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  چکیده
پیش روي همه "نابودي در انتظار شماست، مگر اینکه خالق و نوآور باشید" امروزه شعار: زمینه

از آن جایی که مدیران آموزش و پرورش وظیفه رشد و پرورش . برنامه ریزان و سیاست گذاران است
خالقیت کودکان را بر عهده دارند، براي نیل به این منظور باید در جهت استفاده صحیح و جهت دار از 

ي ارتقا برايهمواره در پی یافتن روش هاي جدید  بنابراینوانایی هاي آن ها گام بردارند، استعدادها و ت
دو مورد از جدیدترین و جذاب ترین این روش ها بازي و قصه گویی . هستندخالقیت کودکان 

  .باشد می
پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثربخشی بازي و قصه گویی بر افزایش میزان خالقیت : هدف

  .آموزان استدانش 
به . پس آزمون و گروه کنترل می باشد -روش پژوهش از نوع آزمایشی با پیش آزمون: روش

نفر گروه هاي آزمایشی،  32(نفر از دانش آموزان دختر پایه سوم ابتدایی شهر سمنان  48همین منظور 

                                                 
  nahid.rad67@yahoo.com  .سمناندانشگاه روانشناسی تربیتی کارشناس ارشد . 1
  alimohammadyfar@yahoo.com ).نویسنده مسئول( استادیار دانشکده روانشناسی دانشگاه سمنان. 2
  kianersi.f@gmail.com  .استادیار دانشکده روانشناسی دانشگاه سمنان. 3



   

178 
 

براي سنجش خالقیت نیز از . با روش نمونه گیري خوشه اي تصادفی انتخاب شدند) نفر گروه کنترل 16
  .پرسشنامه خالقیت سنج تورنس استفاده شد بفرم 

نتایج نشان داد که استفاده از روش بازي و قصه گویی به طور معناداري باعث افزایش : یافته ها
  .اي بازي و قصه گویی شدخالقیت در هر چهار مولفه آن در گروه ه

استفاده از روش هاي بازي و قصه گویی، با از بین بردن موانع خالقیت، سکون فکري : نتیجه گیري
و کمک به حل مسائل با روندي لذت بخش و سرگرم کننده موجب افزایش خالقیت دانش آموزان می 

-حلمی یابند در یافتن راه به همین دلیل دانش آموزانی که در جلسات بازي و قصه گویی حضور. شود

  .  هاي اصیل و جدید براي مسائل موفق تر هستند

ــد   ــان(واژه کلیـ ــویی، خالق  ):گـ ــه گـ ــازي، قصـ ــت،  بـ ــنامه خالقیـ ــورنس، پرسشـ ــت، تـ یـ
  .خودپنداره، راهبردهاي شناختی، راهبردهاي فراشناختی، انگیزه پیشرفت

  مقدمه
آن بدون بهره گیري از  بوده است و دوام انسانمرهون اندیشه خالق  يتمدن بشر

در وضعیت . استمی شود، غیر ممکن  قلمداد آدمی، که عالی ترین عملکرد ذهن 1خالقیت
بنابراین الزم است . آید به حساب می کنونی خالقیت نه تنها یک ضرورت، بلکه شرطی براي بقا

کند که به حل خالق مسائل پیش بینی ناپذیر  تأکیدنظام آموزشی به تربیت و پرورش افرادي 
  ).1381،قاسم زاده(قادر باشند 

همان تمایل و ذوق به ایجادگري است که در ، خالقیت 2در فرهنگ روانشناسی سیالمی
و با محیط اجتماعی، فرهنگی، پیوستگی  استسنین به طور بالقوه موجود  همه افراد و در همه

تورنس معتقد است خالقیت عبارت است از فرایند ). Robinson, 2010(مستقیم ونزدیک دارد 
، مشکالت و مسائل، اختالف نظر درباره اطالعات، خطا کردن در عناصر و عوامل اشیا احساس
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حدس زدن وتشکیل فرضیه ها درباره این کمبودها، ارزیابی وآزمایش این حدس ها و و نیز 
 . نهایتا مرتبط ساختن نتایجفرضیه ها، احتماال اصالح و آزمایش مجدد آنها و 

توجه به این دوران تا . دارددوران کودکی نقشی حساس و تعیین کننده در زندگی انسان  
به عنوان  روانشناسان و صاحب نظران تعلیم و تربیت غالباًرا  کودکیدوران  آنجاست که اوالً

وجود  ،پژوهشگران دوم اینکه اند؛  ودانستهترین مرحله در تکوین شخصیت انسان برجسته
تعارضات، اختالالت و نابسامانی هاي روانی در این سنین را از عوامل اساسی در بروز مشکالت 

 ).1388دادستان، ( دانندفرد می در سراسر زندگی

سوم میالدي ة در عصر حاضر دانش آموزان براي رویارویی با تحوالت شگفت انگیز هزار
گیري مناسب و حل مسائل خود را به منظور تصمیم باید مهارت هاي تفکر انتقادي وخالق

و روحیه جست و جو  مسألهآنان باید مهارت هاي پژوهش، حل . پیچیده ي جامعه بهبود بخشند
روشن است که براي دست یابی به این هدف ها، مسئولیتی سنگین بر . را در خود افزایش دهند

این مراکز، از یک سو وظیفه . گیرددوش مراکز آموزشی، به ویژه آموزش و پرورش قرار می 
آموزش دانش ها و تجهیز دانش آموزان به اطالعات مورد نیاز آنان را بر عهده دارند و از سوي 
دیگر باید زمینه اي را فراهم آورند تا به رشد و پرورش خالقیت و نوآوري و استفاده صحیح و 

در جهان امروز ). Daykin et al., 2007( جهت دار از این استعداد و توانایی کمک کند
پرورش خالقیت یکی از محورهاي اساسی نظام هاي آموزشی است و معلمان نقش بسیاري در 
رشد یا سرکوبی خالقیت دانش آموزان دارند، روانشناسان پرورشی معتقدند معلمان می توانند 

ه کودکان و شیوه هاي تفکر خالق و راه تقویت توانایی هاي خالقانه را به افراد و به ویژ
نوجوانان بیاموزند زیرا فرض بر این است که کودکان داراي اشتیاق ذاتی براي کشف هستند 

  ).1373، قاسم زاده( که آموزش باید آن را تغذیه کند
در گذشته، عقیده بر این بود که خالقیت یک موهبت الهی است و چیزي نیست که بتوان 

دانشمندان عقیده دارند که خالقیت  اکنوند، اما آن را پرورش داد و یا به دیگران منتقل کر
قرار گرفته باشد، بلکه همه انسان ها به نحوي آن را  اندکیاي نیست که در اختیار افراد ویژگی



  

180 
 

-تورنس به عنوان یکی از نامدارترین نظریه پردازان حوزه خالقیت می ).1389جلیلی، (دارند 

ام تفکر خالق و کار با کودکان، شواهدي دیده سال تجربه مطالعه و آموزش 15 درمن ": گوید
بنابراین توجه به ). Beghetto, 2009( "توان آموزش دادکه نشان می دهد خالقیت را می

پرورش خالقیت در دانش آموزان دوره ابتدایی از جمله مسائل مهمی است که همواره مورد 
  .ز سوي آنان توصیه شده استتوجه متخصصان و صاحب نظران تعلیم و تربیت بوده و پیوسته ا

هاي  هاي متنوعی براي افزایش خالقیت کودکان به وجود آمده است، تکنیکامروزه روش
خالقیت به عنوان ابزاري براي رشد خالقیت و افزایش توان حل مسائل کمک شایانی به توان 

 فنونبه عبارت دیگر هر یک از . می نماید مسألهفرد در تمام مراحل خالقیت و فرآیند حل 
 ).1383سیف هاشمی، ( خالقیت، مرحله یا مراحلی از فرآیند خالقیت را تقویت می کنند

استفاده از هنر به عنوان ابزاري جهت فعال کردن یادگیرندگان در فرایند یادگیري و به عنوان 
رت آفرینندگی و خالقیت در رشد قد برايسرکوبی کهنگی و عاملی  براياسلحه اي نیرومند 
 ,Jackson, 1991( ،Duun(، )1975(تورنس  ،)1960(توسط پژوهش هاي پیاژه  ،دانش آموزان

1995)( ،Young, 1997)( ،)Eisner, 1998( ،)Conliff, 1998( ،)Manner, 1998 ( و
)Cortins, 1999 ( قرار گرفته است  تأییدمورد توجه و)1387، و همکاران به نقل از ذکریایی.(  

)Goodman, 2011 ( گویدمیاثربخشی هنر در رشد و پرورش کودکان  تأکیدنیز در 
  .آموزش هنر باعث هماهنگی رشد آزاد کودك در جنبه هاي مختلف می شود

بازي یکی از . می باشد 2و بازي 1بر خالقیت، قصه گویی مؤثردو روش جدید و کارآمد 
کودکان است  "کار"بازي به عنوان . شمار می رودترین فعالیت کودکان به بخشبهترین و لذت

)Oapilia and Olds, 2002 .(دار بازي عبارت است از هر گونه فعالیت جسمی یا ذهنی  هدف
که به صورت فردي یا گروهی انجام شود و موجب کسب لذت و برآورده شدن نیازهاي 

اهمیت بازي در پیشرفت شناختی کودکان بارها تصدیق شده ). 1389همتی، ( کودك می گردد
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است، در واقع تمایل کودکان به بازي یا بازیگوشی با مهارت هاي تفکر خالق مرتبط است 
)Liberman, 1987 .(براي خالق  الزم براي مسألهانعطاف پذیري و مهارت هاي حل  ،بازي

اگر ما به عنوان بزرگساالن همچنان روحیه بازي  ).Tekin, 2011(تقویت می کند رابودن 
هاي بازي را به کار بریم، قادر خواهیم بود از کردن را در خود حفظ کنیم یعنی آگاهانه ویژگی

طریق تمام حواس خود اطالعات به دست آوریم و محدود به اطالعات دست دوم یا نتایج از 
، 1زایپس(قیت و تخیل پر و بال می دهد به خال ،روحیه بازي کردن. قبل تعیین شده نباشیم

بازي کردن، باعث آمادگی روانی و فیزیکی در کودکان می شود تا براي یادگیري و ). 1382
در حقیقت، نیروهاي روانی و فیزیکی را براي به دست آوردن موفقیت . پذیرش آماده شوند
ختلف براي پیشرفت به همین دلیل، روانشناسان سعی بر طراحی بازي هاي م. فعال می کند

  ).1385میر صادقی، (آموزشی دارند 
یکی دیگر از فعالیت هاي هنري قابل توجه در این زمینه بهره گیري از هنر قصه گویی 

منظور از قصه گویی خالق یک ارتباط دو جانبه و متقابل بین قصه گو و . خالق می باشد
با تحریک قوه تخیل مخاطبان  شنونده است که قصه گو با بهره گیري از فنون قصه گویی و

، 2چمبرز(متقابل، پیام خود را به شکل جدیدتري به شنوندگان انتقال می دهد  تأثیرخویش و 
قصه نوعی روایت خواندنی یا شنیدنی است که در آن چگونگی روند تعامل و کنش ). 1377

نویسنده مندي یک شخصیت با موضوعی براساس هدف، تحلیل، دیدگاه و نتیجه ي مورد نظر 
  ).1389همتی، (یا قصه گو بیان می شود 

پرورشی که ": مثبت قصه گویی خالق، افالطون اشاره می کند که تأثیرهايبا توجه به 
به مراتب بیش از تربیتی است که جسم آنها  به دست می آورندروح اطفال به وسیله ي قصه ها 
 ،کاش کودکان یوناناي  ": ي می گویددر جاي دیگر "از طریق ورزش پیدا می کند
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به نقل از اربابان اصفهانی و ( "را همراه با شیر مادرشان یکجا می نوشیدند 1هاي ازوپ افسانه
  ).1384قافله کش، 

 ,Miler & Fangoliang, 1997( ،)Teez: (هاي بسیاري از پژوهش ها از جمله پژوهش

1990( ،)Webrebert ,2010( ،)Idienyirng, 2005( ،)Friedberg, 1994( ،)Ericssson, 

1980( ،)Bettelhaim, 1975(صباغیان ، )تأثیرهمگی بیانگر ) 1381(، رحمان دوست )1386 
تر و سالم تر دانش آموزان به لحاظ روانی، عاطفی، اجتماعی و مؤثرها در رشد بهتر،  قصه

نظیر هم چنین پژوهش هاي افرادي ). 1386به نقل از بهداد و ذاکرشهرك، (شناختی می باشند 
)Hennessey, 2011( اللی ،)قصه  تأثیربیانگر ) 1387(، رحمتی )1385(، میر صادقی )1390

  .گویی در رشد خالقیت دانش آموزان می باشند
با کمک گرفتن از روش قصه گویی می توان تغییرات شگرفی در زمینه یادگیري، سواد 

خن اینکه رشد و پیشرفت کوتاه س ).Raymond, 2008( آموزي و خالقیت کودکان ایجاد کرد
خالقیت از سال هاي پیش دبستانی و دبستان؛ در همان سال هاي حساسی که توسعه اجتماعی، 

مسائل  برخالفولی . روانی و فیزیکی کودك به حداکثر خود می رسد، شروع می شود
 هاي اصیل و پرهیز از بکارگیري فعالیت هاي هنري، نظام آموزشی ما در گریز از سنتیادشده

در امر تعلیم و تربیت، از دستاوردها و نتایجی که جوامع پیشرفته از بکارگیري فعالیت هاي فوق 
یم که اثربخشی بازي و هست در این تحقیق به دنبال آن. نصیب خویش کرد، غافل مانده است

 .قصه گویی را بر رشد خالقیت کودکان مورد مطالعه قرار دهیم

  جامعه، نمونه و روش نمونه گیري
نمونه . استدانش آموزان دختر مدارس ابتدایی شهر سمنان  شامل همۀامعه مورد مطالعه ج

دانش آموز دختر پایه سوم ابتدایی شهر سمنان است که با روش  48پژوهش متشکل از 
مدرسه ابتدایی  22بدین صورت که از بین  ؛گیري خوشه اي تصادفی انتخاب شدند نمونه

                                                 
1. Aesop 



 

183  
 

  

مدرسه از مناطق مختلف شهر انتخاب شد از بین کالس هاي آن  3دخترانه در مرحله اول تعداد 
دانش آموز   48تعداد  .نفر به تصادف برگزیده شدند 4کالس و از هر کالس  4مدارس تعداد 

نفري تقسیم شدند و به تصادف در یک گروه  16انتخابی به صورت تصادفی به سه گروه 
صه گویی و در گروه سوم هیچ مداخله اي مداخله به روش بازي انجام گرفت، در گروه دیگر ق

  .انجام نگرفت

  ابزار
آزمون خالقیت  بدر پژوهش حاضر فرم ): بفرم (پرسشنامه خالقیت تورنس  ،الف
این آزمون مولفه هاي ابتکار، بسط، سیالی و انعطاف پذیري . مورد استفاده قرار گرفت 1تورنس 

خش از تصاویر نیمه تمام استفاده شده در هر ب. بخش تشکیل شده است 3را می سنجد، که از 
دقیقه بر اساس توانایی و خالقیت  10است که شرکت کننده می بایست هر بخش را در زمان 

دقیقه فرصت دارد و در پایان  30خود کامل کند و در مجموع شرکت کننده براي هر سه بخش 
ن از روایی محتوایی تورنس براي اطمینا. آزمون، هر کدام از تصاویر نمره گذاري می گردد

آزمون ها، تالش همسان و سنجیده اي بر اساس آزمون هاي محرك، تکالیف آزمون، 
دستورالعمل ها و شیوه ي نمره گذاري بر مبناي بهترین پژوهش ها و نظریه ها صورت داده 

  ).1974تورنس،(اعالم کرده است  96/0تا  88/0او اعتبار این آزمون را بین . است
  ):کلیات(طرح درس به تفکیک جلسات براي گروه بازي ،ب

پژوهشگر اشیاء مختلف را مطرح می کند و دانش آموزان کاربردهاي  :جلسه اول
خدایاري (مختلف آن را نام می برند و در نهایت پاسخ هاي بدیع و خالقانه تقویت می گردد 

  ).1388فرد و پرند، 
می شود که پاسخ منحصر به فردي ندارد و  از دانش آموزان سواالتی پرسیده :جلسه دوم

  اگر آتش سرد بود چه اتفاقی می افتاد؟: مثال. پاسخ ها ي خالقانه تشویق می شود

                                                 
1. Torrance test of creative thinking (Form B) 
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چند کلمه به دانش آموزان داده می شود، سپس کودکان باید با به کار بردن  :جلسه سوم
  ).1382، پرنیانی(این کلمات متن طنزي بنویسند 

جمالت نیمه تمام توسط پژوهشگر بیان می گردد و دانش آموزان باید آن  :جلسه چهارم
  . یاهان شروع به راه رفتن بکننداگر گ. ها را با پاسخ هاي خالقانه به پایان برسانند

گروه تقسیم می کند و آن ها موظفند یک  4پژوهشگر دانش آموزان را به  :جلسه پنجم
  ).1389همتی، (به صورت کالژ درست کنند  را  "موجودات فضایی" موجود تخیلی مثل 
یک موقعیت خاص توسط پژوهشگر بازگو می شود، بعد از آن دانش  :جلسه ششم

با کشیدن : مثال .آموزان با استفاده از تصویرگري ذهنی موقعیت مورد نظر را ترسیم می کنند
  یک نقاشی نشان دهید چگونه می توان یک طبیعت زیبا را از بین برد؟

پژوهشگر چند شی را نام می برد، سپس از دانش آموزان می خواهد آن شی  :هفتمجلسه 
به نظر شما تلفن شبیه چه موجودي : را رسم کرده و تبدیل به یک موجود زنده بکنند، مثال

  ).1380آذر، (است، آن را رسم کنید؟ 
در گروه تقسیم می کند و داستان کوتاهی را  4پژوهشگر کودکان را به : جلسه هشتم

سپس از دانش آموزان می خواهد هر کدام نقشی را پذیرفته و متن .اختیار هر گروه قرار می دهد
  .داستان را براي هم کالسی هاي خود نمایش دهند

پژوهشگر از دانش آموزان می خواهد با کمک گرفتن از نخ کاموا و گواش  :جلسه نهم
  .تبدیل به طرح مشخصی نمایندشکل مبهمی ایجاد کنند، سپس به کمک مداد  رنگی آن را 

پژوهشگر از دانش آموزان می خواهد یک جمله کوتاه یا یک ضرب المثل  :جلسه دهم
را یادداشت نمایند، سپس به ترتیب حاضر شوند و جمله خود را طوري به صورت پانتومیم نشان 

  .دهند که کودکان بتوانند جمله مورد نظر وي را به درستی تشخیص دهند
دانش آموزان در طی این جلسه می بایست طرح هایی را که توسط  :مجلسه یازده

  ).1388، علیزاده و روحی( پژوهشگر نام برده می شود، به کمک گل رس یا خمیر بازي بسازند
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چهارمین کلمه اي را پیدا کنند که با  از دانش آموزان خواسته می شود :جلسه دوازدهم
  .)1381حسینی، ( ، آبی ، کلبه موش: سه کلمه هر پرسش مربوط باشد، مثال

  ):کلیات(طرح درس به تفکیک جلسات براي گروه قصه گویی ،ج
براساس شخصیتی (ساختن یک قصه به طور گروهی و با مشورت یکدیگر  :جلسه اول

رشد : شاخ در آوردن آهو، نتیجه: مثال، موضو ع ). که پژوهشگر به آن ها پیشنهاد می کنیم
  .طبیعی آهو

بدین صورت که یک بخش از یک قصه توسط محقق بیان : ه گویی ناتمامقص :جلسه دوم
  ).1389همتی، (شده، سپس از آزمودنی ها خواسته می شود قصه را به میل خود پایان دهند 

بیان یک قصه قدیمی توسط محقق و تبدیل کردن آن قصه به قصه جدید با  :جلسه سوم
  .ی آینده توسط آزمودنی هادر نظر داشتن تغییرات موجود و تغییرات احتمال

ارائه یک جمله از طرف محقق به آزمودنی ها و تداوم جمله مذکور توسط  :جلسه چهارم
سایر آزمودنی ها بطوریکه هر جمله موجب تداوم معنی دار جمله ي قبل و نهایتا باعث شکل 

  .گیري یک قصه جدید گردد، سپس بیان قصه نهایی
ارائه چند تصویر غیر مرتبط به آزمودنی ها و ساختن قصه براساس برداشت  :جلسه پنجم

  .آزمودنی ها از تصاویر مزبور و بیان قصه
چند نماد توسط محقق بر روي تابلو کشیده می شود، از دانش آموزان می  :جلسه ششم

  .خواهیم براساس آن نمادها قصه اي بسازند و بیان کنند
مانند روباه، نفت، فرش، دوش (وم متفاوت به آزمودنی ها ارائه چند مفه :جلسه هفتم 
  ).1387، و همکاران  ذکریایی(و ساختن قصه اي براساس مفاهیم مذکور و بیان آن ) حمام

قصه گویی با استفاده از تیترسازي، بدین صورت که محقق چند کلمه را در  :جلسه هشتم
ن ها می خواهد به صورت اختیاري با ستون ها ي مجزا به آزمودنی ها ارائه می دهد و از آ
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استفاده از یک کلمه از هر ستون تیتري بسازند و سپس بر اساس تیتر ساخته شده قصه اي 
  . طراحی کنند، سپس بیان نمایند

خرس، عقاب، شیر، . ج. صورتی، آبی، زرد، سیاه. ب. خزنده، جاده، باران، قاضی )1
  .خرگوش

از هر دانش آموز می خواهیم یک آرزوي خود را مطرح و آن را روي تخته  :جلسه نهم
می نویسیم، سپس از آن ها خواسته می شود سه آرزو به دلخواه از روي تخته انتخاب کنند و 

  .قصه اي را براساس آن بنویسند
چند سوال تخیلی روي تخته نوشته می شود، سپس از کودکان می خواهیم  :جلسه دهم

را انتخاب کنند و نقاشی در رابطه با آن بکشند، سپس داستان خود را براي دیگران یک سوال 
  .بازگو نمایند

تصور کنید به شکل یک حیوان در آمده اید، چه احساسی دارید و چگونه زندگی ) 1
  خواهید کرد؟

پژوهشگر یک قصه گزاف یا شاخدار براي دانش آموزان تعریف می  :جلسه یازدهم
نش آموز به اختیار خود یک موضوع انتخاب می کند و داستان گزافی در کند، سپس هر دا

  .ارتباط با آن می نویسد
چه می شد  "داستانی براي کودکان نقل می شود، سپس پژوهشگر سواالت  :جلسه دوازدهم

 "چه می شد اگر"را بر تخته می نویسد و کودکان را دعوت به مطرح کردن سواالت  "اگر
  ).1382، پرنیانی(س پاسخ دادن به آن ها خواهد کرد مرتبط با قصه و سپ

  روند اجرا
بعد از انتخاب نمونه مورد نظر و تقسیم آن ها به سه گروه، آزمون خالقیت تورنس بر روي 

سپس جلسات بازي و قصه گویی سه بار در هفته براي . نمونه انتخابی در سه گروه اجرا شد
  .گروه هاي آزمایشی برگزار گردید
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اجراي طرح در طول روزهاي تعیین شده،  قبل از آغاز جلسه وسایل مورد نیاز را به مسئول 
تعداد جلسات به صورت سه بار در هفته و به مدت یک ماه بود، . اعضاي گروه گوشزد می کرد

حداقل زمان . شروع و در اواخر خرداد همان سال به پایان رسید 1391که از اواخر اردیبهشت 
پس از برگزاري آخرین جلسه، بار دیگر آزمون . دقیقه بود 90حداکثر دقیقه و  60جلسات 

پس (روي آزمودنی هاي گروه هاي آزمایش و کنترل اجرا شد ) م بفر(خالقیت تورنس 
  ).آزمون

  یافته ها 
آماره هاي توصیفی خالقیت پس از اتمام مداخله به تفکیک گروه هاي مورد مطالعه در 

  .ارائه شده است 1جدول 
  آماره هاي توصیفی متغیرهاي مورد مطالعه درپیش آزمون و پس آزمون به تفکیک گروه ها .1جدول 

  گروه ها  متغیرها
میانگین پیش 
  آزمون

انحراف 
استاندارد پیش 
  آزمون

میانگین پس 
  آزمون

انحراف 
استاندارد پس 
  آزمون

  تعداد

  14  51/3  21/19  74/1  10  کنترل سیالی
  15  52/4  07/24  2/3  14/15  بازي  
  16  22/7  56/24  11/3  10/12  قصه گویی  

انعطاف 
 پذیري

  14  36/3  57/14  1/2  81/7  کنترل

  15  92/3  67/18  7/1  61/10  بازي  
  16  52/4  19/19  89/1  91/9  قصه گویی  

  14  13/16  29/21  45/7  11/9  کنترل  مولفه ابتکار
  15  35/19  73/68  67/11  14/44  بازي  
  16  12/12  88/68  3/8  41/40  قصه گویی  
  14  86/14  50/77  87/8  45/44  کنترل  بسط
  15  56/27  93/114  19/16  82/50  بازي  
  16  00/37  87/126  38/15  70/69  قصه گویی  



 
 

188 
 

بررسی اثربخشی بازي و قصه گویی بر خالقیت از تحلیل کواریانس چند متغیري  براي
. یکی از پیش شرط هاي این آزمون یکسانی واریانس خطاي متغیرها می باشد. استفاده شد

  .انجام گرفت 2جدول آزمون لون براي بررسی به شرح 
  آزمون لون براي بررسی یکسانی واریانس خطاي متغیرها .2 جدول

  سطح معنی داري  2درجه آزادي   1درجه آزادي  Fآماره   ها مولفه
  73/0  42  2  30/0 سیالی

  40/0  42  2  93/0  انعطاف پذیري
  04/0  42  2  45/3  ابتکار
  30/0  42  2  22/1  بسط

مشاهده می شود در تمام مولفه ها شرط یکسانی واریانس خطا  2همان گونه که در جدول 
  .انجام تحلیل کواریانس چند متغیري بالمانع می باشد بنابراین. برقرار است 01/0در سطح 

نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیري نشان داد که تفاوت معناداري بین گروه ها در متغیرهاي 
براي بررسی الگوي ). المبداي ویلکز=F= 8/85 & P<0/001 ,0/25(مورد مطالعه وجود دارد 

  .فاده شداست 3جدول تفاوت ها از تحلیل کواریانس به شرح 
  نتایج تحلیل کواریانس مولفه هاي خالقیت با توجه به عضویت گروهی. 3 جدول

ارائه شده است در مولفه سیالی تفاوت معناداري حداقل بین  3همانگونه که در جدول 
هاي انعطاف پذیري  هم چنین در مولفه )f=15/81, p< 0/001( .نمرات دو گروه وجود دارد

)F= 10/55, & P< 0/001( ابتکار ،)F= 35/39, & P< 0/001 ( و بسط)F= 18/86, & P< 

  مجموع مجذورات  متغیرها
درجه 
  آزادي

میانگین 
  مجذورات

 Fآماره
سطح معنی 
  داري

  0005/0  81/15  75/232  2  50/465  سیالی
0005/0  55/10  11/126  2  23/252 انعطاف پذیري  

0005/0  39/35  80/8109  2  60/16219 ابتکار  

0005/0  86/18  71/11802  2  42/23605 بسط  
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براي بررسی الگوهاي  .تفاوت معناداري بین حداقل میانگین دو گروه وجود دارد) 0/001
تفاوتی در مولفه هاي مذکور از مقایسه هاي زوجی به روش بنفرونی استفاده شد که نتایج نشان 

با گروه  001/0سطح داد در مولفه سیالی هر دو گروه بازي و قصه گویی تفاوت معناداري در 
اما تفاوت هاي معناداري بین گروه قصه  ).نمرات باالتري اخذ نموده بودند(کنترل داشتند 

در مولفه انعطاف پذیري هر دو گروه بازي و قصه گویی تفاوت  .گویی و بازي وجود نداشت
اما تفاوت ). نمرات باالتري اخذ نموده بودند(با گروه کنترل داشتند  001/0معناداري در سطح 

در مولفه ابتکار هر دو گروه بازي و قصه  .معناداري بین گروه قصه گویی و بازي وجود نداشت
). نمرات باالتري اخذ نموده بوند(با گروه کنترل داشتند  001/0گویی تفاوت معناداري در سطح 

روه در مولفه بسط هر دو گ .اما تفاوت معناداري بین گروه قصه گویی و بازي وجود نداشت
نمرات باالتري اخذ (با گروه کنترل داشتند  001/0بازي و قصه گویی تفاوت معناداري در سطح 

بنابراین با . اما تفاوت هاي معناداري بین گروه قصه گویی و بازي وجود نداشت). نموده بودند
مبنی بر  دوممبنی بر اثربخشی بازي بر خالقیت و فرضیه  اولدرصد اطمینان فرضیه  9/99
همچنین تفاوتی بین اثربخشی بازي و . بخشی قصه گویی بر خالقیت مورد تائید قرار گرفتنداثر

  .قصه گویی به دست نیامد

  بحث و نتیجه گیري 
. بازي و قصه گویی بر میزان خالقیت دانش آموزان بود تأثیرهدف این پژوهش بررسی 

یافته ها نشان داد که بازي و قصه گویی بر افزایش خالقیت دانش آموزان اثربخش بوده است، 
هایی که در خارج از کشور انجام شده، همگی همسو و هم جهت با نتایج بسیاري از پژوهش

مک بازي و قصه گویی می توان میزان نتایج این پژوهش بوده است و تصریح شده که به ک
از جمله پژوهش هایی که . خالقیت افراد خصوصا کودکان را به میزان قابل توجهی افزایش داد

 & Berrueco, 2011( ،)Papilia(کرده اند می توان به  تأییدبازي بر خالقیت کودکان را  تأثیر

Olds, 2002( ،)MichelleSmith, 2004( ،)Lieberman, 1987(، )Emami, 
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Yarmohamadiyan, & Gholami, 2011( ،)Howard-Jones, Taylor,  Sutton, 2002( ،
)Brretta&Privette, 1998( ،)Treffinger, 2008( ،)Celebi, 2010 oncua( هم . اشاره کرد

، وب وبرت )2005(، آیدین ویرین )2009(، تیز )1997(چنین پژوهش هاي میلر، فنگ ولیانگ 
قصه گویی در رشد خالقیت دانش آموزان می باشند  تأثیربیانگر ) 1994(برگ ، فرید )2001(
  ).1390، و همکاران به نقل از ذکریایی(

اهمیت بازي در پیشرفت شناختی کودکان بارها تصدیق شده است، در واقع تمایل کودکان 
عالیت بازي عمده ترین شکل ف. به بازي یا بازیگوشی با مهارت هاي تفکر خالق مرتبط است

کودك و مناسب ترین آن براي رشد استعداد ایجادگري و خالقیت به شمار می رود، بازي در 
در طی بازي، کودك ضمن تقلید از بزرگساالن خاطره ها و . کودك تحول به وجود می آورد

تجارب شخصی خود را نیز به آن می افزاید و تصورات خود را با داستان ها، کتاب ها، فیلم ها 
خالقیت، ایجادگري و آفرینندگی از پیروي و . معلومات کسب شده ترکیب می کندو سایر 

تفکر خالق در کودك به ویژه در . تقلید که در قالب بازي به نمایش درمی آید، آغاز می شود
خالقیت کودکان در تجسس و انتخاب وسایل . بازي هاي ابتکاري پدیدار گشته و رشد می کند

ك با کمک وسایل و ابزاري از قبیل کلمات، حرکات، ژست ها، کود. بازي آشکار می گردد
  .اسباب بازي هاي گوناگون و غیره نقشه بازي خود را اجرا می کنند

بازي کردن، باعث آمادگی روانی و فیزیکی در کودکان می شود تا براي  سوي دیگر،از 
اي بدست آوردن در حقیقت نیروهاي روانی و فیزیکی را بر. یادگیري و پذیرش آماده شوند

به همین دلیل، روانشناسان سعی بر طراحی بازي هاي خالقانه مختلف . خالقیت فعال می کند
  .براي پیشرفت آموزشی کودکان دارند

بهره گیري از هنر قصه گویی خالق می تواند یک ارتباط دو جانبه و متقابل بین قصه گو و 
گویی و با تحریک قوه تخیل مخاطبان شنونده باشد که قصه گو با بهره گیري از فنون قصه 

هم چنین . متقابل، پیام خویش را به شکل جدیدتري به شنوندگان انتقال می دهد تأثیرخویش و 
سهیم کردن کودکان در فراورده هاي تخیالت انسان که در طول تاریخ و در قالب قصه گویی 



 

191  
 

  

تبلور یافته و به گوهرهاي یگانه فرهنگی بدل شده است، در پرورش خالقیت کودکان بسیار 
یکی از علل اساسی این امر آن است که قصه ها محصول ذهنیت جمع هستند و آن . است مؤثر

ها به صورت شفاهی خلق و نقل می شوند و کودکان در هر بار شنیدن و باز گویی می توانند 
ي خودشان در آن ها تغییر به وجود آورند و آرمان ها، آرزوها و ایده هاي متناسب با نیازها

  .خود را در قالب قصه ها بیان کنند و امید به تغییر و تحول داشته باشند
علت دیگر افزایش خالقیت این است که بازي و قصه گویی موانع خالقیت و  ما،از دیدگاه 

د برمی دارد و حل مسائل را با روندي لذت سکون فکري و روانشناختی را از پیش پاي افرا
هم چنین پژوهش ها نشان داده است که دانش آموزانی . بخش و سرگرم کننده به پیش می برد

که در جلسات بازي و قصه گویی حضور داشته اند در یافتن راه حل هاي اصیل و جدید براي 
اي افزایش خالقیت قرار مسائل موفق تر هستند و زمانی که کودکان در معرض آموزش روش ه

  .می گیرند، بازي و قصه گویی خالق را به روش هاي دیگر ترجیح می دهند
گویی نوعی بحث و برون ریزي افکار و اندیشه ها می باشد و همچنان که در این قصه

پژوهش و پژوهش هاي گذشته خاطر نشان شده است از راه گفتن کلید واژه هایی براي قصه 
ردن یک قصه ناتمام دانش آموزان به کنکاش ذهنی می پرداختند و هر دانش گویی و یا تمام ک

آموز رویا ها و اندیشه هاي خود را به صورت عملیاتی درآورده و بازخورد می گرفتند و عالوه 
بر آن هر دانش آموز با شنیدن داستان ها و قصه هاي ساخته شده توسط هم کالسی هاي خود 

به عالوه با ساخته شدن داستان و . تر از تفکر خود را می آموزد شیوه هاي تفکر بدیع و خالق
قصه و بیان آن بازخوردهاي راهبردي و هموار کننده مسیر تفکر از طرف پژوهشگر به آنها داده 

  ).Green, 2011(می شد
طرح موضوعات بحث انگیز در جلسات بحث گروهی سطح عالقه و در بازي و قصه گویی 

و محیط یادگیري و  یادگیرندگان در فعالیت گروهی را افزایش می دهدنتیجه میزان مشارکت 
پرورش فکري کودکان را از حالت خشک و آمرانه و معلم محوري جدا کرده و مولد تفکر 
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رویا سازي و بازي کردن یک نیاز ذاتی محسوب می شود و همچنین براي آنها . خالق می شود
  ).McAdam, 2008(نقش تقویت درونی را براي او ایفا میکند

بازي و قصه گویی یک روش فعال براي پرورش قوه خالقیت و تفکر باال بردن سطح تفکر 
شناختی محسوب می شود زیرا سطح دانش و یادآوري براي کامل کردن یک داستان ناتمام یا 

ها و آموز دست به ترکیب آموختهساختن یک داستان جدید کافی نیست و نیاز است دانش
همچنین به ارزشیابی مفید بودن یا تناسب داشتن افکار خود با محتواي داستان و  .بزندرویاها 

  ).Peter, 2010( کنکاش براي ربط دادن آن افکار بپردازد و به دنبال راه هاي نو براي آن باشد
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