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 چکيده

فناوریهای نوین آموزشی در خالقیت و کارآفرینی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر زاهدان از این تحقیق به بررسی رابطه بین کاربرد 

 نیا نیهمچن ؛شود یمحسوب م یکاربرد قیحاضر از لحاظ هدف تحق قیتحق می پردازد، 1396دیدگاه معلمین ابتدایی در سال 

 ییدر کل شامل معلمان مدارس ابتدا قیتحق نیدر ا یآمارجامعه  ؛است یهمبستگ -یفیاطالعات، توص یگرد آور وهیاز نظر ش قیتحق

شهرستان زاهدان مشغول به کار  ییمعلم در مدارس ابتدا 1946صورت گرفته تعداد  یکه طبق بررس باشدیشهرستان زاهدان م

 ان زاهدان به تعداد شهرست ییشامل معلمان مدارس ابتدا هنمون معلم زن هستند، 1593معلم مرد و  353که از این تعداد .باشندیم

از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده که با اقتباس  قیتحق نیکه با استفاده از فرمول کوکران بدست آمده است در ا باشدیم 320

(، 2005) اکووزیاز پرسشنامه استاندارد  یآموزش نینو یهایکاربرد فناور ریمتغ جشجهت سناز سه پرسشنامه دیگر تهیه شده است. 

از پرسشنامه استاندارد بهرام زاده و  ینیکارآفر ریسنجش متغ ی( و برا1390) ینیو ام یلیاز پرسشنامه استاندارد وک تیخالق ریمتغ

است؛ براساس تجزیه تنظیم شده  ۸24/0 گزینه ای لیکرت  وضریب آلفای کرونباخ 5که بر اساس طیف  ( استفاده شد13۸۸همکاران )

 ییدانش آموزان مقطع ابتدا ینیو کارآفر یآموزش نینو یهایکاربرد فناور نیب یاصل هیفرض اصلی پژوهش؛و تحلیل اطالعات فرضیه های 

شهرستان زاهدان رابطه  ییدانش آموزان مقطع ابتدا تیو خالق یآموزش نینو یهایکاربرد فناور نیب ،شهرستان زاهدان رابطه وجود دارد

 .شهرستان زاهدان رابطه وجود دارد ییدانش آموزان مقطع ابتدا ینیو کارآفر تیخالق نیب ،وجود دارد
 

 .معلمین ابتدایی کارآفرینی، دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان، خالقیت، فناوری های نوین آموزشی، :يديکل واژگان
 

 
  

 

 

بررسی رابطه بين کاربرد فناوریهاي نوین آموزشی در خالقيت و کارآفرینی 

 آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان از دیدگاه معلمين ابتدایی دانش

 2حسن شهرکی پور ،1فرحناز کرد زابلی
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 مقدمه
، کارآفرینی و نوآوری داده است؛ بر این اساس به کارگیری فرصت ها و پتانسیل خود را به عصر دانش، فناوریامروزه عصر منابع طبیعی، جای 

کی های ناشی از عوامل مذکور در اولویت اصلی برنامه ها و استراتژی های کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته قرار دارد، به گونه ای که ی

در حال  یاز کشورها یبرخ زیو ن شرفتهیپ یاغلب کشورها زیآم تیتجربه موفقارآفرینی،کارآفرینان است، از پایه ها و بنیان های توسعه ک

 نانیکارآفر  ،ینیکارآفر یبرا زیکشورها ن ریتا سا دهیدر آن کشورها،  موجب گرد ینیبه واسطه توسعه کارآفر یتوسعه در عبور از بحران اقتصاد

است  یذهن آدم یها تیفعال نیتر دهیچیو پ نیتر یاز عال یکنیز ی تیخالققائل گردند. یخاص تینوآورانه اهم یکسب و کارها یریو شکل گ

ی ازسؤاالت یکیشود.  یمربوط م زیفرد ن تیبلکه به سازمان شخص، نه فقط به هوش و تفکر تی. خالق کند به آن توجه دیبا تیو ترب میکه تعل

 تیتوان خالق یم ایاست که آ نیا به خود مشغول کرده را تیو ترب میتعل شمندانیاز پژوهشگران و اند یاریدر چهار دهه گذشته ذهن بس که

 گردد. با شدت و ضعف یانسان مشاهده م یو گروه یفرد یها تیدر تمام فعال تیخالقکه  نشان داده است قاتیتحق جیرا پرورش داد؟ نتا

تفکر داد و آنان رااز انجام دادن  امکان به کودکان و نوجوانان دیبا تیپرورش خالق یو برا در همه انسان ها وجود دارد ریپذ بالقوه و پرورش

در عصر حاضر دستیابی به منابع قدرت سرمایه گذاری بر روی نیروی .شده تا حد امکان بر حذر داشت نییتع شیو از پ یقالب یها تیفعال

روند، بنابراین، خالقیت و کارآفرینی و ابتکار از منابع دستیابی به این قدرت به شمار میانسانی اهمیت بسیاری دارد. دانش آموزان با داشتن 

آموزان نشود.  یکی از ارکان اصلی های دانشای باشد که مانعی برای رشد و شکوفایی مهارتهای درسی مدارس باید به گونهمحیط و برنامه

است.  فناوریهای نوین در دنیای کنونی، این توانایی را دارند که فرآیند آموزش و در مدارس موضوع آموزش و فرایند یاددهی و یادگیری 

ای آموزش المللی در آموزش و توسعه حرفههای  بینتواند، از مشارکتیادگیری مؤثر آموزشی را تسهیل کنند. فناوری اطالعات و ارتباطات  می

های یادگیری و مهارت آموزشی مؤثر بر ر حوزه آموزش، گستره وسیعی از روش[.در حال حاضر فناوریهای جدید وارد شده د3حمایت کند.]

های کاربردی آن، آموزش الکترونیکی است.  منظور از آموزش الکترونیکی به زندگی فراگیران را ایجاد نموده است و یکی از بیشترین روش

های مجازی و های الکترونیکی، خبرنامهای، نشریههای چند رسانهسکهای الکترونیکی مثل رایانه، اینترنت، دیگیری از سیستمطور کلی بهره

نظایر آن است که هدف آن ضمن یادگیری بهتر و مؤثرتر، کاستن از رفت و آمدها، صرفه جویی در وقت و هزینه و اتالف انرژی است.  این 

دانش آموزان در  [4مؤثر بر یادگیری ماندگار نشان بدهند ]کند تا آنان از خود خالقیت، نوآوری و کنجکاوی آموزان را تشویق میروش دانش

ها و امکانات علمی برخوردارند که سطح دانش و آگاهی آنان را در سطح وسیعی از معلمان جلو زده که عصر ما خارج از کالس درس از رسانه

یکی از موزش و پرورش در اختیار آنان قرار دهد.  تواند اطالعاتی با این وسعت را در نظام آهای درسی هم نمیعالوه بر معلم حتی کتاب

مشکالت مهم و اساسی در نظام آموزش و پرورش خصوصاٌ در کشور ما، به کار نگرفتن روش های تدریس نوین در آموزش است.  به همین 

این امر باعث کاهش  و سبب کیفیت آموزشی از سطح مطلوب برخوردار نیست و دانش آموزان عالقه زیادی به تحصیل نشان نمی دهند

ها و تحوالت وسیع که نظام آموزش و پرورش خالقیت و کارآفرینی دانش آموزان در مدارس شده است.  لذا تنها راه چیره شدن بر این بحران

شکالت های نوین تدریس است که تا حدودی مبا آن درگیر است ایجاد و بارور ساختن فرهنگ استفاده از فناوریهای نوین آموزشی و روش

بررسی رابطه بین کاربرد فناوریهای نوین آموزشی در خالقیت و کارآفرینی کنونی را مرتفع سازد؛ بنابراین مساله ی اصلی ما در پژوهش حاضر 

 است. آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان از دیدگاه معلمین ابتداییدانش
 

 فرضيه هاي تحقيق:

 نوین آموزشی و کارآفرینی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه وجود دارد.بین کاربرد فناوریهای  -1فرضیه اصلی 

 بین کاربرد فناوریهای نوین آموزشی و خالقیت دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه وجود دارد. -2فرضیه اصلی 

 شهرستان زاهدان رابطه وجود دارد.بین خالقیت و کارآفرینی دانش آموزان مقطع ابتدایی  -3فرضیه اصلی 
 

 فرضيه هاي فرعی تحقيق:

  .بین فناوریهای نوین آموزشی و مولفه های کارافرینی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه وجود دارد 

  وجود دارد بین مولفه های  فناوریهای نوین آموزشی و کارآفرینی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه 

  .بین مولفه های  فناوریهای نوین آموزشی و مولفه های کارآفرینی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه وجود دارد 

 .بین فناوریهای نوین آموزشی و مولفه های خالقیت دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه وجود دارد 

 ی نوین آموزشی و خالقیت دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه وجود دارد.آیا بین مولفه های فناوریها 

 .بین مولفه های فناوریهای نوین آموزشی و مولفه های خالقیت دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه وجود دارد 

 ن زاهدان رابطه وجود دارد.بین کارآفرینی و مولفه های خالقیت دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستا 

 .بین خالقیت و مولفه های کارآفرینی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه وجود دارد 
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 .بین مولفه های خالقیت و مولفه های کارآفرینی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه وجود دارد 

 

  مبانی و مفاهيم نظري:

 نیکه در اثر ا یدر آن به وجود آمده است، به طور یمیعظ یشاهد انقالب اطالعات وارتباطات بوده و تحوالت اجتماع ریاخ یهاجهان در سال

 "اطالعات و ارتباطات  یفناور " یژگیو و اتیخصوص نیترمهم ؛است دهیاطالعات و ارتباطات به ثبت رس یبه نام فناور یتحوالت، قرن جار

ها و و همه زمان هانهیزمان ممکن، با حداقل هز نیهمگان در کمتر یپردازش اطالعات، در دسترس قرار دادن آن برااشاعه و  د،یبر تول هیتک

کننده اطالعات و  رهیمصرف کننده و ذخ نیترعمده دیتردیکنندگان اطالعات و ب دیتول نیاز بزرگتر یکینهاد آموزش و پرورش  .هاستمکان

و ارزش  یاز گستردگ یو مل ینید یهاآموزش و پرورش و توجه به مؤلفه یمهم در کشور ما به علت توسعه کم نیا  گردد،یمحسوب م ییدانا

دانش آموزان و معلمان شده  ییو توانا ییدانا شیموجب افزا ت،یو ترب میتعل ندیآن در فرا نهیدانش و کاربرد به دیبرخوردار است. تول یباالتر

هر  امروزه خواهد داد قیاز گذشته توف شیتوانمند و کار آمد  ب یانسان یروین تیترب یعنیخود،  تیمأمور نیترو  آموزش و پرورش را در مهم

و  سیتدر ندیکل فرآ یابیاجرا و ارزش ،یمنظور روش طراح د،یآ یم انیبه م یآموزش یاز تکنولوژ یوقت در مسائل آموزش و پرورش بحث

یکی از لوازمی که امروزه با فناوری ارتباطات همراه بوده، .در امر آموزش یداریوشن یدارید یو ابزارها لیوسا یریاست نه به کارگ یریادگی

رایانه است. اولین کوشش معلمان برای استفاده از رایانه در کالس درس سنتی معموالً به صورت سخنرانی بود، تجربیات یادگیری مرتبط با 

طالعه بیشتر مورد م برای تکلیف عنوان به یا و شد جام گرفته بود به نمایش گذاشته میموضوع تدریس معلم که در مکان های آموزشی دیگر ان

 محور معلم های استفاده قرار می گرفت. همگام باپیشرفت های سایر بخش ها، نظام های آموزشی نیز دچار تحول شده و گرایش از یادگیری

با پیشرفت روز افزون دانش و تکنولوژی و جریان گسترده اطالعات، امروزه جامعه ما نیازمند آموزش  .است افزایش به رو محور فراگیر به

هایی باشد که بتوانند با مغزی هایی است که با کمک آن بتواند همگام با توسعه علم و فناوری به پیش برود. هدف باید پرورش انسانمهارت

گیری از دانش دیگر ارتباط برقرار کرده و با بهرهها بتوانند به خوبی با یکای که انسانگونهپردازند بهخالق با مشکالت روبرو شده و به حل آنها ب

از کنار جمعی و تولید افکار نو مشکالت را از میان بردارند به نظر کسانی که بر فرآیند یا روند خالقیت توجه دارند، خالقیت اساساً عبارت است 

حوزه های اداراکی متفاوت و کمک گرفتن از ناخودآگاه، خالقیت، به عنوان یک فرآیند، عبارت از فعالیتی است  هم گذاشتن عناصر مربوط به

که در زمان جریان می یابد. خالقیت نمایانگر سازماندهی نو یا سازماندهی مجدد بسیاری از عناصر حتی ناهماهنگ است. ناخودآگاه جرقه ای 

به هم  یمراحل مجزا ول ایقوه درک و خرد انسان،  تیممکن است به فعال تیمراحل خالقمنجر خواهد شدخواهد بود که به اصالت و ابتکار 

 مختلف مطرح کرده اند. یمراحل را به گونه ها نیو صاحبنظران ا سندگانیکند. نو تیهدا ییافتهایشود که انسان را به ره فیتعر وستهیپ

است که فرد خالق  طیرابطه روبروشدن با مح مشکل، شدت روبروشدن و ای دهیامراحل روبرو شدن با  رندهیدر برگ بیترت به تیخالق ندیفرآ

پرورش  شه،یتا عمل به سه مرحله: به وجود آوردن اند شهیرا از اند تیخالق ندیفرآ ت،یریاز صاحب نظران مد ،1کیاتر .را احاطه کرده است

 قتیدارد و در حق یجنبه عمل شتریب یاست و نوآور یو ذهن یفکر تیفعال کی شتریب تیخالق کرده است میتقس شهیاند یریو به کارگ شهیاند

 هدف با و اطمینان عدم و ریسک با مواجهه در را جدید بازرگانی فعالیت یک که است شخصی کارآفریناست. تیعمل خالق ییمحصول نها

 هایایده با انسانها از بسیاری اگرچه. کندمی فراهم گذاریسرمایه برای الزم منابع تأمین و مهم هایفرصت شناسایی طریق از رشد و سود کسب

 تخریب فرآیند در. دهندمی انجام را کار این کارآفرینان. کنندنمی کار خود هایایده روی گاههیچ آنها از بسیاری هستند، بزرگی روبرو بازرگانی

در دنیای در حال تحول گذارند می کنار را فعلی هایایده و نموده جدید بازرگانی هایفعالیت و هاایده خلق به مبادرت کارآفرینان خالقانه،

ود رابطه معنی امروز، کامیابی از آن جوامع و سازمان هایی است که بین منابع کمیاب و قابلیت های مدیریتی و کارآفرینی منابع انسانی خ

نی می تواند در مسیر توسعه، حرکت رو به جلو و با شتابی داشته باشد که با ایجاد بسترهای . بعبارتی دیگر جامعه و سازماداری برقرار سازند

آنها با استفاده از این سایر منابع جامعه و سازمان را به سوی  منابع انسانی خود را به دانش و مهارت های کارآفرینی مولد تجهیز کند تا الزم،

ت و هدایت کنند.  بنابراین آموزش مهارت های کارآفرینی برای ارتقاء هر جامعه و سازمانی امری مدیری ایجاد ارزش و حصول رشد و توسعه،

از منظر یک روانشناس، کارآفرین فردی است که با نیروهای مشخصی از قبیل نیاز به کسب یا رسیدن به چیزی، تجربه کردن،  ضروری است.

اند. از اواسط قرن بیستم، روانشناسان، جامعه شناسان و دانشمندان علوم رفتاری با درک انجام دادن یا شاید فرار از سلطه دیگران، پیش می ر

 د.نقش کارآفرینان در اقتصاد و به منظور شناسایی ویژگی ها و الگوهای رفتاری کارآفرینان، به بررسی و تحقیق در خصوص کارآفرینان پرداختن

، کارآفرینی را مورد توجه قرار دادند و علی رغم مدت کوتاهی که صرف موضوعات در اواخر دهه هشتاد میالدی نویسندگان علوم مدیریت

، معتقد است که کارآفرین کسی است که جهت دستیابی به سود 2کارآفرینی در مدیریت شده، نتایج گسترده ای به دست آمده است.  کارلند 

و بکار گیری شیوه های استراتژیک مدیریتی در کار را از خصایص کارآفرین  و رشد، شغلی را به وجود آورده و مدیریت می کند، او رفتار خالقانه 

                                                             
1 eterick 
2 Karland 
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 فرحناز کرد زابلینام نویسنده مسئول: 

 

 زندگی آن در که است تغییری حال در جهان فهمیدن نیز و زندگی از و زندگی در یادگرفتن معنای به نوین پرورش و آموزش .می داند

 جدید فناوری و فنون و علوم از گیریبهره. شوند متحول بن از باید آموزشی هاینظام اساس براین یادگیری، یعنی پرورش و آموزش کنیم،می

 شوند. می بشریت گیر گریبان آینده در که هاییچالش مهترین با رویارویی برای آنها از جستن یاری یعنی
 و آموزش در کارآفرینی توانیم نگرش این با. گیردمی قرار توجه مورد آموزشی هاینظام ساختار و ماهیت توجه با کارآفرینی تعریف و مفهوم

 از مؤثر برداری بهره و شناسایی به سو یک از که است مستمری و منظم فرایند وپرورش آموزش در کارآفرینی»: کرد تعریف چنین را پرورش

 فرایند این «گرددمی یرییادگ یاددهی جدید هایفرصت ایجاد موجب دیگر سوی از و شودمی منجر آموزشی نظام بیرونی و درونی منابع کلیه

 کارآفرینی صفات که جایی آن از. شودمی محقق آن ظهور و بروز هایزمینه آوردن فراهم و کارآفرین فراگیر آموزشی محور دو بر تکیه با

 جهت در را آموزان دانش روحی خصوصیات رشد هایزمینه سازماندهی، و ریزیبرنامه با پرورش و آموزش باید ژنتیکی، و ارثی نه بوده اکتسابی

 بپروراند. آنان در را ویژگیها این و کند فراهم کارآفرینی روحیه ایجاد
 

  :پيشينه ي پژوهش

 یهان هنرستاندانش آموزا تیو خالق ینیکارآفر یهابا مهارت یتحت عنوان رابطه هوش اجتماع ی(، پژوهش1395و همکاران ) ییطباطبا

 -یفتوصی روش به انآموز دانش تیو خالق ینیکار آفر های با مهارت یرابطه هوش اجتماع یبا هدف بررس قیتحق نیانجام دادند. ا رازیشهر ش

 مثبت رابطه موزانآ دانش  تیو خالق  ینیکار آفر های و ابعاد آن با مهارت یهوش اجتماع نیپژوهش نشان داد ب جی. نتاشدانجام  یهمبستگ

 ینیکار آفر های هارتم یبرا یمعنادار ینیب شیو ابعاد آن، قدرت پ ینشان داد هوش اجتماع زین ونیرگرس لیتحل جنتای. دارد وجود معنادار و

به  یاجتماعمهارت وو ابعاد پردازش اطالعات  تیخالق ی کننده ینیب شیپ یاجتماع یبعد آگاه یابعاد هوش اجتماع نیدارند.از ب تیو خالق

 بودند. ینیکارآفریهامهارت یبرا نیب شیپ نی تریقو بیترت

قایسه آن با یادگیری و م -های نوین آموزشی در فرایند یاددهی(، پژوهشی تحت عنوان کاربرد فناوری1394ملکی آوارسین و حسین بگلو ) 

تحلیل سؤال پژوهش از تحلیل کواریانس یک  وبرای تجزیه ی پنجم ابتدایی انجام دادند. روش تدریس سنتی در آموزش درس ریاضی پایه

 .استفاده شد. نتایج نشان داد که بین عملکرد دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری وجود داردطرفه 

م متوسطه انجام (، پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه خالقیت و انگیزه پیشرفت با افزایش کارآفرینی دانش آموزان دوره دو1394شفیعی )

دارد.  یثبت معناداررابطه م یو نوآور تیخالق شرفت،یپ زهیانگ یرهاییبا متغ ینیکارآفر یرینشان داد که جهت گ یهمبستگ بیضر جینتاداد. 

 یسهم معنادار انیودانشج ینیکارآفر ینیب شیدر پ یو نوآور تیخالق شرفت،یپ زهینشان داد که انگ زین یرییچند متغ ونیرگرس لیتحل جینتا

جهت باال بردن  مدرسه خصوصا هنرستانها در یو آموزش ها ینظام آموزش یشود برنامه ها یم شنهادیپژوهش پ جی. با توجه به نتاتندداش

 دانش آموزان بنا شود. یو نوآور تیخالق زش،یانگ

آموزان یک های آنالین مانند اینترنت در ترویج تفکر خالق دانشآوری(، در پژوهشی با عنوان تأثیر استفاده از فن2013) 3ویلر و همکاران

های آموزشی رایانه محور به طور چشمگیری آموزان در محیطابتدایی روستایی در غرب انگلیس نشان داد که؛ میزان خالقیت در دانش مدرسه

 افزایش یافته است.

های حل مسأله های آموزشی و تدریس با استفاده از تکنولوژی بر مهارت(، در پژوهشی با عنوان تأثیر تکنولوژی2009) 4سرین و همکاران

های آموزان دیگر از مهارتاند نسبت به دانشآموزانی که با استفاده از تکنولوژی آموزش دیدهآموزان شهر آنکارا ترکیه نشان دادند که دانشدانش

 ی برخوردارند.حل مسأله بیشتر
 

 روش پژوهش:

 این تحقیق به بررسی رابطه بین کاربرد فناوریهای نوین آموزشی در خالقیت و کارآفرینی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر زاهدان از دیدگاه

 وهیاز نظر ش قیتحق نیا نیهمچن؛شود یمحسوب م یکاربرد قیحاضر از لحاظ هدف تحق قیتحقمی پردازد، 1396معلمین ابتدایی در سال 

 باشدیشهرستان زاهدان م ییدر کل شامل معلمان مدارس ابتدا قیتحق نیدر ا یجامعه آماراست ؛ یهمبستگ -یفی، توص اطالعات یگرد آور

معلم مرد  353که از این تعداد .باشندیشهرستان زاهدان مشغول به کار م ییمعلم در مدارس ابتدا 1946صورت گرفته تعداد  یکه طبق بررس

که با استفاده از فرمول کوکران بدست  باشدیم 320 شهرستان زاهدان به تعداد  ییشامل معلمان مدارس ابتدا هنمونمعلم زن هستند، 1593 و

 ریمتغ جشجهت سناز پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده که با اقتباس از سه پرسشنامه دیگر تهیه شده است.  قیتحق نیآمده است در ا

 ی( و برا1390) ینیو ام یلیاز پرسشنامه استاندارد وک تیخالق ری(، متغ2005) اکووزیاز پرسشنامه استاندارد  یآموزش نینو یهایکاربرد فناور

                                                             
3 . Wheeler et al. 
4 . Serin et al. 
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 فرحناز کرد زابلینام نویسنده مسئول: 

 

گزینه ای لیکرت  وضریب  5که بر اساس طیف  ( استفاده شد13۸۸از پرسشنامه استاندارد بهرام زاده و همکاران ) ینیکارآفر ریسنجش متغ

از مقاالت معتبر و  یریگبا بهره یااز روش مطالعات کتابخانه برای بخش توصیفی قیتحق نیدر ا ،استتنظیم شده  ۸24/0آلفای کرونباخ

 یهاداده یبر رو یآمار یهالیو تحل هیبه منظور تجزبرای . شده استاستفاده  یجهان یعلم یهاتیموجود در کتابخانه و سا یهاکتاب

استفاده  SPSSبا استفاده از نرم افزار  رسونیپ وهیبه ش یهمبستگ زمونو سپس از آ رنوفیاسم-کولموگروف شده در ابتدا از آزمون یگردآور

 شود. یم

 

 یافته ها:
 نتایج ازمون همبستگی پيرسون براس فرضيه اصلی اول- 1جدول 

 

 نتیجه کارآفرینی  متغیر

های نوین فناوری 

 آموزشی

رابطه مثبت و معنی دار  565/0 ضریب پیرسون

 000/0 سطح معنی داری وجود دارد.

 

با توجه به نتایج جدول فوق بر اساس سطح معنی داری به دست آمده و ضریب پیرسون می توان بیان نمود که بین کاربرد فناوریهای نوین 

 شهرستان زاهدان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. آموزشی و کارآفرینی دانش آموزان مقطع ابتدایی

 بین فناوریهای نوین آموزشی و مولفه های کارافرینی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه وجود دارد.  -1-1فرضیه فرعی 
 

 1-1نتایج ازمون همبستگی پيرسون براس فرضيه فرعی -2جدول 
 

 نتیجه یفناوری های نوین آموزش  متغیر

 ریسک پذیری
 440/0 ضریب پیرسون

 رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
 000/0 سطح معنی داری

 نوآوری
 411/0 ضریب پیرسون

 رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
 000/0 سطح معنی داری

 انگیزه پیشرفت
 620/0 ضریب پیرسون

 رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
 000/0 داریسطح معنی 

 رفتار خالقانه
 242/0 ضریب پیرسون

 رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
 000/0 سطح معنی داری

 

با توجه به نتایج جدول فوق بر اساس سطح معنی داری به دست آمده و ضریب پیرسون می توان بیان نمود که بین فناوریهای نوین آموزشی 

 آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.و مولفه های کارآفرینی دانش 

 بین مولفه های  فناوریهای نوین آموزشی و کارآفرینی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه وجود دارد.  -2-1فرضیه فرعی 
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 فرحناز کرد زابلینام نویسنده مسئول: 

 

 

 2-1نتایج ازمون همبستگی پيرسون براس فرضيه فرعی  -۳جدول 
 

 نتیجه کارآفرینی  متغیر

 تصورات
 502/0 ضریب پیرسون

 رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
 000/0 سطح معنی داری

 عدم تاثیر
 -2۸0/0 ضریب پیرسون

 رابطه منفی و معنی دار وجود دارد.
 000/0 سطح معنی داری

 مزایا
 410/0 ضریب پیرسون

 رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
 000/0 داریسطح معنی 

 اثربخشی
 436/0 ضریب پیرسون

 رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
 000/0 سطح معنی داری

 

با توجه به نتایج جدول فوق بر اساس سطح معنی داری به دست آمده و ضریب پیرسون می توان بیان نمود که بین مولفه تصورات، مزایا و 

اثربخشی با کارآفرینی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، اما بین مولفه ی عدم تاثیر با 

بین مولفه های  فناوریهای  -3-1انش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.فرضیه فرعی کارآفرینی د

 نوین آموزشی و مولفه های کارآفرینی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه وجود دارد. 
 

 ۳-1 نتایج ازمون همبستگی پيرسون براس فرضيه فرعی -4جدول 
 

  متغیر
ریسک 

 پذیری
 نتیجه نوآوری نتیجه

انگیزه 

 پیشرفت
 نتیجه

رفتار 

 خالقانه
 نتیجه

 تصورات

 

ضریب 

 پیرسون
رابطه مثبت  503/0

و معنی دار 

 وجود دارد.

رابطه مثبت  415/0

و معنی دار 

 وجود دارد.

رابطه مثبت  410/0

و معنی دار 

 وجود دارد.

رابطه مثبت  234/0

و معنی دار 

 دارد.وجود 
سطح 

 معنی داری
000/0 000/0 000/0 000/0 

 عدم تاثیر

ضریب 

 پیرسون
رابطه منفی و  -367/0

معنی دار 

 وجود دارد.

رابطه منفی  -162/0

و معنی دار 

 وجود دارد.

رابطه منفی  -192/0

و معنی دار 

 وجود دارد.

رابطه معنی  -0۸0/0

دار وجود 

 ندارد.
سطح 

 معنی داری
000/0 004/0 001/0 153/0 

 مزایا

ضریب 

 پیرسون
رابطه مثبت  407/0

و معنی دار 

 وجود دارد.

رابطه مثبت  2۸5/0

و معنی دار 

 وجود دارد.

رابطه مثبت  395/0

و معنی دار 

 وجود دارد.

رابطه مثبت  130/0

و معنی دار 

 وجود دارد.
سطح 

 معنی داری
000/0 000/0 000/0 022/0 

 اثربخشی

ضریب 

 پیرسون
رابطه مثبت  396/0

و معنی دار 

 وجود دارد.

رابطه مثبت  324/0

و معنی دار 

 وجود دارد.

رابطه مثبت  51۸/0

و معنی دار 

 وجود دارد.

رابطه معنی  025/0

دار وجود 

 ندارد.
سطح 

 معنی داری
000/0 000/0 000/0 65۸/0 

 

با توجه به نتایج جدول فوق بر اساس سطح معنی داری به دست آمده و ضریب پیرسون می توان بیان نمود که بین مولفه های تصورات، مزایا 

طه و اثربخشی فناوری های نوین آموزشی با تمامی مولفه های کارآفرینی به جز رفتار خالقانه دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان راب

و معنی داری وجود دارد، بین مولفه عدم تاثیر با تمامی مولفه های کارآفرینی به جز رفتار خالقانه دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان مثبت 
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وجود ندارد  05/0زاهدان رابطه منفی و معنی داری وجود دارد؛ همچنین بین عدم تاثیر و اثربخشی با رفتارخالقانه رابطه معنی داری در سطح 

. 

 بین کاربرد فناوریهای نوین آموزشی و خالقیت دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه وجود دارد.  -2ضیه اصلی فر
 

 نتایج ازمون همبستگی پيرسون براس فرضيه اصلی دوم -5جدول 
 

 نتیجه خالقیت  متغیر

فناوری های نوین 

 آموزشی

رابطه مثبت و معنی دار  546/0 ضریب پیرسون

 000/0 سطح معنی داری وجود دارد.

 

با توجه به نتایج جدول فوق بر اساس سطح معنی داری به دست آمده و ضریب پیرسون می توان بیان نمود که بین کاربرد فناوری های نوین 

 آموزشی با خالقیت دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

 بین فناوریهای نوین آموزشی و مولفه های خالقیت دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه وجود دارد.  -1-2فرضیه فرعی 
 

 1-2نتایج ازمون همبستگی پيرسون براس فرضيه فرعی  -6جدول 
 

 نتیجه فناوری های نوین آموزشی  متغیر

 حقیقت یابی
 134/0 ضریب پیرسون

 معنی دار وجود دارد.رابطه مثبت و 
 016/0 سطح معنی داری

 مسئله یابی
 503/0 ضریب پیرسون

 رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
 000/0 سطح معنی داری

 ایده یابی
 402/0 ضریب پیرسون

 رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
 000/0 سطح معنی داری

 راه حل یابی
 459/0 ضریب پیرسون

 و معنی دار وجود دارد.رابطه مثبت 
 000/0 سطح معنی داری

 

با توجه به نتایج جدول فوق بر اساس سطح معنی داری به دست آمده و ضریب پیرسون می توان بیان نمود که بین فناوریهای نوین آموزشی 

 دارد.و مولفه های خالقیت دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه مثبت و معنی داری وجود 

 بین مولفه های فناوریهای نوین آموزشی و خالقیت دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه وجود دارد.  -2-2فرضیه فرعی 
 

 2-2نتایج ازمون همبستگی پيرسون براس فرضيه فرعی -۷جدول 
 

 نتیجه خالقیت  متغیر

 تصورات
 556/0 ضریب پیرسون

 دارد.رابطه مثبت و معنی دار وجود 
 000/0 سطح معنی داری

 عدم تاثیر
 -467/0 ضریب پیرسون

 رابطه منفی و معنی دار وجود دارد.
 000/0 سطح معنی داری

 مزایا
 643/0 ضریب پیرسون

 رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
 000/0 سطح معنی داری

 اثربخشی
 390/0 ضریب پیرسون

 رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
 000/0 سطح معنی داری
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 فرحناز کرد زابلینام نویسنده مسئول: 

 

با توجه به نتایج جدول فوق بر اساس سطح معنی داری به دست آمده و ضریب پیرسون می توان بیان نمود که بین مولفه تصورات، مزایا و 

با خالقیت دانش اثربخشی با خالقیت دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، اما بین عدم تاثیر 

 آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.

بین مولفه های فناوریهای نوین آموزشی و مولفه های خالقیت دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه وجود  -3-2فرضیه فرعی 

 دارد. 
 

 ۳-2فرضيه فرعی نتایج ازمون همبستگی پيرسون براس  -۸جدول 
 

  متغیر
حقیقت 

 یابی
 نتیجه

مسئله 

 یابی
 نتیجه ایده یابی نتیجه

راه حل 

 یابی
 نتیجه

 تصورات

 

ضریب 

 پیرسون
293/0 

رابطه مثبت 

و معنی دار 

 وجود دارد.

552/0 
رابطه مثبت 

و معنی دار 

 وجود دارد.

314/0 
رابطه مثبت 

و معنی دار 

 وجود دارد.

22۸/0 
رابطه مثبت 

 و معنی دار

 وجود دارد.

سطح 

معنی 

 داری

000/0 000/0 000/0 000/0 

 عدم تاثیر

ضریب 

 پیرسون
030/0- 

رابطه معنی 

دار وجود 

 ندارد.

700/0- 
رابطه منفی 

و معنی دار 

 وجود دارد.

345/0- 
رابطه منفی 

و معنی دار 

 وجود دارد.

107/0- 
رابطه معنی 

دار وجود 

 ندارد.
سطح 

معنی 

 داری

599/0 000/0 000/0 056/0 

 مزایا

ضریب 

 پیرسون
007/0- 

رابطه معنی 

دار وجود 

 ندارد.

745/0 
رابطه مثبت 

و معنی دار 

 وجود دارد.

595/0 
رابطه مثبت 

و معنی دار 

 وجود دارد.

397/0 
رابطه مثبت 

و معنی دار 

 وجود دارد.
سطح 

معنی 

 داری

۸96/0 000/0 000/0 000/0 

 اثربخشی

ضریب 

 پیرسون
09۸/0- 

رابطه معنی 

دار وجود 

 ندارد.

399/0 
رابطه مثبت 

و معنی دار 

 وجود دارد.

3۸5/0 
رابطه مثبت 

و معنی دار 

 وجود دارد.

475/0 
رابطه مثبت 

و معنی دار 

 وجود دارد.
سطح 

معنی 

 داری

0۸5/0 000/0 000/0 000/0 

 

با توجه به نتایج جدول فوق بر اساس سطح معنی داری به دست آمده و ضریب پیرسون می توان بیان نمود که بین مولفه تصورات با تمامی 

ین مولفه های خالقیت رابطه معنی دار وجود دارد، بین مولفه عدم تاثیر با مسئله یابی و ایده یابی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد و ب

وجود ندارد. بین مولفه مزایا با مسئله یابی، ایده یابی و راه  05/0دم تاثیر با حقیقت یابی و راه حل یابی رابطه معنی داری در سطح مولفه ع

وجود ندارد. همچنین  05/0حلی یابی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد اما بین مولفه مزایا با حقیقت یابی رابطه معنی داری در سطح 

اثربخشی با مسئله یابی، ایده یابی و راه حلی یابی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد اما بین مولفه اثربخشی با حقیقت یابی  بین مولفه

 وجود ندارد.  05/0رابطه معنی داری در سطح 

 بین خالقیت و کارآفرینی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه وجود دارد.  -3فرضیه اصلی 
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 نتایج ازمون همبستگی پيرسون براس فرضيه اصلی سوم-۹جدول 
 

 نتیجه کارآفرینی  متغیر

 خالقیت
 414/0 ضریب پیرسون

 رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
 000/0 سطح معنی داری

 

بین کارافرینی با خالقیت  با توجه به نتایج جدول فوق بر اساس سطح معنی داری به دست آمده و ضریب پیرسون می توان بیان نمود که

 دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

 بین کارآفرینی و مولفه های خالقیت دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه وجود دارد.  -1-3فرضیه فرعی 
 

 1-۳ی نتایج ازمون همبستگی پيرسون براس فرضيه فرع-10جدول 
 

 نتیجه کارافرینی  متغیر

 حقیقت یابی
 077/0 ضریب پیرسون

 رابطه معنی دار وجود ندارد.
 169/0 سطح معنی داری

 مسئله یابی
 214/0 ضریب پیرسون

 رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
 000/0 سطح معنی داری

 ایده یابی
 502/0 ضریب پیرسون

 دارد.رابطه مثبت و معنی دار وجود 
 000/0 سطح معنی داری

 راه حل یابی
 507/0 ضریب پیرسون

 رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
 000/0 سطح معنی داری

 

 با توجه به نتایج جدول فوق بر اساس سطح معنی داری به دست آمده و ضریب پیرسون می توان بیان نمود که بین مولفه مئله یابی، ایده یابی

یابی با کارآفرینی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، اما بین حقیقت یابی با و راه حل 

 وجود ندارد. 05/0کارافرینی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه معنی داری در سطح 

 بین خالقیت و مولفه های کارآفرینی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه وجود دارد.  -2-3فرضیه فرعی 
 

 2-۳نتایج ازمون همبستگی پيرسون براس فرضيه فرعی -11جدول
 

 نتیجه خالقیت  متغیر

 ریسک پذیری
 405/0 ضریب پیرسون

 رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
 000/0 داری سطح معنی

 نوآوری
 221/0 ضریب پیرسون

 رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
 000/0 سطح معنی داری

 انگیزه پیشرفت
 442/0 ضریب پیرسون

 رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
 000/0 سطح معنی داری

 رفتار خالقانه
 100/0 ضریب پیرسون

 رابطه معنی دار وجود ندارد.
 073/0 داریسطح معنی 

 

با توجه به نتایج جدول فوق بر اساس سطح معنی داری به دست آمده و ضریب پیرسون می توان بیان نمود که بین مولفه ریسک پذیری، 

خالقانه نواوری و انگیزه پیشرفت با خالقیت دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، اما بین رفتار 

 وجود ندارد. 05/0با خالقیت دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه معنی داری در سطح 

 بین مولفه های خالقیت و مولفه های کارآفرینی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه وجود دارد.  -3-3فرضیه فرعی 
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 ۳-۳فرضيه فرعی نتایج ازمون همبستگی پيرسون براس  -12جدول 
 

  متغیر
ریسک 

 پذیری
 نتیجه نوآوری نتیجه

انگیزه 

 پیشرفت
 نتیجه

رفتار 

 خالقانه
 نتیجه

حقیقت 

 یابی

ضریب 

 پیرسون
0۸3/0- 

رابطه معنی 

دار وجود 

 ندارد.

032/0 
رابطه معنی 

دار وجود 

 ندارد.

199/0 
رابطه مثبت 

و معنی دار 

 وجود دارد.

104/0 
رابطه معنی 

دار وجود 

 ندارد.

سطح 

معنی 

 داری

139/0 563/0 000/0 062/0 

 مسئله یابی

ضریب 

 پیرسون
350/0 

رابطه مثبت 

و معنی دار 

 وجود دارد.

067/0 
رابطه معنی 

دار وجود 

 ندارد.

142/0 
رابطه مثبت 

و معنی دار 

 وجود دارد.

031/0- 
رابطه معنی 

دار وجود 

 ندارد.
سطح 

معنی 

 داری

000/0 233/0 011/0 5۸0/0 

 ایده یابی

ضریب 

 پیرسون
506/0 

رابطه مثبت 

و معنی دار 

 وجود دارد.

210/0 
رابطه مثبت 

و معنی دار 

 وجود دارد.

4۸1/0 
رابطه مثبت 

و معنی دار 

 وجود دارد.

256/0 
رابطه مثبت 

و معنی دار 

 وجود دارد.

سطح 

معنی 

 داری

000/0 000/0 000/0 000/0 

راه حل 

 یابی

ضریب 

 پیرسون
469/0 

رابطه مثبت 

و معنی دار 

 وجود دارد.

431/0 
رابطه مثبت 

و معنی دار 

 وجود دارد.

577/0 
رابطه مثبت 

و معنی دار 

 وجود دارد.

003/0 
رابطه معنی 

دار وجود 

 ندارد.
سطح 

معنی 

 داری

000/0 000/0 000/0 95۸/0 

 

با توجه به نتایج جدول فوق بر اساس سطح معنی داری به دست آمده و ضریب پیرسون می توان بیان نمود که بین مولفه حقیقت یابی با 

وجود ندارد، اما بین حقیقت یابی و انگیزه پیشرفت رابطه  05/0مولفه های ریسک پذیری، نواوری و رفتار خالقانه رابطه معنی داری در سطح 

داری وجود دارد. بین مولفه مسئله یابی با مولفه های ریسک پذیری و انگیزه پیشرفت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد اما  مثبت و معنی

وجود ندارد. بین مولفه ایده یابی با تمام مولفه  05/0بین مولفه مسئله یابی با مولفه های نواوری و رفتار خالقانه رابطه معنی داری در سطح 

ینی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین مولفه راه حل یابی با مولفه های ریسک پذیری، نواوری و انگیزه پیشرفت رابطه های کارآفر

 وجود ندارد.   05/0مثبت و معنی داری معنی داری وجود دارد، اما بین راه حل یابی و رفتار خالقانه رابطه معنی داری در سطح 

 

 نتيجه گيري:

بین کاربرد فناوریهای نوین آموزشی و کارآفرینی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه وجود دارد،نتایج نشان  -1فرضیه اصلی 

 داد که بین کاربرد فناوریهای نوین آموزشی و کارآفرینی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد،

(، ، اندرواژ و خلیلی 1394ین فناوریهای نوین آموزنتایج فرضیه حاضر با نتایج پژوهش های ملکی آوارسین و حسین بگلو )ب -1-1فرضیه فرعی 

فن  یبر مبان ینشان داد که؛ آموزش مبتن( 1393اف )زاده بنه و نعمانامان جینتا( در یک راستا می باشد،2010(، جانز و انگلیش )1393)

حل مسأله، تفکر انتقادی و تفکر  ری،یگ می)تصم ی( بر مهارتهای زندگاریس رییادگیو  انهیبر وب، را یموزش مبتن)آ یآموزش نیآوری های نو

 انیدانشجو یبر مهارتهای زندگ یآموزش نیوفن آوری های ن یبر مبان یآموزش مبتن ریتأث ن،یمعناداری دارد. هم چن ریتأث انیخالق( دانشجو

مولفه های کارافرینی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه وجود دارد، نتایج نشان داد که شی و متفاوت است تیبر اساس جنس

 بین فناوریهای نوین آموزشی و مولفه های کارآفرینی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

 ی نوین آموزشی و کارآفرینی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه وجود دارد. بین مولفه های  فناوریها -2-1فرضیه فرعی 
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ری نتایج نشان داد که بین مولفه تصورات، مزایا و اثربخشی با کارآفرینی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه مثبت و معنی دا

نش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. نتایج فرضیه وجود دارد، اما بین عدم تاثیر با کارآفرینی دا

در ( در یک راستا می باشد. 2010(، جانز و انگلیش )1393(، اندرواژ و خلیلی )1393اف )زاده بنه و نعمانحاضر با نتایج پژوهش های ، امان

ساده، دو  یبه روش تصادف ،ییکالس پنجم ابتدا 19۸ انیاست از م یشیوع شبه آزماکه از ن(1394ملکی آوارسین و حسین بگلو )پژوهش 

بودند، به عنوان نمونه انتخاب شدند.گروه نمونه به  لیدانش آموز مشغول به تحص 60پنجم از دبستان پسرانه کرامت که جمعاً  ی هیکالس پا

دو گروه  نیپس آزمون ب -آزمون  شیبا طرح پ یشیبه هدف پژوهش، روش شبه آزما یابیدست تشدند و جه میو کنترل تقس شیدو گروه آزما

عملکرد  نینشان داد که ب جیطرفه استفاده شد. نتا کی انسیکوار لیسؤال پژوهش از تحل لیو تحل هیتجز ی. برادیو کنترل اتخاذ گرد شیآزما

(، 1394ه حاضر با نتایج پژوهش های ملکی آوارسین و حسین بگلو )، نتایج فرضیوجود دارد یدار یو کنترل تفاوت معن شیدو گروه آزما

حاصل از ( نتایج 1393اندرواژ و خلیلی ) ( در یک راستا می باشد. بر طبق پژوهش2010(، جانز و انگلیش )1393اف )زاده بنه و نعمانامان

از حد  شتریمعلمان ب دگاهیاز د یریادگی – یاددهی ندیفرآ تیفیآموزش بر ک نینو یروش ها ریتأث زانینشان داد که م یتک نمونه ا tآزمون 

 شده است. یابیمتوسط ارز

بین مولفه های  فناوریهای نوین آموزشی و مولفه های کارآفرینی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه  -3-1فرضیه فرعی 

 وجود دارد. 

اثربخشی فناوری های نوین آموزشی با تمامی مولفه های کارآفرینی به جز رفتار خالقانه  نتایج نشان داد که بین مولفه های تصورات، مزایا و

 دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، بین مولفه عدم تاثیر با تمامی مولفه های کارآفرینی به

زاهدان رابطه منفی و معنی داری وجود دارد؛ همچنین بین عدم تاثیر و اثربخشی با  جز رفتار خالقانه دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان

(، 1394وجود ندارد، نتایج فرضیه حاضر با نتایج پژوهش های ملکی آوارسین و حسین بگلو ) 05/0رفتارخالقانه رابطه معنی داری در سطح 

 ( در یک راستا می باشد2010انز و انگلیش )(، ج1393(، اندرواژ و خلیلی )1393اف )زاده بنه و نعمانامان

 بین کاربرد فناوریهای نوین آموزشی و خالقیت دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه وجود دارد.  -2فرضیه اصلی 

رابطه مثبت و معنی داری نتایج نشان داد که بین کاربرد فناوری های نوین آموزشی با خالقیت دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان 

(، فروغی و مشکالنی 1391(، جبلی آده و سبحانی )1395پور )مند و عباسوجود دارد، نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش های رحیمی

، تزار (2009(، سرین و همکاران )2011(، تانجیتانونت )2013(، ویلر و همکاران )2014(، هونگی و چنگیور )2015(، دائو گاسپار )1390)

 ( در یک راستا می باشد.2009(، بوگنر و ایبراکویج )2009(، سول هاگ )2009)

 بین فناوریهای نوین آموزشی و مولفه های خالقیت دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه وجود دارد.  -1-2فرضیه فرعی 

یت دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه مثبت و معنی نتایج نشان داد که بین فناوریهای نوین آموزشی و مولفه های خالق

(، فروغی و مشکالنی 1391(، جبلی آده و سبحانی )1395پور )مند و عباسداری وجود دارد، نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش های رحیمی

(، تزار 2009(، سرین و همکاران )2011، تانجیتانونت )(2013(، ویلر و همکاران )2014(، هونگی و چنگیور )2015(، دائو گاسپار )1390)

 ( در یک راستا می باشد.2009(، بوگنر و ایبراکویج )2009(، سول هاگ )2009)

 بین مولفه های فناوریهای نوین آموزشی و خالقیت دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه وجود دارد.  -2-2فرضیه فرعی 

بین مولفه تصورات، مزایا و اثربخشی با خالقیت دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه مثبت و معنی داری  نتایج نشان داد که

وجود دارد، اما بین عدم تاثیر با خالقیت دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه منفی و معنی داری وجود دارد،نتایج پژوهش 

(، 2015(، دائو گاسپار )1390(، فروغی و مشکالنی )1391(، جبلی آده و سبحانی )1395پور )مند و عباسرحیمیحاضر با نتایج پژوهش های 

(، 2009(، سول هاگ )2009(، تزار )2009(، سرین و همکاران )2011(، تانجیتانونت )2013(، ویلر و همکاران )2014هونگی و چنگیور )

 باشد ( در یک راستا می2009بوگنر و ایبراکویج )

بین مولفه های فناوریهای نوین آموزشی و مولفه های خالقیت دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه وجود  -3-2فرضیه فرعی 

 دارد. 

و ایده یابی نتایج نشان داد که بین مولفه تصورات با تمامی مولفه های خالقیت رابطه معنی دار وجود دارد، بین مولفه عدم تاثیر با مسئله یابی 

وجود ندارد. بین  05/0رابطه منفی و معنی داری وجود دارد و بین مولفه عدم تاثیر با حقیقت یابی و راه حل یابی رابطه معنی داری در سطح 

ی رابطه معنی داری مولفه مزایا با مسئله یابی، ایده یابی و راه حلی یابی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد اما بین مولفه مزایا با حقیقت یاب

وجود ندارد. همچنین بین مولفه اثربخشی با مسئله یابی، ایده یابی و راه حلی یابی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد اما  05/0در سطح 

مند و  یوجود ندارد، نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش های رحیم 05/0بین مولفه اثربخشی با حقیقت یابی رابطه معنی داری در سطح 

(، ویلر و 2014(، هونگی و چنگیور )2015(، دائو گاسپار )1390(، فروغی و مشکالنی )1391آده و سبحانی ) (، جبلی1395پور ) عباس
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 فرحناز کرد زابلینام نویسنده مسئول: 

 

( در یک 2009(، بوگنر و ایبراکویج )2009(، سول هاگ )2009(، تزار )2009(، سرین و همکاران )2011(، تانجیتانونت )2013همکاران )

 اشد.راستا می ب

 بین خالقیت و کارآفرینی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه وجود دارد.  -3فرضیه اصلی 

یه نتایج نشان داد که بین کارافرینی با خالقیت دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، نتایج فرض

( و 13۸9(، طاهری و همکاران )1394(، شفیعی )1394(، فتحی و سعادتمند )1394برزگر )(، 1395اران )و همک ییطباطباحاضر با نتایج 

 .( در یک راستا می باشد2009دراکر )

 بین کارآفرینی و مولفه های خالقیت دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه وجود دارد.  -1-3فرضیه فرعی 

ت و نتایج نشان داد که بین مولفه مئله یابی، ایده یابی و راه حل یابی با کارآفرینی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه مثب

 05/0معنی داری وجود دارد، اما بین حقیقت یابی با کارافرینی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه معنی داری در سطح 

(، طاهری 1394(، شفیعی )1394(، فتحی و سعادتمند )1394برزگر )(، 1395و همکاران ) ییطباطبادارد، نتایج فرضیه حاضر با نتایج وجود ن

 ( در یک راستا می باشد.2009( و دراکر )13۸9و همکاران )

 ان رابطه وجود دارد. بین خالقیت و مولفه های کارآفرینی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهد -2-3فرضیه فرعی 

نتایج نشان داد که بین مولفه ریسک پذیری، نواوری و انگیزه پیشرفت با خالقیت دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه مثبت 

 05/0در سطح و معنی داری وجود دارد، اما بین رفتار خالقانه با خالقیت دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه معنی داری 

 وجود ندارد،

(، فتحی و 1394برزگر )(، 1395و همکاران ) ییطباطبابین مولفه های خالقیت و مولفه ه نتایج فرضیه حاضر با نتایج  -3-3فرضیه فرعی 

زان مقطع ( در یک راستا می باشد. ای کارآفرینی دانش آمو2009( و دراکر )13۸9(، طاهری و همکاران )1394(، شفیعی )1394سعادتمند )

 ابتدایی شهرستان زاهدان رابطه وجود دارد. 

وجود ندارد،  05/0نتایج نشان داد که بین مولفه حقیقت یابی با مولفه های ریسک پذیری، نواوری و رفتار خالقانه رابطه معنی داری در سطح 

مسئله یابی با مولفه های ریسک پذیری و انگیزه اما بین حقیقت یابی و انگیزه پیشرفت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین مولفه 

 05/0پیشرفت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد اما بین مولفه مسئله یابی با مولفه های نواوری و رفتار خالقانه رابطه معنی داری در سطح 

وجود دارد. بین مولفه راه حل یابی با مولفه های وجود ندارد. بین مولفه ایده یابی با تمام مولفه های کارآفرینی رابطه مثبت و معنی داری 

 ریسک پذیری، نواوری و انگیزه پیشرفت رابطه مثبت و معنی داری معنی داری وجود دارد، اما بین راه حل یابی و رفتار خالقانه رابطه معنی

(، 1394(، فتحی و سعادتمند )1394زگر )بر(، 1395و همکاران ) ییطباطباوجود ندارد، نتایج فرضیه حاضر با نتایج  05/0داری در سطح 

 ( در یک راستا می باشد.2009( و دراکر )13۸9(، طاهری و همکاران )1394شفیعی )
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 فرحناز کرد زابلینام نویسنده مسئول: 

 

 :منابع

 115-130ص  34، ش (، کارآفرینی و نقش آن در جامعه، نشریه مدیریت نظامی13۸۸احمدی ن ) .1

جامعه در حوزه  یتوانمندساز یکنگره مل نیاول، خالقیت و راههای پرورش آن در دانش آموزان ،  (1390) ل، زوجاودان، اردشیر نشان، .2

 جامعه یو اجتماع یفرهنگ یمهارتها یمرکز توانمندساز، ی، تهرانتیو علوم ترب یروانشناس یعلوم اجتماع

ت تحصیلی و خودپنداره دانش آموزان، فصلنامه (. بررسی تأثیر برنامه آموزش خالقیت معلمان بر خالقیت، پیشرف13۸6حسینی، ا.ال ) .3

 167-147، سال ششم، 23های آموزشی، شماره نوآوری

 ساری: انتشارات عصر ماندگار .مبانی فناوری مدرن و مدیریت روابط عمومی در هزاره سوم (.1390) افشانی جویبار، غ،گل .4

 ، سمتدر آموزش، تهران دیجد یهایکاربرد فناور( 1390).ش ،ذوقن .5

 فناوری اطالعات و تعلیم و تربیت،تهران،موسسه توسعه فناوری آموزشی مدارس هوشمند ،جهانی شدن،1393م، عطاران، .6

، سال 7و 6، 5 یشماره ها ،یآموزش یدانش آموزان، مجله رشد تکنولوژ تیو پژوهش خالق یدرس یمحتوا ،(1390)،ف ان،یفرنود .7

 ششم

المللی پژوهش در علوم رابطه خالقیت و نوآوری با کارآفرینی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه، کنفرانس بین (.1394)زگر, س،بر .۸

 استانبول، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ایلیا. -رفتاری و اجتماعی، ترکیه 

 ینیب شیدر پ یجانیهوش ه و تیخالق یسهم هوش شناخت سهی، مقا(1390ن؛ ) ،یفیزند، ج؛ شر یک؛ نجف ان،یح؛  هاشم ،یگنج .9

   6، شماره یشناخت یلیتحل یفصلنامه روانشناس ،یلیدر سطوح مختلف تحص انیدانش آموزان و دانشجو یلیتحص شرفتیپ

کارکنان دردانشگاه  تیو خالق یهوش سازمان نیرابطه ب ی(،بررس1391) ،بیخواجه نوبر،ح و دلنواز اصغر یفالح شمس،م  و بوداق .10

 149-166ص  21شماره  6، دوره یبهره ور تیریمد یپژوهش ی، فصلنامه علم13۸۸در سال یواحد تهران مرکز یآزاد اسالم

 ، تهران، نشر جاجرمیتعاریف،نظریه ها والگوها (،کارآفرینی سازمانی:1391م ) احمد پور داریانی، .11

 ژیی، نشر آ، تهرانینیو کارآفر ی( نوآور1390ع ) ینیشاه حس .12

های های کارآفرینی و خالقیت دانش آموزان هنرستان(. رابطه هوش اجتماعی با مهارت1395نژاد، ا.ر قلتاش، ع )طباطبایی، ز؛ اوجی  .13

 21، شماره 6شهر شیراز، فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دوره 

یادگیری و مقایسه آن با روش  -کاربرد فناوری های نوین آموزشی در فرایند یاددهی  (.1394)ملکی آوارسین, ص، حسین بگلو، گ، .14

تدریس سنتی در آموزش درس ریاضی پایه ی پنجم ابتدایی، دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه، تهران، موسسه 

 سفیران فرهنگی مبین.

یشرفت با افزایش کارآفرینی دانش آموزان دوره دوم متوسطه، اولین همایش بررسی رابطه خالقیت و انگیزه پ (.1394)شفیعی, اعظم،  .15

ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون 
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