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The Effect of E-learning on Students’ Creativity 
Kazem Banihashem1*, Susan Farokhi Tirandaz2, Mohammad Shahalizadeh 3, Moloud Mashhadi4 
Educational Science & Psychology Department, University of Allemeh Tatbatabaei, Tehran, Iran 
 
Abstract 
Introduction: E-learning is one of the most important and common paradigms of ICT in 
educational areas. It may help promote creativity, an important, basic and effective component of 
human life. The aim of this paper is to study the effect of e-learning on students' creativity at 
Meshkinshahr Payame Noor University in the 2012-2013 academic year. 
Materials and Methods: A quasi experimental design with a control group was used in this 
study. All students of Payame Noor University of Meshkin Shahr (2500) were the population that 
was studying in 2013-2014 academic year. The sample, which was selected through the access 
sampling, consisted of the students having two pre-pre-elementary courses (60 students). Abedi 
creative questionnaire was used as the research tool. The validity was assessed through the 
internal consistency method which showed 0.79 for the creativity questionnaire. The reliability 
was assessed via the retest method which showed 0.85 for fluid, 0.82 for invention, 0.84 for 
flexibility, and 0.80 for expansion. For statistical calculation, SPSS software, version 16 was 
used. T-test was used to examine the hypotheses. 
Results: The results showed that e-learning had a significant effect on students' creativity 
(p<0.5). 
Conclusion: Based on the results, e-learning can be considered as an effective factor promoting 
the students' creativity. Therefore, material planners and instructors should pay due attention to it. 
Keywords 
Learning, Information & Communication Technology, Creativity, Students, University, E-
learning   

  
 چکیده

نور مرکز  یامدانشگاه پ یاندانشجو یتخالق يبر رو یکیالکترون یادگیري یرثأت یپژوهش حاضر با هدف بررس :مقدمه

  .انجام شده است 92-93 یلیدر سال تحص شهر ینمشک

 يجامعه آمار. آزمون همراه با گروه کنترل بود پس -آزمون یشبا طرح پ یشیآزما نیمهروش  یق،تحق روش: ها روشمواد و 

سال  یلیتحصاول  یمسالدر ن مشغول به تحصیل )نفر 2500داد به تع( شهر یننور مرکز مشک یامدانشگاه پ یاندانشجو یهشامل کل

 .ندشدصورت در دسترس انتخاب  که بهند نفر بود 60به تعداد  یدبستان یشنمونه پژوهش حاضر شامل دو کالس رشته پ. بود 93-92

که براي پرسشنامه خالقیت  روایی ابزار از طریق روش همسانی درونی بررسی شد .بود يعابد یتخالق امهشامل پرسشن یقابزار تحق

پذیري  انعطاف ،82%ابتکار  ،85% بخش سیالیدست آمد که براي  هآزمون از طریق روش بازآزمایی ب یپایای .دست آمد هب 79/0برابر 

پژوهش از  هاي یهفرض یبررس برايو  دشاستفاده  16نسخه  SPSSافزار  از نرم يانجام محاسبات آمار يبرا .بود 80%و بسط  %84

  .مستقل استفاده شد تیزمون آ

با کنترل با گروه  یسهدر مقا یشگروه آزما یاندانشجو یتها نشان داد که خالق داده یلو تحل یهحاصل از تجز یجنتا :نتایج

  .است یش یافتهافزا ) =70/2t( يطور معنادار به، %95ضریب اطمینان 

محسوب  یاندانشجو یتلفه اثرگذار مثبت بر خالقؤعنوان م به یکیالکترون یادگیريپژوهش حاضر،  یجبر اساس نتا :گیري یجهنت

  .امر را مورد توجه قرار داد ینا یدبا یآموزش یردر تداب ینشود، بنابرا یم

  اصیل مقاله
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 واژگان کلیدي

    یکیالکترون یادگیري، دانشجویان، دانشگاه، یتاطالعات و ارتباطات، خالق يفناور ،یادگیري

  

   مقدمه

. بوده است شناسی ویژه علوم تربیتی و روان علمی بههاي گوناگون  وجه و قابل بحث در حیطهاز موضوعات جالب ت، خالقیت

در دنیاي . عنوان قدرت اساسی ذهن بشر، از اهداف اصلی مدارس و مراکز آموزشی بوده است تاریخ بههاي مختلف  دورهخالقیت در 

اجتماعی و اقتصادي حاصل شده است و این تغییرات چشمگیر، هاي فرهنگی،  بسیار چشمگیري در حوزهوالت تغییرات و تح امروزي،

هاي آموزش و پرورش جهانی در پی  اي براي مدارس و نظام و به تبع آن، انتظارات تازه وجود آورده است ي را بهمشکالت جدید

رتباطات و ظهور انواع ابزار هاي مختلف، تراکم دانش، گسترش علم ا در زمینه توسعه سریع فناوري اطالعات و ارتباطات. داشته است

به  پردازش اطالعات، ساختار اقتصادي جوامع را از اتکا به منابع اولیه باز داشته است و تربیت نیروي انسانی متخصص و دسترسی

 براي رویارویی در عصر حاضر، دانشجویان]. 1[ هاي علمی را در عرصه عمل جایگزین آن کرده است اطالعات و کاربرد وسیع یافته

گیري مناسب و حل  دي و خالق خود را به منظور تصمیمهاي تفکر انتقا سوم میالدي باید مهارت  نگیز هزارها با تحوالت شگفت

 ].2[ جامعه بهبود بخشند  مسائل پیچیده

 وري ط خالقیت با بهرهارتبا. اي در عصر دیجیتالی کنونی واضح و مبرهن است وان خالقیت براي هر شخصی و جامعهارزش فرا"

اي دارد که نبایست آن را  ، سازمانی و اجتماعی قابل مالحظهباشد و مزایاي فردي، گروهی درمان، امري مهم می و بهداشت و

  ].3[ "بعدي در نظر گرفت اي تک مقوله

]. 4[ "هر فردي پتانسیل خالقیت را در خویش به میراث برده است" ،دارد Symontonکید بر نظر تأکه  Runcoبه عقیده 

Tiwari  5[ کندرا ابتکار ذهنی یا هنري تعریف میآموزش و پرورش، خالقیت  المعارف دایرهدر.[ Saville، عنوان خالقیت را به

کند و معتقد است در چنین حالتی، خالقیت  کنند، توصیف می طور یکپارچه عمل می گانه به هاي چندحالتی از ذهن که طی آن هوش

  ].6[ شود او به یک تمرکز مفید براي نوآوري دست یابد موجب میآورد که  وجود می هفرا توانایی را در فرد ب یک

Silberman اي از زندگی  خود جنبه، بلکه تربیت کند میمعتقد است که تعلیم و تربیت، انسان را فقط براي زندگی آینده آماده ن

براي قبول تغییرات  آموزان دانشتعلیم و تربیت، آماده کردن  بنابراین اگر یکی از اهداف بلند مدت. است که فرد باید در آن تحول یابد

سریع اجتماعی باشد، باید آنها را با ذهنی باز، منعطف و توانا براي ترکیب کردن نوین اطالعات پرورش داد؛ یعنی آنها را به انسانی 

در تعلیم و تربیت نیاز داریم تا بدین واسطه قادر نیز معتقد است که ما به نوع متفاوتی از فرایند تفکر  Chadha ].7[ خالق تبدیل کرد

هاي تفکر خالق  بیت، بیشتر به پرورش ذهن و مهارتبنابراین، در تعلیم و تر. باشیم در تغییرات سریع و بزرگ دنیا وارد عمل شویم

  ].8[ نیاز است تا تربیت افراد براي کارکردن و هنجارمندي

سازد و نگاه باروري به علم داشته باشد، هم  هماهنگو تربیتی که خود را با تغییرات روز  تعلیم ،نظران به اعتقاد بسیاري از صاحب

ن معانی و ماهیت متنوع و آموزا کند و همچنین به دنیاي دانش پا به پاي تغییرات نوین تغییر میدر خود ماهیت خالق دارد و هم 

و توانمندي را در تواند کیفیت بهتر و باالتري از احساس تفکر  ، چنین تعلیم و تربیتی است که میبنابراین. ]9[ دهد خالق می

  ].9[ هاي سازنده مهیا کند وجود آورد و آنها را براي ادارکی بهتر از دنیا و نوآوري هآموزان ب دانش

به . ]10[ ستانگیز شده ا ها و خالقیت، بسیار چالش وريکنونی، رابطه تعلیم و تربیت و فناکند که در وضعیت  بیان میپیرخائقی 

نظران، با تکیه بر عقاید سنتی و قدیمی، خالقیت دیگر قادر به ارایه تبیین بسنده از ابعاد اجتماعی خالقیت  باعتقاد بسیاري از صاح

العاده از یادگیري و رشد انسانی است که در تعامالت روزانه هر جامعه  ، یک ترکیب فوقخالقیت و فناوري در دنیاي امروزي. نیست

متفاوت  از این منظر،  اشکال کامالً. دارندداري در رشد و بسط آن  تباطی، نقش معنیهاي اطالعاتی و ار داشته و فناوري جریان

خالقیت در موسیقی، علوم، تجارت، شعر، فناوري، هنر، صنعت و سیاست، دیگر به تنهایی ماهیتی فردي نداشته و بدون تعامل با 

یش، امروزه ها این فرایند حکایت از آن دارد که جامعه و فناوري. اعی و فرهنگی بوجود نمی آیندها و ساختارهاي علمی، اجتم فناوري

نگاه فوق در تحقیقات  و چندانی داده یا آنرا حتی بازداري نمایند ند که قادر است خالقیت را شتاب دوکن آنقدر قدرتمند عمل می

اجتماعی است که به تعامل  -د که یادگیري، یک موقیعت و فرایند محیطیکید داراین تحقیقات، تأ]. 10[ حمایت شده است پیرخائقی

هاي نوین، به تعامل با مواد،  ، خلق دانشVygotskyو  Piagetنظران بزرگی چون  به اعتقاد صاحب. اطات وابسته استو ارتب

همچنین، . دهد ی محیطی و فرهنگی میخالقیت، شکل تعامالتی که به. هاي ویژه، وابسته است ها و افراد، آن هم در زمینه فعالیت
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آموزان،  ها و تعامالت سازنده با دانش وريکه با در اختیار گرفتن مناسب فنا نظام تعلیم و تربیت، موقیعتی اجتماعی و ارتباطی دارد

  ].10[ تواند به پرورش ذهن خالق در آنها کمک کند می

کاربري توانسته است دنیاي نوینی را پیش روي معلمین و  چندویژه اینترنت و قلمروهاي   ارتباطات و اطالعات نوین به

در واقع . تا بتواند به سوي نوین شدن حرکت کند است وري، به یادگیرنده کمک کردهاستفاده از فنا. آموزان قرار دهد دانش

اي در  زمون این ادعا، مطالعهبراي آ. ستهاي نوین، امکانات بسیار منعطف و بزرگتري را براي مشارکت خالق فراهم آورده ا فناوري

هاي هنري، به  که استفاده از اینترنت در پروژه انجام شد و نتایج نشان داد 1999از مدارس شهر لیورپول انگلستان در سال  یکی

ها این  رينتیجه این جستجوگ. ستفاده کنندآموزان قابلیت این را داد تا بتوانند از اشیاي فیزیکی براي خلق تصاویر دیجیتالی ا دانش

در دانشگاه بریتیش کلمبیا  Willamesدر تحقیق دیگري که . هاي هنري بیشتري را تولید کنند آموزان، توانستند ایده بود که دانش

انه در کودك باشد که هاي خالق هاي اجتماعی و مهارت تواند موجب ارتقاي مهارت انجام داد، بیان کرد که تلویزیون زمانی می

  ]. 11[ باشد داشته يهاي مفید برنامه

آموزان و  ي خالقیت دانشثیرات محسوسی در فرایند ارتقاتواند تأ می یابیم که عرصه فناوري آنچه توصیف شد، در می با توجه به

یم و تربیت را در حد ترین ابعاد فناوري که توانسته است تعل یگر باید در نظر داشت که از مطرحاز سوي د. دانشجویان داشته باشد

  .ثیر قرار دهد، یادگیري الکترونیکی استی تحت تأوسیع

 رشد و. امروزه، کاربرد ابزارهاي یادگیري الکترونیکی و آموزش نظیر فناوري اطالعاتی و اینترنت به شدت در حال گسترش است

ین آموزش و یادگیري، هاي نو گیري از شیوه ه است تا انسان عصر جدید با بهرهاي را فراهم کرد تکامل وسایل نوین ارتباطی زمینه

. خود را از حصار وابستگی مکانی و زمانی رها ساخته و بتواند در هر جا و هر مکانی طبق نیاز و خواست خویش به یادگیري بپردازد

 ].11[ هاي نوین آموزش، در چند دهه اخیر روند رو به تکاملی را طی کرده است عنوان یکی از شیوه الکترونیکی بهآموزش و یادگیري 

یش از رشد تب بهاي یادگیري الکترونیکی به مرا نام در دوره ثبت رشد ،یافته هاي توسعه در بسیاري از کشور ،Betisبر اساس گزارش 

ها در آموزش عالی ایاالت  ي الکترونیکی نسبت به کل ثبت نامنام در یادگیر به طوري که میزان ثبت ،]12[کلی آموزش عالی است 

ري الکترونیکی به بینیم یادگی می چنین است که این .درصد رسیده است 9/21درصد به  6/9از  2007 ات 2002هاي  متحده طی سال

  ].13[ کند قرن بیست و یکم معرفی میعنوان روش موفق یادگیري علوم در  سرعت خود را به

 عات با هدف آموزش و یادگیري استمنظور دریافت اطال دور  به فناوري ارتباط ازیادگیري الکترونیکی در واقع یعنی استفاده از 

ز آموزش مدرن را هاي جدیدي ا یادگیري الکترونیکی نیز پارادایمکند،  اطالعات و ارتباطات پیشرفت می فناوريکه  يطور همان]. 14[

گان، یا  دهند موزشد تعامل بین یادگیرندگان و آتوان به ایجا هاي یادگیري الکترونیکی می ترین مزیت از مهم. گذارد ظهور می منصهبه 

هاي جالب توجه و مفید  ویژگی]. 15[ زمان اشاره کرد زمان و غیرهم هاي شبکه یادگیري هم یرنده با یادگیرنده، از طریق مدلیادگ

راي یادگیري کند و به این دلیل تقاضاي بسیاري ب دگیري در جامعه مدرن را فراهم میها براي یا یادگیري الکترونیکی تمام نیازمندي

ی عنوان عامل یادگیري الکترونیکی به]. 16[ سسات آموزش عالی ایجاد شده استت و مؤهاي مختلف مثل تجار لکترونیکی در زمینها

. شود، شناخته شده است می فناوريبا استفاده از  هاي دانشجویان بخشد و منجر به توسعه دستاورد که فرایند یادگیري را تسهیل می

 .هاي کالس درس سنتی را از طریق  توسعه دادن دامنه و مقیاس آن، منقلب کرده است برخط راهبردزش رونیکی یا آمویادگیري الکت

ندارند فراهم  شان دسترسی ضروري براي تمام کردن دوره درسی به این طریق که یک روش خردمندانه براي آنهایی که به منابع

به  )UNESCO: Scientific and Cultural Organization United Nations Educational( یونسکو]. 17[ کند می

بنابراین، . مندي بسیار زیادي در زمینه یادگیري الکترونیکی دارد       محروم از آموزش عمومی، عالقه کودکانهایی با  منطقهدلیل وجود 

تحصیلی یادگیرندگان را بهبود  تواند پیشرفت می فناورياین  .شود امري مهم تلقی می یادگیري الکترونیکی براي این یادگیرندگان

 .تواند در رسیدن به یک سري اهداف آموزشی استاندارد بدون هیچ دسترسی به مدرسه یا دانشگاه کمک کند می بخشد و همچنین

یادگیري الکترونیکی ]. 18[ هاي مجهز به این بخش دارد مندي زیادي به یادگیري الکترونیکی و تخصیص سیستم عالقه یونسکو

هاي  شود تا فرصت ها باعث می  فناورياین . شود اي اطالعاتی و ارتباطاتی حاصل میه فناوريکردن از از طریق استفاده اثربخش 

هاي  بر اساس بررسی. ان را توسعه دهندهاي خودش کند تا مهارت کمک می و دانشجویان آموزان دانشآموزشی توسعه یابند و به 

، ثیر عمیق مثبتی بر روي درگیر کردن یادگیرندگانتواند تأ رونیکی میکه یادگیري الکتدهد  طولی انجام شده، شواهدات نشان می

 ]. 19[ داشته باشد آموزان دانشهاي مثبت معلمان، شخصی کردن یادگیري، و خالقیت  نگرش

ثیر ر رابطه با تأه داشاره کرد ک ه، موسوي و بدلیتوان به پژوهش زنگن در این زمینه صورت گرفته است، می هایی که از پژوهش

مهمترین نتایج این پژوهش حاکی از اثربخشی فناوري  .آن بر پرورش تفکر خالق بود ثیرز فناوري اطالعات و ارتباطات و تأاستفاده ا
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توان به  از پژوهش دیگري که در این زمینه انجام شده است می. ]20[ طور کلی است رتباطات در رشد قابلیت خالقیت بهاطالعات و ا

هش دالور و قربانی اشاره کرد که در رابطه با نقش آموزش مجازي در یادگیري خالق دانشجویان از دیدگاه اعضاي هیئت علمی پژو

ر افزایش خالقیت دانشجویان نقش نتیجه این پژوهش نشان داد که یادگیري مبتنی بر کامپیوتر و یادگیري مبتنی بر وب د. بود

ر این زمینه انجام شده است، پژوهش صالحی، قلتاش و زادمهر است که موضوع آن تاثیر پژوهش دیگري که د. ]21[ ثري داردمؤ

مهمترین نتایج این پژوهش نیز حاکی از این . هاي شهر فسا است خالقیت دبیران دبیرستان افزایشفناوري اطالعات و ارتباطات بر 

داري وجود  کنند تفاوت معنا اینترنت استفاده نمی و دبیرانی که ازکنند  بیرانی که از اینترنت استفاده میمسئله بود که بین اثربخشی د

نی که از این فناوري استفاده کنند و دبیرا ي اطالعات و ارتباطات استفاده میهمچنین بین خالقیت و نوآوري دبیرانی که از فناور .دارد

 ثیر آموزش به کمک کامپیوترتأ ،انجام شده است در پژوهش دیگري که توسط فاطمی .]22[ داردداري وجود  کنند، تفاوت معنا نمی

)CAI: Computer Aid Instruction( آموزان دختر سال  ، بر رشد خالقیت دانشو آموزش به روش سخنرانی در درس ریاضی

مثبت ثیر تأحاکی از شده است که نتایج این پژوهش  ، بررسی82-83آموزش و پروش تهران در سال اول راهنمایی منطقه چهارده 

 .]23[ استآموزان در مقایسه با آموزش به روش سخنرانی  در درس ریاضی بر رشد خالقیت دانش آموزش به کمک کامپیوتر

اشاره کرد که در رابطه با نقش  توان به پژوهش پیرخائقی همچنین، از پژوهش دیگري که در این زمینه انجام شده است می

که نتایج این پژوهش،  کید بر خالقیت دیجیتالی و خالقیت نوآورانه بودبا تأ آموزان دانشرورش خالقیت هاي یادگیري در پ فناوري

 .]10[ بود آموزان دانشهاي یادگیري در خالقیت  ثیر مثبت نقش فناورينشانگر تأ

هاي  ها و تجربه تالشبنابراین . شود میهاي یادگیري در عصر اطالعات محسوب  یادگیري الکترونیکی یکی از مهمترین محیط

کارگیري  ها در حال به در ایران نیز بیشتر دانشگاه. مربوط به این نوع یادگیري در سراسر جهان بسیار مورد توجه قرار گرفته است

و  ها ثري دارد و زیربناي اختراعنقش مؤاز طرفی خالقیت در رشد و تکامل فرد و تمدن بشري ]. 24[ گسترده این فناوري هستند

اما پژوهشی که  ،هاي نزدیک به این موضوع انجام شده است در این زمینه، گرچه پژوهش. ]25[ هاي عملی و هنري است ورددستا

باتوجه به مباحث . مورد غفلت قرار گرفته است ،ثیر یادگیري الکترونیکی بر روي خالقیت دانشجویان اشاره کرده باشدتأبه  مستقیماً

  .گرفته است ثیر یادگیري الکترونیکی بر خالقیت دانشجویان صورتتأ عیینهدف ت، پژوهش حاضر با مطرح شده

  :ازاین پژوهش عبارتند هاي  فرضیه

  .یادگیري الکترونیکی در رشد توانمندي سیالی دانشجویان اثرگذار است .1

  .یادگیري الکترونیکی در رشد توانمندي ابتکار دانشجویان اثرگذار است .2

  .ثر استمؤپذیري دانشجویان  نمندي انعطافیادگیري الکترونیکی در رشد توا .3

  .ثر استمؤیادگیري الکترونیکی در رشد توانمندي بسط دانشجویان  .4

  
  ها مواد و روش

 پژوهش آماري جامعه. بود کنترل گروه با آزمون پس - آزمون پیش طرح و آزمایشی روش نیمه تحقیق، این در استفاده مورد روش

 92-93سال  تحصیلی اول نیمسال در که داد می تشکیل ،)نفر 2500( شهر مشکین نور مرکز پیام دانشگاه دانشجویان کلیه  را حاضر

با  دانشجویان ترم سه(دبستانی  پیش علوم تربیتی گرایش رشته کالس دو شامل حاضر پژوهش نمونه. بودند تحصیل به مشغول

 انتخاب دسترس در صورت به که بود )گذاري شد منا دبستانی دو، عنوان پیشدانشجویان ترم پنج با  دبستانی یک و عنوان پیش

 گروه دو به تصادفی صورت به که شدند می نفر 60 شامل نمونه تعداد کل در و بودند نفر 30 کالس هر دانشجویان تعداد. گردیدند

با  .شدند تقسیم )اري شدگذ به عنوان گروه آزمایش نام دودبستانی  و پیش به عنوان گروه کنترل یکدبستانی  پیش( آزمایش و کنترل

نور  کنندگان باید دانشجوي دانشگاه پیام شرکت: پژوهش شامل موارد زیر بود کنندگان انتخاب شده، معیار ورود به توجه به شرکت

 ،معیار خروج از پژوهش. مشغول به تحصیل بودند  92-93شته پیش دبستانی در سال تحصیلی رمرکز مشکین شهر بودند که در 

آزمون  ؤاالت پساالت پرسشنامه و سسؤ گویی به و پاسخ 92-93ول دوره تحقیق به مدت یک ترم تحصیلی در سال شرکت در ط

 متغیر معرض در آزمایش گروه سپس و آمد عمل هب آزمون خالقیت  یکسان، پیش شرایطی در گروه دو هر از ترم ابتداي در .بود

 LMS: Learning Management( سیستم مدیریت یادگیري مبتنی بر یعنی از محیط یادگیري الکترونیکی( گرفت مستقل قرار

System (نام در آن، یک نام  شاگرد بعد از ثبت است که اي سامانه ،یادگیريسیستم مدیریت . در کالس هوشمند استفاده شد

روند یادگیري  ،سیستم این ،دیگربه عبارت  .شود در آن ثبت میگیرنده یاد یآموزش هاي فعالیت کند که کلیه کاربري و رمز دریافت می

دهد و همچنین این  ، به شاگرد امکان مدیریت اطالعات را میLMSسامانه یادگیري  .کند و آموزش را به طور خودکار مدیریت می
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 و همکاري به که سازد می قادر را فراگیرانکند و  تسهیل می سازمان یک درون در را آموزشی هاي برنامه اجرایی سیستم مدیریت

 در ، گروه کنترل هم به شکل مرسوم یعنی به صورت حضوري به امر یادگیري پرداختند و)مشارکت با فراگیران هم تراز خود بپردازند

 دست هب هاي داده تحلیل براي. شد اجرا گروه دو هر روي بر )پرسشنامه خالقیت(آزمون  پس حاصله، تغییرات بررسی جهت ترم پایان

  .گردید استفاده ،مستقل tآزمون  از آمده

 این .شد استفاده ،]26[ عابدي خالقیت میزان سنجش پرسشنامه از ،خالقیت وابسته متغیر گیري زهااند به توجه با ،پژوهش این در

 تعلق آنها به 3 و 2 و 1 نمره ترتیب به که( اي گزینه سه ماده 60 شامل کهاست  شده تهیه 1372 سال در عابدي توسط ،پرسشنامه

 سیالی، لفهمؤ چهار در را خالقیت که است شده ساخته خالقیت درباره Torrance نظریه پایه بر آزمون این. باشد می) می گیرد

 هاي ایده تولید استعداد( سیالی همچون عناصري از ترکیبی را خالقیت هم Torrance. سنجد می بسط و پذیري انعطاف ابتکار،

 تازه، و عادي غیر ، بدیع هاي ایده تولید استعداد( ابتکار ،)است 66 تا 22 لفهمؤ این در نمرات دامنه و 22 تا 1 هاي الؤس فراوان،

 بسیار هاي روش یا ها ایده تولید استعداد( پذیري انعطاف) است 33 تا 11 لفهمؤ این در نمرات دامنه و 33 تا 23 شماره هاي السؤ

 شماره هاي السؤ جزئیات، به توجه استعداد( بسط ،)است 48 تا 16 لفهمؤ این در نمرات دامنه و 49 تا 34 شماره هاي السؤ گوناگون،

 نمرة شوند جمع هم با چنانچه که دهند می دست هب نمره  4 فوق لفهمؤ 4 از هریک. داند می) است 33 تا 11 نمرات دامنه و 60 تا 50

 است، داشته مختلف هاي پژوهش در که راییکا هم و آن بودن معتبر دلیل هب هم آزمون این. آید می دست هب فراگیر خالقیت کل

 ،80/0 ،85/0 ترتیب به ،بود آورده دست هب بازآزمایی روش طریق از که را مذکور بعد چهار پایایی ضریب ،عابدي. است شده انتخاب

 86/0 و89/0 ،81/0 ،87/0 ترتیب، به را مذکور بعد چهار پایایی ضریب پورسیف و امامی همچنین نمود، گزارش 84/0 و 82/0

 پژوهش هاي فرضیه بررسی براي و 16 خهنس SPSS زاراف نرم از ،آماري محاسبات انجام براي ،پژوهش این در .]24[ نمودند گزارش

  .شد استفاده مستقل t آزمون از

ت تمامی رایه پرسشنامه، رضایتوان به این موضوع اشاره کرد که قبل از اجراي پژوهش و ا در رابطه با نکات اخالقی تحقیق می

هیچ اجباري براي حضور در فرایند پژوهش  ،تمایل به حضور در پژوهش نداشت دانشجویی،اگر  .کنندگان در تحقیق جلب شد شرکت

  .کنندگان از نتایج تحقیق آگاهی یافتند در پایان پژوهش، شرکت همچنین،. نبود

  

 ها یافته

 هاي شاخص ،2 جدول در و است آمده دست ، بهعابدي آزمون از گروه گواه آموزان دانش نمرات توصیفی هاي شاخص ،1 جدول در

  .است آمده گروه آزمایش آموزان دانش نمرات توصیفی
  آموزان گروه گواه هاي توصیفی نمرات دانش شاخص :1جدول 

 

  
  

  

  

  

  

  

  آموزان گروه آزمایش هاي توصیفی نمرات دانش شاخص :2جدول 

  شاخصها

 عناصر
 باالترین نمره ترین نمره پایین واریانس میانگین تعداد

 26 6 3/34 2/17 30 سیالی

 17 5 6/12 53/11 30 انعطاف پذیري

 54 10 36/130 6/29 30 ابتکار

 148 19 2/782 73/63 30 بسط

 73/63 53/11 08/33 5/30 30 خالقیت

  

  .ارائه شده است 3آزمون در جدول  هاي آزمایش و کنترل در پیش مقایسه میانگین نمرات گروه
  

  ها شاخص

 عناصر 
 باالترین نمره ترین نمره پایین واریانس میانگین تعداد

 33 7 11/50 9/16 30 سیالی

 28 6 58/20 50/12 30 ذیريانعطاف پ

 53 2 45/119 70/22 30 ابتکار

 85 5 30/584 71/53 30 بسط

 71/54 13/12 28/20 90/25 30 خالقیت
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  ن گروه گواه و گروه آزمایشآزمو جدول مقایسه اولیه پیش :3جدول 

 پیش آزمون

 
 درجه آزادي tنمره  خطاي انحراف از میانگین واریانس میانگین

 25/16 30/19 )گروه گواه( 1گروه پیش دبستانی 
05/0 53/0 58 

 62/25 12/20 )گروه آزمایش( 2گروه پیش دبستانی 

 
 نمره گروه میانگین و 25/16 واریانس با 30/19 ،ی یکگروه پیش دبستان میانگین ،3 جدول در مندرج نتایج اساس بر

 در جدول t از و باشد می 53/0با  برابر 58 آزادي درجه با شده محاسبه t که آنجا از. بود 62/25 واریانس با 12/20 ،دبستانی دو پیش

 .دار نیست معنی% 95 اطمینان یبضر با گروه دو بین اختالف که شود می گرفته نتیجه ، بنابرایناست تر کوچک ،2 یعنی 05/0 سطح

  .صورت زیر ارایه شده است مستقل به tخالصه نتایج آزمون 

  .دارد تأثیر ،دانشجویان سیالی قابلیت رشد در ،آموزش در ارتباطات و اطالعات فناوري از استفاده: پژوهش اول فرضیه
  

  سیالی قابلیت در رلکنت و آزمایش هاي گروه نمرات میانگین مقایسه مستقل، t آزمون: 4 جدول

 درجه آزادي tنمره  خطاي انحراف از میانگین واریانس میانگین گروه

 85/118 83/21 )گروه گواه( 1 یدبستان یشگروه پ
05/0 53/2 58 

 15/134 30/27 )یشگروه آزما( 2 یدبستان یشگروه پ

  

 3/17 ،دبستانی دو پیش نمره میانگین و 85/51 ریانسوا با 6/17 ،دبستانی یک پیش میانگین ،4 جدول در مندرج نتایج اساس بر

 بزرگتر 2 یعنی 05/0 سطح در جدول t از و باشد می 53/2 با برابر 58 آزادي درجه با شده محاسبه t که آنجا از. بود 4/34واریانس  با

یادگیري  از استفاده راینبناب. نیست دار معنی ،%95 اطمینان ضریب با گروه دو بین اختالف که گرفت نتیجه توان می است،

  . دارد تأثیر ،دانشجویان سیالی قابلیت رشد در ،الکترونیکی

  .دارد تأثیر دانشجویان ابتکار قابلیت رشد در ،آموزش در ارتباطات و اطالعات فناوري از استفاده: پژوهش دوم فرضیه

  
  ابتکار قابلیت در کنترل و آزمایش هاي گروه نمرات میانگین مقایسه مستقل، t آزمون: 5 جدول

 درجه آزادي tنمره  خطاي انحراف از میانگین واریانس میانگین گروه

 48/120 18/22 )گروه گواه( 1 یدبستان یشگروه پ
05/0 78/2 58 

 38/130 50/29 )یشگروه آزما( 2 یدبستان یشگروه پ

  

 با 50/29 ،پیش دبستانی دو نمره میانگین و 48/120 واریانس با 18/22 ،پیش دبستانی یک میانگین ،5 جدول نتایج اساس بر

 ،2 یعنی 05/0 سطح در جدولt  از و باشد می 78/2با  برابر 58 آزادي درجه با شده محاسبه t که آنجا از. بود 38/130 واریانس

از یادگیري  ستفادهبنابراین ا. است دار معنی ،%95 اطمینان ضریب با گروه دو بین اختالف که گرفت نتیجهتوان  می ،است بزرگتر

  .دارد تأثیر ،دانشجویان ابتکار قابلیت رشد الکترونیکی در

  .دارد تأثیر ،دانشجویان پذیري انعطاف قابلیت رشد در ،آموزش در ارتباطات و اطالعات فناوري از استفاده: پژوهش سوم فرضیه

  
  پذیري انعطاف قابلیت در کنترل و آزمایش هاي گروه نمرات میانگین مقایسه مستقل، t آزمون: 6 جدول

 درجه آزادي tنمره  خطاي انحراف از میانگین واریانس میانگین گروه

 20/19 20/12 )گروه گواه( 1 یدبستان یشگروه پ
05/0 6/0- 58 

 58/12 50/11 )یشگروه آزما( 2 یدبستان یشگروه پ

  

دبستانی  پیش نمره میانگین و 20/19 واریانس با 20/12 ،دبستانی یک پیش میانگین شود، مشاهده می ،6 جدول در طور که همان

 05/0 سطح در جدول t از و باشد می -6/0با  برابر 58 آزادي درجه با شده محاسبه t که آنجا از. بود 58/12واریانس  با 50/11 ،دو

 از استفاده پس. نیست دار نیمع ،%95 اطمینان ضریب با گروه دو بین اختالف که آید دست می به نتیجهاین  است، کوچکتر 2یعنی 

  .ندارد تأثیر ،دانشجویان پذیري انعطاف قابلیت رشد در یادگیري الکترونیکی

  .دارد تأثیر دانشجویان بسط قابلیت رشد در ،آموزش در ارتباطات و اطالعات فناوري از استفاده: پژوهش چهارم فرضیه



  

         

  نبررسی تأثیر یادگیري الکترونیکی بر خالقیت دانشجویا

  4، شماره 5، دوره 93زمستان 

M
E

D
IA

 

59  

  
  بسط قابلیت در کنترل و آزمایش هاي گروه میانگین نمرات مقایسه مستقل، t آزمون :7 جدول

 درجه آزادي tنمره  خطاي انحراف از میانگین واریانس میانگین گروه

 20/582 82/54 )گروه گواه( 1 یدبستان یشپگروه 
05/0 50/1 58 

 10/780 77/63 )یشگروه آزما( 2 یدبستان یشپگروه 

  

 با 77/63 ،دبستانی دو پیش نمره میانگین و 20/582 واریانس با 82/54 ،دبستانی یک پیش میانگین ،7 جدول نتایج اساس بر

است  کوچکتر ،05/0 سطح در جدول t از و باشد می 50/1 با برابر 58 آزادي درجه با شده محاسبه t که آنجا از. بود 10/780واریانس

 در یادگیري الکترونیکی از استفاده ،براین، بنانیست دار معنی ،%95 اطمینان ضریب با گروه دو بین اختالف که گرفت نتیجهتوان  می و

  .ندارد دانشجویان تأثیر بسط قابلیت رشد در ،آموزش

  .گذارد می تأثیر دانشجویان خالق تفکر بر آموزش در ارتباطات و اطالعات فناوري از استفاده: تحقیق اصلی فرضیه

  
  خالق تفکر در ترلکن و آزمایش هاي گروه نمرات میانگین مقایسه مستقل، t آزمون: 8 جدول

 درجه آزادي tنمره  خطاي انحراف از میانگین واریانس میانگین گروه

 10/21 69/20 )گروه گواه( 1 یدبستان یشپگروه 
05/0 70/2 58 

 05/32 50/29 )یشگروه آزما( 2 یدبستان یشپگروه 

  

 با 50/29 ،دبستانی دو پیش نمره میانگین و 10/21 واریانس با 69/20 ،دبستانی یک پیش میانگین ،8 جدول نتایج اساس  بر

 ،است بزرگتر ،05/0 سطح در جدول t از و باشد می 70/2 با برابر 58 آزادي درجه با شده محاسبه t که آنجا از. بود 05/32 واریانس

 در یادگیري الکترونیکی از استفادهبنابراین،  ،است دار معنی ،%95 اطمینان ضریب با گروه دو بین اختالف که گرفت نتیجهتوان  می

  .دارد دانشجویان تأثیر خالق تفکر بر آموزش

  

 يریگ جهینتبحث و 

جامعه،  يو ارتقا یشرفتدر پ یتخالق یطرف و نقش اساس یکدر آموزش از  یکیالکترون یادگیريافزون   روز یتاهم یلبه دل

 یلو تحل یهحاصل از تجز یجنتا. صورت گرفت یانودانشج یتبر خالق یکیالکترون یادگیري یرثأت یپژوهش حاضر به منظور بررس

پژوهش با  ینا یجهنت. گذارد یم یرثأت یاندانشجو یتبر خالق یکیالکترون یادگیري یکل است که به طور ینا یانگرها ب اطالعات و داده

 یجنتا. باشد یهمسو م] 10[ یرخائقیو پژوهش پ] 22[قلتاش و زادمهر  ی،، پژوهش صالح]20[ یو بدل يپژوهش زنگنه، موسو یجنتا

  :پژوهش عبارتند از ینا یفرع هاي یهفرض

مورد  یهفرض ینا. گذار است اثر یاندانشجو یالیس يدر رشد توانمند یکیالکترون یادگیريپژوهش عبارت بود از  یناول ا فرضیه

با  یهفرض ینا یجهنت. لفه مشاهده شدؤم ینو گروه کنترل در رابطه با ا یشگروه آزما ینب يدار تفاوت معنا یعنی. قرار گرفت ییدأت

   .باشد یهمسو م ]10[ یرخائقیپژوهش پ یجهو نت] 20[ یو بدل يپژوهش زنگنه، موسو یجهنت

 ینا. قرار گرفت ییدأبود که مورد ت یانابتکار دانشجو يدر رشد توانمند یکیالکترون یادگیري یرثأت یانگردوم پژوهش ب یهفرض

] 10[ یرخائقیپژوهش پ یجبا نتا یناهمسو ول] 22[ و پژوهش قلتاش و زادمهر] 20[ یو بدل يموسو پژوهش زنگنه، یجبا نتا یجهنت

  . همسو بود

یید قرار ي دانشجویان که این پژوهش مورد تأپذیر توانمندي انعطافثیر یادگیري الکترونیکی در رشد فرضیه سوم عبارت بود از تأ

نتیجه این پژوهش با نتیجه پژوهش زنگنه، موسوي و . فاوت معناداري وجود نداردیعنی بین گروه کنترل و گروه آزمایش ت. نگرفت

در رابطه با ناهمسویی فرضیه سوم که  .همسو بودنا ]23[ فاطمیپژوهش  همسو و با نتایج ]10[و نتیجه پژوهش پیرخائقی ] 20[بدلی 

هاي پژوهش زنگنه، موسوي و بدلی  دانشجویان با یافتهپذیري  عبارت است از تأثیر یادگیري الکترونیکی در رشد توانمندي انعطاف

و ] 20[توان به این امر اشاره کرد که اگرچه این پژوهش از لحاظ فرضیه و متغیر مستقل با پژوهش زنگنه، موسوي و بدلی  ، می]20[

پژوهش زنگنه، موسوي و شبیه است اما از لحاظ متغیر مستقل، متفاوت است زیرا متغیر مستقل در  ]23[فاطمی ژوهش همچنین پ

و تدریس به روش سخنرانی است، در کامپیوتر  کمک آموزش به ]23[ فاطمیپژوهش بدلی، فناوري اطالعات و ارتباطات است و در 

  .باشد حالی که در پژوهش حاضر متغیر مستقل، یادگیري الکترونیکی می
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یعنی بین . یید قرار نگرفتود مورد تأثیر یادگیري الکترونیکی در رشد توانمندي بسط دانشجویان بفرضیه چهارم که در رابطه با تأ

این نتیجه با نتایج پژوهش زنگنه، . اوت معناداري مشاهده نشدزمایش با نمرات بسط گروه کنترل تفگروه آمیانگین نمرات بسط 

  .استناهمسو ] 22[ با نتیجه پژوهش قلتاش و زادمهر باشد و همسو می، ]10[و نتیجه پژوهش پیرخائقی ] 20[ موسوي و بدلی

. یید قرار گرفتلکترونیکی بر خالقیت دانشجویان مؤثر است، مورد تأفرضیه اصلی پژوهش که عبارت بود از استفاده از یادگیري ا

با نتیجه پژوهش است و مسو ه] 10[و نتیجه پژوهش پیرخائقی ] 20[ نتایج این فرضیه، با نتایج پژوهش زنگنه، موسوي و بدلی

 .باشد ناهمسو می] 22[ قلتاش و زادمهر

افزایش میزان خالقیت به این نتیجه رسید که استفاده از یادگیري الکترونیکی در توان  می ،هاي پژوهش حاضر بر اساس یافته

د ثیر ندارپذیري و بسط دانشجویان تأ طافثیر مثبت دارد، اما در رابطه با عناصر خالقیت باید گفت که بر توانمندي انعدانشجویان تأ

تواند عامل این ناهمسویی باشد به این دلیل که در پژوهش  همچنین متغیر جنسیت نیز می. ثر استولی در مورد ابتکار و سیالی، مؤ

عوامل  از. ختران انجام شده بودحاضر نمونه شامل پسران و دختران است ولی در پژوهش فاطمی، این تحقیق تنها بر روي د

شود  گذار دیگر شاید بتوان به تفاوت فرهنگی و دو زبانگی اشاره کرد، زیرا در نمونه پژوهش حاضر شامل دانشجویان دو زبانه میتأثیر

طور کلی،  در تبیین دالیل اثربخشی یادگیري الکترونیکی بر خالقیت دانشجویان به .ثیر قرار دهدأتواند خالقیت را تحت ت که می

در واقع فضایی نو همراه با دسترسی به منابع فراوان را براي دانشجویان  ،برخطکه یادگیري الکترونیکی یا آموزش توان گفت  می

 ،د، از طرف دیگر خالقیتکننجستجو در آن  عالیق و نیازهاي خود با توجه بهتوانند  کند که در این محیط دانشجویان می فراهم می

براي رسیدن به چنین مقصودي، دانشجویان نیازمند فضاي باز با قابلیت دسترسی . دیع استفرایندي است که پذیراي تفکرات نو و ب

هاي گذشته را به چالش بکشند و حرفی نو و ایده تازه براي ارایه کردن  هستند تا بتوانند تفکرات و ایده شمار اطالعات به تنوع بی

توان نتیجه گرفت که یادگیري  می برخطاي یادگیري الکترونیکی و آموزش ه بنابراین با توجه به چنین امکانات و قابلیت. داشته باشند

 . ثر استافزایش میزان خالقیت دانشجویان مؤالکترونیکی بر 
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