
 

 

 سوم ۀدر هزاروخالقیت دانش آموزان  آموزش مجازیرابطه 

                                                                                                 

 1امینه احمدی دکتر

 چکیده
انگیز هزاره سوم میالدي  براي رویارویی با تحوالت شگفت آموزان دانشدر عصر حاضر، 

گیري مناسب و حل مسائل باید مهارتهاي تفکر انتقادي و خالق خود را به منظور تصمیم
 خالقیت وآموزش مجازي رابطه  تعیینهدف این پژوهش  .پیچیده جامعه بهبود بخشند

. حجم نمونه است در هزاره سوممدارس شهر تهران متوسطه اول  ۀدوردختر دانش آموزان 
بوده است. نفر  044 اي گیري خوشه و با روش نمونه ی و مورگانسجدول كرج براساس

( 2731ها از پرسشنامه آموزش مجازي و پرسشنامه خالقیت عابدینی ) آوري داده براي گرد
با آزمون  پژوهش هاي داده. روش پژوهش از نوع همبستگی بود. ه استاستفاده شد

و نتایج  هقرار گرفت وتحلیل موردتجزیههمبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیري 
و  خالقیت و ارتباطات واز فناوري اطالعات  گیريبهرهمیزان  كه میان هپژوهش نشان داد

وجود  و مثبت ( رابطه معنادارپذیري انعطاف ،ابتکار ،بسط )سیالی، آن هاي مؤلفههر یک از 
پذیري  هاي سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف مؤلفه واستفاده از آموزش مجازي خالقیت  .دارد

 دار است. اكند و از لحاظ آماري معن بینی می را پیش
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 مقدمه

ویژه علوم تربیتی و  هاي گوناگون علمی بهدر حیطه توجهخالقیت از موضوعات قابل 

قدرت اساسی ذهن بشر، از اهداف در حکم هاي مختلف تاریخ  خالقیت در دوره .روانشناسی است

بسیار چشمگیر  یاصلی مدارس و مراكز آموزشی بوده است. در دنیاي امروزي، تغییرات و تحوالت

 یمشکالت سبب بروزاین تغییرات  جود آمده وبه وهاي فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي در حوزه

براي مدارس و نظامهاي آموزش و پرورش جهانی  يتازه ا به تبع آن، انتظاراتشده است كه جدید 

، تراكم دانش، گوناگونهاي است. توسعه سریع فناوري اطالعات و ارتباطات در زمینه در پی داشته

دازش اطالعات، ساختار اقتصادي جوامع را از پر هايگسترش علم ارتباطات و ظهور انواع ابزار

اتکا به منابع اولیه باز داشته و تربیت نیروي انسانی متخصص و دسترسی به اطالعات و كاربرد 

، ، شریفی و میرهاشمی)گنجیهاي علمی را در عرصه عمل جایگزین آن كرده است وسیع یافته

2744.) 

انگیز هزاره سوم میالدي باید  براي رویارویی با تحوالت شگفت آموزان در عصر حاضر، دانش

مسائل پیچیده جامعه  گیري مناسب و حلمهارتهاي تفکر انتقادي و خالق خود را به منظور تصمیم

كه به  استذهنی  یهایفرآیند( معتقد است، خالقیت 1442) 1پاركر(. 1442، 2)اوكانبهبود بخشند

شود. نحصر به فرد و جدید منجر میمهاي نظریه و سازیها، اشکال هنريها و مفهوم راه حلها، ایده

گروهی  راو این نتیجه  استداند كه نتیجه آن یک اثر شخصی ي میفرآیندخالقیت را  7ینااست

 0دبونو (.2724)اسدي، ند پذیرمیچیزي مفید و ارضا كننده  مثابهزمان، به اي از اجتماعی در برهه 

ترجمه ) داد و به كار بردتوان یاد گرفت، توسعه داند كه میمی یمهارت( خالقیت را 1442)

در خویش به میراث برده هر فرد را پتانسیل خالقیت  (1440) 5رانکو به عقیده (.2744صمدآقایی، 

 2ساویل .كندالمعارف آموزش و پرورش، خالقیت را ابتکار ذهنی یا هنري تعریف می دایره .است

طور یکپارچه  كه طی آن هوشهاي چندگانه بهكند توصیف میخالقیت را حالتی از ذهن  (1442)

وجود  فراتوانایی در فرد به گونه ايدر چنین حالتی، خالقیت كه معتقد است  يو .كنندعمل می

تعلیم و تربیت، انسان را  .مفید براي نوآوري دست یابد يشود او به تمركزآورد كه موجب می می

اي از زندگی است كه فرد باید در آن كند، بلکه تربیت خود جنبهزندگی آینده آماده نمی فقط براي
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آموزان براي  تحول یابد. بنابراین اگر یکی از اهداف بلند مدت تعلیم و تربیت، آماده كردن دانش

كردن  تغییرات سریع اجتماعی باشد، باید آنها را با ذهنی باز، منعطف و توانا براي تركیب پذیرفتن

 ینیز معتقد است كه ما به نوع .دنوین اطالعات پرورش داد؛ یعنی آنها را به انسانی خالق تبدیل كر

در تغییرات سریع و بزرگ دنیا وارد  بتوانیمتفکر در تعلیم و تربیت نیاز داریم تا  فرآیندمتفاوت از 

اههاي جدید، ق نوعی تفکر است كه منجر به پیدایش دیدگالمنظور از تفکر خعمل شویم. 

شود.  جدید براي فهم و درک اشیا و موقعیتها می یرویکردهاي نوظهور، دورنماهایی تازه و راههای

آموزشی قوي  هايشیوهدنیاي معاصر به دبیران و مربیان جدید نیاز دارد. دبیرانی كه نه تنها از نظر 

د خود را با تغییرات و درخواست باشند، بلکه ذهن باز و انتقادي نیز داشته باشند. آنها باید بتوانن

ات را درونی كنند. در حالی كه العمداوم محیط پیرامون خود تطبیق دهند و جریان روبه رشد اط

)رنجدوست و عیوضی،  كننداي روي آنها تأمل میهم در سطح شخصی و هم در سطح حرفه

2741.) 

 است معتقد 2گامن كینزي. دارد تقویت و آموزش قابلیت خالقیت معتقدند پردازان نظریه

عسگري و شاهباز، ترجمه ) باشد جدید شما براي كه است اي ایده وجودآوردن به خالقیت

بنابراین، در تعلیم و تربیت، بیشتر به پرورش ذهن و مهارتهاي تفکر خالق نیاز است تا  (.2724

در كالس و  معلمان براي ایجاد كردن فضاي خالق .يافراد براي كاركردن و هنجارمند تربیت

پرورش توانمندیهاي دانش آموزانشان باید خالقیت را بشناسند و نسبت به آن نگرشی مثبت داشته 

باشند. همچنین معلمان باید از مهارتهاي تدریس خالق و راهکارهاي پرورش خالقیت آگاهی 

عتقاد بسیاري به ا(. 2722هاي آموزشی الزم را در این زمینه بگذرانند )حسینی، داشته باشند و دوره

به علم داشته  بارور یو نگاه باشدنظران، تعلیم و تربیتی كه با تغییرات روز هماهنگ از صاحب

آموزان  كند و به دنیاي دانشپاي تغییرات نوین تغییر میباشد، هم ماهیت خالق دارد و هم پابه

تواند كیفیت بهتر و می . چنین تعلیم و تربیتی(1444، 1)یانگدهد معانی و ماهیت متنوع و خالق می

وجود آورد و آنها را براي اداركی بهتر از دنیا و  آموزان به باالتري از تفکر و توانمندي در دانش

نظران، با تکیه بر عقاید سنتی و قدیمی،  به اعتقاد بسیاري از صاحب.  نوآوریهاي سازنده مهیا كند

 . ارائه دهدقیت بسنده از ابعاد اجتماعی خال یتبیین تواندنمیخالقیت 

ورود رایـانه به زندگی انسان و به موازات آن گستـرش شبکه اینتـرنت، بسیاري از تعاریف و با 

تاثیرات این دگرگونیها  روزخدمات تغییر یافته و یا به سمت تحول بنیادي در حركت است كه هر 
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هزاره سوم تمدن بشري د. این جهان مجازي كه پدیده شودر زندگی روزمره ما بیشتر نمایان می

 طالعهاي عظیم ا شبکه براي جوامع به ارمغان آورده است. نظیركم یدستاوردهای ،شود نامیده می

ت، اعالرسانی، فروشگاهها و بنگاههاي بزرگ اقتصادي، موتورهاي پرقدرت جستجوي اط

دستاوردهاي آن ترین توان گفت كه یکی از بزرگت میأبه جر. ...  موسسات و انجمنهاي مجازي و

 یخالقیت و فناوري در دنیاي امروز، تركیب (.2723)غالمحسینی،  است یادگیري الکترونیکی

آموزش و  ردالعاده از یادگیري و رشد انسانی است كه در تعامالت روزانه هر جامعه جریان دا فوق

آن دارد. از این منظر، اشکال كامالً متفاوت خالقیت در  گسترشدار در رشد و امعن ی، نقشمجازي 

 ردموسیقی، علوم، تجارت، شعر، فناوري، هنر، صنعت و سیاست، دیگر به تنهایی ماهیتی فردي ندا

 فرآیندوجود نمی آید. این هو بدون تعامل با فناوریها و ساختارهاي علمی، اجتماعی و فرهنگی ب

خالقیت را  ندكنند كه قادرقدر قدرتمند عمل میناوریهایش، آنحکایت از آن دارد كه جامعه و ف

نگاه فوق در تحقیقات پیرخائقی حمایت شده از آن جلوگیري كنند. یا حتی  بدهند دوچندان یشتاب

 (.2724)پیرخائقی، است 

اجتماعی است كه به تعامل  -محیطی يفرآیندد كه یادگیري، موقیعت و نتأكید دار پژوهشهااین 

خلق دانشهاي نوین، به پیاژه و ویگوتسکی،  چونی نظران اطات وابسته است. به اعتقاد صاحبو ارتب

هاي ویژه، وابسته است. تعامالتی كه به خالقیت، تعامل با مواد، فعالیتها و افراد، آن هم در زمینه

ویژه اینترنت و قلمروهاي  دهد. ارتباطات و اطالعات نوین به شکلی محیطی و فرهنگی می

از فناوري، به  گیريبهره. بنمایانندآموزان  ن و دانشامعلم بهرا  نوین یدنیای ندچندكاربري توانسته ا

یادگیرنده كمک كرده است تا بتواند به سوي نوین شدن حركت كند. در واقع فناوریهاي نوین، 

ین ادعا، تر براي مشاركت خالق فراهم آورده است. براي آزمون ابسیار منعطف و بزرگ یامکانات

ه نشان دادآن و نتایج  هانجام شد 2444اي در یکی از مدارس شهر لیورپول انگلستان در سال  مطالعه

بتوانند  دهد كهمیآموزان قابلیت این را  هاي هنري، به دانششوهژكه استفاده از اینترنت در پ است

جستجوگریها این بود كه . نتیجه این به كار برندبراي خلق تصاویر دیجیتالی را اشیاي فیزیکی 

( 1442)2ویلیامز  دیگر كه پژوهشیهاي هنري بیشتري را تولید كنند. در آموزان، توانستند ایده دانش

تواند موجب ارتقاي مهارتهاي در دانشگاه بریتیش كلمبیا انجام داد، بیان كرد كه تلویزیون زمانی می

آنچه  توجه به. با هاي مفیدي داشته باشدهكه برنام شوداجتماعی و مهارتهاي خالقانه در كودک 

ارتقاي خالقیت  فرآینددر  محسوس یتواند تأثیرات یابیم كه عرصه فناوري میتوصیف شد، در می
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ترین ابعاد  باید در نظر داشت كه از مطرح ی همآموزان و دانشجویان داشته باشد. از سوی دانش

یعی تحت تأثیر قرار دهد، یادگیري فناوري كه توانسته است تعلیم و تربیت را در حد وس

فناوري اطالعاتی  ی مانندامروزه، كاربرد ابزارهاي یادگیري الکترونیکی و آموزش .الکترونیکی است

ات طالعترین نیازهاي بشر دسترسی به ا یکی ازاساسی و اینترنت به شدت در حال گسترش است.

از نیازهاي بشري وجود ندارد. ات وجود نداشته باشد امکان تامین هیچ یک طالعتا ا ؛است

ات همواره با بشر همراه بوده ولی به دلیل محدود بودن نیازهاي بشري چندان مورد توجه طالعا

قرارنگرفته است. با برقراري ارتباط میان جوامع و پدید آمدن نیازهاي مختلف و ابداعات گوناگون 

رشد و  (.2723نقل از غالمحسینی، )به  نامند ات میطالعرا عصر ااي شد كه آنبشر وارد دوره

  كارگیريبهاي را فراهم كرده است تا انسان عصر جدید با  تکامل وسایل نوین ارتباطی زمینه

و بتواند  سازدهاي نوین آموزش و یادگیري، خود را از حصار وابستگی مکانی و زمانی رها شیوه

آموزش و یادگیري الکترونیکی  .در هر جا و مکان طبق نیاز و خواست خویش به یادگیري بپردازد

بر . طی كرده است رو به تکامل يهاي نوین آموزش، در چند دهه اخیر روند یکی از شیوه منزلۀ به

هاي یادگیري نام در دوره یافته، رشد ثبت ، در بسیاري از كشورهاي توسعه2بتیس اساس گزارش

  (.2744)به نقل از زارعی و رضایی، الکترونیکی به مراتب بیش از رشد كلی آموزش عالی است 

نام در یادگیري الکترونیکی نسبت به كل ثبت نامها در آموزش عالی ایاالت  طوري كه میزان ثبتبه

ین است كه چن درصد رسیده است. این 12/4درصد به  4/2از  1443تا  1441متحده طی سالهاي 

عنوان روش موفق یادگیري علوم در قرن بیست و یکم  به سرعت خود را به آموزش مجازيبینیم  می

كنند، مانند:  نقشهاي متفاوت بازي می)برخط( معلمان آنالین  .كندمعرفی می

پیترو، یگ، كاوانا، دي)فردسایت  هماهنگ كننده ،آموزشی طراح ،تسهیل كننده مربی ،مشاور معلم

هاي مدیریت مجازي و راه درگیر شدن شیوه. درک زمان آموزشی و فضاي (1444، 1و داوسونبلک 

، 7و همکاران ویسیددانش آموزان از طریق ارتباطات مجازي نیاز به تغییر قالبهاي فکري دارد )

نیاز  دهد كهرا نشان می مجازي معلم به سنتی از معلماي گذر  (. این موضوع به طور گسترده 1443

 (.1444، 0آلوارز، گواش و اسپاسادارد ) مستمر نظارت و سازي داربست ،استقامت به

عات با هدف آموزش و منظور دریافت اطال استفاده از فناوري ارتباط از دور به آموزش مجازي

نیز  آموزش مجازيكند، فناوري اطالعات و ارتباطات پیشرفت می گونه كههمان .یادگیري است
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آموزش ترین مزیتهاي گذارد. از مهماز آموزش مدرن را به منصه ظهور می هاي جدیديمادایپار

دهندگان، یا یادگیرنده با یادگیرنده، از  یادگیرندگان و آموزش میانتوان به ایجاد تعامل می مجازي

. (2741و زند كریمی،  )یزديطریق مدلهاي شبکه یادگیري همزمان و غیرهمزمان اشاره كرد 

یادگیري در جامعه مدرن را فراهم ي تمام نیازمندیها آموزش مجازيویژگیهاي جالب توجه و مفید 

 گوناگون مانندهاي  كند و به این دلیل تقاضاي بسیاري براي یادگیري الکترونیکی در زمینهمی

 مثابه بهآموزش مجازي . (1442، 2)هراستینسکی تجارت و مؤسسات آموزش عالی ایجاد شده است

بخشد و منجر به توسعه دستاوردهاي یادگیري را تسهیل می فرآیندكه شناخته شده است عاملی 

براي این یادگیرندگان امري  آموزش مجازي بنابراین،  . شوددانشجویان با استفاده از فناوري می

تواند پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان را بهبود بخشد و در شود. این فناوري میمهم تلقی می

یاري اهداف آموزشی استاندارد بدون هیچ دسترسی به مدرسه یا دانشگاه  دستیابی به بخشی از

سیستمهاي مجهز به این دادن به یادگیري الکترونیکی و تخصیص ۀ بسیار یونسکو عالق رساند.

ابزار  در حکماز محیطهاي مجازي  گیريبهرهآموزش  (.1424، 1و ماخر مایر، رچ)پیبخش دارد 

آموزشهاي ، زیرا (1442، 7آسک و بیورک)هاگن و برانگیز است چالش  بسیارآموزش حرفه اي 

در یک كالس درس  هاي مورد نیازتمام مهارت ست مانندرد دندارنیاز  خاصمجازي به مهارتهاي 

یادگیري الکترونیکی اثربخش از طریق استفاده كردن از  (.1444و همکاران،  یگفردچهره به چهره )

  فرصتهاي آموزشی  سبب توسعۀشود. این فناوریها فناوریهاي اطالعاتی و ارتباطاتی حاصل می

دهند.  گسترشكند تا مهارتهاي خودشان را آموزان و دانشجویان كمک می و به دانش شوندمی

تواند تأثیر عمیق مثبتی بر درگیر یري الکترونیکی میدهد كه یادگنشان میبررسیهاي طولی  نتایج

آموزان داشته  كردن یادگیرندگان، نگرشهاي مثبت معلمان، شخصی كردن یادگیري و خالقیت دانش

 (.1422 0و چیلند، ، دال)ماگنوسونباشد

ز ها و روشهاي آموزشی نی، ابزاروسایل ارتباط از راه دورو نفوذ  ترش فناوري اطالعاتبا گس

ي آموزشی مانند مدارس و دانشگاهها آن نهادها در پیوزش و آم .اند ار تغییر و تحول شدهدچ

خاص  یتاي مجازي نیز اهمی، در فضندویژه برخوردار یز جایگاهه در جهان واقعی اهمچنان ك

آموزان،  دانشاي واد اطالعات و رسانهد سترش علوم و فناوري، رشدر گسبسزا  ید و نقشدارن

ا هاطالعات، بسیاري از پدیدهۀ گذار به جامع فرآینددر . كنند ۀ اقشار جامعه ایفا میهم جویان ودانش

                                                           
1. Hrastinski  

2. Paechter, Maier & Macher 

3. Haugen, Ask & Bjoerke 
4. Magnoson, Dall & Chiland 
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ر ده سازگات ایجاد شوالگیرند و با تغییر چارچوب، خود را با تحد میازه به خوت یکلو مفاهیم ش

 راي طوالنی د گاه كه سابقهه و دانشآموزش، مدرسه عصر اطالعات، د بهمزمان با وروازند. سمی

وزش آم .ندپیدا كرده اازي نمود ه مجوزش الکترونیکی و دانشگات آمصور د، بهندار يرتاریخ بش

 ی بهسهاي آموزشالز جامعه گسترده شده و كازي در سطح وسیعی اش مجالکترونیکی و آموز

ه و در هر ی همیشري الکترونیکمحیط یادگی .شوندو الکترونیکی برگزار میصورت غیرحضوري 

ز حل كرده ا نیۀ رفت و آمد براي آموزش رف هزینمانع زمان و صرو  تاستفاده اسل قاب مکان

 و فرد باید در ت برخوردار اس بسیارز اهمیت اي اطالعاتی امروز، زمان ار دنیچرا كه د ؛است

از ظهور دت زیادي م. د نیاز خود بپردازدب اطالعات و دانش مورترین زمان ممکن به كسكوتاه

 ین مدت كوتاه جایگاهوزش الکترونیکی در همیآم با وجود اینگذرد، نمیی وزش الکترونیکآم

ه وزش یادگیرندگان برعهدو آم تمهم در تربی یرده و نقشا كاي آموزشی پیددر نظامه یار مناسببس

راهم شوند، ی شناسایی و فش آموزشر بر یادگیري در این رول مؤثتردید اگر عوام ت. بیگرفته اس

   ش كاسته ت نظارت و اجراي آموزز كیفیه شیوۀ الکترونیکی، ای بهاي آموزشا اجراي برنامهب

مراحل  همهر توان ده سیستمها، میگونی اینیار وسیع اجرایه قابلیتهاي بسود، بلکه با توجه بشنمی

 دری سالیانه جوی صرفه امر سبباین  .ردنبه اقدام كجا یار مطلوب و همهي بسی به نحوآموزش

خالقیت ، توسعه و اعدتر براي رشدمس ه اين زمینتواود و از این طریق میشآموزشی میهاي هزینه

 (.2747)جعفري، فراهم كرد دانش آموزان

گامی  توان می آموزش مجازيصحیح هر یک از ابزارهاي  كاربردبا هدایت دانش آموزان در 

و  آموزش مجازيدر جهت رشد مرتبه عالی تفکر یعنی خالقیت برداشت. لذا بررسی رابطه مؤثر 

است.  بسیارشهر تهران به دالیل مذكور حائز اهمیت  دوره متوسطه اول خالقیت در دانش آموزان 

با معرفی آموزشهاي مجازي و الکترونیک، بررسی وضعیت آموزش  بر آن بوده است كهاین مقاله 

، نیستسوم، آموزش مجازي تنها یک امر جایگزین ۀ یران و بیان این مسئله كه در هزارمجازي در ا

ریزان آموزشی را به خود معطوف بلکه یک ضرورت است، توجه هر چه بیشتر طراحان و برنامه

 زمینۀمهیا سازي براي ، مناسبدارد و گامی هر چند كوچک در جهت پایه ریزي زیرساختهاي 

آموزش پژوهش حاضر رابطه میزان استفاده از . فرهنگی براي حركت به سمت مجازي شدن بردارد

شهر تهران را مورد بررسی قرار داده است  دوره متوسطه اولو خالقیت دانش آموزان دختر  مجازي

ح رشد مهارت فکري سط، از این فناوري جدید گیريزمینۀ بهرهتا با ارائه راهکارهاي پیشنهادي در 

 .بخشدباال همچون خالقیت را تسهیل 
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 های پژوهشفرضیه

 .وجود داردرابطه و خالقیت دانش آموزان آموزش مجازي میزان استفاده از  بین .2

 سیالی رابطه وجود دارد. مؤلفهدر و خالقیت آموزش مجازي میزان استفاده از  بین .1

 بسط رابطه وجود دارد. مؤلفهدر و خالقیت آموزش مجازي میزان استفاده از  بین .7

 ابتکار رابطه وجود دارد. مؤلفهدر و خالقیت آموزش مجازي میزان استفاده از  بین .0

انعطاف پذیري رابطه وجود  مؤلفهدر و خالقیت آموزش مجازي میزان استفاده از  بین .5

 دارد.

 شناسی روش

ی و از نظر تجزیه و تحلیل از كمّ ها دادهپژوهش حاضر از لحاظ هدف، كاربردي از نظر نوع 

دوره آموزان دختر  دانش همۀشامل این پژوهش  ۀمطالعآماري مورد  ۀجامع .استنوع همبستگی 

تعیین حجم نمونه بر  براي ه است.بود 2747-40 یلیتحصسال در مدارس شهر تهران متوسطه اول 

  .ه اندانتخاب شداي  گیري خوشه روش نمونهه ب نفر 044 مورگانجدول كرجسی و  اساس

 . الف( پرسشنامه آموزشه استها از دو پرسشنامه به شرح زیر استفاده شدآوري دادهبراي گرد

شده است.  گذاري نمرهصفر تا پنج  مقیاسهايو هرگویه در دارد گزینه اي  2 سؤال 12 كه مجازي

 22/4و ضریب پایایی بر اساس آلفاي كرونباخ  داده اندقرار  تأییداساتید مورد  راروایی پرسشنامه 

 0 درو دارد  اي گزینهسه  سؤال 24( كه 2727پرسشنامه خالقیت عابدي ) ب( . ه استدست آمده ب

نشان دهنده میزان  ها گزینه .ه استشد طراحی پذیري انعطافو  ابتکار ،بسط خرده آزمون، سیالی،

دو براي خالقیت  ۀنمر یک براي خالقیت پایین، ۀنمركه  هستندخالقیت پایین، متوسط و باال 

 هر درنمرات كسب شده  مجموع سه براي خالقیت باال در نظر گرفته شده است. ۀنمرمتوسط و 

داده قرار  تأییداساتید مورد  راروایی پرسشنامه  .دهد میكلی خالقیت را نشان  نمره خرده آزمون،

 ،ها داده. به منظور توصیف ه استدست آمده ب 25/4و ضریب پایایی بر اساس آلفاي كرونباخ  اند

همبستگی )آماراستنباطی روشهايو  (استاندارد انحراف ،میانگین ،درصدفراوانی،آمار توصیفی )

 .به كار رفته است (و آزمون رگرسیون چند متغیريپیرسون 

 نتایج

و خالقیت دانش آموزان  آموزش مجازيمیزان استفاده از  بین بررسی فرضیه اول پژوهش:

 .وجود دارد رابطه
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 آموزش مجازی از استفاده میزانخالقیت و  میانپیرسون آزمون . 1جدول 

 سطح معناداری ضریب تعیین ضریب همبستگی

434. 4042 4042 

دانش آموزان رابطه و خالقیت  آموزش مجازيبین میزان استفاده از نتایج پژوهش نشان داد 

 وجود دارد. معنادار
 بینی خالقیترگرسیون در پیش تحلیلیج نتا . 9جدول 

 شاخصها         

 
 

 سطح معناداری F Β T ضریب رگرسیون نیضریب تعی

 4042 30415 .772 040752 .042 .22 آموزان دانش

  از واریانس خالقیت  درصد .22آموزش مجازي استفاده از  شودطور كه مالحظه میهمان

 .است كند و از لحاظ آماري معنادارپیش بینی می را دانش آموزان

سیالی  مؤلفهدر و خالقیت آموزش مجازي میزان استفاده از  بین بررسی فرضیه دوم پژوهش:

 رابطه وجود دارد.
 سیالی مؤلفهو  آموزش مجازی از استفاده میزان میانپیرسون نتایج همبستگی  . 4جدول 

 معناداریسطح  ضریب تعیین ضریب همبستگی

944. 2022 4042 

سیالی  مؤلفهدر و خالقیت آموزش مجازي میزان استفاده از  طور كه مالحظه می شود بینهمان

 دار وجود دارد.ارابطه معن
 سیالی مؤلفهرگرسیون در پیش بینی  تحلیلیج نتا .2جدول 

 شاخصها

 

 آزمودنی

 سطح معناداری F Β T ضریب رگرسیون نیضریب تعی

 4042 20044 .722 040421 .222 .444 آموزان دانش

در از واریانس خالقیت درصد  .444آموزش مجازي استفاده از  طور كه مالحظه می شودهمان

 .دار استكند و از لحاظ آماري معناپیش بینی می را سیالی مؤلفه

بسط  مؤلفهدر و خالقیت آموزش مجازي میزان استفاده از  بین بررسی فرضیه سوم پژوهش:

 رابطه وجود دارد.
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 بسط مؤلفهو  آموزش مجازیاز استفاده میزان میانپیرسون همبستگی  نتایج .4جدول 

 سطح معناداری ضریب تعیین ضریب همبستگی

943. 5012 4042 

بسط  مؤلفهدر و خالقیت آموزش مجازي میزان استفاده از  بین شودطور كه مالحظه میهمان

 رابطه معنادار وجود دارد.
 بسط مؤلفهرگرسیون در پیش بینی  تحلیلیج نتا .4جدول 

 شاخصها

 

 آزمودنی

 سطح معناداری F Β T ضریب رگرسیون نیضریب تعی

 4042 50311 .122 71030 .442 .422 آموزان دانش

درصد از واریانس خالقیت در  .422آموزش مجازي استفاده از  شودطور كه مالحظه میهمان

 .است كند و از لحاظ آماري معنادارمی پیش بینی بسط را مؤلفه

 مؤلفهدر و خالقیت آموزش مجازي میزان استفاده از  بین بررسی فرضیه چهارم پژوهش:

 ابتکار رابطه وجود دارد.
 ابتکار مؤلفهو  آموزش مجازیاز استفاده میزان میانپیرسون همبستگی  نتایج .4جدول 

 سطح معناداری ضریب تعیین ضریب همبستگی

942. 3034 4042 

 ابتکار رابطه معنادار وجود دارد. مؤلفهدر و خالقیت آموزش مجازي میزان استفاده از  بین
 ابتکار مؤلفهرگرسیون در پیش بینی  تحلیلیج نتا .4 جدول

درصد از واریانس خالقیت در  .4245آموزش مجازي استفاده از  شودطور كه مالحظه میهمان

 .است كند و از لحاظ آماري معنادارپیش بینی می ابتکار را مؤلفه

 مؤلفهدر و خالقیت آموزش مجازي میزان استفاده از  بینبررسی فرضیه پنجم پژوهش: 

 انعطاف پذیري رابطه وجود دارد.
  

 شاخصها         

 

 متغیر

 سطح معناداری F β T ضریب رگرسیون نیضریب تعی

 4042 20203 .711 00022 .227 .245 آموزان دانش
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 پذیری انعطاف مؤلفهو  آموزش مجازی از استفاده میزان میانپیرسون همبستگی  نتایج .2جدول 

 سطح معناداری ضریب تعیین ضریب همبستگی

123. 1024 4042 

انعطاف پذیري رابطه معناداري وجود  مؤلفهدر و خالقیت آموزش مجازي میزان استفاده از  بین

 دارد.
 پذیری انعطاف مؤلفهرگرسیون در پیش بینی  تحلیلیج نتا .13جدول

 شاخصها

 آزمودنی
 سطح معناداری F β T ضریب رگرسیون نیضریب تعی

 4042 70723 .234 22077 .415 40474 آموزان دانش

درصد از واریانس خالقیت در  .474آموزش مجازي استفاده از  شودطور كه مالحظه میهمان

 .است كند و از لحاظ آماري معنادارمیپیش بینی  رانعطاف پذیري ا مؤلفه

 گیری نتیجهبحث و 

ش آموزان استفاده از آموزش مجازي و خالقیت دان میانپژوهش مبین آن است كه  نتایج این

 مؤلفهدر دانش آموزان را دار وجود دارد. استفاده از آموزش مجازي خالقیت همبستگی مثبت و معنا

نتایج دار است.  اكند و از لحاظ آماري معنپیش بینی می انعطافانعطاف پذیري و  هاي سیالی، بسط،

هایی را كه براي پرورش خالقیت الزم  شیوه همۀآموزش مجازي  ه كهتحقیقات پیشین نشان داد

آموزش  تواند به دانش آموزان كمک كند تا افرادي خالق شوند. است، به نوعی در اختیار دارد و می

از  ،عظیمی از اطالعات داردحجم سازي و پردازش  مجازي با قابلیتهاي بسیار باالیی كه در ذخیره

مکانی از دیگر سو  دسترسی به اطالعات بدون محدودیت زمانی و مانندیک سو و ایجاد امکاناتی 

ره و هایی همچون پرسیدن سؤاالت محرک و چالش برانگیز، تشویق به مناظ كارگیري شیوههو ب

بدون اضطراب  انتقاد كردن، وجود فضایی شاد و سازها، سرگرمی و شبیه ،مباحثه، استفاده از مسابقه

 ،، جعفري2724 ،پیرخائفی) .سازدزمینه خالقیت را در افراد فراهم می اكتشاف براي جستجو و

  (1443 ،دیویدز و همکاران ؛1442 ،هراستینسکی ؛2744 ،و همکاران ، گنجی2722 ،، حسینی2747

 ه است كه( نشان داد2741)و زندكریمی ( و یزدي 1442پاركر ) ،(1444) نتایج پژوهش یانگ

االت خود ؤس برايگوناگون  پاسخهايكه  دهد میفناوري اطالعات به دانش آموزان این امکان را 

خود را به  هاي ایدهمطرح شده نداشته باشند و  سؤاالتمحدودیتی در ارائه پاسخ به  و داشته باشند
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و ارائه  متنوع هاي اندیشهنتیجه قادر به تولید  ودرتعامل داشته باشند  آنهادیگران عرضه نمایند و با 

به توانایی تفکر سیالی دانش آموزان كمک  قابلیتهاییچنین . باشند متعدد در حل مسأله  حلهاي راه

 .اردهاي پژوهش حاضر همخوانی د یافتهبا نتایج این تحقیقات  .كند می

در مطالعات خود ( 1442ساویل ) و (2723(، غالمحسینی )2741عیوضی ) و رنجدوست

به طور مفصل  ، اطالعات را با تمام جزئیات وو ارتباطاتدریافتند از آن جایی كه فناوري اطالعات 

 واقعی و هايموقعیت سازي شبیههمچنین به جزئیات در  و دهد میدر اختیار دانش آموزان قرار 

دقت در جزئیات سوق  و ریزبینیقادر است دانش آموزان را به سمت  می پردازد، بنابراینخیالی 

 كمک كند. آنهادهد وبه نوعی به توانایی تفکر بسط 

( در مطالعات خود به این نتایج دست 1424) و همکاران مگنوسون و (2744)و رضایی زارعی 

افزایش سرعت و دقت و امکان  ۀزمینبالقوه و بالفعل فناوري اطالعات  توانمندیهاي كهیافتند 

و  اي رایانه بازیهايدادن و دانش آموزان با انجام  آورد میبا متخصصان فراهم  را همکاري از راه دور

و مطالب و  دنساز میرا غنی  هاآنو  دهندمیخویش را افزایش  تواناییهايو  ظرفیتهااینترنتی 

، شود میكه تقویت  هاییفرآیند. در این میان یکی از آموزند میع و مهیجی را موضوعات متنو

وي با مجهوالت، مشکالت و  رودرروییاصالت یا همان قوه ابتکار فراگیر است كه دلیل آن 

براي  دكن میو چون كنترل بازي را در دست دارد سعی  بازیهاستمعماهاي متعدد موجود در 

به افزایش  رواز این ، تازه بیافریند راههاي، كنجکاوي به خرج دهد و اهدافو  پاسخهابه  دستیابی

 .زند میعامل اصالت )ابتکار( خود دست 

    ، در مجازي آموزش( 1424) همکارانپیچر و  ( و1442) نتایج پژوهش اكانبر اساس 

 تا سببباشند متنوعی داشته  پاسخهايخود  سؤاالتكه براي  كند میایجاد توانایی آموزان دانش

یعنی دانش آموزان را  ،مختلف براي حل مسائل جدید شود راههاي و یافتنایجاد توانایی تفکر 

و استفاده از تجربیات گوناگون  ها اندیشهو به اشتراک گذاشتن  به لحاظ تنوع آرا سازد میقادر 

 الگویی جدید براي اندیشیدن طراحی كنند.

 آموزش كه گفت توانمی خالقیت دانش آموزان آموزش مجازي بر تأثیر تبیین درطوركلی  به

 این در كه كندمی دانش آموزان فراهم براي فراوان منابع به دسترسی با همراه نو فضایی مجازي،

 خالقیت،زیرا  جستجوكنند، آن در خود نیازهاي و عالیق به باتوجه توانندمی دانش آموزان محیط

 دانش آموزان مقصودي، چنین هب دستیابی براي .است بدیع و نو تفکرات پذیراي كه است يفرآیند

 هايایده و تفکرات بتوانند تا هستند بیشمار متنوع اطالعات به دسترسی قابلیت با باز فضاي نیازمند
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 به باتوجه. باشند داشته كردن هئارا براي تازه اي ایده و نو حرفی و بکشند چالش به را گذشته

 بر آموزش مجازي كه گرفت نتیجه توانمی آموزش مجازي قابلیتهاي و امکانات چنینوجود 

 .است مؤثر دانش آموزان خالقیت میزان افزایش
 یک جایگزین در نظر گرفته  مثابهبا توجه به اینکه در هزاره سوم آموزش مجازي دیگر به 

حاصل از پژوهش پیشنهاد  هاي یافتهبر اساس یک ضرورت است و همچنین  منزلۀشود و به نمی
خود  سؤاالتكه دانش آموزان را ترغیب كنند كه براي یافتن پاسخ  شود به معلمان توصیه  شود می

گوناگون آن را در  راههاي شانمسائلاطالعاتی مراجعه كنند و همچنین براي حل  گوناگونبه منابع 
بکرترین اینکه به پاسخ بهتر به جزئیات نیز توجه كنند و در نهایت  دستیابینظر بگیرند و براي 

 وسطح فرهنگی دانش آموزان  يهمچنین در سطح مدارس به منظور ارتقا .ئه دهنداپاسخ را ار
 و صورت گیردمؤثر  تالشهاياز این فناوري  در جهت استفاده بهینه و صحیح آنها هاي خانواده

، آموزش مجازي زمینۀدر  پژوهشهاییاز اطالعات به دست آمده از  گیريبهرهریزان درسی با برنامه
 هايریزی برنامهتا این فناوري در  كنندصحیح و منسجم تالش  ریزي برنامهدر جهت تدوین یک 

 آموزشی و درسی مدارس تلفیق گردد و مورد استفاده قرار گیرد.

 کاربردی هایپیشنهاد
 خالقیت بر آن تاثیر و مجازي آموزش كارایی به نسبت معلمان نگرش تقویت و ایجاد .2

 آموزاندانش 
 معلمان به مجازي آموزش از استفادهي روشها كاربرد آموزش .1
 ارائه و مجازي آموزش از استفادهزمینۀ  در آموزان دانش انتظارات و نیازها شناسایی .7

 نیازهایشان گرفتن نظر در به توجه با آنها به متناسب فنی خدمات
كتابهاي درسی و كمک  محتواي و متن در خالقیت افزایش زمینۀ در فعالیتهایی گنجاندن .0

 درسی
 افزارهاي نرم از دروس یادگیري در كه آموزانی دانش به ویژه امتیازات تخصیص .5

 كنند می استفاده الکترونیکی
 و الکترونیکی افزارهاي نرم با معلمان دنكر آشنا براي خدمت ضمن كالسهاي برگزاري .2

  خالقیتي روشها

 از استفاده چگونگی یادگیري براي آموزان دانش براي آموزشی كالسهاي برگزاري .3
 آموزشی جدید هايفناوری

 آموزشی، نمسئوال براي خالقیت زمینه در آموزشی دوره و توجیهی جلسات برگزاري .2
 خالق فعالیتهاي از حمایت به منظور...  و مدارس مدیران

  



 92شماره  خانواده و پژوهشفصلنامه 

 

 

42 

 منابع
 چاپ چهارم. تهران: عابد. شناخت و آموزش خالقیت در مدارس )فردا دیر است(.(. 2724اسدي، نسترن. )

تهران: مجله آموزش مركزي كودكان و  تاثیر آموزش و پرورش فکري كودكان و نوجوانان.(. 2724پیرخائقی، احمد. )

 نوجوانان.

مجله فناوري در آموزش و فناوري (. عوامل موثر بر یادگیري در روش آموزش الکترونیکی. 2747جعفري، انوشه. )
 .70-74(، 2) 74، آموزشی

(. بررسی تاثیر برنامه آموزش خالقیت معلمان بر خالقیت پیشرفت تحصیلی و 2722. )افضل الساداتحسینی، 

 .222-203 (،17) 2، فصلنامه نوآوري هاي آموزشیخودپنداره دانش آموزان. 

یرحسام صمد ، )ترجمه امتمرین براي كشف خالق ترین ایده هایتان( 21تمرین خالقیت )(. 2744دبونو، ادوارد. )

 آقایی(. چاپ دوم. تهران: دانش پژوهان جوان.

آموزان  ق دانشالبررسی رابطه هوش هیجانی دبیران با تفکر خ(. 2741رنجدوست، شهرام و عیوضی، پروانه. )

 .215-227(، 4) 24، پژوهش در برنامه ریزي درسی. متوسطه

نگیزه پیشرفت دانشجویان دانشگاه خواجه نگرش اده از ر استفا(. تاثی2744زارعی زواركی، اسماعیل و رضایی، عیسی. )

 .43-23(، 1) 5، مجله ارزیابی آموزشی .نصیرالدین طوسی

ه پیراپزشکی  انشکد مجله د(. یادگیري الکترونیک و جایگاه آن در نظام آموزش دانشگاهی. 2723غالمحسینی، لیال. )
 .75-12(، 1) 7، می ایرانالارتش جمهوري اس

، )ترجمه غالمرضا عسگري و خالقیت در سازمان، راهنماي عملی براي تفکر خالق(. 2724كینزي گامن، كارول. )

 ناصر شاهباز(. چاپ دوم. تهران: هدف صالحین/ پویندگان دانش.

 .آموزان دانش خالقیت افزایش در مغزي بارش روش اثر(. 2744. )الکم ،میرهاشمی و حسین ،شریفی حمزه؛ ،گنجی

 .221-24(، 2) 12، فصلنامه تعلیم و تربیت

. تاثیر آموزش الکترونیکی بر روي برخی از ابعاد روانی و پیشرفت تحصیلی(. 2741یزدي، مهران و زند كریمی، جواد. )

 .52-04، 1(1)، مجله بین المللی آموزش و یادگیري

Alvarez, I., Guasch, T., & Espasa, A. (2009). University teacher roles and competencies 

in online learning environments: A theoretical analysis of teaching and learning 

practices. European Journal of Teacher Education, 32(3), 321-336. 

Davis, N., Roblyer, M. D., Charania, A., Ferdig, R., Harms, C., Compton, L.K. L., & 

Cho, M. O. (2007). Illustrating the “virtual” in virtual schooling: Challenges and 

strategies for creating real tools to prepare virtual teachers. Internet and Higher 

Education, 10(1), 27-39. 

Ferdig, R., Cavanaugh, C., DiPietro, M., Black, E., & Dawson, K. (2009). Virtual 

schooling standards and best practices for teacher education. Journal of Technology 

and Teacher Education, 17(4), 479-503. 

Haugen, H., Ask, B., & Bjoerke, S. (2008). Online learning superior to on-campus 

teaching – student engagement and course content central for e-learning outcome. In 

G. Richards (Ed.), Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, 

Government, Healthcare, and higher education 2008 (pp. 876-883). Chesapeake, 

VA: AACE. 



 44 ...رابطه آموزش مجازی و خالقیت دانش آموزان در 

Hrastinski, S. (2008). Asynchronous and synchronous learning: A study of asynchronous 

and synchronous e-learning methods discovered that each supports different 

purposes. EDUCAUSE Quarterly, 31(4), 51-55. 

Magnoson, T., Dall, A., & Chiland, A.T. (2010). Compact set of national and 

international documents in the field of education. Inclusive Education Coordination 

Working Group [Internet]. [cited Jun 23; updated 2011 May 21]. 

Ocon, R. (2006). Teaching creative thinking to engineering and technology students. 

Proceedings of 9th International Conference on Engineering Education, London, 

University of London, 2006 (pp. 166-188). 

Paechter, M., Maier, B., & Macher, D. (2010). Students’ expectations of and experiences 

in e-learning: Their relation to learning achievements and course satisfaction. 

Computers & Education, 54(1), 222-229. 

Parker, J. (2008). The impact of visual instruction on student creativity. Unpublished 

Doctoral Dissertation, Walden University, Minneapolis. 

Runco, M. (2004). Creativity. Annual Review of Psychology, 55(1), 657-687. 

Saville, G. (2006). Emotional intelligence in policing. Police Chief Magazine, 73(11), 

38-41. 
Young, L.P. (2009). Imagine creating rubrics that develop creativity. English Journal, 

99(2), 74-79. 

  


