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بازی هی گرو هایفعالیت به شیوهخالقیت پرورش اثربخشی برنامه 

 دبستانیپیش کودکان خالقیت هایمؤلفهبر محور 

 1کیافرمریم سادات 
 2سید محسن اصغری نکاح

 مقدمه

پیش از دبستان همواره  هایدورهپرورش آن در  هایشیوهمطالعه رشد خالقیت در کودکان و 

 همراه بوده است تا بدان جا که مطالعات هایینشیبعلمی و تربیتی و با فراز و  هایجذابیتبا 

 موردنیازدر زمره مباحث  توانمینظری، پژوهشی و کاربردی در حیطه خالقیت کودکان را 

دامنه  ویژهبه و دبستانیپیش یدورهمیانو در این  برشمردو تعلیم و تربیت کودکان  شناسیروان

برخوردار است تا بدان جا که برخی از  ایویژهاز منظر رشد خالقیت اهمیت سالگی  2-5سنی 

، 9)یه اندردهیادککودکان خالقیت  طالیی برای رشد یدورهاولین با عنوان  دبستانیپیشسنین 

بروز  لفیمخت هایفعالیتدر قالب  خالقشان را دکودکان استعدا تمامیخردسالی سنین در  (.1001

واز ، آکنندمیطبیعی بازی  طوربهکودکان  کهآن ازجمله. دهندمیداده و بسط و گسترش 

و  پرسندمیمتنوع  سؤاالت ،کنندمیرا حکایت  هاییداستانقصه و ، کشندمی، نقاشی خوانندمی

 مردهشرا شاهدی بر توسعه خالقیت کوکان  هاییفعالیتبرخی چنین  وجودبااین .سازندمیمعما 

کودکان دارای تمامی ابعاد خالقیت باشد به دیده  هایفعالیتکه این  را مسئلهو برخی نیز این 

 یهایویژگیباید دارای  عنا که این رفتارهاین مدب (.1029و همکاران،  4)آلفنسو اندنگریستهتردید 

 خالق نامید. را هاآنباشند که بتوان 

                                                             
 (.Kiafar110@gmail.comدانشگاه فردوسی مشهد )نویسنده مسئول،  . کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی2

 .(asghari-n@um.ac.ir) مشهد فردوسی دانشگاه روانشناسیو  علوم تربیتیدانشکده  استادیار .1

3 Yeh 

4 Alfonso-Benlliure 
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هار چو معتقد است که از  داندمی با خالقیت مرتبط واگرا راتفکر  فورد گیلهمچنان که 

تعداد کوتاه یا  زمانمدتزیاد در یک  هایایده)توانایی تولید  2. سیالیاست شدهتشکیل مؤلفه

، (به طبقات متفاوت تقسیمقابل هایپاسخدادن ) 1پذیریانعطاف(، محرک استپاسخ به یک 

 به)توانایی توجه  4برای مسائل(، بسط غیرمعمولنو و  هایایده)توانایی تولید  9یا تازگیاصالت 

خالقیت در قالب همچنین،  (.1003، 2کاراکلو  1024، 5ز( )دزیوزیوهاایدهو غنی کردن  جزئیات

برای  و شودمیبررسی  و تولیدات خالق محصول، خالق شخص، فرایندوصیات صو خ هاویژگی

 یدورهدر  (.1001، شو همکار 7است تا تولید خالق )وانهوک قبر فرایند خال تأکیدکودکان 

هدف خلق یک تولید نیست، بلکه فکر کردن و سهیم شدن در افکار کالس،  صرفاً دبستانیپیش

با احترام برخورد کردن و ایجاد ایده در محیط است، مسئله حائز اهمیت این است که هنرهایمان 

را در طریق معنادار با دیگران سهیم شویم که این مسئله باعث رشد هیجانی و خالقیت کودکان 

 دارند باور( 2330) تورنس و( 2332) اسبورن(. 2930شتی و کریم زاده، غالمی توران پ) گرددمی

 القیتخ زیربنای فکری هایتوانمندی پرورش و باشند خالق توانندمی کمابیش افراد یهمه که

 ستدر هایروش باید باشند، خالق بتوانند افراد اینکه برای دریافت نیز( 2312) دبونو. است

 توانایی این )دختر و پسر، مرد و زن( افراد یهمه صورت این در و آموخت هاآن به را اندیشیدن

 کهطوریبه(. 2911 داوری، و شریفی) دهند نشان خالقیت خود از که آورد خواهند به دست را

؛ 1001، 1)بایر و کافمنجه مشترک بسیاری از تحقیقات است جنسیتی نتی هایتفاوتعدم 

و رضویه،  االسالمیشیخبه نقل از  2339 ،و جونن 2319؛ راینا، 2914و رضویه،  االسالمیشیخ

                                                             
1 fluency 

2 flexibility 

3 originality 

4 elaboration 

5 Dziedziewicz 

6 Karakelle 

7 Vanhook 

8 Baer & Kaufman 
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 یانم این در خالق باشند توانندمیافراد  یهمهاین مسئله که  رغمعلی (.1002 2؛ هوی و الو2914

 .شودیم دیده ( نیزآن هایمؤلفهنمره کلی خالقیت و ) جنسیتی هایتفاوت، هاپژوهشبرخی از 

از خالقیت باالتری نسبت به پسران برخوردارند  دخترانکه  دهدمینشان  هاپژوهشاین  هاییافته

ه نقل از مرزیه و همکاران، ب 1022کیم و میکائیل و قاسمی و همکاران  ؛2932 همکاران، و مرزیه)

حکایت از نیز  هاپژوهشاز  برخی(. 1002و همکاران  9و استفانز 1005و همکاران،  1؛ لی2932

از  تعدادیدر (. 2917رشیدی و شهرآرای، لهمان به نقل از ) استمردان با برتری آن دارد که 

. اندتهپرداخجنسیتی  هایتفاوتدر ارتباط با  خالقیت هایمقیاسنیز به ذکر خرده  هاپژوهش

( معتقد است که پسران تنها در بعد 2914 رضویه، و االسالمیشیخبه نقل از  2311آکینوی )

خود دریافتند که  بامطالعه( 2917رشیدی و شهرآرای )برتر از دختران هستند.  ،پذیریانعطاف

. اندردهکنمره باالتری کسب  ،و دختران در بعد بسط پذیریانعطافپسران در ابعاد سیالی و 

ابتدایی انجام گرفت به این  آموزدانش 111از پژوهش خود که بر روی  (1003) 4کاسالس و مگا

ی تفکر واگرا و نمره کل پذیریانعطافبعد اصالت دختران در سیالی،  جزبهنتیجه دست یافتند که 

 7تا  5. همچنین در یک مطالعه با کودکان معناداری نمره باالتری از پسران کسب کردند طوربه

(. 1002، 5آوردند )پریتو به دستتری را نمره باال ،ساله، پسران در اصالت و دختران در بسط

ی خود مطرح کرد که پسرها در اصالت و دخترها در بسط و خالقیت هاپژوهشتورنس نیز با 

(. در بین کودکان 1002)استفانز و همکاران،  کالمی نسبت به جنس مخالف عملکرد بهتری دارند

لت و بسط اپسر( دخترها در اص 52تر و دخ 52ساله ) 20و  1ساله و کودکان ایتالیایی  7تا  2ژاپنی 

 .(1029و همکاران،  2)هانگ عملکرد بهتری نسبت به پسران داشتند

                                                             
1 Hui & Lau 

2 Lee 

3 Stephens 
4 Kousouas 

5 Prieto 

6 Hong 
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با توجه به  وجلوه اندیشه انسان  ترینعالیو  ترینپیچیده عنوانبهبا توجه به اهمیت خالقیت 

ورنس و به قول ت پرورش است نیازمنداینکه خالقیت موهبتی الهی و همگانی است که ظهور آن 

 ،(2911)شریفی و داوری،  ایجاد فرصت برای پرورش خالقیت برای هر جامعه امری حیاتی است

برای ارتقاء تفکر خالق در جامعه  توانمیو مداخالتی  هاروشکه از چه  شودمیمطرح  سؤالاین 

سنتی آموزش که بازدارنده خالقیت هستند  هایشیوه برخالف توانمیو چگونه  ؟بهره گرفت

 این فرصت را برای رشد جامعه فراهم کرد؟

 تاس شدهمطرحپرورش خالقیت مختلفی برای  هایبرنامهو  هاشیوهدر مطالعات گذشته 

مهموئی و اوجی نژاد،  مؤمنی) ، بدیعه پردازی(2915جهانی،) کودکانآموزش فلسفه به  ازجمله

 و 2914)گنجی و همکاران،  بارش مغزی ،(1003، 2کاتسپیدو، هارگریوز) موسیقی، (2913

، 1024 ،4وال سانسان) ، بازی(1003 9سموگرزیوزک)خالق  پردازیداستان (،1071، 1میچینو

، (1003، کاراکل .2917ذکریایی و همکاران، ) ، نمایش خالق(1003، 5دیالال و مولیناکس

، دیوزیوز، 2930 زاده، کریم و پشتی توران غالمی، 2913جمالی فیروزآبادی و همکاران،) نقاشی

 ثموردبح هاآنپژوهشی برگرفته از کاربرد  هاییافتهو  هاروش از این هرکدامدر ادامه ، (1029

 .گیردمی و بررسی قرار

بنیادی تفکر و به پرورش  هایمهارتپرورش خالقیت در اصل به  هایبرنامهبرخی از  

 دربردارندهه کبرنامه آموزش فلسفه به کودکان  ازجمله پردازندمیپرسشگری و شیوه فکر کردن 

کتشافی ا هایفنو  هاشیوه کارگیریبهدارای مضامین فلسفی است که با  هاداستاناز  ایمجموعه

که  در پژوهشی ق است.الگوی اندیشیدن خال ریزیپیعمیق معرفت و  هایالیهدرصدد پرورش 

نشان داد که آموزش برنامه فلسفه به  آمدهدستبه( انجام گرفت نتایج 2915توسط جهانی )

                                                             
1 Koutsoupidou & Hargreaves 

2 Michinov 

3 Smogorzewska 

4 Sansanwal 

5 Mullineaux & Dilalla 
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ن همچنیاست.  مؤثران آموزدانشخالقیت و قدرت استدالل  هایمهارتکودکان در ارتقاء سطح 

لق و بلکه خ شودمیگوش دادن موسیقی باعث افزایش خالقیت ن، نظرانصاحببرخی  زعمبه

در پژوهشی که توسط کاتسپیدو، . دهدمیحوزه است که خالقیت را افزایش  در اینتولید 

 هایفعالیتانجام گرفت درس موسیقی کودکان گروه آزمایش با  (1003) 2هارگریوز

شان داد . نتایج نکردندمیمحور را دریافت  -بود و گروه کنترل برنامه معلم شدهغنی 1نوازیبداهه

بزارهای اقصه و داستان  .اصالت در کودکان گروه آزمایش ارتقاء پیدا کرد و پذیریانعطافکه 

ه روش ب پردازیداستانقصه و اگر  ویژهبهدیگری هستند که در پرورش خالقیت کاربرد دارند 

، تخیل و تصویرسازی باشد باعث افزایش خالقیت و انگیزش درونی ایجادخالق و مبتنی بر 

ه توسط کپژوهشی در باشد.  مؤثرد در افزایش خالقیت توانمین تنهاییبه، شنیدن قصه شودمی

)این برای ساخت داستان  ( انجام گرفت از دو روش تداعی سلسله مراتبی1021) سموگرزیوزک

عاالنه داستان د فتوانمیاینکه کودک منفعالنه به داستان گوش دهد  جایبهفرایندی است که  فن

)در این روش معلم قسمتی از داستان را مطرح  9روش دنبال کردن مسیر داستانو خلق کند( 

علم بر اساس آنچه کودکان خلق کردند م گویندمیو تخیالتشان را  هاایدهسپس کودکان  کندمی

تا زمانی که هدف اصلی کالس تحقق پیدا کند و کودکان  گویدمیقسمت بعدی داستان را 

ساله استفاده کرد.  5روشی برای افزایش خالقیت کودکان  عنوانبه دیگری نداشته باشند( یایده

مسبالین  .دهدمیزبانی و تفکر خالق کودکان را رشد  هایتوانایینتایج نشان داد که هر دو روش 

انعطاف، بسط،  ،که روش سیر داستان کندمی( نیز بیان 1021به نقل از سموگرزیوزک  1007)

 تیشناخ و عاطفی فرایندهای رشد طریق از بازی و دهدمیو اصالت را در کودکان رشد سیالی 

 راشناختیف فرایندهای رشد بر نیز بازی شدهمطرحعالوه بر اصول . شودمی خالق تفکر رشد باعث

 لهمسئ حل و خالقیت رشد باعث خود ینوبهبه فرایندها این و گذاردمی اثر خودتنظیمی و

                                                             
1 Koutsoupidou & Hargreaves 

2 Improvisation 

3 storyline 
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 نتایج(. 1024 وال، سانسان) دانندمی خالقیت رشد گر تسهیل را بازی دیگرعبارتیبه ،شوندمی

 کرتف سنجش برای شدهگرفته آزمون دو بین از که داد نشان( 1003) دیالال و مولیناکس پژوهش

 را خالقیت معناداری طوربه سالگی 5 در وانمودی هایبازی که داد نشان آزمون یک تنها خالق

 کودک 47 با که (2311) همکاران و 2موران پژوهش نتایج. کندمی بینیپیش نوجوانی اوایل در

 هایبازیاسباب اب مقایسه در ساختاریافته یهابازیاسباب که داد نشان گرفت انجام دبستانیپیش

 هایبازی مقابل در. دهندمی کاهش معناداری طوربه را تفکر پذیریانعطاف ساختار بدون

 میغال پژوهش .شوندمی خالقیت افزایش باعث که ساختار بدون هایبازیاسباب و وانمودی

 دهندمی انجام ایرایانه هایبازی که انیآموزدانش که داد نشان( 2930) زاده کریم و پشتی توران

 انجام ار ایرایانه هایبازی که انیآموزدانش به نسبت تریپایین نمرات بسط و اصالت بعد در

و اساسی یادگیری برای کودکان است که باعث نیر یشیوهنمایش خالق یک  گرفتند، دادندنمی

ان، )ذکریایی و همکار شودمی کانبخشیدن به قدرت تخیل و آزاد شدن نیروی خالقانه در کود

د توانمیکه آیا نمایش خالق  قرارداد( هدف مطالعه خود را این مسئله 1003) کاراکل (.2917

که متوسط آزمودنی  90تفکر را افزایش دهد. برای رسیدن به این هدف  پذیریانعطافالی و یس

الزم  مداخالترا به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم کرد. گروه آزمایش سال بود  15 هاآنسن 

وانست الق تخ نمایشنمود به این معنا که فرایند  تائیدفرضیه محقق را  ،را دریافت نمودند. نتایج

هفته مداخله  22( طی 1002هوی و الو ). را افزایش دهد هاآزمودنیتفکر  پذیریانعطافو سیالی 

آموزش  نآزموپسو  آزمونپیش. همچنین مقایسه ان به نتایج مشابهی دست یافتندآموزدانشبا 

خالق، سیالی و اصالت را در دانشجویان  هایتوانایی هاآموزشایفای نقش نشان داد که این 

. در ایران از ترکیب دو روش نمایش خالق (1001، 1)کاروسکی و سسزینسکی دهدمیافزایش 

( 2931)رادبخش و همکاران،  گوییقصه( و بازی و 2917)ذکیریایی و همکاران،  گوییقصهو 

 هاوشربرای افزایش خالقیت استفاده شد و نتایج هر دو روش ترکیبی نشان داد که استفاده از این 

                                                             
1 Moran 

2 Karwowski   & Soszynski 



 نامه فناوری آموزش و یادگیریفصل

 

 

ال
س

 
ل،

او
 

ره
ما

ش
 1، 

ان
ست

زم
 

39
 

21 

در ارتباط با نقاشی و  ،شودمیآن  مؤلفهی باعث افزایش خالقیت در هر چهار معنادار طوربه

اعث تحریک ب شانطبیعیدر نقاشی جدا از واقعیت  هارنگاستفاده از خالقیت باید عنوان کرد که 

. در پژوهشی که توسط (2930 زاده، کریم و پشتی توران غالمی) شودمیخالقیت در کودکان 

نقاشی به کودکان داده شد که هدف  هایکتابهفته  5( انجام گرفت به مدت 1029دیوزیوز )

، وظیفه هاایدهدر بیان  هاآنو مشارکت  تخیل بود، بعد از بارش مغزی آن تحریک تفکر خالق و

ان داد که نتایج نشکه در ذهن دارد نقاشی را تکمیل کند،  ایایدهکودک این بود که با توجه به 

نتایج پژوهش جمالی  مداخالت توانست اصالت و سیالی تفکر در کودکان را رشد دهد.

 ،سیالی افزایش به منجر آزاد روش به نقاشی آموزش دادمی ( نشان2913فیروزآبادی و همکاران )

 انتخاب قطری از نقاشی آموزش. گذاردنمی تأثیری پذیریانعطاف در اما ،گرددمی بسط ابتکار،

 از. است یرتأثبی سیالی بر اما است مؤثر بسط و پذیریانعطاف ابتکار، بردن باال در موضوعی

یزه نیز از انگ .شودنمی خالقیت افزایش به منجر تکمیلی روش به نقاشی آموزش دیگر طرفی

نقش کلیدی  (1024، 2به نقل از رابسون 2332آمبیل ) کهطوریبهمهم در خالقیت است  هایمؤلفه

جایزه  تأثیر( 2311او در سال ) انگیزه درونی در بروز خالقیت قائل است. ویژهبهرا برای انگیزه 

ه پس بود ک شدهگفته. به گروه آزمایش قرارداد موردمطالعهکاغذی را  هایکاردستی برساخت

جایزه داده خواهد شد اما در گروه کنترل جایزه مطرح نشد نتایج حاکی از  هاآناز اتمام کار به 

وه آزمایش گر هایکاردستیاز  ترخالقانهمعناداری  طوربهگروه کنترل  هایکاردستیآن بود که 

 (.2914و رضویه،  االسالمیشیخبود )

ابل ارتقاء ق غریب که با آموزش ایمسئلهمشخص گردید که خالقیت با مرور پیشینه پژوهش 

برای نامه بریازده نوع است. همچنین، پرورش متنوع قابل  هایفنو با استفاده از نباشد، نیست 

یگر زیادی با یکدتا حدی  هاپژوهشو  هافناز این بعضی البته  شد کهپرورش خالقیت مطرح 

ژوهش پ ،هنری است یحوزهبا  هاآنمرتبط بودن  هاآندارند و ویژگی اصلی بیشتر  پوشانیهم

                                                             
1 Robson 
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 مؤلفهای چهار بر مبن کاردستی و ، داستان، معما، نقاشیبدون ساختار هایبازیبا ترکیبی از حاضر 

 .دارد دبستانیپیشسعی در پرورش تفکر خالق در کودکان  گیل فوردتفکر خالق مطابق با نظر 

القیت، رشد خ شناختیبوم هایدستگاهدر مدل  کهالزم به ذکر است  شدهعنوانمطالب  بربنا

کالن سیستم  و است که چهار سیستم شامل ریز سیستم، میان سیستم، برون سیستم معتقد( 1004یه)

 شدهموختهآذاتی و  هایویژگیشامل  ریز سیستمبر رشد خالقیت افراد دارد.  ایگسترده تأثیر

مثال در حال حاضر  طوربه( 1001)یه،  استمدرسه و خانواده  هایتجربه، میان سیستم شامل است

 ، گشودگی بهنفساعتمادبهوجود دارد که شخصیت معلم )انرژی باال،  توجهیقابلشواهد 

دی فر عنوانبه، حسی از خود پذیریریسک، کنجکاوی، خود پذیرندگیجدید،  هایتجربه

برون  (،1024، 2)چنج و النگ گذاردمی تأثیران آموزدانشخالق، انگیزه درونی( بر خالقیت 

انند م کنندمیکاری و شغلی برای افراد فراهم  هایمحیطسیستم شامل امکاناتی است که 

نگی فره -اجتماعی هایمحیطکالن سیستم شامل  و...، پذیرانعطافکاری  هایبرنامهمرخصی، 

ستم تعامل سی بامیان. مطابق با این مدل ریز سیستم استو امکانات  هاسنت، قوانین، هاارزشمثل 

 رنتیجهد. گذاردمی دبستانیپیشخالق کودکان  استعدادهایارد و این تعامل اثری را بر رشد د

غنی  ایهتجربهاست که آیا با تقویت میان سیستم و فراهم کردن  بر ایندر این مطالعه هدف 

 دبستانییشپمرکز عادی  هایبرنامهتفکر خالق به کودکان به پرورش محیطی یعنی افزودن برنامه 

ریز ت د باعث تقویتوانمیو ارتباطات کتبی با خانواده  شدهتعریفدر یک دوره زمانی خاص و 

کودکان را افزایش  شدهآموختهوجودی و  هایتوانایید توانمی هاآموزششود و این  سیستم

جنسیتی در میزان  هایتفاوتدهد؟ و این مسئله که جنسیت در این میان چه نقشی دارد. آیا 

 ؟گذاردمیبر آن  تأثیریودکان وجود دارد و آموزش چه خالقیت ک

 

                                                             
1 Cheung   & Leung 
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 روش

رل با گرو کنت آزمونپسو  آزمونپیشاز نوع شبه آزمایشی و با روش طرح پژوهش حاضر 

مرتبط با خالقیت را  هایآموزش ساعتهیکجلسه  21وه آزمایش به مدت راست. کودکان گ

شه را طبق همی دبستانیپیشمرکز  هرروزهمعمولی  هایآموزش. گروه کنترل دریافت کردند

 .کردندمیدریافت 

 31 -39 تحصیلیشهر مشهد در سال  دبستانیپیشکودکان آماری پژوهش حاضر کلیه هجامع

شهر  دبستانیپیشمرکز  سهاز در دسترس  گیرینمونه. نمونه آماری با استفاده از روش هست

آموزش  هایروشاز حیث و برخوردار بودند  همسانیاجتماعی  -جایگاه اقتصادیاز مشهد که 

 10دختر و  11شامل  یادشدهنمونه  ، انتخاب شدند.رسیدندمیبه نظر شبیه به هم را تا حد ممکن 

جداگانه  صورتبهپسر  20دختر و  21گروهی  هایفعالیتکنترل اثر جنس بر  منظوربه .استپسر 

 علتاینبه) فی در گروه کنترل قرار گرفتندتصاد صورتبهپسر  20دختر و  21در گروه آزمایش و 

اعی زبانی، اجتم هایمهارتکه بر اساس شواهد تجربی در دوران کودکی اولیه دختران به لحاظ 

، نگروهی و بین فردی در سطح باالتری از پسران قرار دارند )هانگ و همکارا هایفعالیت –

روه گ هایآموزشباشد بنابراین  تأثیرگذاراین مسئله ممکن بود که بر روند کار  و ؛(1029

 جداگانه در دو گروه دختر و پسر انجام گرفت(. صورتبهآموزش 

 آزمونپس –کنترل و آزمایش در پیش  هایگروهخالقیت  گیریاندازهدر این پژوهش برای 

شامل سه قسمت ساخت تصویر،  که ؛استفاده شد Bاز آزمون خالقیت تصویری تورنس فرم 

به دقیقه  90و کل آزمون دقیقه  20 به هر فعالیت گوییپاسخزمان  .است هادایرهتکمیل تصویر و 

محاسبه روایی سازه و محتوایی آزمون که به روش تحلیل عاملی صورت گرفته . انجامدمیطول 

ه بآزمون  هایقسمتز است، شواهد نظری و تجربی قابل قبولی در حمایت از روایی هر یک ا

( ضریب همبستگی بین 2330(. تورنس )2912داده است )امامی پور به نقل از عسگری،  دست

و آموزش ندیده گزارش کرده است. در  دیدهآموزشنمرات نمره دهندگان  رابین 0833تا  0812
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 شدهگزارش 0832تا  0811تصویری از  هایآزمونبررسی دیگری، میانگین ضریب پایایی برای 

به  ایدوهفتهرا در فاصله زمانی  0810(، ضریب پایایی 2971است. در نمونه ایرانی، پیر خائفی )

 پذیریانعطاف، 0874، ابتکار 0871در عناصر سیالی  آموزدانش 41باز آزمایی بر روی  یشیوه

 (.2911گزارش نمود )شریفی و داوری،  0830و بسط  0812

 عنوانهبن )آزمایش و کنترل( آزمون تفکر خالق تصویری تورنس در ابتدا از تمامی کودکا

کنترل جنس  منظوربهپسر(  20دختر و  21سپس کودکان گروه آزمایش ) گرفته شد. آزمونپیش

 شدمیدو جلسه را شامل  هر هفتهجلسه که  21جداگانه طی  هایگروه صورتبهبر فرایند کار 

، خالق، قصه سازی خالق گوییقصهشامل خالقیت  پرورشمورد آموزش قرار گرفتند. جلسات 

اوت اشیاء متف کاربردخالق از  هایبازیکاردستی خالق، کار با خمیر، نقاشی خالق، گفتن معما، 

کردن طبقات ذهنی کودکان و ساختن اشکال متعدد با اشیاء هندسی  جاجابهی برای هایبازیتا 

والدین خود  تا کودکان به شدمیکتبی نوشته  صورتبه. برای هر جلسه تکلیف گرفتمیانجام 

 گرفتیمانجام  دبستانیپیشمرکز که در دهند و هدف از این کار ایجاد پیوندی بین این برنامه 

رار ق موردتوجهاز منظر چهار بعد تفکر خالق  هاآزمودنی هایپاسخدر هر جلسه  .بودبا خانواده 

نامه پرورش خالقیت در ابعاد چهارگانه روسعه برا جهت ت هایییادداشتو پژوهشگر  گرفتمی

و در  گرفتمیقرار  هاآنو تحلیل  موردبررسی مستمر صورتبه هافعالیتو با  نمودمیتهیه 

 رائها هاییسؤالو  هافعالیت ،برای جبران شدمی کاستی و کمبودی مشاهدهی که هایقسمت

را دریافت نکرد. دو هفته پس از اتمام جلسات  یکنترل هیچ آموزش گروه ،کاردر این  .گردیدمی

در آزمون تفکر خالق تصویری تورنس  مجدداً (کنترل و آزمایش) کودکان تمامی آموزش

 از آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس استفاده شد. هادادهبرای تحلیل  شرکت کردند.
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 نتایج

انگین، می پژوهش حاضر در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه گردیده است. هاییافته

در چهار بعد تفکر خالق در  آزمونپسو  آزمونپیشانحراف معیار و معناداری اختالف بین 

 به شرح ذیل است. موردمطالعه هایگروه
 هایگروهخالق در  میانگین، انحراف معیار و معناداری اختالف میانگین نمرات متغیر تفکر .1جدول 

 موردمطالعه

 آزمونپس آزمونپیش هاگروه
معناداری اختالف 

 میانگین

 میانگین 
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
08002 

 آزمایش

 

 دختر

 نفر( 21) 

 08000 9829 12875 5820 24801 سیالی

 08000 1839 23850 9814 22801 انعطاف

 08000 22891 93827 7805 27800 اصالت

 08000 10842 72827 15821 42841 بسط

 08000 91891 25181 97830 19851 نمره کل

 پسر

 نفر( 20)

 08000 4843 25870 5851 7820 سیالی

 08000 4805 29810 5822 2830 انعطاف

 08000 3851 19810 3843 20800 اصالت

 08004 14843 41840 10825 23870 بسط

 08000 40822 35870 93822 49870 کل نمره

 کل

 نفر( 11)

 08000 4819 23800 2840 20832 سیالی

 08000 4847 22832 5820 3821 انعطاف

 08000 29822 91845 1810 29811 اصالت

 08000 12817 51803 15812 92855 بسط

 08000 49833 212845 41813 25845 نمره کل

 0847 9841 29850 4892 24827 سیالی دختر کنترل
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 0821 9804 21800 4820 21841 انعطاف نفر( 21) 

 0832 1811 21851 7845 21819 اصالت

 0811 11811 93819 11822 45851 بسط

 0890 94842 19831 99873 32800 نمره کل

 پسر

 نفر( 20)

 0847 5825 22810 4811 21840 سیالی

 0825 4873 20820 4891 22840 انعطاف

 0852 1893 25820 1819 22850 اصالت

 0871 20822 27800 22815 27890 بسط

 0822 12852 54800 12822 57820 نمره کل

 کل

 نفر( 11)

 0813 4859 21879 4851 29892 سیالی

 0811 9835 22824 4821 22835 انعطاف

 0822 1822 27800 1800 27877 اصالت

 0810 10832 13845 11813 91879 بسط

 024. 94800 70891 94895 75811 نمره کل

افزایش توانایی تفکر خالق در هر چهار بعد در که  دهدمیجدول فوق نشان  هایداده

 اختالف) زمان طول درگروه آزمایش )هم کودکان دختر و هم کودکان پسر( کودکان 

 هم و دختر کودکان هم) کنترل گروه در اما ؛(P <02) است معنادار( آزمونپس و آزمونپیش

به این معنا که  نیستکه به لحاظ آماری معنادار  شودمیافت اندکی دیده  (پسر نکودکا

نتوانسته خالقیت کودکان گروه کنترل را در طول زمان  دبستانیپیشمرکز معمول  هایآموزش

 (.<0805p) افزایش دهد

الزم برای انجام تحلیل کوواریانس یکسان بودن  هایشرطپیشیکی از  کهازآنجایی

(. معنادار نبودن F(9 و 40)= p ،28350= 0829. آزمون لون اجرا گردید )است هاگروه هایواریانس

ود دارد آزمایش و گواه وج هایگروهنتایج بیانگر این مسئله است که همسانی پراکندگی نمرات 

 .دارد وجودتحلیل کوواریانس  اجرای لذا امکانو 
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 خالقیت متغیر برای آزمونپیش اثر کنترل با کوواریانس تحلیل نتایج .2جدول 

 هایشاخص

 آماری
ss df F P - value 2η 

 0841 08000 97892 2 10131874 آزمونپیش

 0825 08000 71839 2 40719821 مداخله

 0821 0801 5843 2 9071831 جنسیت

 0805 0821 18401 2 2949819 جنسیت ×مداخله 

تفاوت  آزمونپیش، پس از تعدیل نمرات کنیدمیکه در جدول فوق مشاهده  طورهمان

به (. 2η  ،08002> p ،71839 =F=0825) استمیانگین نمره کل خالقیت در دو گروه معنادار 

نسیت ج بودن معناداربوده است. همچنین با توجه به  مؤثرعبارتی آموزش در افزایش خالقیت 

(2180 =1η ،0805> p،58432 =F) عملکرد  ،از مداخله نظرصرفنتیجه گرفت که  توانمی

ل بین جنسیت تعام اما ؛استبه نفع دخترها دخترها و پسرها با یکدیگر متفاوت است و این اختالف 

یت ناشی افزایشی نمره خالق تأثیربه این معنا که میزان  ،و مداخله در نمره کل خالقیت معنادار نبود

 از آموزش در دختران و پسران به یک اندازه بوده است.

تفکر خالق )سیالی، انعطاف، اصالت و بسط( از روش تحلیل  هایمقیاسبرای بررسی خرده 

 که شد تهگرف هاواریانس برابری برای لون آزمون ابتدا در کوواریانس چند متغیره استفاده شد.

 p نچو است برابر تفکر خالق هایمقیاستمام خرده  در گروه دو واریانس داد نشان آن نتایج

 هستند رابرب باهم هاواریانس کندمی بیان که صفر فرض بنابراین بود 05/0 از تربزرگ آمدهدستبه

 .شد تائید
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ر د آزمونپیشتفکر خالق با کنترل اثر  هایمقیاسنتایج تحلیل کوواریانس برای خرده  .3جدول 

 موردمطالعه هایگروه

 ss df F P - value 2η آماری هایشاخص

 مداخله

 0820 08000 54802 2 513897 سیالی

 0822 08000 51892 2 443893 انعطاف

 0851 08000 50819 2 1310841 اصالت

 0857 08000 41812 2 1233833 بسط

 جنسیت

 0801 0807 9842 2 99832 سیالی

 0824 0802 2804 2 42821 انعطاف

 0812 08009 20809 2 519817 اصالت

 0827 08001 7812 2 2421823 بسط

 ×مداخله 

 جنسیت

 0803 0802 9821 2 92801 سیالی

 0801 0807 9844 2 12855 انعطاف

 0823 08002 1857 2 431827 اصالت

 0829 0801 5819 2 2025892 بسط

خرده  آزمونپس مقایسه از آمدهدستبه نتایج، دهدمی( نشان 4که نتایج جدول ) طورهمان

 شرکت از پس که است این از حاکی آزمونپیش اثر کنترل با گروه دو در تفکر خالق هایمقیاس

 هامقیاسدر تمام خرده  کنترل گروه به نسبت آزمایش گروه نمرات بین آموزش، جلسات در

 اثربخشی به توانمی( 2) هامیانگین جدول به مراجعه با که ؛دارد وجود معناداریآماری  تفاوت

 =1280)در دو خرده مقیاس اصالت جنسیت  بودن معنادارهمچنین با توجه به  .برد پی مداخالت
1η ،2080> p،508192 =F) و بسط (2 =7082η، 2080 > p، 41812 =F) نتیجه گرفت  توانمی

اوت متفدر این دو خرده مقیاس عملکرد دخترها و پسرها با یکدیگر  ،از مداخله نظرصرفکه 

 در دو خرده مداخله و جنسیت بین همچنین، تعامل. است دخترها نفع به اختالف این و است

 (2η، 0805> p ،5819 =F =9082) و بسط (2η، 0802> p ،1857- F= 3082) مقیاس اصالت

صالت و ا هایمقیاسدر خرده  خالقیت نمره افزایشی تأثیر میزان که معنا این به ،استمتفاوت 
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ناشی از  افزایشی تأثیرو این  است بودهن اندازه یک به پسران و دختران در آموزش از بسط ناشی

 .استآموزش در دختران باالتر از پسران 

 بحث

 ودکانک خالقیت افزایش باعث دتوانمی آموزش ،جنسیت از نظرصرف که داد نشان نتایج

د اثربخشی آموزش باید عنوان کر دالیلدر تبیین  .گردد آن هایمؤلفه و خالقیت کلی نمره در

محیط  سازیغنیکه  معتقدند( 2932به نقل از جمالی نژاد و همکاران،  2330رایت و رایت )که 

مبتنی بر  ایجلسه 21 ایبرنامه. در پژوهش حاضر نیز گرددمیباعث بهبود خالقیت در کودکان 

روه آزمایش در گ دبستانیپیشمرکز عادی  هایبرنامهی برای افزایش خالقیت کودکان به هایفن

و  کردندمیعادی را دریافت  هایبرنامهاضافه گردید و در همین زمان کودکان گروه کنترل 

د باعث وانتمیاصولی و علمی  یبرنامهبنابراین  ؛کودکان گروه آزمایش مشخص گردید برتری

و باعث رشد شناختی و خالقیت در کودکان  دبستانیپیشمراکز عادی و روزانه  هایبرنامهغنای 

ستفاده از با ا محیط سازیغنیاین  .سازدمیآشکار را  ترگستردهگردد و این نتیجه لزوم اقدامات 

 بود.معما  و حلنقاشی  ،کاردستی، و قصه سازی خالق گوییقصهروش بازی، 

ه ب قیتو خال گری ایجادآن برای رشد  ترینمناسبشکل فعالیت کودک و  ترینعمدهبازی 

 دانندمی خالقیت رشد گر تسهیل را (. همچنین بازی2931)رادبخش و همکاران،  رودمیشمار 

ت اس شدهدادهنشان  هاپژوهشبازی در افزایش خالقیت در انواع  اثربخشی (.1024 وال، سانسان)

 (.به نقل از رادبخشامامی و همکاران، ؛ 1003دیالال،  و مولیناکس ،2931)رادبخش و همکاران، 

 هایبازیو  بازیاسباب (2311) همکاران و البته باید اذعان کرد که طبق پژوهش موران

حاضر  بنابراین در مطالعه ؛دهندمی کاهش معناداری طوربه را تفکر پذیریانعطاف یافتهساختار

)مثل بازی اگر فردا؟ چه خوب چه بد، استفاده از اشکال هندسی  شدهگرفتهدر نظر  هایبازی

زاد و کودک آ کردنمی( هیچ ساختار و محدودیتی را به کودک اعمال و... تانگ، کاربرد اشیاء

 تفکر خود را پرورش دهد. گیل فوردتفکر خالق  هایمؤلفهبود که طبق 
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 درست و اصولی صورتبهقصه و داستان اگر )نظری و تجربی( طبق پیشینه پژوهش 

حسوب کودکان مآن در  هایمؤلفهو ایش خالقیت قرار گیرد روش دیگری برای افز مورداستفاده

 و 1021؛ سموگرزیوزک،2917؛ ذکریایی و همکاران، 2931)رادبخش و همکاران،  گرددمی

 دبستانیپیشمراکز . امروزه در بعضی از (1021 زیوزکسموگر از نقل به 1007مسبالین،

تاب یا آخر هفته ک دهندمیرا برای خواندن کتاب داستان برای کودکان اختصاص  هاییساعت

که چنین  . باید گفتشودمیپس گرفته و اول هفته کتاب  شودمی دادهامانتداستان به کودکان 

و بهبود  داریامانتو  پذیریمسئولیت، خوانیکتاب یروحیهباعث افزایش شاید ی هایفعالیت

. قصه زمانی باعث نیست کودکان خالقیت دهندهافزایشگردد اما این عمل خواندن در آینده 

 داستان نهفعاال دهد گوش داستان به اینکه منفعالنه جایبه که کودک شودمیافزایش خالقیت 

 باعث اشدب تصویرسازی و تخیل ایجاد، بر مبتنی و خالق روش به اگر داستان و قصه کند. خلق

 فزایشا در دتوانمین تنهاییبه قصه شنیدن پس .شودمی درونی انگیزش و خالقیت افزایش

 کردندیم. در مطالعه حاضر، کودکان شنونده منفعل نبودند بلکه داستان خلق باشد مؤثر خالقیت

 .گفتندمیپاسخ فعاالنه و یا به داستانی که پایان عجیبی داشت 

ق د در پرورش روحیه خالتوانمیهنری است که  هایفعالیتدیگر از  ایجلوهکاردستی نیز 

معما نوعی حل مسئله است که به علت ارتباط  کهکرد  وانباشد. در ارتباط با معما باید عن مؤثر

 گنجانده شد. هابرنامهتنگاتنگ با خالقیت و جذابیت برای کودکان در 

جلسه باعث شد که کودکان  21در باال در طول  شدهمطرحآموزشی  هایشیوهاز  گیریبهره

 هاآنهن سیالی ذ درنتیجهفراوانی را در ارتباط با موضوع هر جلسه مطرح کنند  هایپاسخو  هاایده

سنتی، بعضی از کودکان در کالس خالقیت به دنبال  هایآموزشافزایش یافت. مطابق با 

ا از طرف شم شدهمطرحکه هر جواب  شدمیگفته  هاآنعی بودند که به درست و قط هایجواب

 در هر جلسه ایده و شدهمطرحید برای موضوع توانمیو مهم این مسئله است که تا  استدرست 

بارد و د بتوانمیخلق کنید و از کودکان خواسته شد که به فکر خود اجازه دهند که تا  حلراه

 أکیدتگردید. به دنبال این  فهمقابل هاآنق عکس و تکرار برای این مسئله انتزاعی از طری
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د. همچنین بو پیداکردهدر کودکان دختر کاهش  ویژهبه تائیدو میل به  کارانهمحافظه هایحالت

تکراری و  یجنبهکودکان  هایفعالیتو یا اینکه  شدمیزمانی که خستگی در کودکان احساس 

ام ذهنی، انگیزه و ذوق برای انج هایمقولهکردن  جاجابهبا مداخله محقق و  کردمیپیدا  ایکلیشه

، پذیریطافانعیش سیالی و بود. همچنین به دنبال افزا مشاهدهقابل وضوحبهکار و تنوع بیشتر 

یرا عالوه بر ز ؛بهبود اصالت نیز در کودکان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل مشاهده گردید

و معمول  ظارانتغیرقابل ایایدهزمانی که  گرفتمیارائه پاسخ مورد تشویق قرار  اینکه سیالی و

ن جلب توجه سایر اعضاء به آ شدمیو سعی  گرفتمیو تکرار بیشتر قرار  موردتوجه شدمیارائه 

ه آن اضافه یم بتوانمیچی  دیگر مثالً) سؤالشود. در طول هر جلسه متناسب با موضوع با پرسیدن 

ردن ، دقت و توجه و غنی کجزئیات بهکنیم؟( توجه  ترقشنگیم آن را توانمیچگونه کنیم؟ 

روه معناداری در کودکان گ طوربهمدنظر قرار گرفت و نتایج نیز نشان داد که بسط نیز  هاایده

 آزمایش باالتر از کودکان گروه کنترل است.

 هایؤلفهممربوط به جنسیت نشان داد که کودکان دختر در نمره کلی خالقیت و  هاییافته

ن نتیجه به دست آمدن ای دالیلاز  انعطاف، اصالت و بسط عملکرد باالتری نسبت به پسران دارند.

ه برای به آزمون تفکر خالق ک گوییپاسخبه نقش انگیزه اشاره کرد. کودکان دختر در  توانمی

تر و حتی بعضی از کودکان دخ دادندمیشی داشت انگیزه و شوق بیشتری نشان حکم نقا هاآن

به  هاآنبعضی از  و ؛( بودندB)آخرین فعالیت فرم  هادایرهخواهان وقت بیشتری برای تکمیل 

ان که البته عالمتی مبنی بر پای کردمیعلت عدم بازداری بعد از اتمام وقت کشیدن ادامه پیدا 

اما چنین هیجان و انگیزه مثبت در این  ؛شدمیو به کودک اجازه اتمام کار داده  شدمیگذاشته 

 هایوزهحهمچنین مطالعات گذشته دریافتند که زنان در  حد در کودکان پسر مشاهده نگردید.

 2)چارتن کنندمیورزشی خود را در سطح باالتری ارزیابی  هایحوزههنرهای بصری و مردان در 

حاضر از آزمون تصویری تورنس استفاده گردید که در آن  پژوهش(. در 1001و همکاران، 

                                                             
1 Charyton 
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تر برآورد شد شاید اگر مقیاس تفکر خالق تورنس در عمل و حرکت میزان خالقیت دختران باال

 .یافتیممی در ارتباط با جنسیت دست تریدقیقبه نتایج  گرفتمیقرار  مورداستفادهنیز در پژوهش 

ا در تفاوتی دیده نشد یدر ارتباط با جنسیت  هاپژوهشدر بسیاری از  کهالزم به ذکر است 

علت آن را در ابزار  توانمینتایجی متفاوت از این پژوهش به دست آمد که  هامؤلفهخرده 

، هادهدا وتحلیلتجزیهنمره دهی، نوع  هایروش، زمینه بروز و تجلی خالقیت، فرهنگ، پژوهش

 کرد. وجوجست سن و یا ترکیبی از این عوامل

انی در افزایشی یکس تأثیرخالقیت آموزش،  جلسات از بعداز دیگر سو مشاهده گردید که 

اما بسط و اصالت در کودکان گروه آزمایشی دختر باالتر از  ؛نمره کلی خالقیت داشته است

و با بسیاری  خوانهمی گذشته هاپژوهشاین یافته با بسیاری از  کودکان گروه آزمایشی پسر بود.

؛ 1005؛ لی، 1002؛ پریتو، 1029؛ هانگ و همکاران، 1003کاسالس و مگا، ) است خوانناهم

لت و ااص ،کرد که بدون مداخله اثر آموزش بسطوان باید عن (.2917رشیدی و شهرآرای، 

هن ذ پذیریانعطافدر دختران باالتر بود و باید گفت که آموزش توانست  پذیریانعطاف

رشیدی  .اندکردهدختران برتری خود را حفظ  اصالتسر را افزایش دهد اما در بسط و کودکان پ

ی پسر در بعد هاآزمودنیی دختر از نمرات هاآزمودنی( باالتر بودن نمرات 2917و شهرآرای )

 .داندمیپسران مربوط  نگریکلیتحلیلی نگر دختران و  شناختیسبکبسط را به 

رای در متن مقاله ب مذکور هایروشاستفاده اصولی از  کندمینتایج پژوهش حاضر پیشنهاد 

اید نسبت به این ب دبستانیپیشمراکز است بنابراین مربیان و مدیران  مؤثرافزایش سطح خالقیت 

ان غنی برای پرورش کودک ایبرنامهگذاشته شود تا  هاآنبرای  هایکالسمسئله توجیه شده و 

 طوربه ممکن است دیگرعبارتبه ؛روش تدریسی جدید اضافه گرددعادی روزانه با  هایبرنامهبه 

ا اگر تمام ام ؛...کتاب داستان خوانده شود، نقاشی کشیده شود و دبستانیپیشمراکز روزانه در 

این فرایندها مبتنی بر تفکر خالق باشد برون داد و نتایج کار متفاوت خواهد بود. همچنین پیشنهاد 

 مؤلفها در ارتباط ب دبستانیپیشجنسیت در دوران  ٔ  درزمینهبیشتری  هایبررسیکه  شودمی
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ی اصولی قرار داشتند تدبیر تریپایینپسرها در سطح  بازهم کهدرصورتیخالقیت انجام گیرد و 

 اندیشه گردد.

 منابع

 تأثیر(. 2913) مریم کشاورز، منوچهر و جاللی ،زاده حیدر محمود؛ سپهریان فیروزآبادی، جمالی

 -204 :(7)1 ،شناختیروان تحقیقاتکودکان.  خالقیت برافزایش نقاشی آموزش یهاروش

222. 

(. بررسی اثربخشی 2932) حسینجمالی نژاد، راضیه؛ اصغری نکاح، سید محسن و کارشکی، 

 .دبستانیپیشکودک و خودکارآمدی والدگری مادران کودکان  -آموزش خالقیت مادر

 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد. نامهپایان

رویکردهای مختلف آموزش خالقیت  تأثیر ایمقایسه(. بررسی تحلیلی و 2915) جعفرجهانی، 

مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه پژوهشگری کودکان و نوجوانان.  یروحیهبر پرورش 
 .22 -47 :(4)15، شیراز

(. بررسی اثر 2917) الهذکریایی، منیژه؛ سیف نراقی، مریم؛ شریعتمداری، علی و نادری، عزت 

و نمایش خالق بر خالقیت و یادگیری  گوییقصهاز  گیریبهرهاجرای برنامه درسی با 

پژوهشنامه تربیتی دانشگاه آزاد شهر تهران.  5ان دختر پایه چهارم ابتدایی منطقه آموزدانش
 .51 -23 :(22)4، بجنورد اسالمی واحد

(. اثربخشی بازی و 2931) فرحنازرادبخش، ناهید؛ محمدی فر، محمدعلی و کیان ارثی، 

 .235 -277 :(4)1، ابتکار و خالقیت در علوم انسانیخالقیت کودکان.  برافزایش گوییقصه

امه فصلن(. بررسی رابطه خالقیت با منبع کنترل. 2917) مهرنازرشیدی، اسماعیل و شهرآرای، 
 .33 -19(، 9)9. تازه در علوم تربیتی هایاندیشه
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سه روش پرورش خالقیت در افزایش  تأثیر(. مقایسه 2911) رقیهو داوری،  اکبرعلیشریفی، 

 .و روانشناسی بالینی ایران پزشکیروانمجله ان پایه دوم راهنمایی. آموزدانشخالقیت 

25(2): 57- 21. 

خالقیت دانشجویان دانشگاه شیراز با  بینیپیش(. 2914، راضیه و رضویه، اصغر. )االسالمیشیخ

نسانی مجله علوم اجتماعی و اتوجه به متغیرهای انگیزش بیرونی، انگیزش درونی و جنسیت. 

 .209 -34:(4)11. دانشگاه شیراز

 ان دخترآموزدانشآموزش خالقیت بر میزان خالقیت  هایروش تأثیر(. 2912) محمدعسگری، 

 .31 -11 :(4 و 9)2 .شناختیروانی هاپژوهشپایه چهارم ابتدایی. 

بر خالقیت و  ایرایانه هایبازی تأثیر(. 2930غالمی توران پشتی، مرضیه و کریم زاده، صمد. )

 :(2)7 .تازه در علوم تربیتی هایاندیشهفصلنامه ان. آموزدانشرابطه آن با سازگاری روانی 

55- 21. 

 برافزایش(. اثر بارش مغزی 2914) مالک، هاشمی میرگنجی، حمزه؛ پاشا شریفی، حسن و 

 .221 -12 :(2)12. فصلنامه تعلیم و تربیتان. آموزدانشخالقیت 

 بینیپیش(. 2932) محمودمرزیه، افسانه؛ اژه ای، جواد؛ حجازی، الهه و قاضی طباطبایی، سید 

، ساختار شدهادراکان با توجه به متغیرهای حمایت خودمختاری آموزدانشخالقیت 

 .241 -291 :(22)3و جنسیت. مجله مطالعات روانشناسی تربیتی،  شدهادراک
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