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Abstract 

We are witnessing an increase in technology use which has turned out to be a 

major element to improve students' teaching and learning processes in today’s 

educational system. This change has had various positive educational technology 

outcomes for learners. Using educational technology and innovation is considered 

one of the essential components of developing creativity and innovation in 

students. Over time, much attention has been paid to what teachers need to know 

in order to effectively use technology in the classroom, and in addition, the 

competencies needed to nurture creative students. Since creativity and technology 

are vital for the success of educational organizations, especially universities, 

extensive studies have made efforts in order to determine the relationship between 

these two areas. These studies examine how various emerging technologies offer 

many specific benefits to educational organizations. However, there seem to be 

three outstanding benefits in the realm of creativity and innovation, which is a 

product of the technological world: an improved ability to the connection and 

empowerment of learners, an improved ability to organize the knowledge base of 

educational centers, and an improved ability of the organization to go beyond 

borders. This study aimed to investigate the relationship between using 

educational technology and creativity and innovation of students of educational 

sciences at the University of Kurdistan. Regarding methodology, the current study 

was applied in terms of purpose. It is a descriptive survey research in terms of 

method. In this research, the documentary method was utilized, i.e., books, 

articles, English and Farsi theses, and also a field questionnaire was used to collect 

the required data. The questionnaire has been prepared and arranged in three parts: 
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The first part includes 4 demographic questions (gender, age, marital status, and 

education). Of the 43 questions in the main body of the standard questionnaire, 30 

questions were on the dimensions of technology, 8 questions measured creativity, 

and finally, 5 questions investigated innovation concept in the students. All the 

analyses, descriptive and inferential statistics were performed via the SPSS26 and 

Smart PLS3 packages. By using Smart PLS3 software, reliability, validity, 

divergence, and convergence were measured. The participants were students of 

educational sciences at the University of Kurdistan, including both undergraduate 

and postgraduate students. In order to determine the sample size, Cochran’s 

formula was used and 235 participants were selected among 620 students by 

simple random sampling. In order to examine the educational technology variable, 

four components including "Educational objectives, educational conditions, 

educational resources, and educational efficiency" were used on 5 levels of the 

Likert scale (1 = "very little" to 5 = "very much"). Also, the variable of innovation 

and creativity (combined creativity and advanced creativity) was validated and 

measured at 5 levels of the Likert spectrum (1 = "completely disagree" to 5 = 

"completely agree"). As for the mean and standard deviation of variables of 

creativity and innovation obtained, the most creativity variable related to 

"summary" variables with a mean of 3.84 and a standard deviation of 1.08, and 

the variable of "internal affairs development" with a mean of 3.81 and a standard 

deviation of 1.12. The lowest variable of creativity according to students related 

to the variable "lack of proper planning" with a mean of 2.49 and a standard 

deviation of 1.13. A Pearson correlation analysis was conducted in order to assess 

the relationship between research variables. The results showed a positive and 

significant relationship between educational goals and educational resources 

(p<0.01, r=0.73). Also, there was a positive and significant relationship between 

educational resources and educational conditions (p<0.01, r=69). Further, the 

Pearson moment correlation for other research variables showed a positive and 

significant relationship at p<0.01 level. Regarding structural equation model fit, 

the value of the T statistic calculated for all components and sub-components was 

higher than 1.96. Thus, the significance of questions and relationships between 

variables can be confirmed at the 95% confidence level. The second criterion 

regarding structural equation model fit was R2 coefficients, which represent the 

percentage of variance explained by the independent variable of a dependent 

variable. As for R2 values, the data obtained was 0.688 for educational 

dimensions, and 0.818 for educational conditions. The acquired data for the other 

dimensions were higher than 0.67 which indicated a strong fit of the structural 

model of the research. The third criterion in structural equation model fit was the 

Q2 criterion, which showed the predictive power of the model. The Q2 value for 

educational technology dimensions and also creativity and innovation was higher 
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than 0.15. which represented a moderate to high structural model fit. Therefore, it 

can be concluded that due to the predictive value of “learning performance”, 

which was 0.395, higher than 0.35, this dimension had the strongest predictive 

value compared to other research dimensions. Finally, after examining and 

confirming the conceptual model of the research, analyzing data by using PLS, 

and also results obtained from the connection between variables, path coefficients, 

T-statistics, significance level, mean, and rank concerning the research questions, 

with the path coefficient of 0.911, the obtained T= 66.708 was confirmed. Thus, 

it revealed that there was a positive relationship between educational resources 

and creativity and innovation of the students. The same positive result was 

obtained for the relationship between educational conditions and creativity and 

innovation with a path coefficient of 0.904 and T=80.625. Regarding the third 

question, the relationship between educational efficiency and creativity and 

innovation of the students was also positive. Further, the obtained data for the 

fourth question, path coefficient of 0.898 and T= 70/334 revealed a significant and 

positive relationship between educational aims and creativity and innovation of 

the students. In conclusion, based on the findings, it was shown that the 

educational technology variable was able to explain 57% of the changes in 

creativity and innovation. Among the dimensions of educational technology, the 

effect observed from the highest to the lowest, related to educational conditions, 

educational resources, educational goals, and educational efficiency. As final 

remarks, it was suggested that education policymakers integrate more technology 

into course contents, hold educational technology workshops in order to develop 

creativity and innovation in students, and provide sufficient educational 

infrastructure to incorporate modern technologies into classrooms.  

Keywords: Educational Technology, Creativity, Innovation, Educational 

Sciences 
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 چکیده

 پنداشته انیدانشجو یریادگی و شآموز ندیفرآ بهبود یبرا نیادیمثابه عنصر بن به یتکنولوژ ،یآموزش یهانظامامروزه در 

دف . هشودهای آموزشی منجر به پیامدهای مثبت گوناگون برای یادگیرندگان می. به نحوی که استفاده از فناوریشودیم

 انشگاهد تربیتی علوم رشته دانشجویان نوآوری و خالقیت بر آموزشی تکنولوژی از استفاده رابطه بررسی حاضر قیتحق

جامعه است.  یشیمایپ - یفیتوص، و روش تیو از نظر ماه یکاربرد، حاضر از لحاظ هدف قیش تحق. روکردستان است

آماری، شامل دانشجویان رشته علوم تربیتی در دانشگاه کردستان اعم از دانشجویان کلیه مقاطع کارشناسی، کارشناسی 

نفر با استفاده از فرمول  132ای به حجم نفر و نمونه 710بود و با حجم   2000-2002ارشد و دکتری در سال تحصیلی 

 ییاروگردآوری اطالعات از طریق پرسشنامه انجام گرفت.  گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.کوکران و به روش نمونه

گردید.  تأیید 3PLSری مدل معادالت ساختاگیری مدل اندازه با استفاده از زینپژوهش  ابزار ییایو پایی همگرا

از مدل معادالت  یریگبرازش مدل اندازهجهت و صورت گرفت   26SPSS افزارها با استفاده از نرمداده وتحلیلتجزیه

 ینوآور و با خالقیت آموزشی تکنولوژی از استفاده بینپژوهش نشان داد  جی. نتاشداستفاده  3SmartPLSری ساختا

شان حاصل از مدل ن جینتاهمچنین  .وجود دارد داریرابطه مثبت و معنا تربیتی دانشگاه کردستان علوم رشته دانشجویان

منابع آموزشی با بیشترین . دینما نییتبرا  خالقیت و نوآوری راتییتغ از (26%) متغیر تکنولوژی آموزشی توانستهداد که 

ا ضریب ( در رتبه اول قرار دارد. همچنین رتبه دوم مربوط به متغیر شرایط آموزشی ب722/0ضریب استاندارد شده بتا )

 نیچن موضوع، از ترعمیق درک یبرا ندهیآ پژوهشگران که است بهتر چنانکه( است. 700/0استاندارد شده بتا )

نند. ک سهیمقا هارشته ریساآن را با  تأثیر زانیانجام داده و م یآموزش تکنولوژیرشته  انیدانشجو یرا بر رو هاییپژوهش

ذهان خاص ا یبه روش یآموزش یتکنولوژ هایمؤلفهج گشت که هر کدام از استخرا یدینکته کل نیا جینتا نیاساس ا بر

 خالقانه و نوآورانه سوق داد. یهاکردیمتناسب با رو یرهایرا در جهت مس رندگانیادگی

 .یتیترب علوم رشته ،ینوآور ت،یخالق ،یآموزش یتکنولوژ :یدیکل واژگان
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 مقدمه و بیان مسئله

 شاست چرا که  نق یافته رواج ما روزمره زندگی در ایفزاینده طوری بهتکنولوژ یکم، و بیست قرن در

. (Boonmoh et al., 2021)است  داشته آموزش حوزه در اطالعات و دانش تبادل و ایجاد در مهمی

 را هاآنو  اند که توسط فناوری احاطه شده استدگان در دنیایی بزرگ شدهی یادگیرنهامروز نسل

 توانمیرا  گسترش تکنولوژی در عصر مدرن .(Derbel, 2017)کرده است  استفاده از تکنولوژی مشتاق

ایی که جاز آن. زیرا مستلزم بازاندیشی سیستماتیک جامعه استر گرفت، یک واقعیت اجتماعی در نظ

سازی نسل بعدی برای زندگی پس از آموزش رسمی هستند، از اساتید انتظار سئول آمادهها مدانشگاه

برای توسعه مرزهای دانش فراگیران استفاده  در ضمن تدریس از ابزارهای پیشرفته فناوری رود کهمی

ام ادغر و تغییدهه گذشته  دو در .گذاردمی تأثیراین تقاضای جدید بدون شک بر آموزش اساتید کنند. 

هت ج های اصالحی درفناوری در فرآیند آموزش و یادگیری به کانون ابتکارات اصلی آموزشی و تالش

 سیالیت در حوزه پیشرفت .(Lidolf & Pasco, 2020)دانشجویان تبدیل شده است  یادگیری بهبود

ای دهد تا رویکرد آموزشی جدیدی تحت عنوان یادگیری شبکهاجازه می تکنولوژی به وسایل آموزشی

نیازهای یادگیری این نسل عمیقاً با فناوری در هم . (Kannan & Munday, 2018)را ترویج دهند 

ر این تغیی گشته است.تغییر  دستخوش قابل توجهی طوربهنیز در طول زمان و است  شده تنیده

را کسب  ایهای حرفهشایستگی ،یادگیری-فرآیند یاددهی عنوان کلیدبه اساتید مستلزم آن است که

 .(Tatli et al., 2019)جویان از تکنولوژی استفاده کنند و برای توسعه نوآوری و خالقیت دانشکرده 

 یبرا مشروع یهاتالش از یاریبس که هستند یادهیچیپ میمفاه آموزش، در تیخالقو  یفناور 

 با وجود این. ی را مخدوش کرده استآموزش یهاطیمح در هاآن ادغامو  دیمف یکردهایرو افتنی

ها، عوامل گوناگونی جود دارد که یادگیرندگان را در مسیر پیشرفت خالقانه و نوآورانه قرار پیچیدگی

دهد. در چندین سده پیش زمانی که بعد از رنسانس علمی در اروپا صنعت چاپ گسترش پیدا می

ا آشنایی بکرد، کم کم روند ورود تکنولوژی در همه مراکز افزایش یافت. افراد ملزم شدند که برای 

لق ای خهای گوناگون، ابتکارات گستردههای تکنولوژیکی عصر خویش آشنا شوند و در زمینهمهارت

 .(Mishra, 2012)کنند 

 ی آموزشی درالگوهای دانشگاهی در کشورهای اروپایی، اساتید ضمن توجه به محتوا تأسیسبا 

های مناسبی را برای دخل اثرات انقالب صنعتی در محیط آموزشی فراهم کردند کنار آن، بستر و زمینه

 و در کنار آن فرایند صنعتی سازی دانشگاه آغاز را کردند. از این رو میزان توجه به اهمیت این پدیده

 های علمی یادگیرندگان تلقیتدر محیط آموزشی گسترش پیدا کرد و ابزار مناسبی برای کسب مهار

 دبای درس کالس در فناوری از مؤثر استفاده برای اساتید آنچه به زیادی گشت. در طول زمان توجه
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 وردم دانشجویان خالق پرورش برای نیاز مورد هایشایستگی و افزون بر آن، بدانند باال رفته است

ن دلیل بعضی از محققان این جنبش را (.  به همیMishra & Mehta, 2017) است گرفته قرار توجه

 هاییک رابطه نوظهور مهم بین خالقیت و فناوری، و ارتباط آشکار بین نوآوری و فناوری عنوانبه

. از آنجا که خالقیت و فناوری برای موفقیت (Henriksen et al., 2018)کنند دیجیتالی یاد می

ای روابط بین این دو حوزه ها حیاتی هستند مطالعات گستردهآموزشی باالخص دانشگاه هایسازمان

 های نوظهور مختلفکند که چگونه فناوریکند. این مطالعات روشی را بررسی میرا مشخص می

کنند. با این حال، در زمینه خالقیت و رائه میهای آموزشی امزایای خاص بسیاری را برای سازمان

 یاز بطن کارکردها یمهم اریبس تیمز سه است زادهیآدم شهیو اند خردمحصول  کهنوآوری، 

 بهبود ان،رندگیادگی یاتصال و توانمندساز یبرا افتهیبهبود  یی.: تواناگرددیاستخراج م کیتکنولوژ

 از تنرف فراتر یبرا سازمان افتهی بهبود ییتوانا و ،یمراکز آموزش دانش گاهیپا دهیسازمان ییتوانا

 .مرزها

 دهدمیاجتماعی افزایش  هایشبکهاز این رو فناوری آموزشی، مشارکت فردی یادگیرندگان را در   

 عالوه بر (Bunjak et al., 2021).کند و فضای جدیدی را برای ابتکار و خالقیت شخصی فراهم می

جدید به دست آورد.  هایفناوریبا  توانمیی آموزشی را هاتیفعالاین، پرورش یادگیری تعاملی در 

ا و سایر جلسات هیسخنرانچرا که کارکردهای مختلف فناوری برای افزایش مشارکت فراگیران در 

ت یا نوآوری های فلسفی حاکی از آن است که مفهوم خالقییادگیری گروهی سودمند است. داللت

لوم های ععینی نیست بلکه تحقق راهبردهای مختلف پیشرفته در حوزه وسایلمحدود در پیشرفت 

ای از این راهبرد را در کند. نمونهمی دهیسازمانترین الگوهای خالقیت پیشرفته را نظری اساسی

 ترینمهمفکری مالحظه کرد. بازگشت حیات  توانمیآلمان  هایدانشگاهدیدگاه کارل یاسپرس در 

ها در آلمان به وقوع نوآورانه در حوزه علوم نظری بوده که بعد از حاکمیت نازی بخشحیاتنیروی 

 (. Tuma, 2021پیوست )

عامل  تریناساسیپرسش از تکنولوژی به وضوح بیان کرد که  هایدگر قبل از یاسپرس در رساله

کرد. چرا که خالقیت در جهانی مالحظه می های آلمان را در گسترش تکنولوژیپیشرفت در دانشگاه

ژیکی ابزارهای پیشرفته تکنولو کارگیریبههای آن سلطه یافته، مستلزم که تکنولوژی بر تمام جنبه

های آموزشی های آموزشی مالحظه شده است که استفاده از فناوریاست. بنابراین در ساختار سازمان

شود. این پیامدها نوآوری و ارکنان و یادگیرندگان میای برای کمنجر به پیامدهای مثبت گسترده

 .(Yu et al., 2017)آورد ای را برای یادگیرندگان و کارکنان آموزشی به ارمغان میخالقیت ویژه
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به دلیل جدید بودن حوزه تکنولوژِی در عرصه آموزش، مطالعات اندکی در این رابطه صورت گرفته 

های آموزشی روز به روز و بیشتر از گذشته در حوزه آموزش چنین از آن جا که تکنولوژیاست. هم

ر این، بتکنولوژی را بررسی نموده و عالوه  تأثیریابند، این پژوهش درصدد است که میزان گسترش می

به مطالعه ابعاد تکنولوژی آموزشی که شامل )اهداف آموزشی، شرایط آموزشی، منابع آموزشی و بازده 

آموزشی( و همچنین به بررسی رابطه بکارگیری تکنولوژی بر روی خالقیت پیشرفته و خالقیت ترکیبی 

 در تحقیقات قبلی ریزی درسی در دانشگاه کردستان بپردازد کهو نوآوری دانشجویان رشته برنامه

ت رابطه استفاده از تکنولوژی آموزشی بر خالقی تحقیق، این در بنابراین اند.موارد مذکور را نادیده گرفته

 .شودمی بررسی و نوآوری دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه کردستان

 ینظر یمبان

 از گذشته به هم جهان در حال حاضر با سرعتی سریع دستخوش تغییر و دگرگونی است و بیش

متصل شده که منجر به افزایش سطوح رقابت اقتصادی، آموزشی و دگرگونی اجتماعی شده است. 

زیادی بر زندگی مردم نهاده است  تأثیر بخشی از این تغییرات، فناوری اطالعات و ارتباطات عنوانبه

(Buasuwan, 2018) شود که در آن از فناوری اطالعات فرایندی تعریف می عنوانبه. تکنولوژی آموزشی

یری منابع یادگوری بیشتر از و ارتباطات برای ارتقای ارتباطات بین یادگیرندگان و اساتید، و بهره

کنند، بلکه یک فعل توصیف می امریک  عنوانبه، فناوری را نه نظرانصاحبشود. برخی از استفاده می

 عنوانبهشود. برخی از محققان آموزشی،  فناوری را لکن در برخی از موارد هردو تعریف را شامل می

 کنند. این تعریف به روشنیمی ها برای وصول به برخی از اهداف غایی توصیفارکستراسیون  پدیده

 ،یالیخ ای یواقع  اءیاش از یتکنولوژ: نخست: گیردمیترین عناصر  فناوری را در بر سه مورد از اساسی

 یهادهیپد و عناصر: ثانیاً. کندمی استفاده یعیطب جهان در موجود شده طراحی یکیزیف ای یذهن

 یطراح از قبل متخصصان: سوم. شودیم دهیسازمان خبره متخصصان توسط حوزه نیا در موجود

 .کنندیم میترس شیخو یهاآرمان و تیغا تحقق یبرا یمفهوم مدل کی خود، یهابرنامه

وسیله یا هدف، یک عمل یا یک  عنوانبهاین تعریف به همان اندازه اهمیت دارد که ما فناوری را 

ی اشیاء مختلف که شامل؛ اقدامات، فعل در نظر بگیریم. ارکستراسیون به معنای گردآوری عمده

شده است و در نهایت دستیابی به  دهیسازمان، فرآیندها و غیره.. که به شکل منظم هاروشابزارها، 

 عنوانبه.  پژوهشگران، مرکز منابع آموزشی را (Dron, 2022)کند مرکز منابع آموزشی را تسهیل می

 یابد، تعریفیک محیط یا مکانی که در آن مواد، ابزار و تجهیزات آموزشی طراحی، ایجاد و توسعه می

یدگاه محققان، مرکز منابع آموزشی از نظر ساختار دارای اهداف متفاوتی است و به کنند. از دمی

اهداف، بازده و توانایی مالی صاحبان مؤسسه، از گوشه کالس درس گرفته تا کل مجموعه ساختمان 
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بستگی دارد. ماهیت منابع آموزشی که عمدتاً برای ذخیره، عرضه و استفاده از منابع آموزشی استفاده 

( به همراه هابازیو  هاکیتیکپارچه از انواع مواد )چاپی، شنیداری، بصری،  ایمجموعهشامل  شودمی

 وسیلهبه. بنابراین آموزش Kelech & Ogechi, 2022)شده است ) دهیسازمانهر وسیله و مواد خاص 

 رقرارب اطارتب هم شرایط و سطوح آموزشی مختلف با در تا کندتکنولوژی به یادگیرندگان کمک می

و  یادگیری فرآیندهای و همچنین آزاد پیدا کنند کنند و به منابع و اهداف آموزشی موجود دسترسی

 .(Boonmoh et al., 2021)خودتنظیم کنند  را در سر کالس تدریس

 د که درکننرا با سه رویکرد معرفی می تحول تکنولوژی آموزشی سه دوره ،2ونسو گیب دونالدمک

که در آن بود دوره اول، رویکرد ابزاری یا تکنولوژی ابزاری است؛ نمایش داده شده  2جدول شماره 

 د. دوره دوم با عنوان رویکرددنهای آموزشی سنتی بوبخشیدن به سایر روش غنیها، ابزاری برای رسانه

آموزشی انتظار رفت تا از راهبردها، فرآیندها  فناوران که ازشناسایی شد مند مند یا تکنولوژی نظامامنظ

استفاده کنند که نتایج مطلوب آموزشی حاصل گردد. دوره سوم با عنوان رویکرد فکورانه هایی روش و

بوده و  سیستمبا تکنولوژی فکورانه معرفی شده است که طی آن کیفیت نتایج آموزشی حاصل کل 

 .(Fardanesh, 2011) تنها ناشی از نوع خاصی از تکنولوژی نیست

های تحول تکنولوژی آموزشی از آغاز تاکنون. دوره2جدول   

سوم دوره  

2770-حال  

اول دوره  

2770-2710  

اول دوره  

2700-2720  
 

یانتقاد میپارادا  

(Critical) 

 یکیهرمنوت میپارادا

یریتفس –  

(Interpretative) 

 میپارادا

گراییاثبات  
(Positivism) 

 شناختیمعرفت کردیرو

یآموزش یتکنولوژ به  

 ییگرابرساخت میپارادا

مدرنپستو   

)Constructivism, 

Postmodern( 

یشناخت میپارادا  

)Cognitive( 

رفتارگرایی میپارادا  

)Behaviorism( 

 یروانشناس کردیرو

 یتکنولوژ به یریادگی

یآموزش  

 2370ش فردان: منبع

 یصاداقت توسعه و رشد عوامل از ینوآور که است قرن کی به کینزد یاقتصاد تکامل یهاهینظر در

 توسعه به یاگسترده توجه و عالقه گذشته قرن نیم در مچنین،ه. شودیم محسوب یآموزش و

. است دهش گرفته نظر در یدانشگاه توسعه محرکه یروین عنوانبه دانش بر یمبتن ینوآور یهااستیس

 یوآورن و یتکنولوژ علم، حوزه در مختلف یکشورها گذارانسیاست انیم در شیپ سده نیچند تجربه

                                                      
1  . Mac Donald & Giboons 

 مفهوم رویکرد
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 از یبرخ. است نبوده برخوردار یمضاعف یاثربخش از دولت یهااستیس و اقدامات که دهدیم نشان

 واخرا تا لبتها. اندکرده یتلق مردم یکاف شناخت عدم و یپندارساده از یناش را ئلهمس نیا محققان

 نیا تا نداشت مردم عموم انیم در یمثبت چندان یمعان ،ییمعنا لحاظ از ینوآور مفهوم نوزدهم قرن

 خود ینفم ییمعنا بار مرور به تریشومپ توسط مفهوم نیا دیجد و یعلم استفاده با ستمیب قرن در که

 مختلف، یهاعرصه در شگرف تتحوال و هایدگرگون به ینوآور مدرن عصر در که چرا. داد دست از را

 هتوج مورد دیجد محصول کی دیتول عنوانبه را ینوآور شومپتر. شودیم شناخته یآموزش باالخص

 یهاعرصه در نو راهبرد جادیا نوع هر که هال نام به یگرید متخصص شومپتر، از فراتر. بود داده قرار

  .(Whattananarong, 2011) کرد فیتعر ینوآور را یآموزش و یاقتصاد مختلف

 یدارا که ییکشورها کنندیم انیب یخط ینوآور نظام دیفوا برشمردن ضمن در پردازانهینظر

 معنا نیا هب ببرند بهره ینوآور یبرا یستمیس نگرش از توانندیم هستند رمتمرکزیغ یآموزش ساختار

 ورتص به و شود،یم نیتدو خبره یآموزش گذارانسیاست یسو از شده نییتع قبل از یطرح که یزمان

 در گسترده صورت به خوانش نیا از حاصل ینوآور شود،یم لیتحم ینییپا سطوح رانیمد به یاجبار

 یامدهایپ از زین نفعیذ افراد جهینت در. شودیم نهینهاد هادانشگاه باالخص یآموزش یهاسازمان

 عتقدم دگریها مذکور، هینظر برخالف. کنندیم استفاده گرید یهاینوآور خلق یبرا دهیا نیا از حاصل

 ،یقاتیتحق مأموریت بر عالوه هادانشگاه ،یالدیم ستمیب قرن اواخر در دوم یعلم انقالب وقوع با که است

 یبرا هادولت بیترغ و قیتشو ضمن او. اندشده دانش حوزه در ینوآور یعنی سوم مأموریت دارعهده

 بر یمبتن یمفهوم مدل کی وضوح به ،یآموزش ستمیس در غیرمتمرکز نظام حاکمیت و ییتمرکززدا

 ,.Barbot et al) کرد میترس نفعانیذ یبرا را سازمان کی افراد یمشارکت ندیفرا از حاصل ینوآور

 یگونگچ و ییچرا نییتب یبرا مختلف یهاهینظر از استفاده لیدل به یمشارکت ندیفرا نیا در .(2016

 هک یانکته. پردازندیم مشکل حل یبرا دیجد یراهبردها خلق الدنب به خالقانه نفعانیذ ده،یا کی

 یاجرا عنوانبه ینوآور فیتعر با تیخالق از را ینوآور مفهوم د،یجد یهاهینظر است، تیاهم حائز

 توانمی را تیخالق که معتقدند کارشناسان از یبرخ. اندکرده زیمتما آموزش، در دیجد هایایده

 در گماردن از قبل دیجد یهادهیا که ییجا گرفت، نظر در ینوآور رهیزنج کی هیاول بخش عنوانبه

 تارد، لیگابر. (Sharif, 2019) کنندیم دیتول مطلوب و دیجد جینتا و محصوالت آموزش، ندیفرا

 ابستهو فناورانه یستگیشا خود به تنها ینوآور ای اختراع که کندمی استدالل یفرانسو شناسجامعه

 رندگانیذپ یاجتماع طبقه و دیجد یکیتکنولوژ شرفتیپ درک و یمشارکت ندیفرآ به بلکه ست،ین

ظر خود در ن یفعل زایکه مخاطبان هدف را بر اساس ن کندیم بیمخترع را ترغ نیدارد. همچن یبستگ
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به بازار عرضه کنند  هینظر نیارائه شده در ا یبندخود را بر اساس طبقه دیو محصول جد رندیبگ
.(Sartipi, 2020)  

حل  یخاص برا یهاتیاز قابل یناش انهیو صرفه جو ریفراگ ینوآور تیتقو نینو یهاهینظر یۀبرپا

 داریپا یتوسعه انسان یبرا یاست به ابزار ممکن یرامونیپ یمتفاوت در کشورها یمشکالت به شکل

 یموانع انیم در و ابندییم ارتقا شرفتهیپبا دانش  هاآن بیترک قیمذکور از طر هایقابلیت شود. لیتبد

است.  یلاز موانع اص یکی ک،یدئولوژیا یگردد وابستگ دیناپد دیبا یریمس نیدر چن یشرویپ یکه برا

(Arocena & Sutz, 2021) .یاتیح بخش به یاندهیفزا طوربه ینوآور تیقابل یهاشاخص نیبنابرا 

 است هشد لیتبد گرید مراکز ریسا و یآموزش مراکز و یاصل یستگیشا و کشور کی جانبههمه قدرت

 و نهیزم که هرچند. شودیم محسوب خاص منطقه کی ای کشور تمام شرفتیپ یبرا یدیکل عامل که

 Chen) شودیم گرفته نظر در سطوح تمام در ینوآور رشد یبرا عوامل نیتریادیبن از مناسب بستر

et al, 2013) .رانیفراگ یهاشکوفا کردن استعداد لیاز قب یضرور یفراگردها ریبه همراه سا بستر نیا 

 رانیفراگ یبرا ینوآوربروز  یاصل یهانهیاز زم یکی. کندیم تیتفکر نوآورانه حما یاصل یهانهیاز زم

 ستا خالقانه تفکر مؤلفه به توسلبا  یعلم بخشحیات یرویاستقرار ن ،یمختلف آموزش یهادر حوزه

(Songkhram, 2013).  

 جادیکه با ا کنندیم هیمساعدت به متخصصان توص قیاز طر افتهیتوسعه یکشورها یهادانشگاه

 آموزش لیاز قب یدر حوزه تکنولوژ دیجد یاز راهبردها تیمفهوم خالق تیبستر مناسب در جهت تقو

ه باز ب ان،یگرااثبات برخالف یتکنولوژ تیاهم کنار در زین دگریها. ندینما هاستفاد ،یهوش مصنوع

ها، حلکه به راه یذهن یبه آن دسته از فراگردها تیاو خالق دگاهیمفهوم پرداخته است. در د نیا فیتعر

 Al Hashimi et) دارد اشاره شودیم منجر نو و دیجد خوانش به هک یو ابعاد مختلف هایسازمفهوم

al. 2019). از  یو نظرات مختلف هادگاهید تیخالق نییدر تب ،مدرنپست لسوفانیف هینظر یبر مبنا

 صیمفهوم را تشخ نیتحقق ا یعوامل مختلف برا یطرف متخصصان ارائه شده است که هرکدام به نحو

 نیا یشناختروان بعد کندیم ریتفس و فیتوص یخوب به را مفهوم نیا آنچه مختلف ابعادداده است. در 

 هوش، لیقب از ذهن یعال یندهایفرا با تیخالق که معتقدند یشناخت روانشناسان از یبرخ. است دهیپد

از  گرید یبرخ دگاه،ید نیا برخالف. است مرتبط ذهن دهیسازمان و اطالعات پردازش ل،یتخ

 رندگانیدگای تیقبروز خال یبرا یکه عامل یمعتقدند که رشد شناخت یاجتماع ییروانشناسان سازندگرا

تحت  میذهن به صورت مستق یعال یو کارکردها ردیگیاست در بستر اجتماع و فرهنگ صورت م

 . دارندفرهنگ قرار  تأثیر

 و نهیزم ،یدانشگاه طیمح باالخص ،یکیتکنولوژ جهان بر حاکم فرهنگ متخصصان نظر به بنا

جر به من رندگان،یادگی اراده بر شتریب یهاضرورت ضیتفو با و دهینورد درهم را تیخالق یمرزها بافت



78   نشجویانبررسی رابطه استفاده از تکنولوژی آموزشی بر خالقیت و نوآوری دا 

 

متخصص حوزه آموزش  عنوانبه لریم. Ambrose, 2017)) شودیخالقانه م دهیا یریگتوسعه و شکل

 است ینظام آموزش عال یهارسالت ترینمهماز  یکی درس کالس در تیخالقمعتقد است که تحقق 

 نبالد به دیاسات نیااست.  گرفته قرار نجها یهادانشگاه از یاریبس دیاسات توجه مورد شدت به که

 یهادهیا که دارد یشتریب احتمال انیدانشجو آن در که هستند خالقانه یریادگی طیمح کی خلق

 با همزمان عالقه نیا. کنند برطرف نوآورانه یهاحلراه با را مشکالت مؤثر طوربهو  کنند، انیب را خود

 تیخالق یالقا در یاچندرسانه نقش مجدد یسازمفهوم و ،است شیافزا حال در یفناور میعظ انفجار

 مورد هایمهارت و دانش دیبا رندگانیادگی کهطوریبه است ساخته یضرور را درس یهاکالس در

 ایبه کار خالقانه و فرد متخصص  ازین ندهیو آ یمشاغل فعل رایز کنند کسب را 12 قرن یبرا ازین

بر  نیبنابرا .(Haryani et al., 2021 )دارند  یفرد نیب یت همکارو مهار دهیچیپ یارتباط هایمهارت

 یماعو اجت یسازمان ،یچالش بزرگ فرد کی یدر آموزش عال تیخالق شیافزا ت،یواقع نیحسب ا

 یکه برا انددهیمشهور به اتفاق آراء به توافق رس گذارانسیاستو  انیاست که امروزه محققان، مرب

ادغام شوند  یآموزش هایسیستمدر  دیبا د،یجد یهایآورفن دار،یجامعه نوآورانه پا کیداشتن 

(Stolaki & Economides, 2018) . 

 تیالقخ لریم بینیجهان از فراتر یاندک معروف شناسجامعه دنزیگ یآنتون لر،یم دگاهید برخالف  

فرهنگ و سنت حاکم بر  ،آن یکه وجه اصل داندیم چندوجهی ندیفرا کی ای یمهارت ذهن کیرا 

 دیجد دهیا هرگونه خلق و جادیا یبرارا  زادیآدم نآ برافزون  و دهیکشرا به چالش  یدانشگاهجامعه 

 ل،یقب از مدرن یکیتکنولوژ یاستفاده از ابزارها یسنت انتقاد برخالف. است کرده زیتجه نهیدر هر زم

 جیترو یبرا و یعال آموزشدر  یریادگی ندیفرا لیتسه یبرا را وب بر یمبتن یآموزش مدل کی پرومپن

شکوفا  گانرندیادگی ذاتی یهاتیاز خالق یبیسبب شده است که ترک و کندیم استفاده خالقانه تفکر

 دیبااست که  فردمنحصربه ییتوانا کی تیخالق مفهوم نیبنابرا. (Seechaliao, 2017)گردد 

 کی عنوانبه نکهیشود تا ا یابیارز یداده شود، و در چارچوب حوزه برنامه درس پرورشو  سازیمفهوم

 دنانتومی هاانسان همه که کندمی فرض تیخالق مؤلفه هینظر یول .شود درک مستقل یعموم مهارت

 بندیطبقه طبق ن،یهمچن. بگذارد تأثیر رفتار نیا بر دتوانمی طیمح و باشند خالق یانهیزم هر در

آموزش آن  که دارد تعلق باالتر درجه یشناخت یندهایفرآ به تیخالق ،یریادگی یهاحوزه از بلوم

  .(Ben-Zvi & Carton, 2014). شودیم رندگانیادگی یتشناخ رشدمنجر به توسعه 

در داخل و خارج از  مجزابه صورت  یمختلف قاتیموضوع مورد پژوهش، تحق نهیدر ارتباط با زم

 اشاره خواهد شد؛ هاآن جیاز نتا یبرخ یکشور صورت گرفته است که به معرف
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توسعه علوم،  گذاریسیاستو  لیتحل یبرا دیجد ییاقتصاد نوآور: الگو"تحت عنوان  یدر پژوهش

 یتوسعه علوم، فناور گذاریسیاستو  لیتحل یبرا دیجد ییالگو  ezari (2005)Ent" یو نوآور یفناور

انداز اقتصاد مبتنی بر ین اساس، در این مقاله سعی شده است از چشمااند. بر ری ارائه کردهو نوآو

ابزاری برای تحلیل و  عنوانبهکار بازار والگوی جدیدی مبتنی بر عاملیت انسانی و ساز ،دانش

 . علوم، تکنولوژی و نوآوری در ایران ارائه شود گذاریسیاست

مربوط به  هایمؤلفه تأثیر یبا بررس Badali, Mousavi & Zanganeh ( 2013) در حوزه آموزش 

 یو بسط از نظر آمار پذیریانعطافمانند سیالی،  یکه عناصر افتندیدست  جهینت نیبه ا تیخالق

آموزش را در خالقیت  راز فناوری اطالعات و ارتباطات داثربخشی استفاده  هایافتهنشده اما  تأیید

 یررسب"با عنوان  یشیشبه آزما یپژوهش جینتا نیو در عنصر ابتکار نشان دادند. همچن طورکلیبه

 ,Rajabi Khouzani)  "کارآموزان تیخالق یاطالعات و ارتباطات بر رو یفناور یآموزش یهادوره تأثیر

Rezaeian & Derikondi 2015) ،یاطالعات و ارتباطات بر رو یفناور یآموزش هاینشان داد که دوره 

 یگریدارد. در مطالعه د یمثبت و معنادار تأثیر هانشهر اصف ایحرفه یکارآموزان مرکز فن تیخالق

های شهرستان بیرجند فناوری اطالعات و ارتباطات در خالقیت و کارآفرینی دانشجویان دانشگاه تأثیر

 فتهرگیری نیز مورد تائید قرار گمدل اندازه هایشاخصآن تمام  جهیه قرار گرفت که در نتمورد مطالع

مورد  انیفناوری اطالعات و ارتباطات در خالقیت و کارآفرینی دانشجو تأثیربر  یمبن قیتحق هیو فرض

  .(Arghavani, Mohemi & Rajaei, 2017)قرار گرفت  تأیید

دانش آموزان  تیخالق ی( بر روFlipped Teachingمعکوس ) سیروش تدر تأثیر گرید یدر پژوهش

ار قر یمورد بررس شیکنترل و آزما با گروهآزمون، پس آزمون  شیبا طرح، پ یشیآزما مهیبه روش ن

 یکیکنند تکنیم تعریف  Bishop and Verleger (2013)که  طورهمانمعکوس  سیگرفت. روش تدر

 یدر داخل کالس درس و آموزش انفراد یتعامل یگروه یریادگی یهاتیشامل دو بخش فعال یآموزش

و  یآموزان با استفاده از تکنولوژدانش درگیر کردن یعنیخارج از کالس درس  وتریبر کامپ یمبتن

 یآموزان، با بررسدانش تیمعکوس بر خالق سیروش تدر تأثیراست. در پژوهش  ایروز دن یهایفناور

 جهیآموزش معکوس و در نت تأثیر ،شیاوت دو گروه کنترل و آزماتف یمستقل و معنادار ریمتغ تأثیر

 EsmailiKarani, Jazaeri( 2019) قرار گرفت تأییدآموزان مورد انشد تیبر خالق یاستفاده از فناور

Farsani & Saberi Dehkordi. 
(Henriksen et al., 2018) کی در آموزش یو فناور ینوآور ت،یخالق” با عنوان یقیدر تحق 

ارتباط  یبرا ییالگو ییبه شناسا تواندیِبه دست آمده م جینشان دادند که نتا "المللبین اندازچشم

ا توجه به ب شتریوضوح ب جادیا یمنسجم برا کردیرو کی ازمندیکه ن ینوآور ت،یو خالق یتکنولوژ نیب
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 & Shubina هشدر پژو. کنداست، اشاره  یدر نظام آموزش یتکنولوژ ینحوه اجرا تیو واقع یلفاظ

Kulakli (2019)   آموزش در خالقیت توسعه برای فناوری از استفاده و فراگیر یادگیری "با عنوان” 

، های فرعی مانند خالقیتنتایج نشان داد که با مرور ادبیات مربوطه همراه با تحلیل تأملی بر زمینه

های یادگیری سیستم تأثیر های آموزشی، عوامل مهم توسعه خالقیت  نوآوری ورشد آموزشی، روش

 و خالقیت "ای تحت عنواندر مطالعه Yalcinalp & Avci( 2019فناوری مورد بررسی قرار گرفت. )

ه اند کبه این نتیجه دست یافته"سیستماتیک مروری: ظهور حال در دیجیتال آموزشی هایفناوری

در   . Bereczki & Kárpáti (2021)د توسط فناورهای نوظهور پشتیبانی و تقویت شودتوانمیخالقیت 

چندگانه از باورها و  یمطالعه مورد کی: یبه منزله محصول تکنولوژ تیخالق "با عنوان یامطالعه

ورد در م انیدانشجو یمعرفت ینشان دادند که باورها "تالیجید یمعلمان متخصص فناور یعملکردها

 & Yigitcanlar, Mehmoodگذاردیم تأثیر ،یبر فناور یمبتن تیپرورش خالق یهاوهیبر ش تیخالق

Corchado (2021) داریکارآمد، پا یفناور کی یسبز: به سو یهوش مصنوع» با عنوان  یدر پژوهش 

 یهایینشان دادند که امکان توسعه توانا هاافتهی «داریپا ندهیهوشمند و آ یشهرها یو عادالنه برا

 طینوآورانه در شرا یآموزش یهاوشو ر دیجد یهارسانه ،یبا کمک تکنولوژ رندگانیادگیخالق 

 وجود دارد. یو آموزش شناختیروان ثیاز ح یاحرفه یآموزش عال

 ی پژوهشمدل مفهوم

 انیدانشجو یو نوآور تیبر خالق یآموزش یتکنولوژ ریمتغ نیدرک ارتباط ب یبرا یمدل مفهوم

 ست.آمده ا 2 شکلمذکور در  یشنهادیاست. مدل پ یدرس یزیررشته برنامه

 
مفهومی تحقیق . مدل2شکل  
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 بر خالقیت و نوآوری استفاده از تکنولوژی آموزشی بین آیا که است این پژوهش اصلی پرسش -2

 دارد؟ وجود معناداری رابطه مثبت و

 شناسی پژوهشروش

 در. است( یشیمایپ - یفی)توص روش و تیماه نظر از و( ی)کاربرد هدف لحاظ از حاضر پژوهش

مه( )پرسشنا یدانیم و( یفارس و یسیانگل یهانامهانیپا مقاالت،)کتب،  یاسناد روش از پژوهش نیا

پرسشنامه در سه بخش تهیه و تنظیم گردیده  .است شده استفاده ازین مورد هاداده یگردآور جهت

  شناختی )جنسیت، سن، وضعیت تأهل و تحصیالت( است.جمعیت سؤال 0است؛ قسمت اول شامل 

مربوط به  سؤال 1مربوط به ابعاد تکنولوژی،  سؤال 30نه اصلی پرسشنامه استاندارد بد سؤال 03از 

برای سنجش پایایی، روایی، واگرایی  در ارتباط با نوآوری است. سؤال 2سنجش خالقیت و در نهایت 

ت. ( بیان شده اس0قرار گرفت که در )جدول تأییدمورد  3Smart PLS افزارنرمو همگرایی با استفاده از 

جامعه آماری، شامل دانشجویان رشته علوم تربیتی در دانشگاه کردستان اعم از دانشجویان 

نفر  710و به حجم نمونه  2000 -2002)کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری( در سال تحصیلی 

. گردآوری اطالعات از طریق پرسشنامه، صورت گرفته است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول باشدمی

گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. نفر که به روش نمونه 136وکران استفاده شده و نمونه ک

در دو سطح آمار توصیفی و  26SPSS ،3Smart PLSافزارهای ها با استفاده از نرمداده وتحلیلتجزیه

سازی بر برازش مدل مفهومی، مدل تأکیدآمار استنباطی صورت گرفته که در بخش آمار استنباطی با 

 در دستور کار واقع شده است. PLSمعادالت ساختاری 

اهداف آموزشی، شرایط آموزشی، "که شامل؛  مؤلفه 0 ازتکنولوژی آموزشی  متغیر یجهت بررس

( "ادیز یلیخ"=  2تا  "کم یلیخ "=2) کرتیل از طیف سطح 2در  "منابع آموزشی و  بازده آموزشی

 اقتباس شده است. ،(1)جدول مطالعاتابعاد از  نیمورد استفاده قرار گرفت. ا

 2ه در کمتغیر نوآوری و خالقیت )خالقیت ترکیبی و خالقیت پیشرفته(  یجهت بررس همچنین

گیری قرار یابی و اندازهمورد اعتبار( "موافقم کامالً  "=  2تا  "مخالفم کامالً"=2) سطح از طیف لیکرت

 (.1گرفت )جدول 
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 متغیر هر سنجش مؤلفه منابع و پژوهش .  متغیرهای1جدول شماره

 منابع مؤلفه ریمتغ

 ,Kelech & Ogechi) ,(Dron, 2022) ,(Buasuwan., 2018)  یآموزش اهداف یآموزش یتکنولوژ

2021), (Kelech & Ogechi , 2021), (Boonmoh et al., 2021), 

(2376 ،یاری)خدا . 
  یآموزش منابع

  یآموزش طیشرا

  یآموزش بازده

  شرفتهیپ تیخالق  تیخالق

   یبیترک تیخالق

(Muwali et al., n.d.), (Haryani et al., 2021), (Ambrose, 

2017(, (Seechaliao, 2017), (Chen et al., 2013), (Ben-Zvi & 

Carton, 2014).   ،(2371. )خندان  

 (Nilakanta & Scamell, 1990) ,(Grover & Goslar, 1993) - ینوآور

 
 اهیافته

شناختی )جنسیت، سن، های جمعیتاطالعات مربوط به بخش ابتدایی پرسشنامه شامل ویژگی

 71شود حدود می مالحظهکه که طورهمان( ارائه شده است. 3تحصیالت و وضعیت تأهل( در جدول )

گویان در درصد از پاسخ 71دهندگان مجرد، حدود درصد از پاسخ 72دهندگان مرد، درصد از پاسخ

 داشتند. سال 12-30درصد  20تحصیلی کارشناسی و در نهایت حدود مقطع 

 
دهندگان شناختی پاسخ.  اطالعات جمعیت3جدول شماره  

یژگیو گروه ریز  یفراوان   درصد 

 6/72 202 مرد تیجنس

 3/31 70 زن

 6/70 221 مجرد تأهل تیوضع

 3/32 13 متأهل

 

 التیتحص

 6/76 227 یکارشناس

 6/21 00 ارشد یکارشناس

 7/23 31 یدکتر

 

 سن

سال10-10  60 2/32 

سال30-12  226 1/07 

سال00-32  12 7/1 

سال به باال 22  21 6/6 
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 میانگین و انحراف معیار متغیرهای تکنولوژی و خالقیت

( میانگین نظرات جامعه آماری در ابعاد تکنولوژی و خالقیت درج شده است. نتایج نشان 3در جدول )

میانگین  با« تلخیص»که از دیدگاه دانشجویان بیشترین متغیر خالقیت مربوط به متغیرهای دهد می

 21/2معیار  و انحراف 12/3با میانگین « توسعه امور داخلی»و متغیر 01/2و انحراف معیار  10/3

 با« بمناس یزیرنبود برنامه »باشد. کمترین متغیر خالقیت از نظر دانشجویان مربوط به متغیر می

 باشد. می 23/2و انحراف معیار  07/1میانگین 

 
ی تکنولوژی و خالقیترهایمتغ اریو انحراف مع نیانگیم. 3جدول شماره  

انحراف 

 معیار

انحراف  متغیر میانگین

 معیار

 متغیر میانگین

 تکنولوژی  سازیفرهنگ 72/1 26/2 یاهداف مناسب آموزشعدم  76/1 21/2

و عدم کیفیت  تکیه بر درصد قبولی 71/1 13/2

 تدریس

 مناسب ریزیبرنامهنبود  07/1 23/2

 یو سنت یمعمول یهااستفاده از روش 77/1 22/2

 سیتدر

 سیمناسب تدر یآموزش یطراح 66/1 26/2

 یو ضعف دانش نظر العیکم اط 22/3 20/2 سیتدر یبرا یمناسب آموزش طیشرانبود  00/3 22/2

 یو فن یعمل هایمهارتعدم  03/3 21/2 یع یادگیریدر تسر دیاسات سیتدر شیوه 00/3 27/2

 کافیتخصص عدم  77/1 12/2 و گروهیفردی مناسب  یآموزش طیشرا 07/3 22/2

 یآموزش ستیکمبود تکنولوژ 10/1 36/2 در تدریسمناسب نبود شرایط  30/3 77/0

 کافی تجربه عدم 70/1 13/2 عدم دسترسی به گروهای بزرگ کالسی 02/3 77/0

 کمبود حوصله 72/1 20/2 بودن ارزشیابی و شفاهی کتبی 20/3 77/0

 یآموزش لیو وسا وتریکامپ زات،یتجه 62/1 20/2 یکنواخت بودن استفاده از تکنولوژی 77/3 20/2

 کم

 کمبود وقت 60/1 31/2 آغازین ارزشیابی 20/3 77/0

 نییپا یآموزش لیامکانات و وسا تهیه 21/1 31/2 مستمر ارزشیابی 02/3 03/2

 (کارگاه شگاه،یآزما)مناسب  یفضاعدم  13/1 13/2 دانشجویان از پایانی ارزشیابی 00/3 11/2

 IT و  نترنتیا یشبکه جهاننبود  07/3 22/2 شایستگی دانشجویان 07/3 01/2

 موضوع مجالتو  اتینشر کمبود 02/3 07/2 سریع العملعکس 22/3 22/2
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 مسئولین و پشتیبانی تیحماضعف  70/3 16/2 درک فرایند 30/3 21/2

 مناسب فضای کمبود 77/3 20/2 آمادگی دانشجویان 06/3 27/2

 توسعه امور داخلی 12/3 21/2 موفقیت 12/3 20/2

 تلخیص 10/3 01/2 تجهیزات منظم 22/3 12/2

 طرح ایده خالقانه 12/1 27/2 بدیعه پردازی 61/3 21/2

 بکارگیری تجهیزات جدید 70/1 16/2 شناخت ایده خالقانه 26/3 00/2

 

شود. می آلفای کرونباخ معیاری سنتی برای سنجش پایایی و ارزیابی سازگاری درونی محسوب

( تمامی این 0پایایی قابل قبول است. مطابق با جدول ) بیانگر 6/0 بیشتر از مقدار آلفای کرونباخ

 .دن وضعیت پایایی پژوهش خواهد بودمناسب بو مکنون بیشتر بوده که بیانگر یبرای متغیرها معیارها

معادالت ساختاری معیاری جدیدتر و بهتر از آلفای  سازیمدلمعیار پایایی ترکیبی در  با این حال

، که ستا 6/0 مکنون باالتر از یتمامی متغیرهامقادیر  (0) جدول رود. با توجه بهکرونباخ به شمار می

 استخراج واریانس میانگین و در نهایت معیار .شودمی تأییدگیری پژوهش رازش مناسب مدل اندازهب

نا به ب .باشدمی خود هایشاخص با سازه هر شده گذاشته اشتراک به واریانس میانگین میزان شده که

 را قبول قابل همگرای روایی 2/0 از بیشتر شده استخراج واریانس میانگین مقدار میزان( 0) جدول

 .دهدمی نشان
 و میانگین واریانس استخراجی ترکیبیرایب آلفا کرونباخ و پایایی . ض0جدول شماره 

 کرونباخ یآلفا ریمتغ

(0.6<) 

 یبیترک ییایپا

(0.6<) 

 کرونباخ یآلفا مؤلفه

(0.6<) 

 یبیترک ییایپا

(0.6<) 

AVE 
(0.2<) 

 یتکنولوژ

 یآموزش

 

 

72/0 

 

 

72/0 

70/0 71/0  یآموزش اهداف  73/0 

 20/0 17/0 17/0  یآموزش منابع

 76/0 70/0 17/0  یآموزش طیشرا

 23/0 12/0 61/0  یآموزش بازده

66/0  هشرفتیپ تیخالق 70/0 16/0  تیخالق  12/0  76/0 

66/0   یبیترک تیخالق 12/0 67/0 ینوآور  12/0  27/0 
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بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش از طریق همبستگی گشتاوری پیرسون صورت پذیرفت. نتایج به 

 =p ،63/0r<02/0)اهداف آموزشی با منابع آموزشی دهد که بین نشان می( 2ت آمده از جدول )دس

  (=p ،77 /r<02/0)نیز  منابع آموزشی و شرایط آموزشیدارد. بین وجود و معناداری  مثبترابطه  (

دهد که میان وجود دارد. همچنین همبستگی گشتاوری پیرسون نشان می و معناداریمثبت   رابطه

 ، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.p<02/0سایر متغیرهای پژوهش در سطح 

 پژوهش متغیرهای بین همبستگی ماتریس. 2 شماره جدول

  7 2 0 3 1 2 ریمتغ

       2  یآموزش اهداف

      2 63/0  یآموزش منابع

     2 61/0 77/0  یآموزش طیشرا

    2 67/0 70/0 27/0  یآموزش بازده

   2 72/0 76/0 60/0 27/0  شرفتهیپ تیخالق

  2 60/0 60/0 77/0 73/0 72/0   یبیترک تیخالق

 2 60/0 02/0 61/0 76/0 26/0 72/0 ینوآور

 

 مقادیر ضریب معناداری

 77/2 این ضرایب از که بایستی باشدمی Tبرازش مدل ساختاری استفاده از ضرایب اولین معیار در 

شکل که در  طورهمان کرد. تأییدمدل را معنادار بودن  %72سطح اطمینان  بتوان باباشند تا  باالتر

 Tهمقدار آماراز آن جایی که ( است. T-Valuesمدل در حالت معناداری ضرایب ) شود،مشاهده می (1)

و روابط  سؤاالتمعنادار بودن  توانمیاست محاسبه شده  77/2 باالتر از هامؤلفهو زیر  مؤلفه برای کلیه

 کرد. تأیید %72سطح اطمینان  ین متغیرها را درب
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 T-value. مدل در حالت ضرایب معناداری 1شکل

 
 2R  مقادیر

 یک تبیین واریانس درصد که نمایانگراست  2Rایب ضر ساختاری مدل برازش در معیار دومین

مالک برای  مقادیر عنوانبه 76/0و 33/0 ،27/0 مقدار سهباشد. می مستقل متغیر وابسته توسط متغیر

  2R( آورده شده، کمترین مقدار 2که در جدول ) طورهمانباشند. می ضعیف، متوسط و قویمقدار 

بدست آمده است، و بقیه ابعاد باالتر از  121/0و شرایط آموزشی  711/0برای ابعاد اهداف آموزشی، 

 که این امر بیانگر برازش قوی مدل ساختاری پژوهش است.هستند  76/0
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 2R. مقدار ضرایب 7شماره  جدول

 2R مقدار پژوهش مدل ابعاد 2R مقدار ریمتغ

 یتکنولوژ

 یآموزش

 102/0  یآموزش اهداف -

 132/0  یآموزش منابع

 121/0  یآموزش طیشرا

 711/0  یآموزش بازده

 116/0  شرفتهیپ تیخالق 712/0 تیخالق

 170/0   یبیترک تیخالق

 - - 232/0 ینوآور

 2Qیب ضر

 دهد.نشان میبینی مدل را که قدرت پیش باشدمی 2Qبرازش مدل ساختاری معیار  درمعیار سوم 

 شوندرا شامل می 32/0 و 22/0 ،01/0 سه مقدار زادرون یبرای یک سازه 2Qمقدار که   طورهمان

 توانمی( 6)است. با توجه به جدول ضعیف، متوسط و قوی  بینیپیشقدرت  دهندهنشانبه ترتیب  که

بوده که  22/0خالقیت و نوآوری باالتر  ابعاد و ابعاد تکنولوژِی آموزشیمربوط به  2Qمقدار گفت که 

 بینیپیشکه مقدار قدرت دهد. با توجه به اینپژوهشی را نشان میبرازش متوسط به باال و قوی مدل 

 ترینه عملکرد یادگیری قوینتیجه گرفت ک توانمیاست  32/0باالتر از و  372/0عملکرد یادگیری 

 .بین نسبت به بقیه ابعاد پژوهشی را داردضریب پیش
 Q2. برازش ابعاد مدل پژوهشی با معیار 6جدول شماره 

-SSO SSE 1 ابعاد

SSE/SSO 
-SSO SSE 1 پژوهش مدل ابعاد

SSE/SSO 

 یتکنولوژ

 یآموزش

 002/0 700/2221 000/2110 یآموزش منابع - 000/6020 000/6020

 206/0 773/2001 000/1222 یآموزش اهداف

 322/0 737/626 000/2262 یآموزش بازده

 002/0 700/2210 00/2110 یآموزش طیشرا

 072/0 321/060 000/700 شرفتهیپ تیخالق

 072/0 321/060 000/700 یبیترک تیخالق 322/0 273/1071 000/3212 تیخالق

 - - - - 110/0 670/102 000/2262 ینوآور
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  مسیرهای متغیرهای تحقیق

جا  PLSها در الگوی مدل مفهومی پژوهش، با توجه به تحلیل داده تأیید در نهایت پس از بررسی و

 های پژوهش برسد.ها خود بپردازد و به یافتهدارد پژوهشگر به بررسی و روابط بین متغیر

 
 . مسیرهای متغیرهای تحقیق1جدول شماره 

 

داری، ، سطح معنی T( نتایج حاصلل از روابط متغیرها در قالب ضرایب مسیر، آماره 1در جدول )

، و 722/0مسیر  تحقیق نشان داده شده است. با توجه به ضریب سؤاالتمیانگین و رتبه در ارتباط با 

نتیجه گرفت که میان منابع آموزشی با خالقیت و نوآوری  توانمیشود و می تأیید T=601/77مقدار 

دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه کردستان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ همچنین رابطه 

 تأیید T=712/10و مقدار  700/0میان شرایط آموزشی با خالقیت و نوآوری با توجه به ضریب مسیر 

نتیجه گرفت شلرایط آموزشلی با خالقیت و نوآوری دانشللجویان رشته علوم تربیتی  توانمیشلده و 

به  117/0و ضریب مسیر  T=676/02دانشلگاه کردسلتان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. مقدار 

که  اطمینان باال نتیجه گرفت با توانمیاین فرض بوده و  تأییدسوم نیز مبین  سؤالدست آمده برای 

میان بازده آموزشللی با خالقیت و نوآوری دانشللجویان رشللته علوم تربیتی دانشللگاه کردسللتان رابطه 

ه مقدار ب دیگرعبارتبهباشد؛ آن می تأییدچهارم حاکی از  سؤالمثبت و معناداری وجود دارد. بررسی 

که میان اهداف آموزشی با خالقیت و دهد نشان می 171/0با ضریب مسیر  T=330/60دسلت آمده 

 نوآوری دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه کردستان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

 گیریبحث و نتیجه

و  هاکاستیاز  یاهسبب رفع پار زادهیاز اختراعات آدم یاهدر عصر مدرن به منزله پار یتکنولوژ

ه ک نیا یبرا های مختلفدانشگاهتفکران معتقدند که شده است چنانکه م یجامعه آموزش صینقا

 یهانهیزه یستیدر گام نخست با ندیفزایب شتنیخو انیو قدرت دانشجو هاتوانایی زانیبتوانند بر م

 بیضرا ریمتغ

 ریمس

 سطح T آماره

 یمعنادار

 جهینت

 آزمون

 رتبه نیانگیم

 2 722/0 تأیید 000/0 601/77 722/0 ینوآور و تیخالق            یآموزش منابع

 1 700/0 تأیید 000/0 712/10 700/0 یو نوآور تیخالق         یآموزش طیشرا

 0 130/0 تأیید 000/0 676/02 117/0 ینوآور و تیالقخ          یآموزش بازده

 3 176/0 تأیید 000/0 330/60 176/0 ینوآور تیخالق           یآموزش اهداف
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 یرایبس تأکیدجهان سوم با  یکه کشورها دهدمی. شواهد نشان ندیحوزه صرف نما نیدر ا یهنگفت

حقق ت یبرا یمختلف یهاکنند که از راهیم هیها توصه دانشگاهب انیدانشجو تیو خالق ینوآور یبر رو

به  لین یراابزار ب نیتردر عرصه آموزش مناسب یتکنولوژ یریبکارگ نیعمل بهره ببرند. بنابرا نیا

 یهاظامن در بودن یجهان سلطه نفوذ لیدل به گرید ریتعب به شود.یمحسوب م ییباال یهاتحقق آرمان

نهضت  یهااز آموزه یدیموجود موج جد یهاتیو قابل امدهایهمراه با پ ختلفم یهاکشور یآموزش

 نآنا کهطوریبه افکند هینسل سوم سا یهاباالخص دانشگاه یساختار نظام آموزش بر مدرنپست

وظهور، و جوامع ن رندگانیادگی یبرا یمنف یهاامدیبا وجود پ نینو یهایتکنولوژ که کنندیم شنهادیپ

 انکهچنکرده است  فاینوآورانه ا یهادهیو ا تیمربوط به خالق مسائلتوسعه  ودر رشد  نیادیبن نقش

 کیالسک و یسنت یهانگرش گرید بارآلمان  یهادر دانشگاه یداشت که فلسفه تکنولوژ انیب دگریها

. ساخت فراهم یادگیرندگان استعداد و تیخالقشکفتن  یبرا را یو بستر مناسب دینورد درهم را

 که گماشتند همت یسنت آموزش یالگو هایناکارآمدی مشاهدهبا  افتهیتوسعه ن یهاکشور سانبدین

 ورکش ریاخ دهه چند یط در. ندیبجو بهره یدانشگاه ساختار یبهساز یبرا یآموزش نینو یابزارها از

 هیتوص یآموزش یبه نهادها یدر بستر آموزش عال سیتدر نینو یروزافزون به الگوها ازین لیدل به رانیا

 یامدهایپ هیسا در تا کارگیرندبه درس یهاکالس در را مدرن یکیتکنولوژ یزارهاکرده است که اب

 .ابندی دست خالقانه و نوآورانه یاندازهاچشمبه  ییاروپا یدر کشورها یتکنولوژ افتهیمیتعممثبت 

 شتهر انیدانشجو یرو نوآو تیبر خالق یآموزش یاستفاده از تکنولوژ نیپژوهش ارتباط ب نیدر ا

 و یاستفاده از تکنولوژ آید،برمی ینظر یکه از مبان طورهمان. قرار گرفتمورد مطالعه  یتیترب علوم

 یو نوآور تیتوسعه ابعاد خالق یهااز ارکان یکی عنوانبه یدانشگاه طیدر مح یآموزشی هایفناور

ی برا یریادگی لیتسه ندیرا در فرا یو افزون بر آن نقش قدرتمند شودیدر نظر گرفته م رندگانیادگی

 بر یآموزش ینشان داد که استفاده از تکنولوژ قیحاصل از تحق جیفراهم خواهد کرد. نتا انیدانشجو

حاصل از  جینتا نیواقع شده است. همچن مؤثر یتیرشته علوم ترب انیدانشجو یو نوآور تیخالق

استاندارد شده بتا  بیضر نیشتریا بب ینشان داد که منابع آموزش یساختار معادالتی ابیمدل

ه استاندارد شد بیبا ضر یآموزش طیشرا ریبه متغ مربوط رتبه دومدر رتبه اول قرار دارند. (، 722/0)

در است.  (176/0)اهداف آموزشی با ضریب مسیر  ریمتغ مربوط بههم رتبه سوم  است و (700/0بتا )

با  شرفتهیپ تیخالق ریمتغ نی(، و همچن117/0)بتا  بیضر نیبا کمتر یبازده آموزش ریمتغ تینها

 تیخالق ریمتغ اند.بوده یآموزش یاز تکنولوژ تأثیرپذیر ریمتغ نیشتری(، ب701/0استاندار شده ) بیضر

استاندارد  بیضر نیبا کمتر ینوآور ریمتغ تی(، و در نها717/0استاندار شده ) بیبا ضر ی همبیترک

 Henrikson قاتیتحق جیبا نتا هاافتهی نیاست. ا رفتهیپذ تأثیر یزشآمو ی(، از تکنولوژ632/0شده بتا )
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et.al (2018) ;(2019 );Yalcinalp & Avci (2019) ;Bereczki & Kárpáti (2021) ;Shubina & 

Kulakli  پژوهش نیشد ا انیکه ب طورهمان. شودیم قلمداد هابر آن یدییتأ یدارد و به نوع ییهمسو 

بودن ورود  دیجد لیپژوهش به دل مورد موضوع یوت است چرا که در حوزهمتفا یقبل قاتیبا تحق

 قاتیتحق ،نیبر اگرفته است. عالوه  صورت رابطه نیدر ا یدر عرصه آموزش، مطالعات اندک یتکنولوژِ

 ی( و نوآوریبیترک تیو خالق شرفتهیپ تی)خالق تیخالق ابعاد و ژیاستفاده از تکنولو نیرابطه ب یقبل

 ،ی)اهداف آموزش یآموزش یابعاد تکنولوژ یبررس به اند و افزون بر آنانگاشته دهیا نادر انیدانشجو

 یشناساز لحاظ روش تیاند، و در نهانپرداختهی( و بازده آموزش یمنابع آموزش ،یآموزش طیشرا

 هکی. در حالنداپرداخته ونیو رگرس یت ،یهمبستگی به بررس صرفاًپژوهش، مطالعات انجام شده 

 انجام شده است.  (Smart PLS) یساختار ش حاضر با استفاده از مدل معادالتپژوه

 ژیتکنولو نیب معنادار یگتهمبس به یابیدست کرد استنباط پژوهش نیا از توانمی آنچه نیبنابرا

 امهپرسشن به هاآزمودنی یهاپاسخ وتحلیلتجزیه یمبنا بر چراکه است ینوآور و تیخالق و یآموزش

ن خاص اذها یروش به یآموزش یتکنولوژ هایمؤلفه از کدام هر که گشت استخراج یدیلک نکته نیا

  .داد سوق نوآورانه و خالقانه یهاکردیمتناسب با رو یرهایرا در جهت مس رندگانیادگی

 تیکه در جهت حفظ و تقو شودیم شنهادیپ یآموزش گذارانسیاستو  زانیررو به برنامه نیاز ا

دانشگاه  یتیرشته علوم ترب انیدانشجوی و نوآور تیتوسعه خالق یدر راستا یوزشآم یابعاد تکنولوژ

 ند؛یرا انجام نما ریکردستان اقدامات ز

ژی نولومربوط به تک یشتریب یدرس یواحدها یتیرشته علوم ترب انیدانشجو برنامه درسیدر  (2

 .دیآنان فراهم نما یرا برا یشتریب ییآشنا ینهیگنجانده شود تا زم یآموزش

 اب یتیترب رشته علوم انیدانشجو نیآن در ب شیافزا یهاو راه یو نوآور تیدر مورد خالق (1

 .ودش لیمجرب تشک دیبا حضور اسات ییهاکارگاه ،یآموزش یرشته تکنولوژ انیدانشجو مشارکت

 یبرای کاف یساخت آموزشریو ز نهیتا زم رودیها انتظار مدر دانشگاه یدرس زانیراز برنامه (3

 .فراهم کنند را ی درسهامدرن در کالس یهایفناورورود 

 نیدوت نهیدر زم شرفتهیپ یکشورها یهااز تبادل تجربه با دانشگاهمدیران آموزشی  تیحما (0

 ی انجام شود.آموزش یهایفناور یهایمشخط اهداف و

 در .داردوجود  یخاص یهاتیکه داراست محدود یاژهیو تیبا توجه به ماه یدر انجام هر پژوهش

 دبو نینخست پژوهش ا تی. محدوددیمواجه گرد ییهاتیمحقق با محدود زین قیتحق نیانجام ا یط

 لذا .است یذات ییهاتیمحدود یپرسشنامه داراو  پژوهش پرسشنامه بود در هاداده یگردآور ابزار که

دوم  تیمحدود .شودیم جیمصاحبه در کنار پرسشنامه باعث بهبود بهتر نتا ایاز پرسشنامه باز  استفاده
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 دانشگاهی تیرشته علوم ترب انیدانشجو هیکل انیدر م قیتحق نیا نکهیاست که با توجه به ا نیا قیتحق

 را اطیجانب احت دیها بادانشگاه ریحاضر به سا قیتحق جینتا میکردستان انجام شده است، در تعم

 نمود. تیرعا

 د: بپردازن زین ریبه موارد ز ندهیآ یهاپژوهش در توانندیم پژوهشگران مذکور، پژوهش یراستا در 

 .ندینما یبررس را یآموزش یاستفاده از تکنولوژ تأثیر زانیم سهیمقا (2

 شود. یبررس یتیرشته علوم ترب دانشجویان ینوآور و تیخالق بهبود بر مؤثر عوامل (1

 یمالحظات اخالق

ا مرتبط ب یاو اصول اخالق حرفه یاین پژوهش و تهیه مقاله کلیه قوانین کشور یجریان اجرا در

ها و نهادها و نیز مؤلفین و مصنفین رعایت سازمان ها،یموضوع پژوهش از جمله رعایت حقوق آزمودن

 آگاهانه نامهتیرضا یهاشده و فرم تیاز اصول اخالق پژوهش در مطالعه حاضر رعا یرویشده است. پ

 .شد لیتکم هایآزمودن یتوسط تمام

 یمال یحام

 .شد نیمقاله تام سندگانیمطالعه حاضر توسط نو یهانهیهز

 منافع تعارض

ر هیچ ه قبالً دمقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است و این مقال سندگانیاظهار نو بنابر

تدریس و چاپ به فصلنامه  یجهت بررس صرفاً چاپ نشده است و  ییا خارج یاعم از داخل یانشریه

 .ارسال شده استوهی ژپ
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