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Abstract 
Introduction: Self-efficacy and creativity are two important factors in 
childhood; some activity as play can probably enhance them. This study 
aimed to investigate the effectiveness of pretend plays on the self-effi-
cacy and creativity of parentless children and children with neglectful 
parenting in Karaj.
Methods: The research method was semi-experimental. The research 
community consisted of all children seven to twelve years old under 
the supervision of the welfare organization in Karag city. The children 
were parentless or suffered from lack of parental care living in two 
different orphanages called Nasle Mehre Yekta and Daste Mehrabane 
Madar. Considering the scores they received in a pretest and the criteria 
of inclusion and exclusion, thirty children were selected and assigned 
to two groups of fifteen by purposive sampling method. The research 
tools in this study were the SEQ-C measures children's self-efficacy of 
Muris(2001) and the Torrance tests of creative thinking(1984) figural 
form A. The experimental group received eight sessions of group pre-
tended play therapy. The data were analyzed by descriptive statistics and 
univariate and multivariate analysis of covariance by SPSS20. 
Results: Findings showed a significant difference in post-test mean 
scores of creativity and self-efficacy and their subscales in the experi-
ment group in comparison to the control group. (P<0/05)
Conclusions: The results suggest that pretend play therapy could 
increase self-efficacy and creativity in parentless children and children 
with neglectful parenting. Therefore, it could be a good way to improve 
the mental health of these children.

Please cite this 
article as follows:

Zakizadeh M, Vaziri S, and Saeidmanesh M. The Effectiveness of Pretend 
Plays on the Self-Efficacy and Creativity of Parentless Children and Children 
with Neglectful Parenting. Quarterly journal of social work. 2019; 9 (2); 15-22

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

oc
ia

lw
or

km
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                               1 / 8

http://socialworkmag.ir/article-1-459-fa.html


واژگان کلیدی

بازی های وانمودی

خالقیت

خودکارآمدی

کودکان بی سرپرست و 
بدسرپرست

* نویسنده مسئول
نوع مطالعه: پژوهشی

تاریخ دریافت: 1397/07/21
تاریخ پذیرش: 1399/10/19

چکیده

مقدمه: خالقیت و خودکارآمدی از ویژگی های مهم دوران کودکی محسوب می شود و 
بازی می تواند یکی از راه های بهبود آن ها باشد. پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی 
بازی های وانمودی بر خودکارآمدی و خالقیت کودکان بدسرپرست و بی سرپرست شهرستان 

کرج انجام شد.
کنترل  گروه  با  پیش آزمون-پس آزمون  طرح  از  نیمه آزمایشی  پژوهش  این  در  روش: 
استفاده شده است. جامعه آماری را کلیه کودکان هفتا تا دوازده ساله تحت حمایت سازمان 
یکتا و دست   بدسرپرستی در دو مرکز  مهر  به دلیل بی سرپرستی و  بهزیستی شهر کرج که 
و  ورود  معیارهای  گرفتن  نظر  در  با  است.  داده  تشکیل  می شدند  نگه داری  مادر  مهربان 
خروج، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند سی کودک انتخاب و در دو گروه پانزده 
پرسشنامه خودکارآمدی کودکان موریس2001 و  از  پژوهش  این  نفره جایگزین شدند. در 
هشت  شد.  فرمA-تصویری  استفاده  تفکرخالق  آزمون  تورنس1984،  خالقیت  پرسشنامه 
جلسه بازی درمانی وانمودی برای گروه آزمایش ارایه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از 
 Spss20 روش های آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس چندمتغیری و یک متغیری و نرم افزار

استفاده شد.
نتایج: یافته ها نشان داد در میانگین نمرات خالقیت و خودکارآمدی و مولفه های آن ها در گروه 
)P>0/05(.آزمایش نسبت به گروه کنترل در مرحله پس آزمون تفاوت معنی دار وجود دارد 

خالقیت  بر  توانسته  وانمودی  بازی های  که  می دهد  نشان  نتایج  نتیجهگیری:  و بحث
و خودکارآمدی کودکان در پس آزمون بیافزاید. لذا از بازی های وانمودی می توان به عنوان 
روشی مناسب در جهت بهبود شاخص های سالمت ذهنی و روانی کودکان بدسرپرست و 

بی سرپرست استفاده کرد.

اثربخشی بازی های وانمودی برخالقیت و خودکارآمدی 
کودکان دختر بدسرپرست و بی سرپرست

mahdiehzakizadeh1983@gmail.com .مهدیه زکی زاده: دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران
s.vaziri@iauyazd.ac.ir .سعید وزیری*: استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، یزد، ایران

 saeidmanesh@sau.ac.ir .محسن سعیدمنش: دکتری روانشانسی بالینی، گروه روانشناسی، دانشگاه علم و هنر یزد، ایران

نحوه استناد به مقاله:
مهدیه زکی زاده، سعید وزیری و محسن سعیدمنش. اثربخشی بازی های وانمودی برخالقیت و 

خودکارآمدی کودکان دختر بدسرپرست و بی سرپرست. فصلنامه مددکاری اجتماعی، 1399؛ 9 )2(: 
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ناتسبات 1399، دوره 9، شماره 2، پیاپی 1732

هداز یزی یاده و همکارات

مقدمه

بدسرپرستی نبود رابطه  موثر کودک با والدین است که می تواند طیف وسیعی از کودکان شبانه روزی، کودکان بی خانمان، 
کودکان تک والدی، کودکان خانواده های آواره، بی خانمان و ناتوان از سرپرستی موثر را شامل شود.]1[ مشکالت ساختاری 
خانواده و گسیختگی آن، آسیب های جدی را نظیر افت خالقیت ها و عدم خودکارآمدی را متوجه کودکان می کند. کودکان 
نیاز به آرامش روانی، اطمینان خاطر و اعتمادبه نفس قوی دارند افراد در کودکی از نیروی خالقیت برخوردارند اما محیط های 

نامطلوب تربیتی و بی توجهی والدین و مربیان می تواند موجب اختالل رشد این توانایی ها شد.]2[  
خالقیت یکی از مهمترین و اساسی ترین وجه تمایز انسان از دیگر موجودات است. اندیشه خالق، قابلیتی است که می توان 
آن را در تمامی ابعاد زندگی انســان مشاهده کرد. انسان به وسیله تفکر خالق می تواند توانمندی های خود را افزایش دهد، بر 

مساله ها و مشکالت فائق آمده و به سوی کمال و ترقی پیش رود.]3و4[ 
  تورنس خالقیت را فرآیند احســاس مشــکالت و مســاله ها، اختالف نظر درباره اطالعات، خطا کردن در عناصر و عوامل 
اشیا، و نیز حدس زدن وساختن فرضیه ها درباره این کمبودها، ارزیابی و آزمایش این فرضیه ها و حدس ها ، احتماال اصالح و 
آزمایش مجدد آن ها و نهایتا مرتبط ساختن نتایج تعرف کرده است.]5و6[ تفکر خالق مرکب از چهار مولفه -سیالی:استعداد 
تولید ایده های فراوان، -ابتکار: اســتعداد تولید ایده های بدیع، غیر مادی و تازه، -انعطاف پذیری: اســتعداد تولید ایده ها و 

روش های بسیار گوناگون، -بسط:توسعه استعداد و توجه به جزئیات است.]7[
درگذشــته عقیده بر این بود که خالقیت، یک موهبت الهی اســت و چیزی نیســت که بتوان آن را پرورش داد و به دیگران 
منتقل کرد اما امروزه بســیاری از اندیشــمندان اعتقاد دارند خالقیت یک توانایی ذهنی قابل پرورش در انســان است.]8[ با 
پرورش خالقیت در دوران کودکی، کودکان مهارت هایی را در خود پرورش می دهند و به نگرش و دانشــی دســت می یابند 
که برای حوزه های یادگیری و رشــد آن ها مفید خواهد بود.]9[ شکل گیری مفهوم خود کار آمدی یا تفکر و احساس توانستن 

از دیگر ویژگی های مهم این دوران است.
خودکارآمدی اطمینان به توانایی های خود در کنترل افکار، احساســات و فعالیت ها ست.]10[ خودکارآمدی تاریخچه نسبتا 
کوتاهی دارد که با فعالیت های بندورا1977 آغاز شــده است.]11[ از نظر بندورا خودکارآمدی احساس شایستگی، کفایت و 
قابلیت در کنار آمدن با زندگی است که برآورده کردن و حفظ معیارهای عملکرد، باعث افزایش آن می شود و ناکامی در برآوردن 
و حفــظ این معیارها آن را کاهش می دهد، همچنین بندورا خودکارآمدی را ادراک فرد از درجه کنترلی که بر زندگی دارد، 
 تعریف می کند.]12[ از طرفی خالقیت از جمله متغیرهایی است که می تواند در افزایش سطح خودکارآمدی نیز موثر باشد.]13[

 بین ویژگی های افراد خالق و افرادی که از خودکارآمدی باالیی برخوردارند همپوشی وجود دارد.]11[ ماتیسن و برونیک]14[ 
در پژوهشی نشان دادند، با افزایش خالقیت، سطح خودکارآمدی به طور معناداری افزایش می یابد.

خودکارآمدی ویژگی اســت که قادر اســت به کودکان در شــرایط خاص کمک کند تا بتوانند بر مشــکالت غلبه کنند. 
خودکارآمــدی می تواند باعث رشــد و بهبــود خالقیت گردد. افراد خالق، مســاله ها را به گونه ای تجزیــه و تحلیل می کنند 
که موجب باور مثبت از توانایی ها، قابلیت ها و ظرفیت هایشــان می گردد. پژوهش ها نشــان داده اند خالقیت مهارتی آموختنی 
اســت]11[ و می تــوان با افزایش این مهارت، کارآیی و در نهایت ســالمت روان و هیجانی کــودکان را افزایش داد. یکی از 
روش های ورود به دنیای کودکان و ارتقای توانمندی های جســمی و ذهنی آنان بازی اســت. بازی یک فعالیت لذت بخش، 
 اختیاری، دارای انگیزه درونی، کودک محور، دربردارنده انعطاف پذیری در انتخاب و نحوه استفاده از یک شی است.]15[ 

یکی از انواع بازی ها، فعالیت های وانمودی است که در دوران کودکی آغاز و در زندگی بزرگ سالی نیز ادامه می یابد و برای 
ایجاد نشاط و رشد ذهنی بدنی ضروریند.]16[ دراین دسته از بازی ها عناصر جدیدی وارد بازی کودکان می شود، واقعیت ها 

تغییر شکل یافته و اشیایی که وجود ندارند به وسیله اشیا دیگر و حرکات نمادین نمایش داده می شوند. 
شــریدان1999، نقــل از علینقیان بیان می کند در بازی هــای وانمودی کودکان از طریق مشــاهده و تقلید، موقعیت هایی را 
برای خودشــان تصور می کنند؛ در این گونه بازی ها می توان از حداقل امکانات، بهترین شرایط استفاده را فراهم آورد.]17[ در 
تحقیقات متعددی اثر بازی بر ویژگی های مثبت کودکان نشان داده شده است. پژوهش پارسامنش و صبحی قرا ملکی نشان 
داد، بازی های وانمودی شعر و ترانه بر افزایش خالقیت کودکان دختر بی سرپرست و بدسرپرست تاثیر مثبت و پایدار داشته 
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فصلناه هادزاری اجبماعی18

اررتسی تایی های وا مقدی تریدویا و یقدزارخهای زقدزات دیبر تاثرپرثا و تی ثرپرثا

است است. ]4[ پژوهش رادبخش، محمدی فر وکیان ارثی نشان دادند، 
استفاده از روش بازی و قصه گویی به طور معناداری سبب افزایش خالقیت 
 در هر  چهار مولفه آن، در گروه های بازی و قصه گویی شــده است.]6[

 بورتون در تحقیقی به این نتیجه رســید، کــودکان در فعالیت های روزانه 
خود از بازی اســتفاده می کنند، بازی هــا تجربه های ریاضی آنان را نیز در 
برمی گیرد. بازی های ریاضی، کودکان را در به دســت آوردن مهارت های 

تفکر منطقی و افزایش دانش تقویت می کنند.
نتایج پژوهش طولی روس و رابینسون و کریستانو]19[ نشان داد که فرآیندهای 
شناختی و عاطفی در بازی های وانمودی در طول زمان ثابت هستند و تفکر 
واگرا را پیش بینی می کنند. دوره فراوانی این بازی ها در مقطع سنی هجده/

بیست و چهار ماهگی تا پنج/شش سالگی است ولی تا پایان عمر به صورت 
انــدک وجود دارد. بازی نمادین نقطه اوج بازی های کودکانه اســت.]20[ 

نتیجه ای که از تحقیقات اســتنتاج می شود این 
اســت که بازی های وانمودی عامل مهمی در 
رشــد خالقیت و خودکارآمدی کودکان است 
که در طول زمان پایــدار می ماند و حتی نقش 
مهمی در ســالمت روان کودکان دارد، بنابراین 
این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی بازی های 
وانمــودی بر خالقیت و خودکارآمدی کودکان 
دختر بی سرپرست و بدسرپرست و پاسخ با این 
ســوال: آیا از طریق بازی های وانمودی می توان 
خالقیت و خودکارآمــدی را در کودکان دختر 
بی سرپرست و بدسرپرست افزایش داد؟ انجام 

شده است.

روش

در این پژوهش نیمه آزمایشــی از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل اســتفاده شــده اســت. جامعه آماری تحقیق 
حاضر شــامل کلیه چهل و یک کودک دختر بی سرپرســت و بدسرپرست هفت تا دوازده ساله تحت پوشش بهزیستی شهر 
کرج در دو مرکز نســل مهر یکتا و دســت های مهربان مادر بود. ابتدا بر اســاس معیار های ورود و خروج، ســی نفر از آنان 
به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شــدند. به دلیل این که نمونه گیری از جامعه خاص کودکان بد و بی سرپرســت انجام 
گاهانه و با  شــد و همچنین به دلیل حساســیت مداخالت آزمایشــی و محدودیت در انتخاب تصادفی به دلیل لزوم شرکت آ
رضایت افراد نمونه در پژوهش، از نمونه گیری هدفمند اســتفاده شد ســپس نمونه ها به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و 
گروه کنترل پانزده نفر در هر گروه جای گرفتند. هشــت جلســه بازی درمانی وانمودی برای گروه آزمایش ارایه گردید و 
از پرسشــنامه خودکارآمدی کودکان موریس2001 و پرسشنامه خالقیت تورنس1984، آزمون تفکر خالق فرم A-تصویری 
استفاده گردید. تا پایان مداخله جامعه آماری ریزشی نداشت و این امر به دلیل در دسترس بودن و همکاری مسوولین مربوطه 
در افزایش انگیزش کودکان برای شــرکت در جلســات بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و تحلیل 

کوواریانس چندمتغیری و یک متغیری و نرم افزار SPSS20 استفاده شد.
مالکهایورودوخروج

مالکهایورود: کودکان هفت تا دوازده ساله تحت حمایت بهزیستی شهر کرج. رضایت شرکت در پژوهش. سالمت ذهنی و روانی .
مالکهایخروج:رضایت نداشــتن به ادامه شــرکت در جلســات. معلولیت ذهنی جسمی. ســابقه مصرف قرص های 
روانپزشــکی خاص. استفاده از سایر روان درمانی هم زمان. ابتال به بیماری مزمن. غیبت بیش از دو جلسه. ناتوانایی از ادامه 

حضور در گروه به دالیلی نظیر سردرد و یا تهوع و دیگر اتفاقات.
مالحظاتاخالقی: اطالع رســانی کامل در مورد پژوهش، کســب رضایتنامه کتبی. در پایان دوره گروه کنترل تحت 

آموزش بازی های وانمودی قرار گرفت.
ابزارهایپژوهش

برای اندازه گیری خالقیت از آزمون تفکر خالق فرم A-تصویری  تورنس1984 اســتفاده شــد. این آزمون برای ســنجش 
خالقیت از دبســتان تا دانشــگاه مناسب هست و از سه فعالیت ساخت تصویر، تکمیل تصویر و خطوط موازی تشکیل شده 
اســت که در هر فعالیت، آزمودنی می بایســت تا قبل از اتمام زمان ده دقیقه ای پاسخ های مورد نظر را به صورت تصویر ثبت 
کند. در این پژوهش خالقیت از طریق تعداد و نوع پاســخ هایی که کودک برای عناصر تشــکیل دهنده آزمون تفکر خالق 
تورنس ارایه می کرد، به دست آمد. این عناصر شامل -سیالی: تعدد ایده های مختلف، -بدیع بودن: غیرمعمول بودن ایده ها، 
-انعطاف پذیری: متنوع بودن ایده ها، -بســط: جزییات ارایه شده در ایده ها. نمره  های این پرسشنامه به صورت نمره شصت 
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ناتسبات 1399، دوره 9، شماره 2، پیاپی 1932

هداز یزی یاده و همکارات

و پنج الی هفتاد و هفت، خالقیت زیاد؛ نمره چهل و پنج الی شصت و 
پنج، خالقیت متوســط؛ نمره چهل و پنچ و پایینتر، خالقیت کم تفسیر 
می شــود. پژوهش هایی که در رابطه با پایایــی و اعتبار این آزمون انجام 
شــده، میانگین ضریب پایایی هشتاد و هشت صدم تا نود و شش صدم 
گزارش کرده است. همچنین در زمینه بازآزمایی ضریب هشتاد و هشت 
صدم درصد بین دو بار اجرا به دســت آمده است. برای نمونه ایرانی، به 
نقل از خدارحیمی1383؛ پایایی آزمون تورنس توســط پیرخائفی1379 
با اســتفاده از چهل و هشت دانش آموز دبیرســتانی به شیوه بازآزمایی با 

ضریب پایایی کل هشتاد درصد برآورد شده است .]21[
جهــت اندازه گیــری میــزان خودکارآمدی نیــز از آزمون پرسشــنامه 
خودکارآمدی کودکان و نوجوانانSEQ-C استفاده شد. این پرسشنامه 
توســط موریس در سال2001]22[  برای ارزیابی سطح خودکارآمدی در 
کودکان و نوجوانان در سه حیطه اجتماعی، تحصیلی، هیجانی طراحی 
شــده است. این پرسشنامه دارای بیست و ســه ماده و سه خرده مقیاس 
خودکارآمــدی اجتماعــی، خودکارآمــدی تحصیلــی و خودکارآمدی 
هیجانی اســت. خرده آزمون خودکارآمدی اجتماعی که شــامل هشت 
ماده  اول پرسشنامه است، توانمندی ایجاد ارتباط با همساالن، قاطعیت و 
رســیدن به معیارهای اجتماعی را می سنجد. خرده آزمون خودکارآمدی 
تحصیلی شــامل هشت ماده اســت که در قســمت دوم پرسشنامه قرار 
دارد و احســاس توانمنــدی در مدیریت رفتار های یادگیری، تســلط بر 
موضوعات درســی و تحقــق انتظارات تحصیلی را مورد ســنجش قرار 
می دهد. خرده آزمون خودکارآمدی هیجانی شــامل هفت ماده اســت 
که در قســمت آخرپرسشنامه قرار دارد و احســاس توانمندی فرد را در 
مقابله با هیجانــات منفی و کنترل آن ها را می ســنجد. پایایی بازآزمایی 
توسط سازنده برای کل مقیاس هشتاد و نه صدم، خودکارآمدی هیجانی 
هشتاد و هشــت صدم، خودکارآمدی اجتماعی هشــتاد و یک صدم و 
خودکارآمدی تحصیلی هشــتاد و هفت صدم گزارش شده است. ثبات 

درونی آن نیز هشتاد صدم گزارش شده است.
 در ایران طهماســیان]23[ پایایی این ابزار را ســنجیده است و ضریب 
آلفای کرونباخ آن را به ترتیب بــرای خودکارآمدی عمومی، اجتماعی، 
تحصیلی و هیجانی هفتاد و ســه صدم، شــصت و شش صدم، هفتاد و 
چهار صدم و هشــتاد و چهار صدم به دســت آورده که میزان مناســبی 
اســت. همچنین در مطالعــه مذکور ضریب همبســتگی این ســازه با 
افسردگی منفی ســی و شش صدم برآورد گردیده که معنادار و نشان از 

روایی مالکی آزمون است.

2 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آزمون پس نمراتراهه در متن مانکوا )میانگین یک انسیکووارتحلیل نتایج ( 4)جدول
آزمونبا کنترل پیش های آزمایش و کنترلی آن( در گروههالفهومخودکارآمدی و   

منبع  متغیر
 تغییرات

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

 میانگین
 مجذور اتا F Sig مجذورات

 خودکارآمدی
 

آزمونپیش  42/87  1 42/87  94/6  01/0  20/0  
81/780 گروه  1 81/780  99/61  001/0  69/0  

 خودکارآمدی

 تحصیلی
آزمونپیش  28/0 1 28/0 04/0 83/0 002/0 

 32/0 001/0 95/12 96/86 1 96/86 گروه
خودکارآمدی 

 هیجانی
آزمونپیش  1/5 1 1/5 33/1 25/0 04/0 

001/0 4/23 65/89 1 65/89 گروه  46/0 
خودکارآمدی 

 اجتماعی
آزمونپیش  79/80 1 79/80 89/13 001/0 34/0 

 34/0 001/0 98/13 26/81 1 26/81 گروه

آزمون پس نمراتراهه در متن مانکوا )میانگین یک انسیکووارتحلیل نتایج  (5ل)جدو
آزمونبا کنترل پیش های آزمایش و کنترلی آن( گروههالفهومخالقیت و   

منبع  متغیر
 تغییرات

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

 میانگین
 مجذور اتا F Sig مجذورات

خالقیت 
 کل

آزمونپیش  17/3115  1 17/3115  31/51  001/0  65/0  
86/2393 گروه  1 86/2393  43/39  001/0  59/0  

بدیع 
 بودن

آزمونپیش  05/1475  1 05/1475  8/65  001/0  7/0  
08/386 گروه  1 08/386  22/17  001/0  38/0  

آزمونپیش سیالی  38/5  1 38/5  63/0  43/0  02/0  
87/104 گروه  1 87/104  42/12  002/0  31/0  

آزمونپیش بسط  68/759  1 68/759  16/85  000/0  75/0  
10/134 گروه  1 10/134  03/15  001/0  35/0  

-انعطاف
 پذیری

آزمونپیش  2/77  1 2/77  95/7  009/0  22/0  
66/83 گروه  1 66/83  61/8  007/0  24/0  
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 =n 15بندی تصادفیگروه
 گروه کنترل

 =n 15بندی تصادفیگروه
 گروه آزمایش

 =n 30افراد واجد شرایط

مداخله را دریافت 
 =n 15نکردند

مداخله را دریافت 
 =n 15کردند

آزمون و تجزیه اجرای پس
 =n 15و تحلیل

آزمون و تجزیه اجرای پس
 =n 15و تحلیل

( نمودار 1نمودار) Consort 
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 آزمایش و کنترلهای در گروه ( مقایسه خودکارآمدی2جدول)

انحراف  میانگین مرحله گروه متغیر
 تعداد معیار

خودکارآمدی 
 کل

 15 33/7 32 آزمونپیش آزمایش
 15 14/5 66/42 آزمونپس

 15 12/3 66/31 آزمونپیش کنترل

 15 34/2 36/32 آزمونپس

خودکارآمدی 
 تحصیلی

 15 55/4 8/10 آزمونپیش آزمایش
 15 33/5 4/14 آزمونپس

 15 21/1 6/11 آزمونپیش کنترل
 15 7/3 11 آزمونپس

خودکارآمدی 
 هیجانی

 15 62/2 6/10 آزمونپیش آزمایش

 15 14/5 5/14 آزمونپس

 15 36/2 8/10 آزمونپیش کنترل

 15 25/4 11 آزمونپس

خودکارآمدی 
 اجتماعی

 15 25/6 6/10 آزمونپیش آزمایش

 15 23/7 14 آزمونپس

 15 23/1 93/10 آزمونپیش کنترل

 15 14/2 86/10 آزمونپس

 
 

 
 های آزمایش و کنترلدر گروه ( مقایسه متغیر خالقیت3جدول)

 تعداد انحراف معیار میانگین مرحله گروه متغیر

خالقیت 
 کل

 15 23/5 46/69 آزمونشیپ آزمایش
 15 34/6 8/86 آزمونپس

 15 37/5 99/71 آزمونشیپ کنترل

 15 66/5 53/69 آزمونپس

بدیع 
 بودن

 15 14/2 13/26 آزمونشیپ آزمایش
 15 36/4 33/31 آزمونپس

 15 19/2 93/25 آزمونشیپ کنترل
 15 49/5 73/24 آزمونپس

 سیالی
 15 17/6 66/13 آزمونشیپ آزمایش

 15 14/5 4/17 آزمونپس

 15 14/6 82/10 آزمونشیپ کنترل
 15 16/5 86/12 آزمونپس

-انعطاف
 پذیری

 15 13/4 13/9 آزمونشیپ آزمایش
 15 11/1 66/13 آزمونپس

 15 12/3 8/10 آزمونشیپ کنترل
 15 15/6 11 آزمونپس

 بسط
 15 14/6 53/20 آزمونشیپ آزمایش

 15 14/7 4/24 آزمونپس

 15 12/3 6/21 آزمونشیپ کنترل
 15 37/5 93/20 آزمونپس

 
 
 
 
 
 

 [16]2014سینگر،  بازی درمانی ( شرح جلسات1)جدول
ه/// زمان یک تا هفت نود دقیقه، شرح جلس ///هاتکنیک ///هدفه/// جلس

 و هشت صد و بیست
 ///سازیرابطه-ساساتج  بهی بخشتینیع ///ایجاد ارتباط با کودکان ///1

کودکان با نام  عاطفی –هیجانی آگاهی آموزشبرقراری ارتباط و معارفه، 
گذاری احساسات در حال و نشان دادن آن به وسیله یک نماد داستانی 

 در دنیای حیوانات. 
 ///ایفای نقش، وانمودسازی ///آموزش وانمودسازی و حرکات موزون ///2

وانمودسازی و ابراز احساسات همراه پانتومیم داستانی و  حرکات آموزش
با حرکات بدن و چهره. در این روش هر یک از کودکان موضوعی را 

انتخاب و آن را به اجرا در آوردند، ایفای نقش در برابر دیگران یکی از 
 های اصلی بود. تکنیک

اجرای  ///جاناتیهو  هاواکنشتنظیم  ///شدت وانمود یادگیری تغییر ///3
 حفظ کردن کمک به و حرکات در مبالغه نمایش )حدس حرکات،

  .کودك توسط وانمودی هایبازی در سرعت ایجاد حرکات و

 ///ی حرکات و حواسسازهماهنگ ///افزایش هوش غیرکالمی ///4
و  حرکت همراه با موسیقیحرکتی،  یهایبازموسیقی همراه با  اجرای

ی و ارتباطی به وسیله رکالمیغ. هوش زمانهمی بازاسباب استفاده از
های اصلی تکنیک هماهنگی حرکات با موضوع موسیقی یکی از مهارت

  این مداخله است.
ترجمه حرکتی معانی و  ///افزایش قدرت حواس و تمرکز ///5

مفهوم، افزایش قدرت درك  و معنا و شعر به دادن گوش ///همانندسازی
و سهیم شدن در  تمرین ترجمه معانی کلمات، حرکاتمفاهیم به وسیله 

و  هاشباهتی و پیدا کردن همزادپندارتجربه داستان به وسیله 
 ی خود با شخصیت داستانی. هاتفاوت

 ///گیریتقلید و الگو ///ی ذهن و حرکات در ساختسازهماهنگ ///6
الگو گیری و سازه به منظور ایجاد سازه، تقلید و هایمکعب استفاده از

های پالستیکی مخصوص و تشویق و تشویق به ساخت سازه با مکعب
ی هادهیاافزایش احساس توانمندی در خلق  منظوربه عملکردهاتحسین 

 نو. 
تمرین نقش،  ///ی و ایفای نقشسالبزرگتمرین وظایف اجتماعی  ///7

ی و رفتار با کودك باز عروسکآموزش  ///خالقیت در چیدن محیط
 هاینقش نیتمر ،های مختلف چیدن وسایل خانهلی، آموزش روشخیا

و تشویق عملکرد  ی تکنیک ایفای نقش، تمریناجرا زنانه به کودکان،
 کودکان. 

بازخورد  ///ی خالقانه و افزایش احساس توانمندیهامهارتتثبیت  ///8
بازخورد مثبت و هدایا. تمرین عملکرد  دادن ///مثبت و خودکارآمدی

خالقانه و افزایش خود کارآمدی، بررسی احساسات و تشویق و تحسین. 
ی مثبت بازخوردهاافزایش قدرت توانمندی شخصی و گروهی با تکنیک 

 آزمون. ی پسزیربرنامهدر ارتقای خودکارآمدی کودکان. 

یافته ها

جدول شماره دو نشان داد، نمرات گروه آزمایش در خودکارآمدی و مولفه های اجتماعی، هیجانی و تحصیلی، در پس آزمون 
 افزایش محســوس داشته اســت و نمرات گروه کنترل در پس آزمون نســبت به پیش آزمون افزایش چندانی را نداشته است.
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فصلناه هادزاری اجبماعی20

اررتسی تایی های وا مقدی تریدویا و یقدزارخهای زقدزات دیبر تاثرپرثا و تی ثرپرثا

بی سرپرست و بدسرپرست شده است.

بحث و نتیجه گیری

 نتایج نشــان داد  بین گروه آزمایش و کنترل از لحاظ متغیرهای خودکارآمدی و  مولفه های تحصیلی، هیجانی و اجتماعی 
تفاوت معنی داری وجودارد. به عبارت دیگر، بازی های وانمودی موجب افزایش خودکارآمدی گروه آزمایش شــده اســت. 
این یافته با یافته های تحقیقات   پارسامنش و صبحی قراملکی،]4[   رادبخش، محمدی فر و کیان ارثی،]6[ بورتون،]18[ روس و 

 1رابینسون و کریستانو]19[  همسویی دارد.

 

 
 

 آزمایش و کنترلهای در گروه ( مقایسه خودکارآمدی2جدول)

انحراف  میانگین مرحله گروه متغیر
 تعداد معیار

خودکارآمدی 
 کل

 15 33/7 32 آزمونپیش آزمایش
 15 14/5 66/42 آزمونپس

 15 12/3 66/31 آزمونپیش کنترل

 15 34/2 36/32 آزمونپس

خودکارآمدی 
 تحصیلی

 15 55/4 8/10 آزمونپیش آزمایش
 15 33/5 4/14 آزمونپس

 15 21/1 6/11 آزمونپیش کنترل
 15 7/3 11 آزمونپس

خودکارآمدی 
 هیجانی

 15 62/2 6/10 آزمونپیش آزمایش

 15 14/5 5/14 آزمونپس

 15 36/2 8/10 آزمونپیش کنترل

 15 25/4 11 آزمونپس

خودکارآمدی 
 اجتماعی

 15 25/6 6/10 آزمونپیش آزمایش

 15 23/7 14 آزمونپس

 15 23/1 93/10 آزمونپیش کنترل

 15 14/2 86/10 آزمونپس

 
 

 
 های آزمایش و کنترلدر گروه ( مقایسه متغیر خالقیت3جدول)

 تعداد انحراف معیار میانگین مرحله گروه متغیر

خالقیت 
 کل

 15 23/5 46/69 آزمونشیپ آزمایش
 15 34/6 8/86 آزمونپس

 15 37/5 99/71 آزمونشیپ کنترل

 15 66/5 53/69 آزمونپس

بدیع 
 بودن

 15 14/2 13/26 آزمونشیپ آزمایش
 15 36/4 33/31 آزمونپس

 15 19/2 93/25 آزمونشیپ کنترل
 15 49/5 73/24 آزمونپس

 سیالی
 15 17/6 66/13 آزمونشیپ آزمایش

 15 14/5 4/17 آزمونپس

 15 14/6 82/10 آزمونشیپ کنترل
 15 16/5 86/12 آزمونپس

-انعطاف
 پذیری

 15 13/4 13/9 آزمونشیپ آزمایش
 15 11/1 66/13 آزمونپس

 15 12/3 8/10 آزمونشیپ کنترل
 15 15/6 11 آزمونپس

 بسط
 15 14/6 53/20 آزمونشیپ آزمایش

 15 14/7 4/24 آزمونپس

 15 12/3 6/21 آزمونشیپ کنترل
 15 37/5 93/20 آزمونپس

 
 
 
 
 
 

 [16]2014سینگر،  بازی درمانی ( شرح جلسات1)جدول
ه/// زمان یک تا هفت نود دقیقه، شرح جلس ///هاتکنیک ///هدفه/// جلس

 و هشت صد و بیست
 ///سازیرابطه-ساساتج  بهی بخشتینیع ///ایجاد ارتباط با کودکان ///1

کودکان با نام  عاطفی –هیجانی آگاهی آموزشبرقراری ارتباط و معارفه، 
گذاری احساسات در حال و نشان دادن آن به وسیله یک نماد داستانی 

 در دنیای حیوانات. 
 ///ایفای نقش، وانمودسازی ///آموزش وانمودسازی و حرکات موزون ///2

وانمودسازی و ابراز احساسات همراه پانتومیم داستانی و  حرکات آموزش
با حرکات بدن و چهره. در این روش هر یک از کودکان موضوعی را 

انتخاب و آن را به اجرا در آوردند، ایفای نقش در برابر دیگران یکی از 
 های اصلی بود. تکنیک

اجرای  ///جاناتیهو  هاواکنشتنظیم  ///شدت وانمود یادگیری تغییر ///3
 حفظ کردن کمک به و حرکات در مبالغه نمایش )حدس حرکات،

  .کودك توسط وانمودی هایبازی در سرعت ایجاد حرکات و

 ///ی حرکات و حواسسازهماهنگ ///افزایش هوش غیرکالمی ///4
و  حرکت همراه با موسیقیحرکتی،  یهایبازموسیقی همراه با  اجرای

ی و ارتباطی به وسیله رکالمیغ. هوش زمانهمی بازاسباب استفاده از
های اصلی تکنیک هماهنگی حرکات با موضوع موسیقی یکی از مهارت

  این مداخله است.
ترجمه حرکتی معانی و  ///افزایش قدرت حواس و تمرکز ///5

مفهوم، افزایش قدرت درك  و معنا و شعر به دادن گوش ///همانندسازی
و سهیم شدن در  تمرین ترجمه معانی کلمات، حرکاتمفاهیم به وسیله 

و  هاشباهتی و پیدا کردن همزادپندارتجربه داستان به وسیله 
 ی خود با شخصیت داستانی. هاتفاوت

 ///گیریتقلید و الگو ///ی ذهن و حرکات در ساختسازهماهنگ ///6
الگو گیری و سازه به منظور ایجاد سازه، تقلید و هایمکعب استفاده از

های پالستیکی مخصوص و تشویق و تشویق به ساخت سازه با مکعب
ی هادهیاافزایش احساس توانمندی در خلق  منظوربه عملکردهاتحسین 

 نو. 
تمرین نقش،  ///ی و ایفای نقشسالبزرگتمرین وظایف اجتماعی  ///7

ی و رفتار با کودك باز عروسکآموزش  ///خالقیت در چیدن محیط
 هاینقش نیتمر ،های مختلف چیدن وسایل خانهلی، آموزش روشخیا

و تشویق عملکرد  ی تکنیک ایفای نقش، تمریناجرا زنانه به کودکان،
 کودکان. 

بازخورد  ///ی خالقانه و افزایش احساس توانمندیهامهارتتثبیت  ///8
بازخورد مثبت و هدایا. تمرین عملکرد  دادن ///مثبت و خودکارآمدی

خالقانه و افزایش خود کارآمدی، بررسی احساسات و تشویق و تحسین. 
ی مثبت بازخوردهاافزایش قدرت توانمندی شخصی و گروهی با تکنیک 

 آزمون. ی پسزیربرنامهدر ارتقای خودکارآمدی کودکان. 
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 آزمایش و کنترلهای در گروه ( مقایسه خودکارآمدی2جدول)

انحراف  میانگین مرحله گروه متغیر
 تعداد معیار

خودکارآمدی 
 کل

 15 33/7 32 آزمونپیش آزمایش
 15 14/5 66/42 آزمونپس

 15 12/3 66/31 آزمونپیش کنترل

 15 34/2 36/32 آزمونپس

خودکارآمدی 
 تحصیلی

 15 55/4 8/10 آزمونپیش آزمایش
 15 33/5 4/14 آزمونپس

 15 21/1 6/11 آزمونپیش کنترل
 15 7/3 11 آزمونپس

خودکارآمدی 
 هیجانی

 15 62/2 6/10 آزمونپیش آزمایش

 15 14/5 5/14 آزمونپس

 15 36/2 8/10 آزمونپیش کنترل

 15 25/4 11 آزمونپس

خودکارآمدی 
 اجتماعی

 15 25/6 6/10 آزمونپیش آزمایش

 15 23/7 14 آزمونپس

 15 23/1 93/10 آزمونپیش کنترل

 15 14/2 86/10 آزمونپس

 
 

 
 های آزمایش و کنترلدر گروه ( مقایسه متغیر خالقیت3جدول)

 تعداد انحراف معیار میانگین مرحله گروه متغیر

خالقیت 
 کل

 15 23/5 46/69 آزمونشیپ آزمایش
 15 34/6 8/86 آزمونپس

 15 37/5 99/71 آزمونشیپ کنترل

 15 66/5 53/69 آزمونپس

بدیع 
 بودن

 15 14/2 13/26 آزمونشیپ آزمایش
 15 36/4 33/31 آزمونپس

 15 19/2 93/25 آزمونشیپ کنترل
 15 49/5 73/24 آزمونپس

 سیالی
 15 17/6 66/13 آزمونشیپ آزمایش

 15 14/5 4/17 آزمونپس

 15 14/6 82/10 آزمونشیپ کنترل
 15 16/5 86/12 آزمونپس

-انعطاف
 پذیری

 15 13/4 13/9 آزمونشیپ آزمایش
 15 11/1 66/13 آزمونپس

 15 12/3 8/10 آزمونشیپ کنترل
 15 15/6 11 آزمونپس

 بسط
 15 14/6 53/20 آزمونشیپ آزمایش

 15 14/7 4/24 آزمونپس

 15 12/3 6/21 آزمونشیپ کنترل
 15 37/5 93/20 آزمونپس
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و  حرکت همراه با موسیقیحرکتی،  یهایبازموسیقی همراه با  اجرای

ی و ارتباطی به وسیله رکالمیغ. هوش زمانهمی بازاسباب استفاده از
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و سهیم شدن در  تمرین ترجمه معانی کلمات، حرکاتمفاهیم به وسیله 

و  هاشباهتی و پیدا کردن همزادپندارتجربه داستان به وسیله 
 ی خود با شخصیت داستانی. هاتفاوت

 ///گیریتقلید و الگو ///ی ذهن و حرکات در ساختسازهماهنگ ///6
الگو گیری و سازه به منظور ایجاد سازه، تقلید و هایمکعب استفاده از

های پالستیکی مخصوص و تشویق و تشویق به ساخت سازه با مکعب
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 نو. 
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ی و رفتار با کودك باز عروسکآموزش  ///خالقیت در چیدن محیط
 هاینقش نیتمر ،های مختلف چیدن وسایل خانهلی، آموزش روشخیا

و تشویق عملکرد  ی تکنیک ایفای نقش، تمریناجرا زنانه به کودکان،
 کودکان. 

بازخورد  ///ی خالقانه و افزایش احساس توانمندیهامهارتتثبیت  ///8
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آزمون پس نمراتراهه در متن مانکوا )میانگین یک انسیکووارتحلیل نتایج ( 4)جدول
آزمونبا کنترل پیش های آزمایش و کنترلی آن( در گروههالفهومخودکارآمدی و   

منبع  متغیر
 تغییرات

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

 میانگین
 مجذور اتا F Sig مجذورات

 خودکارآمدی
 

آزمونپیش  42/87  1 42/87  94/6  01/0  20/0  
81/780 گروه  1 81/780  99/61  001/0  69/0  

 خودکارآمدی

 تحصیلی
آزمونپیش  28/0 1 28/0 04/0 83/0 002/0 

 32/0 001/0 95/12 96/86 1 96/86 گروه
خودکارآمدی 

 هیجانی
آزمونپیش  1/5 1 1/5 33/1 25/0 04/0 

001/0 4/23 65/89 1 65/89 گروه  46/0 
خودکارآمدی 

 اجتماعی
آزمونپیش  79/80 1 79/80 89/13 001/0 34/0 

 34/0 001/0 98/13 26/81 1 26/81 گروه

آزمون پس نمراتراهه در متن مانکوا )میانگین یک انسیکووارتحلیل نتایج  (5ل)جدو
آزمونبا کنترل پیش های آزمایش و کنترلی آن( گروههالفهومخالقیت و   

منبع  متغیر
 تغییرات

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

 میانگین
 مجذور اتا F Sig مجذورات

خالقیت 
 کل

آزمونپیش  17/3115  1 17/3115  31/51  001/0  65/0  
86/2393 گروه  1 86/2393  43/39  001/0  59/0  

بدیع 
 بودن

آزمونپیش  05/1475  1 05/1475  8/65  001/0  7/0  
08/386 گروه  1 08/386  22/17  001/0  38/0  

آزمونپیش سیالی  38/5  1 38/5  63/0  43/0  02/0  
87/104 گروه  1 87/104  42/12  002/0  31/0  

آزمونپیش بسط  68/759  1 68/759  16/85  000/0  75/0  
10/134 گروه  1 10/134  03/15  001/0  35/0  

-انعطاف
 پذیری

آزمونپیش  2/77  1 2/77  95/7  009/0  22/0  
66/83 گروه  1 66/83  61/8  007/0  24/0  
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 =n 15بندی تصادفیگروه
 گروه کنترل

 =n 15بندی تصادفیگروه
 گروه آزمایش

 =n 30افراد واجد شرایط

مداخله را دریافت 
 =n 15نکردند

مداخله را دریافت 
 =n 15کردند

آزمون و تجزیه اجرای پس
 =n 15و تحلیل

آزمون و تجزیه اجرای پس
 =n 15و تحلیل

( نمودار 1نمودار) Consort 
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آزمون پس نمراتراهه در متن مانکوا )میانگین یک انسیکووارتحلیل نتایج ( 4)جدول
آزمونبا کنترل پیش های آزمایش و کنترلی آن( در گروههالفهومخودکارآمدی و   
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آزمونپیش  79/80 1 79/80 89/13 001/0 34/0 

 34/0 001/0 98/13 26/81 1 26/81 گروه
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منبع  متغیر
 تغییرات

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

 میانگین
 مجذور اتا F Sig مجذورات

خالقیت 
 کل

آزمونپیش  17/3115  1 17/3115  31/51  001/0  65/0  
86/2393 گروه  1 86/2393  43/39  001/0  59/0  

بدیع 
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آزمونپیش  05/1475  1 05/1475  8/65  001/0  7/0  
08/386 گروه  1 08/386  22/17  001/0  38/0  
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 =n 15بندی تصادفیگروه
 گروه کنترل

 =n 15بندی تصادفیگروه
 گروه آزمایش

 =n 30افراد واجد شرایط

مداخله را دریافت 
 =n 15نکردند

مداخله را دریافت 
 =n 15کردند
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 =n 15و تحلیل

آزمون و تجزیه اجرای پس
 =n 15و تحلیل

( نمودار 1نمودار) Consort 
 

جدول شــماره سه نشان 
گــروه  نمــرات  داد، 
آزمایــش در پس آزمون 
خالقیت و مولفه های آن 
از جمله بســط، سیالی، 
بدیــع بــودن و انعطاف 
پیش آزمون  بــه  نســبت 
افزایش یافته اســت. اما 
افزایش  کنترل  گروه  در 
نمرات محسوس نیست.

چنــد  تحلیــل  نتایــج 
متغیــری نشــان داد که 
و  آزمایش  بیــن گــروه 
کنتــرل حداقل از لحاظ 
یکی از متغیرهای وابسته  
از جملــه خودکار آمدی 
و خالقیــت تفاوت معنی دار وجو دارد. لــذا برای پی بردن به تفاوت، از 
تحلیل کوواریانس یک راهه در متن مانکوا، استفاده شد. قبل از بررسی 
فرضیه ها و ســواالت فرعی برای رعایت پیش فرض تســاوی واریانس ها 
متغیرهای تحقیق، از آزمون لوین اســتفاده شــد. همچنین نتایج آزمون 
کلموگروف اســمیرنف جهت پیش فرض نرمــال بودن توزیع نمرات در 
جامعه و نیز آزمون بررسی پیش فرض همگنی شیب های رگرسیون و آزمون 
 ام باکس برای متغیرهای پژوهش انجــام گرفت ومورد تایید قرارگرفت.

همان طوری که در جـــدول شــماره چهار مشــاهده می شــود با کنترل 
پیش آزمون متغیرهای خودکارآمــدی و مولفه های تحصیلی، هیجانی و 
اجتماعی بین گروه آزمایش و کنترل از لحاظ متغیرهای مذکور تفاوت 
معنی داری مشــاهده می شــود.)P>0/05( به عبارت دیگــر، بازی های 
وانمــودی منجر بــه افزایــش خودکارآمــدی دختران بی سرپرســت و 
بدسرپرست شده است. همان طوری که در جـدول شماره پنج مشاهده 
می شــود با کنتــرل پیش آزمــون متغیرهای خالقیــت و مولفه های بدیع 
بودن، ســیالی و انعطاف بین گروه آزمایش و کنترل از لحاظ متغیرهای 
مذکور تفاوت معنی داری مشاهده می شود.)P>0/05( به عبارت دیگر، 
بازی های وانمودی منجر به افزایش خالقیت و مولفه های آن در دختران 
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هداز یزی یاده و همکارات

در تبیین این یافته می تــوان چنین بیان کرد، 
خودکارآمــدی نقطــه آغاز حرکــت و تالش 
برای رشــد و یادگیری کودکان اســت.]24[ 
بازی یکی از فعالیت های ســازنده در دوران 
کودکی است.]25[ همان طور که در محتوای 
جلســات هم دیده  شــد کودکان با بازی های 
وانمــودی موفق به درک بیشــتر مســاله ها و 
مشاهده آن از زوایای گوناگون شدند، افرادی 
که خودکارآمــدی باالتری دارند راه حل های 
مختلف را امتحان می کنند. قضاوتشــان را به 
تاخیر می اندازنــد، درفرایند تفکر آن ها نوعی 
تامل مشــاهده می شــود.]8[ این افراد در پی 
پاســخ آزمایش توانمندی های خود هستند و 
تا حدودی از این توانمندی ها اطمینان دارند، 
بازی های وانمودی  یادگیری های عملــی در 
آن هــا را بــه الهامگیــری از توانمندی هــای 
دیگران تشــویق می کنــد و از این طریق میزان 
خودکارآمدی اجتماعی خود افزایش می دهند. 
ابراز هیجانات منفی و مثبت در طول بازی ها 
و یادگیری چگونگی ابراز هیجانات به صورت 
ســالم و به رسمیت شناخته شــدن هیجانات 
و تــوان کنتــرل و یــا ابــراز آن هــا در هنگام 
بازی امــکان پذیر می گــردد و خودکارآمدی 
هیجانی کودکان نیز افزایــش می  یابد. بازی 
بــر خودکارآمــدی تحصیلــی هــم می تواند 
موثر واقع شــود. همچنیــن از طریق افزایش 
توانمندی هــای ذهنی نیــز می تواند به صورت 
غیرمستقیم از طریق افزایش سالمت هیجانی 
و تخلیــه هیجانــات و ایجــاد آرامش روحی 
در تمرکــز و کســب موفقیت هــای تحصیلی 
و احســاس کارآمــدی نیر اثربخش باشــد. 
خودکارآمدی ترکیب کلی از هیجانات مثبت 
و افکار تقویت کننده عملکــرد را در افراد و 
در کــودکان افزایش می دهد. به این ترتیب در 
موارد مختلف احساس توانایی بیشتر و انگیزه 
بیشتری برای غلبه بر مشکالت عملکردی از 
 جمله عملکرد تحصیلی به وجود خواهد آمد.

نتایج نشان داد، بازی های وانمودی بر افزایش 
خالقیــت دختــران موثــر و بیــن گروه های 

آزمایــش و کنترل از لحاظ متغیرهای مذکــور تفاوت معنی داری وجود 
دارد. به عبارت دیگــر، بازی های وانمودی منجربــه افزایش خالقیت و 
مولفه های آن در دختران گروه آزمایش شده است. این یافته با یافته های 
تحقیقات پارســامنش و صبحی قراملکــی،]4[  رادبخش، محمدی فر و 
کیان ارثی،]6[ بورتون،]18[ روس و رابینسون و کریستانو]19[ همخوانی 

دارد. 
در تبیین این یافته اشــتنباط می شــود، وانمود کردن یکــی از راه های 
اساســی تمرین و حل مســاله ها به شــیوه های مختلف است، با افزایش 
میزان یادگیــری در جمع و میل به رقابت در جریان بازی، موفقیت های 
افراد در موقعیت های وانمــودی، خالقیت را افزایش می دهد. کودکان 
گــروه آزمایش با اســتفاده از بازی های وانمودی یــاد می گیرند با تکیه 
بر توانایی خود مســاله ها را حل کنند وخالقیــت را تمرین کنند بنابراین 
بدیــع بودن به عنوان یک مولفه تمرین و افزایــش می یابد. تاکید بر فکر 
کــردن به موضوع و مســاله از ابعــاد مختلف در طول جلســات بازی، 
موجــب ســیالیت، روانــی فکر و اندیشــه دختران شــد و تــالش آنان 
برای اینکه مســاله ها را از دیــدگاه دیگران نیز ببیننــد و تجزیه و تحلیل 
کنند به رشــد انعطاف پذیری آنان کمک کرد. بــا افزایش تحلیل ها از 
دیدگاه های گوناگون و افزایش مهارت های شــناختی آنان و گســترش 
چارچوب تحلیلی ذهنی کودکان مولفه بســط شــکل می گیرد. ]19و24[ 
به این ترتیــب کودکان از یــک جانبه نگری فاصلــه می گیرند، همچنین 
با افزایش مهارت های خالقانه ذهن نســبت به مســاله ها و شــکل ها در 
پرسشنامه ها کنجکاوتر شده  و به راحتی جواب های ساده را نمی پذیرند، 
روی مســاله ها فکر می کنند و می خواهند تجــارب کالس را در زندگی 
بــه کار بگیرند. نتایج نشــان می دهد که بازی های وانمودی توانســته بر 
خالقیت و خودکارآمدی کودکان موثر باشد. لذا از بازی های وانمودی 
می توان به عنوان روشــی مناســب در جهت بهبود شاخص های سالمت 
 ذهنــی و روانی کودکان بدسرپرســت و بی سرپرســت اســتفاده کرد.

محدودیتهــا:به دلیل برخی تفاوت هــای فرهنگی، مالی، محیطی 
و... بایــد در تعمیم نتایج ایــن تحقیق به جوامع دیگــر کودکان عادی 
احتیــاط نمود، همچنین به دلیل زمان محدود اجرای پژوهش و جابجایی 
مکانی برخی از کودکان به مراکز دیگر و عدم دسترسی به آن ها، امکان 
گرفتن آزمونی مجدد جهت پیگیری نتایج پس از گذشت چند ماه برای 
مشــاهده میزان ثبات اثرات آموزش وجود نداشــت و در نهایت ممکن 
اســت نتایج پژوهش تحت تاثیر  متغیرهای مداخله گری همچون هوش و 

شخصیت کودکان نیز قرار گرفته باشد. 
پیشــنهادها: نتایج این پژوهش می تواند راهگشــای روانشناســان  
کــودک  و مددکاران اجتماعی در اســتفاده از بازی هــای وانمودی در 
جهــت بهبــود خود کار آمدی و خالقیــت فرزندان بد و بی سرپرســت 
باشــد و از عوارضــی همچــون افت تحصیلی، افســردگی و اســترس 
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فصلناه هادزاری اجبماعی22

اررتسی تایی های وا مقدی تریدویا و یقدزارخهای زقدزات دیبر تاثرپرثا و تی ثرپرثا

و دیگــر مشــکالت هیجانــی آنــان بکاهد. 
همچنین پیشــنهاد می شــود این بازی های در 
مــدارس ابتدایی اجــرا شــود و در تحقیقاتی 
مشــابه بــا کنترل هــوش و شــخصیت نتایج 

 خالص تــری اســتخراج گــردد و آزمــون پیگیــری نیــز اجــرا گردد.
سپاسگزاری: در پایان نویسندگان از تمامی مدیران و مسوولین محترم 
بهزیســتی شــهر کرج و همچنین کودکان و نوجوانانی که در جلسات 

شرکت داشتند تشکر قدردانی به عمل می آورند.
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