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چکیده
این پژوهش به منظور بررسی تأثیر نمایش خالق بر رشد مهارتهای حل مسئله در دختران پیشدبستانی(6
سال) استان تهران انجام شد .روش پژوهش ،شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون _ پس آزمون با گروه کنترل
بود .جامعه آماری ،کلیه کودکان دختر ( 6ساله) دوره پیش از دبستان مراکز پیشدبستانی استان تهران بود
که از بین آنها  66نفر به روش نمونهگیری تصادفی چند مرحلهای انتخاب شده و در دو گروه کنترل و
آزمایش مورد مطالعه قرارگرفتند .فعالیتها و فنون نمایش خالق به مدت  81جلسه  8ساعته ،توسط محقق
به گروه آزمایش ارائه شد .ابزار مورد استفاده جهت اندازهگیری مهارتهای حلمسئله ،ترکیبی وام گرفته
از خرده آزمونهای هوش وکسلر شامل درک مطلب ،فراخنای ارقام ،طراحی مکعبها و شباهتها و خرده
آزمون خالقیت تورنس (آزمون تصویری فرم )Bبود .اعتبار ابزار اندازهگیری مهارتهای حل مسأله با
استفاده از توافق نظر صاحبنظران روانشناسی ،تحلیل عاملی تأییدی و پایایی مرکب مورد تأیید قرار گرفت.
نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد که با بیش از  99درصد اطمینان ،اجرای فعالیتهای نمایش
خالق بر مهارتهای یادآوری ،سازماندهی ،تحلیل ،تولید و ارزشیابی و به طور کلی بر مهارتهای حل
مسئله تأثیر مثبت و معنیداری دارد.

واژگان کلیدی :پیشدبستانی؛ مهارتهای حلمساله؛ نمایش خالق

مقدمه
مقارن با تغییر و تحوالت سریع در جوامع امروزی ،استانداردها وتقاضاهای محیطی
دستخوش تغییر و تحول شده و مسائل و مشکالت انسانها نیز پیچیدهتر شده است .به این
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شکل حل بسیاری از مسائل ،مستلزم بکارگیری سطوح باالی تفکر است (کسمایی.)8311 ،
با پیچیدگی و متنوع شدن جامعه ،فرآیند آمادهسازی کودکان و نوجوانان به عنوان
متفکران مستقل ،شهروندان مولد و رهبران آینده ،دشوارتر و پیچیدهتر میشود (معتمدی،
حاج بابایی ،بیگلریان ،فالح سلوکالیی .)8398 ،بر این اساس و به منظور روبرو شدن با
تحوالت شگفتانگیز جامعه امروزی ،افراد بایستی مهارتهای تفکر و حلمسئله را یاد
بگیرند (راستگو .)8313 ،برای داشتن متفکرانی مستقل در تمام عرصههای زندگی،
حلمسئله باید در تمام عرصههای برنامه درسی نفوذ کند (گاندرسون .)2688 ،8در این
رابطه ،تعلیم و تربیت هرکشوری وظیفه یاد دادن چگونگی برخورد با پیامدهای ناشی از
تغییرات گسترده امروزی را بر عهده دارد (راستگو .)8313 ،در حال حاضر برنامههای
آموزشی بر آموزش حلمسئله تمرکز یافتهاند .چرا که فراگیری این مهارت الزمهی
پرورش و تربیت افراد متفکر و مفید است (کریمیان پور .)8311 ،یکی از حوزههای
مرتبط با آموزش و پرورش هنر است .هنر میتواند در آموزشهای مختلف کاربرد موثری
داشته باشد (نظری .)8398 ،یکی از ابزارهای هنری مناسب در آموزش ،هنر نمایش است
(کنتراکتور .)8319 ،امروزه متخصصان آموزش به اهمیت نمایش خالق به عنوان یکی از
شاخههای هنر پی بردهاند و علی رغم پیشرفت تکنولوژی ،قصه و نمایش به عنوان اولین
اختراعات بشر همچنان استوار و پا برجا در زندگی بشر حضور دارند (نظری .)8398 ،تأثیر
سازنده نمایش خالق به حدی است که امروزه از آن به عنوان یکی از ابزارهای تربیتی
بسیار مؤثر در تعلیم و تربیت معاصر یاد میشود (آکرونکو و آکرونکو.)2688 ،2
بیشتر آنچه در زندگی روزمره انجام میشود به نوعی دربردارنده سطوحی از حلمساله
است .اقتصاد دنیای در حال تغییر ،شرایط اجتماعی و مسئولیتهای کاری ،وجود
مهارتهای حل مساله را برای هر شخص ضروری میسازد (قاسمی و احدی .)8312 ،حل
مساله تشخیص و کاربرد دانشها و مهارتهایی است که منجر به پاسخ درست یادگیرنده
و یا رسیدن به هدف مورد نظر میشود .عنصر اصلی حل مساله کاربست دانش و
1. Gunderson
2. Okoronkow & Okoronkow
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مهارتهای قبال آموخته شده در موقعیتهای تازه است (سیف .)8311 ،جرج پولیا 8معتقد
است که حلمساله چیزی جز کشف کردن نیست و معتقد است که از اوایل کودکی و
دبستان باید روش حلمساله را به کودکان یاد داد .او مراحلی را برای حلمساله مطرح
میکند و برای هر کدام مهارتهایی را برشمرده است که شامل فهمیدن یا درک مساله،
طرح نقشه ،اجرای نقشه و ارزیابی نتایج است (آقازاده و احدیان.)8311 ،
کورتیس هشت مهارت حلمساله را نام میبرد که عبارت است از .8 :مهارت خوب
مشاهده کردن  .2مهارت طبقهبندی کردن  .3مهارت ردیف کردن  .4مهارت محاسبه و
ریاضی  .9مهارت فهم روابط فضایی  .6مهارت آگاهی و ادراک زمانی  .1مهارت درک
روابط علت و معلولی  .1الگو (کورتیس.)8319 ،
صاحبنظران متعدد ،مهارتهای متنوع و گاه مختلفی از حلمساله را نام میبرند که
شاید یکی از معتبرترین و کاملترین تعاریف از حلمساله و مهارتهای آن از مارزینو
میباشد .او مهارتهای حلمساله را برای دانشآموزان ذکر میکند که باید در مدارس به
آنها توجه شود .لذا محققان این پژوهش از نظرات و دیدگاه وی بهره جستهاند و با توجه
به اینکه پژوهش روی کودکان پیشدبستانی ( 6سال) انجام میگیرد ،لذا به برخی از
مهارتهای حل مساله که در این سنین بیشتر مطرح است توجه شده است.
از نظر مارزینو ،دانشآموزان برای حلمساله باید مهارتهای ذیل را به کار گیرند که
هر کدام خود خرده مهارتهایی را در بر میگیرد .مهارتهای مرکزی ،جمعآوری
اطالعات ،یادآوری ،سازماندادن ،تحلیل ،تولید ،یکپارچهکردن ،ارزشیابی (مارزینو،
 .)8319محقق از مهارت های مذکور ،پنج مهارت ضروری و مطرح را مورد بررسی قرار
میدهد:
مهارت یادآوری :فعالیتها یا راهبردهایی است که افراد آگاهانه به آن میپردازند تا
اطالعات را در حافظه خود ذخیره و آن را بازیابی کنند.

1. Polya
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مهارت سازماندهی :منظور از این مهارت ،آرایش و تنظیم اطالعات است تا این
اطالعات بهتر فهمیده شده و به طور کارآمدتر ارائه شود .به عبارتی ،به وسیله جورکردن
تشابهات و توجه به تفاوتها و توالیها ،اطالعات به صورت ساختار در میآیند.
مهارت تحلیل :در واقع روشن کردن و وضوح بخشیدن به اطالعات موجود از طریق
بررسی بخشها و روابط است.
مهارت تولید :به معنای تولید اطالعات ،معنی یا اندیشههای جدید است .در واقع در
تولید ،اطالعات و افکار جدید به میان میآیند و اغلب با ساختارهای جدید دوباره طرح
میشوند.
مهارت ارزشیابی :ارزیابی معقول و مستدل بودن و کیفیت اندیشههاست (مارزینو.)8319 ،
افراد گوناگون و دیدگاههای متعددی به حلمساله و مهارتهای آن پرداختهاند که از
مشهورترین آنها دیویی است که تفکر را حلمساله میداند .آنچه برای او اهمیت دارد
فرایند حلمساله است نه محصول آن .او مراحل حلمساله را شامل بیانمساله ،گردآوری
اطالعات ،تدوین فرضیه ،آزمایش فرضیه ،انتخاب بهترین راهحل و نتیجهگیری میداند
(امیراحمدی ،ایروانی ،شرفی.)8398 ،
دیدگاه دیگر مربوط به رفتارگرایان میباشد که حلمساله را آموختنی میدانند و
تمرکز آنها بر مکانیسم پاسخ در حل مساله است .طبق نظریه فوق ،هر مساله به عنوان یک
محرک قلمداد میشود که مجموعهای از پاسخها را برمیانگیزد که هر یک از این پاسخها
در مقابل آن محرک ،نیرومندی خاص خود را دارد و پاسخهایی که بیش از همه تقویت
شدهاند ،در بیشترین مرتبه با مساله مرتبط میشوند .به نظر میرسد این دیدگاه نتواند برای
مسائل پیچیده که متضمن عناصر و ارتباطات پیچیدهای است ،کفایت کند (احمدی زاده،
.)8313
دیدگاه گشتالت حل مساله را به عنوان واکنشی در برابر ظهور نظریه محرک و پاسخ
میداند که در آن ،بینش منجر به تبدیل شرایط پیچیده به ساختارهای منسجم و کلی
میشود و حلمساله فعالیتی است که شامل معنا دادن به بینشی میشود و از ترکیب ایدههای
مختلف یک راه حل ارائه میدهد .اما دیدگاه پردازش اطالعات ،ذهن انسان را مثل فرایند
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پردازش اطالعات کامپیوتر می داند و در پی آن است که عملکرد انسان در فعالیتهای
شناختی مثل حلمساله را به وسیله کامپیوتر شبیه سازی کند .مزیت این دیدگاه آن است که
عملکرد حلمساله را به طور مفصل تحلیل مینماید و تفسیرهای نظری درباره مولفههای
فرایندهای شناختی درگیر در حل مساله را به خوبی توضیح میدهد (نیوئل و سایمون،8
.)8912
در سیستم آموزش و پرورش حلمساله و مهارتهای آن مورد تاکید زیادی است و به
عنوان یک رویکرد در برنامههای درسی مورد توجه جامعه میباشد .بیشتر صاحبنظران
تربیتی معتقدند که فقر تفکر افراد ،نتیجه حاکمیت روشهای سنتی در مدارس است.
مدارس باید فکر کردن را به بچهها بیاموزند (حاجیار ،شریعتمداری ،نادری و سیف نراقی،
 .)8316روشها نقش مهمی در دستیابی به اهداف آموزشی و تنظیم وضعیت آموزش
دارند .با استفاده از روشهای موثر میتوان به یادگیرندگان نحوه استفاده از دانش و
مهارتها را آموخت .نمایش خالق به عنوان یکی از شاخههای هنر ،یکی از روشهای
اساسی یادگیری مبتنی بر تجربه و عمل است (بیرکن کایا .)2686 ،2بلوم 3بر تقویت
تواناییهای حلمساله و مهارتهای سطح باالتر تاکید میکند .از نظر او ،در نمایش خالق،
دانشآموزان هنگام خلق صحنههای مبتنی بر بداهه و شرکت در آنها و اقتباس داستانهای
گوناگون برای اجرای نمایش ،باید شخصیتها را نامگذاری کنند .در واقع ،بسیاری از
شیوههای آموزشی و مهارتهای فکری سطوح باالتر را میتوان در نمایش خالق به کار
گرفت (ارغوانیفرد.)8319 ،
نمایش خالق انجام تمرینات نمایشی بدون مراعات قواعد رسمی نمایش است که
پانتومیم ،قطعات و داستانهای فیالبداهه ،تمرینها و نوآوریهای حرکتی و بازیها و
سرودهای نمایشی را شامل میشود (هینیگ و استیلول.)8316 ،

1. Newel and Simon
2. Bircan Kaya
3. Bloom

فصلنامه مطالعات پيش دبستان و دبستان ،سال اول ،شماره یکم ،زمستان 49

56

از نظر کازلین 8نمایش خالق نمایشی است که اوال ارزش آن در همان «فعالیت» است
که انجام میشود و دوم «در همان لحظه» در واقع ،در هر لحظه هر فعالیتی انجام شد،
ارزشش در همان جاست .ه ر تمرین یا اجرایی ،اثر مثبت خود را پس از خود بر جای
میگذارد .دومین ویژگی آن« ،خودانگیخته» بودنش است .یعنی خودجوش بودن ،یعنی
رفتاری که از آنِ خود شخص است و تقلیدی نیست .زنبرگر )2669( 2نمایش خالق را
فعالیتی می داند که افراد از طریق آن ،با استفاده از تخیل خود ،خواسته خود یا اشخاص
دیگر را به تصویر میکشند .نمایش خالق نوعی بازی تخیلی برای کودکان است که تمام
منابع یادگیری را با هم ادغام کرده و چهارچوبی برای پردازش مسائل پیچیده است
(زنبرگر.)2669 ،
توند )2661( 3یکی از اهداف نمایش خالق را حلمساله میداند .خالقیت توانایی
حلمساله است .هدف نمایش خالق تربیت افرادی است که توانایی حلمساله دارند .قصد
نمایش خالق نشان دادن تواناییهای بازیگری افراد به خود آنان است و نیز تقویت این
تواناییها تا آن ها بتوانند مستقل عمل نمایند و مسائل مربوط به خود را نخست درک و
سپس در حل آنها مشارکت کنند (آقاعباسی.)8311 ،
بنابراین میتوان پرورش رشد شناختی و عقالنی را از نتایج نمایش خالق ذکر کرد که
کودکان در آن ضمن رویارویی با موقعیتهای دشوار و پیچیده ،به تفکر بیشتر میپردازند
و علل رخدادها را درک میکنند و به حل مسائل و نتیجهگیری مستقالنه میپردازند.
شرکت در نمایش خالق به تحول خالقیت ،ابتکار و کنجکاوی کمک میکند ،توانایی
پرسشگری را به دانشآموزان میآموزد و باعث تحول خودآگاهی و قدرت تخیل آنان
میشود (آنارال .)2666 ،4نمایش خالق در نظام آموزشی و پرورشی کشورها روش مناسبی
برای تعلیم و تربیت محسوب میشود .بسیاری مثل گنگلسکی و فینکل ،)2688( 9آنارال

1. Kazlin
2. Zenberger
3. Tonde
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5. Gonglewski and Finkle
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( ،)2666سنگون و اسکندراگلو ،)2686( 8کنتراکتور ( ،)8319زنبرگر ( )2669و آقاعباسی
( )8311به ارتباط نمایش خالق و حلمساله توجه و تاکید داشتند .باتوجه به مسائل گفته
شده ،آموختن مهارتهای حل مساله خصوصا از سنین پیش از دبستان از اهمیت و ضرورت
زیادی برخوردار میشود (کریمیان پور .)8311 ،چرا که دوران کودکی دوران شکلگیری
شخصیت انسان است .بنابر این باید عادات درست اندیشیدن را از همین دوران در آنها
نهادینه کرد (سیفی گندمانی ،شقاقی و کالنتری میبدی .)8396 ،در این راستا جهت مطالعه
تجربی چنین فرایندی ،فرضیههای پژوهشی ذیل مطرح میشوند:
 .8نمایش خالق بر رشد مهارتهای حلمسئله دختران پیشدبستانی استان تهران ،تاثیر
مثبت و معنیداری دارد.
 .2نمایش خالق بر رشد مهارت " یادآوری" دختران پیش دبستانی استان تهران ،تاثیر
مثبت و معنیداری دارد.
 .3نمایش خالق بر رشد مهارت" سازماندهی" دختران پیشدبستانی استان تهران ،تاثیر
مثبت و معنیداری دارد.
 .4نمایش خالق بر رشد مهارت " تحلیل" دختران پیشدبستانی استان تهران ،تاثیر
مثبت و معنیداری دارد.
 .9نمایش خالق بر رشد مهارت " تولید " دختران پیشدبستانی استان تهران ،تاثیر مثبت
و معنیداری دارد.
 .6نمایش خالق بر رشد مهارت " ارزشیابی" دختران پیشدبستانی استان تهران ،تاثیر

مثبت و معنیداری دارد.
روش پژوهش
با توجه به موضوع تحقیق ،پژوهش حاضر از نوع کمی و روش آن شبهآزمایشی بوده و از
طرح پیش آزمون _ پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد .به این صورت که پژوهش ،با
دو گروه سرو کار دارد ،یکی گروه آزمایش که عمل آزمایشی (تمرینات نمایش خالق)
1. Sengun and Iskenderoglu
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را دریافت میکنند و دیگری گروه گواه که عمل آزمایشی را دریافت نمیکنند .در این
پژوهش« ،نمایش خالق» متغیر مستقل است .زیرا به دستکاری آن پرداخته شده است تا
تأثیر آن بر رشد مهارتهای حلمسئله بررسی شود و «مهارتهای حلمسئله» متغیر وابسته
است .از آنجایی که این تحقیق ،تنها ،شامل دختران پیش دبستانی  6سال است ،اثر سن،
جنس و پایه تحصیلی در اجرای تحقیق کنترل شده است .همچنین برای اطمینان از تجانس
گروهها و به منظور کنترل تصادفی اولیه ،از پیشآزمون استفاده شد .چون هر دو گروه
کنترل و آزمایش از یک منطقه انتخاب شدند ،میتوان گفت تا حدی دارای موقعیت
فرهنگی و اجتماعی مشابهی هستند .برای جلوگیری از تاثیر عمل آزمایشی روی گروه
کنترل نیز محقق ،گروه کنترل وآزمایش را از دو مرکز متفاوت در یک منطقه انتخاب
کرد .در طی اجرا نیز از مربی دانشآموزانی که در گروه کنترل قرار داشتند خواسته شد که
طی این مدت از فعالیتها و تمرینهای نمایش خالق در کالس استفاده نکند و تنها گروه
آزمایش تمرینهای نمایش را دریافت کنند .بعد از تعیین پایایی و اعتبار آزمون و
جایگزینی آزمودنیهای تحقیق در گروههای آزمایش وکنترل ،در هر دو گروه،
پیشآزمون به صورت فردی اجرا شده و سپس گروه آزمایش ،عمل آزمایشی یعنی
تمرینهای نمایش خالق را به مدت  81جلسه دریافت کرد (شرح آن در جدول زیر آمده
است) و سپس پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد.
جدول  .1شرح جلسات گروه
جلسه

اهداف

8

مهارتهای تولیدی و خالقیت (پیش بینی ،شرح و بسط دادن)

فعالیت های آموزشی (برنامه
آموزشی)
تمرینات گرم کننده،
تمرینهای پانتومیم و بداهه
سازی ،آیینه بازی

2

ارزشیابی (ایجاد مالک ،وارسی) ،مهارت های تولیدی و خالقیت (استنباط،

تمرینات گرم کننده ،تمرینات

پیش بینی ،شرح و بسط دادن)

نمایشی کالمی و بداهه
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3

مهارتهای تولیدی و خالقیت (شرح و بسط دادن)

سازماندهی(مقایسه ،ارائه و بازنمایی) ،تحلیل (شناسایی مولفهها ،شناسایی
4

روابط بین اجزا )  ،مهارتهای تولیدی و خالقیت (استنباط ،پیش بینی،
شرح و بسط دادن) ،ارزشیابی (ایجاد مالک ،وارسی)

9

6
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تمرینات گرم کننده ،بازی
نمایشی صندوقچه خیالی

تمرینات گرم کننده ،پانتومیم
و نمایش تلفن بازی

سازماندهی (مقایسه ،نظم وترتیب و رده بندی ،ارائه) ،تحلیل (شناسایی

تمرینات گرم کننده ،پانتومیم

تصور اصلی ،شناسایی روابط ،شناسایی مولفهها) ،مهارتهای تولیدی و

و نمایش داستان "درختی که

خالقیت (استنباط ،پیش بینی ،شرح و بسط دادن)

رشدکرد"

ارزیابی (وارسی) ،تحلیل (شناسایی تصور و اندیشه اصلی ،شناسایی
مولفهها) ،خالقیت و مهارتهای تولیدی (استنباط)

1

سازماندهی(نظم و ترتیب و رده بندی ،بازنمایی) ،تحلیل(شناسایی روابط)

1

ارزشیابی و قضاوت (ایجاد مالک ،وارسی)

9

مهارتهای تولیدی و خالقیت (استنباط ،پیش بینی ،شرح و بسط دادن)

86

تحلیل (شناسایی روابط) ،سازماندهی(مقایسه ،بازنمایی)

تمرینات گرم کننده ،بازی و
پانتومیم "نه نمیتونی منو دور
بندازی "
تمرینات گرم کننده ،بازی و
پانتومیم اشعار روایی
تمرینات گرم کننده ،بداهه
سازی ،پانتومیم
تمرینات گرم کننده ،بداهه
سازی داستان « خرس دم
کوتاه »

سازماندهی (طبقه بندی ،مقایسه ،رده بندی ،ارائه) ،خالقیت و مهارتهای
88

تولیدی (پیشبینی ،شرح و بسط دادن) ،تحلیل(شناسایی مولفهها ،روابط و
الگوها ،شناسایی تصور اصلی و خطاها) ،حافظه و یادآوری (رمز گذاری،

تمرینات گرم کننده ،بازی
آشنایی برقراری ارتباط
تمرینات گرم کننده ،پانتومیم
و بازی شخصیتهای حیوانی
(شخصیت سازی)
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یادآوری)

82

83

84

مهارتهای تولیدی و خالقیت (شرح و بسط دادن) ،سازماندهی(طبقه

تمرینات گرم کننده ،بازی

بندی ،مقایسه) ،یادآوری (یادآوری)

صندوقچه خیالی ،بازی شکار

سازمان دادن (بازنمایی) ،تحلیل(شناسایی اندیشه و تصور اصلی ،روابط و

تمرینات گرم کننده ،بازی

مولفه ها) ،مهارت های تولیدی(پیش بینی)

ساخت تصویر

یادآوری و حافظه (رمز گذاری ،یادآوری) ،خالقیت و مهارت های

تمرینات گرم کننده ،بازی

تولیدی (شرح و بسط دادن)

مجسمه سازی ،بازی حافظه

سازماندهی(طبقه بندی ،مقایسه ،ارائه) ،خالقیت و مهارتهای تولیدی
89

(شرح و بسط دادن) ،تحلیل(شناسایی مولفهها و روابط و خطاها) ،حافظه
یادآوری(یادآوری) ،ارزیابی(وارسی)

86

81

مهارتهای تولیدی و خالقیت (پیش بینی ،شرح و بسط دادن) ،حافظه و
یادآوری(یادآوری)
مهارتهای تولیدی و خالقیت (استنباط ،شرح و بسط دادن ،پیش بینی)،
ارزشیابی(وارسی)
مهارتهای تولیدی و خالقیت(پیش بینی ،شرح و بسط دادن)،

81

ارزشیابی(ایجاد مالک ،وارسی) ،سازماندهی(مقایسه ،طبقه بندی ،ارائه)،
تحلیل(شناسایی مولفه ها و روابط) ،حافظه و یادآوری(یادآوری)

تمرینات گرم کننده ،پانتومیم
و بازی نقش

تمرینات گرم کننده ،پانتومیم

تمرینات گرم کننده ،پانتومیم

تمرینات گرم کننده ،پانتومیم،
بازی ساخت وسیله نقلیه

جامعه آماری این تحقیق کلیه کودکان دختر (6سال) مراکز پیشدبستانی استان تهران
است که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی چند مرحلهای از بین مناطق مختلف استان
تهران ،یک منطقه به صورت تصادفی انتخاب و از بین مراکز پیشدبستانی این منطقه ،دو
مرکز به صورت تصادفی انتخاب شد .هر مرکز دارای دو کالس پیشدبستان (کودکان 6
سال) که جمعا  4کالس بود و به طور تصادفی از بین دو کالس یک مرکز ،یک کالس در
گروه آزمایش و از دو کالس دیگر در مرکز دیگر ،یک کالس در گروه کنترل جای
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گرفتند .حجم نمونه نیز در هر گروه  36نفر بود که مطابق با جدول کوهن 8با حجم اثر 6/4
دارای قدرتی معادل با  6/11است.
ابزار جمعآوری اطالعات مورد نیاز در خصوص بررسی مهارتهای حل مسئله
کودکان آزمونی ترکیبی وام گرفته از خردهآزمونهای هوشی وکسلر 2کودکان (فرم
تجدید نظر شده )3شامل :طراحی مکعبها(برای سنجش مهارت تحلیل) ،درک
مطلب(برای سنجش مهارت ارزشیابی) ،شباهتها(برای سنجش مهارت سازماندهی)،
فراخنای ارقام(حافظه)(برای سنجش مهارت یادآوری) و خرده آزمون خالقیت
تورنس(فرم تصویری ()Bبرای سنجش مهارت تولید) بود .اعتبار محتوایی خرده
آزمونهای مورد استفاده در این پژوهش بر اساس نظرات گراث 4و مارنات )2663( 9به
تناسب آنها برای ارزیابی خرده مهارتهای حلمسئله و با استناد به توافق نظر متخصصان
روانشناسی و روانسنجی مبنی بر قابلیت این خرده آزمون ها برای سنجش مهارتهای حل
مسأله مورد تأیید قرار گرفت.
پایایی کلی آزمون که هم با روش دو نیمهکردن و هم بازآزمایی محاسبه شده6/96 ،
است (کرمی .)8316 ،آزمون خالقیت تورنس 6نیز که آفرینندگی را میسنجد ،برای
سنجش مهارت تولید در حل مسأله مورد استفاده قرار گرفت که دارای دو بخش کالمی و
تصویری است که هر کدام دارای دو فرم  Aو  Bاست .عوامل این آزمون(بسط ،اصالت،
سیالی ،انعطافپذیری) ،استعداد تولید ایدههای فراوان ،تولید روشها و مقولهها ،تولید
ایدههای بدیع و توجه به جزئیات یک امر را میسنجند (ذکریایی و همکاران .)8311 ،این
آزمون دارای ضریب پایایی بین  6/16تا  6/96است و از سطح پیش دبستان تا دورههای بعد
از دانشگاه قابل استفاده است (مومنی مهموئی و اوجی نژاد .)8319 ،به منظور مطالعه پایایی،
اعتبار سازهای و پایایی مرکب آزمون مهارتهای حل مسأله در مطالعه حاضر ،آزمون روی
1. Cohen
2. Wechsler
3. WISC-III
4. Groth
5. Marnat
6. Torrance
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 66نفر از دختران  6سال پیشدبستانی اجرا شده و مقادیر آلفای کرونباخ ،تحلیل عاملی
تاییدی و پایایی مرکب بر اساس جداول  8و  2مورد محاسبه قرار گرفت.
جدول  .1نتایج پایایی آلفای کرونباخ
خرده آزمون

پایایی

طراحی مکعبها

6/16

درک مطلب

6/19

شباهتها

6/11

فراخنای ارقام

6/18

خالقیت تورنس

6/19

مهارتهای حلمسئله(کل)

6/11

جدول .2نتایج تحلیل عاملی تاییدی
خرده آزمون

بار عاملی استاندارد شده روی مهارتهای حلمسأله

پایایی مرکب

طراحی مکعبها (تحلیل)

6/11

6/64

درک مطلب (ارزشیابی)

6/16

6/14

شباهتها (سازماندهی)

6/11

6/66

فراخنای ارقام (یادآوری)

6/19

6/63

خالقیت تورنس (تولید)

6/11

6/13
6/19

پایایی مرکب (حل مسئله)

با توجه به مقادیر این جداول میتوان اذعان داشت که خرده آزمونهای وام گرفته شده
دارای پایایی قابل قبولی هستند ،این در حالی است که این خرده آزمونها ،با توجه به
بارهای عاملی ،میتوانند با بیش از  99درصد اطمینان به صورت معنی داری (،p>6/68
 ) t<3مهارتهای حلمسأله را بسنجند و با دادههای تحلیل عاملی تأییدی برازش داشته
باشند ( .)RMSEA2>6/68 ،GFI8<6/9
عمل آزمایشی که روی گروه آزمایش اجرا شد تمرینهای نمایش خالق بود که شامل
تمرینهای دست گرمی ،بازی ،اجرای پانتومیم(گفتگو با حرکات بدن) ،حرکات ریتمیک،
بدیههسازی و بدیههگویی و اجرای موضوعات مختلف بصورت بداهه ،شخصیت سازی و
1. Goodness of Fit Index
2. Root Mean Square Error of Approximation
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اجرای نمایشهایی بر اساس موضوع یا شخصیتهای مختلف ،وانمود بازی و ...بود که
همه آنها توسط خود بچهها با هدایت مربی اجرا شد .طبق این تمرینها کودکان با
موقعیتهایی مسئلهدار مواجه میشدند که باید با حرکات نمایشی ،پانتومیم و  ...راهحلهای
مناسب برای حل مسئله انتخاب و اجرا میکردند .بدیههسازیها کودکان را در موقعیتی
قرار میدادند که با خالقیت و تفکر به پاسخهای مختلف برسند .طی این تمرینها،
داستانهای نیمه کاره یا موضوعات مختلف انتخاب میشد تا کودکان آنها را ادامه دهند.
همچنین آنها نقش افراد ،اشیاء مختلف ،شخصیتها و حیوانات مختلف را ایفا میکردند و
خود را جای آنها میگذاشتند (جهت مالحظه جزئیات اجرای و برنامه آموزش نمایش
خالق به پیوست  8مراجعه کنید) .بعد از اتمام ،پس آزمون در هر دو گروه کنترل و
آزمایش اجرا شده و طبق دفترچه راهنما نمرهگذاری شد.
در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده
است .در بخش آمار توصیفی با بهرهگیری از اطالعات میانگین ،انحراف استاندارد ،جدول
و نمودار و ...و در بخش آمار استنباطی ،از آنجایی که عالوه بر پیش آزمون بیش از یک
متغیر وابسته همزمان مورد تحلیل قرار میگیرد ،از تحلیل کواریانس چند متغیره استفاده
شد.

یافتههای پژوهش
در این بخش ابتدا با استفاده از آمار توصیفی به توصیف میانگین و انحراف استاندارد هر
گروه پرداخته شده است.
جدول زیر میانگین و انحراف استاندارد نمرات گروه آزمایش و کنترل را در
پیشآزمون و پسآزمون به تفکیک هر مهارت و متغیر نشان میدهد.
جدول  .3میانگین و انحراف استاندارد گروه آزمایش و کنترل
راهبرد

نوع آزمون

پیش آزمون
مهارت یادآوری

گروه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

آزمایش

36

1/9666

8/33268

کنترل

36

1/9333

8/89911

کل

66

1/9861

8/29931
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پس آزمون

پیش آزمون

مهارت سازماندهی
پس آزمون

پیش آزمون

آزمایش

36

9/1661

8/86691

کنترل

36

1/6333

6/99943

کل

66

9/2966

8/24363

آزمایش

36

86/6666

8/89893

کنترل

36

9/1661

6/13636

کل

66

86/2333

8/64146

آزمایش

36

82/9666

6/99993

کنترل

36

86/266

6/16986

کل

66

88/9966

8/62669

آزمایش

36

9/1333

6/14664

کنترل

36

9/2666

8/34933

کل

66

9/9861

8/82134

آزمایش

36

88/6666

6/96912

36

9/6666

8/89893

کل

66

86/3666

8/26629

آزمایش

36

39/2333

88/98139

کنترل

36

38/6666

88/16818

کل

66

33/4861

88/96883

آزمایش

36

91/2666

83/46869

کنترل

36

33/2661

82/94498

کل

66

49/2333

81/66413

آزمایش

36

9/8666

8/66811

کنترل

36

9/66661

6/91621

کل

66

9/6133

8/68333

آزمایش

36

83/6333



کنترل

36

9/6161

8/22996

کل

66

88/6966

2/31989

آزمایش

36

12/9333

84/69614

مهارت تحلیل
پس آزمون

پیش آزمون
مهارت تولید
پس آزمون

پیش آزمون
مهارت ارزشیابی
پس آزمون
پیش آزمون

کنترل

تاثير نمایش خالق بر رشد مهارتهاي حل مسئله در دختران پيشدبستان...
مهارتهای
حل مسئله
پس آزمون
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کنترل

36

61/9661

82/68662

آزمایش

36

864/6666

84/96192

کنترل

36

16/4666

82/93988

همانطور که در جدول مشاهده میشود در تمام متغیرها بین میانگین نمرات پیشآزمون
و پس آزمون در گروه آزمایش و کنترل تفاوت وجود دارد و میانگین پسآزمون گروه
آزمایش در همه متغیر ها باالتر از میانگین پس آزمون گروه کنترل است .در واقع میانگین
نمرات در پس آزمون گروه آزمایش در تمام متغیرها افزایش پیدا کرده است ،در حالی که
در گروه کنترل تفاوت چندانی مشاهده نمیشود.
پیش از بررسی سطح معنیداری تفاوتها ابتدا به بررسی مفروضههای تحلیل کواریانس
اشاره میگردد:
 .8فرض نرمال بودن :ازآنجایی که دقت آزمونهای پارامتریک از آزمونهای
ناپارامتریک بیشتر است ،جهت بهرهگیری از آنها ،باید شرایط اجرای آن را بررسی کرد.
پیشنیاز گرفتن این آزمونها ٬نرمالبودن توزیع آماری متغیرهاست .معموال برای آزمون
نرمالبودن ،از آزمون کولموگراف اسمیرنوف استفاده میشود .درنتیجه ،در این پژوهش،
ابتدا جهت بررسی فرض نرمال بودن توزیع متغیرهای کمی ،از آزمون کولموگراف
اسمیرنوف استفاده شده است.
جدول  .4آزمون کولموگراف اسمیرنوف
پیش آزمون پس آزمون
تعداد
پارامترهای نرمال)(a,b

میانگین

66

66

16/1966

11/2666

انحراف استاندارد 28/11623 83/13361
میانه

6/611

6/646

مثبت

6/611

6/646

منفی

-6/664

-6/631

Zکولموگراف اسمیرنوف

6/663

6/391

سطح معنی داری

6/168

8/666

بیشترین تفاوت

فصلنامه مطالعات پيش دبستان و دبستان ،سال اول ،شماره یکم ،زمستان 49

56

از آنجایی که  p>0/05است و با توجه به آن چه در جدول باال مشاهده میشود ،در
پیش آزمون p>0/05 ،و در پسآزمون نیز p>0/05 ،میباشد .بنابر این فرض نرمال بودن
تایید میشود.
 .2مفروضه همگنی شیبهای رگرسیون
گروه

140.00

آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
120.00

100.00

پس آزمون
80.00

60.00
 = 0.529میدان خطی R
 = 0.901میدان خطی R

40.00
100.00

90.00

80.00

70.00

60.00

50.00

40.00

پیش آزمون

نمودار  .1بررسی مفروضه همگنی شیب های رگرسیون

باتوجه به آنچه مشاهده میشود ،رابطه خطی بین متغیرها وجود دارد .بنابر این ،خطی
بودن رابطه تایید میشود .این مفروضه را می توان به لحاظ آماری نیز بررسی کرد که در
جدول زیر مشاهده میشود.
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جدول  .5اثرات تعاملی
نوع III

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

نسبتF

سطح معنی داری

گروه پیش آزمون

849/889

8

849/889

2/384

مجذور اتا

منبع

6/834

6/646

براساس آنچه در جدول باال آمده است اثر تعاملی گروه ،پیش آزمون بر متغیر بررسی
شد .با توجه به نتایج F(1,56)= 2.314 P>0/05 ،میباشد .بنابر این ،اثر تعاملی ،معنیدار
نبوده و از مفروضه همگنی شیبهای رگرسیون تخطی نشده است.
 .3مفروضه یکسانی ماتریس واریانس _ کواریانس
جدول  .6آزمون باکس
ام باکس

/

نسبتF

6/

درجه آزادی8



درجه آزادی2

/

سطح معنی داری

6/

با توجه به نتایج ،مقدار  p> 0.001است .بنابراین از این مفروضه نیز تخطی نشده
است.
به منظور بررسی سطح معنی داری تفاوتها در مهارتهای حل مسأله در گروه های
آزمایشی (تحت نمایش خالق) و کنترل ،به نتیجه آزمونهای چند متغیره در جدول  1اشاره
میشود.
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جدول .7نتایج آزمونهای چند متغیره جهت بررسی تأثیر نمایش خالق بر مهارتهای حلمسأله
متغیره

مقدار آزمون چند

F

فرضیه

درجه آزادی

درجه آزادی خطا

سطح معنیداری

متغیرها

مهارتهای حل مسئله
رد پیالیی

6/111

16/419

 9/666

49/666

6/668

المبدای ویلکز

6/822

16/419

9/666

49/666

6/668

رد هتلینگ

1/892

16/419

9/666

49/666

6/668

بزرگترین ریشه ری

1/892

16/419

9/666

49/666

6/668

در جدول  ،1با استفاده از آزمونهای چند متغیره رد پیالیی ،المبدای ویلکز ،رد
هتلینگ و بزرگترین ریشه ری ،سطح معنیداری محاسبه شده است .فرضیه اول ،فرضیه
اصلی پژوهش است که نتیجه تأثیر نمایش خالق بر فعالیتهای حلمسأله در این جدول
قابل مشاهده است .همانطور که مالحظه میشود سطح معنیداری این تأثیر معادل با
 p<6/668است .در واقع  p<6/668نشان میدهد که نمایش خالق در افزایش مهارتهای
حلمسئله ( 9خرده آزمون به صورت همزمان) با بیش از  99درصد اطمینان تأثیر مثبت و
معنی داری دارد.
همچنین نتایج تحلیل کواریانس برای بررسی تأثیر نمایش خالق بر خرده آزمونهای
مهارتهای حل مسأله در جدول  1مشاهده میشود.
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جدول  .8آزمون اثرات بین گروهی تحلیل کواریانس جهت بررسی تأثیر نمایش خالق بر خرده
آزمونهای مهارتهای حلمسأله
منبع
متغیر وابسته

مجموع مجذورات

درجه
آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معنی
داری

نمایش خالق
یادآوری



8





6/668

سازماندهی



8





6/668

تحلیل



8





6/668

تولید



8





6/668

ارزشیابی



8







خطا
یادآوری



93



سازماندهی



93



تحلیل



93



تولید



93



ارزشیابی



93



کل
یادآوری



66

سازماندهی



66

تحلیل



66

تولید



66

ارزشیابی



66

همانطور که در جدول شماره  1مالحظه میشود ،نتایج تحلیل کواریانس برای بررسی
اثرات بین گروهی نشان میدهد که نمایش خالق با بیش از  99درصد اطمینان بر خرده
مهارتهای یادآوری ،سازماندهی ،تحلیل ،تولید و ارزشیابی تأثیر مثبت و معنیداری دارد
( .)p<6/668بنابر این با توجه به این نتایج میتوان گفت استفاده از نمایش خالق بر رشد
مهارتهای حل مسئله تأثیر مثبت و معنی داری داشته است .بنابراین همه فرضیههای
پژوهش تأیید میشوند.
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بحث و نتیجهگیری
با توجه به یافتههای پژوهش حاضر میتوان گفت در بیشتر فعالیتهای نمایش خالق مثل
فعالیتهایی که کودکان را در موقعیتهای مختلف قرار داده و از آنها خواسته میشود
عکس العمل خود را به نمایش گذاشته و بداههسازی کنند در واقع کودک با نوعی مسئله
روبرو شده و به بررسی راهحلهای مختلف برخورد با آن با استفاده از مهارتهای فکری
میپردازد .هنگام اجرای تمرینهای نمایشی مشاهده شد که وقتی کودک در موقعیتی
مانند گم شدن قرار میگرفت ،در ذهن خود به دنبال بررسی مشکل و موقعیت پرداخته و
به دنبال ارائه راه حلی برای آن بود و برای ارائه راه حل از مهارت تولید استفاده میکرد.
به طور مثال یک کودک از پلیس کمک گرفته و کودک دیگر میگفت میتواند بال در
بی اورد ،پرواز کند و خانه خودش را پیدا کند و . ...یا در موقعیتی که فردی مدتی طوالنی
مشغول صحبت با تلفن همگانی بود هر کودک برای حل این مسئله ،برخورد و واکنش
خاصی را مطرح میکرد .از نظر محقق هر جایی از نمایش که صحبت از تجسم و تخیل و
بداههسازی به میان آمده است ،در واقع کودک در موقعیت و مسئلهای قرار گرفته که
باید ایدههای خالقانه مختلفی برای آن بیابد و واضح است که فعالیتهای نمایش خالق
تماما مبتنی بر تجسم و تخیل هستند .همانطور که در بیان مساله نیز ذکر شد پرورش رشد
شناختی و عقالنی و توانایی حل مساله یکی از نتایج نمایش خالق است .کودکان در
جریان نمایش باید طرح نمایشنامه را تشخیص دهند ،بداههسازی کنند،گفتوگوها و
صحنههای نمایش را مجدداً بیان و تنظیم کنند ،صحنههای خود و یکدیگر را ارزیابی و
نقد کنند ،اجزا را که کل کار را در برمیگیرد تحلیل کنند ،دربارۀ صحنههای خود
مجدداً بیندیشند ،آنها را تمرین و با توجه به تغییرات و بازنویسیها مجدداً اجرا کنند
(ارغوانی فرد .)8319 ،نمایش منجر به ایجاد مهارت حل مساله ،تصمیم گیری ،استدالل و
تفکر میشود (مهدوی .)8316 ،بنابر این میتوان گفت فرضیه اول پژوهش تایید و
حمایت میشود.
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محقق در خصوص تاثیر نمایش خالق بر رشد مهارتهای حل مسئله پژوهش مرتبطی
یافت نکرد ،اما با تکیه بر مبانی نظری میتوان ادعا کرد با نمایش خالق ،افراد میتوانند
تواناییهای فکری خود را به کار بگیرند و راههای مختلف حل مشکالت ناشی از زندگی
روزمره یا حتی مسائل شخصیتهای داستانی نمایش را پیدا کنند و محک بزنند (ناظمی،
 .)8319در جریان نمایش خالق ،کودکان میتوانند مسایل را درک و در حل آنها
مشارکت کنند (آقاعباسی .)8311 ،از نظر (توند )2661 ،8و آقاعباسی ( )8311یکی از
اهداف نمایش خالق ایجاد توانایی حل مسئله است تا آنها بتوانند مستقل عمل نمایند و
مسائل مربوط به خود را نخست درک و سپس در حل آنها مشارکت کنند .با بهرهگیری
از هنر در آموزش کودکان نحوه حل مسائل را میآموزند .مدارس جهت ایجاد
مهارتهای حل مسئله و مهارتهای مشارکتی به هنرهایی مانند نمایش نیاز دارند
(آریلی .)2661 ،2درباره مهارت یادآوری و در تایید فرضیه دوم نیز میتوان گفت در
فعالیتهای مختلف نمایش ،کودک آنچه مربی از او درخواست میکند به حافظه سپرده
و سپس آن را به صورت کالمی یا غیرکالمی نمایش میدهد .به طور مثال در
فعالیتهایی که خواسته میشد حرکات حیوانات را تصور کرده و به ترتیب ،آنها را
اجرا کنند ،یا خود را به عنوان یک بچه کوچک یا پیرمرد و ...تصور کرده و نمایش
دهند ،کودکان با استفاده از حافظه خود ،خصوصیات ،حرکات و حاالت مختلف آنها را
در ذهن خود یادآوری کرده و سپس هنگام اجرا آن را نمایش میدادند .به طور کلی ،در
هر فعالیت از نمایش خالق که فرد باید از تخیل خود بهره ببرد و آن را نمایش دهد ،نیاز
به استفاده از حافظه و یادآوری چیزی که به دنبال نمایش آن است دارد .طبق گفته ناظمی
( ،)8319صمدی ( )8319و سینایی ( )8318استفاده از نمایش خالق و بازیهای نمادین،
باعث پیشرفت چشمگیر در قدرت حفظ و یادگیری شرکتکنندگان شده و مهارت
حافظه را افزایش میدهد .استفاده از مهارت سازماندهی نیز در بسیاری از فعالیتهای
نمایش خالق مشاهده میشود .جایی که از کودکان خواسته میشود ،به فرض یک
1. Tonde
2. Arieli
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گاری یا ماشین و ...بسازند ،مشاهده میشد که آنها ابتدا اجزا و بخشهایی که این وسیله
از آن ها تشکیل شده را به خاطر آورده و با کنار هم قرار دادن و یکپارچه کردن آنها
وسیله را میساختند .در واقع فرضیه سوم نیز تایید میشود .درباره تاثیر نمایش خالق بر
مهارت سازماندهی نیز پژوهشی در دسترس نبود .اما از نظر صمدی ( )8319و بازرگان
( )8318هنر و فعالیتهای مبتنی بر بازی باعث رشد مهارتهای مربوط به طبقه بندی،
تمایز و تفاوت ،توالی و وانمود سازی توالیهای مربوط به یک عملکرد و بازنمایی
کالمی و عملی میشود که این مهارتها طبق نظر مارزینو مرتبط با خرده مهارتهای
سازماندهی میباشند .در تایید فرضیه چهارم نیز میتوان گفت مهارت تحلیل نیز ارتباط
زیادی با مهارت سازماندهی دارد .در فعالیتهایی مثل «پانتومیم شخصیتهای حیوانی» یا
«بازی نقش» یا «ساخت تصویر» و یا هر فعالیتی که کودک یک وسیله یا تصویر را ساخته
و نمایش میدهد ،ابتدا به بررسی مولفهها و بخشهای مختلف تشکیل دهنده آن و روشن
کردن روابط بین آنها میپردازد و در نهایت با کنار هم چیدن آنها ابتدا در تصور خود
و بعد با استفاده از حرکات نمایشی آن را ارائه میدهد و گاهی نیز در نتیجه ارزیابی بقیه
به خطاهای خود پی میبرد .از نظر پویامنش و رمضانی ( )8396نیز ،فعالیتهای مبتنی بر
بازی مهارت تحلیل و تفکر تحلیلی را در کودکان ایجاد میکنند .همچنین از نظر آریلی
( )2661و مهدوی ( )8316هنر و به خصوص نمایش ،مهارت تحلیل را در افراد تقویت
میکند .مهارت تولید و خالقیت نیز (فرضیه پنجم) ،در واقع عنصر اصلی نمایش خالق
بوده و بنابر این در بیشتر فعالیتهای آن وجود دارد .چرا که در بیشتر فعالیتها کودک
باید ایدهها ،فرضها و اندیشههای مختلف و جدیدی را ایجاد و تولید کرده و به صورت
کالمی یا نمایش ارائه دهد .فیالبداهه بودن یکی از خصوصیات اصلی نمایش خالق
است که ارتباط مستقیمی با مهارت تولید دارد .در فعالیتهایی که کودک باید بداهه
سازی کند در واقع از تخیل خود استفاده میکند .مثال در موقعیتی که چند کودک از
میان چمنها و گلهای منزل زن سالخوردهای میگذرند و یک روز این زن با آن ها رو
در رو می شود .کودکان از مهارت تخیل و خالقیت خود بهره میبرند .نتایج به دست
آمده در این فرضیه با پژوهشهای ذکریایی ،سیف نراقی ،شریعتمداری و نادری (،)8311
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صبوری و کیان ( )8392و جعفری ( )8319همسو میباشد .نتایج این پژوهشها نشان
می دهد که استفاده از هنر و نمایش خالق منجر به رشد آفرییندگی و خالقیت کودکان
میشود .از نظر (آنارال )2666 ،8نیز شرکت در فعالیتهای نمایش خالق به تحول
خالقیت ،ابتکار و کنجکاوی کمک میکند ،توانایی پرسشگری را به دانشآموزان
میآموزد و باعث تحول خودآگاهی و قدرت تخیل آنان میشود .عالوه بر همه این
مهارتها ،در بسیاری از فعالیتهای نمایشی ،کودک به ارزیابی میپردازد .کودکان
هنگام اجرای نمایشهای بداهه و ...صحنههای یکدیگر را ارزیابی و نقد میکنند
(ارغوانی فرد .) 8319 ،نمایش خالق یک شیوه اساسی یادگیری برای کودکان است که
مهارت ارزشیابی یکی از اهداف مهم آن محسوب میشود (ذکریایی و همکاران.)8311 ،
در واقع آموزش نقد و بررسی صحیح و ارزشیابی از امتیازهای اساسی نمایش است
(نظری .)8398 ،بنابراین فرضیه آخر نیز تایید میشود.
به طور کلی ،نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد استفاده از نمایش خالق منجر
به افزایش مهارتهای حل مسئله میشود .بنابراین استفاده از آن در مدارس هم به عنوان
یک محتوای مستقل و مجزا و هم به عنوان یک روش آموزشی جهت رشد مهارتهای
حل مسئله کودکان به مربیان و معلمین خصوصا در دوره پیش دبستان پیشنهاد میشود.
همچنین پیشنهاد میشود برنامهریزان درسی در طراحی برنامههای درسی مدارس به
خصوص در دوره پیش دبستان از آن بهره گیرند.
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