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Abstract 
Objective: Strengthening the thinking of the gens is essential for the present and future growth 

of the child and society, and the children's literature can play an important role to develop 

thinking and creativity skills. The purpose of the present study is to investigate the extent to 

which Gilford's components of creativity were used in Persian magazines for children.  

Methodology: This study is an applied research. The statistical population of the research 

consisted of Persian children's magazines, covering three content (fictions, non-fictions and 

pictures), published by 21 prestigious Persian magazine of children and adolescents listed in the 

year in the division of the Children's Book Council. A stratified random sampling method was 

used for each of the triple types of content that was 413 non-fiction articles, 152 fiction articles, 

433 picture stories and 442 images of nonfiction content. Survey research and content analysis 

were used to identify components of Gilfor'ds creativity in the content of magazines. A 

researched-made check-list was the tool for gathering data. The validity of the tool was based on 

previous research and its reliability was confirmed by intra-group correlation coefficient. It was 

validated in each phase through consultation with specialists in Children's literature and 

Information Science.  

Findings: The findings showed that the mean of Gilford's creative thinking components varies 

in the content of fiction, nonfiction, and magazine publishing. In the fictional material, the most 

commonly used component in the storytelling of all journals is the sensitivity component to the 

problem with the mean of 7.5 and the lowest average is the complexity and then the 

combination.In non-fiction articles, it was also found that the average rate of addressing the 

problem sensitivity component among non-fiction articles was more than the other components, 
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and the least amount of meanings belonged to the evaluation component. It was also found that 

in pictures, the most average is the sensitivity to the problem, while the amount of attention to 

the components of creativity in the pictures of children's magazines is small. Another finding 

showed that the means of the components of creative thinking in non-fiction pictures are more 

than fictional images, and they have become more relevant to these components. It was also 

found that in the material of the magazine Tricycle, in non-fiction articles from the magazine, in 

the narrative images of Soroush Magazine, and in the non-fiction pictures of the magazine, 

Candles magazine have been able to pay more attention to the components of creativity than 

other magazines.  

Conclusion: The Persian journals should pay more attention to the issue of creativity, which 

would not be possible with their current approach and should be revised in the policy of 

publishing their works and try to find out what obstacles they encounter in tackling them. 
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 چکیده
های تفکر تواند نقش مهمی را در پرورش مهارتخلاق برای رشد فعلی و آینده کودک و جامعه ضروری است و ادبیات کودک می تقویت تفکرهدف: 

های خلاقیت گیلفورد در مجلات فارسی کودکان صورت کارگیری مؤلفه داشته باشد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان بهو خلاقیت 
  گرفت.

 بندیفهرست شده در تقسیم کودکان معتبر فارسی مجله 11محتوا و جامعه آماری مطالب داستانی و غیرداستانی  تحلیل، پژوهش روشروش: 

ای برای مطالب داستانی و غیرداستانی است. ابزار گردآوری اطلاعات سیاهه وارسی محقق گیری، تصادفی طبقهاست. روش نمونه ودکک کتاب شورای
 های پیشین و پایایی با ضریبهای هشت گانه تفکر خلاق گیلفورد تهیه شد. روایی ابزار بر مبنای پژوهشمؤلفهای است که بر اساس ساخته

 یید شد.أهی تگرودرون همبستگی
 مسئله به است. در مطالب داستانی، حساسیت متفاوتمجلات  غیرداستانی و داستانی های تفکر خلاق گیلفورد در مطالبمؤلفهمیانگین ها: یافته

 در مسئله به حساسیت مؤلفه به پرداختن میزان را داشتند. همچنین میانگین میانگین کمترین ترکیب آن از پس و پیچیدگی و میانگین دارای بیشترین
 «چرخه سه» مجله داستانی مطالب تعلق گرفت. در ارزشیابی مؤلفه به نیز میانگین میزان کمترین ها بود ومؤلفه سایر از بیش غیرداستانی مطالب بین
 های خلاقیت توجه بیشتری داشتند. مؤلفهبه «نبات» مجله غیرداستانی مطالب و در

 و بود نخواهد دستیابی قابل آنان فعلی رویکرد با مهم باشند، این داشته خلاقیت مسئله به بیشتری توجه باید فارسی کودکان مجلاتگیری: نتیجه

 نمایند. اساسی تجدیدنظر فاقد محتوای خلاقانه آثار خود پیرامون انتشار مشی خط در باید
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 مقدمه و بیان مسئله

دهخدا  کند. در لغتنامههای زندگی ایفا میهای همه جانبه در تمام عرصهخلاقیت نقش مهمی در پیشرفت

( به معنای 9111) 9خلاقیت به معنای آفرینندگی، نوآوری و بداعت آمده و در فرهنگ وبستر ( واژه9331)

پذیری در تفکر، سرشار از ایده بودن، ( نیز خلاقیت را انعطاف9111) ارائه گردیده است. تورنس «آمدنوجودبه»

، 2داند )نقل در دولامابکر و کشف ارتباط تازه بین چیزهای موجود می های جدید وتوانایی کنار آمدن با ایده

ه خلاقیت بعدی فراشناختی دارد و با فرایندهای ( معتقد است ک9191(. گیلفورد )2191، 4و وانیا 3الکساندرا

 عالی ذهنی نظیر تفکر، هوش، تخیل و پردازش اطلاعات ارتباط دارد. 

ویژه در کشورهای توسعه یافته  خلاقیت در سراسر جهان به امروزه، علاقه به مطالعه و بررسی پدیده

های تفکر و تربیت معتقدند که پرورش مهارت پردازان تعلیمافزایش یافته است. بسیاری از فیلسوفان و نظریه

(؛ به این سبب 9114، 9های کودکی آغاز شود )آیسنرخلاق درست مانند مهارت خواندن و نوشتن باید از سال

شود که هویت او به عنوان یک گیری شخصیت کودک، زمانی آغاز میهای شکلاندیشی در سالکه فراخ

(. ابزارهای مختلفی برای پرورش ذهن کودکان وجود 9319، 6یشرگیری است )فشخص متفکر در حال شکل

های مختلف )کتاب و مجله( دارند که امروزه با پیدایش انقلاب در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، خواندنی

ای برخوردارند. پیوندی که میان کتاب و نشریات ادواری وجود در پرورش خلاقیت کودکان، از جایگاه ویژه

اند و در ترویج، دار و قدیمی است و این دو رسانه و محمل فرهنگی، از دیرباز تعامل داشته، پیوندی ریشهدارد

های های کودکان )از جمله مجله(. خواندنی9311خوانساری، اند )کاشفیتبلیغ، ثبت و نقد دیگری کوشیده

دهند و شناخت و معرفت آموزش می اصلی برعهده دارند: اول، کودک را کودکان( پیش از هرچیز، دو وظیفه

ها و نیازهای روحی و کنند. دوم، کودک را با توجه به علائق، خواستلازم را از محیط اطراف به او منتقل می

های ارتباط های کودک و نوجوان، همچون سایر رسانه(. مجله9331زاده، کنند )حسینفکریش سرگرم می

های فردی مخاطبان ، اطلاع رسانی و سرگرمی هستند. پیچیدگیجمعی، دارای کارکردهای اساسی آموزشی

های کار حساسیت و عدم وجود یک تعریف واحد از مجلات کودکان و نوجوانان بر -این دسته از نشریات 

اعتباری افزاید. طرح نادرست مفاهیم در برخی از این نشریات، نه تنها به تشویش اذهان کودکان و بیمی

 
1.Webster 

2. Dulama 

3. Alexandru 

4. Vanea 

5. Eisner 

6. Fisher 
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العاده این گروه سنی، تبعات سویی را به د شد، بلکه به دلیل پویایی ذهنی و تأثیرپذیری فوقنشریه منجر خواه

 (.9339همراه خواهد داشت )بنی هاشم نژاد، 

های جمعی که تأثیر زیادی در تحولات های ادواری به عنوان یکی از مهمترین رسانهتاکنون از نشریه

طوری که امروزه  (. به9311است )فتاحی، منصوریان و ارسطوپور، اجتماعی و سیاسی جوامع دارند، یاد شده 

شود )نادران و عبدلی، های توسعه یافتگی کشورها مطرح میمصرف سرانه مطبوعات به عنوان یکی از شاخص

های بودن، داشتن زمینه(. مجلات به دلیل تداوم حضور، جذابیت ظاهری، قیمت مناسب، در دسترس9311

استفاده از امکاناتی چون: عکس و تصویر، مصاحبه، خبر، جدول و سرگرمی، همچنین نگاه مختلف موضوعی، 

شود و دوسویه بودن جریان رفت و برگشت پیام، یک ای که در تمام صفحات نشریه دنبال میسرگرم کننده

شود؛ زندگی کودک و خانواده محسوب می از  یئکه جزمنبع کمک آموزشی جذاب و مفید برای کودکان است 

هایی طولانی با موضوعات واحد ندارند. به همین خاطر نقش خصوصاً برای کسانی که عادت به خواندن کتاب

 تر است. تر و عمیقآن در زندگی کودک و نوجوان، حتی از کتاب حساس

مند کردن های چاپی، حتی با وجود گسترش فضای مجازی، به علت داشتن قابلیت در علاقهمجله

های کودکان ای در بین خواندنیکردن آن از جایگاه ویژهسازی و نهادینهطالعه، فرهنگکودکان به م

(. 9336کاکاوند، برخوردارند و در واقع پلی بین ذهن کاوشگر کودک و محیط اجتماعی او هستند )مظفری

ها به جلههای اثرگذار نشریات کودکان، پرورش خلاقیت  کودکان است؛ چرا که میکی از کارکردها و جنبه

توانند در پرورش کودکان ... بیش از کتاب می های متنوع نظیر داستان، شعر، سرگرمی ودلیل داشتن بخش

( در بررسی نشریات کودک و نوجوان قدیمی و 9312) محمدی و قایینیخلاق سودمند باشند. با این وجود، 

های مخاطبان، توقف انتشار و محتوای ویژگیپرسابقه ایران به این نتیجه رسیدند که تعداد کم، عدم تناسب با 

. در واقع، محتوای مجلات کودکان پراکنده و ضعیف از جمله مشکلات حوزه نشریات کودک و نوجوان است

که دوران کودکی زمان  نتوانسته رسالتی که این نوع از ادبیات کودکان برعهده داشته، تحقق بخشد. حال آن

درسی به او  فردی نیاز دارد که به موازات آنچه در برنامه امروزی هر جامعهبندی صفات و عادات است. در نقش

... نیز دانش  شود، در زمینه مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، تفریح و سرگرمی، ادبیات و هنر وآموخته می

ها را توان آنه نمیک آید؛ چرادست نمیها جز از راه مطالعه بهنوع آگاهی دست آورد. بسیاری از این کافی به

 (.9314دست آورد )جهانشاهی،  جا و در ساعات محدود مدارس بهیک

هایی رعایت گردند. که خلاقیتی ایجاد و پرورش یابد، بایستی فنون و تکنیک از سوی دیگر، برای این

رش آن ذکر های پروهای خلاقیت و روشهای گوناگونی را در رابطه با شاخصشناسی روشروان محققان حوزه

های کودکان کمک کرد. بنا بر نظر بینیها و جهاندهی اندیشهتوان در شکلها میاند که با توجه به آنکرده
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حساسیت به مسئله، سیالی، های مؤلفه( که از پیشگام در حوزه خلاقیت است، خلاقیت دارای 9163گیلفورد )

ها به ارزشیابی است؛ متغیر اصلی که از جمع این مؤلفهو  گریپذیری، ابتکار، ترکیب، پیچیدگی، تحلیلانعطاف

 آید، میزان خلاقیت است.دست می

های انجام شده، نشان از کم توجهی مجلات فارسی کودکان به موضوع خلاقیت دارد. مروری بر پژوهش

ا که هدف شود؛ چرهای تعلیم و تربیت، بیشتر نیز میاین خلاء پژوهشی با توجه به اهمیت خلاقیت در نظام

های هایی پویا، خلاق، توانا، کاشف و نوآور است. همچنین رسانههای تعلیم و تربیت، پرورش انساناصلی نظام

خود، ابزاری مناسب برای کمک به رشد و  های بالاو ویژهها به طور خاص با جاذبهجمعی در شکل کلی و مجله

های مختلف مانند: افزایش دقت، کودک در زمینهتوانند به شوند و میپرورش خلاقیت کودکان محسوب می

یاری  ... خلاقیت و افزایش مهارت هماهنگی چشم و دست با انجام نقاشی، ساختن کاردستی و رنگ آمیزی و

های انجام شده در حوزه مجلات که بیشتر بررسی (. نظر به این9311رسانند )صالحی عمران و چهارباشلو، 

های شعارگونه بوده است، به ویژه پیرامون یافتن زبانی می و یا کلی گوییهای کفارسی مشتمل بر بررسی

( و توجه به 9339متناسب با محتوای ارائه شده در این نشریات کمتر کنکاش شده است )بنی هاشم نژاد، 

خلاقیت در مجلات فارسی مناسب کودکان بر اساس معیارهای پذیرفته شده تاکنون مورد پژوهش قرار  مسئله

های اساسی بپردازد که بر اساس عوامل خلاقیت پژوهش حاضر سعی دارد تا به این پرسش ؛فته استنگر

های خلاقیت کارگیری مؤلفه اند؟ و بهگیلفورد، مجلات فارسی کودکان به چه میزان به این عوامل توجه کرده

ت؟ و کدام مجلات فارسی گیلفورد در مطالب داستانی و غیرداستانی مجلات فارسی کودکان به چه میزان اس

 اند؟های خلاقیت داشتهمؤلفهکودکان توجه بیشتری به 

 

 های خلاقیت گیلفوردلفهؤم

شناسان از زوایای ویژه روان های مختلف بههای متنوعی وجود دارد. دانشمندان رشتهخلاقیت نظریه درباره

پردازان حوزه خلاقیت است. وی مشهورترین نظریه( یکی از 9191اند. گیلفورد )گوناگون به خلاقیت نگریسته

ساختار »شود. در مدل داند که موجب تفکر خلاق میهایی میها و خصیصهای از تواناییخلاقیت را مجموعه

 کند:ها تنظیم میاساس آن های خویش را برهایی قائل است که آزمونبرای تفکر خلاق، ویژگی «عقل

کنجکاوی و حساسیت به مسائل، توانایی در جستجوی امور، توجه به جزئیات در : مسئلهحساسیت به . 9

پردازد و چیزی را از حین انجام یک فعالیت، اندیشه بسط یافته به کلیه جزئیات لازم برای یک طرح می

 اندازد؛قلم نمی
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توانایی افراد را  دار بین فکر واندیشه و بیان است. اینسیالی یا روانی: توانایی برقراری رابطه معنی .2

 ارائه دهند؛ مسئلههای متعددی در حل سازد راه حلقادر می
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 های غیرمعمول و عجیب و زیرکانه به مسائل است؛جواب

جدید است. تفکر قابل انعطاف  مسئلههای مختلف برای حل پذیری: توانایی تفکر به راهانعطاف .4

 کند؛الگوهای جدیدی برای اندیشیدن طراحی می

 ها و مفاهیم؛ها، پدیدهنهادی )ترکیب(: قدرت ترکیب اندیشههم .9

ها شخیص شباهتدهنده آن، توانایی تگری: تجزیه و تحلیل مسائل و تشخیص عوامل تشکیلتحلیل .6

 ؛مسئلهها بین دو رویکرد برای حل و تفاوت

های شدن در طرحزمان، علاقه به عمیقطور هم های متنوع و زیاد بهپیچیدگی: توانایی درک اندیشه .3

 پیچیده و مسائل مبهم و پوشیده، توانایی دیدن روابط یا ایجاد پیوستگی بر اساس اطلاعات جزئی؛

رو شدن با مسائل، تشخیص اعتبار مطالب به هر های روبهامور، اطلاعات و روشارزشیابی: قضاوت بر  .1

 شوند.شکلی که بیان می

( معتقد است که خلاقیت بعدی فراشناختی دارد و با فرایندهای 9163، 9191به طور کلی، گیلفورد )

اختی به خلاقیت عالی ذهنی نظیر تفکر، هوش، تخیل و پردازش اطلاعات ارتباط دارد. وی از منظری شن

پذیرد. داند که در فرد معین و در یک زمان مشخص صورت مینگریسته است و آن را فرایندی ذهنی می

تواند شود. تولید اخیر میآن یک اثر جدید، اعم از ایده یا چیز نو و متفاوت تولید می فرایندی که در نتیجه

 کلامی یا غیرکلامی، عینی یا ذهنی باشد.

  

 هشپیشینه پژو

ها و مجلات کودکان منابع غیردرسی، داستان های متعددی در زمینهدر داخل و خارج از کشور، پژوهش

های خلاقیت گیلفورد را بر روی مجلات بررسی کرده باشد، یافت صورت گرفته است، لیکن پژوهشی که مؤلفه

طع مختلف تحصیلی صورت های صورت گرفته در زمینه خلاقیت در حوزه کتب درسی مقانشد. بیشتر پژوهش

های ( در مورد کتاب9113) 9های سیلورتوان به پژوهشگرفته است. به عنوان نمونه در خارج از کشور، می

 
1. Silver 
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( و همچنین پژوهش 2111) 9های خلاقیت گیلفورد و پژوهش  لاوربا مؤلفهابتدایی از لحاظ تطبیق  علوم دوره

های درسی ریاضی در رابطه با ساختار هوشی گیلفورد پرداخت ( که به بررسی کتاب2111) 2بهارات سریراما

های تکلیف و وظایف درس ( نیز در پژوهش خود به تجزیه و تحلیل کتاب2192)3اشاره نمود. ازگیلدی و اسین

ل محتوای کتاب ابتدایی در مدارس ترکیه از لحاظ توجه به خلاقیت و نوآوری پرداخت. تحلی ریاضی در دوره

 4محمدیاللهی و شاهآقا، فرجهای خلاقیت گیلفورد نیز توسط آلعلوم تجربی دوم راهنمایی براساس مؤلفه

 ( انجام شد. 2194)

های های صورت گرفته در داخل کشور در حوزه بررسی خلاقیت در کتابدر یکی از نخستین پژوهش

 ابتدایی دوره تجربی علوم های درسیکتاب تکالیف و هاپرسش تطبیقی، در پژوهشی( 9332) درسی، مرعشی

 میزان بررسی به( 9331)رضاپور  با رویکردی متفاوت، گیلفورد مورد بررسی قرار داد. های خلاقیتمؤلفه را با

(، 9312مزینان ) حسینی. پرداخت واگرا تفکر و های خلاقیتمؤلفه به ابتدایی سوم پایه درسی هایکتاب توجه

های خوانداری( ششم دبستان پرداخت. در پژوهشی به بررسی قابلیت پرورش تفکر خلاق کتاب فارسی )مهارت

راهنمایی از دیدگاه خلاقیت گیلفورد توسط  های آموزش هنر دورههمچنین پژوهش تحلیل محتوای کتاب

 ( صورت گرفت.9312ن )دیگرامحمدی و 

های تفکر مؤلفهها این است که میزان توجه به های بیشتر این پژوهشفتهمل در خصوص یاأنکته قابل ت

های معمول آموزشی دانش آموزان و توجه بیشتر به ها اندک است و ضرورت تجدید نظر در برنامهخلاق در آن

 ها بود.کید همه پژوهشأعامل خلاقیت مورد ت

اقیت در کودکان پیش دبستانی پرداخت و های آزاد و خل( به بررسی ارتباط بین فعالیت2113) 9یان

همه ابعاد خلاقیت  طور قابل توجهی افزایش داده و در ها، خلاقیت کودکان را بهگونه فعالیتدریافت که این

گویی دیجیتال برای بهبود ( با عنوان قصه2192) 6مؤثر است. در پژوهش آزمایشی که توسط یانگ و وو

های پژوهش نشان داد که آموزان، انجام شد. یافتهانگیزه یادگیری در دانشپیشرفت تحصیلی، تفکر انتقادی و 

آموزان از محتوای دروس، تمایل به کشف و توانایی انتقادی اندیشیدن را گویی دیجیتالی، درک دانشقصه

 دهد.افزایش می

 
1. Laver 

2. Sriraman 

3. Ozgeldi & Esen 

4. Alagha, Farajollahi, Shahmohammadi 

5. Yan 

6. Yang & Wu  



 در مجلات فارسی کودکان های خلاقیت گیلفوردکارگیری مؤلفهبررسی میزان به                                                                   113
 

( سطح خلاقیت علمی دانش آموزان پایه هفتم را مورد مطالعه 2199) 9در پژوهشی دیگر، یوستا و آکانات

قرار دادند. بررسی رابطه بین خلاقیت علمی و میزان گرایش به علوم و تکنولوژی هدف اصلی پژوهش حاضر 

های ترکیه طی سال 2نفر از دانش آموزان پایه هفتم در مدارس شهر توکات 311بود. این پژوهش بر روی 

داری بین خلاقیت علمی و گرایش به علوم در کلاس های پژوهش رابطه معنیانجام شد. یافته 2199-2192

داری بین دانش آموزانی که سطح خلاقیت علمی بالایی داشتند، با درس را نشان داد. همچنین تفاوت معنی

 .آموزان در میزان نگرش به علوم وجود داشتسایر دانش

 11-13های های کودکان منتشر شده بین سالی خلاقیت در داستانها( به بررسی مؤلفه9313مالکی )

های پژوهش نشان داد که از بر اساس الگوی گیلفورد پرداخت. پژوهش به روش تحلیل محتوا انجام شد و یافته

ای بوده است. درصد( ترجمه 9/31عنوان ) 912درصد( تألیفی و  9/29عنوان ) 21عنوان کتاب،  931مجموع 

 کار رفته بود. ای نسبت به تألیفی بیشتر بههای ترجمهخلاقیت سیالی در داستان ؤلفههمچنین م

های تفکر بررسی توجه به مهارت»(، پژوهشی با عنوان 9313با رویکرد و نگاهی مشابه با پژوهش مالکی )

انجام ( 9314توسط فروزش ) «های گیلفوردبر اساس مؤلفه «ج» های داستان گروه سنیخلاق در کتاب

های داستانی تألیف و ترجمه گروه داستان واقعی از کتاب 31گرفت. پژوهش به روش تحلیل محتوا و بر روی 

ها در درصد، بیش از بقیه مؤلفه 2/29های پژوهش نشان داد که مؤلفه ابتکار با صورت گرفت. یافته «ج»سنی 

گری، ، ارزشیابی، تحلیلمسئلهسیت به کار رفته است. پس از آن، به ترتیب حسا نمونه مورد بررسی به

 پذیری، پیچیدگی، سیالی و ترکیب قرار داشتند. انعطاف

هایی که در زمینه خلاقیت کودکان انجام شده، توان دریافت که بیشتر پژوهشبا مروری بر نوشتار بالا می

منابع  اند. در زمینهکردههای درسی، معلم، فضای آموزشی و روش آموزش تأکید مانند کتاب لیئمسابر 

ها و کتب کودکان صورت گرفته است اما پژوهشی که هایی در مورد داستانغیردرسی، اگرچه پژوهش

های خلاقیت گیلفورد را بر روی مجلات مورد بررسی قرار داده باشد، یافت نشد. این خلأ پژوهشی مؤلفه

مباحث نظری به این نکته اشاره شده است که مجلات تواند ضرورت این پژوهش را توجیه نماید، چرا که در می

تواند به شناسایی ثر باشند. از این رو، نتایج حاصل از این پژوهش میؤتوانند در پرورش خلاقیت مکودکان می

های خلاقیت گیلفورد در مجلات فارسی کودکان بپردازد و میزان وجود هر یک از این عوامل را مشخص مؤلفه

 نماید.
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 هاژوهش و تجزیه و تحلیل دادهروش پ

ست. این روش، به سه شکل تحلیل محتوای کمی، 9روش مورد استفاده در این پژوهش، روش تحلیل محتوا

تحلیل محتوای کیفی قیاسی و تحلیل محتوای استقرایی قابل انجام است. پژوهش حاضر از روش تحلیل 

های خلاقیت محتوای کیفی قیاسی استفاده کرده است. در پژوهش حاضر، محتوای مجلات بر اساس مؤلفه

تمساح کوچولو دیگر یوهاهاها »: «نبات». به عنوان نمونه در مجله گیلفورد کدگذاری و مورد تحلیل قرار گرفت

است. در مجله  «مسئلهحساسیت به »، در بردارنده مؤلفه «نکرد. ترسان و لرزان شنا کرد و از آب بیرون رفت.

بافم که با آن طور؟ اصلًا برایت یک تور میخواهی برایت یک شلوار ببافم؟ یک پیراهن چهمی»: «کوشش»

خوب، به جای پول یکی از »: «چرخهسه»است. در مجله  «سیالی»مؤلفه  نشان دهنده «هایت را ببندی؟یال

ایستاد، وقتی جلو آینه »است  همچنین  «ابتکار»و  «پذیریانعطاف»های مؤلفه نشان دهنده «هایت را بدهرنگ

حالا دیگر »: «نوآموز»و در مجله  «ارزشیابی»دربردارنده مؤلفه  «احساس خوبی داشت. خیلی خیلی خوب.

خواهد بروی پیش خودم بمان و کارکن. چون من پیرم و دیگر هیچ شاخی نداری. به ده خودتان هم نمی

باره بیل از دستش یک»: «دوست کودکان»و در مجله  «ترکیب»در بر دارنده مؤلفه  «توانم آسیابان باشم.نمی

شد که کنار دیوار ایستاده بود. دوباره ماعی کشید و سرش را برد ای بعد گاوی افتاد و ماعی کشید و لحظه

: یک جوجه تیغی «سروش کودکان»و در مجله  «پیچیدگی»در بردارنده مؤلفه  «های کنار دیوار!میان علف

کرد. خب، ور پرت میور و آنهایش را اینشد، تیغبود، عصبانی. خیلی خیلی عصبانی، آنقدر که تا عصبانی می

شود قدر اخمو و بداخلاق و عصبانی باشد، کسی خیلی دور و برش پیدا نمی م است، جوجه تیغی که اینمعلو

 هستند. «گریتحلیل»مؤلفه  دهندهنشان

های استاندارد به عنوان ابزار گردآوری داده در این پژوهش و نیز استفاده از به دلیل استفاده از شاخص

( که در 9314؛ فروزش،9311؛ جمشیدی و همکاران، 9319)گلزاری، این شاخص ها توسط پژوهشگران قبلی 

یید است در نتیجه أها مورد تهای درسی به کار گرفته شده است، روایی آنراستای تحلیل محتوای کتاب

ها، از دو نفر از متخصصین رشته های داستانروایی محاسبه نگردید. به منظور محاسبه پایایی تحلیل

در حوزه خلاقیت پژوهش انجام داده بودند،  ی و نیز دیگر اعضای تیم پژوهشی، که قبلاًشناسی تربیتروان

گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، بپردازند و هایی که به صورت نمونهخواسته شد که به تحلیل داستان

 
1. Content analysis 
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ت آمد که نشان از سطح دسه بدرصد  19ها را تعیین کنند. نتایج پایایی با توجه به فرمول ویلیام اسکات مؤلفه

 مطلوبیت قابلیت اعتماد ابزار دارد. 

جامعه آماری پژوهش حاضر را مجلات فارسی کودکان و نوجوانان تشکیل داده است. از آنجا که بررسی 

تمامی مجلات کودکان منتشر شده در این پژوهش مقدور نبود، به توصیه متخصصان ادبیات کودک و 

شریات شورای کتاب کودک و پس از بررسی بسیار، جامعه مورد مطالعه در این اندرکاران گروه بررسی ندست

بندی شده شورای کتاب کودک، برای مجلات فارسی زبان کودکان پژوهش، محدود به آخرین فهرست تقسیم

 شد. 

 3شود که از این بین تعداد عنوان مجله کودک در ایران منتشر می 91طبق گزارش ذکر شده تعداد 

به دلیل انگلیسی زبان بودن؛ مجله بُشری  Ladderا به دلایل زیر از فهرست اصلی حذف شدند. مجله مجله بن

( ضمیمه روزنامه جام جمها )و خانه شکوفه )ضمیمه روزنامه آفتاب یزد( گلدونهبه دلیل بریل بودن؛ و مجلات 

مجلات جوانه غذا و آفتاب به  که وابسته به یک روزنامه خاص بودند با حجم اندک )یک صفحه(؛ به دلیل این

 92دلیل توقف انتشار و کودک مسلمان بلوچ به دلیل عدم دسترسی. بنابراین جامعه پژوهش حاضر را تعداد 

 9314های منتشر شده در سال عنوان مجله(، شماره 92دهند. از جامعه ذکر شده )عنوان نشریه تشکیل می

گیری محتوای مجلات )داستانی و غیرداستانی( با روش نمونه به عنوان مبنای بررسی انتخاب شد که از بین

 ای تعیین و بررسی شد. ای، نمونهتصادفی طبقه

جهت انجام پژوهش حاضر، ابتدا محتوای مجلات به دو طبقه مطالب داستانی و غیرداستانی تقسیم 

 عه و نمونه مورد بررسی بربندی شد. با توجه به تعاریف ارائه شده، حجم جامگردید. هریک از طبقات مقوله

 مشخص شد. 9مطابق جدول  9اساس فرمول کوکران

 

 . حجم جامعه و نمونه مورد بررسی0جدول 

 عنوان مجله  

 حجم نمونه حجم جامعه

مطالب 

 غیرداستانی

مطالب  

 داستانی

مطالب  

 غیرداستانی
 مطالب داستانی 

 1 1 1 0 امیدان 1

 12 11 31 135 پوپک 1

 03 32 113 132 کودکاندوست  3

 5 10 15 155 رشد دانش آموز 0

 13 12 21 121 رشد نوآموز 5

 
1. Cochran 
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 05 09 135 313 هاروزهای زندگی بچه 6

 10 01 65 161 سروش کودکان 2

 3 13 10 111 سه چرخه 3

 1 5 5 19 کوشش 9

 11 11 62 139 ملیکا 11

 16 19 29 113 نبات 11

 33 61 99 330 هاهمشهری بچه 11

 
 153 310 269 1165 جمع

 

ها دارای بیشترین شماره در سال است و به همین مجله همشهری بچه 9های جدول بر اساس داده

باشد و مجله امیدان دارای کمترین دلیل نیز دارای بیشترین مطالب غیرداستانی و بیشترین حجم نمونه می

 حجم نمونه است.

بررسی فهرست متخصصان مطرح در حوزه تفکر خلاق، فهرست ها پس از به منظور گردآوری داده

طور عمده ناظر بر یک سلسله مهارت است.  ( مبنای این پژوهش قرار گرفت. این فهرست به9163گیلفورد )

یکی از دلایل انتخاب فهرست مذکور این بود که گیلفورد از نخستین افرادی است که به این حوزه )خلاقیت( 

های های تفکر خلاق، یعنی آزمون خلاقیت تورنس بر مبنای مؤلفهپرکاربردترین آزمونپرداخته و یکی از 

ها در این پژوهش، فرم تحلیل محتوای محقق خلاقیت گیلفورد طراحی شده است. بنابراین، ابزارگردآوری داده

ستفاده قرار ای با توجه به هشت مؤلفه تفکر خلاق گیلفورد است که در زمان تحلیل محتوا، مورد اساخته

های خلاقیت گیلفورد گردید. به دلیل استفاده از مؤلفههای مربوط به هر مطلب در آن درج میگرفت و داده

( 9314؛ و فروزش، 9313؛ مالکی، 9313؛ کریمی، 9331؛ رضاپور، 9332توسط پژوهشگران قبلی )مرعشی، 

لیل محتوا نیز از نرم افزار تحلیل آماری روایی آن مورد تأیید قرارگرفته است و جهت سنجش پایایی فرم تح

spss استفاده شد.  9گروهیوضریب همبستگی درون 

 

 های پژوهشیافته

های خلاقیت چون های مؤلفهداری تفاوت بین میانگینهای پژوهش، برای سنجش معنیدر پاسخ به پرسش

این مقادیر به هم وابسته بوده و عناصر تشکیل دهنده یک متغیر )خلاقیت( هستند، از آزمون ناپارامتریک 

 فریدمن استفاده شده است. 

 
1. Interclass Correlation Coefficient  
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 فارسی مجلات هایداستان در گیلفورد خلاقیت هایبه مؤلفه میزان چه پرسش اول پژوهش: به

 ؟است شده توجه کودکان

که امکان ارائه اطلاعات تمامی مجلات در قالب جدول میسر نیست و از آنجایی که  با توجه به این

های مؤلفهکارگیری ه میزان ب 9توانند درک بصری بهتری را به خواننده منتقل کنند، در نمودار نمودارها می

 خلاقیت در مجلات مختلف ارائه شده است. 

 

 

ی کودکانهای هشت گانه تفکر خلاق گیلفورد در مطالب داستانی مجلات فارسهای مؤلفهمقایسه میانگین. 0نمودار  

 

در تمامی مجلات مورد  مسئلهحساسیت به  مؤلفهتوان دریافت که می 9های نمودار بر اساس یافته

بسیاری از مجلات گیری در های پیچیدگی، ترکیب و تحلیلمؤلفهبررسی دارای بیشترین میانگین است و 

فکر تهای مؤلفهکارگیری ه های مربوط به میزان بیافته 2دارای کمترین میانگین هستند. در ادامه و در جدول 

 خلاق در مطالب داستانی تمام مجلات فارسی کودکان ارائه شده است.

دکانانی مجلات کوگانه تفکر خلاق گیلفورد در مطالب داستهای هشتهای آمار توصیفی مؤلفه. شاخص2جدول   

 متغیر
حجم 

 نمونه
 میانه میانگین

حداقل 

 امتیاز

حداکثر 

 امتیاز

انحراف 

 معیار

ضریب 

 چولگی

 1/6 4/1 29 0/0 7 7/5 258 حساسیت به مسئله

 1/8 1/4 7 0/0 0/0 0/9 258 سیالی

پذیریانعطاف  258 0/9 0/0 0/0 7 1/3 1/8 

 1/8 1/5 7 0/0 1 1/2 258 ابتکار

 5/5 1 8 0/0 0/0 0/2 258 ترکیب

 6/5 0/5 5 0/0 0/0 0/1 258 پیچیدگی
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گریتحلیل  258 0/8 0/0 0/0 21 2/1 5/1 

 2/4 2/9 19 0/0 1 2 258 ارزشیابی

 2/9 9/5 74 3 11 13/6 258 میزان خلاقیت

دارای بیشترین میانگین در  مسئلهحساسیت به  مؤلفهدهد، نشان می 2های جدول گونه که یافتههمان

پیچیدگی نیز دارای کمترین میانگین در بین سایر  مؤلفهمطالب داستانی مجلات فارسی کودکان است و 

ها، مقداری مثبت در متغیر میزان خلاقیت و تمام مؤلفه 9همچنین ضریب چولگیهای تفکر خلاق است. مؤلفه

است، بنابراین تعداد مطالب داستانی با میزان خلاقیت اندک بسیار بیشتر از فراوانی مطالب  9/1و بیش از 

گیری استفاده شده است، بنابراین که در پژوهش حاضر از نمونهرییاز آنجاداستانی با میزان خلاقیت بالاست. 

که ضریب  های آماری استفاده شود و با توجه به اینها از آزمونکارگیری مؤلفهه ت تا اختلاف در بلازم اس

منی و فعال قیومی، ؤاستفاده شد )م 2ها دارد، از آزمون آماری فریدمنچولگی حکایت از غیرنرمال بودن داده

مجلات فارسی طالب داستانی های خلاقیت مداری تفاوت بین مؤلفه، معنی3(. در ادامه و در جدول 9319

 بررسی شده است.  کودکان

ودکانگانه خلاقیت در مطالب داستانی مجلات فارسی کهای هشت. آزمون فریدمن برای بررسی اختلاف بین مؤلفه1جدول   

های خلاقیتمؤلفه هامیانگین رتبه   
 نتایج آزمون

دومقدار آماره کی درجه آزادی  P-value 

3/2 حساسیت به مسئله  

2 91/935  111/1  

1/5 ارزشیابی  

3/0 ابتکار  

پذیریانعطاف  0/0  

3/0 سیالی  

گریتحلیل  6/3  

1/3 ترکیب  

1/3 پیچیدگی  

 

داشت که چون مقدار احتمال حاصله از توان چنین بیان می 3دست آمده از جدول ه اساس نتایج ب بر

(، بنابراین، P-value=111/1>19/1(، کوچکتر است )19/1داری آزمون )از سطح معنی انجام آزمون فریدمن

حساسیت به  توان ادعا نمود که در مطالب داستانی مجلات فارسی کودکان مؤلفهدرصد، می 19با اطمینان 

 
1. Skewness 

2. Friedman Test 
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پذیری قرار های ارزشیابی، ابتکار و انعطافترتیب مؤلفهمسئله بیشترین میزان را داشته است. پس از آن به

های خلاقیت در مطالب داستانی مجلات فارسی کودکان پیچیدگی و ترکیب دارند و کم امتیازترین مؤلفه

 هستند. 

 مطالب غیرداستانی مجلات در گیلفورد خلاقیت هایبه مؤلفه میزان چه پرسش دوم پژوهش: به

 ؟است شده توجه کودکان فارسی

کارگیری ه تلاش شده است تا میزان ب 2شکلی عینی در نمودار در ابتدا به منظور ارائه اطلاعات به 

 های تفکر خلاق در مطالب غیرداستانی مجلات ارائه گردد. مؤلفه

 

 

های تفکر خلاق گیلفورد در مطالب غیرداستانی مجلات فارسی کودکانمؤلفه . مقایسه میانگین2نمودار   

 

در تمامی مجلات دارای بیشترین  مسئلهحساسیت به  مؤلفهتوان دریافت که می 2با نگاهی به نمودار 

هایی همانند: ترکیب و پیچیدگی دارای کمترین میانگین در بین مطالب غیرداستانی مؤلفهمیانگین است و 

های میزان توجه مجلات فارسی کودکان در مطالب غیرداستانی به مؤلفه 3مجلات هستند. اکنون در جدول 

 رفته است. خلاقیت مورد بررسی قرار گ
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ودکانگانه تفکر خلاق گیلفورد در مطالب غیرداستانی مجلات فارسی کهای هشتهای آمار توصیفی مؤلفه. .شاخص1جدول   

 متغیر
حجم 

 نمونه
 میانه میانگین

حداقل 

 امتیاز

حداکثر 

 امتیاز

انحراف 

 معیار

ضریب 

 چولگی

 4/3 8/1 85 1 7/5 9/1 324 حساسیت به مسئله

 2/4 7/6 63 0/0 1 5/5 324 سیالی

پذیریانعطاف  324 5/5 1 0/0 63 7/6 2/4 

 1/8 7/2 45 0/0 1 5/2 324 ابتکار

 1/4 4/7 28 0/0 3 4 324 ترکیب

 3/6 8/6 21 0/0 0/0 4/1 324 پیچیدگی

گریتحلیل  324 3/9 0/0 0/0 33 6/4 2/1 

 2/9 4/2 28 0/0 0/0 2/2 324 ارزشیابی

 2/2 39/6 252 2 26/5 39/5 324 میزان خلاقیت

  

 92دهد که میانگین میزان خلاقیت در مطالب غیرداستانی مورد بررسی از نشان می 3های جدول یافته

ها مقداری به دست آمده است. ضریب چولگی در متغیر میزان خلاقیت و تمام مؤلفه 9/31مجله برگزیده 

است، بنابراین تعداد مطالب غیرداستانی با میزان خلاقیت اندک بسیار بیشتر از فراوانی  9مثبت و بیش از 

های خلاقیت در مطالب لب غیرداستانی با میزان خلاقیت بالاست. همچنین، کمترین میانگین بین مؤلفهمطا

باشد، گری میغیرداستانی مورد مطالعه مجلات فارسی کودکان مربوط به ارزشیابی و پس از آن تحلیل

 حساسیت به مسئله است. بیشترین میانگین مربوط به 

مورد  مجلات فارسی کودکانهای خلاقیت مطالب غیرداستانی داری تفاوت بین مؤلفهدر ادامه معنی

 بررسی قرار گرفته است. 

 

 گانه خلاقیت در مطالب غیرداستانی مجلات فارسی کودکانهای هشت. آزمون فریدمن برای بررسی اختلاف بین مؤلفه0جدول 

های خلاقیتمؤلفه اهمیانگین رتبه   
 نتایج آزمون

دومقدار آماره کی درجه آزادی  P-value 

2/6 حساسیت به مسئله  

2 36/531  111/1  

6/0 ترکیب  

0/0 ابتکار  

پذیریانعطاف  0/0  

0/0 سیالی  

گریتحلیل  1/0  

2/3 ارزشیابی  

6/3 پیچیدگی  
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از ساطح  چون مقدار احتمال حاصله از انجاام آزماون فریادمن نشان از آن دارد که 4های جدول یافته

توان ادعاا نماود درصد، می 19( از این رو، با اطمینان P-value=111/1>19داری آزمون کوچکتر است )معنی

که در مطالب غیرداستانی مجلات فارسی کودکان مؤلفه حساسیت به مسئله بیشترین میازان را داشاته اسات. 

های خلاقیات در پذیری قرار دارند. کم امتیازترین مؤلفههای ترکیب، ابتکار و انعطافترتیب مؤلفه پس از آن به

 مطالب غیرداستانی مجلات فارسی کودکان پیچیدگی و ارزشیابی هستند. 

 

 خلاقیت هایمؤلفه لحاظ به بررسی مورد کودکان فارسی مجلات پرسش سوم پژوهش: کدام

 ؟هستند ترغنی گیلفورد

 خلاقیت هایمؤلفه کارگیری به نظر از کودکان فارسی مجلات ترینغنی هدف از این پرسش، شناسایی

گیلفورد است. در راستای پاسخگویی به این پرسش از پژوهش، نخست مجلات مختلف از نظر میزان توجه هر 

بدین  اند.بررسی قرار گرفتههای تفکر خلاق گیلفورد مورد مؤلفهنوع از مطالب )داستانی و غیرداستانی( به 

 منظور فرضیات آماری ذیل را با استفاده از آزمون کروسکال والیس بررسی خواهیم کرد. 

ji
H : 

12,...,2,1,,:1  ji
ji

H 

داری مشاهده های مذکور اختلاف معنیکه حداقل بین یک جفت از میانگیناین اساس در صورتی بر

 شود. گردد، فرضیه صفر آماری رد می

ی کودکان. نتایج آزمون کروسکال والیس بررسی اختلاف بین خلاقیت مطالب داستانی و غیرداستانی مجلات فارس1جدول   

ع 
نو

ب
طل

م
 

اهمیانگین رتبه حجم نمونه مجلات  

 نتایج آزمون

 درجه آزادی
مقدار آماره 

دوکی  
P-value 

نی
ستا

 دا
ب

طال
 م

چرخهسه  8 235/3 

11 13/33  111/1  

 216/6 5 رشد دانش آموز

 210 2 کوشش

 180/4 22 ملیکا

 168/9 26 نبات

 هم برابر هستند. ميزان خلاقيت مطالب مجلات فارسي كودكان با

 . هم برابر نيستند ميزان خلاقيت مطالب حداقل دو مجله فارسي كودكان با
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هاهمشهری بچه  33 166/6 

کودکانسروش   24 114/9 

 114/9 27 پوپک

 103/6 43 دوست کودکان

 102/5 23 نوآموز

 77/6 45 روزهای زندگی

نی
ستا

ردا
غی

ب 
طال

 م

 198/9 19 نبات

11 19/13  12/1  

هاهمشهری بچه  60 176/1 

 173/3 49 روزهای زندگی

 173/3 41 سروش کودکان

 165/7 37 دوست کودکان

 161/6 21 پوپک

 160/1 24 رشد دانش آموز

 154/6 22 ملیکا

 138/5 1 امیدان

چرخهسه  18 136/7 

 118/2 27 نوآموز

 29/6 5 کوشش

 

از سطح  چون مقادیر احتمال حاصله از انجام آزمون کروسکال والیس 9های جدول بر اساس یافته 

بندی مجلات بر اساس میزان خلاقیت، ( بنابراین، رتبهP-value=111/1>19داری آزمون کوچکتر است )معنی

دار است. بنابراین مجله سه چرخه در مطالب داستانی و مجله نبات در مطالب غیرداستانی دارای جایگاه معنی

 بهتری هستند.

 

 گیرینتیجه

های تفکر خلاق در مجلات فارسی کودکان بود. مؤلفهکارگیری ه ب هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان

حساسیت به  مؤلفهکار رفته در مطالب داستانی،  به بررسی مجلات کودکان نشان داد که بیشترین مؤلفه
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های خلاقیت در مطالب داستانی مورد مطالعه کمترین میانگین بین مؤلفهاست و  9/3با میانگین  مسئله

(. همچنین اجرای آزمون 2کودکان مربوط به پیچیدگی و پس از آن ترکیب است )جدول مجلات فارسی 

ی حساسیت به مسئله ( نیز نشان داد که در مطالب داستانی مجلات فارسی کودکان مؤلفه3فریدمن )جدول 

 بیشترین میزان را داشته است.

الب داستانی مجلات کودکان به همه سفانه در مطأآید این است که متآنچه که از این یافته پژوهش بر می

های تفکر خلاق به یک میزان توجه نشده است. مقایسه این یافته از پژوهش حاضر با پژوهش فروزش مؤلفه

ها دارای همخوانی نیستند. به مؤلفههای این دو پژوهش با یکدیگر در برخی ( نشان داد که یافته9314)

رفته بود، البته پس از آن،  کار ها بهدرصد، بیش از بقیه مؤلفه 2/29با ای که در آن پژوهش، مؤلفه ابتکار گونه

های پژوهش را متفاوت بودن قرار داشت. شاید بتوان دلیل این تفاوت در یافته مسئلهحساسیت به  مؤلفه

های داستانی ذکر شده با پژوهش حاضر دانست؛ چرا که در آن پژوهش، به بررسی کتابجامعه پژوهش 

که در  تر و سبک نوشتاری متفاوتی هستند. ضمن اینهایی طولانیه شده است که معمولًا دارای متنپرداخت

های اعم از تخیلی، واقعی و ... حضور داشتند که نوع توجه و حضور پژوهش حاضر، همه انواع داستان

 ها متفاوت است. های مختلف در آنشخصیت

های خلاقیت در مطالب داستانی چندان مورد توجه مؤلفهوع دیگر یافته پژوهش نیز نشان داد که در مجم

های ایرانی اند. شاید بتوان دلیل این یافته را نیز در این مطلب دانست که بیشتر نویسندگان داستانقرار نگرفته

شناسی ویژه اصول روان کنند و کمتر اصول علمی و بهبر اساس ذوق و قریحه خود اقدام به نگارش داستان می

گیرند. این در حالی است که امروزه نگارش هر داستانی برای کودکان دارای کار میه های خود برا در نوشته

های روانی و شخصیتی کودکان توجه شود. بررسی شود تا به رشد یکی از جنبههدف خاصی است و تلاش می

ای های ترجمهورد در داستانهای خلاقیت گیلف( نشان داد که برخی مؤلفه9313صورت گرفته توسط مالکی )

های تألیفی داشتند. شاید بتوان دلیل این امر را های خلاقیت در داستانحضور بیشتری نسبت به بعضی مؤلفه

کنند تا از این ابزار )داستان( نویسی دانست که تلاش میهمان رویکرد علمی نویسندگان خارجی به داستان

 های کودکان ببرند.حداکثر استفاده را برای رشد توانایی

حساسیت به  مؤلفهها تمامی آنتحلیل محتوای مطالب غیرداستانی تک تک مجلات نشان داد که در 

(. همچنین مشخص شد که 4)جدول  های مورد بررسی دارای بیشترین میانگین استمؤلفهدر بین  مسئله

ستانی مجلات فارسی کودکان بیش در بین مطالب غیردا مسئلهحساسیت به  مؤلفهمیانگین میزان پرداختن به 

(. اگر چه پژوهشی 9ارزشیابی تعلق دارد )جدول  مؤلفههاست و کمترین میزان میانگین نیز به مؤلفهاز سایر 

های پژوهش با آن که به بررسی مطالب غیرداستانی مجلات کودکان پرداخته باشد، یافت نشد تا مقایسه یافته
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اما پیشینه موجود در زمینه بررسی مطالب غیرداستانی و عمدتًا درسی، مبنای مقایسه قرار گرفت.  ؛انجام شود

ای اند. به گونههای خلاقیت چندان مورد توجه قرار نگرفتهمؤلفهها نیز بیانگر آن است که های آن پژوهشیافته

ای نشده است. خلاقیت توجه شایسته های( نیز نشان داد در کل به مؤلفه9332های پژوهش مرعشی )که یافته

های های درسی پایه سوم ابتدایی به مؤلفه( که به بررسی میزان توجه کتاب9331در پژوهش رضاپور )

های تعلیمات دینی ها و تکالیف کتابواگرا پرداخت نیز مشخص شد که از نظر تناسب، پرسش خلاقیت و تفکر

حد متوسط  های فارسی و علوم اجتماعی درخیلی ضعیف و کتاب های خلاقیت در حدو علوم تجربی با مؤلفه

( نیز که با هدف تحلیل محتوای 9313ارزیابی شدند که نیاز به تجدیدنظر و اصلاح داشتند. پژوهش کریمی )

های خلاقیت گیلفورد آمادگی استان کردستان بر اساس مؤلفه نوآموزان دوره ویژه 3و  2، 9های شکوفه کتاب

راستا بود؛ چرا که در این پژوهش نیز نشان داده شد که محتوای د با این یافته از پژوهش حاضر همانجام ش

های خلاقیت، در حد ضعیف هستند و بیشتر بر سطح حافظه شناختی توجه ها از نظر تناسب با مؤلفهاین کتاب

در این نکته باید دانست که های دیگر را شده است. شاید دلیل این یافته از پژوهش حاضر و همچنین پژوهش

های مختلف رشد شخصیت کودکان کمتر اصولًا در منابع فارسی اعم از درسی و غیردرسی به پرورش جنبااه

لفان بدون توجه به فاکتورهای مهم رشد شخصیتی کودکان از ؤنگاه علمی شده است و بیشتر نویسندگان و م

د تا این مفاهیم را در آثار خود مورد استفاده قرار دهند. کننجمله خلاقیت توجه چندانی ندارند و تلاش نمی

در مطالب غیرداستانی دارای بالاترین  مسئلهحساسیت به  مؤلفهگونه که یافته این پژوهش نشان داد همان

کند و در صورتی که شان حساس میصرفاً ذهن کودکان را به محیط پیرامون مؤلفهمیانگین است، منتهی این 

ساز تواند در بسیاری از موارد زمینههای خلاقیت ترکیب نشود، این حساسیت نمیمؤلفها سایر ب مؤلفهاین 

فرآیند خلاقیت را از اندیشه تا عمل به سه  نیز ( از صاحب نظران مدیریت9134) 9اتریکخلاقیت شود. پ

نقل در: شهرآرای و ) مرحله: به وجود آوردن اندیشه، پرورش اندیشه و به کارگیری اندیشه تقسیم کرده است

برای رسیدن به خلاقیت کافی  مسئلهبنابراین تنها ایجاد اندیشه یا همان حساسیت به  (؛9339پور، مدنی

 کارگیری اندیشه شود. ه ها سبب پرورش و بمؤلفهنیست و باید با سایر 

مجله نبات  های پژوهش نشان داد که در مطالب داستانی مجله سه چرخه و در مطالب غیرداستانییافته

تر های خلاقیت توجه بیشتری را داشته باشند یا به عبارتی غنیمؤلفهتوانسته بودند نسبت به سایر مجلات به 

بررسی خلاقیت در  مسئلهگونه که در مرور نوشتار نیز بیان شد، پژوهشی که به (. همان6باشند )جدول 

ها نموده باشد، یافت نشد و از این مؤلفهها بر اساس این بندی آنمجلات کودکان پرداخته باشد و اقدام به رتبه

توان بیان ها میسر نیست. لیکن در تحلیل این یافته از پژوهش حاضر میرو امکان مقایسه با سایر پژوهش

 
1. Patrick 
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ای نتوانسته است در تمامی محتواهای مورد بررسی )مطالب داستانی و غیرداستانی( داشت که چون هیچ مجله

 مسئلهمند به مجلات برتر باشد، بیانگر این مطالب است که در این مجلات به صورت نظام نسبت به سایر

پرورش خلاقیت در کودکان توجه نشده است. البته مشخص شد که در مطالب داستانی، مجله سه چرخه رتبه 

د دلیل این امر های تفکر خلاق دارد. شایمؤلفهبالاتری را نسبت به سایر مجلات مورد بررسی در پرداختن به 

سسه همشهری است که در عرصه نشریات کودکان دارای چند نشریه ؤاین باشد که این مجله زیرمجموعه م

کند که با توجه به هایی را نیز در روزنامه همشهری برای کودکان منتشر مینامهمختلف است و حتی ویژه

کارگیری ه سسه امکان بؤافزاری منرمافزاری و حجم بالای فعالیت برای کودکان و از سویی توان سخت

های کیفی ویژه ساز انتشار داستاننویسان مشهور حوزه کودکان را در اختیار دارد که این امر زمینهداستان

 سازد.کودکان را فراهم می

ق های تفکر خلامؤلفهاند به رتبه قابل قبولی در توجه به که چرا برخی از مجلات نیز نتوانسته در مورد این

توان به دلایلی همچون: عدم توجه به های دو پرسش اول و دوم، میتوان ضمن اشاره به تحلیلدست یابند، می

نیازهای کودکان و تمایز قایل نشدن بین ادبیات کودک و ادبیات بزرگسال، نگاه غیرعلمی و یا حتی تجاری 

افزاری و سخت اشتن امکانات نرمکارگیری نیروهای متخصص و مجرب، نده صرف به ادبیات کودکان، عدم ب

 افزاری مناسب، نوپابودن برخی از مجلات کودکان و ... اشاره نمود. 

های تفکر خلاق در همه انواع محتوای مورد مؤلفهبا توجه به پایین بودن میزان توجه به به طور کلی، 

خلاقیت و چگونگی استفاده از آن های آشنایی با تفکر خلاق و پرورش گردد تا کارگاهبررسی، پیشنااهاد می

سسات صاحب صلاحیت همانند کانون پرورش فکری کودکان ؤدر مطالب و محتواهایی ویژه کودکان توسط م

و نوجوانان و یا شورای کتاب کودک برگزار گردد تا نویسندگان و تصویرگران با این مفاهیم آشنا شوند. 

های مؤلفهی )داستان و تصاویر داستانی( میزان توجه به که در محتواهای داستان همچنین، با توجه به این

شود ها( بود، پیشنهاد میتفکر خلاق کمتر از محتواهای غیرداستانی )مطالب غیرداستانی و تصاویر آن

ها توجه بیشتری داشته باشند و مجلات در هر شماره خود به این مؤلفههایی نوشته شوند که به این داستان

 ه باشند.  توجه داشت مسئله

های خلاقیت مؤلفهاز سوی دیگر، از آنجایی که محتواهای ترجمه شده نسبت به مطالب فارسی دارای 

شود تا مجلات ضمن ترجمه برخی از محتواهای مناسب برای انتشار در بیشتری هستند، پیشنهاد می

ایی و به تولیدکنندگان های خلاقیت در آن محتواها را شناسمؤلفههای خود، نکات و فنون ارائه شماره

المللی خارجی و یا شود که در این زمینه از نهادهای بینمحتواهای خود قرار دهند. حتی پیشنهاد می

های آموزشی دعوت نمود. همچنین نویسندگان و تصویرگران موفق در این عرصه برای برگزاری کارگاه
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انند: شورای کتاب کودک و یا کانون پرورش های متولی حوزه ادبیات کودک همشود که سازمانپیشنهاد می

های خلاقیت در مؤلفه کارگیری بیشتره فکری کودکان و نوجوانان برای ترغیب مجلات کودکان برای ب

های سالیانه منتشر کند تا بدین وسیله آنان را محتوای مجلات، فهرستی را از مجلات برتر به صورت گزارش

ای را برای این کار در نظر گرفت تا انگیزه لازم در مجلات وان جایزهتترغیب به این امر نماید، حتی می

 کودکان فراهم آید.

 

 سپاسگزاری

های مالی و معنوی  در اجرای پژوهش حاضر از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه فوسی مشهد به خاطر حمایت

ر و کآن نیز کمال تش شود. همچنین از داوران محترم طرح پژوهشی و مقاله مستخرج ازسپاسگزاری می

 سپاس را داریم.

 

 منابع

سالنامه مطبوعات کودک و  (. تحلیل کمی محتوای مطالب مذهبی در مطبوعات کودک و نوجوان.1325نژاد، فرزانه )بنی هاشم

 . 06-19(، 1)1، نوجوان

در . قابل دسترس جزیره دانشمحصولات کمک آموزشی: معرفی انتشارات آموزشی ناشر مجلات پیک (. 1330جهانشاهی، ایرج )

www.jazirehdanesh.com/printme-6.117.209.fa.htm.  1396دی  13تاریخ بازدید            

. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات تاریخ مجلات کودکان، جلد اول: از آغاز تا پیروزی انقلاب اسلامی(. 1321زاده، منصور )حسین

 ها.رسانه

تحلیل محتوای کتاب فارسی )مهارهای خوانداری( ششم دبستان به منظور بررسی قابلیت (. 1391السادات )حسینی مزینان، اعظم 

 شناسی، گروه علوم تربیتی.نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم تربیتی و روانپایانتفکر خلاق. 

 .سیروس: تهران. نامهلغت(. 1339)اکبر علی ،دهخدا

-فصلنامه علمیهای خلاقیت. های درسی پایه سوم دوره ابتدایی با مؤلفه(. بررسی تحلیلی و تطبیقی کتاب1323رضاپور، یوسف )

 .90-21(، 31)9، پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا

 .03-39، 30و  33، دانش مدیریت(. سازمان خلاق و نوآور. 1325پور، رضا )مدنی ؛شهرآرای، مهرناز

مبنای  آموزش ابتدایی بر های درسی دوره(. تجزیه و تحلیل محتوای کتاب1339چهارباشلو، حسین ) ؛عمران، ابراهیمصالحی

و  TRIZسومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، های پرورش خلاقیت دانش آموزان. های خلاقیت به عنوان یکی از راهمؤلفه

 TRIZ شناسی، نوآوری و پژوهشکده علوم خلاقیت، تهران، مهندسی و مدیریت نوآوری ایران

http://www.civilica.com./Paper-ICIC03-ICIC03_005.html   
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های نظری و کاربردی در های ادواری: جنبهمدیریت نشریه(. 1339ارسطوپور، شعله ) ؛فتاحی، رحمت الله؛ منصوریان، یزدان

 تهران: دبیزش.  ها )چاپی و الکترونیکی(.ادواریگزینش، فراهم آوری، سازماندهی و ارائه خدمات 

 هایمؤلفهبر اساس « ج»های داستان گروه سنی های تفکر خلاق در کتاببررسی توجه به مهارت(. 1390فروزش، سمیه )

شناسی، گروه علم تربیتی و رواندانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم نامه کارشناسی ارشد،. پایانتفکرخلاق گیلفورد

 شناسی.اطلاعات و دانش

 . رسش: اهواز. ادهزکیان فروغ ترجمه. تفکر و آموزش(. 1335)  رابرت فیشر،

 . تهران: سروش.نوجوانمسائل نشریات کودک و  مطبوعات کودک و نوجوان: چند مقاله درباره(. 1331) سیدعلی خوانساری،کاشفی

ویژه دانش آموزان دوره آمادگی استان کردستان بر  3و  1و  1های شکوفه . بررسی تحلیلی محتوای کتاب(1332) کریمی، حسین

نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی تهران، دانشکده علوم تربیتی پایان اساس عوامل خلاقیت گیلفورد.

 شناسی.سی، گروه علم اطلاعات و دانششناو روان

بر اساس الگوی  91-32های های کودکان منتشر شده بین سالهای خلاقیت در داستان. بررسی مؤلفه(1393مالکی، سمانه )

انسانی، گروه علم اطلاعات و . پایان نامه منتشرنشده کارشناسی ارشد. دانشگاه قم، دانشکده ادبیات و علومگیلفورد

 شناسی.دانش

های ، نشریه1301-1311تاریخ ادبیات کودکان ایران: ادبیات کودکان در روزگار نو  (.1391قایینی، زهره ) ؛محمدی، محمدهادی

 (. تهران: مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، چیستا. 231-619، 6)جلدکودک و نوجوان 

 های آموزش هنر دوره(. تحلیل محتوای کتاب1391سی )رضایی، عی ؛محمدی، ندا؛ عصاره، علیرضا؛ امام جمعه، محمدرضا

 .111 - 95(،  3)2، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشیراهنمایی از دیدگاه الگوی خلاقیت گیلفورد. 

. ها و تکالیف کتب درسی علوم تجربی دوره ابتدایی با عوامل خلاقیت گیلفوردبررسی تطبیقی پرسش(. 1321مرعشی، منصور )

 شناسی.تربیتی و روانه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده علومنامپایان

  111- 93، 9، پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان (. بررسی جایگاه کودک در مطبوعات ایران.1326کاکاوند، آناهیتا. )مظفری

 .31-20(، 1)11، رسانه وارهای ایرانی.(. جایگاه مطبوعات در سبد مصرفی خان1331عبدلی، گیلدا ) ؛نادران، الیاس
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