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کودکان و  یخالقانه کانون پرورش فکر یها یباز اسباب ریتأث
 سال 9تا  7 یکودکان دبستان تیخالق زانینوجوانان بر م

  یمهرعل ایرؤ
 یدانشگاه هنر اسالم ،یاسالم یدانشکده طراح ،یصنعت یارشد طراح یکارشناس

 رانیا ز،یتبر ز،یتبر
  

 رانیا ز،یتبر ز،یتبر یدانشگاه هنر اسالم ،ایدانشکده چند رسانه ار،یاستاد  یموحد زدانی

  چکیده
های خالقانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بر  بازی هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر اسباب

است. روش  6971-79ع دبستان پایه اول، دوم و سوم شهر اصفهان در سال آموزان مقط میزان خالقیت دانش
آزمون با دو گروه آزمودنی کنترل و آزمایش بود.  پس -آزمون  پژوهش از نوع نیمه آزمایشی پیش

آموزانی که در جلسات بازی حضور داشتند )گروه  نفره شامل دانش 61صورت که یک گروه  بدین
آموزان دبستان پایه اول، دوم و سوم شهر  کنترل بودند. گروه آزمایش دانش نفر در گروه 61آزمایش( و 

گیری تصادفی انجام شد و بنا به درخواست پژوهشگر،  با روش نمونه 71-79اصفهان در سال تحصیلی 
صورت تصادفی توسط  آموزان سطح خوب، متوسط و ضعیف به های آزمایش و کنترل از بین دانش گروه

خاب شدند. برای سنجش خالقیت از فرم ب پرسشنامه سنجش خالقیت تورنس  استفاده مربی آموزشی انت
و با استفاده از تحلیل کواریانس چند متغیره انجام  16نسخه  SPSSافزار  ها از نرم دادهشد و برای تحلیل 

ش و کنترل آزمون گروه آزمای آزمون و پس های پیش های پژوهش نشان داد که بین میانگین نمره شد. یافته
های خالقانه باعث افزایش خالقیت و  بازی که استفاده از اسباب طوری تفاوت معناداری وجود دارد، به

(؛ و با توجه P<./1شده است. ) پذیری و بسط( گروه مورد آزمایش های آن )سیّالی، ابتکار، انعطاف مؤلفه
ها  بازی توان از این نوع اسبابن که میآموزا های خالقانه در خالقیت دانش بازی به تأثیرات مثبت اسباب

آموزان در زمینه خالقیت  عنوان یک وسیله سرگرمی، خالقانه و آموزشی اثربخش برای کمک به دانش به
ها توجه  بازی ها در این اسباب های دیگر از جمله تجربه و مهارت توان به جنبه استفاده نمود. همچنین می

 نشان داد.

 ت،یکودکان و نوجوانان، خالق یخالقانه، کانون پرورش فکر یها یزبا اسباب :ها واژهکلید
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  همقدم
، 1، سرین  6شرود )میشررا  هرای جدیرد مری    خالقیت فرآیندی انسانی است که منجرر بره ایرده   

9نوآورانره "تفکر خرال    .(1262
وجرو، کشرف، تصرور نتیجره،      هرای پرر    دارای ویژگری  "

بررر تعامررل بررین انسرران و محرریط تمرکررز دارد    باشررد و کننررده و... مرری  خطرررات، مررنعکس 
شرود و ایرن   سالگی منحنی خالقیت کودکان دچار افرت مری   62در حدود  (.4،1266)اریک

افت چنان است که دیگر بسریاری از آنران هرگرز خالقیرت کرودکی خرود را براز نخواهنرد         
رصردد  وپرورش بایرد د  یافت. لذا مقوله خالقیت اهمیت بیشتری پیداکرده و ناگزیر آموزش

جلوگیری از مشکالت پیش رو برآید، چراکه تربیت خال  کودکان و نوجوانان در جریران  
هرای   هرا خواهرد انجامیرد و ضرمن برخرورداری از ویژگری       آموزش به خال  برار آمردن آن  
هرا در حرل    نفس، استقالل اندیشره، نروآوری و ماننرد آن    شخصیتی مطلوبی از جمله اعتمادبه

شان مؤثر خواهند برود. چراکره دوران کرودکی    جتماعی جامعها-بسیاری از معضالت روانی
کننده در زنردگی انسران دارد. توجره بره ایرن دوران ترا آنجاسرت کره          نقشی حسا  و تعیین
تررین مرحلره    عنروان برجسرته   نظران تعلیم و تربیت دوران کودکی را به روانشناسان و صاحب

های روانی در ایرن   تالت و نابسامانیاند و تعارضات و اختالدر تکوین شخصیت انسان دانسته
داننرد )دادسرتان،   سن را از عوامل اساسری در برروز مشرکالت در سراسرر زنردگی فررد مری       

انگیز، بایرد   آموزان برای مقابله با تحوتالت شگفت که در عصر حاضر دانشطوری(. به6911
مسرالل   گیرری مناسرب و حرل    منظرور تصرمیم   های تفکر انتقادی و خال  خرود را بره   مهارت

وجرو را در   هرای حرل مسرئله و روحیره جسرت      پیچیده جامعه بهبود بخشند. آنان باید مهارت
خود افزایش دهند. بررای دسرتیابی بره ایرن اهرداف نیرز مسرئولیتی سرنگین برر دوش مراکرز           

ویرژه کرانون پررورش فکرری کودکران و نوجوانران کره         وپررورش و بره   آموزشی و آموزش
ای کره بایرد    گونره  های خالقانه را بر عهده دارد، اسرت بره   بازی مسئولیت تهیه و تولید اسباب

 Daykin et)ای را فراهم آورند تا به رشد و پرورش خالقیت و نوآوری کمک کنرد  زمینه

al. 2007) های آموزش خالقیرت، از مروارد مهمری اسرت کره       مسئله چگونگی اعمال روش
ترره اسررت. آمرروزش فعررال، از پررردازان و پژوهشررگران خالقیررت قرررار گرف موردتوجرره نظریرره
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باشررد؛ آمرروزان مرری  هررای پیشررنهادی پیرراته در تربیررت خررال  کودکرران و دانررش       روش
دبسرتانی و دبسرتانی، تفکرر عینری اسرت،       دیگرر، ازآنجاکره تفکرر کودکران پریش      عبرارت  به

ضرورت دارد تا با در دستر  قرار دادن اشیای مختلرف در اختیرار کرود  و برخرورداری     
عی عینی که در اطرافش شاهد آن است، کرود  را بره سرمت آمروزش     وی با روابط اجتما

آمروزان و   (. در ایرن روش آمروزش، مشرارکت بیشرتر دانرش     6991فعال سو  داد )منصور، 
سازی ذهنی و جلوگیری  طلبد و تمرکز اصلی آن بر افزایش توانایی فراگیر، فعالمعلم را می

حاضرر نیرز برا در دسرتر  قررار دادن      از تقلید کورکورانه یادگیرندگان اسرت. در پرژوهش   
آمرروزان عررالوه بررر رشررد خالقیررت برره کسررب   هررای خالقانرره در اختیررار دانررش بررازی اسررباب
های نامبرده خواهیم پرداخت، چراکه فراگیر در ایرن روش خرود در کسرب مفراهیم      مهارت

پرردازد.  هرای ذهنری، علمری، فرردی و گروهری مری       سهیم است و از طر  مختلف به فعالیت
ترتیب ضمن تسهیل دستیابی کود  به تفکر صروری، بسرتر تالزم بررای خرال  عمرل       بدین

، 4، روزنگرانررت1229، 9، یینرر 1229، 1، تررا 1221، 6آیررد )السررنرکررردن وی فررراهم مرری
های آموزشی است  پرورش خالقیت در جهان امروز یکی از محورهای اساسی نظام(. 1229

کره  طروری آمروزان دارنرد، بره    یرت دانرش  و معلمان نقش بسیاری در رشرد و سررکوبی خالق  
هررای تفکررر خررال  و راه تقویررت  تواننررد شرریوهروانشناسرران پرورشرری معتقدنررد معلمرران مرری

های خالقانه را از همان سنین کودکی و مقاطع ابتدایی دبستان بیاموزند زیرا فرض بر  توانایی
ه از ابزار و وسرایل  این است که کودکان دارای اشتیا  ذاتی برای کشف هستند که با استفاد

(. 6971هرا را تغذیره کررد )رادبخرش و همکراران،       تروان آن خالقه مربوطره و آمروزش مری   
، یعنری تعرداد تولیرد    1( سریالی 6)های مختلفی تشکیل شده است از جملره:   خالقیت از مؤلفه
، یعنری  9( بسرط 9، یعنری تولیرد تعرداد زیراد ایرده متفراوت. )      1پرذیری  ( انعطراف 1زیاد ایده. )
، یعنری اسرتفاده از   1( ابتکرار 4هرا و )  بخشی، شاخ و بر  دادن یا تکمیرل کرردن ایرده    توسعه
(. 6972پاافتاده نیست یا از نظرر آمراری نرادر اسرت )پیرخرالفی،       هایی که بدیهی یا پیش ایده
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هرای مغرزی اسرت و     خالقیت مفهومی بسیار مهم و ناشی از ماهیت پیچیده و مرکرب کرنش  
اسرت و معنری   « اراله فکر نو و متفراوت »ترین تعریف،  ست. متداولدارای تعاریف مختلف ا

(، خالقیرت  6719است. به نقل از ترایلور ) « پدیده نو و جدیدی را به وجود آوردن»ادبی آن 
فرآینرردی اسررت ذهنرری کرره نتیجرره آن ایجرراد افکرراری جدیررد و ارزشررمند اسررت. در لغررت   

صورت بالقوه در هرر فرردی و    که بهروانشناسی، خالقیت استعداد ابتکار و خلق کردن است 
فرهنگرری فرررد، ارتبرراس محسررو  دارد   –در هررر سررنی وجررود دارد و بررا محرریط اجتمرراعی  

(، خالقیت را بره معنرای توانرایی ترکیرب     6776(. به نقل از استیفن رابینز )6971)محمودی، 
ری، کنرد )طراه  هرا بیران مری    ها در یک روش منحصر بفرد یا ایجاد پیوسرتگی برین ایرده    ایده
(، خالقیت فرآیندی است که نتیجه آن یک اثر مشخص اسرت  6711(. از نظر آستین )6919

عنرروان محصررول مفیررد و  و ایررن نتیجرره توسررط گروهرری اجتمرراعی در یررک برهرره زمررانی برره 
(. برخری از روانشناسران مثرل مرایر     6919شود )رضایی و منروچهری،  ارضاکننده پذیرفته می

را فرآینرردی مشررابه   6(، خالقیررت و حررل مسررئله 6799)( و گانیرره 6711(، تررورنس )6792)
دانند. برای مثال، گانیه در طبقه بندی خود از انواع یادگیری، باتالترین سطح یرادگیری را   می

توان بین حل مسئله و خالقیت از این لحرا  تفراوت قالرل    حال می داند. درعینحل مسئله می
)خالقیررت( اسررت و از آن هرردف  تررر از آفریننرردگی  شررد کرره حررل مسررئله، فعررالیتی عینرری  

تری دارد؛ یعنی حل مسئله بیشتر بر واقعیت استوار است و هدف آن عینی و بیرونی  مشخص
که خالقیت بیشتر جنبه ذهنی دارد و بیشرتر از حرل مسرئله مبتنری برر شرهود و        است، درحالی

بررای آن  شود که باید تخیل است. به تعبیر دیگر، در حل مسئله شخص با موقعیتی روبرو می
حررل آن را خررود  حررل بیابررد، امررا در خالقیررت، فرررد هررم موقعیررت مسررئله و هررم راه یررک راه
سازد، تازگی نترای   آفریند. ویژگی مهم دیگر خالقیت که آن را از حل مسئله متمایز می می

(. آزمون خالقیتی که در ایرن پرژوهش از آن   6919تفکر آفریننده است )سیف و همکاران، 
، نقرل از کیرامنش،   6716سرؤال اسرت کره توسرط ترورنس )      12د، شرامل  استفاده خواهد شر 

دهنده خالقیت است کره سریالی، ابتکرار،     شامل چهار عامل تشکیلشده است.  (، ابداع6991
ترا   61عامل سریالی،   61تا  6دهد که به ترتیب سؤال انعطاف و بسط را موردسنجش قرار می

سرنجد. هرر   پرذیری را مری   عامرل انعطراف   12ترا   41عامل ابتکار و  41تا  96عامل بسط،  92
( در 6771) 1مللررورا دارد.  1و  2،6سرؤال سره گزینره و برا ارزش تبرردیل بره کمیرت عرددی        
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کرده است، در پاسر  بره ایرن     ای که در مورد امکان آموزش خالقیت در کودکان تهیه مقاله
تره، درنهایرت   توان به آموزش خالقیت کودکان پرداخت، به بررسری پرداخ سؤال که آیا می

های سنتی مدار  به سرمت   ضمن تأیید این مسئله، آموزش خالقیت را درگرو تحول برنامه
کارگیری معلمران خرال  و در نهایرت پریش گررفتن       سازی محیط، به های خال ، غنی برنامه

(. در 6919شرمرد )رضرایی و منروچهری،    های آموزشی خال ، برمی ابزار و وسایل و برنامه
آمروزان   ( در پژوهش خود به بررسی میزان آموزش و خالقیت دانش1264پژوهش کرمین )

هایی بین ادبیات علمی و خالقیت پرداختره اسرت و نترای  شرامل      ابتدایی و استخراج ویژگی
های: بازی و اکتشاف، انگیزه، تأثیر گفتگو و همکاری، حل مسئله و پرسش و پاس   ویژگی

افزایری آموزشری اسرت و     . همچنین نشرانگر هرم  باشدو مشارکت معلم و کارهای میدانی می
داند. در پژوهشی دیگر که توسط توان بالقوه خالقیت را در زمینه علوم اکتشافی برجسته می

گویی برافزایش میرزان   (، با هدف مقایسه اثربخشی بازی و قصه6971رادبخش و همکاران )
اده از روش بررازی و شررده اسررت، نتررای  نشرران داد کرره اسررتف آمرروزان انجررام خالقیررت دانررش

گویی با از بین بردن موانع خالقیت، سکون فکری و کمک به حل مسالل و برا رونردی    قصه
طور معناداری باعث افزایش خالقیت در هرر چهرار موّلفره آن     کننده، به بخش و سرگرم لذت
 شد.

( بر ایرن اعتقادنرد کره مشرارکت     1264و همکاران ) 6ای از پژوهشگران مانند ترنعده
جمعی و گروهی و بازی با همسن و ساتالن خود موجرب رشرد    های دسته کودکان در فعالیت

هرا نیرز کمرک     شود و همچنرین بره رشرد اجتمراعی آن    ها می و شکوفا شدن استعدادهای آن
آورد ترا کرود  تعامرل برا دیگرران را      هرایی را بره وجرود مری     ها فرصت کند؛ زیرا بازی می

(. برازی بررای   1262روه بهترر عمرل کنرد )مهردوی نیرا،      عنوان یک عضرو از گر   بیاموزد و به
کودکان همانند نفس کشیدن امری حیاتی است، چراکره از ایرن طریرق درونیراتش را نشران      

(. برر  1262، 1)کندیکند کند و با محیط اطرافش ارتباس برقرار میدهد و ابراز وجود میمی
گیررد. حتری اگرر     را فرامی( بازی بخش مهمی از رشد کودکان 1262) 9اسا  گفته اسمیت

بازی به افزایش قدرت یا توسعه خالقیتشان کمک کند، کودکان این فعالیت را بررای لرذت   
هرای آموزشری و خالقانره، بره      ویژه برازی  ها، به دهند. کودکان در خالل بازیبردن انجام می
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کننرد  هرای بیشرتری را کسرب مری     کننرد و مهرارت  مفاهیم ذهنی جدیدی دسترسی پیردا مری  
ساز بررای ترغیرب و مشرارکت     کننده و زمینه های خال ، نوعی هدایت (. بازی1224، 6ریان)

باشرد )حسرنی و دیگرران،    البداهره مری  صرورت فری   های گوناگون بره  کود  به ایفای نقش
ها برا هردف آمروزش منجرر بره       همچنین بنابر نظر سایر پژوهشگران، استفاده از بازی(. 6971

شود. در اینجرا منظرور از یرادگیری    ت مستقیم و غیرمستقیم میصور ایجاد محیط یادگیری به
پذیری در زنردگی،   و فراگیری نقشمستقیم، فراگیری نکات آموزشی توسط کود  است 

، 9، منسربچ  1شرود )اوسرت ر  های گروهی، به آمروزش غیرمسرتقیم منجرر مری     تعامالت و فعالیت
ایرن روش اسرتفاده شرود و برا      (. چنانچه در این پژوهش نیز سعی بر ایرن اسرت کره از   1261

های آموزشری خالقانره منجرر بره یرادگیری مسرتقیم و غیرمسرتقیم در         بازی استفاده از اسباب
ویرژه نقرش برازی در     بازی، به با توجه به کارکردهای مختلف بازی و اسبابکودکان شویم. 

کره   شود که بره کودکران، آمروزش داده شرود. هنگرامی     آموزش، این ضرورت احسا  می
حرل آن را بره کرود      آمروزیم، موضروع و راه  تفاده از وسیله جدیدی را به کرود  مری  اس

ایرم و   دهیم، با این عمل تمام چیزهایی را کره بررای شرروع نیراز دارد بره او داده     آموزش می
هرا عرالوه    برازی  (.6971کنیم. )تربتی، حدادی، ربیعی، زمینه رشد و خالقیت او را فراهم می

شردن او برا    دهنرد، بره مواجره   دقت و توانرایی کرود  را افرزایش مری    بر اینکه وسعت فکر، 
کنرد  های جدید و بروز خالقیرت کمرک فراوانری مری     ها و کسب تجربه مشکالت و واقعیت
های خالقانه عالوه بر اینکه لحظات پرنشراس و   بازی اسباب(. چنانچه 6972)محمد اسماعیل،

هرایی مثرل:    ی را بررای آمروزش مهرارت   اآورد، زمینهدلپذیری را برای کود  به وجود می
سازد و بدین گونه اسرت کره کودکران از    برقراری ارتباس، نظم، دقت، تمرکز و... فراهم می

هایی را بیاموزند )فرر    توانند به شکل غیرمستقیم چنین مهارتهای آموزشی می طریق بازی
قانه و تشرویق  های خال های یادگیری و روش همچنین به چالش کشیدن ویژگی (.6971مهر،

ترین ابزار بررای   های شناختی کودکان مهم ها برای پیشرفت مهارت بازی به استفاده از اسباب
دهد و منجر بره  های تدریس را تحت شعاع قرار می که روشطوریمربیان آموزشی است. به

شرود  بازتابی از روند تفکر خال  برای بهبود نتای  یرادگیری و قروه خالقیرت کودکران مری     
سرازی   برا عنروان متناسرب   ( 6979همکراران ) در پژوهشی که شریرزادی و   (.1261، 4لویا)سی
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های یادگیری و نقش آن بر خالقیت انجام دادند، به ایرن نکتره دسرت     ها با نظریه بازی اسباب
هرای متناسرب برا سرن و روحیرات کرود  موجرب پررورش          برازی  یافتند که انتخاب اسباب

شررود. در ایررن پررژوهش نیررز معیارهررای انتخرراب   مرری هررای او خالقیررت و افررزایش توانررایی 
باشرد. در  هرای خالقانره متکری بره سرن و روحیرات کودکران گرروه هردف مری           بازی اسباب

( با هدف بررسی اثربخشی الگو آموزشی بر 6971پژوهشی که حسنی، محمودی و تهرانی )
شری برر   افزایش هوش عملی و خالقیت کودکران انجرام دادنرد، نترای  نشران داد لگرو آموز      

 6همچنین در پژوهش پاتاماییافزایش هوش عملی و خالقیت کودکان تأثیر معناداری دارد. 
طرور   های آموزشی بره  های خالقانه در برنامه بازی شده که استفاده از اسباب ( مشخص1221)

آمروزان شرده و همچنرین     های شناختی آن در دانرش  معناداری باعث ارتقاء خالقیت و مؤلفه
از شرده اسرت.    ی خالقیت یعنی سیالی و ابتکار نیز رابطه معنرادار مثبتری مشراهده   ها بین مؤلفه

جمله موارد حالز اهمیتی که کانون پرورش فکری کودکران و نوجوانران بایرد بره آن توجره      
عنروان نهرادی مرؤثر بایرد برا اسرتفاده از ابزارهرا و         نشان دهد، توجه به این نکته است کره بره  

انشناسی و همچنین استفاده از طراحان متخصص در ایرن زمینره   های علوم شناختی و رو تست
جانبه این محصروتالت تسرلط کامرل داشرته باشرد. در همرین راسرتا، علروم          بر روند تولید همه

ای یافته و آثار و  مالحظه های اخیر توسعه قابل های نو در سال عنوان یکی از دانش شناختی به
هرایی کره    تررین زمینره   ت و طبعرا  یکری از مهرم   تبعات وسیعی را بر دانش بصری گذاشته اسر 

باشرد )تلخرابی،   وپررورش مری   ن خواهرد پرذیرفت، آمروزش   هرای آ  بیشترین تأثیر را از یافتره 
وپررورش   هرا و جوامرع از دو رکرن آمروزش     (. برای تربیت نسل آینده دولت6972خرازی، 
هرای وابسرته بره     نجویند. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از جمله سرازما  بهره می
وپرورش است که در چهارچوب اهداف و مقاصد منظم خرود بررای همرین منظرور      آموزش
کند. این سازمان سعی دارد با توجه به اهمیتری کره سرنین کرودکی و نوجروانی در       تالش می

ها دارد، برای اوقات فراغرت آنران برا اسرتفاده از ابزارهرایی نظیرر        تکوین رفتار و تفکر انسان
وسیله امکانات تالزم را بررای   ریزی کرده و بدین های سازنده برنامه بازی یلم و اسبابکتاب، ف

های عالی نظام تعلریم و تربیرت اسرالمی     ها بر اسا  ارزش رشد و شکوفایی استعدادهای آن
فراهم نماید. به همین ترتیب نقش اجتماعی این سازمان به چندین جهت حالز اهمیت اسرت:  

منظور انتقرال   وپرورش به های رسمی آموزش تکمیل و توسعه فعالیتنخست آنکه عاملی در 
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خواهرد برا برنامره و     های فرهنگی به نسل آینده است. دوم به لحا  آنکره مری   دانش و ارزش
های خود ذهن کود  و نوجوان را پرورش داده و به شرکفته شردن اسرتعدادهای او     فعالیت

در تهیه و تولید و گسترش موارد آموزشی  عنوان یک سازمانی که کمک نماید و باتالخره به
ای داشته است و تولیدات آن نره از روی تفرنن   برای کودکان و نوجوانان کشور نقش عمده

گرردد   های سنی مختلف آماده و توزیرع مری   های آگاهانه برای گروه بلکه معطوف به هدف
آمروزان از   فکر دانرش رو مربیان آموزشی باید توجه زیادی به روند ت ازاین (.6971)عمارلو، 

عنوان یک فرآیند خرال    پذیری ذهن آنان را به لحا  عاطفی و ذهنی داشته باشند و انعطاف
برنرد و  که آنان زمانی از فرآیند یادگیری لرذت مری  طوریها شناسایی کنند، به و ویژگی آن
شف علرم  ها حرکت کنند و به یادگیری و ک حل شود که آزادانه و رها بین راهزده می هیجان

، 6دهرد کره تخیرل و تفکرر واگررا باشرد )ویلسرون       بپردازند؛ بنابراین خالقیت زمانی رخ مری 
آموزان، بخشری از   توان گفت که ارزیابی خالقیت دانشدیگر، می عبارت (؛ به1،1269مایهیل
هرا موردتوجره قررار     دهی کرال   هایی است که باید در تنظیم برنامه درسی و سازمان فعالیت

دار و  صررورت نظررام هررای درسرری بایررد کررود  محررور برروده و برره طررور برنامرره گیرررد، همررین
گام کود ، بر پایه طبیعت و عالیرق او   به یافته طراحی شود تا عالوه بر پیشرفت گام سازمان

شود و از طرفری بره براتال    های مدیریتی محسوب می استوار باشد. چراکه یکی از اصول برنامه
کنررد. هرردف از پررژوهش حاضررر بررسرری تررأثیر  بررردن خالقیررت و پرررورش آن کمررک مرری

های خالقانره کرانون پررورش فکرری کودکران و نوجوانران برر میرزان خالقیرت           بازی اسباب
حال است.  6971-79آموزان مقطع دبستان پایه اول، دوم و سوم شهر اصفهان در سال  دانش

کره آیرا    شده پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سرؤال اسرت   با توجه به مباحث مطر 
های خالقانه کانون پررورش فکرری کودکران و نوجوانران برر خالقیرت        بازی همچنان اسباب

 شود؟سال می 7تا  9کودکان تأثیرگذار است؟ آیا باعث افزایش خالقیت کودکان 

 روش پژوهش
 روش

آزمون( با گروه آزمایشی و کنترل  پس -آزمون  در این پژوهش از روش نیمه تجربی )پیش 
کره   هرای موردمطالعره ازآنجرایی    استفاده شده است. در پژوهش حاضر بررای مطالعره گرروه   
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آمرروزان گررروه آزمایشرری و کنترررل، در اختیررار  هررای جدیررد از دانررش امکرران ایجرراد کررال 
آموزان کال  اول، دوم و سوم دبسرتان از   ال  از دانشپژوهشگر قرار داده نشد، از شش ک

دو مدرسره دولترری و غیرانتفرراعی کرره از شرررایط یکسرران سررطح هوشرری و وضررعیت درسرری،  
کره از هرر   طروری صورت تصادفی انتخاب شدند. به گیری به برخوردار بودند، با روش نمونه
عنروان   آمروزان بره   از دانشنفر  92نفر و جمعا   1طور جداگانه  مدرسه و هر مقطع تحصیلی به

آمروزانی   نفر از دانش 61گروه آزمایش شامل گروه آزمایش و کنترل در نظر گرفته شدند. 
 61های خالقانه حضور داشتند و گروه کنترل شرامل   بازی بود که در جلسات بازی با اسباب

آموزانی بود که در جلسات بازی حضور نداشته و عمل آموزشی کره بره گرروه     نفر از دانش
پس از انتخاب دو گروه کنترل و آزمایشری، برر   شد دریافت نکردند. مورد آزمایش داده می

های سنجش خالقیت تورنس برود   مبنای آزمونی محقق ساخته که حاوی هر چهار بُعد سؤال
آزمرون بره عمرل     پایایی مناسبی از خود نشران داده بودنرد، پریش    های مقدماتی، و در بررسی

هفتره متروالی انجرام     4آمد. در پی مالحظه اثربخشی عامل آزمایشی، ایرن پرژوهش در طری    
 پذیرفت.

 گیری جامعه آماری و روش نمونه
آموزان پسر مدار  دولتی و غیرانتفاعی استان اصرفهان   جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش

در مقطع اول، دوم و سوم دبستان مشغول به تحصیل هسرتند   6971-79ال تحصیلی که در س
آموزان بره شریوه هدفمنرد انتخراب و برا روش       نفر از دانش 92ای به تعداد تشکیل داد. نمونه

نفر( تخصیص داده  61نفر( و گروه کنترل ) 61های آزمایش ) گیری تصادفی در گروه نمونه
آزمررون( و  و کنترررل مررورد ارزیررابی قرررار گرفتنررد )پرریش هررر دو گررروه آزمایشرری شرردند؛ و
ای( تحت تأثیر دقیقه 12 – 41ای دو جلسه گروه آزمایش در مدت یک ماه )هفتهازآن  پس

های خالقانه( قرار گرفتند و چنانچه درگرروه کنتررل هری      بازی متغیر مستقل )بازی با اسباب
ی، همران آزمرون ارزیرابی )پرسشرنامه     ای انجام نگرفت. پرس از اتمرام دوره آزمایشر   مداخله

های صورت گرفتره و سرنجش خالقیرت، روی هرر دو      خالقیت تورنس( جهت تعیین تفاوت
آزمون(. تالزم به ذکر است که کنترل متغیرهرایی از جملره وضرعیت     گروه اجرا گردید )پس

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خرانوادگی، برین دو گرروه موردبررسری قررار گرفرت و برر        
از هر مقطرع تحصریلی بره     گروه آزمایش و کنترل انجام شد؛ وهمتاسازی   این عوامل اسا
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هرای   نفر با روشی که توضیح داده شد انتخاب شد چنانچه دو گروه از نظر ویژگی 62تعداد 
 جمعیت شناختی همتا بودند.

 ابزار پژوهش
عامرل  آزمون سنجش خالقیت تورنس شرامل چهرار   پرسشنامه سنجش خالقیت تورنس:  (6

دهد کره  دهنده خالقیت یعنی، سیالی، ابتکار، انعطاف و بسط را موردسنجش قرار می تشکیل
 12ترا   41عامل ابتکار و  41تا  96عامل بسط،  92تا  61عامل سیالی،  61تا  6به ترتیب سؤال 
سنجد. هر سؤال سه گزینه و برا ارزش تبردیل بره کمیرت عرددی      پذیری را می عامل انعطاف

صورت که گزینه الف کمترین و گزینه ج بیشترین میزان خالقیرت را   دارد. بدین را 1و  2،6
شده در هر خرده آزمرون، نمایرانگر نمرره آزمرودنی در      دهد. مجموع نمرات کسبنشان می

آن بخش است و مجموع نمرات آزمودنی در چهار خرده آزمون، نمره کلی خالقیرت فررد   
تنهرایی و مجمروع نمررات در     ر چهرار عامرل بره   دهد. نمرات حاصل از سنجش هرا نشان می
خواهرد   612ترا   2تحلیل و تفسیر هستند. دامنه نمره کل خالقیت هر آزمودنی برین   کل، قابل

شده، پژوهش حاضر با استفاده از مجموع نمررات آزمرودنی    بود. حال با توجه به موارد گفته
ها پس از گذراندن مراحرل   یدر چهار خرده آزمون، به دنبال برآورد میزان خالقیت آزمودن

باشد. چنانچه امتیازبندی میزان خالقیت بره شرر  ذیرل خواهرد     آزمون می پس -آزمون  پیش
 بود:

، خالقیت متوسط: 622الی  11، خالقیت زیاد: امتیاز 612الی  622خالقیت بسیار زیاد: امتیاز 
تر. برر   و پایین 12امتیاز  ، خالقیت بسیار کم:12الی  91، خالقیت کم: امتیاز 11الی  91امتیاز 

هایی که در دفترچه راهنمای این آزمون منتشرشده، ضریب پایایی ایرن   اسا  نتای  پژوهش
شرده در خصرو     درصد بررآورده شرده اسرت. همچنرین مطالعرات انجرام       72تا  12آزمون 
های همتا در فاصله زمانی کوتاه نشان داده شده است که ضریب حاصرل معمروتال     پایایی فرم

درصد متغیرند. روایی آزمون نیز توسرط متخصصران مرورد تأییرد قررار گرفتره        72و  92ین ب
پرذیری و سریالت    هرای اصرالت، بسرط، انعطراف     ها را در ویژگی است؛ که توانایی آزمودنی

 (.6911؛ به نقل از قدرتی میرکوهی، 6714سنجد )تورنس و پالول،  می
طرورکلی ایرن    های خالقانه کانون پرورش فکرری کودکران و نوجوانران: بره     بازی اسباب (1

هایی مثل: دقت و تمرکز، کنترل هیجانرات، حافظره کراری و     ها مهارت بازی گروه از اسباب
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هرایی کره بررای موفقیرت در زنردگی و تحصریل        بخشرد )مهرارت  سرعت عمل را بهبود مری 
-هایی را کره مری   که به آن اشاره شده، سایر مهارتهایی  ضروری هستند(. عالوه بر مهارت

شرده در پرژوهش، فراگرفرت از جملره: حرل مسرئله،        هرای بکرار گرفتره    برازی  توان از اسباب
 ها، تجسم فضایی و مدیریت منابع است. تشخیص و تطبیق الگوها و رن 

آزمون از دو گروه آزمایش و کنتررل، جلسرات برازی     روش اجرا: پس از برگزاری پیش (9
زمران   جلسه و در فاصله زمانی سه روز و در مردت  1شده برای گروه آزمایش  نظر گرفته در
دقیقه )نزدیک به یک ساعت( برگزار شد. در ابتدا یک جلسه تمرینی باهدف آشنایی با  41
طور منظم و به فاصرله   جلسه آموزشی به 1آموزان برگزار شد و سپس  ها با دانش بازی اسباب

ای  گونره  هرا بره   برازی  آموزان اراله شد. یکی از اسباب نی یک ماه به دانشسه روز در بازه زما
ی ای دارنرد را برا قاعرده    ریختره  هرم  هایی که اشکال به بایست کارتآموزان می بود که دانش

کردنرد  خاصی که بازی تعیین کرده، کنار هم و به شکل منظم و با رن  مشخص کامل مری 
بایسرت  ها نیز بدین شکل بود کره مری   بازی از اسباب تا شکل اصلی به دست آید. یکی دیگر

ای کره هرر    شرده  بندی تعیین های رنگی را با همان ترتیب رن  و تعداد مشخص و زمان مهره
کره تمرا  دسرت    طوریدادند، بهکارت بازی معین کرده بود در لوله آزمایشگاهی قرار می

جابجرا کررد. بره همرین صرورت تمرام        ها را بتوان هی  دخالتی نداشته باشد و با سه لوله مهره
 درپی انجام شد. پس از برگزاری تمام جلسات برازی و آموزشری   طور منظم و پی جلسات به

برار دیگرر    همان آزمون سنجش خالقیت تورنس برای هر دو گروه آزمرایش و کنتررل یرک   
 آزمون مورداستفاده قرار گرفت. عنوان پس تکرار شد و به

 آموزان های خالقانه برای دانش بازی جلسات بازی با اسباب(. خالصه 9جدول شماره )
 جلسات خالصه جلسات

 که به همان ترتیبی که کارت بازی تعیین کرده بود، بدون تما  دستطوریهای رنگی به اول بازی با مهره
 ها چیده شود. و فقط با جابجایی لوله 

 ها کامل شود( با اشکال مختلف، طوری که نقشها  های خالقانه )چیدمان کارت بازی دوم بازی با اسباب
 که به همان ترتیبی که کارت بازی تعیین کرده بود، بدون تما  دستطوریهای رنگی به سوم بازی با مهره

 ها چیده شود. و فقط با جابجایی لوله 
 کامل شود(.ها  ها با اشکال مختلف، طوری که نقش های خالقانه )چیدمان کارت بازی چهارم بازی با اسباب
 که به همان ترتیبی که کارت بازی تعیین کرده بود، بدون تما  دستطوریهای رنگی به پنجم بازی با مهره

 ها چیده شود. و فقط با جابجایی لوله 
 ها کامل شود(. ها با اشکال مختلف، طوری که نقش های خالقانه )چیدمان کارت بازی ششم بازی با اسباب
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 جلسات خالصه جلسات

 که به همان ترتیبی که کارت بازی تعیین کرده بود، بدون تما  دستطوریهای رنگی به مهرههفتم بازی با 
 ها چیده شود. و فقط با جابجایی لوله 

 ها کامل شود(. ها با اشکال مختلف، طوری که نقش های خالقانه )چیدمان کارت بازی هشتم بازی با اسباب

 ها وتحلیل داده تجزیه .9

های آمار توصیفی )میانگین و انحرراف اسرتاندارد(    با استفاده از روشآمده  دست های به داده
نسرخه   SPSS افرزار   و آمار استنباطی شامل تحلیل کوواریانس چند متغیره با اسرتفاده از نررم  

 وتحلیل شدند. تجزیه 16

 ها ها و تفسیر داده . یافته9-2
آمرده از   دسرت  هرای بره   تناسرب سرؤال پژوهشری بره توصریف و تحلیرل داده       در این بخش بره 

های حاصل از متغیرهای موردمطالعه از طریرق   شده است. داده متغیرهای موردمطالعه پرداخته
وتحلیرل   با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره مرورد تجزیره   SPSS-21افزار  نرم

خش اول نتای  توصیفی مربوس به میانگین و انحراف معیار هر یک از قرار گرفته است. در ب
هرا، تحلیرل کوواریرانس     فررض  متغیرها اراله شده است. در بخش دوم نتای  حاصرل از پریش  

 چند متغیره اراله شده است.

نفر نیز گروه  61نفر از افراد موردمطالعه در گروه آزمایش،  61در پژوهش حاضر، 
 کنترل بودند.
آمار توصیفی متغیرهای پژوهش شامل میانگین و انحراف معیار ( 1)ل شماره در جدو
 اراله خواهد شد.
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توصیفی خالقیت )میانگین و انحراف استاندارد( در افراد گروه  های آماره(. 4جدول شماره )
 آزمایش و کنترل

 
 

 آزمون پس آزمونپیش

 تعداد انحراف استاندارد میانگین تعداد انحراف استاندارد میانگین مؤلفه ها آزمودنی

 آزمایش
 کنترل

 
 خالقیت

33/79 
13/83 

80/16 
67/16 

15 
15 

66/90 
33/80 

33/16 
96/13 

15 
15 

هررای موردمطالعرره در مرحلرره  دهررد، گررروه نشرران مرری 1گونرره کرره منرردرجات جرردول  همرران
 انرد. چراکره میرانگین و انحرراف     هرای چشرمگیری برا یکردیگر نداشرته      آزمون تفراوت  پیش

هرای   آزمرون گرروه   ها، تقریبا  به هم نزدیک بوده است، ولی در مرحلره پرس   استاندارد گروه
کره میرانگین و انحرراف     نحروی  اند به ها با واریانس بیشتری مواجه شده آزمایشی، این کمیت
آزمرون برا کمری کراهش      ها تغییر پیدا کررده اسرت و گرروه کنتررل در پرس      استاندارد گروه

که این کاهش خطا در گروه کنترل مدنظر محقرق نبروده   طوریست، بهمیانگین مواجه شده ا
های پژوهش قرار نداشته است بره همرین دلیرل نره در عنروان و نره در        و همچنین جزء فرضیه

هرای ایرن پرژوهش، از     وتحلیرل داده  فرآیند پژوهش به آن پرداخته نشده است. برای تجزیره 
منظرور کنتررل اثرر     است. از این آزمرون بره   روش تحلیل کواریانس چند متغیره استفاده شده

شود؛ برای استفاده از آزمرون تحلیرل کواریرانس چنرد متغیرره بایرد،        آزمون استفاده می پیش
فررض همگنری    هرا، پریش   فررض  ترین پریش  فرض محقق شود؛ ازآنجاکه مهم حداقل سه پیش

یرا   فررض همبسرتگی متعرارف    فرض همگنی واریانس خطا و پیش ماتریس کواریانس، پیش
شده و جرداول مربروس    فرض پرداخته کرویت بارتلت است، در ادامه به بررسی این سه پیش

 شود: فرض اراله می به هر پیش
 ها اراله خواهد شد. نتای  آزمون ام باکس جهت همگنی داده (9)در جدول شماره 

 فرض همگنی ماتریس کوواریانس در خالقیت (. آزمون ام باکس برای پیش3جدول شماره )

P F متغیر ام باکس درجه آزادی اول درجه آزادی دوم 

 خالقیت 49/19 6 92/2483 93/1 128/0



 7931بهار  |  ازدهمیشماره  |سوم سال  |دبستان و دبستان  شیفصلنامه مطالعات پ  | 74

گونره کره    از آزمون ام باکس برای بررسی همگنی ماتریس کوواریانس استفاده شرد؛ همران  
دهرد، همبسرتگی موجرود برین متغیرهرای موردمطالعره همگرن         نشان می 9مندرجات جدول 
از نظر آمراری معنرادار    p<0/05شده مربوس به این آزمون در سطح  مشاهده Fاست؛ چراکه 

 فرض همگنی ماتریس کواریانس محقق شده است. نیست؛ بنابراین پیش
ها اراله  فرض همگنی داده نتای  آزمون لون جهت بررسی پیش 4در جدول شماره 

 خواهد شد.

 (. آزمون لون برای همگنی واریانس خطا در خالقیت2جدول شماره )

P ضریب درجه آزادی اول درجه آزادی دوم F متغیر 

 خالقیت 23/3 2 27 055/0

از آزمون لون جهت بررسی مفروضه یکسانی واریانس خطا استفاده شد؛ مندرجات جدول 
های  دهد که واریانس خطای اعالن کاذب و خطای پاس  حذف در گروه ، نشان می4

شده مربوس به این آزمون، در متغیرهای  مشاهده Fموردمطالعه همگن است، چراکه 
فرض همگنی  از نظر آماری معنادار نیست؛ بنابراین پیش >21/2pموردمطالعه، در سطح 

 واریانس خطا نیز محقق شده است.
 نتای  آزمون کرویت بارتلت اراله خواهد شد. (1ماره )در جدول ش

 (. آزمون کرویت بارتلت برای همبستگی متعارف در خالقیت5جدول شماره )

P متغیر خی دو درجه آزادی 

 خالقیت 52/9 2 009/0

فرض همبستگی متعارف بین متغیرهای وابسته از آزمون کرویت بارتلت  برای بررسی پیش
دهد بین این متغیرها همبستگی متعارف وجود دارد نشان می 1استفاده شد که نتای  جدول 

اند؛ چراکه شاخص  صورت ترکیبی یک متغیر وزنی جدید به وجود آورده و این متغیرها به
 باشد. از نظر آماری معنادار می >21/2pشده و در سطح  ه( محاسبχ= 11/7بارتلت )
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نتای  آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری برای اثر اصلی  (1در جدول شماره )
 متغیر گروه بر خالقیت اراله خواهد شد.

 (. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای اثر اصلی متغیر گروه بر خالقیت6جدول )

P F آزمون نام ارزش 

 اثر پیالیی 246/0 49/2 001/0

 تالمبدای ویلکز 754/0 49/2 001/0

 اثر هتلین  326/0 49/2 001/0

 ی روی ترین ریشه بزر  326/0 49/2 001/0

ها قابلیت استفاده  داری همه آزمون شود سطو  معنی مالحظه می 1طور که در جدول  همان
دهد که بین  شمارند. این نتای  نشان می از تحلیل کوواریانس چندمتغیری )مانوا( را مجاز می

 (.>P 226/2دار وجود دارد ) دو گروه حداقل از نظر یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معنی
نتای  آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره با هدف تعیین  (7در جدول شماره )

 تفاوت دو گروه در خالقیت اراله خواهد شد.

 (. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره با هدف تعیین تفاوت بین دو گروه در خالقیت7جدول )

P F 
میانگین 

 مجذورات

درجه 
 آزادی

مجموع 
 مجذورات

متغیر 
 وابسته

منبع 
 پراکندگی

 گروه خالقیت 92/1578 1 92/1578 46/7 001/0

شرود برین افرراد گرروه آزمرایش و کنتررل در سرطح         مشاهده مری  9طور که در جدول  همان
226/2P< داری وجود دارد؛ یعنی آمروزش فرو  باعرث افرزایش خالقیرت در       تفاوت معنی

 افراد گروه آزمایش شده است.

 گیری بحث و نتیجه
هرا برر خالقیرت     هرای خالقانره و ترأثیر آن    برازی  های مشابه در زمینه اسرباب  با مطالعه پژوهش

ها بر خالقیت کودکران ترأثیر فرراوان     بازی کودکان، نتای  حاکی از آن است که این اسباب
هرای   برازی  داشته است؛ اما از نظر علمی ضروری است که وجود ایرن رابطره نیرز در اسرباب    
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رش فکری کودکان و نوجوانران در تحقیقرات میردانی مرورد تأییرد قررار       خالقانه کانون پرو
توجره برودن بره     گیرد. پژوهش حاضر نیز به همین منظور طراحی و اجرا گردید. چراکره بری  

تواند تبعات خسرران براری داشرته و نظرام آموزشری را      مسئله خالقیت در نظام آموزشی، می
(، از 6777) 6مثال، کرکا عنوان دهد. به بجای پرورش خالقیت به سمت خالقیت زدایی سو 

شرده   تحقیقات انجام»نویسد: عنوان سدی در برابر شکوفایی خالقیت، یاد کرده می مدرسه به
ای بررای  که عرصه های آموزشی موجود ممکن است بجای آن دتاللت بر آن دارند که دوره

خالقیرت آنران را فرراهم    ظهور و بروز خالقیت افراد فراهم کنند، موجبات به ترأخیر افترادن   
آمده از آزمرون   دست ها و امتیازهای به وتحلیل داده آمده از تجزیه دست طبق نتای  به«. آورند

آزمرون   خالقیت تورنس در هر دو گروه موردمطالعره )کنتررل و آزمرایش( در مرحلره پریش     
ولری در   اند و امتیازات تقریبا  به هم نزدیک بوده اسرت تفاوت چشمگیری با یکدیگر نداشته

 آزمون گروه آزمایش با اختالف زیادی، امتیاز بیشتری را به دست آورده اسرت.  مرحله پس
هرای خالقانره کرانون     بازی های این پژوهش نشان داد که استفاده از اسباب صورت یافته بدین

طرور معنراداری باعرث ارتقراء      های آموزشی به پرورش فکری کودکان و نوجوانان در برنامه
آموزان گرروه هردف شرده اسرت. همچنرین برین        های شناختی آن در دانش مؤلفهخالقیت و 
های سیالی و بسط خالقیت رابطه معنادار مثبتی مشاهده شده است. چنانچه در افرزایش   مؤلفه

آموزانی که در گرروه   طور مثال دانش توانایی تفکر واگرا تحول رو به جلویی داشته است. به
هرا،   برازی  گذرانردن چنرد جلسره برازی و آمروزش برا اسرباب       آزمایش قرار داشرتند، بعرد از   

شرردند از قرردرت فهررم بیشررتری نسرربت برره سررایر  ازاینکرره در کررال  در  حاضررر مرری پررس
مثرال وقتری در    عنروان  آموزان برخوردار بودند و تمرکز بیشتری در کال  داشرتند. بره   دانش

لل ریاضری پاسر    آموزان به مسرا  شدند، نسبت به سایر دانشکال  در  ریاضی حاضر می
هرای بیشرتری را مطرر      حرل  دادند. یا در کال  در  علوم و آزمایشات راهتری می صحیح
رو برا توجره بره     دادند. ازایرن تری از خود نشان می کردند و نسبت به مسالل واکنش سریعمی

تروان برر   سازد، مری پذیر معرفی می نتای  پژوهش حاضر که آموزش خالقیت را امری امکان
های آموزشی و استفاده از ابزار و وسایل آموزشی خرال  بررای    پیش گرفتن برنامهضرورت 

های ذیل برا پرژوهش    دبستانی و دبستانی تأکید ورزید. در همین راستا پژوهش کودکان پیش
حاضر همخوان و همسو بوده و حکایرت از آن دارد، افررادی کره تحرت آمروزش خالقیرت       
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شان نسبت به دوره پیش از آموزششان، برترری نشران   اند، در کمیت و کیفیت کار قرارگرفته
آمروزان   ( در بررسی عوامل مرؤثر در افرزایش خالقیرت در دانرش    6771) 6دادند. آنجلوسکا

آمروزان و عنایرت بیشرتر     های معمول آموزشی دانش مقدونیه، ضرورت تجدیدنظر در برنامه
چنانچره قرارگیرری در    هرای آموزشری را مرورد تأکیرد قررارداد،      به عامل خالقیت در برنامره 

فضای آموزشی خالقیت و کار با وسایل آموزشی خال ، در فراگیرری مباحرث درسری نیرز     
 شرود. تأثیرگذار است و منجر به فعال شدن ذهن کود  برای پرذیرش مباحرث درسری مری    

آمرروزان  ( در پژوهشری برا عنروان بررسری تررأثیر آمروزش خالقیرت برر دانرش        6976منطقری ) 
آزمرون برا ابرزار محقرق سراخته در سرطح گرروه         نی، پس از انجام پریش دبستانی و دبستا پیش

هفتره بره گرروه     61نفر(، آموزش خالقیت بره مردت    11نفر( و گروه کنترل ) 92آزمایشی )
هررای آزمایشرری و کنترررل  آمررده از آزمررون گررروه دسررت آزمایشرری ارالرره گردیررد. نتررای  برره

رل بود و در نهایرت بره ارالره الگرویی     دهنده تفاوت معنادار گروه آزمایشی با گروه کنت نشان
آمروزان گرروه هردف     هرای آمروزش خالقیرت بره دانرش      اولیه جهت چگونگی اعمال روش
( در پژوهش خود با هدف بررسری ترأثیر آمروزش    6976رسید. اعظمی، جعفری و کریمی )

های زندگی در افزایش خالقیت کودکان دبستانی به این نتیجه دسرت یافتنرد کره برا      مهارت
توان خالقیت کودکان دبستانی را افرزایش داد. در پرژوهش   های زندگی می ش مهارتآموز

( برا هردف مقایسره اثربخشری     6971فر و کیران ارثری )  دیگری که توسط رادبخش، محمدی
آموزان انجام شده است، نترای  نشران داد    گویی بر افزایش میزان خالقیت دانش بازی و قصه

طور معناداری باعث افزایش خالقیت در هر چهرار   یی بهگو که استفاده از روش بازی و قصه
( مشخص شرد کره برنامره آموزشری در رابطره برا       1221مؤلفه آن شد. در پژوهش پاتامایی )

هرای شرناختی آن )سریالی، ابتکرار،      طور معناداری باعث ارتقاء خالقیرت و مؤلفره   خالقیت به
تروان گفرت    ایرن نترای  مری    آمروزان شرده اسرت. در تبیرین     پذیری و بسط( در دانش انعطاف
آمده دارای کاربردهای تحقیقاتی و آموزشی مهمی اسرت؛ چراکره مسرئله     دست های به یافته

های آموزشی را  کند و اهمیت مداخلههای شناختی کودکان را مطر  می قابل ارتقاء توانایی
 سررازد کرره بترروانیم سررازوکارهایی را دهررد؛ و دوم اینکرره فرصررتی را فررراهم مرری نشرران مرری

وتحلیل قرار دهیم که در تحول شناختی، علمی و اجتمراعی، کودکران    موردبررسی و تجزیه
هرای شرناختی کرود  مرؤثر باشرند. در پرژوهش        توانند در توانایینقش اساسی دارند و می
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هرای خالقانره    برازی  حاضر، اطالعاتی به دست آمد که بیانگر آن است که استفاده از اسرباب 
شرود،  ن و نوجوانان باعث بهبود عملکرد خالقیت کودکان میکانون پرورش فکری کودکا

های روزانه شده و نسربت بره    آموزان در فعالیت چنانچه منجر به افزایش دقت و تمرکز دانش
مباحث درسری از خرود عالقره بیشرتری نشران داده و رونرد آمروزش و فراگیرری را تسرهیل          

همچنین منجر به ایجاد انگیزه  اند؛ و هبخشیدند و ذهنیت بازتری نسبت به انجام امور پیداکرد
برر  ها را نسبت به یادگیری و محیط آموزشی افرزایش داده اسرت.    ها شده و عالقه آن در آن

هرای   هرای آموزشری در زمینره    این اسا  بسیاری از مربیان آموزشی بر این باورند کره برازی  
گیرزه و کسرب تجربره و    ها، برای ایجاد ان مختلف از جمله یادگیری، خالقیت و سایر مهارت

هرا انگیزشری    برازی  ها اظهار داشتند که ایرن دسرته از اسرباب    اطالعات جدید مؤثر هستند. آن
ها نسبت امور در  و مدرسه شرده و بررای مشرغول     هستند، زیرا باعث افزایش میل و انگیزه

از های خارج از کال  در  بسیار مفید است و مواردی از این دسرته   ها در فعالیت شدن آن
ها بایرد در امرور آموزشری قررار بگیرنرد. امرروزه درآمیخرتن خالقیرت در نظرام           بازی اسباب

های هن  کنر ، چرین،    (. اخیرا  دولت1266، 6آموزشی یک گرایش جهانی است )آلمیدا
ای را وضرع  تایوان، سنگاپور، کره جنوبی و دیگر کشورهای آسریایی اصرالحات آموزشری   

(. از 6971مدار  ابتدایی تأکیرد دارد )حسرنی و دیگرران،    کردند که بر توسعه خالقیت در 
ها در این پژوهش اشراره   بازی توان به تأثیرات مثبت این دسته از اسبابموارد دیگری که می

کردنرد،  هرا برازی مری    برازی  طور صرحیح برا اسرباب    آموزانی که به داشت این است که دانش
هرای متنروع و نگررش مثبتری را در      لحر  کرارگیری راه  تحریک، توجه، اصرار بر تمررین، بره  

شردند را  شردند و از ادامره برازی ناامیرد مری     آموزانی که گاهی دچار خطا در بازی می دانش
های متنوع معطروف   های مختلف و روش حل ها را به استفاده از راه انگیختند و توجه آن برمی
ها را به استفاده از  یزه آنکردند؛ بنابراین توجه مربیان بیشتر به این نکات جلب شده و انگمی
نمود. همچنرین ایرن پرژوهش نشران داد     های جدید و مؤثر در زمینه خالقیت جلب می روش
آموزانی که در جلسات بازی حضور داشتند، به میزان زیادی توانسرتند قردرت فهرم و     دانش

ها از جمله دقت، توجه و تمرکرز خرود را گسرترش دهنرد و منجرر بره افرزایش         سایر مهارت
هرا بره شرکل     نفرس در آن  ها در کال  در  شده و این حس اعتمادبره  وجه و درگیری آنت

مثبت ایجادشده چراکه انتظارات مربی آموزشری )پژوهشرگر( را بررآورده کررده اسرت کره       
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نتای  پرژوهش  رساند. های خالقانه را می بازی مدت )یک ماه( اسباب ی اثربخشی کوتاهنشانه
منرد بره تقویرت     ی و تحقیقاتی برای کسانی است که عالقره حاضر دارای کاربردهای آموزش

هرایی را فرراهم    توانایی تفکر خال  در کودکان کم سن و سرال هسرتند و همچنرین فرصرت    
سرازد کره مراکرز مربوطره سرازوکارهایی را در جهرت اغنرای ایرن مهرم موردبررسری و           می
رورش کودکران  وپر  هرای فراوانری در جهرت آمروزش     وتحلیرل قررار دهنرد و اسرتفاده     تجزیه

تروان ارالره کررد: از جملره اینکره      هایی را مری  سرزمینمان فراهم آوریم. در این راستا پیشنهاد
هرای تحصریلی براتالتر و برا اسرتفاده از ابزارهرای مختلرف سرنجش          چنین پژوهشی را در پایه

مثال فرم الف )تصویری( سرنجش خالقیرت ترورنس و همچنرین در سرطح       عنوان خالقیت، به
شود قبل از ورود کود  بره مدرسره برا    گر انجام شود. به والدین نیز پیشنهاد میشهرهای دی

هرای   های خالقانه با پرورش خالقیت کودکان خود موجرب موفقیرت   بازی استفاده از اسباب
شرود از  تحصیلی کود  در مدرسه را فراهم آورند. بره مربیران آموزشری نیرز پیشرنهاد مری      

های متفرقه استفاده کنند، در این زمینه تالزم است متولیان  های خالقانه در کال  بازی اسباب
گرذاری تالزم را انجرام دهنررد ترا ابررزار آمروزش برررای      تجهیرز مردار  در ایررن مهرم سرررمایه   

های آموزشری مبتنری برر     ها و روش توان برنامهآموزان و معلمان مهیا شود. همچنین می دانش
تدوین کررد و در پروسره آمروزش از     های آموزشی مدار  های شناختی را در برنامه سبک
هرا بایرد بره ایرن      برازی  های خالقانه استفاده نمود. در زمینه طراحی و تولید اسباب بازی اسباب

صورت پبچیده طراحری شروند زیررا     ها نباید به بازی نکته توجه داشت که این دسته از اسباب
ه طراحری شروند کره    ای سراد گیررد، بلکره بایرد بره گونره     فرصت خالقیت را از کودکان می

هرا عرالوه برر برازی، فرصرت       کود  خود در ساخت آن مشارکت داشرته باشرد کره بره آن    
ها فرراهم آورد. نکتره مهرم     خالقیت و یادگیری دهد و نتیجه بهتری را در یادگیری برای آن

ای باشد که از آموزش مستقیم بپرهیرزد و  ها باید به گونه بازی دیگر آنکه طراحی این اسباب
جکاوی و خالقیت را کود  تحریک کند همچنین چند منظوره بودن ایرن گرروه   حس کن
ها از جمله: دقت، تمرکز، یادگیری، تعامرل و...   تواند برای انواع مهارتها می بازی از اسباب

 کاربرد داشته باشد.
در هنگرام  های خارج از اختیار محقق از جمله اینکره   پژوهش حاضر دارای محدودیت

شدند و به علرت  وبیش در پاسخگویی دچار مشکل می ها کم ژوهش، آزمودنیاجرای ابزار پ
هرای در اختیرار محقرق از جملره      و محدودیتآمد تعداد باتالی سؤاتالت وقفه زمانی پیش می
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اینکه محدود کردن جامعره آمراری بره شرهر اصرفهان و محردود کرردن جامعره آمراری بره           
 آموزان پایه اول، دوم و سوم دبستان بود. دانش
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بررازی برررای آمرروزش رفتررار مصرررف بهینرره   (. طراحرری اسررباب6971عمررارلو، حمیدرضررا. )
نامرره  دبسررتانی شررهر تبریررز(. پایرران آب بررا رویکرررد شررناختی )کودکرران مقطررع پرریش

ارشررد رشررته طراحرری صررنعتی، گررروه طراحرری صررنعتی، دانشررکده         کارشناسرری
 .6971طراحی اسالمی. دانشگاه هنر اسالمی تبریز. شهریورماه 

. نشرررر پررررورش خالقیرررت کودکررران در خانررره و مدرسررره (. 6971فرررر  مهرررر، حسرررین )
 اصفهان: اعلی.

ای، جررواد. قرردرتی میررر کرروهی، مهرردی. افررروز، غالمعلرری. شررریفی، حسررن پاشررا. اته       
آمرروزان  شبررسرری رابطرره محرریط آموزشررگاهی و هرروش بررا خالقیررت دانرر (. 6911)

 .6، شماره 9. رهبری و مدیریت آموزشی، دوره دختر و پسر تیزهوش
گیررری آمررروزش. مجلررره   پرررذیری در انررردازه نظریررره تعمرریم (. 6991کیررامنش، علیرضرررا. ) 

 .روانشناسی و علوم تربیتی
هرررا و کاربردهرررای  هرررا، روش درمرررانی )نظریررره برررازی. (6972)محمرررد اسرررماعیل، الهررره. 

 نشر دانژه. . چاپ سوم، تهران:بالینی(

اثربخشرری (. 6971فررر، محمرردعلی؛ رادبخررش، ناهیررد؛ کیرران ارثرری، فرحنرراز. )     محمرردی
. مجلرره ابتکررار و خالقیررت در گررویی بررر افررزایش خالقیررت کودکرران  بررازی و قصرره

 .4، شماره 1علوم انسانی، دوره 
آمررروزان خرررال  و  عوامرررل مرررؤثر برررر خالقیرررت در دانرررش(. 6971محمرررودی، بختیرررار. )

، تهررران، المللرری روانشناسرری و علرروم اجتمرراعی   کنفرررانس بررین پنجمررین ، عررادی
 همایشگران مهر اشرا .

 . تهران: انتشارات سمت.شناسی تنتیکروان(. 6991منصور، محمود. )
آمررروزان  بررسررری ترررأثیر آمررروزش خالقیرررت برررر دانرررش    (. 6976)منطقررری، مرتضررری.  

 «سرریهررای برنامرره در پررژوهش»دبسررتانی و دبسررتانی. مجلرره علمرری پژوهشرری   پرریش
 .6، شماره 1انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، دوره 
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