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چکیده
در عصر حاضر ،دانش آموزان براي رویارویی با تحوالت شگفت انگیز هزاره سوم میالدي
باید مهارتهاي تفکر انتقادي و خالق خود را به منظور تصمیمگیري مناسب و حل مسائل
دانش آموزان دختر دورۀ متوسطه اول مدارس شهر تهران در هزاره سوم است .حجم نمونه
براساس جدول كرجسی و مورگان و با روش نمونهگیري خوشهاي  044نفر بوده است.
براي گردآوري دادهها از پرسشنامه آموزش مجازي و پرسشنامه خالقیت عابدینی ()2731
استفاده شده است .روش پژوهش از نوع همبستگی بود .دادههاي پژوهش با آزمون
همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیري موردتجزیه وتحلیل قرار گرفته و نتایج
پژوهش نشان داده كه میان میزان بهرهگیري از فناوري اطالعات و ارتباطات و خالقیت و
هر یک از مؤلفههاي آن (سیالی ،بسط ،ابتکار ،انعطافپذیري) رابطه معنادار و مثبت وجود
دارد .استفاده از آموزش مجازي خالقیت و مؤلفههاي سیالی ،بسط ،ابتکار و انعطافپذیري
را پیشبینی میكند و از لحاظ آماري معنادار است.
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مقدمه
خالقیت از موضوعات قابل توجه در حیطههاي گوناگون علمی به ویژه علوم تربیتی و
روانشناسی است .خالقیت در دورههاي مختلف تاریخ در حکم قدرت اساسی ذهن بشر ،از اهداف
اصلی مدارس و مراكز آموزشی بوده است .در دنیاي امروزي ،تغییرات و تحوالتی بسیار چشمگیر
در حوزههاي فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادي به وجود آمده و این تغییرات سبب بروز مشکالتی
جدید شده است كه به تبع آن ،انتظارات تازه اي براي مدارس و نظامهاي آموزش و پرورش جهانی
گسترش علم ارتباطات و ظهور انواع ابزارهاي پردازش اطالعات ،ساختار اقتصادي جوامع را از
اتکا به منابع اولیه باز داشته و تربیت نیروي انسانی متخصص و دسترسی به اطالعات و كاربرد
وسیع یافتههاي علمی را در عرصه عمل جایگزین آن كرده است (گنجی ،شریفی و میرهاشمی،
.)2744
در عصر حاضر ،دانش آموزان براي رویارویی با تحوالت شگفت انگیز هزاره سوم میالدي باید
مهارتهاي تفکر انتقادي و خالق خود را به منظور تصمیمگیري مناسب و حل مسائل پیچیده جامعه
بهبود بخشند(اوكان .)1442 ،2پاركر )1442( 1معتقد است ،خالقیت فرآیندهایی ذهنی است كه به
راه حلها ،ایدهها و مفهوم سازیها ،اشکال هنري و نظریههاي منحصر به فرد و جدید منجر میشود.
استاین 7خالقیت را فرآیندي میداند كه نتیجه آن یک اثر شخصی است و این نتیجه را گروهی
اجتماعی در برهه اي از زمان ،به مثابه چیزي مفید و ارضا كننده میپذیرند (اسدي .)2724 ،دبونو

0

( )1442خالقیت را مهارتی میداند كه میتوان یاد گرفت ،توسعه داد و به كار برد (ترجمه
صمدآقایی .)2744 ،به عقیده رانکو )1440( 5پتانسیل خالقیت را هر فرد در خویش به میراث برده
است .دایره المعارف آموزش و پرورش ،خالقیت را ابتکار ذهنی یا هنري تعریف میكند .ساویل

2

( )1442خالقیت را حالتی از ذهن توصیف میكند كه طی آن هوشهاي چندگانه به طور یکپارچه
عمل میكنند .وي معتقد است كه در چنین حالتی ،خالقیت گونه اي فراتوانایی در فرد به وجود
میآورد كه موجب میشود او به تمركزي مفید براي نوآوري دست یابد .تعلیم و تربیت ،انسان را
فقط براي زندگی آینده آماده نمیكند ،بلکه تربیت خود جنبهاي از زندگی است كه فرد باید در آن
1. Ocon
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6. Saville
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تحول یابد .بنابراین اگر یکی از اهداف بلند مدت تعلیم و تربیت ،آماده كردن دانشآموزان براي
پذیرفتن تغییرات سریع اجتماعی باشد ،باید آنها را با ذهنی باز ،منعطف و توانا براي تركیب كردن
نوین اطالعات پرورش داد؛ یعنی آنها را به انسانی خالق تبدیل كرد .نیز معتقد است كه ما به نوعی
متفاوت از فرآیند تفکر در تعلیم و تربیت نیاز داریم تا بتوانیم در تغییرات سریع و بزرگ دنیا وارد
عمل شویم .منظور از تفکر خالق نوعی تفکر است كه منجر به پیدایش دیدگاههاي جدید،
رویکردهاي نوظهور ،دورنماهایی تازه و راههایی جدید براي فهم و درک اشیا و موقعیتها میشود.
باشند ،بلکه ذهن باز و انتقادي نیز داشته باشند .آنها باید بتوانند خود را با تغییرات و درخواست
مداوم محیط پیرامون خود تطبیق دهند و جریان روبه رشد اطالعات را درونی كنند .در حالی كه
هم در سطح شخصی و هم در سطح حرفهاي روي آنها تأمل میكنند (رنجدوست و عیوضی،
.)2741
نظریه پردازان معتقدند خالقیت قابلیت آموزش و تقویت دارد .كینزي گامن 2معتقد است
خالقیت به وجودآوردن ایده اي است كه براي شما جدید باشد (ترجمه عسگري و شاهباز،
 .)2724بنابراین ،در تعلیم و تربیت ،بیشتر به پرورش ذهن و مهارتهاي تفکر خالق نیاز است تا
تربیت افراد براي كاركردن و هنجارمندي .معلمان براي ایجاد كردن فضاي خالق در كالس و
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
داشته باشند و دورههاي آموزشی الزم را در این زمینه بگذرانند (حسینی .)2722 ،به اعتقاد بسیاري
از صاحبنظران ،تعلیم و تربیتی كه با تغییرات روز هماهنگ باشد و نگاهی بارور به علم داشته
باشد ،هم ماهیت خالق دارد و هم پابهپاي تغییرات نوین تغییر میكند و به دنیاي دانش آموزان
معانی و ماهیت متنوع و خالق میدهد (یانگ .)1444 ،1چنین تعلیم و تربیتی میتواند كیفیت بهتر و
باالتري از تفکر و توانمندي در دانشآموزان بهوجود آورد و آنها را براي اداركی بهتر از دنیا و
نوآوریهاي سازنده مهیا كند .به اعتقاد بسیاري از صاحبنظران ،با تکیه بر عقاید سنتی و قدیمی،
خالقیت نمیتواند تبیینی بسنده از ابعاد اجتماعی خالقیت ارائه دهد.
با ورود رایـانه به زندگی انسان و به موازات آن گستـرش شبکه اینتـرنت ،بسیاري از تعاریف و
خدمات تغییر یافته و یا به سمت تحول بنیادي در حركت است كه هر روز تاثیرات این دگرگونیها
1. Kinsey Goman
2. Young
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در زندگی روزمره ما بیشتر نمایان میشود .این جهان مجازي كه پدیده هزاره سوم تمدن بشري
نامیده میشود ،دستاوردهایی كمنظیر براي جوامع به ارمغان آورده است .شبکه هاي عظیم اطالع
رسانی ،فروشگاهها و بنگاههاي بزرگ اقتصادي ،موتورهاي پرقدرت جستجوي اطالعات،
موسسات و انجمنهاي مجازي و  . ...به جرأت میتوان گفت كه یکی از بزرگترین دستاوردهاي آن
یادگیري الکترونیکی است (غالمحسینی .)2723 ،خالقیت و فناوري در دنیاي امروز ،تركیبی
فوقالعاده از یادگیري و رشد انسانی است كه در تعامالت روزانه هر جامعه جریان دارد و آموزش
موسیقی ،علوم ،تجارت ،شعر ،فناوري ،هنر ،صنعت و سیاست ،دیگر به تنهایی ماهیتی فردي ندارد
و بدون تعامل با فناوریها و ساختارهاي علمی ،اجتماعی و فرهنگی بهوجود نمی آید .این فرآیند
حکایت از آن دارد كه جامعه و فناوریهایش ،آنقدر قدرتمند عمل میكنند كه قادرند خالقیت را
شتابی دوچندان بدهند یا حتی از آن جلوگیري كنند .نگاه فوق در تحقیقات پیرخائقی حمایت شده
است (پیرخائقی.)2724 ،
این پژوهشها تأكید دارند كه یادگیري ،موقیعت و فرآیندي محیطی -اجتماعی است كه به تعامل
و ارتباطات وابسته است .به اعتقاد صاحبنظرانی چون پیاژه و ویگوتسکی ،خلق دانشهاي نوین ،به
تعامل با مواد ،فعالیتها و افراد ،آن هم در زمینههاي ویژه ،وابسته است .تعامالتی كه به خالقیت،
شکلی محیطی و فرهنگی میدهد .ارتباطات و اطالعات نوین بهویژه اینترنت و قلمروهاي
چندكاربري توانسته اند دنیایی نوین را به معلمان و دانشآموزان بنمایانند .بهرهگیري از فناوري ،به
یادگیرنده كمک كرده است تا بتواند به سوي نوین شدن حركت كند .در واقع فناوریهاي نوین،
امکاناتی بسیار منعطف و بزرگتر براي مشاركت خالق فراهم آورده است .براي آزمون این ادعا،
مطالعهاي در یکی از مدارس شهر لیورپول انگلستان در سال  2444انجام شده و نتایج آن نشان داده
است كه استفاده از اینترنت در پژوهشهاي هنري ،به دانش آموزان قابلیت این را میدهد كه بتوانند
اشیاي فیزیکی را براي خلق تصاویر دیجیتالی به كار برند .نتیجه این جستجوگریها این بود كه
دانش آموزان ،توانستند ایدههاي هنري بیشتري را تولید كنند .در پژوهشی دیگر كه ویلیامز)1442(2
در دانشگاه بریتیش كلمبیا انجام داد ،بیان كرد كه تلویزیون زمانی میتواند موجب ارتقاي مهارتهاي
اجتماعی و مهارتهاي خالقانه در كودک شود كه برنامههاي مفیدي داشته باشد .با توجه به آنچه
توصیف شد ،در مییابیم كه عرصه فناوري میتواند تأثیراتی محسوس در فرآیند ارتقاي خالقیت
1. Williams
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دانشآموزان و دانشجویان داشته باشد .از سویی هم باید در نظر داشت كه از مطرحترین ابعاد
فناوري كه توانسته است تعلیم و تربیت را در حد وسیعی تحت تأثیر قرار دهد ،یادگیري
الکترونیکی است .امروزه ،كاربرد ابزارهاي یادگیري الکترونیکی و آموزشی مانند فناوري اطالعاتی
و اینترنت به شدت در حال گسترش است .یکی ازاساسی ترین نیازهاي بشر دسترسی به اطالعات
است؛ تا اطالعات وجود نداشته باشد امکان تامین هیچ یک از نیازهاي بشري وجود ندارد.
اطالع ات همواره با بشر همراه بوده ولی به دلیل محدود بودن نیازهاي بشري چندان مورد توجه
بشر وارد دورهاي شد كه آنرا عصر اطالعات مینامند (به نقل از غالمحسینی .)2723 ،رشد و
تکامل وسایل نوین ارتباطی زمینه اي را فراهم كرده است تا انسان عصر جدید با بهكارگیري
شیوههاي نوین آموزش و یادگیري ،خود را از حصار وابستگی مکانی و زمانی رها سازد و بتواند
در هر جا و مکان طبق نیاز و خواست خویش به یادگیري بپردازد .آموزش و یادگیري الکترونیکی
به منزلۀ یکی از شیوههاي نوین آموزش ،در چند دهه اخیر روندي رو به تکامل طی كرده است .بر
اساس گزارش بتیس ،2در بسیاري از كشورهاي توسعه یافته ،رشد ثبت نام در دورههاي یادگیري
الکترونیکی به مراتب بیش از رشد كلی آموزش عالی است (به نقل از زارعی و رضایی.)2744 ،
بهطوري كه میزان ثبت نام در یادگیري الکترونیکی نسبت به كل ثبت نامها در آموزش عالی ایاالت
متحده طی سالهاي  1441تا  1443از  2/4درصد به  4/12درصد رسیده است .اینچنین است كه
میبینیم آموزش مجازي به سرعت خود را بهعنوان روش موفق یادگیري علوم در قرن بیست و یکم
معرفی

میكند.

معلمان

آنالین

(برخط)

نقشهاي

متفاوت

بازي

میكنند،

مانند:

معلم مشاور ،مربی تسهیل كننده ،طراح آموزشی ،هماهنگ كننده سایت (فردیگ ،كاوانا ،ديپیترو،
بلک و داوسون .)1444 ،1درک زمان آموزشی و فضاي شیوههاي مدیریت مجازي و راه درگیر شدن
دانش آموزان از طریق ارتباطات مجازي نیاز به تغییر قالبهاي فکري دارد (دیویس و همکاران،7
 .) 1443این موضوع به طور گستردهاي گذر از معلم سنتی به معلم مجازي را نشان میدهد كه نیاز
به استقامت ،داربست سازي و نظارت مستمر دارد (آلوارز ،گواش و اسپاسا.)1444 ،0
آموزش مجازي استفاده از فناوري ارتباط از دور به منظور دریافت اطالعات با هدف آموزش و
یادگیري است .همانگونه كه فناوري اطالعات و ارتباطات پیشرفت میكند ،آموزش مجازي نیز
1. Betis
2. Ferdig, Cavanaugh, DiPietro, Black & Dawson
3. Davis et al.
4. Alvarez, Guasch & Espasa
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پارادایمهاي جدیدي از آموزش مدرن را به منصه ظهور میگذارد .از مهمترین مزیتهاي آموزش
مجازي میتوان به ایجاد تعامل میان یادگیرندگان و آموزش دهندگان ،یا یادگیرنده با یادگیرنده ،از
طریق مدلهاي شبکه یادگیري همزمان و غیرهمزمان اشاره كرد (یزدي و زند كریمی.)2741 ،
ویژگیهاي جالب توجه و مفید آموزش مجازي تمام نیازمندیهاي یادگیري در جامعه مدرن را فراهم
میكند و به این دلیل تقاضاي بسیاري براي یادگیري الکترونیکی در زمینههاي گوناگون مانند
تجارت و مؤسسات آموزش عالی ایجاد شده است (هراستینسکی .)1442 ،2آموزش مجازي به مثابه
دانشجویان با استفاده از فناوري میشود .بنابراین ،آموزش مجازي براي این یادگیرندگان امري
مهم تلقی میشود .این فناوري میتواند پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان را بهبود بخشد و در
دستیابی به بخشی از اهداف آموزشی استاندارد بدون هیچ دسترسی به مدرسه یا دانشگاه یاري
رساند .یونسکو عالقۀ بسیار به یادگیري الکترونیکی و تخصیص دادن سیستمهاي مجهز به این
بخش دارد (پیچر ،مایر و ماخر .)1424 ،1آموزش بهرهگیري از محیطهاي مجازي در حکم ابزار
آموزش حرفه اي بسیار چالش برانگیز است (هاگن و آسک و بیورک ،)1442 ،7زیرا آموزشهاي
مجازي به مهارتهاي خاص نیاز دارند درست مانند تمام مهارتهاي مورد نیاز در یک كالس درس
چهره به چهره (فردیگ و همکاران .)1444 ،یادگیري الکترونیکی اثربخش از طریق استفاده كردن از
فناوریهاي اطالعاتی و ارتباطاتی حاصل میشود .این فناوریها سبب توسعۀ فرصتهاي آموزشی
میشوند و به دانش آموزان و دانشجویان كمک میكند تا مهارتهاي خودشان را گسترش دهند.
نتایج بررسیهاي طولی نشان میدهد كه یادگیري الکترونیکی میتواند تأثیر عمیق مثبتی بر درگیر
كردن یادگیرندگان ،نگرشهاي مثبت معلمان ،شخصی كردن یادگیري و خالقیت دانش آموزان داشته
باشد(ماگنوسون ،دال و چیلند.)1422 0،
با گسترش فناوري اطالعات و نفوذ وسایل ارتباط از راه دور ،ابزارها و روشهاي آموزشی نیز
دچار تغییر و تحول شده اند .آموزش و در پی آن نهادهاي آموزشی مانند مدارس و دانشگاهها
همچنان كه در جهان واقعی از جایگاهی ویژه برخوردارند ،در فضاي مجازي نیز اهمیتی خاص
دارند و نقشی بسزا در گسترش علوم و فناوري ،رشد سواد اطالعات و رسانهاي دانش آموزان،
دانشجویان و همۀ اقشار جامعه ایفا میكنند .در فرآیند گذار به جامعۀ اطالعات ،بسیاري از پدیدهها
1. Hrastinski
2. Paechter, Maier & Macher
3. Haugen, Ask & Bjoerke
4. Magnoson, Dall & Chiland
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و مفاهیم شکلی تازه به خود میگیرند و با تغییر چارچوب ،خود را با تحوالت ایجاد شده سازگار
میسازند .همزمان با ورود به عصر اطالعات ،آموزش ،مدرسه و دانشگاه كه سابقه اي طوالنی در
تاریخ بشري دارند ،به صورت آموزش الکترونیکی و دانشگاه مجازي نمود پیدا كرده اند .آموزش
الکترونیکی و آموزش مجازي در سطح وسیعی از جامعه گسترده شده و كالسهاي آموزشی به
صورت غیرحضوري و الکترونیکی برگزار میشوند .محیط یادگیري الکترونیکی همیشه و در هر
مکان قابل استفاده است و مانع زمان و صرف هزینۀ رفت و آمد براي آموزش را نیز حل كرده
كوتاهترین زمان ممکن به كسب اطالعات و دانش مورد نیاز خود بپردازد .مدت زیادي از ظهور
آموزش الکترونیکی نمیگذرد ،با وجود این آموزش الکترونیکی در همین مدت كوتاه جایگاهی
بسیار مناسب در نظامهاي آموزشی پیدا كرده و نقشی مهم در تربیت و آموزش یادگیرندگان برعهده
گرفته است .بی تردید اگر عوامل مؤثر بر یادگیري در این روش آموزشی شناسایی و فراهم شوند،
با اجراي برنامههاي آموزشی به شیوۀ الکترونیکی ،از كیفیت نظارت و اجراي آموزش كاسته
نمیشود ،بلکه با توجه به قابلیتهاي بسیار وسیع اجرایی اینگونه سیستمها ،میتوان در همه مراحل
آموزشی به نحوي بسیار مطلوب و همه جانبه اقدام كرد .این امر سبب صرفه جویی سالیانه در
هزینههاي آموزشی میشود و از این طریق میتوان زمینه اي مساعدتر براي رشد ،توسعه و خالقیت
دانش آموزان فراهم كرد(جعفري.)2747 ،
با هدایت دانش آموزان در كاربرد صحیح هر یک از ابزارهاي آموزش مجازي میتوان گامی
مؤثر در جهت رشد مرتبه عالی تفکر یعنی خالقیت برداشت .لذا بررسی رابطه آموزش مجازي و
خالقیت در دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر تهران به دالیل مذكور حائز اهمیت بسیار است.
این مقاله بر آن بوده است كه با معرفی آموزشهاي مجازي و الکترونیک ،بررسی وضعیت آموزش
مجازي در ایران و بیان این مسئله كه در هزارۀ سوم ،آموزش مجازي تنها یک امر جایگزین نیست،
بلکه یک ضرورت است ،توجه هر چه بیشتر طراحان و برنامهریزان آموزشی را به خود معطوف
دارد و گامی هر چند كوچک در جهت پایه ریزي زیرساختهاي مناسب ،براي مهیا سازي زمینۀ
فرهنگی براي حركت به سمت مجازي شدن بردارد .پژوهش حاضر رابطه میزان استفاده از آموزش
مجازي و خالقیت دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر تهران را مورد بررسی قرار داده است
تا با ارائه راهکارهاي پیشنهادي در زمینۀ بهرهگیري از این فناوري جدید ،رشد مهارت فکري سطح
باال همچون خالقیت را تسهیل بخشد.
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فرضیههای پژوهش
 .2بین میزان استفاده از آموزش مجازي و خالقیت دانش آموزان رابطه وجود دارد.
 .1بین میزان استفاده از آموزش مجازي و خالقیت در مؤلفه سیالی رابطه وجود دارد.
 .7بین میزان استفاده از آموزش مجازي و خالقیت در مؤلفه بسط رابطه وجود دارد.
 .0بین میزان استفاده از آموزش مجازي و خالقیت در مؤلفه ابتکار رابطه وجود دارد.
 .5بین میزان استفاده از آموزش مجازي و خالقیت در مؤلفه انعطاف پذیري رابطه وجود
روششناسی
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،كاربردي از نظر نوع دادهها كمّی و از نظر تجزیه و تحلیل از
نوع همبستگی است .جامعۀ آماري مورد مطالعۀ این پژوهش شامل همۀ دانشآموزان دختر دوره
متوسطه اول مدارس شهر تهران در سال تحصیلی  2747-40بوده است .براي تعیین حجم نمونه بر
اساس جدول كرجسی و مورگان  044نفر به روش نمونهگیري خوشهاي انتخاب شده اند.
براي گردآوري دادهها از دو پرسشنامه به شرح زیر استفاده شده است .الف) پرسشنامه آموزش
مجازي كه  12سؤال  2گزینه اي دارد و هرگویه در مقیاسهاي صفر تا پنج نمرهگذاري شده است.
روایی پرسشنامه را اساتید مورد تأیید قرار داده اند و ضریب پایایی بر اساس آلفاي كرونباخ 4/22
به دست آمده است .ب) پرسشنامه خالقیت عابدي ( )2727كه  24سؤال سه گزینهاي دارد و در 0
خرده آزمون ،سیالی ،بسط ،ابتکار و انعطافپذیري طراحی شده است .گزینهها نشان دهنده میزان
خالقیت پایین ،متوسط و باال هستند كه نمرۀ یک براي خالقیت پایین ،نمرۀ دو براي خالقیت
متوسط و نمرۀ سه براي خالقیت باال در نظر گرفته شده است .مجموع نمرات كسب شده در هر
خرده آزمون ،نمره كلی خالقیت را نشان میدهد .روایی پرسشنامه را اساتید مورد تأیید قرار داده
اند و ضریب پایایی بر اساس آلفاي كرونباخ  4/25به دست آمده است .به منظور توصیف دادهها،
آمار توصیفی (فراوانی،درصد ،میانگین ،انحراف استاندارد) و روشهاي آماراستنباطی(همبستگی
پیرسون و آزمون رگرسیون چند متغیري) به كار رفته است.
نتایج
بررسی فرضیه اول پژوهش :بین میزان استفاده از آموزش مجازي و خالقیت دانش آموزان
رابطه وجود دارد.
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جدول  .1آزمون پیرسون میان خالقیت و میزان استفاده از آموزش مجازی
ضریب همبستگی

ضریب تعیین

سطح معناداری

.434

4042

4042

نتایج پژوهش نشان داد بین میزان استفاده از آموزش مجازي و خالقیت دانش آموزان رابطه
معنادار وجود دارد.
جدول  .9نتایج تحلیل رگرسیون در پیشبینی خالقیت

.22

.042

040752

.772

30415

4042

دانشآموزان

همانطور كه مالحظه میشود استفاده از آموزش مجازي  .22درصد از واریانس خالقیت
دانش آموزان را پیش بینی میكند و از لحاظ آماري معنادار است.
بررسی فرضیه دوم پژوهش :بین میزان استفاده از آموزش مجازي و خالقیت در مؤلفه سیالی
رابطه وجود دارد.
جدول  .4نتایج همبستگی پیرسون میان میزان استفاده از آموزش مجازی و مؤلفه سیالی
ضریب همبستگی

ضریب تعیین

سطح معناداری

.944

2022

4042

همانطور كه مالحظه می شود بین میزان استفاده از آموزش مجازي و خالقیت در مؤلفه سیالی
رابطه معنادار وجود دارد.
جدول  .2نتایج تحلیل رگرسیون در پیش بینی مؤلفه سیالی
شاخصها
ضریب تعیین

ضریب رگرسیون

F

Β

T

سطح معناداری

آزمودنی
دانشآموزان

.444

.222

040421

.722

20044

4042

همانطور كه مالحظه می شود استفاده از آموزش مجازي  .444درصد از واریانس خالقیت در
مؤلفه سیالی را پیش بینی میكند و از لحاظ آماري معنادار است.
بررسی فرضیه سوم پژوهش :بین میزان استفاده از آموزش مجازي و خالقیت در مؤلفه بسط
رابطه وجود دارد.
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F

Β

T
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جدول  .4نتایج همبستگی پیرسون میان میزان استفاده ازآموزش مجازی و مؤلفه بسط
ضریب همبستگی

ضریب تعیین

سطح معناداری

.943

5012

4042

همانطور كه مالحظه میشود بین میزان استفاده از آموزش مجازي و خالقیت در مؤلفه بسط
رابطه معنادار وجود دارد.
جدول  .4نتایج تحلیل رگرسیون در پیش بینی مؤلفه بسط
ضریب تعیین

Β

آزمودنی
دانشآموزان

.442

.422

.122

71030

50311

4042

همانطور كه مالحظه میشود استفاده از آموزش مجازي  .422درصد از واریانس خالقیت در
مؤلفه بسط را پیش بینی میكند و از لحاظ آماري معنادار است.
بررسی فرضیه چهارم پژوهش :بین میزان استفاده از آموزش مجازي و خالقیت در مؤلفه
ابتکار رابطه وجود دارد.
جدول  .4نتایج همبستگی پیرسون میان میزان استفاده ازآموزش مجازی و مؤلفه ابتکار
ضریب همبستگی

ضریب تعیین

سطح معناداری

.942

3034

4042

بین میزان استفاده از آموزش مجازي و خالقیت در مؤلفه ابتکار رابطه معنادار وجود دارد.
جدول  .4نتایج تحلیل رگرسیون در پیش بینی مؤلفه ابتکار
شاخصها
ضریب تعیین

ضریب رگرسیون

β

F

T

سطح معناداری

متغیر
دانشآموزان

.245

.227

00022

.711

20203

4042

همانطور كه مالحظه میشود استفاده از آموزش مجازي  .4245درصد از واریانس خالقیت در
مؤلفه ابتکار را پیش بینی میكند و از لحاظ آماري معنادار است.
بررسی فرضیه پنجم پژوهش :بین میزان استفاده از آموزش مجازي و خالقیت در مؤلفه
انعطاف پذیري رابطه وجود دارد.
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F

T
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جدول  .2نتایج همبستگی پیرسون میان میزان استفاده از آموزش مجازی و مؤلفه انعطافپذیری
ضریب همبستگی

ضریب تعیین

سطح معناداری

.123

1024

4042

بین میزان استفاده از آموزش مجازي و خالقیت در مؤلفه انعطاف پذیري رابطه معناداري وجود
دارد.
جدول .13نتایج تحلیل رگرسیون در پیش بینی مؤلفه انعطافپذیری

آزمودنی
دانشآموزان

40474

.415

22077

.234

70723

4042

همانطور كه مالحظه میشود استفاده از آموزش مجازي  .474درصد از واریانس خالقیت در
مؤلفه انعطاف پذیري را پیش بینی میكند و از لحاظ آماري معنادار است.
بحث و نتیجهگیری
نتایج این پژوهش مبین آن است كه میان استفاده از آموزش مجازي و خالقیت دانش آموزان
همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد .استفاده از آموزش مجازي خالقیت دانش آموزان را در مؤلفه
هاي سیالی ،بسط ،انعطاف پذیري و انعطاف پیش بینی میكند و از لحاظ آماري معنادار است .نتایج
تحقیقات پیشین نشان داده كه آموزش مجازي همۀ شیوههایی را كه براي پرورش خالقیت الزم
است ،به نوعی در اختیار دارد و میتواند به دانش آموزان كمک كند تا افرادي خالق شوند .آموزش
مجازي با قابلیتهاي بسیار باالیی كه در ذخیرهسازي و پردازش حجم عظیمی از اطالعات دارد ،از
یک سو و ایجاد امکاناتی مانند دسترسی به اطالعات بدون محدودیت زمانی و مکانی از دیگر سو
و بهكارگیري شیوه هایی همچون پرسیدن سؤاالت محرک و چالش برانگیز ،تشویق به مناظره و
مباحثه ،استفاده از مسابقه ،سرگرمی و شبیهسازها ،انتقاد كردن ،وجود فضایی شاد و بدون اضطراب
براي جستجو و اكتشاف زمینه خالقیت را در افراد فراهم میسازد( .پیرخائفی ،2724 ،جعفري،
 ،2747حسینی ،2722 ،گنجی و همکاران2744 ،؛ هراستینسکی1442 ،؛ دیویدز و همکاران)1443 ،
نتایج پژوهش یانگ ( ،)1444پاركر ( )1442و یزدي و زندكریمی ( )2741نشان داده است كه
فناوري اطالعات به دانش آموزان این امکان را میدهد كه پاسخهاي گوناگون براي سؤاالت خود
داشته باشند و محدودیتی در ارائه پاسخ به سؤاالت مطرح شده نداشته باشند و ایدههاي خود را به
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دیگران عرضه نمایند و با آنها تعامل داشته باشند ودر نتیجه قادر به تولید اندیشههاي متنوع و ارائه
راهحلهاي متعدد در حل مسأله باشند .چنین قابلیتهایی به توانایی تفکر سیالی دانش آموزان كمک
میكند .نتایج این تحقیقات با یافتههاي پژوهش حاضر همخوانی دارد.
رنجدوست و عیوضی ( ،)2741غالمحسینی ( )2723و ساویل ( )1442در مطالعات خود
دریافتند از آن جایی كه فناوري اطالعات و ارتباطات ،اطالعات را با تمام جزئیات و به طور مفصل
در اختیار دانش آموزان قرار میدهد و همچنین به جزئیات در شبیهسازي موقعیتهاي واقعی و
دهد وبه نوعی به توانایی تفکر بسط آنها كمک كند.
زارعی و رضایی ( )2744و مگنوسون و همکاران ( )1424در مطالعات خود به این نتایج دست
یافتند كه توانمندیهاي بالقوه و بالفعل فناوري اطالعات زمینۀ افزایش سرعت و دقت و امکان
همکاري از راه دور را با متخصصان فراهم میآورد و دانش آموزان با انجام دادن بازیهاي رایانهاي و
اینترنتی ظرفیتها و تواناییهاي خویش را افزایش میدهند و آنها را غنی میسازند و مطالب و
موضوعات متنوع و مهیجی را میآموزند .در این میان یکی از فرآیندهایی كه تقویت میشود،
اصالت یا همان قوه ابتکار فراگیر است كه دلیل آن رودررویی وي با مجهوالت ،مشکالت و
معماهاي متعدد موجود در بازیهاست و چون كنترل بازي را در دست دارد سعی میكند براي
دستیابی به پاسخها و اهداف ،كنجکاوي به خرج دهد و راههاي تازه بیافریند ،از این رو به افزایش
عامل اصالت (ابتکار) خود دست میزند.
بر اساس نتایج پژوهش اكان ( )1442و پیچر و همکاران ( )1424آموزش مجازي ،در
دانشآموزان توانایی ایجاد میكند كه براي سؤاالت خود پاسخهاي متنوعی داشته باشند تا سبب
ایجاد توانایی تفکر و یافتن راههاي مختلف براي حل مسائل جدید شود ،یعنی دانش آموزان را
قادر میسازد به لحاظ تنوع آرا و به اشتراک گذاشتن اندیشهها و استفاده از تجربیات گوناگون
الگویی جدید براي اندیشیدن طراحی كنند.
به طوركلی در تبیین تأثیر آموزش مجازي بر خالقیت دانش آموزان میتوان گفت كه آموزش
مجازي ،فضایی نو همراه با دسترسی به منابع فراوان براي دانش آموزان فراهم میكند كه در این
محیط دانش آموزان میتوانند باتوجه به عالیق و نیازهاي خود در آن جستجوكنند ،زیرا خالقیت،
فرآیندي است كه پذیراي تفکرات نو و بدیع است .براي دستیابی به چنین مقصودي ،دانش آموزان
نیازمند فضاي باز با قابلیت دسترسی به اطالعات متنوع بیشمار هستند تا بتوانند تفکرات و ایدههاي
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گذشته را به چالش بکشند و حرفی نو و ایدهاي تازه براي ارائه كردن داشته باشند .باتوجه به
وجود چنین امکانات و قابلیتهاي آموزش مجازي میتوان نتیجه گرفت كه آموزش مجازي بر
افزایش میزان خالقیت دانش آموزان مؤثر است.
با توجه به اینکه در هزاره سوم آموزش مجازي دیگر به مثابه یک جایگزین در نظر گرفته
نمیشود و به منزلۀ یک ضرورت است و همچنین بر اساس یافتههاي حاصل از پژوهش پیشنهاد
میشود به معلمان توصیه شود كه دانش آموزان را ترغیب كنند كه براي یافتن پاسخ سؤاالت خود
نظر بگیرند و براي دستیابی به پاسخ بهتر به جزئیات نیز توجه كنند و در نهایت اینکه بکرترین
پاسخ را ارائه دهند .همچنین در سطح مدارس به منظور ارتقاي سطح فرهنگی دانش آموزان و
خانوادههاي آنها در جهت استفاده بهینه و صحیح از این فناوري تالشهاي مؤثر صورت گیرد و
برنامهریزان درسی با بهرهگیري از اطالعات به دست آمده از پژوهشهایی در زمینۀ آموزش مجازي،
در جهت تدوین یک برنامهریزي صحیح و منسجم تالش كنند تا این فناوري در برنامهریزیهاي
آموزشی و درسی مدارس تلفیق گردد و مورد استفاده قرار گیرد.
پیشنهادهای کاربردی
 .2ایجاد و تقویت نگرش معلمان نسبت به كارایی آموزش مجازي و تاثیر آن بر خالقیت
دانش آموزان
 .1آموزش كاربرد روشهاي استفاده از آموزش مجازي به معلمان
 .7شناسایی نیازها و انتظارات دانش آموزان در زمینۀ استفاده از آموزش مجازي و ارائه
خدمات فنی متناسب به آنها با توجه به در نظر گرفتن نیازهایشان
 .0گنجاندن فعالیتهایی در زمینۀ افزایش خالقیت در متن و محتواي كتابهاي درسی و كمک
درسی
 .5تخصیص امتیازات ویژه به دانش آموزانی كه در یادگیري دروس از نرم افزارهاي
الکترونیکی استفاده می كنند
 .2برگزاري كالسهاي ضمن خدمت براي آشنا كردن معلمان با نرم افزارهاي الکترونیکی و
روشهاي خالقیت
 .3برگزاري كالسهاي آموزشی براي دانش آموزان براي یادگیري چگونگی استفاده از
فناوریهاي جدید آموزشی
 .2برگزاري جلسات توجیهی و دوره آموزشی در زمینه خالقیت براي مسئوالن آموزشی،
مدیران مدارس و  ...به منظور حمایت از فعالیتهاي خالق
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