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 كيدهچ

های کشااشااي بر خالقیت  یبازها نقش مهمي در پروري خالقیت کودکان دارند. مساائله مهم اینساات: آیا  یباززمينه: 

  رويوش: رهای کششي بر افزایش خالقیت کودکان دختر و پسر است.     یر بازیئ ثمقایسه   هدف:یر دارد؟ ئ ثکودکان 

  شهر  0،1،02 مناطو یهاکودک مهد در ئحصیل  به مشغول  زآمودانش 2112 شامل  آماری جامعه. نیمه ئجربي بود ئحقیو

 پسر از طریو روي نمونه گیری ئصادفي بعنوان نمونه انتخاب شدند.    022 و دختر 003 شامل  نفر 310 ئعداد بود که ئهران

ند از، آزمون ئفکر خالق در عمل و حرکت       بارئ عال ( و 0111ئورنس )ابزار ع های آزمون ئفکر خالق در عمل و   یت ف

یرپذیری ئ ثمیزان  ها:يافتهی ئي مستقل انجام شد.   هاآزمونبا استفادل از   هادادلئجزیه و ئحلیل  (.0111حرکت ئورنس )

شتر          خالقیت از بازی سه با دختران بی سران در مقای شي پ ش شي    یباز: گيرینتيجه(. 10/1بود )های ک ش ئواند يمهای ک

 دبستانيخالقیت، بازی کششي، کودکان پیشواژه كليدها: باشد. یر مثبتي بر افزایش خالقیت کودکان داشته ئ ث
Background: Games play an important role in nurturing children's creativity. The important question 

is: Do stretching games affect children's creativity? Aims: To compare the effect of stretching games 

on increasing the creativity of boys and girls. Method: The research method was quasi-experimental. 

The statistical population consisted of 2978 students studying in kindergartens of 1,6,12 districts of 

Tehran. 341 persons including 153 girls and 188 boys were selected through random sampling. The 

tools include the Torrance (1974) Creative Thinking Practice and Motion Test and the Torrance (1974) 

Creative Thinking Practice Test. Data were analyzed using independent t-test. Results: Creativity was 

more effective in boys than boys' traction games (0/05). Conclusions: Stretching games can have a 

positive effect on enhancing children's creativity. Key Words: Creativity, stretching, preschool 

children 
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 مقدمه

های     کان نیرو قال        ابالقول کود ئداوم و انت که برای  ند  ی هسااات

به نسااال   ارزي باید مورد ئوجه قرار ب یرند. زیرا در        ها  های آیندل 

تلف، های مخهای فراوان و ئحکیم ئربیتسااانین باال به دلیل مشاااغله

شي مي     ستعدادهای بالقول آدمي رو به خامو سیاری از نیروها و ا هد نب

سیار دارد. ئعلیم  و به حرکت درآ وردن آنها نیاز به مجاهدل و ئالي ب

ای یلهسوی از ئعالیم ربوبي اپشتوانهو ئربیت کودکان از رال بازی و با 

برای باروری و ئربیت اسااتعدادها و خالقیت آنان اساات. چنان   مؤثر

زندگي کودکان را  11/1دارند، بازی که بیشتر روانشناسان اظهار مي   

 (.0312حي، ریادهد )ئشکیل مي

هااای پروري اعتماااد بااه نفس فرزناادان، ئوجااه باه  یکي از رال

های مثبت و ئشاااویو و ئرغیب آنهاسااات. بازی کردن کودک جنبه

گردد که  موجب اندوختن ئجارب اجتماعي فراواني در کودک مي    

خود موجب پروري اعتماد به نفس کودک خواهد شاااد. هیچ چیز     

س  ضعیف و نائوان نمي مانند ئنعم و نازپروردگي، روحیه ان ند کان را 

بندد. بازی با ئمام جوانب و رال ساایر به سااوی کمال را بر آدمي نمي

دهد. نمو و بارور شاادن اسااتعدادهای آن روح کودک را ورزي مي

شکل نمي    صحنه زندگي  گیرد و بازی نمونه کوچکي  آدمي جز در 

 (.0311محسني جم و کیذوری، است )از زندگي واقعي 

خواهد آفرینندل ایشااي شاا فت وجود دارد که ميدر انسااان گر

باشد، چیزی که نبودل است را بیافریند و خلو کند. این ئمایل در هر   

خواهد چیزی نو، اثری جدید بیافریند و ابداع انساااني هساات که مي 

خواهد چیزی نو، اثری کند. این ئمایل در هرانسااااني هسااات که مي

یافریند و ابداع کند، عالم علمش         اي هی نظررا، نظریه پرداز   جدید ب

را، شاااعر شااعري را، معمار بنایش را، کشاااورز کشااتش را و... هر   

ورزد. این خصاالت يمفاعلي فعلش را دوساات دارد و به آن عشااو  

های خود از گرایش فطری سازندگي و عالقه به مصنوعات و آفریدل

، فرخياسااات )خیزد که موهبتي الهي  انساااان به خلو و ابداع برمي   

 (.0310 ي، مقدم و بدلي،سالم

ان یز باشد، اما زندگي بدون خالقیت مشکل شاید قدری ش فت

شته       ست. اگر از بلندئرین مکان زندگي کنوني به گذ سا و طاقت فر

ن اهي بیاندازیم، در خواهیم یافت که زندگي کنوني چقدر از نظر          

به عنوان               یت  فاوت دارد. خالق ته ئ گذشااا با  نات و ئجهیزات  کا ام

عدادی   هاد ادمي از همان دوران کودکي وجود       اسااات قدرئمند در ن

شاااود، با این خالق متولد مي ذائاً( آدمي 0111راجرز )دارد، به قول 

به               ته نیسااات و  یاف تدایي زندگي ئکامل  حال خالقیت در مراحل اب

همین دلیل نیاز به ئوجه، هدایت و ئربیت است. جامعه برای پیشرفت   

یزل، کنجکاو و خالق دارد، همچنین و ئوساااعه نیاز به کودکان با ان 

به نوجوانان و جواناني نیاز دارد که چهرل دی ر از آیندل ئرسیم کنند  

و به بزرگساالني نیاز دارد که حامي و سازندل باشند، دستاورد چنین      

، پارسااامنش و صاابحي قراملکياساات )موقعیتي ابتکار و سااازندگي 

0312.) 

یت  ندهای   ربردکا  از که  فاعلي  اسااات اییدل پد  خالق  فرآی

صل  معمول شناختي  صب 2111) شود. بالزاک مي حا سي    ( ع  شنا

 که یافته دساات این نتیجه به و دادل قرار بررسااي مورد را خالقیت

 از مناطقي  و ارئباط  همزمان  فعالیت   نیازمند   خالقانه   های نوآوری

 نیستند.  یکدی ر قوی با ارئباطي دارای معمول طور به که است  مغز

 دستیابي  و فرد نمو با همرال و ئدریج به خالقیت است  رانکو معتقد

ست  ممکن زندگي، ئجارب به  که و فرودهایي اوج با مراحلي در ا

(.  2101)چارلز و رانکو،  یابد ئحول شاااودمي ظاهر زمان طول در

، ئرجمه؛ 0111؛ به نقل از دیساااي، 0123هیلمان ) و مطالعات لسااانر

 روند به که اساات نظری یهاپژوهش( از معدود 0312قاساام زادل، 

ست،  پرداخته طول زندگي در خالقیت ئحول  سال ي  00 ئا ئولد ا

له   بارسااااازی دروني  »مرح له     11 ئا  02،«خالق پر سااااال ي مرح

خود »سااال ي ئا مرگ که مرحله  11و « پربارسااازی بیروني خالق»

ر ی که ب اخودخواهانه  و با بازگشااات به جهت یابي        «.ارزیابي خالق 

شاااود. ئورنس انه متمرکز اسااات، مشاااخص مي  خود ارزیابي خالق  

شان داد خالقیت دانش   0121)  در آموزان( از اولین کساني بود که ن

 کاهش این کالس چهارم در و یابدمي کاهش سال ي  شش  حدود

افت »پدیدل  این .یابديمافزایش  دوبارل سپس  و شود مي بیشتر  بسیار 

فاکتورهای ( رابطه 2111) پیالر اسااات شااادل نامیدل« کالس چهارم

یایي اجتماعي را بر ئفکر خالق   در دو جنس مورد سااانجش  جغراف

تایج ئحقیو نشاااان داد که ئفاوت معناداری بین خالقیت         قرار داد. ن

دختران جوان ئحصیلکردل و آنهایي که ئحصیالت ابتدایي و متوسط 

فاوت در پساااران وجود       ما این ئ ند، وجود دارد. ا نداشااات   داشااات

مان،  ) یل  (. دختران 0321سااال ناداری را در    ئحصااا فاوت مع کردل ئ

یت            ناداری بین خالق فاوت مع ما ئ ند ا یت از خود نشااااان داد خالق

دختران و پسران دارای ئحصیالت ابتدایي و متوسطه وجود نداشت.      

یر ورزي بر ساااطو ئ ث ( ساااطو 2101) و محمت گلو  ئکین مرآت

 نآموزان ابتدایي را مورد بررسااي قرار دادند. نتیجه ایخالقیت دانش
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کردند بیشاااتر از  آموزاني که ورزي مي بود ساااطو خالقیت دانش 

کردند. جنسیت در سطو خالقیت   آموزاني بود که ورزي نميدانش

ئ ثیری چنداني    آموزان دختر و پساااری که ورزي مي دانش کردند 

با       نداشااات.    یت در زندگي کودکان و  با درنظر گرفتن نقش خالق

که        به این موضاااوع  یت  نا یت کودکان در    ها بازی  ریئ ث ع بر خالق

، اندودلبگذار ریئ ثهای اخیر در زمینه مطالعات کودکان بساایار سااال

اط قوت نق  ئواند يمهای ئطبیقي در این زمینه   بنابراین انجام پژوهش  

به دی ری مشاااخص کند و رال        حل  و ضاااعف هر یك را نسااابت 

ه مشخص گردد. با ئوجه ب جهت افزایش خالقیت کودکان ئرمناسب

سي اینکه  سه      طبو برر شي که به مقای ش ر پژوه بازی  ری ثئهای پژوه

ه باشد  دبستاني دختر و پسر پرداخت  کششي بر خالقیت کودکان پیش  

سئله مي         سخ به این م صدد پا ضر در  شد لذا پژوهش حا شد  بیافت ن ا

شي  که آیا بین  شي بر خالقیت کودکان دختر و   یبازاثربخ ش  های ک

 ئفاوت وجود دارد؟ پسر

 روش

.  ودب کاربردی  هدف  حساااب بر که  نیمه ئجربي  قیوئح روي

سال        ئحقیو آماری جامعه ستي در  سازمان بهزی ساس آمار   0311بر ا

 یهاکودک مهد در ئحصاایل به مشااغول آموزدانش 2112شااامل 

 و درآمدی سااطو با منطقه سااه از که ئهران شااهر 0،1،02 مناطو

 310 ئعداد نمونه حجم .شدند  گزینش مختلف که به روي فرهن ي

سر  022 و دختر 003 شامل  نفر سبه  مورگان جدول از که بود پ  محا

ست به گزینش      شد که از طریو روي نمونه  سادل د صادفي  گیری ئ

 سااني شاارایط به ئوجه با ئحقیو مفهومي مدل زدل شااد. در هانمونه

ستقامتي، : شامل  ورزشي  هایبازی از دسته  سه  از کودکان  ي،قدرئ ا

 ئخیل، همچنین و ورزشااي هایبازی هایمؤلفه عنوان به کشااشااي 

 ستفادل ا کودکان خالقیت سنجش  یهامؤلفه عنوان به ابتکار و سیالي 

های دادند. مالک ئشاااکیل را ئحقیو مفهومي مدل اجزای شاااد و

از پژوهش نیز عدم ئمایل به ادامه شااارکت در پژوهش بود.         خروج

و  يروي اجرا بدین ئرئیب بود که بعد از هماهن ي الزم با بهزیسااات       

ها، اجرای پژوهش شاااروع شاااد. بدین ئرئیب که اول       مهدکودک 

شمارل   1کودکان ئحت آموزي،  پرسشنامه خالقیت اجرا شد، سپس    

 یتخالقمجدداً  آزمونپس وسااایله به ساااپس گرفتند، فعالیت قرار

 متغییرهای  مهار کردن  گرفت. برای  قرار سااانجش مورد کودکان 

به منظور  . شاااد انجام  لگرول گوا روی بر فرآیند  همین گرمداخله  

های رعایت اصااول اخالقي در مورد محرمانه بودن اطالعات به نمونه

ی آورهای مورد نیاز جمعپژوهش اطمینان دادل شد. بدین ئرئیب دادل

 ئجزیه برای و سپس  02 نسخه  spssافزار و در نهایت با استفادل از نرم 

شد. استفادل مستقل آزمون ئي از هادادل ئحلیل و

. 

 

 

 
 

 

 

 
 . مدل مفهومي پژوهش بر مبنای مدل کوربین و مدل ئورنس0شکل

 

 ابزار

  و عمل  در خالق ئفکر ابزار برای گردآوری اطالعات آزمون 

این آزمون ابتدا در ساااال  . بود (0111ئورنس )اساااتاندارد    حرکت 

سااااله و با    1ئا   3( برای سااانجش خالقیت حرکتي کودکان   0111)

  این آزمون دارای و ئخیل طراحي شاااد.  ی سااایالي، ابتکار   ها مؤلفه 

درساااتي آزمایي کامل و همچنین قابلیت اعتماد دروني بود. ئورنس        

( با اجرای 0111و بولن ) 11/1( ضااریب اعتماد این آزمون را 0111)

ضریب    2کودک  31این آزمون روی  اعتماد بازآزمایي آن را  ساله 

( 0311) یدانساااگزاري کردند. این آزمون در ایران ئوساااط  11/1

ضریب    شدل و  گزاري  11/1ئا  12/1اعتماد مواد آن بین  هنجاریابي 

  ئورنسهای آزمون ئفکر خالق در عمل و حرکت     یت فعال گردید.  

(0111.) 

هایي برای رسااایدن از    : به چند طریو دی ر؟ یافتن رال   0فعالیت  

 ی سیالي و ابتکار(.ها)مؤلفه ی ردیك مکان به مکان 

 تخيل

 ابتكار

 سيالی

 

 خالقيت

 زی ورزشیبا
 

های استقامتيبازی 

های قدرئيبازی 

های کششيبازی 
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یت    عال یا مي ئوني م 2ف نایي     : آ کت کني؟ ئوا های  ثل ..... حر

های کودکان در ئخیل، همدلي، خیال پردازی و وانمودساااازی نقش

 غیر معمولي.

ها و وظایف یکسان های دی ری؟ انجام فعالیت: چه رال3 یتفعال

کاغذی آب میول در یك سطل   با بزرگساالن )قرار دادن یك فنجان 

 یت کودکان.زباله به طریو مختلف( شناخت ئوانایي و محدود

: آن چه چیزی ممکن اسااات باشاااد؟ کودکان قادر به       1فعالیت  

اشد. بکشف یك روزنه قانوني برای انجام فعالیت از طریو آزمون مي

کودک باید بتواند نشاااان دهدف یك فنجان کاغذی غیر از فنجان           

 ئواند باشد؟چه چیز دی ری مي

 هايافته
 

 آموزانو دانش هاکودک. ئعداد مهد 0جدول

 آموزئعداد دانش ئعداد مهد کودک منطقه دیفر

0 0 12 0323 

2 1 10 0001 

3 02 01 012 
 

 

 دهندگان. آمار ئوصیفي مربوط پاسخ2جدول

 فراواني کمیت جنسیت

 2/11 003 دختر

 2/00 022 پسر
 

 

 های کششيغیرهای ئخیل، ابتکار و سیالي قبل از انجام بازیی متبارلپسران و دختران( در )دهندل دهندگان دو گرول کودکان پاسخبررسي ئفاوت پاسخ

 
 های کششي پسرانیبازقبل از انجام  هاآمارلمیان ین  .0نمودار

 
 های کششي دخترانیبازقبل از انجام  هاآمارلمیان ین  .2نمودار

 

 

 مستقل برای بررسي ئفاوت معنادار در پسران و دختران tنتایج آزمون  .3جدول

 رمتغی
میان ین پاسخ 

 پسران

میان ین پاسخ 

 دختران
 سطو معناداری tآمارل 

 110/1 120/3 21/3 2/2 ئخیل

 110/1 12/2 11/1 21/0 ابتکار

 110/1 00/3 11/2 01/3 سیالي
 

 

مارل            قدار آ که م به این جه  قدار )ساااطو   و هم چنین  tبا ئو م

 اند هرفت گ( در ئمامي متغیرها در ناحیه رد فرض صااافر قرار     معناداری 

مارل      قدار آ که م بازل     tیعني این ته  11/0و  -11/0خارج  + قرار گرف

شدل است بنابر    10/1کمتر از  سطو معناداری است و همچنین مقدار  

پذیریم که ئفاوت معناداری بین  و مي شاااوداین فرض صااافر رد مي

تایو        یالي پساااران و دختران وجود دارد. ن میزان ئخیل، ابتکار و سااا

دهد که دختران قبل ها نشان مي ه دست آمدل از آزمون های بمیان ین

های کششي نسبت به پسران از ئخیل باالئری برخوردار     از انجام بازی

از  دلآم هساااتند و در متغیرهای ابتکار و سااایالي میان ین به دسااات        

عني به باشد. یيمها برای کودکان پسر باالئر از کودکان دختر آزمون

میزان ابتکار و سااایالي باالئری نسااابت به به عبارت دی ر پساااران از 

سران      سبت به پ ستند و دختران از ئخیل باالئری ن دختران برخوردار ه

 برخوردار هستند.
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 های کششي.ی متغیرهای ئخیل، ابتکار و سیالي بعد از انجام بازیبارلپسران و دختران( در )دهندگان دو گرول کودکان پاسخ دهندل بررسي ئفاوت پاسخ

 های کششي پسرانیبازها بعد از انجام میان ین آمارل .3ارنمود
 

 
 های کششي دخترانیبازها بعد از انجام . میان ین آمارل1نمودار

 

 

 مستقل برای بررسي ئفاوت معنادار در پسران و دختران t. نتایج آزمون 1جدول

 متغیر
میان ین پاسخ 

 پسران

میان ین پاسخ 

 دختران
 tآمارل 

سطو 

 یمعنادار

 110/1 11/3 21/1 22/3 ئخیل

 110/1 11/3 12/2 02/2 ابتکار

 110/1 12/3 11/3 11/1 سیالي
   

 

مارل             قدار آ که م به این جه  قدار )ساااطو   و همچنین  tبا ئو م

 اند هگرفت ( در ئمامي متغیرها در ناحیه رد فرض صااافر قرار     معناداری 

مارل      قدار آ که م بازل     tیعني این ته  + ق11/0و  -11/0خارج  رار گرف

شدل است بنابر  10/1کمتر از  سطو معناداریاست و هم چنین مقدار 

پذیریم که ئفاوت معناداری بین    يمو  شاااوداین فرض صااافر رد مي

تایو        یالي پساااران و دختران وجود دارد. ن میزان ئخیل، ابتکار و سااا

شان مي های به دست آمدل از آزمون میان ین دهد که دختران بعد ها ن

های کششي نسبت به پسران از ئخیل باالئری برخوردار     بازیاز انجام 

هساااتند و در متغیرهای ابتکار و سااایالي میان ین به دسااات آمدل از          

عني به باشد. یبرای کودکان پسر باالئر از کودکان دختر مي هاآزمون

به عبارت دی ر پساااران از میزان ابتکار و سااایالي باالئری نسااابت به  

و دختران از میزان ئخیل باالئری نساابت به  دختران برخوردار هسااتند

 پسران برخوردارند.

های  ازییرگذاری ب  ئ ث ئوان گفت که میزان   و یا به بیان دی ر مي   

شتر از میزان          سر بی سیالي در کودکان پ شي بر متغیرهای ابتکار و  ش ک

تغیر  یرگذاری م ئ ث باشاااد و میزان  يمئاثیرگذاری در کودکان دختر    

 باشدبیشتر از کودکان پسر ميئخیل درکودکان دختر 

 گيریبحث و نتيجه

بسااتاني دهای کشااشااي بر ئخیل کودکان پیشیر بازیئ ثئفاوت 

جلسه با مقدار   32شهر ئهران نشان داد که بازی کششي بعد از اعمال     

یان ین پس  یر ئ ث برای پساااران  22/3برای دختران و  21/1آزمون م

شتری بر  سه  بی شته است ک     افزایش ئخیل دختران در مقای ه با پسران دا

رساااد این موضاااوع به دلیل ئناساااب این نوع ئمرینات با        به نظر مي 

خصاااوصااایات فیزیولژیك و آنتروپومتریك دختران در این سااانین  

شد. نتایج با نتایج  مي سنر  یهاپژوهشبا ، به نقل از 0123هیلمان ) و ل

سي،   سیبینتي 0121(، ئورنس )0111دی  (، نیکلتا و همکاران2112) (، 

مان،     2111) (، پیالر2102) قل از سااال به ن و  ئکین مرآت ( و0321؛ 

 ( همسو بود.2101) محمت گلو

بسااتاني دهای کشااشااي بر ابتکار کودکان پیشیر بازیئ ثئفاوت 

جلسه با مقدار   32شهر ئهران نشان داد که بازی کششي بعد از اعمال     

یان ین پس  یر ئ ث برای پساااران  02/2برای دختران و  12/2آزمون م

بیشتری بر افزایش ابتکار پسران در مقایسه با دختران داشته است که       

رساااد این موضاااوع به دلیل خصاااوصااایات رواني و میزان به نظر مي

باشد.پذیری بیشتر پسران در این سنین ميریسك

0

2

4

6

سیاليابتکارئخیل

میان ین پاسخ دختران

0

2

4

6

سیاليابتکارئخیل

میان ین پاسخ پسران



 0312دی( )زمستان، 22 ، شمارل02دورل                                                                                                                             وانشناختي             مجله علوم ر

 

0011 

 
 

سیالي کودکان پیش     یر بازیئ ثئفاوت  شي بر  ش ستاني  دهای ک ب

جلسه با مقدار   32اعمال  شهر ئهران نشان داد که بازی کششي بعد از    

یان ین پس  یر ئ ث برای پساااران  11/1برای دختران و  11/3آزمون م

بیشتری بر افزایش سیالي پسران در مقایسه با دختران داشته است که        

اعلي های فرسد این موضوع به دلیل نوع ئمرینات و ئفاوتبه نظر مي

به این نوع ئمرینات مي     آنجایي که   باشاااد. از   پساااران از نظر عالقه 

های کشااشااي نیاز به کمترین امکانات و بیشااترین بازدهي را در بازی

دو مورد ئخیل و ساایالي دارد، لذا جهت افزایش این متغییر پیشاانهاد  

گردد این ئمرینات بیشااتر مورد ئوجه قرار گیرد. همچنین با ئوجه مي

پذیری در بین ساااه متغییر مساااتقل ئنها عاملي       به اینکه بازی انعطاف    

س  سن کاهش پیدا مي ا کند و در دوران کودکي در ت که با افزایش 

ست لذا به نظر مي    شترین میزان خود ا سد اگرچه این نوع بازی بی ا هر

ر باشاااد اما از پیرگذار نميئ ثدر دوران دبیرساااتان و دانشااا ال زیاد  

  دبساااتاني اسااات. همچنین  کاربردئرین نوع ئمرینات در دوران پیش  

قدرئي در دور   بازی  تاني در کمترین میزان خود   ان پیشهای  دبسااا

نسبت به مقاطع دی ر قرار دارد و با افزایش سن این عامل نیز افزایش   

  یجنتا که است  این پژوهش این هایکند. از جمله محدودیتپیدا مي

  پژوهش آماری جامعه در کاربرد قابل ئنها آمدل بدسات  هاییافته و

 داد. ئعمیم دی ر آماری هجامع به را آن ئواننمي و باشاد مي حاضار 

ای همتغیرهایي مثل ویژگي در این پژوهش امکان مهارکردن همچنین

شت.      صیتي گرول مورد مطالعه وجود ندا شخ د لذا با وجو فرهن ي و 

سایر باز    های قدرئي در دوران پیشاینکه بازی سبت به  ستاني ن ها یدب

هاد مي   مؤثرچندان    ها دورلگردد در ساااایر واقع نشاااد ولي پیشااان

سن و ئ ثیرگذاری       ش ال( به دلیل افزایش  ستان و دان )راهنمایي، دبیر

 این نوع بازی بیشتر مورد ئوجه قرار گیرد.
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