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 بااستعداد آموزاندانشدر  مسئلهخالق بر تفکر خالق و حل  هایبازی آموزش اثربخشی

 2عسگر چوبداری ، 1کبیری اکبرعلی

 (دانشجوی دکتری رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی تهران )نویسنده مسئول-1

 کودکان استثنائی دانشگاه عالمه طباطبائی تهراندکتری رشته آموزش -2

 یدهکچ

 بود. بااستعداد آموزاندانشدر  مسئلهخالق بر تفکر خالق و حل  هایبازیهدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش 

قرار  مورداستفادهبا گروه آزمایش و کنترل  آزمونپس-آزمونپیشطرح نیمه آزمایشی  دستیابی به اهداف پژوهش منظوربه

 98-99متوسطه اول شهر تهران بود که در سال تحصیلی  بااستعداد ش آموزانجامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانگرفت. 

با روش  بااستعداد آموزدانش 30انتخاب نمونه پژوهش تعداد  یبرا بودند. این شهر مشغول به تحصیل از مدارس متوسطه دریکی

نفر( قرار گرفتند. گروه آزمایش  15نفر( و کنترل ) 15تصادفی در گروه آزمایش ) صورتبهو در دسترس انتخاب  یریگنمونه

از پرسشنامه  هاداده آوریجمعد. برای دریافت نکر ایمداخلهخالق را دریافت کردند و گروه کنترل  هایبازیمداخله جلسه  12

استفاده  چند متغیره کوواریانساز آزمون تحلیل  هاداده وتحلیلتجزیههپنر استفاده شد. برای  مسئلهخالقیت عابدی و مقیاس حل 

 تأثیر بااستعداد آموزان دانش مسئله حل و خالق تفکر بر خالق هایبازی . نتایج پژوهش حاکی از آن بود که آموزششد

 آموزشییک راهکار  عنوانبه خالق آموزشی هایبازیاز  گرفت که گیرینتیجه توانمی(. بنابراین >05/0Pمعنادار دارد )

 استفاده کرد. بااستعداد آموزاندانشدر  مسئلهو حل تفکر خالق  ءارتقا منظوربهمناسب 

 بااستعداد، دانش آموزان مسئلهخالق، تفکر خالق، حل  هایبازی واژگان کلیدی:
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 مقدمه

از تحصیلی  و امور، مدیریت ، هنرمسئلهتفکر خالق، حل  ،هوش از قبیل: هانهیزم ازبرخی  که در هستندکسانی  بااستعدادافراد  

، از بودهباالیی  نفساعتمادبهداری  معموالًافراد  این (.1،2018)الم و همکاران هستندبرخوردار  توجهیقابل هایمندیتوان

 یهامهارتاز  و بهره گرفته باکیفیتی یزیربرنامهقدرت  از ،داشتهرهبری باالیی  توانایی ،کردهخالقانه استقبال  یهاتیفعال

و  امکانات نیازمند عادی آموزاندانشمانند  افراد این (.2،2018ویلکاکس و همکاران) ندباشیماجتماعی باالیی برخوردار 

و همکاران به نقل از عسگری  3هولکادو-کاسوسو) برسانندبه منصه ظهور را  شانیهامهارتو  هاییتواناهستند تا ی یهاآموزش

استعداد  و پرورش خوردارند اما برای رشدی باالیی براز سطح هوش ،بااستعداددانش آموزان  باوجوداینکه (.1398و همکاران،

نشان  هاپژوهشبرخی از همین راستا  در .باشندیمنیازمند آموزش  5و تفکر خالق 4مسئلهتوانایی حل  ازجملهخود  هایتواناییو 

ی هادغدغهه یکی از وارهم بااستعداد آموزاندانش در مسئلهتفکر خالق و توانایی حل  ازجمله پرورش انواع تفکر که دهندمی

 (.6،2014و چگیزنتمیهالی سلیگمن) استی تربیتی بوده هانظام انیمتصد

بسزایی ایفا  نقش یتمدن بشر و فرد تکامل و رشد در که بشر است سازنده و یاساس یهایژگیو نیترمهم از تفکر خالق 

خالق  تفکر (. 2016 7همکاران و دایسون ( شودیممحسوب  بشر یعلم یدستاوردها و اتاختراع ترینمهم یزیربنا و کندیم

 حدس ناجور، چیزهای ،شدهگم عناصر در اطالعات، شکاف ،مسائل حس کردن مشکالت، فرایند شامل است که یامؤلفه

 و هاآنکردن و دوباره آزمودن  تجدیدنظر ،هاهیفرضو  هاحدساین  درباره این نواقص و ارزیابی و آزمون یسازهیفرضزدن و 

 ،غیرمنتظره ،اصیل بدیع، عاتو موضو هادهیامحصول  خالق تفکر .(8،2016ینگلیپ و ییونتبا) باشدیم االخره انتقال نتایجب

تفکر خالق اغلب  .(10،2012، رانکو، جاگر9،2010استنبرگ و کافمن) استار با وظایف کاری محیطی و سازگ مفید ،مناسب

 (11،2016کروپلی) استذهنی  ٔ  یافتهیک عادت رشد  کهیدرحالاست  شدهشناخته یک صفت ذاتی عنوانبه یاافسانه صورتبه

 هایمهارتحوزه آموزش معتقدند که  پردازانهینظرلذا  (.1397سیف،) استدشوار  هایموقعیتکنار آمدن فرد با  و قدرت

 (.12،5012و ویت بسانت ،باکارال )شاینر، اندآموزشقابل مسئلهخالق و حل  تفکر :تفکر از قبیل

 
1 - Lam et al 
2 -Wilcox et al 
3 - Casuso-Holgado 
4 - Problem solving 
5- Creative Thinking 
6- Seligman&  Csikszentmihalyi 
7- Dyson et al 
8- Yunta Bai & Pingli 
9 - Sternber &  Kaufma 
10-Runco & Jaeger 
11-Cropley 
12-Chenier, Baccarella, Bessant & Voigt 
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پیدا  مسئلهمتنوعی را برای  اثربخش یهاحلراه( 1 :نکه فرد از طریق آ است یمندنظام فرایند شامل مسئلهحل  ٔ  مؤلفه

مریل و ) نمایدیمرا اجرا و ارزشیابی  شدهانتخاب حلراه (3و  کندیمانتخاب  متفکرانه را هاحلراه بهترین( 2،کندیم

 یهادغدغه از یکی بااستعداددر کودکان  مسئلهخالقیت و توانایی حل  لب فوق پرورشتوجه به مطا با .(1،2016همکاران

بسیاری از  .گردیده است در کودکان رهایمتغاین پرورش  یهاروشیی منجر به شناسا آن جهینت هک بوده یتیترب یهانظام

 یابندیمافزایش  آموزشیمناسب  هایروشاستفاده از  ٔ  درنتیجهو عناصر شناختی  که تفکر خالق اندکردهپژوهشگران گزارش 

 (.2،2011و همکارانکارپووا)

 یدیجد میمفاه به خالق، یهایباز ژهیوبه راد در طی انجام بازیفا .است 3خالق یهایباز استفاده از هاروشاین  از یکی

 آموزشی مطالب خالق، یهایبازانجام  نیح در کرد.خواهند  سبک را یشتر و بهتریب یهامهارت و کنندیم دایپ یدسترس

به خالقیت کودکان  هایباز ینا .(1390و نوروزی  نیالدتاج) شوندیم فراگرفته فردرغبت توسط  و لیم با و فشار بدون

برای کودک آرامش و  تواندیمیک نقاشی  یدنکش .پردازدیمبازی به ابتکار و اکتشاف  در خالل  و کودک کندیمکمک 

، یمداد رنگشامل نقاشی،  آموزشی یهایبازو فشارها برهاند. وسایل این گروه از  هاتنشودک را از آسایش فراهم سازد و ک

از نقش بازی در مواردی  هاینا چیزهایی بسازد و ارائه دهد. هاآنبا  تواندیمگچ، خمیر، موم و سایر موادی است که کودک 

زیرا از  فرایند یادگیری عامل بسیار اساسی استت کودکان در نقش بازی در رشد خالقی .رودیمبه شمار  خالقیت کودکان 

که  سازدیمکودکان را قادر  خالق یهایباز .ابدییمکودکان رشد  نفساعتمادبهاین طریق احساسات، تفکر، هماهنگی و 

 در .شوند نائلبیان کنند، یا به کشف و ابداع  نقش بازی کردن و خالقیتو  ، تخیلاحساسات خود را از طریق هنر، حرکت

 یمتفاوت یپژوهش یهاافتهی آن، با مرتبط شناختی عناصر سایر و تیبر خالق حوزه نیا یهاتیفعال ریو سا یباز تأثیر خصوص

و مقایسه با روش بازی  مسئلهآموزش خالقیت بر مهارت حل  اثربخشیپژوهشی با عنوان  در (.1397،پورباقر ) است شدهحاصل

پس  که به این نتیجه دست یافتندآزمایش و گواه با گروه  آزمونپس -آزمونپیشبا طرح پژوهشی  دبستانیپیشدر کودکان 

 وجودبااینبرخوردارند  کودکان گروه آزمایش نسبت به گروه گواه از توانمندی باالتری جهت حل مسائل از پایان آموزش

با عنوان  در تحقیقی (2013) 4چانگ پژوهش (.9139مرادی و قبادی،) نداشتوجود  داریمعنیتفاوت  آموزشیدو روش  بین

 بسط، یهامؤلفه در راهبردی را استفاده کردند هایبازیکه  آموزانیدانش داد نشان تیخالق بر یگروه یهایباز یاثربخش

رسی ( در پژوهشی به بر1398) حامیجلودار و  تقوی نسبت به دیگران نمرات بهتری را کسب نمودند. یالیس و یریپذانعطاف

پژوهش حاکی از  پرداختند، نتایج آموزاندانش  مسئلهبر حل  و اکشن آموزشی ،راهبردی ایرایانه هایبازی اثربخشیمیزان 

 یافتهافزایش آزمونپسگروه کنترل( در  جزبه) آموزاندانش  مسئلهتوانایی حل  بود که پس از اجرای کاربندی آزمایشی آن

 
1 - Merrill et al 
2 - Karpova et al 
3 - Creative play 
4 - Chung 
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 آموزاندانش  مسئلهخالق بر رشد تفکر خالق و بهبود حل  هایبازیآموزش  هاپژوهشبرخی از  هاییافتهاساس  بر .است

و  یه ،1396، به نقل از زندوانیان و همکاران،1390نوری،) استمثبت داشته است و موجب رشد تحصیلی آنان شده  تأثیر

 .(2،2010و سومینن کتامو ،1،2010چانگ

 ،بوده است مؤثرشناختی  عناصرکه بازی بر پرورش تفکر خالق و  ستز آن احاکی ا هاپژوهشبرخی از نتایج  ینکهباوجودا

دانش  ژهیوبه آموزاندر دانش  مسئلهو حل  خالقیت است بر تفکر خالق یهامؤلفهخالق که مبتنی بر  یهایباز یاثربخش

تفکر  یهامؤلفهبر  خالق یهایبازحاضر این است که آیا آموزش  پژوهش سؤال ینبنابرا مغفول مانده است. بااستعداد آموزان

 ؟است مؤثر بااستعداد آموزاندر دانش  مسئلهخالق و حل 

 پژوهش روش

ضررر از نوع شرری، با طرح  روش پژوهش حا و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش  آزمونپس - آزمونپیشنیمه آزمای

سرتعداد شرامل کلیه دانش آموزان سر متوسرطه اول شرهر تهران بودند باا در مدارس متوسرطه مشرغول به  98-99ی ال تحصریلکه در 

در  آموزاندانشانتخاب شردند.  در دسرترس یریگنمونهبا روش  بااسرتعداد آموزدانش 30تعداد  هاآنکه از بین  تحصریل بودند.

سرررلر کودکران نمره براالتر از  هراییرهپرا شرررتم و نهم بودنرد کره در آزمون هوش وک سرررب کردنرد.  130هفتم، ه سرررنی  ٔ  برازهک

سرررب نمره باالتر از  یهامالکبود.  15تا  13بین  کنندگانکترشررر در آزمون هوش  130ورود به پژوهش عبارت بودند از ک

شرررکت در پژوهش و  ضررایت برای  شررتن ر سررلر، دا سرریخروج عبار یهامالکوک شررتن اختالل ح حرکتی مانند -ت بود از دا

 .130از  تریینپاآموزش، داشتن ضریب هوشی  ناشنوایی و نابینایی یا اختالل روانی مشهود، غیبت در جلسات

 ابزارهای گردآوری اطالعات در این پژوهش عبارت بودند از: 

اس هوش وکسرلر کودکان اسرت. یمق ٔ  ادامهآزمون هوشری  این . مقیاس هوش وکسللر کودکان ویرایش چاار::1 

. در اسرت منتشررشرده 2003ه در سرال وکسرلر کودکان اسرت ک یاس هوشریش مقیراین ویوکسرلر، چهارم یاس هوشریمق درواقع

فعال، سررعت  ٔ  حافظه، ی، اسرتدالل ادراکیاز: درک مطلب کالم اندعبارتشرود که یمحاسربه م بهرهوشن آزمون پنج نوع یا

ب یشرده اسرت. ضررا یابیو همکاران ترجمه، انطباق و هنجار یتوسرط عابد 1386ن آزمون در سرال یکل. ا بهرهوشپردازش و 

صررریو از طر 94/0تا  65/0ن یب کرونبرا  یآلفبراق یاز طر اهرزمونخرده آ ییایرپا  شررردهگزارش 91/0تا  76/0ن یف بیق روش تن

سرررت شررری ر زمانهم یق اجرایآزمون از طر یی. رواا سرررلر کودکان و آزمون هو شررری وک سرررطح مطلوبیبا مقیاس هو  یون در 

صررادق شرردهگزارش سررت ) ضررر نتایج1390، یو عابد یعی، ربیا کل  بهرهوش یبرا کرون با  یب آلفایضررر (. در پژوهش حا

(FSQ) 84/0 سررت برای تع سررت آمد. الزم به ذکر ا شرری ٔ  برنامهبه  هاآنو ورود  کودکان بهرهوشن ییبه د  بهرهوشاز  آموز

 کل استفاده شد.
 

1 - Chang & Yeh 
2 - Ketamo& Suominen 
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جش سن ٔ  پرسشنامهاستفاده شد.  یت عابدیبررسی تفکر خالق از آزمون خالق منظوربه :یت عابدی. پرسشنامه خالق2

ن پرسشنامه ی. ااست شدهساختهدر تهران  یعابد ٔ  یلهوسبه 1363ت و در سال یه تورنس درباره خالقیت بر اساس نظریخالق

ن پرسشنامه یاست. ا شدهتدوین یعابد ٔ  یلهوسبه یفرنیاکالآن در دانشگاه  یسؤال 60فرم  درنهایتدنظر شده و ین بار تجدیچند

 و یریپذالی، انعطافیابتکار، س خرده آزمونالف، ب و ج است که از چهار  ٔ  ینهگز 3 یماده است. هر ماده دارا 60دارای 

تا  23، یالیبه س 22تا  1 یهاخواهد بود. سؤال 180و  60ن یکننده بت هر شرکتیکل خالق نمره ٔ  دامنهاست.  شدهتشکیلبسط 

شوند. هرچه فرد یجمع م گروهها در چهار ن نمرهی. امربوط است یریپذبه انعطاف 60تا  50و به ابتکار  49تا  34به بسط،  33

روی  باز آزماییبا روش  یعابدت یخالق آزمون ییایشتر است. پایت بیخالقرد نشانگر یبگ ین پرسشنامه نمره باالتریدر ا

بخش  ییایب پایبه دست آمد: ضر ترتیباینبهدر چهار بخش آزمون  1363تهران در سال  ییآموزان مدارس راهنمادانش

کرون  یبا استفاده از آلفا یدرون یب همسانی(. ضر1372، ی)عابد 80/0و بسط  84/0 یریپذ، انعطاف82/0، ابتکار 85/0 یالیس

 67/0 و 61/0، 66/0، 75/0ب یآموز به ترتدانش 2270 ی، ابتکار و بسط رویریپذ، انعطافیالیس هایخرده آزمون یبرا با 

کرون  یب آلفایاز روش ضر یت عابدیپرسشنامه خالق ییاین پاییهت تعپژوهش حاضر ج(. در 1372، یبه دست آمد )عابد

ت به یخالق کلاس ی، بسط و مقیریپذ، انعطافیالیابتکار، س هایخرده مقیاس یبرا کرون با  یب آلفایشد. ضراستفاده  با 

 به دست آمد. 70/0و  65/0، 62/0، 65/0، 60/0ب برابر با یترت

از رفتارهای  دهندهپاسخ( برای سنجش درک 1982) 1حل مسئله توسط هپنر و پترسن پرسشنامه :ئلهسم. پرسشنامه حل 3

طراحی این پرسشنامه  شانروزانهچگونگی واکنش افراد به مسائل  گیریاندازهماده دارد که برای  35حل مسئله طراحی شد. 

پاسخ  هاپرسشمقیاس لیکرت به  بر اساسشنامه افراد لیکرت است. در این پرس ایگزینه 6مقیاس  بر اساس سؤال 35حاوی 

 کامالً -6مخالفم  -5اندکی مخالفم  -4اندکی موافقم  -3موافقم  -2موافقم  کامالً -1از:  اندعبارتآن  یبنددرجهکه  دادندیم

که بیانگر  شدهگزارش 89/0 تا 83/0از  یادامنهنمره کل پرسشنامه در فاصله دو هفته در  باز آزماییمخالفم. روایی و پایایی 

( 1389و همکاران ) گوراستاین است که پرسشنامه حل مسئله ابزاری پایا برای سنجش توانایی حل مسئله است. در پژوهش 

است. در پژوهش حاضر پایایی  شدهگزارش %89تا  %83اجرا در فاصله دو هفته بین  دو بار بر اساسپایایی این پرسشنامه 

 به دست آمد. 89/0  کرون باق آلفای پرسشنامه از طری

 برنامه مداخله

 نتایج پژوهش

است. اطالعات جمعیت  شدهگزارشجمعیت شناختی  هایدادهقبل از پرداختن به نتایج توصیفی، اطالعات مربوط به 

در گروه  ، پسر و فراوانیآموزاندانشآورده شده است. الزم به ذکر است که جنسیت  1شناختی برای دو گروه در جدول 

 یکسان بود.

 
1 - Hepner & Petersen 
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 ش و گواهیدر دو گروه آزما جمعیت شناختی یهاافتهی. 1جدول 

 نیانگیم تعداد گروه متغیرها
 انحراف

 استاندارد

 باره هوشی

گروه 

 آزمایش
15 50/130 50/1 

گروه 

 کنترل
15 50/130 00/1 

 سن

گروه 

 آزمایش
15 00/14 45/1 

گروه 

 کنترل
15 20/14 50/1 

 

ش و کنترل را در یدر دو گروه آزما مسئلهآن( و حل  یهار تفکر خالق )و مؤلفهیمتغ یار برایانحراف معن، یانگیدر ادامه م

 .است شدهگزارشآزمون آزمون و پسشیپ

 

آزمون و شیش و کنترل در پیدر دو گروه آزما مسئلهر تفکر خالق و حل یمتغ یار براین، انحراف معیانگی. م2جدول 

 آزمونپس

 مرحله هامتغیر

 گروه کنترل گروه آزمایش

 نیانگیم
انحراف 

 استاندارد
 انحراف استاندارد نیانگیم

 سیالی
 99/2 60/34 36/4 93/35 آزمونپیش

 69/3 73/35 99/2 46/43 آزمونپس

 ابتکار
 12/3 80/17 66/2 66/18 آزمونپیش

 82/2 86/18 69/2 00/23 آزمونپس

 بسط
 52/3 20/28 19/4 06/27 آزمونپیش

 15/3 33/27 33/4 33/33 آزمونپس

 16/3 00/18 78/3 80/18 آزمونپیش پذیریانعطاف
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 87/2 33/18 08/4 46/22 آزمونپس

 مقیاس کل
 38/7 60/98 45/9 46/100 آزمونپیش

 97/6 26/100 73/13 26/122 آزمونپس

 مسئلهحل 
 67/15 80/112 97/28 73/113 آزمونپیش

 61/14 53/113 14/28 06/128 ونآزمپس

 

آن و همچنین  یهاش و کنترل در تفکر خالق و مؤلفهیدو گروه آزما هاییانگینمشود یکه در جدول فوق مشاهده م گونههمان

ن گروه یانگیم آموزشی ٔ  مداخله یآزمون نزدیک به یکدیگر است؛ اما پس از اجراشیپ ٔ  مرحلهدر  مسئلهدر متغیر حل 

، کوواریانسآزمون تحلیل  کارگیریبهاست. قبل از  یافتهافزایش مسئلهآن( و حل  یهاخالق )و مؤلفه تفکردر  یشیآزما

 است. شدهگزارش 3قرار گرفت که نتایج آن در جدول  موردبررسیآن  هایفرضیشپ

 در متغیرهای پژوهش هایانسوار. آزمون نرمالیتی و همگنی 3جدول 

 گروه متغیر

کولموگرو

 -ف

 نوفاسمری

D

f 
معنادار

 ی
 متغیر

همگنی 

یانسوار

 ها

Df

1 

Df

2 

معنادار

 ی

 سیالی

آزمای

 ش
15/0 

1

5 
20/0 

 22/0 28 1 86/1 سیالی

 17/0 کنترل
1

5 
20/0 

 ابتکار

آزمای

 ش
17/0 

1

5 
20/0 

 36/0 28 1 85/0 ابتکار

 14/0 کنترل
1

5 
20/0 

 بسط

آزمای

 ش
26/0 

1

5 
006/0 

 13/0 28 1 38/2 بسط

 19/0 رلکنت
1

5 
14/0 

پذیانعطاف

 ری

آزمای

 ش
20/0 

1

5 
10/0 

پذیانعطاف

 ری
20/0 1 28 65/0 
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 21/0 کنترل
1

5 
07/0 

 مقیاس کل

آزمای

 ش
20/0 

1

5 
08/0 

 06/0 28 1 45/3 مقیاس کل

 21/0 کنترل
1

5 
06/0 

 مسئلهحل 

آزمای

 ش
26/0 

1

5 
005/0 

 35/0 28 1 89/0 مسئلهحل 

 16/0 کنترل
1

5 
20/0 

نرمال است  آزمونپیشبسط و حل مسئله در  مؤلفه غیرازبهپژوهش  یرهایرنوف در متغیاسم -ج آزمون کلموگروفینتا 

(05/0>P .)در دو گروه و برقراری سایر  هانمونه( در صورت برابر بودن تعداد 1382نظر شیولسون )ترجمه کیامنش،  بر اساس

فرض همگنی که پیش شودیمن را نادیده گرفت. همچنین در جدول فوق مشاهده نرمال بودتخطی از  توانیم هافرضیشپ

تفکر خالق نشان داد که  یهامؤلفهام باکس در  فرضشیپبررسی (. P<05/0است )برای متغیرهای پژوهش برقرار  هایانسوار

 یآمار ازنظر شدهحاصلرات ییاینکه تغ یینتع یبرا(. :05/10Box's Mو  :84/0Fو  P= 58/0)نیز برقرار است  فرضیشپاین 

 ره استفاده شد.یو چندمتغ رهیتک متغانس یل کوواریر، از آزمون تحلیا خیمعنادار است 

ش و کنترل یدر گروه آزما مسئلهکل تفکر خالق و حل  ٔ  نمرهبرای  رهیتک متغ انسیکووارل یآزمون تحلج ینتا 4جدول 

معنادار داشته است  تأثیرش یدر گروه آزما حل مسئلهکل تفکر خالق و  ٔ  نمرهبر ق خال یهایبازکه آموزش  دهدیمرا نشان 

(05/0>P .) صدم به دست آمد. 21 مسئلهصدم و برای متغیر حل  53میزان اندازه اثر برای متغیر تفکر خالق 

 ش و کنترلیآزما گروهدر  مسئلهکل تفکر خالق و حل  ٔ  نمرهره یمتغکی کوواریانسل یتحل یج آزمون آماری. نتا4جدول 

 متغیر
منبع 

 راتییتغ

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 یآزاد

ن یانگیم

 مجذورات
F یمعنادار 

ب یضر

 اتا

تفکر 

 خالق

  51/0 42/0 85/51 1 85/51 آزمونشیپ

 53/0 0/ 001 40/30 73/3681 1 73/3681 گروه

    11/121 27 01/3270 خطا

     30 00/378360 مجموع

  0/ 001 25/59 25/5104 1 25/5104 مونآزشیپ
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حل 

 مسئله

 21/0 0/ 001 36/7 77/1467 1 77/1467 گروه

    42/199 27 40/5384 خطا

      00/449852 مجموع

ل یر، از آزمون تحلیا خیمعنادار است  یآمار ازنظرتفکر خالق  یهامؤلفهدر  شدهحاصلرات ییتعیین اینکه آیا تغ منظوربه

نشان داد که در چهار مؤلفه  5چندمتغیره بر اساس نتایج جدول  کوواریانسج تحلیل ینتاره استفاده شد. یانس چندمتغیکووار

 (.P<05/0)تفکر خالق در دو گروه تفاوت معنادار دارند 

 تیخالق یهامؤلفه یره برایچندمتغ کوواریانسل یج تحلی. نتا5جدول 

 گروه
مجموع 

 مجذورات
Df 

ن یانگیم

 مجذورات
F معناداری 

مجذور 

 اتا

 26/0 0/ 007 85/8 33/359 1 33/359 سیالی

 54/0 0/ 001 28/28 16/161 1 16/161 ابتکار

 44/0 0/ 001 86/18 70/267 1 70/267 بسط

 36/0 0/ 001 94/13 24/136 1 24/136 پذیریانعطاف

 خالقبازیآموزش  ٔ  برنامه، پراشر همیمتغ عنوانبهآزمون شیپ هاینمرهکه با در نظر گرفتن  دهدمینشان  5ج جدول ینتا

همچنین اندازه اثر (. P<05/0)است  شدهکنترلش و ین دو گروه آزمایب یتفکر خالق باعث تفاوت معنادار مؤلفهبر 

ش و کنترل ین دو گروه آزمایابتکار تفکر خالق ب مؤلفه. تفاوت معناداری در استصدم  26برابر با  مؤلفهبرای این  آمدهدستبه

بسط بین  مؤلفهصدم است. همچنین شاهد تفاوت معنادار در  54برابر با  مؤلفهاندازه اثر باری این (. P<05/0) شودیممشاهده 

ر یمتغ عنوانبهآزمون شیپ هاینمرهبا در نظر گرفتن  درنهایت(. P<05/0صدم هستیم ) 44ش و کنترل با اندازه اثر یگروه آزما

ش و کنترل شده است ین دو گروه آزمایب یتفاوت معنادار باعث یریپذافخالق بر انعط هاییبازهمپراش، آموزش 

(05/0>P .)خالق بر متغیرهای سیالی، ابتکار،  هایبازیبوده است. این نتایج نشانگر این است که آموزش  36/0زان اندازه اثر یم

 ر معنادار دارد.یزهوش تأثیت آموزاندانش یریپذبسط و انعطاف

 گیرینتیجهبحث و 

 بااستعدادهای خالق بر تفکر خالق و حل مسئله در دانش آموزان آموزش بازیهدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی 

مشاهده  دارمعنیگروه آزمایش و کنترل تفاوت  آزمونپیشبین نمرات  اگرچه نشان داد که هاداده وتحلیلتجزیهبود. نتایج 

بر خالق  هایبازی نتیجه گرفت که توانمیلذا  ،ین نمرات مشخص بود دارمعنیتفاوت  آزمونپسنشد اما بین نمرات آنان در 

بر اساس جستجوی پژوهشگران این مطالعه، تحقیقی که د. معنادار دار تأثیر بااستعداددر دانش آموزان  تفکر خالق و حل مسئله
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این  هاییافته وجودبااینیافت نشد.  بسنجد دبااستعدا آموزاندر دانش  مسئلهتفکر خالق و حل  خالق را بر هایبازی اثربخشی

 اصغر و کیافر ،1392همکاران،و  رادبخش ،1387،)ذکریایی و همکاران هایپژوهش هاییافتهپژوهش با بخشی از 

همسو  (.2018،آروینک ،همکاران و الم ،1،2014یانگ 1399،مرادی و قبادی ،1397،پور باقر ،1397،زاده عرب ،1393،بنکاح

ی هامؤلفههر چهار  معنادار باعث افزایش طوربهیی گوقصهروش بازی خالق و  استفاده از شد کهتحقیقی دیگر مشخص  در بود.

در پژوهشی که توسط  (.1392فر و کیان ارثی، محمدی رادبخش،) استیی و بازی گردیده گوقصه یهاگروهخالقیت در 

خالقیت  شیبرافزای خالق هایبازیی و گوقصهی هاروشاستفاده از ( انجام گرفت، محقق به این نتیجه رسید که 1394) هوایی

 هایبازی ویژهبهبازی  که در انددادهنشان  هاپژوهشبرخی از  هاییافته بوده است. مؤثرکودک و بهبود روابط مادر و کودک 

پژوهشی  در .(2009، 2)اکر دشومیآزاد فراهم  صورتبهبرای کودک  مسئلهمبتنی بر خالقیت، امکان ایجاد خالقیت و حل 

دانش آموزان به دلیل شرکت در جلسات بازی، احساس  ( انجام شد نتایج حاکی از آن بود که2011)3دیگر که توسط نیگوسی

این  اندتوانستهنان آو این احساس باعث توجه و دقت بیشتری در مورد مسائل مختلف شده است که  اندکردهمطلوبی کسب 

بودن  اثربخشاز  (1397) ثانیدیزجی و کریمی  جاللی در پژوهشی دیگر .دیگر نیز تعمیم دهند هایموقعیتتوجه را به 

در کودکان ساکن در مراکز شبه خانواده گزارش دادند و نشان دادند که افرادی بین  مسئلهحل  هایمهارتبر  درمانیبازی

 داشت است.وجود  دارمعنیگروه آزمایش و گروه گواه تفاوت  آزمونپسنمرات 

در جریان زندگی کودک است. در جریان بازی  هامؤلفه ترینمهمبازی یکی از  نتایج ابتدا باید اظهار داشت که در تبیین 

که در جریان  دهندمینشان  هاپژوهشبرخی از . کندمیکودکان رشد پیدا  )خالقیت( اجتماعی و شناختی هایمهارتاست که 

 4گیورمنت، و شونداسپیگلرمیآشنا  مسئله، همکاری، خالقیت و تفکر مبتنی بر هایی از قبیل ارتباطمهارتبا بازی، یادگیرندگان 

به علت  هابازیکه بازی در خالقیت نقش دارد، ولی برخی از  دهندمینشان  هاپژوهش باوجوداینکه(. 2013، 5جیده ،2009

های باشد. بازی مؤثربهبود تفکر خالق در  تواندنمی، کنندنمیتخاب در جریان آن آزادانه لوازم و ابزار بازی را ان اناینکه کودک

 ،خالق هایبازییان در جر. آوردمیتفکر خالق را فراهم  ءارتقا ساززمینهخالق با تحریک تصویرسازی و خالقیت 

مختلف برای حل مسائل یاد  هایحلراهفکری خود را به کار بگیرند و از طریق آن  هایتواناییکه  گیرندمییاد  آموزاندانش

بتوانند  تا کودکان شودمیرا فراهم نماید. این امر باعث  حل مساله هایراهخالق این است که  هایبازیهدف  درواقعبگیرند. 

تمامی  کهازآنجایی درک و سپس در حل آنها مشارکت کنند. عمل نمایند و مسائل مربوط به خود را نخست نهمستقال طوربه

. در جریان برای کودک جذاب بوده و کودک میل به ادامه آن دارد افتدمیوط به خالقیت در جریان بازی اتفاق موارد مرب

خالقیت که مبنای اصلی  و تولید مهارت. یابدمیدر کودکان تقویت و بهبود  تحلیل مهارت خالق، هایبازی ویژهبهبازی 

 
1 - Young 
2 - Eckler 
3 - Nigussie 
4 - Spiegler & Guevremont 
5 - Gjedde 
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جریان  در چراکه خالق وجود دارد هایبازی، خالقیت در اکثر نابراینب .(2015، 1)مولر یابدمیخالق است، ارتقا  هایبازی

 ،طورکلیبهبازی انجام دهد.  صورتبه و خلق نموده را جدیدی و مختلف هایفرضو  هاایدهتفکرات،  بایدبازی کودک 

همین  در. دارند تمرکز ودکانک خالقانه در هایمهارت ایجاد بر که اندبوده هاییبرنامه خالقیت آموزش هایبرنامه مؤثرترین

 .(1393، نکاح اصغری)کیافر و  دهدمی افزایش انه در کودکانخالق توانایی و مهارت نیز خالقانه هایبازی راستا،

 باوجوداینکه هابازی نوع این. باشد خالقیت ارتقای برای و اصلی ایپایه فعالیت یک تواندمی خالقانه هایبازی، طورکلیبه

کامل انجام دادن  معنای به و رقابت بردخالق  هایدربازیند، افراد قادر هستند در یک مشارکت به اهداف برسند. هست رقابتی

این  احتماالً. آوردمینتایج جدید به وجود  ،بردمی تلذ بازی و جریان فرایند خود از دفر درواقع. است بازی و به پایان رساندن

، 2هگارتی) است خالقیت هایمؤلفه از مسئله یک بسط دادن و سیال بودن زیرا است، قتوسعه تفکر خال در مؤثر موارد عاملی

به ارتقا  خالق هایبازی دارد، کنندهتعییننقش  کودکان هیجانی رشد اجتماعی، شناختی و در با توجه به اینکه، بازی. (2009

فراهم  قیدوبندها شدن آزاد خالق، فرایند هایبازی هویژبهدر جریان بازی  چراکه. منجر شد مسئلهتفکر خالق و حل  هایمؤلفه

ی به ادامه فرایند بازی بیشتر تمایل و کند تجربه را مؤثرمثبت و  هایهیجان انجام دهد، را کاری هر تواندمیو کودک  شودمی

شرایط بسیار ساده  بدون صرف هزینه و در توانمی این نکته حائز اهمیت است که بازی فعالیتی است که ذکر .کندمیپیدا 

استنباط کرد ( 2009هگارتی ) از نتایج توانمی درواقع. خالقانه ارائه داد صورتبه توانمیرا  ایسادههر نوع بازی انجام داد. 

بر آن  افزون گی روزمره افزایش دهد.خالقیت را در زند تواندمیهای خالق تفریح عنوانبهی است که فعالیت بازی خالقکه 

، نتایج طورکلیبه .شده مندبهرهاز مزایای آن  توانمین و وضعیت سالمتی مختلف یهستند که در سن ایهزینهکم ایهفعالیت

 دارد. تأثیر بااستعداد آموزاندانشدر  مسئلهبر تفکر خالق و حل  تواندمیخالق  هایبازیداد که حاصل از این پژوهش نشان 

به نداشتن مرحله پیگیری مداخله، تعداد  توانمی ازجملههمراه بود که  هاییودیتمحدبا  هاپژوهشپژوهش حاضر مانند سایر 

روانشناسان و معلمان از  شودمیتعداد جلسات مداخله اشاره نمود. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد و  هاکنندهشرکتپایین 

 استفاده نمایند. مسئلهارتقا تفکر خالق و حل  منظوربهخالق  هایبازی

 

 

 

 

 

 

 
 

1 - Moller 
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 منابع:

اول استان  متوسطهتحلیلی بر عملکرد مدارس تیزهوش دوره  نگاهی (.1397) علیرضا ،فقیهی ،فائزه ،ناطقی ،سمیه ابراهیمی، 

 CIPP سیپی ابیارزخوزستان بر اساس الگوی 

 یدبستانشیپ انکودک تیقخال بر شدهتیهدا یهایباز بر یمبتن آموزش نقش یبررس .(1393) پناهاسالم میمر و شهال؛ ،ییبابا

 .مرودشت واحد یاسالم آزاد ی، دانشگاهروانشناس و یتیترب علوم یمل شیهما نینخست است،

و تفکر نقادانه دانش  مسئلهحل  هایمهارتاثربخشی آموزش مبتنی بر نظریه هوش چندگانه بر  (.1397) معصومه، پور باقر

 23 پیاپیی آموزش گاهی و مجازی. سال ششم. شماره سوم. پژوهشی پژوهش در یادگیر –علمی  آموزان. فصلنامه

 .یرانندگ و ییمقررات راهنما و عالئم یریادگی بر آموزشی یهایباز ریتأث (.1390) داریوش ،ینوروز ؛محبوبه ،نیالدتاج

 2 شماره .اول سال .راهور یپژوهش مطالعات فصلنامه

کودکان. نشریه علمی پژوهشی  مسئلهبر توانایی حل  اییانهرا هاییبازاثربخشی  (.1398) یارمهتقوی جلودار، مریم و حامی، 

 .42 شماره آموزش و ارزشیابی. سال یازدهم.

 ٔ  مجله ان،کودک رشد بر یاانهیرا یهایباز و یاجتماع یهایباز ریتأث یقیتطب بررسی .(1390) الهام تاش، دیتمج-

 41-38.385وند،یپ

حل  هایمهارترفتاری و -بر نشانگان هیجانی درمانیبازی اثربخشی(. 1397) پرویز، جاللی دیزجی، سکینه و کریمی ثانی

 2شماره  9 پیاپی پژوهشی تصویر سالمت.-علمی  نشریه در کودکان مراکز شبه خانواده. مسئله

و  ئلهمسیی خالق بر توانایی حل گوقصه اثربخشی (.1395) طاهره، رادفر ،معصومه زاده، کروزی ،حامد دوست محمدی،

 49 شماره-1395دوازدهم، سال پژوهشی پژوهشنامه تربیتی.-علمی فصلنامه ی.دبستانشیپخالقیت کودکان 

 خالقیت کودکان، شیبرافزایی گوقصهبازی و  یاثربخش (.1392فرحنار ) ارثی، یانک فرفمحمدعلی، یمحمد ،یدناه رادبخش،

 (.16)4ابتکار و خالقیت در علوم انسانی، مجله

آموزش تفکر خالق بر بهبود مهارت خالقیت و حل  اثربخشی (.1396) حسن ،زارعی ، ابراهیم پور، طاهره،احمد ،زندوانیان

 .1396 بهار .3 شماره دوازدهم. دوره و کاردانش. ایحرفهرشد آموزش فنی و  مجله مسئله در دانش آموزان هنرستانی.

ی. دبستانشیپ پسران یی ذهنهاییتوانا رشد بر یباز و یبدن یهاتیفعال تأثیر .(1386) محرم ،آقازاده زهرا؛ سلمان، ؛افسانه سنه،

 هفتم. سال .26 شماره .آموزشی یهاینوآور فصلنامه

ی توانمندساز میزان تقویت بررسی (.1388) السادات معصومه ،ابطحی ،اهللعزت ،نادری ،علی ،شریعتمداری ،مریم سیف نراقی،

ی درسی و دبیران زیربرنامه متخصصان ستادی، کارشناسان ذهنی، از دیدگاه توانکم در برنامه درسی دانش آموزان شغلی

 .5 شماره. فصلنامه علوم تربیتی. سال دوم. ربطیذ

 : دوران.تهران (. روانشناسی پرورشی نوین.1397) اکبرعلیسیف، 
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. وپرورشآموزشجامعه شناسی  شجویان.اجتماعی دان مسئله(. خود تفسیری در پیش بیتی توانایی حل 1397) یمهدعرب زاده، 

 .7شماره 

(. مقایسه درگیری تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و اهداف 1398عبدالکاظم )عسگری، محمدرضا، مکوندی، بهنام و نیسی، 

 46شماره  .13. دوره آموزشی یهانظامپیشرفت در دانش آموزان تیزهوش دختر و پسر. فصلنامه پژوهش در 

 .رستانیدب سوم مقطع انکودک تیخالق شیبرافزا یاانهیرا آموزشی یهایباز از استفاده ریتأث یبررس (.1387) هاجر ،یفرهود

 آن. یو کاربردها یلیتخ یعلم آثار ر وکتف یمل اجالس نیاول و یشناس تیخالق یمل اجالس نیاول مقاالت مجموعه

 یهاتیصالحآموزش خالقیت بر  ی مصوبهابرنامهلعه (. مطا1391) مریم ،پور بابا ، مریم،پور عمو ،اسماعیل کاظم پور،

 127-109،آموزشیرهبری و مدیریت  معلمان. فصلنامه یاحرفه

 هایبر مؤلفه محور بازی گروهی هایفعالیت شیوه به خالقیت پرورش برنامه (. اثربخشی1393) اصغری کیافر، محمد. نکاح،

 .75-62(1) 1و یادگیری، نشریه فناوری آموزش . دبستانیپیش کودکان خالقیت

و مقایسه با روش بازی در کودکان  مسئلهاثربخشی آموزش خالقیت بر مهارت حل  (.1399) کبریمرادی، احمد و قبادی، 

 .85. دوره نوزدهم. شماره شناختیروانعلوم  . مجلهدبستانیپیش

پسر پایه اول مقطع  آموزاندانشش خالقیت برای کودکان در پروراجرای برنامه فلسفه  تأثیر یبررس (.1391) .یعل نادری،

 اول. شماره سوم. سال علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. پژوهشگاه و کودک. تفکر تهران. 14متوسطه منطقه 

خالقیت کودک و -کودک بر بهبود رابطه مادر-ی خالق مادرهایبازیی و گوقصهاثربخشی  مقایسه (.1394) آمنه هوایی،

 فردوسی مشهد. دانشگاه کارشناسی ارشد، نامهایانپ مادران و کودکان،

 ،یریادگیبر  آموزشی یاانهیرا یباز ریتأث (.1392) محمدحسن ،یموریت ریام و لیاسماع ،کیزوار یزراع الهه؛ یتیوال

 129-111(.3) ییاستثنا افراد یروانشناس فصلنامه .یذهن م توانک دختر آموزان دانش یلیتحص شرفتیپ زهیانگ و یادداری
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