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Abstract 

Introduction & Purpose: The main objective of this study was to evaluate the effect of two 
months of handball training on the creativity of students aged 7 to 8 years in Dezful. 
Methodology: Seventy volunteer students were randomly divided into two groups of thirty-five, 
and formed test and control groups. The experimental group was trained for handball for two 
months and the control group continued their daily activities. In a pre-test and post-test design, 
the creativity of both groups was measured using the Thinking Thinking Creativity in Practice 
and the Torrance Movement. Became. 
Results: The results of the data analysis using T-test showed that the experimental group had 
significantly more creativity than the control group (P≤0.05). The findings of this study indicate 
that there is a significant difference between the mean of creativity indices among the students of 
the experimental group with the control group students. These findings suggest that the 
provision of activities such as handball in the research team has led to the development of 
indicators of creativity (fluidity-imagination). 
Conclusion: It seems that the learning of handball in this age due to the interaction of the child 
with his colleagues and the ball has led to their creativity growth. 
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 مقاله پژوهشی 

 شهرستان سال 8 تا 7 پسر آموزان دانش تیخالق زانیم بر هندبال یباز آموزش ماه دو ریتاث

  دزفول

  3وند جلیل محمد ،2روزبهانی مهدی ،*1نیا صائمی حسین محمد
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 ، بروجرد، ایرانبروجرد واحدی اسالم آزاد دانشگاه، حرکتی رفتار – یورزش علوم و یبدن تیتربگروه ، استادیار. 2

 ایران ،کرمانشاه ،کرمانشاه واحدی اسالم آزاد دانشگاه، حرکتی رفتار – یورزش علوم و یبدن تیترب گروه ،استادیار. 3

 15/08/97پذیرش مقاله:        05/08/97 بازنگری مقاله:      19/07/97  دریافت مقاله: 

 چکیده

 ساله شهرستان دزفول بود.  8تا  7هدف اصلی این مطالعه اثر دو ماه آموزش هندبال بر میزان خالقیت دانش آموزان پس مقدمه و هدف: 

های آزمایش و کنترل را شده و گروه هفتاد دانش آموز داوطلب بصورت تصادفی در دو گروه سی و پنج نفری تقسیمروش شناسی:  

 تشکیل دادند. گروه آزمایش به مدت دو ماه تحت آموزش بازی هندبال قرار داده شده و گروه کنترل به فعالیت های روزمره خود ادامه دادند.

حرکت تورنس اندازه گیری در یک طرح پیش آزمون و پس آزمون میزان خالقیت هر دو گروه با استفاده از آزمون تفکر خالقیت در عمل و 
 شد. 

نتایج تحلیل داده با استفاده از آزمون آماری تی نشان داد که گروه آزمایشی به شکل معناداری از رشد خالقیت بیشتری نسبت به  نتایج:

یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد در مجموع میانگین شاخص های خالقیت در بین دانش  .(≥0.05Pگروه کنترل برخودار بوده )
آموزان گروهآزمایش با دانش آموزان گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد. این یافته ها حاکی از آن است که ارائه فعالیت هایی همچون 

 تخیل( شده است. -ابتکار -گیری های خالقیت)سیالی ن شاخصبازی هندبال در گروه آزمایش تحقیق، منجر به توسعه میزا

به نظر می رسد فراگیری هندبال در این سنین به سبب ایجاد تعامل کودک با همبازیهایش و توپ منجر به رشد خالقیت  نتیجه گیری:

 ایشان شده باشد.

 خالقیت، هندبال، تفکر، رشد، آموزشواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

 ازمندپرورشیداردامان وجود درهمگان که است یتیلیقاب تیخالق

 یبرا کودکان.برسد ییشکوفا سرحد به باشدتا یم تیوتقو

 وشناخت کردن یزندگ یهابرا انسان کنندکه یم باراثبات نینخست

 شدن ازآشکار برندوترس یسرم به خودچقدردرجهل اطراف یایدن

 شود یم شودوباعث یم راسبب یبلند یادهایقت،فریحق نیازا

 یآغازم فراوان یباچراها که کودکان مکرروفراوان سواالت

 درنطفه درست یپاسخ دنیشن بدون یکوتاه زمان شود،درمدت

 هدف وبدون عیمط یموجود به لیتبد آرام آرام شودوکودکان خفه

دربزرگسالی درآرزوی آن بسرمی برندکه کسی  تنها شوندکه یم

 (.1386،اسالمیه) برساندهدف  دست آنان رابگیردوبه 

 نندهیگروآفر جستجو یازذهن که است یکس خالق فرد

 به زهایچ دنید ییتوانا »از است عبارت تیخالق. برخوردارباشد

 ازچهارچوب وفراتررفتن مرزها شکستن ،یجد یها وهیش

 د،استفادهیجد یزهایچ ،ابداع متفاوت یا وهیش به ها،فکرکردن

 جهینت توان یم«دیجد یها شکل به آن لیوتبد نامربوط یزهایازچ

 وبه بوده فرد یتیوشخص یندذهنیفرا ندیبرا تیخالق که گرفت

 متکامل یتیبوده،خاص عیوبد نو شودکه  یمنجرم یوآثار داتیتول

 یبشر سودجامعه به تیودرغا بوده ها،منطبق تیواقع وبا  داشته

 تیخالق وپرورش دررشد مهم اریبس ازعوامل یکی خانواده.هستند

 تیخالق ییدرشکوفا یمهم نقش که گردد یم محسوب کودکان

 .(1386 ،اسالمیه) دارد کودکان یها

بسیاری چنین می پندارندکه خالقیت،خصوصیت ذاتی برخی 

که  ازافراداست که بااین توانایی متولد می شوند.درصورتی

مدتهاست ثابت شده است که این استعداد درنوع بشر به اندازه 

حافظه عمومیت داردومی توان آن راباکاربرداصول وتکنیک های 

معینی،باایجادطرزفکرهای جدیدبااجتناب ازعادات وعواملی که این 

استعدادهاراسرکوب می کنند،وباکاربرد مداوم آن راپرورش 

درصدد این بود که تا این پزوهش .(1377 داد)سیدعامری،

اثربخشی فعالیت ورزشی رابرشکوفاسازی خالقیت به شکل ویزه 

 ای بنا به رشته ورزشی هندبال بررسی نماید.

بطور کلی، ارائه تعریف، دقیق از خالقیت که شامل همه ابعاد و 

کنش های آن باشد ، اگر غیر ممکن نباشد امری بسیار مشکل 

هش درباره ی خالقیت هنوز  است. پس از سال ها مطالعه و پژو

روانشناسان و متخصصان آموزش و پرورش نتوانسته اند تعریف 

جامعی که مورد قبول بیشتر دست اندرکاران باشد به دست 

دهند.زیرا افراد مختلف برداشتهای متفاوتی از خالقیت داشته و 

بالطبع تعاریف متفاوتی از آن ارائه نموده اند.ریشه اصلی چنین 

ناشی از ماهیت پیچیده و مرکب مغز وکنش های آن  اختالفاتی

 (. 1375است )امینی،

به نظر برخی روانشناسان ، خالقیت ترکیبی است از قدرت ابتکار ، 

را قادر  انعطاف پذیری و حساسیت در برابر نظراتی که یادگیرنده

می سازد خارج از نتایج تفکر نامعقول  به نتایج متفاوت و مولد 

بیندیشد که حاصل آن رضایت شخص و احتماال خشنودی دیگران 

 (.1989، 1خواهد بود )استرن برگ 

( نشان داده است 1959) 2نتایج تحقیقات انجام شده توسط تورنس

مشاهده  که خالقیت در تمام فعالیت های فردی و گروهی انسان

می گردد ولی برای پرورش آن باید کودکان و نوجوانان امکان 

تفکر داد و آنان را از انجام دادن فعالیت قالبی و از پیش تعیین شده 

 (.1998تا حد امکان بر حذر داشت )تورنس

متداول ترین برداشت از خالقیت عبارت است از اینکه فرد فکری 

ی توان با تولیدیا خلق اثر نو و نو و متفاوت ارائه دهد. خالقیت را م

متفاوت ارزیابی کرد. اما باید به خاطر داشت که هر خالقیتی لزوما 

منجر به تولید اثر قابل مشاهده نمیشود. خالقیت، ایجادگری و 

آفرینندگی از پیروی و تقلید آغاز می شود. تقلید از بزرگساالن 

وی عامل مهمی در پیشرفت کودک ، از جمله پیشرفت هنری 

 (.1385نژاد، بشمار می آید )محمد

مربی یا والدین باید از میل کودک به پیروی و تقلید استفاده کنند و 

با تمرین و تکرار در وی مهارت بوجود آورند. انجام مهارت ، روح 

استقالل و اتکای به نفس را در کودک تقویت می کند و تفکر 

نقش بزرگی در  انتقادی را در وی رشد می دهد. بنابراین تقلید

خالقیت ایفا میکند .هر گاه کودک بیاموزد و بتواند درباره ی 

کیفیت کار خود قضاوت کند ، در آن کار به کامیابی های تازه تری 

دست خواهد یافت و به این ترتیب راه برای رشد خالقیت او هموار 

می گردد. تفکر خالق در کودک بویژه در بازی های ابتکاری از راه 

رشد میکند. پیدایش بازی های طوالنی گویای مرحله تازه و تقلید 

عالی تر رشد خالقیت کودکان در بازی است. درضمن کودکانی که 

چند بار در یک نقش باقی می مانند ،عمیق تر به هدف چهره ای 

که ارائه می کنند پی می برند. رشد اندیشه خالق در کودکان آنجا 

                                                           
1 Sterenberg 
2 Torrance 
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را به خاطره ها و تجربه های قابل مشاهده است که بازیهای خود 

تازه ترکیب می کنند. رشد اندیشه خالق در کودکان در آنجا دیده 

می شود که بیشتر وقت ها بازی را با حوادث گو ناگونی که خود 

 (.1386دیده یا شنیده اند ترکیب می کنند ) میارصادقی ، 

پژوهش های روانشناسی و تعلیم و تربیت بیانگر آن است که، آغاز 

القیت کودکان در سنین آمادگی و دبستان است. در این سنین خ

ارتباط تازه ای میان تفکر و عمل کودکان پدیدار می گردد. کودک 

برای شناخت عجائب و شگفتی های محیط پیرامونش تالش 

بسیاری را می نماید. این فراگیری و شناخت بیشتر از طریق تجربه 

یا بازی یکی از اعمال عملی صورت می پذیرد. این تجربه عملی 

روزمره زندگی هر کودک است و کوششی که به تمام وجود او 

بستگی دارد. بدون تردید می توان گفت که بازی بهترین شکل 

مناسب طبیعی هر کودک محسوب می گردد و مناسبترین راه برای 

رشد استعداد او بشمار می آید . در هنگام بازی نیرو های ذهنی و 

م ، حافظه ، تخیل ، توانایی جسمانی و...( رشد جسمی کودک ) نظ

( و 2008) 1(. نتایج تحقیقات تیسائو1385می یابند ) امیرحسینی ، 

( بر روی دانش آموزان نشان داد که انجام بازی 2006) 2گوردوبیل

می تواند در پرورش قوه خالقیت دانش آموزان بویژه کسانی که از 

ردار بودند نقش داشته باشد. استعداد و نیروی ابتکار کمتری برخو

حال با توجه به اهمیت بازی در رشد همه جانبه کودک از جمله 

خالقیت ، سوال مطرح شده آنست که آیا بازی هندبال بر رشد 

خالقیت کودکان تاثیر دارد. آیا بازی هندبال موجب رشد ابتکار و 

تخیل کودکان می گردد. برای پاسخ به این سواالت تحقیق حاضر 

هدف بررسی هشت هفته بازی هندبال بر رشد خالقیت دانش با 

   آموزان انجام شده است.

 روش شناسی 

دبستان ابتدایی پسرانه که  30در این تحقیق جامعه آماری شامل 

ساله می  7-8آموز پسر دانش 1800کالس و  60مجموعاً شامل 

 باشد. که از میان مدارس جامعه آماری یک مدرسه بصورت

نفره بصورت  35تصادفی انتخاب شد که در این مدرسه دو کالس 

تصادفی انتخاب شدند که از میان آنها یکی بعنوان گروه آزمایش و 

دیگری به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در 

( 1981این تحقیق آزمون تفکر خالق در عمل و حرکت تورنس)

                                                           
1 Tisao 
2 Gordobil 

اجازه می دهد که عناصر یا  آزمون به کودکانمی باشد. این 

مولفه های عمده در خالقیت  یعنی سیالی)روانی(، 

ابتکار)اصالت( و تخیل را در حرکات و کلمات یا ترکیبی از هر 

دو نشان می دهد، هر چند که عامل حرکتی بیشتر از کالمی 

 مورد نظر است.

سال طراحی  8تا 3این آزمون برای کودکان در گستره ی سنی 

دقیقه برای هر فرد  30تا  15اجرای آن به زمان  شده است و

نیاز دارد. آزمون برای کلیه ی کودکان بخصوص برای کسانی 

که نمی توانند یا نمی خواهند با آزمونگر ارتباط برقرار کنند 

بسیار مفید است و می تواند با کمترین امکانات مورد استفاده 

مقیاس یا زیر قرار گیرد. این آزمون شامل چهار فعالیت)خرده 

آزمون(است. شاخص های روان سنجی آزمون تفکر خالق در 

پایایی از طریق استفاده از راهنمای  (TCAM)عمل و حرکت 

است )تورنس،  9/0اجرا و نمره گذاری میان آزمونگران باالتر از 

(. این تحقیق از نوع نیمه تجربی و بصورت آزمایشی 1974

ون می باشد. روش میدانی با طرح پیش آزمون و پس آزم

اجرای تحقیق به این صورت بود که در ابتدای سال تحصیلی 

یک دبستان از دبستان های اداره آزموش و پرورش   92-1391

دزفول بصورت تصادفی انتخاب گردید. از میان کالسهای 

کالس بصورت تصادفی  2کالس بود  6دبستان که تعداد آنها 

شدند. تعداد دانش بعنوان گروه آزمایش و کنترل انتخاب 

نفر بود. در ابتدای سال تحصیلی از هر  35آموزان هر کالس 

دو  کالس بصورت همزمان پیش آزمون خالقیت گرفته شد. 

هفته و هر هفته دو جلسه بازی  8سپس گروه آزمایش به مدت 

هندبال)برگزیده ای از بازی های متناسب سن دانش اموزان 

ت تربیت بدنی انجام دادند. ساله دبستان( را در ساعا 7-8پسر 

پس از اتمام هشت هفته انجام بازی هندبال پس آزمون 

برنامه  خالقیت از هر دو گروه بعمل آمد و نتایج آن ثبت شد.

 .دقیقه بصورت جدول زیر می باشد 50هر جلسه بمدت 

دقیقه به طول می انجامید 10درآموزش مهارت های بازی که

ز قبیل انواع پاس ها،درییبل انواع مهارت های بازی هندبال ا

ها،شوت ها،پرتاب ها ودریافت ها به نوآموزان آموزش داده 

شدکه نوآموزان مهارت های کسب شده رادرحین بازی به 

دقیقه انجام داده وباعث باال رفتن کیفیت بازی  25مدت

 وافزایش خالقیت آنها می شد.
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 برنامه یک جلسه بازی .1 شماره جدول

 سردکردن انجام بازی آموزش بازی گرم کردن تعویض لباس نوغ فعالیت

 دقیقه5 دقیقه 25 دقیقه10 دقیقه5 دقیقه 5 زمان به دقیقه

 

 آماری روشهای از تحقیق این در ها داده تحلیل و تجزیه منظور به

 های روش: است شده استفاده  spss افزار نرم از استفاده با زیر

جدول فراوانی و درصد و نمودار ستونی، میانگین توصیفی مانند آمار

، تی وابسته )  آمار استنباطی شامل آزمون لِون  معیار.و انحراف

 باشد .  زوجی ( و آزمون تی مستقل می

جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار 

استفاده شده است. ضمناً برای کلیه فرضیه « SPSS»کامپیوتری 

 در نظر گرفته شده است. =05/0ها سطح معنی داری 

نتایج

 ساله در دو گروه کنترل و آزمایش 7-8مرکزی و پراکندگی نمرات خالقیت ) سیالی ( دانش آموزان های شاخص .2جدول شماره 

 پیشرفت ) اختالف ( پس آزمون پیش آزمون تعداد  گروه 

انحراف  میانگین

 معیار 

انحراف  میانگین

 معیار 

انحراف  میانگین

 معیار 

 2/1 371/0 6/1 31/8 8/1 94/7 35 گروه کنتــرل

 3/1 68/3 4/2 17/11 3/2 48/7 35 آزمایــش گروه

 

دهد میانگین نمرات همانطور که نتایج جدول باال نشان می

ساله دو گروه کنترل و  7-8خالقیت ) سیالی ( دانش آموزان  

در مقابل  94/7آزمایش در پیش آزمون تفاوت چندانی ندارد )

نمرات خالقیت ) سیالی ( پس آزمون دو  (. اما در میانگین48/7

در  31/8شود ) گروه کنترل و آزمایش تفاوت آشکاری مشاهده می

( .همچنین این تفاوت را می توان در پبشرفت )  17/11مقابل 

در  371/0اختالف نمرات پیش و پس ( دو گروه مالحظه کرد) 

نمره (. و این تفاوت به نفع گروه آزمایش در افزایش  68/3مقابل 

خالقیت ) سیالی ( است . که نشان از باال بودن میزان خالقیت ) 

 ساله در گروه آزمایش است . 7-8سیالی ( دانش آموزان  

ساله در دو گروه کنترل و  7-8های مرکزی و پراکندگی نمرات خالقیت ) ابتکار ( دانش آموزان . شاخص3جدول شماره 

 آزمایش

 پیشرفت ) اختالف ( پس آزمون پیش آزمون تعداد  گروه 

انحراف  میانگین

 معیار 

انحراف  میانگین

 معیار 

انحراف  میانگین

 معیار 

 96/0 200/0 11/2 05/6 00/2 85/5 35 گروه کنتــرل

 87/0 37/3 01/2 60/8 9/1 22/5 35 گروه آزمایــش

 

دهد میانگین نمرات جدول باال نشان می همانطور که نتایج

ساله دو گروه کنترل و  7-8خالقیت ) ابتکار ( دانش آموزان  

در مقابل  85/5آزمایش در پیش آزمون تفاوت چندانی ندارد )

(. اما در میانگین نمرات خالقیت ) ابتکار ( پس آزمون دو 22/5

در  05/6شود ) گروه کنترل و آزمایش تفاوت آشکاری مشاهده می

( .همچنین این تفاوت را می توان در پبشرفت )  60/8مقابل 

در  200/0اختالف نمرات پیش و پس ( دو گروه مالحظه کرد) 

(. و این تفاوت به نفع گروه آزمایش در افزایش نمره  37/3مقابل 

خالقیت ) ابتکار ( است . که نشان از باال بودن میزان خالقیت ) 

 -8ابتکار ( دانش آموزان  

 ساله در گروه آزمایش است . 7
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ساله در دو گروه کنترل و  7-8مرکزی و پراکندگی نمرات خالقیت ) تخیل ( دانش آموزان  های. شاخص4جدول شماره 

 آزمایش

 پیشرفت ) اختالف ( پس آزمون پیش آزمون تعداد  گروه 

انحراف  میانگین

 معیار 

انحراف  میانگین

 معیار 

انحراف  میانگین

 معیار 

 97/0 228/0 5/2 54/13 5/2 31/13 35 گروه کنتــرل

 5/1 20/6 3/3 31/19 5/2 11/13 35 گروه آزمایــش

دهد میانگین نمرات همانطور که نتایج جدول باال نشان می

ساله دو گروه کنترل و  7-8خالقیت ) تخیل ( دانش آموزان  

در مقابل  31/13پیش آزمون تفاوت چندانی ندارد )آزمایش در 

(. اما در میانگین نمرات خالقیت ) تخیل ( پس آزمون دو 11/13

 54/13شود ) گروه کنترل و آزمایش تفاوت آشکاری مشاهده می

( .همچنین این تفاوت را می توان در پبشرفت )  31/19در مقابل 

در  228/0د) اختالف نمرات پیش و پس ( دو گروه مالحظه کر

(. و این تفاوت به نفع گروه آزمایش در افزایش نمره  20/6مقابل 

خالقیت ) تخیل ( است . که نشان از باال بودن میزان خالقیت ) 

 ساله در گروه آزمایش است . 7-8تخیل( دانش آموزان  

 ساله در دو گروه کنترل و آزمایش 7-8آموزان  های مرکزی و پراکندگی نمرات خالقیت دانش. شاخص5جدول شماره 

 پیشرفت ) اختالف ( پس آزمون پیش آزمون تعداد  گروه 

انحراف  میانگین

 معیار 

انحراف  میانگین

 معیار 

انحراف  میانگین

 معیار 

 5/1 457/0 09/3 88/26 2/3 42/26 35 گروه کنتــرل

 4/3 42/14 39/5 94/39 5/3 51/25 35 گروه آزمایــش

 

دهد میانگین نمرات همانطور که نتایج جدول باال نشان می

ساله دو گروه کنترل و آزمایش در  7-8خالقیت  دانش آموزان  

(. اما در 51/25در مقابل  42/26پیش آزمون تفاوت چندانی ندارد )

میانگین نمرات خالقیت پس آزمون دو گروه کنترل و آزمایش 

(  94/39در مقابل  88/26شود ) آشکاری مشاهده میتفاوت 

.همچنین این تفاوت را می توان در پبشرفت ) اختالف نمرات 

(. و  42/14در مقابل  457/0پیش و پس ( دو گروه مالحظه کرد) 

این تفاوت به نفع گروه آزمایش در افزایش نمره خالقیت است . 

ساله در  7-8وزان  که نشان از باال بودن میزان خالقیت  دانش آم

 گروه آزمایش است .

اسمیرنوف برای بررسی مفروضه نرمال بودن نمرات خالقیت پیش آزمون دانش آموزان  –آزمون کولموگروف  . 6جدول 

 ساله دو گروه کنترل و آزمایش 8-7

 سطح معناداری zمیزان  نام متغیر
 39/0 896/0 خالقیت ) سیالی (

 24/0 02/1 ) ابتکار (خالقیت 
 42/0 879/0 خالقیت ) تخیل (

 10/0 22/1 خالقیت

آمده از پژوهش حاصل با های بدستداده به منظور مقایسه توزیع

 . اسمیرنوف استفاده شده است –توزیع نرمال از آزمون کولموگروف 

بدست  zبه اطالعات حاصل از جدول فوق و با تأکید بر  باتوجه

آمده  برای متغیرهای نمرات خالقیت پیش آزمون دانش آموزان 

 ساله  8-7

 معنادار نیست . 05/0دو گروه کنترل و آزمایش در سطح 
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های مرتبط با توان به این نتیجه رسید که توزیع دادهپس می

پژوهش نرمال است. و از آزمون تی می توان استفاده  فرضیه های

 نمود.  

ساله دو گروه  7-8ها در نمرات خالقیت پیش آزمون دانش آموزان  آزمون لِون برای برسی تساوی واریانس . 7جدول 

 کنترل و آزمایش

 آزمون لِون 

F 

 نتیجه  آزمون لِون سطح خطا سطح معناداری

 تساوی واریانس ها 05/0 06/0 65/3 خالقیت ) سیالی (

 تساوی واریانس ها 05/0 79/0 07/0 خالقیت ) ابتکار (

 تساوی واریانس ها 05/0 88/0 023/0 خالقیت ) تخیل (

 تساوی واریانس ها 05/0 59/0 286/0 خالقیت

 

آزمون لِون  Fدهد مقدار نشان می 5-4همانطور که نتایج جدول 

معنادار نمی  05/0)تساوی واریانس ها ( همه متغیر ها در سطح 

 ارنمی باشد. باشد. لذا فرص صفر رد نمی شود و آزمون معناد

پس تساوی بین  واریانس ها دو گروه کنترل و آزمایش در پیش 

مستقل براری یکنواختی دو  tآزمون را می پذیریم .و از آزمون 

 گروه در پیش آزمون استفاده می کنیم.

ساله  7-8ن آزمون تی مستقل برای برسی یکنواختی ) همسانی ( در نمرات خالقیت پیش آزمون دانش آموزا .8جدول 

 دو گروه کنترل و آزمایش

 آزمون تی  

 

 درجه

 آزدی 

 سطح  سطح معناداری

 خطا

 نتیجه  آزمون تی

 یکـنواخـتی دو گروه 05/0 36/0 68 919/0 خالقیت ) سیالی (

 یکـنواخـتی دو گروه 05/0 18/0 68 33/1 خالقیت ) ابتکار (

 دو گروه یکـنواخـتی 05/0 74/0 68 327/0 خالقیت ) تخیل (

 یکـنواخـتی دو گروه 05/0 26/0 68 13/1 خالقیت

 

دهد،  آزمون تی مستقل  نشان می 6-4همانطور که نتایج جدول 

ساله دو گروه  7-8بین میانگین نمرات خالقیت  دانش آموزان 

معنادار نمی باشد. لذا  05/0کنترل و آزمایش در سطح خطای 

شود و آزمون معنادار نمی باشد . پس به این  فرص صفر رد نمی

نتیجه می رسیم که فرض یکنواختی دو گروه تأیید و نمرات دانش 

ساله دو گروه کنترل و آزمایش در شرایط اولیه  7-8آمـــوزان 

یکسان وارد تحقیق  شده اند . و آمادگی الزم را برای انجام آزمون 

 می باشند.های میانگین با واریانس های برابر دارا 

دهد چون آزمون تی محاسبه شده نشان می  7-4نتایج جدول 

ساله در پیش  7-8برای تفاوت میانگین خالقیت دانش آموزان 

معنادار  05/0آزمون و پس آزمون گروه آزمایش در سطح معناداری 

 باشد .شود و آزمون معنادار میاست ، لذا فرض صفر رد می

بین  %95یجه گرفت که با اطمینان توان چنین اظهار نمود و نتمی

میانگین نمره خالقیــت )سیالی(، خالقیت )ابتکار(، خالقیت 

ساله در پیش آزمون و پس  7-8)تخیل( و خالقیت دانش آموزان 

 آزمون گروه آزمایش تفاوت معناداری وجود داشته است .

 

وابسته برای بررسی تفاوت میانگین) تأثیر آموزش ( در نمرات خالقیت پیش آزمون  و پس  نتایج آزمون تی . 8جدول 

 آزمون گروه آزمایش

نتیجه سطح  آزمون تیدرجه اختالف انحراف  میانگین تعداد  گروه 
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 آزمون  معناداری آزادی ها میانگین استاندارد آزمایش
خالقیت            

 ) سیالی (
رد  001/0 70/15 34 68/3 3/2 48/7 35 آزمونپیش

0H 

      4/2 17/11 35 پس آزمون 
خالقیت       

 ) ابتکار (
رد  001/0 73/22 34 37/3 9/1 22/5 35 آزمونپیش

0H 

      01/2 60/8 35 پس آزمون 
خالقیت         

 ) تخیل (
رد  001/0 67/23 34 20/6 5/2 11/13 35 آزمونپیش

0H 

      3/3 31/19 35 پس آزمون 
رد  001/0 74/24 34 42/14 5/3 51/25 35 آزمونپیش خالقیت

0H 

      3/5 94/39 35 پس آزمون 

 

آزمون خالقیت آزمون و پستفاوت  بین نمرات پیش از معناداری

گیریم که هشت هفته بازی هندبال  گروه آزمایش نتیجه می

 توانسته 

 ساله مؤثر واقع شود. 7-8در رشد خالقیت  دانش آموزان 

مون  و پس آزمون گروه نتایج آزمون تی وابسته برای بررسی تفاوت میانگین در نمرات خالقیت پیش آز . 9جدول 

 کنترل

گروه 

 کنترل

انحراف  میانگین تعداد  

 استاندارد

اختالف 

 ها میانگین

درجه 

 آزادی

سطح  آزمون تی 

 معناداری

نتیجه 

 آزمون 

خالقیت            

 ) سیالی (

 0Hقبول  09/0 74/1 34 371/0 8/1 94/7 35 آزمونپیش

      6/1 31/8 35 پس آزمون 

خالقیت       

 ) ابتکار (

 0Hقبول  22/0 22/1 34 200/0 0/2 85/5 35 آزمونپیش

      1/2 05/6 35 پس آزمون 

خالقیت         

 ) تخیل (

 0Hقبول  17/0 39/1 34 228/0 5/2 31/13 35 آزمونپیش

      5/2 54/13 35 پس آزمون 

 0Hقبول  08/0 77/1 34 457/0 2/3 42/26 35 آزمونپیش خالقیت

      09/3 88/26 35 پس آزمون 

 

محاسبه شده برای  tدهد چون آزمون نشان می  8نتایج جدول 

آزمون و  ساله در پیش 7-8تفاوت میانگین خالقیت دانش آموزان 

معنادار نمی باشد  05/0پس آزمون گروه کنترل در سطح معناداری 

 باشد . شود و آزمون معنادار نمی، لذا فرض صفر رد نمی

بین  %95توان چنین اظهار نمود و نتیجه گرفت که با اطمینان می

میانگین نمره خالقیــت )سیالی(، خالقیت )ابتکار(، خالقیت 

ساله در پیش آزمون و پس  7-8موزان )تخیل( و خالقیت دانش آ

آزمون گروه کنترل تفاوت جزئی وجود داشته که از نظر آماری 

 معنادار نمی باشد.
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 7-8آزمون تی مستقل برای معناداری تفاوت میانگین نمرات میزان اختالف خالقیت دانش آموزان  .10جدول شماره

 ساله دو گروه کنترل و آزمایش

میانگین  تعداد  

 اختالف 

انحراف 

 استاندارد

اختالف 

 ها میانگین

درجه 

 آزادی

سطح  آزمون تی 

 معناداری

نتیجه 

 آزمون
گروه 

 کنتــرل
رد  001/0 92/21 68 97/13 5/1 457/0 35

0H 

گروه 
 آزمایــش

35 42/14 4/3      

 

محاسبه شده میزان  tدهد، چون آزمون مینشان  9-4نتایج جدول 

ساله دو گروه کنترل و  7-8اختالف خالقیت دانش آموزان 

، کوچکتر از سطح  001/0( با سطح معناداری 92/21آزمایش )

شود و آزمون معنادار است،  لذا فرض صفر رد می  05/0خطای 

 باشد. می

ن نمرات توان چنین اظهار نمود و نتیجه گرفت که بین میانگیمی

ساله دو گروه کنترل و  7-8میزان اختالف خالقیت دانش آموزان  

آزمایش تفاوت معناداری وجود داشته است. که این تفاوت به نفع 

 ساله است .  7-8گروه آزمایش در افزایش خالقیت دانش آموزان

میانگین نمرات  %95دهد با اطمینان یعنی جدول باال نشان می

ساله دو گروه آزمایش  7-8دانش آموزان  میزان اختالف خالقیت 

ساله دو گروه  7-8باالتر از میزان اختالف خالقیت دانش آموزان  

کنترل می باشد.  بعبارت دیگر هشت هفته بازی هندبال توانسته 

 ساله تأثیر زیادی داشته است. 7-8بر رشد خالقیت دانش آموزان  

. آزمون تی  مستقل برای معناداری تفاوت میانگین نمرات میزان اختالف خالقیت ) سیالی ( دانش 11جدول شماره 

 ساله دو گروه کنترل و آزمایش 7-8آموزان 

میانگین  تعداد  

 اختالف 
انحراف 

 استاندارد
اختالف 

 ها میانگین
درجه 

 آزادی
سطح  آزمون تی 

 معناداری
نتیجه 

 آزمون
گروه 

 کنتــرل
 0Hرد  001/0 44/10 68 31/3 2/1 371/0 35

گروه 
 آزمایــش

35 68/3 3/1      

 

دهد، چون آزمون تی محاسبه شده نشان می 10-4نتایج جدول 

ساله دو گروه  7-8( دانش آموزان میزان اختالف خالقیت  )سیالی

، کوچکتر از  001/0( با سطح معناداری 44/10کنترل و آزمایش )

شود و آزمون است،  لذا فرض صفر رد می  05/0سطح خطای 

 باشد. معنادار می

توان چنین اظهار نمود و نتیجه گرفت که بین میانگین نمرات می

ساله دو گروه  7-8 میزان اختالف خالقیت  )سیالی( دانش آموزان 

کنترل و آزمایش تفاوت معناداری وجود داشته است. که این تفاوت 

-8به نفع گروه آزمایش در افزایش خالقیت )سیالی( دانش آموزان

 ساله است .  7

میانگین نمرات  %95دهد با اطمینان یعنی جدول باال نشان می

گروه  ساله دو 7-8میزان اختالف خالقیت )سیالی( دانش آموزان  

آزمایش باالتر از میزان میزان اختالف خالقیت )سیالی( دانش 

ساله دو گروه کنترل می باشد.  بعبارت دیگر هشت  7-8آموزان  

هفته بازی هندبال توانسته بر رشد خالقیت )سیالی( دانش آموزان  

 ساله تأثیر زیادی داشته است .  8-7

 بر میزان رشد خالقیت ) ابتکار ( دانش  هشت هفته بازی هندبال

 ساله اثر معناداری ندارد. 7-8آموزان 
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آزمون تی  مستقل برای معناداری تفاوت میانگین نمرات میزان اختالف خالقیت ) ابتکار ( دانش  .12جدول شماره 

 ساله دو گروه کنترل و آزمایش 7-8آموزان 

میانگین  تعداد  

 اختالف 

انحراف 

 استاندارد

اختالف 

 ها میانگین

درجه 

 آزادی

سطح  آزمون تی

 معناداری

نتیجه 

 آزمون
گروه 

 کنتــرل
رد  001/0 39/14 68 17/3 96/0 200/0 35

0H 

گروه 
 آزمایــش

35 37/3 87/0      

 

، چون آزمون تی محاسبه شده دهدنشان می 11-4نتایج جدول 

ساله دو گروه  7-8میزان اختالف خالقیت  )ابتکار( دانش آموزان 

، کوچکتر از  001/0( با سطح معناداری 39/14کنترل و آزمایش )

شود و آزمون است،  لذا فرض صفر رد می  05/0سطح خطای 

 باشد. معنادار می

یانگین نمرات توان چنین اظهار نمود و نتیجه گرفت که بین ممی

ساله دو گروه  7-8میزان اختالف خالقیت )ابتکار( دانش آموزان  

کنترل و آزمایش تفاوت معناداری وجود داشته است. که این تفاوت 

 7-8به نفع گروه آزمایش در افزایش خالقیت )ابتکار( دانش آموزان

 %95دهد با اطمینان ساله است . یعنی جدول باال نشان می

 7-8ت میزان اختالف خالقیت )ابتکار( دانش آموزان  میانگین نمرا

ساله دو گروه آزمایش باالتر از میزان اختالف خالقیت ) ابتکار ( 

ساله دو گروه کنترل می باشد.  بعبارت دیگر  7-8دانش آموزان  

)ابتکار( دانش  هشت هفته بازی هندبال توانسته بر رشد خالقیت

ته است . هشت هفته بازی ساله تأثیر زیادی داش 7-8آموزان  

ساله اثر  7-8هندبال بر میزان رشد خالقیت )تخیل( دانش آموزان 

 معناداری ندارد.

برای معناداری تفاوت میانگین نمرات میزان اختالف خالقیت ) تخیل ( دانش  آزمون تی  مستقل  .13 شماره جدول

 ساله دو گروه کنترل و آزمایش 7-8آموزان 

میانگین  تعداد  

 اختالف 

انحراف 

 استاندارد

اختالف 

 ها میانگین

درجه 

 آزادی

سطح  آزمون تی 

 معناداری

نتیجه 

 آزمون
گروه 

 کنتــرل
 0Hرد  001/0 31/19 68 97/5 97/0 228/0 35

گروه 
 آزمایــش

35 20/6 5/1      

 

 شده محاسبه تی آزمون چون دهد،می نشان 12-4 جدول نتایج

 گروه دو ساله 7-8 آموزان دانش( تخیل) خالقیت اختالف میزان

 از کوچکتر ، 001/0 معناداری سطح با( 31/19) آزمایش و کنترل

 آزمون و شودمی رد صفر فرض لذا  است، 05/0 خطای سطح

  .باشدمی معنادار

 نمرات میانگین بین که گرفت نتیجه و نمود اظهار چنین توانمی

 گروه دو ساله 7-8  آموزان دانش( تخیل) خالقیت اختالف میزان

 تفاوت این که. است داشته وجود معناداری تفاوت آزمایش و کنترل

 7-8آموزان دانش( تخیل) خالقیت افزایش در آزمایش گروه نفع به

 %95 اطمینان با دهدمی نشان باال جدول یعنی.  است ساله

-8  آموزان دانش( تخیل) خالقیت اختالف میزان نمرات میانگین

( تخیل) خالقیت اختالف میزان از باالتر آزمایش گروه دو ساله 7

 دیگر بعبارت.  باشد می کنترل گروه دو ساله 7-8  آموزان دانش

 دانش( تخیل) خالقیت رشد بر توانسته هندبال بازی هفته هشت

 سوم فرضیه پس.   است داشته زیادی تأثیر ساله 7-8  آموزان

 .شود می رد  پژوهش

 گیرینتیجه
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 بحث

در تحقیق حاضر انجام بازی هندبال توسط دانش اموزان بر روی 

تخیل( تاثیر  -ابتکار -رشد خالقیت و شاخص های آن )سیالی

معناداری داشت. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد در 

مجموع میانگین شاخص های خالقیت در بین دانش آموزان 

گروهآزمایش با دانش آموزان گروه کنترل تفاوت معناداری وجود 

دارد. این یافته ها حاکی از آن است که ارائه فعالیت هایی همچون 

بازی هندبال در گروه آزمایش تحقیق، منجر به توسعه میزان 

تخیل( شده است.در  -ابتکار -های خالقیت)سیالی گیری شاخص

از این تحقیق و تحقیقات  این قسمت بر روی نتایج بدست آمده

مشابه بحث می شود. در سالهای گذشته عقیده بر این بوده است 

که خالقیت یک موهبت الهی است که تنها در اختیار عده ای 

معدود از انسانها قرار دارد و دیگران از آن بی بهره اند. همین افراد 

خاص که دارای خالقیت هستند در شرایط مختلف آن را از خود 

ز می دهند و همین افراد خاص که دارای خالقیت هستند در برو

شرایط مختلف آن را از خود بروز می دهند و همین افراد هستند 

(. تحقیقات 1373که به اختراع و اکتشاف نائل می شوند )آرمند، 

انجام شده در زمینه خالقیت نشان می دهد بر خالف نظریه 

ثی و ذاتی تلقی می پردازان گذشته که خالقیت را فرآیندی ار

کردند. خالقیت را می توان به افراد به ویژه به کودکان و نوجوانان 

آموزش داد به عبارت دیگر بر خالف تصور عامه مبنی بر این که 

فقط افراد معدودی خالق بدنیا می آیند واقعیت این است همه با 

 این استعداد پا به این دنیا می گذارند و این آموزش و تجربه است

که می تواند زمینه های شکوفایی و غنا بخشیدن هر چه بیشتر به 

این استعداد را فراهم آورد. از این رو در کشورهایی که از آموزش و 

پرورش پویا برخوردارند پرورش خالقیت به عنوان یکی از 

مهمترین هدفهای آموزش و پروش مورد توجه قرار گرفته 

 (.1384است)نیک خواه فر، 

میالدی بر  1950العات مربوط به خالقیت به سال تاریخچه مط

میالدی را می توان نقطه عطفی در  1950می گردد. سال 

مطالعات مربوط به خالقیت به حساب آورد، زیرا قبل از این تاریخ، 

اولن خالقیت را همچون موهبتی که در معدودی از افراد اجتماع 

هم روانشناسی، وجود دارد، در نظر می گرفتند، ثانین این مبحث م

تحت عناوین پراکنده و نامنظم از قبیل اختراع، حل مشکل، نبوغ، 

کودکان تیزهوش و گاهی تخیل به طرز جسته و گریخته مورد 

گیلفورد در کنگره  1950بررسی قرار می گرفت. در سال 

خالقیت را نباید موهبتی »روانشناسان آمریکا اظهار داشت: 

د وجود دارد، دانست بلکه باید استثنایی که فقط در بعضی افرا

متوجه بود که خالقیت کم و بیش در همه ی افراد و در سنین 

 (.1998گیلفورد «)مختلف به نوعی موجود است

پژوهش های روانشناسی تعلیم و تربیت، بیانگر آن است که آغاز 

خالقیت کودکان در سنین آمادگی ، پیش دبستان و دبستان است. 

ازه ای میان تفکر و عمل کودکان پدیدار می در این سنین ارتباط ت

گردد و کودک برای شناخت عجایب و شگفتی های محیط 

پیرامونش تالش بسیاری را می نماید. این فراگیری و شناخت 

بیشتر از طریق تجربه عملی صورت می پذیرد. این تجربه عملی یا 

همان بازی یکی از اعمال روزمره زندگی هر کودک است که به 

وجود او بستگی دارد. بدون تردید می توان گفت که بازی  تمام

بهترین شکل فعالیت طبیعی هر کودک محسوب می گردد و 

مناسبترین راه برای رشد استعداد بشمار می رود. در هنگام بازی 

نیروهای ذهنی و جسمی کودک)نظم، حافظه، تخیل، توانایی 

ک و انگیزه جسمانی و...( رشد می یابند و بازی برای کودک محر

 ای می شود در جهت کسب تجارب اجتماعی)انگجی؛ عسگری،

(.بازی و خالقیت همواره مانند حلقه های یک زنجیر از 1385

راهها و روش های متعدد به همدیگر متصل بوده اند بازی باعث 

پیشرفت تربیت و پرورش آگاهی در کودکان است که مراحل تاثیر 

در آنها بوجود می آورد. مدل گذاری را در شکوفا کردن خالقیت 

، مدل موثر و خالقی است که به عنوان یک 1993راسس در سال 

گام بزرگ در تربیت و پیشرفت افکار و جریانی موثر برای درگیر 

کردن بچه ها در بازی برای کشف خالقیت و پیشرفت در بین آنها 

شناخته شده است که به عنوان پایه و اساس تحقیقات علمی در 

با کودکان است. در بررسی های طوالنی حتی از نظر  رابطه

جغرافیایی در کودکان سایر قاره ها مشخص شد که بروز تخیل در 

بازی برای بچه ها امری است که باعث تربیت و پیشرفت افکار و 

سلیقه های متفاوت در هر دوره ای از رشد می شود. )سندرا، 

رای کودکان توصیه می (به عقیده پاپیلیا بازی به عنوان کار ب2003

شود و اهمیت بازی در شناسایی استعداد و پیشرفت بچه ها توصیه 

و تاکید می شود. همچنین تمایل بچه ها به طرف بازی یا با تمام 

وجود بازی کردن رشد پیوندی است که باعث یادگیری و خالقیت 

( می 1989(. جانسون)1990های ذهنی در آنها می باشد)پاپیلیا، 
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ازی تاثیر بسزایی در نشان دادن حالت و وضعیت کودکان و گوید: ب

سوق دادن آنها بسوی میل به خالقیت در زندگی آتی آنها دارد. 

همچنین بازی و تفریح اجازه پیشرفت و بهبود فکری و ذهنی را به 

(.هدف از پژوهش حاضر بررسی 2008بچه ها می دهد.)تیسائو، 

رشد خالقیت دانش  تاثیر هشت هفته بازی هندبال بر میزان

ساله ابتدایی شهرستان دزفول بود. بازی هندبال  8الی7آموزان پسر 

خودحاوی خالقیت های گوناگون می باشدکه مدارهای اصل بازی 

وبازی کردن را  به وجود می آورد. در تحقیق حاضر انجام بازی 

هندبال توسط دانش آموزان بر روی رشد خالقیت و شاخص های 

تخیل( تاثیر معناداری داشت. یافته های  -کارابت -آن )سیالی

تحقیق حاضر نشان می دهد در مجموع بین شاخص های خالقیت 

در دانش آموزان گروه آزمایش با دانش آموزان گروه کنترل تفاوت 

معناداری وجود دارد. این یافته ها حاکی از آن است که ارائه 

حقیق، منجر فعالیت هایی همچون بازی هندبال در گروه آزمایش ت

تخیل( شده  -ابتکار -به توسعه میزان شاخص های خالقیت)سیالی

است. به عبارت دیگر دانش آموزانی که تحت آموزش و انجام 

بازی هندبال به مدت هشت هفته زیر نظر مربیان خود بوده اند از 

توسعه و پیشرفت خالقیت بیشتری در مقایسه با دانش آموزان 

برایشان مهیا نبوده، بهره مند بوده اند.  گروه کنترل که این امکان

بدین ترتیب نتیجه این تحقیق در رشد خالقیت با نتایج تحقیقات 

(، هاوارا و 2003( ، سندرا)2008تیسائو) (2011)لیگوردوب یگر

(، بوومن و 1985(، پلگرینی)1996(، کاپر)2002همکاران)

(، 1962(، بوچر)1971(، وسلی وایت)1971(، مزنبرگ)1983روتر)

( همخوانی دارد.همچنین نتایج 1376(، شیخ)1383سیدعامری)

بدست آمده از این تحقیق در رشد خرده مقیاس های سیالی، 

( 1381( و تورنس)1382تخیل، ابتکار با نتایج تحقیقات سیدعامری)

( همخوانی دارد.لذا نتیجه گیری کلی که می توان از 2002و هاوارا)

ی هندبال خودحاوی خالقیت این تحقیق داشت این است که باز

های گوناگون می باشدکه مدارهای اصل بازی وبازی کردن را  به 

وجود می آورد.دربازی هندبال آمادگی های روانی وخالقیت 

وشاخص های آن ازقبیل سیالی،تخیل وابتکارافزایش یافته وقوه 

ادراک وتصمیم گیری رادردانش آموزان دریک سطح باال افزایش 

بازی استفاده ازتکنیک هاومهارت های آن باعث  می دهد.دراین

می شود که دراغلب اوقات دانش آموزان لذت موفقیت رادراجرای 

این مهارت ها احساس کنند.وقتی دربازی ازنقطه ای به نقطه دیگر 

جابجایی روی می دهد  یا پاس داده می شود و یا شوت زده می 

وزمانی  تواند باعث افزایش آگاهی های فضاییشود که می

وهمچنین افزایش سرعت عمل وعکس العمل وهچنین سبب 

تقویت عوامل روانی مطلوب مانند اعتماد به نفس،تمرکز،توجه 

وخود شکوفای وافزایش خالقیت وشاخص های آن که 

 سیالی،تخیل وابتکارهستند دردانش آموزان شود.
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