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چکیده   

در مطالعــۀ حاضــر »روش تدریــس مشــارکتی ازطریــق محیــط یادگیــری الکترونیکــی« بــا »شــیوۀ ســخنرانی« 
مقایســه شــده و تأثیــر آن هــا بــر خالقیــت و پیشــرفت درســی بررســی شــده اســت. ایــن مطالعــه بــه روش 
تجربــی و بــا به کارگیــرِی طــرح پیش آزمــون و پس آزمــون بــا گــروِه گــواه انجــام شــده اســت. جامعــۀ آمــاری 
ــتان اســالم آباد  ــتان شهرس ــۀ دوم دورۀ متوســطۀ دوم هنرس ــِر پای ــوزان پس ــۀ دانش آم ــامل هم ــْش ش پژوه
غــرب بــود کــه در ســال تحصیلــِی 95 -1394 مشــغول بــه تحصیــل بودنــد. نمونــۀ آمــاری شــامل 30 
نفــر دانش آمــوز پســر پایــۀ دوم دورۀ متوســطۀ دوم )15نفــر گــروه آزمایــش و 15نفــر گــروه گــواه( بــود کــه 
اطالعــاِت آن به شــیوۀ نمونه گیــرِی دردســترس بــه دســت آمــد. پرسشــنامۀ خالقیــت تورنــس و آزمونــی کــه 
محقــق آن را طراحــی کــرده بــود، ابــزار ایــن پژوهــش بــود. روایــِی ابــزاْر ازطریــق روش همســانِی درونــی 
بررســی شــد کــه بــرای پرسشــنامۀ خالقیــت برابــر بــا 81% بــود. پایایــی آزمــون ازطریــق روش بازآزمایــی 
ــود.  ــکار84% ، در انعطاف پذیــری 86% و در بســط، 79% ب ــه دســت آمــد کــه در ســیالی 86% ، در ابت ب
همچنیــن، پایایــی بــرای پرسشــنامۀ پیشــرفت تحصیلــی ازطریــق روش بازآزمایــی 84% بــه دســت آمــد. 
بــرای انجــام محاســبات آمــاری از نرم افــزار  spssنســخۀ 16 اســتفاده شــد و بــرای بررســی فرضیه هــای 
پژوهــش، آزمــون تحلیــل کوواریانــس بــه کار رفــت. نتایــج حاصــل از تجزیه وتحلیــل داده هــا نشــان داد 
کــه خالقیــت و پیشــرفت تحصیلــی دانش آمــوزاِن گــروه آزمایــش در مقایســه بــا گــروه کنتــرل بــا ضریــب 
ــج پژوهــش حاضــر، روش تدریــس  ــه اســت. براســاس نتای ــادار افزایــش یافت ــان 95% به طــور معن اطمین
ــت و  ــر خالقی ــت ب ــذار و مثب ــه ای اثرگ ــی مؤلف ــری الکترونیک ــط یادگی ــق محی ــارکتی ازطری ــری مش یادگی
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مقدمه 

نظام  هر  و کارایی  است  جامعه  آن  آموزشی  توان  گرو  در  جامعه ای  هر  افراد  تحصیلی  پیشرفت 
کرد؛  برآورد  آموزشی  اهداف   به  نظام  آن  فراگیراِن  دستیابی  میزان  سنجش  با  می توان  را  آموزشی 
آموزشی  را معّین می کنند. در روش های  آموزشی  برنامه های  آموزشْی روش ها و  اهداف   همچنین، 
سنتی، معلم تنها ارائه دهندۀ اطالعات و دانسته ها است و دانش آموز پذیرندۀ غیرفعال آن هاست، این 
روش ها برخواسته از نگاه تک بعدی به آموزش است که فقط انتقال دانش به دانش آموزان را وظیفۀ 
آموزش و پرورش می داند )Kanjug, 2012(. در روش یادگیری مشارکتی ازطریق محیط یادگیری 
الکترونیکی فعالیت های گروهی بیشتر به چشم می خورد. این روش هم پشتوانۀ محکِم نظری دارد 
و هم ازنظر تجربی کاماًل تأیید می شود؛ این روش مخالف روش رقابت فردی است و رفتارگرایان 
و صاحب نظراِن یادگیری آن را تأیید کرده اند. اصطالح یادگیری مشارکتی شیوه ای آموزشی است که 
یادگیرندگان در سطوِح مختلِف اجرا در گروه های کوچک برای یک هدف مشترک با یکدیگر کار 
می کنند. یادگیرندگان به یک اندازه مسئول یادگیری دیگران نیز هستند. بنابراین موفقیت یادگیرنده به 
دیگر یادگیرندگان کمک می کند تا آن ها نیز موفق بشوند )Gokhale, 1995(. یادگیری مشارکتی 
رویکردی آموزشی به امر یاددهی و یادگیری است که گروه های یادگیرندگان را در کار با یکدیگر، 
برای حل یک مسئله، تکمیل یک وظیفه، یا تولید یک محصول درگیر می کند. یادگیری مشارکتی 
بر این اصل استوار است که یادگیری ذاتًا عملی اجتماعی است که شرکت کنندگان در آن ازطریق 
صحبت کردن با یکدیگر مطلبی را یاد می گیرند )Srinivas, 2010(. مک کونل1 )2006( یادگیری 
الکترونیکی ازطریق شبکه را ترجیح می دهد، زیرا با مشارکت و به کمک منابع درون شبکه رابطه ای 
یادگیری مهم است  این شیوه،  در  فراهم می کند.  را  یادگیری  اجتماعی شکل می گیرد که موقعیت 
و نه فناوری. یادگیری مشارکتی ازطریق شبکه بر آن است تا ازطریق کامپیوترهای شخصی متصل 
اینترنت یادگیرندگان را با یکدیگر پیوند دهد و آن ها را به عنوان یک اجتماِع یادگیری در منابع  به 
آموزِش  از  الکترونیکی  یادگیرِی  شیوۀ  به این ترتیب،  سهیم کند؛  آن  مسئولیت های  و  تجربه  علمی، 
سفِر  یک  در  گروه  هر  شیوه  این  در  می کند.  پشتیبانی  توسعۀ شغلی  و  بزرگساالن  یادگیری  و  باز 
یادگیری که مستلزم مشارکت است شرکت می کنند، اما دقیقًا مشخص نیست که آن  ها چطور باید با 
یکدیگر کار کنند یا اینکه پیامدهای یادگیری آن ها چه باید باشد. این شیوه نیاز آموزشی یادگیرندگان 
برای كار در محیط های یادگیری اجتماعی را در نظر می گیرد كه بر دو جنبة طبیعت موقعیت محور 
یادگیری و اهمیت محصول مشترك و مشاركت استوار است. به عبارتی، اینترنت و شبکه می توانند 
از كار گروهی پشتیبانی کنند و محیطی مجازی برای تمرین كردِن یادگیرندگان با یکدیگر فراهم کنند، 
یادگیرندگان  الکترونیکی،  یادگیرِی  در  بیاورند.  وجود  به  مشاركت  و  بگذارند  اشتراک  به  را  منابع 
1 . McConnell
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مدیریت  و  نظارت  یادگیری خود  بر  و  انتخاب کنند  را  از محتواهای گوناگون  می توانند گستره ای 
داشته باشند. همچنین، آن ها می توانند با دیگران ازطریق فرایندهای مذاكره و مباحثه همیاری كنند. 
دیدگاه  خودشان  یادگیرِی  دربارۀ  می كند كه  تشویق  را  آن ها  محیط ها  این  در  یادگیرندگان  فعالیت 
انتقادی داشته باشند و با تمركز بر یادگیری و پیشرفِت خودشان به وسیلۀ انتقاد از خوْد میان مفاهیم 
و ایده ها ارتباط برقرار کنند )دانشور، 1389(. در این نظام آموزشی، کالس درِس الکترونیکی مغِز 
فراگیران است و  از شبکه ای ست که محل حضوِر مجازی  و متشکل  به شمار می آید  نظام  متفکر 
ماهواره ای که ازطریق امواج کوتاه یا کابل، آن ها را به هم پیوند می دهد. در این رویکرِد فناورانه و 
دیجیتال، تمرکز کمتری وجود دارد، به عبارتی، این امر به حال و آینده نظر دارد و ماجراجویانه تر به 
مسائل می نگرد. درحقیقت، نرم افزاری در قالِب نظام مدیریتی انعطاف پذیر و همگام با تغییرات و 
نیازهای جامعه بر آموزش و یادگیری نظارت دارد و باعث سرعت و اثربخشی فرایند آموزش می شود، 
روابط میان یادگیرندگان را مدیریت می کند و منابع انسانی را گسترش می دهد؛ به این ترتیب فرایند 
آموزش بهینه می شود که از آن با عنواِن نظام مدیریِت یادگیری1 یاد می شود. نظریۀ زیربنایی آموزشی 
آن نظریۀ ساخت گرایی ست که فرایند طراحی آموزشی در آن خاص و انعطاف پذیر است که با گروهی 
متشکل از متخصصان گوناگون و با گذاشتن مراحلی چون تعریف طراحی، اجرا و ارزشیابی انجام 
می شود )رضوی، 1388(. این رویکرد به گونه ای است که مدرساِن آن پویا و متحرک اند و با فرهنگ 
و فلسفۀ یادگیری آشنایی کامل دارند. آن ها در کنار به کارگیرِی فناورِی اطالع رسانِی جدید، به عنوان 
تسهیل کننده2، بر روی جنبه های انسانِی تدریس و یادگیرْی بیشتر تأکید و تمرکز می کنند و آن گاه به 
آموزش مشعول می شوند. به عبارتی، با ترسیم مرزهای حوزۀ مطالعاتی و انتخاب و به کارگیری دقیق 
داده هایی درحِد نیاز فراگیران، از میان انبوه اطالعات موجود، تکالیف و رفتارهای فراگیران را در 
حین ارتباط با سایت های یادگیری از راه دور، با کنترل ازطریق شبکه بررسی می کنند تا سطح علمی 
آن ها هر روزه ارزیابی شود و بالعکس یادگیرندگان نیز این امکان را دارند که مدرسان خود را ارزیابی 
تا اشکاالت آن ها را یادآوری کنند؛ بدین ترتیب، فاصلۀ میان استاد و شاگرد کاهش می یابد.  کنند 
به  وجود می آورد.  را  ارتباطات  یادگیرْی فلسفۀ شناخت آموزش  پس مشارکت فراگیران در جریاِن 
توسعۀ فناوری الکترونیکی در زمینۀ آموزْش انعطاف پذیری موجود در یادگیرنده و یاددهنده را افزایش 
می دهد و موجب گسترش استفاده از شیوه های جدید آموزش و یادگیری در مؤسسه های آموزشی 

می شود )سعیدپور و طبسی، 1389(.

یادگیری مشارکتی ازطریق محیط الکترونیکْی فضای آموزشی پویایی به وجود می آورد و شیوه های 
ارائۀ مطالب درسی را بهینه می کند تا یادگیری عمیق تر وجدی تر شود؛ در چنین فضای آموزشی ای 

1 . learning management system
2 . facilitator
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و  )کشاورز  می شوند  بهره مند  موضوعات  از  خود  توانایی  به اندازۀ  افراد  سنتی،  آموزش  برخالف 
پیشرفت تحصیلی  می دهد  نشان  و همکارانش )2009(  پارو1  پژوهش  نتایج  همکاران، 1393(. 
بهتر  به نحو چشمگیری  بودند  دیده  آموزش  به صورت مشارکتی  در فضای مجازی  دانشجویانی که 
دربارۀ   )2010( الیوت2  تحقیق  نتایج  همچنین  بود.  سنتی  روش  به  آموزش دیده  دانشجویان  از 
آن است که عملکرد  از  الکترونیکی حاکی  آموزش  با روش تدریس  مقایسۀ روش تدریس سخنرانی 
گروه آموزش دیدۀ الکترونیکی بیش ازحِد متوسط، و بهتر از عملکرد گروِه گواه بوده است. دیاکولو3 
پیشرفت تحصیلی  بین  یافتند که  نتیجه دست  این  به  پژوهش خود  در  نیز  وهمکارانش )2010( 
دانش آموزان و روش تدریس مشارکتی ازطریق آموزش الکترونیکی همبستگی معناداری وجود دارد 
روش های  از  یکی  به عنوان  نیز،  یادگیری مشارکتی  روش  )کشاورز و همکاران، 1393(. همچنین 
خود  اصلی  رسالت  از  ایران  مدارس  امروزه  است.  داشته  چشمگیری   توسعة  خالقیت،  پرورش 
)پرورش تفكر( دور افتاده اند و بیشتر به مراكز و مؤسساتی برای انتقال دانش به حافظۀ دانش آموزان 
و  اطالعات  روزافزون حجم  رشد  با  شده اند.  تبدیل  آن ها  پروراندن  به جای  آن ها  ذهن  پركردن  و 
می یابد.  ضرورت  مدارس  درسِی  برنامه های  در  تعقل  و  تفكر  پرورش  آن،  به  مربوط  چالش های 
درحقیقت، باید دانش آموزی نقاد و خالق پرورش داد که توان انتخاب و به كارگیری این اطالعات و 
همگام شدن با آن را داشته باشد )قائدی، 1385(. گلیفورد4 )1967( چهار عنصر را برای خالقیت 
پیشرفت. عنصر سیالی  و  ابتکار  انعطاف پذیری،  دارد: سیالی،  آموزشی  ماهیتی  است که  برشمرده 
به کمیت یا تعداد ایده ها، انعطاف پذیری به تنوع وگوناگونی ایده ها، ابتکاْر به منحصربه فردبودن یا 
غیرمعمولی بودِن ایده ها و پیشرفْت به جزئیات ایده ها مربوط می شود. مرور پژوهش های خالقیت 
نیز بیانگر آن است که خالقیت در ترکیب عناصر اصلی خود )یعنی سیالی، انعطاف پذیری و ابتکار( 
تحت تأثیر آموزش افزایش می یابد و به ویژه توانایی ابتکار جهشی پیدا می کند )برون و همکاران، 

.)1392

پیرخائفی )1390( بیان می کند که در وضعیت کنونی، رابطۀ تعلیم و تربیت و فناوری و خالقیت 
بسیار چالش برانگیز شده است و به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران، با تکیه بر عقاید سنتی و قدیمی، 
خالقیت دیگر نمی تواند ابعاد اجتماعی بشر را تبیین کند. خالقیت و فناوری در دنیای امروز ترکیبی 
فوق العاده از یادگیری و رشد انسانی است که در تعامالت روزانۀ هر جامعه جریان دارد و فناوری 
اطالعاتی و ارتباطی، نقشی معنادار در رشد و بسط آن دارد و خلق دانش های نوین به تعامل با مواد، 
از پژوهش هایی  افراد در زمینه های خاص وابسته است )برون و همکاران، 1392(.  فعالیت ها و 
که در این زمینه صورت گرفته است، می توان به پژوهش زنگنه و همکارانش )1392( اشاره کرد 
1 . Paroo et al.
2. Eliot
3 . Deyakulu et al.
4 . Guliford
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رشد  به طور کلی،  است.  تفکر خالق  بر  آن  وتأثیر  الکترونیکی  آموزش  به کارگیرِی  تأثیر  دربارۀ  که 
دربارۀ  نیز  قربانی )1390(  این پژوهش است. پژوهش دالور و  نتایج  از مهم ترین  خالقیت یکی 
نقش آموزش الکترونیکی در یادگیری خالق دانشجویان از دیدگاه هیئت علمی دانشگاه بود. نتیجۀ 
این پژوهش نشان داد که یادگیری مبتنی بر آموزش الکترونیکی در افزایش خالقیت دانشجویان نقش 
دارد. نتایج پژوهش های صالحی و همکارانش )1389( و نیز فاطمی )1383( بیانگر رشد خالقیت 
در دانش آموختگان آموزش دیدۀ الکترونیکی ازطریق یادگیری مشارکتی نسبت به آموزش دیدگان روش 
تحصیلی  مختلف  دوره های  برنامه های  ازآنجاكه   .)1393 همکاران،  و  )بنی هاشم  بود  سخنرانی 
آن،  به دنبال  و  می کند  نابود  را  خالقیت  بنابراین،  می كند،  ضعیف  را  تخیل  تاحدی  ما  در كشور 
عملکرد تحصیلی و پیشرفت فرد را تضعیف می کند. برای پرورش خالقیت و پیشرفت تحصیلی در 
دانش آموزان باید از شیوه های جدید استفاده كرد. ازاین رو، این تحقیق بر آن است تا با استفاده از 
یکی از روش های تدریس نوین، یعنی روش تدریس مشارکتی ازطریق محیط یادگیری الکترونیکی، به 
تأثیر آن در افزایش خالقیت وپیشرفت تحصیلی بپردازد .در این زمینه، گرچه پژوهش های مشابه ای 
ازطریق محیط  ندارد که مستقیمًا روش تدریس مشارکتی  انجام شده است، هنوز پژوهشی وجود 
یادگیرِی الکترونیکی را با شیوۀ سخنرانی مقایسه کرده باشد و تأثیر آن را بر خالقیت و پیشرفت درسی 
بررسی کرده باشد. پژوهش حاضر در پی پاسخ دادن به این پرسش اساسی است که آیا روش تدریس 
مشارکتی ازطریق محیط یادگیری الکترونیکی می تواند بر خالقیت و پیشرفت تحصیلی کاربران تأثیر 

داشته باشد. بنابراین، فرضیه های این پژوهش عبارت است از:

- روش تدریس مشارکتی ازطریق محیط یادگیری الکترونیکی در مقایسه با شیوۀ سخنرانی تأثیر  
بیشتری بر میزان سیالی تفکر دانش آموزان دارد.

- روش تدریس مشارکتی ازطریق محیط یادگیری الکترونیکی در مقایسه با شیوۀ سخنرانی تأثیر 
بیشتری بر میزان ابتکار تفکر دانش آموزان دارد.

- روش تدریس مشارکتی ازطریق محیط یادگیری الکترونیکی در مقایسه با شیوۀ سخنرانی تأثیر 
بیشتری بر میزان انعطاف تفکر دانش آموزان دارد.

- روش تدریس مشارکتی ازطریق محیط یادگیری الکترونیکی در مقایسه با شیوۀ سخنرانی تأثیر 
بیشتری بر میزان بسط تفکر دانش آموزان دارد.

- روش تدریس مشارکتی ازطریق محیط یادگیری الکترونیکی در مقایسه با شیوۀ سخنرانی تأثیر 
بیشتری بر میزان خالقیت دانش آموزان دارد.

- روش تدریس مشارکتی ازطریق محیط یادگیری الکترونیکی در مقایسه با شیوۀ سخنرانی تأثیر 
بیشتری بر میزان پیشرفت درسی دانش آموزان دارد.
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روش پژوهش

روش به کاررفته در این پژوهْش روش نیمه آزمایشی و طرح پیش آزمون  و  پس آزمون با گروه گواه بود. 
جامعۀ آماری پژوهْش شامل همۀ دانش آموزان پسِر پایۀ دوم دورۀ متوسطۀ دوِم هنرستان شهرستان 
اسالم آباد غرب بود که در سال تحصیلِی 95-1394 مشغول به تحصیل بودند و تعداد آن ها طبق 
آمار دریافتی از مرکز آموزش وپرورش 215 نفر بود. نمونۀ آماری شامل دو کالس پسر پایۀ دوم دورۀ 
دانش آموزان هر کالس  تعداد  انتخاب شدند.  دردسترس  نمونه گیرِی  به شیوۀ  بود که  دوم  متوسطۀ 
پانزده نفر بودند که درکل سی  تن می شدند و به صورت تصادفی به دو گروه گواه وآزمایشی تقسیم 
شدند. باتوجه به شرکت کنندگاِن انتخاب شده شروِط شروِع پژوهش بدین شرح بود: شرکت کنندگان 
باید درس مبانی کامپیوتر را در طول سال تحصیلی انتخاب کرده بودند. معیار خروج از پژوهْش 
شرکت در دورۀ تحقیق به مدت یک نیمسال تحصیلی و پاسخ گویی به سؤاالت پرسشنامه و سؤاالِت 
از دو گروه گرفته شد،  آزمون خالقیت  آزمایش و گروه گواه،  انتخاب گروه  از  پس  بود.  پس آزمون 
از  استفاده  با  هفته(  در  جلسه  )دو  هفته  به مدت هشت  آزمایش  پیش آزمون، گروه  اجرای  از  پس 
ازپیش تعیین شده را آموزش  الکترونیکی( فصول  روش مشارکتی )پژوهش ازطریق محیط یادگیری 
آموزش  با روش سنتی و معمول در همان تعداد جلسات  را  نیز همان فصول  دیدند و گروه گواه 
دیدند. در روش پژوهِش گروهی، دانش آموزان به گروه های دو تا شش نفره تقسیم شدند و پس از 
انتخاب موضوع، هرکدام از اعضای گروه موضوعی را برای دیگران توضیح می داد و درنهایت از 
هرگروه نماینده ای تمام فصل را برای همۀ کالس توضیح می داد؛ پس از اینکه جلسات آموزش را 
پشت سر می گذاشتند، دوباره از آن ها آزمون گرفته می شد تا نتایِج دو آزمون بررسی شود. الزم به 
تعلیم وتربیت  امر  به  بود که در دو مدرسة مذکور مشغول  نفر  ذکر است مدرس هردو گروه یک 
بود. به این ترتیب کادربندی های آزمایشی را یک معلم واحد انجام می داد، یعنی به آموزش محتوای 
درسی یکسانی می پرداخت تا به این ترتیب تمام ویژگی های اخالقی اثرگذار ناشی از معلم بر کیفیت 
آموزشی به طور نسبتًا یکسان توزیع شود. همچنین پژوهشگر از مطالب فراوانی که در زمینۀ آموزش 
محیط الکترونیکی در پایگاه های اینترنتی موجود بود کمک گرفت و روش ساخت آزمون را ازطریق 
در  را  آموزشی خود  برنامة  و  فراگرفت  دانشگاه  در  آموزشی  تکنولوژی  گروه  در  الزم  آموزش های 
محیط الکترونیکِی ان اس اس1 پیاده کرد و درواقع کاِر این محیط تعاملی را، که مشارکت یادگیرندگان 
در امر یادگیری است، مطرح کرد . مدرس برای اجرای پژوهش خود شش درس اول مبانی کامپیوتر 
قرار  آزمایشی که  دروس  با  همراه  را  آن ها  اولیه،  اصالحات  اعمال  و  بررسی  از  پس  و  برگزید  را 
بود خوِد پژوهشگر ارائه دهد، در اختیار پنج نفر از دبیران کامپیوتر دورۀ متوسطه دوم قرار داد تا 
از اجرای تحقیق، همۀ  قبل  ارزشیابی شود.  ازلحاظ رعایت سلسله مراتب و جای درسِت مفاهیم 
1 . net support school
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آزمودنی ها در یک جلسۀ شصت دقیقه ای با اهداف تحقیق آشنا شدند و به دانش آموزان اجازه پرسیدن 
دربارۀ موضوع آموزشی داده شد. از جلسۀ دوم، اعضای دو گروه به روش آموزش مبتنی بر آموزش 
مشارکتی در محیط الکترونیکی و روش مرسوم )بدون استفاده از رسانۀ الکترونیکی( آموزش دیدند. 
این  در  اجرا شد.  پیشرفت تحصیلی  و  در هردو گروه، پس آزمون خالقیت  پایاِن جلسات  از  پس 
به کار رفت و داده ها به کمک نرم افزار   آزمون تحلیل کوواریانس  پژوهش برای آزمودن فرضیه ها، 

شد. spss16تجزیه وتحلیل 

ابزارهای پژوهش

در پژوهش حاضر، برای گردآوری اطالعات از پرسشنامۀ خالقیت تورنس و پرسشنامه ای که خود 
پژوهشگر ساخته بود استفاده شد. پرسشنامۀ استاندارد تورنس شصت سؤال سه گزینه ای دارد که 
دکتر عابدی استاد دانشگاه تهران در سال 1372 آن را طراحی کرده است. این پرسشنامه چهار عامل 
تشکیل دهندۀ خالقیت، یعنی سیالی، ابتکار، انعطاف  و بسط، را می سنجد که به ترتیب شامل 16، 
22، 11 و 11 گزینه است. یعنی سؤال   های 1 تا 22 عامل ابتکار، 23 تا 38 عامل سیالی، 39 تا 
49 عامل انعطاف و 50 تا 60 عامل بسط را می سنجد. البته هریک از این دسته سؤاالت درواقع یک 
خرده آزمون است. هر گزینه سه پاسخ متفاوت )الف، ب و ج( با ارزش کیفی دارد و تبدیل پذیر به 
ارزش کمی یا عددِی 0، 1 و 2 است. فرض است، در هر سؤال، انتخاب کنندۀ گزینۀ الف کمترین 
میزان و انتخاب کنندۀ گزینۀ ج بیشترین میزان خالقیت را دارد. مجموع نمرات کسب شده در هر 
خرده آزمون، نمایانگر نمرۀ آزمودنی در آن بخش است و مجموع نمرات آزمودنی در 4 خرده آزمون، 
نمرۀ کلی خالقیت فرد را نشان می دهد. نمرات حاصل از سنجش هر 4 عامل به تنهایی و مجموع 
نمرات درکْل تحلیل پذیر و تفسیرشدنی اند. دامنۀ نمرۀ کل خالقیت هر آزمودنی بین 0 تا 120 خواهد 

بود. بنابراین براساس ُنرم آزمون تورنس، امتیازبندِی میزان خالقیت بدین شرح است: 

1. خالقیت بسیار زیاد: امتیاز 100 الی 120؛ 

2. خالقیت زیاد : امتیاز 85 الی 100؛ 

3. خالقیت متوسط : امتیاز 75 الی 85؛ 

4. خالقیت کم: امتیاز 50 الی 75؛ 
5. خالقیت بسیار کم: امتیاز 50 و پایین تر.

ضریب همسانی درونی با استفاده از آلفای کرونباخ برای خرده آزمون  های سیالی، انعطاف پذیری، 
ابتکار و بسط به ترتیب 75%، 66%، 61% و 61% به دست آمده است )دائمی و مقیمی، 1383(. 
روایی ابزار ازطریق روش همسانی درونی بررسی شد که برای پرسشنامۀ خالقیت برابر با 81% بود. 
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پایایی آزمون ازطریق روش بازآزمایی به دست آمد که در سیالی 86%، در ابتکار 84 %، در انعطاف 
پذیری 86% و در بسط 79% بود. همچنین پژوهشگر آزمونی را برای پیشرفت تحصیلی هر دو گروه 
طراحی کرده بود که برای سنجش میزان تسلط فرد بر محتوای درسی و آموخته  های او در هریک از 
شیوه  های آموزش مشارکتی در محیط الکترونیکی و سخنرانی به کار رفت. از این ابزار در پیش آزمون 
و پس آزمون، )دو آزمون موازی( ازطریق مقایسۀ دو شیوۀ آموزش مشارکتی و سخنرانی استفاده شد. 
داده های موردنیاز برای آزمودن فرضیۀ شش پژوهش با استفاده از این ابزار اندازه گیری به دست آمد. 
روایی محتوایی آزمون پیشرفت تحصیلی را پنج تن از معلمان با تجربۀ درس مبانی کامپیوتر شهر 
اسالم آباد غرب به دست آوردند. بدین ترتیب جدول دوُبعدی هدف و محتوا از موضوعات درسی 
تدریس شدة مبانی کامپیوتر در مدت اعمال متغیر مستقل تهیه شد و براساس اهداف دقیق آموزشی و 
بودجه بندی موضوعات، سؤال  ها طراحی شد تا نمونه ای از محتوا باشد. برای تعیین پایایی، آزمونی 
قبل از اجرای آزمون اصلی بر روی یک گروه نمونه دوبار با فاصلۀ زمانی دو هفته اجرا شد که پایایی 

آن 84%  به دست آمده است.

یافته ها

جدول 1 : تحلیل کوواریانس تأثیر تدریس مشارکتی ازطریق محیط یادگیری الکترونیکی در مقایسه با شیوه سخنرانی و تأثیرش بر متغیر سیالی 

تفکر

SSMSFSigEtaمنبع تغییر

پیش آزمون

گروه

خطا

3/242

227/356

1350/491

3/242

227/356

50/018

0/065

4/545

0/801

0/042

0/002

0/144

نتایج آزمون تحلیل کوواریانس در جدول 1 پس از تعدیل اثر پیش آزمون نشان می دهد روش تدریس 
مشارکتی ازطریق محیط یادگیری الکترونیکی در مقایسه با شیوة سخنرانی بر سیالی تفکر دانش آموزان 
تأیید   )F=4/545  ,  Sig=0/042(  این روش معنادار کاربرد  اثر  دارد.  مثبت  تأثیر  مورِد مطالعه 
می شود و با درنظرگرفتن ضریب اتا می توان گفت این روش پس از تعدیل اثر دانش پیشین 14 درصد 

واریانس نمرۀ پس آزمون سیالی تفکر را تبیین می کند.
جدول 2: تحلیل کوواریانس تأثیر تدریس مشارکتی ازطریق محیط یادگیری الکترونیکی در مقایسه با شیوه سخنرانی بر متغیر ابتکار تفکر

SSMSFSigEtaمنبع تغییر

پیش آزمون

گروه

خطا

3/701

732/233

518/032

3/701

732/233

19/186

0/193

38/164

0/664

0/000

0/007

0/586
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نتایج آزمون تحلیل کوواریانس در جدول 2 پس از تعدیل اثر پیش آزمون نشان می دهد روش تدریس 
مشارکتی ازطریق محیط یادگیری الکترونیکی در مقایسه با شیوة سخنرانی بر ابتکار تفکر دانش آموزان 
تأیید   )F=38/164 ،Sig=0/000(  این روش اثر معنادار کاربرد  تأثیر مثبت دارد.  مطالعه  موردِ 
شد و با درنظرگرفتن ضریب اتا می توان گفت این روش پس از تعدیل اثر دانش پیشین 58 درصد 

واریانس نمرۀ پس آزمون ابتکار تفکر را تبیین می کند.

جدول 3 : تحلیل کوواریانس تدریس مشارکتی ازطریق محیط یادگیری الکترونیکی در مقایسه با شیوه سخنرانی و تأثیر آن بر متغیر انعطاف تفکر

SSMSFSigEtaمنبع تغییر

پیش آزمون

گروه

خطا

0/113

112/058

199/220

0/113

112/058

7/379

0/015

15/187

0/902

0/001

0/001

0/360

اثر پیش آزمون نشان می دهد روش  از تعدیل  آزمون تحلیل کوواریانس در جدول 3 پس  نتایج 
انعطاف  بر  سخنرانی  شیوة  با  مقایسه  در  الکترونیکی  یادگیری  محیط  ازطریق  مشارکتی  تدریس 
 ،Sig=0/001( روش   این  کاربرد  معنادار  اثر  دارد.  مثبت  تأثیر  مطالعه  مورِد  دانش آموزان  تفکر 
F=15/187( تأیید شد و با درنظرگرفتِن ضریب اتا می توان گفت این روش پس از تعدیل اثر دانش 

تبیین می کند. را  تفکر  انعطاف  نمرۀ پس آزمون  واریانس  پیشین 36 درصد 

جدول 4 : تحلیل کوواریانس تدریس مشارکتی ازطریق محیط یادگیری الکترونیکی در مقایسه با شیوۀ سخنرانی و تأثیر آن بر متغیر بسط تفکر

SSMSFSigEtaمنبع تغییر

پیش آزمون

گروه

خطا

1/860

96/846

214/275

1/860

96/846

7/939

0/234

12/203

0/632

0/002

0/009

0/311

نتایج آزمون تحلیل کوواریانس در جدول 4 پس از تعدیل اثر پیش آزمون نشان می دهد روش تدریس 
مشارکتی ازطریق محیط یادگیری الکترونیکی در مقایسه با شیوۀ سخنرانی بر بسط تفکر دانش آموزان 
تأیید   )F=12/203 ،Sig=0/002(  این روش اثر معنادار کاربرد  تأثیر مثبت دارد.  مورد مطالعه 
شد و با درنظرگرفتِن ضریب اتا می توان گفت این روش پس از تعدیل اثر دانش پیشین 31 درصد 

واریانس نمرۀ پس آزمون بسط تفکر را تبیین می کند. 
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جدول 5 : تحلیل کوواریانس روش تدریس مشارکتی ازطریق محیط یادگیری الکترونیکی در مقایسه با شیوه سخنرانی و تأثیر آن بر متغیر خالقیت

SSMSFSigEtaمنبع تغییر

پیش آزمون

گروه

خطا

244/921

4196/713

4563/745

244/921

4196/713

169/028

1/449

24/829

0/239

0/000

0/051

0/571

اثر پیش آزمون نشان می دهد روش  از تعدیل  آزمون تحلیل کوواریانس در جدول 5 پس  نتایج 
تدریس مشارکتی ازطریق محیط یادگیری الکترونیکی در مقایسه با شیوة سخنرانی بر ارتقای سطح 
 ،Sig=0/000( خالقیت دانش آموزان مورد مطالعه تأثیر مثبت دارد. اثر معنادار کاربرد این روش
F=24/829( تأیید شد و با درنظرگرفتِن ضریب اتا می توان گفت این روش پس از تعدیل اثر دانش 

پیشین 47 درصد واریانس نمرۀ پس آزمون خالقیت را تبیین می کند. 
جدول 6 : خالصۀ تحلیل کوواریانس روش تدریس مشارکتی ازطریق محیط یادگیری الکترونیکی در مقایسه با شیوه سخنرانی و تأثیر بر متغیر 

پیشرفت درسی

SSMSFSigEtaمنبع تغییر

پیش آزمون

گروه

خطا

35/407

36/328

27/260

35/407

36/328

1/010

35/070

35/982

0/000

0/000

0/565

0/571

اثر پیش آزمون نشان می دهد روش  از تعدیل  آزمون تحلیل کوواریانس در جدول 6 پس  نتایج 
ارتقای  بر  سخنرانی  شیوۀ  با  مقایسه  در  الکترونیکی  یادگیری  محیط  ازطریق  مشارکتی  تدریس 
سطح پیشرفت درسی دانش آموزان مورد مطالعه تأثیر مثبت دارد. و اثر معنادار کاربرد این روش 
)F=35/982 ،Sig=0/000( تأیید شد و با درنظرگرفتن ضریب اتا می توان گفت این روش پس از 

تبیین می کند. را  پیشرفت درسی  نمرۀ پس آزمون  پیشین 57 درصد واریانس  اثر دانش  تعدیل 

بحث ونتیجه گیری

پژوهش حاضْر با هدف بررسی مقایسۀ روش تدریس مشارکتی ازطریق محیط یادگیری الکترونیکی 
با شیوۀ سخنرانی و تأثیر آن بر خالقیت و پیشرفت درسی صورت پذیرفته است. نتایج به دست آمده 
در این مطالعه بیانگر این بود که بین دانش آموزان دوگروه، یعنی گروه آموزش دیده با آموزش مشارکتی 
ازطریق محیط یادگیری الکترونیکی و نیز گروه آموزش دیده با روش متداول، ازنظر میزان خالقیت و 
پیشرفت تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد. یادگیری مشارکتی ازطریق محیط الکترونیکی فضای 
یادگیری  تا  می کند  بهینه  را  درسی  مطالب  ارائۀ  شیوه های  و  می آورد  وجود  به  را  پویایی  آموزشی 
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به اندازۀ  افراد  سنتی،  آموزش  برخالف  آموزشی  فضای  چنین  در  و  انجام شود  و جدی تر  عمیق تر 
توانایی خود از موضوعات بهره مند می گردند )کشاورز و همکاران، 1393(. همچنین روش یادگیری 

مشارکتی، به عنوان یکی از روش های پرورش خالقیت، نیز توسعة چشمگیری داشته است. 

امروزه اطالعات رشد روزافزون داشته است و چالش های مربوط به آن حجم گسترده ای از دانش 
درسی  برنامه های  در  آن  و گنجاندن  تعقل  و  تفكر  پرورش  به  توجه  دلیل،  به همین  است؛  بشری 
به كارگیری  و  انتخاب  توان  نیابد،  پروروش  و خـالق  نقـاد  دانش آموْز  اگر  دارد.  مدارس ضرورت 
نتایج پژوهش حاضر  براین اساس،  )قائدی، 1385(.  ندارد  را  آن  با  این اطالعات و همگام شدن 
همسو و متناسب با یافته های نتایج تحقیق الیوت )2010(، دیاکولو و همکاران )2010(، پارو و 
همکاران )2009(، کشاورز و همکاران )1393(، قائدی )1385(، زنگنه و همکاران )2013(، 
دالور و قربانی )2011(، صالحی و همکاران )2010(، فاطمی )2004( و بنی هاشم و همکاران 
)1393( است. باتوجه به مبانی نظری حاصل از تحقیقات دیگر در این پژوهش و نتایج حاصل از 
یافته های استنباطی این پژوهش به نظر می رسد تدریس مشارکتی ازطریق محیط یادگیری بر رشد 
خالقیت فرد مؤثر است و زمینۀ مناسبی را برای رشد تحصیلی به وجود می آورد. مطالعۀ حاضر، 
همچون سایر مطالعات، محدودیت هایی نیز دارد که می توان به کوچک بودن گروه نمونه، عدم کنترل 
متغیرهای مداخله گر مانند تنش های تحصیلی وخانوادگی آزمودنی ها در حین اجرای مداخله اشاره 
کرد. همچنین دانش آموزاِن نوجواْن پسر بودند؛ ازاین رو، نتایج را تنها می توان به جامعۀ نوجواناِن پسر 
تعمیم داد. باتوجه به اهمیت روش تدریس آموزش مشارکتی ازطریق محیط الکترونیکی و اثربخشی 
آن بر رشد خالقیت و پیشرفت عملکرد تحصیلی انتظار می رود پژوهش های کاربردی و هدفمند برای 
کارایی و اثربخشی روش ها و فناوری های جدید در آموزش به کمک منابع الکترونیکی به طور پیوسته 
صورت گیرد. همچنین برای اجرای طرح آموزش الکترونیکی و رساندن آن به سطح مطلوب تر در 

مدارس، تربیت نیروی انسانی متخصص ضروری به نظر می رسد.
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