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 مقایسه سبک های یادگیری کلب و خالقیت دانش آموزان مدارس هوشمند

 زهرا طالب1

65-74صص   

  

  چکیده

ته است. گرفم این پژوهش با هدف مقایسه سبکهاي یادگيري كلب و خالقيت دانش آموزان مدارس هوشمند با عادي انجا

وزان دانش آم يهي باشد. جامعه آماري كلمقایسه اي م -این پژوهش ازنظر هدف، كاربردي و ازنظر جمع آوري داده ها پيمایشي

دو پرسشنامه  نفرمي باشد. ابزار پژوهش 384 دختر دوره اول متوسطه شهر تهران و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 

تحليل داده ها شده است.  تجزیه و ( جمع آوري اطالعات1973سشنامه خالقيت تورنس )( و پر1985یادگيري كلب ) سبکهاي

از پژوهش نشان مي دهد  حاصل با استفاده از آزمون تي مستقل و تحليل واریانس چند متغيره )مانووا( استفاده شده است. نتایج

اوت معناداري مدارس عادي و هوشمند تف نبين سبک یادگيري همگرا و سبک یادگيري واگرا در بين دو گروه دانش آموزا

وشمند تفاوت معناداري دو گروه دانش آموزان مدارس عادي و ه وجود دارد، همچنين بين مؤلفه ابتکار و متغير خالقيت در بين

 د.گيران توجه نمایندر تدریس، به تفاوتهاي موجود در سبکهاي یادگيري فرا وجود دارد. بنابراین پيشنهاد مي شود معلمان

 

 .سبک هاي يادگيري كلب، خالقيت، مدارس هوشمندها: کلیدواژه

 
 

                                                                                                                                                                                           
 هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب، تهران ، ايراناستاديار، دكتراي برنامه ريزي درسي، عضو  - 1
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 مقدمه

چالشهای فرارو نیازمند با  تغییر و تحوالت جهانی به سمت وسویی پیش میرود كه افراد را به فراگرفتن دانش و مهارتهای خاصی برای برخورد
اغلب پیشرفتهای امروز زاییده دانش و مهارت است   میكند و این مستلزم آن است كه به یادگیری افراد توجه شود؛ زیرا اعتقاد بر این است كه

آموزش پیش برود  از همین رو،آموزش وپرورش باید به سمت اثربخش تر كردن (2019، 2كسب دانش و مهارت هم به یادگیری نیاز دارد. )ولنی
(.متخصصان تعلیم و تربیت اعتقاد دارند كه دانش آموزان از طریق كانال های حسی 1397و موجب یادگیری بیشتر افراد شود) فیضی و دژپسند ،

ند. سبک (و درنتیجه دارای سبک های گوناگونی در یادگیری هست 2017 3واكنش نشان می دهند)برنارد و همكاران، متفاوتی به محیط یادگیری
 (.5،2015یا شیوه ترجیحی نسبتا مداوم برای كسب دانش، مهارت یا نگرش از طریق مطالعه ا ست)داگ و جنسر یک رفتار عادتی 4یادگیری

ری به چه خوبی از عهده یادگی یادگیری توانایی نیست از این رو سبک یادگیری به اینكه یادگیرنده چگونه یاد می گیرد اشاره می كند نه به اینكه
یكی از عوامل مؤثر بر یادگیری در میان دانش آموزان سبک یادگیری آنان است (. 2016) 7( و هریس و همكاران6،2015)ریچاردسونبرمی آید

 (بر پایه نظریه سبک های8،2016)تانگ  متناسب با تفاوت های فردی خود یكی از سبک های یادگیری را استفاده می كنند .دانش آموزان

را با محیط یادگیری هماهنگ  دانش آموزان هنگامی ازنظر تحصیلی به موفقیت می رسند كه بتوانند سبک های یادگیری خود یادگیری كلب،
 (.2020، 9كنند و سازش دهند)نور نزیكین و همكاران

(،پس معلم 2016، 10لبكلب و ك (به اعتقاد كلب ضرورت دارد كه سبک یادگیری را توجیه كننده بسیاری از تفاوتهای فردی در كالس دانست
آنها دارد و موجب تسهیل در  باید حق انتخاب نوع سبک یادگیری را برای یادگیرندگان خود فراهم سازد كه این ها ریشه در تفاوت های فردی

دارد و در  دانش آموز احساس كند، تنها چیزی كه اهمیت بیشتری از طرفی هنگامی كه (.1398)پارسایی،یادگیری و فرایند آموزشی خواهد شد
نمره باال ست و نه چیز دیگر، درنتیجه او تنها در جهت به د ست آوردن آن می كو شد در چنین  ارزیابی ها مالک خوب بودن شمرده می شود،

 ( 11،2019امیر اصالن  ) شهرول میزان بین و واندانش آموز معنایی نخواهد داشت جوی تالش برای خالقیت و نوآوری برای

یت در دوره خالق .سی بوده استقابل بحث در حیطه های گوناگون علمی به ویژه علوم تربیتی و روانشنا موضوعات جالب توجه وخالقیت، از 
ه و امام جمع1395و همكاران،  مدارس و مراكز آموزشی بوده است)رستمی های مختلف تاریخ به عنوان قدرت اساسی ذهن بشر، از اهداف اصلی

ندكی تغییر در روش های تدریس و اغلب آنها با ا از فعالیتهای خالق نیازمند هزینه ها و امكانات خاصی نیست وهرچند بسیاری (.   1394،
جام نات الزم سبب می شود كه انقابل اجرا ست، اما گاهی فقدان این حداقل امكا استفاده بهینه امكانات و فضای آموزشی موجود در مدارس

رد نقش و كارك ف مجدد و نوینی ازتحقق این امر مستلزم تعری.  و مدرسه با مانع یا شكست روبه رو شودكالس  برنامه های پرورش خالقیت در
 (.  1395در آموزش می باشد. )هوشمندان و شمس، مدرسه ها با رویكرد جدیدی 

و مدارس هوشمند رویكردهای جدید آموزشی هستند كه با استفاده از فناوری رایانه تدریس را بر عهده دارند . این نظام آموزشی تلفیقی بوده 
رویكرد مستقل آن به گونه ای طراحی شده اســت كه جوابگوی نیاز دانش آموزان متفاوت با روش های یادگیری مختلف به منظور زندگی در 
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6  Richardson, J. T.E 
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ی انعطاف پذیر، امكان تدریس با شیوه های نو هوشمند به سبب برنامه های درس(. مدارس 1399العاتی می باشد) رحیمی و همكاران , جامعه اط
داشتن طیف وسیعی از برنامه ها و روشهای آموزشی و محوریت بخشیدن به نقش دانش آموز، با در نظر گرفتن تفاوت های فردی و توجه بیشتر 

هكی تاش یش. ی موثر و مفید باشندزشـكاف آموجهت از بین بردن یا كاهش دادن شو استعدادهای دانش آموزان، می توانند در  به نیازها، عالئق
 (.1399(و خوراسگانی و همكاران )1398)و همكاران 

نبال د آموزان را به دانش دانش محور هستند و رویكردهای توسعه مهارت های دانش و خالقیت این مدارس از جمله نیازمندی های جوامع
وهنده و خالق طراحی شده مدرسه و تربیت دانش آموزان پژ ادگیری و بهبود نظام مدیریتیی-دارند. این مدارس در جهت ایجاد محیط یاددهی

 به بارور جهیری می پردازند، و تودانش آموزان متناسب با استعدادها و عالیق خود، به یادگ (. در این مدارس،1394است )ادیب و همكاران، 

هم چنین محدودیتی در ادامه روند  وچشم می خورد،  كردن همه استعدادهای بالقوه دانش آموزان در تمامی فعالیت های آموزش و فوق برنامه به
انا ر این مدارس به متخصصان تو(.معلمان د1398آموزان وجود نخواهد داشت.)حاجی آبادی و همكاران ،  -یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش

وزان به منابع دانش برای دانش آم یابیراهنمایی دانش آموزان را در فرآیند یادگیری بر عهده دارند، به عالوه آنان در دست تبدیل می شوند كه
 (. 1397كنندهای خواهند داشت )حضرتی و همكاران ، انجام دادن فعالیت های تحقیقات و پژوهش، نقش تسهیل

رد و برنامه آموزشی طوری طراحی یاد می گی ش بر این اصل استوار است كه هركس توانایی بیشتری دارد، بیشتردر مدرسه هوشمند، فلسفه آموز
بنابراین ضرورت دارد تا  (.1398دهد)شبهكی تاش و همكاران ،  می شود كه تمامی نیازهای متفاوت و توانایی های دانش آموزان را پوشش

حدود خود، وش های سنتی و مآموزان مورد برر سی قرار گیرد چراكه نظام های آموز شی با ر دانش اهمیت مدارس هوشمند در بحث خالقیت
ل است كه مقایسه سبكهای سؤا خالقیت دانش آموزان را برنمی انگیزند. لذا در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این حس كاوشگری و

 دد:رح میگر؟بر این اساس فرضیه های زیر مطچگونه استیادگیری كلب و خالقیت دانش آموزان در مدارس هوشمند و عادی 

 .سبک های یادگیری كلب دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی تفاوت وجود داردبین  -
 خالقیت بین دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی تفاوت معنی داری وجود داردبین  -
 ادی تفاوت وجود دارد.سبک های یادگیری كلب و خالقیت بین دانش آموزان مدارس هوشمند و ع -

 مبانی نظری و پیشینه شناسی تحقیق 

اندک می  مندمدارس هوش قیت درمرور پیشینه های پژوهشی نشان میدهد پژوهشهای انجام شده در زمینه مقایسه رابطه سبكهای یادگیری كلب و خال

های یادگیری با انگیزه رابطة سبک وان :( در پژوهشی تحت عن1399) باشد.در اینجا برخی از این پژوهشها مورد بررسی قرار میگیرید.قدم پور و همكاران

یابنده با انگیزة كننده و انطباقآموزان دوره متوسطه استان لرستان نشان دادند: بین سبک یادگیری جذبپیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش

آموزان دختر و نشهای یادگیری داکندمتغیره نشان داد بین سبپیشرفت و پیشرفت تحصیلی رابطة معنادار وجود ندارد. نتایج تحلیل واریانس چ

حصیلی تت و پیشرفت های مستقل نشان داد بین میانگین انگیزة پیشرفپسر تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین، نتایج آزمون تی گروه

مدی خالقانه وسبک یادگیری رابطه خودكارآ ت عنوان:( در پژوهشی تح1398و همكاران) رضویآموزان دختر و پسر تفاوت معنادار وجود دارد. دانش

تغییرات  200/0القانه خآموزان دوره دوم متوسطه شهر كرمان نشان داد ند متغیرخودكارآمدی شناختی با انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش

تغیر مالک انگیزش پیشرفت غییرات مت 142/0متغیر مالک انگیزش پیشرفت تحصیلیرا پیش بینی كند. همچنین متغیر سبک یادگیری شناختی 

ود دارد و ی رابطه وجتحصیل تحصیلی را پیش بینی می كند.ند. درنتیجه خودكارآمدی خالقانه و سبک یادگیری شناختی با انگیزش پیشرفت

 یلی است.حصتیشرفت پمتغیرهای خودكارآمدی خالقانه و سبک یادگیری شناختی بهترین پیش بینی كننده برای متغیر مالک انگیزش 

 موزان مقطعوآورانه دانش آنمقایسه عملكرد مدارس هوشمند و مدارس عادی بر عملكرد ( در پژوهشی تحت عنوان: 1399خوراسگانی و همكاران)

 ثرگذار است.ر اصفهان ازان شهدوم متوسطه شهر اصفهان به این نتیجه دست یافتند كه : هوشمند سازی مدارس بر عملكرد نوآوری دانش آمو
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یلی در ش پیشرفت تحصرابطه خودكارآمدی خالقانه وسبک یادگیری شناختی با انگیز ( در پژوهشی تحت عنوان:1398) رضوی و همكاران
نگیزش پیشرفت تحصیلی را تغییرات متغیر مالک ا 200/0آموزان دوره دوم متوسطه شهر كرمان نشان داد ند متغیرخودكارآمدی خالقانه دانش

یجه پیش بینی می كند. درنت تغییرات متغیر مالک انگیزش پیشرفت تحصیلی را 142/0ین متغیر سبک یادگیری شناختی پیش بینی كند. همچن
سبک  وی خالقانه كارآمدخودكارآمدی خالقانه و سبک یادگیری شناختی با انگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد و متغیرهای خود

در پژوهشی تحت عنوان  (2020) سبیستون و لیو نگرای متغیر مالک انگیزش پیشرفت تحصیلی است. یادگیری شناختی بهترین پیش بینی كننده ب
موزش دیده اند آگیری بصری وش یادرنقش دانش آموز و معلم در بكارگیری سبک های یادگیری وارک نشان دادند عملكرد یادگیری دانش آموزانی كه با 

م تر است.  مایا و مكسوه اند باالار بردبل توجهی نسبت به دانش آموزانی كه سایر سبک های یادگیری را بككه عملكرد دانش آموزان می تواند به طور قا
لكترونیكی دانش ا یادگیری اببطه آن (  در پژوهشی به به بررسی سبک یادگیری ، خالقیت  و رویكرد اكتشافی در محیط های شبیه سازی شده و را2020)

آنالین   لكترونیكی واختلف در محیط های پرداختند . نتایج پژوهش نشان میدهد كه دانش آموزان با سبک های یادگیری م 19 آموزان در شایط بیماری كوید
بک های زان با سف دانش آمواكتشا دچار استرس میشوند و خالقیت آنها كاهش می یابد و بكارگیری محیط های شبیه سازی شده می تواند به خالقیت و

 مک نماید.مختلف یادگیری ك

 تحقیق شناسیروش

لیه دانش آموزان كست. جامعه آماری تحقیق حاضر مقایسه ای ا -ازنظر روش جزء تحقیقات پیمایشی وزمینه یابی  -این پژوهش از نظر هدف، كاربردی
، جنوب، هران را به مناطق شرق، غربتخوشه ای شهر -نفر بود. و با روش نمونه گیری تصادفی133548دختر دوره اول متوسطه شهر تهران به  تعداد آنها 

ه نیز طبق جدول ن حجم نمونی تعییشمال و مركز تقسیم بندی كرده و از هر منطقه دو مدرسه )یک مدرسه هوشمند و یک مدرسه عادی( انتخاب شد. برا
نتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه اش آموز( دان384نفر دانش آموز )در مجموع 192نفر تعیین شد كه از هر گروه مدارس، به صورت تصادفی 384مورگان 

 . جمع آوری اطالعات استفاده شد./86( با پایایی 1973. و پرسشنامه خالقیت تورنس)/83( با پایایی 1985های استاندارد   سبكهای یادگیری كلب )

ه می باشد، هر جمله شامل چهار قسمت 12پرسشنامه سبک یاد گیری كلب : این پرسشنامه شامل  جمله ه عینـی،تاست كـه ـب ـامل تجرـب  رتیـب ش
انش آموز پاسـخ هـای ده است. كه هاد شدمشاهده تأملی، مفهوم سازی انتزاعی و آزمایش گری فعال می باشد. برای هر یک از این سؤالها چهار پاسخ پیشن

ه نحـوه یادگیری خود از نمره چهار تا یک رتبه بندی می كند. ـا توجـه ـب كه  امل تعـدادی كلمه استرسشنامه شـاین پ هر یک از سؤال های پیـشنهادی را ب
ه، اگر پاسخ دهندهای كلم می و منطقی، مفهو یلی، فكری،ات تحلپاسخ دهنده آنها را طبق سبک یادگیری خودش به دنبال هم مرتب می كند. بـرای نموـن

نی ا به شـیوه تجربـی عیانتزاعی ر م سازید باید نتیجه گرفت كه او شیوه مفهوعقالنی را به پذیرشی، احساسی، اكتشافی، حال گرا و تجربه گرا ترجیح ده
 16سؤال می باشد كه 60د. شامل استفاده ش1973ترجیح می دهد.پرسشنامه خالقیت، برای سنجش خالقیت دانشآموزان از پرسشنامه خالقیت تورنس ) (

 ر سؤال مشتمل بر سه گزینه یاهسؤال در بخش انعطاف پذیری قرار دارد. 11ار و سؤال در بخش ابتك22سؤال در بخش بسط، 11سؤال در بخش سیالی، 
ب( )امتیاز، پاسخ 1الف(  به پاسخ ) ر پاسخهپاسخ می باشد و باید جلوی سؤاالت عالمت گذاری نمود و سپس آزمونگر برای دستیابی به نتیجه آزمون به ازای 

الی، انعطاف پذیر یژگی های سیوره برای بخشهای این نمره ها در چهار گروه جمع شده و به این ترتیب چهار نمامتیاز در نظر می گیرد.  3امتیاز و پاسخ )ج( 2
 رد.دست آو، بسط یا گسترش و ابتكار یا تازگی به دست می آید كه با جمع كردن چهار نمره می توان نمره كل خالقیت را ب
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 هاوتحلیل دادهیافته ها و تجزیه

 .سبک های یادگیری كلب بین دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی تفاوت وجود داردژوهش : بین فرضیه اول پ

 Df F si g متغیر مرحله

0/000 25/87 1 همگرا گروه  

87/4 4/87 1 جذب كننده  

 56/5 5/56 1 انطباق دهنده

 7/23 واگرا 1 واگرا

 هوشمند و عادیسبک های یادگیری كلب دانش آموزان مدارس   -1جدول 

 

گروه دانش آموزان مدارس  در ین دو( F-23/7و سبک یادگیری واگرا)  -F )87/25بین سبک یادگیری همگرا) با توجه به یافته های تحقیق 
دانش آموزان مدارس  سبک یادگیری غالب در به عبارتی می توان بیان داشت p<0/05 )عادی و هوشمند تفاوت معناداری وجود دارد)

 است.  هوشمند، سبک همگرا و در دانش آموزان عادی سبک یادگیری واگرا

 خالقیت بین دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی تفاوت معنی داری وجود داردفرضیه دوم پژوهش: بین 

 Df F si g متغیر مرحله

 ./124 89/4 1 سیالی گروه

 ./298 41/3 1 بسط

 ./005 64/19 1 ابتکار

 ./364 36/2 1 پذیریانعطاف 

 ./001 12/36 1 خالقیت

 خالقیت بین دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی -2جدول 

 

دانش آموزان مدارس عادی و  ( در بین دو گروهF-12/36و متغیر خالقیت) ( (F-19/64نشان می د هد بین مؤلفه ابتكار 2نتایج جدول  

طور معناداری از خالقیت و دانش آموزان مدارش هوشمند ب عبارتی می توان بیان داشت ( بهp<0/05 هوشمند تفاوت معناداری وجود دارد)

( و انعطاف p.-./289( بسط )(p-./124برخوردار هستند. همچنین بین مؤلفه های سیالی  ابتكار باالتری نسبت به دانش آموزان مدارس عادی

گین قیت، میانتایج تو صیفی تحقیق نشان داد برای متغیر خالنمشاهده نشد. معناداری بین دو گروه دانش آموزان  ( تفاوتP -./364پذیری )
برای مؤلفه ابتكار برابر 1/7سط برابر با ببرای مؤلفه 1/9برای مؤلفه سیالی برابر با 2/1برابر با  دانش آموزان گروه مدارس هوشمند برای خالقیت

ه سیالی برابر با مؤلف برای1/6ت برابر با ،ن دانش آموزان گروه مدارس عادی برای خالقیبود و میانگی2مؤلفه انعطاف پذیری برابر با  و برای2/3با 
 بود. 1/8ا برابر ب و برای مؤلفه انعطاف پذیری1/4برای مؤلفه ابتكار برابر با 1/5برای مؤلفه بسط برابر با ،1/7،
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 رد.مدارس هوشمند و عادی تفاوت داسبک های یادگیری كلب و خالقیت بین دانش آموزان فرضیه سوم پژوهش: بین 

 بک های یادگیری كلب و خالقیت بین دانش آموزان مدارس هوشمند و عادیس -3جدول 

 Df F si g متغیر مرحله

 0/000 25/87 1 همگرا گروه

 0/081 4/87 1 جذب كننده

 0/072 5/56 1 انطباق دهنده

 0/021 7/23 1 واگرا

 0/124 4/89 1 سیالی گروه

 0/298 3/41 1 بسط

 0/005 19/64 1 ابتکار

 0/364 2/36 1 انعطاف پذیری

 0/001 36/12 1 خالقیت

 

انش آموزان مدارس دو گروه د در بینF-7/23و سبک یادگیری واگرا  F-25/87نتایج جدول نشان می دهد بین سبک یادگیری همگرا 
ین دو گروه بدر  F-36/12و متغیر خالقیت  F-19/64همچنین بین مؤلفه ابتكار(p<0/05 عادی و هوشمند تفاوت معناداری وجود دارد)

 تغیر خالقیتاد بین مؤلفه ابتكار و منتایج استنباطی تحقیق حاضر نیز نشان د وجود دارد. دانش آموزان مدارس عادی و هوشمند تفاوت معناداری
ادگیری ییری همگرا و سبک داری وجود دارد و همچنین بین سبک یادگمدارس عادی و هو شمند تفاوت معنا در بین دو گروه دانش آموزان

  در بین دو گروه دانش آموزان مدارس عادی و هوشمند تفاوت معناداری وجود دارد. واگرا

 گیری و پیشنهادنتیجه

هوشمند سازی مدارس یكی از اولویت های سازمان های آموزش و پرورش است تا به نوعی با این طرح بتوانند ضعف های موجود در نظام 
(. توجه به سبک های یادگیری و خالقیت هم از عوامل تاثیر گذار در یادگیری دانش آموزان  2020آموزشی را پوشش دهند) امانیان و همكاران، 

حاصل  (.این پژوهش به این مهم پرداخته  و به نتایج ذیل دست یافته است. بر اساس نتایج 1393( و )بذل 1394انی و همكاران ، می باشند)مرد
آموزان مدارس هوشمند و عادی تفاوت معنی دار دارد.  به عبارتی می توان بیان بین دانش در از فرضیه اول پژوهش ،سبک های یادگیری كلب

آموزان عادی سبک یادگیری واگرا است. این نتایج با آموزان مدارس هوشمند، سبک همگرا و در دانشغالب در دانشداشت سبک یادگیری 
(، فریدل و رود 2015(، جاشووا  و همكاران )1395(، پارسایی و همكاران )1393(، یارمحمدیان و همكاران )1395تحقیقات هوشمندان و شمس)

 فعال آزمایشگری و انتزاعی سازی مفهوم یادگیری شیوه دو تركیب از همگرا یادگیری سبکبیان می دارد  ( 2017جاشووا )( همسو است. 2006)

ها در فرآیند مسئله گشایی شود. افراد دارای این سبک یادگیری، بیشترین توانمندی را در كاربرد عملی اندیشه ها و نظریه ها دارند. آن ایجاد می
دارند. به این دلیل، این سبک را همگرا گویند كه فرد داری این سبک یادگیری، مثال در آزمون های هوشی  و طراحی ساختارها عملكرد بهتری

افراد همگرا احتماالً در ایجاد راه های تازه در فكر كردن، ایجاد آزمایش با ایده ها ی  كه نشانه ای بر پاسخ درست وجود دارد، بهتر عمل می كند.
(. ا. مدارس هوشمند با در اختیار قرار دادن امكاناتی بیشتر از مدارس 2016و راه حل موفق ترند )هریس و هكاران؛ تازه و انتخاب بهترین هدف 

های امهعادی می توانند در ایجاد این نوع سبک یادگیری مؤثر باشند. در مدارس هوشمند معلمان می توانند با استفاده از بانكهای اطالعاتی و برن
آموزان طراحی نمایند و یا اینكه دروس موجود را تغییر داده و اصالح نمایند. دروس جدیدی را با توجه به نیازها و عالئق دانشنرم افزاری و غیره 

. از طرفی سبک یادگیری غالب  (1390بنابراین محتوای آموزشی دروس در این مدارس تا حدودی متفاوت با مدارس دیگر خواهد بود. )پارسایی، 
سبک واگرا بود. افراد دارای این سبک یادگیری، موقعیت های عینی را از زوایای مختلف می بینند. رویكرد آن ها نسبت به  در مدارس عادی،
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موقعیت ها بیشتر مشاهده كردن است تا عمل كردن. این افراد موقعیت هایی را كه متضمن تنوع در اندیشه هاست می پسندند. این افراد به 
 بارش موقعیتهای آموزان در(. این دانش1399ل بیشتری داشته و دارای عالیق فرهنگی نیز می باشند )زارع و رحمانیان ،علوم انسانی و هنر تمای

آموزان این مدارس چون از تكنولوژی های نوین بی بهره می كنند. در واقع دانش عمل بهتر است همراه جدید نظریات و ایده ها با ارائه كه افكار
نتایج حاصل از فرضیه دوم  های عینی كه معلمان ایجاد می كنند، منتقل می شوند. آموخته های یشان از طریق موقعیت هستند سعی می كنند

آموزان مدارس هوشمند و عادی تفاوت معنی دار دارد. به عبارتی می توان بیان پژوهش نشان می دهد سبک های یادگیری كلب بین دانش
 دیگر هایمؤلفه در كه سایر آموزان عادی باالتر است اما تفاوتآموزان مدارس هوشمند نسبت به دانشنشداشت خالقیت و مؤلفه ابتكار در دا

 ، كریستینسن(1394امام جمعه و همكاران )این نتیجه با نتایج تحقیقات . نشدند تایید آماری ازنظر ،بسط و فپذیری انعطا سیالی، خالقیت یعنی
 ( بیان می كنند كه برای1394امام جمعه و بصیرت پور )همسو است. ( 1399(و رحیمی و همكاران )2020و نور نزكین و همكاران )( 2015)

این  كه رسد می بنظر . است نیاز نیز خالق درسی برنامه همچنین و معلمان به خالق محیط آموزشی بر عالوه خالق شآموزانی دان پرورش
 زدگی ذوق و تازگی بعلت درس های كالس به تجهیزات كه افزودن معنی بدین است هوشمند مدارس افزاری سخت بعد از گرفته نشات تفاوت

 به فناوری ورود كه جریان كرد اذعان نكته این به باید اما نماید می ایجاد آموزاندانش خالقیت در موقتی و هرچند جزئی تاثیری آموزاندانش

 در بنیادین تحول یک به منجر ای، شبكه امكانات و رایانه ورود صرف .افزاری سخت نه و است افزاری نرم جریان كی نهایت در آموزشی نظام

 این از توسعه می باشد، حال در كشورهای در فناوری بعدی تک است،پیشرفت مبرهن كه (. آنچه1391نخواهد شد )صمدی،  تربیت و تعلیم

 توجه مورد راكمتر آن افزاری نرم بعد و می پردازند نوین كردن فناوری های وارد و مدارس تجهیز به بودجه تخصیص طریق از تنها كه جهت

 دهند، قرار نظر مد باید توسعه حال در كشورهای (. مسائلی كه1394می دهند كه این امر باید مورد توجه قرار گیرد )عباس نیا و اوجی نژاد،  قرار

 را باید مدارس بلكه شد، آماده جوامع بر تاثیرگذاری و رقابتی بازارهای در حضور برای توان مین به فناوری مدارس تجهیز صرف با كه است این

دهند. در هر حال مدارس هوشمند توانسته اند در  را پرورش جوامع نیاز مورد انسانی منابع كه داد ییر تغ ای گونه به فناوری عصر با متناسب
نتایج حاصل از فرضیه سوم پژوهش نشان می دهد سبک های آموزان مؤثر باشند كه این مورد باید مورد توجه قرار گیرد. ایجاد خالقیت در دانش

پروكاس و همكاران جه با نتایج تحقیقات این نتی آموزان مدارس هوشمند و عادی تفاوت معنی دار دارد.یادگیری كلب و خالقیت بین دانش
های درسی همسو است.. مدارس هوشمند به دلیل برنامه( 2015داگ و گیسر) (2020رحیمی و همكاران )(، 2015(جاشووا  و همكاران )2020)

آموز )با شیدن به نقش دانشانعطاف پذیر، امكان تدریس با شیوه های نوین، داشتن طیف وسیعی از برنامه ها و روشهای آموزشی و محوریت بخ
توانند در جهت از بین بردن و یا كاهش دادن این شكاف در نظر گرفتن تفاوتهای فردی و توجه بیشتر به نیازها، عالئق و استعدادهای آنان( می

بسته به استعداد خود می تواند آموزش ببیند و یا به عبارت دیگر همین موارد موجب   آموزآموزشی مؤثر و مفید فایده باشند  و در واقع هر دانش
بنابراین  آموزان در سبک یادگیری خود گرایش به سمت آموزش عملی مبتنی بر آزمایش و امتحان از طریق خود داشته باشند.گردد تا دانش

بین مؤلفه ابتكار و متغیر  همچنین ای یادگیری فراگیران توجه نمایند ودر تدریس، به تفاوتهای موجود در سبكه پیشنهاد می شود معلمان
لذا پیشنهاد می شود در فاز نخست برنامه ریزان دو گروه دانش آموزان مدارس عادی و هوشمند تفاوت معناداری وجود دارد.  خالقیت در بین

 القیت دانش آموزان مدارس عادی افدام نمایندآموزشی نسبت به مجهز كردن كالس های درس مدارس عادی به منظور ارتقای خ
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 منابع:  

طالعات و انگرش به فناوري  تأثير هوشمند سازي مدارس در تعامل با(.1394ادیب، ي. رادسليماني، ل، عظيمي، محمد) 

مدیریت آموزشي،  فصلنامه علمي پژوهشي رهيافتي نو در .تحصيلي ارتباطات بر ارتقا فرآيند ياددهي يادگيري و خودكارآمدي

 .42-21، 1394بهار

 مقايسه عملكرد مدارس هوشمند و مدارس عادي بر خالقيت(. 1394امام جمعه، م. بصيرت پور، م. )

 . . پژوهش در نظام هاي آموزشي. سال هشتمدانش آموزان پسر سال اول دوره ي اول متوسطه شهر تهران

 .5-71صص .27.شماره 

 مقايسه سبک هاي شناختي يادگيري دانش آموزان دبيرستاني و(. 1391پارسایي، ا. كاظمي، س. ساماني، س.)

 .4-64صص .2. شماره .هنرستاني. روش ها و مدل هاي روانشناختي. سال دوم

نه دانش آموزان (. مقایسه عملکرد مدارس هوشمند و مدارس عادي بر عملکرد نوآورا1399خوراسگاني.ر ، وفایي، ز، غفاري؛ ز)

تا  59از  -صفحه  4) 1شماره -بهار .،دوره ششم « مقطع دوم متوسطه شهر اصفهان. فصلنامه مطالعات روانشناسي و علوم تربيتي 

62 ) 

ن دي: دانشجویا(.واكاوي سبکهاي یادگيري دانش جویان براي ارتقاي آموزش معماري) مطالعه مور1397فيضي ،د..دژپسند،س )

 14دانشگاه اروميه(. دوفصلنامه مطالعات ایراني.ش معماري 

آموزان دوره هاي یادگيري با انگيزه پيشرفت و پيشرفت تحصيلي دانش(.رابطة سبک1399قدم پور، ع ؛ گراوند، ه ؛ سبزیان، س )

 ( 32ا ت 8از  -صفحه  25) ISCپژوهشي/-علمي 23، شماره « متوسطه استان لرستان. مطالعات آموزشي و آموزشگاهي 

(. رابطه خودكارآمدي خالقانه وسبک یادگيري شناختي با انگيزش 1398رضوي ،و.نظامي، م . سلطاني، الف. زین الدیني ميمند، ز )

 36شماره  - 1398زمستان « آموزان دوره دوم متوسطه شهر كرمان.مجله: مطالعات روانشناسي تربيتي پيشرفت تحصيلي در دانش

 ( 188تا  169از  -حه صف 20) ISCپژوهشي/-علمي

 .دگي شهر تهرانخالقيت كودكان دوره آما تأثير داستانهاي فكري فيليپ كم بر رشد (.1395رستمي، ک، فياض، ا، قاسمي، ا)

 .74-49دانشگاه عالمه طباطبایي،پایيز .فصلنامه روانشناسي تربيتي

هوشمند )مورد  بندي عوامل موثر بر استقرار مدارس( .شناسایي و اولویت 1398شيهکي تاش ،م ؛ آرامش،ح ؛ رئيس ، الف .)

 25. ) 3شماره  -، دوره پانزدهم 1398پایيز « ي دوم خراسان جنوبي(. اندیشه هاي نوین تربيتي مطالعه: مدارس دوره متوسطه

 ( 111تا  87از  -صفحه 
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ري اطالعات و تاكيد بر نقش فناو بابازمندسي فرآيند مديريت در مدارس هوشمند ايران (.1394مرداني، م. موالیي، م. )

 .935-931فصلنامه مدیریت فناوري اطالعات، زمستان، .ارتباطات

 رابطه خالقيت و سبک يادگيري با پيشرفت تحصيلي دانشجويان كارشناسي(. 1395هوشمندان، ز. شمس ع. )

 . 36.. فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش كشاورزي. شماره دانشكده كشاورزي دانشگاه زنجان

 (. مقايسه سبک هاي يادگيري در1393یارمحمدیان، ا. چوپان زیده، ر. زیدآبادي نژاد، ف. حسن نتاج، ف.)

 .1-128. فصلنامه افراد استثنایي، سال چهارم، شماره دانشجويان نابينا و بينا
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