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 چکیده
هستند که در  ینسل نیاول یاست و کودکان امروز تیمرحله رشد خالق نیتر حساس یدوران کودک

  یمجاز یآموزش در بستر فضا ریتأث ی. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسشوند یبزرگ م یمجاز یفضا

در جامعه کودکان  یشیآزما مهیاز دبستان انجام شد. پژوهش به روش ن شیکودکان پ  تیبر خالق

 نفر 02 پژوهش ی انجام شد. نمونه 7930 یلیدبستان شهرستان کوهدشت در سال تحص زا شیپ

و  شیدر دو گروه آزما یصادفصورت ت در دسترس انتخاب شدند و به یریگ نمونه وهشی به که بودند

( بود؛ و طرح پژوهش Bتورنس  )فرم  تیخالق یریکنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه تصو

ها با استفاده از  آزمون بود. داده و پس یمجاز یآموزش در بستر فضا آزمون، شیپشامل مراحل 

با  انسیکووار لیها از تحل داده لیپژوهش و تحل ی هیفرض یبررس یشد که برا لیتحل SPSSافزار  نرم

کودکان  تیها نشان داد که خالق داده لیوتحل هیحاصل از تجز جیمکرر استفاده شد. نتا یریگ اندازه

 یطور معنادار %( به30) نانیاطم بیبا گروه کنترل با ضر سهیدر مقا شیاز دبستان گروه آزما شیپ

(626/0609Fافزا )=از  شیکودکان پ تیدر خالق ینقش مؤثر یازمج یفضا نیاست؛ بنابرا افتهی شی

کودکان را به دنبال خواهد  تیمناسب، رشد خالق یمجاز یدبستان دارد و آموزش در بستر فضا

 داشت.

 .از دبستان شیکودکان پ ت،یخالق ،یمجاز یفضا کلیدی: واژگان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نویسنده مسئول(.رنامه درسی دانشگاه عالمه طباطبائیدانشجوی دکتری مطالعات ب( koushki817@yahoo.com        

                    .استادیار مطالعات برنامه درسی دانشگاه عالمه طباطبائی           khosravi12m@yahoo.com  

              .کارشناسی ارشد مطالعات برنامه درسی دانشگاه شهید رجائی                  nabasi1360@yahoo.com  



 

 

 

 

 

   
 

 7936سال دوم، شماره هشتم، تابستان بستان، دبستان و د شیفصلنامه مطالعات پ  
 

02 

 
 مقدمه

ای از  ت خود جنبهکند بلکه تربی تعلیم و تربیت انسان را فقط برای زندگی آینده آماده نمی

زندگی است که فرد باید در آن تحول یابد؛ بنابراین اگر یکی از اهداف بلند مدت تعلیم و 

ها را با  تربیت آماده کردن دانش آموزان برای قبول تغییرات سریع اجتماعی باشد باید آن

را به ها  ذهنی باز، منعطف و توانا برای ترکیب کردن نوین اطالعات پرورش داد، یعنی آن

( نه تنها در معرفی مشخصه مهم 7901(. تافلر )7،7309انسانی خالق تبدیل کرد )سیلبرمن

عنوان عامل پیش  آورد بلکه از خالقیت به تمدن فراصنعت، از خالقیت سخن به میان می

 کند. برنده تمدن صنعتی به سمت تمدن فراصنعت یاد می

ز فرایند تفکر در تعلیم و تربیت نیاز ( معتقد است که ما به نوع متفاوتی ا7332) 0چادا

داریم تا بدین واسطه قادر باشیم در تغییرات سریع و بزرگ دنیا وارد عمل شویم؛ بنابراین 

های تفکر خالق نیاز است تا تربیت افراد  در تعلیم و تربیت بیشتر به پرورش ذهن و مهارت

 برای کارکردن و هنجارمندی.

مه زندگی ضروری است روش آن نیز آموختنی است. لذا اگر داشتن خالقیت برای ادا

های خالقیت، الزم و ضروری  پس بهتر است زمینه آن فراهم گردد و برای پرورش مهارت

تر از دوران کودکی  است که در زمان مناسب به افراد آموزش داده شود و چه زمانی مناسب

شود )زمانی،  ذاشته میکه ذهن در حال شکل گرفتن است و سنگ بنای اولیه تفکر در آن گ

 (.7930گُلی و نصیری، 

پذیری کودکان پیش از آمدن به دبستان،  کند که انعطاف ( بیان می7937منطقی )

گذارد اما همین کودکان پس  های درونی آنان را به منصه ظهور می مصداق بارزی از سرمایه

نهاده و در  از گذشت چند سال تمامی شور، نشاط و خالقیت پیشین خود را به کناری

 72-77که وقتی از شاگردان  طوری گیرند. به نوایی با جامعه را پیش می نهایت انفعال، راه هم

ساله دبستانی خواسته شد تا به تهیه یک تابلو با موضوعی دلخواه بپردازند چگونه دانش 

ن و یا هایشا الی کتاب آمدند تا مخفیانه از البه آموزان از سر یأس و استیصال، درصدد برمی

شده روی درودیوار مدرسه درصدد یافتن موضوع  های دیواری نصب با نگاه کردن به روزنامه

( در مطالعات خود به مسئله اخیر اشاره داشته و 7900) 9تابلویشان برآیند. چنانچه تورنس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Silberman 

2. Chadha 

3. Torrance 
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سالگی منحنی خالقیت کودکان دچار افت شده و این  72سازد در حدود  خاطر نشان می

 که دیگر بسیاری از آنان هرگز خالقیت کودکی خود را باز نخواهند یافت.افت چنان است 

خالقیت موهبتی الهی و همگانی است که ظهور آن مستلزم پرورش آن است. توجه به 

سرعت شگرف علم امری ضروری و حیاتی است.  گسترش و توسعه این توانایی با توجه به

سرعت کاهش داده است، بنابراین  می را بههای عل پیشرفت دانش و اطالعات عمر مفید یافته

این موضوع بسیاری از جوامع را بر آن داشته که به بازنگری اساسی نظام آموزشی از 

توان دریافت  دبستان تا دانشگاه پرداخته شود. با تأملی در نظام آموزشی کشورمان می پیش

کودکان و نوجوانان را  های رشد و توسعه خالقیت در تواند زمینه که فاصله ما با آنچه می

ها  فراهم آورد بسیار زیاد است. لذا توجه و پژوهش درباره عناصر مختلف آموزش و نقش آن

 (.7910در پرورش خالقیت دانش آموزان از اهمیت خاصی برخوردار است )حسینی، 

گیرد اما نو  در نظریه فروید، خالقیت از ناهشیار و فرایندهای اولیه فرد سرچشمه می

تحلیل گران در نظریه فروید درباره خالقیت تجدید نظر کرده و خالقیت را به شکل روان 

اند، یعنی تأکید خود را از روی ناهشیار برداشته و اینکه شخص  نسبتاً متفاوتی مطرح کرده

برد بیان درستی نیست. برعکس فرد خالق  خالق از نظر عاطفی در تنگنا و فشار به سر می

سادگی از  تواند به قوی و منعطف برخوردار است تا جایی که میکسی است که از یک من 

(. همچنین مزلو 7332، 7های جدیدی بازگردد )مورای هشیار به ناهشیار رفته و با دریافت

من »نویسد:  ( در تعریف خالقیت به کودک گونگی فرد خالق اشاره دارد. وی می7901)

توان  ک گونگی سالمی برخوردارند. مشکل میام که از کود افراد سالم را افرادی تعریف کرده

این مفهوم را به کالم در آورد، زیرا واژه کودک گونگی، عموماً به معنای مخالف بالیدگی 

نیز هستند، نوعی تضاد به  0های زنده، کودک گونه است. اگر بگوییم که بالیده ترین انسان

دارد:  دهد بیان می از خالقیت میدر تعریفی که  9پیاژه«. رسد اما واقعیت چنین است نظر می

و  1)اونیل« فرد خالق کسی است که قسمتی از بچگی خودش را حفظ کرده است»

 (.7331، 0دریگینز

( نیز برای تبیین خالقیت، نظریه تفکر جانبی یا افقی خود را مطرح 7906) 6دی بونو

از منظر این تفکر جانبی «. تفکر جانبی شرح فرایند خالقیت است»ساخت و تأکید کرد: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Murray 

2. Childlike 

3. Piaget 

4. O'Neil 

5. Drillings 

6. Debono 
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طور  ای که ذهن را آزاد گذاریم تا به گونه شیوه حل مسائل به»پرداز عبارت است از:  نظریه

 «.غیرمنطقی و غیرمعقول به آن دست یابد

( در نظریه تعاملی خود که در واقع پاسخی به ضرورت چند بعدی 7311) 7استرنبرگ

تی از خالقیت و نه تمام آن دیدن خالقیت است ضمن بیان این که تفکر واگرا تنها قسم

دارد: خالقیت برآیند سه بُعد هوش،  ای چندوجهی شمرده، بیان می است، خالقیت را پدیده

شود افراد در تفکر  شناختی و شخصیت/ انگیزش است و ترکیب همین ابعاد سبب می سبک

 و عمل، خالق یا غیر خالق عمل کنند.

های تازه و غیر معمول و رسیدن به  ه راهخالقیت یعنی توانایی اندیشدن درباره امور ب

(. خالقیت یعنی توانایی تشخیص یا 0221فرد برای مسائل )سانتروک،  های منحصربه حل راه

(. گیلفورد )به نقل از 0227های اصیل و متنوع برای مسائل )اگن و کاوچاک،  حل تدارک راه

های بدیع و نو(،  بتکار )جوابهایی مانند ا ( خالقیت را ویژگی7937گنجی، نیوشا و هدایتی )

کنند. تورنس  های فرد( تعریف می پذیری )تنوع جواب ها( و انعطاف سیالی )مقدار ایده

های خود مؤلفه بسط را به این سه مؤلفه افزوده است. بسط به معنی  ( در پژوهش7330)

ی دیگر برای ها سازی، ارزش دادن به آن، ارتباط آن با ایده دقت زیاد در ارائه ایده، پیاده

عرضه یک ایده جدید و قبوالندن آن است. همچنین شامل تعداد اجزایی است که فرد برای 

 کند. راه حل خاص ارائه می یک

ترین عامل مؤثر در رشد یا تضعیف خالقیت است. عدم شناخت کافی  معلم مهم

موزان شود نه تنها آنان در برانگیختن توان خالق دانش آ معلمان از خالقیت باعث می

(. 7910موفقیتی به دست نیاورند بلکه این توانایی را تضعیف و حتی نابود سازند )حسینی، 

تحقیقات نشان داده است که معلمان عموماً، به سبب نداشتن شناخت نسبت به خالقیت در 

(، نگرش 7339؛ رنزولی، 7360تشخیص دانش آموزان خالق موفق نیستند )تورنس، 

های تدریس خالق  ( و از روش7906دهند )حسینی،  نشان نمی مناسبی نسبت به خالقیت

 (.7336؛ مللو، 0227، 0گیرند )کروپلی بهره نمی

ویژه اینترنت و قلمروهای چندکاربری توانسته است دنیای  ارتباطات و اطالعات نوین به

مک نوینی را پیش روی معلمین و دانش آموزان قرار دهد. استفاده از فناوری به یادگیرنده ک

های نوین، امکانات  سوی نوین شدن حرکت کند. در واقع فناوری کرده است تا بتواند به

تری را برای مشارکت خالق فراهم آورده است. برای آزمون این ادعا  بسیار منعطف و بزرگ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Sternberg 

2. Croply 
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انجام شد و نتایج نشان  7333ای در یکی از مدارس شهر لیورپول انگلستان در سال  مطالعه

های هنری به دانش آموزان این قابلیت را داد که بتوانند  از اینترنت در پروژه داد که استفاده

ها این  از اشیای فیزیکی برای خلق تصاویر دیجیتالی استفاده کنند. نتیجه این جستجوگری

های هنری بیشتری را تولید کنند. در تحقیق دیگری که  بود که دانش آموزان توانستند ایده

دانشگاه بریتیش کلمبیا انجام داد، بیان کرد که تلویزیون زمانی ( در 0221) 7ویلیامز

های خالقانه در کودک باشد که  های اجتماعی و مهارت تواند موجب ارتقای مهارت می

 های مفیدی داشته باشد. برنامه

های  ها، مقوله جدیدی است که در زمینه آموزش خالقیت طی سال آموزش فناوری

(. در وضعیت کنونی رابطه تعلیم و تربیت و 7937ی، اخیر مطرح شده است )منطق

نظران با  انگیز شده است به اعتقاد بسیاری از صاحب ها و خالقیت بسیار چالش فناوری

بر عقاید سنتی و قدیمی، خالقیت دیگر قادر به ارائه تبیین بسنده از ابعاد اجتماعی  تکیه

العاده از یادگیری و  ترکیب فوقخالقیت نیست. خالقیت و فناوری در دنیای امروزی یک 

های اطالعاتی و  رشد انسانی است که در تعامالت روزانه هر جامعه جریان داشته و فناوری

ارتباطی نقش معناداری در رشد و بسط آن دارند. از این منظر، اشکال کامالً متفاوت 

تنهایی  هخالقیت در موسیقی، علوم، تجارت، شعر، فناوری، هنر، صنعت و سیاست دیگر ب

ها و ساختارهای علمی، اجتماعی و فرهنگی  ماهیتی فردی نداشته و بدون تعامل با فناوری

قدر  هایش امروزه آن آیند. این فرایند حکایت از آن دارد که جامعه و فناوری به وجود نمی

 (.7913کنند که قادر است خالقیت را شتاب دوچندانی دهد )پیرخائقی،  قدرتمند عمل می

سوی زندگی سوق داده که در آن  ای افراد را به دیجیتالی و جامعه شبکه فناوری

صورت فردی یا جمعی در ساختن چیزی جدید  توان با اتخاذ نقشی فعال و خالق، به می

سهیم بود در فرایند هم آفرینی شرکت کرد و به خودیابی خویشتن کمک کرد. کیفیت 

کند تا به تفکر، تجربه، بازی،  وت میآزادی بخشی اینترنت، کاربران اینترنتی را دع

های گروهی و ارتباط بپردازند. اینترنت همواره محیطی را خلق کرده که همگان  فعالیت

ها و استعدادهای خود، دست به ابداع و خالقیت بزنند. از میان  بر توانایی توانند با تکیه می

پردازی و  اندن، امکان خیالرفتن محدودیت مکان و زمان، فقدان کنترل و انتقاد، ناشناس م

کند  های اینترنتی فرصت مناسبی را برای بروز خالقیت فراهم می تنوع گوناگون محیط

 (.7910)ابری، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Willames 
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های  با بهره گبری از پیشرفت 0دیگر آموزش الکترونیکی عبارت یا به 7آموزش مجازی

زشی در دنیای کارهای نوین توسعه عدالت آمو صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات از راه

رود و بنا بر اعالم کارشناسان و متخصصان فناوری اطالعات و ارتباطات  معاصر به شمار می

آموزش مجازی بر فضای الکترونیک روش متعارف آموزشی در جهان خواهد  0202تا سال 

ای را  )فاوا( زمینه 9گویند یادگیری به کمک فناوری اطالعات و ارتباطات بود. کارشناسان می

کاری کرد یا تغییر داد.  توان اطالعات موجود را دست آورد که در آن می وجود می به

یادگیری در این روش، تولید محصوالت جدید است نه بازگرداندن اطالعات دریافت شده و 

شود )جاللی و  های جدیدی برای مسائل پیدا می حل بدون تغییر. در این نوع یادگیری راه

 (.7910عباسی، 

ها باشد  ترین فهم از تکنولوژی، اگر استفاده از آن در جهت منافع انسان درکاربردی

تواند  هایی هستند که هم می ها، تکنولوژی گوییم تکنولوژی و فناوری مثبت است. فناوری می

ها از آن استفاده شود. ما در  ها و هم در جهت ضرر رساندن به آن در جهت منافع انسان

م که اگر یک وسیله در مجموع فوایدش از مضراتش بیشتر اینجا یک قاعده عقالنی داری

دانیم و اگر در مجموع ضررهایش بیشتر از  باشد استفاده از آن را معقول و منطقی می

گردد )ایزدخواه،  منافعش باشد تولید آن وسیله و استفاده از آن کار غیرعقالنی محسوب می

7910.) 

ه برای ساکنان خود امکانات، فضای مجازی قلمروی وسیع، بدیع و بکر است ک

های نوینی را به همراه دارد. ظهور جهان جدید  ها و محدودیت ها، دلهره ها، فرصت آزادی

های آینده جهان را تحت تأثیر  ها و ظرفیت یعنی جهان مجازی، بسیاری از روندها و نگرش

مسلط شده و موازات و گاه حتی بر جهان واقعی  دهد. این جهان در واقع به خود قرار می

شماری با یکدیگر هستند.  کند. این دو جهان دارای دادوستدهای بی عینت واقعی پیدا می

جهان واقعی با خصایصی مانند جغرافیا داشتن، دارای نظام سیاسی خاص بودن، محبوس 

شود و جهان مجازی نیز در مقابل با  بودن، طبیعی بودن و غیره از جهان مجازی متمایز می

زمان و  دسترس بودن هم مکانی، فرار زمان بودن، تکثر داشتن، قابل مثل بی هایی خصیصه

(. در حقیقت فضای مجازی 11کند )ثنایی مهر،  طور نسبی جدا می غیر از جهان واقعی به

مانند هر فضایی دارای موقعیت جغرافیایی، فیزیکی یا محدوده سرزمینی خاص نیست ولی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Vitrual Learning 

2. Elearning 

3. Information and Communication Technology (ICT) 
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جهان معاصر است، چراکه ما کنشگران انسانی هرروزه  وجود نوعی واقعیت برجسته در بااین

طلبیم و با او به  زنیم با آن در تعامل هستیم، از آن یاری می در آن دست به عمل می

 (.7910پردازیم )ابری،  دادوستد اطالعات می

تعریف فضای مجازی را با توجه به تفاوت رویکردهای که در مورد آن  7دیوید بل

های مختلف تفسیری فضای مجازی،  داند وی ضمن اشاره به گونه یموجود است پیچیده م

فضای »کند که حائز اهمیت است:  از فضای مجازی اشاره می 0به توصیف مایکل بندیکت

مجازی: یک دنیای جدید، یک دنیای موازی است که با خطوط ارتباطی و کامپیوترهای 

ها،  انی دانش، رموز، سنجششود. دنیایی که در آن تردد جه جهان خلق و نگهداری می

گیرد. تاکنون، هرگز بر روی  های دیگر انسانی شکل می ها و عاملیت ها، سرگرمی شاخص

زمین دیده نشده است که امور دیدنی، صداها و حضورها در یک روشنایی عظیم الکترونیک 

 (.7913)بل، « شکوفا شوند

ها کامپیوتر و  ونفضای مجازی یک نوع اجتماع و همسایگی بزرگی است که میلی

پیوندد. فضای مجازی را با اندکی مسامحه  کنندگان آن را در سراسر جهان به هم می استفاده

توان مترادف با شبکه جهانی اینترنت دانست. اینترنت شبکه گسترده جهانی است که  می

ه از های شخصی را با استفاد های متعدد و حتی رایانه ای در اندازه های مختلف رایانه شبکه

کند. این  افزارهای گوناگون و با قراردادهای ارتباطی به یکدیگر متصل می افزارها و نرم سخت

ای را به یکدیگر  های رایانه های شخصی و شبکه شبکه جهانی از طریق خطوط تلفن، رایانه

ها برقراری  های الکترونیکی مشخص به هر یک از آن کند و با اختصاص نشانی متصل می

کند و  یع و گسترده را میان کل کسانی که به شبکه متصل هستند فراهم میارتباط سر

سازد )عراقچی،  صورت متن، صدا، تصویر و فیلم میسر می تبادل اطالعات را میان آنان به

7900.) 

از مواردی مانند: جهانی و فرامرزی بودن، دستیابی آسان به آخرین اطالعات، جذابیت 

های اقتصادی، اجتماعی و ...، گسترش  تباطات، کاهش هزینهو تنوع، آزادی اطالعات و ار

عنوان  توان به نظرها با سرعت بسیار باال می ای و گسترش تعامالت و تبادل عدالت رسانه

ترین علل گرایش کودکان و  ها و به تعبیری نقاط قوت فضای مجازی نام برد و از مهم فرصت

و هیجان خواهی، میل به محبوبیت و  توان به: نوجویی نوجوانان به فضای مجازی می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. David Bell 

2. Michael Benedikt 
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خودشیفتگی، حفظ ارتباط با دیگران در عین تنهایی، ارضا نیازهای روانی، ایجاد حس 

 (.7936پیشرفت و غرور، اضطراب اجتماعی و اعتیاد اینترنتی نام برد )سرمدی و الفته، 

قادر به در فضای مجازی انسان قادر است کارهایی را انجام دهد که در زندگی واقعی 

هایی را ببیند که در شرایط فعلی امکان دیدن آن را ندارد،  ها نبوده است، محیط انجام آن

شود شبیه انسان باشد و این امکان هم  ممکن است شخصیتی که در فضای مجازی خلق می

العاده خلق  وجود دارد که از خالقیت فرد سرچشمه بگیرد و شخصیتی کامالً جدید و خارق

شود هم صادق است  ها یا فضاهایی که ایجاد می ئله در مورد محیطشود. این مس

های متفاوت  ترتیب فضای مجازی از گستره بسیار باالیی برای بروز خالقیت در زمینه این به

 (.7910برخوردار است )ابری، 

اندازی بسیار فراخ و گسترده در مقابل  افزایش غیر باور کاربران فضای مجازی، چشم

های  جازی قرار داده است. نکته مهم دیگری که در روند افزایش مخاطبان رسانههای م رسانه

که  هاست؛ درحالی کنندگان از این رسانه مجازی باید به آن اشاره شود، گروه سنی استفاده

درصد بوده است این  6میزان کاهش دریافت اخبار از مجاری سنتی برای کل جامعه تنها 

درصد بوده است. این  71سال که قشر جوان جامعه است  03تا  71کاهش در گروه سنی 

هایی که اصرار بر  های مجازی تعلق دارد و رسانه دهد که آینده به رسانه موضوع نشان می

 (.7911به فنا خواهند بود )زنجانی زاده،  ادامه روش گذشته داشته باشند محکوم

توان بومیان  میسازد دانش آموزان نسل جدید را  ( خاطر نشان می0272) 7شین

رو باید  اند. ازاین دانست زیرا آنان از بدو تولدشان در فضایی دیجیتالی به سر برده 0دیجیتالی

ها و  نوشت که افراد به دنبال مطالعه کتاب باشند به خواندن وب انتظار داشت بیشتر از آن

اغذ، مطالب فیس بوک بپردازند و بیشتر از آن که دست به نگارش خالق روی ورق و ک

دست بزنند خالقیت خودشان در نگارش را در عرصه وب نوشت ها و فیس بوک نشان 

 دهند. می

بندی مطالعاتی که به عالیق دانش آموزان پرداخته بود به  ( در جمع7300) 9رنزولی

های  های ده گانه دانش آموزان، آشنا شدن با فناوری این نتیجه رسد که یکی از اولویت

( خاطر نشان 0277) 6و رسلر 0( و چارسکایa,b2010و همکاران ), 1معاصر است. ایوویی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Shin 
2. Digital natives 

3. Renzulli 

4. Eow yee 

5. Charsky 

6. Ressler 
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های آنان توجه داشت و ازآنجاکه  سازند برای تربیت خالق کودکان باید به عالیق و انگیزه می

دهند بنابراین باید برای  ای توجه وافری نشان می در عصر حاضر کودکان به بازهای رایانه

 گذاری الزم را داشت. یر سرمایههای اخ تربیت خالق آنان روی بازی

ورزند دانش آموزان به دلیل آشنایی بیشتر  ( تأکید می0272) 9و والش 0، اسکات7رین

های دیجیتالی و تلفن همراه  های ارتباطی جدید مانند اینترنت، برنامه تر با فناوری و عمیق

( 0277) 1گرووز -ردزکنند. ادوا تر از معلمانشان عمل می ها خالق در ارتباط با این فناوری

های ابتدایی درخواست  نفر از معلمان کالس 70ازآن که از  سازد وی پس نیز خاطرنشان می

های ارتباطی جدید به  کرد تا دانش آموزان خویش را ترغیب کنند تا با استفاده از فناوری

در های موردنیاز اقدام ورزند در عمل مالحظه کرد که دانش آموزان  نگارش و تهیه متن

 کنند. تر عمل می های درخواستی، خالق ها در تهیه متن جریان استفاده از فناوری

در ایران هم استفاده از فضای مجازی امروزه بسیار زیاد شده است باوجودآنکه در 

ها بر استفاده از این فضا حاکم است اما تعداد کاربران  ایران یکسری محدودیت

توان گفت که فضای  باشد. می ها زیاد می های آن ناییکننده از فضای مجازی و توا استفاده

شده است و نقشی  مجازی و استفاده از آن به بخشی از زندگی روزمره مردم جهان تبدیل

توان تأثیرات آن را نادیده گرفت؛  کند و امروزه نمی ها ایفا می مؤثر و پررنگی در زندگی آن

هم فرصت هستند و هم تهدید؛ و چنان های جدید مانند فضای مجازی  بنابراین تکنولوژی

ها نحوه درست استفاده از آن را یاد بگیریم تبعات منفی آن  چه قبل از ورود این تکنولوژی

نیز کمتر خواهد شد. در واقع فضای مجازی یک فرصت است ولی این که چگونه از آن 

(؛ 7931پیران، شود جای بحث زیادی دارد )فرید، عبادی کوهساره، محمدزاده و  استفاده می

ای در کشورمان و جذابیت و  های فضای مجازی و شبکه بنابراین امروزه با گسترش قابلیت

هایی که این پدیده در پرورش  کارگیری فرصت گرایش به این فضا برای کودکان، لزوم به

شود )سرمدی و الفته،  ازپیش احساس می تواند در اختیار ما قرار دهد، بیش کودکان می

7936.) 

توان به پژوهش عسگری،  هایی که در این زمینه صورت گرفته است می از پژوهش

( اشاره کرد که در رابطه با اثربخشی آموزش نمایش 7939احمدی طهور سلطانی و یلفانی )

دبستانی شهر همدان بود که آموزش نمایش خالق  خالق بر خالقیت دانش آموزان پیش
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Ryan 

2. Scott 

3. Walsh 

4. Edwards-Groves 
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تکار و تخیل در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل باعث افزایش نمرات خالقیت، سیالی، اب

( اشاره کرد که در رابطه با تأثیر آموزش 7937به پژوهش گنجی، نیوشا و هدایتی ) شد؛ و

دبستانی بود که نتیجه پژوهش نشان داد  خالقیت به مادران برافزایش خالقیت کودکان پیش

پژوهش به  تانی مؤثر است؛ ودبس که آموزش خالقیت به مادران بر خالقیت کودکان پیش

( اشاره کرد که اثر روش بارش مغزی در افزایش 7910گنجی، پاشا شریفی و میرهاشمی )

های  خالقیت دانش آموزان را بررسی کرد و نشان داد که اثر بارش مغزی در افزایش مؤلفه

معنادار های سیال بودن و بسط دختران  پذیری پسران و مؤلفه ابتکار، سیال بودن و انعطاف

( اشاره کرد که به بررسی تأثیر آموزش خالقیت بر دانش 7937است؛ و به پژوهش منطقی )

تواند موجب  دبستانی و دبستانی پرداخت و بیان نمود که آموزش خالقیت می آموزان پیش

دبستانی و دبستانی شود و در پژوهش خود به  افزایش خالقیت دانش آموزان پیش

کند؛  یادی که دال بر تأیید امکان آموزش خالقیت است اشاره مینظران و تحقیقات ز صاحب

( اشاره کرد که به بررسی تأثیر 7936و به پژوهش مهدی زاده، مرادی و سادات باقرپور )

دبستانی بر رشد خالقیت کودکان پرداخت و نشان داد که آموزش دوره  های پیش کالس

هاشم، فرخی  ده است؛ و به پژوهش بنیدبستانی بر رشد خالقیت دانش آموزان مؤثر بو پیش

( اشاره کرد که در رابطه با بررسی تأثیر یادگیری 7939تیرانداز، شاه علیزاده و مشهدی )

ترین نتیجه این پژوهش حاکی از اثرگذاری  الکترونیکی بر خالقیت دانشجویان بود و مهم

الور و قربانی ه پژوهش دب مثبت یادگیری الکترونیکی بر خالقیت دانشجویان است؛ و

( اشاره کرد که در رابطه با نقش آموزش مجازی در یادگیری خالق دانشجویان از 7932)

علمی بود. نتیجه این پژوهش نشان داد که یادگیری مبتنی بر  دیدگاه اعضای هیئت

کامپیوتر و یادگیری مبتنی بر وب در افزایش خالقیت دانشجویان نقش مؤثری دارند. 

( 7913شده است، پژوهش صالحی، قلتاش و زادمهر ) این زمینه انجام پژوهش دیگری که در

است که موضوع آن تأثیر فناوری اطالعات و اطالعات بر اثربخشی و خالقیت دبیران 

ترین نتایج این پژوهش نیز حاکی از این مسئله بود که  های شهر فسا است. مهم دبیرستان

کنند و دبیرانی که از اینترنت استفاده  می بین اثربخشی دبیرانی که از اینترنت استفاده

کنند تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین بین خالقیت و نوآوری دبیرانی که از  نمی

کنند  کنند و دبیرانی که از این فناوری استفاده نمی فناوری اطالعات و ارتباطات استفاده می

( انجام شده است 7919ی )تفاوت معناداری وجود دارد. در پژوهش دیگری که توسط فاطم
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و آموزش به روش سخنرانی در درس ریاضی بر رشد  7تأثیر آموزش به کمک کامپیوتر

-19وپرورش تهران در سال  آموزش 71خالقیت دانش آموزان دختر اول راهنمایی منطقه 

شده است که نتایج این پژوهش حاکی از تأثیر مثبت آموزش به کمک کامپیوتر  بررسی 10

اضی بر رشد خالقیت دانش آموزان در مقایسه با آموزش به روش سخنرانی در درس ری

شود که آموزش خالقیت به کودکان  ها استنباط می بندی نتایج پژوهش است. از جمع

های سنتی مدارس به  پذیر است و آموزش خالقیت به کودکان درگرو تحول برنامه امکان

یری معلمان خالق و در نهایت پیش کارگ سازی محیط، به های خالق، غنی سمت برنامه

های خالقیت  (. لذا استفاده از تکنیک7336باشد )مللو،  های آموزشی خالق می گرفتن برنامه

تر  ها، به تفکر خالق افزاری به گروه های نرم در فضای مجازی با استفاده از ابزارها و سیستم

تفاده از فضای مجازی بر توان با شناخت و اس (؛ بنابراین می7910کند )ابری،  کمک می

تهدیدهای آن غلبه کرده و موجب رشد و پرورش کودکان بصیرت گرا گردید )سرمدی و 

های نزدیک به موضوع حاضر انجام شده است ولی  (. حال اگرچه پژوهش7936الفته، 

پژوهشی که مستقیماً به تأثیر آموزش در بستر فضای مجازی بر خالقیت کودکان پیش از 

ه کرده باشد، مورد غفلت قرار گرفته است. بدین سبب پژوهش حاضر با هدف دبستان اشار

بررسی تأثیر آموزش در بستر فضای مجازی بر خالقیت کودکان پیش از دبستان صورت 

 ای به شرح ذیل مطرح شد: گرفت و با توجه به پیشینه نظری موجود، فرضیه

پذیری،  )سیالی، انعطاف های خالقیت آموزش در بستر فضای مجازی بر تمام مؤلفه -

 اصالت و بسط( کودکان پیش از دبستان تأثیر دارد.

 شناسی پژوهش روش

ها کمی و از نظر ماهیت و مطالعه از  روش پژوهش حاضر از نظر اهداف کاربردی، از نظر داده

آزمون با گروه کنترل )گواه( بود؛ که دیاگرام آن  پس -آزمون نوع نیمه آزمایشی و طرح پیش

 باشد: می 7ح جدول به شر

 آزمون با گروه کنترل پس -آزمون : طرح پیش1جدول 

 انتخاب تصادفی آزمون پس متغیر مستقل آزمون پیش ها گروه

 T1 X T2 R گروه آزمایش
 T1 - T2 R گروه کنترل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Computer Aid Instruction 
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متغیر مستقل )گروه اسمی(، )آموزش در  -7 در این پژوهش سه نوع متغیر وجود دارد:

 -9آزمون(، خالقیت کودکان پیش از دبستان،  متغیر وابسته )پس -0بستر فضای مجازی(، 

 ها(. آزمون(، )دانش اولیه آزمودنی متغیر کنترل یا همپراش )پیش

جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه کودکان پیش از دبستان شهرستان 

شود  نفر دختر می 7700نفر پسر و  7900باشد که شامل  نفر می 0022کوهدشت به تعداد 

مشغول به تحصیل بودند. نمونه پژوهش حاضر شامل دو  36-30که در سال تحصیلی 

نفر  02گیری در دسترس انتخاب شدند. تعداد اعضای نمونه  صورت نمونه کالس بود که به

عنوان گروه  به Aدبستانی  پیشنفری، کالس  00صورت تصادفی به دو کالس  بود که به

عنوان گروه آزمایش تقسیم شدند. در ابتدای پژوهش از  به Bدبستانی  کنترل و کالس پیش

هر دو گروه در شرایط یکسان، برای سنجش خالقیت از آزمون خالقیت تورنس )فرم 

B) ،(TTCTتصویری 
ب در ها و افکار تازه و جال استفاده شد. آزمونی که برای بیان اندیشه 7

قالب شکل تصاویر است و شامل سه بازی تصویری، تکمیل تصاویر و خطوط موازی است و 

انجامد. این آزمون بر این فرض استوار است که توانایی  دقیقه به طول می 92اجرای آن 

پذیری، اصالت و بسط  آفرینندگی و خالقیت چهار عامل جداگانه یعنی سیالی، انعطاف

ز معتبرترین ابزارهای سنجش خالقیت، آزمون تفکر خالق باشد. بدون شک یکی ا می

شود. در نمونه ایرانی، پیرخائفی  باشد که در این پژوهش از آن استفاده می تورنس می

ای به شیوه بازآزمایی بر روی  های زمانی دو هفته % در فاصله12( ضریب پایایی 7903)

% و در 17پذیری  %، در انعطاف01%، در ابتکار 01آموز در عناصر سیالی  وهشت دانش چهل

% گزارش نمود. همچنین روایی محتوایی پرسشنامه فوق به تأیید متخصصان 32بسط 

آزمون، برنامه آموزش بسیاری از  سنجی رسیده است. پس از اجرای پیش روانشناسی و روان

دبستانی بر روی گروه آزمایش در بستر فضای مجازی اجرا شد.  های دروس پیش مهارت

آمیزی، آشنایی با اشیاء مختلف، آشنایی  زش الفبا، اعداد، اشکال هندسی، نقاشی، رنگآمو

های مختلف )علمی، آموزشی، اداری و تفریحی(، آشنایی با  با شهر و روستا، آشنایی با مکان

نشانی، اورژانس، پلیس، ...(، آشنایی با عالئم  های خدماتی عمومی و دولتی )آتش ارگان

دگی، آشنایی با انواع حیوانات، آشنایی با آب، خاک، هوا، جنگل، آتش، راهنمایی و رانن

های  گویی با شنیدن داستان زیست و طبیعت، آموزش داستان و قصه آشنایی با محیط

ای و اینترنتی  های تصویری، بازهای جورکردنی، بازهای رایانه ای، آموزش پازل چندرسانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Torrance Test of Creativity Thinking (Figural Form B) 
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های لمسی  از کامپیوتر، برد هوشمند، تبلت و گوش تعاملی، آموزش الگوها و ... با استفاده

های فوق به شکل  که برنامه آموزش گروه کنترل برای آموزش مهارت انجام شد. درحالی

آزمون  مرسوم و معمولی انجام شد؛ و در پایان جهت بررسی تغییرات حاصله، پس

ش حاضر مقایسه )پرسشنامه خالقیت( بر روی هر دو گروه اجرا شد؛ و ازآنجاکه هدف پژوه

آزمون همراه با حذف اثر احتمالی متغیر کنترل یا همپراش  نمرات دو گروه در پس

گیری مکرر استفاده  ها از تحلیل کوواریانس با اندازه باشد، برای تحلیل داده آزمون( می )پیش

 شد.

 ها یافته

و  رود، دو گروه کنترل در این پژوهش که طرحی بین و درون آزمودنی به شمار می

رود  آزمایشی، عامل بین آزمودنی بوده، متغیر درون آزمودنی نیز مسئله خالقیت به شمار می

های  های مکرر داده گیری گیری قرار گرفت. نتایج حاصله از اندازه که دو بار مورداندازه

 آزمون دو گروه کنترل و آزمایشی، به شرح زیر بود: آزمون و پس پیش

 تحلیل توصیفی

های  آزمون کودکان پیش از دبستان گروه آزمون و پس فی نمرات پیشهای توصی شاخص

 0( به شرح جدول Bکنترل و آزمایش با استفاده از آزمون خالقیت تورنس )فرم تصویری 

 باشد. می

 آزمون آزمون و پس های خالقیت در پیش : میانگین و مجموع نمرات کل مؤلفه2جدول 

 ها شاخص

 عناصر
 مجموع نمرات انگینمی تعداد مرحله ها گروه

 خالقیت

 کنترل
 7216 11/17 00 آزمون پیش

 7201 76/10 00 آزمون پس

 آزمایش
 7210 11/17 00 آزمون پیش

 0202 10 00 آزمون پس

 تحلیل استنباطی

 های تحلیل کوواریانس: فرض بررسی پیش

 فرض اول، طبیعی بودن توزیع نمرات: پیش -7
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ها  برای اینکه آماره آزمون تحلیل استنباطی داده: 7اسمیرنوف -آزمون کلموگروف

( توزیع نرمال یا غیر نرمال K-Sمشخص شود با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف )

 باشد. می 9شود که نتیجه به شرح جدول  ها بررسی می بودن داده
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test :9جدول    

 pretest posttest 

N 50 50 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 41/8600 62/0800 

Std. Deviation 7/29554 21/46838 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ./099 ./144 

Positive ./099 ./137 

Negative -./096 -./144 

Kolmogorov-Smirnov Z ./702 1/018 

Asymp. Sig. (2-tailed) ./707 ./252 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 20/2تر از  آمده بزرگ دست شود سطح معناداری به مشاهده می 9طور که در جدول  همان

های پژوهش از ویژگی نرمال بودن  توان گفت که داده درصد می 30باشد و با اطمینان  می

 ها استفاده کرد. رای تخیل دادههای پارامتریک ب توان از آزمون کنند؛ بنابراین می تبعیت می

 فرض دوم، همگونی واریانس: پیش -0

های آزمایشی  ها در گروه : با استفاده از آزمون لوین همگونی واریانس0آزمون لوین -

 شود. بررسی می

Test of Homogeneity of Variances :4جدول    

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

pretest ./020 1 47 ./888 

posttest ./034 1 47 ./854 

 20/2تر از  آمده بزرگ دست شود سطح معناداری به مشاهده می 1طور که در جدول  همان

ها از تجانس برخوردار است  توان گفت که واریانس گروه درصد می 30باشد و با اطمینان  می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Kolmogorov- Smirnov 

2. Levene 
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 sigه به )فرض صفر در این آزمون این است که واریانس دو گروه دارای تجانس است، با توج

 شود(. بیشتر است، فرض مقابل رد و فرض صفر قبول می 20/2که از  1جدول 

فرض سوم، همگونی شیب رگرسیون: برای اثبات همگونی شیب رگرسیون  پیش -9

ها )گروه کنترل و گروه آزمایش(  تعامل بین متغیر همپراش و مستقل در گروه Fباید مقدار 

فرض ششم رعایت شده  (، پیشP >20/2ر نباشد )را حساب کنیم، اگر این شاخص معنادا

 است.

 : تعامل بین متغیر مستقل و همپراش5جدول 
Tests of Between-Subjects Effects Dependent Variable: posttest 

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected 

Model 
21899/120

a
 3 7299/707 490/515 ./000 

Intercept 572/920 1 572/920 38/498 ./000 

Group * 

Pretest 
21899/120 3 7299/707 490/515 ./000 

Error 684/560 46 14/882   

Total 215280/000 50    

Corrected 

Total 
22583/680 49    

a. R Squared =./970 (Adjusted R Squared =./968) 

باشد که معنادار نیست، چون  می 132/070همپراش تعامل متغیر مستقل و  Fمقدار 

(20/2< Pاست؛ بنابراین می )  توان نتیجه گرفت که فرضیه صفر موردقبول است و

 فرض همگونی شیب رگرسیون رعایت شده است. پیش

فرض  فرض چهارم، خطی بودن همبستگی متغیر پراش و متغیر مستقل: پیش پیش -1

کوواریانس بررسی خواهد شد زیرا شاخص آن، بخشی از چهارم هنگام اجرای دستور تحلیل 

 خروجی اصلی این تحلیل است.

آزمون، بعد از خارج  فرضیه صفر )پوچ( تحقیق: بین میانگین نمرات دو گروه در پس

 آزمون اختالف معناداری وجود نخواهد داشت. کردن اثر احتمالی پیش
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 فرض چهارم : خروجی اصلی تحلیل کوواریانس و آزمون پیش6جدول 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: posttest 

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 22524/334
a

 3 7508/111 5819/636 ./000 

Intercept 185/366 1 185/366 143/679 ./000 

Pretest 2635/279 1 2635/279 2042/639 ./000 

Group 19799/964 2 9899/982 7673/606 ./000 

Error 59/346 46 1/290   

Total 215280/000 50    

Corrected Total 22583/680 49    

a. R Squared =./997 (Adjusted R Squared =./997) 

دهد  را نشان می Covariateتأثیر متغیر همپراش یا  F، خط سوم مقدار 6در جدول 

(F=2042/639 این مقدار .)F ( از سطح معنادار 222معنادار است چون احتمال آن )./20/2 

فرض چهارم که همبستگی متغیر همپراش و  توان گفت که پیش تر است. حال می کوچک

 مستقل بود، رعایت شده است.

متغیر  تأثیر Fخط چهارم همین جدول، خروجی اصلی تحلیل کوواریانس است. مقدار 

آزمون،  = معنادار است؛ یعنی پس از خارج کردن تأثیر پیش(Group) ،606/7673 Fستقل م

ها )گروه کنترل و گروه آزمایش( وجود دارد؛  اختالف معناداری بین میانگین نمرات گروه

ها پس از حذف اثر احتمالی  بنابراین فرضیه صفر معنادار نبودن اختالف میانگین گروه

 شود. آزمون رد می پیش

 گیری بحث و نتیجه

هایی که فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان دارد باید به این پدیده  با توجه به جذابیت

ها، مربیان، کودکان و نوجوانان  عنوان یک فرصت نگریست و به خانواده به جای تهدید به

نحوه استفاده صحیح و مناسب از این فضا را آموزش داد. هرچند به سبب وجود شکاف 

جیتالی بین ایران و دیگر کشورهای پیشرفته جهان و عدم بسترسازی فرهنگی الزم، دی

سادگی  های ارتباطی پیشرفته در نظام آموزشی ایران به های آموزشی از فناوری استفاده

(؛ اما درهرصورت بر مبنای نتایج پژوهش حاضر که با نتایج 7932میسر نیست )منطقی، 
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(، دالور و قربانی 7913(، صالحی، قلتاش و زادمهر )7910(، ابری )7919پژوهش فاطمی )

(، سرمدی و الفته 7939هاشم، فرخی تیرانداز، شاه علیزاده و مشهدی ) (، بنی7932)

باشد. آموزش در بستر فضای مجازی بر خالقیت کودکان پیش از  ( هم سو می7936)

های آموزشی برای  امهدبستان مؤثر است؛ بنابراین شایسته است بر ضرورت پیشی گرفتن برن

 پرورش خالقیت کودکان در بستر فضای مجازی مناسب تأکید شود.

نظام تعلیم و تربیت موقعیتی اجتماعی و ارتباطی دارد که با در اختیار گرفتن مناسب 

ها کمک  تواند به پرورش ذهن خالق در آن ها و تعامالت سازنده با دانش آموزان می فناوری

توان با استفاده از وسایل  (. بر اساس نتایج پژوهش حاضر می7913کند )پیر خائفی، 

الکترونیکی مختلف در بستر فضای مجازی به شیوه نمایش خالق به کودکان پیش از 

( معتقدند: 7939دبستان آموزش داد. همچنین عسگری، احمدی طهور سلطانی و یلفانی )

 شود. پیش از دبستان میآموزش به شیوه نمایش خالق سبب افزایش خالقیت در کودکان 

( در الگوی مناسب خود، انجام کارهای هنری، تهیه نقاشی خالق و 7937منطقی )

کند.  دبستانی معرفی می های آموزش خالقیت در دوره پیش تهیه یکشی خالق را از روش

پژوهشگر حاضر با الهام از این الگو در روش تدریس خود بیشتر از بعد هنری تدریس 

ا بعد علمی تدریس. چون بعد علمی تدریس کمی سخت و خشن است و بعد استفاده کرد ت

هنری تدریس نرم و لطیف است و با روح کودک سازگاری بیشتری دارد؛ بنابراین با استفاده 

دبستانی در بستر  افزارهای مختلف گرافیکی و هنری که متناسب با سن کودکان پیش از نرم

رمندانه به آموزش الفبا، اعداد، اشکال هندسی، فضای مجازی وجود داشت به زیبای و هن

های  آمیزی، آشنایی با اشیاء مختلف، آشنایی با شهر و روستا، آشنایی با مکان نقاشی، رنگ

های خدماتی عمومی و دولتی  مختلف )علمی، آموزشی، اداری و تفریحی(، آشنایی با ارگان

اهنمایی و رانندگی، آشنایی با انواع نشانی، اورژانس، پلیس، ...(، آشنایی با عالئم ر )آتش

زیست و طبیعت، آموزش  حیوانات، آشنایی با آب، خاک، هوا، جنگل، آتش، آشنایی با محیط

های تصویری، بازهای  ای، آموزش پازل های چندرسانه گویی با شنیدن داستان داستان و قصه

داخت؛ و در پایان فصل ای و اینترنتی تعاملی، آموزش الگوها پر جورکردنی، بازهای رایانه

پذیری، اصالت و  های خالقیت )سیالی، انعطاف ها برای تمام مؤلفه آموزش میانگین داده

( کالس درس 0272) 7بسط( در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بیشتر شد. مارشال

( در مورد نقش 7336) 7و روی 0کند. هیل هنر را بهترین مکان آموزش خالقیت معرفی می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Marshall 

2. Hale 
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نویسند: اگر اولیا و معلمان، کودکان خردسال را در  در افزایش خالقیت کودکان مینقاشی 

های تازه  شرایطی قرار دهند که در جریان نقاشی کشیدن مجبور به حل مسائل یا ارائه ایده

تری تربیت کرد. همچنین کودکان با توجه  توان آنان را به شکل خالق و جدیدی شوند، می

های مختلف فکری جذابی که در فضای مجازی وجود داشت  رگرمیها و س به انواع بازی

صورت داوطلبانه با تکرار و تمرین  انگیزه فراوانی برای ورود و ماندن در این فضا داشتند؛ و به

های که به بررسی  ( در پژوهش7900پرداختند. آمابلی ) ها می چندباره به یادگیری فعالیت

های دانشمندان بزرگ پرداخته است به این نتیجه رسیده  ها و یادداشت ها، نامه نامه زندگی

 آید. شرط اساسی هر کار بزرگ، خالق و بدیع به شمار می است که انگیزه پیش

در تبیین مؤثر بودن آموزش در بستر فضای مجازی بر خالقیت کودکان پیش از 

ش از اختراع توان گفت: اینترنت دریایی بیکران انتخاب است تا پی طورکلی می دبستان به

توانستیم با  های فردی محدود بودند. در آن دوران ما می های بروز خالقیت اینترنت راه

نوشتن، نواختن، نقاشی کردن، آواز خواندن، بافتن و تراشیدن، خالقیت خود را بروز دهیم 

یتی ها هم در اختیار همه نبودند. ولی بعد از تولد اینترنت، تقریباً هیچ محدود که این گزینه

باوری افزایش پیدا  های فردی به شکل غیرقابل های بروز ایده کس وجود ندارد و راه برای هیچ

خوبی از این بستر برای پرورش خالقیت استفاده  شود که مربیان به اند. لذا پیشنهاد می کرده

 کنند.

کس  امروزه دغدغه تمامی مردم دنیا تأثیرات این فضا روی کودکان است. چرا که هیچ

بینی کند که در آینده چه خواهد شد و این نسل به کجا خواهد  تواند پیش درستی نمی هب

هایی مدون و قوانینی ساده توسط متصدیان  شود با تدوین برنامه رسید؛ بنابراین پیشنهاد می

از تهدید فضای مجازی کاست؛ و آن را به بهترین فرصت برای پرورش نسل خردسال 

دبستانی و دبستانی، تفکر عینی است در فضای  کودکان پیشامروزی تبدیل کرد. تفکر 

تواند در اختیار  مجازی تصاویر، انیمیشن، ویدئوهای آموزشی مناسب وجود دارد که می

کودکان قرار گیرد تا بتوان به شیوه فعال به آموزش آنان پرداخت. آموزش فعال، از 

 آید. می حساب های پیشنهادی پیاژه در تربیت خالق کودکان به روش

های بعدی عناوینی به شرح ذیل بررسی  شود که در پژوهش همچنین پیشنهاد می

 شود:

 اثربخشی دانش فضای مجازی والدین بر خالقیت کودکان پیش از دبستان -

                                                                                                                   
1. Roy 
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 اثربخشی دانش فضای مجازی مربیان بر خالقیت کودکان پیش از دبستان -

 پیش از دبستاناثربخشی دانش فناوری مربیان بر خالقیت کودکان  -

های فضای مجازی در عرصه آموزش به کودکان پیش از  ها و چالش بررسی فرصت -

 دبستان
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 منابع 

 ( .7901آمابلی، ترزا .)ترجمه حسن قاسم زاده و پروین شکوفایی خالقیت کودکان .

 عظیمی. تهران: دنیای نو.

 ( .7910ابری، انسیه .)نس ملی خالقیت . اولین کنفرافضای مجازی عرصه ظهور خالقیت

 شناسی مهندسی و مدیریت نوآوری ایران.

 ( .7913بل، دیوید .)ترجمه مسعود کوثری و حسین های سایبر درآمدی بر فرهنگ .

 حسنی. تهران: انتشارات جامعه شناسان.

 (. 7939هاشم، کاظم؛ فرخی تیرانداز، سوسن؛ شاه علیزاده محمد و مشهدی، مولود. ) بنی

. فصلنامه دانشگاهی لکترونیکی بر خالقیت دانشجویانبررسی تأثیر یادگیری ا

یادگیری الکترونیکی )مدیا( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، 

 .1، شماره 0، دوره 39زمستان 

 ( .7903پیر خائفی، علیرضا .) بررسی رابطه هوشی و خالقیت در بین دانش آموزان

نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشان  نپایا پسر مقطع دوم نظری شهر تهران.

 است و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی تهران.

 ( .7913پیر خائقی، علیرضا .).آموزش خالقیت توسعه ذهنی کودکان و نوجوانان 

 تهران: انتشارات مرکز آموزش کودکان و نوجوانان.

 ( .7911ثنایی مهر، علی .)بخش مقاالت عمومی  ن.های آ معنای فضای مجازی و ویژگی

 www.tebyan.netسایت. 

 فناوری ارتباطات و اطالعات در (. 7910اکبر و عباسی، محمدعلی. ) جاللی، علی

سومین همایش برنامه درسی در عصر فناوری  وپرورش سایر کشورهای دنیا. آموزش

اطالعات و ارتباطات، تهران: انجمن برنامه درسی ایران. 

(https://www.civilica.com/Paper-CAICT03-CAICT03_002.html) 

 ( .7910حسینی، افضل السادات .) ،بررسی تأثیر برنامه آموزش خالقیت بر دانش

، صص 0، شماره 7910های آموزش. پاییز  فصلنامه نوآوری نگرش و مهارت معلمان.

00- 66. 

 ( .7916حسینی، افضل السادات .)مشهد: های پرورش آن ماهیت خالقیت و شیوه .

 تان قدرس رضوی.آس

 ( .7901تافلر، آلوین .).ترجمه شهیندخت خوارزمی. تهران: انتشارات علم، چاپ  موج سوم

 سیزدهم.
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 ( .7900تورنس، پل .)وپرورش  های آموزش های خالقیت و راه استعدادها و مهارت

 زاده. تهران: دنیای نو. ترجمه حسن قاسم آن.

 ( .7932دالور، سمیرا و قربانی، محمد .) آموزش مجازی در یادگیری خالق نقش
. های شهرستان بجنورد علمی دانشگاه دانشجویان از دیدگاه اعضای هیئت

فصلنامه دانشگاهی یادگیری الکترونیکی )مدیا( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 .6، شماره 32بهداشتی درمانی شیراز، پاییز 

 ( .7906دی بونو، ادوارد .)یان. تهران: نشر مترجم، چاپ . ترجمه عباس بشارتتفکر جانبی

 دوم.

 ( .7930زمانی، احمدرضا؛ گُلی، فرزاد و نصیری، حمید .).پرورش خالقیت در کودکان 

 .7930های درسی ایران،  تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب

 ( .7911زنجانی زاده، هما .)های خانواده در بین دانش  بررسی تأثیر اینترنت بر ارزش
 .0شناسی ایران، دوره ششم، شمار  عه، مجله انجمن جامآموزان

 ( .7936سرمدی، محمدرضا و الفته، شهربانو .)ها و تهدیدهای فضای مجازی در  فرصت
. های زندگی کودکان رشد هوش، خالقیت، عواطف، منطق و تفکر و مهارت

 .06 -93، صص 70، شماره 7936فصلنامه فلسفه و کودک، بهار و تابستان 

 أثیر فناوری اطالعات و (. ت7913اس و آزادمهر، اصغر. )صالحی، مسلم؛ قلتاش، عب
. فصلنامه های شهر فسا اطالعات بر اثربخشی و خالقیت دبیران دبیرستان

 .7913فناوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال اول، شماره دوم، زمستان 

 ( .7939عسگری، محمد؛ احمدی طهور سلطانی، محسن و یلفانی، ناهید .)بخشی اثر
. دبستانی شهر همدان آموزش نمایش خالق بر خالقیت دانش آموزان پیش

 .1، دوره سوم، شماره 7939فصلنامه ابتکار و خالقیت در علوم انسانی، بهار 

 ( .7900عراقچی، سیدعباس .)مجله ها ای جدید در تعامل فرهنگ اینترنت: عرصه ،

 ، سال دوازدهم.0سیاست خارجی، شماره 

 .تأثیر آموزش به کمک کامپیوتر و آموزش به روش سخنرانی (. 7919) فاطمی، مهناز
در درس ریاضی بر رشد خالقیت دانش آموزان دختر اول راهنمایی منطقه 

نامه کارشناسی ارشد،  پایان .32-38وپرورش تهران در سال  چهارده آموزش

 دانشگاه عالمه طباطبائی تهران.
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 بررسی (. 7931زاده، رضا و پیران، فرشید. )فرید، سهیل؛ عبادی کوهساره، پویا؛ محمد

. اولین کنفرانس های فضای مجازی در عرصه تعلیم و تربیت ها و چالش فرصت

های نوین. استان مازندران،  و تأکید بر پژوهش -المللی علوم انسانی با رویکرد بومی بین
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. وپرورش اسالمشهر دبستانی بر رشد خالقیت کودکان آموزش های پیش کالس
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