
 

 

 دبستانیپیش کودکان خالقیت بر آزاد هایبازی اثربخشی 

 *2فر نجاتی سارا ،1پردنجانی رحیمی سعید

 .ایران شهرکرد، واحد اسالمی آزاد دانشگاه روانشناسی، و تربیتی علوم دانشکده ،شناسیروان گروه استادیار، .1

 اصفهان، هان،اصف دانشگاه روانشناسی، و تربیتی علوم شکدهدان خاص، نیازهای با کودکان آموزش و روانشناسی گروه دکتری، دانشجوی .2

 .(مسئول نویسنده) .ایران

 172-167، صفحات 1041سال ، پنجاه و پنجم، شماره هفتمهای نوین در علوم رفتاری، دوره مجله پیشرفت

  11/11/1099تاریخ پذیرش:                         22/90/1099تاریخ وصول: 

 چکیده

 کودکان مامت شامل پژوهش آماری جامعه. بود دبستانیپیش کودکان خالقیت بر آزاد هایبازی اثربخشی بررسی حاضر پژوهش هدف

 آزمونپس -آزمونپیش طرح با آزمایشی شبه پژوهش، روش. بود 0911-0011 تحصیلی سال در اصفهان شهر در دبستانیپیش مقطع

 و( نفر 01) آزمایش گروه دو در تصادفی صورتبه و انتخاب دسترس در گیرینمونه روش به کودک 91 تعداد و بود پیگیری و

 ابزار. شد اجرا آزمایش گروه روی ماه دو طی در جلسه 01 مدت به آزاد هایبازی آموزش مداخله. گرفتند قرار( نفر 01) کنترل

 گروه و آزمایش گروه بین که داد نشان هاداده حلیلوتتجزیه نتایج. بود( ب تصویری فرم) تورنس خالقیت آزمون شامل پژوهش

 ؛دارد دوجو معناداری تفاوت پیگیری و آزمونپس مراحل در خالقیت کل نمره و پذیریانعطاف بسط، سیالی، هایمؤلفه در کنترل

 هایبازی که فتگ توانمی آمدهدستبه نتایج به توجه با. نداشت آزمونپیش با تفاوتی پیگیری و آزمونپس در اصالت مؤلفه نمره اما

 طراحی در واندتمی پژوهش این نتایج که گفت توانمی روازاین. دهد افزایش و تقویت را دبستانیپیش کودکان خالقیت تواندمی آزاد

 . گیرد قرار مورداستفاده دبستانیپیش مراکز آموزشی برنامه محتوای

 .انیدبستپیش کودکان خالقیت، آزاد، هایبازی کلیدی: هایواژه

 
 1041 سال پنجم، و پنجاه شماره هفتم، دوره ،ی نوین در علوم رفتاریهاشرفتیپمجله 
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 قدمهم

تر طح باالسدر و برای حل مشکالت خود به حل مسئله  هستندرو تری روبهتر و متنوعکودکان در جوامع امروزی با مشکالت پیچیده

که کودکان بتوانند به ( برای این2101، 0نقل از کامرون 2111) 9(. به باور فرازر2101، 2رکنیاز دارند )جایکیم و پا 0انهو تفکر خالق

های هاست که رشد خالقیت از سالکامل انسانی دست یابند، وجود خالقیت امری ضروری است. به همین جهت سال 1هایکنش

ها از جایگاه فکر خالق و خالقیت در نظام آموزشی کشور(. ت2101، 1چینگ)است  قرارگرفتههای آموزشی اولیه کودکی در برنامه

قیت و میزان موف گیردبرمیآموزان را در های دیگر آموزش و یادگیری دانشتمام ابعاد و جنبه نوعیبه ،ای برخوردار بودهبسیار ویژه

های در دهه روازاین(. 2101، 7دا و لیکندهد )هتزرونی، آگاآموزان را تحت تأثیر قرار میهای آموزشی و یادگیری دانشو دستاورد

 (. 2101و همکاران،  8است )هانگ پیداکردهای پرورش رشد فزایندهواخیر، عالقه به خالقیت در حوزه آموزش

موجب حل یک مسئله، سؤال یا نیاز علمی، صنعتی و یا اجتماعی ؛ که فرد استبهلق کردن چیزی تازه و منحصرخالقیت به معنای خَ 

های بدیع و نو(، سیالی )مقدار هایی مانند ابتکار )جوابخالقیت را ویژگی 01(. گیلفورد2121، 1شود )کاراکا، اوزون و متینیم

(. خالقیت فرآیندی است که شامل حساسیت 2101و همکاران،  00کند )چناهای فرد( تعریف میپذیر )تنوع جوابها(، انعطافایده

به دنبال  آید وشود، حساسیتی که به دنبال تشخیص مشکل یا مشکالت به وجود میها میهماهنگیها و نانسبت به مسائل، کمبود

، 09خالقیت شامل رفتار خالقانههای مؤلفه(. 2100، 02گردد )پیاوهای مشکالت برای این منظور آغاز میحلآن جستجو برای یافتن راه

ت الزمه پرورش حل مسئله در کودکان و کلید اصلی رشد شخصی است. خالقی 07و محصوالت خالقانه 01، تخیل01، بینش00انگیزه

بر (.  2121، 08ای برخوردار است )نیکوال، ریوناموآ و روکوننبو اجتماعی است که در قلمرو روانشناسی سالمت از جایگاه ویژه

 حل مسئلهتوانایی یش ، افزا21، سازگاری01باعث موفقیت تحصیلی دبستانیپیششواهد پژوهشی، پرورش خالقیت در دوران  اساس

                                                           
1. Creative thinking 
2. Jaikim & Park 
3. Fraser 
4. Cameron 
5. Function 
6. Cheung 
7. Hetzroni, Agada & Leikin 
8. Huang 
9. Karaca, Uzun & Metin 
10. Guilford 
11. Chena 
12. Piaw 
13. Actual creative behavior 
14. Motivation 
15. Imagery 
16. Imagination 
17. Creative products 
18. Nikkola, Reunamoa & Roukonenb 
19. Educational achievement  
20. Adjustment 
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(. باید توجه 0910شود که از الزامات ورود به تحصیالت رسمی است )جمالی نژاد، مثبت در کودکان می 0گیری خودپنداشتو شکل

توان در کند که علت آن را میافت می سالگیدهها در حدود آیند اما خالقیت بسیاری از آنداشت که کودکان، خالق به دنیا می

 عنوانهبدبستانی و دبستانی ویژه در سنین پیشپویا  خالق، به وپرورشآموزشتوجهی به رسمی، بیی آموزش رسمی و غیرهامحیط

نه کند و زمینوآوری و آفرینندگی، کودکان را نسبت به خالقیت دیگران حساس می . همچنین(2101، 2عامل اساسی مطرح نمود )دره

 (. 2101، 9آورد )یازار و عاریف اوغلوهم میالزم برای رشد خالقیت آنان را فرا

توان از طریق آن خالقیت را در کودکان هایی است که مییکی از روش« کار کودکان» عنوانبهنظران معتقدند بازی بسیاری از صاحب

ی ایادگیری و وسیله بازی مقدمه کهازآنجایی(. بازی برای رشد کلی سالمت همه کودکان ضروری است. 2100، 0پرورش داد )کرافت

ی پاسخ های بازها را دنبال کند، به دستورالعملگیرد گوش کند، آموزشبازی یاد می وسیلهبهبرای پرورش رشد کودک است، کودک 

ا و  هتوانند به نتیجه رفتار خود پی ببرند، دیدگاههای خود را پرورش دهد. کودکان هنگام بازی میگیری کند و مهارتدهد، تصمیم

وند هایشان فائق شها و اضطرابهایشان را به واقعیت نزدیک نمایند و بر نگرانیپردازی آرزواحساساتشان را بیان نمایند. با خیال

ت جسمی گونه فعالیبه هر طورکلیبهشود. (.  بدون تردید، بازی بهترین شکل فعالیت طبیعی هر کودک محسوب می2121، 1)روتارو

گویند. های کودک شود، بازی میصورت فردی یا گروهی انجام پذیرد و موجب کسب لذت و اقناع نیازبهکه  داریهدفیا ذهنی 

 1د )مهتاباشمؤید رابطه بین بازی و خالقیت می توجهیقابلکودکان هم در بازی و هم از طریق بازی خالق هستند و شواهد تجربی 

ا شود امد بازی در دوران کودکی به افزایش خالقیت در بزرگسالی منجر می( معتقدن2121و همکاران ) 7(. سینگها2121و همکاران، 

 بر یاراد تیو خالق یکه باز کندمی، او استدالل وجودبااین علمی دشوار است. ازنظرکنند که اثبات آن به این نکته نیز اشاره می

 کودکان .تاس هیپا یآموزشیک فعالیت  امر نیو ا شود  قویتپرورش و ت گستره زندگیدر  دیاست و با ی کودک مؤثربهداشت روان

ام آن انج یاز داشتن وقت و مکان برا نانیاطم راحتیبهکودکان  تیموارد، پرورش خالق شتریدارند و در ب یبه باز ازیخردسال ن

 .است

گویند می 1های آزادرا بازی 8ساختارقاعده و بدونهای بیمند نیستند. بازیدبستانی قاعدهی پیشهای کودکان در دورهاغلب بازی

خواهد انجام دهد و چگونگی انجام آن و ای را که میهایی هستند که کودک بازیهای آزاد بازی(. بازی2121و همکاران،  01)مور

است که از طریق آن  00ی حیاتیدر اوایل دوران کودکی یک تجربه کند. بازی آزادزمان توقف )خاتمه( بازی را خودش انتخاب 

                                                           
1. Self- concept 
2. Dere 
3. Yazar & Arifoglu 
4. Craft 
5. Rotaru 
6. Mehta 
7. Singha 
8. unstructured 
9. Free play 
10. Moore 
11. vital experience 
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وجه اما باید ت  ؛یابدمیگرفته و توانایی درک مفاهیم در سنین بعدی گسترش و خالقانه را فرا های اجتماعی، عملیودکان مهارتک

 (.2120و بوندی،  0است )بوندی یافتهکاهشداشت که در حال حاضر فرصت برای بازی آزاد کودکان 

( در پژوهشی 0188و همکاران ) 2است. برای مثال موران قرارگرفتهان برخی پژوهشگر موردتوجهاثربخشی بازی بر افزایش خالقیت 

بدون  هایبازیدر مقایسه با اسباب ساختاریافته هایبازیاسبابدبستانی انجام دادند نشان دادند که کودک پیش 07که بر روی 

های بدون ساختار باعث بازیوانمودی و اسبابهای دهند. در مقابل بازیمعناداری کاهش می طوربهپذیری تفکر را ساختار انعطاف

( در پژوهشی نشان دادند بیشتر فرآیند هیجانی موجود در خالقیت در بازی 2110) 9شوند. راس و کاگازرافزایش خالقیت می

جانی های شناختی و هیدهد و این بازی برای رشد خالقیت ضروری است؛ کودکان هنگام بازی وانمودی، فرآیندوانمودی رخ می

( نشان داد که از بین دو آزمون 2111) 0نتایج پژوهش مولیناکس و دیالال گیرند.زیادی را که همراه با تفکر خالق است به کار می

ر طور معناداری خالقیت را دبه سالگیپنجهای وانمودی در برای سنجش تفکر خالق تنها یک آزمون نشان داد که بازی شدهگرفته

-1کودک  81( در پژوهشی به بررسی تأثیر بازی بر تفکر خالقانه 2100) 1گارایگوردوبیل و بروکو کند.بینی میاوایل نوجوانی پیش

گردد و تفاوتی میان دختران و پسران وجود معناداری موجب بهبود خالقیت می طوربهسال پرداختند و نشان دادند که این برنامه  1

های عاطفی و شناختی باعث رشد تفکر خالق نشان داد بازی از طریق رشد فرآیند ( نیز در پژوهشی2100) 1سانسان وال ندارد.

خود  نوبهبهها شناختی و خودتنظیمی مؤثر است و این فرآیند، بازی نیز بر رشد فرآیندهای فراشدهمطرحشود. عالوه بر اصول می

( در پژوهشی 2108) 7دانند. چیونگر رشد خالقیت میگبازی را تسهیل دیگرعبارتیبهشوند، باعث رشد خالقیت و حل مسئله می

بستانی دهای مختلف آموزشی بر رشد تفکر خالقانه کودکان پیشهای پرورش خالقیت مبتنی بر بازی و تأثیر رویکردبه بررسی شیوه

 ال دارد.ودکان را به دنباکتشافی با هدایت معلم در قالب فرآیند حل مسئله خالقیت ک هایبازیپرداخت و به این نتیجه رسید که 

 هایی فعالیتدبستانی نشان داد که  پرورش خالقیت به شیوهکودک پیش 00( روی 0919نتایج پژوهش کیافر و اصغری نکاح )

 و پذیری، اصالتهای سیالی، انعطافمعناداری باعث افزایش خالقیت و مؤلفه طوربهساختار(، های بدونمحور )بازیگروهی بازی

کرد محور، دختران عملهای گروهی بازیی فعالیتی پرورش خالقیت به شیوهگردد. عالوه بر این در اثر برنامهودکان میبسط در ک

 92( روی 0919و جعفری ) های اصالت و بسط خالقیت دارند. نتایج پژوهش جعفری، کشتکارباالتری نسبت به پسران در مؤلفه

های هو ترسیم اشکال مختلف(، مؤلف گوییهای نمایشی و قصهزی )بازی با خمیر، بازیدبستانی نشان داد که آموزش باکودک پیش

عمادی  دهد. نتایج پژوهشمعناداری افزایش می طوربهدبستانی و بسط( را در کودکان پیش پذیری، اصالتخالقیت )سیالی، انعطاف

های گروهی بر پرورش مهارت تفکر خالق کودکان ازیدبستانی نشان داد که آموزش بکودک پیش 20( روی 0911موفق )و عروتی

                                                           
1. Bondi 
2. Moran 
3. Russ & Kaugars 
4. Mullineaux & Dilalla 
5. Garaigordobil & Berrueco 
6. Sansanwal 
7. Cheung 
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 هیجانی و همچنین نظریه ذهن دهیپاسخاجتماعی و درک همدلی و  هایکنشدبستانی تأثیر دارد. در اینجا نقش بازی آزاد بر پیش

خودکارآمدی و  های وانمودی بر( در پژوهشی به بررسی اثربخشی بازی0911منش )زاده، وزیری و سعیداست. زکی توجهقابل

گر پرداختند و نشان دادند که این نوع از بازی بر خودکارآمدی و خالقیت خالقیت کودکان بدون سرپرست و کودکان با والدین غفلت

 مورداستفادهیک روش مؤثر در بهبود سالمت روان این کودکان  عنوانبهتواند هر دو گروه از کودکان مؤثر است و این راهبرد می

 د.قرار گیر

کار و فعالیت کودکان در جریان زندگی روزمره نقش  عنوانبهدهد که بازی خالقیت نشان می بندی مبانی پژوهشی در زمینهجمع

وانمودی کیفیت تعامل و عملکرد خالقانه  هایبازیدر  دبستانیپیشمهمی در پرورش تفکر خالق کودکان دارد و مشارکت کودکان 

 از جنس مهارت است تا چیزی که بتوان آنوانمودی خالقیت بیشتر  هایبازی(.  2101و همکاران،  0کیم) دهدمیآنان را افزایش 

ائز د؛ بنابراین پرداختن به این مقوله حی آن نقش اساسی داشته باشنتوسعه در باید انمربی و والدین روازاین  ها دانسترا ذاتی آدم

ه این مقوله ب دبستانیپیشاست و در مراکز  یافتهکاهشدر کودکان نسل فعلی  که فرصت  بازی آزاداهمیت است. با توجه به این

دبستانی وجود دارد این های آزاد بر خالقیت کودکان پیشی تأثیر بازیدر زمینه محدودی شود؛ همچنین شواهدتوجه کافی نمی

 جام گردید.دبستانی انهای آزاد بر خالقیت کودکان پیشپژوهش با هدف بررسی اثربخشی بازی

 پژوهش روش

آزمون با گروه کنترل و مرحله پیگیری بود. جامعه آماری این پژوهش پس -آزمونآزمایشی با طرح پیششبهطرح پژوهش حاضر 

گیری با روش نمونه پسر( 07دختر و  09)کودک  91. بود 0911-0011شهر اصفهان در سال در دبستانی شامل تمامی کودکان پیش

نفر( قرار گرفتند. الزم به ذکر است که  01نفر( وکنترل ) 01تصادفی در دو گروه آزمایش ) صورتبهو  ب شدنددر دسترس انتخا

 اقتصادی و تحصیالت والدین با یکدیگر همتا شدند.  –طبقه اجتماعی  ازنظراین کودکان 

 ابزار پژوهش

( درباره رفتار 0118و همکارانش ) ال کار تورنسس 1که حاصل  های تورنسزمونآ :)فرم تصویری ب( آزمون تفکر خالق تورنس

ها بر پایه نظریه و تعریف رود. این آزمونمالکی برای سنجش خالقیت به کار می عنوانبهخالق و مظاهر آن است، در مطالعات 

حت یرند که تا حدی تگپذیری، ابتکار )اصالت( و بسط را اندازه میو چهار عامل سیالی، انعطاف اندشدهساختهاز خالقیت  تورنس

که این آزمون  است صورتبدین)فرم تصویری ب(  دستورالعمل آزمون تفکر خالق تورنس. تأثیر مدل ساختار ذهنی گیلفورد هستند

پردازد. هر آزمودنی برای سه دقیقه برای هر فعالیت به تصویرسازی می 01)فرم( سه فعالیت دارد و آزمودنی به سلیقه خود در 

 :زیر هستندها به شرح تصویر سه فعالیت را ترسیم کند. این فعالیت 21مجموع دقیقه زمان نیاز دارد تا در 91فعالیت، 

ابداع کرده است. فرد الزم است در این فعالیت درباره تصویری که  : فعالیت تصویرسازی، عملی ابتکاری است که تورنس0فعالیت 

 ازنظرشود. دادن ارزیابی مید. در این فعالیت، تولید بر مبنای ابتکار و بسطاست، فکر کن شدهارائهکاغذ رنگی  تکهیکبه شکل 

                                                           
1. Kim 
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از  ساالن قادرند تصاویرشان را بالفاصله بعددقیقه برای این فعالیت کافی است، زیرا بسیاری از کودکان و بزرگ 01، حدود تورنس

ند، دهنده در این آزمون به وقت بسیاری احتیاج دارفراد بسیار بسطئیات بپردازند. اجزبهمانده دقیقه کامل کنند و در مدت باقی 9تا  2

درباره  دهند یا داستانیهای اولیه را تغییر میپردازند، ایدهها میکردن ایدهافراد بسیار سیال ضمن حفظ سرعت، به اضافه کهدرحالی

 د.گوینتصویر ترسیمی می

ست. در ا کاربردهبهل تصاویر فرانک است که بارون برای مطالعه خالقیت : فعالیت تکمیل تصاویر شبیه آزمون تکمی2فعالیت 

 کردن آن به سبکی تا حد امکان ساده و آسانشناسی گشتالت فرض شده است که یک شکل ناقص در فرد تنشی را برای کاملروان

کردن تصاویر به رد و رضایتمندی را تا کاملبنابراین برای تولید یک پاسخ ابتکاری، فرد باید تنش را تحت کنترل بگی ؛انگیزدبرمی

کند. تولیدات در این فعالیت بر مبنای دقیقه آن را کامل می 01تصویر ناقص است که فرد در  01تأخیر اندازد. این فعالیت شامل 

 .شوددادن برای هر تصویر ارزیابی میپذیری، ابتکار و بسطسیالی، انعطاف

دایره است. از  91ویر تکراری شبیه فعالیت اشکال ناقص است. مواد محرک در این فعالیت شامل : این فعالیت شامل تصا9فعالیت 

زم ها مستلدایره کهدرحالیکردن است، بندی و کاملدیدگاه نظری، تصاویر ناقص و خطوط موازی مستلزم توانایی برای ساخت

دادن و سیالی پذیری، ابتکار، بسطدر این فعالیت بر مبنای انعطافشکستن یا ویرانی اشکال کامل است. تولیدات همتوانایی برای در

دارای ضرایب پایایی  ( آزمون خالقیت تورنس0181) های تورنسبر اساس نتایج پژوهش. شودشده ارزیابی میبرای هر تصویر کامل

 .است 19/1و ضریب روایی  11/1و  81/1بین 

 ساخت بسته آموزشی و روش اجرا

 دبستانیشپیهای آزاد برای سنین در حوزه بازی و خالقیت، بسته آموزشی بازی شدهانجامهای نظری و نتایج پژوهش بر اساس مبانی

 شود و کودک در فضایی آزاد وسازمان روانی کودکان در این سنین با فرآیند بازی متحول می کهازآنجاییطراحی و تدوین گردید. 

پژوهشگر با استفاده از مبانی نظری و نتایج پژوهش  روازاینکند؛ مبادرت به انجام آن می خودجوش ابزار بازی را انتخاب کرده و

قرارداده  نندهکشرکتهای ساده را انتخاب و ابزار آن را در اختیار کودکان و با توجه به بستر فرهنگی ایرانی تعدادی از بازی شدهانجام

و حرکات انجام دادند. سپس محتوای  ر قالب شکل، داستان، نقاشی، کاردستیها طی جلساتی انواع مختلف بازی را دو آزمودنی

به همراه  هاازیبو مبانی نظری مقایسه و تدوین گردید. بعد از تدوین محتوای جلسات، بسته  هاپژوهشجلسات بازی با نتایج دیگر 

ر و دانشگاه اصفهان قرار گرفت و بعد از اصالح برخی دانشگاه پیام نو شناسیرواننفر از استادان گروه  1فرم ارزیابی در اختیار 

موارد، بسته آموزشی دوباره برای استادان باز پس فرستاده شد و با بررسی مجدد روایی آن تأیید شد. ضریب توافق ارزیابان بر اساس 

 بود.  دبستانیپیش آزاد برای کودکان هایبازیگزارش شد که نشانگر مناسب بودن بسته  10/1ضریب توافق کاپا در حد 

های حرکتی ای و طی هشت هفته به گروه آزمایش ارائه گردید. روند اجرای هر جلسه با بازیدقیقه 01جلسه  01این مداخله در طی 

ام کرد. در حین انجها انجام و پژوهشگر با استفاده از دو دستیار آنان را هدایت میای از بازیو پخش موسیقی آغاز و سپس مجموعه

شد. مرحله پیگیری به خاطر هاپرسیده میهایی از آنگرفت و در ضمن بازی سؤالها وسایل الزم در اختیار کودکان قرار میازیب
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آمده  0های آزاد بر خالقیت کودکان بعد از سه ماه انجام شد. خالصه جلسات بازی در جدول بررسی میزان ماندگاری اثر بازی

 است.

 آزاد و اجرای آن هایبازی. محتوای جلسات 1جدول 

 محتوا موضوع و هدف جلسه

، اجرای و هیجانیآمادگی حرکتی  اول

 آزمونپیش

 آزمونپیشانجام حرکات ساده دست زدن، باال و پایین پریدن، شکلک در آوردن، پخش موسیقی، انجام 

قک، اموسیقی. ترسیم نقاشی و بیان داستان سنجهای جلسه قبل، تمرین حرکتی با پخش ارزیابی فعالیت تصویرسازی همراه با داستان دوم

 هاباره داستان نقاشیپرسش و پاسخ و بحث گروهی در

ه ها و نشان دادن بدایره وسیلهبههای جلسه قبل، پخش موسیقی و بازی حرکتی. نقاشی ارزیابی فعالیت بارش فکری سوم

 یکدیگر و بحث درباره آن

ل و بیان گ وسیلهبهبل، بازی حرکتی همراه با پخش موسیقی. ساخت اشکال گوناگون ارزیابی بازی جلسه ق بازی با گل چهارم

 داستان آن

 های جلسه قبل، بازی حرکتی همراه با پخش موسیقی.ارزیابی فعالیت چوبی هایمکعببازی با  پنجم

 ها و درست کردن اشکال مختلف به شکل فردی و گروهیچیدن مکعب

 اشکال گوناگون و بیان آن ساخت ی فعالیت جلسه قبل، بازی حرکتی همراه با پخش موسیقی.ارزیاب بازی با ماکارونی ششم

 اشکال و ارائه گزارش ساخت حرکتی همراه با پخش موسیقی. هایتمرینهای جلسه قبل، ارزیابی فعالیت کبریتچوببازی با  هفتم

دی و فر صورتبهاشکال  ساخت تی همراه با پخش موسیقی.های جلسه قبل، تمرین حرکارزیابی فعالیت بازی با نی و لیوان هشتم

 گروهی و ارائه گزارش کار

 های جلسه قبل، تمرین حرکتی همراه با پخش موسیقی. ساخت اشکال مختلفارزیابی فعالیت بازی با نخ نهم

 جلسه قبل، تمرین حرکتی همراه با پخش موسیقی. هایفعالیتارزیابی  بازی پانتومیم دهم

 آن و تکرارهای گوناگون توسط کودکان و گفتن موضوع توسط دیگران قش و اجرای نمایشایفای ن

 هایکارتبیان داستان با استفاده از  یازدهم

 مخصوص

 های جلسه قبل، تمرین حرکتی همراه با پخش موسیقی.ارزیابی فعالیت

 لبداهه توسط کودکان و، بدون نام و پرسش از متن داستان، ساختن داستان باتمامنیمهگفتن داستان 

 های جلسه قبل، تمرین حرکتی همراه با پخش موسیقی.ارزیابی فعالیت بازی با تیله دوازدهم

 کار با تیله، بشقاب و گواش و ساخت اشکال مختلف و ارائه گزارش آن.

رنگ، آب رنگ و ماژیک تمرین حرکتی همراه با پخش موسیقی. ساخت اشکال مختلف با استفاده از مداد  نقاشی آزاد سیزدهم

 آزاد نقاشی و داستان آن را بازگو کردند. طوربهآزمودنی 

های جلسه قبل تمرین حرکتی همراه با پخش موسیقی، ساخت اشکال و وسایل مختلف با بررسی فعالیت بازی با کاغذ چهاردهم

 کاغذ

 با پخش موسیقی. ساخت اشکال مختلف های جلسه قبل، تمرین حرکتی همراهارزیابی فعالیت بازی با ماسه پانزدهم

 اشکال دیگری توسط کودکان ساخته شد.  هاآزمودنیقبلی به خاطر اشتیاق  هایبازیدر ادامه 

 آزمونپسبرای اجرای  ریزیبرنامهها. و تکرار برخی بازی بندیجمع آزمونپساجرای  شانزدهم
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 ها یافته

 درصد  9/09نفر  09نفر در گروه کنترل بودند. تعداد دختران  01نفر در گروه آزمایش و  01در پژوهش  کنندهشرکتآزمودنی  91از 

نفر در گروه کنترل(  8نفر در گروه آزمایش و  1درصد ) 7/11نفر  07نفر در گروه کنترل( و پسران  7نفر در گروه آزمایش و  1)

 و گروه کنترل به تفکیک  سه مرحله آزمون گزارش شد.  میانگین نمرات ابعاد خالقیت در دو گروه آزمایش 2بودند. در جدول 

 در دو گروه آزمایش و کنترل . شاخص توصیفی نتایج  میانگین نمرات مقیاس تورنس2جدول 

 کنترل آزمایش مرحله متغیرها

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 18/1 11/01 81/0 99/21 آزمونپیش سیالی

 11/1 11/08 07/0 19/29 آزمونپس

 21/0 81/08 77/0 01/21 پیگیری

 01/0 01/08 10/9 01/01 آزمونپیش پذیریانعطاف

 78/1 81/07 08/1 19/21 آزمونپس

 08/0 99/07 71/0 01/29 پیگیری

 71/1 09/08 18/1 81/07 آزمونپیش اصالت

 71/0 09/01 71/0 19/21 آزمونپس

 12/2 79/01 88/9 19/20 پیگیری

 02/9 81/07 12/1 01/08 آزمونپیش بسط

 17/0 79/08 10/1 21/27 آزمونپس

 11/2 81/01 18/0 21/21 پیگیری

 17/1 99/79 10/1 11/71 آزمونپیش نمره کل خالقیت

 11/00 79/79 70/02 81/17 آزمونپس

 21/1 79/71 20/1 11/11 پیگیری

قیت بین نمرات ابعاد خال آزمونپیشدهد. نتایج نشان داد که در ات ابعاد خالقیت را نشان میجدول فوق میانگین و انحراف معیار نمر

رل های آزمایش و کنتآزمون و پیگیری نمرات گروهدر مراحل پس کهدرحالیو نمره کل خالقیت تفاوت چندانی وجود نداشته است، 

 است. قرارگرفتهجداول بعدی مورد بررسی اند که این تفاوت در خالل پیداکرده ایمالحظهقابلتفاوت 

حلیل آن از آزمون ت هایفرضپیشجهت بررسی تفاوت بین ابعاد خالقیت به تفکیک دو گروه آزمایش و کنترل بعد از بررسی 

 واریانس چند متغیره )مانکوا( استفاده شد.

امعه، برای متغیرهای پژوهش نشان داد که فرض نرمال بودن توزیع نمرات در ججهت پیش رنوفیلموگروف اسموکنتایج آزمون 

 11/1تر از های آزمایش و گواه بزرگآزمون و پیگیری به تفکیک گروهآزمون، پسبرای ابعاد و نمره کل خالقیت در مراحل پیش

گر با یکدی و پیگیری آزمونپسهای آزمایش و کنترل در مراحل ها نرمال هستند. ابتدا نمرات کل خالقیت گروهبوده است و داده

ها با استفاده از آزمون لوین در مرحله فرض همگنی واریانساست. پیش شدهارائه( 9مقایسه شدند که خالصه نتایج آن در جدول )

دهد به دست آمد که نشان می (P= 011/1و F=70/2) صورتبهو در مرحلة پیگیری  (P= 981/1و F=01/0) صورتبهآزمون پس

 ها برقرار است. شرط همگنی واریانسپیش
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 آزمونآزمون و پیگیری پس از کنترل نمرات پیش. خالصه نتایج تحلیل کواریانس یک متغیری برای مقایسه میانگین نمرات کل خالقیت در مراحل پس3جدول 

میانگین  درجه آزادی جمع مجذورات منبع مرحله

 مجذورات

F ضریب اتا سطح معناداری 

 110/1 110/1 21/00 09/9110 0 09/9110 گروهیبین آزمونپس

 117/1 110/1 11/19 11/2100 0 11/2100 گروهیبین پیگیری

های آزمون و هم پیگیری بین میانگین نمرات کل خالقیت گروهدهد هم در مرحلة پس( نشان می9طور که نتایج جدول )مانه

و ضریب  (P= 110/1و F=21/00) صورتبهآزمون پسدر مرحلة  کهطوریبهآزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود داشته است. 

دهد ارائه به دست آمد که نشان می 117/1و ضریب اتای  (P= 110/1و F=11/19) صورتبهو در مرحلة پیگیری  110/1اتای 

است که البته با توجه به ضریب اتا  شدهآزمایشخالقیت گروه  های آزاد در هر دو مرحله باعث افزایش میانگین نمراتبازی

 است.  یافتهزایشافاست، بلکه تا حدودی نیز  شدهحفظهای آزاد در مرحلة پیگیری میزان اثربخشی بازی تنهانهشود که گیری مینتیجه

 ایهمفروضهنس چندمتغیری استفاده شد. آزمون نیز از آزمون کواریابرای مقایسه میانگین نمرات ابعاد خالقیت در مرحلة پس

ها شرط همگنی واریانسآزمون لوین برای بررسی پیش (،P>11/1) ونیرگرسی هابیشی همگنشامل  کوواریانس تحلیل زیربنایی

به دست آمد که در سطح ( P =818/1و F=118/1) صورتبه(. همچنین نتایج آزمون ام. باکس نیز P> 11/1رعایت شده است )

(10/1>Pمعنادار نمی )شود. نتایج حاصل از تحلیل کواریانس چند متغیری های کواریانس تائید میباشند و فرض همگنی ماتریس

 است.  شدهارائه( 0در جدول )

 آزمونپسهای آزاد بر ابعاد خالقیت در مرحله . نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری تاثیر بازی4جدول

 شاخص آماره

 آزمون
 توان آماری میزان تاثیر معناداری سطح F ارزش

 110/1 122/1 110/1 19/8 122/1 اثر پیالیی

 110/1 122/1 110/1 19/8 978/1 المبدای ویلکز

 110/1 122/1 110/1 19/8 10/0 اثر هتلینگ

 110/1 122/1 110/1 19/8 /10 بزرگترین ریشه روی

حلة ، در مردیگرعبارتبهبعاد دو گروه آزمایش و کنترل معنادار است. شد تفاوت بین میانگین ا( مشخص 0براساس نتایج جدول )

باشد، می 122/1میزان این تفاوت . (≥10/1Pهای آزاد موجب بهبود میانگین نمرات ابعاد خالقیت شده است )آزمون ارائه بازیپس

های آزاد بوده است که در ادامه با استفاده از یدر میانگین نمرات مربوط به ارائه باز ایجادشدههای درصد تفاوت 12یعنی بیش از 

 است. شدهداده( نشان 1در جدول ) بین آزمودنیجدول اثرات 
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 آزمونبرای مقایسه میانگین نمرات ابعاد خالقیت در مرحله پس بین آزمودنی. خالصه نتایج آزمون اثرات 5جدول 

 متغیرها 

 SS Df MS F P (آزمونپیش)

 یتوان آمار میزان تأثیر

هی
رو

 گ
ت

وی
ض

ع
 

 811/1 212/1 118/1 12/8 00/028 0 00/028 سیالی

 180/1 099/1 110/1 91/08 71/010 0 71/010 پذیریانعطاف

 278/1 178/1 017/1 19/2 11/09 0 11/09 اصالت

 111/1 011/1 110/1 17/29 11/190 0 11/190 بسط

های آزمایش و کنترل در آزمون گروههای پسون، تفاوت بین میانگین نمرهآزم( با حذف تأثیر نمرات پیش1بر اساس نتایج جدول )

؛ معنادار بوده است( P= 110/1و F=17/29)و بسط ( P =110/1و F=91/08)پذیری ، انعطاف(P= 118/1و F=12/8)متغیر سیالی 

های آزاد باعث بهبود دهد ارائه بازیمیبه عبارتی نتایج نشان  .(P= 017/1و F=19/2ولی برای متغیر اصالت معنادار نبوده است )

پذیری و دهد میزان این تاثیر برای سیالی، انعطافبعد اصالت شده است. ضریب اتا نشان می جزبهمیانگین نمرات ابعاد خالقیت 

در نمرات  ایجادشدهدرصد تغییرات  21بوده است که بیانگر آن است که بیش از  011/1و  099/1، 212/1بسط به ترتیب برابر با 

های آزاد به گروه آزمایش بوده درصد تغییرات بسط مربوط به ارائه بازی 01پذیری و درصد تغییرات نمرات انعطاف 09سیالی، 

گیری دهد حجم نمونه برای این نتیجهاست که نشان می 11/1اصالت( باالتر از  جزبهاست. همچنین توان آماری برای کلیه ابعاد )

 کافی بوده است.

های آزاد بر ابعاد خالقیت در طی زمان و با توجه به این مطلب که نفس زمان نیز یک پایداری اثر بازی برزمانبررسی اثر  منظوربه

های پیگیری بررسی شد. آزمون و نمرههای پیششود، مجدداً با یک آزمون مانکوا، تفاضل میان نمرهنوع مداخله محسوب می

شرط همگنی آزمون لوین برای بررسی پیش (،P>11/1) ونیرگرسی هابیشی همگنشامل  کوواریانس لتحلی زیربنایی هایمفروضه

به دست آمد که ( P= 071/1و F=112/1) صورتبه(. همچنین نتایج آزمون ام. باکس نیز P> 11/1ها رعایت شده است )واریانس

شود. نتایج حاصل از تحلیل کواریانس چند یانس تائید میهای کوارباشند و فرض همگنی ماتریس( معنادار نمیP<10/1در سطح )

 است.  شدهارائه( 1متغیری در جدول )

 های آزاد بر ابعاد خالقیت در مرحله پیگیریتحلیل کواریانس چند متغیری تاثیر بازی نتایج .6دول ج

 شاخص آماری     

 آزمون
 توان آماری میزان تاثیر معناداریسطح  F ارزش

 0 701/1 110/1 91/01 701/1 اثر پیالیی

 0 701/1 110/1 91/01 211/1 المبدای ویلکز

 0 701/1 110/1 91/01 10/2 اثر هتلینگ

 0 701/1 110/1 91/01 10/2 بزرگترین ریشه روی
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رحلة م، در دیگرعبارتبهشد تفاوت بین میانگین ابعاد دو گروه آزمایش و کنترل معنادار است. ( مشخص 1بر اساس نتایج جدول )

باشد، می 701/1میزان این تفاوت . (≥10/1Pهای آزاد موجب بهبود میانگین نمرات ابعاد خالقیت شده است )پیگیری ارائه بازی

های آزاد بوده است که در ادامه با استفاده از در میانگین نمرات مربوط به ارائه بازی ایجادشدههای درصد تفاوت 70یعنی بیش از 

 .است شدهداده( نشان 7در جدول ) بین آزمودنیجدول اثرات 

 برای مقایسه میانگین نمرات ابعاد خالقیت در مرحله پیگیری بین آزمودنی. خالصه نتایج آزمون اثرات 7جدول 

 متغیرها 

 SS Df MS F P (آزمونپیش)

 توان آماری میزان تأثیر

هی
رو

ت گ
وی

ض
ع

 

 111/1 087/1 110/1 71/22 10/922 0 10/922 سیالی

 112/1 992/1 110/1 10/00 11/200 0 11/200 پذیریانعطاف

 009/1 190/1 917/1 801/1 92/1 0 92/1 اصالت

 111/1 101/1 110/1 78/28 18/901 0 18/901 بسط

رل در تهای آزمایش و کنهای پیگیری گروهآزمون، تفاوت بین میانگین نمره( با حذف تأثیر نمرات پیش7بر اساس نتایج جدول )

معنادار بوده ( P= 110/1و F=78/28)و بسط ( P= 110/1و F=10/00)پذیری ، انعطاف(P= 110/1و F=71/22)متغیر سیالی 

های آزاد باعث دهد ارائه بازیبه عبارتی نتایج نشان می .(P= 917/1و F=801/1؛ ولی برای متغیر اصالت معنادار نبوده است )است

دهد میزان این تاثیر برای ابعاد سیالی، بعد اصالت شده است. ضریب اتا نشان می جزبهخالقیت بهبود میانگین نمرات ابعاد 

درصد تغییرات  08بوده است که بیانگر آن است که بیش از  101/1و  992/1، 087/1پذیری و بسط به ترتیب برابر با انعطاف

های آزاد به درصد تغییرات بسط مربوط به ارائه بازی 10ی و پذیردرصد تغییرات نمرات انعطاف 99در نمرات سیالی،  ایجادشده

دهد حجم نمونه برای است که نشان می 11/1اصالت( باالتر از  جزبهگروه آزمایش بوده است. همچنین توان آماری برای کلیه ابعاد )

یگیری ت ابعاد سیالی و بسط در مرحلة پدر مجموع نتایج پژوهش بیانگر آن بود که میانگین نمراگیری کافی بوده است. این نتیجه

ة پذیری در مرحلة پیگیری نسبت به مرحلمیانگین نمرات بُعد انعطاف کهدرحالیاست.  یافتهافزایشآزمون نسبت به مرحلة پس

رات دو مآزمون و مرحلة پیگیری تفاوت معناداری بین میانگین ناست. برای بُعد اصالت نیز در مرحلة پس یافتهکاهشآزمون پس

 گروه مشاهده نشد. 

 گیریبحث و نتیجه

موزش آ نتایج نشان داد که گرفت ودبستانی انجام های آزاد بر خالقیت کودکان پیشاثربخشی بازیاین پژوهش با هدف بررسی 

پیگیری  در جلساتدبستانی اثر دارد. این روند و بسط خالقیت کودکان پیش های سیالی، انعطافهای آزاد بر خالقیت و مؤلفهبازی

وان گفت تهای آزاد بر خالقیت پرداخته باشد اما میادامه یافت. اگرچه در پیشینه، پژوهشی یافت نشد که به بررسی تأثیر بازی

(، مولیناکس و 2110(، راس و کاگازر )0188های موران و همکاران )پژوهشنتایج  با غیرمستقیم صورتبههای این پژوهش یافته

(، جعفری، کشتکار و جعفری 0919(، کیافر و اصغری نکاح )2108(، چیونگ )2100(، گارایگوردوبیل و بروکو )2111دیالال )

های این پژوهش ( همسو است. در تبیین یافته0911زاده، وزیری  و سعیدمنش )( و زکی0911(، عمادی و عروتی موفق )0919)

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nd
ib

s.
co

m
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            11 / 15

https://ijndibs.com/article-1-699-fa.html


  و همکارپردنجانی  رحیمی                                                                                                                        .......یتخالق بر آزاد هایبازی اثربخشی

  

 

    079                                                                                                                  1041 سال پنجم، و پنجاه شماره هفتم، دوره ،مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری

رساند که بیشتر از یک راه برای انجام امور وجود دارد. مثالً برای کودکان می های آزاد این پیام را بهآموزش بازی توان گفت کهمی

گلی، بیش از یک راه وجود دارد. این کار به  یخانهیکها، یا ساختن کشیدن نقاشی، چیدن و درست کردن اشکال مختلف با مکعب

یش بگیرند. توانند راه خودشان را در پجلو بروند و میفهماند که مجبور نیستند مطابق تصورات فرد دیگری دبستانی میکودکان پیش

 ود وشبرند که بدانند با موفقیت همراه است. این روش در موارد مشابه تکرار میدر حل مسائل معموالً روشى را بکار میکودکان 

و کارهایش را طبق در یک چارچوب خاصى قرار گیرد کودک شود که کند. عادت موجب میکم به آن عادت میکمکودک 

اما بازی آزاد چون فعالیتی  ؛یابدکاهش می هاى جدیدها و طرححل، امکان نوآورى و یافتن راهروازایندستورالعمل معینى انجام دهد. 

های ذهنی را از بین دهد که چارچوبموفقیت مطرح نیست به کودک این امکان را میخودانگیخته است و در آن موفقیت و عدم

 ی جزئیات یک طرح بپردازد.و به کلیه های متعددی ارائه دهد، الگوهای جدیدی برای اندیشیدن طراحی کندحلببرد و راه

هاى مبهم، اگر احساس کنند قادر به مقابله با موقعیت توان به این نکته اشاره کرد که کودکانهای این پژوهش میدر تبیین دیگر یافته

ار خالق ، فرصت براى رویارویى با مسائل تازه و رسیدن به افکترتیباینبه و ؛کنندها استقبال نمیتند، از آنپیچیده و غیرمطمئن نیس

د شود که همه چیز کامالً مرتب باشاى از این رفتار است و باعث میدهند. نیاز شدید و افراطى به نظم و ترتیب نمونهرا از دست می

ظم، های آزاد چون هیچ نرسد در بازیمی به نظراما  ؛رود، امکان بروز خالقیت از بین میصورتبدین تا ابهام و اشکالى پیش نیاید.

ق های متمادی با شور و اشتیاتوانند ساعتو فشاری برای تولید یک محصول وجود ندارد کودکان می ترتیب، قاعده، قانون، اجبار

به  .ثر در خالقیت استؤتوانایی تصویرسازی ذهنی از عوامل بسیار مکنند.  های تازه را خلقروی حل یک مسئله تمرکز و اندیشه

ل، پذیریی نامحدودی که گند. قابلیت شکلدر رشد این قابلیت نقش دارو ماسه شن گل، با های آزاد مانند بازی بازیرسد می نظر

هنگام کار با گل، شن و ماسه کودک  دیگرعبارتبهشود. های متنوع منجر میساختهانگیزی و خلق دستشن و ماسه دارند، به ذهن

هایی چون کار با کاغذ نیز در یرسد آموزش بازمی به نظرهای خود را بدون محدودیت پیاده کند. پردازی کند و ایدهتواند ایدهمی

ر در نتیجه ه و ؛شودهایی چون کار با کاغذ، هر دو دست کودک درگیر میپرورش خالقیت کودکان مفید است. چرا که برای بازی

ی چپ گیری افکار خالقانه دارد و نیمکرهی راست مغز نقش بسزایی در شکلشود. نیمکرهی مغز به فعالیت واداشته میدو نیمکره

 در بروز این دسته افکار مؤثر است.

ر ندارد. دبستانی اثپیش ی اصالت خالقیت کودکانهای آزاد بر مؤلفهنتایج پژوهش حاضر همچنین حاکی از آن بود که آموزش بازی

( و جعفری، کشتکار و جعفری 0919های پژوهش کیافر و اصغری نکاح )این روند در جلسات پیگیری ادامه یافت. این نتیجه با یافته

های نمایشی و ساختار و بازی با خمیر، بازیهای بدونها نشان داد که آموزش بازی( ناهماهنگ است. نتایج پژوهش آن0919)

توان دهد. این ناهماهنگی در نتایج را میدبستانی افزایش میی اصالت را در کودکان پیشو ترسیم اشکال مختلف، مؤلفه گوییقصه

ایی وقتی فردی گرتوان گفت که براساس دیدگاه تداعیبا تفاوت در محتوای جلسات مرتبط دانست. در تبیین نتایج تحقیق هم می

های نادر و غیرمعمول نیاز دارد تا اطالعات قبلی که در ذهن دارد را تداعی کند و به ی ایدهی ارائهشود براای روبرو میبا مسأله

شود و یحل خالق بیشتر مگرایان معتقدند هرچه تداعی بیشتر باشد شانس یافتن راهمسأله دست یابد. تداعیای تازه برای حلایده

آزاد این  هایرسد که بازیمی به نظرزند. موده، به انتخاب جواب ابتکاری دست میفرد از بین ترکیبات زیادی از عناصر که ایجاد ن
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توان گفت ضر میهای پژوهش حاکند. البته باتوجه به نتایج تحقیقات پیشین و یافتهدبستانی فراهم نمیامکان را برای کودکان پیش

نابراین ب ؛ای از ابهام استدبستانی اثر دارد، در هالهکودکان پیشی اصالت خالقیت های آزاد بر مؤلفهکه تا چه حد آموزش بازیاین

 های آزاد نیاز به تحقیقات بیشتری دارد.دبستانی در اثر بازیاحتمال افزایش اصالت و ابتکار کودکان پیش

ر آموزش ن و پسران در اثو اصالت  دخترا پذیریهای سیالی، انعطافنتایج دیگر پژوهش نشان داد که تفاوت نمرات خالقیت و مؤلفه

که دختران نمرات باالتری نسبت به پسران در ی بسط، این تفاوت معنادار است. بطوریاما در مؤلفه ؛های آزاد معنادار نیستبازی

 ( هماهنگ0919های کیافر و اصغری نکاح )ی بسط کسب کردند. این روند در جلسات پیگیری ادامه یافت. این نتیجه با یافتهمؤلفه

های محور )بازیهای گروهی بازیی فعالیتی پرورش خالقیت به شیوهها نشان داد که در اثر برنامهاست. نتایج پژوهش آن

توان گفت ها میآوردند. در تبیین این یافته دست بهی بسط خالقیت ساختار(، دختران نمرات باالتری نسبت به پسران در مؤلفهبدون

 ؛ارددبستانی به یک اندازه اثر دو اصالت دختران و پسران پیش پذیریهای سیالی، انعطافقیت و مؤلفههای آزاد بر خالآموزش بازی

یط دقت و حساسیتی که به مح یواسطهبهی بسط تأثیر بیشتری روی دختران دارد. این احتمال وجود دارد که دختران اما در مؤلفه

 آورند. دست بهنمرات باالتری نسبت به پسران  جزئیات بهانایی توجه ی بسط یعنی تونگری در مؤلفهدارند و ویژگی جزئی

و بسط خالقیت کودکان  های سیالی، انعطافهای آزاد بر خالقیت و مؤلفهدر مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش بازی

یری و اصالت پذهای سیالی، انعطافلفهی اصالت تأثیری ندارد؛ و تفاوت نمرات خالقیت و مؤدبستانی مؤثر است اما بر مؤلفهپیش

ی بسط، این تفاوت معنادار است. براساس نتایج این اما در مؤلفه ؛های آزاد معنادار نیستدختران و پسران در اثر آموزش بازی

 های ثابت و غیرقابل انعطاف و وسایل ازهای کودک، نمادها و شخصیتها و بازیتوان گفت هرچه در سرگرمیپژوهش می

تر خواهد کودک قرار دهیم او خالق رویپیشپردازی بیشتری را شده کمتر وجود داشته باشد تا از این طریق فرصت ایده ساختهپیش

موزشی دبستانی توسط مسئوالن آهای آزاد برای کودکان پیشهای آموزش بازیساز تدوین برنامهتواند زمینهشد. نتایج این مطالعه می

 را در فراگیران تقویت کند. باشد تا تفکر خالق

رود. با توجه به تأثیر ی پژوهش حاضر به شمار میهامحدودیتی آموزش از ها، کوتاه بودن دورهها، افت آزمودنیزمان انجام بازی

شود که اد میهریزان آموزشی پیشنها و برنامهدبستانیها و پیشدبستانی به مربیان مهدهای آزاد بر افزایش خالقیت کودکان پیشبازی

ای ههای آتی از روششود در پژوهشدبستانی این مداخله اجرا گردد. بر اساس نتایج این پژوهش پیشنهاد میها و مراکز پیشدر مهد

ع تر استفاده شود؛ و نظیر چنین پژوهشی در سایر جوامهای بالینی جهت دستیابی به اطالعات بیشتر و وسیعدیگر مانند مصاحبه

 ام و نتایج با نتیجه پژوهش حاضر مقایسه گردد. آماری انج
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