمونه مورد مطالعه نشان می آوری اطالعان گرد

از پاسخگويان دارای مهدرک تحصهيلی زيهردي لم،    درصد  5 از طرفی بودند. ها زن درصد 45و انمرد

بهه   نهد رشهد بود کارشناسهی ا درصد  8 و ليسان  درصد 42فوق دي لم، درصد  28 ،دي لم درصد 27

 .  داشت ( قراردرصد 5/76) 30تا  26باالترين سن پاسخگويی در رده سنی  عالوه،

به منظور ارزيابی کيفيت ابزار پرسشهنامه   و وهش پرسشنامهژابزار سنجش متغيرها در اين پ

از دو روش روايی محتوا و روايی سازه استفاده شهده اسهت. روايهی محتهوا از طريهق بررسهی       

هها در زمينهه    های پژوهش با تحليهل عهاملی تأييهدی ارزيهابی شهد. يافتهه       يی سازهو روا اساتيد

ها مطلوب بودند از اين رو پرسشهنامه روايهی    داری سازه های برازش مدل و عدد معنی شاخص

نفهر از   یس يانها ابتدا پرسشنامه به صورن نمونه در م مطلوبی داشت. برای سنجش پايايی داده

انتخاب شده بودند توزيع گرديد و با اسهتفاده از روش آلفهای کرونبها      جامعه یکه برا یافراد

 ها بوده است.   تمام گويه 7/0دهنده پايايی بيش از  آن محاسبه شد. نتايج نشان پايايی

هايی کهه مشهترک بهوده و بيهان      ها از چند منبع بررسی شده در نتيجه آن از انجايی که گويه

 فته است.بهتری داشته مورد استفاده قرار گر
 

 اه یافته
ها با استفاده از شاخص خطای استاندارد، ضريد چهولگی   اين پژوهش نرمال بودن داده در

ههای پارامتريهک و نها     و خطای ضريد کشيدگی به جهت مشهخص شهدن اسهتفاده از آزمهون    

 پارامتريک در آزمون فرضيه ها، تعيين شده است. سه   بهرای بررسهی فرضهيان پهژوهش از      
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 کرونبا  متغيرهای پژوهش آلفای انميز. 2 جدول
Table 1. Cronbach’s Alpha of the variables of the research 

 هامتغیر
Variables  

 ها تعداد گویه
Number of 
statement 

 آلفای کرونباخ
Cronbach's 

alpha 
 منبع

Resource 

 Jordan and Lawrence (2009) 86/0 20 هوش هيجانی
(1998 )Goleman 

 McAllister( 1995) 80/0 8 اعتماد شناختی و عاطفی
 (2015 )Andre 

 87/0 6 فرهنگ همکاری
 (2017 )Xu, Cui, Qualls and Zhang 

(2014 )Ruga 
(2014 )Weeks, Roberts, Chonko and Jones 

 (2004 )Lopez, Peon and Ordas, 

 Bornemisza( 2013) 14/0 1 خالقيت فردی
 (2014 )Perry-Smith 

 .Rego et al( 2007)  85/0 7 خالقيت تيمی
 

جا که مقادير به دسهت آمهده بهرای    سازی معادالن ساختاری اجرا شد. طبق جدول از آن مدل 
ههای پهژوهش از    اين توزيهع داده  بنابرقرار دارد.  |+2و  -2|ضريد کشيدگی و چولگی در بازه 

 (.Momeni & Ghaumi, 2012, 30-31کند ) می توزيع نرمال پيروی
 

 . ضرايد و خطای استاندارد چولگی و کشيدگی متغيرهای پژوهش2جدول 
Table 2. Quotients and standard error of skewness and kurtosis of variables 

خطای استاندارد 
 ضریب چولگی

Standard error  

ضریب 
 چولگی

Skewness 

خطای استاندارد 
 ضریب کشیدگی

Standard error 

 ضریب کشیدگی
Kurtosis 

 متغیر
Variables 

 هوش هيجانی 645/2 272/0 660/0 237/0

 اعتماد شناختی 511/2 272/0 360/0 237/0

 اعتماد عاطفی 620/2 272/0 637/0 237/0

 فرهنگ همکاری 378/2 272/0 652/0 237/0

 خالقيت فردی 865/0 272/0 430/0 237/0

 خالقيت تيمی 723/2 272/0 301/0 237/0
 

ها با استفاده همبسهتگی پيرسهون رابطهه بهين      ابتدا قبل از بررسی فرضيهپژوهش حاضر در 

در تمهام روابهط مقهدار صهفر      یدار یسطف معنه  3جدول  يجمتغيرها بررسی شد. با توجه به نتا

ی ز طرفی مقادير بهه دسهت آمهده بهرا    . اکمتر است 02/0 یدار یمقدار از سطف معن يناست و ا

 3قرار داشته باشد و نتايج به دسهت آمهده در جهدول     |+2،  -2|بازه  ينب يدبا يرسونهبستگی پ

 يرههای متغ يهان م یدار معنهی  یهمبسهتگ  ينبرای همبستگی پيرسون در اين بازه قرار دارد بنابرا

همسهو بها    يهر متغ يهک  ييهران به دست آمده مثبت هسهتند تغ  يرمرتبط وجود دارد و چون مقاد

 .مرتبط با آن است يرغمت ييرانتغ
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 پيرسون بين متغيرهای مستقل و وابسته همبستگی آزمون نتايج. 3 جدول
Table 3. The results of Pearson's correlation between independent and dependent variables 

 متغیر مستقل
Independent 

variable 

 متغیر وابسته
Dependent  

variable 

 سطح خطا
Error level 

 داری یسطح معن
sig 

 ضریب همبستگی
correlation  
coefficient 

 383/0 000/0 0/ 05 اعتماد شناختی هوش هيجانی
 404/0 000/0 0/ 05 اعتماد عاطفی هوش هيجانی
 225/0 000/0 0/ 05 فرهنگ همکاری اعتماد شناختی
 300/0 000/0 0/ 05 فرهنگ همکاری اعتماد عاطفی
 301/0 000/0 0/ 05 يت فردیخالق فرهنگ همکاری
 220/0 000/0 0/ 05 فرهنگ همکاری خالقيت تيمی
 468/0 000/0 0/ 05 خالقيت فردی خالقيت تيمی

 

و  Amosافهزار   و نهرم  سهاختاری  معادالن مدل از گروهی و فردی های سطف فرضيه بررسی برای

Hlm بهرازش   هها بايهد از   فرضهيه  رد يها  يدتأي برای ساختاری های مدل به استناد از قبل اما .شد استفاده

 جهدول  ساختاری در مدل برازش های مهم شاخص از برخی .کرد حاصل اطمينان ساختاری های مدل

 سهت ا برخهوردار  مطلهوبی  بهرازش  از مهدل سهاختاری   دهد می نشان است و نتايج شده داده نشان  4

(Keshavarz, 2014, 43). 
 

 ش مدلهای براز شاخصنتايج . 4جدول 
Table 4. The results of model fitness indicators 

 نام شاخص
Index  

 اختصار
Abbreviation 

 شده مقادیر محاسبه
Calculated results 

 PCFI 742/0 شاخص برازش تطبيقی مقتصد
 RMSEA 048/0 ريشه ميانگين مربعان خطای برآورد
 CFI 182/0 شاخص برازش تطبيقی
 GFI 804/0 شاخص نيکويی برازش
 RMR 121/0 مانده ريشه ميانگين مربعان باقی

x نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی
2
/df 720/2 

 AGFI 785/0 شاخص نيکويی برازش اصالح شده
 NFI 105/0 شاخص برازش هنجار شده
 RFI 124/0 شاخص برازش نسبی
 CFI 716/0 شاخص برازش تطبيقی

 IFI 185/0 شاخص برازش فراينده يا افزايشی
 TLI 770/0 لوي  -شاخص توکر

 

xههای   شهاخص  Keshavarz( 2014مطابق منبع )
2
/df, RMR, AGFI, PGFI, PCFI, NFI,  
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RFI, IFI, TLI, CFI  باشند تا بهرازش مطلهوب حاصهل شهود کهه در پهژوهش        7/0بايد باالی

 ت.نشان داده شده اس 5های پژوهش حاضر در جدول  گونه است. نتايج آزمون فرضيه حاضر اين
 

 های پژوهش نتايج آزمون فرضيه. 5 جدول
Table 5. The results of hypotheses test of the research 

 مسیر
Path 

وزن 
 رگرسیون

Regressio
n weight 

SE  خطای
 معیار

Standard 
error 

CR  نسبت
 بحرانی

Critical 
ratio 

سطح 
 داری معنی

sig 

 نتیجه
Result 

 تأييد فرضيه 000/0 507/5 281/0 733/0 هوش هيجانی بر اعتماد شناختی

 تأييد فرضيه 000/0 726/5 268/0 772/0 هوش هيجانی بر اعتماد عاطفی

 تأييد فرضيه 000/0 650/0 212/0 650/0 اعتماد شناختی بر فرهنگ همکاری

 تأييد فرضيه 025/0 218/0 286/0 218/0 اعتماد عاطفی بر فرهنگ همکاری

 تأييد فرضيه 025/0 222/5 016/0 560/0 فردیفرهنگ همکاری بر خالقيت 

 تأييد فرضيه 000/0 213/4 223/0 218/0 خالقيت تيمی بر فرهنگ همکاری

 تأييد فرضيه 000/0 102/3 011/0 370/0 خالقيت تيمی بر خالقيت فردی

 است 12/1ذکر شده است که سطح معناداری کمتر از  1جدول  2در ستون

 

 با اعداد ثابت مدل صرفاً

گروهی يک مدل صرفا با اعهداد ثابهت بهدون در نظهر      داری واريان  بين برای آزمون معنی

بين )فرهنگ همکاری، هوش هيجانی، اعتماد شناختی و عاطفی( در نظهر   گرفتن متغيرهای پيش

اين مرحله هد  شناسهايی درصهدی از واريهان  متغيهر وابسهته سهطف فهردی         گرفته شد. در

گردد. نتايج اين  ط تفاون کار آموزان هر گروه آموزشی تبيين می)خالقيت فردی( است که توس

يعنهی خالقيهت    (t ،368/0 =00=  744/3)گروهی صفر نيسهت   مدل نشان داد که واريان  بين

 ها( متفاون است. فردی دانشجويان هر گروه آموزشی )کال 

 

 مدل اعداد ثابت به عنوان پیامد

تهر   قيم متغيرهای سطف باالتر بر متغيرههای وابسهته سهطف پهايين    تأثير مست اين مدل بررسی

است. در اين پژوهش، خالقيت تيمی به عنوان متغير سطف بهاالتر در نظهر گرفتهه شهده اسهت.      

کردند که خالقيت تيمی بر فرهنگ همکهاری و خالقيهت فهردی )در     بيان می 7و  6 های فرضيه
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ههای   دههد کهه ويژگهی    تايج اين مهدل نشهان مهی   سطف فرد( تأثير مثبت دارد. به عبارن ديگر، ن

 6 خالقيت تيمی بر فرهنگ همکاری و خالقيت فردی تأثير بين سطحی دارد. بر اسا  جهدول 

خالقيهت تيمهی بهر خالقيهت      ( و= t ،322/0=  022/3) خالقيت تيمی بر فرهنگ همکاری

 .شوند تأييد می 7، 6. بنابراين فرضيان تأثير مثبت دارد( = t ،350/0=  452/3) فردی
 

 ی در پژوهش حاضرچندسطح يلتحل يج. نتا6جدول 
Table 6. The results of multilevel analysis 

 ای اثرات زمینه
Context effects 

 01 یبضر
Quotient of 01 

 یارانحراف مع
Standard 
deviation 

 آماره ی آزمون
Parameter of 

test 

ی عدد معن
 داری
sig 

 -خالقيت تيمی
 006/0 022/3 206/0 222/0 فرهنگ همکاری

 

 گیری نتیجهبحث و 

که خالقيت فردی نقش قابل توجهی در اشتغال زايی از طريق کارآفرينی ايفا  به اين با توجه

رسد. از اين  شود ضروری به نظر می کند شناسايی عواملی که موجد تقويت اين ساختار می می

در ميهان   یفهرد  يتو خالق یت اين پژوهش با هد  بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ همکارجه

ههای   ای با رويکرد دو سطحی انجام شد. يافته مربيان و کار آموزان سازمان آموزش فنی و حرفه

بها ضهريد    یبهر اعتمهاد شهناخت    يجهانی پژوهش در سطف فردی حاکی از آن است که هوش ه

دار و مثبتی دارد. به عبارتی به  تأثير معنی( 05/0 از کمتر داری نیمع سطف )با 733/0رگرسيونی 

رود.  های هوش هيجانی باال و مثبت باشد اعتماد شناختی افهراد بهاالتر مهی    هر ميزان که ويژگی

کنهد ارزيهابی شهناختی     کهه بيهان مهی     .Chang et al(2012) نتيجه اين فرضيه با نتايج پهژوهش 

ای بودن عضو همکار زمانی باالتر خواهد بود  ايستگی و حرفههمکاران نسبت به صالحيت و ش

زا نمايشی از آرامش و  فرد مورد نظر با برخورداری از هوش هيجانی باال، در شرايط استر که 

 .Barczak et al (2010) شهود و تحقيهق   پايداری به تصوير بکشد که موجد تقويت اعتماد مهی 

دار و مثبتی با اعتمهاد شهناختی    و ديگران تأثير معنی کند مديريت هيجانان خود استدالل میکه 

 ، همسو است.دارد
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بهر    05/0 از کمتر داری معنی سطف با 772/0 يونیرگرس يدهوش هيجانی همینين با ضر

دار و مثبتی دارد. به اين معنا که افراد با هوش هيجهانی بهاالتر اعتمهاد     اعتماد عاطفی تأثير معنی

 Barczak (2010) گران دارند. نتيجه اين فرضيه با نتايج مطالعهان تری نسبت به دي عاطفی قوی

et al. ( 2016های ) و يافتهElder .همخوانی دارد 

باشد که تأييهد   می 05/0با سطف معنی داری کمتر از  650/0برای فرضيه سوم ضريد رگرسيونی 

عبارتی افهرادی کهه اعتمهاد     دار و مثبتی دارد. به کند اعتماد شناختی بر فرهنگ همکاری تأثير معنی می

شناختی باالتری نسبت به عضو همکار خود دارند بها در جهه اطمينهان بيشهتری در زمهان همکهاری       

و   Tamer and Dereli( 2014) مشارکت خواهند داشت که بها نتهايج بهه دسهت آمهده از تحقيقهان      

( 2013) ج پهژوهش و نتهاي  Yazdani and Siddique (2013)همینين نتايج به دست آمهده از پهژوهش   

Swift and Hewang .هم راستاست ، 

با سطف معنی داری کمتر از  و 218/0ضريد رگرسيونیاعتماد عاطفی بر فرهنگ همکاری با 

به اين معنا که هر ميزان اعتماد عهاطفی بهاالتر باشهد موجهد      تأثير معنا دار و مثبتی دارد  05/0

 ,Chua( 2011) موضهوع بها نتهايج پهژوهش     هنگام همکاری خواهد شد و اينتسهيل تعامالن در 

Morris, Mw and Mor  ( 2005)  و همینههين پههژوهش  2007)  پههژوهش هههای و يافتههه

Sonnenwald.همخوانی دارد ، 

با سهطف معنهی داری کمتهر از     560/0 يونیرگرس يدضر یفرهنگ همکاری بر خالقيت فرد

گ همکاری که در نتيجه يهک محهيط   دهد که فرهن دارد و نشان می یدار و مثبت یمعن يرتأث 05/0

امن و قابل اعتماد شکل گرفته باشد موجد خواههد شهد اعضها بها انگيهزه بيشهتری در جههت        

 های خود را به اشتراک بگذارنهد کهه ايهن يافتهه بها نتهايج تحقيهق        تقويت خالقيت فردی، ايده

(2016)Bittner et al.  ( 2014) و پژوهشCocu et al. همخوانی دارد. 

بها سهطف معنهی داری کمتهر از      218/0 يونیرگرس يدتيمی بر فرهنگ همکاری با ضرخالقيت 

های که افراد دارند منتشهر شهود    دارد به اين معنی که اگر در يک تيم ايده یدار و مثبت  یمعن يرتأث 05/0

موجهد شهفافيت روابهط     اًها مورد حمايت همکاران قهرار بگيهرد در ثانيه    ايده باعث خواهد شد اوالً

 د شد که اين خود اعضها را تشهويق بهه همکهاری خواههد کهرد. ايهن يافتهه بها نتهايج تحقيهق            خواه

(2010 )Skilton and Dooley .همخوانی دارد 
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 05/0 از کمتهر  داری معنی سطف با 370/0 يونیرگرس يدرا با ضر یفرد يتبر خالق يمیخالقيت ت

شهود موجهد    نوان يک ضرورن شناخته میها به ع دهد زمانی که خالقيت در تيم که نشان می تاثير دارد

 Vreede, Boughzala, Vreede (2012) خواهد شد. اين فرضيه با نتايج تحقيقهان  تقويت خالقيت فردی

and Palmon (2002) و نتايج پژوهش Taggar  .همخوانی دارد 

 شود: های به دست آمده پيشنهادهای زير ارائه می با توجه به يافته

ههوش هيجهانی و بهبهود    ای  آموزشی برای مربيان در زمينه مفاهيم پايههای  برگزاری کارگاه

 ديدگاه و دانش افراد در اين زمينه؛  

تقويت مهارتهای ارتباطاتی ميان مربيان و کار آمهوزان بها ارايهه آمهوزش هها ی حرفهه ای،       

 های مرتبط؛ الگوهای موفق و فناوری

که افرادی ای  حرفه ای، به گونه دقت در جذب مربيان و مدرسان دوره های آموزش فنی و

های فنی از مهارتهای ارتباطاتی خوب نيز برخوردار باشند. در  جذب شوند که عالوه بر مهارن

 های غربالی تخصصی بهره گيری نمود؛ اين زمينه می توان از آزمون

های تخصصی برای مربهان و مدرسهان دوره ههای فنهی و      ارايه آموزشهای به روز در زمينه

که شايستگيهای فنی افراد افزايش يابهد و ميهزان اعتمهاد بهه آنهها از سهوی       ای  به گونهای  حرفه

 کارآموزان تقويت شود؛

بهبود زيرساختهای مديريتی و فناوری در محيط های آموزشی که زمينه مناسبی برای ايجهاد  

 گ همکاری ارايه می کنند؛فرهن

و هم در سطف خالقيت تيمی بها  تقويت قدرن خالقيت افراد، هم در سطف خالقيت فردی 

 ارايه آموزش های مرتبط و معرفی الگوی های موفق.
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