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آموزان پایه چهارم در درس هدیه بر پرورش تفکر خلّاق دانش( گوییایفای نقش و قصه)تأثیر روش تدریس تلفیقی 

 های آسمان

 راحمد کردبشی محسین دالرامی،غال ،دالرامی زاده طلیعهداود براهویی ،                                    

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد خاش                                                  
Davod_barahoi@yahoo.com 

 

  دهیچک

های یادگیری در آنان  باعث خلق موقعیتگویی سبب رشد قدرت تخیل و ارضاء حس کنجکاوی در کودکان و قصه :زمینه و هدف

 چهارم هیپا دختر آموزان دانش تفکر خالق بر (گوییقصه /ایفای نقش)روش تدریس تلفیقی  ریثأتی بررس با هدف پژوهش نیا .شود می

 .های آسمان انجام شددر درس هدیه ییابتدا مقطع

آموزان دخترپایه چهارم  نفر از دانش 06پس آزمون با گروه کنترل بر روی -این مطالعه شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون: روش پژوهش

آموزان به طور تصادفی  دانش. که به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند انجام شد (49-49)در سال تحصیلی خاش شهر مقطع ابتدایی 

ها با داده. بود (9494) ابزار پژوهش پرسشنامه سنجش خالقیت تورنس. قرار گرفتند( نفر 96گروه  هر)دو گروه آزمایش و کنترل  در

 .تجزیه و تحلیل قرار گرفت مورد 60/6داری مستقل و تحلیل کوواریانس در سطح معنی tهای آزمون

پذیری، ابتکار و سیالی گویی بر تفکر خلّاق در کل و در ابعاد قابلیت انعطافقصه/نتایج نشان داد که روش تدریس ایفای نقش :هایافته

آموزان  دارد ولی میانگین نمره تفکر خلّاق در بعد بسط بعد از مداخله در دانشداری معنی ریثأتابتدایی  چهارم هیپا دختر آموزان دانش

 .داری نداشتگروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی

های درس استفاده گویی و ایفای نقش در کالسشود که معلمان از از روش قصه های پژوهش، پیشنهاد میبا توجه به یافته :گیرینتیجه

 .آموزان گردد پرورش تفکر خلّاق در دانشکنند تا منجر به 

  .گویی، ایفای نقشتفکر خالق، روش تدریس تلفیقی، قصه :هاهواژ دیکل
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 مقدمه

به نتایج پذیرفتنی منجر  آن،  هایحل راه  رغم غیرعادی بودن یعنی تفکری که علی است؛  تفکر خالق منطقی، های تفکریکی از روش

تفکر خالق فرآیندی است که محصول آن خالقیت است و خالقیت بیشتر در ارتباط با مفاهیم تازگی و . (7662، 9اندروز) شود می

یعنی تازگی و سودمندی تولید یک ایده یا محصول به عنوان یک ویژگی اصلی خالقیت پذیرفته شده . سودمندی تعریف شده است

جدید  های راه و تازه نوظهور، دورنماهایی رویکردهای جدید، های دیدگاه پیدایش به منجر خالق تفکر(. 7696و همکاران،  7باتی)است 

 نه که دارد جدیدی نیاز و مربیان دبیران به از طرفی این نظام. شوددر نظام آموزش و پرورش می ها و موقعیت اشیا درک و فهم برای

 درخواست و تغییرات با را خود بتوانند ها باید آن. باشند انتقادی نیز داشته و باز ذهن بلکه باشند، آموزشی قوی های تکنیک نظر از تنها

 در سطح هم و شخصی سطح در هم که حالی در .کنند را درونی اطالعات رشد روبه و جریان دهند تطبیق خود محیط پیرامون مداوم

 (. 9947دوست و عیوضی، رنج)کنند  می تأمل ها روی آن ای حرفه

 در را خالقیت توسعه و رشد های زمینه تواند می آنچه با شرایط فعلی ما فاصله که دریافت توان کشور، می آموزشی نظام در تأملی با

 پرورش در ها آن نقش و آموزش گوناگون عناصر درباره پژوهش و توجه بنابراین. است زیاد بسیار آورد، فراهم نوجوانان و کودکان

 حسینی،) کنند می ایفا کلیدی نقش خالق تدریس های روش میان این در و است برخوردار خاصی اهمیت از آموزان دانش خالقیت

میمؤثر  آموزاندانش خالقیتدر افزایش های تدریس نوین روشنشان داد که ( 9949)در این زمینه احمدی و عبدالملکی (. 9990

 .گویی و ایفای نقش است آورد، روش قصه زان فراهم میآمو های تدریس که زمینه را برای کنجکاوی و خالقیت دانش از روش. باشد

کند که فرد به بیش از تجارب شخصی خود بیندیشد و شود و این امکان را فراهم میهای یادگیری میگویی باعث خلق موقعیتقصه

کند و کمک میکودکان را جلب میگویی تصورات و عواطف قصه(. 7660، 9باتچر)ای ایجاد کند های خالقانهبرای حل مسائل خود راه

، 9گورال و گنادنجر)گویی استفاده شده است به همین دلیل حتی برای تدریس مفاهیم دشوار از قصه. کند که یادگیری معنادارتر شود

7660 .) 

های حقایق و تجربهها با ها و افسانهکودکان از طریق داستاندر مطالعه خود بیان داشت که ( 9946)پور فرخانی و جهانشاهی  رجب

های قصه، تقویت قدرت فهم و بیان، پرورش خالقیت، آموزش زبان و افزایش گنجینه تأثیرپذیری از شخصیت. شوندزندگی آشنا می

ای است که با در واقع داستان خالقیت گسترده. روندسرایی به شمار میواژگان کودکان نیز از دیگر تأثیرهای آموزشی و تربیتی داستان

به همین دلیل . ها را مطرح کندها را جایگزین و استفاده سازنده از آنهر فردی می تواند عقاید به ظاهر نامعقول را بازیابی و آن آن

 .کندها در چگونگی رفتار و واقعیت های کودکان نقش موثری ایفا میدرمانی تأکید دارد و قصهاست که رویکردهای داستانی به روان

های نوین آموزش است که با تکیه بر مشارکت فعال فراگیران سعی در کمک به افراد برای یافتن  ایفای نقش یکی از شیوهاز طرف دیگر 

و  0جویس)های سخت است  معنای خود درون جهان اجتماعی و استعانت از گروه اجتماعی برای اتخاذ تصمیم خود در حل دوراهی

کند و این فرض  هی را با خود دارد و هم یادگیری از طریق مشاهده رفتار را ایجاد میاین روش هم شرایط بحث گرو(. 7669همکاران، 

توانند از طریق بحث، بینشی  فراگیران میهای دیگر باشد و   کند که در یادگیری رفتارهای اجتماعی کارآمدتر از روش را تقویت می

عابدیان و همکاران، )گشای خویش را گسترش دهند  های مشکل ها و مهارت ها و ادراکات خود به دست آورند و نگرش نسبت به نگرش

9949.) 

ها  دارد تا به الگوهای نوین، کارا و مؤثر و مناسب در آموزش و پرورش برای برخورد با پیچیدگی گویی و ایفای نقش ما را وامیروش قصه

در دوره حساس ابتدایی   شویم کمتر معلمی متوجه میاما با نگاهی به وضعیت موجود . و نیازهای روز افزون دنیای کنونی روی آوریم

 کند بر  گویی در آموزش و تدریس استفاده میهای تدریس خالقی چون ایفای نقش و قصه آموزان از روش جهت پرورش خالقیت دانش
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آموزان پایه ق دانشبر پرورش تفکر خال( گویی و ایفای نقشقصه)این اساس محقق برآن شد تا به بررسی تأثیر روش تدریس تلفیقی 

 .های آسمانی بپردازدچهارم در درس هدیه

 روش بررسی

آموزان دختر پایه چهارم مقطع ابتدایی نفر از دانش 06آزمون با گروه کنترل بر روی پس-آزمونآزمایشی از نوع پیشاین مطالعه نیمه

به این صورت که از . ای انتخاب شدند، انجام شدکه به روش نمونه گیری خوشه 49-49در سال تحصیلی  بیرجندهای شهر آموزشگاه

، یک آموزشگاه و از این آموزشگاه دو کالس پایه چهارم به طور تصادفی انتخاب شدند که دانششهر بیرجندهای دخترانه موزشگاهبین آ

دانش آموزان هر دو . قرار گرفتند( نفر 96)گروه کنترل  آموزان کالس دیگر درو دانش( نفر 96)آموزان یک کالس در گروه آزمایش 

های آموزشی ای در کالسدقیقه 96جلسه  9آموزان گروه آزمایش به مدت گروه پرسشنامه خالقیت را تکمیل کردند، سپس دانش

 . آموزان گروه کنترل هیچگونه آموزشی دریافت نکردندگویی شرکت کردند و دانشقصه -ایفای نقش

با  99و مرداد ماه  97های تأمین مدرسی که محقق در  تیرماه ها و کارگاهجلسه، بر اساس شرکت در دوره 9ریزی برای طراحی برنامه

 : محتوای جلسات آموزشی به شرح زیر بود. های آسمان گذرانده، انجام شدهای هدیهحضور نویسندگان کتاب

ی درس همیشه با تدریس برخی دروس با ایفای نقش و اجرای نمایش، بیان قصهآموزان در زمینه همکاری در  توجیه دانش: اول  جلسه

هم با اهداف اهمیت نماز جماعت، دوستی و برابری و برادری، آشنایی با احکام نماز جماعت، ادای صحیح نماز جماعت، اجرای نمایش 

 .دوستانی که با هم در نماز جماعت شرکت کرده بودندبعد و بحث درباره  همیشه با هم، انجام تکلیف مربوط در کتاب کار برای جلسه

مرور اهداف جلسه گذشته، ارزشیابی از احکام نماز جماعت و مفاهیم کلیدی درس، بازگو کردن قصه همیشه با هم توسط : دوم  جلسه

آموزان، اجرای نماز جماعت  های احتمالی دانشآموزان، بحث در مورد نمایش همیشه با هم و فواید نماز جماعت، پاسخ به پرسشدانش

 .ی درس از روی تصویر آنآموزان، بازخوانی قصه که عمداً اشکاالتی در آن گنجانده شده باشد با هماهنگی قبلی با دانش

مربوط به »ی ما آموزان برای اجرای نمایش همسایه بررسی فعالیت کتاب کار و رفع اشکاالت، توجیه و هماهنگی با دانش: جلسه سوم

آموزان درباره نمایش، انتخاب نام درس بعد از اجرای نمایش و مقایسه  ، بیان قصه توسط آموزگار، قضاوت و گفتگوی دانش«خلّاقبخش ا

های کتاب کار مربوط به نمایش، خواندن متن درس تکمیل قسمت دوست داری برایت بگویم توسط با نام قبلی، اجرای فعالیت

 .آموز دانش

های کتاب کار، اجرای یک نمایش از های متفاوت، بررسی فعالیترهای صحیح و غلط با همسایگان در عکستفکیک رفتا: جلسه چهارم

های تکمیلی برای بینی فعالیتهای داستان، تکمیل جدول هدف فعالیت و پیشروی خاطرات خود، توضیح درباره رفتار شخصیت

 .اندگروهی که به اهداف درس نرسیده

آموزان، شناسایی و جداسازی پیام درس بر اساس حروف  به جای دشنام توسط آموزگار، ایفای نقش توسط دانش  بیان قصه: پنجم  جلسه

 .های کتاب کارو انجام فعالیت« ع»آموزان، ارائه اطالعاتی از زندگی امام موسی کاظم  جدا از هم و درهم ریخته روی تابلو توسط دانش

، تکمیل جدول هدف فعالیت، تالوت آیه «ع»کاظم موزان، قضاوت درباره رفتار امام موسیآ بررسی مطالب کتاب کار دانش: جلسه ششم

-آموزان و بیان نکته آموزان، بیان فواید خوشرویی با مردم توسط دانش عمران و بیان ترجمه و گفتگو درباره آن با دانشسوره آل 990

 .اندهایی را که از قصه درس و نمایش دوستان آموخته

آموزان برای اجرای  آموزان برای اجرای نمایش کودک شجاع از بخش امامت و اخلّاق، آماده کردن دانش آماده کردن دانش: هفتم  جلسه

نفره و  9های های داستان در گروهآموزان درباره رفتار شخصیت گویی با بیانی شیوا توسط آموزگار، بحث و گفتگو دانش نمایش، قصه

 .آموزان، انجام فعالیت کتاب کار برای جلسه بعد سط سرگروه، پرسش علت رفتار امام از دانشارائه نتیجه آن تو

های کتاب کار، تکمیل جدول هدف فعالیت توسط معلم، بیان برخی از مصادیق سخاوتمندی و شجاعت در بررسی فعالیت: هشتم  جلسه

 .آموز ها عملی پسندیده است توسط دانشدر آنها که سخاوتمندی زندگی خود و تشخیص و شناسایی برخی از موقعیت

 .خالقیت را تکمیل نمودند آموزان هر دو گروه پرسشنامهبعد از اتمام جلسات آموزشی، مجدداً دانش

 .ها در این پژوهش پرسشنامه خالقیت عابدی بودابزار گردآوری داده
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 پرسشنامه خالقیت عابدی

سوال سه گزینه 06توسط عابدی در تهران ساخته شده است و دارای  9909قیت در سال این آزمون بر اساس نظریه تورنس درباره خال

تا  06سواالت )پذیری و انعطاف( 94تا  99سواالت )، ابتکار (99تا  79سواالت )، بسط (77تا  9سواالت )آزمون سیالی ای و چهار خرده

و باال است که نمره یک برای خالقیت پایین، نمره دو خالقیت  دهنده میزان خالقیت پایین، متوسطها نشانگزینه. باشدمی( 06

مجموع نمرات کسب شده در هر خرده آزمون بیانگر نمره آزمودنی در . متوسط و نمره سه برای خالقیت باال در نظر گرفته شده است

   .دهدآزمون، نمره کلی خالقیت او را نشان می آن بخش و مجموع نمرات آزمودنی در چهار خرده

پذیری به های سیالی، بسط، ابتکار و انعطافآزمونپایایی این پرسشنامه در این مطالعه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای خرده

 .به دست آمد 26/6، 29/6، 90/6، 29/6ترتیب 

وارد و با استفاده  SPSSافزار آماری ها در نرمداده 

مستقل و تحلیل  t  آماریهای از آزمون

تجزیه و  60/6داری کووارایانس در سطح معنی

 .تحلیل شدند

 هایافته

نفر در  96آموز شامل دانش 06این مطالعه بر روی 

. نفر در گروه کنترل انجام شد 96گروه آزمایش و 

های نتایج نشان داد میانگین نمره خالقیت و مؤلفه

آموزان گروه دانشابتکار و بسط قبل از مداخله در 

داری بیشتر آزمایش نسبت به کنترل به طور معنی

های قابلیت سیالی و بود ولی میانگین نمره مولفه

آموزان دو گروه تفاوت پذیری در دانشانعطاف

 (9جدول . )داری نداشتمعنی

و مولفه میانگین نمره خالقیتبا توجه به اینکه 

و  ه خالقیتدر نمرتواند میقبل از مداخله  های آن

 داشته باشدبعد از مداخله تاثیر  مولفه های آن

(669/6p< ) برای حذف اثر مخدوش کنندگی لذا

نمره قبل از مداخله از آزمون تحلیل کوواریانس 

استفاده شد که نتیجه آزمون مذکور نشان داد پس 

میانگین از تعدیل بر اساس نمره قبل از مداخله، 

بعد از ( به جز بسط)های آن و مؤلفهنمره خالقیت 

مداخله در گروه کنترل و آزمایش تفاوت معنی

 (.>669/6p) داشتداری 

های آن مقایسه نمره خلّاقیت و مؤلفه: 9جدول 

 آموزان گروه کنترل و قبل از مداخله در دانش
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قبل از 

 مداخله

79/9400 9 79/

9400 

20/799 669/6< 

/96 9 96/969 گروه

969 

40/92 669/6< 

قبل از  ابتکار

 مداخله

97/9990 9 97/

9990 

99/404 669/6< 

 >669/6 96/90 04/09 9 04/09 گروه

-انعطاف

 پذیری

قبل از 

 مداخله

99/9920 9 99/

9920 

90/977 669/6< 

/44 9 44/999 گروه

999 

09/99 669/6< 

قبل از  بسط

 مداخله

94/9909 9 94/

9909 

49/099 669/6< 

 09/6 77/6 99/9 9 99/9 گروه

قبل از  خلّاقیت

 مداخله

99/02909 9 99/

02909 

76/097 669/6< 

/44 9 44/9796 گروه

9796 

94/99 669/6< 
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 آزمایش 

-p آزمایش کنترل متغیر

value 

 ینمیانگ±معیارانحراف ینمیانگ±معیارانحراف

قابلیت 

 سیالی

90/96±09/79 99/96±79/96 09/6 

 669/6 92/99±79/4 92/70±99/2 ابتکار

انعطاف 

 پذیری

96/96±99/79 49/96±66/97 90/6 

 669/6 49/99±99/9 09/79±09/4 بسط

 69/6 69/999±99/99 92/996±29/92 خلّاقیت

 

های آن بر خالقیت و مولفه( ایفای نقش و قصه گویی)تلفیقی نتایج آزمون تحلیل کوواریانس مربوط به  نقش روش تدریس : 7جدول 

 آموزان پایه چهارم در دانش

 

 

 گیری بحث و نتیجه

بعد از مداخله در گروه کنترل و آزمایش تفاوت معنی( به جز بسط)های آن و مولفهمیانگین نمره خلّاقیت نتایج مطالعه حاضر نشان داد 

دانشدر ( به جز بسط)های آن خالقیت و مولفهبر ( گویی ایفای نقش، قصه)تدریس تلفیقی  روشبه عبارتی  (>669/6p) داردداری 

 .داردداری معنیهای آسمان تاثیر آموزان پایه چهارم در درس هدیه

 وی رسول ،(9990) همکاران وی ئهزاوه، (9999)ی دیسع وی کاظم ،(9999)ی درآبادیح زارعنتایج مطالعه حاضر با نتایح مطالعات 

 .همخوانی دارد (7669) 9کروپلی و( 7696) 9ویسیگون و تکمن، (7660) 7کارماز و کاپتان ،(7696) 9نیحس و زیز، ع(9949) همکاران

 قدرت رشد سبب گویی قصه که نمود انیب توانیم پژوهش نیا جینتا نییتب در و نتایج مطالعات مختلف، حاضر مطالعه جینتا به توجه با

 به فرد که آورد می فراهم را امکان این و شود می یادگیری های موقعیت خلق باعث و شود می کودکان در کنجکاوی حس ارضاء و تخیل

 (.7660 باتچر،) کند ایجاد ای خلّاقانه هایراه خود مسائل حل برای و بیندیشد خود شخصی تجارب از بیش

های آسمانی است؛ زیرا آموزش مفاهیم دینی به ویژه در درس هدیههای ترین روشزبان قصه یا داستان یکی از مناسب به عبارت دیگر

این راه  شود تا بخش عمده تعلیم و تربیت دینی آنان از باشند و این سبب میشیفته شنیدن قصه و خواندن داستان می آموزاندانش

تر و سریعهای مورد نظر آن، سادهدن به هدفتر باشد، تأثیر این آموزش و رسیهای مناسب بیشهرچه استفاده از داستان. انجام پذیرد

های آسمانی هم گیری از آن، همین بس که در قرآن کریم و تعالیم انبیای الهی و کتابدر اهمیّت این روش و بهره. گیردتر صورت می

 .قرار گرفته است های دینی مورد توجهیعنی زبان داستان و قصّه برای آموزش، هدایت، القای مفاهیم و پیام این روش مؤثر

                                                           
1
. Aziz & Hossain 

2
. Kaptan & Korkmaz 
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تواند برای ایفای نقش، روشی است که می .آموزان مؤثر استاز طرف دیگر روش تدریس ایفای نقش در پرورش تفکر خالق در دانش

به عبارتی معلم بنا به موقعیت، هدف و موضوع مورد . هایی که برای نمایش مناسب باشند، به کار رود تجسم عینی موضوعات و درس

خانی، فضلی) تا موجب تکوین شخصیت فردی و اجتماعی فراگیران گردد( 9997شعبانی؛ )کند  ایفای نقش استفاده می نظر، از روش

9997 .) 

 ازی قیتلف. رودیم شمار به تیخلّاق شیافزا عوامل ازی کی نقشی فایا ویی گوقصه هایروش از استفاده که نمود انیب توانیم تینها در

 روش دو نیا ازی قیتلف انیجر در کهی اسازنده اختالف و تعارض و مجادالت. شودیم دروس بهتری ریادگی سبب سیتدر روش دو نیا

ی متفاوتی هااستنتاج و اتینظر ها،استدالل افکار، ها،افتیدر اطالعات، آموزاندانش که شودیم باعث گرددیم جادیا رندهیادگی ذهن در

فهیوظ نقشی فایا میتی اعضا از کدام هر دیآیم شیپ گروهی برای امسئله کهی هنگام. برسند توافق به هستند ریناگز که باشند داشته

 دایپ شده فیتکل هاآن به کهی تیموقعی برا را حلراه نیبهتر: دهندیم انجام را ریزی هاتیفعال اعضاء سپس. رندیگیم عهده بر رای ا

 را انتقادها و کنندیم دفاع خود نظر از و انیب را خود اتینظر آزاد مباحثه کی در دهند،یم ارائه خود نظری برا مقبول حیتوض کنند،یم

ی کل توافق کی به گروه همه مستدلی هاقضاوت اساس بر نگرند،یم ایزوا همه از را موضوع و گذارندیم کنار را تعصب دهند،یم پاسخ

 (.7662 همکاران، و 9جانسون) گرددیم منجر آموزاندانش خالق تفکر پرورش به امر نیا که رسندیم

 دهدیم را امکان نیا آموزاندانش بهیی گوقصه و نقشی فایا روش ازی قیتلف ازی ریگبهرهتوان ادعا نمود که بر اساس آنچه بیان شد می

 را نهیزم، دهند بروز خود از باشند نداشته برخورد آن با است ممکن اناًیاح که دیجد موضوع با ارتباط دری فراوانی هادهیا و پاسخ تا

 استفاده و همچنین استیدنی کنون تیترب و میتعل نظام اهداف ازی کی مهم نیا که کنند فراهم آموزاندانشی ابتکاری هادهیا بروزی برا

ی گرید بعد از ای و داده شکل رییتغ کهی هنگام مشکالت و مسائل با برخورد در که دهد رشد آموزاندانش در را نیا تواندیم الگو نیا از

 است انیمرب ازی ادیز تعداد عمل و نظر خالف بر موضوع نیا. شوند همسو مسأله با و داده رییتغ را خود فکر جهت گردند،یم مطرح

شیپی الگوها همان به و داده پاسخ کتاب متن همانند ناًیع را هاسؤال تا کنندیم قیتشو را شاگردان همواره معلمان ازی اریبس که چرا

  (9994 نژاد،یاوج وی مهموئی مومن) ندینما توجه شدهی نیب

های مختلف رشد خالقیت نسبت به کاربرد این شود آموزش و پرورش با در نظر گرفتن جنبهبا توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می

گویی و ایفای نقش را که پروراننده تفکر خالق کودکان است در برنامه درسی پوشش شیوه اهتمام بیشتری داشته باشد و جایگاه قصه

 . بیشتری دهد

دانش به پژوهش نمونه بودن محدود، جلساتی ط دری روان وی کیزیف طیشرای سازکسانیهای پژوهش حاضر عدم از جمله محدودیت

 .بود آموزاندانش توسط نقشی فایا جهت شینما و قصه قالب در آموزاندانشی درس کتاب مطالب لیتبدآموزان دختر، 
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