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 چکیده

ای افزایش ی راهکارهایی برآموزان ابتدایی و با هدف ارائهر بازی بر خالقیت و عزت نفس دانشی تاثیپژوهش پیش رو در زمینه

 ،در نگارش این مقاله .آموزان صورت گرفته و همچنین به تشریح بازی و اهمیت آن پرداخته استنفس دانشعزتو  خالقیت

ررسی و مورد ب ،نفس کودکانی خالقیت و عزتدر زمینه . . .کتب مرتبط و  ،هازارشگ ،منابع علمی متعددی از جمله مقاالت

حاکی از تاثیر مثبت بازی بر رشد خالقیت و بهبود  ،رفتنه که انتظار میگوانهم ،های به دست آمدهتفسیر قرار گرفت؛ و یافته

به دلیل  .فراهم نمود ،های مناسب را جهت کمک به تحقق این مهمهمچنین منابع مورد مطالعه راهکار .عزت نفس کودکان بود

 . ی ابتدایی تعمیم داده شدآموزان دورهشکودکی نتایج به دست آمده به دانی سنی آموزان در دورهدرصد دانش 84قرار داشتن 

 

 .آموزاندانش، عزت نفس ،خالقیت ،بازیهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه -1

این مشکل از رشد  .اندن با اختالل کمبود عزت نفس مواجهنوجوانان و بزرگساال ،ای درصد قابل توجهی از کودکان در هر جامعه

توقف رشد  ،نفساز پیامدهای کمبود عزت .کند ی میعاطفی جلوگیر فردی و ،یاز جمله اجتماع ،های مختلف فرد در زمینه

ترین سالگی مهم 52تا  ۷که مرحله از آنجایی  .شودهای رشدی فرد منجر میت؛ که به توقف در بسیاری از جنبهخالقیت اس

صوص خ  به درونی به اطرافیانتار خصیت و رفارتباط با جامعه و ابراز ش ،مرحله زندگی انسان از نظر دریافت اطالعات جدید

کنند( از اهمیت انکارناپذیری ی )که در مقطع ابتدایی تحصیل مینفس این گروه سنپرورش خالقیت و عزت ،باشدهمساالن می

های آموزشی و پرورشی جوامع و حتی صدر اهداف سازمان مواره پرورش عزت نفس و خالقیت دررو هرخوردار است؛ از اینب

های بسیاری را بررسی و آزمایش ربیتی در مسیر احقاق این هدف روشنظران تکارشناسان و صاحب .ر داشته استراق ها خانواده

بازی به هرگونه فعالیت جسمی و یا ذهنی هدفداری گفته  .استفاده از بازی است ،هاهیکی از مهمترین و اثرگذارترین را .نمودند

به جرأت  .شودت و برطرف نمودن نیازهای کودک میاست و موجب کسب لذ نجامشود که به صورت فردی یا گروهی قابل ا می

بر پرورش خالقیت و  ثیر بازیأدر این مقاله به بررسی ت .توان عزت نفس و خالقیت را از جمله مهمترین این نیازها تلقی کردمی

در  .باشدنیز از اهداف این پژوهش می ردیبرهای کامعرفی تعدادی از بازی .پردازیمآموزان مقطع ابتدایی میعزت نفس دانش

  .کندآموزان تقویت مینفس را در دانشهای مناسب خالقیت و عزتنتیجه خواهیم رسید که انجام بازیپایان تحقیق به این 

ت مجالمنبع اطالعات کسب شده شامل مقاالت متعددی که در  .ای استفاده شده استنگارش این مقاله از روش کتابخانهدر 

یکی  هایی که مورد استفاده قرار گرفت:هایی از پژوهشنمونه .باشد اند و تعدادی کتاب مرتبط با موضوع می تبر به ثبت رسیدهمع

به معنی  رو بستبازی در فرهنگ  .دوران کودکی تاکید وافرشده است های پرورش خالقیت بازی است که به تأثیر آن دراز روش

تفریح یا اشتغال باشد و یا فعالیتی است که نیاز کم و بیش به حرکت  ،سرگرمی ،اعث لذتکه ب ن استگونه فعالیت یا تمریهر

 ،پردازاناز دیدگاه نظریه (5331، )محققی. شودام میها و یا قوانین مقرر انجبدنی دارد و بر اساس برخی از سنت

ردن و تجربه همراه ک ی کودک با روحیه بازیدهد و آنجا که یادگیرر کودکان اساس عزت نفس را شکل مید «سازیهمانند»

 ،صفرزاده ،)لویمی .رسدایی میهای خود به باورهدرباره توانمندی ،ا و تجربه کردنهتوفیق ،هاشکست ،هااست و با تالش

5331) . 

 

 تعریف بازی

ر را از تعریف زی ،سایر محققانبندی نظرهای و جمع با مطالعه ،دکتر سیامک رضا مهجور ،اندبازی را چندین گونه تعریف کرده

تمدد  ،فراغت یا اشتغال و برای کسب لذت گونه فعالیت جسمی یا ذهنی هدف داری که در اوقاتهر»بازی بیان داشته است: 

انفرادی یا گروهی انجام ورت چه به ص ،از مدت فرد یا گروهبخشی جسم یا ذهن بازیگر و امتناع نیازهای آنی یا درآرام ،اعصاب

 « شودبازی نامیده می ،گیرد

بدون  بازی عبارتست از فعالیتی که بدون وجود نیروی خارجی زور و اجبار و کامال اختیاری و» توان گفت:تر میبه عبارت ساده

به معنی  ربستو بازی در فرهنگ  .«که انجام آن سبب آرامش و لذت گردد  طوری دهیم بههدف و منظور خاصی انجام می

تفریح یا اشتغال باشد و یا فعالیتی است که نیاز کم و بیش به حرکت  ،سرگرمی ،ه باعث لذتا تمرین است کگونه فعالیت یهر

است که از درون بازی این  های برجستهیکی از ویژگی .شودها و یا قوانین مقرر انجام میبدنی دارد و براساس برخی از سنت

انگیختگی در زمینه بازی کودکان این است که سطحی بهینه از تنظیمفرضیه زیربنایی در نظریه  .ودشفرد برانگیخته می
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آل نه تحریک بیش بنابراین محیط ایده .کند آن را حفظ کندرکزی وجود دارد که انسان تالش میبرانگیختگی دستگاه عصبی م

که در حد مطلوبی برانگیخته د کنان اندازه فرد را تحریک میتا بد بلکه تنها ،کندو نه تحریک کمتر از حد فراهم می از حد

 اند از: ت آن تاثیر مستقیم دارند و عبارتعمل بازی دارای سه متغیر اصلی است که بر کیفی .شود

 نوع بازی 

  زمان بازی 

  بازی نوع اسباب 

ی قرارداد های بازی ،و جمعیهای فردی جمله بازیبازی را به انواع مختلفی از  ،: طبق رویکردها و تعاریف متعددنوع بازی  -

 . اند بندی نموده تقسیم . . .قراردادی وو غیر

 

 . شود: به مدت زمان صرف شده برای بازی از جانب کودک اطالق میزمان بازی -

 

 ،مهارتی ،های فکری بازی چون اسباب های مختلف هم بندی وسایل و ادوات بازی کودک که در طبقه بازی: نوع اسباب -

د؛ اما ذکر سازی مفهوم بازی پرداخته شدر مطالب ذکر شده به شفاف. (2448 ،)گینوت. ندگیرسرگرمی و ورزشی جای می

 . اشدتواند بر تکمیل این مفهوم موثر ب های مختلف میاهمیت بازی از دیدگاه

 

 اهمیت بازی در پرورش كودک و فواید آن

کنند از رشد ذهنی مناسب و رشد اجتماعی درست  امروزه ثابت شده است که کودکانی که به اندازه کافی و به درستی بازی نمی

  .مال آتی استای برای رشد و نمو استعدادها و یا تمرین مقدماتی برای اع نویسد: بازی غریزه ویلیام استون می .بهره هستند بی

السالم  صادق علیه امام .در اسالم توصیه اکید به این موضوع شده است که کودکان را تا هفت سالگی آزاد بگذارید تا بازی کنند

 .سال دوم به او ادب بیاموز و در هفت سال سوم مراقب او باشدر هفت ،هفت سال به بازی بپردازداند: بگذار فرزندت تا  فرموده

کودکان را در حال  ،کردند وسلم با جمعی از یاران از محلی عبور می وآله علیه اهلل آمده است که حضرت محمد صلیدر روایتی 

پیامبر فرمودند: بگذارید بازی کنند که خاک محل  .برخی از یاران خواستند آنها را از بازی کردن باز دارند ،ی دیدندخاک باز

نماید که پدران و  کند توصیه می از واپس زدن این تمایل در کودکان جلوگیری میاسالم عالوه بر آنکه . پرورش کودکان است

فراهم کنند و در هر موقعیت و مقام اجتماعی نیز که هستند وقتی را برای بازی با  مادران امکانات الزم برای بازی کودک را

 . شود دار می ن اقتدار یا متانت آنان خدشهنند که درصورت بازی کردن با فرزندانشافرزندان خویش اختصاص دهند و خیال نک

 .ها و اهداف مهم کودک در زندگی استاز فعالیتبازی یکی  ،شناس بازی و بازی درمانگر معروف روان ،از دیدگاه ویجیناساکس 

شناسایی کند و  هایش را استعدادهای خود و توانایی .تواند از راه دیگری غیر از بازی به کشف محیط پیرامون خود بپردازد او نمی

رغم اینکه ظهور لیبینید عهمانطور که می .پردازد کودک در حین بازی به تمرین زندگی بزرگسالی می .آنها را بکار بگیرید

ها همیشه با انسان ،های ارائه شده از طرف اولیای دیناما برنامه و شیوه ،فرهنگ و دور از تمدن بود امال بیاسالم در محیطی ک

تحرک و بازی  ،)س( جایگاه خاصی داشتاردی که در شیوه تربیت حضرت زهرااز جمله مو .تمدن و فرهنگی سازگار استاز هر 

ضروری است که حتی برای تشویق آنها به  ،ن فعالیت و تکاپو به قدری برای سالمتی و رشد مناسب کودکیا .کودکان بود

بازی در دوران کودکی به منزله واکنش کودک در برابر  .یز بدهندخوتبزرگترها نیز باید تن به بازی و جس ،تحرک و بازی

 .افزایش بنیه کودک قابل توجه است در کنار تقویت جسم وعوامل محیطی و بروز استعدادهای نهفته اوست که تاثیرات آن 
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وجه به صالح کودک و ه هیچز بازی ببراین غفلت ابنا .نهایت موثر استرش نیروی ابداع و ابتکار کودک بیدر پرو ،همچنین بازی

مطابق با  .مطرح شد« ژهپیا»شناسی به نام بار توسط رواننخستین ،ر زمینه رشد شناختی کودکنقش بازی د .والدین او نیست

های مختلف در زندگی محسوب کودک و پیش نیازی برای کسب مهارتساز رشد شناختی بازی زمینه ،شناسنظر این روان

 . (2440 ،)اسرومن .این که بازی برای رشد روانی کودک مهم و حیاتی است با توجه به .شودمی

 ن کرد:گونه بیاتوان اثرات بازی را اینطور خالصه میبه 

 .  …وحوضکلیلی،  تاپ تاپ خمیر، های اتل متلشود؛ مانند بازیاز هرچیز با اندام خود آشنا می کودک هنگام بازی بیشتر -

ویت یکی از حواس ها همراه با تجربه و یا تقبسیاری از بازی .کودک تقویت شود حواس پنجگانهکند تا بازی کمک می -

 . بچشندبوبکشندو، کنندلمس، بشوند ،توانند ببینندکودکان بهتر می ،بهتر تقویت شوندقدر این حواس هر .پنجگانه است

 . کند تا کودک با محیط اطراف خود آشنا شودبازی کمک می -

 . کند تا جسم کودک تقویت شودیازی کمک مب -

 . کندبازی به تقویت فکر کودک کمک می -

 . های گروهی و اجتماعی را یاد بگیردفعالیتکند تا روش شرکت در بازی به کودک کمک می -

 . مسائل و مشکالت خود را حل کند، کند تا کودکبازی کمک می -

 . کندبازی به رشد کالمی کودک کمک می -

 . دهد تا هیجان و انرژی خود را مصرف کندبه کودک فرصت می بازی -

 . های زندگی آشنا شوددهد تا با ارزشبازی به کودک فرصت می -

  .کندتخیل کودک را تقویت می، بازی -

را مشکالتش تواند  های نمادین میگیرد و از طریق بازیحل مسئله و خالقیت را نیز فرا میهای  کودک از طریق بازی مهارت

ثر بازی)که با توجه به این توضیحات دیگر اهمیت و ا .های متفاوت آن را با هم مقایسه کند حلتر تصور کند و راهدر فضایی امن

اما این پایانی بر فواید  .انکار استو حتی در سنین نو نهالی غیرقابلتواند مثبت یا منفی باشد( بر کودک با توجه به نوع بازی می

 ،برای بهزیستی کودکان ،قدر که بازی فواید شناختی داردهمان .نوع عاطفی آن است ،ید بازیدیگر اثرات و فوابازی نیست؛ از 

را  چنین شادمانی کودک .های کودکانه داردتخیلی سهم بزرگی در خنده و شادی هایبازی .همراه داردبه  فی را نیزفواید عاط

هنگامی که  .خاطر)خوشحالی( کودک بازتابی احساسی است که از خود داردیتلبته رضاا .آورداز حالت خشک و ثابت بیرون می

کند کشد یا اینکه وانمود میها را می کند یا بعضی غولاش را زنده فرض مییخرس عروسک ،در تصور خود ،ع بازیفرزندتان موق

کردن راهی برای بازی .دهدا نشان میبه نفس ر شکوفا شدن اعتماد ،وضوحاحساس برتری حاصل از آن به ،که مامور پست است

عصبانیت را خالی کند یا مفاهیم  ،مدهد تا هیجانات منفی چون خشچرا که به کودک این شانس را می ؛تبیان احساسات اس

شاید هنگامی  ،کودکی که به تازگی تحت عمل جراحی آپاندیس قرار گرفته .بیماری و یا جدایی را درک کند ،تلخی چون مرگ

 با این تفاوت که این بار او دکتر است و تمام امور تحت .اش را با دکتر بازی نشان دهدتجربه بیماری ،گرددخانه برمیکه به 

را مثالً به دلیل خطایی که مرتکب شده توبیخ کند و او را مورد  اختیار اوست؛ یا هنگام خشم ممکن است یک حیوان عروسکی

کودک به تدریج در اثر بهبودی  ،هاکردن نقش ین حوادثی ممکن و معکوساجرا کردن چنبا دوباره  .عمل جراحی قرار دهد

های ترسناکی مانند کند با چنین وضعیتبازی به کودک کمک می .بردبین میاز ترس یا خشم باقی مانده را  ،جراحات عاطفی

 ،هایی با خواهر کودک در برخورد با چنین بحران گاهی .کنار بیاید و بهتر برخورد کند ،رفتن به مطب پزشک یا رفتن به مدرسه 
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اش را جمع کند و  یا حیوانات عروسکیربازها م همه سشاید ه .کنداش دکتر بازی میاش و یا حتی خانوادهبرادر و هم بازی

هد و تا حدودی دسابقه و بازی اضطراب را تسکین میبطور کلی باید گفت عالقه به م .اندنمود کند که در مدرسه جلسه گرفتهوا

الی خود را خ تواند خشمبه عبارتی از طریق بازی می ،شود دهد تا تخلیه بازی به کودک اجازه خشونت می .کند آن را درمان می

دهد حس کند قوی ها به او اجازه میبازی و ایفای نقش قهرمان .شوداو نوعی پذیرش اجتماعی محسوب می کند و این امر برای

لندرث معتقد است . احساساتی که ناپیدا است ،سازدشان توانا میها را در میان احساسات قوی درونیبچه ،زیاشده است و نیز ب

های مهارت ،ی تمایالت اش را بیان کند و همچنین موجب توسعه نیشود کودک احساسات و ارتباطات بیرو که بازی موجب می

موستاکاس معتقد است بازی در بطن . (2452 ،شود )لندرث ش میارتباطی و افزایش شادی و سازگاری کودک با محیط اطراف

ریزی کامل دنیای  به برون ،با آزادی کافیرت دلخواه و توانند به صوخود دارای آزادی است؛ یعنی کودکان در حین بازی می

 ستگی و ارزش میشای ،احساس ایمنی ،سازی که در نهایت باعث ارتقای بینش عاطفین خود بپردازند؛ آن نوع خودآشکاردرو

 . (533۷ ،)موستاکاس. شود

راحتی کودک را در مسیر درست تربیت  ها به کودک نشان داد و به توان در خالل بازیهای تربیتی را می بسیاری از آموزش

بنابراین بسیار  .احساسات و افکار او پی برد ،توان به شرایط عاطفی کودکهای کودک نیز می طور که از خالل بازیهمان .نمود

 .های مناسب فراهم سازند الزم است که مربیان به اهمیت بازی در زندگی کودک توجه داشته و شرایط مناسب را برای بازی

دهد و  های زیادی در روحیات و خلقیات او روی می دگرگونی ،گیردشخصیت کودک در ضمن بازی شکل می .(2441 ،)میسکی

ی خود کودکان  های ابتکاری که آفریده بازی ،در میان انواع بازی .کندبرای کودک مهیا می ل و پیشرفت راها تکام ی این همه

)نانین . شوند-یله خوبی برای تربیت او محسوب میدهند و وس خصیت کودک شکل میای دارند؛ زیرا به ش اهمیت ویژه ،هستند

  .(2443 ،و همکاران

خود را عضوی از  کم گشاید و کودک کم سال می و مراوده میان کودکان همای دیگر معتقدند که بازی راه را برای دوستی  عده

شخصیت  ،در حین بازی .پردازد هایش می خویش و همبازیکند و به ارزیابی منصفانه رفتار و کردار یک جمع احساس می

. آیده وجود میاس مسئولیت در او بگیرد و شور و شوق و احسها شکل می اد و همکاری با همبازیکودک به سوی اتح

ا بر بازی نه تنه .کندهای مستقیم با عوامل محیطی را برای کودک فراهم می بازی امکان تجربه و تعامل .(2443 ،)گیلسون

ماریه و -)آن. انکار داردخت فیزیولوژیکی مغز او تاثیر غیرقابلبلکه بر سا ،ی کودک اثر دارد ای هوشمندانه و قابل مشاهدهرفتاره

ی این  گیرند از جمله های اجتماعی مورد نیاز را برای حضور در جامعه فرا میکودکان با بازی کردن مهارت .(2443 ،همکاران

  ه این موارد اشاره کرد:توان ب ها می مهارت

 همیاری 

  ورزی جرأت 

 داری خویشتن 

  پذیری مسئولیت 

  تحصیلیکفایت  

های پرارزشی است که کودکان در خالل بازی وسیله کسب تجربه .دارداوان سازی و رشد کودک نیز تأثیر فربازی در شخصیت

این الگوها در سراسر عمر  .گیردکل مینان در بازی شوهای رفتاری آالگ .کنندروانی رشد می اجتماعی و ،آن از جهت احساسی

ظریف زندگی آدمی را  چیده وشمار و درهم پی کودک به مدد بازی الگوهای بی .کودک سرمشقی مفید برای او خواهد شد

ر است در که ناگزی از آن جهت .تا آنها را فرا گیرد ،سنجدکند و رابطه میان این الگوها را میآن را تجربه و تمرین می .یابددرمی
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های هدفمند همراه با سایر  های حرکتی و بازیبرنامه .ر جامعه آدمیان زیست کندسنین بزرگسالی با آنها روبرو شود و د

ره پیش دبستانی های تربیتی و پرورشی بستری مناسب برای تمرین و تکرار برخی از مفاهیم ذهنی و شناختی در دو تفعالی

شکل کمیت و  ،یابیجهت ،توان مفاهیم اولیه مانند وزنی ارتباط و آموزش است و با آن میاری برقرای برابازی وسیله .است

دبستانی آموزش نظری برای کودکان سنین پیشزیرا  ؛به کودکان آموزش داد زمان و مکان و در مجموع ادراک فضا را ،کیفیت

برای عملیاتی هستند و درک مفاهیم نظری بدون عمل ضمن آنکه کودکان این سنین در نیم دوره پیش  ،کننده استخسته

یعنی اندیشه و  ،شناختی زهن فعالیت بدنی مانند بازی و حوارتباط میا ،طی سالیان گذشته .آنان میسر نیست و زمان بر است

-بیی خوتواناحد درتا چه یافتهنهای سازمان بازیعمل مورد توجه محققان قرار گرفته است و مشخص شده که انجام داد

 . (2442، )جنسن. است اندیشیدن مؤثر

 

 عزت نفس در كودكان و اهمیت پرورش آن

عزت نفس عبارت است از ارزیابی مداوم و مستمر فرد نسبت به ارزشمندی خود؛ به عبارتی عنصر اصلی سازه  از دیدگاه راجرز

اما در خصوص عزت نفس  ،باشد از خویش میص شخ« قضاوت و ارزیابی»بر پایه  ،عزت نفس در فرد از دوران نوجوانی تا پیری

ای است که روزانه تغییر شکل کودکان شبیه ابر الیه الیه ت نفستفاوت ظریفی وجود دارد: عز ،در کودکان با مفهوم فوق

حال تغییر وی در اثر نفوذ دنیای اطرافش درهای رزوهای پیچیده کودک براساس مهارتباورها و آ ،دهد و شامل احساسات می

 ،ر آنان شکل نگرفته استتر تفکر دهای پیچیدهچرا که هنوز توانایی ،باشد دک میدیگران از کو «توصیف»است و غالبا متأثر از 

تلویحا برای خصوصیات خود ارزش منفی یا  ،یابند کنند و هویت خود را می در واقع همچنان که کودکان از خود درکی پیدا می

هایی که گیرد و مجموعه این ارزیابی کل میاساس بازخورد رفتاری اطرافیان شیابی غالبا برشوند که این ارزش یمثبت قائل م

 . دهد عزت نفس او را تشکیل می ،کندمی  خودکودک از 

دهد و آنجا که یادگیری کودک با روحیه  نفس را شکل میدر کودکان اساس عزت «همانند سازی»پردازان از دیدگاه نظریه 

یی های خود به باورهادرباره توانمندی ،ا و تجربه کردنهتوفیق ،هاشکست ،هااست و با تالشبه همراه ردن و تجربازی ک

-عزت .الگوها را در ذهن خود بسازدای از رشتهگیرد که  هر کودک یاد می ،برای انجام دادن این کار ،در همان زمان ،رسد می

نفس در سالمت روحی و هاست و از آنجا که سطح عزتایی انساننفس یکی از عوامل مهم و اساسی در رشد شخصیت و شکوف

عزت نفس  .(53۷۷ ،)ذوالفقاری .الینی و اجتماعی بر اهمیت عزت نفس تأکید دارندشناسان بروان ،روانی نقش بسزایی دارد

  .(5333 ،)ساند فرد و فرانک .دهیمارزشی است که ما به خود نسبت می میزان

ندی کند که همه افراد جامعه ما )به غیر از برخی بیماران به یک ارزشمان یک نیاز یاد کرده و بیان میونمزلو از عزت نفس به ع

 .اند و به احترام به خود یا عزت نفس یا احترام به دیگران تمایل یا نیاز دارندتوار و معموال عالی از خود رسیدهثابت و اس

انسان  ،از جمله نیازهای طبیعی انسان استرزشمندی و احترام به خود نیاز به عزت نفس یا خود ا .(53۷3 ،)اسالمی نسب

انسان احساس خوشایندی از اعتماد به نفس و  ،زمانی که نیاز به احترام به خود ارضا شود ،یموجودی است به طور ذاتی اجتماع

 ،)افروز. یابد مؤثر و مولد می ،فیدکند و وجود خود را در زندگی م لیاقت و کفایت پیدا می ،قابلیت ،توانایی ،خودارزشمندی

عزت نفس یک ضرورت  .المت روانی ما تأثیر زیادی داردبه طور کلی سطح عزت نفس بر چگونگی رابطه با دیگران و س. (53۷3

کسانی که عزت نفس باالیی  .(538۷ ،ترجمه گنجی ،)شیهان. برای رشد طبیعی و سالم الزم است انسان است وحیاتی برای هر

ترجمۀ  ،فیلدا) .شوندهای مختلف سازگار میبهتر با موقعیت ،یینی برخوردارندفس پادر مقایسه با کسانی که از عزت ندارند 

  .(5384 ،گنجی



 تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات

 5331-5308، صفحات 5045 بهار ،5 شماره ،8 دوره

5305 

 

کودکی که احساس خوبی در مورد خود  .کندمشکالت دوران کودکی را جبران می عزت نفس باال تا حدودی بعضی مسائل و

ای برایش به رو شود که گویی هرگز مشکالت عمدهای با آنها روبه وی ممکن است به گونه ،آید نار میبهتر با مشکالت ک ،دارد

توان به این مهم پی برد که  می ،ی اهمیت عزت نفس در کودکانبه تحقیقات صورت گرفته در زمینه با توجه .نیامده استوجود 

ه است مدرس ،مهمترین نهاد تربیتی در جامعه خانوادهبعد از  .پرورش عزت نفس باید در طراحی واحد های درسی گنجانده شود

یک  .انکار استتربیتی وارد شده به آنها غیرقابلهای ان و نونهاالن و کاهش آسیبت کودکهای مثبو تاثیر آن بر پرورش ویژگی

نقش مهمی در سرنوشت  ،ی آنهاهای نوین افزایش اعتماد به نفس در کودکان و به کارگیرتواند با توجه کردن به شیوه م میمعل

-ها و مهارتقابلیت ،هاکودک بداند چه توانایی ین است کهنخستین گام در پرورش اعتماد به نفس ا .آموزان ایجاد کنددانش

قدم مهمی  ،مند است و چگونه باید به آنها فکر کندراهم آید که به چه چیزهایی عالقهچنانچه این تصور در کودک ف .هایی دارد

نیاز  ،کردنطرتوانایی خ ،پذیرش نامشروط خود ،نفساعتماد به نفس با عواملی مثل عزت .ستف خویشتن برداشته ادر راه کش

 . تحمل کردن شکست و پیشرفت تحصیلی در ارتباط مستقیم است ،احترام به خود و دیگران ،نداشتن به تأیید دیگران

 

 خالقیت در كودكان و اهمیت پرورش آن

. نوآورانه و سودبخش ،خالقیت عبارت است از استعداد و قابلیت انسان در تولید اثرهای ابتکاری .یت استآخرین وجه تفکر خالق

شناسان اما روان ،ی متمایز هستندهوش و خالقیت دو سازه ،آمریکایی شناسانبه نظر روان .(5333: 81 ،لوبارته)استرنبرگ و 

، )پاشا شریفی. ی معینی از هوش باال استمستلزم برخورداری از درجه ،القیتانگلیسی مانند برت و ورنون عقیده دارند که خ

5383:50) . 

قابلیتی است که  ،اندیشه خالق .خالقیت است ،موجودات دیگر ترین وجه تمایز و برتری انسان ازاز مهمترین و اساسی یکی 

های خود را تواند توانمندیین تفکر خالق میانسان به وسیله هم .توان آن را در تمامی ابعاد زندگی انسان مشاهده کردمی

شناسان بر این است که عقیده روان ،امروزه .و به سوی کمال و ترقی پیش رودمشکالتش را حل کند  مسائل و ،افزایش دهد

د و قن ،شود که تجزیه و تحلیل منطقیبدین ترتیب مالحظه می .سابی باشدتواند اکتبلکه می ؛ذاتی یا فطری نبوده ،خالقیت

 ؛ابعادی منفک از یکدیگر نبوده ،و خالقانتقادی  ،تفکر منطقی ،به عبارت دیگر .سرانجام خالقیت به دنبال یکدیگر می آیند

توان فهمید که چرا در گیری میبا این نتیجه .کنندر ارتباط با یکدیگر معنا پیدا میبلکه وجوهی از یک امر واحد هستند که د

انتقادی را  تفکر ،نظران معاصر در این حوزهدانستند و یا برخی از صاحبیم با منطق یکی میا از قدتقادی رتفکر ان ،سنت غرب

های جدید و  خالقیت بیشتر به عنوان توانایی تولید پاسخ .(54: 53۷0 ،)مایرز .کنند بر اساس توانایی حل مسئله تعریف می

ازسازی معلومات و دانش قبلی با توجه به مل توانایی باین مفهوم شاZabelina & et al, 2019 )دشو مفید تعریف می

  .مفهوم جدید یا ایده اصلی استجاد اطالعات جدید و ای

توان گفت تمدن بشر مدیون اندیشه خالق آدمی  با توجه به پیچیدگی مفهوم خالقیت و اهمیت روزافزون آن در زندگی بشر می

. شود ترین عملکرد ذهن انسان محسوب می این سازه عالیگیری از خالقیت ممکن نخواهد بود و دوام آن نیز بدون بهره بوده و

(2454)Yakhchali ( 5311به نقل از)Torance اما خالقیت بسیاری از  ،آیند خالق به دنیا می ،دارد که کودکانبیان می

توجهی به آموزش و  بی ،آموزشی رسمی و غیررسمیهای  توان در محیطکند که علت آن را میسالگی افت می آنان در حدود ده

این مطلب اهمیت توجه به  .یش دبستانی به عنوان عامل اساسی مطرح نمودپرورش پویا و خالق به ویژه در سنین دبستانی و پ

شی و دهد و ضرورت یادگیری در این زمینه را برای معلمان و مسئولین آموز پرورش خالقیت در مدارس را به خوبی نشان می
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ن است که در باالترین سطح انسا های اندیشهترین جلوه ترین و عالیخالقیت و تفکر خالق از پیچیده .دساز پرورشی آشکار می

  .(5385 ،)سلیمانی. آیدهای آموزشی به شمار میهای پرورشی و هدف ناختی او قرار دارد و از ارزشمندترین غایتهای شفعالیت

های غیر معمول فکر کرده و از طریق تفکر واگرا به بررسی مشکالت خود  ه کودکان آموخت که به راهتوان باز طریق آموزش می

این در این حیطه الزم است به مربیان آگاهی الزم داده شود که جریان بنابر .های مناسب دست یابند ه حلپرداخته و به را

  .(53۷2 ،)مفیدی .باشدقابل تغییر می بلکه روندی زاینده و ؛جریانی از قبل ساخته شده نیست ،خالقیت

تحقیقات نشان داده مردان و زنانی که  .آورد خالقیت در کودکان را فراهم میهای الزم را برای رشد زمینه ،نوآوری و آفرینندگی

دوستان اغلب  ،اندکردهپردازی و بازی  دهند در دوران کودکی بیشتر خیالدر اوایل بزرگسالی پیشرفت و خالقیت نشان می

، علیزاده ترجمه ، 538۷) .اند داده میم انجام میاند و با آنان بازی های پانتو گفته والدینشان برای آنان قصه می ،اندخیالی داشته

2445) . 

 زیرا خالقیت هرگز نتیجه ؛بپردازیم  کنندتوانیم به افراد و کارهای خالقانه آنان جدا از اجتماعی که در آن فعالیت میما نمی 

ست که در همگان وجود خالقیت قابلیتی ا .بنابراین محیط نقش بسزایی در ظهور خالقیت دارد .عمل فرد به تنهایی نیست

  .باشد تا به سر حد شکوفایی برسد اما نیازمند پرورش وتقویت می ،دارد

مراحل رشد خالقیت را در  ترین از آنجا که کودک حساس .باشدخانواده یکی از بسترهای مهم در رشد و پرورش خالقیت می

. کندقیت سهم مهمی ایفا میمحیط مناسب خانوادگی در رشد و شکوفایی خال .کندمحیط خانه سپری می

(5383,CCsikszentmihalyi) . ی خالقیت در مدرسه بدون شود که عوامل بهبود دهنده اشت میاز این مطلب چنان برد

فعاالنه  ،( هم عقیده دارد که کودکان به هنگام بازی5312پیاژه ) .نخواهد رسیدکمک و همکاری والدین به طور موثر به نتیجه 

چرا که ؛ یادگیری آنها در مؤثرترین وضعیت قرار دارد ،های وانمودی یا تجسمی هستندزمانی که مشغول بازی گیرند و می یاد

دهد بازی وانمودی زمانی روی می .کند داکودک افزایش پی شود خالقیت درنوعی تفکر عمیق هستند که باعث میآنها درگیر 

ن کرده است بازی محقق در تبیین این فرضیه عنوا ،توجه به گفته پیاژهبا  .کند فرد یا چیز خاصی استکه کودک وانمود می

رسی را به برهای غیر معمولی فکر کنند و از طریق تفکر واگ های مختلف را بسنجد به راه شود کودک راه حلوانمودی باعث می

که در زندگی هایی ش و بر موقعیتتخیالت امیدها و ،هادست یابد و به کودک در بیان آرزوهای مناسب حلپرداخته و به راه

  .دهد پیروز آیدواقعی او را آزار می

ش توان در تدریس تمام دروس به کار گرفت و به راحتی یک گام مهم در جهت افزایش خالقیت دان های وانمودی را می بازی

ا ایفا کند یا به همراه های ریاضی رآموز خواست تا نقش عملیاتتوان از دانش در تدریس ریاضی می ،برای مثال آموزان برداشت؛

-توان نمایشی طراحی کرد که شخصیت همچنین در تدریس علوم می .های مسئله قرار گیرد هایش به جای شخصیتگروهی هم

آموزان خواست که ( و از دانش. . . گیاه و ،قش خورشیدمثل ن ،که قابل اجرا باشد های آن مفاهیم مهم درس هستند)به طوری

 گوید دهد و یا می چه کودک انجام می های پرورش خالقیت باید در نظر داشت که آندر اجرای روش .س اجرا کنندآن را در کال

 :تواند خالقیت به حساب آید درصورتی که دوضابطه را تامین کند می

  .باشدمتفاوت ،ه استه قبال دیده و شنیدکه اساسا باید با کارهایی که کودک قبال انجام داده یا تمام چیزهایی ک آن اول:

ی برای بلکه باید صحیح بوده و در جهت رسیدن به یک هدف مفید باشد و به طریق ؛: آن که نباید فقط متفاوت باشددوم

نمود که بهترین زمان برای اطالع از خالقیت کودکان تماشای آنها به  همچین توجه .دار باشدکودک جذابیت داشته و معنی

د موارد استفاده متفاوتی کودکان خالق اغلب برای هریک از وسایل بازی خو .خالقیت عامل مهم بازی است .استهنگام بازی 
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کودک خالق  .نمایندختلف استفاده میواع می دیگر بروند از آن به انای به سراغ وسیلهکنند و قبل از اینکه از وسیلهپیدا می

ممکن است یک جعبه خالی برای کودک خالق  .کندانگیز استفاده میگاه حیرت انواع و اشکال مختلف و اغلب از منابع خود به

  .ها داشته باشدبازیترین اسباببه مراتب بیش از بهترین و پیچیدهارزشی 

 

 ن ابتداییآموزانفس دانشثیر بازی بر خالقیت و عزتأت

 .داری دارد آموزان مقطع ابتدایی تأثیر معنیخالقیت دانشمحور بر عزت نفس و  تنتایج نشان داد که بازی درمانی خالقی

محور بر میزان کمرویی و  درمانی خالقیت براساس نتایج حاصله از یک پژوهش که با هدف بررسی میزان تاثیر بازی ،همچنین

ده از بازی به طور آموزان کمرو را با استفا محور توانست میزان کمرویی دانش مانی خالقیتبازی در ،عزت نفس صورت پذیرفت

تواند نقش مهمی در افزایش خالقیت و بازی درمانی خالقیت محور می ،بر این اساس .(P<4/41) .داری کاهش دهد معنی

  .مرویی کودکان مورد استفاده قرار گرفته شودنفس و کاهش میزان کمرویی کودکان إیفا نموده و در مداخالت مربوط به ک عزت

های اجتماعی کودکان و توانایی آنها را در همکاری و همدلی کردن  تواند مهارتبا وسایل بازی متنوع میبازی با دیگران و بازی 

ن یک تکنیک بازی درمانی به عنوا .(2455 ،نفس کودک را افزایش دهد )منیول با دیگران افزایش دهد و از این طریق عزت

فردی   های او را در اشکال فردی و بین مهارت ،ک در بازیهای کودتواند از طریق افزایش توانمندی یهیجانی م-شناختی

درمانی با افزایش خالقیت کودکان  بنابراین بازی .(5333 ،انجامد )کنل نهایت به افزایش عزت نفس وی بی افزایش داده و در

ودکان کمروی مقطع محور بر خالقیت ک درمانی خالقیت نتایج نشان داد که بازی .بهبود دهد نفسشان را نیز تواند عزت می

  .ابتدایی تأثیر دارد

، ( کاواچا و همکاران2424)، (؛ ریزی و همکاران5381(؛ میرصادقی)5332این یافته با نتایج پژوهشهای رادبخش و همکاران )

های بازی و  ( به این نتیجه دست یافتند که استفاده از روش5332ن )رادبخش و همکارا ،برای مثال .( همسو است2453)

کننده موجب بخش و سرگرم مسائل با روندی لذت سکون فکری و کمک به حل ،با از بین بردن موانع خالقیت ،وییگ قصه

  .شودآموزان می افزایش خالقیت دانش

های اصیل و جدید برای مسائل در یافتن راه حل ،یابند یور مگویی حض آموزانی که در جلسات بازی و قصهبه همین دلیل دانش

شود تا  باعث آمادگی روانی و فیزیکی در کودکان می ،کردن(نیز نشان داد که بازی5381ادقی )همچنین میرص .دموفقتر هستن

لندرث  .کندعال میبرای یادگیری و پذیرش آماده شوند؛ یعنی نیروهای روانی و فیزیکی را برای به دست آوردن موفقیت ف

 ،ی تمایالت اش را بیان کند و همچنین موجب توسعه اطات بیرونیشود کودک احساسات و ارتب معتقد است که بازی موجب می

موستاکاس معتقد است بازی  .(2452 ،شود )لندرثمهارتهای ارتباطی و افزایش شادی و سازگاری کودک با محیط اطرافش می

ریزی کامل  به برون ،یتوانند به صورت دلخواه و با آزادی کافست؛ یعنی کودکان در حین بازی میدر بطن خود دارای آزادی ا

شایستگی و ارزش  ،احساس ایمنی ،سازی که در نهایت باعث ارتقای بینش عاطفین خود بپردازند؛ آن نوع خودآشکاردنیای درو

ترین  درمانی در آنجا نهفته است که عمیق زیربنای بازی .(؛ تجاربی که با خالقیت در ارتباط است533۷ ،)موستاکاس .شودمی

  .شونددر حرکات متجلی می ،افکار و احساسات بشر از ضمیر ناخودآگاه او بیشتر از آن که در قالب کلمات بتوانند بیان شوند

عنوان یک روش  ابزارها بهانجام حرکات مختلف و استفاده از وسایل و  ،ق ایفای نقشتواند از طریدرمانی می بازی ،بنابراین

یوندی عل ،آموزان استفاده شود تا میزان کمرویی کودکان کاهش یابد )بیرنگ نفس و خالقیت در دانش درمانی در افزایش عزت

های پرارزشی است که وسیله کسب تجربهبازی  .اوان داردسازی و رشد کودک نیز تأثیر فربازی در شخصیت .(5333 ،وفا
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این  .گیردوهای رفتاری آنان در بازی شکل میالگ .کننداجتماعی و روانی رشد می ،اسیاز جهت احس کودکان در خالل آن

شمار و درهم پیچیده و ظریف  کودک به مدد بازی الگوهای بی .الگوها در سراسر عمر کودک سرمشقی مفید برای او خواهد شد

از آن جهت  .تا آنها را فرا گیرد ،سنجد بطه میان این الگوها را میکند و راآن را تجربه و تمرین می ،یابد میآدمی را در  زندگی

نقش بازی در زمینه رشد شناختی  .که ناگزیر است در سنین بزرگسالی با آنها روبرو شود و در جامعه آدمیان زیست کند

ساز رشد شناختی ی زمینهباز ،با نظر این روانشناسمطابق  .مطرح شد« پیاژه»نام  شناسی بهنخستین بار توسط روان ،کودک

برای  ،همانقدر که بازی فواید شناختی دارد .شودهای مختلف در زندگی محسوب میکودک و پیش نیازی برای کسب مهارت

چنین  .های کودکانه داردر خنده و شادیتخیلی سهم بزرگی د هایبازی .اطفی را نیز به همراه داردفواید ع ،بهزیستی کودکان

 . آوردو ثابت بیرون می از حالت خشک شادمانی کودک را

فراهم نمودن  ،های افزایش یادگیری و بازده در دانش آموز توجه به این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که یکی از راه 

آموز نقش مهمی ایفا ن مورد نیز عزت نفس نفس دانشر ایحتی د .محیطی است که در آن احساس نشاط و شادی داشته باشد

آن است که عزت نفس را  ،بهترین بازی .ند چرا که رضایت خاطر)خوشحالی( کودک بازتابی احساسی است که از خود داردک می

و موفقیت در  وانمندیاز این رو موجب ت ،دهد تا با شرایط کنار بیایندها اجازه میبازی به بچه .دک به جریان اندازددر کو

را  غولهاکند یا بعضی اش را زنده فرض میخرس عروسکی ،ور خوددر تص ،قع بازیهنگامی که فرزندتان مو ،شودبزرگسالی می

فا شدن اعتماد به نفس را شکو ،احساس برتری حاصل از آن به وضوح ،کند که مامور پست استمی کشد یا اینکه وانمود می

تواند نمادین می طریق بازی های گیرد و ازحل مسئله و خالقیت را نیز فرا میهای  از طریق بازی مهارت .دهدنشان می

 . های متفاوت آن را با هم مقایسه کند تر تصور کند و راه حلمشکالتش را در فضایی امن

 

 با استفاده از بازی طراحی واحد درسی مبتنی بر افزایش خالقیت و عزت نفس

توان به این  می ،برای تدریس بگنجاندریزی است جهت افزایش خالقیت در برنامههایی که معلم قادر از جمله خرده فعالیت

 موارد اشاره کرد:

های بدیع و را نام می برند و در نهایت پاسخ کند و دانش آموزان کاربردهای مختلف آنم اشیاء مختلف را مطرح میمعل -5

  .(5388، وپرندفرد)خدایاری. گرددمیقانه تقویتخال

  .شودمیهای خالقانه تشویق فردی ندارد و پاسخپاسخ منحصر به شود که ز دانش آموزان سواالتی پرسیده میا -2

، بردن این کلمات متن طنزی بنویسند)پرنیانیسپس کودکان باید با به کار  ،شودچند کلمه به دانش آموزان داده می -3

5382).  

  .القانه به پایان برسانندگردد و دانش آموزان باید آنها را با پاسخ های خالت نیمه تمام توسط معلم بیان میجم -0

 ،آن شی را رسم کرده و تبدیل به یک موجود زنده بکنند خواهدمیسپس از دانش آموزان  بردمیچند شیء را نام  معلم -1

  .(5384 ،)آذرآن را رسم کنید؟ ،مثال: به نظر شما تلفن شبیه چه موجودی است

سپس از دانش آموزان  .دهدقرار میهی را در اختیار هر گروه ن کوتاکند و داستاکودکان را به چهار گروه تقسیم میمعلم  -1

های حرکتی و همچنین برنامه. های خود نمایش دهنده و متن داستان را برای هم کالسیکدام نقشی را پذیرفتخواهد هرمی

ر برخی از مفاهیم ذهنی و های تربیتی و پرورشی بستری مناسب برای تمرین و تکراهای هدفمند همراه با سایر فعالیت بازی

توان مفاهیم اولیه مانند ی ارتباط و آموزش است و با آن میای برای برقراربازی وسیله .وره پیش دبستانی استدر د شناختی
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زیرا آموزش نظری  ،زمان و مکان و در مجموع ادراک فضا را به کودکان آموزش داد ،شکل کمیت و کیفیت  ،یابیجهت ،وزن 

آنکه کودکان این سنین در نیم دوره پیش عملیاتی هستند و درک   ضمن ،ستکننده اسنین پیش دبستانی خسته ای کودکانبر

ارتباط میان فعالیت بدنی مانند بازی و  ،طی سالیان گذشته .مفاهیم نظری بدون عمل برای آنان میسر نیست و زمان بر است

فته تا یاام دادن بازیهای سازمانت و مشخص شده که انجار گرفته اسیعنی اندیشه و عمل مورد توجه محققان قر ،حوزه شناختی

هایی از قبیل خاک بازی یا شن بازی ،تحقیقات نشان می دهد. (2442 ،)جنسن. چه حد در توانایی خوب اندیشیدن مؤثر است

دکان نقش مؤثری دارد در در تخلیه انرژی و پویایی ذهن کو ،در صورتی که تحت نظارت و کنترل والدین انجام گیرد ،بازی

ها باید توسط معلم برای والدین تشریح  اینگونه فعالیت .یابد محیطی امن برای ابراز خود و افزایش عزت نفس می نتیجه کوک

توانند در بهبود خالقیت موثر واقع شوند؛  ها نیز میترین بازیحتی ساده. شود تا فرآیند بهبود عزت نفس کودک کامل شود

مناسبترین و  ،های مختلفاثر تمرین و تکرار و انجام آزمونپرتاب توپ در  کودکان در بازی ،در بازی توپ بازی ،برای مثال

 هایراهکودک  ،نند قایم باشک یا پازلما ،های اکتشافیدر بازی .میکنندپرتاب یا رسیدن به توپ انتخاب ترین راه را برای کوتاه

-ذهنی کودک را افزایش داده و روش هایتوانمندی ،هااینگونه بازی .کندانتخاب میرا  مختلف را امتحان کرده و بهترین گزینه

 . دهدئله را به او آموزش میهای حل مس

به کودک  اده از اشیا راهای کاربردی و استفای عملی و روشهمهارت ،های کوچکسازنده مانند خانه سازی با مکعب هایبازی 

-هبهترین روش برای افزایش مهارت ،دگیرنهای بزرگترها را به عهده میهی که اغلب کودکان نقشهای گروبازی .دهدآموزش می

 ،شوندشان آگاه مینسبت به محیط اطراف ،بد نیست بدانید کودکان به محض این که از چند روزگی .ای اجتماعی کودک است

ریق همین ها با اشیا سرگرم شوند و از طمدت ،بودشود و قادر خواهند رای آنها جالب میب ،ارکرد هر شیءنحوه حرکت و ک

-ورزش .برند از کشفیات خود لذت میآموزند و را تمرین کرده و تفکر خالق را میهای اجتماعی سرگرم شدن است که مهارت

مانند: قایم های متداول نباید جایگزین بازی ،های فکریمپیوتری و ویدئویی و یا حتی بازیهای کازیبا ،های فردی یا گروهی

 ،ی مهم توجه داشت در نظر والدینالبته باید به این نکته .ها شودو یا حتی بازی با ماشین و عروسک بگرد و پیدا کن ،باشک

و از این کار لذت  کندکودک بازی می .به آن اختصاص یابدبرای کودک شود و ساعتی خاص « باید»بازی نباید مبدل به یک 

انجام آن برای او  ،نه این که مانند یک تکلیف از پیش تعیین شده ،حاتی برای او حالت خودانگیخته داردزیرا چنین تفری ؛بردمی

تشویق او و فراهم آوردن امکانات  ،توانند در مورد بازی کودک ایفا کنندتنها نقش مؤثری که والدین می .از قبل مقرر شده باشد

 ،شود آموزان برگزار میدر طی جلساتی که با اولیای دانش .خود او گذاشتباقی را باید به عهده  .در حد مقدور است ،بازی

های نمادین توان از نمایش و بازی م تدریس میدر محیط کالس و در ضمن انجا. آور شدتوان این نکات را به آنان یاد می

کند؛  به توانایی خود باور پیدا می ،تر  عالوه بر یادگیری عمیق ،ها در جمع کالسیدانش آموز با اجرای این فعالیت .استفاده کرد

 . شود میاونفسدر نهایت منجر به ارتقاء سطح عزتکه 

 

 گیرینتیجه

درصد دانش  84آموزان ابتدایی بوده و از آنجایی که ر بازی بر خالقیت و عزت نفس دانشبررسی تاثی ،هدف از انجام این تحقیق

تا  ،توان نتایج به دست آمده از مطالعات صورت گرفته روی کودکان را می ،رندآموزان مقطع ابتدایی در سنین کودکی قرار دا

-ن در جنبهتوا های تحقیق حاکی از آن است که ارزش بازی در زندگی کودک را مییافته .به آنان نیز تعمیم داد ،یحدود زیاد

سازی و رشد کودک نیز تأثیر شخصیتبازی در  ،همچنین .قرار دادعاطفی و روانی مورد بررسی  ،حرکتی ،حسی ،های هوشی
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اجتماعی و روانی رشد  ،های پرارزشی است که کودکان در خالل آن از جهت احساسی ی کسب تجربه بازی وسیله .فراوان دارد

که بر اساس نتایج به دست آمده تاثیر مثبت بازی باشد  ارتقاء سطح خالقیت و عزت نفس می ،های رشدیکی از جنبه .کنندمی

شمار  گیرد و کودک به مدد بازی الگوهای بیمسئله غیر قابل انکار است؛ چرا که الگوهای رفتاری آنان در بازی شکل می بر این

تا آنها  ،سنجدها را میآنها را تجربه و تمرین میکند و رابطه میان این الگو ،یابد و درهم پیچیده و ظریف زندگی آدمی را در می

  .را فراگیرد

 ،هاناکامی ،ها تنش ،قه و خشم و کینهتوان پی برد که کودک از طریق بازی مهر و عال صورت گرفته می بر اساس مطالعات

 می یابد؛ این آرامش گذارد و از این طریق به نوعی آرامش عاطفی دست های خود را به نمایش می ها و آشفتگی ترس ،هاناامنی

های به دست از راهکار .کند خالقیت هموار می ه را برای پرورششود و را ها موجب تقویت عزت نفس کودک میو تنش زدایی

 .های کالسی اشاره کردهای وانمودی در جمعتوان به انجام بازی نش آموزان میآمده جهت افزایش خالقیت و عزت نفس دا

زت نفس را بهبود ع ،و انجام آنها در حضور جمع کندمیمودی افزایش پیدا وان هایبازیان به وسیله آموزش خالقیت کودک

  .مانده طوری که در طول زمان پایدار میبخشد؛ ب می

در افزایش خالقیت آنان تاثیر  ،دارند آموز را به تکاپو وا میکه پاسخ مشخصی ندارند و ذهن دانشهمچنین طرح سواالتی 

ای کودک ارتباط ه ختی و مهارتتکامل مراحل شنا ،ی اهمیت بازی به دست آمداطالعاتی که در زمینهبر اساس  .دبسزایی دار

ای شود و بازی کردن را  پس ضروری است که به بازی کردن کودکان توجه ویژه .دهد دارد هایی که انجام میتنگاتنگی با بازی

ی مهم که معلمان و والدین باید سعی کنند که این نکته همچنین توجه به .فتفقط برای وقت تلف کردن کودک در نظر نگر

 . شود ضروری دانسته می ،از مفهوم بازی پیدا کنند تا بتوانند کودک را به سوی تاثیرات مثبت بازی سوق دهند درک درستی

 

 و مأخذ منابع

مطالعه: کودکان مقطع مهد های اجتماعی کودکان )مورد تاثیر بازی بر مهارت .(5333)و همکاران طهمورث ،آقاجان .5

 . شماره سوم ،سال ششم ،تماعی ایرانمجله مطالعات توسعه اج .کودک استان تهران(

 /https://mindtoolbox. ir/article/6897   از:برگرفته. (، 5338). بازیازطریقکودکاننفسعزتارتقای .2

لگو بر اعتماد به نفس و توانایی حل مسئله ااثربخشی آموزش خالقیت با استفاده از  .(5331). و همکاران ندا ،عشریاثنی .3

 . 355-325 صص ،31دی  -آذر .1شماره  ،13سال  .نشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجله دا ،کودکان

، 5شماره، خالقیت کودکان دبستانهای زندگی در افزایش بررسی تأثیر آموزش مهارت .(5333) .و همکارانموسی ،بندک .0

 . 583-244صص

 ،0شماره. مودی شعر بر پرورش خالقیت کودکانهای وانأثیر بازیت .(5332ناصر) ،ملکیصبحی قرا ،فریبا ،پارسامنش

 . 505-51۷صص

کودکان  تالقیو خ یهوش عمل افزایشبر  لگو آموزشی اثربخشی .(5332ندا) ،تهرانی ،غالمرضا ،محمودی ،فریبا ،حسنی .1

 . یدبستان پیش

 . خالقیت کودکان افزایشاثربخشی بازی و قصه گویی بر  .(5332) .و همکارانناهید ،شراد بخ .1

 .دانشگاه الزهرا)س( ،نشناسیدانشکده علوم تربیتی و روا .تبیین عناصر بنیادی پرورش تفکر. (5381بابک) ،یریشمش .۷

 . 14-05 صص. 5381پائیز و زمستان  .0و  3شماره  ،3ی دوره



 تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات

 5331-5308، صفحات 5045 بهار ،5 شماره ،8 دوره

530۷ 

 

پسر آموزان  آگاهی بر خالقیت دانش درمانی و آموزش ذهن بازی -مقایسه اثربخشی هنر .(5044)و همکارانلقمان ،صالحی .8

 . 321-345صص .5044تابستان ،شماره دوم ،پژوهی سال نهمفصلنامه علمی تدریس ،دوره ابتدایی

خالقیت و کمرویی  ،نفسر عزتقیت محور ببازی درمانی خالاثربخشی .(5333نسرین)، بیرنگ ،یهمرض، وفاعلیوندی .3

 . 513-53۷صص، 12شماره ،53سال ،آموزش و ارزشیابینشریه علمی، ابتداییآموزان کمروی مقطعدانش

دبستانی افسردگی و عزت نفس کودکان پیش ،یکمرویقصه درمانی بر اثربخشی .(5331سحر) ،صفرزاده ،فاطمه ،لویمی .54

 . 0۷-32 ،5331مستان و ز زییپا ،2شماره  ،1 سال و مشاوره ینیبال یشناسوانر یهاپژوهش مجله ،ازشهرستان اهو

تأثیر بازی با حروف الفبای فارسی بر خالقیت دانش آموزان پایه  .(5331ساره) ،ایمیق ،ابوالقاسم ،یعقوبی ،حسین ،محققی .55

 . 23-38 صص، (53پیاپی) ،شماره دوم ،سال هفتم ،های علوم شناختی و رفتاریپژوهش ،مسو

. نابینای ابابصیر اصفهان« ساله 55تا  1»تاثیر بازی بر عزت نفس دانش آموزان  .(5381)و همکاران مددی زواره .52

 . 5-50صص، 33شماره

 /http://www. koodakkhallagh. blogfa. com/postاز: برگرفته، باخالقیتبازیرابطه. (5334ع)، نظری .53

 

 



 تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات

 5331-5308، صفحات 5045 بهار ،5 شماره ،8 دوره

5308 

 

 

The effect of play on fostering creativity and self-esteem of 

elementary school students 

 
Fatemeh Chenani

1
, Bahareh Moradi

2
, Fatemeh Larzanganeh

3
, Faezeh Nasseri

4 

1 Doctor of Persian Language and Literature, Secretary of Education of Shush Secondary School, Lecturer of Farhangian Universities of 

Khuzestan Province 
2 Undergraduate Student of Ahvaz Farhangian University, Fatemeh Zahra Campus 
3 Undergraduate Student of Ahvaz Farhangian University, Fatemeh Zahra Campus 
4 Undergraduate Student of Ahvaz Farhangian University, Fatemeh Zahra Campus 

 

 

Abstract 

The present study has been conducted on the effect of play on creativity and self-esteem of elementary students 

with the aim of providing strategies to increase students' creativity and self-esteem and also explains the game 

and its importance. In writing this article, several scientific sources including articles, reports, related books, etc. 

In the field of children's creativity and self-esteem, they were reviewed and interpreted, and the findings, as 

expected, showed a positive effect of play on creativity development and improving children's self-esteem. Also, 

the studied resources provided appropriate solutions to help achieve this important. Due to 80% of students in 

childhood age, the results were generalized to elementary school students 

 

Keywords: Play, Creativity, Self-esteem, Students. 

 


