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  چکیده

 6دبستانی)ئله در دختران پیشهای حل مسبر رشد مهارتنمایش خالق  تأثیراین پژوهش به منظور بررسی 

پس آزمون با گروه کنترل  _. روش پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون شد( استان تهران انجام سال

 بوددبستانی استان تهران ( دوره پیش از دبستان مراکز پیشهسال 6) کلیه کودکان دختر جامعه آماری،. بود

در دو گروه کنترل و  اب شده وانتخ ایگیری تصادفی چند مرحلهروش نمونه بهنفر  66ها که از بین آن

ساعته، توسط محقق  8جلسه  81نمایش خالق به مدت  فنونها و . فعالیتگرفتندمورد مطالعه قرارآزمایش 

 وام گرفته ترکیبیمسئله، های حلگیری مهارتابزار مورد استفاده جهت اندازهزمایش ارائه شد. به گروه آ

ها و خرده ها و شباهتطلب، فراخنای ارقام، طراحی مکعبدرک مکسلر شامل های هوش واز خرده آزمون

با های حل مسأله مهارتگیری اعتبار ابزار اندازه ( بود.Bآزمون تصویری فرم) آزمون خالقیت تورنس

 ، تحلیل عاملی تأییدی و پایایی مرکب مورد تأیید قرار گرفت.روانشناسیاستفاده از توافق نظر صاحبنظران 

های نمایش اجرای فعالیتدرصد اطمینان،  99با بیش از  نشان داد که ریانس چندمتغیرهتحلیل کووانتایج 

های حل دهی، تحلیل، تولید و ارزشیابی و به طور کلی بر مهارتهای یادآوری، سازمانخالق بر مهارت

 . داردداری مثبت و معنی تأثیرمسئله 

  یش خالقنما ؛مسالههای حلمهارت دبستانی؛پیش: واژگان کلیدی

 مقدمه

مقارن با تغییر و تحوالت سریع در جوامع امروزی، استانداردها وتقاضاهای محیطی 

تر شده است. به این ها نیز پیچیدهتحول شده و مسائل و مشکالت انسان دستخوش تغییر و
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(. 8311 )کسمایی، شکل حل بسیاری از مسائل، مستلزم بکارگیری سطوح باالی تفکر است

 عنوان به نوجوانان و کودکان سازیآماده فرآیند جامعه، شدن متنوع و پیچیدگی با

)معتمدی،  شودمی ترپیچیده و دشوارتر آینده، رهبران و مولد شهروندانمستقل،  متفکران

(. بر این اساس و به منظور روبرو شدن با 8398 حاج بابایی، بیگلریان، فالح سلوکالیی،

مسئله را یاد های تفکر و حلیستی مهارتافراد با انگیز جامعه امروزی،تحوالت شگفت

های زندگی، برای داشتن متفکرانی مستقل در تمام عرصه (.8313 )راستگو، بگیرند

در این  (.2688، 8)گاندرسون های برنامه درسی نفوذ کندمسئله باید در تمام عرصهحل

با پیامدهای ناشی از رابطه، تعلیم و تربیت هرکشوری وظیفه یاد دادن چگونگی برخورد 

 هایحاضر برنامه حال در(. 8313 )راستگو، تغییرات گسترده امروزی را بر عهده دارد

 یالزمه مهارت این فراگیری که اند. چرایافته مسئله تمرکزحل آموزش بر آموزشی

های یکی از حوزه (.8311 )کریمیان پور، است مفید و متفکر افراد تربیت و پرورش

ی مختلف کاربرد موثری هاتواند در آموزشهنر می. موزش و پرورش هنر استمرتبط با آ

 یکی از ابزارهای هنری مناسب در آموزش، هنر نمایش است (.8398 )نظری، داشته باشد

ق به عنوان یکی از امروزه متخصصان آموزش به اهمیت نمایش خال (.8319 )کنتراکتور،

شرفت تکنولوژی، قصه و نمایش به عنوان اولین علی رغم پی اند وپی بردههای هنر شاخه

 (. تأثیر8398 )نظری، اختراعات بشر همچنان استوار و پا برجا در زندگی بشر حضور دارند

 تربیتی ابزارهای از یکی عنوان به آن از امروزه که است حدی به خالق نمایش سازنده

 (.2688 ،2آکرونکو)آکرونکو و  شودمی یاد معاصر تربیت و تعلیم در مؤثر بسیار

مساله شود به نوعی دربردارنده سطوحی از حلبیشتر آنچه در زندگی روزمره انجام می

کاری، وجود  هایاست. اقتصاد دنیای در حال تغییر، شرایط اجتماعی و مسئولیت

حل  (.8312)قاسمی و احدی،  سازدهای حل مساله را برای هر شخص ضروری میمهارت

هایی است که منجر به پاسخ درست یادگیرنده ها و مهارترد دانشمساله تشخیص و کارب

شود. عنصر اصلی حل مساله کاربست دانش و و یا رسیدن به هدف مورد نظر می
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معتقد  8جرج پولیا (.8311)سیف،  های تازه استهای قبال آموخته شده در موقعیتمهارت

که از اوایل کودکی و مساله چیزی جز کشف کردن نیست و معتقد است است که حل

مساله مطرح مساله را به کودکان یاد داد. او مراحلی را برای حلدبستان باید روش حل

هایی را برشمرده است که شامل فهمیدن یا درک مساله، کند و برای هر کدام مهارتمی

 (.8311)آقازاده و احدیان،  طرح نقشه، اجرای نقشه و ارزیابی نتایج است

مهارت خوب  .8برد که عبارت است از: نام میرا مساله ارت حلکورتیس هشت مه

مهارت محاسبه و  .4 مهارت ردیف کردن .3 بندی کردنمهارت طبقه .2مشاهده کردن 

مهارت درک  .1 مهارت آگاهی و ادراک زمانی .6 مهارت فهم روابط فضایی .9ریاضی 

 (.8319)کورتیس،  الگو .1 روابط علت و معلولی

برند که نام میرا مساله های متنوع و گاه مختلفی از حلمهارت ،ن متعددنظراصاحب

های آن از مارزینو مساله و مهارتریف از حلاترین تعشاید یکی از معتبرترین و کامل

کند که باید در مدارس به آموزان ذکر میمساله را برای دانشهای حلباشد. او مهارتمی

اند و با توجه این پژوهش از نظرات و دیدگاه وی بهره جسته توجه شود. لذا محققان هاآن

گیرد، لذا به برخی از سال( انجام می 6دبستانی )که پژوهش روی کودکان پیشبه این

  است. شدههای حل مساله که در این سنین بیشتر مطرح است توجه مهارت

ل را به کار گیرند که های ذیمساله باید مهارتآموزان برای حلاز نظر مارزینو، دانش

آوری مرکزی، جمعهای گیرد. مهارتمی هایی را در برهر کدام خود خرده مهارت

کردن، ارزشیابی )مارزینو، دادن، تحلیل، تولید، یکپارچهی، سازماناطالعات، یادآور

های مذکور، پنج مهارت ضروری و مطرح را مورد بررسی قرار (. محقق از مهارت8319

 دهد: می

پردازند تا ها یا راهبردهایی است که افراد آگاهانه به آن میهارت یادآوری: فعالیتم

 اطالعات را در حافظه خود ذخیره و آن را بازیابی کنند. 

                                                           
1  . Polya 
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دهی: منظور از این مهارت، آرایش و تنظیم اطالعات است تا این مهارت سازمان

کردن به عبارتی، به وسیله جوراطالعات بهتر فهمیده شده و به طور کارآمدتر ارائه شود. 

 .آیندمی ها، اطالعات به صورت ساختار درها و توالیتشابهات و توجه به تفاوت

کردن و وضوح بخشیدن به اطالعات موجود از طریق مهارت تحلیل: در واقع روشن

 ها و روابط است.بررسی بخش

دید است. در واقع در های جمهارت تولید: به معنای تولید اطالعات، معنی یا اندیشه

آیند و اغلب با ساختارهای جدید دوباره طرح تولید، اطالعات و افکار جدید به میان می

 شوند.می

 (.8319، )مارزینو هاستمستدل بودن و کیفیت اندیشه مهارت ارزشیابی: ارزیابی معقول و

اند که از ههای آن پرداختمساله و مهارتهای متعددی به حلافراد گوناگون و دیدگاه

داند. آنچه برای او اهمیت دارد مساله میها دیویی است که تفکر را حلمشهورترین آن

مساله، گردآوری مساله را شامل بیانو مراحل حلا .مساله است نه محصول آنفرایند حل

 داندگیری میحل و نتیجهاطالعات، تدوین فرضیه، آزمایش فرضیه، انتخاب بهترین راه

 (.8398 یروانی، شرفی،ا ،دی)امیراحم

دانند و مساله را آموختنی میباشد که حلدیدگاه دیگر مربوط به رفتارگرایان می

مساله است. طبق نظریه فوق، هر مساله به عنوان یک ها بر مکانیسم پاسخ در حلتمرکز آن

ها پاسخانگیزد که هر یک از این ها را برمیای از پاسخشود که مجموعهمحرک قلمداد می

هایی که بیش از همه تقویت در مقابل آن محرک، نیرومندی خاص خود را دارد و پاسخ

برای رسد این دیدگاه نتواند شوند. به نظر میاند، در بیشترین مرتبه با مساله مرتبط میشده

)احمدی زاده،  ای است، کفایت کندمسائل پیچیده که متضمن عناصر و ارتباطات پیچیده

8313 .) 

مساله را به عنوان واکنشی در برابر ظهور نظریه محرک و پاسخ یدگاه گشتالت حلد

بینش منجر به تبدیل شرایط پیچیده به ساختارهای منسجم و کلی  که در آن، داندمی

های شود و از ترکیب ایدهمساله فعالیتی است که شامل معنا دادن به بینشی میشود و حلمی

دهد. اما دیدگاه پردازش اطالعات، ذهن انسان را مثل فرایند مختلف یک راه حل ارائه می
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های داند و در پی آن است که عملکرد انسان در فعالیتپردازش اطالعات کامپیوتر می

مساله را به وسیله کامپیوتر شبیه سازی کند. مزیت این دیدگاه آن است که شناختی مثل حل

های نماید و تفسیرهای نظری درباره مولفهمساله را به طور مفصل تحلیل میعملکرد حل

، 8دهد )نیوئل و سایمونرا به خوبی توضیح می یندهای شناختی درگیر در حل مسالهفرا

8912.) 

های آن مورد تاکید زیادی است و به مساله و مهارتدر سیستم آموزش و پرورش حل

نظران بیشتر صاحبباشد. های درسی مورد توجه جامعه میعنوان یک رویکرد در برنامه

های سنتی در مدارس است. تربیتی معتقدند که فقر تفکر افراد، نتیجه حاکمیت روش

)حاجیار، شریعتمداری، نادری و سیف نراقی،  ها بیاموزندکردن را به بچه مدارس باید فکر

ها نقش مهمی در دستیابی به اهداف آموزشی و تنظیم وضعیت آموزش (. روش8316

توان به یادگیرندگان نحوه استفاده از دانش و های موثر میتفاده از روشدارند. با اس

های های هنر، یکی از روشها را آموخت. نمایش خالق به عنوان یکی از شاخهمهارت

بر تقویت  3(. بلوم2686، 2)بیرکن کایا اساسی یادگیری مبتنی بر تجربه و عمل است

کند. از نظر او، در نمایش خالق، االتر تاکید میهای سطح بمساله و مهارتهای حلتوانایی

های ها و اقتباس داستانهای مبتنی بر بداهه و شرکت در آنآموزان هنگام خلق صحنهدانش

ها را نامگذاری کنند. در واقع، بسیاری از گوناگون برای اجرای نمایش، باید شخصیت

توان در نمایش خالق به کار های فکری سطوح باالتر را میهای آموزشی و مهارتشیوه

 (.8319فرد، )ارغوانی گرفت

نمایش خالق انجام تمرینات نمایشی بدون مراعات قواعد رسمی نمایش است که 

ها و های حرکتی و بازیها و نوآوریالبداهه، تمرینهای فیپانتومیم، قطعات و داستان

 (.8316ول، )هینیگ و استیل شودسرودهای نمایشی را شامل می
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است  «فعالیت»در همان  یش خالق نمایشی است که اوال ارزش آننما 8از نظر کازلین

در واقع، در هر لحظه هر فعالیتی انجام شد،  «در همان لحظه» شود و دومه انجام میک

ر تمرین یا اجرایی، اثر مثبت خود را پس از خود بر جای هارزشش در همان جاست. 

بودنش است. یعنی خودجوش بودن، یعنی « انگیختهخود»گذارد. دومین ویژگی آن، می

( نمایش خالق را 2669) 2رفتاری که از آنِ خود شخص است و تقلیدی نیست. زنبرگر

داند که افراد از طریق آن، با استفاده از تخیل خود، خواسته خود یا اشخاص فعالیتی می

ودکان است که تمام کشند. نمایش خالق نوعی بازی تخیلی برای کدیگر را به تصویر می

 منابع یادگیری را با هم ادغام کرده و چهارچوبی برای پردازش مسائل پیچیده است

 (.2669)زنبرگر، 

داند. خالقیت توانایی مساله می( یکی از اهداف نمایش خالق را حل2661) 3توند

د مساله دارند. قصمساله است. هدف نمایش خالق تربیت افرادی است که توانایی حلحل

های بازیگری افراد به خود آنان است و نیز تقویت این نمایش خالق نشان دادن توانایی

ها بتوانند مستقل عمل نمایند و مسائل مربوط به خود را نخست درک و ها تا آنتوانایی

 (.8311)آقاعباسی،  سپس در حل آنها مشارکت کنند

تایج نمایش خالق ذکر کرد که توان پرورش رشد شناختی و عقالنی را از نبنابراین می

پردازند های دشوار و پیچیده، به تفکر بیشتر میکودکان در آن ضمن رویارویی با موقعیت

پردازند. گیری مستقالنه میکنند و به حل مسائل و نتیجهو علل رخدادها را درک می

 کند، تواناییشرکت در نمایش خالق به تحول خالقیت، ابتکار و کنجکاوی کمک می

آموزد و باعث تحول خودآگاهی و قدرت تخیل آنان آموزان میپرسشگری را به دانش

(. نمایش خالق در نظام آموزشی و پرورشی کشورها روش مناسبی 2666، 4شود )آنارالمی

 (، آنارال2688) 9شود. بسیاری مثل گنگلسکی و فینکلبرای تعلیم و تربیت محسوب می
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 ( و آقاعباسی2669) (، زنبرگر8319) (، کنتراکتور2686) 8اگلو(، سنگون و اسکندر2666)

باتوجه به مسائل گفته مساله توجه و تاکید داشتند. ( به ارتباط نمایش خالق و حل8311)

ضرورت  مساله خصوصا از سنین پیش از دبستان از اهمیت وهای حلشده، آموختن مهارت

گیری دوران کودکی دوران شکل که (. چرا8311 )کریمیان پور، شودزیادی برخوردار می

ها این باید عادات درست اندیشیدن را از همین دوران در آن شخصیت انسان است. بنابر

در این راستا جهت مطالعه  (.8396 ،، شقاقی و کالنتری میبدی)سیفی گندمانی نهادینه کرد

 شوند: های پژوهشی ذیل مطرح میتجربی چنین فرایندی، فرضیه

استان تهران، تاثیر  یدبستانمسئله دختران پیشهای حلالق بر رشد مهارتنمایش خ. 8

 داری دارد.مثبت و معنی

دختران پیش دبستانی استان تهران، تاثیر  "یادآوری "نمایش خالق بر رشد مهارت . 2

 داری دارد.مثبت و معنی

هران، تاثیر دبستانی استان تدختران پیش "دهیسازمان "نمایش خالق بر رشد مهارت. 3

 داری دارد.مثبت و معنی

دبستانی استان تهران، تاثیر دختران پیش "تحلیل "نمایش خالق بر رشد مهارت . 4

 داری دارد.مثبت و معنی

دبستانی استان تهران، تاثیر مثبت دختران پیش "تولید  "نمایش خالق بر رشد مهارت . 9

 داری دارد.و معنی

دبستانی استان تهران، تاثیر دختران پیش "ارزشیابی " نمایش خالق بر رشد مهارت. 6

 .داری داردمثبت و معنی

 پژوهش روش

آزمایشی بوده و از با توجه به موضوع تحقیق، پژوهش حاضر از نوع کمی و روش آن شبه

ژوهش، با . به این صورت که پشدپس آزمون با گروه کنترل استفاده  _طرح پیش آزمون 

)تمرینات نمایش خالق(  یکی گروه آزمایش که عمل آزمایشی د،دو گروه سرو کار دار

                                                           
1. Sengun and Iskenderoglu 
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در این  کنند.کنند و دیگری گروه گواه که عمل آزمایشی را دریافت نمیدریافت می را

متغیر مستقل است. زیرا به دستکاری آن پرداخته شده است تا « نمایش خالق»پژوهش، 

متغیر وابسته « مسئلههای حلمهارت»مسئله بررسی شود و های حلبر رشد مهارت تأثیر آن

است، اثر سن،  سال 6، شامل دختران پیش دبستانی از آنجایی که این تحقیق، تنها است.

برای اطمینان از تجانس همچنین . ه استکنترل شد اجرای تحقیقجنس و پایه تحصیلی در 

هر دو گروه آزمون استفاده شد. چون ، از پیشو به منظور کنترل تصادفی اولیه هاگروه

تا حدی دارای موقعیت  توان گفتکنترل و آزمایش از یک منطقه انتخاب شدند، می

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 

آموزانی که در گروه کنترل قرار داشتند خواسته شد که ربی دانشد. در طی اجرا نیز از مکر

نکند و تنها گروه های نمایش خالق در کالس استفاده ها و تمرینطی این مدت از فعالیت

آزمون و  اعتبارنمایش را دریافت کنند. بعد از تعیین پایایی و  هایآزمایش تمرین

زمایش وکنترل، در هر دو گروه، های آهای تحقیق در گروهجایگزینی آزمودنی

آزمایش، عمل آزمایشی یعنی آزمون به صورت فردی اجرا شده و سپس گروه پیش

)شرح آن در جدول زیر آمده جلسه دریافت کرد  81نمایش خالق را به مدت  هایتمرین

 شد.  س پس آزمون برای هر دو گروه اجراو سپاست( 

 . شرح جلسات گروه1جدول 

هجلس  اهداف 
امه یت های آموزشی )برنفعال

 آموزشی(

 های تولیدی و خالقیت )پیش بینی، شرح و بسط دادن(مهارت 8

تمرینات گرم کننده، 

های پانتومیم و بداهه تمرین

 سازی، آیینه بازی

2 
های تولیدی و خالقیت )استنباط، ارزشیابی )ایجاد مالک، وارسی(، مهارت

 پیش بینی، شرح و بسط دادن(

کننده، تمرینات تمرینات گرم 

 نمایشی کالمی و  بداهه
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 های تولیدی و خالقیت )شرح و بسط دادن(مهارت 3
تمرینات گرم کننده، بازی 

 نمایشی صندوقچه خیالی

4 

ها، شناسایی دهی)مقایسه، ارائه و بازنمایی(، تحلیل )شناسایی مولفهسازمان

پیش بینی،  های تولیدی و خالقیت )استنباط،روابط بین اجزا ( ، مهارت

 شرح و بسط دادن(، ارزشیابی )ایجاد مالک، وارسی(

تمرینات گرم کننده، پانتومیم 

 و نمایش تلفن بازی

9 

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

های تولیدی و ها(، مهارتتصور  اصلی، شناسایی روابط، شناسایی مولفه

 ش بینی، شرح و  بسط دادن(خالقیت )استنباط، پی

تمرینات گرم کننده، پانتومیم 

درختی که "و نمایش داستان 

 "رشدکرد

6 
ارزیابی )وارسی(،  تحلیل )شناسایی تصور  و اندیشه اصلی، شناسایی 

 های تولیدی )استنباط(ها(، خالقیت و مهارتمولفه

بازی و تمرینات گرم کننده، 

نه نمیتونی منو دور "پانتومیم 

 "ازی بند

 دهی)نظم و ترتیب و رده بندی، بازنمایی(، تحلیل)شناسایی روابط(سازمان 1
بازی و تمرینات گرم کننده، 

 پانتومیم اشعار  روایی

 ارزشیابی و قضاوت )ایجاد  مالک، وارسی( 1
تمرینات گرم کننده، بداهه 

 سازی، پانتومیم

 ح و بسط دادن(های تولیدی و خالقیت )استنباط، پیش بینی، شرمهارت 9

تمرینات گرم کننده، بداهه 

خرس دم » سازی داستان 

 «کوتاه 

 دهی)مقایسه، بازنمایی(تحلیل )شناسایی روابط(، سازمان 86
تمرینات گرم کننده، بازی 

 آشنایی برقراری ارتباط

88 
های دهی )طبقه بندی، مقایسه، رده بندی، ارائه(، خالقیت و مهارتسازمان

ها، روابط و نی، شرح و بسط دادن(، تحلیل)شناسایی مولفهبیتولیدی )پیش

الگوها، شناسایی تصور اصلی و خطاها(، حافظه و  یادآوری )رمز گذاری، 

تمرینات گرم کننده، پانتومیم  

های حیوانی و بازی شخصیت

 )شخصیت سازی(
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 یادآوری(

82 
 دهی)طبقههای تولیدی و خالقیت )شرح و بسط دادن(، سازمانمهارت

 بندی، مقایسه(، یادآوری )یادآوری(

تمرینات گرم کننده، بازی 

 صندوقچه خیالی، بازی شکار

83 
سازمان دادن )بازنمایی(، تحلیل)شناسایی اندیشه و تصور اصلی، روابط و 

 مولفه ها(، مهارت های تولیدی)پیش بینی(

تمرینات گرم کننده، بازی 

 ساخت تصویر

84 
خالقیت و مهارت های ، یادآوری(، یادآوری و حافظه )رمز گذاری

 تولیدی )شرح و بسط دادن(

تمرینات گرم کننده، بازی 

 مجسمه سازی، بازی حافظه

89 

های تولیدی دهی)طبقه بندی، مقایسه، ارائه(، خالقیت و مهارتسازمان

ها و روابط و خطاها(، حافظه )شرح و بسط دادن(،  تحلیل)شناسایی مولفه

 زیابی)وارسی(یادآوری)یادآوری(، ار

تمرینات گرم کننده، پانتومیم 

 و بازی نقش

86 
های تولیدی و خالقیت )پیش بینی، شرح و بسط دادن(، حافظه و مهارت

 یادآوری)یادآوری(
 تمرینات گرم کننده، پانتومیم

81 
های تولیدی و خالقیت )استنباط، شرح و بسط دادن، پیش بینی(، مهارت

 ارزشیابی)وارسی(
 م کننده، پانتومیمتمرینات گر

81 

های تولیدی و خالقیت)پیش بینی، شرح و بسط دادن(، مهارت

دهی)مقایسه، طبقه بندی، ارائه(، ارزشیابی)ایجاد مالک، وارسی(، سازمان

 تحلیل)شناسایی مولفه ها و روابط(، حافظه و یادآوری)یادآوری(

تمرینات گرم کننده، پانتومیم، 

 بازی ساخت وسیله نقلیه

دبستانی استان تهران سال( مراکز پیش6) ه آماری این تحقیق کلیه کودکان دخترجامع

مختلف استان  مناطقای از بین گیری تصادفی چند مرحلهاست که با استفاده از روش نمونه

دبستانی این منطقه، دو تهران، یک منطقه به صورت تصادفی انتخاب و از بین مراکز پیش

 6)کودکان  دبستاناب شد. هر مرکز دارای دو کالس پیشمرکز به صورت تصادفی انتخ

به طور تصادفی از بین دو کالس یک مرکز، یک کالس در  وکالس بود  4جمعا که  سال(

جای  گروه آزمایش و از دو کالس دیگر در مرکز دیگر، یک کالس در گروه کنترل
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 4/6با حجم اثر  8کوهننفر بود که مطابق با جدول  36نیز در هر گروه  حجم نمونهگرفتند. 

 است.  11/6دارای قدرتی معادل با 

های حل مسئله آوری اطالعات مورد نیاز در خصوص بررسی مهارتابزار جمع

کودکان )فرم  2وکسلرهوشی  هایآزموناز خرده وام گرفته کودکان آزمونی ترکیبی

، درک )برای سنجش مهارت تحلیل(ها: طراحی مکعبشامل (3تجدید نظر شده

، دهی()برای سنجش مهارت سازمانها، شباهت)برای سنجش مهارت ارزشیابی(مطلب

و خرده آزمون خالقیت  )برای سنجش مهارت یادآوری(فراخنای ارقام)حافظه(

خرده اعتبار محتوایی  .بود()برای سنجش مهارت تولید( Bتورنس)فرم تصویری 

به  ( 2663) 9و مارنات 4اثبر اساس نظرات گر های مورد استفاده در این پژوهشآزمون

 متخصصان استناد به توافق نظرو با  مسئلههای حلخرده مهارت برای ارزیابیها تناسب آن

های حل مبنی بر قابلیت این خرده آزمون ها برای سنجش مهارتسنجی روانو  روانشناسی

 . مورد تأیید قرار گرفت مسأله

 96/6حاسبه شده، ن و هم بازآزمایی مکردپایایی کلی آزمون که هم با روش دو نیمه

برای سنجد، نیز که آفرینندگی را می 6آزمون خالقیت تورنس(. 8316 )کرمی، است

دارای دو بخش کالمی و مورد استفاده قرار گرفت که در حل مسأله سنجش مهارت تولید 

است. عوامل این آزمون)بسط، اصالت،  Bو  Aتصویری است که هر کدام دارای دو فرم 

ها، تولید ها و مقولههای فراوان، تولید روشپذیری(، استعداد تولید ایدهسیالی، انعطاف

(. این 8311 همکاران، )ذکریایی و سنجندهای بدیع و توجه به جزئیات یک امر را میایده

های بعد است و از سطح پیش دبستان تا دوره 96/6تا  16/6آزمون دارای ضریب پایایی بین 

، پایایی به منظور مطالعه (.8319 مومنی مهموئی و اوجی نژاد،) قابل استفاده است از دانشگاه

روی  آزمون ،در مطالعه حاضر های حل مسألهآزمون مهارت ای و پایایی مرکباعتبار سازه

                                                           
1. Cohen  

2. Wechsler  

3. WISC-III 

4. Groth 

5. Marnat 

6. Torrance 
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تحلیل عاملی  ،آلفای کرونباخ مقادیرو شده دبستانی اجرا پیش سال 6نفر از دختران  66

 مورد محاسبه قرار گرفت. 2و  8بر اساس جداول  تاییدی و پایایی مرکب

 . نتایج پایایی آلفای کرونباخ1جدول 

 پایایی خرده آزمون

 16/6 هاطراحی مکعب

 19/6 درک مطلب

 11/6 هاشباهت

 18/6 فراخنای ارقام

 19/6 خالقیت تورنس

 11/6 مسئله)کل(های حلمهارت

 . نتایج تحلیل عاملی تاییدی2جدول

 پایایی مرکب مسألههای حلبار عاملی استاندارد شده روی مهارت ونخرده آزم

 64/6 11/6 )تحلیل( هاطراحی مکعب

 14/6 16/6 )ارزشیابی( درک مطلب

 66/6 11/6 )سازماندهی( هاشباهت

 63/6 19/6 )یادآوری( فراخنای ارقام

 13/6 11/6 )تولید( خالقیت تورنس

 19/6 پایایی مرکب  )حل مسئله(

های وام گرفته شده توان اذعان داشت که خرده آزمونمیول ااین جدمقادیر با توجه به 

ها، با توجه به دارای پایایی قابل قبولی هستند، این در حالی است که این خرده آزمون

، p<68/6) به صورت معنی داری درصد اطمینان 99با بیش از  توانندبارهای عاملی، می

3<t  )زش داشته های تحلیل عاملی تأییدی براو با داده سأله را بسنجندمهای حلمهارت

 (.8GFI ،68/6>2RMSEA>9/6)  باشند

نمایش خالق بود که شامل  هایروی گروه آزمایش اجرا شد تمرین عمل آزمایشی که

های دست گرمی، بازی، اجرای پانتومیم)گفتگو با حرکات بدن(، حرکات ریتمیک، تمرین

گویی و اجرای موضوعات مختلف بصورت بداهه، شخصیت سازی و ههسازی و بدیبدیهه

                                                           
1. Goodness of Fit Index 

2. Root Mean Square Error of Approximation 
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های مختلف، وانمود بازی و... بود که هایی بر اساس موضوع یا شخصیتاجرای نمایش

ها کودکان با طبق این تمرینا شد. ها با هدایت مربی اجرها توسط خود بچههمه آن

های حلراه پانتومیم و ... کات نمایشی،حرشدند که باید با دار مواجه میهایی مسئلهموقعیت

ها کودکان را در موقعیتی سازیکردند. بدیههمسئله انتخاب و اجرا می برای حلمناسب 

ها، طی این تمرین های مختلف برسند.دادند که با خالقیت و تفکر به پاسخقرار می

ها را ادامه دهند. نشد تا کودکان آهای نیمه کاره یا موضوعات مختلف انتخاب میداستان

و کردند ها و حیوانات مختلف را ایفا میشخصیت ، اشیاء مختلف،ها نقش افرادهمچنین آن

نمایش  و برنامه آموزش )جهت مالحظه جزئیات اجرای گذاشتندها میخود را جای آن

هر دو گروه کنترل و  بعد از اتمام، پس آزمون در .مراجعه کنید( 8خالق به پیوست 

 گذاری شد. نمره  اجرا شده و طبق دفترچه راهنما آزمایش

در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده 

اطالعات میانگین، انحراف استاندارد، جدول  گیری ازاست. در بخش آمار توصیفی با بهره

بیش از یک الوه بر پیش آزمون ع، از آنجایی که نمودار و... و در بخش آمار استنباطی و

استفاده تحلیل کواریانس چند متغیره از  گیرد،متغیر وابسته همزمان مورد تحلیل قرار می

  .شد

 ی پژوهشهایافته

انحراف استاندارد هر  میانگین وبه توصیف  ابتدا با استفاده از آمار توصیفی در این بخش

   .گروه پرداخته شده است

انحراف استاندارد نمرات گروه آزمایش و کنترل را در جدول زیر میانگین و 

 دهد.آزمون به تفکیک هر مهارت و متغیر نشان میآزمون و پسپیش
 . میانگین و انحراف استاندارد گروه آزمایش و کنترل3جدول 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه نوع آزمون راهبرد

 

 

 یادآوری مهارت

 

 پیش آزمون

 

 33268/8 9666/1 36 آزمایش

9333/189911/8 36 کنترل

9861/129931/8 66 کل
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 پس آزمون 

 آزمایش

 کنترل

 کل

36 1661/986691/8

36 6333/199943/6

66 2966/924363/8

 

 

 دهیسازمان مهارت

 

 

 پیش آزمون

 

 آزمایش

 کنترل

 کل

36 6666/86 89893/8 

36 1661/913636/6

66 2333/8664146/8

 

 پس آزمون

 

 آزمایش

 کنترل

 کل

36 9666/8299993/6

36 266/8616986/6

66 9966/8862669/8

 

 

 تحلیل مهارت

 

 

 

 پیش آزمون

 

 آزمایش

 کنترل

 کل

36 1333/9 14664/6 

36 2666/934933/8

66 9861/982134/8

 

 پس آزمون

 

 آزمایش

 کنترل

 کل

36 6666/8896912/6

36 6666/989893/8

66 3666/8626629/8

 

 

 تولید مهارت

 

 

 پیش آزمون

 

 آزمایش

 کنترل

 کل

36 2333/39 98139/88 

36 6666/3816818/88

66 4861/3396883/88

 پس آزمون

2666/9146869/83 36 آزمایش

2661/3394498/82 36 کنترل

2333/4966413/81 66 کل

 

 

 ارزشیابی رتمها

 

 

 

 پیش آزمون

 

8666/966811/8 36 آزمایش

66661/991621/6 36 کنترل

6133/968333/8 66 کل

 

 پس آزمون

 

6333/83 36 آزمایش

6161/9 36 کنترل 22996/8

6966/8831989/2 66 کل

9333/1269614/84 36 آزمایش پیش آزمون 
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آزمون ها بین میانگین نمرات پیششود در تمام متغیرهمانطور که در جدول مشاهده می

آزمون گروه آزمون در گروه آزمایش و کنترل تفاوت وجود دارد و میانگین پسو پس

ها باالتر از میانگین پس آزمون گروه کنترل است. در واقع میانگین متغیر آزمایش در همه

در حالی که  ،آزمون گروه آزمایش در تمام متغیرها افزایش پیدا کرده استنمرات در پس

 شود.در گروه کنترل تفاوت چندانی مشاهده نمی

ل کواریانس های تحلیها ابتدا به بررسی مفروضهداری تفاوتپیش از بررسی سطح معنی

 گردد:اشاره می

های های پارامتریک از آزمونازآنجایی که دقت آزمون. فرض نرمال بودن: 8

 گیری از آنها، باید شرایط اجرای آن را بررسی کرد.ناپارامتریک بیشتر است، جهت بهره

معموال برای آزمون . بودن توزیع آماری متغیرهاستنرمال ٬هاآزموناین نیاز گرفتن پیش

این پژوهش،  . درنتیجه، درشوداسمیرنوف استفاده می از آزمون کولموگراف ،بودنرمالن

ف اکولموگرابتدا جهت بررسی فرض نرمال بودن توزیع متغیرهای کمی، از آزمون 

 شده است.اسمیرنوف استفاده 

 . آزمون کولموگراف اسمیرنوف4جدول 

نپیش آزمو پس آزمون   

66 66  تعداد

2666/11  1966/16   میانگین         (a,b)پارامترهای نرمال

11623/28  13361/83   انحراف استاندارد                                           

646/6  611/6   بیشترین تفاوت                          میانه

646/6  611/6        مثبت                                                

631/6-  664/6-   منفی                                              

391/6  663/6   Zکولموگراف اسمیرنوف

666/8  168/6   سطح معنی داری

 هایمهارت

 حل مسئله
9661/6168662/82 36 رلکنت

 پس آزمون
6666/86496192/84 36 آزمایش

4666/1693988/82 36 کنترل
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در شود، است و با توجه به آن چه در جدول باال مشاهده میp>0/05 از آنجایی که 

 ل بودنفرض نرما باشد. بنابر اینمی p>0/05نیز،  آزموندر پس و p>0/05پیش آزمون، 

 شود.تایید می

 های رگرسیونمفروضه همگنی شیب. 2

 
 بررسی مفروضه همگنی شیب های رگرسیون. 1نمودار 

ها وجود دارد. بنابر این، خطی بین متغیرشود، رابطه خطی باتوجه به آنچه مشاهده می

حاظ آماری نیز بررسی کرد که در شود. این مفروضه را می توان به لبودن رابطه تایید می

 شود.جدول زیر مشاهده می

 پیش آزمون
100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 

 پس آزمون

140.00 

120.00 

100.00 

80.00 

60.00 

40.00 

 کنترل
 آزمایش
 کنترل
 آزمایش

 گروه

R  خطی میدان = 0.529 
R  خطی میدان = 0.901 
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 . اثرات تعاملی 5جدول 
 اتا

ور
جذ

م
ی 
دار

ی 
معن

ح 
سط

 

F
ت

سب
 ن

ت
ورا

جذ
ن م

گی
میان

 

ی
زاد

ه آ
رج

د
ت  

ورا
جذ

ع م
مو

مج

ع 
نو

II
I

 

 منبع

646/6 834/6 384/2 889/849 8 889/849  پیش آزمون  گروه

گروه، پیش آزمون بر متغیر بررسی  براساس آنچه در جدول باال آمده است اثر تعاملی

دار باشد. بنابر این، اثر تعاملی، معنیمی P>0/05  = 2.314(1,56)Fشد.  با توجه به نتایج،

  های رگرسیون تخطی نشده است.نبوده و از مفروضه همگنی شیب

 کواریانس  _مفروضه یکسانی ماتریس واریانس . 3

 . آزمون باکس6جدول 

/  ام باکس

/6  Fنسبت 

  8درجه آزادی

/  2درجه آزادی

/6   سطح معنی داری

از این مفروضه نیز تخطی نشده  است. بنابراین p> 0.001با توجه به نتایج، مقدار 

 است.

های حل مسأله در گروه های در مهارت هابررسی سطح معنی داری تفاوت به منظور

اشاره  1در جدول های چند متغیره به نتیجه آزمون، آزمایشی )تحت نمایش خالق( و کنترل

 شود.می



 49زمستان ، یکم، شماره اول سال پيش دبستان و دبستان،فصلنامه مطالعات                                                 52

 مسألههای حلجهت بررسی تأثیر نمایش خالق بر مهارت های چند متغیره. نتایج آزمون7جدول

 متغیرها

ون
زم

ر آ
دا

مق
 

د 
چن

ره
تغی

م
 

F
 

ی 
زاد

ه آ
رج

د

ضیه
فر

ی 
زاد

ه آ
رج

د
 

طا
خ

 

نی
 مع

طح
س

ی
دار

 

 حل مسئلههای مهارت

 رد پیالیی

 یلکزالمبدای و

 رد هتلینگ

 بزرگترین ریشه ری

 

111/6 

822/6 

892/1 

892/1 

 

419/16 

419/16 

419/16 

419/16 

 

666/9

666/9 

666/9 

666/9 

 

666/49 

666/49 

666/49 

666/49 

 

668/6 

668/6 

668/6 

668/6 

پیالیی، المبدای ویلکز، رد های چند متغیره رد ، با استفاده از آزمون1 در جدول

داری محاسبه شده است. فرضیه اول، فرضیه ین ریشه ری، سطح معنیو بزرگتر هتلینگ

در این جدول  مسألههای حلتأثیر نمایش خالق بر فعالیتاصلی پژوهش است که نتیجه 

 داری این تأثیر معادل باسطح معنیشود قابل مشاهده است. همانطور که مالحظه می

668/6p< 668/6در واقع . استp< های خالق در افزایش مهارتایش نم که دهدنشان می

مثبت و  تأثیر درصد اطمینان 99با بیش از  خرده آزمون به صورت همزمان( 9) مسئلهحل

 دارد.معنی داری 

های همچنین نتایج تحلیل کواریانس برای بررسی تأثیر نمایش خالق بر خرده آزمون

 شود.مشاهده می 1های حل مسأله در جدول مهارت
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جهت بررسی تأثیر نمایش خالق بر خرده  تحلیل کواریانس اثرات بین گروهی آزمون. 8جدول 

 مسألههای حلهای مهارتآزمون
            منبع      

 متغیر وابسته
 مجموع مجذورات

درجه 

 آزادی
 F میانگین مجذورات

سطح معنی 

 داری

            نمایش خالق    

 یادآوری    
8 668/6 

 دهیسازمان
8 668/6 

 تحلیل
8 668/6 

 تولید
8 668/6 

 ارزشیابی
8  

              خطا         

 یادآوری   
93   

 دهیسازمان
93   

 تحلیل
93   

 تولید
93   

 ارزشیابی
93   

           کل            

 یادآوری   
66    

 دهیسازمان
66    

 تحلیل
66    

 تولید
66    

 ارزشیابی
66    

 بررسی شود، نتایج تحلیل کواریانس برایمیمالحظه  1همانطور که در جدول شماره 

درصد اطمینان بر خرده  99نمایش خالق با بیش از  که دهداثرات بین گروهی نشان می

داری دارد های یادآوری، سازماندهی، تحلیل، تولید و ارزشیابی تأثیر مثبت و معنیمهارت

(668/6p<.) ده از نمایش خالق بر رشد اتوان گفت استفمینتایج این با توجه به  این بنابر

های فرضیه همه داشته است. بنابراینمثبت و معنی داری  تأثیرهای حل مسئله مهارت

 .شوندمی تأیید پژوهش
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 گیرینتیجهبحث و 

های نمایش خالق مثل توان گفت در بیشتر فعالیتمیپژوهش حاضر های یافتهبا توجه به 

شود ها خواسته میمختلف قرار داده و از آن هایهایی که کودکان را در موقعیتفعالیت

سازی کنند در واقع کودک با نوعی مسئله عکس العمل خود را به نمایش گذاشته و بداهه

های فکری های مختلف برخورد با آن با استفاده از مهارتحلروبرو شده و به بررسی راه

ی کودک در موقعیتی های نمایشی مشاهده شد که وقتپردازد. هنگام اجرای تمرینمی

گرفت، در ذهن خود به دنبال بررسی مشکل و موقعیت پرداخته و مانند گم شدن قرار می

کرد. به دنبال ارائه راه حلی برای آن بود و برای ارائه راه حل از مهارت تولید استفاده می

تواند بال در گفت میبه طور مثال یک کودک از پلیس کمک گرفته و کودک دیگر می

اورد، پرواز کند و خانه خودش را پیدا کند و... .  یا در موقعیتی که فردی مدتی طوالنی بی

مشغول صحبت با تلفن همگانی بود هر کودک برای حل این مسئله، برخورد و واکنش 

جایی از نمایش که صحبت از تجسم و تخیل و  کرد. از نظر محقق هرخاصی را مطرح می

ای قرار گرفته که ، در واقع کودک در موقعیت و مسئلهسازی به میان آمده استبداهه

های نمایش خالق های خالقانه مختلفی برای آن بیابد و واضح است که فعالیتباید ایده

همانطور که در بیان مساله نیز ذکر شد پرورش رشد  تماما مبتنی بر تجسم و تخیل هستند.

نمایش خالق است. کودکان در  شناختی و عقالنی و توانایی حل مساله یکی از نتایج

وگوها و گفت،سازی کنندطرح نمایشنامه را تشخیص دهند، بداههجریان نمایش باید 

های خود و یکدیگر را ارزیابی و های نمایش را مجدداً بیان و تنظیم کنند، صحنهصحنه

های خود گیرد تحلیل کنند، دربارۀ صحنهبرمی اجزا را که کل کار را در، نقد کنند

 ها مجدداً اجرا کنندها را تمرین و با توجه به تغییرات و بازنویسیمجدداً بیندیشند، آن

، تصمیم گیری، استدالل و نمایش منجر به ایجاد مهارت حل مساله (.8319)ارغوانی فرد، 

و  تایید پژوهش توان گفت فرضیه اولمی این بنابر(. 8316)مهدوی،  شودتفکر می

 شود.می حمایت
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 حل مسئله پژوهش مرتبطی هایالق بر رشد مهارتر خصوص تاثیر نمایش خمحقق د

توانند با نمایش خالق، افراد می توان ادعا کردیافت نکرد، اما با تکیه بر مبانی نظری می

های مختلف حل مشکالت ناشی از زندگی فکری خود را به کار بگیرند و راههای توانایی

 )ناظمی، داستانی نمایش را پیدا کنند و محک بزنندهای روزمره یا حتی مسائل شخصیت

ها درک و در حل آن رامسایل توانند (. در جریان نمایش خالق، کودکان می8319

( یکی از 8311) ( و آقاعباسی2661 ،8توند)(. از نظر 8311 )آقاعباسی، مشارکت کنند

مستقل عمل نمایند و  ها بتوانندوانایی حل مسئله است تا آناهداف نمایش خالق ایجاد ت

گیری با بهرهمسائل مربوط به خود را نخست درک و سپس در حل آنها مشارکت کنند. 

آموزند. مدارس جهت ایجاد از هنر در آموزش کودکان نحوه حل مسائل را می

 های مشارکتی به هنرهایی مانند نمایش نیاز دارندهای حل مسئله و مهارتمهارت

در توان گفت نیز می در تایید فرضیه دوم و مهارت یادآوری (. درباره2661 ،2آریلی)

کند به حافظه سپرده کودک آنچه مربی از او درخواست می ،های مختلف نمایشفعالیت

دهد. به طور مثال در و سپس آن را به صورت کالمی یا غیرکالمی نمایش می

ها را ترتیب، آن شد حرکات حیوانات را تصور کرده و بههایی که خواسته میفعالیت

اجرا کنند، یا خود را به عنوان یک بچه کوچک یا پیرمرد و... تصور کرده و نمایش 

ها را حاالت مختلف آن و ده از حافظه خود، خصوصیات، حرکاتدهند، کودکان با استفا

به طور کلی، در دادند. در ذهن خود یادآوری کرده و سپس هنگام اجرا آن را نمایش می

از نمایش خالق که فرد باید از تخیل خود بهره ببرد و آن را نمایش دهد، نیاز  هر فعالیت

 طبق گفته ناظمیبه استفاده از حافظه و یادآوری چیزی که به دنبال نمایش آن است دارد. 

های نمادین، ( استفاده از نمایش خالق و بازی8318) ( و سینایی8319) (، صمدی8319)

کنندگان شده و مهارت ت حفظ و یادگیری شرکتباعث پیشرفت چشمگیر در قدر

های دهی نیز در بسیاری از فعالیت. استفاده از مهارت سازمانهددحافظه را افزایش می

شود، به فرض یک شود. جایی که از کودکان خواسته مینمایش خالق مشاهده می

                                                           
1. Tonde 

2. Arieli 
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هایی که این وسیله ها ابتدا اجزا و بخششد که آنگاری یا ماشین و... بسازند، مشاهده می

 هاها تشکیل شده را به خاطر آورده و با کنار هم قرار دادن و یکپارچه کردن آناز آن

درباره تاثیر نمایش خالق بر شود. در واقع فرضیه سوم نیز تایید میساختند. وسیله را می

 بازرگان ( و8319) دهی نیز پژوهشی در دسترس نبود. اما از نظر صمدیمهارت سازمان

های مربوط به طبقه بندی، های مبتنی بر بازی باعث رشد مهارت( هنر و فعالیت8318)

های مربوط به یک عملکرد و بازنمایی تمایز و تفاوت، توالی و وانمود سازی توالی

های خرده مهارتمرتبط با ها طبق نظر مارزینو شود که این مهارتکالمی و عملی می

مهارت تحلیل نیز ارتباط توان گفت ید فرضیه چهارم نیز میدر تای باشند.دهی میسازمان

یا « های حیوانیپانتومیم شخصیت»هایی مثل زیادی با مهارت سازماندهی دارد. در فعالیت

و  یا هر فعالیتی که کودک یک وسیله یا تصویر را ساخته « ساخت تصویر»یا « بازی نقش»

های مختلف تشکیل دهنده آن و روشن بخشها و دهد، ابتدا به بررسی مولفهو نمایش می

ها ابتدا در تصور خود پردازد و در نهایت با کنار هم چیدن آنها میکردن روابط بین آن

دهد و گاهی نیز در نتیجه ارزیابی بقیه و بعد با استفاده از حرکات نمایشی آن را ارائه می

های مبتنی بر ( نیز، فعالیت8396) امنش و رمضانیاز نظر پویبرد. به خطاهای خود پی می

 کنند. همچنین از نظر آریلیبازی مهارت تحلیل و تفکر تحلیلی را در کودکان ایجاد می

هنر و به خصوص نمایش، مهارت تحلیل را در افراد تقویت ( 8316) ( و مهدوی2661)

، در واقع عنصر اصلی نمایش خالق )فرضیه پنجم( تولید و خالقیت نیزکند. مهارت می

ها کودک های آن وجود دارد. چرا که در بیشتر فعالیتبوده و بنابر این در بیشتر فعالیت

های مختلف و جدیدی را ایجاد و تولید کرده و به صورت ها و اندیشهها، فرضباید ایده

البداهه بودن یکی از خصوصیات اصلی نمایش خالق کالمی یا نمایش ارائه دهد. فی

هایی که کودک باید بداهه با مهارت تولید دارد. در فعالیت است که ارتباط مستقیمی

موقعیتی که چند کودک از  کند. مثال دراستفاده می سازی کند در واقع از تخیل خود

روز این زن با آن ها رو ذرند و یک گای میهای منزل زن سالخوردهها و گلمیان چمن

نتایج به دست د. نبرد بهره میشود. کودکان از مهارت تخیل و خالقیت خودر رو می 

(، 8311) نادری های ذکریایی، سیف نراقی، شریعتمداری وآمده در این فرضیه با پژوهش
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ها نشان باشد. نتایج این پژوهش( همسو می8319) ( و جعفری8392) صبوری و کیان

 دهد که استفاده از هنر و نمایش خالق منجر به رشد آفرییندگی  و خالقیت کودکانمی

 تحول به خالق نمایش هایفعالیت در شرکت ( نیز2666 ،8آنارال) از نظرشود. می

 آموزاندانش به را پرسشگری توانایی کند،می کمک کنجکاوی و خالقیت، ابتکار

عالوه بر همه این شود. می آنان تخیل قدرت و خودآگاهی تحول باعث و آموزدمی

پردازد. کودکان ی، کودک به ارزیابی میهای نمایشدر بسیاری از فعالیتها، مهارت

 کنندمیهای یکدیگر را ارزیابی و نقد صحنه های بداهه و...هنگام اجرای نمایش

(. نمایش خالق یک شیوه اساسی یادگیری برای کودکان است که 8319 )ارغوانی فرد،

(. 8311 کریایی و همکاران،)ذ شودمهارت ارزشیابی یکی از اهداف مهم آن محسوب می

 آموزش نقد و بررسی صحیح و ارزشیابی از امتیازهای اساسی نمایش استدر واقع 

 شود.بنابراین فرضیه آخر نیز تایید می (.8398 )نظری،

دهد استفاده از نمایش خالق منجر نتایج حاصل از این پژوهش نشان می کلی، به طور 

ز آن در مدارس هم به عنوان استفاده ا بنابراینشود. های حل مسئله میبه افزایش مهارت

های یک محتوای مستقل و مجزا و هم به عنوان یک روش آموزشی جهت رشد مهارت

شود. پیش دبستان پیشنهاد می دورهحل مسئله کودکان به مربیان و معلمین خصوصا در 

های درسی مدارس به ریزان درسی در طراحی برنامهشود برنامهپیشنهاد میهمچنین 

 بهره گیرند. پیش دبستان از آن  هدورخصوص در 

 منابع

 ، تهران: نشر قطره. نمایش خالق .(8311). یداهلل ،آقاعباسی

مبانی نظری و کاربردهای آموزشی نظریه . (8311). محمد ،احدیان .محرم ،آقازاده

 ، تهران: نوپردازان.فراشناخت

                                                           
1. Annarella 



 49زمستان ، یکم، شماره اول سال پيش دبستان و دبستان،فصلنامه مطالعات                                                 55

مسئله بر لهای حبررسی اثربخشی آموزش مهارت .(8313). محمدجواد ،زادهاحمدی

شخصیتی نوجوانان تحت پوشش مراکز شبانه روزی، پایان نامه  هایبرخی ویژگی

 کارشناسی ارشد روانشناسی، تهران: دانشگاه عالمه طباطبائی.

های نمایش خالق کودکان آفرینی و فعالیتنقش بررسی تأثیر .(8319). حمیرا ،فردارغوانی

منطقه یک تهران، پایان نامه کارشناسی اجتماعی در  -دبستانی بر تحول عاطفیپیش

 ارشد روانشناسی، دانشگاه عالمه طباطبایی.

تحلیل محتوای کتاب  .(8398). محمدرضا ،شرفی .شهین ،ایروانی .یونس ،امیراحمدی

، مجله پژوهش در ابتدایی بر مبنای الگوی حل مسئله دیویی تجربی پایه پنجم
 .1ماره ، سال نهم، دوره دوم، شریزی درسیبرنامه

پژوهشنامه ادبیات های آن در آثار خاص کودک، هنر و علم و عرصه .(8318). سیمین ،بازرگان
 .36، شماره کودک و نوجوان

بررسی تاثیر بازی در میزان یادگیری درس  .(8396). راضیه ،رمضانی .جعفر ،پویامنش

 .863سال بیستم، شماره  نشریه معرفت، ریاضی دوره ابتدایی،

 ی احمد آرام(، تهران: کیهان.)ترجمه چگونه مسئله را حل کنیم؟ .(8316). ججر ،پولیا

 (.8949)سال انتشار به زبان اصلی، 

مجله ابتکار و دبستانی، تاثیر نمایش خالق بر رفتارکودکان پیش .(8319). مریم ،جعفری

 ، شماره اول.خالقیت در علوم

بررسی  .(8316). مریم ،سیف نراقی .علی ،شریعتمداری .عزت اهلل ،نادری .حسین ،حاجیار

، مجله های علوم تجربی دوره ابتدایی بر اساس مبانی پرورش تفکرمحتوای کتاب
 .82، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد، سال سوم، شماره های تربیتیپژوهش

ی بررس .(8311). عزت اهلل ،نادری .علی ،شریعتمداری .مریم ،سیف نراقی .منیژه ،ذکریایی

گویی و نمایش خالق بر خالقیت و گیری از قصهثر اجرای برنامه درسی با بهره ا

، پژوهشنامه شهر تهران 9آموزان دختر پایه چهارم مقطع ابتدایی منطقه یادگیری دانش
 شماره شانزدهم. تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد،
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روش تدریس مبتنی بر پرورش بررسی میزان استفاده معلمان از  .(8313). اعظم ،راستگو

 شهر تهران، 6های حل مسئله در درس علوم پایه چهارم ابتدایی منطقه مهارت
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های حل مساله دانشجویان، اطالعاتی اینترنت بر رشد مهارت تاثیر آموزش سواد

 ، سال اول، شماره چهارم.رهیافتی نو در مدیریت آموزشی نامهفصل

نشریه های مناسب در آموزش کودکان، اهمیت بازی و نقش اسباب بازی .(8318)، سینایی
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ها، آموزان دختر بر عزت نفس و توانایی حل مسئله آنبرنامه آموزش فلسفه به دانش

 سال پنجم، شماره دوم. فصلنامه روانشناسی کاربردی،

، روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش .(8311). علی اکبر ،سیف

 تهران: دوران.

 دبستانی،تاثیر نمایش خالق بر خالقیت کودکان پیش .(8392). مرجان ،کیان .رقدمخی ،صبوری
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های مداخله، جام پژوهش و روشها، انبازی درمانی، نظریه .(8319). سیدعلی ،صمدی

 تهران: آییژ.

های حل مساله و بررسی روند رشد مهارت .(8312). حسن ،احدی .نوشاد ،قاسمی
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