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دبستانی بر خالقیت  بررسی اثربخشی پویانمایی آثار نقاشی کودکان پیش

 1آنان

 4شیما فرهنگ رازی ، 3، الله خرازیان2علی سعیدی 

 چکیده 

 و  کندمی  ظهور  کودک  زندگی  اول  یهاسال  در  خالقیت  شناسانروان  غالب  نظر  به  که  جا  آن  از

 را  ختالق   تفکتر  کته  استت  عواملی  نیترمهم  از  تخیل  تردید  بدون  است،  همراه  تخیل  با  آغاز  در

 اهمیت  حائزالعاده  فوق   کودکی،دوره    در  ذهنی  هایآفرینشمسئله    به  توجه؛ لذا  سازدمی  ممکن

کودکان بر خالقیتت ی پویانمایی آثار نقاشی  رگذاریتأثحاضر بررسی میزان    پژوهش  است. هدف

دبستانی دختر و پسر در ناحیته هفتت آنان است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کودکان پیش

گیتری در دستترس انتختاب شتدند. روش صورت نمونهنفر به  82از بین آن ها    که  مشهد است

هتای ترستیم شتده پژوهش آزمایشی بپیش آزمون و پس آزمون بود. ابزار پژوهش شامل نقاشی

-های جمعها است. دادهکودکان، عروسک و پویانمایی ساخته شده از روی همان نقاشی  توسط

هتای کودکتان در آوری شده در این پژوهش برآیند نمرات خالقیتت استتنباط شتده از نقاشتی

گتذاری سته نفتر از استاتید متخصتح در حتوزه آزمون بود که از طریق نمرهآزمون و پسپیش

 هتا از روش مقایستهودکان به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل دادهویژه خالقیت کخالقیت و به

ها با استفاده از آزمون تی همبسته تجزیه آزمون استفاده شد و دادهآزمون، پسگروهی پیشبین

و تحلیل شد. همچنین برای مقایسه نمرات دو گروه دختر و پسر از تی مستقل استفاده گردید. 

و همچنتین   حتاکی از آن استت کته پویانمتایی و حرکتت در ایجتاد انگیتزه  آمدهدستبهنتایج  

آزمتتون و داری بتتین نمتترات پیشخالقیتتت کودکتتان تتتأثیر چشتتمگیری دارد، و تفتتاوت معنتتی

 آزمون کودکان دختر و پسر، وجود دارد.پس
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 مقدمه

نامشخح و کنار   ندهیمواجهه با آ  یمؤثر برا  یابزار  وها  مهارت  نیتراز مهم  یکامروزه ی  تیخالق

نفس، قتدرت بته طتور مثبتت بتر عتزت  تیت. خالقشودیمحسوب م  یزندگ  یهاآمدن با چالش

، 1هرینتان)  گتذاردیم  ریتتأث  وانو ستالمت ر  یستتی، بهزجتهیو در نت  یستازگار  یی، توانایدرون

است و   شدهیمانجام    درگذشتهتفکر خالق راهی است برای فراتر رفتن از کارهایی که    (.2020

هتایی بترای استتقبال از آینتده )پورستلیم و همکتاران، ها و ایتدهحلهارسیدن به دستاوردها، ر

1393 .) 

هایی جدید است که منجر به تولید محصولی جدید و با کیفیتت بتاال خالقیت فرایند تولید ایده

توانتد توانتایی (. محتیط یتادگیری می2010،  3؛ نقل از رایت1995،  2)استرنبرگ و لوبارتشود  

انتد کته طراحتی خالقیت کودکان را تحت تأثیر قرار دهد. محققان حتوزه خالقیتت نشتان داده

هتای خالقانته در هتا بتر توستعه مهارتهایی کته تمرکتز آنهای آموزشی )برنامهمناسب برنامه

دکتان شتود توانتد موجتب افتزایش ظرفیتت ختالق کوی واقعی و طبیعتی استت( میهاطیمح

، 6پالکتر و همکتاران  ، نقتل از2004  ،5اسکات؛ لریتز و متومفرد،  2004،  4ایساکسن و تریفینگر)

توانند باعث افزایش های اجتماعی کودکان می(. معلمان و والدین از طریق توسعه فعالیت2013

کتان کود محتدودکردنیا مانعی برای خالقیت( شوند. در واقع تصمیم به تشویق و یتا )خالقیت  

رایتت، )  رنتدیگیممربوط به تصمیماتی است که افراد در محیطی کته کودکتان حضتور دارنتد  

ی، تقویت غیرمنتظره و داشتن روحیه مثبتت ریگمیتصم( به آزادی در  2018)  7(. آمابیل2010

کند و از طترف دیگتر فشتار عوامل مهم و تأثیرگذار بر خالقیت اشاره می  عنوانبهبرای نوسازی  

 داند.  گروه همساالن و ارزشیابی را عوامل محدودکننده آن می

ها دارد و هتر چته ی در آینده آنریگچشمی نخستین رشد در کودکان تأثیر  هاسالی  هاتجربه

متادگی بیشتتری بترای فراگیتری از غنای بیشتتری برختوردار باشتند، کودکتان آ  هاتجربهاین  
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(. هتدف 2006،  1گاریتا گوردوبیتل)  هتا نیازمندنتدکنند که در آینده بته آنموضوعاتی پیدا می

یی همچتون برختورد بتا مستائل هادغدغتهآموزش و پرورش از آموزش خالقیت، پاسخ دادن به 

، 2شتاهین) لوم استی نامعاندهیآمبهم، مقابله با جهان به سرعت در حال تغییر و روبرو شدن با 

های کودکستان بتر ایتن استاس (، آموزش و یادگیری در محیط2000)  3(. از نظر رزنیک2010

-که کودکان دوست دارند چه کارهایی انجام دهند. کودکان تمایل دارند پتروژه  ردیگیمصورت  

 ی ختود بتازی کننتد،هاستازهدیدگاه خود خلق کننتد، بتا تولیتدات و دستت  بر اساسهایی را  

تولیدات خود را با دیگران به اشتتراک بگذارنتد، و در متورد تجتارب ختود تأمتل کننتد و ایتن 

 لیت، هتدف از آمتوزش در اوانی؛ بنتابراشودها میهایی جدید در آنفرایندها منجر به خلق ایده

 خالق کودکان باشد.  یارتقا و پرورش استعدادها یبرا  ییهافرصت  جادیا  دیبا  یکودک

بیشتتر موردتوجته قترار گرفتته استت، خاصتیت   در زمینه خالقیتت  شناسانروانآنچه در بین  

)توانتایی تولیتد   4ی آن یعنی سیالی یا روانتیهامؤلفهواگرایی تفکر بر اساس دیدگاه گیلفورد و  

ها یتا رویکردهتا(، اع ایتده)توانایی تولید یا کاربرد انتو 5ی یا تنوعریپذانعطاف(، هادهیاتعداد زیاد 

توانتایی گستترش یتک متتن بتا )  7های نو و بدیع( و بستط)توانایی ایجاد ایده  6اصالت یا تازگی

های قتدیمی ی کته متفتاوت از شتیوهاگونهبهاستفاده از جزئیات و توانایی تعریف مجدد ادراک  

صالت بیشترین اهمیت (. در بین مولفه های مذکور، ا1394هاشمی و همکاران،  )  است  (متعارف

کته در بررستی یتک اثتر کنند و از آنجاییرا دارد و برخی خالقیت را با همین مولفه تعریف می

-واحد با موضوع مشخح، اصالت و بسط بیشترین کتارآیی را دارنتد و در ستنجش آثتار دانتش

امه بیشتر اند، در ادآموزان در پژوهش حاضر نیزبه خاطر همین ویژگی مورد استفاده قرار گرفته

 گیرند.مورد بررسی قرار می

گتردد. متیاصالت به توانایی ذهن در نوآوری و ابداع یک ایده یا محصول نو و منحصر به فترد بر

های رایتج و تکتراری دور ها و عادتها، قالبتوانند از کلیشهاند که میافرادی دارای این توانایی

آمتوزان قبتل از آن بسیاری از دانتشهایی بسیار متفاوت از دیگران ارائه دهند. البته شده و ایده
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پذیری خود انعطاف  و  های سیالیهای مبتکرانه تولید کنند نیاز به توسعه مهارتکه بتوانند ایده

 یآمتوزکند؛ اگر دانتشدارند. تمرکز بر سیالی به عنوان نقطه شروع به توسعه اصالت کمک می

هتای بر خالف ایتدهوی  ۀکه یک یا دو اید ی وجود داردتولید کند، احتمال بیشتر  زیادهای  ایده

های خود را مقایسه ایده  سازدآموزان را قادر میپذیر دانشتفکر انعطاف  .دیگر باشد  انآموزدانش

 یهمتهای کته بتر ختالف  ها چقدر متفاوت از ایده های دیگری هستند؛ ایدهد آننکنند تا ببین

آمتوز در ایتن درس ایتده ابتکتاری در نظتر گرفتته دانتشی  تواند برامی،  های دیگران باشدایده

های اصتیل و نوآورانته گیلفورد این ویژگی و خصیصه را توانایی تولید ایده    .(1397)دراپو،  شود

آزمون عنوان  های گیلفورد برای تفکر واگرا، تازگی )اصالت( یا ابتکار به وسیلهداند. در آزمونمی

شود و از شود. در این آزمون داستان کوتاهی به آزمون شونده گفته میگیری میاندازه  1داستان

داند را بازگو نماید، هرچته ناسب میهایی را که برای داستان مشود تا تمام عنواناو خواسته می

 (. 1399گیرد)سیف،  ها تعلق میی بیشتری به آنتر باشند، نمرهتر و بدیعها تازهعنوان

سازی و کامتل کتردن موضتوع و افتزودن جزئیتات وابستته بته آن بسط به توانایی گسترش، به

پردازد و چیزی را از قلم میگردد. اندیشه بسط یافته به کلیه جزئیات الزم برای یک طرح  میبر

آمتوزان دانتش  مستلزم آن استت کتههای تفکر خالق، تفکر واگرا  مهارت  سایرمانند  اندازد.  نمی

باشتند. داشتته  از محتتوا    روشتنیدرک    ،گسترش یک مبحث، مفهوم، مقوله، و یا موضوع  برای

بسط در دنیای واقعی هایی از  هنگام معرفی مفهوم بسط به عنوان یک مهارت تفکر خالق، مثال

و یتا آثتار  ها، دنباله فیلمهای مسکنال، رایانه ها، بازسازیآموزان بزنید )به عنوان مثبرای دانش

هایی که برای پاسخ به یک نگرانی یتا مشتکل علمی، سازمان  مفاهیمها یا  نظریهادبی کالسیک،  

را در   گستترش کیفتیان  آموزان کمک کنیتد تتا تفتاوت میتبه دانش  اند(.در جامعه ایجاد شده

تکترار و   )البتته  های مختلف بفهمنتدجزئیات یا تکرار یک ایده به روش  ۀساد  افزودنِمقایسه با  

. یک راه برای انجام این کار ایتن استت افتد(افزودن جزئیات، بیشتر از گسترش کیفی اتفاق می

نی کته حرفتی بترای های نوشته شده را )به عنوان مثال، یک مطلب طوالآموزان نمونهکه دانش

تر که در واقع بسط بیشتری را فتراهم کترده استت( مقایسته گفتن ندارد را با یک مطلب کوتاه

بخشتی بته از نگاه گیلفورد این خصیصه یعنی توانتایی ستازماندهی و نظام  .(1397)دراپو،  کنند

 ها.  ها به صورت ذهنی و سپس گسترش دادن آنایده

تواننتد بته کمتک . کودکتان میدیتآیمای کودکان به حستاب  یک جزء اساسی از دنی  2نقاشی 

خالقیت تصاویر مختلفی را خلق کنند. مهتارت نقاشتی در کودکتان بتر اثتر تجتارب شخصتی، 
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تواند به های شخصی کودکان نمیگیرد. تنها ویژگیشکل می  دوستان نزدیک، خانواده و معلمان

هتای شخصتی، بلکه، عالوه بتر ویژگتی  های ترسیمی کمک کندها در بهبود نقاشی و مهارتآن

ی بر ایتن مؤثری آموزشی و معلمان نقش  هاطیمح  ،ی ابتدایی کودک همچون خانوادههاطیمح

وی ختود را چگونته   کته  دهتدیمهای کودک به ما نشان  (. نقاشی2010،  1اُگاس)  مهارت دارند

شتود. نقاشتی مترتبط متیگردد و چگونه با جهان پیرامون ختویش  بیند، چگونه متحول میمی

تمتامی شخصتیت اوستت  آشتکارکنندهکند، کودک در فراسوی لذتی که برای کودک ایجاد می

و بته  کننتدیمهای هنری توجه کودکان را به محصولی که تولید (. فعالیت9،  1391،  )دادستان

کنتی و ر) شتودها میکند، این توجه موجب تقویت قوای خالق در آنفرایند تولید آن جلب می

(. در نقاشی، سعی کودک بر این است که شیئی تازه و جدید به وجتود آورد و 1394همکاران،  

چنانچه این فعالیت موردتوجه قرار گیرد و در مسیر واقعتی ختود توستعه یابتد بتدون شتک در 

، بته نقتل از رکنتی و همکتاران، 1389ختدامراد،  )  ثر بتودهمتؤپرورش خالقیت کودکان روشی  

 توان با تبدیل نقاشی به پویانمایی، بر این تأثیر افزود. ی( و حتی م1394

سازی نیتز نمایی و متحرکهای دیگری مانند زندهاست. ترجمه 2پویانمایی ترجمه واژه انیمیشن

از این واژه به عمل آمده است. انیمیشن روش جاندار نمتودن چیزهتا، ایجتاد تصتور حرکتت در 

ی، ستازدر متحرک(.  1391، بته نقتل از باغستتانی،  1383است )پاکباز،    جانیبتصاویر اجسام  

صورت تصتور حرکتت بتا شوند. پویانمایی معموالً بهتصاویر ثابت به موجوداتی جاندار تبدیل می

 شود. دیدن مجموعه تصاویری که کتودکپشت هم قرار دادن تعدادی تصویری ثابت تعریف می

اند، خودش مسحورکننده استت. کرده حرکتخود به وجود آورده و سپس زنده شده و شروع به 

ی است که واقعاً هوشتمند بته اگونهبهعملکرد آنها    که  هایی از تصاویر متحرکمشاهده مجموعه

 قبالًبوده و    فردمنحصربهاست. عالوه بر اینها، خلق چیزی که    زیانگجانیه  داًیشد،  رسندیمنظر  

کننتد کته روزه کودکان در دنیایی رشتد متینهایت افسون کننده است. امهرگز انجام نشده، بی

قشتر استت.  ها  ها، نمایش تبلیغات و دیگر رسانهمملو از تصاویر دیداری از جمله تلویزیون، فیلم

یی اوستت، بنتابراین جتای تعجتب نیستت کته قشر شنوااز  تربزرگبینایی مغز انسان پنج برابر 

: 2009،  3دهند )اُکانتلسخ مثبت میکه دیداری هستند پا  یادگیریهای  آموزان به فرصتدانش

90.)   
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-های هنری باعث افزایش خالقیتت کودکتان متیاند که فعالیتهای مختلف نشان دادهپژوهش

؛ 1392؛ نتتاجی و همکتتاران، 1394؛ رکنتتی و همکتتاران، 1394، محمتتدزادهشتتوند )حستتینی و 

های انجتام پژوهش(. 2012، 2؛ یانگ و هانگ2009،  1کاراکلی  ؛1395  نجیبی،  ؛1395،  پورکاظم

نمتتایش ختتالق، نشتتان از تتتأثیر مثبتتت آن بتتر خالقیتتت و ستتیالی و آمتتوزش  بادررابطتتهشتتده 

 (. پتژوهش2009کلی،  ارا؛ کت2013،  3فرخ یاس و همکتارانی ذهنی کودکان دارد )ریپذانعطاف

های کالمتی و گرافیکتی که با هدف بررسی اثربخشی اجرای برنامه  ( نیز2006)  گوردوبیلگاریا  

بر خالقیت کودکان انجام شد نشان داد که برنامه فعالیت کالمی، ترسیمی و شکلی، تولیتدی و 

 4استت. ویلتر و بتروم فیلتد  متؤثرخالقیت نمایشی طراحی شده در افزایش خالقیتت کودکتان  

ی فنتاوری، انجتام ریکارگبهفکر خالق کودکان از طریق  نیز پژوهشی با هدف افزایش ت  (2002)

قترار گرفتنتد. نتتایج   هارستانههای تصویری از طریق  دادند و در آن کودکان در معرض آموزش

نشان داد که آموزش از طریتق فنتاوری اطالعتات بته افتزایش خالقیتت و تتوان یتادگیری، در 

 شود.  فراگیران منجر می

هدف بررسی اثربخشی نقاشی درمانی بر خالقیت و رشد اجتماعی   ( با1394رکنی و همکاران )

 مؤثر  و  جذاب  هایروش  جمله  از  درمانی  نقاشی  کودکان انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که

است. همچنتین در مطالعته جمتالی  سال  6تا  4  کودکان اجتماعی رشد و خالقیت افزایش  در

هدف تعیتین اثربخشتی نقاشتی آزاد بتر رشتد خالقیتت ( که با  1392)  فیروز آبادی و همکاران

عتواملی  از یکتی نقاشی آموزش درمورداستتفاده    هایکودکان انجتام شتد نشتان داد کته روش

( در 2003) . حبیبتتیباشتتدیم ارتباط در کودکتتان خالقیت کتتاهش یا افزایش با کتته هستند

پترورش خالقیتت پژوهشی که هدف آن بررسی تأثیر آموزش نقاشی بته روش تصویرستازی در 

دبستانی بود به این نتیجه دست یافت که آموزش نقاشی بته شتیوه تصویرستازی کودکان پیش

(. 1392تواند به افزایش خالقیت کودکتان منجتر شتود )نقتل از بتدری و همکتاران، ذهنی، می

ی فراشتناختی خالقیتت هامؤلفته( نیز نشان داد که آموزش  1392)  پژوهش، احدی و همکاران

آمتوزان بته افتزایش خالقیتت آنتان پردازی و بازی( به دانشپردازی، ایدهزی، داستان)تصویرسا

( در پژوهشی دیگر با عنوان اثربخشی نمایش ختالق 1393شود. عسگری و همکاران )منجر می

دبستانی شهر همدان نشان دادند که با استتفاده از روش نمتایش آموزان پیشبر خالقیت دانش

 
1 Karakelle 
2 Yang, S. Y., & Huang 
3 Farkh Yas & et al ، 
4 Wheeler & bromfield 
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( در پژوهشی نیمه 1392)  فراملکی  کودکان را افزایش داد. پارسامنش و  توان خالقیتخالق می

های وانمودی شعر بر پرورش خالقیت کودکان پرداختنتد. نتتایج آزمایشی به بررسی تأثیر بازی

این مطالعه نشان داد که آموزش بازی های وانمودی بر افتزایش خالقیتت کودکتان تتأثیر دارد. 

نیز نشان داد که آموزش خالقیت بر مهتارت حتل مستاله در   (،1399پژوهش مرادی و قبادی )

 کودکان پیش دبستانی تأثیر مثبت دارد. 

(، در پژوهشی بتا 1391هایی انجام شده است. مفیدی و کفیلی )در زمینه انیمیشن هم پژوهش

آموزان های پویانمایی در رشد اخالق دانشعنوان بررسی اثربخشی آموزش اخالق به کمک فیلم

های پویانمایی توانسته استت آگتاهی آموزش اخالق به کمک فیلم دبستانی دریافتند که  پیش  

شجاعت، مهربانی،   دبستانی را در مورد مفاهیم اخالقی )روحیه احترام، راستگویی،کودکان پیش

نجیبی و   .وجدان، همدلی( افزایش دهد و بیشترین تاثیر آموزش اخالق روی مفهوم احترام بود

( در پژوهشی به بررسی اثربخشی پویانمایی )انیمیشن( بتر خالقیتت کودکتان 1395همکاران )

این پژوهش نشان داد که کودکان پیش دبستانی که از طریق پیش دبستانی پرداختنتد. نتتایج  

اند یادگیری باالتری نسبت به کودکانی که به روش متداول پویانمایی )انیمیشن( آموزش دیده

 .چنین خالقیت آنان نیز افزایش یافته استآموزش دیده اند داشته و هم

شتود کته خالقیتت در های انجام شده در حوزه خالقیت کودکتان مشتاهده میبا مرور پژوهش 

 ،شتعر و قصته ،نقاشتی، بتازی  ،های آموزشی از جملهکودکان قابل ارتقاء است و از طریق برنامه

کودکان را افزایش داد. با این حتال پژوهشتی توان خالقیت  های تصویری و ... مینمایش، رسانه

های کشیده شده توسط کودکان و تبدیل آن به عروسک و پویانمایی که در آن اثربخشی نقاشی

حاضتر بته بررستی پتژوهش    لتذابر خالقیت مورد مطالعه قرار گرفته باشد، انجام نشتده استت  

فرضیه های زیر را متورد بررستی   و  پردازدها میاثربخشی پویانمایی آثار کودکان بر خالقیت آن

 دهد:قرار می

 فرضیه اصلی: پویانمایی نقاشی کودکان بر خالقیت آنان تأثیر دارد. •

 فرضیه فرعی اول: پویانمایی نقاشی کودکان بر خالقیت کودکان دختر تأثیر دارد. •

 فرضیه فرعی دوم: پویانمایی نقاشی کودکان بر خالقیت کودکان پسرتاثیر دارد. •

آزمتون کودکتان دختتر و پستر آزمتون و پسعی سوم: بین نمترات پیشفرضیه فر •

 داری وجود دارد.تفاوت معنی
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 روش شناسی

هتا پژوهش حاضر که با هدف تعیین اثربخشی پویانمایی آثار نقاشتی کودکتان بتر خالقیتت آن

آمتاری ایتن پتژوهش  آزمتون بتود. جامعتهآزمون و پسی با پیششیآزماانجام شد یک پژوهش 

نمونه آمتاری که    شهر مشهد است   7دبستانی در ناحیه  ل نوآموزان پسر و دختر دوره پیششام

-و مرکتز پتیش مهتدکودک 3پستر، در  39دختتر و  43کودک، شتامل  82آن،    موردمطالعهو  

دبستانی مختلف را شامل شد. انتخاب این مراکز بر اساس اعتالم آمتادگی و همکتاری ختود آن 

پتذیری کته بتین شرایط سنی و حس همکاری و مسئولیت درنظرگرفتنمراکز صورت گرفت. با  

سال( وجود دارد،  5تا   4دبستانی اول )شیبه پ سال(، نسبت    6تا    5دبستانی دوم )کودکان پیش

دبستانی دو انتخاب شدند. در هرکدام از این مراکز، کتل ا از بین کودکان پیشهتمامی آزمودنی

 دبستانی دوم مورد سنجش قرار گرفتند.کودکان پسر و دختر در دوره پیش

آوری شتده در ایتن پتژوهش برآینتد نمترات خالقیتت های جمع: دادههادادهابزار گردآوری   

آزمون در دو مولفه اصالت و بسط بود مون و پسآزهای کودکان در پیشاستنباط شده از نقاشی

ویژه خالقیت کودکان گذاری سه نفر از اساتید متخصح در حوزه خالقیت و بهکه از طریق نمره

ۀ مرحلتعروسک ساخته شده از روی نقاشتی انتختابی در  مورداستفادهبه دست آمد. ابزار بعدی 

 مرحلتهانتختابی در    کاراکتری همان  است و سپس ساخت انیمیشنی کوتاه که از رو  اول آزمون

)استتفاده از نمتره نقاشتی   مورداستتفادهروایی صوری ابزار    آوردندستبهاول ساخته شد. برای  

تن از متخصصین حوزه خالقیت استفاده شده است. بتا نظتر آنتان از بتین چهتار   3کودکان( از  

به علت امکتان استتفاده و   پذیری و بسط، دو مؤلفه اصالت و بسطمؤلفۀ سیالی، اصالت، انعطاف

 ها در یک نقاشی واحد، برای تعیین میزان خالقیت آثار، انتخاب شدند.  نمره گذاری آن

دبستتانی و حضتور در کتالس، از کودکتان برای اجرای پژوهش، بعد از مراجعه به مرکتز پتیش

راه  خواسته شد که یک آدمک دختر با مشخصات موهای بلند، دامن بلند، لباس قرمتز، جتوراب

توانتد یکتی از و دارای کفش را در ذهن خود، مجسم کنند که هم سن خودشان است و می  ،راه

دوستانشان بشود. از کودکان خواسته شد که از طریق یحث و گفت و گتو یتک استم مشتترک 

ها و با کمک خود های مختلفی گفته شد و از بین آنبرای دوست خیالی خود انتخاب کنند. نام

این دوست خیالی و مجسم شتده  شد کهنرگس انتخاب شد. سپس از آنان خواسته ها، اسم  بچه

و یتک   A4در ذهن خود را روی کاغذ ترسیم کنند. در این مرحله یتک ورقته کاغتذ در ابعتاد 

در اختیار هر کودک قرار داده شد. انتخاب جهت کاغذ   کنپاکرنگ و یک    12ی  مدادرنگجعبه  

قرارگیری در صفحه و غیره، به عهده خود کودک بود. در موارد دیگر هم مانند استتفاده   نحوهو  
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کند که کودک آزاد گذاشته شد. خالقیت کودک زمانی بروز می،  از نمادهای دیگر اطراف آدمک

دهتد. آفریند و شتکل متیدآگاه و تخیل خود، میدر تصویر را از طریق ضمیر ناخو  روتحولییتغ

هتای دبستانی دیگتر نیتز اتفتاق افتتاد و نقاشتیروند اجرا با تمام جزئیات آن، در دو مرکز پیش

 آوری شد. کودکان جمع

نقاشتی( متورد   82)  هاینقاشتدر نظر گرفتته شتده بتود،    ،ای که از قبل بین دو مرحلهدر وقفه

گذاری آنان از لحاظ خالقیت توستط داوران، مشتترکات آنهتا نمره بررسی قرار گرفت و عالوه بر

هتای مشتترک ترستیم بر استاس ویژگی  کاراکتراستخراج گردیده و یک نقاشی کودکانه از این  

تتر و دقیتق  نقاشتی  شد. بعد از اینکه با نظر خود کودکان اصالحاتی در نقاشی صورت گرفتت و

کشیده شده آن به عروسک تبدیل شد)شتکل   کترکارابه شخصیت گفته شده گردید،    ترنزدیک

ی ستازشنیمیان  افتزارنرمی نقاشتی، بتا استتفاده از  دوبعد(. سپس، برای ایجاد حرکت  1شماره  

های کودکان استفاده به حرکت در آمد. کل کار انیمیشن تماماً از نقاشی  کاراکترهمان    1پریمیر

 کودکان انتخاب شده بود.های  انیمیشن نیز از بین نقاشی نهیزمپسشده است. 

 
 : عروسک ساخته شده از روی نقاشی کودکان1شکل شماره 

دبستانی مراجعه شتد. در مرحلۀ دوم آزمون، بعد از گذشت یک ماه، دوباره به همان مراکز پیش

ی از شخصیت خیالی نرگس که ترسیم کترده بودنتد و زیهر چدر ابتدا از کودکان خواسته شد  

 
1 Adobe Premiere 
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در خاطرشان هست، بیان کنند. سپس انیمیشن ساخته شتده و عروستک نترگس بته کودکتان 

نشان داده شد. بعد از آنان خواسته شد تجسم کنند همراه نرگس مشغول بازی با توپ هستند. 

نا و مشترک بتین دختتران و علت انتخاب بازی با توپ این بود که توپ بازی کردن فعالیتی آش

توانند حرکتت را نشتان پسران است و عالوه بر این، کودکان در ترسیم توپ بازی، به خوبی می

شتد. ستپس از دهند. انتخاب موضوعات پیچیده، باعث عدم درک کودک و سرباز زدن از آن می

تتوپ ترستیم کودکان خواسته شد همان کارآکتر  نرگس را همراه با خودشان در حال بازی بتا  

و مدادرنگی و پاک کتن   A  4کنند. در این مرحله نیز مانند مرحله قبل، به آنها یک برگ کاغذ  

ی قبتل، بته عهتده داده شد و انتخاب جهت کاغذ و نحوه قرارگیری در صفحه و... مانند مرحلته

 آوری گردید و مورد تحلیل قرار گرفت..  ها جمعخودکودک بود. در پایان نقاشی

 ده هاتحلیل دا

که نتایج ،  ها می پردازدتحقیق حاضر به بررسی اثربخشی پویانمایی آثار کودکان بر خالقیت آن

نمتره )  492هتای متورد نیتاز شتامل گیترد. دادهآن به طور کلی مورد تجزیه و تحلیل قرار می

آزمتون( استت کته آزمون و پتسکودک در دو مرحله پیش  82نمرات سه داور در مورد نقاشی  

آزمتون نمترات خالقیتت آزمتون و پتستجزیه و تحلیل قرار گرفت. بترای مقایستۀ پتیشمورد  

)جفتی( استفاده شد. معموالً از این آزمتون در شترایطی استتفاده   همبسته  tکودکان، از آزمون  

شود که محقق قصد دارد تأثیر نوعی مداخله را بر روی یک گروه در دو زمان متفاوت متورد می

 مستقل استفاده شد.   tرای مقایسه نمرات دو گروه دختر و پسر از و ببررسی قرار دهد  

 آزمونآزمون و پس: آماره های توصیفی نمرات پیش1جدول شماره

 شاخص آماری میانگین انحراف معیار واریانس دامنه تغییرات

 جنسیت  دختر  پسر دختر  پسر دختر  پسر دختر  پسر

 آزمون پیش 16/41 81/32 04/19 71/15 90/362 09/247 80-10 60-10
 1داور 

 آزمون پس 04/56 05/42 61/17 54/14 18/310 47/211 100-20 70-10

 آزمون پیش 88/34 33/28 69/18 48/15 39/349 91/239 80-10 60-5
 2داور 

 آزمون پس 32/52 58/38 45/16 08/15 65/270 56/277 90-30 70-10

 آزمون پیش 16/41 64/35 67/18 44/17 61/348 18/304 90-10 70-10
 3داور 

 آزمون پس 83/58 94/47 06/16 16/72 13/258 89/279 100-20 80-10
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درصتد(   4/52نفتر )  43ها از بین کودکان مورد بررستی تعتداد  با توجه به تجزیه و تحلیل داده

پسر بودند کته آمتار توصتیفی نمترات آنتان بته تفکیتک   درصد(    6/47نفر )  39و تعداد  دختر  

همانگونته کته در جتدول آمده استت.    1آزمون در جدول شماره  آزمون و پسجنسیت در پیش

آزمتون بتا آزمتون و پسشود میانگین نمترات نقاشتی هتای کودکتان در پیشفوق مشاهده می

  یکدیگر متفاوت است.

 خالقیت آنان تأثیر دارد.پویانمایی نقاشی کودکان بر  فرضیه اصلی:

همبسته جهت مقایسه میتانگین نمترات نقاشتی کودکتان در   T اطالعات حاصل اجرای آزمون

 آمده است.  2قبل و بعد از مداخله در جدول شماره 

آزمون و برای مقایسه نمرات خالقیت کودکان در پیش T : آماره های آزمون2جدول شماره

 آزمون پس

 داری معنی df t انحراف استاندارد  میانگین شاخص آماری

 1داور
 93/17 19/37 آزمون پیش

81 956/7- 000/0 
 59/17 39/49 آزمون پس

 2داور
 45/17 76/31 آزمون پیش

81 676/7- 000/0 
 16/17 79/45 آزمون پس

 3داور
 19/18 53/38 آزمون پیش

81 704/8- 000/0 
 17/17 65/53 آزمون پس

 05/0آزمتون در ستط   آزمتون و پسنشان می دهد که نمترات پیش  2اطالعات جدول شماره  

دهد آثار کشیده شده توسط کودکان، پس از پویانمایی از طریتق معنی دار است و این نشان می

 ها موثر بوده است. های خالقیت نقاشی آنساخت عروسک و نمایش انیمیشن بر  جنبه

 یی نقاشی کودکان بر خالقیت کودکان دختر تأثیر دارد.پویانما فرضیه فرعی اول:

مقایسه فرضیه فرعی اول به دنبال بررسی اثر پویانمایی آثار کودکان دختر بر خالقیت آنان بود.  

 Tآزمون خالقیت کودکان دختر، بر اساس محاسبات از طریق آزمتون  آزمون و پسنمرات پیش

 بدست آمد.  
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آزمون  برای مقایسه نمرات خالقیت کودکان دختر در پیش T آزمون: آماره های 3جدول شماره

 آزمونو پس

 df t انحراف استاندارد  میانگین شاخص آماری
داری  معنی

05/0› 

 1داور 
 04/19 16/41 آزمون پیش

42 957/5- 000/0 
 61/17 04/56 آزمون پس

 2داور 
 69/18 88/34 آزمون پیش

42 761/6- 000/0 
 45/16 32/52 آزمون پس

 3داور 
 67/18 16/41 آزمون پیش

42 377/7- 000/0 
 06/16 83/58 آزمون پس

آزمتون نشان داد که بین نمرات خالقیت کودکان دختر در پیش  3اطالعات جدول شماره    طبق

است  05/0داری کمتر از مقدار خطای و مقدار معنیآزمون تفاوت معنی داری وجود دارد و پس

می توان گفت پویانمتایی آثتار کودکتان دختتر بتر نمترات   نی؛ بنابراو این فرضیه نیز تأیید شد

 آزمون خالقیت آنان اثر گذاشته است.پس

 پویانمایی نقاشی کودکان بر خالقیت کودکان پسرتاثیر دارد.  :فرضیه فرعی دوم

کودکان پسر بر خالقیت آنان بود. مقایسته فرضیه فرعی دوم به دنبال بررسی اثر پویانمایی آثار  

 Tبر اساس محاستبات از طریتق آزمتون  ،آزمون خالقیت کودکان پسرآزمون و پسنمرات پیش

 بدست آمد.  

آزمون برای مقایسه نمرات خالقیت کودکان پسر در پیش T : آماره های آزمون4شماره جدول

 آزمونو پس

 داری معنی df t انحراف استاندارد  میانگین شاخص آماری

 1داور 
 71/15 81/32 آزمون پیش

38 860/5- 000/0 
 54/14 05/42 آزمون پس

 2داور 
 48/15 33/28 آزمون پیش

38 140/4- 000/0 
 08/15 58/38 آزمون پس

 3داور 
 44/17 64/35 آزمون پیش

38 969/4- 000/0 
 72/16 94/47 آزمون پس
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آزمون و نشان داد که بین نمرات خالقیت کودکان پسر در پیش  4شماره  طبق اطالعات جدول  

است و  05/0داری کمتر از مقدار خطای آزمون تفاوت معنی داری وجود دارد و مقدار معنیپس

می توان گفت پویانمایی آثار کودکان پسر بتر خالقیتت آنتان  نی؛ بنابرااین فرضیه نیز تأیید شد

 اثر گذاشته است. 

داری آزمون کودکان دختر و پسر تفاوت معنتیآزمون و پسبین نمرات پیش  فرضیه فرعی سوم:

 وجود دارد.

برای مقایسه نمرات خالقیت کودکان دختر و پسر در   T : آماره های آزمون5جدول شماره

 زمونآآزمون و پسپیش
مقدار 

 داری معنی
t 

 شاخص آماری میانگین انحراف معیار

 جنسیت  پسر دختر  پسر دختر 

 آزمون پیش 82/32 16/41 71/15 04/19 190/3 035/0
 1داور 

 آزمون پس 05/42 04/56 54/14 61/17 135/4 000/0

 آزمون پیش 33/28 88/34 48/15 69/18 527/0 090/0
 2داور 

 آزمون پس 58/38 32/52 08/15 45/16 958/3 000/0

 آزمون پیش 64/35 16/41 44/17 67/18 208/0 171/0
 3داور 

 آزمون پس 94/47 83/58 16/72 06/16 749/4 004/0

آزمون خالقیت کودکان دختتر و پستر، براستاس محاستبات از آزمون و پسمقایسه نمرات پیش

آزمتون آزمتون و پسداری( نمترات پیشمقدار )معنتی  -pبدست آمده و چون    Tطریق آزمون  

آزمتون نمترات خالقیت دختر و پسر  در بررسی هر سه داور )به جتز داور اول و ستوم در پیش

در ایتن ستط     ؛ لتذاسایر موارد کوچکتر از سط  معنتی داری استت  خالقیت دختر و پسر( در

توان گفت بین نمرات خالقیت کودکان دختر و پستر) بته شود و در نتیجه میفرض صفر رد می

-آزمون تفاوت معنیآزمون و پسآزمون( در پیشجز در بررسی داور اول و سوم در نمرات پیش

 (.5)جدول شماره    گرددمیاین فرضیه نیز تایید  داری وجود دارد و 

   گیریبحث و نتیجه

شتود. خالقیت موضوعی است که امروزه بیش از هرزمان دیگری نسبت به آن احساس نیتاز می

زندگی پرتکاپوی امروزی و چالش ها و موقعیت های مبهم آن، متی طلبتد کته افتراد از ستط  

خالقیت نسبتاً باالیی برخوردار باشند. از طرفی در دنیای پر رقابت امروز انسان هتا نتاگزیر متی 
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های متنوعی داشته باشند و به نوعی در انتخاب های خود خالقانته عمتل کننتد. شوند انتخاب  

های غیر مستقیم انجام می گیرد. هرچه آموزش در دوران پیش از دبستان به طور کلی به شیوه

ها بیشتتر استتفاده شتود در محیط های آموزشی کودکان پیش از دبستان از ظرفیت خالق آن

  باالتری آماده ورود به سیستم آمتوزش رستمی خواهنتد شتد. های سطاین کودکان با مهارت

طبق دیدگاه تورنس ظرفیت خالق کودکتان در حتدود چهتار ستال اول دبستتان کتاهش پیتدا 

کند و پس از آن مجدد رو به افزایش می رود. و این کتاهش خالقیتت، بته دلیتل هماهنتگ می

دارد. با این وجود محیط های غیتر ها انتظار  کردن کودکان با نقش هایی است که مدرسه از آن

رسمی تر آموزش پیش از دبستان، مجال مناسبی خواهد بود تا کودکان به ظرفیت خالق ختود 

بیفزایند. نقاشی یکی از مهم ترین سرگرمی های کودکان به حساب می آید. که عالوه بر ایجتاد 

 ت. فرح و شادمانی مفاهیم آموزشی بسیاری از طریق نقاشی قابل آموزش اس

در پژوهش حاضر که هدف اصلی آن بررسی اثربخشی پویانمایی آثار کودکان بر خالقیتت آنتان 

ها در متورد فرضتیه اصتلی بود یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی مطرح گردید. تحلیل یافته

جدول شماره )  ها موثر استپژوهش نشان داد که پویانمایی آثار کودکان بر افزایش خالقیت آن

افزایش خالقیت در هر دو جتنس )فرضتیه فرعتی اول و دوم( مشتاهده شتد )جتدول   ( و این2

(، یانتگ و چانتگ 2006) 1هتای وایلتر و پرامفیلتدها بتا نتتایج پژوهش(. این یافته4و    3شماره  

(، همسو 2015) 2( و زاند و همکاران2014(، موسویان )2013( و فرخ یاس و همکاران )2012)

( که نشان دادند آموزش از طریتق انیمیشتن 2014) 3م و همکاراناست. همچنین پژوهش ایزال

( که متدعی بودنتد 2015)  4کند و یافته های فوزان و زینیفرایند یادگیری کودکان تسهیل می

هتا های آزادانه کودکان در محیط های آموزشی منجتر بته افتزایش خالقیتت آنبازی و فعالیت

 است.نیز تا حدی مؤید نتایج حاصل    شودمی

با توجه به اینکه فعالیت اصلی پژوهش حاضر درخواست از کودکان برای ترسیم نقاشی آدمتک 

با توجه به ابزار انیمیشن و عروسک بوده است می توان گفت ترسیم و هنر نقاشتی ابتزار اصتلی 

ویژه نقاشی و تتأثیر آن بتر برای اندازه گیری خالقیت کودکان است. در خصوص آموزش هنر به

هایی صورت گرفته که با یافته پژوهش حاضر همستو استت. از جملته خالقیت پژوهشپرورش  

 
1 Wheeler &Promfield 
2 zund & et al 
3 Islam & et al 
4 Fauzan & Zaini 
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 (، احتدی و همکتاران1390) این پژوهش هتا متی تتوان بته پتژوهش فیروزآبتادی و همکتاران

(، عطتتاری و همکتتاران 1394(، رکنتتی و همکتتاران )1394(، حستتینی و محمتتدزاده )1392)

 افزایش خالقیت دانش آموزان اشاره کرد.(، در زمینه اثربخشی آموزش نقاشی بر 1390)

های این پژوهش بتا مطالعتات انجتام در مورد تأثیر انیمیشن بر یادگیری مفاهیم مختلف، یافته

( و 2017(، بنتدورا )1391(، مفیتدی و کفیلتی )1395گرفته به وستیله نجیبتی و همکتاران )

( انجتام شتد، 2017دورا )( همسو است. در قدیمی ترین پژوهش ها که توسط بن2001)  1امرال

یادگیری از طریق مشاهده الگوهای ارائه شده در فیلم هتا بته اثبتات رستید. در مترتبط تترین 

کان پیش گردیتد کته کتود( انجتام شتد، مشتخح  1395مطالعه که توسط نجیبی و همکاران)

پویانما از طریق  به   دبستانی که  به کودکانی که  باالتری نسبت  یادگیری  اند  یی آموزش دیده 

 .روش متداول آموزش دیده اند داشته و همچنین خالقیت آنان نیز افزایش یافته است

نتتایج بته یکی از یافته های پژوهش حاضر بررسی تفاوت خالقیت کودکان دختتر و پستر بتود. 

آزمتون آزمتون و پسپیش دست آمده نشان داد بین نمرات خالقیت کودکان دختتر و پستر، در

دارد و تأیید شد که افزایش خالقیتت دختتران نستبت بته پستران در تفاوت معنی داری وجود  

ایتن دختران بیشتر بود.  آزمون نیز میانگین خالقیتآزمون بیشتر بوده است. البته در پیشپس

( که نشان داد تفکر خالق در کودکان دختر 2013یافته با نتایج پژوهش فرخ یاس و همکاران )

( و 1393های عسگری و همکاران )ست ولی با نتایج پژوهشباالتر از کودکان پسر است همسو ا

 ( ناهمسو است.1387) امیری و اسعدی

موضوع نقاشتی را توان به تفاوت نقاشی در دو جنس اشاره کرد. دختران در تبیین این یافته می

شتود می  دیده  بیشتری  هماهنگی در نقاشی دختراندهند و  به میزان قابل توجهی گسترش می

 های دختران، هتارمونیاست و همچنین در نقاشی  پسران  از نقاشی  ترشده  ر و حسابتظریف و

-ل متیؤادختران در هنگام نقاشی بیشتر از مربی خود ست  .است  بیشتر  زوایا  و  خطوط  رنگ،  در

 ختود از کمتتر آمیتزی رنتگ در هاآن. گیرد  قرار  او  قبول  مورد  کارشان  دارند  دوست  د، زیراکنن

به ستبب اینکته کمتتر از پسترها   دخترها  دارند.  رنگ  توازن  در  سعی  و  دهندمی  خرج  به  جرأت

در رنتگ آمیتزی  د،آورنخود را کمتر به زبان می رونی و دلخواهدهند و مطالب دخود را بروز می

کرده و در بیشتر موارد کامالً خود را مقید به ترسیم منظم و رنتگ   صورت درون گرا عملنیز به

پستران در  دهنتد.کنند، و به جزئیات اهمیت میبا دقت بیشتری می  آمیزی در فضایی مشخح

 
1 Emral 
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 بته ایعالقته هتا،و فترم رنگها انتخاب در و هستند، گرابرون  و  ، پرجرأت، رکمقایسه با دختران

-متی نقاشتی  احتیتاطبتی  و  سریع  خیلی  آنها  دهند.نمی  نشان  خاص  قاعده ای  و  داشتن ضابطه

-و به طور جدی و مصمم به کار می  گیرندمی  کار  به  باشند  داشته  دوست  که  را  رنگی  کنند. هر

از آنجایی کته خالقیتت  .دهندمی نشان دیگران به راآن ، بالفاصلهو پس از اتمام نقاشی  ،پردازند

، تفاوت در خالقیت بته نفتع در این پژوهش از طریق آثار نقاشی مورد سنجش قرار گرفته است

 دختران بوده است.

ویژه در دوره ی پتیش از انداختن قدرت تخیتل کودکتان در محتیط هتای آموزشتی بتهبه کار  

شتود بلکته تجربته هتای مطلتوب و هتا میدبستان، نه تنها موجب تقویتت تفکتر ختالق در آن

ستبحانی  کند.ارزشمندی را در ذهن کودکان در مورد محیط های یادگیری و آموزش ایجاد می

نشان دادند اجرای طرح برنامه درسی خالقیت محور بر   ( در پژوهش خود1393نژاد و حسنی )

دبستتانی در دو بعتد ستیالی و ابتکتار تتأثیر مثبتت دارد.  اگتر رشد درک خالق کودکتان پیش

محتوای یادگیری به شیوه غیرمستقیم و مبتنی بر بازی در آمتوزش هتای دبستتانی نیتز ادامته 

رو به افتزایش خواهتد بتود. همچنتین   داشته باشد، رشد خالقیت در کودکان در این دوران هم

( موید این است که طراحی دوره ی آموزشی داستتان آفرینتی 1392مطالعه ناجی و همکاران )

 دبستانی موثر است. در افزایش آفرینندگی کودکان پیش

شیوه جدید ارائه شده، درکالس توسط مربیان شود  با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می

کات اوت،   شود. به این ترتیب که کودک کارآکتری که خودش کشیده را به شیوه  به کار گرفته

هتای مختلتف از تواند آنرا حرکت دهتد. بتا ایتن کتار، او حالتتدهد و  میتکه کرده و برش می

اش ببینتد، ماننتد: پترواز کتردن، تواند روی صتفحه نقاشتیشخصیتی که خودش کشیده را می

های مختلفی بترای ایتن کتار در تواند زمینهو....همچنین کودک میپریدن، باال رفتن، خوابیدن  

نظر بگیرد، و حالتهای متفاوت شخصیت ترسیم شده توستط ختودش را ببینتد و تغییتر دهتد. 

هتای جدیتدی بترای های مختلف موقعیتتواند با جابجایی اجزاء کارآکترها در مکانکودک می

توانتد روی ر شخصیتی که خودش کشیده میی خود به وجود بیآورد. سشخصیت ترسیم کرده

ای بین بدن آدمکی که دوستش کشیده قرار بگیرد و بدین ترتیب بازی و تعامل جدید و سازنده

توانند به گیرد. این شیوه، روشی جدید است که مربیان با همراهی کودک میکودکان شکل می

عث ایجاد انگیزه و خالقیت آسانی شخصیت ترسیم شده توسط کودک را به حرکت درآورند و با

 در او شوند.
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های کودک و مراکز فرهنگتی از آنجا که نمایش و اجرای تاتر عروسکی جزئی از برنامه های مهد

شتود کته در اجراهتای نمایشتی بترای بچته هتا از عروستک و باشد، به مربیان پیشنهاد میمی

که بتا ابتزاری ستاده   های کشیده شده توسط خود کودک استفاده کنند. بدین صورتشخصیت

هتا بتا مانند: مقوا، پارچه، رنگ و نخ کارآکترهای ترسیمی کودکان را ساخته و در اجرای نمایش

 همراهی خود کودک از آن استفاده کنند.
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