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  تلفیقی و چندپایههاي کالس در حاکم اجتماعی_روانی جو و خالقیت تحصیلی، پیشرفت مقایسه

 
 پریسا کربالیی حسنی47

  

  چکیده

 چندپایههاي کالس در حاکم اجتماعی_روانی جو و خالقیت تحصیلی، پیشرفت مقایسه حاضر پژوهش از هدف هدف:

 ژوهشپ در که بود ايمقایسه-علی حاضر پژوهش روش پژوهش، هدف و موضوع به توجه با روش:. بود تلفیقی و

 1400-99 سال در استان مرکزي سطح در تلفیقی و چندپایه مدارس درآموزان دانش کلیه شامل آماري جامعه حاضر

 مدارس در آموزدانش( نفر 20 و) چندپایه مدارس در آموز دانش( نفر 20 تعداد پژوهش آماري جامعه از که بودند

 تحصیلی سشنامه پیشرفتپر پژوهش، ابزار. شدند انتخاب آماري نمونهعنوان به دسترس در گیرينمونه روش به) تلفیقی

. بود) 1995(نهمکارا و فریزر کالس اجتماعی روانی و جو )1994( شیفر خالقیت به نسبت ، نگرش)1990( تیلور و فام

 پیشرفتها نشان داد یافته. شد تفادهاس مستقل t و راههیک واریانس تحلیل آزمون از هاداده وتحلیلیهتجز جهت ها:یافته

)، 75/87آموزان تلفیقی (میانگین = تحصیلی دانش ) بیشتر از پیشرفت85/118آموزان چندپایه (میانگین = تحصیلی دانش

 ) و جو95/13نگین = (میاچندپایه  آموزان) بیشتر از خالقیت دانش65/21تلفیقی (میانگین =  آموزانخالقیت دانش

کالس  بر حاکم اجتماعی-روانی ) بهتر از جو70/23(میانگین =  آموزان چندپایهکالس دانش بر حاکم اجتماعی-روانی

 جو و خالقیت حصیلی،ت بین پیشرفتنتایج نشان داد  گیري:نتیجه. باشد) می15/15تلفیقی (میانگین =  آموزاندانش

  تفاوت وجود دارد.  تلفیقی و چندپایههاي کالس در حاکم اجتماعی_روانی

  

 تلفیقی هايهاي چندپایه، کالساجتماعی، کالس_روانی جو خالقیت، تحصیلی، پیشرفتواژگان کلیدي: 
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  مقدمه

حیات اجتماعی پرورش، قادر به ادامه وشود. انسان بدون آموزشترین نیازها و حق طبیعی هر فردي محسوب میپرورش یکی از مهموآموزش

اي براي توسعه تنها یک ضرورت براي کمک به استقالل فرد و زندگی اجتماعی او است، بلکه وسیلهوپرورش، نهنخواهد بود. آموزش

 در ايدغدغه هیچ بدون و راحتی به عادي مدارس در آموزان محصل). دانش1397شود(کریمی و غفوري، عدالت در جامعه محسوب می

 تعریف »ویژه نیازهاي با کودکان« قالب در کهآموزان دانش از دیگر برخی اما هستند، تعامل در هم با و خوانندمی سدر یکدیگر کنار

 سال 20 حدود. کنند کسب را جامعه در حضور براي نیاز مورد هايمهارت تمام و باشند تعامل در یکدیگر با راحتی به توانندنمی شوند،می

 مانده کاغذ روي آن قوانین و گرفتنمی قرار پیگیري مورد جدي صورتبه اما شده، تدوین ما کشور در »تلفیقی آموزش« برنامه که است

 »همه براي آموزش« بر مبنی یونسکو برنامه چنینهم و شد ایجاد وپرورشآموزش وزارت رویکرد در که تغییراتی با و اخیر هايسال طی. بود

 و جسمی معلولیت داراي و ناشنوا نابینا،آموزان دانش یعنی ما کشور در تلفیقی آموزش. است پیگیري حال در کشور در جدیت با برنامه این

 بر عالوهآموزان دانش سایر کنار در و مندبهره زندگیشان محل به مدرسه تریننزدیک امتیازات از کودکان سایر مانند توانندمی حرکتی

 به تحصیل براي که دارند حق کودکان تمام واقع در. بیاموزند را دیگران با تعامل و جامعه در حضور براي نیاز مورد هايمهارت تحصیل،

 تمام در شرایط این و کنند تحصیل خاصی شرایط در باید اینکه دلیل به کودکان برخی اما بروند، زندگیشان محل به مدرسه تریننزدیک

 مدارس در حضور براي توانایی هايحداقل از ویژه نیازهاي با کودکان از برخی. بروند استثنایی مدارس به باید نیست، مهیا هاآن براي مدارس

 ناشنوا، بینا،کم نابینا، کودکان. داد قرار هاآن اختیار در را فرصت این اولیه امکانات برخی ساختن فراهم با توانمی که هستند مندبهره عادي

 مندبهره عادي مدارس در موجود امکانات از کودکان سایر کنار در توانندمی که هستند کودکانی جزو حرکتی و جسمی معلول شنوا،کم

 که کنندمی تأکید و هستند امر این مخالف مدارس مسئوالن موارد برخی و عاديآموزان دانش خانواده موارد برخی در متأسفانه اما شوند،

 کردن نهادینه در باید وپرورشآموزش مسئوالن و جامعه افراد تمام توان گفتمی). 1396شوند(امیري،  تفکیک یکدیگر از بایدآموزان دانش

 دوستی،انسان پذیري،مشارکت روحیه ارتقاء موجب تحصیلی و اجتماعی عدالت برقراري بر عالوه امر این زیرا باشند کوشا »تلفیقی آموزش«

باشند(امیري،  داشته را الزم آمادگی جامعه در حضور براي کودکان تمام شودمی باعث آن بر عالوه و کودکان بین در غیره و همکاري تعامل،

1396 .(  

هایی از قبیل شرایط باشند. زیرا محدودیتهاي چندپایه مشغول به تحصیل میآموزانی هستند که در کالسعالوه بر این در کشور ایران دانش

رو در بسیاري التعلیم را با مشکالتی مواجه ساخته است؛ ازاینبراي تمام افراد واجب اقلیمی، مشکالت مالی، تأمین معلم و غیره، تشکیل کالس

التعلیم وجود ندارد. یکی از دالیل عدم جذب، تعداد اندک کودکان از نقاط کشور ما، مانند سایر نقاط دنیا، امکان جذب تمام کودکان واجب

وپرورش س مستقل را براي هر گروه سنی در یک پایه تحصیلی، به آموزشهم سن در یک منطقه جغرافیایی است که امکان تشکیل کال

ها هاي مختلف در یک گروه و آموزش به آنهاي عمل در چنین شرایطی، ادغام کودکان در سنین و پایهدهد. یکی از رابج ترین شیوهنمی

  ). 1397توسط یک معلم است(کریمی و غفوري، 

آموزانی با سن، توانایی، مهارت و همچنین پایه تحصیلی هایی است که در طول تحصیلی، دانشیه، کالسهاي چندپابنابراین منظور از کالس

هاي چندپایه علی رغم محدودیت ها، ). کالس1395بینند(مرادي و بیگدلی، متفاوت، همه در یک کالس و توسط یک معلم آموزش می

گوید دبستان تک چندپایه با عنوان دبستان تک آموزگار یاد کرده است و می ) از کالس1392مزایاي قابل توجهی هم دارد که الوگراو (

آموزگار نمونه عالی همه مؤسسات آموزشی است. در دبستان تک آموزگار، معلم چون پیغمبري است که شاگردان به دورش حلقه زده اند 

ي خاصی در بردارد، چون کوچک است، ساختمان و وي در دبستان خود، پیش آهنگ آموزش پرورش است. دبستان تک آموزگار، مزایا

ترها را کنند، کوچکترها عادت میدهند که در آن، بزرگشود. شاگردان این مدرسه تشکیل نوعی خانواده میآن ارزان تمام می

ریز و مشاور را ایفا رنامهمند سازند. آموزگار بیشتر نقش بموردحمایت قرار دهند و کودکان بااستعدادتر، دیگران را از معلومات خود بهره

ها گردش شود و در میان آنها درس بدهد، به شاگردان نزدیک میي کالستواند در آنِ واحد به همهکند تا نقش مربی و چون نمیمی

ي معلمشان هاکند. کودکان ناگزیرند به امکانات خود متکی باشند و در پرتو راهنماییها کمک میکند و هرجا که الزم باشد به آنمی
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گیرند که چگونه کار خویش را سازمان دهند، درباره مشکالت مشترک خود بحث کنند، به نتایجی درست برسند و رفتار گروه خود فرامی

 معلمان، آموزش اکثریت که کندمی گزارش) 2012( 48آنهکه درصورتی). 1392را در جهات مطلوب سوق دهند(الوگراو، ترجمه سمیعی، 

 و اندمواجه زیادی هایدشواری با مدارس عادی در استثناییآموزان دانش که هستند باور بر این و دانندمی شدهتحمیل خود یبرا را تلفیقی

  ). 1387(نقل از جعفری نژاد فردکهن و غباری بناب، . کنند استثنایی تحصیل مدارس در بایدآموزان دانش ین ا که کنندتوصیه می معلمان

گیرد بررسی تفاوت بین پیشرفت تحصیلی، پژوهش درصدد پاسخگویی به آن است و در این پژوهش موردبررسی قرار می مسئله اصلی که این

 کیفیت و میزان از اینشانه تحصیلی در مدارس چندپایه تلفیقی است. پیشرفت و چندپایههای کالس در حاکم اجتماعی_روانی خالقیت و جو

 صورتآموزان دانش رییادگی کیفیت و میزان درباره نوعی داوری کرد، ارزیابی را تحصیلی پیشرفت نبتوا اگر که معنی است بدین یادگیری

 پذیرد مر صورتا این چنانچه شود. گیریتصمیم یادگیری تا درباره است نیاز آنان عملکرد درباره جامعی اطالعات به رو،ازاین. گرفته است

 پیشرفت بر که است متغیری معلم نیز نگرش تلفیقی آموزش ). در1398کنیم(سیف،  آموزشی قضاوت نظام عملکرد درباره ایمتوانسته نوعیبه

 تحصیلی پیشرفت باشد، داشته سازییکپارچه موضوع به نسبت تریمثبت نگرش معلم چه هر واقع در و گذاردمی دارمعنی تأثیر تحصیلی

  ). 1383شد(خانجانی و بهاری،  خواهد بیشتر آموزدانش

 موفقیت به اندتا توانسته اندخورده شکست ایشانایده از بسیاری در خالق افراد اغلب و است خالقیت فرایند از ناپذیرجدایی بخش شکست

 معلمان تأسفانه،م. است خالق هر شخصیت کلیدی هایویژگی ازجمله جوییمخاطره و دارد خطرپذیری ذاتاً خالقیت فرایند. یابند دست

 کشورهای وپرورشآموزش در نوآوری خالقیت و مورد در اخیر مطالعه. برسانند حداقل به را شکستی نوع هر خواهندمی چندپایه هایکالس

 پاسخ و رفتار بر تأکید. دهندمی حترجی را جویانهمخاطره و رفتارهای انگیزنشاط هایموضوع مدار که دهدمی نشان اروپا اتحادیه عضو

 خالقیت که است آموزشی رایج هایفعالیت عوامل تریناصلی از یکی عامل، این و کندتقویت می را شکستآموزان دانش تردرست

 و ندارند در مدرسه جوییمخاطره به تمایلیآموزان دانش درنتیجه،. گیردمی را آن بروز جلوی و کندمی سرکوب را چندپایهآموزان دانش

لو، زاده و حمزهکنند(نجف پیدا برای معلمانشان را درست پاسخ جدید، هایحلراه و هاایده جستجوی برای تالش جایبه دهندمی ترجیح

 باشد ترمثبت معلم نگرش هرچه و گذاردمی عناداریآموزان تأثیر مخالقیت دانش بر که است مهمی متغیر نگرش مثبت طورکلی). به1396

سبت به آموزش عادی نتری مثبت دیدگاه بودند شده برخوردار ویژه از آموزش که معلمانی آن بر عالوه بود خواهد مؤثرتر طرح در اجرای

  ). 1396ن نژاد رسکتی و همکاران، آموزان با نیازهای ویژه دارند(حسبه دانش

 و گذاشته تأثیر هاآن رفتار بر کرده، تجربه را آن معلمان که مدرسه محیط پایدار نسبتاً کیفیت از است عبارت کالس اجتماعی -روانی جو

 همساالنشان، با آموزاندانش تعامل و حضور و است اجتماعی مکانی درس کالس. باشدمی ذهنی و عینی هایویژگی جمعی، ادراک بر مبتنی

 ادراکات. یابد افزایش یا کاهش همچنین و شود، آشکار هاآن هایضعف و مشکالت یا و استعدادها که شودمی باعث محیط، این در

 اجتماعی جو را آن و اندگرفته نظر در کالس محیط اجتماعی جنبه عنوانبه را کالس یک در موجود روابط نوع و همساالن ازآموزان دانش

 روانی عوامل که دهندمی نشان هاپژوهش). 2010همکاران، و 49مینهارد(شودمی اطالق کالس در روابط کیفیت به که اندکرده تعریف

 آموزان، دانش افسردگی و اندوه کالس، از غیبت تحصیل، ترک مانند مشکالتی حل در مهمی نقش درس، کالس بر حاکم اجتماعی

  ). 1393 پور، قلی(دارند عهده به کالسی، رفاقت یا رقابت و گراییهم طیف و کالسی، بین هایتنش و برخورد

 به آموزش حین در باید های چندپایه آنچهکارآفرینی در کالس یروحیه پرورش ) نشان داد در1396لو (زاده و حمزهنتایج پژوهش نجف

) نشان 1389های پژوهش سلیمانی و همکاران (باشد. یافتهخالقیت می و پذیرینفس، ریسکشود، استقالل، خودباوری، اعتمادبه توجه آن

افیا، فارسی و ریاضی تفاوت معنادار وجود دارد آموزان عادی و چندپایه در چهار درس علوم، جغرداده است که بین پیشرفت تحصیلی دانش

های آموزان کالسهای اجتماعی به نفع دانشآموزان عادی بوده است ولی تفاوت در بین سطح مهارتو این تفاوت به نفع گروه دانش

های چندپایه، تأثیر اول کالس های آموزشی در پایه) نشان داده است فعالیت1392چندپایه بوده است. نتایج تحقیق عزیزی و حسین پناهی (

ها در زمینه خواندن، گوش دادن، صحبت کردن و مهارت امال داشته است. آموزان پایه دوم همان کالسمثبتی بر پیشرفت تحصیلی دانش

                                                
٤٨ - Anne 
٤٩ - Mainhard 
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های برابر آموزشی برای پیشرفت تحصیلی دانش های ایجاد فرصتترین راه) نشان دادند که یکی از مهم2015و همکاران ( 50ارتوزک

های چندپایه باشد اما به نظر معلمان کالسافزارهای کامپیوتری در مدارس چندپایه برای جبران کمبود وقت معلم میآموزان، استفاده از نرم

ای ها، نگرش و تجارب معلمان، ضعف سواد رایانهای، عالوه بر فراهم نبود امکانات و زیرساختافزارهای رایانهز نرمموانع اصلی استفاده ا

ها نیز بوده است. در مجموع با توجه به مطالب ذکر شده ضرورت انجام این مطالعه به خوبی آشکار ها و نگرش آنهآموزان و خانواددانش

های چندپایه و تلفیقی خأل تحقیقاتی اجتماعی حاکم در کالس-مقایسه پیشرفت تحصیلی، خالقیت و جو روانیشود، همچنین در زمینه می

 اجتماعی_روانی شود بنابراین محقق در این مقاله درصدد بررسی این سؤال است که آیا بین پیشرفت تحصیلی، خالقیت و جواحساس می

  دارد؟  تلفیقی تفاوت وجود و چندپایههای کالس در حاکم

  

  اجراي پژوهشروش 

ای بود. در پژوهش حاضر جامعه آماری مقایسه –با توجه به موضوع و هدف پژوهش، روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع علی

 20ه از جامعه آماری پژوهش تعداد بودند ک 1400-99در سال  مرکزی آموزان در مدارس چندپایه و تلفیقی در سطح استانشامل کلیه دانش

ماری انتخاب عنوان نمونه آهگیری در دسترس بنمونهآموز در مدارس تلفیقی) به روش نفر (دانش 20در مدارس چندپایه) و  آموزدانش(نفر 

  های زیر استفاده شد:ها از پرسشنامهبرای گردآوری دادهشدند. 

 یحوزه در) 1990( تیلور و فام یهاپژوهش از اقتباسی پرسشنامه این :)1990( تیلور و فام پیشرفت تحصیلیالف: پرسشنامه 

. باشدمی گویه 48 شامل و) 1388 ماهانی، صابر از نقل به ،1990 تیلور، و فام( استشده ساخته ایران یجامعه برای که است تحصیلی پیشرفت

 کم، ؛1 نمره هیچ،های مقوله در که باشدمی پاسخ 5 دارای گویه به صورت طیف لیکرت است به این صورت که هر ی،گذارنمره روش

 یگذارنمره روش باشدمی منفیصورت به که سؤال 11 در و گیردمی تعلق 5 نمره زیاد، خیلی و 4 نمره زیاد، ؛3 نمره حدی، تا ؛2نمره

 توسط محتوایی واییر طریق از آن روایی) 1392( مرادیان. باشدمی 48 امتیاز حداقل و 240 کسب قابل امتیاز حداکثر. باشدمی برعکس

به دست  82/0 کرونباخ یاالق ضریب از استفاده با را پرسشنامه پایایی) 1392( مرادیان. است داده قرار تأیید مورد متخصصان و کارشناسان

 مناسب پایاییدهنده نشان که آمد دست به 92/0 و شد بررسی کرونباخ آلفای از استفاده با تحقیق این در پرسشنامه پایایی. است آورده

  محاسبه شد.  87/0در این پژوهش نیز میزان پایایی ابزار . باشدمی

 فرشی لی، چارلز، توسط) CAS( خالقیت به نسبت نگرش پرسشنامه :)CAS( شیفر خالقیت به نسبت نگرشب: پرسشنامه 

 یآموزدانش هر که ستا عبارت 32 شامل پرسشنامه این. استشده ترجمه ،)1377( کرمی ابوالفضل توسط و گردیده تدوین) 1994( سال در

 دارای اشخاص هایارزش و باورها ویژه، هاینگرش ادبیات، مروربر اساس  CAS هایسؤال کندمی تعیین آن با را خود مخالفت یا موافقت

 برای و است پرکننده التسؤا جزء) 14 و 13 شماره هایسؤال( CAS پرسشنامه در عبارت 32 از عبارت 2. استشده ساخته باال خالقیت

 مناسب خالقیت باشده ائهار پاسخ آیا اینکه به بسته خالقیت به مربوط عبارت 30 از یک هر به. است شدهیطراح ابزار ماهیت کشف از کاستن

 یترمناسب نگرشدهنده نشان االب نمرات باشد،می 30 تا صفر بین نمرات دامنه ترتیب، بدین. شودمی داده صفر یا یک نمره ترتیب به نه یا دارد

شده ارائه پاسخ جموعهم کنترل برای. شودمی داده صفر نمره سؤال یک بهچندگانه  یا ناکامل پاسخ ارائه صورت در. است خالقیت به نسبت

 داده یک نمره منفی خپاس به دیگر عبارت 15 در و کندمی دریافت نمره خالقیت جهت در مثبت پاسخ که است شدهمیتنظ طوری عبارت 15

 ضرایب. شد محاسبه ونبرا اسپیرمن روش به پنجم پایه کودکان از گروه دو برای) فرد و زوج روش با( کردن دونیمه پایایی ضریب. شودمی

 مجدد آزمون -آزمون وشر به پایایی برآورد. بود %75 برابر) N=67( دوم گروه برای و %81 برابر) N=31( اول گروه برایشده محاسبه

آمده دستبه شتاوریگ ضریب نتیجه و شد اجرا مجدداً CAS آزمون هفته 5 یفاصله به نمونه این روی شد محاسبه دیگری گروه برای نیز

قبول قابل دو هر و شد محاسبهق خال ریغ و خالق گروه دو بین CAS برای مالک به وابسته اعتبار وزمان هم اعتبار دیگر تحقیقی در. بود 61%

) t=2/66, p<0/05( کنترل گروه از باالیی معنادار تفاوت خالق گروه نمرات که داد نشان گروه دو CAS نمرات میانگین مقایسه و بوده

  محاسبه شد.  85/0در این پژوهش نیز میزان پایایی ابزار . داشتند CAS در

                                                
٥٠ - Öztürk 
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 توسط 1995 سال در کالس اجتماعی روانی جو ): پرسشنامه1995فریزر و همکاران(کالس  اجتماعی روانی جو: پرسشنامه ج

 یادرجهسه لیکرت روش باها گویه به یدهپاسخ که مقیاس خرده 4 در دارد گویه 20 پرسشنامه این.  شد معرفی روبی مک و فریزر،گیدینگز

 و انطباق راهنماییآموزان دانش از یانمونه در وشده ترجمه فارسی به) 1380(چاری حسین توسط مقیاس این. است همیشه و هرگز،گاهی

 استفاده با و داد قرار دیتائ مورد عاملی تحلیل روش از استفاده با را پرسشنامه سازه روایی) 1380(چاری حسین. استگرفته انجام آن هنجاریابی

 این در یگذارنمره یوهیش. . شدند گرفته درنظر اصلی عامل 4صورت به مذکور مقیاس در گفتهشیپ بعد چهار عوامل، تحلیل روش از

 به و) 1( نمره) اوقات گاهی( یعنی دوم ی گزینه به گیرد،-می تعلق) 0( نمره) وقت هیچ( یعنی اول گزینه به که است بیترتنیابه پرسشنامه

 کهیدرصورتو  کرده جمع راآمده دستبهھای نمره شما تحلیل از روش این اساس بر. گیردمی تعلق) 2( نمره) همیشه( یعنی سوم گزینه

 متغیر میزان باشد، 30 تا 10 بین پرسشنامه نمرات کهیدرصورت-. باشدمی ضعیف جامعه این در متغیر میزان باشد، 10 تا 0 بین پرسشنامه نمرات

 مختلفی یهاروش پایایی، تعیین برای. باشدمی خوب بسیار متغیر میزان باشد، 30 باالی نمرات کهیدرصورت-. باشدمی متوسطی سطح در

 محاسبه برای روش این. است گردیده استفاده کرونباخ آلفای ضریب از هاپرسشنامه پایایی نمودن مشخص برای تحقیق این در. دارد وجود

 در. رودمی بکار کنندمی گیریاندازه را مختلف یهایژگیو که هاییآزمودن یا هاپرسشنامه جمله از گیریاندازه ابزار درونی هماهنگی

 ضریب محاسبه برای« معتقدندکه) 1387( همکاران و سرمد. کند اختیار را مختلف عددی مقادیر تواندمی سؤال هر پاسخ ابزار، گونهنیا

 استفاده با سپس. نمود محاسبه را کل واریانس و زیرآزمون یا پرسشنامهسؤاالت  زیرمجموعه هر هاینمره واریانس باید ابتدا کرونباخ آلفای

 استفاده با را مقیاس کل برای پایایی ضریب) 1382( خیر و چاری حسین). 169 ص( »آوردبه دست  را آلفا ضریب مقدار مربوطه فرمول از

 ضریب وی. است کرده گزارش 80/0 رقابت و 79/0 انضباط ،79/0 انسجام ،81/0 اصطالک فرعی مقیاس برای و ،87/0 کرونباخ آلفای از

 پژوهش در. است کرده گزارش 69/0آموز دانش 56 روی بر هفته سه زمانی یبافاصله نیز بازآزمائی روش از استفاده با را مقیاس کل پایایی

 ضریب از استفاده با رقابت و انضباط، وابستگی، اصطکاک مقیاس، بعد چهار پایایی کرونباخ آلفای ضریب از استفاده با) 1393(پور قلی

  . بودند 76/0 ،69/0 ،84/0 ،89/0 با برابر ترتیب به کرونباخ آلفای

شده است. از آمار توصیفی های آمار توصیفی و استنباطی استفادهها و روشآمده از شاخصدستهای بهداده لیوتحلهیجهت تجز

نس از شده است. و سپس از آمار استنباطی برای تحلیل واریابرای به دست آوردن فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد استفاده

  شده است. ) به کار گرفتهspssافزار(با استفاده از نرممستقل  tو آزمون  راههکیآزمون تحلیل واریانس 

  

 هایافته

آموزان چندپایه و تلفیقیتحصیلی در دانش پیشرفتو انحراف استاندارد  یانگینم. 1جدول   

  انحراف استاندارد  میانگین  گروه  متغیر

  50/101  85/118  چندپایه دانش آموزان  پیشرفت تحصیلی

  00/86  75/87  دانش آموزان تلفیقی

باشد. آموزان مشخص میتحصیلی برای دانش میانگین و انحراف معیار پیشرفت شودیممشاهده  1که در جدول شماره  طورهمان

تحصیلی  خیلی بیشتر از پیشرفت مراتببهآموزان چندپایه تحصیلی دانش شود که پیشرفتبدین ترتیب طبق این جدول مشخص می

  برند. باشد و از این لحاظ در شرایط خوبی به سر میآموزان تلفیقی میدانش

آموزان چندپایه و تلفیقیخالقیت در دانشو انحراف استاندارد  یانگینم. 2جدول   

  انحراف استاندارد  میانگین  گروه  متغیر

  00/15  95/13  دانش آموزان چندپایه  خالقیت

  00/21  65/21  آموزان تلفیقی دانش
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باشد. بدین ترتیب آموزان مشخص میمیانگین و انحراف معیار خالقیت برای دانش شودیممشاهده  2که در جدول شماره  طورهمان

از این باشد و چندپایه می آموزانمراتب خیلی بیشتر از خالقیت دانشآموزان تلفیقی بهشود که خالقیت دانشطبق این جدول مشخص می

  برند. لحاظ در شرایط خوبی به سر می

آموزان چندپایه و تلفیقیکالس در دانش بر حاکم اجتماعی-روانی جوو انحراف استاندارد  یانگینم. 3جدول   

  انحراف استاندارد  میانگین  گروه  متغیر

اجتماعی حاکم -جو روانی

  بر کالس

  00/25  70/23  دانش آموزان چندپایه

  00/15  15/15  تلفیقیدانش آموزان 

 

آموزان کالس برای دانش بر حاکم اجتماعی-روانی میانگین و انحراف معیار جو شودیممشاهده  3که در جدول شماره  طورهمان

مراتب خیلی آموزان چندپایه بهکالس دانش بر حاکم اجتماعی-روانی شود که جوباشد. بدین ترتیب طبق این جدول مشخص میمشخص می

  برند. باشد و از این لحاظ در شرایط خوبی به سر میتلفیقی می آموزانکالس دانش بر حاکم اجتماعی-روانی از جوبهتر 

  :گیردمی قرار یموردبررس الزم هایفرضپیش راهه،یک واریانس تحلیل روش با پژوهش اصلی فرضیه تحلیل برای

آموزان چندپایه کالس در دانش بر حاکم اجتماعی-روانی جو و تحصیلی، خالقیت پیشرفت فرضیه اصلی: بین

  . دارد وجود و تلفیقی تفاوت

  متغیرهادر  هاانسیوارن جهت سنجش برابري یآزمون لو. 4جدول 

  دارییسطح معن  2درجات آزادی   1درجات آزادی   F  متغیر

  تحصیلی  پیشرفت

   خالقیت

 کالس بر حاکم اجتماعی-روانی جو

99/60  

77/24  

33/52  

1  

1  

1 

38  

38  

38  

22/0  

76/0  

21/0  

 
توان تر باشد لذا میباشد و زمانی که این مقدار بیشمی 05/0دهد سطح معناداری متغیرها بیشتر از نشان می 4طور که جدول همان

 باشند. ها همگن مینتیجه گرفت که واریانس نمونه

 
  هانتایج آزمون نرمال بودن توزیع نمرات متغیر. 5جدول 

  Z  متغیر
 اسمیرنف)-(کلوموگروف

Sig  
  داری)(سطح معنی

  تحصیلی  پیشرفت

   خالقیت

  کالس بر حاکم اجتماعی-روانی جو

28/0  

55/0  

78/0  

75/0  

92/0  

57/0  

  

برای نرمال  فرض صفر است، 05/0بیشتر از  که سطح معناداری برای متغیرهابه دلیل این شودیممشاهده  5طور که در جدول همان

 حاکم اجتماعی-روانی و جو تحصیلی، خالقیت در پیشرفت هاگروه. به این معنا که نمرات شودیمبودن توزیع نمرات گروه در متغیرها تأیید 

  دارای توزیع نرمال است.  کالس بر
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  . نتایج آزمون معناداري تحلیل واریانس چند متغیري بر روي متغیرها6جدول 

 معناداریسطح  F ارزش اثر

  اثر پیالیی

  المبدای ویلکز

  اثر هتلینگ

  ریشه روی نیتربزرگ

97/0  

022/0  

082/45  

082/45  

98/540  

98/540  

98/540  

98/540 

01/0≤P 

01/0≤P 

01/0≤P  

01/0≤P 

 
قابلیت استفاده از  هاآزموناست بنابراین سطوح معناداری همه  01/0از  ترکمسطح معناداری  دهدیمنشان  6نتایج جدول شماره 

یکی از متغیرهای وابسته  ازنظرهای موردمطالعه حداقل که در گروه دهدیم. این نتایج نشان شماردیمتحلیل واریانس چند متغیری را مجاز 

  المبدای ویلکز).  =P ،98/540 =F ،022/0>01/0تفاوت معناداری وجود دارد (

  

  راههیک واریانس تحلیل آزمون . نتایج آزمون نتایج7جدول 

 F  sig  مجذوراتمیانگین   df  مجذوراتمجموع   منبع تغییرات هامتغیر

  001/0  99/6  100/9672 1  100/9672  بین گروهی  تحصیلی پیشرفت

    03/1383  38  300/52582  یگروهدرون

  001/0  77/24  900/592  1  900/592  بین گروهی  خالقیت

    934/23  38  500/909  یگروهدرون

 اجتماعی-روانی جو

 کالس بر حاکم

 001/0 33/52  025/731  1  025/731  بین گروهی

    967/13  38  750/530  یگروهدرون

 
 و خالقیت تحصیلی، پیشرفت برای متغیرها معنادار است. . بنابراین بین شدهمحاسبه Fدهد که مقدار نشان می 7نتایج جدول شماره 

  دارد.  وجود آموزان چندپایه و تلفیقی تفاوتدانشدر  کالس بر حاکم اجتماعی-روانی جو

  

  . دارد وجود تفاوت تلفیقی و چندپایهآموزان دانش تحصیلی پیشرفت فرضیه اول پژوهش: بین

  

  تحصیلی براي متغیر پیشرفت تحلیل تی مستقل . آزمون8جدول 

  داریسطح معنی  تی  درجه آزادی  انحراف معیار  میانگین  هاگروه

  001/0  64/2 38  50/101  85/118  چندپایهدانش آموزان 

  001/0     00/86  75/87  دانش آموزان تلفیقی

  

آموزان تلفیقی ) و دانش85/118آموزان چندپایه (تحصیلی برای هر دو گروه دانش میانگین پیشرفت 8با توجه به نتایج جدول شماره 

  . دارد وجود تفاوت تلفیقی و چندپایهآموزان دانش تحصیلی پیشرفت بینگفت  توانیم=Sig 006/0 که) متفاوت است و به دلیل این75/87(
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  . دارد وجود تفاوت تلفیقی و چندپایهآموزان دانش خالقیت فرضیه دوم پژوهش: بین

  

  براي متغیر خالقیت تحلیل تی مستقل . آزمون9جدول 

  داریسطح معنی  تی  درجه آزادی  انحراف معیار  میانگین  هاگروه

  001/0 97/4 38  00/15  95/13  آموزان چندپایهدانش 

  001/0     00/21  65/21  دانش آموزان تلفیقی

) 75/87آموزان تلفیقی () و دانش95/13آموزان چندپایه (برای هر دو گروه دانش میانگین خالقیت 8با توجه به نتایج جدول شماره 

  . دارد وجود تفاوت تلفیقی و چندپایهآموزان دانش خالقیت بینگفت  توانیم=Sig 001/0 کهمتفاوت است و به دلیل این

  
  

  . دارد وجود تفاوت تلفیقی و آموزان چندپایهکالس دانش بر حاکم اجتماعی-روانی جو فرضیه سوم پژوهش: بین

  

 کالس بر حاکم اجتماعی-روانی براي متغیر جو تحلیل تی مستقل . آزمون10جدول 

  داریسطح معنی  تی  درجه آزادی  انحراف معیار  میانگین  هاگروه

  001/0 97/4 38  00/25  70/23  دانش آموزان چندپایه

  001/0     00/15  15/15  دانش آموزان تلفیقی

 
) و 70/23آموزان چندپایه (کالس برای هر دو گروه دانش بر حاکم اجتماعی-میانگین روانی 10با توجه به نتایج جدول شماره 

آموزان کالس دانش بر حاکم اجتماعی-روانی بینگفت  توانیم=Sig 001/0 کهمتفاوت است و به دلیل این) 15/15آموزان تلفیقی (دانش

  . دارد وجود تفاوت تلفیقی و چندپایه

  
  

  يریگجهینت

تلفیقی انجام شد.  و چندپایههای کالس در حاکم اجتماعی_روانی جو و خالقیت تحصیلی، پیشرفت مقایسهباهدف  حاضر پژوهش

 8و  1طبق جدول شماره . دارد وجود تفاوت تلفیقی و چندپایههای کالس تحصیلی پیشرفت بین اطالعات مشخص شد لیوتحلهیتجزپس از 

 لحاظ این از و باشدمی تلفیقیآموزان دانش تحصیلی پیشرفت از بیشتر خیلی مراتببه چندپایهآموزان دانش تحصیلی مشاهده شد که پیشرفت

 بتوان اگر که معنی است بدین یادگیری کیفیت و میزان از اینشانه تحصیلی در مدارس چندپایه پیشرفت. برندمی سر به خوبی شرایط در

 اطالعات به رو،ازاین. گرفته است صورتآموزان دانش یادگیری کیفیت و میزان درباره نوعی داوری کرد، ارزیابی را تحصیلی پیشرفت

 عملکرد درباره ایمتوانسته نوعیبه پذیرد امر صورت این شود. چنانچه گیریتصمیم یادگیری درباره تا است نیاز آنان عملکرد درباره جامعی

 ضعف در دلیل به آنان عادی همساالن سوی از دیرآموزآموزان دانش پذیرش عدم که است معتقد )2013اوا (کنیم.  آموزشی قضاوت نظام

 با و دهندمی دشنام هستند، و گستاخی بد کودکان ریزند،می هم به را درس کالس هاآنکه  است دلیل این به بلکه، نیست یلیتحص عملکرد

 آموزان، ی دانشسازکپارچهی مورد در معلمان نگرش با ارتباط ) در1987(  وارد و سنتر همچنین. شوندمی درگیر دیگرآموزان دانش

چندمعلولیتی  شرایط و عمیق حسی هایناتوانی که دارای یآموزاندانش تلفیق با اما. هستند موافق با تلفیق معلمان اکثریت که استشده گزارش

نژاد است. جعفری خفیف هایناتوانی آموزان واجدشامل دانش تنها آنان مثبت نگرش و نیستند موافق رفتاری هوشی آسیب معتدل درجات با

آموزان با نیازهای ویژه در مدارس استثنایی بسیار بیشتر دانش ) در پژوهش خود نشان داد که پیشرفت تحصیلی1387فردکهن و غباری بناب(

) و خانجانی و 1387نژاد فردکهن و غباری بناب(های جعفریهای همسو با این نتیجه نتایج پژوهشاز مدارس تلفیقی است. در زمره پژوهش

  باشند. ) همسو می1383بهاری (
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 تفاوت تلفیقی و چندپایههای کالس در حاکم اجتماعی_روانی جو و خالقیت بر اساس نتایج پژوهش همچنین مشخص شد بین

چندپایه  آموزانمراتب خیلی بیشتر از خالقیت دانشآموزان تلفیقی بهخالقیت دانشمشاهده شد که  9و  2طبق جدول شماره . دارد وجود

 آموزان تأثیر معناداریخالقیت دانش بر که است مهمی متغیر نگرش مثبت طورکلیبهبرند. باشد و از این لحاظ در شرایط خوبی به سر میمی

 نگرش هرچه و شودآموزان دارند این امر محقق میای که معلمان در آموزش به دانشهای تلفیقی به دلیل انگیزهگذارد که در کالسمی

تری نسبت مثبت دیدگاه بودند شده برخوردار ویژه از آموزش که معلمانی آن بر عالوه بود خواهد مؤثرتر طرح در اجرای باشد ترمثبت معلم

هر  کلیدی هایویژگی جمله از جوییمخاطره و دارد خطرپذیری ذاتاً آموزان با نیازهای ویژه دارند. خالقیتبه آموزش عادی به دانش

خالقیت  مورد در اخیر العهمط. برسانند حداقل به را شکستی نوع هر خواهندمی چندپایه هایکالس معلمان متأسفانه،. است خالق شخصیت

 را جویانهمخاطره و رفتارهای انگیزنشاط هایموضوع مدار که دهدمی نشان اروپا اتحادیه عضو کشورهای وپرورشآموزش در نوآوری و

 هایفعالیت عوامل تریناصلی از یکی عامل، این و کندتقویت می را شکستآموزان دانش تردرست پاسخ و رفتار بر تأکید. دهندمی ترجیح

 به تمایلیآموزان دانش درنتیجه،. گیردمی را آن بروز جلوی و کندمی سرکوب را چندپایهآموزان دانش خالقیت که است آموزشی رایج

 معلمانشانبرای  را درست پاسخ جدید، هایحلراه و هاایده جستجوی برای تالش جایبه دهندمی ترجیح و ندارند در مدرسه جوییمخاطره

) همسو 1383) و خانجانی و بهاری (1396لو (زاده و حمزههای نجفهای همسو با این نتیجه نتایج پژوهشدر زمره پژوهشکنند.  پیدا

  باشند. می

. دارد وجود تفاوت تلفیقی و چندپایههای حاکم در کالس اجتماعی_روانی جو بین اطالعات مشخص شد لیوتحلهیتجزپس از 

 اجتماعی_روانی جو از بیشتر خیلی مراتببه آموزان چندپایهحاکم دانش اجتماعی_روانی مشاهده شد که جو 10و  3شماره طبق جدول 

 محیط پایدار نسبتاً کیفیت کالس اجتماعی -روانی جو. برندمی سر به خوبی شرایط در لحاظ این از و باشدمی آموزان تلفیقیحاکم دانش

 درس کالس. باشدمی ذهنی و عینی هایویژگی جمعی، ادراک بر مبتنی و گذاشته تأثیر هاآن رفتار بر کرده، تجربه را آن معلمان که مدرسه

 هایضعف و مشکالت یا و استعدادها که شودمی باعث محیط، این در همساالنشان، با آموزاندانش تعامل و حضور و است اجتماعی مکانی

 جنبه عنوانبه را کالس یک در موجود روابط نوع و همساالن ازآموزان دانش ادراکات. یابد افزایش یا کاهش همچنین و شود، آشکار هاآن

 نشان هاشود. پژوهشمی اطالق کالس در روابط کیفیت به که اندکرده تعریف اجتماعی جو را آن و اندگرفته نظر در کالس محیط اجتماعی

 و اندوه کالس، از غیبت تحصیل، ترک مانند مشکالتی حل در مهمی نقش درس، کالس بر حاکم اجتماعی روانی عوامل که دهندمی

 عهده به های چندپایهکالسی، در کالس رفاقت یا رقابت و گراییهم طیف و کالسی، بین هایتنش و برخورد آموزان، دانش افسردگی

 امر این عمده دلیل شود شایدنمی توجه هاآن هایتوانایی و نیازها به اوقات اجتماع، بیشتر در نارسایی دچار کودکان حضور و باوجوددارند. 

 که شودمی تصور و گیردنمی قرار شناسایی ها موردآن نیاز غالباً و است گروه این هایویژگی از افراد جامعه مناسب و کافی شناخت عدم

 با مثبت روابط ایجاد رشد از احتماالً است همراه ویژه یادگیری هایبا نارسایی اغلب که نافعالی آن کنار ندارند. در ارائه برای ها چیزیآن

آموزان عادی هستند بیشتر های چندپایه به دلیل اینکه تمام دانشآموزان کالسکند ولی دانشمی های تلفیقی جلوگیریدر کالس همساالن

 ویژه بخصوص نیازهای با افرادی حتی جامعه افراد به گذاشتن کنند و جو حاکم بر کالس بهتر است ولی احترامبا یکدیگر ارتباط برقرار می

های همسو با این نتیجه است. در زمره پژوهش افراد حقوق از نشان فراگیر آموزش درواقع الزم است آموزشی مراحل تمامی در پایین سنین از

  باشند. ) همسو می1383) و خانجانی و بهاری (1396نژاد رسکتی و همکاران (های حسننتایج پژوهش

  شود:های پژوهش پیشنهادات ذیل ارائه میبراساس یافته

ش الزم به معلمان داده شود تا دید و نگرش شود آموزتأثیرپذیری بیشتر پیشرفت تحصیلی در مدارس تلفیقی پیشنهاد می منظوربه

 وپرورش استثناییآموزش الزم بین آموزان با نیازهای ویژه در مدارس عادی تغییر یابد. همچنین هماهنگیها در مورد تحصیل دانشمنفی آن

  ر مدارس استثنایی دریافت شود. آموزان دتلفیقی مانند دانش آموزان طرحالزم برای دانش توانبخشی خدمات عادی انجام شود و تمام و

 گردد تا محوری معلم و منفعل روش جایگزین اکتشافی روش تا شودهای چندپایه پیشنهاد میبهبود خالقیت در کالس منظوربه

های هدف مبانی اصول با معلم همچنین اگر. شودمی آموزان چندپایه ممکندر دانش خالقیت هایزمینه تقویت و کشف امکان
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 آشنایی روش هر محاسن و معایب و فنون تدریس وها روش های چندپایه،آنان در کالس ازیو ن شاگردانهای وپرورش، ویژگیآموزش

  . کند فراهم های چندپایه رادر کالس خالقیت شاگردانش پرورش و استعداد شکوفایی زمینه بود خواهد قادر باشد، داشته

تا از راهبران آموزشی که عالوه بر تحصیالت  شودهای تلفیقی پیشنهاد میاعی حاکم بر کالساجتم-بهبود روند جو روانی منظوربه

های های چندپایه باشند استفاده شود. همچنین از معلمان بومی برای کالسی، دارای سوابق و تجارب موفق در تدریس کالسدانشگاهمرتبط 

های یادگیری ن چندپایه در انتخاب ساعات تشکیل کالس و طراحی و اجرای فعالیتچندپایه استفاده شود و تفویض اختیار بیشتری به معلما

  در زمینه پیشرفت تحصیلی داده شود. 

  

ها و مطالب در مورد آموزش در مدارس تلفیقی بود به این صورت که تحقیقات محدودیت های پژوهش حاضر شامل کمبود مقاله

آموزان در مدارس تلفیقی پرداخته شده بود و این کار محقق رو تا حدودی با مشکل مواجه دانشبسیار اندکی به بررسی مسائل تحصیلی 

کردند محقق از لحاظ زمان با مشکل مواجه آموزان باید سه پرسشنامه را با کمک معلم خود کامل مینمود. همچنین با توجه به اینکه دانش

های استان مرکزی بسیار اندک های تلفیقی در سطح یکی از شهرستانآموزان در کالسبود  و در آخر اینکه با توجه به اینکه تعداد دانش

  های استان مرکزی به عنوان نمونه استفاده نماید.آموزان تلفیقی در کلیه شهرستانبود محقق مجبور شد از دانش
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