
 تاثیر بازی و رسانه های بصری در خالقیت کودکان مدرسه ای

 

 2، وحیده پدوار 1سعید مظلومیان

 s.mazloumian@gmail.com، . دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور1

 yahoo.com73vahideh.pedvar@، .دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور شیراز2

 

 چکیده 

یکی از مهم ترین ویژگی های انسانی و ازمباحث با اهمیت دنیای امروز که به طور گسترده مورد توجه پژوهشگران و محافل تربیتی  

قرار گرفته است و پیشرفت و توسعه ی کشورها به این عامل  بستگی دارد ابتکار یا خالقیت است. پرورش خالقیت از دیرباز نیز مورد 

حققان تعلیم وتربیت بوده است از آن جا که تقویت خالقیت در دوران کودکی در تمام مدت عمر شخص مؤثر توجه روان شناسان و م

که توانایی های تفکر خالق می  می دهدی در زمینه مطالعات خالق نشان است باید آن را بسیار مهم دانست.تحقیقات قابل توجه

و رسانه های بصری در پرورش خالقیت  انهکودک هایبازی وتاثیر در این مقاله اهمیت آموزش افزایش یابد. تواند از طریق مداخله و

بررسی شده است و هدف آن آگاهی هرچه بیشتر همه ی کسانی است که از ضرورت بازی و استفاده از رسانه ها  ان مدرسهکودک

 اینکودک به صورت صحیح او را یاری کنند. درزندگی کودک بی اطالع اند تا بادرک اهمیت این دو در فرایند شکل گیری هویت 

 وجوه تمام بررسی معتبربه ومدارک اسناد و کتابخانه به بامراجعه شده سعی درآن و است شده انجام"مروری-علمی"روش بهمطالعه 

 مشترک خالقیت برای دیگری و( little-c ) شخصی خالقیت برای یکی رسمی، تعریف دو مطالعه این در .شود پرداخته موضوع

Big-C) )  )که ممکن است بر روی انواع هدایت شده آزاد و  و بازی های ویدئویی  بازی انواع مختلفما تاثیر  .شود می معرفی

و رسانه های بازی ها  که دهد می نشان مطالعات انجام شدهنتیجه .مختلف خالقیت اثر متفاوتی داشته باشند را بررسی می کنیم

استفاده ازبازی پازل . مؤثراست خالقیت پرورش در خالق  های بازی همچنین پرورش خالقیت کودکان تاثیر دارند.دیداری در 

یک شکل درآموزش وهمچنین  برنامه های تلوزیونی و بازی کردن در بازی های ویدئویی می توانند کودک را خالق تر کنند.بنابراین  

د برای دانش آموزان مورد نمی توانو پازل  خاص از خالقیت برانعطاف پذیری، بیشتر از دیگران تاثیر می گذارد وبازی های ویدئویی 

.باتوجه به نتایج این مطالعه است برای یادگیری آنها مفید باشدد که ممکن ند وآنها را از جنبه ذهنی خالق تر کننستفاده قرار گیرا

شایسته است همه ی افرادی که به نوعی در پرورش و تربیت کودکان سهیم هستند پرورش خالقیت درکودکان مدرسه را به عنوان 

 . د و کامل در این امر داشته باشنده قراردهند و برنامه ریزی مفییک موضوع بسیارمهم مورد توج
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 مقدمه

روان شناسان و محققان برداشت ها و تعاریف متفاوتی از واژه ی خالقیت داشته اند و تعاریف متنوعی ازآن ارائه کرده اند که به دلیل 

خالقیت را نوعی حل مسأله می داند.گیلفورد معتقد است که خالقیت را باید نوعی  (1990 ،رابرت گانیه) پیچیده آن است.ماهیت 

تفکر به شمارآورد زیرا ایده ی خالق خودنوعی فکروتصوراست وآن را مجموعه ای ازتوانایی ها و خصیصه ها می داند که موجب تفکر 

قیت را می توان با یک سری تمرین های گروهی افزایش داد.مکنیون معتقد است که خالقیت خالق می شود.طبق دیدگاه گوردون خال

دیدگاه تایلوردراین مورد شکل دادن (1394)فروزانفر،متضمن پاسخ یا مفهومی نو است باید مشکل گشا باشد ومبتکرانه صورت گیرد.

همچنین گیلفورد نظریه دیگری در این باره دارد که قوای فکری انسان  (1392رضوی،)  .تازه است   سازمان بندی های به تجربه ها در

به نظر وی برخی از این خصیصه ها مستقیما  عامل مجزا که هریک به تنهایی قابل اندازه گیری است تقسیم کرد. 150را می توان به 

 ترش،ترکیب،تحلیل سازمان دادن و پیچیدگی میدرظهور خالقیت موثرند.این خصیصه ها به سیالیت،انعطاف پذیری،تازگی ،گس

 که درقالب ایده ها ،افکار، (2001خالقیت همان شکوفایی ایده ها  واشتیاق به کشف ناشناخته هااست.)ادواردز،(1379)سیف، د.باش

 (2008)کاستلو، هیجانات واحساسات بی بدیل درضمیرخودآگاه فرد ظاهر می شود. رویاها، تخیالت، اشکال،کلمات، تصاویر،رنگ ها،

گارنرمعتقداست که خالقیت ازسنین پایین آغاز می شود وکودکان قبل ازدبستان دارای توانایی های خالقانه بسیار هستند ولی با 

ورود به مدرسه واردمرحله سوادآموزی شده وبرای هماهنگی بادیگران تبعیت واطاعت را می آموزند ودرنتیجه خالقیت کودکان کاهش 

ابراین یکی از مراحل سنی مناسب برای آموزش خالقیت دوره ی پیش دبستانی و قبل از ورود به آموزش رسمی است تابا می یابد. بن

در )نقل  1982گارنر، بهره گیری از روش های خالق در مرحله سوادآموزی بتوانند از روشهای عملکردی خالق بهره گیرند.

ریک وانگیختگی خودبه خودی کسب لذت درشرایط عادی وکشف استعدادهای خالقیت یک راه هیجان انگیزبرای تح (2009کاراکل،

( کودکان تخیالت،ایده ها وافکارخود را با به کارگرفتن روش 95پنهان برای کودکان فراهم می کند.)استیو دالبرگ،به نقل از کیونگ 

،بسته های آموزشی و..ابزارهای موردنیاز های گوناگون وخاص خودتعیین می کنند.کتاب،بازی ها،اسباب بازی ها،تجارب غنی محیطی

(اشاره می کنند که خالقیت را می توان آموزش داد.براین اساس است  1994،تورنس)( و  137برای ظهورخالقیت کودکان است.)برونو،

(ادبیات تحقیق نشان می 1383ومقیمی،که طی سال های اخیرپژوهش وساخت آزمون های خالقیت رونق پیدا کرده است)دائمی 

دهد که خیال پردازی،بازی و کنجکاوی در ارتقاخالقیت موثر است.پژوهش ها حاکی از آن است که خالقیت کودکان به قدرت خیال 

دوران   پردازی آن ها وابسته است و خیال پردازی مهم ترین عامل در ارتقا خالقیت است.بازی از نظر روان شناسان مهم ترین فعالیت

کودکی است و به وسیله آن می توان کودک را ازنظر جسمی،روحی و اجتماعی به رشد فوق العاده ای رساند درواقع بازی در حکم 

بازی های تخیلی (.1396عیل وندی و همکاران،آینه ای است که روحیات،استعدادها و زمینه های روانی کودک را نشان می دهد.)اسم

فایی نیروی فکری وذهنی کودکان می شوند معموال برای ساختن اشیا و لوازم به کاربرده می شوند اهمیت و بازی هایی که باعث شکو

(بازی در ظهور خالقیت نقش فعالی دارد وموجب حرکت وبه کارگیری ذهن کودک در کسب تجربه و 1386ویژه ای دارد.)مهجور،

ند خالقیت داشته باشند باید مسیربازی را تعیین نماییم تاکودکان حل مسائل می شود.اگر بخواهیم بازی ها تأثیر به سزایی در رو

در نقل  .)1375غنی، خود هدف ها را پیگیری نمایند وازاین طریق است که تفکر خالق در کل زندگی کودک مشاهده می شود

در بهبود فرآیند شناختی و کودکان با بازی های متعدد سر وکار دارند و ازمهم ترین این بازی ها که نقش عمده (1394فروزانفر

ادراکی کودکان دارد بازی های رایانه است.این بازی ها یکی از خالقانه ترین نوآوری های بشر است که از ابزارهای مهم سرگرمی در 

ها دنیای امروز به شمار می آید.با انجام بازی ها تمایل ذاتی برای اکتشاف و کنجکاوی باتحریک عالقه و حس شگفت زدگی در آن 

تقویت گردیده و در نتیجه آن ها راه های ابتکاری ابرازوجود را آموخته و عالوه بر نقش پذیری بهتر در آینده اعتماد به نفس 

قیت بیشتری نشان باالتر،سازگاری بهتر با موقعیت های جدید و...با دستیابی به استقالل در تخیل در مجموعه رفتارهای خود خال



را به حرکت  ار اوازی شناخت آرزوهاوتخیالت کودک حس کنجکاوی کودک را برمی انگیزاندو قدرت ابتکروان شناسی بخواهند داد.

 ناختی انسان محسوب می شود و نه در چارچوب شناخت خالق، توانایی خالقیت بخشی از عملکرد شناختی هنجار ش .وا می دارد

توانایی دستکاری اشیاء در ذهن ما، و همچنین توانایی ایجاد و استفاده از .استعداد معمولی که فقط برای چند نفر انتخاب می شود 

همه جا وجود دارد و حمایت از رویکرد شناخت ودرانسان ها از توانایی هایی است که در میان  دسته های ذهنی جدید، دو نمونه

)کرباک و با دوره های آموزشی و سن توسعه می یابد ا توجه به این رویکرد، خالقیت بالق را فراهم می کنند.خ

ی فرآیندهای شناختی و تفاوت های فردی در خالقیت را می توان با توجه به تغییرات در کارآی، ( 2010()کلینگبرگ،2013شوبرت

)تسای .ه آموزش تفکر متقابل، مفید و مؤثر بوده اندهمه ی آموزش های خالقیت، و به ویژ  .(1999)وارد،اسمیت وفینک،دعرفانی فهمی

متفکران انعطاف پذیر، نوآوران خالق هستند که اطالعات را با روش های جدید ترکیب می کنند و این دانش متفاوت را به  (2014،

شوند. به کسب آن موفق  باید21در قرنکه کودکان  ستتوانایی های اصلی ا زیکی ا خالقیت ند.راه حل های جدید تبدیل می کن

بر اساس ایده توانایی  سیستم آموزشی ن سواد نیز اهمیت دارد.وزش و پرورش به عنواخالقیت در آم(2016)گولینوف وهیرش پازک،

در نیستند، زیرا  ان و خالق فکر می کنند که خالق  درخش  با استعداد یاری از افرادنتیجه آن این است که بسست ،علمی استوار ا  های

ی توانیم این که ما نم  یا فکر می کردندو    دهازفعالیت خود بوخجالت زده    ، یانددبودند، ارزیابی نمی شالق  مدرسه خ  در  زمینه ای که  

یخ ( به طور فزاینده ای برای تدریس موضوعات مدرسه ای مانند تار (GBLو یادگیری مبتنی بر بازی    دبازی های جدی  کار را بکنیم.

یا آنها را اده ان را به یادگیری موضوع سوق ددانش آموزمی توانند دانش برنامه درسی را انتقال دهند یا و  و ریاضی استفاده می شود

اگر بتوانیم راه های قابل اطمینانی برای تشویق و توسعه خالقیت در نظام آموزش و پرورش    تمرین مهارت های خود کنند.  تشویق به

م این کار ست یک راه برای انجاپیدا کنیم، در کل برای دانش آموزان و جامعه بسیار مفید خواهد بود. بازی های ویدئویی ممکن ا

ا ممکن است موجب در حالی که بسیاری از انواع یا ژانرهای بازیهوجود دارد.ارتباط  و خالقیت، بین بازی ها باشد. در حال حاضر 

خالقیت به طور کلی به  اشته باشند.شوند، اما ممکن است اینطور نباشد که همه ی آنها اثر مشابهی بر خالقیت د ایجاد خالقیت

  حل  در است ممکن یاعنوان ظرفیت شناختی برای تولید ایده های جدید که در برخی حوزه ها ارزشمند است مشخص می شود 

 اکثر مردم واضح نیست. ، اما برای.باشد آشکار مهندسی، یا علمی های حوزه مانند مشکالت،

 تعریف خالقیت

به دست  مورد قبول همگان استتا حدی که یک چشم اندازو  انجام شده استتحقیقاتی در زمینه خالقیت گذشته سال های  در 

نتایج  قابل توجهی از تجربیات به  وجهی افزایش یافته است و می توانتحقیقات خالقیت در دهه های اخیر بطور قابل ت .است آمده

بعضی ادعا می برای رسیدن به یک توافق بر روی تعریف خالقیت میدان بسیار کوچک است.دست آورد، اما در یک نگرش انتقادی،

 " تعریف استاندارد"دارای  مفهوم  که  و تعدادی دیگر ادعا دارند    (2004)پلوکر،بگتو وداو،در تعریف ندارد  هیچ محدودیتیخالقیت  کنند  

 هر کسی که مایل به شناخت خالقیت است، باید به سواالت زیر پاسخ دهد: (2012)رونکو وجاگر،است، یعنی اصالت و اثربخشی

. معیارهای جداگانه چگونه در یک ارزیابی یکپارچه می 4. معیارهای کیفی یا کمی؟ 3. معیارها چیست؟2 ؟داردچند معیار وجود .1

 د؟ نمعیارها را اعمال می کن. کدام 5شوند؟ 

 (.Big-Cخالقیت مشترک ) و(little-c)  خالقیت شخصی :نوع از خالقیت بررسی می شوددو  در ادامه

 (little-c)خالقیت روزمره



یک قابلیت است که بخشی از نوع خالقیت . این دانست اینها د یا مجموعرون یک ظرفیت، استراتژی، را می توانخالقیت روزمره 

یچاردز، زندگی روزمره و شخصیت  ما است، اما برای بسیاری از ما، توسعه نیافته و متاسفانه، به طور ناشناخته باقی مانده است. رات ر

طراحی، نوشتن، تطبیق     برایخالقیت روزمره  ما از    .برای بقای ما بسیار اساسی استخالقیت روزمره  "می نویسد:    سردبیر و پژوهشگر

برنامه و یا به یک دوست مشاوره ، کودکبرای آموزش  ینه های مختلف گزامتحان  ،انعطاف پذیری انطباق دستور العمل های غذا،

که چطور یک گروه بین رشته ای از متفکران برجسته  در مورد این در این مجموعه استفاده می کنیم. برای جمع آوری کمک ریزی 

جدید  تا منجر به بهبود سالمت جسمی و روحی و شیوه های کنترل کنیم-با بهره گیری از »اصالت زندگی روزمره«  - د را افکار خو

نسانی در مورد طبیعت اما  دیدگاه های    به اصالحتواند  می    نشان می دهند که چگونه خالقیت  . آنهابحث می کنند  شود  تفکر و تجربه

کمک شکوفایی در جهان برای بقا و  ادایم هایمانپارتغییر و در نهایت معنای معنوی  ،پیدا کردندر یک فرد و سطح اجتماعی

، ظرفیت افراد برای انطباق با موقعیت های جدید است و شامل "little-c"به نام خالقیت روزمره،چنین هم. (2007،ریچادز)کند

نابغه ها  نامیده می شود که نادر است و اشاره به "Big-C"خالقیت برجسته اینبه غیر ازاعمال خالقانه در زندگی روزمره است. 

ف پذیر ما حیاتی برای انطباق پذیری انعطا،»اصالت زندگی روزمره«    را  القیت روزمرهخ  (2007  ،ریچاردز)  ).2009دارد)کافمن وبگتو،

اکثریت ( دریافتند که 2010 ،پچوکی)لنا تاپر ، شده در میان دانشجویانیک مطالعه انجام درد،نامید.فر انسانیتبا زندگی و حس 

مرتبط می کنند)به عنوان مثال، شرکت در کالس خالقیت خود را با تجربیات روزمره خود ،از طیف وسیعی از رشته ها،  دانش آموزان

انواع مختلفی از تعامل با رسانه ها مانند کامپیوتر(. بنابراین، خالقیت  خنداندن دوستان خود ول با بچه ها، های هنرهای رزمی، تعام

ای مختلفی یافت شود که به روش ه تواند در تجارب مختلف روزانه گسترش می یابد و می ره فراتر از یک مکان خاص یا زمانروزم

بگتو اهمیت آموزش خالقیت را به عنوان بخشی از برنامه درسی مدرسه و  (2010وکی،لنا وتپر،بعضی اوقات غیر منتظره هستند )پاچ

ارتقاء خالقیت  ی کند.نیز انتشار آن در زندگی روزمره کودکان به منظور ایجاد خالقیت در کالس های آموزشی به طور موثر تلقی م

در کالس و زندگی  دید با محیط واقعی و مجازیبا محتوای رسانه ای و مکاتبه ششامل تعامل هدایت شده  ودکانروزمره در بین ک

د و نفوذ آن نروزمره است. به عنوان مثال رسانه های تصویری )از جمله تلویزیون( در اوقات فراغت کودکان نقش مهمی ایفا می کن

تماشای تلویزیون به طور خاص و استفاده  تأثیر مثبتاحتمال مطالعات قبلی تاکید بر  .گی فرزندان گسترش می یابددر سراسر زند

قابل توجهی از تحقیقات نشان می دهد که برنامه های  تعدادعالوه بر این، ودکان دارد.از رسانه ها به طور کلی بر روی خالقیت ک

و  ل و لذت بخش درگیر می کندحی شده اند ، کودکان را در فرایندهای یادگیری فعاآموزشی تلویزیونی که مخصوص کودکان طرا

ر سایر دلویزیون را نشان می دهند،باعث افزایش قابل توجهی در نمرات آزمونشان می شود. این یافته ها که تاثیر مثبت تماشای ت

کودکانی که فیلمهای جالبی را تماشا خالقیت شد که  مشخص خالقیت مختلف های آزمون در همچنین.شده اندمطالعات نیز تکرار 

(به 2010در مقایسه با کودکانی که  فیلم های بدون محتوای جالب تماشا می کنند بیشتر است )سوبتسکی،هیستد وجونز، ندمی کن

 اطالعاتی است که بینندگان  دارد، زیرا غنی از ذخیرهدر خالقیت    طور قطعی، تماشای رسانه های تصویری، تأثیرات تحریک کننده ای  

ایجاد ایده های خالقانه به آن بپردازند. بر این اساس، هنگام تماشای رسانه های تصویری و یا هر نوع دیگر از  می توانند در هنگام

 (.2017)دورون،یک راه خوب برای ارتقاء خالقیت خود، تشویق می شوند کودکان بهرسانه های صفحه نمایش، 

 (Big-C) خالقیت ذاتی

با این  قضاوت می کنداس اصالت، ابزار و تعجب بر اس گی ایده را، تنها خالق است که چگون"کوچک"در خالقیت شخصی یا 

واقع، این  . دربدانندفایده و یا واضح  عادی، بی راق مخالفت کنند. آنها می توانند یک ایده حال،دیگران ممکن است با ارزیابی خال

است و نه  Big-C)به معنای واقعی کلمه(  که رم دیگر خالقیت را تعریف کنیماز این رو الزم است که فواکنش خیلی شایع است.



بر اساس یک ارزیابی توافق شده از سه معیار و محصول مشترک آنهاست. اما در اینجا یک مشکل بوجود می آید: و    little-cخالقیت  

این نمونه ها شامل روابط بین فردی غیر رسمی هستند، .احتماالت زیادی وجود دارد را دقیقا تعریف می کند؟ چه کسی این توافق

اغلب   جمعیق می شود که در آن ارزیابی  اغلب خالقیت فردی در خالقیت جمعی غرمعموال دارای یک طرف جدی تر است.اما اجماع  

رد خالقانه    زمانی که یک توافق نهایی به پایان نرسیده باشد ایده های بالقوه ی  بسیار تعاملی است و در طول زمان توزیع می شود. تا

ن . در پایین ترین سطوح، سازندگا(2005)کارسون،پترسون وهیگگینس،مه می دهند.به کار خود ادا یا می شوند ویا به عقب رانده 

استفاده کنند. اگر ایده خالق این معضل را  و داوران مجالت یا قضات مانند سردبیران صخا مجبور خواهند شد از قضاوت های 

برطرف کند، ارزیابی همچنان در نقل قول هایی است که دانشمندان ممکن است از دانشمندان دیگر یا قضاوت های انتقادی کارشناسان 

وجود دارد که خودشان می توانند از محلی  شرکت کننده در نمایشگاه ها دریافت کنند.در سطح دیگری، جوایز و افتخارات مختلفی

زه به انداایده های خالق  تا ملی و بین المللی متفاوت باشند. یک نمونه واضح از آن، جایزه نوبل در علوم و ادبیات است. در نهایت، اگر  

ت یافته است. خالقیت همچنان پس از مرگ به ارزیابی های خود  ادامه خواهد داد، همانطور که به برتری دسکافی بزرگ باشد،

از دست می دهند،  گام هایی در این سلسله مراتب .طبیعتا گاهی اوقات افراد خالق استخ، دایره المعارف و  زندگینامه موضوع تاری

یک خالق که به طور گسترده ای تحسین ممکن است  همچنین  رایج است.  "های نادیده گرفته شدهنابغه  "که احتماال به ویژه در میان  

 بی  پی در پی پس از مرگ فراموش شده است، تا زمانی که  وارد یک فرهنگ لغت یا دانشنامه زندگینامه نشده با هر ارزیا

 ( 2017)سیمنتون،شود.

 یک رویکرد امیدبخش: یادگیری بازی به عنوان یک ترکیب خالقیت و یادگیری محتوا

لی تلفیقی از طریق یادگیری پیشنهاد می کنند. آنها ابتدا این ( یک راه جالب برای خالقیت و محتوای اص2013 ،)روس و واالس

و شباهت   داشتهبه بازی و خالقیت چند بعدی    سوال را طرح می کنند چگونه بازی ممکن است خالقیت را افزایش دهد: هر دو تظاهر

بازی در واقع به افزایش خالقیت بسیاری بین فرآیندهای موجود در هر دو آنها وجود دارد. تحقیقات پراکنده  نشان می دهد که 

 "بازی آزاد"ساله  یک  7-6( برای کودکان 2002 ،است. )تیلور و ساتون کممربوط می شود، هرچند تحقیقات بطور قابل توجهی 

سپس، کودکان با ایجاد یک کوالژ با استفاده از دستمال  بازی کردند ودقیقه  25ارائه دادند که در آن آنها با خمیر نمک به مدت 

 درا ایجاد می کردن بیشتر موجودات تخیلی بودن دسته از کودکان که فرصت شرکت در بازی آزاد فراهم آبرای کاغذی کار میکردند.

ث کاهش خالقیت و یا بازی استفاده کردند. این که آیا آموزش مستقیم باع  متن آموزشی مستقیم  های بیشتری را نسبت بهو رنگ 

تست خالق تورانس  (2016 ،)مورو و انگست است. آزاد باعث افزایش خالقیت می شود، یک سوال باز است و برای تحقیق جا افتاده

 بدون هیچ هدفی تعریفرا در مقایسه با کسانی که  لگوها خص تعریف کرده اند هدف مش ایک کیت لگو بکه  یدانش آموزانرا برای 

به دانش آموزان اجازه  "درست"به نظر می رسد که تأکید بر این است که پاسخ .انجام دادند)مثال، بازی فرم آزاد با لگوها( اند کرده 

حتی در یک کار غیر مرتبط دیگر قکر کنند. با توجه به وضعیت هنری، جای تعجب نیست که )راس و  -می دهد تا به طور خالقانه 

یک معضل واقعی دقیقا "(، با وجود شور و شوق خود برای پیوند قوی بین خالقیت و بازی، احتیاط میکنند: 146ص  ،2013 ،واالس

. ما توصیه شود تسهیل بازی و خالقیت در کالس درسدر مورد همان چیزی است که باید به معلمان و کارکنان مراقبت از کودکان 

 و اما شاید ما باید یک گام به عقب برداریم  .اریم  که تفکر خالق را افزایش دهد «یک پروتکل معتبر برای تسهیل بازی در کالس ند

بپرسیم منظور ما از بازی چیست و چرا ما ممکن است یک پیوند به خالقیت را انتظار داشته باشیم. در هماهنگی با ادبیات، )وایسبرگ، 

ا که از فعالیت های دیگر جدا می شوند، مشخص می کنند. ( سه ویژگی اصلی بازی ر41ص  ،    2013،زوش، هیرش پازک و گولینوف

سرانجام، بازی شاد و داوطلبانه است. با  .میز استندارد. دوم، فعالیت های شاداب اغلب اغراق آخاصی  اوال، بازی با بقای آن ارتباط 



احتمال .می پردازند شادداوطلبانه و  استفاده از بازی، کودکان به فکر کردن، در نظر گرفتن و تصمیم گیری برای خود در یک محیط

چه باید بکنند. در طی بازی، کودکان برای خودشان  شودبچه ها گفته به در طول بازی پرورش یابد تا زمانی که  خالقیت بیشتردارد

در ( 2009و همکاران.  )هیرش پازک فکر می کنند، دنیاهای جدید را ایجاد می کنند، و با چگونگی انجام کارها آزمایش می کنند. 

 اختی کودکان می شودیک رویکرد کودکانه که باعث تقویت رشد آکادمیک، اجتماعی، عاطفی و شن  -  ورد شایستگی یادگیری بازی  م

کنترل شده توسط کودک،   ،هدف  بدون: بازی آزاد و بازی هدایت شده. بازی آزاد ذاتا داوطلبانه،  پیشنهاد می کنند  دو نوع مختلف بازی

برای ارتقاء تحصیالت کودک آزاد و اغلب شامل یک عنصر اعتماد به نفس است. برخی از نظریه پردازان استدالل می کنند که بازی 

سرگرم   که برای کودک طراحی شده   طوری  کودک هدایت می شود و  بازی هدایت شده از سوی دیگر،در(2013گرای،(اسب استمن

در حالی که بزرگساالن ممکن است توالی بازی را آغاز نش آموز است.کننده و قابل فهم باشد اما هدف نهایی ایجاد مهارت و دانش دا

به سمت کودک هدایت می شود و می شده کنند، کودکان یادگیری خود را در زمینه بازی هدایت می کنند. بنابراین، بازی هدایت 

به  است. در ابتدا، این امرتواند چندین مسیر را در یک محیط بازی  داشته باشد. بنابراین، بازی هدایت شده احتماال دارای دو اثر 

کودکان را با تشویق به انتظار می رود که بازی هدایت شده، تفکر خالقانه و خالقیت  . دومتسهیل یادگیری کودکان کمک می کند

بازی هدایت شده، احتماال یک محرک برای خالقیت و یک شرط بهتر برای تعلیم و تربیت کالس های  .یت کندتقو یادگیری فعاالنه

 ( 2017زاش و همکاران،( است اگر هر دو محتوا و خالقیت هدف اصلی باشند. درس

 نظریه های خالقیت و چگونگی اندازه گیری آن

امروزه صاحب نظران علوم معتقدند که خالقیت شامل تولید  .درقرن حاضر  خالقیت موضوع مطالعه روش شناختی قرارگرفته است

مانند تست  اردچندین تست برای خالقیت وجود دمناسب است. و در عین حال مفید چیزی است که جدید، متفاوت و نوآورانه ، اما

تفکر   درتورانس آزمون  (2009سیلویا،کافمن وپرتز، (های مبتنی بر تفکر مبتنی بر گیلورد که معموال مورد استفاده قرار می گیرند

بسیاری از عناصر مختلف می توانند خالقیت  را اندازه گیری می کند. "توانایی یافتن راه حل های متعدد برای یک مشکل" خالق 

وضعیت عاطفی فرد )خوشحال، غم انگیز، عصبانی   ه( معتقدند ک2010،و همکاران    لوبارت)  فرد را تحت تاثیر قرار دهند. به عنوان مثال

در خالقیت فردی، رانس تو به این معنی که با توجه به تحقیقات  تحت تاثیر قرار دهدرا مثبت یا منفی  د خالقیتو غیره( می توان

می تواند همه   "محیط خانواده، نظام آموزشی و بوروکراسی سازمانی"چنینهم  دای مختلف بهبود یابپتانسیل خالقانه میتواند به روشه

یشتر کودکان معموال ب.ارداثر می گذ سن فرد نیز بر پتانسیل خالقیترا کاهش دهد.  که ممکن است پتانسیل خالقانه  موانعی باشد

، از این رو آنها ظاهرا خالق تر هستند. با این حال استآنها موثرتربرای استفاده از فرآیند خالقانه و از بزرگساالن بازی می کنند

در خالقیت، خالقیت را به عنوان یک فرآیند غیر خطی توصیف می کند: »افراد خالق هستند و خالقیت را می توان تورانس  تحقیقات  

بازی می کنند، احتمال این که بازی  ی های ویدئویی رابازمردم بیشتر در سال های اخیر  (2009ویدال،(افزایش یا مسدود نمود« 

 . است نوان یک ابزار یادگیری برای ارتقاء خالقیت استفاده شود قوی تر از همیشههای ویدئویی به عنوان یک رسانه بتواند به ع 

این مفهوم که بازی ها به توانایی خالقانه بازیکن مزایای بیشتری ارائه می دهد.به  تحقیقات نشان داده است که برخی از ژانرهای بازی،  

ژانرهای مختلف بازی   مورد بررسی قرار نگرفته است. بازی ویدیویی  بازیکن منجر می شوند، به طور کامل در رابطه با ژانرهای مختلف

 Serious ": بپردازند بازی مختلف نوع سه از یکی به کنندگان شرکتاگر ویدیویی ممکن است افکت های متفاوتی داشته باشد. 

Sam" ، "پازل Minecraft" و" Portal 2" بازی این دهد، افزایش را خالقیت بازی ژانر هر و " Serious Sam"احتماال و 

 (2017)موفات و همکاران،.بود خواهد "Minecraft پازل" بازی

 پیشینه تحقیق



توسط حسنی   1392تحت عنوان اثربخشی لگوآموزشی بر افزایش هوش عملی و خالقیت کودکان پیش دبستانی که در سال  یتحقیق 

ساله تأثیرمعنادار دارد.درتحقیقی  6تا4انجام گرفته به این نتیجه رسیدندکه لگوآموزشی بر افزایش هوش عملی و خالقیت کودکان

ی بابهره گیری از قصه گویی و نمایش خالق برخالقیت دانش آموزان پایه چهارم تحت عنوان بررسی تأثیر اجرای برنامه های درس

توسط ذکریایی صورت گرفته به این نتیجه رسیده است که یافته های این پژوهش در مجموع اعتبار 1387شهرتهران درسال

ولی خالقیت درکودکان واعتمادپذیری فعالیت های هنری در خالقیت راموردتأییدقرارداد.تحقیقی تحت عنوان روندتح

رتفاوت توسط امیری در اصفهان صورت گرفته به این نتیجه رسیده است که روندتحولی خالقیت درکودکان دختروپس1386درسال

ر مولفه سیالی،ابتکار (درپژوهش خود تأثیر نمایش خالق را برخالقیت به خصوص د1390،امیریدر نقل ) 2006کرافتمعنادار ندارد.

(در پژوهشی تحت عنوان تأثیر کاربرد رایانه و کامپیوتر بر خالقیت دانش آموزان به 2005،پشرآبیون) تأیید کرد. صیلیحو پیشرفت ت

این نتیجه دست یافته که استفاده از کامپیوتر و شبکه بر روی خالقیت تأثیر دارد.همچنین آزاده حقیقت پناه درتحقیقی تحت عنوان  

خالقیت و ادراک فضایی کودکان پیش دبستان به این نتیجه رسیدکه کاربرد بازی های رایانه اثربخشی کاربردبازی های رایانه ای بر

ای سبب افزایش خالقیت و ادراک فضایی کودکان پیش دبستانی است.شفیع پور در تحقیق خودتأثیربازی های وانمودی درپرورش 

آموزش بازی های وانمودی بر افزایش خالقیت کودکان خالقیت کودکان پیش ازدبستان را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که 

 پیش از دبستان تأثیر دارد.

 نتیجه گیری

با توجه به پژوهش های انجام شده توسط سایر پژوهشگران و اهمیت خالقیت در دوران کودکی ما در این مقاله به طور کلی تاثیر 

تفکر خالق و مهارت های تفکر واگرا به ویژه در میان کودکان  بازی و رسانه های بصری در خالقیت کودکان برای افزایش توانایی

برای اینکه بتوانیم درآینده افراد خالق و مبتکر در جامعه داشته باشیم باید از دوران کودکی مدرسه را مورد بررسی قرار دادیم. 

می  خالقیت ه مهمی را برعهده دارند.خالقیت را در کودکان آموزش و پرورش دهیم و در این زمینه مدرسه،خانواده و جامعه وظیف

و  گذارند.گاهی اوقات آموزش های رسمی می تاثیر آن توسعه و برخالقیت خارجی عوامل ویابد  توسعه ا دوره های آموزشی بتواند 

 کالسی  تمرینات  و  درس  کالس  از  فراتر  کودکان  های  فعالیت  است  نیاز  داشته باشند بنابراینمدرسه ای می توانند بر خالقیت اثرمنفی  

 زمان  و  است  ورشد  پرورش  قابل  خالقیت.قرارداد  مشاهده  رامورد  کودکان  روزمره  تجارب  در  خالق   عناصر  بتوان  تا  گیرد  قرار  توجه  مورد

 رابه  مهمی بخشکودک  خالقیت پرورش نیازهای دربراورد خاص های روش و است کودکی دوران خالقیت بسترسازی برای الزم

همه ی افراد در .کند می وهدایت راهنمایی وارتقاخالقیت رشد رادرمسیر  کودک که است فرایندی شامل که دهد می خوداختصاص

 یک از فراتر روزمره خالقیتدارند در حالی که ممکن است اصال از آن آگاه نباشند. خالقیتخود  منظم روزمرهطول فعالیت های 

همچنین افراد می توانند .شود فتیا مختلف های روش به روزانه مختلف درتجارب تواند می یابدو می گسترش خاص زمان و مکان

 رشد برای کودک ایده های خالق که مورد قبول خودشان است داشته باشند هرچند ممکن است دیگران خالقیت آن ها را رد کنند.

 می کودکان خالقیت پرورش در دیداری های رسانه و بازی. است هایش خالقیت و استعدادها وکشف بازی نیازمند صحیح وتکامل

 ایفای به وی وترغیب ها دربازی کودک مشارکت منظور به سازی زمینه و هدایت وعین خالق  بازی.باشند داشته زیادی نقش توانند

 نقشگیرد.  قرار  موردتوجه  طفولیت  زمان  از  کودکان  خالقیت  در  اولیه  و  مهم  نقش  یک  عنوان  به  باید  بازی.باشد  می  گوناگون  های  نقش

 فزاینده طور به بازی بر مبتنی یادگیری و جدید های بازی .است شده تایید همواره کودکان خالقیت رشد در نیز آموزشی های بازی

 راه  درباره اندیشیدن به را کودک  خالق  بازی یک عنوان نیزبه لگوآموزشی .شود می استفاده ای مدرسه موضوعات تدریس برای ای

 برایمی تواند  آزاد بازی.باشد مفید کودکان خالقیت وتوسعه رشد در تواند می دهد می سوق  خاص های درموقعیت جدید های حل



 تشویق  کودکان کند زیرادر آن می تقویت را خالقیت و خالقانه تفکر شده هدایت بازیاما  مناسب باشدکودکان  تحصیلی پیشرفت

 بسیار وزبانی ذهنی های وآفرینش خالقیت درایجاد دیداری سواد  وتقویت تصویر همچنین.شوند می فعاالنه یادگیری انجام به

 کنجکاو بسیار آنها همچنین دهند می نشان زیادی ی عالقه تلوزیونی های برنامه تماشای به امروزه،کودکان دنیای در.تأثیرگذاراست

 تصور  ها شخصیت جای رابه خود بینند می تلوزیونی های برنامه در که مختلف های نقش وایفای تقلید  ازطریق دارند تمایل و بوده

به طور کلی .باشد  داشته  دنبال  به  را  خالقیت  افزایش  تواند  می  تخیل   افزایش  واین  شده  تخیل  قدرت  افزایش  باعث  تواند  می   که  کنند

  افزایش خالقیت در نظام آموزش و پرورش ه عنوان زمین بازی برای  برا  تلویزیونو    یرسانه های نمایشبازی های ویدئویی  و  می توان  

می  که برای آنها جذاب باشد مطالعات قبلی نشان داده است که کودکان ازطریق  تماشای هر برنامه تلویزیونی .مورد استفاده قرارداد

مدرسه  یداری در پرورش خالقیت کودکان همانطور که انتظار می رفت بازی ها و رسانه های دتوانند خالقیت بیشتری نشان دهند.

تأثیر به سزایی دارند.کودکان سنین پایین تر به بازی و مشاهده چیزهای مختلف عالقه زیادی نشان می دهند و با توجه به ضرورت 

شته و درقالب که با کودکان در تعامل و ارتباط هستند به این امر توجه ویژه دا یپرورش افراد خالق شایسته است که همه ی افراد

 بازی ها و برنامه های تلوزیونی خالقیت را در کودکان پرورش دهند.

 پیشنهاد

با توجه به تاییداثربخشی لگوآموزشی به عنوان یکی ازبازی های آموزشی بریادگیری دانش آموزان پیشنهاد می شودآموزش وپرورش   

مسئوالن در ساخت انیمیشن ها و خصوص در سنین پایین تربرگزارکند درمدارس دوره های بازی های آموزشی را برای کودکان ب

باشدکه   بازی های رایانه ای که امروزه مورد توجه زیادکودکان است به خالقیت توجه بیشتری کرده و قسمت ها و مراحل به گونه ای

ی خالق و تصاویر و فیلم های مناسب در .بازی های آموزشه و نقش ها را ایفا کندیل خود استفاده کردخکودک  کنجکاو شود و از ت

این رابطه برای مدارس تهیه و در اختیار معلمان قرار گیرد و معلمان دانش خود را با استفاده از کارگاه ها و مواردی به روز کنند تا 

مدرسه با استفاده  والدین قبل از ورود کودک بهمتحول کنند.کودکان خالق به بزرگساالن خالق درآینده تبدیل شده و جامعه را 

ازبازی های خالقانه مانندلگوآموزشی وکالسهای افزایش خالقیت کودکان با پرورش خالقیت کودکان خود موجبات موفقیت های 

 تحصیلی کودک درمدرسه رافراهم آورند.
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