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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the effect of integrated 

education in comparison with traditional teaching, in Persian lessons, on 

students' creativity. This research was conducted in terms of applied 

purpose and quasi-experimental method with pre-test-post-test design 

with control group. The statistical population includes 1012 female 

students in the third grade of elementary school who were educating in 

non-governmental schools in Sirjan in the academic year 2020-2021, and 

20 students among whom were selected randomly, divided randomly in 

two and placed in the test group and control group. The data collection 

tool was Abedi's creativity questionnaire, the content validity of which 

was approved by experts, including the tutor and the consultant. 

Examination of Cronbach's alpha values shows that the reliability is 
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obtained from a minimum of 0.77 for fluidity to a maximum of 0.89 for 

total creativity. The results showed that the method of integrated 

education has a significant effect on creativity. The assumed significance 

level in this study was 0.05 and the significance level of the test was less 

than 0.05 (p <0.001) and showed the difference between the averages and 

the effectiveness of the intervention. The level of creativity among 

students who were trained in the integrated method was higher than 

students who were trained in the traditional method. Therefore, it is 

suggested that school teachers use this method to promote the level of 

creativity of students. 

Introduction 

Primary school children are often naturally curious and like to learn 

things creatively rather than learning information prepared in advance by 

parents and teachers (Sortiji Okrekaii & Rastegaropur, 2012). Children 

need curricula that provide them with unpredictable and exciting 

experiences, and the implementation of such curricula requires creative 

teachers. It is often thought that creativity is not teachable; but in the 

absence of evidence that it is inherited, teachers must accept that this skill 

can be developed in the classroom environment and generalized to the 

living environment (Darras, 2019). Unfortunately, our teachers are not 

well-familiarized with the creation of the right atmosphere in the 

classroom to flourish creativity. Furthermore, there are serious 

weaknesses in the training of creative and thoughtful people by 

educational institutions, especially the education system. The system 

with which students and most students around the world engage is 

perhaps the main reason for their creativity to be destroyed (HUI, A. N, 

& HE, M. W, 2021). Integrated learning is a combination of traditional 

face-to-face learning and online learning, so that teaching takes place 

both in the classroom and online, and the online section is an extension 

and continuation of traditional classroom learning (Ahmady & 

Nakhostin-Ruhi, 2014: 21). In today's world, special attention should be 

paid to learning creativity, so in schools, a special place has been 

considered for this to develop creative thinking (Esnaashari, 
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FooladChang & Daryapour, 2017: 25). Teaching patterns are actually 

learning patterns. Teachers use these patterns to teach students how to 

learn while helping students acquire information, ideas, skills, ways of 

thinking, and tools of expressing ideas. (Brahuei Moghadam & 

Kahrazehi, 2020: 45). 

Considering the teachability of creativity and the opportunities that 

integrated education provides for self-learning, exploratory learning, 

personal independence, application of constructivist and multisensory 

curriculum (Amiri, 2020: 43), also considering the importance of deep 

learning in the primary schools, a single teaching model based on the 

cognitive learning cycle is suggested, which can be used to teach all 

courses; this cycle is derived from the E5 method. Teaching in the 

cognitive learning cycle is a stage of integratd description and 

explanation and developement, so the cognitive learning cycle consists of 

four steps (Fluid capacity growth, expansion, flexibility and initiative 

capability). (Ganji, 2005: 134). Assessment as an acquired skill can be 

perceived as a measure that has become a student's mental habit and has 

made him an assessor of his behavior. Self-assessment tools, checklists, 

and workbooks can be used for assessment in part-time school (online, 

which is the basis of judgment of students (Malmir & et al., 2019: 189). 

Considering the above issues and the urgent need of the country's 

educational system for new developments in lesson planning, it seems 

that the integrated teaching method is a suitable alternative to traditional 

teaching methods to be effective in cognitive and applied learning of 

Persian literature. Therefore, in this study, we intend to pay attention to 

the importance of the theoretical foundations of creativity and innovation 

and one of the practical solutions to achieve a significant impact of 

integrated education on creativity and its components (fluidity growth, 

expansion, flexibility and initiative), to produce many of the socio-

cultural contexts tied to it in order to produce knowledge, which is the 

main strategy for the progress and development of society. Therefore, the 
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researcher tries to address the main goal of investigating the effect of 

integrated education patterns with traditional education methods on the 

creativity of female third grade elementary students in non-governmental 

schools in Sirjan. 

Theoretical framework 

Integrative education uses new ways of thinking in conjunction with 

lesson design to adapt traditional values and activities by absorbing 

technological possibilities and expectations that provide a combination of 

face-to-face and online components. Nowadays, learning based merely 

on either online or face-to-face has lost its fans, and the third view, called 

combined education, believes that this method of teaching carries 

satisfactory results (Wehlburg, 2010: 23). Curriculum integration is a 

way of organizing shared learning materials or life skills for all citizens 

and aims to help students learn how to participate in a democratic life 

(Mehrmohammadi & Abedi, 2001: 47). The traditional approach to 

education consideres the learner as passive. In the new educational 

approach, there is interaction between teacher and student and an 

opportunity to assess the level of student perception is provided, and 

appropriate and meaningful issues are suggested in the classroom (Adib, 

& et al., 2015: 117). The new perspective emphasizes the integration of 

information and perception. As a facilitator of learning, the teacher tries 

to strike a logical balance between classroom teaching and work teaching, 

and between intuitive thinking and analytical thinking. This perspective 

emphasizes the integration of knowledge through its application in 

meaningful situations, innovation, creativity and knowledge production. 

(Brahuei Moghadam, Kahrazehi, 2020: 50). 

Methodology 

The present study is an applied research in terms of purpose and in 

terms of method is a quasi-experimental design of pre-test post-test with 

a control group. The statistical population included 1012 female students 

in the third grade of non-governmental primary schools in Sirjan in the 
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academic year 2020-2021. The statistical sample of this study includes 20 

students from the third grade who were selected randomly and were 

divided into two groups of 10 people in the experimental and control 

groups. The integrated training sessions were performed in 10 sessions of 

45 minutes for the experimental group and the control group did not 

receive any training. Total sessions were held during the academic year 

for 2 months and 15 days (equivalent to 10 weeks) until the first half of 

Aazar, the productive period carried out for 50 days (Dey 25, the time of 

descriptive-functional evaluation). In pre-test and post-test, both groups 

answered the research tool, Creativity Questionnaire (Abedi 1993). 

Findings collected using paired t-test and analysis of covariance 

including ANCOVA and MANCOVA Were performed and analyzed in 

SPSS software. 

The educational content of the selected courses was considered in the 

third grade according to the education decree. In the traditional group, 

Persian literature courses were taught separately from each other. The 

integrated curriculum in the experimental group includes teaching 

patterns of rhetoric, pre-organizers, brainstorming, concept perception, 

inductive thinking in the content of each lesson of Persian literature by 

combining the teaching model of distance learning E5 online, and at the 

end, Abedi's creativity questionnaire was used as the post-test. 

Descriptive and inferential statistics were used to analyze the data. The 

descriptive statistics section describes the sample data. In the inferential 

section, t-test was used for continuous groups to analyze the research 

hypotheses, and independent groups' t-test was used to test the 

hypotheses. The effect of pre-test on post-test was investigated by 

univariate analysis of covariance. SPSS software was used for data 

analysis. 

Discussion and Results 

The results of statistical analysis showed that no significant difference 

was observed in the average of creativity and its components in the 
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traditional teaching group, and the average of the pre-test and post-test 

stages of the traditional teaching group was almost equal (p <0.05). But 

in the integrated education group, the average of creativity and all its 

components in the post-test stage compared to the pre-test has changed 

significantly (p <0.05). The results showed that in the integrated training 

group, the average of creativity and all its components in the post-test 

stage had a significant increase compared to the pre-test. Also, the 

effectiveness of integrated training on creativity is confirmed (p <0.05) 

and integrated training has significantly increased the creativity of the 

subjects. 

Wilkes's multivariate Lambda test showed that the intervention was 

effective in general and integrated training was able to affect the 

components of creativity (p <0.05). Also, the study of components 

showed that the effect of integrated training on all four components of 

creativity including fluidity, expansion, initiative and flexibility has been 

confirmed (p <0.05). 

Conclusion 

The purpose of this study was to compare the effect of integrated 

teaching methods in comparison with traditional education on students' 

creativity. The results showed a significant effect of integrated teaching, 

compared to traditional teaching, on creativity and its components. 

Specifically, research on the integrated curriculum of teaching patterns of 

rhetoric, pre-organizers, brainstorming, concept perception, and inductive 

thinking in the content of each lesson of Persian literature by combining 

the teaching model of distance learning E5 has not been done online, but 

the results of this study are consistent with the findings of Banihashemi. 

Et al (2020), Kadkhodaii & soleimani (2015), Kazemi (2016), Emadi.et 

al (2018), Rahmatzehi.et al (2018), Ahmadi.et al (2014), Chamaro (2006) 

and Darras (2019), all of which show the impact of e-learning and 

integration on increasing students' creativity and learning. Explaining the 

effect of rhetorical method on increasing students' creativity, it can be 
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said that since this teaching model has been developed with the aim of 

creating innovation; it has features that, directly and indirectly, teaches 

metaphorical thinking, motivates learners to use a variety of direct, 

personal and intensive (contrast) analogies, all of which are aimed at 

strengthening creative thinking and innovation skills. 

Keywords: Integrated education, traditional education, students' creativity. 
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بر خالقیت با روش آموزش سنتی  آموزش تلفیقییر الگوهای تأثبررسی 

 آموزاندانش

  1یآباد یمک یعرب یهد

 2حسین عباسیان
 

  دهیچک

زش تلفیقی در مقایسه با تدریس سنتی در درس فارسی بر آمو ریتأثهدف از پژوهش حاضر بررسی 

 طهر  بها نیمهه آزمایشهی روش بهه و هدف کاربردی ازلحاظاین پژوهش  خالقیت دانش آموزان بود.

 دختر آموزان دانش نفراز 1012شامل آماری  جامعه شد. انجام با گروه کنترل آزمونپس -آزمونشیپ

ی شهرسهتان ردولتهیغمشهوول تهدریس در مهدارس  1399-1400 یلیتحصهسوم ابتدایی که در سال  پایه

 طوربههنفهر  10کهه تعهداد  شهدند انتخها  تصهادفی صورتبهنمونه  عنوانبه نفر 20 که بودند سیرجان

بها اسهتفاده از هها داده یآورجمه  . ابهزارانهدگرفتهتصادفی و برابر در دو گروه آزمایش و کنتهرل قهرار 

متخصصهین از جملهه اسهتاد  دییهتأکه روایهی محتهوایی آن مهورد  بوده بوده خالقیت عابدی نامهپرسش

کهه میهزان پایهایی از  دههدیمراهنما و استاد مشاور قرار گرفت. بررسهی مقهادیر آلفهای کرونبهاا نشهان 

اسهت. نتهایپ پهژوهش  آمدهدستبهبرای خالقیت کل  89/0 برای قابلیت سیالی تا حداکثر 77/0حداقل 

 نیهمفهرو  در ا یداریسهح  معنه دارد. معنهادار ریتأث خالقیت بر زش تلفیقیآمو روش کهنشان داد 

( به دست آمد و p<0.001) 0.05آزمون کمتر از  یداریانتخا  شد که سح  معن 0.05پژوهش مقدار 

 روش بهه کهه یآمهوزاندانش بین خالقیت میزان .مداخله داشت یو اثربخش هانیانگینشان از تفاوت م

. بنهابراین بودنهد دهیدآموزش سنتی روش به که بود یآموزاندانش از بیشتر بودند دهیدآموزش تلفیقی
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که معلمان مدارس از این روش در خصوص ارتقاء سح  خالقیت دانش آموزان بههره  گرددیمپیشنهاد 

 ببرند.

  دانش آموزان. خالقیت ،سنتی آموزش تلفیقی، آموزش های کلیدی:واژه

 مقدمه

طور خالقانه مسائل طور طبیعی کنجکاوند و دوست دارند که بهب بهدبستانی اغل کودکان

 Sortiji) یاموزندو معلمان را ب نیشده توسط والداطالعات از پیش آماده نکهیبگیرند تا ا ادیرا 

Okrekaii & Rastegaropur, 2012.) یهاباتجربه ها راآن درسی، که یهاکودکان به برنامه 

مستلزم  یاچنین برنامه ینیاز دارند و اجرا د،ینما زدهیجانکرده و ه مواجه بینیپیشیرقابلغ

 با اما نیست؛ پذیر آموزش خالقیت که است این بر تصور اغلبوجود معلمان خالق است. 

 با و کالس محیط در مهارت این که یرندبپذ باید معلمان آن، بودن ارثی در مورد شاهد نبودن

 با ما معلمان ،متأسفانه .((Darras, 2019است  پرورش قابل زندگی، محیط در آن تعمیم

 شکوفا آن در خالقیت که یاگونهبه درس، کالس در مناسب جو فراهم آوردن چگونگی

 یخالق و متفکر توسط نهادها یهاانسان تیدر ترب دیگر تأسف دارند. کمتری شود، آشنایی

که  یستمیس .شودیممشاهده  یجد یهاوپرورش، ضعفنظام آموزش یژهوبه یتیترب

کور شدن  یبرا لیدل ترینیاصل دیشا رند،یآموزان جهان با آن درگآموزان و اغلب دانشدانش

و  نیاغلب معلم کهییازآنجا(. HUI, A. N, & HE, M. W,2021) آنان باشد تیخالق

از  یریگآموزان خالق آشنایی ندارند و با بهرهدانش هاییژگیآموزشی با و انیمتصد

 یجاعنوان مالک ارزیابی بهبر نمره به یدبر معلم محوری با تأک تدریس سنتی و مبتنی یهاروش

و  یشانها و ترویپ فرهنگ سکوت در مقابل اظهارنظرهاجدید و نوآور آن هاییدهپذیرش ا

موفقیت و  یسوحرکت به زهیشان انگجدی و تاب  مقررات متعصبانه ظاهراً یتروبرویی باشخص

 آموزاندانش تیدر مقابل توسعه خالق یآموزان را نابود و چون سد محکمخالقیت دانش

 (.Rahmatzehi & Fatehi, 2018) خواهند بود
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توان  یجادو ا یامدرسه یدرس هدر برنام یاییو پو یچاالک ی،چابک یژگیو یقتزراز سویی 

 یرو یهاتتوج یا یازاتامت ینتربه مسائل روز را بتوان جز مهم ییو پاسخگو ی واکنش سر

 یبسترساز (.Mehrmohammadi, 2016ت )دانس یدر برنامه درس یقتلف یکردآوردن به رو

 یادینسند تحول بن یدبارز و مورد تأک هاییفیتالعمر که از کمادام یادگیری یبرا

 یهاها در متن برنامهاست که با قرار دادن مسائل و سوژهیازی وپرورش است امتآموزش

آموزش توجه به قابل با  یابد.تحقق  تواندیم یقیتلف یکردرو چارچو  در یامدرسه یادگیری

استقالل  ،یاکتشاف یریادگی ،یخودآموز یبرا یقیکه آموزش تلف یهاو فرصت تیبودن خالق

 نظام مبرم نیاز و ،آوردیفراهم م یحس و چند انهیساختن گرا یکاربرد برنامه درس ،یشخص

 تلفیقی تدریس روش رسدیم نظر به دروس، یزیربرنامه در نوین تحوالت به کشور آموزشی

 و شناختی یادگیری در بتواند تا باشد تدریس سنتی یهاروش یجابه مناسبی جایگزین

چهره  یسنت یریادگیاز  یبیترک یقیتلف یریادگی شود. واق  مؤثر ادبیات فارسی درس کاربردی

صورت بر در کالس درس و هم بهآموزش هم  کهیطوربرخط است به یریادگیبه چهره و 

 Ahmadi) است یسنت یکالس یریادگیو بخش بر خط آن گسترش و ادامه  شودیخط انجام م

& Ruhi, 2014.) این از استفاده با معلمان هستند. یادگیری الگوهای درواق  تدریس الگوهای 

 ابزار و تفکر هایراه ،هامهارت نظرات، اطالعات، کسب در شاگردان به کهیدرحال الگوها

 Brahuimoghadam) آموزندمی آنان به نیز را یادگیری نحوه کنند،می کمک خود نظر ابراز

& Kahrazehi, 2020.) 

 بر اساس واحدی تدریس الگوی ابتدایی، دوره در عمیق یادگیری اهمیت به توجه با

 این است؛ دهاستفاقابل دروس تمامی تدریس در که شودمی پیشنهاد یادگیری شناختی چرخه

 و توصیف مرحله شناختی، یادگیری چرخه تدریس در است. E5روش  از برگرفته چرخه

چهار گام )درگیری،  شامل یادگیری شناختی چرخه لذا است شده تلفیق بسط و شر 

 یک عنوانبه ارزشیابی (.Ganji, 2005:134تبیین، ارزشیابی( است ) و جستجوگری، توصیف

 به را او و است شده تبدیل آموزدانش ذهنی عادت به که دانست یسنجش توانمی را آموخته
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غیرحضوری  مدرسه در یابیارزش است. برای کرده تبدیل خود رفتارهای سنجشگر یک

 مبنای کرد. که کار استفاده ابزارهای خودارزیابی، چک لیست، پوشه از توانمی )برخط(

 میقصد دار پژوهش نیدر ا (.Malmir & et al., 2019: 189باشد ) آموزان دانش از قضاوت

 یعمل یاز راهکارها یکیو  یو نوآور تیخالق ینظر یادهایبه بن تیر اهمبعرصه  نیدر ا

ی آن )رشد قابلیت سیالی، هامؤلفهی بر خالقیت و قیآموزش تلفی معناداریر که تأثتحقق آن

 یاجتماع هایینهاز زم یرایتا بس میاست توجه کن یری و قابلیت ابتکار(پذانعحافبسط، قابلیت 

 شرفتیپ یراهکار برا ینترکه عمده ،دانش دیاند را در جهت تولکه با آن گره خورده یفرهنگ

 ،یدانش داخل دیعالوه بر تول دی، بارمنظو نیا یبرا .میاوریو توسعه جامعه است را به ارموان ب

رو محقق تالش دارد تا به ینازا .میدر جامعه اجرا کن زیمتمدن را ن یایدن اتیعلوم و نظر میبتوان

بر خالقیت  یآموزش تلفیقی با روش آموزش سنت یالگوها یرتأث یبررساصلی که  این هدف

 بپردازد. یردولتی شهر سیرجانغسوم ابتدایی مدارس  پایه دختر آموزاندانش

 نظری ادبیات

 برای ،هادرس طراحی با پیوند در تفکر جدیدهای روش کاربرد به تلفیقی آموزش

 کنولوژیکیت و انتظارات امکانات جذ  با هم آن سنتی،های فعالیت ها وارزش نمودن سازگار

 امروزه پردازد.می آورندمی فراهم هم کنار در را خط بر و رودرروی هامؤلفهاز  تلفیقی که

 با سوم دیدگاه و اندداده دست از را خود طرفداران حضوری صرفاً یا برخط صرفاً یادگیری

 راههم به را رضایت بخشی نتایپ آموزش روش این است اعتقاد این بر ترکیبی آموزش نوانع

 (.Wehlburg, 2010: 23دارد )

Ericsson,1995)درسی ٔ  برنامه تلفیق»گوید: می تلفیقی درسی ٔ  برنامه تعریف ر( د 

 غالباً مشترک مفهوم یک چتر زیر درسی و آموزشی محتوای یدهسازمان از است عبارت

 یادگیری مواد یدهسازمان روش یک از است عبارت درسی ٔ  برنامه . تلفیق«است نتزاعیا

 دانش که به است این و هدفش شهروندان ٔ  همه برای که های زندگیمهارت یا مشترک
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 کنند مشارکت ساالرمردم زندگی در چگونه یاد بگیرند تا کند کمک آموزان

(Mehrmohammadi & Abedi, 2001: 47.) 

 میان آموزشی، جدید رویکرد داند. درمی منفعل را فراگیرنده آموزش، به سنتی درویکر

 و شودمی فراهم آموزدانش ادراک سح  ارزشیابی فرصت و است برقرار تعامل شاگرد و معلم

 (. درAdib, & et al, 2015:117شود )می محر  کالس در داریمعن مناسب وهای مسئله

 ٔ  کنندهیلتسه مقام معلم در شود.می یدتأک ادراک و عاتاطال تلفیق بر جدید دیدگاه

 تفکر و شهودی تفکر میان و کاری و آموزش کالسی آموزش میان کوشدمی یادگیری

 آن گرفتن کار به طریق از دانش سازییکپارچه دیدگاه، این کند. ایجاد منحقی موازنه تحلیلی

 Brahuei)کند. می یدتأک انشد تولید و خالقیت نوآوری، دار،یمعنهای در موقعیت

Moghadam, Kahrazehi, 2020: 50.) 

 زبان و ادبیات فارسی و آموزش خالق ضرورت و کارکرد حوزه

 شرورپزان و ودر دانش آم تیخالق جادیا یفارس اتیادب سیم تدرهاز اهداف م یکی

و  ان تفکروتمی اتیادباز طریق ». هاستآندرت تفکر در ق عدادها و فعال کردنتاس

 تهدیل واوله را جرج نلر از قمجاین زان را فعال کرد. وآم دانش ٔ  راکد و خفته یعدادهاتاس

زان ومآ دانش ان در ذهنوتمی ات،یبه ادبوط های مربمعناست که با درس نیه است و به اتگف

ن تاسوخ رتشین و بتانسد رتشیها را به بو رغبت آن یلد آورد و موو تازه به وج وهای نشهیاند

 یفارس اتیمعلم آگاه ادب ک(. یAfrooz, Kalantari & Nosrati, 2006: 15« )کرد کیتحر

نانچه چ و دیامقبال نتن نظم و نثر استوزان از موفاوت دانش آمتهای خالقانه و ماز برداشت دیبا

 قویکند و با تش تیا  هداوها را به جآن دن،یرسپبا  میقترمسیطور غبه دندینرس یبه هدف اصل

 (.Kadkhodai& Soleimani, 2015: 130) دیامن جادیا رانیرا در فراگ تیهای خالقنهیزم بجا

فرایند تفکر خالق خط کاملی از تفکر  اعتقاددارندها پردازان مانند گشتالتییهنظربعضی 

پردازان وجود گردد. برخالف این نظریه، اغلب نظریهینماست که به طرحی از یک الگو منجر 
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دانند اما این بدان معنی نیست که یک الگو و یم مؤثرتحلیل فرایند خالقیت مفید و الگو را در 

 .(Sternberg, 2012: 11پذیرفت ) وکاستکممراحل آن را باید بدون 

 خالقیت رد ویلیامز نیستند. عاطفی رفتارهای ارزیابی به قادر معلمان است معتقد ویلیامز

 کیلتش )بعد سوم( را مولد و واگرا تفکر یهامهارت که کرد طراحی یبعدسه الگویی

یری، بسط، ابتکار، پذانعحاف فرآیند روانی، هشت سوم الگوی ویلیامز دارای بعد دهند.می

است  آمدهدستبه نظری محالعات از که پیچیدگی، تخیل است کنجکاوی، خحرکردن،

Chamorro‐ Premuzic, 2006, 525).) 

 خاص را هیمتا مفا است آموزان دانش به رساندنرییا هدفبا  مفهوم دریافت لذا الگوی

الگو،  در این .ندینما یبررساز رشد،  در هر مرحلهها را کسب آن یو راهبردها رندیبگ ادی

گیرد یمفراگیران مورد ارزشیابی قرار  زدن و حدس فکر کردنکردن،  مشاهده هاییتفعال

(Banihashem, Farokhi Tirandaz, Shahalizadeh, & Mashhadi, 2020: 55.) 

 سازییهجهت نظر آموزان در نشدا کهینهدف ابا کل(  به )جزیی تفکراستقرا یالگو

 :Brahuei Moghadam& Kahrazehi, 2020)گردند  یقو یعلم استدالل درو  شوند تیهدا

 یول افتهی نیخالق تدو تفکر یبرا میصورت محرک مستقبهی پرداز عهیبد یگرچه الگو (.48

 زیدانش آموزان ن انیم تیمیصم محالعه و یهامهارت ،یهمکار شیفزاا یثرات جانبا یدارا

دارد و  یشتریکاربرد ب یسینوو قصه یسیدرس انشا، جمله نو یبرا یپرداز عهیبد یالگو»هست. 

 «شودمی تیتقو ران،یدر فراگ یتکردن و خالق انیب نوشتن،های تیآن فعال در

(Bahramzadeh, 2020: 78). 

. که ندرا به کل کالس برگردا ریمعلم سؤال فراگ انگیزی( یعنی موزی )ذهن بارش یالگو

 (.(Kazempour, 2016: 113ها یشهاند و پاالیشها از تولید اندیشه اندعبارت آن مراحل

کردن یادگیری است. این  داریهدف این الگو معن ینترمهمکه دهنده  سازمان پیش الگوی

 &Brahuei Moghadam. )شودکاوشگری در دانش آموزان میتقویت روحیه  باعث الگو

Kahrazehi, 2020: 50).  



 
 1400شمارة سوم )پیاپی نهم(، پاییز  دورة سوم، ،و چشم انداز آموزشمدیریت  فصلنامه        126 

 پیشینه پژوهش

 (Matin Far.et al, 2021) قیتلفی درسی برنامه اجرای اثربخشی » پژوهشی با عنوان در 

یمه آزمایشی نکه با روش « اجتماعی محالعات درس در آموزاندانش تحصیلی عملکرد بر هنر

ملکرد ع هتوانست سبب افزایش نمرتلفیقی اجرای این برنامه درسی دریافتند  صورت پذیرفت

گروه آزمایش در حیحه شناختی و حیحه عاطفی )سح  دریافت( شود. اما در سح  

 .بتی به دست نیامدگذاری حیحه عاطفی عملکرد مثارزش

 (khashi jamalzehi,2021 )هاستفاد با دیداری تدریس روش اثربخشی تعیین هدف او با 

 شدان مفهومی یادگیری بر آموزش مدیریت الگوی مبنای بر عکس و فیلم پاورپوینت، از

 درس در دیداری تدریس اساس بر آموزش مدیریت الگوی که افتیدر او پرداخت. آموزان

. شد فتهگر کار به کنترل گروه برای سنتی و متداول تدریس روش و آزمایش گروه برای تاریخ

 در تاریخ درس یتحصیل پیشرفت آزمون استفاده با آموزاندانش قبلی علوماتم اول، مرحله در

 ش،آزمای گروه برای مذکور الگوی اجرای از پس و شد گیریاندازه جاری وض  خصوص

 تأثیر بیانگر زوجی t آزمون از شدهیآورجم  هایداده. آمد عمل به گروه دو هر ازآزمون پس

 درس رد مفهومی یادگیری بر دیداری تدریس اساس بر آموزش مدیریت الگویتوجه قابل

 .بود آزمایش گروه در آموزاندانش تاریخ

(poloie.2021)  دیدهآموزش انیدانشجو یریادگیتفاوت  نییبا هدف تع در تحقیق خود 

زبان دوم  سیموجود در تدر وهیبه ش دیدهآموزش انیبا دانشجو تیریمد یبه روش الگو

 ی. الگوپرداختتهران(  قاتیتهران شمال و علوم و تحق یواحدها انیو: دانشجی)محالعه مورد

 سیو روش تدر شیگروه آزما یدر درس زبان دوم برا سیآموزش بر اساس تدر تیریمد

آزمون  ،یآموزش یویسنار یکار گرفته شد. قبل از اجرا بهگروه کنترل  یبرا یمتداول و سنت

 ش،یگروه آزما یمذکور برا یالگو یاز اجرادرس زبان دوم اجرا شد و پس  یلیتحص شرفتیپ

نشان دادند  یزوج tاز آزمون  شدهآوریجم  یهااز هر دو گروه به عمل آمد. داده آزمونپس

 درنتیجه .آزمون گروه کنترل بوده استباالتر از پس شیآزمون گروه آزمادر پس نیانگیم



   
 127 ...       قیتبر خالبا روش آموزش سنتی  آموزش تلفیقییر الگوهای تأثبررسی                                 

به  دیدهآموزش انیبا دانشجو تیریمد یبه روش الگو دیدهآموزش انیدانشجو یریادگیسح  

 موجود در درس زبان دوم تفاوت دارد. وهیش

 (Matin Far.et al, 2018)  هنر بر  یقیلفت یدرس رنامهی کارگیریبه»با عنوان در پژوهشی

م انجاای و مرور محالعات پیشینه که به روش کتابخانه ییدر دروس ابتدا «آموزان شعملکرد دان

 در دانش آموزان یلیحصهنر بر عملکرد ت یقیتلف یبرنامه درس کارگیریهبمثبت  ریدادند، از تأث

 یی نتیجه گرفتند.س ابتدادرو

 (Khoshneshin, 2017) رب تلفیقی آموزش ریتأث»پژوهش نیمه تجربی خود با عنوان  در 

 یتلفیق یادگیری روش به دریافت که آموزش« علوم درس در دانش آموزان یادگیری میزان

 آموزان در درس علوم گردید. دانش تپیشرف باعث

(Pakizeh, 2015) آموزش تلفیقی هنر بر ٔ  یوهش یربررسی تأث» در پژوهشی با عنوان 

 نجام داد.که با روش پژوهشی تجربی ا «خالقیت و بادگیری دانش آموزان پسر سال اول دبستان

ایش به افز تی، منجرنتایپ پژوهش نشان داد که آموزش به روش تلفیق هنر در مقایسه با روش سن

ش ادگیری دانیبر  یمعنادار یردانش آموزان شد. ولی تأث یریپذو انعحاف تسیالی، بسط و اصال

 .آموزان ندارد

Ahmadi & Ruhi, 2014))  یادگیری تمایز بررسی»در پژوهشی نیمه تجربی با عنوان 

 زشآمو تند کهدریاف« ریاضی آموزش در سنتی یادگیری و الکترونیکی یادگیری با تلفیقی

 بوده رمؤثرت آموزان دانش ریاضی یادگیری بر الکترونیکی و سنتی ٔ  یوهش دو به نسبت تلفیقی

 .است

 در پژوهشی خاص طوربه که شودمی مشاهده گرفته، صورت تحقیقات پیشینه مرور با

، بارش هادهندهتلفیقی الگوهای تدریس بدیعه پردازی، پیش سازمان  درسی برنامه با رابحه

 با تلفیق الگوی ادبیات فارسی موزی، دریافت مفهوم، تفکر استقرایی در محتوای هر درس از

 اهداف از اینکه به توجه بر خط ارائه نشده است. با صورتبه E5یرحضوری غ آموزش تدریس

 در یادگیری محیط و کیفیت آموزشی ارتقای کشور، وپرورشآموزش بنیادین تحول سند



 
 1400شمارة سوم )پیاپی نهم(، پاییز  دورة سوم، ،و چشم انداز آموزشمدیریت  فصلنامه        128 

 است؛ سنتی درسی برنامه در تمرکز کاهش و آموزشی نظام یدرس برنامه تدوین جهت

 و مناسب تدریس روش یک با باید ابتدا ادبیات فارسی، مانند دروسی برای آموزش بنابراین،

 جهت های فکریچالش با دائماًآموزان  دانش تا گردد فراهم انگیزیجانه محیحی هدفمند،

 فرایند انحباق اساس شوند و بر مواجه ی پنهان،هاخالقیت شکوفایی و بالقوه استعدادهای بروز

آموزشی  طراحی با نوین تدریس روش معرفی ضمن آن، از حاصل نتایپ و یادگیری-یاددهی

 آن مؤثر اجرای و یریکارگبه در ابتدایی معلمان گرایش جهت را الگوی پایداری کاربردی،

 سازد.می فراهم مختلف دروس در

 پژوهش شناسی روش

نیمه کاربردی و ازلحاظ روش از نوع طر   یهاازلحاظ هدف جزء پژوهش پژوهش حاضر

 دانش نفر از 1012شامل آماری  . جامعهاست کنترل گروه باآزمون پس آزمونشیپ آزمایشی

 1399-1400 یلیتحصی شهر سیرجان در سال ردولتیغسوم ابتدایی مدارس  پایه دختر آموزان

نمونه  صورتبهباشند که از پایه سوم می آموزدانش 20بودند. نمونه آماری این پژوهش شامل 

 .شدند تقسیم در گروه آزمایش و کنترل نفره 10دو گروه  تصادفی و برابر انتخا  شدند و به

ی برای افراد گروه آزمایش انجام شد و اقهیدق 45 جلسه 10جلسات آموزش تلفیقی، در طی 

ماه و  2 به مدت تحصیلی سال طول در اتجلس ی دریافت نکردند. کلامداخلهگروه کنترل 

دی، زمان  25روز ) 50، مدت زمان بازدهی آذرماههفته( تا نیمه اول  10معادل ) روز، 15

، هر دو گروه به آزمونپسو  آزمونشیپدر  گرفت. صورت عملکردی( -ارزشیابی توصیفی

با  شدهیآورجم ی هاافته( پاسخ دادند ی1372) یعابدخالقیت  نامهپرسشابزار پژوهش، 

های تحلیل کوواریانس شامل آنکووا های همبسته و آزموناستفاده از آزمون تی گروه

(ANCOVA )( و مانکوواMANCOVA ) افزارنرمانجام شد. و در spss شدند لیوتحلهیتجز. 

 همچنین و تحقیق ادبیات و نظری مبانی ٔ  نهیدرزم اطالعات گردآوری جهت پژوهش این در

 از و مشابه تحقیقات التین، و فارسی مقالت مانند یاکتابخانه مناب  از تحقیق، ضوعمو پیشینه
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 یهاداده یآورجم  برای و .است شده استفاده موجود الکترونیک مناب  اینترنت جهانی شبکه

 & Davoodi) شد استفاده نیمه تجربی روش از پژوهش یهاهیفرض رد یا دییتأ برای ازیموردن

Ashtari, 2016.) 

 با هایآزمودن سالمتی شد. وضعیت گرفته والدین از کتبی موافقت پژوهش، ابتدای در

 کنترل منظوربه . سپسقرار گرفت پزشک مدرسه ییدتأ طبی غیر تماسی مورد سنپتبدستگاه 

گواه و  گروه دو هر برای معلم(، تدریس تجربه و انگیزه تدریس، شیوهگر )مداخله متویرهای

 غیبت عدم هاگروه در شرکت شرط شد. همچنین گرفته نظر در مشترک ممعل آزمایش، یک

 در اول بود. مرحله مدرسه از خارج در آنالین یهاکالس در شرکت عدم ،هاکالس در

 و متخصص معلم )یک معلم برای توجیهی آموزشی جلسات تشکیل حاضر، پژوهش اجرای

 اجرای و تلفیقی درس طر  تدوین و شیوه تلفیقی، روش درباره ابتدایی( مقح  در باتجربه

 به توجه با یاهفته 10 درس طر  دوم، بود. در مرحله 1399ماه تابستان  3 طی در این روش

 الگوهای تدریس و تلفیق آن با فناوری اطالعات در تلفیق وپرورشآموزش مصو  محتوای

 طر  درس رس،د هر شدهیینتع ساعت میزان و کتا  یبندبودجه با محابق و طراحی گردید

 پایه در وپرورشآموزش مصوبه بر طبق منتخب دروس آموزشی شد. محتوای تهیه نیز روزانه

 و هدفمند های خالقانهیتفعال گروه آزمایش، تلفیقی درس طر  گردید. در لحاظ سوم

 تن چند تخصصی نظرات از سوم، مرحله گردید. در معلم طراحی نظارت یز تحتبرانگچالش

 و آموزشی فعالیت سابقه و خالقیت تلفیق عمومی در حوزه که باتجربهو  ابقهباساز معلمان 

 جهت چهارم، در مرحله گردید. انجام تکمیلی اصالحات و شد استفاده داشتند، پژوهشی

 آزمون آموزان دانش تکتک از هوشی(، بهره گرمداخله متویر کنترلها )گروه یسازهمگن

 دو به هوشی بهره نتایپ اساس بر هایآزمودن پنجم، همرحل در شد. استاندارد گرفته هوش

 دو هر از آزمونیشپ ششم، اجرای مرحله در شدند. تقسیم نفره 10همگن  و مساوی گروه

 خالقیت با پرسشنامه خالقیت عابدی مؤلفه 4)ابتدا  گرفت انجام سنجش تفاوت جهت گروه

 درس طر  هفتم، د(. مرحلهش گرفته آزمونیشپ عنوانبه کنترل گروه آزمایش و دو در
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 هر از آموزشی دوره پایان در مرحله هشتم، در و شد؛ اجرا تلفیقی و سنتی گروه برای روزانه

 وجود دلیل عدم به شد. با استفاده از پرسشنامه خالقیت عابدی گرفته آزمونپسگروه  دو

 با فارسی درس یادگیری میزان ارزیابی منظوربه ،وپرورشآموزش در استاندارد یهاآزمون

 در موجود هاییستلچک و ابتدایی مقح  توصیفی عملکردی کتا  ارزشیابی مفاد به توجه

 گروه دو هر برای ساخته معلم مداد کاغذی آزمون فارسی از درس آموزش راهنمای کتا 

 باتجربه معلمان از ساخته، آزمون معلم روایی ییدتأ منظوربه شد. استفاده آزمایش و کنترل نیز

نسخه  در اصالحات و شد نظرخواهی تلفیق حوزه و متخصصین ابتدایی فارسی پایه سوم رسد

 . گردید اعمال نهایی

ای برای افراد گروه آزمایش انجام یقهدق 45 جلسه 10جلسات آموزش تلفیقی، در طی 

تدریس تلفیقی در  اجراشدهی بندزمان 1جداول ی دریافت نکردند. امداخلهشد و گروه کنترل 

دهد. یمباشد را نشان یمی پایان وقت بندجم ی کالس و سازآمادهترم، که شامل ول یکط

روز، برگزار شد. مدت زمان بازدهی  15ماه و  2 به مدت تحصیلی سال طول در جلسات کل

 گرفت. روز صورت 50
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 تدریس تلفیقی اجراشدهی بندزمان .1جدول 
 

 

 

 ،یپرداز عهیبد سیتدر یالگوها ی در گروه آزمایش شاملقیتلف یرنامه درسب

رس از هر د یدر محتوا ییمفهوم، تفکر استقرا افتیدر ،ی، بارش موزهادهندهسازمانشیپ

ر د است. بر خط صورتبه E5 یرحضوریآموزش غ سیتدر یالگو قیبا تلف یفارس اتیادب

شده درس نمایش داده 5آموزشی موردنیاز الگوهای تلفیقی در . مواد و ابزار کمک2 جدول

 و ینظر مبانی بررسی و نظر مورد موضوع به توجه با پژوهش مفهومی مدل 2 شکل است. در

 نماید. کمک متویرها بین بهتر روابط درک به تا است شده ارائه تحقیق پیشینه

 آمار بخش .شد استفاده استنباطی و توصیفی رآما قسمت دو ها ازداده تحلیل برای

 هایشاخص از میان این در که پردازدمی نمونه به مربوطهای داده توصیف به توصیفی

 ی جم (هانشانهجلسه ششم )

 نوشتاری هایفعالیت -1 یقهدق 20

 واندنختمرین  -2 دقیقه 25

 جلسه هفتم )تمرین خواندن(

 نمایش-1 دقیقه 25

 واندنختمرین  -2 دقیقه 20

 ید بر لحن، آوا و آهنگ(تأکجلسه هشتم )تمرین خواندن، 

 نوشتاری هایفعالیت-1 دقیقه 45

 جلسه نهم )هنر و سرگرمی(

 شتارینو هایفعالیت -1 دقیقه 25

 هاآموختهمرور -2 دقیقه 20

 های درس(یتفعالجلسه دهم )ارزشیابی از 

 خواندن هایتمهارارزشیابی -1 دقیقه 20

 امال-2 دقیقه 25

 آموزش(اول )جلسه 

 تدریس درس-1 دقیقه 30

 رست و نادرست و درک محلبد-2 دقیقه 15

 (درک محلبدوم )جلسه 

 واژه آموزی-1 دقیقه 20

 وانداریتمرین خ-2 قهدقی 25

 جلسه سوم )آموزش(

 تدریس درس-1 دقیقه 30

 رست و نادرست و درک محلبد-2 دقیقه 15

 جلسه چهارم )تمرین خواندن(

 نوشتاری هایفعالیت -1 دقیقه 25

 نگاه کن و بگو -2 دقیقه 20

 جلسه پنجم )نگاه کن و بگو(

 امال -1 دقیقه 25

 بیاموز و بگو -2 دقیقه 20
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( واریانس و استاندارد انحراف) پراکندگیهای شاخص و( میانگین و نما میانه،) مرکزی

 برای T آزمون از پژوهش فرضیات وتحلیلتجزیه برای استنباطی، بخش در .شد استفاده

 تحلیل با و شد استفادهها فرضیه بررسی برای های مستقلگروه T آزمون و های پیوستهگروه

 وتحلیلتجزیه برای .شد بررسی را آزمونپس روی بر آزمونپیش اثر متویره تک کواریانس

 .شد استفاده SPSS افزارنرم ها ازداده

 ز تدریس تلفیقییاموردنی آموزشکمکمواد و ابزار  .2جدول 

 نوع لحن
ی هاروش

 خواندن

 ارزشیابی کیفی

 توصیفی
 شگردهای آموزش امال

 روش تدریس پیشنهادی

 )آموزش تلفیقی(
 عنوان درس

 دکلمه خوانی روایی

 فعالیت یادگیری

 )تکلیف(

ساخت ماکت و 

 نمایشگاه

-شفاهی صورتبهامال  -1

گروهی پای تخته و بازگوی 

 ، مترادف،خانوادههمکلمات 

 جمله صورتبهمتضاد و یا 

 ایخوشهامالی  -2

 الگوی بدیعه پردازی

 توصیف شرایط موجود -1

 قیاس مستقیم -2

 قیاس شخصی -3

 تعار  فشرده -4

 قیاس مجدد مستقیم -5

 درس اول

 محله ما

 داستانی

 روایی
 پرسیدن -

 (یاتختهی )پای اکلمهامالی 

 آموزدانشه بآموز دانش

 اهسازماندهالگوی پیش 

 ارائه مفاهیم کلی -1

 مفاهیم درس -2

 محالبتحکیم و تثبیت  -3

 دوم درس

 ورزش زنگ

 روایی

 خبری
 جمله خوانی

مهارت سنجی و 

واژه ابزار )استفاده از 

 آموزی آزمون(

 با امالی تقریری

 متن ترکیبی
 الگوی بارش موزی

 سوم درس

 آسمان آبی

 روایی

 همخوانی

 بلندیا  )زمزمه

 خوانی(

 بیان شفاهی

 هاآموخته

 از حفظامال  -1

 امالی رنگی -2

 الگوی دریافت مفهوم

 شناسایی مفهوم -1

 آزمون دریافت مفهوم -2

 تحلیل راهبردهای تفکر -3

 چهارم درس

 هاگنجشک آواز

 ییروا
 

گروه خوانی 

 یستلچکتهیه 

 وارسی( فهرست)

 امالی طبقه بند طراحی جدول

 کلمات تفکیک و

 ر استقراییالگوی تفک

 تکوین مفهوم -1

 پنجم درس

 و بلدرچین برزگر
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 سنجش ابزار

پرسشنامه سنجش خالقیت که به آزمون سنجش برای سنجش بعد شناختی خالقیت از 

مشهور است که از چهار خرده آزمون سیالی، بسط، ابتکار و  (CT) خالقیت عابدی

شده در هر خههرده آزمهون، سهت. مجمههوع نمهرات کسبتشههکیل شهده ا یریپذانعحاف

ه نمهره آزمودنهی در آن بخهش است و مجموع نمرات آزمودنی در چهار خرد نمایهانگر

به  33تهها  23یالی، به س 22یک تا  یها. سؤالدهدینمههره کلهی و خالقیت او را نشان م، آزمون

 مربهوط است. یریپذنعحافبهه ا 60تها  50 به ابتکههار و 49تا  34بسط، 

 روایی محتوایی و آزمون پایایی )آلفای کرونباا(

ما و یید متخصصین از جمله استاد راهنتأآزمون دارای روایی محتوایی است که مورد 

 فای کرونباااز ضریب آل هاپرسشنامهاستاد مشاور قرار گرفت. جهت بررسی پایایی متویرها و 

جداگانه در  صورتبهباا برای هر یک از متویرهای تحقیق استفاده شد. ضرایب آلفای کرون

 مشخص شده است. 3جدول 

 میزان پایایی به روش همسازی درونی )آلفای کرونباا( .3جدول 

 آلفای کرونباا متویرها

 77/0 قابلیت سیالی

 85/0 بسط

 84/0 قابلیت ابتکار

 80/0 یریپذانعحافقابلیت 

 89/0 خالقیت

 

)عبارت 

 خوانی(

 

 محالبتفسیر  -2

 کاربرد -3
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از این دارد  است که نشان 7/0ونباا تمامی متویرها بیشتر از مقدار معیار میزان آلفای کر

 شود. بررسی مقادیر آلفاییمیید تأکه پایایی تمامی متویرها و در نتیجه پایایی پرسشنامه 

رای ب 89/0 برای قابلیت سیالی تا حداکثر 77/0دهد که میزان پایایی از حداقل یمکرونباا نشان 

 .است آمدهتدسبهخالقیت کل 

 پژوهش یهاافتهی

 4گردد. جدول آمده از پژوهش بیان میدستهای توصیفی و استنباطی بهدر این بخش یافته

های میانگین دهد. متویرها با استفاده از آمارهآمار توصیفی خالقیت و چهار مؤلفه آن را نشان می

دههد های خالقیهت نشهان میفهبررسی توییرات میانگین مؤل و انحراف استاندارد توصیف شدند.

آزمون در گهروه آمهوزش تلفیقهی بیشهتر از گهروه آزمون و پسکه میزان اختالف میانگین پیش

 های خالقیت درتدریس سنتی است و در گروه آموزش تلفیقی افزایش در میانگین تمامی مؤلفه

 شود.آزمون دیده میپس

انس شهامل تحلیهل تحلیهل کوواریهههای همبسهته و در بخش استنباطی از آزمهون تهی گروه

س ه شهد و پهکوورایانس تک متویره )آنکووا( و تحلیل کوواریانس چندمتویره )مانکووا( استفاد

آزمهون از آزمهون تهی آزمهون و پسها، بهرای مقایسهه نمهرات پیشاز بررسی برقراری مفروضهه

آزمهون و یشههای همبسهته بهرای مقایسهه نمهرات پزوجی استفاده شد. نتیجهه آزمهون تهی گروه

 آمده است. 5آزمون به تفکیک دو گروه تدریس سنتی و آموزش تلفیقی در جدول پس

 

 

 

 

 



   
 135 ...       قیتبر خالبا روش آموزش سنتی  آموزش تلفیقییر الگوهای تأثبررسی                                 

 زمونآی آن به تفکیک نوع گروه و مرحله هامؤلفهمیانگین و انحراف استاندارد خالقیت و  .4جدول 

ی آن در گروه تدریس هامؤلفهی در میانگین خالقیت و داریمعندهد که تفاوت نشان می 5جدول 

برابر  باً یتقرگروه تدریس سنتی  آزمونپسو  آزمونشیپسنتی مشاهده نشده است و میانگین مرحله 

ی آن در مرحله هامؤلفه(. اما در گروه آموزش تلفیقی میانگین خالقیت و تمامی p>05/0است )

(. نتایپ نشان داد در گروه آموزش p<05/0داشته است ) داریمعنتوییر  آزمونشیپنسبت به  آزمونپس

ی نسبت به داریمعنافزایش  آزمونپسی آن در مرحله هامؤلفهتلفیقی میانگین خالقیت و تمامی 

به  آزمونشیپدر  80/104داشته است. میانگین خالقیت در گروه آموزش تلفیقی از  آزمونشیپ

ای داشته است. اما در گروه تدریس سنتی نمره 60/11ه است و افزایش رسید آزمونپسدر  40/116

نمره  70/0 اندازهبهرسیده است و فقط  آزمونپسدر  20/104به  آزمونشیپدر  50/103میانگین از 

آموزش تلفیقی بر خالقیت  ریتأثنتایپ آزمون آنکووا با هدف بررسی  6در جدول  افزایش داشته است.

 آمده است.

 مرحله متویر

 اختالف میانگین گروه آموزش تلفیقی گروه تدریس سنتی

 میانگین
انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

تدریس 

 سنتی

آموزش 

 تلفیقی

 سیالی
 69/6 90/39 61/12 20/39 آزمونیشپ

10/0 30/3 
 43/6 20/43 35/12 30/39 آزمونپس

 بسط
 37/2 60/16 66/1 90/15 آزمونیشپ

10/0- 2 
 76/2 60/18 04/2 80/15 آزمونپس

 ابتکار
 58/5 70/31 32/3 90/31 آزمونیشپ

40/0 30/3 
 81/4 00/35 54/3 30/32 آزمونپس

 انعحاف
 22/2 60/16 43/1 50/16 آزمونیشپ

30/0 3 
 13/3 60/19 81/1 80/16 آزمونپس

 خالقیت
 56/9 80/104 12/10 50/103 آزمونپیش 

70/0 60/11 
 93/8 40/116 51/9 20/104 آزمونپس
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 آزمونپسآزمون یشپی آن در دو مرحله هامؤلفههمبسته جهت مقایسه میانگین خالقیت و  tآزمون  .5جدول 

 هاگروهبه تفکیک 

 متویرها گروه
 اختالف میانگین

 هایانگینم
 tمقدار 

 سح 

 آزمونپس آزمونیشپ دارییمعن

 سنتی

 687/0 429/0 10/0 30/39 20/39 قابلیت سیالی

 832/0 218/0 -10/0 80/15 90/15 بسط

 522/0 667/0 40/0 30/32 90/31 قابلیت ابتکار

 718/0 373/0 30/0 80/16 50/16 یریپذانعحافقابلیت 

 696/0 404/0 70/0 20/104 50/103 خالقیت

 تلفیقی

 001/0 71/4 30/3 20/43 90/39 قابلیت سیالی

 < 001/0 71/6 2 60/18 60/16 بسط

 < 001/0 36/5 30/3 35 70/31 قابلیت ابتکار

 < 001/0 81/5 3 60/19 60/16 یریپذانعحافقابلیت 

 < 001/0 81/7 60/11 40/116 80/104 خالقیت

 نتایپ آزمون آنکووا جهت بررسی اثربخشی آموزش تلفیقی بر خالقیت .6جدول 

 متویر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 Fمقدار 

سح  

 دارییمعن
 ندازه اثرا

 626/0 <001/0 41/28 48/719 1 48/719 خالقیت

گیهرد دهد کهه اثربخشهی آمهوزش تلفیقهی بهر خالقیهت مهورد تأییهد قهرار مینشان می 6جدول 

(05/0>pو آموزش تلفیقی موجب افزایش معنی )هها شهده اسهت. دار میهزان خالقیهت آزمودنی

 است. 626/0شدت اندازه اثر برابر با 

های خالقیت آمده است. از آزمهون ایپ آزمون اثربخشی آموزش تلفیقی بر مؤلفهنت 7در جدول 

های خالقیهت تحلیل کوواریانس چند متویره یها مهانکووا بهرای بررسهی تهأثیر مداخلهه بهر مؤلفهه
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طورکلی مداخلهه دهد که بهنشان می 7استفاده شد. آزمون چند متویره المبدای ویلکز در جدول 

های خالقیهت اثرگهذار باشهد است و آموزش تلفیقی توانسته است بر مؤلفه انجام شده مؤثر بوده

(05/0>pهمچنین بررسی مؤلفه .) دهد تأثیر آمهوزش تلفیقهی بهر تمهامی نشان می 7ها در جدول

پذیری تأیید شهده چهار مؤلفه خالقیت شامل قابلیت سیالی، بسط، قابلیت ابتکار و قابلیت انعحاف

دهد که مداخله آموزش تلفیقی بیشترین تهأثیر را بهر اندازه اثر نشان می(. مقایسه p<05/0است )

داشته اسهت. همچنهین تهأثیر  462/0و بر بسط با اندازه اثر  735/0مؤلفه قابلیت سیالی با اندازه اثر 

( و انهدازه اثهر برابهر بها p<05/0مداخله آموزش تلفیقی بر رشد قابلیت سیالی تأیید شهده اسهت )

( و p<05/0ثیر مداخله آموزش تلفیقی بر رشد قابلیت ابتکار تأییهد شهده اسهت )است. تأ 735/0

پهذیری تأییهد است. تأثیر مداخله آموزش تلفیقی بر رشد قابلیت انعحاف 410/0اندازه اثر برابر با 

است. تهأثیر مداخلهه آمهوزش تلفیقهی بهر رشهد  264/0( و اندازه اثر برابر با p<05/0شده است )

 است. 462/0( و اندازه اثر برابر با p<05/0است ) بسط تأیید شده

 های خالقیتنتایپ آزمون مانکووا جهت بررسی اثربخشی آموزش تلفیقی بر مؤلفه .7جدول 
مجموع  متویر

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

 اندازه اثر دارییمعنسح   Fمقدار 

 735/0 < 001/0 82/38 78/43 1 78/43 قابلیت سیالی

 462/0 004/0 01/12 38/19 1 38/19 سطب

 410/0 008/0 73/9 10/25 1 10/25 قابلیت ابتکار

 264/0 042/0 02/5 14/16 1 14/16 یریپذانعحافقابلیت 

001/0  >p  05/13و = F  174/0و  =Wilks Lambda 
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 گیری نتیجه و بحث

بر آموزش سنتی با روش  آموزش تلفیقیالگوهای  ریتأثبررسی  از این پژوهش هدف

 در آن هایمؤلفه و خالقیت بر تلفیقی تدریس کهنتایپ نشان داد  بود.آموزان خالقیت دانش

 درسی برنامه با رابحه در پژوهشی خاص طور. بهدارد تأثیر معنادار سنتی تدریس با مقایسه

هوم، ها، بارش موزی، دریافت مفتلفیقی الگوهای تدریس بدیعه پردازی، پیش سازمان دهنده

 آموزش تدریس با تلفیق الگوی ادبیات فارسی تفکر استقرایی در محتوای هر درس از

 هاییافته نتایپ این پژوهش همسو با نشده استصورت بر خط انجامبه E5غیرحضوری 
Banihashemi. et al, 2020)،. (khashi jamalzehi.2021)(Kadkhodaii & soleimani, 

2015)، (Kazemi, 2016) ،Emadi.et al, 2018) ،)Rahmatzehi.et al, 2018))، Ahmadi.et 

al, 2014) ،)Chamaro, 2006))  و(Darras,2019)  ها تأثیر آموزش باشد که در همه آنمی

 دهند.الکترونیک و تلفیقی را بر افزایش خالقیت و یادگیری دانش آموزان نشان می

 گفت توانیم موزانآدانش یتخالق افزایش پردازی بر بدیعه روش یرتأث تبیین در

 هایییژگیو داری است؛ تدوین شده نوآوری ایجاد هدف با تدریس الگوی این ازآنجاکه

 دهد،یمآموزش  را استعاری تفکر و اندیشیدن نحوه و غیرمستقیم مستقیم که است

 که دانگیزیبرم)متضاد(  فشرده و شخصی قیاس مستقیم، انواع از استفاده برای را یادگیرندگان

 به قیقد نگاهی با دارد. قرار نوآفرینی و ق خأل تفکر یهامهارتتقویت  راستای در همگی

 همان یرمستقیمطور غبه ذهنی عملیات این دریافت توانیم بسط ابتکار و عنصر دو مفهوم

 شود.یم محسو  خالقیت مهارت خالق و تفکر مبنای که است هایییتفعال

ساخت دانش و نحوه  ٔ  ینهدرزمکی که به دانش آموزان ها به دلیل کمپیش سازمانده

کند. منجر به آگاهی در مورد نحوه تشکیل آن در ارتباط با پیام آموزشی مورد تدریس می

 دانش به توانیمبا الگوی بارش موزی شود. یادگیری و تقویت بعد شناختی یادگیری آنان می

 غیر و سنتی غیر ی،چندبعد و رندبردا دست جانبهیک هاییشهاند از داد یاد آموزان

 اجتماعی بنگرند. الگوهای یرمنتظرهغ و جدید هاییدگاهد از به مسائل ؛فکر کنند کارانهمحافظه
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یر خود را آغاز کردند. در نتیجه با تأثیا سینرژی  یکوشهم مزیت از برخورداری با تدریس

 آموزشی و فردی اجتماعی، اهداف و خود و جامعه آموزدانش پردازداده استفاده از این الگوی

 گردآوری، های یادگیری راموضوع استقرایی با تفکر آموزدانشآورد. را به دست می

های خود آموزش دهد. کاربرد الگوی تواند به همکالسیکنترل کرده و می و یدهسازمان

زان شود و میاستقرایی در تدریس موجب پیشرفت دانش آموزان در درس ادبیات فارسی می

 یادگیری در این روش نسبت به روش معمول سنتی بیشتر است.

 ،شهرستان سیرجان ابتدایی سوم آموزان پایه دانش به آماری نمونه بودن محدود

است.  کرده مواجه یتمحدود با دانشجویان، مانند سنی هایگروه سایر به راها یافتهیمتعم

 یهاکالس برگزاری جهت در هایی رامحدودیت کرونا ویروس با شهر سیرجان بودن درگیر

 و حضوریهای محدودیت با طر ، بودن آزمایشی نیمه به توجه با که بود کرده ایجاد آموزشی

 عایتر جهت دونفرههای در گروه نوبت چند در آموزان دانش حضور بندییمتقس با

 ژوهشپاین  در موردمحالعه نمونه اینکه به توجه اجرا شد. با کالس در های بهداشتیپروتکل

 توانند اثربخشییم بعدی پژوهشگران است، بوده ابتدایی تحصیلی سوم پایه آموزان دانش

تی ح و تحصیلی یهادوره سایر مختلف هاییهپاآموزان  دانش بر را موزی بارش روش

 تحبیقی محالعات در تواندیم حاضر نتایپ محالعه که است کنند. مسلم بررسی دانشجویان

 را شورمانک جمعیت از یتوجهقابل درصد کودکان ازآنجاکهگیرد. همچنین  قرار مورداستفاده

 و قیتخال به مربوط عوامل سایر ٔ  ینهدرزم مشابهی تحقیقات شودپیشنهاد می دهند،تشکیل می

 .شود انجام تلفیقی و تلفیق دیگر الگوهای تدریس تدریس
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