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چكيده
متوسطهي  القيت دانش آموزان دورهآموزشي بر پيشرفت تحصيلي و خهاي  رسانه تأثيرتعيين اين پژوهش با هدف 
باشد آزمايشي مي پژوهش حاضر از نظر هدف، كاربردي بوده و از لحاظ روش، نيمه. انجام شددوم بخش قره چاي 
نفر 284جامعه آماري اين پژوهش شامل . آزمون با گروه كنترل استفاده شده است پس-آزمون كه در آن از طرح پيش

نمونه آماري. بود 97 -98سطه دوم بخش قره چاي شهرستان خنداب در سال تحصيلي متوي  آموزان دوره از دانش
97 - 98متوسطه دوم بخش قره چاي شهرستان خنداب در سال تحصيلي ي  آموزان دوره نفر از دانش 60ما تعداد 

نفره 20كالس 3نمونه آماري كه شامل هاي  بين كالس از. كه به صورت غيرتصادفي و هدفمند انتخاب شده اند بود
.و آزمون پيشرفت تحصيلي جمع آوري شد پرسشنامه استاندارد خالقيت تورنسپژوهش با ابزارهاي هاي  داده. بودند

و پايايي با استفاده از روش آلفاي كرونباخ براي ميزان ؛ها از طريق روايي صوري و محتوايي روايي پرسشنامه
كل پذيري،خالقيت انعطاف مقياس سيالي، نتايج ،مقياس ترتيب به بسط و %  70و % 37، 81/0، %87، %87ابتكار
ها در بخش آمار توصيفي، از گزارش فراواني، ميانگين و انحراف معيار و براي تجزيه و تحليل داده. است گزارش شده

داد پژوهش نشانهاي  يافته. در بخش آمار استنباطي از روش تجزيه و تحليل كوواريانس چند متغيري استفاده شد
بينو همچنين  آن در مرحله پيش آزمون و پس آزمون تفاوت معنادار وجود داردهاي  مؤلفهبين نمرات خالقيت و 

توان از مي لذا براين اساس. نمرات پيشرفت تحصيلي در مرحله پيش آزمون و پس آزمون تفاوت معنادار وجود دارد
.ود عملكرد تحصيلي دانش آموزان استفاده كردفناوري نوين و آموزش الكترونيكي جهت رشد خالقيت و بهب

.خالقيت، فناوري نوين، آموزش الكترونيكي، دانش آموزان، پيشرفت تحصيلي: واژگان كليدي
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Abstract 
The purpose of this study was to determine the impact of educational media on the 
academic achievement and creativity of secondary school students in the Qare-Chai 
district.The present study is applied in terms of purpose and is semi-experimental in 
terms of its method, which uses pre-test-post-test design with control group. The 
diagram below is presented below: The statistical population of this study consisted of 
284 secondary school students in Qarehaye district of Kondab city in the academic 
year of 1998-98. Our sample consisted of 60 secondary school students in the Qare-
Chai district of Khondab city in the academic year of 1998-1999 selected randomly 
and purposefully. Among the sample classes included 3 classes of 20 people. The data 
were collected using the Torrance Creativity Questionnaire and academic 
achievement test. Validity of questionnaires through face and content validity; and 
reliability using Cronbach's alpha for total creativity, fluidity scale, flexibility scale, 
ingenuity, and elaboration were 87%, 87%, 0.81, 37% and 70%, respectively. Has 
been reported. To analyze the data in the descriptive statistics section, frequency, 
mean and standard deviation were used and inferential statistics were used for 
multivariate analysis of covariance. Findings of the research showed that there is a 
significant difference between creativity scores and its components in the pre-test and 
post-test stages, and there is a significant difference between the scores of academic 
achievement in the pre-test and post-test stages. Therefore, new technology and e-
learning can be used to increase creativity and improve students' academic 
performance. 

Key words: creativity, modern technology, e-learning, students, academic 
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مقدمه
هاي متعددي هاي آموزشي در دستيابي به اهداف آموزشي خود با چالش آموزان در محيط دانش

شناختي و عملكرد تواند اثرات زيانباري بر روي بهزيستي روان ها مي شوند كه اين چالش مواجه مي
آموزان را با كندي مواجه كند د و پيشرفت تحصيلي دانشآموزان داشته باش تحصيلي دانش

اشتياقي كنند، معموالً عالئمي مانند بي آموزاني كه در تحصيل خود پيشرفتي حاصل نمي دانش
هاي درس، مشاركت نكردن در ي حضور مستمر در كالس نسبت به مطالب درسي، ناتواني در ادامه

هاي درسي و احساس ناتواني در فراگيري عاليتمعنايي در ف هاي كالسي، احساس بي فعاليت
عملكرد ضعيف تحصيلي يكي از معضالت نظام آموزشي .]2[كنند  تجربه مي مطالب درسي را

هاي يابي به هدف آموزان در  دست هاي گوناگون همچون عدم موفقيت دانش باشد كه به شيوه مي
.]15[دهد  خود را نشان  مي. ..هاي تحصيلي، ترك تحصيلي و  مقاطع تحصيلي، تكرار پايه

عنوان شاخصي براي ارزيابي تواند به آيد، زيرا مي حساب مي يك عامل مهم به، پيشرفت تحصيلي
به همين دليل پيشرفت تحصيلي. وپرورش در سطح يك كشور در نظر گرفته شود موفقيت آموزش

اينكه افراد. داده استهاي زيادي را به خود اختصاص  عنوان يكي از مسائلي است كه پژوهش به
بايد داراي چه شرايط و امكاناتي باشند تا بتوانند در تحصيل موفق بشوند؟ و اينكه موفقيت به چه

نظران علوم عواملي مربوط است؟ از جمله موضوعات مورد عالقه و توجه روانشناسان و صاحب
در ابعاد ذهني، عاطفي،فردي دانش آموزان هاي  از ديگر سو وجود تفاوت. ]13[باشد تربيتي مي

كارآيي آموزش. قبلي و ساير عوامل يادگيري غير قابل ترديد استهاي  اجتماعي و حتي در آموخته
پيشرفتة آموزشي، شناخت ابعاد روان شناختي وهاي  و پرورش، به برنامه ها و استفاده از روش

كه در وهلة اول، به خود دانش آموزاني. شخصيتي دانش آموزان و شكوفا كردن آن ها بستگي دارد
يابند و از ايجاد مي اعتماد داشته و ارزش وجودي خويشتن را پذيرا باشند، قدرت پذيرش ديگران را

ديويي،: روان شناسان و صاحب نظراني مانند. ]5[برند  مي ارتباط سالم اجتماعي با آن ها لذت
هي هستند كه زيربناي آموزشپياژه و ويگوتسكي از مدافعان يادگيري اكتشافي و مشاركت گرو

جان ديويي بر حذف رقابت بين يادگيرندگان در حل مسئله،. دهد مي محور را تشكيل -يادگيرنده
.]8[اند  پياژه بر همكاري ميان يادگيرندگان و ويگوتسكي بر تعامل اجتماعي تأكيد داشته
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ه در طول ساليانتوان دريافت ك از مطالعه وضعيت موجود در آموزش و پرورش كشورمان مي
ها و مقابله با آنها به عمل نيامده و اگر هم آميزي براي شناسايي اين چالش گذشته، تالش موفقيت

كاري صورت گرفته جامع و كامل نبوده و نظام آموزشي كشور كماكان به روش سنتي خود اداره
واند مسائل روزمرهت مي انسان با يادگيري و تقويت توان فكري و نظم انديشه بهتر. ]6[ميگردد

باشد، انسان براي مي زندگي را حل كند و از آنجا كه پيشرفت علم در دنياي جديد بسيار سريع
قديمي تر از جمله كتب وهاي  يادگيري و استفاده از علوم جديد نيازمند ابزاري سريعتر از رسانه

توان عصر طاليي رايانه مي عصر حاضر را. نوشتاري در كتابخانه ها هستهاي  روزنامه ها و مجله
.]9[قرار داده است  تأثيرزندگي بشر را تحت هاي  زيرا تمام جنبه، ها ناميد

ها و متون آموزشي منجر به آن شده كه هاي ارتباطاتي، تنوع محصوالت و روش رشد فناوري
»هاي ناهمسان آموزش« بسياري از كشورهاي در حال توسعه به ويژه ايران دچار معضل و پديده

آموزان در حالي كه در درون يك نظام آموزشي رسمي واحد ياد شده كه در اثر آن بخشي از دانش
صورت ، به)به ويژه شبكه اينترنت(باشند، به واسطه دسترسي به امكانات تازه  در حال تحصيل مي
نآموزشي كه چون جامعه مورد نظر در آ. شوند مند مي هاي ديگري نيز بهره غيررسمي از آموزش

اين ناهمساني بين اين دو فضا، ميتواند لطمات. باشد نقشي ندارد، با آموزش رسمي، همسان نمي
.]10[ جبران ناپذيري به نظام آموزشي ايران وارد نمايد

برنامه آموزش خالقيت معلمان بر خالقيت پيشرفت تأثيربررسي "با عنوان  پژوهش حسيني
اد كه آموزش خالقيت به معلمان، خالقيت و پيشرفتنشان د "تحصيلي و خودپنداره دانش آموزان
از نظر وي خالقيت، مهارتي همچون آشپزي نيست كه. دهد مي تحصيلي دانش آموزان را افزايش

بتوان با دستورعملي مشخص به نتيجه دست يافت، بلكه بايست دانش آموزان را از فرايند خالقيت
ه همين دليل، الگوسازي دراين زمينه نقش مؤثريب. آگاه كرد و به مسيري خالقيت زا هدايت كرد

نمونه آماري در اين پژوهش دانش آموزان ابتدايي بودند كه حجم نمونه را براساس. كند مي ايفا
.]4[دادند مي دانش آموز گواه تشكيل 300دانش آموز گروه آزمايشي و  300جدول مورگان 

خالقيت و تحصيلي موفقيت بر لكترونيكيا آموزش تأثير عنوان با پژوهشي  همكاران و زارع
بين در خالقيت و دانش كسب براي الكترونيكي يادگيري كه داد نشان نتايج. داد انجام دانشجويان

مخاطبان براي الكترونيكي يادگيري براي بيشتريهاي  فرصت و است موثر شيمي آموزان دانش
.]15[شود مي ارائه تر گسترده
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و حفظ در داستان ديجيتالي بر موفقيت تحصيلي، انگيزش يادگيري در پژوهشي اثرات1الياف
هاي داستان تأثيرنتايج مطالعه نشان داد كه . ميان دانشجويان دانشگاه را مورد بررسي قرار  داد

].3[ديجيتال بر موفقيت تحصيلي، انگيزه و حفظ در تجربيات تجربي دانش آموزان مثبت است 

ي ماهيت و تعريف آن تا كنون بين محققان و روانكه در باره خالقيت از جمله مسائلي است
است و يكي از مفاهيم پيچيده مربوط به انسان است كه ارائه تعريفشناسان توافق به عمل نيامده

روشن، بدون ابهام، دقيق و مورد پذيرش اكثريت روانشناسان و مربيان تعليم و تربيت از آن مشكل
است كه در  Greateر زبان انگليسي، ريشه واژه خالقيت عبارت التين به لحاظ لغوي د. باشدمي

از جمله در فرهنگ واژگان ماكاري،. استهاي متفاوتي تعريف شدههاي واژگان به گونهفرهنگ
در فرهنگ و. استخالقيت به معناي تكامل فكر يا تخيالت فرد، به شكل اختراع و ابداع معنا شده

يا قدرت ايجاد محصول نوين، از راه به كارگيري قدرت تصور و تحليل ذكربستر، خالقيت توانايي 
.]1[شود به گونة ساده راه حل نوين يك مشكل صنعتي، اختراع ناميده مي.  ]14[است شده

استدالل،2گفتني است افزون بر تعاريف لغوي، برخي از فرآيندهاي ذهني هم چون حل مسئله
]15[اندبا فرآيند خالق مترادف فرض شده5تواناييو 4استدالل استقرايي،3قياسي

اختراع نوشتن با ابزارهاي نوك تيز اولين انقالب: نقش فناوري و رسانه ها در آموزش و يادگيري
.هاي بعد را ممكن ساخت اطالعات بود كه ساخت، انباشت اطالعات و برقراري ارتباط با نسل

50انقالب اطالعات سوم تنها . ميالدي آغاز شد) 1459(انقالب اطالعات دوم پس از اختراع چاپ 
خام به اطالعات سازمانهاي  سال پيش با اختراع رايانه شروع شد كه امكان تبديل داده 60تا 

بندي شده، تبديل اطالعات به دانش و تبديل دانش به عمل را با استفاده از نرم افزار هوشمند و
رايي شركت مايكروسافت نيز بر اين نكته اشاره دارد كهبيل گيتس، مدير اج. روبات فراهم ساخت

رايانه ابزاري قدرتمند براي آموزش و پرورش و دست يافتن يادگيرندگان به دنياي جديد اطالعات،
آموزش مبتني بر فناوري. ايجاد خالقيت و تسهيل ارتباط غني و همكاري گسترده از راه دور است

هايي است كه منظور از برخط، مجموعه فرصت. شود يم ميبه دو ارتباط برخط و نا برخط تقس
ها با يكديگر، با ياد دهنده و با مواد يادگيري به طور همزمان از طريق رايانه و اينترنت يادگيرنده

1.  Elif Aktaş. Serap Uzuner Yurt
2. Problem Solving
3. Deduction reasoning
4. induction reasoning
5. Ability
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هاي مبتني كالس. هاي متفاوت است كنند و در ارتباط نا برخط اين تعامل در زمان تعامل برقرار مي
سازد تا يادگيري مورد نياز خود را انتخاب و دنبال كند و به جاي ا قادر ميبر فناوري، يادگيرنده ر

.]12[يادگيري در زمان و مكان خاص، يادگيري در زمان مناسب فراهم شود 
آموزش الكترونيكي با وجود عمر كوتاه، به خوبي در تمام جوانب سيستم آموزشي وارد گرديده

هاي خاص خود، به خوبي جايگاه ش به خاطر ويژگياين سيستم از آموز. و همه گير شده است
شماري قرار گرفته هاي آموزشي بي خويش را در ميان متخصصين آموزشي يافته و مورد توجه نظام

.]7[است
هايي مانند يونسكو منتشر كرده است، حاكي از آن است كه هاي گوناگوني كه سازمان گزارش

امروزه با توجه به. سي در فرآيند يادگيري شده استفناوري اطالعات موجب ايجاد تغييراتي اسا
هاي هاي آنان، نياز به وجود تنوع روش مندي ها و عالقه ها، خالقيت گوناگوني جوامع، انسان

يادگيري وجود دارد و اين امر نيازمند يك قالب جديد از آموزش است كه انعطاف كافي را در اين
]15[زمينه داشته باشد 

درصد اطالعات خود را از طريق گوش 15دهد دانش آموزان تنها  ناختي نشان ميتحقيقات روان ش
درصد از طريق شنيدن و ديدن تصاوير به صورت همزمان 65درصد از طريق تصاوير و  25دادن، 

هاي سنتي آموزشي مشكل اما براي روش. كنند ي خود نگه داري مي كنند و در حافظه دريافت مي
.ه صورت همزمان يك مطلب آموزشي را توضيح و نمايش بدهداست كه براي يك شخص ب
كند و با تركيب صوت و تصوير است كه اين مشكل را حل مياي  بنابراين اين فناوري چند رسانه
.]11[شود باعث ارتقاء كيفيت آموزشي مي
سنتي نميهاي  فعال تدريس و توصيه صاحب نظران، روشهاي  پس با توجه به نقش روش

هاي كننده اهداف آموزشي در مدارس سنتي باشند؛ بنابراين شايسته است در محيط أمينتتوانند 
تدريس جديد، فعال، دانش آموزمحور، انعطاف هاي جديد يادگيري هم چون مدارس هوشمند روش

عاطفي يادگيري هم چون روش فعال فناورانه مورد توجه قرار گيرد؛ لذاي  پذير و مؤثر بر حيطه
برهمين اساس در اين پژوهش. جديد آموزشي ضرورتي اجتناب ناپذير استهاي  كاربست رسانه

آموزشي بر پيشرفت تحصيلي و خالقيت دانش آموزانهاي  دنبال پاسخ به اين سواليم كه آيا رسانه
متوسطه دوم موثر است؟ي  دوره

 روش پژوهش

ي بوده و از نظر گردآوريآزمايش پژوهش حاضر از نظر هدف، كاربردي بوده و از لحاظ روش، نيمه
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آزمون با گروه كنترل استفاده شده پس-آزمون باشد، كه در آن از طرح پيش اي مي ها پرسشنامه داده
:دياگرام اين طرح در ذيل ارايه شده است. است

دياگرام طرح پژوهشي: 1جدول 
ها گروه  آزمون پيش  متغير مستقل  آزمون پس

T2XT1آزمايشي

T2_T1كنترل

متوسطه دوم بخش قرهي  آموزان دوره نفر از دانش 284جامعه آماري اين پژوهش شامل 
آموزان نفر از دانش 60نمونه آماري تعداد  .بودند 97 -98چاي شهرستان خنداب در سال تحصيلي 

كه به بودند 97 -98ي متوسطه دوم بخش قره چاي شهرستان خنداب در سال تحصيلي  دوره
3نمونه آماري كه شامل هاي  در بين كالس. و هدفمند انتخاب شده اندصورت غيرتصادفي 

.گرفتصورت تصادفي انتخاب و مورد پژوهش قرار  يك كالس به. نفره بودند 20كالس
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مدل پيشنهادي تحقيق-1شكل 

:باشد مي ابزارهاي استفاده شده در اين پژوهش به شرح زير
پيشرفت تحصيلي در اين پژوهش براساس نمراتي كه در آزمون پيشرفت: يشرفت تحصيليپ

شود مي كه هر ساله توسط اداره كل اموزش و پرورش استان مركزي برگزاراي  تحصيلي دو مرحله
.آيد مي سنجيده و بدست

ي شدهپرسشنامه استاندارد خالقيت، توسط تورنس طراح: پرسشنامه استاندارد خالقيت تورنس
سوال است كه  كه خالقيت را در چهار بعد سيالي، انعطاف، ابتكار و 60اين پرسشنامه داراي . است

وقتي در مكاني(ليكرت با سواالتي مانند اي  و بر اساس طيف سه گزينه. سنجد مي بسط جزئيات
چيزي حدس بزنيد افرادي كه دور شما هستند درباره چه]. 14[كنيد عمومي هستيد، آيا سعي مي

.پردازد مي به سنجش خالقيت) كنند بحث مي
شود در واقع كوتاه شده مي آزموني كه تحت عنوان سنجش خالقيت تورنس در ايران شناخته

ساخته و 1372باشد كه توسط دكتر عابدي استاد دانشگاه تهران در سال  مي و استاندارد شده آن

خالقيت

انعطاف پذيري

ابتكار و نوآوري

رسانه هاي آموزشي

سيالي

بسط جزييات

پيشرفت تحصيلي
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اين آزمون در واقع چهار عامل تشكيل دهندهباشد،  مي سوال 60اين آزمون داراي .معرفي گرديد 
دامنه نمره كل خالقيت. دهد مي خالقيت يعني سيالي، ابتكار، انعطاف و بسط را مورد سنجش قرار

طبق تحقيقات دكتر عابدي آزمون خالقيت مورد نظر هم از. خواهد بود 120تا  0هر آزمودني بين 
ي خالقيت تورنس و آزمون خالقيت دكتر عابديبا اجراي همزمان آزمون اصل(نظر روايي همزمان 

نتايج معني داري از همبستگي بين عوامل چهارگانه هر دو آزمون بدست آمده است مثال
)r% = 468( و بين دو خرده آزمون سيالي) r% =  497( همبستگي بين دو خرده آزمون  ابتكار

مورد تائيد) نظر صاحبنظران(يي محتوي ضمنا آزمون مورد استفاده نيز از نظر روا]. 14) [بوده است
مقياس سيالي، %27براساس تحقيقات كفايت اعتبار كل آزمون . استاد راهنما قرار گرفته است

گزارش گرديده كه% 24و مقياس بسط % 15مقياس ابتكار ، %13مقياس انعطاف پذيري ، 09%
ايت در موضوع موصوفدر تحقيقي كه كف. معني دار هستند/. 05ضرايب بدست آمده در سطح 

90براون را –انجام داده بود ميزان پايايي پرسشنامه با استفاده از روش تصنيف و فرمول اسپيرمن
و بسط% 39، مقياس ابتكار %77، مقياس انعطاف پذيري % 88مقياس سيالي  ،براي كل آزمون% 
استفاده از روش آلفاي با. باشد مي معني دار%  05گزارش شده كه همه نتايج در سطح كمتر از% 39

كرونباخ براي ميزان خالقيت كل، مقياس سيالي، مقياس انعطاف پذيري، ابتكار و بسط به ترتيب
از % 70و % 37، 81/0، %87، %87نتايج  كمتر سطح در نيز نتايج اين كه است شده % 05گزارش

.معني دار است
ار اندازه گيري تا چه حد چيزي را اندازهاعتبار يا روايي با اين مسئله سر و كار دارد كه يك ابز

تأييدروايي پرسشنامه خالقيت توسط اساتيد و متخصصان اين حوزه . كنيم مي گيرد كه ما فكر مي
قابليت اعتماد يا پايايي يك ابزار عبارت است از درجه) توضيحات كامل در داخل فايل( .شده است

رد، يعني اينكه ابزار اندازه گيري در شرايط يكسان تاگي مي ثبات آن در اندازه گيري هر آنچه اندازه
پايايي پرسشنامه خالقيت از روش آلفاي كرونباخ باالي .دهد مي چه اندازه نتايج يكساني به دست

.صدم  به دست آمده است 70

یافته ها 
براي آزمون فرضیه هاي تحقیق از آزمون تی براي گروه هاي همبسته استفاده شده است. بـــه 
منظور استفاده از آزمون هاي پارامتریک ابتدا پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات مورد بـررسی 

قرار گرفت که در ادامه گزارش می شود.
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نتايج آزمون نرمال بودن توزيع نمرات: 2جدول
معناداريzآمارهنوبت آزمونمتغيرها
18/0 14/0آزمونپيشخالقيت

20/0 11/0 آزمونپس
11/0 19/0 آزمونپيش تحصيلي پيشرفت

08/0 26/0 آزمونپس

اسميرنوف نشان ميدهد كه پيشفرض نرمال بودن توزيع دادهها، در -نتايج آزمون كولموگروف
مورد متغيرهاي پژوهش در هر دو نوبت پيش آزمون و پس آزمون برقرار است، چون از سطح

.باالتر است 05/0

پيشرفت تحصيلينتايج آزمون تي براي : 3جدول 
 Sig درجه آزادي T خطاي استاندار ميانگين تفاوت ميانگين متغير

  19001/0-14/067/4-70/0پيشرفت تحصيلي
-76/4مشاهده شده براي پيشرفت تحصيلي برابر با  tدهد كه كه ميزان  ، نشان مي3جدول 

در مرحله پيش آزمون ودر واقع بين نمرات پيشرفت تحصيلي . معنادار است 001/0كه در سطح 
پس آزمون تفاوت معنادار وجود دارد و نمرات دانش آموزان در مرحله پس آزمون به طور معناداري

آموزشي برهاي  شود و رسانه مي تأييدبنابراين فرضيه اول پژوهش . افزايش پيدا كرده است
.پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره متوسطه دوم بخش قره چاي موثر است
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نمرات پيش آزمون و  پس آزمون پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان: 1نمودار 

ت بصري مربوط به وضعيت نمرات پيشرفت تحصيلي دانش آموزان درا، اطالع1نمودار شماره 
.دهد مي مراحل پيش آزمون و پس آزمون را نشان

نتايج آزمون تي براي خالقيت: 4جدول
 Sig درجه آزادي T طاي استاندار ميانگينخ تفاوت ميانگين   متغير

19001/0-82/075/9-05/0سيالي
19001/0-78/011/8-35/6انعطاف
19001/0-78/041/10-15/8ابتكار

19001/0-58/051/10-10/6بسط جزئيات
19001/0-13/242/13-65/28نمره كل خالقيت

خالقيت يعني سيالي،هاي  مؤلفهمشاهده شده براي   tن دهد كه كه ميزا ، نشان مي4جدول 
كه در سطح -51/10و  -41/10، -11/8، -75/9انعطاف، ابتكار و بسط جزئيات به ترتيب برابر با 

- 42/13مشاهده شده براي نمره كل خالقيت برابر با  tهمچنين ميزان . باشند مي معنادار 001/0
آن در مرحله پيشهاي  مؤلفهقع بين نمرات خالقيت و در وا. معنادار است 001/0كه در سطح 

آزمون و پس آزمون تفاوت معنادار وجود دارد و نمرات دانش آموزان در مرحله پس آزمون به طور
شود و مي تأييددوم تا ششم پژوهش هاي  بنابراين فرضيه. معناداري افزايش پيدا كرده است

القيت دانش آموزان دوره متوسطه دوم بخش قرهخهاي  مؤلفهآموزشي بر خالقيت و هاي  رسانه
.چاي موثر است
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نمرات پيش آزمون و پس آزمون خالقيت در دانش آموزان: 2نمودار 

، اطالعت بصري مربوط به وضعيت نمرات خالقيت دانش آموزان در مراحل2نمودار شماره 
.دهد مي پيش آزمون و پس آزمون را نشان

 گيري بحث و نتيجه

بين نمرات پيشرفت تحصيلي در مرحله پيش آزمون و پس آزمون تفاوت ها نشان دادند كه يافته
معنادار وجود دارد و نمرات دانش آموزان در مرحله پس آزمون به طور معناداري افزايش پيدا كرده

آموزشي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره متوسطه دوم بخش قرههاي  بنابراين رسانه. است
تأثيركه نشان داد كه 1الياف هاي  پژوهشهاي  اين پژوهش با يافتههاي  يافته .وثر استچاي م
ديجيتال بر موفقيت تحصيلي، انگيزه و حفظ در تجربيات تجربي دانش آموزان مثبتهاي  داستان
آموزشي بر خالقيت و پيشرفتهاي  رسانه تأثيرقاسمي و ثامني در پژوهشي با عنوان ]. 3[است 

ها در عملكرد تحصيلي دانشاي  كاربست چند رسانه تأثير، سوادپور و رضائي در پژوهش تحصيلي
توان گفت مي فوقهاي  لذا در تبيين يافته. الكساندر و ون ووك همسو بودهاي  آموزان و پژوهش

سنتي كه معلم نقش اساسي دارد و معموال متكلم وحده است مطالب غالبا به صورتهاي  در روش
شود كه اين موضوع خود باعث عدم اشتياق و رغبت دانش اموزان به موضوعات مي ئهشفاهي ارا

آموزشي از فعاليت صرف معلم بههاي  نوين و مبتني بر رسانههاي  شود اما در روش مي تدريس

1 Elif Aktaş. Serap Uzuner Yurt 
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رويم كه اين موضوع خود مي سوي همكاري و تعامل بين دانش آموزان، معلم و مفاهيم كالسي
باشد كه دانش آموزان به نوعي هم خود را دخيل در سرنوشت خود و هم به مي يك عامل اثرگذار

شود با شور و اشتياق بيشتري به سمت مطالب مي كنند كه باعث مي نوعي تجربه معلمي كسب
شود، در حالي كه هاي ديجيتال باعث ايجاد انگيـزه بيروني در افراد مي كاربرد رسانه. درسي بروند

هاي دروني توجه هاي بيروني است و كمتر به انگيزه تكي بر انگيزهآموزش و پرورش سنتي م
هاي تكراري و بدون انگيزه، خالقيت طبيعي دانش آموزان را متوقف كرده و كنـد كه با فعاليت مي

.شود به نوعي انگيزه افراد ضعيف مي
برقراريهاي آموزشي ايجاد انگيزه يادگيري،  ترين داليل و اهميت استفاده از رسانه مهم

ارتبـاط مؤثر، صرفه جويي در زمان آموزش، يادگيري و شكل دهي تجارب ناممكن است كه
پيش نياز اعمال خالقانه عالوه بر. گذار استتأثيرهاي آموزشي در پيش برد اهداف  پيشرفت رسانه

موثرشود، كسي كه به طور  جنبه ژنتيك، جنبه يادگيري نيز دارد كه ايـن امر در اجتماع حاصل مي
.در اجتماع تعامل نداشته باشد فرصت يادگيري بسياري از مطالب را از دست خواهد داد

ها در كالس شامل باال بردن انگيـزه يادگيري بـراي اي هاي استفاده از چند رسانه مزيت
هاي خواندن، گوش دادن، نوشتن و صحبت كردن، افزايش مشـاركت افراد، تركيـب مهارت

دانش آموزان و معلم، تجزيه و تحليل در راستاي باال بردن تفكر دانش آموزان تعامالت و همكاري
.در حل مسئله است

امروزه، تغيير و تحول گسترده فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، مشكالت جديد و انتظارات تازه
هاي آموزش و پرورش جهاني در پي داشته است كه توسعه سريع فناوري در براي مدارس و نظام

هاي علمي را در عرصه عمل برآورده هاي مختلف منجر به دسترسي اطالعات و كاربرد يافته ينهزم
.كند و گاهي نيز نبايد از اين فناوري غافل بود مي

خالقيت يعني سيالي،هاي  مؤلفهمشاهده شده براي   tدهد كه كه ميزان  يافته نشان مي
كه در سطح -51/10و  -41/10، -11/8، -75/9انعطاف، ابتكار و بسط جزئيات به ترتيب برابر با 

- 42/13مشاهده شده براي نمره كل خالقيت برابر با  tهمچنين ميزان . باشند مي معنادار 001/0
آن در مرحله پيشهاي  مؤلفهدر واقع بين نمرات خالقيت و . معنادار است 001/0كه در سطح 

دانش آموزان در مرحله پس آزمون به طور آزمون و پس آزمون تفاوت معنادار وجود دارد و نمرات
خالقيتهاي  مؤلفهآموزشي بر خالقيت و هاي  بنابراين رسانه. معناداري افزايش پيدا كرده است

.دانش آموزان دوره متوسطه دوم بخش قره چاي موثر است
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بريادگيري الكترونيكي  تأثيرزارع و همكاران با موضوع هاي  اين پژوهش با يافتههاي  يافته
كاربرد رسانه ها در بهينه تأثيرخالقيت دانشجويان شيمي، پژوهش ياوري و همكاران  با عنوان 

توان بيان كرد كه مي بنابراين]. 15[سازي فرآيند تدريس و خالفيت دانش آموزان، همسو است
نوين و الكترونيكي ابزارهاي مناسبي جهت ايجاد بسترهاي خالق براي امر آموزشهاي  رسانه
توان گفت كه مي فوقهاي  همچنين در تبيين يافته. باشند مي ق و پرورش خالقيت در مدارسخال

توان مي كه در آن كنند مي را فراهم شرايطي رسانه ها نوين و نرم افزارهاي يادگيري الكترونيكي
است آموزش در اين متد، توليد محصوالت نوين  .كرد اطالعات موجود را دستكاري كرد يا متحول

هاي راه حل در اين نوع آموزش. نه بازگرداندن اطالعات دريافت شده و بدون تحول
هوشمند، مجازي وهاي  آموزش بر پايه فناوري اطالعات به روش. شود مي مسائل پيدا جهت نويني

دهد كه به صورتي فعاالنه و نوآورانه بينديشند و مي چند رسانه اي، اين امكان را به دانش آموزان
هاي كه اين نكته خود باعث شكل گيري زمينه. ايده ها به صورت مشترك استفاده كنند از اين

دهد مي شود و اين فرصت و انعطاف پذيري را به دانش آموز مي آنهاي  مؤلفهبروز خالقيت و 
.راجع به يادگيري مباحث درسي چالش و مكاشفه كند

رسد مي است كه به نظراي  ايجاد زمينهظهور رفتارهاي خالقانه و رشد آن ها ضرورتا نيازمند 
تدريس سنتي وجود ندارد و لذا نياز به يك روش منسجم ترهاي  اغلب آن شرايط در الگو و روش

تدريس نوين و مبتني بر رسانه كه بر همكاريهاي  شود در روش مي براي آموزش مفاهيم احساس
توان انتظار مي شود، مي يد تاكيدجدهاي  و ارتباط با ديگر دانش آموزان براي يافتن راه حل

.اثربخشي بيشتري داشت
آموزشي و از طرفي باهاي  در عصر حاضر با در نظر گرفتن نقاط آسيب پذير نظام

اطالعاتي اينترنتي وهاي  و شبكه اطالعاتي و ارتباطي از قبيل رايانه ها نوينهاي  فناوري ظهور
فراهم شده است  براي انجام ها، موقعيت مناسبي آموزش و پرورش و دانشگاه اينترانتي به حوزه

اصالحات و نوآوري ها كه حاصل آن افزايش كارايي و اثربخشي نظام آموزش و يك سري از
و مجازي،اي  اولين گام در جهت انجام اصالحات انتخاب آموزش چند رسانه.  پرورش خواهد بود

.است در جريان آموزش نوينهاي  شيوه از استفاده  سنتي آموزش وهاي  دور شدن از روش به روز و
.وا داشت از محفوظات، آن را به تحرك  بايد بجاي انباشتن ذهن فراگيران  در حال حاضر

امكان پذير آن در عامه فراگيران شكوفايي اما ،ستااينكه استعداد خالقيت امري ذاتي  برخالف
پيدا اگر به دنبال. خالق است بالقوه آن در اشخاص است و آنچه اهميت دارد چگونگي بروز
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توسعه هستيم به متفكران خالق  راه حل مناسب براي مشكالت دنياي صنعتي و روبه كردن
.محتاجيم

هاي قبلي به اين توان نتيجه تحقيق را با پشتوانه پژوهش بندي كلّي و نهايي مي در يك جمع
افزارهاي كاربرد رايانه و نرم صورت بيان كرد كه پيشرفت و يادگيري دانش آموزان به موازات

توان به موارد زير براي توجيه اين امر مي. آموزشي به مراتب بهتر و بيشتر از روش سنتي بوده است
:اشاره كرد

آموزان هاي دانش ها و پاسخ دادن بازخورد به موقع و مناسب به انتخاب -
يري آناستفاده مجدد از برنامه آموزشي با توجه به قابليت تكرارپذ -
هاي يك بكارگيري همزمان چند حس بصورت آگاهانه، در جريان يادگيري، با وجود مؤلفه -

.صدا، نگاره، گرافيك، رنگ، حركت: مانند  اي برنامه چند رسانه
جديد بودن، تازگي و جنبه جذابيت منحصر به فرد شيوه ارايه مطالب آموزشي با بكارگيري -

كه عالقه و توجه فراگيران را جلب كرده و بالطبع يادگيري فعال آنانافزارهاي آموزشي  رايانه و نرم
.را موجب گرديده است

درگير شدن،، آموزان، فعاليت سرانجام اينكه براي توجيه پيشرفت و افزايش يادگيري دانش -
توان نام برد كه منجر به يادگيري جريان يادگيري را ميحتوا  ارتباط متقابل و تعامل آنها با م

.شود دار مي معني
هاي فردي توجه نموده و از روش آموزش به كمك شود به تفاوت به مدرسان پيشنهاد مي

.آموزان استفاده نمايند نوين جهت رشد استعدادهاي خالق دانشهاي  رسانه
ها با تركيب متن، تصاوير ديدارياي  توانند از طريق آموزش به كمك چند رسانه مدرسان مي
يه و آموزش لغات، موجب يادگيري و تعريف واقعي و عيني لغات شده و يادسپاريو صوت براي ارا

.آموزان گردند اده و منجر به پيشرف تحصيلي دانشو يادآوري دروس و مفاهيم را افزايش د

حمايت مالي/ تعارض منافع
ي واحد فراهاناين مقاله برگرفته از پايان نامه كارشناسي ارشد نويسنده سوم در دانشگاه آزاد اسالم

نتايج پژوهش حاضر با منافع هيچ ارگان و سازماني در تعارض نيست و بدون حمايت   .باشد مي
.مالي انجام شده است
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