
 

  شاپور   ي آموزش جندي توسعه  

ي آموزش علوم پزشکی                توسعهمرکز مطالعات و  يفصلنامه                                                                                                                                          

  94بهار ، 1ي  ، شمارهششمسال                                                                                                                                                                    

  

  

آموزان پسر سال اول آموزشی تلفیقی هنر بر خالقیت و  یادگیري دانش يبررسی تأثیر شیوه
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Email: alipakizeh@gmail.com 
 

ثر در اجتماع است و یکی از ملزومات ؤم ترین وظایف نظام آموزشی، آماده ساختن افراد براي حضور یکی از مهم: چکیده

مناسبی براي  يتواند از آموزش هنر به عنوان زمینهنظام آموزشی می. باشدثر برخورداري از خالقیت میؤاین حضور م

در پژوهش تجربی حاضر، تأثیر آموزش تلفیقی هنر بر خالقیت و یادگیري . آموزان استفاده نمایدپرورش خالقیت در دانش

گیري  دبستانی شهرستان تنگستان از طریق نمونه آموز پسر پیش دانش 60تعداد . موزان اول ابتدایی بررسی گردیدآ دانش

شرکت . اي انتخاب و با استفاده از روش آرایش تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتنداي چند مرحلهخوشه

هاي آموزش سنتی یا تلفیقی هنر در چهارده یکی از روش از ا استفاده، م، س و او را بدگان در تحقیق، حروف آ، ب، اَ، دکنن

استاندارد تصویري خالقیت تورنس، و براي ارزیابی میزان  ينامه براي سنجش خالقیت از پرسش. جلسه آموزش دیدند

داد که آموزش به  هاي مستقل نشان نتایج حاصل از آزمون تی براي گروه .ساخته استفاده شدیادگیري نیز از ابزار محقق

 .شود آموزان می پذیري دانش روش تلفیقی هنر در مقایسه با روش سنتی، منجر به افزایش سیالی، بسط، اصالت و انعطاف

یند آموزش در روش تلفیقی هنر، آپذیري فر با توجه به تنوع و انعطاف. آموزان نداردثیر معناداري بر یادگیري دانشأولی ت

آموزانی واند با گسترش این روش آموزشی، به ویژه در مقطع دبستان، زمینه را جهت تربیت دانشتنظام آموزشی کشور می

  .درونی براي یادگیري فراهم نماید يخالق و داراي انگیزه
  

 .خالقیت، روش تلفیقی هنر، یادگیري، آموزش :کلیدي واژگان
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  مقدمه

امروزي هر لحظه در حال تغییر و  يدنیاي پیچیده    

ایجاد و استمرار یک  يتحول و نو شدن است و الزمه

زندگی موفق، سازگاري با این تغییرات سریع و پیچیده 

برخورداري از توان سازگاري با این تغییرات . باشد یم

بر رویدادهاي  يرگذاریتأثو سریع و قدرت  گیرچشم

نیاز به ابتکار و نوآوري . باشد یمپیرامونی، مستلزم خالقیت 

طلبی و شکوفایی  ي تنوع انگیزه يارضا ساز نهیزمکه 

بالقوه در  صورت بههاي انسان است،  استعدادها و توانایی

افراد نهادینه شده است، که باید با تالش افراد و یاري 

 ها فرهنگجوامع و ). 1379غالم پور، ( دیدرآه فعل جامعه ب

خلق نشاط و نیز براي زنده ماندن و گریز از مرگ، و براي 

، لذا استفاده به تحول و نوآوري نیاز دارندپویایی و بالندگی 

 نیتر یغنهاي افراد جامعه که  بهینه از استعدادها و توانایی

یژه ملی است، در هر زمانی مورد توجه و يسرمایه

. باشد یمریزان تعلیم و تربیت سیاستمداران و برنامه

به توسعه و بالندگی رسیده و نقش  توانند یمکشورهایی 

ظهور  يدر نظام جهانی ایفا نمایند که به منصه يمؤثر

یابی ألهخالقیت، تفکر و مس :چونرسانیدن استعدادهایی هم

ر گشایی را جزو اهداف مهم آموزش و پرورش قراألهو مس

  . هندد

بدیهی است که بهترین دوران براي این تالش، دوران      

دوران کودکی از نقشی حساس و کودکی است، زیرا 

کننده در زندگی انسان برخوردار است و تجربیات این  تعیین

اکثر . هر انسانی خواهد بود يها زیربناي زندگی آینده سال

کسب  رفتار و عادات خویش را از دوران کودکی ،افراد

کنند و چگونگی ارتباط و سازگاري  با محیط خویش را  می

هاي  گیرند، لذا اگر به نیازها و حیطه در این مرحله یاد می

تکاملی کودکان در این دوران پاسخ مناسبی داده شود، 

بوده و از قدرت تفکر و تعقل  تر سالمها از نظر روانی  آن

ی و هاي عاطف گردند و مهارت بیشتري برخوردار می

و جمالی فیروزآبادي (اجتماعی بیشتري خواهند داشت 

که  يشمار یب يها یژگیواز جمله ). 1389، همکاران

، باشند یمکودکان مستعد و مستحق برخورداري از آن 

طبیعی انسانی است  فرآیندخالقیت یک . باشد خالقیت می

. دهد که افراد، کنجکاو و برانگیخته شوند و زمانی رخ می

طبیعی کنجکاوند و دوست  طور بهستانی اغلب کودکان دب

خالقانه مسائل را یاد بگیرند تا اینکه،  طور به که دارند

شده توسط والدین و معلمان را   اطالعات از پیش آماده

 ).1390، همکارانسورتیجی اوکرکایی و (بیاموزند 

سنتی آموزش نه تنها  يها روشن معتقدند که امتخصص

، بلکه مانعی نیز کند ینمکودکان  کمکی به رشد خالقیت در

 يها برنامهکودکان به ). 2000برگ، ( باشند یمدر این راه 

بینی مواجه  پیش قابل هاي غیر را با تجربه ها آندرسی که 

نماید، نیاز دارند و اجراي چنین  زده جانیهکرده و 

به عبارت . باشد یممستلزم وجود معلمان خالق  ییها برنامه

. زان خالق به معلمان خالق نیاز دارندآمو دیگر، دانش

معلمانی که بتوانند محیطی را فراهم نمایند که ضمن 

تخیل و تجسم،  يبرخورداري از نظم و ترتیب، برانگیزاننده

تحقیقات  ).2013 جین،(کنجکاوي و ماجراجویی باشد 

 يها روشو  مشارکت فعاالنه، تحرك و نشاط ریتأثمتعددي 

ایسه با روش سنتی تدریس بر آموزش در مق يفعاالنه

 عنوان به. اند دادهآموزان را مورد حمایت قرار خالقیت دانش

روانی  يها طیمحنقش ) 2003(نیو و استرنبرگ  نمونه،

قرار  دیتأکو نشاط بر خالقیت را مورد  پرتحركاجتماعی 

سه  ریتأثبیانگر ) 1388(شریفی و داوري  يها افتهی؛ اند داده

تباط اجباري، و سینکتیکس بر روش بارش فکري، ار

؛ شهنی ییالق، سهرابی، و شکرکن باشد یمخالقیت 

آموزش بارش فکري بر خالقیت دانشجویان،  ریتأث) 1384(

 ریتأثنیز ) 1384( یهاشم ریم، و یفیشر پاشاو گنجی، 

آموزان را نشان دادند؛ روش بارش فکري بر خالقیت دانش

بیانگر این ) 1392(، و اویسی دامن پاكنیوشا،  يها افتهی

پردازي باعث است که آموزش بر اساس الگوي تدریس بدیعه

آموزان دانش افزایش خالقیت و بهبود عملکرد تحصیلی

موسوي و  يها افتهیو  شود یمچهارم ابتدایی در درس هنر 

 يها روش يریکارگ بهکه  دهد یمنیز نشان ) 1391(مقامی 

عملکرد تحصیلی  جدید و متنوع ارزشیابی منجر به افزایش

آموزان مقطع دبستان نسبت به خالقیت شده و نگرش دانش

فرا تحلیل انجام شده توسط نیجستاد، دي درو، . است

نشان داد که حاالت مثبت عاطفی ) 2008(ریتزشل، و باس 

ولی حاالت خنثی و یا منفی  ،شوند یمباعث ایجاد خالقیت 

  .باشند یمخالقیت  يعاطفی بازدارنده

در ) ترس و هیجان( بته، حاالت عاطفی فعال و منفیال     

خالقیت ) غم و ناراحتی( مقایسه با حاالت غیرفعال و منفی

) 2006(نتایج تحقیق چامارو . نمودند یمبیشتري را ایجاد 

قوي  يا کننده ینیب شیپ ،نیز نشان داد که تفکر خالقانه

  .باشد یمآموزان دبیرستانی براي معدل کلی تحصیلی دانش

و  تر فعالیکی از موضوعات ارزشمند و مهمی که باعث 

. ، هنر استشود یمیادگیري  يها تیفعالشدن  تر بخش فرح

باالیی  يریپذ انعطافهنر، به این جهت که از تنوع و 

، باشد یمتخیل  يقوه يبرخوردار بوده و برانگیزاننده

و موگا (ي مناسبی براي پرورش خالقیت است  زمینه

 ها به مغز انسان هنر با خلق زیبایی). 2000 ،همکاران

هاي آورد که سلول بخشد و شرایطی را پدید می آرامش می
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در فضایی به دور از هیاهو و نگرانی اندیشه نماید،  مغزي

هاي  کننده، براي سلول چرا که محیط پراسترس و نگران

هاي هنري  فعالیت. )2011نیک، (مغزي مخرب است 

ن توانایی بیان اندیشه با زبان هنري را به آنا تنها نهکودکان، 

دهد بلکه قدرت تجزیه و تحلیل رویدادهاي اطراف و  می

هنر به لحاظ . کند ها تقویت می چنین دقت را در آنهم

ها و  تناسب با زبان کودکان و ارتباط عمیق با ویژگی

آموزان تواند تأثیر عمیقی بر دانش می ها آنتمایالت درونی 

 تر قیعمرا از سطح دانش سطحی به سطوح  ها آنداشته و 

 يها افتهی). 1380 امینی،(درك و فهم رهنمون شود 

) 1387(زکریایی، سیف نراقی، شریعتمداري، و نادري 

از  يریگ بهرهدرسی با  ياجراي برنامه ریتأثحاکی از 

آموزان و نمایش بر خالقیت و یادگیري دانش ییگو قصه

 يها افتهی. باشد یمیی چهارم مقطع ابتدا يدختر پایه

نیز نشان داد که ) 1389( جمالی فیروزآبادي و همکاران

آموزش نقاشی به روش آزاد منجر به افزایش سیالی، ابتکار 

پذیري  معناداري بر انعطاف ریتأثگردد، ولی  و بسط می

 ریتأثنیز بیانگر ) 1390( نتایج تحقیق فالحتی. ندارد

هاي شناختی کودك  یآموزش هنر بر رشد و پرورش توانای

هاي زیباشناختی و هشیاري و آگاهی  نظیر خالقیت، توانایی

نیوتن  يها افتهیچنین هم .باشد یمبیشتر نسبت به محیط 

هنر بر خالقیت  ریتأث دیمؤضمن اینکه ) 2011(و دانکین 

آموزشی  يها طیمح، بیانگر این است که باشد یم

پردازي و ایده خالقیت، باعث افزایش قدرت يبرانگیزاننده

) 2011(نتایج تحقیق گریرسون . شوند یمنفس  اعتماد به

که این قابلیت در هنرهاي تصویري وجود  دهد یمنشان 

موتور محرکی براي هدایت مسیر خالقیت  عنوان بهدارد که 

اري ذگریتأثاین  يالبته الزمه. و نوآوري در مدارس باشند

. باشد یمش هنر آموز صرفاًپرداختن به نقادي هنري و نه 

ستم تعلیم و تربیت فعلی بر ، با توجه به تمرکز سینیبنابرا

   کیفیت آموزشی و غنا بخشیدن به یادگیري ارتقاي 

هاي هنري در سیستم گیري از فعالیتآموزان، بهرهدانش

ریزان و سیاستگزاران تعلیم برنامه مدنظر ستیبا یمآموزشی 

وارد، تامپسون،  يها افتهی). 2009آیزنر، (و تربیت قرار گیرد 

معنادار بین هنر و  ينیز رابطه) 2008(الی، و کامینسکی 

هاي هنري  فعالیت. اند دادهقرار  دیتأکخالقیت را مورد 

رغم تأثیرات عظیم تربیتی و آموزشی در رشد  علی

خود را در نظام  يآموزان، هنوز جایگاه شایسته دانش

ی از  معلمان و مربیان تربیتی ایران پیدا نکرده است و بعض

از ساعات درس هنر براي جبران کمبود ساعات دروس 

سورتیچی (کنند  دیگر نظیر علوم و ریاضیات استفاده می

با عنایت به ضرورت توجه ). 1390، همکاراناوکرکایی و 

هاي در برنامه يفنّاورهاي آموزشی به تغییرات سریع  نظام

ی قدرت خالقیت و شکوفای يآموزشی و فراهم نمودن زمینه

آموزان، و با توجه به نقش هنر در شکوفایی دانش   نوآوري 

 يآموزان دوره خالقیت، و نیز با عنایت به اینکه دانش يقوه

اي قرار دارند که نوع  ابتدایی از لحاظ رشدي در دوره

تواند تأثیر عمیقی بر عملکرد کمی و  آموزش و یادگیري، می

 منظور بهباشد، تحقیق حاضر  داشته ها آن يکیفی آینده

تلفیقی آموزش هنر بر  يها روش يریکارگ به ریتأثبررسی 

 اجراآموزان سال اول دبستان خالقیت و یادگیري دانش

  . گردید

  ها روشمواد و 

آموزان در پژوهش حاضر که از نوع تجربی است، دانش     

 14گروه آزمایشی، حروف آ، ب، اَ، د ، م، س، و او را طی 

 يها روشهفته و با استفاده از ترکیبی از  7سه در طول جل

هاي انگشتی و مداد  رنگ يلهیوس بهچون؛ نقاشی هنري هم

رنگی، شعر، کالژ، نقاشی روي ماسه، و حرکات موزون 

آموزان گروه کنترل  حروف مذکور به دانش. آموزش دیدند

هفته با استفاده از روش  7جلسه در طول  14نیز طی 

هشتم تحقیق، میزان  يدر هفته. ش داده شدسنتی آموز

آموزان دو گروه آزمایشی و کنترل خالقیت و یادگیري دانش

تحقیق  آماري در این يجامعه. مورد سنجش قرار گرفت

دبستانی شهر اهرم به تعداد  آموزان پسر پیش شامل دانش

مدرسه مشغول به  21که در  باشند یمآموز  دانش 450

جه به اینکه حروف مورد آموزش مربوط با تو. تحصیل بودند

، تحقیق در زمانی انجام باشد یمبه سال اول دبستان 

در تحقیق  کنندگان شرکتکه ) 1392تابستان (پذیرفت 

را به اتمام رسانده و آماده ورود به  یدبستان شیپ يدوره

نفر  20با عنایت به ضرورت حداقل . سال اول دبستان بودند

ت آزمایشی، در تحقیق حاضر براي در هر گروه در تحقیقا

روش . نفر در نظر گرفته شده است 30هر گروه آزمایشی 

مدارس  يگیري به این صورت بود که از بین کلیه نمونه

تصادفی  صورت بههاي شهر اهرم، سه مدرسه  دبستانی پیش

سپس از هر مدرسه یک کالس و از هر  .انتخاب گردید

سرانجام . اب گردیدندتصادفی انتخ صورت بهنفر  20کالس 

آموزان مذکور با استفاده از روش آرایش  نفر دانش 60تعداد 

نفري کنترل و آزمایش قرار داده  30تصادفی در دو گروه 

اطالعات در تحقیق حاضر، شامل فرم  يآور جمعابزار . شدند

و یک ) Bفرم ) (1969(تصویري آزمون خالقیت تورنس 

ن یادگیري مفاهیم ساخته براي سنجش میزاآزمون محقق

 .بود) حروف الفباي فارسی(آموزان مورد آموزش به دانش

که شامل )  Bفرم (فرم تصویري آزمون خالقیت تورنس 

 سه نوع فعالیت مشخص؛ ساختن یک تصویر با استفاده از
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شکل، تکمیل تصویر ناقص و ساختن تصویر با استفاده از 

یالی، بسط، باشد، چهار بعد خالقیت شامل؛ س ها می دایره

فرم تصویري آزمون . سنجد یمپذیري، و اصالت را  انعطاف

خالقیت تورنس، از نظر روایی محتوا مورد تأیید تعدادي از 

رحمتی، (متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته است 

نیز پایایی ابعاد ) 1387(زکریایی و همکاران ). 1378

مورد  چهارگانه این آزمون را با استفاده از آزمون مجدد

را به  92/0، 86/0، 97/0، 65/0سنجش قرار داده و ضرایب 

گزارش  يریپذ انعطافترتیب براي بسط، اصالت، سیالی، و 

) 2005(مورگان، باندالس، و زو _کراموند، ماتیوس. نمودند

نیز با مروري بر چهل سال مطالعات انجام پذیرفته با 

ی این استفاده از آزمون خالقیت تورنس، اعتبار و پایای

 يساختهآزمون محقق. اند دادهقرار  دییتأآزمون را مورد 

در خصوص توانایی  سؤالیادگیري نیز شامل بیست 

حروف آ، ب، اَ، د ، م، س، و او بوده  يریکارگ بهشناسایی و 

ن تدوین ان و متخصصاو با استفاده از نظر شش نفر از معلم

آزمون مجدد پایایی آزمون مذکور نیز با استفاده از . گردید

سال  آموز دانش 34زمانی دو هفته بر روي تعداد  يبا فاصله

اول ابتدایی انجام پذیرفت و ضریب همبستگی بین دو 

اطالعات به این  يآور جمعروش . به دست آمد 82/0 آزمون

آموزشی در  يصورت بود که پس از اجراي چهارده جلسه

 يفتهآزمایشی و کنترل، در ه يها گروههفت هفته براي 

در هر دو گروه، فرم تصویري  کنندگان شرکتهشتم تحقیق 

را تکمیل نموده و میزان ) Bفرم ( آزمون خالقیت تورنس

ساخته مورد نیز با استفاده از آزمون محقق ها آنیادگیري 

میزان یادگیري و  يبراي مقایسه. سنجش قرار گرفت

در تحقیق، آزمون تی براي  کننده شرکتخالقیت دو گروه 

  .هاي مستقل به کار گرفته شد گروه

  نتایج

بررسی تأثیر آموزش تلفیقی هنر بر خالقیت،  منظور به    

آموزان هر دو گروه آزمایشی و کنترل در نمرات دانش

آزمون خالقیت تصویري تورنس با استفاده از آزمون تی 

گونه که جدول  همان. هاي مستقل مقایسه گردید براي گروه

دهد، گروه آزمایش با میانگین خالقیت  نشان می 1شماره 

 در مقایسه با گروه کنترل با میانگین خالقیت 73/110

کامالً محسوس و معناداري خالقیت بیشتري  طور به، 53/67

  )P<  42/5=)58(t 001/0. (را نشان دادند

و  هاي آموزش سنتی خالقیت در گروه يمقایسه: 1جدول 

  تلفیق هنر

 تعداد ها گروه
میانگین 

 القیتخ

انحراف 

 استاندارد
Df T P 

 12/7 73/110 30 آزمایشی

58 42/5 001/0 

 57/3 53/67 30 کنترل

تأثیر آموزش تلفیقی هنر  تر قیدقبررسی  منظور بهچنین هم

آموزان هر دو گروه آزمایشی و بر ابعاد خالقیت، نمرات دانش

 خالقیت با استفاده از آزمون تی چهارگانهکنترل در ابعاد 

گونه که جدول  همان. هاي مستقل مقایسه گردید براي گروه

دهد، گروه آزمایش در مقایسه با گروه  نشان می 2شماره 

سیالی  ابعاد چهارگانه خالقیت شامل؛  يکنترل، در همه

)001/0P<، 84/3 =)58 (t(بسط ، )001/0 P< ،52/5 

=)58 (t( اصالت ،)001/0 P< ،14/4 =)58 (t( ،  و

، عملکرد )P<،  12/2 =)58 (t 001/0( يریپذ انعطاف

  .بهتري را نشان دادند

هاي آموزش  ابعاد خالقیت در گروه يمقایسه: 2جدول 

  سنتی و تلفیق هنر
 ابعاد خالقیت

 میانگین  تعداد ها گروه
انحراف 

 استاندارد
Df T P 

  

 سیالی
 72/1 16/25 30 آزمایشی

58 84/3 001/0< 

 74/0 93/17 30 کنترل

  

 طبس
 69/3 50/52 30 آزمایشی

58 52/5 001/0< 

 04/2 16/29 30 کنترل

  

 اصالت
 19/2 46/19 30 آزمایشی

58 14/4 001/0< 

 96/0 53/9 30 کنترل

 يریپذ انعطاف
 44/0 60/13 30 آزمایشی

58 12/2 001/0< 

 61/0 90/10 30 کنترل

بررسی تأثیر روش آموزش تلفیقی هنر بر  منظور به

کننده در گروه  آموزان شرکتادگیري، نمرات دانشی

ساخته یادگیري مطالب آزمایشی و کنترل در آزمون محقق

هاي  مورد آموزش، با استفاده از آزمون تی براي گروه

 3ي گونه که جدول شماره همان. مستقل مقایسه گردید

تفاوت معناداري بین یادگیري دو گروه  ،دهد نشان می

 يها افتهیبه عبارت دیگر . وجود نداردآزمایشی و کنترل 

تحقیق حاضر، تفاوت معناداري را بین دو روش آموزشی 

بر یادگیري محتواي  يرگذاریتأثتلفیقی هنر و سنتی از نظر 

  )n.s ،p  66/1 = )58(t. (مورد آموزش نشان نداد

هاي آموزش  میزان یادگیري در گروه يمقایسه: 3جدول 

  سنتی و تلفیق هنر

 تعداد ها گروه
میانگین 

 عملکرد

انحراف 

 استاندارد
Df T P 

 36/3 23/18 30 آزمایشی

58 66/1 n.s 

 25/3 74/17 30 کنترل

  گیري بحث و نتیجه

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش تلفیقی      

. آموزان بودهنر بر خالقیت و میزان یادگیري دانش

 هاي تحقیق یافتهگونه که در مبحث نتایج ذکر گردید،  همان

حاضر بیانگر تأثیر مثبت معنادار آموزش تلفیقی هنر بر
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نتایج این پژوهش با نتایج . آموزان بودخالقیت دانش

، نیوتن )2011(، نیک )2000(هاي موگا و همکاران  پژوهش

زکریایی و  ،)2008(، وارد و همکاران )2011( و دانکین

، )1389(ران و همکا ، جمالی فیروزآبادي)1387(همکاران 

   . باشد یمهمخوان ) 1390(و فالحتی  )1380(امینی 

 يموفقیت در برنامه يبیان گردید، الزمه قبالً که چنانهم

معطوف به افزایش خالقیت، وجود یک محیط آموزشی 

که بتواند احساس  باشد یممحرك، پرنشاط و برانگیزاننده 

نیو و (د مثبت و خوبی را از یادگیري در فراگیر ایجاد کن

بنابراین، در تبیین این یافته که روش ). 2003، همکاران

- ر منجر به افزایش خالقیت در دانشآموزش تلفیقی هن

توان به این واقعیت اشاره کرد که  می ،شود آموزان می

یک جا  يجا بهفراگیرندگان در روش آموزش تلفیقی هنر 

نشاط را تجربه  نشستن و تمرین کردن، محیطی شاد و پر

هاي مختلف که در واقع نوعی  کنند و به انجام فعالیت می

آنان با انگشت روي ماسه . پردازند می ،بازي کردن است

استفاده کنند،  کن پاكتوانند بدون اینکه از  نویسند و می می

هاي انگشتی بدون  یا هنگام کار با رنگ. آن را پاك کنند

روف کنند و ح هیچ ترسی از کثیف کاري با آن تمرین می

دیگر نیازي نیست از یک مداد سیاه براي . آموزند الفبا را می

هاي ظریف کودك را  نوشتن استفاده کرد، بلکه مهارت

آموز مشاهده  توان در کاربرد مداد رنگی توسط دانش می

هاي هنري متنوع   بایست به انجام فعالیت آنان می. کرد

با دقت و  بپردازند، در انتخاب حروف تفکر کنند، کار کالژ را

به تمیزي انجام دهند، به شعر گوش فرا دهند و آن را براي 

هاي  چنین حروف الفبایی که با روشخود زمزمه کنند و هم

گذارند و  اند را براي هم به نمایش می مختلف تمرین کرده

نشاط  دهند تا محیطی با ها دست به دست هم می همه این

  . بخش را براي آنان فراهم کنند و لذت

که  ییها افتهیتحقیق حاضر با آن دسته از  يها افتهی     

 انرژي، پر پر ،که کودکان شاد معموالً سالم دهند یمنشان 

اي دوستانه و پذیرا  انگیزه و پر تحرك هستند، و چهره

بیانگر این است که شادي و  ها افتهی. باشد یمدارند، همسو 

 شروع خوبی براي ارتباطات موفق ينقطه یخلق خوش

شخصی، و شادکامی به خودي خود انگیزه نیرومندي براي 

). 1389همکاران،  جمالی فیروزآبادي و(انجام کارهاست 

هاي  ها و فعالیت تماس ساز نهیزمچنین شادکامی، هم

مراودات اجتماعی بیشتر و نیز تمرکز بهتر بر مسائل روان و 

نیجستاد و (خالقیت است  ساز نهیزمکه این خود  باشد یم

شاد و برانگیزاننده  يها طیمحکودکان در ). 2008کاران، هم

صدر بیشتري داشته، کمتر  يکه حالت بازي دارند، سعه

ها و موانع را  ، با آرامش بیشتري ناکامیشوند یم حوصله یب

کنند راهی براي عبور از آن پیدا کنند  پذیرند و سعی می می

هاي  الیتفع يتوانند برانگیزاننده عوامل فوق می يو همه

آموزان باشند خالقانه و در نتیجه رشد خالقیت در دانش

هاي تحقیق  در تبیین یافته ).2008نیجستاد و همکاران، (

حاضر مبنی بر تأثیر مثبت معنادار آموزش تلفیقی هنر بر 

این  يبه همخوانی نتیجه توان یممقیاس سیالی، نیز خرده

مه به اجمال که در مقد ییها پژوهش يها افتهیپژوهش با 

 جمالی يها افتهی ژهیو بهمورد بررسی قرار گرفتند، 

سیالی یعنی . اشاره نمود) 1389( و همکاران فیروزآبادي

هایی جدید که از عناصر قدیمی  هاي فراوان، ایده تولید ایده

در واقع فردي که ذهن سیال دارد، با . اند شده  ساخته

. پردازد یمدید ج يها حل راهو  ها دهیاسرعت زیاد به خلق 

هاي مختلف  در اینجا فرد با ترکیب عناصر، پیوند دادن ایده

ها با  به هم، حذف بعضی از عناصر و جایگزین کردن آن

داراي  يها طیمح. کند یمجدید را تولید  يها دهیایکدیگر، 

، باشند یمتخیل و تجسم  يتکثر و تنوع که برانگیزاننده

جه تولید ایده دارند نقش زیادي در سیالی ذهن و در نتی

در روش آموزش تلفیقی هنر، مداد رنگی، ). 2013جین، (

که از قبل در دسترس غیره هاي انگشتی، ماسه و  رنگ

 فرآیندیابند و به کمک  ، عملکرد و کارایی دیگري میاند بوده

گیرند که  آموزان یاد میدانش. آیند یادگیري می - یاددهی

اي را که در اطرافشان وجود دارد  هر کدام از چیزهاي ساده

هاي کاغذ رنگی  هاي انگشتی، یا خرده مثل ماسه، یا رنگ

توانند هر بار از  هاي مختلفی و متنوعی دارند که می کارایی

  . آن به روش جدیدي استفاده کنند

ن کالژ از وسایل مختارند تا براي پر کرد ها آنچنین، هم    

خواه خود استفاده کنند، یا موقع نوشتن از رنگ مورد دل

خود استفاده کنند، که این تنوع و تکثر، ضمن  يعالقه

، باعث دهد یمآموزان ینکه قدرت انتخاب باالیی به دانشا

موگا و همکاران، ( شود یم ها آنخالقیت  يبرانگیختن قوه

اي براي  اننده، مقدمهاین شرایط متنوع و برانگیز). 2000

 آموزند یمچنین آنان هم. باشد هاي نو و تازه می بیان ایده

توان بهره جست  هاي مختلفی براي یادگیري می که از روش

هاي مختلف  شوند تا با روش و بدین سبب تشویق می

هاي جدید را کشف  مشکالت خود را حل کرده و موقعیت

ضر، مبنی بر تأثیر در تبیین یافته دیگر تحقیق حا .نمایند

مقیاس بسط مثبت معنادار آموزش تلفیقی هنر بر خرده

 يها افتهیتحقیق حاضر با  يبه همسو بودن یافته توان یم

یکی از  .اشاره نمود) 1389( جمالی فیروزآبادي و همکاران

باشد و قدرت بسط  ملزومات فعالیت هنري، بسط دادن می

 .ها دهیپددقت نظر در یات و ئدادن یعنی توانایی توجه به جز

  کهـنر براي آنـیقی هـدر روش تلف آموز شـدانع یک ـدر واق
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در روش تلفیقی هنر براي آنکه  آموز دانشدر واقع یک     

کار زیبایش را به معلمش نشان داده و براي دوستانش به 

یات و صبر و با دقت در جزئ کند یمنمایش بگذارد، سعی 

یک کار  يان دارد براي ارائهحوصله، هر آنچه را که در تو

کند  مثال در کار با کالژ سعی می عنوان به. بهتر انجام دهد

هاي مداد از شکل حرف  هاي کاغذ رنگی یا تراشه خرده

کند  هاي انگشتی سعی می بیرون نزند یا در استفاده از رنگ

به بهترین شکل ممکن بنویسد و  راحرف مورد نظر که 

معنادار  ریتأثمربوط به   يتهدر تبیین یاف. تمرین کند

 توان یممقیاس اصالت و ابتکار، آموزش تلفیقی هنر بر خرده

به این نکته اشاره نمود که ایجاد یک اثر اصیل یا بدیع و 

الزم براي تحرك  يابتکاري، مستلزم داشتن فرصت و انگیزه

براي اینکه ویژگی اصالت و . باشد یمبا تنوع  شدن مواجهو 

بایست یک محیط  می ،آموزان را افزایش دهیمابتکار دانش

آموزان در دانش. محرك و جذاب را براي او ایجاد کنیم

دائم  طور بهروش تلفیقی آموزش هنر تحرك فراوان داشته و 

مهارت خود را به  يآنان همه. مشغول انجام فعالیت هستند

کنند تا یک محصول متفاوت و  گیرند و تالش می کار می

  . دهند زیبا ارائه

ها  آموزان، در حین انجام کارهاي متنوعی که به آندانش    

آموزند که چگونه با فعالیتی منظم و  محول شده، می

. هاي وجودي خود را پرورش دهند توانند قابلیت هدفمند می

که به اشیاء و چیزهایی مثل ماسه و  رندیگ یمها یاد  آن

ی تازه و رنگ را که همیشه در اطرافشان بوده با نگاه

ابتکار و نوآوري و  ساز نهیزممتفاوت بنگرند که این خود 

چنین باید یادآور شد که در روش هم. خلق آثار تازه است

 يآموزش تلفیقی هنر مسؤولیت اصلی یادگیري به عهده

 يآموزان است، و زمانی که یادگیري به عهدهخود دانش

مل و تفکر آموزان باشد، قطعاً بر روي اقداماتشان تأدانش

تغییرات  يکنند، کارشان را ارزشیابی کرده و درباره می

اي براي  این مقدمه. کنند گیري می مورد نیاز تصمیم

آموز خواهد بود که در ابتدا در مورد اقداماتش تأمل و  دانش

براي  مثالً. تفکر کند و سپس دست به ابتکار عمل بزند

به کتاب نگاه  اینکه يجا بهتمرین و رونویسی حروف الفبا، 

تواند با انگشت روي ماسه  می ،کرده و در دفتر تمرین کند

بخش  که براي وي لذت حال  نیع دراین کار . تمرین کند

شود تا او  شود، سبب می بوده و باعث تعمیق یادگیري می

هر بار دست به ابتکار زده و روشی جدید، آسان و 

تبیین در  .بخش براي خود و دیگران به وجود آورد لذت

دیگر تحقیق حاضر مبنی بر تأثیر مثبت معنادار  يیافته

پذیري، نیز  مقیاس انعطافآموزش تلفیقی هنر بر خرده

هنري و وجود انواع  يها تیفعالبه تنوع نهفته در  توان یم

پذیر،  اشخاص انعطاف. احتمالی اشاره نمود يها حل راه

از  تر یغن ها از لحاظ تجربه افرادي کنجکاو بوده و زندگی آن

این نیاز طبیعی کودکان  يو ارضا باشد یمسایر افراد جامعه 

. هنري نهفته است يها تیفعالبه بهترین شکل ممکن در 

هنري زمینه را براي برانگیخته  يها تیفعالبه عبارت دیگر، 

شدن حس کنجکاوي فراهم نموده و با توجه به تنوع و 

من ارضاء و که در هنر نهفته است، ض ییها تیفعالتعدد 

فرصت کسب  ها آنپرورش این میل طبیعی در کودکان، به 

به  يریپذ انعطاف با توجه به اینکه. دهد یمتجارب جدید 

جدید و  يها دگاهیدبا عقاید و  شدن مواجه توانایی معناي

حتی غیرمتعارف و آمادگی براي شنیدن و بررسی 

 فرصت هنري يها تیفعال، انجام می باشد هاي نو اندیشه

  این ویژگی فراهم رشد و ارتقاء بسیار مناسبی را براي 

آموزان با وسایل و در آموزش تلفیقی هنر دانش. می نمایند

ها حروف الفبا را با  آن. هاي مختلفی سر و کاردارند فعالیت

گیرند که این  هاي مختلف و به روشی جدید یاد می فعالیت

ي در پذیر بخش و انعطاف باعث تعمیق یادگیري و لذت

 ها آنچنین هم. گردد یادگیري می_یاددهی فرآیند

به یک  ها دهیپدآموزند که براي رسیدگی به مسائل و  می

هاي گوناگون  سنتی اکتفا نکنند، بلکه از روش يروش بسته

عجیب به نظر  ،و متنوعی که حتی در نگاه اول ممکن است

این . بهره جویند ها دهیپدبا  شدن مواجهبرسد، براي 

آموزان کمک ردگی دید و تنوع نگاه به مسائل، به دانشگست

مختلف مشکالت خود را  يها روشتا با استفاده از  دینما یم

هاي جدید را کشف کنند که این نوع  حل کرده و موقعیت

  . باشد یم يریپذ انعطاف ساز نهیزمیت به نوبه خود النگاه و فع

اي تحقیق ه گونه که در بخش نتایج ذکر گردید، یافته همان

حاضر تأثیر مثبت معنادار آموزش تلفیقی هنر بر یادگیري 

تحقیق  ياین یافته. آموزان را مورد تأیید قرار نداددانش

 و موسوي و مقامی) 2006(هاي چامارو  حاضر مغایر با یافته

 توان یمتحقیق حاضر  يدر تبیین یافته .باشد یم) 1391(

 ییها وهیشلفیقی هنر به این نکته اشاره نمود که در روش ت

ي که بیشتر برانگیزاننده شوند یمبراي آموزش به کار برده 

که در روش  هرچندبه عبارت دیگر، . باشند یمخالقیت 

 باشد یمآموزان نیز مورد توجه تلفیقی هنر، یادگیري دانش

 میزان ،دهد یمتحقیق حاضر نشان  ينتیجه که چنانهمو 

ایشی در مقایسه با گروه آموزان گروه آزمیادگیري دانش

، ولی به دلیل تمرکز باشد یمنمره بیشتر  5/0کنترل حدود 

آن بیشتر بر خالقیت  ریتأثاین روش بر تنوع و تکثر، 

و تفاوت ایجاد شده در یادگیري دو گروه  باشد یممشهود 

  .ستینمعنادار 
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مد نظر  توان یمفوق  يدیگري که در تبیین یافته ينکته

در سیستم فعلی آموزش و  معموالًاست که قرار داد این 

آموزان بیشتر از ش، یادگیري و عملکرد تحصیلی دانشپرور

، بنابراین استعداد خالقیت ردیگ یمخالقیت مورد توجه قرار 

 ریتأثتحت  تر راحتبکر و دست نخورده بودن، به دلیل 

نتایج تحقیق حاضر . ردیگ یمقرار  يا مداخله يها برنامه

چون تعداد هم ییها تیمحدودد رغم وجوعلی

، درس واحد )اول دبستان(تحصیلی  ي، پایهکنندگان شرکت

آموزش  ریتأثبیانگر  یروشن  به، )پسر(و جنسیت ) فارسی(

، نیبنابرا. باشد یمتلفیقی هنر بر خالقیت و ابعاد مختلف آن 

نوین،  يها روشبا استفاده از  ستیبا یمنظام آموزشی 

پردازي و نوآوري، و عمق ایده ساز نهیمزمتکثر، و خالقانه، 

به عبارت دیگر، . زان باشدوآمبخشیدن به یادگیري دانش

محیطی را براي یاددهی و یادگیري طراحی نماید که 

، و زیبرانگ  پرسشبرانگیزاننده، پر تحرك، پر نشاط، 

پیشرفت آموزشی  ساز نهیزمچنین محیطی . حمایتگر باشد

و مربیان  چنین اولیاهم. شود یمو بروز خالقیت در کودکان 

باید عنایت بیشتري به نقش هنر در آموزش نمایند و با  نیز

پرورش و شکوفایی استعداد خالقیت و نوآوري کودکان، 

فهم عمیق مطالب درسی و افزایش  براي الزم را يزمینه

  .فراهم نمایند ها آنکارایی و اعتماد به نفس 
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Abstract: One of the most important duties of an educational system is to prepare people to have 
an effective and successful social communication, and one of the key factors in an effective and 
successful social communication is creativity. To improve the students' creativity, an educational 
system could use more likely artistic methods of training. Hence, the aim of the current 
experimental study was to investigate the effectiveness of an arts synthetic training method on 
students' learning and creativity. Using multi-stage cluster sampling, sixty kindergarten male 
students were selected, and then randomly designed into experimental and control groups; then 
they took part in 14 one-hour sessions of training some of Farsi letters either traditional or arts 
synthetic method. Finally, they were asked to complete Torrence Creativity Scale and a learning 
assessment test. According to obtained results, it is noteworthy that the arts synthetic method of 
training in comparison  to the traditional method of training caused more increase in the students' 
creativity. Although, the results didn't show any significant differences between the two groups 
in their learning of the letters. Regarding to the variety and flexibility of the arts synthetic 
method of teaching, the education system could use this method, moreover, especially at 
elementary schools to facilitate their creativity and improve their inner motivation to study and 
learning.  
 
Keywords: Creativity, Arts Synthetic Method, Learning, Training. 
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