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 اثربخشی آموزش خالقيت بر مهارت حل مسأله و مقايسه با روش بازی در كودكان پيش دبستانی
 5قبادی كبری ،1مرادی احمد

Effect of creativity training on problem solving skills and comparison with play 

method in preschool children 
Ahmad Moradi1, Kobra Ghobadi2 

 چكيده

گیری مناسب و حل مس له است. های آموزشی جهت تصمیمامروزه پرورش خالقیت و بازی یکی از محورهای اساسی نظامزمينه: 

فاوت وجود تو روش بازی بر مهارت حل مس له کودکان پیش دبستانی  آموزش خالقیتاثربخشی آیا بین  اما مسئله اصلی اینست،

حل مس له و مقایسه با روش بازی در کودکان پیش دبستانی استان فارس بررسی ت ثیر آموزش خالقیت بر مهارت  هدف:دارد؟ 

آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری همه کودکان مراکز پس -آزمون آزمایشی با طرح پیشاز نوع نیمه پژوهش روش: بود.

ای گیری خوشهشیوه نمونهنفر به صورت تصادفی به  91بودند.  19 -1۳دبستانی شهرستان کامفیروز در سال تحصیلی پیش

نفر( جای زین  08ای به عنوان نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و دو گروه گواه )هر گروه چندمرحله

گنجی، نیوشا و هدایتی، ) یتخالق(، برنامه آموزش 0152) شالیس آزمون برج لندن آزمون مهارت حل مس له شدند. ابزار عبارتند از:

 آموزش خالقیت و بازی بر مهارت حل مس له ت ثیر ها:يافتهانجام شد.  ها با آزمون تحلیل کوواریانس(. تجزیه و تحلیل داده0310

توان می گيری:نتيجه (.>110/1P) دو روش آموزشی بر مهارت حل مس له تفاوتی وجود نداشت بین ت ثیر (.>110/1P) داشت

یت، آموزش خالق كليدها: واژهاز آموزش خالقیت و بازی بهره برد.  دبستانیکان پیشبرای بهبود مهارت حل مس له در کود

 دبستانیبازی، حل مس له، کودکان پیش
Background: Nowadays, nurturing creativity and play is one of the essential axes of educational 

systems for proper decision making and problem solving. But the key question is, is there a difference 

between the effectiveness of creativity training and how to play on problem solving skills in preschool 

children? Aims: The purpose of this study was to investigate the effect of creativity training on 

problem solving skills and comparison with play style in preschool children in Fars province.  

Method: This study was a quasi-experimental with pre-test and post-test design with control group. 

The population of the study was all children of preschool centers in Kamfirouz city in the academic 

year 96-97. Sixty individuals were randomly selected by multistage cluster sampling and were 

randomly assigned into two experimental and control groups (each group 15). Tools include: Problem 

Solving Problem Test, London Shalis Tower Test (1982), Creativity Training Program (Ganji, Nyusha 

& Hedayati, 2012). Data analysis was performed using covariance analysis test. Results: Creativity 

training and play had an effect on problem solving skills (P<0/001). There was no difference between 

the effect of two training methods on problem solving skills (P<0/001). Conclusions: Creativity and 

play education can be used to improve problem solving skills in preschool children.  
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 مقدمه

حلی مناسب در حل مس له فرآیندی شناختی برای یافتن راه

تعریف حل مس له به (. در این 2119)میسنر،  رسیدن به اهدا  است

عنوان یک فعالیت هوشیار، عقالنی و هدفمند مدنظر قرار گرفته است. 

اتکینسون، ) داندترین نمونه تفکر میبسیاری فرآیند حل مس له را عالی

های حل(. این فرآیند راه210۱هیل ارد، هوکسما، لفتوس و لوتز، 

و  ار دادهمؤثر و بالقوه را برای یک مس له یا مشکل در دسترس قر

های مختلف افزایش حلهای مؤثر را از بین راهحلامکان انتخاب راه

عنوان یک راهبرد مقابله کلی مطرح است، که دهد. حل مس له بهمی

کند. همچنین حل مس له را سازگاری، انطباق و رقابت را تسهیل می

خ  حل آن مشتوان به معنای درگیری در تکلیفی دانست که راهمی

ای و عملی که موجب ( و نیز مهارتی مقابله2115آکینسوال، )نیست 

افزایش اعتماد بنفس شده و با سازگاری شخصی خوب ارتباط دارد. 

این مهارت اغلب شامل پنج گام: ادراک خویشتن، تعریف مس له، 

گیری در مورد مناسب های مختلف، تصمیمحلتهیه فهرستی از راه

باشد )بل و دی حل انتخابی میحل و امتحان کردن راهترین راه

 ترین شکل یادگیریمس له نه تنها به مثابه عالی(. حل2111زوریال، 

شود، بلکه شامل فرآیندی است که طی آن یادگیرنده از قلمداد می

د. حل رسراه ترکیب قواعد از قبل آموخته شده به یادگیری جدید می

 ها و مفاهیم یادارتها، مهها، تکنیککارگیری قاعدهمس له تنها به

گرفته شده قبلی در یک محیط جدید نیست، بلکه فرآیندی است که 

ی اکند. هن امی که فرد در برابر مس لهیادگیری جدید نیز ایجاد می

ی حلکوشد تا راهگیرد با یادآوری دانش و تجربه خود میقرار می

ادگرفته های یها و مهارتبیابد و در فرآیند تفکرش ترکیبی از قاعده

تواند با وضعیت جدید منطبو شده و آزماید که میشده خود آر می

ند، کحل مس له او باشد. بنابراین، نه تنها مس له مورد نظر را حل میراه

در این راستا (. 2101آموزد )گاگن، بلکه چیزهای جدیدی را نیز می

حال رانکو ، نوعی حل مس له است. با این0برخی معتقدند خالقیت

هیچ عنوان تنها حل مس له نیست. تفکر ت کید دارد که خالقیت به

تر مس له فعالیتی عینیکننده است. حلخالق، هن ام حل مس له کمک

تری دارد، ولی از خالقیت است و هد  عینی و بیرونی و مشخ 

ی نبهپسند است و بیشتر جتفکر خالق، تفکر تازه، مستقل و جامعه

؛ به نقل 211۳و تحلیل وابسته است )رانکو، شخصی دارد و به شهود 

                                                           
1. Creativity 

های حل (. تفکر خالق از طریو روش0351از زارع و همکاران، 

موزان آیابد. باید برای دانشمس له خالق و سؤاالت بازپاس  بهبود می

بران یز مطرح کرد تا خالقیت آنها افزایش یابد.  سؤاالت مشکل

آموزان ارائه شود و این نشهمچنین، مسائل دنیای واقعی باید برای دا

های متناقض باشد تا ازاین طریو از خالقیت مسائل باید شامل موقعیت

 (.211۳خود استفاده کنند )کاندمیر و گور، 

( برای خالقیت سه تعریف بیان کرده است: 0113) تورنس

تعریف پژوهشی، تعریف وابسته به بقا و تعریف هنری. تعریف 

رایند حس کردن مشکالت و مسائل، پژوهشی او عبارت است از ف

زدن و فرضیه  شده و سپس حدسشکا  بین اطالعات و عناصر گم

ها ها و فرضیهسازی در مورد کمبودها و ارزیابی و آزمون این حدس

عریف ها. وی در تو بازن ریستن و بازآزمودن آنها سرانجام ارائه نتیجه

ای دشوار ها موقعیتوابسته به بقا، خالقیت را قدرت کنار آمدن فرد ب

( و در تعریف هنری خود خالقیت 031۳تعریف کرده است )سیف، 

کند: خالقیت دوباره ن اه کردن است، گونه تعریف میرا این

خالقیت صحبت کردن و گوش دادن به یک گربه است، خالقیت 

های خویش است، خالقیت شبیه گوش دادن به آواز خواندن با نت

( خالقیت را 0319) (. دافی برناردت3190بوهاست و... )تورنس، 

طرز نو، داند: توانایی دیدن چیزها بهدربرگیرنده این موارد می

ای هآموختن از تجارب قبلی و ارتباط دادن این یادگیری به موقعیت

های ها، استفاده از روشپذیر و شکستن محدودیتتازه، تفکر انعطا 

ریدن عات گام برداشتن، آفغیرسنتی برای حل مشکالت، فراتر از اطال

 فرد و اصیل.چیزی منحصر به 

خالقیت کودک در هر زمینه به سه چیز بست ی دارد که اجزاء 

ها: قلمرو مهارت .0دهند و عبارتند از: اصلی خالقیت را تشکیل می

ود شکه مربوط به استعداد، آموزش و تجربه در یک زمینه خاص می

ه کعبارت دی ر برای اینت و بهعنوان مواد اولیه خالقیت اسو به

کودک در یک حوزه خاص خالق شود باید دارای مهارت الزم در 

های کار و تفکر خالق: . مهارت2(. 0319آن زمینه باشد )آمابیل، 

ی اصلی است که افراد خالق دارای تفکر خالق دارای چهار مؤلفه

وانایی ذهن : ت2ها هستند. سیالیظرفیت باالیی در هر یک از این مؤلفه

های فراوان برای یک موضوع. روبرو کردن ذهن با در خلو ایده

موضوعات و مسائلی که الزاماً دارای پاس  خاص نیستند و برای آنها 

2. Fluency 
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سازی ذهن بسیار توان جستجو کرد در سیالهای متعدد میجواب

و  های بدیع، نابیا اصالت: استعداد فرد در تولید ایده 0مؤثرند. ابتکار

فرد. برای درک ماهیت ابتکار و تحقو آن باید به کودک صربهمنح

بیاموزیم، ساختارشکن باشد و متفاوت به مسائل ن اه کند و به عجیب 

 ها بیشتر توجهترین ایدهترین و دور از ذهنترین، ناممکنو غریب

های متنوع و : توانایی ذهن را در تولید ایده2پذیرینشان دهد. انعطا 

عبارت دی ر یک ذهن انعطا  مورد یک موضوع. بهگوناگون در 

تواند از مواضع مختلف به موضوع یا مس له پذیر در شرایط جدید می

یا گسترش:  3های جدیدی ارائه دهد. بسطتوجه کرده و دیدگاه

مهارت فرد در پرداختن به یک ایده و تکمیل کردن آن. الزمه کسب 

 . میکروسکوپی استن ر و مهارت بسط، داشتن نوعی ن اه جزئی

ن خاطر آخاطر همان کار و به. ان یزه درونی: میل به انجام کاری به3

طلبی شخصی است. نشانه بخش و نوعی مبارزهکه جالب، رضایت

 (.0318، سلیمانی، 031۱اصلی ان یزه درونی )سعیدی، 

( در نظریه تعاملی خود 0310؛ به نقل از منطقی، 0115) استرنبرگ

خی به ضرورت چندبعدی دیدن خالقیت است، ضمن که درواقع پاس

که تفکر واگرا، تنها قسمتی از خالقیت و نه تمام آن است، بیان این

گوید که خالقیت ای چندوجهی شمرده است و میخالقیت را پدیده

برایند سه بعد هوش، سبک شناختی و خصلت / ان یزش است و 

ا عمل، خالق ی شود افراد در تفکر وترکیب همین ابعاد سبب می

 غیرخالق عمل کنند.

طور دهی خالقیت، بههای انجام شده، در زمینه آموزشپژوهش

 توان آموزش وعمده به این نتیجه رسیده است که خالقیت را هم می

(. رویکرد 0318زاده، ؛ به نقل از قاسم2119هم پرورش داد )آمابیل، 

زمینه  چه شرایطکند که چنانگری به این موضوع اشاره میخودتعیین

آموزان باشد، در آن ی نیازهای روانشناختی دانشای ارضاکننده

قیت لذا، خالصورت زمینه برای بیان افکار و عقاید خالق آماده است. 

 (.2111سازی تجارب است )کر، نیازمند بافتی برای پیشرفت و غنی

های مهم برای تبلور خالقیت، ایجاد فضای از الزامات و روش

بر این که محیط طور کلی خالق است. عالوهمستعد و به محرک،

خود باید  یمدرسه برای چنین فضایی باد مهیا باشد، معلم نیز به نوبه

آموزان فراهم کند. خالقیت زمینه الزم و فضای مطلوب را برای دانش

د و دهنفس میعالوه بر فراهم کردن رضایت کودک به او اعتمادبه

                                                           
1. Originality 
2. Flexibility 

سازد )گرزالدینی، پذیر میی بیرونی امکاندخالت او را بر دنیا

0313.) 

ی خصوص مسائل دنیای واقعخالقیت از منظر فرآیند حل مس له به

خالقیت را توانایی فردی و  (211۳) نیز ن ریسته شده است. هلر

اجتماعی حل مسائل پیچیده علمی به صورت تصاعدی در نظر می 

ه ک« فرآیند»بین  صورت تمایز( خالقیت را به01۳3) گیرد. آیکن

ا و هتوانایی تحلیل یک مشکل، پیدا کردن ال و و یافتن شباهت

ل های قابحلکه توانایی پیدا کردن راه« فراورده»ها است و تفاوت

ای هکاربرد در مس له است، تبیین کرده است. تحقیقات درباره سبک

دهی و پردازش تفکر خالق نشان داده است که در تجربه، سازمان

های فردی زیادی وجود عات برای حل خالقانه مسائل، تفاوتاطال

ح کنند و ترجیصورت ذهنی تالش میدارد. افراد با سبک هم را به

دهند به مسائلی در چهارچوب، ساختار و قوانین موجود نزدیک می

شوند و آن را بررسی کنند. از طر  دی ر افراد با سبک تفکر واگرا 

کنند و مسائل را با استفاده از چهارچوب صورت خالقانه تالش میبه

(. 2108کنند )سوروا، بالورکا، هامل و آریتزتا، هایی جدید حل می

بنابراین، خالقیت توانایی حل مس له به روش جدید با به کار بردن 

حقایو، مفاهیم، اصول و راهبردهای تفکر است. در این راستا، معلمان 

د از رویکرد حل مس له و آموزان بایبرای پرورش خالقیت دانش

 (.2109مدار استفاده کنند )کیم، رو و کو، پرسش

بدین ترتیب پرورش رشد شناختی از نتایج آموزش خالقیت 

(. دلیل انتخاب 031۱پور، شود )صبوری، عباسی و گرامیدانسته می

نزدیک  روش آموزش خالقیت برای بهبود حل مس له به علت ارتباط

ت طوری که خالقیباشد. بهبا یکدی ر می نظری این دو مؤلفه در مبانی

های لحهای غیر معمول و توانایی خلو راهرا توانایی تفکر به شیوه

، کاگرون، 2111دانند )کاراکل، جدید برای مشکالت و مسائل می

 (.2100پترسون و مامفورد، 

( بیان ر 211۳( و آلدوس )211۳های تحقیو کاندمیر و گور )یافته

ان آموزباعث بهبود حل مس له در دانشآن است که آموزش خالقیت 

کند که در جریان حل مس له ( گزارش می2111شود. یانگ )می

های تخیلی و خالقانه نیز مناسب است. کو، آموزان، انجام پروژهدانش

( در تحقیو خود بیان کردند که آموزش شیوه 210۱کن و وانگ )

نی دهد. اثمیتفکر خالق، توانایی حل مس له دانشجویان را افزایش 

3. Elaboration 
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( در پژوهشی بر روی کودکان 0319عشری، فوالدچنگ و دریاپور )

ساله شهر یزد به این نتیجه دست پیدا کردند که کودکانی که  9 -۱

تحت آموزش خالقیت با استفاده از ل و هستند نسبت به گروه کنترل 

( در 0318توانایی حل مس له بهتری دارند. کیافر و اصغری نکاح )

ود گزارش کردند که آموزش خالقیت به صورت مناسب پژوهش خ

 تواند باعث بهبود حل مس له در کودکان شود.می

بر  ،2: نظریه یادگیری تجربی0آموزش خالقیت از طریو ل و

ای خود هاساس کار محققان برجسته قرن بیستم است که در دیدگاه

ه، ژنقش تجربه را اساسی دانستند )جان دیویی، کورت لوین، جان پیا

ویلیامز جیمز و کارل راجرز و دی ران( تا یک ال وی جامع و پویا از 

فرایند یادگیری بر اساس تجربه ارائه دهند. نظریه یادگیری تجربی، 

دیدگاه پویایی از یادگیری بر اساس چرخه یادگیری به وجود آمده 

از تحلیل منطقی دوگانه عمل / تفکر و تجربه / انتزاع است. این نظریه 

گاه جامعی است که یادگیری را به صورت فرآیند اصلی یادگیری دید

کند. در این حالت نظریه یادگیری تجربی نه تنها در انسان تعریف می

های زندگی درخور کالس آموزش رسمی بلکه در همه زمینه

ا و هکاربست است. فرآیند یادگیری از تجربه در تمام فعالیت انسان

ماهیت جامع فرآیند یادگیری به این معنی  دهد.ها رخ میدر همه زمان

ها و جامعه است که در همه سطوح جامعه شامل فرد، گروه، سازمان

کند. تحقیقات انجام شده در نظریه یادگیری طور کل فعالیت میبه

لب و کند )کتجربی در جهان از قابلیت کاربرد این ال و حمایت می

 (.2118کلب، 

ا ردیف بادگیری تجربی همشناسی، یازیک دیدگاه شناخت

ات کند یادگیرندگان معنی را از تجربیگرایی است که بیان میسازنده

از:  گرایی عبارتندهای اصلی یادگیری سازندهسازند. ویزگیخود می

کنندگان فعال در یادگیری . یادگیرندگان در جای اه مشارکت0

ری فعلی؛ ی. برجسته کردن یادگیری قبلی به عنوان پایه یادگ2خود؛ 

. تمرکز بر تکالیف ۱. تعامل با دی ران برای درک معنی مفاهیم و 3

(. 2101شود )هدین، نامیده می« های اصیلفعالیت»زندگی واقعی که 

بنابراین یادگیری تجربی وقتی مؤثر است که روندهای یادگیری، 

کننده تجربیات زنده باشند. همچنین یادگیرنده باید اطالعات منعکس

                                                           
1. Lego education 
2. experiential learning 
3. learning by making 
4. C Cycle 

یک محیط فعال و غنی پردازش کند )رادفورد، هانت و  را در

 (.2108آندروس، 

یادگیری تجربی )یادگیری با انجام دادن( بر اساس سه فرض مهم 

 است که عبارتند از:

گیرند که شخصاً در تجربه یادگیری . افراد وقتی بهتر یاد می0

 درگیر شوند؛

 آن را کشف دار باشد، باید خود فرد. برای اینکه دانش معنی2

 کند؛

. تعهد فرد به یادگیری درصورتی باال است که در تعیین اهدا  3

 (.2102خود آزاد باشد )آورد، 

های ل وی آموزشی بر اساس فلسفه آموزش هم ام با کالس

اند و روایی آن را و نظریه یادگیری تجربی طراحی شده 3ساخت

رس ه طرح دشناسی ت یید کردند. هماساتید و متخصصان حوزه روان

های ل و در مقاطع مختلف آموزشی بر اساس ال وی آموزشی چرخه 
۱C مرحله ذیل است: ۱شود که شامل تدوین می 

ای که مربی باید : در آغاز هر بحث نخستین مرحله8مرحله ارتباط

آن را به دقت اجرا کند، مرحله ارتباط است. به این ترتیب که مربی 

مرحله ارتباط است. به این ترتیب که باید آن را به دقت اجرا کند، 

مربی باید با طرح سؤاالتی پیوندی میان موضوع بحث با یک دانسته 

قبلی در ذهن کودکان ایجاد کند؛ چرا که آموزش، زمانی به حد 

رسد که کودکان یک تجربه جدید را به یک دانسته مطلوب خود می

 قدیمی در ذهنشان ارتباط بدهند.

مرحله کودکان باید با توجه به مطلب  : در این9مرحله ساخت

ارائه شده و نیازکالس، ال وهای فیزیکیرا که در دنیای اطرا  خود 

ده طی پله در یک فضای کنترل شبینند، بسازند. این مرحله باید پلهمی

 شود تا مراحل ساخت در ذهن کودکان حک شود.

 ،: در این مرحله کودکان با نظارت مربی۳مرحله تحلیل و بررسی

کنند و فهم آنها درباره های خودشان را تحلیل و بررسی میساخته

 هایتر خواهد شد. در ضمن ساختهعوامل مختلف ساخته شده عمیو

آموزان باید مقایسه و نقاط قوت و ضعف هر یک مشخ  و دانش

 پررنگ شود.

5. connect 
6. construct 
7. contemplate 
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: پس از مرحله تحلیل و بررسی، شوق برای دانستن 0مرحله ادامه

حله آید. در این مرطبیعی در کودکان به وجود میصورت بیشتر به

مربی با جریان دادن به این ان یزه و طرح سؤاالت و ایجاد مسائل 

د کنجدید، کودکان را برای مرحله بعدی در جلسه آینده آماده می

 (.0319)اثنی عشری، فوالدچنگ و دریاپور، 

یت اهرگاه زبان کالمی برای ابراز رفتار و احساسات کودکان کف

گران از بازی درمانی برای کمک به کودکان برای نکند، درمان

 کنند. بازی درمانیچیزی که آنها را ناراحت کرده است استفاده می

رویکردی با ساختار و مبتنی بر نظریه درمان است که فرآیند یادگیری 

شل، کند )کارمیریزی میو ارتباط طبیعی و بهنجار کودکان را پایه

ها مانند پلی هستند که میان افکار (. بازی210۱ث، ، الندر2103

درونی کودکان و جهان بیرونی آنها ارتباط برقرار کرده و به کودک 

آورد؛  دستکنند که بر مسائل مختلف، کنترل کافی بهکمک می

دهند که تجربیات، افکار، احساسات و همچنین به کودکان اجازه می

ان، آیند، رها کنند )وتین تون، هتقاضاهایی که به نظر تهدیدآمیز می

(. به عبارت دی ر 2115فوکوآ ویتلی، سیپ، کروسبی و جانسون، 

فهمد و کند، روابط را میها را درک میکودک در طی بازی، پدیده

عنوان ابزاری برای ایجاد ارتباط، کند و از آن بهاحساس راحتی می

ند کتفاده میهای بیرونی اسمبادله و آزمایش و تسلط بر واقعیت

 (.2103)وولف و ماش، 

( در پژوهشی بر روی 031۳جاللی دیزجی و کریمی ثانی )

کودکان مراکز شبه خانواده به این نتیجه دست یافتند که بازی درمانی 

گردد. زارع و میرمهدی باعث ارتقای حل مس له در کودکان می

بر  انیروش بازی درمای به این یافته رسیدند که ( در مطالعه0319)

ثر ؤم آموزانله دانش ارتقا یادگیری مفاهیم ریاضی و توانایی حل مس

است. بر این اساس استفاده از روش بازی درمانی عالوه بر جذاب 

و تعمو یادگیری بیشتر مفاهیم  موجب ارتقا نمودن درس ریاضی،

 .دگردآموزان، نیز میله در دانش ریاضی و افزایش توانایی حل مس

( نشان داد 0312ارثی )فر و کیانحقیو رادبخش، محمدیهای تیافته

ابند، یگویی حضور میآموزانی که در جلسات بازی و قصهکه دانش

 تر هستند.های جدید و اصیل برای مسائل، موفوحلدر یافتن راه

مهارت حل درمانی نشان داد که بازی( در پژوهشی 0310کریمی )

 دهد.می معناداری افزایشبه طور آموزان را دانش مس له

                                                           
1. continue 

های بهبود و رشد امروز توجه به حل مس له و راهدر جامعه روبه

ارتقاء آن در دوره کودکی نقش حیاتی دارد؛ زیرا برای دستیابی به 

دستاوردهای علمی، فرهن ی، اجتماعی و... به افراد مستعد نیاز است. 

ی است. از طرف از دبستان و دبستان ها در دوره پیشریشه این مهارت

ت رفتاری به کودکان جرأ -های مبتنی بر مدل شناختی آموزش بازی

دهد و حل مشکالت نیز به نوبه خود مقابله با مشکالت و مسائل را می

ا هشود تا کودک احساس توانمندی بیشتری کند و مهارتموجب می

تری کسب کند. لذا در این تحقیو پژوهش ر به دنبال گونه مطلوب به

موزش آاثربخشی آیا بین پژوهشی است،  سؤالگویی به این س پا

و روش بازی بر مهارت حل مس له کودکان پیش دبستانی  خالقیت

 تفاوت وجود دارد؟

 روش

 پس –آزمون پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش

آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی کودکان مراکز 

بود.  19 -1۳دبستانی در شهرستان کامفیروز در سال تحصیلی پیش

نفر از کودکان این مراکز بودند که به شیوه  91نمونه آماری شامل 

 09صورت که ابتدا از بین ای انتخاب شدند. بدینای چندمرحلهخوشه

مرکزبه شیوه تصادفی انتخاب  2ستانی در این شهرستان دبمرکز پیش

صورت کامالً تصادفی دو کالس به شدند. در مرحله بعد در هر مرکز

نفر برگزیده شدند. در مرکز پیش  08انتخاب شدند و در هر کالس 

صورت تصادفی در دو نفر انتخاب شدند که به 31دبستانی آفتاب 

یت( و گروه گواه )هر گروه گروه آزمایش اول )گروه آموزش خالق

نفر  31دبستانی گل نرگس نیز نفر( جای زین شدند. در مرکز پیش 08

انتخاب و کامالً تصادفی به دو گروه آزمایشی دوم )روش بازی( و 

نفر( اختصاص یافتند. جهت همتاسازی  08گروه گواه دوم )هر گروه 

مک شی آداز متغیر هوش استفاده گردید و با استفاده از آزمون نقا

ها برآورد شد و گودینا  ضریب هوشی هر یک از آزمودنی

های ورود به پژوهش عبارت بود همتاسازی صورت گرفت. مالک

دبستانی، تمایل به شرکت در پژوهش و از: حضور در مراکز پیش

زندگی با والدین، عدم داشتن نابینایی، ناشنوایی، کم توانی ذهنی و 

اس پرونده تحصیلی، عدم شرکت اختالل هماهن ی حرکتی بر اس

های مداخالتی مشابه و عدم غیبت بیش از یک همزمان در برنامه

منظور رعایت مسائل اخالقی، های مداخالتی بود. بهجلسه در برنامه
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ها در جریان اهدا  پژوهش قرار گرفتند و از آنها درخواست خانواده

ه عدم شد در صورت نارضایتی در هر مرحله از پژوهش نسبت ب

 مشارکت فرزندشان در پژوهش اقدام کنند.

 ابزار
(: یکی از پرکاربردترین 0152) شالیس 0آزمون برج لندن

های فیزیولوژی عصبی برای تعیین توانایی حل مس له و برنامه آزمون

گیری بهینه عملکرد حل مس له باشد. این آزمون برای اندازهریزی می

های مورد با کمترین حرکتهای حل مس له و حل مس له و ویژگی

گیرد )جاللی طور سریع و کارآرامد مورد استفاده قرار مینیاز به

( توسط 0152(. این آزمون در سال )031۳دیزجی و کریمی ثانی، 

شود و سپس از او مس له به آزمودنی داده می 02شالیس طراحی شد. 

ایی جشود که طبو دستورالعمل و در کمترین زمان با جابخواسته می

نمایی از  0مهره مطابو با ال وی ارائه شده مسائل را حل کند. شکل 

 دهد.ابزار اجرای حل مس له در آزمون برج لندن را نشان می
 

 
 . ابزار اجرای حل مس له در آزمون برج لندن0شکل

 

شیوه اجرای این آزمون به این ترتیب است که در ابتدا ابزار 

قرار گرفته و به آزمودنی معرفی می اجرای حل مس له بر روی میز 

 گیرد و مس لهترین میله در سمت چپ آزمودنی قرار میشود. طویل

شود. نمونه در کنار ابزار ارائه شده در مقابل آزمودنی گذارده می

بدیهی است نمونه باید بر اساس ال وی ارائه شده در دفترچه آزمون 

کار از یک صفحه و دور از چشم آزمودنی مرتب گردد. برای این 

ه شود. بایستی بمقوایی به عنوان مانع مشاهده آزمودنی استفاده می

ها را روی پایه خواهم که این توپمن از شما می"آزمودنی گفت: 

. هن امی که آزمودنی موفو به "های چوبی همانند نمونه، مرتب کنی

 یخواهم به شما ال وهامی"شود: انجام تکالیف شد، به وی گفته می

های چوبی ها را روی این پایهبیشتری را نشان دهم، شما این توپ

مرتب کن و همچنین این عمل را باید با تعداد و حرکت معینی انجام 

حرکت بسازی. توجه  8یا  2، 3، ۱با  بدهی. مثالً این تصویر را باید

داشته باش یک حرکت به معنی برداشتن یک توپ از روی یک پایه 

ه توانی زمانی کن آن روی پایه دی ر است. شما نمیچوبی و قرار داد

                                                           
1. Tower of London 

دهی توپی دی ر را برداشته و ن هداری. یک توپ را حرکت می

طور که توانی دو توپ را همزمان حرکت دهی. همانطور نمیهمین

های مختلفی است. روی این یکی هیچ ها در اندازهمشخ  است پایه

ای یکی سه تا توپ ج حداکثر دو توپ و این یا یک توپ، این یکی

. در "شروع مرتب کن ها را متناسب با موقعیتگیرد. سپس توپمی

دهد با نوشتن کد این وضعیت، هر حرکتی که آزمودنی انجام می

ترین )کوتاه 0و  2، 3های های رن ی )قرمز(، )سبز(، آبی و پایهتوپ

 شود. برای مثال حل درست مس له یک اینطورثبت می تا بلندترین(

گذاری آزمون، پاس  . در بخش نمره2/ س 0شود: ق ثبت می

شود که موقعیت نهایی با حداقل آزمودنی وقتی صحیح تلقی می

حرکت )مطابو دستور( حاصل شده باشد. برای حل هر مس له، سه بار 

آمیز در کوشش شود. درصورت حل موفقیتکوشش اجازه داده می

امتیاز  0از و در کوشش سوم امتی 2امتیاز، در دومین کوشش  3نخست 

شود. اگر آزمودنی در هر سه کوشش با شکست به آزمودنی داده می

گردد. نمره کل، جمع همراه شود برای آن مس له نمره صفر منظور می

مس له است. بنابراین حداکثر نمره در این  02امتیازهای حاصل از 

ر این (. اعتبا031۳نمره است )تقوی جلودار و حامی،  39آزمون 

گزارش شده است )جاللی دیزجی و  17۳1آزمون مورد قبول و 

 (.031۳کریمی ثانی، 

بود که بر اساس  جلسه 1آموزش خالقیت: این آموزش شامل 

آموزش خالقیت با استفاده از ل و انجام گرفت. این آموزش بر روی 

گنجی، نیوشا و هدایتی، ) گروه آزمایشی اول )آموزش خالقیت

تانی آفتاب انجام شد و گروه گواه اول هیچ (، پیش دبس0310

 آموزشی دریافت نکرد.

آزمون )آزمون برج لندن جهت بررسی جلسه اول: اجرای پیش

حل مس له(، معارفه با اعضای گروه، آشنایی با ل و و بیان ضرورت 

 استفاده از خالقیت.

ها که در آن از کودکان خواسته جلسه دوم: ارائه داستان بادکنک

 ا بسازند؛هاستفاده از ل وها ابزاری برای پایین آوردن بادکنکشد با 

های داغ که در آن کودکان باید جلسه سوم: ارائه داستان کلوچه

 عنوان ظر  کلوچه بسازند.با استفاده از ل و ابزاری به
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ها که در آن ازکودکان جلسه چهارم: ارائه داستان پارک موش

سازند که حیوانات کوچک ای بخواسته شد با ل و وسایل بازی

 استفاده کنند.

جلسه پنجم: ارائه داستان بیماری مادربزرگ که در آن کودکان 

 باید به صورت گروهی برای ساختن بیمارستان از ل و استفاده کنند.

جلسه ششم: ارائه داستان جینا، زرافه کوچولو که کودکان باید با 

 ان او بسازند.استفاده از ل و ابزاری برای گذاشتن قرص در ده

جلسه هفتم: ارائه داستان مهمان کوچولو که کودکان برای 

 نشستن او با استفاده از ل وها صندلی ماسب درست کنند.

کودکان ابزارهای  نشانی کهجلسه هشتم: ارائه داستان آتش

 نشانی با ل و بسازند.آتش

بندی و اجرای جلسه نهم: بازی آزاد و گروهی به همراه جمع

 ن )آزمون برج لندن جهت بررسی حل مس له(.آزموپس

فتاری ر -بازی درمانی: بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی 

ای به مدت زمان دو دقیقه ۱1جلسه  02توسط روانشناس مجرب در 

ماه و هر هفته دو جلسه در مرکز پیش دبستانی گل نرگس به گروه 

ده شد. به آزمایش دوم )گروه آزمایش بازی درمانی( آموزش دا

گروه گواه این آموزش ارائه نشد. محتوای جلسات آموزشی گروه 

 ارائه شده است. 0آزمایش در جدول 

ی با هد  رفتار -جلسات بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی 

های حل مس له طراحی شد. در جلسه اول آشنایی بهبود مهارت

ان را برای کودکهای جلسات بازی درمانی درمان ر، قوانین و فعالیت

توضیح داد. سپس دوگروه آزمایش و گروه گواه دوم آزمون برج 

لندن را انجام دادند. در پایان جلسات بازی درمانی هر دو گروه به 

 آزمون، مجدداً آزمون برج لندن را اجرا کردند.عنوان پس

به منظور رعایت مالحظات اخالقی، ابتدا از والدین کودکان 

 هش رضایت کتبی گرفته شد. به مسؤالن مراکزشرکت کننده در پژو

دبستانی و والدین این اطمینان داده شد که اطالعات استخراج پیش

ماند؛ نتایج به دست آمده از پژوهش شده به صورت محرمانه باقی می

ت شود تا برای پیشبرد اهدا  تعلیم و تربیمی به صورت کلی گزارش

 ران و تربیت و سایر پژوهش در اختیار روانشناسان، متخصصان تعلیم

های گردآوری شده با استفاده از اجرای آزمون، با قرار گیرد. داده

و آزمون تحلیل  22نسخه   SPSSافزار آماری کارگیری نرمبه

 کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
 

 جلسات بازی درمانی در گروه آزمایش. هد  و محتوای 0جدول

 محتوا هد  جلسات

0 
 مهارت خودآگاهی آموزش و ترغیب به همکاری و افزایش

 نمایش کارتون و نقاشی تخیلی

 بازی با مدادرن ی، آبرنگ، آینه، تخته سیاه و دومینو 2

3 
 های حرکتی و خودکنترلیبهبود مهارت

 پازل انسان بازی با م  و تسبیح و خمیر بازی، ساختن

 های چوبیهای شنی و بازی با مکعبکار با شن، ساختن مجسمه ۱

8 
 تقویت همکاری و ابراز هیجان

 با قوطی تمیز شنیداری، خمیر بازی و موزیک بازی

 ل وی گروهی، عروسک ان شتی، قصه و بازی با توپ و سطل 9

۳ 
 گیریبهبود مهارت حل مس له و تصمیم

 کاردستی، دارت و پازل اعداد و حرو بازی تقلید صدا، 

 ها، کپی اشکال هندسی، کپی اشکال پنهان و بازی با اشیای درون کیسهبازی نقش با بچه 5

1 
 روهیفردی و گهای مشارکتی و ارتباط بینتقویت فعالیت

 های آموزشی، دومینوی فردی و پازل گروهیبازی گروهی، کارتحباب

 صورت گروهیگویی از روی تصویر بهن  کردن و داستان بازی با بادکنک، مهره 01

00 
 های سازگارانههای رفتاری و یادگیری پاس آگاهی ازنشانه

 خمیربازی گروهی، توپ بازی گروهی و ساختن داستان

 گوییل و با ال و، بازی با آهنگ و قصه 02
 

 

 هايافته

گروه پس  ۱های آموزشی از هر اجرای هر یک از برنامهپس از 

های توصیفی )میان ین و آماره 2و  0آزمون گرفته شد. در جدول 

ای هانحرا  استاندارد( متغیر وابسته حل مس له به تفکیک گروه

 آزمون ارائه شده است.آزمون و پسپژوهش و در پیش

 ه در گروهمیان ین و انحرا  استاندارد حل مس ل 3در جدول 

 آموزش بازی و گواه دوم ارائه شده است.

 آزمون حلگردد که میان ین پیشیممشاهده  0با توجه به جدول 

 ۱/2۱آزمون حل مس له و پس 99/09مس له در گروه آموزش خالقیت 

آزمون حل مس له ، میان ین پیش2است. به همین صورت در جدول 

 است. 9/22آزمون و در پس ۱9/08در گروه بازی 
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 یان ین و انحرا  استاندارد متغیرها در گروه آموزش خالقیت و گواه اولم .2جدول

 متغیر

 آموزش خالقیت

 آزمونپس آزمونپیش

 گواه اول

 آزمونپس آزمونپیش

 انحرا  استاندارد میان ین استانداردانحرا   میان ین انحرا  استاندارد میان ین انحرا  استاندارد میان ین

 88/2 2/05 82/۱ 0۳ 90/8 ۱/2۱ 8۳/2 99/09 حل مس له

 

 

 یان ین و انحرا  استاندارد متغیرها در گروه آموزش بازی و گواه دومم .3جدول

 متغیرها

 آموزش بازی

 آزمونپس آزمونپیش

 گواه دوم

 آزمونپس آزمونپیش

 انحرا  استاندارد میان ین انحرا  استاندارد میان ین انحرا  استاندارد میان ین انحرا  استاندارد میان ین

 23/2 ۱/09 18/0 ۳3/08 ۳1/0 9/22 9۱/2 ۱9/08 حل مس له

 

 

زمون و آهای جداول فوق، بین میان ین نمرات پیشمطابو با یافته

شود. جهت های آزمایشی تفاوت مشاهده میآزمون در گروهپس

بررسی معناداری تفاوت بین متغیر حل مس له از آزمون تحلیل 

 گردد.کوواریانس استفاده می

 های تحلیل کوواریانس بررسی شد.فرضابتدا پیش
ها: با توجه به خروجی آزمون تصادفی بودن، . استقالل داده0

بررسی قرار گرفت و مشاهده های پژوهش مورد برای داده zآماره 

اشند، بآزمون مستقل از یکدی ر میهای حاصل از پسگردید که داده

ای که برای گروه گواه اول و گروه آموزش خالقیت آماره گونهبه

و برای گروه گواه دوم و گروه بازی  28۳/1و  0۱3/1ترتیب به zهای 

 18/1در سطح بدست آمد که  203/1و  095/1ترتیب به z های آماره

باشد. برای سطح دو دامنه معنادار نمی 19/0با توجه به مقدار بحرانی 

 ها معنادار است.در نتیجه استقالل داده

حاصل از آزمون  z. نرمال بودن توزیع: با توجه به آماره 2

و  838/1آموزش خالقیت  اسمیرنو  برای گروه -کالموگرو  

و  ۱00/1برای گروه بازی و همچنین  ۳5۱/1برای گروه گواه اول 

و مقایسه با مقادیر بحرانی جدول برای سطوح  952/1گروه گواه دوم 

باشد. و ( معنادار نمی19/0درصد ) 18( و 8۳/2درصد ) 11اطمینان 

مقادیر مشاهده شده از مقادیر بحرانی کمتر است. بنابراین فرض صفر 

مایش و های آزشود و توزیع نمرات متغیر وابسته برای گروهت یید می

 کنترل نرمال است.

ها: با توجه به خروجی، آماره حاصل از . هم نی واریانس3

در گروه بازی(  8۱/1در گروه آموزش خالقیت و  2۱/1آزمون لوین )

معنادار نبوده و مفروضه  18/1شود که نتیجه در سطح مشاهده می

 ها برقرار است.هم نی واریانس

دار پراکنش و خطوط رگرسیون . خطی بودن: با توجه به نمو۱

 گردد که رابطه خطی بین متغیرها در دو گروه برقرار است.مشاهده می

 
 . نمودار پراکنش متغیر حل مس له به تفکیک گروه آموزش خالقیت و گواه اول0نمودار
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 گروه آموزش بازی و گواه دوم. نمودار پراکنش متغیر حل مس له به تفکیک 2نمودار

. هم نی ضرایب رگرسیون: با توجه به خروجی تحلیل واریانس 8

یک طرفه برای بررسی هم نی ضرایب رگرسیون مشاهده گردید که 

برای متغیر حل مس له در گروه آموزش خالقیت  مشاهده شده Fآماره 

 18/1( از مقدار بحرانی در سطح 58/5) بازی ( و در گروه03/1)

شود و تفاوت است. در نتیجه فرض صفر ت یید می ترکوچک

گردد، درنتیجه ضرایب رگرسیون معناداری بین ضرایب مشاهده نمی

ر د باشند. در ادامه نتیجه آزمون تحلیل کوواریانسدارای هم نی می

 ها ارائه شده است.جهت بررسی فرضیه
 

 حل مس لهیجه آزمون اندازه اثر المبدای ویلکز برای متغیر . نت۱جدول

 F ارزش متغیر
درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری
 مجذور اتا

 9۳/1 1110/1 3 202/3۳ 22/1 حل مس له

 

 

 است آماره المبدای ویلکز معنادار  ،3جدول  با توجه به

(202/3۳  F=  ،10/1p<  ،22/1Wilks' Lambda=   ،9۳/1=2η ) و با

های پژوهش تفاوت معناداری به لحاظ درصد بین گروه 11اطمینان 

درصد  9۳های آموزشی برابر با وجود دارد و اثر گروه حل مس لهمتغیر 

ها به همراه معناداری تفاوت تفاضل میان ین گروه ۱در جدول  است.

 درصد ارائه شده است. 18فرونی و حدود اطمینان ها با اصالح بن

دد گرها مشاهده میو نتیجه تفاضل میان ین ۱جدول با توجه به 

های آموزش خالقیت و روش تعدیل شده گروه که تفاضل میان ین

به طوری  نیستمعنادار  (>Md= ،18/1p 00/9بازی برای حل مس له )

که آموزش خالقیت و روش بازی از لحاظ آماری ت ثیر متفاوتی بر 

 متغیر حل مس له ندارند.

 

 18متغیر حل مس له به همراه بازه اطمینان های تعدیل شده مقادیر تفاضل میان ین .8جدول

 معناداری انحرا  استاندارد (I-J) هایان ینمتفاوت  هاگروه (J) هاگروه (I) متغیر وابسته
 درصد 18حدود اطمینان 

 حد باال حد پایین

 حل مس له

 آموزش خالقیت
 39/2 -0۱/0 ۱5/1 5۳۳/1 900/1 روش بازی

 25/5 ۳5/۱ 11/1 5۳3/1 83/9 گواه اول

 روش بازی
 0۱/0 -39/2 ۱5/1 5۳۳/1 -900/1 آموزش خالقیت

 20/5 ۳0/۱ 11/1 5۳/1 ۱9/9 گواه دوم

 

 

 گيریبحث و نتيجه

با هد  بررسی ت ثیر آموزش خالقیت و روش  پژوهش حاضر

 دبستانی انجام گرفت.بازی بر مهارت حل مس له در کودکان پیش

نتیجه آزمون تحلیل کوواریانس بیان ر آن بود که هر دو روش 

آموزش خالقیت و روش بازی مهارت حل مس له را در کودکان 

 بخشند.دبستانی ارتقاء میپیش



 0311فروردین( )بهار،  58، شماره01دوره                                                                                                                 وانشناختی                      رمجله علوم 

 

66 
 

(، آلدوس 211۳های کاندمیر و گور )این یافته با نتایج پژوهش

عشری، (، اثنی210۱(، کو، کن و وانگ )2111(، یانگ )211۳)

جاللی (، 0318(، کیافر و اصغری نکاح )0319فوالدچنگ و دریاپور )

رادبخش، (، 0319(، زارع و میرمهدی )031۳دیزجی و کریمی ثانی )

 باشد.( همسو می0310کریمی ) ( و0312ارثی )فر و کیانمحمدی

در خصوص تبیین این یافته که آموزش خالقیت باعث بهبود 

های توان گفت برنامهشود میمهارت حل مس له در کودکان می

هد دآموزش خالقیت به کودکان فرصت خلو کردن و خالقیت می

های فکری خود ف را با استفاده از مهارتهای مختلحلتا آزادانه راه

معلم و  کهبررسی کنند. دادن فرصت بروز خالقیت به کودک و این

دوستان، افکار خالقانه او را بپذیرند، این حس اطمینان را در کودک 

آورد که فرد ارزشمندی است. این حس ارزشمندی و وجود میبه

ی خود را باور هاشود کودک خود و تواناییمهم بودن باعث می

 داشته باشد و بنابراین، مشکالت زندگی را بهتر پشت سر ب ذارد.

ود، شازسوی دی ر وقتی داستان به کودکان ارائه و مس له بیان می

کودکان در ذهن خود به دنبال بررسی مشکل و موقعیت و ارائه راه 

حلی برای آن با استفاده از مهارت تولید هستند. در واقع، کودک در 

ه کند ای برای آن ارائگیرد که باید نظریات خالقانهقعیتی قرار میمو

های لحهای فکری و با اراده و اختیار خود راهو با استفاده از توانایی

مختلفی برای یک مس له بیابد و در نهایت از میان آنها بهترین را 

؛ مرادی و رشیدپور، 031۱پور، برگزیند )صبوری، عباسی و گرامی

بران یز، (. با فراهم کردن شرایط مشکل2111دیویس، ؛ 0312

تحریک تفکر کودکان و ترغیب آنان به پرسش ری، کودکان 

شوند تا روابط جدید در موقعیت را مشاهده کنند، طرح بران یخته می

های غیرمعمول ارائه نمایند و از ال وهای سنتی تفکر دوری کنند. 

ای واقعی دچار ی س و کودکان خالق در رویارویی با مسائل دنی

تفاده با اس دارند وشوند، به سادگی دست از تالش برنمیناامیدی نمی

ع و های بدیحلهای بارز شخصیتی خود راهتفکر خالق و ویژگی از

اصل آورد حکنند. در نتیجه این دستای برای مسائل پیدا میخالقانه

شود که آموزش خالقیت قادر است سطح عملکرد ذهنی و می

شخصیتی افراد را برای کارکرد بهتر و باالتر ارتقا دهد و آنها را در 

ری، عشرویارویی با مسائل و مشکالت زندگی توانمند کند )اثنی

آموزان یاد توان به دانشرو می(. ازاین0319فوالدچنگ و دریاپور، 

داد که با ن اهی تازه و بدیع به دنیای پیرامون خود بن رند و از اندیشه 

ای بپرهیزند و در حل مسائل، خود را به یک طرفه و کلیشهیک های

های متفاوتی را آزمایش و دقت حلحل محدود نکنند بلکه راهراه

 (.031۱خود را نسبت به جزئیات، بیشتر کنند )افضلی و اسماعیلی، 

 له بر مهارت حل مس در خصوص تبیین این یافته که روش بازی

لیل ها به دتوان گفت آزمودنیدارد می کودکان ت ثیر معنادار آماری

شرکت در جلسات بازی، احساس مطلوبی کسب کرده باشند و این 

احساس باعث توجه و دقت بیشتری در مورد مسائل مختلف شده باشد 

زی دادند. روش باکه آنها این تواجه را به سایر شرایط نیز تعمیم می

. السون و (2103)نی وسی،  گرددموجب کاهش کمبود توجه می

( در نظریه یادگیری مبتنی بر روانشناسی تکاملی بیان 0319هرگنهان )

های ارگانیزم بر تمایالت فطری استوار کرده است که اگر یادگیری

شود. بازی درمانی بر این فرض استوار است باشند، بهتر آموخته می

ی دارد کنند، بست که رفتار افراد به روشی که جهان را تفسیر می

(. به بیان دی ر، ادراک و 031۱وللی، جلیل آبکنار و عاشوری، )م

تفسیر فرد از موقعیت، پاس  هیجانی و رفتاری او را به موقعیت تعیین 

کند. برای آنکه بازی درمانی با این دیدگاه مؤثر باشد باید فعالیت می

گرا باشد و کودک را بران یزاند. در همین ها ساختاریافته و هد 

ها اخله حاضر هم این ویژگی را داشت؛ یعنی فعالیتراستا، مد

گرا بودند. پس دور از احتمال و انتظار نیست که ساختارمند و هد 

ه دبستانی بهبود یابد. از آنجا کمهارت حل مس له کودکان مقطع پیش

ای ههای حرکتی دارند و این فعالیتهن ام بازی کودکان فعالیت

، کودکان اغلب کل بدن و تمرکز حرکتی همراه با احساس لذت است

نمایند، در نتیجه این امر به افزایش قدرت خود آر درگیر بازی می

نماید. همچنین بازی درمانی مکانیزمی مفید توجه و تمرکز کمک می

های درمانی است و بازی درمانی در حفظ عالقه کودک به فعالیت

 داده و مشکالتی چون یکنواختی و عدم تمایل به درمان را کاهش

های جدید، حل مس له و یادگیری بیشتر می موجب افزایش مهارت

 (.0318زاده، گردد )قربانی عشین، طالبی، جهاندار و ربانی

های این پژوهش این بود که آموزش خالقیت و از دی ر یافته

روش بازی از لحاظ آماری ت ثیر متفاوتی بر مهارت حل مس له در 

ر های روانشناسی مؤید این نظ. پژوهشکودکان پیش دبستانی ندارند

، از دبستان است است که آغاز رشد خالقیت در کودکان دوره پیش

ند. کای در شکوفایی استعدادها ایفا میکه در آن بازی نقش عمده

 دهد. بازیهای خالقیت شخصیت کودک را پرورش میبازی جنبه

صورت ابتکاری که عناصری از تقلید کودک ممکن است به

بزرگساالن را نیز دربر دارد صورت گیرد. نیروی خالق کودک از 
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گردد. کودک باید از این تمایل به نحو پیروی و تقلید آغاز می

احسنت سود جسته و با کسب مهارت، روح استقالل و اعتماد بنفس 

را در خود پرورش دهد. بنابراین، بازی نقش عظیمی در ایجاد 

که بازی که از درون ا توجه به اینب .کندخالقیت در کودک ایفا می

گیرد، بیان کننده پاس  شخصی و واقعی او به کودک نش ت می

های تخیلی کودک را که قابلیت و قدرتباشد و اینمحیطش می

 (.2103رساند )لزاک، منصه ظهور می

بازی از ارزش درمانی زیادی برخوردار است. امروزه بازی 

مسائل و مشکالت روانی کودکان  درمانی جای اه خود را در تشخی 

و درمان آنها پیدا کرده است. متخصصان بازی درمانی به کمک این 

های ضروری و تشکیل جلسات بازی برای بازیفن و تدارک اسباب

گیرند و ضمن بررسی ریشه کودکان، رفتارهای آنان را زیر نظر می

که  فوایدیپردازند. با تمام های مشکالت کودکان، به درمان آنها می

در بازی موجود است، نباید در بازی آن حد پیش رفت که بازی به 

های او را تحت صورت تمام زندگی کودک درآید و سایر فعالیت

 نحوی ترتیب یابد که اوالشعاع خود قرار دهد. باید بازی کودک به

را از فشارهای هیجانی و روحی که خارج از توان اوست برکنار دارد. 

ه این ک اهمیت نوع سبک حل مس له در کودکان و ت ثیری با توجه به

ه گذارد و با توجه بمس له بر کیفیت زندگی و سازگاری آنها می

پرخاش ری فزآینده کودکان، در ابتدا برنامه آموزش خالقیت که 

گردد و سپس تعمیم همین باعث گشودگی ذهنی کودک می

افر و سد )کیرنظر میگشودگی به جریان اصلی زندگی ضروری به

 (.0318اصغری نکاح، 

های این پژوهش عدم امکان بررسی در مرحله از محدودیت

پی یری بود. اجرای پژوهش در محیط تصنعی آزمایشی و احتیاط در 

مار ها به شدهی به موقعیت زندگی واقعی از دی ر محدودیتتعمیم

های پژوهش حاضر عدم کنترل رفت. از دی ر محدودیتمی

 .اجتماعی، ترتیب تولد و... بود -چون وضعیت اقتصادی متغیرهایی

 توان پیشنهاداتی ارائه داد بهدست آمده میبا توجه به نتایج به

ردد گدبستانی توصیه می عنوان مثال به مدیران و مسؤالن مراکز پیش

ها اختصاص های خود زمانی را به استفاده از این روشکه در برنامه

انی دبستودیت زمان و امکانات در مراکز پیش دهند. با توجه به محد

شود که از مراکز بازی و خالقیت خارج از به والدین پیشنهاد می

مدرسه در جهت رشد فرزندان بهره ب یرند. فضا و شرایطی برای 

کودکان ایجاد شود که آنها به آزمایش و خطا بپردازند که موجب 

و مدیران مراکز پیش  شود. به معلمانبروز خالقیت در حل مس له می

بینی بل پیشای از قهای قالبی و کلیشهشود از برنامهمیدبستانی توصیه 

شده پرهیز نمایند. مراکز پیش دبستانی از انتقال صر  اطالعات پرهیز 

 آموزان را در جهت شناخت و حل مس له سوق دهند.کنند و دانش

االن، مساز آنجایی که کودکان پیش دبستانی از طریو تعامل ه

مربی، پدر و مادر و سایر اعضای خانواده رفتارهای اجتماعی را می 

گردد که مربیان مهدهای کودک و والدین که آموزند، پیشنهاد می

ن کنند از چنیهر کدام تقریباً نیمی از روز را با کودک سپری می

له خالق بر حل مس  هایی برخوردار باشند تا شیوه زندگی مبتنیمهارت

 کودکان آموزش دهند.را به 

 منابع
زاده و پروین ترجمه حسن قاسمشکوفایی خالقیت. (. 0319آمابلی، ترزا )

 عظیمی. تهران: دنیای نو.

(. اثربخشی 0319عشری، ندا؛ فوالدچنگ، محبوبه و دریاپور، الهه )اثنی

آموزش خالقیت با استفاده از ل و بر اعتماد بنفس و توانایی حل 

-35(، 03) 2، های علوم شناختی و رفتاریپژوهشمس له کودکان. 

23. 

(. اثربخشی آموزش خالقیت بر 031۱افضلی، لیال و اسماعیلی، سمیه )

نامه فصلآموزان دختر مقطع ابتدایی. نفس دانشخالقیت و عزت
 .۱2 -8۱(، 09) ۱توانمندسازی کودکان، 

های ریهای بر نظمقدمه(. 0319السون، متیو، اچ و هرگنهان، بی، آر )
 ترجمه علی امبر سیف. تهران: دوران. یادگیری.

ای بر های رایانه(. اثربخشی بازی031۳تقوی جلودار، مریم و حامی، مهیار )

 -۳1(، ۱2) 00آموزش و ارزشیابی، توانایی حل مس له کودکان. 

88. 

های های خالقیت و راهاستعدادها و مهارت(. 0319تورنس، ئی. پال )
 زاده. تهران: دنیای نو.. ترجمه حسن قاسمآنها آزمون و پرورش

(. اثربخشی بازی درمانی 03۳1ثانی، پرویز )جاللی دیزجی، سکینه و کریمی

های حل مس له در کودکان بر نشان ان هیجانی رفتاری و مهارت

 .009 -02۱(، 2) 1، تصویر سالمتخانواده. مراکز شبه

د ترجمه مهشی ل در کودکان.تشویو خالقیت و تخی(. 0319دافی، برنادت )

 یاسایی. تهران: ققنوس.

(. 0312ارثی، فرحناز )فر، محمدعلی و کیانرادبخش، ناهید؛ محمدی

بتکار و اگویی بر افزایش خالقیت کودکان. اثربخشی بازی و قصه
 .0۳۳ -018(، ۱) 2، خالقیت در علوم انسانی

اثربخشی بازی درمانی بر ارتقا  (.0319سیدرضا ) میرمهدی،اعظم و  ،زارع
 اولین کنفرانس مس له.یادگیری مفاهیم ریاضی و توانایی حل 
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آموزش و کاربرد ریاضی، کرمانشاه، انجمن علمی آموزشی 

-https://www.civilica.com/Paper، معلمان ریاضی کرمانشاه

MATH01-MATH01_096.html 
(. بررسی اثربخشی 0351زارع، حسین؛ پیرخائفی، علیرضا و مبینی، داوود )

های حل مس له بر ارتقای خالقیت مهندسان با آموزش مهارت

نعتی های روانشناسی صفصلنامه تازهیتی آنان. توجه به سن  شخص
 .۱1 -89(، 3) 0، / سازمانی

 : لوح زرین.تهران پرورش خالقیت در کودکان.(. 031۱سعیدی، علی )

های تفکر خالقیت، شناخت و پرورش مهارت(. 0318سلیمانی، افشین )
 تهران: فراروان. خالق.

 تهران: دوران. روانشناسی پژوهشی نوین.(. 031۳اکبر )سیف، علی

(. ت ثیر نمایش 031۱پور، مسعود )صبوری، خیرقدم؛ عباسی، عفت و گرامی

های حل مس له در دختران پیش دبستانی خالق بر رشد مهارت

 .88 -50(، 0) 0، دبستان و دبستانمطالعات پیش استان تهران. 

 . تهران: ناهید.آینده خالقیت و خالقیت آینده(. 0318زاده، حسن )قاسم

، زادهقربانی عشین، یاسمن؛ طالبی، غالمرضا؛ جهاندار، بهارک و ربانی

(. اثربخشی بازی درمانی بر کاهش عالئم اختالل 0318منصوره )

کز فصلنامه مرفعالی و کمبود توجه کودکان دبستانی. بیش
 .83 -85، مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

صه درمانی بر مهارت حل اثر بازی درمانی و ق(. 0310کریمی، حنانه )
مسئله، خودپنداره و رفتار پرخاش رایانه در کودکان مبتال به 

 ،دانش اه تبریزنامه کارشناسی ارشد، پایان .اختالل سلوک

 .دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

(. اثربخشی بازی 031۳جاللی دیزجی، سکینه و کریمی ثانی، پرویز )

های حل مس له در ی و مهارتدرمانی بر نشان ان هیجانی رفتار

 .009 -02۱(، 2) 1، تصویر سالمتکودکان مراکز شبه خانواده. 

(. اثربخشی آموزش 0318کیافر، مریم و اصغری نکاح، سیدمحسن )

خالقیت بر افزایش توانایی حل مس له در کودکان. فصلنامه 

 .91 -52(، ۱) 0دبستان و دبستان، مطالعات پیش 

های پرورش خالقیت هنر نقاشی در (. روش0313)گرزالدینی، مرجانه 

 .۱۱ -۱5(، 31) 02، مجله هنر و معماریدوره آموزش ابتدایی. 

آموزان (. بررسی ت ثیر آموزش خالقیت بر دانش0310منطقی، مرتضی )

(، 0) 2 ،های برنامه درسی. مجله پژوهشدبستانی و دبستانیپیش 

25- 0. 

(. بررسی 031۱سمیه و عاشوری، محمد )موللی، گیتا؛ جلیل آبکنار، سیده 

های اجتماعی کودکان اثربخشی بازی درمانی گروهی بر مهارت

 -58(، 0) 09 ،نشریه توانبخشیپیش دبستانی آسیب دیده شنوایی. 
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