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مقایسه عملکرد مدارس هوشمند و مدارس عادی بر خالقيت دانشآموزان پسر سال اول
دورهی اول متوسطه شهر تهران

سيد محمدرضا امام جمعه *
محمد جواد بصیرت پور **
چکیده

پژوهش حاضر به مقایســه عملکرد مدارس هوشــمند و مدارس عادی بر خالقیت دانشآموزان پسر سال اول دورهی اول

متوســطه شهر تهران میپردازد .این پژوهش از نوع علّی  -مقایسهای اســت و جامعه آماري آن کلیه دانشآموزان پسر
ســال اول اول متوســطه مدارس هوشمند و عادی شهر تهران در سال تحصيلي 1391 -92است  .به منظور نمونهگیری،
پس از انجام مصاحبه با کارشناسان هوشمند سازی وزارت آموزش و پرورش 5 ،مدرسه هوشمند و  5مدرسه عادی به
شــیوه هدفمند از مناطق  5 ،4 ،3 ،1و  17و از هر مدرســه  1کالس بصورت تصادفی انتخاب شده است .در این خصوص
نمونهای با حجم  250دانشآموز کالس اول اول متوسطه انتخاب شده است که  125نفر را دانشآموزان مدارس هوشمند
و  125نفر دیگر را دانشآموزان مدارس عادی مناطق پیش گفته تشــکیل داده اســت  .ابزارهای گردآوری دادهها در این
تحقیق شــامل پرسشــنامه خالقیت عابدی اســت  .در این تحقیق به منظور تحلیل نتایج ازآمارههای توصیفی و آزمون
تحلیل واریانس چند متغیره ( )MANOVAاســتفاده شــده اســت  .در تحلیل دادهها ،در خالقیت کل و در زیر مؤلفه
ابتکار تفاوت معنیداری میان دانشآموزان مدارس هوشمند و مدارس عادی دیده شد اما در سایر زیر مولفههای خالقیت
شامل بسط ،انعطافپذیری و سیالی تفاوت معنیداری دیده نشد .

* عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي M_R_imam@yahoo.com

** كارشناس ارشد رشته برنامهريزي درسي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي Javad4067@yahoo.com
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مقدمه

دشــواریهای زندگی ،دنیای در حال تغییر ،شــرایط اجتماعی و مسئولیتهای کاری ،وجود
خالقیت را برای هر شخصی ضروری میسازد ( بذل .)1383 ،خالقيت يكي از مفاهیمی است
كه ارائه تعريفي از آن بســيار مشكل است در كتابهاي زيادي كه در این زمینه وجود دارد،
سعي شده است تا آن را تعريف كنند و معيارهايي را كه بر اساس آن بتوان رفتار خالق را از

غير خالق بازشناخت مشخص نمايند .برخي از بخشها بر محور اين موضوع دور ميزنند كه
نتايج و محصول به دســت آمده از يك رفتار خالق مهمتر از مراحلي اســت كه منجر به اين

نتايج ميشــود ،بطور مثال پیفر  )2012(1بیان میکند کــه « آیا ما باید خالقیت افراد و یا
خالقیت محصوالت را اندازهگیری کنیم ؟ چگونه باید آنها را اندازهگیری کرد ؟ در واقع تالش
کافی برای روشن شدن اهمیت تمایز میان خالقیت افراد و محصوالت صرف نشده است .این

دو معموال ( یا با صراحت و بطور ضمنی ) درهم تنیده اســت» .در حقیقت پژوهشــگران به

همان اندازه که درباره محصوالت خالق عالقه مند هستند به همان اندازه در مورد افراد خالق

نیز عالقه مند هســتند  .بنابراین فرد خالق کیست ؟ وی بیان میکند» به نظر من ،پاسخی
روشــن و دقیق به این ســؤال ساده در متون ارائه نشده اســت»  .از نظر وی خالقیت فردی
مجموع محصوالتی اســت که فرد تولید میکند ( پیفر.)2012 ،بنابراین وی استدالل میکند

که تعریف خالقیت مربوط به دستاوردهای خالق است .
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گروهي ديگــر نظري غير از اين دارند و ميگويند مراحل يــك رفتار خالق اهميتي بيش

از نتايــج حاصل دارد .عدهاي معتقدند كه خصوصياتي كه از طريق وراثت به انســان منتقل
ميشود ،عامل تعيينکننده در ايجاد رفتارهاي خالق به حساب ميآيند و حال آن كه برخي
ديگر محيــط را موثرتر تلقي میکنند .برخی معتقدند خالقيت يك توانايي اســت كه تحت
تاثير عوامل فردي ،اجتماعي است .عوامل فردي مانند ويژگيهاي فردي نيز تحت تاثير عوامل
مختلف اجتماعي مثل خانواده و جو حاكم اســت پــس ميتوان گفت عوامل اجتماعي نقش

كليدي در خالقيت دارند و پرورش خالقيت مســتلزم وجود يك نظام آموزشــی خالق است.
1. Piffer
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مهمترين اجزاي تشــكيل دهنده يك نظام آموزشي عبارتند از :برنامه درسي ،محيط آموزشي

و معلم ,اين ســه ركن در مجموع عامل تقويت يا تضعيف خالقيت در دانشآموزان هســتند
(محمدي،1387 ،ص . )80
سايه سازمانهاي
خالق

جامعه خالق

خانواده خالق

نظام آموزشي
خالق
محیط آموزشی
خالق

معلم خالق

برنامه درسی خالق

دانشاموز خالق

ccارتباط بین جامعه و رشد خالقیت (محمدي)1387 ،

محيط مســاعد براي ايجاد رفتارهاي خالق را ميتــوان به راههاي مختلف به وجود آورد و

كرده است ،بنا كرد .محيط يا جوي كه به تحقق چنين هدفي ميانجامد بايد سه عامل اصلي
را مدنظر داشــته باشد كه عبارتند از :عامل فيزيكي ،عامل شناختی و عامل عاطفی (دوريس

جي ،شل كراس.)1370 ،1

در جريان توجه به جنبههاي فيزيكي ،شــناختی و عاطفي محيط سعي ميكنيم تا صحنه

را براي دو نوع يادگيري كه عبارتند از :يادگيري با هدف (دســتیابی به اهداف از پیش تعیین
شــده) و يادگیري بدون هدف (دســتیابی به اهداف از پیش تعیین نشــده) آماده سازيم .به
1. Krass and jee
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ف آن را تأييد
بايد آن را بر اســاس اصولي كه منجر به رفتار خالق ميشود و تحقيقات مختل 
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عبارت ديگر ميخواهيم شرايطي به وجود آيد تا زمينه براي بازدهي هر چه بيشتر رفتار خالق
چه عمدي و چه تصادفي فراهم شود( .دوريس جي ،شل كراس.)1370 ،

با این حال هدف غایی هر نظام آموزشــی ،پرورش فراگیران به عنوان شــهروندانی خالق

اســت اما وجود مسائلی در نظام آموزش و پرورش کشور باعث مختل شدن فرآیند خالقیت

در یادگیرندگان میشود که برخی از آنها به شرح زیر میباشد :

 .1اســتفاده اندک از روشهای آموزشــی پویا نظیر اکتشافی ،مشــارکتی ،بحث گروهی و

مطالعه موردی

 .2وجــود برخی دیدگاهها و باورهای ذاتی دربارهی اینکه هوش و خالقیت صفتهای ثابت

هستند و نمی توانند بهبود یابند

 .3استفاده از آموزش برنامهریزی شدهی سنتی (شهنی.)1388 ،

امروزه مهمترين دغدغهي نظام آموزشي و پرورشی يك كشور ،ايجاد بستري مناسب جهت

رشــد و تعالي ســرمايههاي فكري در جامعهي اطالعاتي و داناييمحور ميباشــد .براي آنكه
همهي گروههاي اجتماعي قادر باشــند بطور مؤثّر در چنين جامعهاي مشاركت داشته باشند،

بايد يادگيري پيوسته ،خالقيت ،نوآوري و نيز مشاركت فعال و سازندهي اجتماعي را بياموزند.
تح ّقق اين امر مســتلزم تعريف مجدد و نويني از نقش و كاركرد مدارس به عنوان اصليترين
نهادهاي آموزشــي در جامعه ميباشد .امروزه نظام آموزشي كشور به مدرسهاي نياز دارد كه
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بــا بهرهگيري از فناوري اطالعات و ارتباطات (فاوا) ،امکان يادگيري پيوســته را فراهم نموده

و فرصتهــاي نويني را در اختيار افراد براي تجربهي زندگي در جامعهي اطالعاتي قراردهد،
ِ
زیرســاخت توانمندساز براي تعليم
به گونهاي كه اين فناوري نه به عنوان ابزار ،بلکه در قالب
و آموزش حرفهاي محســوبميشود  .بكارگيري گستردهي فاوا در فرايند آموزش و پرورش،

همزمان با تح ّول در رويكردهاي آموزشــي درجهان ،زمينهي شكلگيري مدارس هوشمند را
فراهم آورده اســت (هوشمندسازي مدارس راهبرد تحولي وزرات آموزش وپرورش در توسعه
فناوري اطالعات و ارتباطات ،1391 ،ص .) 6

مدارس هوشمند رویکردهای جدید آموزشی هستند که با استفاده از فناوری رایانه تدریس

را بر عهده دارند  .این نظام آموزشی تلفیقی بوده و رویکرد مستقل آن به گونهای طراحی شده
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اســت که جوابگوی نیاز دانشآموزان متفاوت با روشهای یادگیری مختلف به منظور زندگی
در جامعه اطالعاتی باشد ( موذنی.)1386 ،

مدارس هوشــمند به سبب برنامههای درســي انعطاف پذير ،امكان تدريس با شيوههای نو

داشتن طيف وسيعي از برنامهها و روشهاي آموزشي و محوريت بخشيدن به نقش دانشآموز،

با در نظر گرفتن تفاوتهاي فردي و توجه بيشتر به نيازها ،عالئق و استعدادهاي دانشآموزان،

میتوانند در جهت از بين بردن يا كاهش دادن شــكاف آموزشــي موثر و مفيد باشند .جامعه
ي اطالعاتي آينده نيازمند افرادي است كه بتوانند فناوري اطالعات را خالقانه در جهت رشد
و توســعه بــه كار برند .در اين عصر بي بهره ماندن از دانــش ،بينش و مهارتهای به روز ،به

بيــكاري ،نابرابريهاي اجتماعي و در نتيجه پيدايــي نارضايتي و تنش ميانجامد و بنابراين در
اين دوره بيش از هر زمان ديگري جوامع انســاني نيازمند توســعه انساني ميباشند (مشايخ،

 ،1379ص .)162

در همین راســتا ســازمان آموزش و پرورش ایران به این نکته رسیده است که روشهای

آموزشــی فعلی نمی تواند چالشهای زندگی آینده را حل نماید ( افضل الســادات حسینی،

 )1376بنابراین به مدرسهای نیاز دارد که با بهرهگیری از فناوری اطالعات و ارتباطات امکان
یادگیری پیوسته را فرآهم نموده و فرصتهای نوینی را در اختیار افراد برای تجربهی زندگی
در جامعــه اطالعاتی قرار دهد .در این مدارس فرآیندهای یاددهی – یادگیری تقویت شــده

دانشآموزان در عصر دانایی محور فراهم میشــود  .مدرسه هوشمند فقط به معنی بکارگیری
فنــاوری اطالعات و ارتباطات در فرآیند آموزش و یادگیری نیســت  .در این مدارس ،برنامه

درسی و تحصیلی و سیالبس درسها از اهمیت باالیی برخوردارند  .بر نقش معلمان ،مدیران
و اولیاء در آموزش دانشآموزان تاکید بسیار زیادی میشود به خالقیت و نوآوری دانشآموزان

اهمیت زیادی داده میشود  .به هر حال فناوری اطالعات و ارتباطات در تسهیل و لذت بخشی
و تنــوع و اثربخش نمودن فرآیند آموزش و یادگیری و همچنیــن کارامد کردن ارتباطات و
تعامالت و مدیریت ذینفعان اهمیت حیاتی دارد  .مدرسه هوشمند مزایای فناوری اطالعات را

برای مدیران و کادر اجرایی و متربیان به مدرسه میآورد و باعث میشود که دانشآموزان سواد
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و محیط تعاملی یکپارچه برای ارتقاء مهارتهای کلیدی از جمله حل مســئله و خالقیت در
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فناوری را در مراحل آغازین زندگی خود بیاموزند .در این مدارس دانشآموزان بجای یادگیری

انفرادی با اســتفاده از فناوریهای نوین به برقراری ارتبــاط و تعامل با یکدیگر میپردازند .

دانشآموزان قوی تر ســریع تر یاد میگیرند میتوانند به ســوی مطالب درســی جدیدتر و
پیشــرفته تر بروند و آنهایی که ضعیف ترند به یادگیری خود تا جایی که برای پیشــرفت به
مراحل بعدی آماده شوند ادامه میدهند (سالیبه 2003 ،به نقل از حبیبی.) 1389 ،

ســند "هوشمند ســازي مدارس راهبرد تحولي وزرات آموزش وپرورش در توسعه فناوري

اطالعات و ارتباطات "منتشــره در ســال  1391اهداف هوشمند سازی مدارس را در پرورش

خالقیت به شرح ذیل بیان مینماید:

* تربيت نیروی انسانی متفکر و خالق براي ورود به ميدانهاي بين المللي با تكيه بر هويت

اسالمي -ايراني

* ايجاد محيطي پويا و جذاب براي شــكوفايي كامل استعدادها و بروز خالقيتهای فردي

و جمعي دانشآموزان

برخــی مطالعات انجام گرفته وجود ارتباط میان اســتفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات

درمدارس و خالقیت در دانشآموزان را نشــان میدهند  .بهزادی و منوچهری ( )2013در

تحقیقی با عنوان بررسی خالقیت دانشآموزان از طریق تابلوی هوشمند در یادگیری ریاضیات

به بررســی استفاده از بردهای هوشمند در تدریس درس ریاضی پرداخته است که نتایج این
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تحقیق نشــان داد که تفاوت معنیداری میان سطح خالقیت دانشآموزانی که ریاضیات را با

استفاده از برد هوشمند یاد گرفته اند با سطح خالقیت دانشآموزانی که ریاضیات را با استفاده

از روشهای ســنتی یاد گرفته اند وجود داشت  .زنگنه (  ) 1386در پژوهشی با عنوان تاثیر

اســتفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات بر پرورش تفکر خالق دانشآموزان پسر دورهی اول
متوسطه شهر تهران پرداخته و هدف اصلی آن نیز بررسی تاثیر استفاده از فناوری اطالعات و

ارتباطات در آموزش بر پرورش تفکر خالق بوده است که نتایج بدست آمده اثر بخشی استفاده

از فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش را در خالقیت بطور کلی و در یک عنصر از آن یعنی

ابتکار را نشان داد اما سایر فرضیههای این پژوهش که در رابطه با عناصر دیگر خالقیت یعنی
سیالی ،انعطافپذیری و بسط بودند از نظر آماری تایید نشدند .
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آنتونی 1در ســال ( )2004در دانشگاه ملبورن تحقیقی تحت عنوان "خالقیت ،تصویرسازی

و فناوری دیجیتال" انجام داده اســت  .نتایج تحقیق نشــان داد که با استفاده از قابلیتهای
کامپیوتری میتوان خالقیت را در دانشآموزان تقویت کرد.

مسئله اساسی این پژوهش آن است که با توجه به چشم انداز مدارس هوشمند( اشاره شده
در هوشمندسازي مدارس راهبرد تحولي وزرات آموزش وپرورش در توسعه فناوري اطالعات
و ارتباطات)که بیان میکند « با ارتقای مدرسهي هوشمند به عنوان يك سازمان آموزشي و
پرورشی پيشرو ،این سازمان به قطب آموزش عمومي جامعه تبديل خواهد شد و با تقويت و
پشــتيباني مقولهي دانشآموز پژوهشمحور و افزايش ارتباط مؤثّر و چند جانبه بين "معلم و
شاگرد با مدرسه" و "مدرسه با جامعه"؛ مدرسه را به كانوني پويا ،مشتاق و قوي براي پرورش
نيروي انساني ّ
خلق و متف ّكر كه قابليت زندگي در عصر اطالعات را دارد ،تبديل ميكند» الزم
اســت تا با انجام تحقیقاتی میزان دست یابی مدارس هوشمند را به این هدف بررسی نماییم.
حال با توجه به مطالب گفته شده،این تحقیق به دنبال آن است که با مقایسه عملکرد مدارس
هوشــمند و مدارس عادی بر خالقيت دانشآموزان پسر سال اول دورهی اول متوسطه شهر
تهران به سؤاالت زیر پاسخ گوید:
 .1آیا میزان خالقیت دانشآموزان مدارس هوشمند بیشتر از دانشآموزان مدارس عادی است؟

 .2آیا میزان مؤلفه ســیالی دانشآموزان مدارس هوشــمند بیشتر از دانشآموزان مدارس
 .3آیا میزان مؤلفه ابتکار دانشآموزان مدارس هوشــمند بیشــتر از دانشآموزان مدارس

عادی است ؟

 .4آیا میزان مؤلفه انعطافپذیری دانشآموزان مدارس هوشــمند بیشــتر از دانشآموزان

مدارس عادی است؟

 .5آیا میزان مؤلفه بســط دانشآموزان مدارس هوشمند بیشــتر از دانشآموزان مدارس

عادی است؟

1. Anthony
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روش

پژوهــش حاضر از نوع علی – مقایســهای اســت  .جامعه پژوهش حاضر متشــکل ازکلیه
دانشآموزان ســال اول دورهی اول متوســطه شهر تهران اســت که در سال تحصیلی -91

 92مشــغول به تحصیل بوده انــد .برای انتخاب نمونه  250نفری پــس از انجام مصاحبه با
کارشناســان هوشمند سازی مناطق آموزش و پرورش 5 ،مدرسه هوشمند و  5مدرسه عادی

به شــیوه هدفمند و از هر مدرســه  1کالس بصورت تصادفی انتخاب شدند که از هر کالس
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تعداد  25نفر دانشآموز به تصادف انتخاب شدند.
در ســالهای اخیر عابدی کوشیده است وسیلهای برای اندازهگیری خالقیت تهیه کند که
ضمن دارا بودن اعتبار و پایایی قابل قبول ،در زمان نسبتا کوتاهی نیز اجرا و نمرهگذاری شود .
این آزمون با فرهنگ ایران مطابقت داده شده است  .عابدی در سالهای  1363-62با تشویق
و کمک گروهی از دانشــجویان درس روان ســنجی گروه روانشناسی دانشگاه تهران ،بر پایه
نظریه و تعریف تورنس از خالقیت ،یک آزمون  75سؤالی ( چند گزینهای ) برای اندازهگیری
خالقیت ســاخت  .مواد این آزمون در چهار گروه ســیالی ،بسط ،ابتکار و انعطافپذیری قرار
گرفت  .عابدی در سال  1986در دانشگاه کالیفرنیا در لوس آنجلس با کمک یکی از دانشجویان
خود مواد این آزمون را از نو ساخت  .آزمون شناخته شده بارها مورد تجدید نظر قرار گرفت .
پس از سه سال از شروع این کار فرم اولیه این آزمون تهیه گردید و برای ارزشیابی برای تمام
اســتادان دانشگاه علوم تربیتی کالیفرنیا فرســتاده شد  .فرم نیمه نهایی این آزمون بر اساس
اظهار نظر گروه استادان ساخته شد  .این فرم توسط یکی از استادان دانشگاه دوستو به اسپانیا
برده شد و به زبان اسپانیولی ترجمه شد و کتابچهای برای پژوهش درباره روایی و پایایی این
آزمون در دانشــگاه دوستو تهیه شد  .فرم آزمون ســنجش خالقیت که برای اجرا به اسپانیا
فرستاده شد شــامل  60سؤال بود ،هر سؤال  3گزینه داشــت ،گزینهها نشان دهنده میزان
خالقیت از کم به زیاد اســت که به ترتیب نمره یک تا  3میگیرند ،این نمرهها در چهار گروه
جمع میشــوند و چهار نمره به ترتیب سیالی ،ابتکار ،انعطافپذیری و بسط به دست میآید .
از آزمون تورنس نیز چهار نمره عامل ذکر شــده به دست میآید  .مشخصات آزمون عابدی و
همچنین نحوهی ارزیابی این آزمون در زیرقید شــده است ،نمونه آزمون خالقیت عابدی نیز
در پیوستها آمده است (عبدالملکی.)90 ،
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ddجدول  -1مشخصات سؤالهای پرسشنامه خالقیت عابدی (عبدالملکی)1390 ،
سؤالها

مولفهها

دامنه نمرات

1تا 22

سیال بودن

 22تا 66

 23تا 33

ابتکار

 11تا 33

 34تا 49

انعطافپذیری

 16تا 48

 50تا 60

بسط

 11تا 33

 1تا 60

خالقیت کل

 60تا 180

روایی و پایایی آزمون خالقیت عابدی

به منظور بررســی روایی آزمون خالقیت عابدی ،آزمون تفکر خالق تورنس به عنوان شاخص

روایی همزمان برای آزمون خالقیت عابدی استفاده شده است  .ضریب همبستگی بین خرده
آزمونهای ســیالی ،بسط ،ابتکار و انعطافپذیری به ترتیب 0/361 ،0/424 ،0/195 ،0/468

به دســت آمد که به جز مقوله بسط در سایر مقولههای همبستگی در حد  p ‹ %05معنادار
اســت  .ضریب همبستگی بین نمره کل آزمون تورنس و نمره کل آزمون عابدی معادل 0/64

بدست آمد( گنجی و همکاران. ) 1384 ،همچنین عابدی پایایی این آزمون را بر اساس آلفای

کرونباخ در چهار مؤلفه ســیال بودن ،ابتکار ،انطافپذیری و بســط را به ترتیب ( 67 ،0/75

یک گروه  40نفری ضریب همبستگی  0/91بین نمرههای دو نیمه آزمون به دست آورد ،که
حاکی از پایایی باالی این آزمون است  (.عرب زاده و همکاران. ) 1390 ،

یافتهها

در این بخش یافتههای حاصل از اجرای پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد .در بخش

آمار توصیفی ،شاخصهایی نظیر میانگین و انحراف استاندارد نمرات مورد استفاده قرار گرفته
است و در بخش آمار استنباطی و برای بررسی فرضیه پژوهش از آزمون تحلیل واریانس چند
متغیره بهره گرفته شده است  .نتایج بدست آمده در ادامه ارائه میشود .
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 )0/61 ،0/61 ،0/گزارش کرده است  .ارجمند با اجرای آزمون سنجش خالقیت عابدی روی
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ddجدول  -2آمار توصیفی خالقیت مدارس عادی و مدارس هوشمند

سیالی

ابتکار

انعطافپذیری

بسط
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خالقیت

مدارس

میانگین

انحراف استاندارد

فراوانی

عادی

51/54

5/263

125

هوشمند

52/82

5/893

125

کل

52/18

5/612

250

عادی

23/40

3/317

125

هوشمند

24/78

3/752

125

کل

24/09

3/601

250

عادی

36/92

4/734

125

هوشمند

38/06

4/491

125

کل

37/49

4/640

250

عادی

26/17

3/517

125

هوشمند

26/66

3/726

125

کل

26/42

3/624

250

عادی

138/03

13/992

125

هوشمند

142/32

15/056

125

کل

140/18

14/663

250

در جدول  2آمارههای توصیفی مربوط به نمرات مولفههای ســیالی ،ابتکار ،انعطافپذیری

و بســط و همچنین خالقیت شامل میانگین ،انحراف استاندارد و فراوانی است که به تفکیک
مدارس عادی و مدارس هوشــمند آورده شــده است  .بر اســاس اطالعات مندرج در جدول
فوق میانگین مدارس هوشــمند در مولفههای گفته شده به ترتیب ،38/06 ،24/78 ،52/82

 142/32 ،26/66میباشد  .میانگین مدارس عادی در مولفههای اشاره شده به ترتیب ،51/54
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 138/03 ،26/17 ،36/92 ،23/40میباشد  .در نمودار زیر میانگین مولفههای سیالی ،ابتکار،
انعطافپذیری ،بسط و خالقیت به تفکیک مدارس هوشمند و عادی نشان داده شده است .

ccبررسی مفروضههای تحلیل واریانس

یکــی از مفروضههای آزمون تحلیل واریانس چند گانه بررســی فرض تســاوی واریانس و

کواریانسها اســت  .جهت بررسی فرض صفر تساوی خطای واریانسها از آزمون لوین استفاده
شده است .در صورتی که فرض صفر تساوی خطای واریانسها پذیرفته شود ،به این معنی است

بودند بنا براین به کارگیری تحلیل واریانس برای هر یک از متغیرهای وابسته مورد تأیید است.
ddجدول -3آزمون لوین برای تساوی واریانس مربوط به هر متغیر وابسته
متغیرهای وابسته

درجه آزادی df1

درجه آزادي Df2

F

سطح معنیداری

زیر مؤلفه سیالی

1

248

2/695

0/102

زیر مؤلفه ابتکار

1

248

0/315

0/575
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که فرض همگنی واریانسها پذیرفته میشــود .بر اســاس نتایج مندرج ،سطح معناداری آماره
محاسبه شده بزرگتر از  0/05است  .بنابراین واریانسهای همه متغیرهای وابسته تقریباً مساوی
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متغیرهای وابسته

درجه آزادی df1

درجه آزادي Df2

F

سطح معنیداری

زیر مؤلفه
انعطافپذیری

1

248

0/455

0/501

زیر مؤلفه بسط

1

248

0/124

0/725

پاسخ به سؤالهای تحقیق

اثر متغیر مســتقل ( نوع مدرســه ) بر ترکیبی از متغیرهای وابسته در جدول زیر آورده شده

اســت  .با توجه بــه آنکه فرض همگنی واریانس و کواریانس در پژوهش حاضر برقراراســت
( ( )p<0/05جدول  ،)3اثر فیالیی مناسب ترین و دقیق ترین آزمون است .بنابراین با توجه

بــه دادههای مندرج درجدول  4میتوان دریافت که عالوه بــر اثر فیالیی بقیه آزمونها نیز
( <p (0/05معنیدار بودند و توان آزمون نیز به واســطه معنیداری آزمون المبدای ویلکز و
اثر هتلینگ باال بود .به عبارتی به واســطه باال بودن توان آزمونها میتوان گفت؛ نوع مدرسه

بر ترکیب خطی از متغیرهای وابسته تأثیرگذار است .

ddجدول  -4اثر متغیر مستقل نوع مدرسه بر خالقیت
متغیر مستقل
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نوع مدرسه

روش

اندازه

درجه آزادی
نسبت F
مفروض

درجه آزادی خطا معنیداری

اثر فیالیی

0/039

2/510

4

245

0/043

المبدای ویلکز

0/961

2/510

4

245

0/043

اثر هتیلینگ

0/041

2/510

4

245

0/043

بزرگترین ریشه روی

0/047

2/510

4

245

0/043

نتایج به دست آمده در جدول فوق به این مطلب اشاره میکند که نوع مدرسه ( هوشمند و

یا عادی ) برخالقیت بوجود آمده در دانشآموزان موثر اســت  .همانگونه که در جدول شماره
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 4نشان داده شده است بررسی تاثیر نوع مدرسه بر خالقیت در هر  4روش ذکر شده معنادار

بوده ( <p (0/05اســت .حال میتوان با اســتفاده از تحلیل واریانس تک متغیری مشخص

کرد که معنیداری بیشتر از جهت کدام متغیرهای وابسته است .که در جدول  5نتایج تحلیل
واریانس تک متغیری آمده است.

ddجدول  -5اثر متغیر مستقل نوع مدرسه بر هریک از متغیرهای وابسته
ميانگين
مجذورات

F
نسبت

سطح معنیداری

سیالی

102/400

1

102/400

3/281

0/071

ابتکار

118/336

1

118/336

9/437

0/002

انعطافپذیری

80/656

1

80/656

3/789

0/053

بسط

15/376

1

15/376

1/171

0/280

متغیرهای وابسته مجموع مجذورات درجه آزادي

سؤال اول -آیا میزان خالقیت دانشآموزان مدارس هوشمند بیشتر از دانشآموزان مدارس

همانطور که در جدول  4نشــان داده شــده است نوع مدرسه بر عامل خالقیت موثر است،

نظر به آنکه خالقیت ترکیبی از چهار مؤلفه است که احتماأل مهمترین نتایج مبتنی بر ویژگی
مورد توجه در خالقیت مربوط یه ایتکار اســت ( جدول  )5بنابراین اطالعات بدست آمده از

این پژوهش روشنگر تأثیر مدارس هوشمند بر خالقیت است.

سؤال اول – آیــا میزان مؤلفه سیالی دانشآموزان مدارس هوشمند بیشتر از دانشآموزان

مدارس عادی است؟

همانطور که در جدول  5نشــان داده شــده اســت ،نتایج حاصل از آزمون خالقیت عابدی
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عادی است؟
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نشانگر آنست که تفاوت میان نمرات سیالی مدارس هوشمند و مدارس عادی در سطح 0/05

 <pمعنی دار نمی باشــد  .بر این اساس چنین نتیجه میشود که عملکرد مدارس هوشمند
نسبت به مدارس عادی در میزان مؤلفه سیالی تفاوتی ندارد .

ســؤال اول – آیا میزان مؤلفه ابتکار دانشآموزان مدارس هوشمند بیشتر از دانشآموزان

مدارس عادی است؟

همانطور که در جدول  5نشــان داده شــده اســت ،نتایج حاصل از آزمون خالقیت عابدی

نشانگر آنست که تفاوت میان نمرات ابتکار مدارس هوشمند و مدارس عادی در سطح 0/05

 <pمعنی دار میباشــد  .بر این اساس چنین نتیجه میشــود که عملکرد مدارس هوشمند
نسبت به مدارس عادی در میزان ارتقاء مؤلفه ابتکار متفاوت است .

ســؤال چهارم – آیا میزان مؤلفه انعطافپذیری دانشآموزان مدارس هوشــمند بیشتر از

دانشآموزان مدارس عادی است؟

همانطور که در جدول  5نشــان داده شــده اســت ،نتایج حاصل از آزمون خالقیت عابدی

نشــانگر آنســت که که تفاوت میان نمرات انعطافپذیری مدارس هوشمند و مدارس عادی

در ســطح  <p 0/05معنی دار نمی باشــد  .بر این اساس چنین نتیجه میشود که مدارس
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هوشمند نسبت به مدارس عادی در میزان مؤلفه انعطافپذیری تفاوتی ندارد .

سؤال پنجم – آیا میزان مؤلفه بسط دانشآموزان مدارس هوشمند بیشتر از دانشآموزان

مدارس عادی است؟

همانطور که در جدول  5نشــان داده شــده اســت ،نتایج حاصل از آزمون خالقیت عابدی

نشــانگر آنســت که که تفاوت میان نمرات بسط مدارس هوشمند و مدارس عادی در سطح

 <p 0/05معنی دار نمی باشــد  .بر این اســاس چنین نتیجه میشود که مدارس هوشمند
نسبت به مدارس عادی در میزان مؤلفه بسط تفاوتی ندارد .
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نتیجهگیری

نتایج به دست آمده در این پزوهش هم راستا با نتایج پژوهشهای زنگنه ( ,)13861آنتونی()2004

و منوچهری وبهزادی( )2013در مورد خالقیت نشــان داد که تفاوت معنیداری در خالقیت

کل و همچنین یکی از زیر مولفههای این عامل میان دانشآموزان مدارس هوشمند و مدارس
عــادی وجود دارد .اما ســایر فرضیههای این پژوهش که در رابطه بــا عناصر دیگر خالقیت
یعنی ســیالی ،انعطافپذیری و بسط بودند از نظر آماری تایید نشدند .بنظر میرسد که این
تفاوت(نسبتا اندک) نشات گرفته از بعد سخت افزاری مدارس هوشمند است بدین معنی که

افــزودن تجهیزات به کالسهای درس بعلت تازگی و ذوق زدگی دانشآموزان تاثیری هرچند

جزئــی و موقتی در خالقیت دانشآموزان ایجــاد مینماید اما باید به این نکته اذعان کرد که
جريان ورود فناوري به نظام آموزشي در نهايت يك جريان نرمافزاري است و نه سختافزاري.
صرف ورود رايانه و امكانات شــبكهاي ،منجر به يك تحول بنيادين در تعليم و تربيت نخواهد
شد .حیات و پویایی سیستم يادگيري الکترونیکی به محتوای آموزشی درون آن وابسته است.

همچنانکه پیشتر گفته شــد ،اگرچه خرید تجهیزات و آمادهسازی زیرساختها برای ورود
فناوری به مدارس مســئلهای ضروری و غیر قابل انکار اســت ،اما در صورت نبود محتواهای

آموزشی الزم ،به خودی خود فاقد ارزش و اعتبار است(هوشمندسازي مدارس راهبرد تحولي
وزرات آموزش وپرورش در توســعه فناوري اطالعات و ارتباطات ،1391 ،ص  .) 34محمدی
آموزشی خالق به معلمان و همچنین برنامه درسی خالق نیز نیاز است .
کارکردهای یادگیری الکترونیکی را میتوان به دو بخش تقسیم نمود:

 -۱بخش اول مواردی مانند تســریع و تســهیل در تکثیر و انتقال مطالب ،تغییر ابزار ارایه

محتــوی از گچ و تخته و ماژیک بــه ابزارهای الکترونیکی ،واگــذاری کنترل آهنگ و زمان
یادگیری به ماشین ،واگذاری آزمونها و سنجشها به ماشین و امثال آن است.

 -۲امــا بخش اول کارکردها ،که یادگیری الکترونیکــی را در جایگاهی رفیع قرار میدهد،

کارکردهایی است که باعث تغییر در مدلها و پارادایمهای آموزش میشود.

آنچه که در دسته اول کارکردها اتفاق میافتد” ،درگیر کردن هیجانات ،کنجکاوی ،عواطف و
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( )1387در ایــن خصوص بیان میکند که برای پرورش دانشآموزانی خالق عالوه بر محیط
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حتی شخصیت و هویت یادگیرنده در فرایند یادگیری“ است .استفاده از بازی ،پویانمایی ،تنوع

در مســیرهای یادگیری با ابزارهای  ITو تعاملی بودن ســامانهها ،ذهن یادگیرنده را به شدت

درگیر یادگیری نموده و باعث مواجههای فعال ،خالقانه و مولد با موضوع ارایه شده میگردد.

خطای راهبردی بسیاری از فعاالن این حوزه ،توجه صرف به کارکردهای دسته اول (تسریع

و تسهیل در فرایندها و محتواهای موجود یادگیری الکترونیکی) و کم توجهی به کارکردهای

دســته اول و تولید محتوای جدید اســت؛ هر چند حتی در مورد دسته اول نیز درست عمل

نشــده اســت .نگاهی به اخبار مربوط به یادگیری الکترونیکی و مدارس هوشــمند در کشور
حکایت از این خطای بزرگ دارد.

با مراجعهای کوتاه به مدارســی که اقدام به خرید تجهیزات کرده اند ،مشاهده میکنیم که

خبری از محتوای جدید و مهارتهای بهره برداری از تجهیزات نیست و همان داستان قدیمی

ورود تکنولوژی قبل از فرهنگ اســتفاده از آن به ذهن متبادر میشود .اهمیت باالتر نرم افزار
نســبت به سخت افزار ،در فناوریهای آموزشــی پررنگ تر از سایر فناوریهاست ،چراکه بخش
مهمتر این فناوریها ابعاد نرم آن است که توجهی به آن نمی شود ( سایت تریبون).

در زمینهی شــکلگیری مدارس هوشــمند طی چندین سال گذشــته در ایران اقدامات

مختلفی را در راســتای توســعهی این مدارس انجام گرفته اســت  .رویکرد مطرح در تهیه

نقشــه راه مدارس هوشمند در ایران ایجاد یک تحول اساسی در نظام آموزشی نبوده است .
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به عبارت دیگر هوشــمند سازی مدارس در این مقطع به دنبال تحوالت گسترده و بنیادین
در نظام آموزشــی نیست چراکه این تحوالت مستلزم تغییرات باال به پایین در نظام آموزشی

کشور و تبیین فلسفه آموزشی این نظام در عصر دانش محور است  .بر اساس این فلسفه باید
تغییرات کلیدی در برنامه درسی ،محتوای آموزشی و نظام ارزشیابی صورت گیرد.تا زمانی که
این تغییرات رخ ندهد نمی توان به یک مدرسه هوشمند کامال ایده آل پرداخت (نقشه راه
مدارس هوشمند ،1390 ،ص.) 7

نكته مورد توجه اين اســت كه ،اجراي موفق اين نوع مدارس با به كارگيري صرف فناوري

اطالعات و ارتباطات بدون در نظر گرفتن فلســفه و علل استقرار آن در نظام آموزشي كارساز

نيســت .ورود فناوري به مدارس در دو بعد ســخت افزاري (منابع مالي ،تجهيزات و ســاخت
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زير شــبکه) و نرم افزاري (اهداف ،روشهای تدريس ،فرهنگ ،نگرش ،دانش و مهارت) ،قابل
بررسي است .آنچه كه مبرهن است،پيشرفت تك بعدي فناوري در كشورهاي در حال توسعه
ميباشــد ،از اين جهت كه تنها از طريــق تخصيص بودجه به تجهيز مــدارس و وارد كردن
فناوريهاي نوين میپردازند و بعد نرم افزاری آن راکمتر مورد توجه قرار میدهند  .مســائلي

كه كشورهاي در حال توسعه بايد مد نظر قرار دهند ،اين است كه با صرف تجهيز مدارس به
فناوري نمي توان براي حضور در بازارهاي رقابتي و تاثيرگذاري بر جوامع آماده شد ،بلكه بايد
مدارس را متناســب با عصر فناوري به گونهای تغيير داد كه منابع انساني مورد نياز جوامع را

پرورش دهند (صمدی.)1391،

با نگرش به اینکه چند ســالي است كه ايران در زمره ي كشورهايي قرارگرفته است كه به

تجهيز مدارس خود در مقاطع مختلف پرداخته است و هزينههای زيادي را براي ايجاد مدارس

هوشــمند تخصيص داده اســت و همچنین با توجه به اینکه در نقشه راه مدارس هوشمند
شهر تهران صراحتا به این نکته اشاره شده است که رویکرد مطرح در تهیه نقشه راه مدارس

هوشــمند ایجاد یک تحول اساســی در نظام آموزشی نبوده است و منظور از هوشمند سازی
توانمند ســاختن نظام آموزشــی در سطح شــهر تهران برای ارتقاء کیفیت فرآیند یاددهی و

یادگیری بر اساس برنامه درسی و محتوای آموزشی حاضر میباشد نباید این انتظار را داشت
که صرف مجهز کردن مدارس با تجهیزات به روز تغییری شــگرف در یادگیری دانشآموزان

نیازمند معلمانی آگاه و همچنین برنامه درسی مناسب میباشد .

بنابــر این با توجه به یافتههای این پژوهش که نشــان میدهد تفــاوت معنیداری میان

خالقیت دانشآموزان مدارس هوشمند و مدارس عادی وجود دارد لذا پیشنهاد میشود

در فاز نخست برنامه ریزان آموزشی نسبت به مجهز کردن کالسهای درس مدارس عادی

به منظور ارتقای خالقیت دانشآموزان مدارس عادی افدام نمایند .

برای به حد اکثر رســاندن کارآیی مدارس هوشمند در پرورش دانشآموزانی توانا و خالق

الزم است ،برنامه ریزان درسی در تولید محتواهای الکترونیکی متناسب با روشهای اکتشافی

و حل مسئله ،به منظور افزایش خالقیت دانشآموزان اقدام نمایند .
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ایجاد شود بلکه یک مدرسه هوشمند در سطح بیان شده در کشور عالوه بر تجهیزات مناسب
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