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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.
Keywords: Creativity, Guilford, Creative thinking components, Children Persian Magazines,
Fictions, Non-fictions.
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چکیده
هدف :تقویت تفکر خلاق برای رشد فعلی و آینده کودک و جامعه ضروری است و ادبیات کودک میتواند نقش مهمی را در پرورش مهارتهای تفکر
و خلاقیت داشته باشد .از این رو ،پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان به کارگیری مؤلفههای خلاقیت گیلفورد در مجلات فارسی کودکان صورت
گرفت.
روش :روش پژوهش ،تحلیل محتوا و جامعه آماری مطالب داستانی و غیرداستانی  11مجله معتبر فارسی کودکان فهرست شده در تقسیمبندی
شورای کتاب کودک است .روش نمونهگیری ،تصادفی طبقهای برای مطالب داستانی و غیرداستانی است .ابزار گردآوری اطلاعات سیاهه وارسی محقق
ساختهای است که بر اساس مؤلفههای هشت گانه تفکر خلاق گیلفورد تهیه شد .روایی ابزار بر مبنای پژوهشهای پیشین و پایایی با ضریب
همبستگی درونگروهی تأیید شد.
یافتهها :میانگین مؤلفههای تفکر خلاق گیلفورد در مطالب داستانی و غیرداستانی مجلات متفاوت است .در مطالب داستانی ،حساسیت به مسئله
دارای بیشترین میانگین و پیچیدگی و پس از آن ترکیب کمترین میانگین را داشتند .همچنین میانگین میزان پرداختن به مؤلفه حساسیت به مسئله در
بین مطالب غیرداستانی بیش از سایر مؤلفهها بود و کمترین میزان میانگین نیز به مؤلفه ارزشیابی تعلق گرفت .در مطالب داستانی مجله «سه چرخه»
و در مطالب غیرداستانی مجله «نبات»به مؤلفههای خلاقیت توجه بیشتری داشتند.
نتیجهگیری :مجلات کودکان فارسی باید توجه بیشتری به مسئله خلاقیت داشته باشند ،این مهم با رویکرد فعلی آنان قابل دستیابی نخواهد بود و
باید در خط مشی خود پیرامون انتشار آثار فاقد محتوای خلاقانه تجدیدنظر اساسی نمایند.
کلیدواژهها :خلاقیت ،گیلفورد ،مؤلفههای تفکر خلاق ،مجلات فارسی کودکان ،مطالب داستانی ،مطالب غیرداستانی.
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مقدمه و بیان مسئله

خلاقیت نقش مهمی در پیشرفتهای همه جانبه در تمام عرصههای زندگی ایفا میکند .در لغتنامه دهخدا
( )9331واژه خلاقیت به معنای آفرینندگی ،نوآوری و بداعت آمده و در فرهنگ وبستر )9111( 9به معنای
«بهوجودآمدن» ارائه گردیده است .تورنس ( )9111نیز خلاقیت را انعطافپذیری در تفکر ،سرشار از ایده بودن،
توانایی کنار آمدن با ایدههای جدید و بکر و کشف ارتباط تازه بین چیزهای موجود میداند (نقل در دولاما،2
الکساندرا 3و وانیا .)2191 ،4گیلفورد ( )9191معتقد است ک ه خلاقیت بعدی فراشناختی دارد و با فرایندهای
عالی ذهنی نظیر تفکر ،هوش ،تخیل و پردازش اطلاعات ارتباط دارد.
امروزه ،علاقه به مطالعه و بررسی پدیده خلاقیت در سراسر جهان به ویژه در کشورهای توسعه یافته
افزایش یافته است .بسیاری از فیلسوفان و نظریهپردازان تعلیم و تربیت معتقدند که پرورش مهارتهای تفکر
خلاق درست مانند مهارت خواندن و نوشتن باید از سالهای کودکی آغاز شود (آیسنر)9114 ،9؛ به این سبب
که فراخاندیشی در سالهای شکلگیری شخصیت کودک ،زمانی آغاز میشود که هویت او به عنوان یک
شخص متفکر در حال شکلگیری است (فیشر .)9319 ،6ابزارهای مختلفی برای پرورش ذهن کودکان وجود
دارند که امروزه با پیدایش انقلاب در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات ،خواندنیهای مختلف (کتاب و مجله)
در پرورش خلاقیت کودکان ،از جایگاه ویژه ای برخوردارند .پیوندی که میان کتاب و نشریات ادواری وجود
دارد ،پیوندی ریشه دار و قدیمی است و این دو رسانه و محمل فرهنگی ،از دیرباز تعامل داشتهاند و در ترویج،
تبلیغ ،ثبت و نقد دیگری کوشیدهاند (کاشفیخوانساری .)9311 ،خواندنیهای کودکان (از جمله مجلههای
کودکان) پیش از هرچیز ،دو وظیفه اصلی برعهده دارند :اول ،کودک را آموزش میدهند و شناخت و معرفت
لازم را از محیط اطراف به او منتقل میکنند .دوم ،کودک را با توجه به علائق ،خواستها و نیازهای روحی و
فکریش سرگرم میکنند (حسینزاده .)9331 ،مجلههای کودک و نوجوان ،همچون سایر رسانههای ارتباط
جمعی ،دارای کارکردهای اساسی آموزشی ،اطلاع رسانی و سرگرمی هستند .پیچیدگیهای فردی مخاطبان
این دسته از نشریات  -و عدم وجود یک تعریف واحد از مجلات کودکان و نوجوانان بر حساسیتهای کار
می افزاید .طرح نادرست مفاهیم در برخی از این نشریات ،نه تنها به تشویش اذهان کودکان و بیاعتباری
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نشریه منجر خواهد شد ،بلکه به دلیل پویایی ذهنی و تأثیرپذیری فوقالعاده این گروه سنی ،تبعات سویی را به
همراه خواهد داشت (بنی هاشم نژاد.)9339 ،
تاکنون از نشریههای ادواری به عنوان یکی از مهمترین رسانههای جمعی که تأثیر زیادی در تحولات
اجتماعی و سیاسی جوامع دارند ،یاد شده است (فتاحی ،منصوریان و ارسطوپور .)9311 ،به طوری که امروزه
مصرف سرانه مطبوعات به عنوان یکی از شاخصهای توسعه یافتگی کشورها مطرح میشود (نادران و عبدلی،
 .) 9311مجلات به دلیل تداوم حضور ،جذابیت ظاهری ،قیمت مناسب ،در دسترسبودن ،داشتن زمینههای
مختلف موضوعی ،استفاده از امکاناتی چون :عکس و تصویر ،مصاحبه ،خبر ،جدول و سرگرمی ،همچنین نگاه
سرگرم کنندهای که در تمام صفحات نشریه دنبال میشود و دوسویه بودن جریان رفت و برگشت پیام ،یک
منبع کمک آموزشی جذاب و مفید برای کودکان است که جزئی از زندگی کودک و خانواده محسوب میشود؛
خصوصاً برای کسانی که عادت به خواندن کتابهایی طولانی با موضوعات واحد ندارند .به همین خاطر نقش
آن در زندگی کودک و نوجوان ،حتی از کتاب حساستر و عمیقتر است.
مجله های چاپی ،حتی با وجود گسترش فضای مجازی ،به علت داشتن قابلیت در علاقهمند کردن
کودکان به مطالعه ،فرهنگسازی و نهادینهکردن آن از جایگاه ویژهای در بین خواندنیهای کودکان
برخوردارند و در واقع پلی بین ذهن کاوشگر کودک و محیط اجتماعی او هستند (مظفریکاکاوند.)9336 ،
یکی از کارکردها و جنبه های اثرگذار نشریات کودکان ،پرورش خلاقیت کودکان است؛ چرا که مجلهها به
دلیل داشتن بخشهای متنوع نظیر داستان ،شعر ،سرگرمی و  ...بیش از کتاب میتوانند در پرورش کودکان
خلاق سودمند باشند .با این وجود ،محمدی و قایینی ( )9312در بررسی نشریات کودک و نوجوان قدیمی و
پرسابقه ایران به این نتیجه رسیدند که تعداد کم ،عدم تناسب با ویژگیهای مخاطبان ،توقف انتشار و محتوای
پراکنده و ضعیف از جمله مشکلات حوزه نشریات کودک و نوجوان است .در واقع ،محتوای مجلات کودکان
نتوانسته رسالتی که این نوع از ادبیات کودکان برعهده داشته ،تحقق بخشد .حال آن که دوران کودکی زمان
نقشبندی صفات و عادات است .در جامعه امروزی هر فردی نیاز دارد که به موازات آنچه در برنامه درسی به او
آموخته می شود ،در زمینه مسائل اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،تفریح و سرگرمی ،ادبیات و هنر و  ...نیز دانش
کافی به دست آورد .بسیاری از این نوع آگاهیها جز از راه مطالعه بهدست نمیآید؛ چرا که نمیتوان آنها را
یکجا و در ساعات محدود مدارس به دست آورد (جهانشاهی.)9314 ،
از سوی دیگر ،برای این که خلاقیتی ایجاد و پرورش یابد ،بایستی فنون و تکنیکهایی رعایت گردند.
محققان حوزه روانشناسی روشهای گوناگونی را در رابطه با شاخصهای خلاقیت و روشهای پرورش آن ذکر
کردهاند که با توجه به آنها میتوان در شکلدهی اندیشهها و جهانبینیهای کودکان کمک کرد .بنا بر نظر
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گیلفورد ( )9163که از پیشگام در حوزه خلاقیت است ،خلاقیت دارای مؤلفههای حساسیت به مسئله ،سیالی،
انعطافپذیری ،ابتکار ،ترکیب ،پیچیدگی ،تحلیلگری و ارزشیابی است؛ متغیر اصلی که از جمع این مؤلفهها به
دست میآید ،میزان خلاقیت است.
مروری بر پژوهش های انجام شده ،نشان از کم توجهی مجلات فارسی کودکان به موضوع خلاقیت دارد.
این خلاء پژوهشی با توجه به اهمیت خلاقیت در نظامهای تعلیم و تربیت ،بیشتر نیز میشود؛ چرا که هدف
اصلی نظامهای تعلیم و تربیت ،پرورش انسانهایی پویا ،خلاق ،توانا ،کاشف و نوآور است .همچنین رسانههای
جمعی در شکل کلی و مجلهها به طور خاص با جاذبههای بالاو ویژه خود ،ابزاری مناسب برای کمک به رشد و
پرورش خلاقیت کودکان محسوب میشوند و میتوانند به کودک در زمینههای مختلف مانند :افزایش دقت،
خلاقیت و افزایش مهارت هماهنگی چشم و دست با انجام نقاشی ،ساختن کاردستی و رنگ آمیزی و  ...یاری
رسانند (صالحی عمران و چهارباشلو .)9311 ،نظر به این که بیشتر بررسیهای انجام شده در حوزه مجلات
فارسی مشتمل بر بررسیهای کمی و یا کلی گوییهای شعارگونه بوده است ،به ویژه پیرامون یافتن زبانی
متناسب با محتوای ارائه شده در این نشریات کمتر کنکاش شده است (بنی هاشم نژاد )9339 ،و توجه به
مسئله خلاقیت در مجلات فارسی مناسب کودکان بر اساس معیارهای پذیرفته شده تاکنون مورد پژوهش قرار
نگرفته است؛ پژوهش حاضر سعی دارد تا به این پرسشهای اساسی بپردازد که بر اساس عوامل خلاقیت
گیلفورد ،مجلات فارسی کودکان به چه میزان به این عوامل توجه کردهاند؟ و به کارگیری مؤلفههای خلاقیت
گیلفورد در مطالب داستانی و غیرداستانی مجلات فارسی کودکان به چه میزان است؟ و کدام مجلات فارسی
کودکان توجه بیشتری به مؤلفههای خلاقیت داشتهاند؟

مؤلفههای خلاقیت گیلفورد

درباره خلاقیت نظریههای متنوعی وجود دارد .دانشمندان رشتههای مختلف به ویژه روانشناسان از زوایای
گوناگون به خلاقیت نگریستهاند .گیلفورد ( )9191یکی از مشهورترین نظریهپردازان حوزه خلاقیت است .وی
خلاقیت را مجموعهای از تواناییها و خصیصههایی میداند که موجب تفکر خلاق میشود .در مدل «ساختار
عقل» برای تفکر خلاق ،ویژگیهایی قائل است که آزمونهای خویش را بر اساس آنها تنظیم میکند:
 .9حساسیت به مسئله :کنجکاوی و حساسیت به مسائل ،توانایی در جستجوی امور ،توجه به جزئیات در
حین انجام یک فعالیت ،اندیشه بسط یافته به کلیه جزئیات لازم برای یک طرح میپردازد و چیزی را از
قلم نمیاندازد؛
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 .2سیالی یا روانی :توانایی برقراری رابطه معنیدار بین فکر واندیشه و بیان است .این توانایی افراد را
قادر میسازد راه حلهای متعددی در حل مسئله ارائه دهند؛
 .3اصالت یا ابتکار :توانایی تفکر به شیوه غیر متداول و خلاف عادت رایج .اصالت و ابتکار مبتنی بر ارائه
جوابهای غیرمعمول و عجیب و زیرکانه به مسائل است؛
 .4انعطافپذیری :توانایی تفکر به راههای مختلف برای حل مسئله جدید است .تفکر قابل انعطاف
الگوهای جدیدی برای اندیشیدن طراحی میکند؛
 .9همنهادی (ترکیب) :قدرت ترکیب اندیشهها ،پدیدهها و مفاهیم؛
 .6تحلیلگری :تجزیه و تحلیل مسائل و تشخیص عوامل تشکیلدهنده آن ،توانایی تشخیص شباهتها
و تفاوتها بین دو رویکرد برای حل مسئله؛
 .3پیچیدگی :توانایی درک اندیشههای متنوع و زیاد به طور همزمان ،علاقه به عمیقشدن در طرحهای
پیچیده و مسائل مبهم و پوشیده ،توانایی دیدن روابط یا ایجاد پیوستگی بر اساس اطلاعات جزئی؛
 .1ارزشیابی :قضاوت بر امور ،اطلاعات و روشهای روبهرو شدن با مسائل ،تشخیص اعتبار مطالب به هر
شکلی که بیان میشوند.
به طور کلی ،گیلفورد ( )9163 ،9191معتقد است که خلاقیت بعدی فراشناختی دارد و با فرایندهای
عالی ذهنی نظیر تفکر ،هوش ،تخیل و پردازش اطلاعات ارتباط دارد .وی از منظری شناختی به خلاقیت
نگریسته است و آن را فرایندی ذهنی می داند که در فرد معین و در یک زمان مشخص صورت میپذیرد.
فرایندی که در نتیجه آن یک اثر جدید ،اعم از ایده یا چیز نو و متفاوت تولید میشود .تولید اخیر میتواند
کلامی یا غیرکلامی ،عینی یا ذهنی باشد.
پیشینه پژوهش

در داخل و خارج از کشور ،پژوهشهای متعددی در زمینه منابع غیردرسی ،داستانها و مجلات کودکان
صورت گرفته است ،لیکن پژوهشی که مؤلفه های خلاقیت گیلفورد را بر روی مجلات بررسی کرده باشد ،یافت
نشد .بیشتر پژوهشهای صورت گرفته در زمینه خلاقیت در حوزه کتب درسی مقاطع مختلف تحصیلی صورت
گرفته است .به عنوان نمونه در خارج از کشور ،میتوان به پژوهشهای سیلور )9113( 9در مورد کتابهای
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علوم دوره ابتدایی از لحاظ تطبیق با مؤلفههای خلاقیت گیلفورد و پژوهش لاور )2111( 9و همچنین پژوهش
بهارات سریراما )2111( 2که به بررسی کتابهای درسی ریاضی در رابطه با ساختار هوشی گیلفورد پرداخت
اشاره نمود .ازگیلدی و اسین )2192(3نیز در پژوهش خود به تجزیه و تحلیل کتابهای تکلیف و وظایف درس
ریاضی در دوره ابتدایی در مدارس ترکیه از لحاظ توجه به خلاقیت و نوآوری پرداخت .تحلیل محتوای کتاب
علوم تجربی دوم راهنمایی براساس مؤلفههای خلاقیت گیلفورد نیز توسط آلآقا ،فرجاللهی و

شاهمحمدی4

( )2194انجام شد.
در یکی از نخستین پژوهش های صورت گرفته در داخل کشور در حوزه بررسی خلاقیت در کتابهای
درسی ،مرعشی ( )9332در پژوهشی تطبیقی ،پرسشها و تکالیف کتابهای درسی علوم تجربی دوره ابتدایی
را با مؤلفههای خلاقیت گیلفورد مورد بررسی قرار داد .با رویکردی متفاوت ،رضاپور ( )9331به بررسی میزان
توجه کتابهای درسی پایه سوم ابتدایی به مؤلفههای خلاقیت و تفکر واگرا پرداخت .حسینی مزینان (،)9312
در پژوهشی به بررسی قابلیت پرورش تفکر خلاق کتاب فارسی (مهارتهای خوانداری) ششم دبستان پرداخت.
همچنین پژوهش تحلیل محتوای کتابهای آموزش هنر دوره راهنمایی از دیدگاه خلاقیت گیلفورد توسط
محمدی و دیگران ( )9312صورت گرفت.
نکته قابل تأمل در خصوص یافتههای بیشتر این پژوهشها این است که میزان توجه به مؤلفههای تفکر
خلاق در آنها اندک است و ضرورت تجدید نظر در برنامههای معمول آموزشی دانش آموزان و توجه بیشتر به
عامل خلاقیت مورد تأکید همه پژوهشها بود.
یان )2113( 9به بررسی ارتباط بین فعالیتهای آزاد و خلاقیت در کودکان پیش دبستانی پرداخت و
دریافت که اینگونه فعالیتها ،خلاقیت کودکان را به طور قابل توجهی افزایش داده و در همه ابعاد خلاقیت
مؤثر است .در پژوهش آزمایشی که توسط یانگ و وو )2192( 6با عنوان قصهگویی دیجیتال برای بهبود
پیشرفت تحصیلی ،تفکر انتقادی و انگیزه یادگیری در دانشآموزان ،انجام شد .یافتههای پژوهش نشان داد که
قصهگویی دیجیتالی ،درک دانش آموزان از محتوای دروس ،تمایل به کشف و توانایی انتقادی اندیشیدن را
افزایش میدهد.
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در پژوهشی دیگر ،یوستا و آکانات )2199( 9سطح خلاقیت علمی دانش آموزان پایه هفتم را مورد مطالعه
قرار دادند .بررسی رابطه بین خلاقیت علمی و میزان گرایش به علوم و تکنولوژی هدف اصلی پژوهش حاضر
بود .این پژوهش بر روی  311نفر از دانش آموزان پایه هفتم در مدارس شهر توکات 2ترکیه طی سالهای
 2192-2199انجام شد .یافتههای پژوهش رابطه معنیداری بین خلاقیت علمی و گرایش به علوم در کلاس
درس را نشان داد .همچنین تفاوت معنیداری بین دانش آموزانی که سطح خلاقیت علمی بالایی داشتند ،با
سایر دانشآموزان در میزان نگرش به علوم وجود داشت.
مالکی ( )9313به بررسی مؤلفههای خلاقیت در داستانهای کودکان منتشر شده بین سالهای 11-13
بر اساس الگوی گیلفورد پرداخت .پژوهش به روش تحلیل محتوا انجام شد و یافتههای پژوهش نشان داد که از
مجموع  931عنوان کتاب 21 ،عنوان ( 29/9درصد) تألیفی و  912عنوان ( 31/9درصد) ترجمهای بوده است.
همچنین مؤلفه خلاقیت سیالی در داستانهای ترجمهای نسبت به تألیفی بیشتر به کار رفته بود.
با رویکرد و نگاهی مشابه با پژوهش مالکی ( ،)9313پژوهشی با عنوان «بررسی توجه به مهارتهای تفکر
خلاق در کتابهای داستان گروه سنی «ج» بر اساس مؤلفههای گیلفورد» توسط فروزش ( )9314انجام
گرفت .پژوهش به روش تحلیل محتوا و بر روی  31داستان واقعی از کتابهای داستانی تألیف و ترجمه گروه
سنی «ج» صورت گرفت .یافته های پژوهش نشان داد که مؤلفه ابتکار با  29/2درصد ،بیش از بقیه مؤلفهها در
نمونه مورد بررسی به کار رفته است .پس از آن ،به ترتیب حساسیت به مسئله ،ارزشیابی ،تحلیلگری،
انعطافپذیری ،پیچیدگی ،سیالی و ترکیب قرار داشتند.
با مروری بر نوشتار بالا میتوان دریافت که بیشتر پژوهشهایی که در زمینه خلاقیت کودکان انجام شده،
بر مسائلی مانند کتابهای درسی ،معلم ،فضای آموزشی و روش آموزش تأکید کردهاند .در زمینه منابع
غیردرسی ،اگرچه پژوهشهایی در مورد داستان ها و کتب کودکان صورت گرفته است اما پژوهشی که
مؤلفه های خلاقیت گیلفورد را بر روی مجلات مورد بررسی قرار داده باشد ،یافت نشد .این خلأ پژوهشی
میتواند ضرورت این پژوهش را توجیه نماید ،چرا که در مباحث نظری به این نکته اشاره شده است که مجلات
کودکان میتوانند در پرورش خلاقیت مؤثر باشند .از این رو ،نتایج حاصل از این پژوهش میتواند به شناسایی
مؤلفه های خلاقیت گیلفورد در مجلات فارسی کودکان بپردازد و میزان وجود هر یک از این عوامل را مشخص
نماید.
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روش پژوهش و تجزیه و تحلیل دادهها

روش مورد استفاده در این پژوهش ،روش تحلیل محتوا9ست .این روش ،به سه شکل تحلیل محتوای کمی،
تحلیل محتوای کیفی قیاسی و تحلیل محتوای استقرایی قابل انجام است .پژوهش حاضر از روش تحلیل
محتوای کیفی قیاسی استفاده کرده است .در پژوهش حاضر ،محتوای مجلات بر اساس مؤلفههای خلاقیت
گیلفورد کدگذاری و مورد تحلیل قرار گرفت .به عنوان نمونه در مجله «نبات»« :تمساح کوچولو دیگر یوهاهاها
نکرد .ترسان و لرزان شنا کرد و از آب بیرون رفت ،».در بردارنده مؤلفه «حساسیت به مسئله» است .در مجله
«کوشش»« :میخواهی برایت یک شلوار ببافم؟ یک پیراهن چهطور؟ اصل ًا برایت یک تور میبافم که با آن
یالهایت را ببندی؟» نشان دهنده مؤلفه «سیالی» است .در مجله «سهچرخه»« :خوب ،به جای پول یکی از
رنگهایت را بده» نشان دهنده مؤلفههای «انعطافپذیری» و «ابتکار» است همچنین «وقتی جلو آینه ایستاد،
احساس خوبی داشت .خیلی خیلی خوب ».دربردارنده مؤلفه «ارزشیابی» و در مجله «نوآموز»« :حالا دیگر
هیچ شاخی نداری .به ده خودتان هم نمی خواهد بروی پیش خودم بمان و کارکن .چون من پیرم و دیگر
نمیتوانم آسیابان باشم ».در بر دارنده مؤلفه «ترکیب» و در مجله «دوست کودکان»« :یکباره بیل از دستش
افتاد و ماعی کشید و لحظهای بعد گاوی شد که کنار دیوار ایستاده بود .دوباره ماعی کشید و سرش را برد
میان علفهای کنار دیوار!» در بردارنده مؤلفه «پیچیدگی» و در مجله «سروش کودکان» :یک جوجه تیغی
بود ،عصبانی .خیلی خیلی عصبانی ،آنقدر که تا عصبانی میشد ،تیغهایش را اینور و آنور پرت میکرد .خب،
معلوم است ،جوجه تیغی که این قدر اخمو و بداخلاق و عصبانی باشد ،کسی خیلی دور و برش پیدا نمیشود
نشاندهنده مؤلفه «تحلیلگری» هستند.
به دلیل استفاده از شاخص های استاندارد به عنوان ابزار گردآوری داده در این پژوهش و نیز استفاده از
این شاخص ها توسط پژوهشگران قبلی (گلزاری9319 ،؛ جمشیدی و همکاران9311 ،؛ فروزش )9314،که در
راستای تحلیل محتوای کتاب های درسی به کار گرفته شده است ،روایی آنها مورد تأیید است در نتیجه
روایی محاسبه نگردید .به منظور محاسبه پایایی تحلیلهای داستانها ،از دو نفر از متخصصین رشته
روانشناسی تربیت ی و نیز دیگر اعضای تیم پژوهشی ،که قبلاً در حوزه خلاقیت پژوهش انجام داده بودند،
خواسته شد که به تحلیل داستانهایی که به صورت نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند ،بپردازند و
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مؤلفهها را تعیین کنند .نتایج پایایی با توجه به فرمول ویلیام اسکات  19درصد به دست آمد که نشان از سطح
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
دستاندرکاران گروه بررسی ن شریات شورای کتاب کودک و پس از بررسی بسیار ،جامعه مورد مطالعه در این
پژوهش ،محدود به آخرین فهرست تقسیمبندی شده شورای کتاب کودک ،برای مجلات فارسی زبان کودکان
شد.
طبق گزارش ذکر شده تعداد  91عنوان مجله کودک در ایران منتشر میشود که از این بین تعداد 3
مجله بنا به دلایل زیر از فهرست اصلی حذف شدند .مجله  Ladderبه دلیل انگلیسی زبان بودن؛ مجله بُشری
به دلیل بریل بودن؛ و مجلات گلدونه (ضمیمه روزنامه آفتاب یزد) و خانه شکوفهها (ضمیمه روزنامه جام جم)
به دلیل این که وابسته به یک روزنامه خاص بودند با حجم اندک (یک صفحه)؛ مجلات جوانه غذا و آفتاب به
دلیل توقف انتشار و کودک مسلمان بلوچ به دلیل عدم دسترسی .بنابراین جامعه پژوهش حاضر را تعداد 92
عنوان نشریه تشکیل میدهند .از جامعه ذکر شده ( 92عنوان مجله) ،شمارههای منتشر شده در سال 9314
به عنوان مبنای بررسی انتخاب شد که از بین محتوای مجلات (داستانی و غیرداستانی) با روش نمونهگیری
تصادفی طبقهای ،نمونهای تعیین و بررسی شد.
جهت انجام پژوهش حاضر ،ابتدا محتوای مجلات به دو طبقه مطالب داستانی و غیرداستانی تقسیم
گردید .هریک از طبقات مقوله بندی شد .با توجه به تعاریف ارائه شده ،حجم جامعه و نمونه مورد بررسی بر
اساس فرمول کوکران 9مطابق جدول  9مشخص شد.
جدول  .0حجم جامعه و نمونه مورد بررسی
حجم جامعه
عنوان مجله
1
1
3
0
5

امیدان
پوپک
دوست کودکان
رشد دانش آموز
رشد نوآموز

حجم نمونه

مطالب

مطالب

مطالب

غیرداستانی

داستانی

غیرداستانی

0
135
132
155
121

1
31
113
15
21

1
11
32
10
12

مطالب داستانی
1
12
03
5
13
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6
2
3
9
11
11
11

روزهای زندگی بچهها
سروش کودکان
سه چرخه
کوشش
ملیکا
نبات
همشهری بچهها
جمع

313
161
111
19
139
113
330
1165

020

135
65
10
5
62
29
99
269

09
01
13
5
11
19
61
310

05
10
3
1
11
16
33
153

بر اساس دادههای جدول  9مجله همشهری بچهها دارای بیشترین شماره در سال است و به همین
دلیل نیز دارای بیشترین مطالب غیرداستانی و بیشترین حجم نمونه میباشد و مجله امیدان دارای کمترین
حجم نمونه است.
به منظور گردآوری دادهها پس از بررسی فهرست متخصصان مطرح در حوزه تفکر خلاق ،فهرست
گیلفورد ( ) 9163مبنای این پژوهش قرار گرفت .این فهرست به طور عمده ناظر بر یک سلسله مهارت است.
یکی از دلایل انتخاب فهرست مذکور این بود که گیلفورد از نخستین افرادی است که به این حوزه (خلاقیت)
پرداخته و یکی از پرکاربردترین آزمونهای تفکر خلاق ،یعنی آزمون خلاقیت تورنس بر مبنای مؤلفههای
خلاقیت گیلفورد طراحی شده است .بنابراین ،ابزارگردآوری دادهها در این پژوهش ،فرم تحلیل محتوای محقق
ساخته ای با توجه به هشت مؤلفه تفکر خلاق گیلفورد است که در زمان تحلیل محتوا ،مورد استفاده قرار
گرفت و دادههای مربوط به هر مطلب در آن درج میگردید .به دلیل استفاده از مؤلفههای خلاقیت گیلفورد
توسط پژوهشگران قبلی (مرعشی9332 ،؛ رضاپور9331 ،؛ کریمی9313 ،؛ مالکی9313 ،؛ و فروزش)9314 ،
روایی آن مورد تأیید قرارگرفته است و جهت سنجش پایایی فرم تح لیل محتوا نیز از نرم افزار تحلیل آماری
 spssوضریب همبستگی درونگروهی 9استفاده شد.

یافتههای پژوهش

در پاسخ به پرسشهای پژوهش ،برای سنجش معنیداری تفاوت بین میانگینهای مؤلفههای خلاقیت چون
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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پرسش اول پژوهش :به چه میزان به مؤلفههای خلاقیت گیلفورد در داستانهای مجلات فارسی
کودکان توجه شده است؟
با توجه به این که امکان ارائه اطلاعات تمامی مجلات در قالب جدول میسر نیست و از آنجایی که
نمودارها می توانند درک بصری بهتری را به خواننده منتقل کنند ،در نمودار  9میزان به کارگیری مؤلفههای
خلاقیت در مجلات مختلف ارائه شده است.

نمودار .0مقایسه میانگینهای مؤلفههای هشت گانه تفکر خلاق گیلفورد در مطالب داستانی مجلات فارسی کودکان

بر اساس یافتههای نمودار  9میتوان دریافت که مؤلفه حساسیت به مسئله در تمامی مجلات مورد
بررسی دارای بیشترین میانگین است و مؤلفههای پیچیدگی ،ترکیب و تحلیلگیری در بسیاری از مجلات
دارای کمترین میانگین هستند .در ادامه و در جدول  2یافتههای مربوط به میزان به کارگیری مؤلفههای تفکر
خلاق در مطالب داستانی تمام مجلات فارسی کودکان ارائه شده است.
جدول  .2شاخصهای آمار توصیفی مؤلفههای هشتگانه تفکر خلاق گیلفورد در مطالب داستانی مجلات کودکان
متغیر

حجم

حداقل

حداکثر

انحراف

ضریب

امتیاز

امتیاز

معیار

چولگی

29

4/1

1/6

1/4

1/8
1/8

میانگین

میانه

حساسیت به مسئله

258

7/5

7

0/0

سیالی

258

0/9

0/0

0/0

7

انعطافپذیری

258

0/9

0/0

0/0

7

1/3

ابتکار

258

1/2

1

0/0

7

1/5

1/8

ترکیب

258

0/2

0/0

0/0

8

1

5/5

پیچیدگی

258

0/1

0/0

0/0

5

0/5

6/5

نمونه
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تحلیلگری

258

0/8

0/0

0/0

21

2/1

5/1

ارزشیابی

258

2

1

0/0

19

2/9

2/4

میزان خلاقیت

258

13/6

11

3

74

9/5

2/9

همانگونه که یافتههای جدول  2نشان میدهد ،مؤلفه حساسیت به مسئله دارای بیشترین میانگین در
مطالب داستانی مجلات فارسی کودکان است و مؤلفه پیچیدگی نیز دارای کمترین میانگین در بین سایر
مؤلفههای تفکر خلاق است .همچنین ضریب چولگی 9در متغیر میزان خلاقیت و تمام مؤلفهها ،مقداری مثبت
و بیش از  1/9است ،بنابراین تعداد مطالب داستانی با میزان خلاقیت اندک بسیار بیشتر از فراوانی مطالب
داستانی با میزان خلاقیت بالاست .از آنجاییرکه در پژوهش حاضر از نمونهگیری استفاده شده است ،بنابراین
لازم است تا اختلاف در به کارگیری مؤلفهها از آزمونهای آماری استفاده شود و با توجه به این که ضریب
چولگی حکایت از غیرنرمال بودن دادهها دارد ،از آزمون آماری فریدمن 2استفاده شد (مؤمنی و فعال قیومی،
 .)9319در ادامه و در جدول  ،3معنیداری تفاوت بین مؤلفههای خلاقیت مطالب داستانی مجلات فارسی
کودکان بررسی شده است.
جدول  .1آزمون فریدمن برای بررسی اختلاف بین مؤلفههای هشتگانه خلاقیت در مطالب داستانی مجلات فارسی کودکان

مؤلفههای خلاقیت

میانگین رتبهها

حساسیت به مسئله
ارزشیابی
ابتکار
انعطافپذیری
سیالی
تحلیلگری
ترکیب

2/3
5/1
0/3
0/0
0/3
3/6
3/1

پیچیدگی

3/1

نتایج آزمون
درجه آزادی

2

مقدار آماره کیدو

935/91

P-value

1/111

بر اساس نتایج به دست آمده از جدول  3میتوان چنین بیان داشت که چون مقدار احتمال حاصله از
انجام آزمون فریدمن از سطح معنیداری آزمون ( ،)1/19کوچکتر است ( ،)P-value=1/111<1/19بنابراین،
با اطمینان  19درصد ،می توان ادعا نمود که در مطالب داستانی مجلات فارسی کودکان مؤلفه حساسیت به

1. Skewness
2. Friedman Test
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مسئله بیشترین میزان را داشته است .پس از آن بهترتیب مؤلفههای ارزشیابی ،ابتکار و انعطافپذیری قرار
دارند و کم امتیازترین مؤلفه های خلاقیت در مطالب داستانی مجلات فارسی کودکان پیچیدگی و ترکیب
هستند.
پرسش دوم پژوهش :به چه میزان به مؤلفههای خلاقیت گیلفورد در مطالب غیرداستانی مجلات
فارسی کودکان توجه شده است؟
در ابتدا به منظور ارائه اطلاعات به شکلی عینی در نمودار  2تلاش شده است تا میزان به کارگیری
مؤلفههای تفکر خلاق در مطالب غیرداستانی مجلات ارائه گردد.

نمودار  .2مقایسه میانگین مؤلفههای تفکر خلاق گیلفورد در مطالب غیرداستانی مجلات فارسی کودکان

با نگاهی به نمودار  2میتوان دریافت که مؤلفه حساسیت به مسئله در تمامی مجلات دارای بیشترین
میانگین است و مؤلفه هایی همانند :ترکیب و پیچیدگی دارای کمترین میانگین در بین مطالب غیرداستانی
مجلات هستند .اکنون در جدول  3میزان توجه مجلات فارسی کودکان در مطالب غیرداستانی به مؤلفههای
خلاقیت مورد بررسی قرار گرفته است.
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جدول . .1شاخصهای آمار توصیفی مؤلفههای هشتگانه تفکر خلاق گیلفورد در مطالب غیرداستانی مجلات فارسی کودکان

متغیر

حجم

حداقل

حداکثر

انحراف

ضریب

امتیاز

امتیاز

معیار

چولگی

85

8/1

4/3

7/6

2/4
2/4

میانگین

میانه

حساسیت به مسئله

324

9/1

7/5

1

سیالی

324

5/5

1

0/0

63

انعطافپذیری

324

5/5

1

0/0

63

7/6

ابتکار

324

5/2

1

0/0

45

7/2

1/8

ترکیب

324

4

3

0/0

28

4/7

1/4

پیچیدگی

324

4/1

0/0

0/0

21

8/6

3/6

تحلیلگری

324

3/9

0/0

0/0

33

6/4

2/1

ارزشیابی

324

2/2

0/0

0/0

28

4/2

2/9

میزان خلاقیت

324

39/5

26/5

2

252

39/6

2/2

نمونه

یافتههای جدول  3نشان میدهد که میانگین میزان خلاقیت در مطالب غیرداستانی مورد بررسی از 92
مجله برگزیده  31/9به دست آمده است .ضریب چولگی در متغیر میزان خلاقیت و تمام مؤلفهها مقداری
مثبت و بیش از  9است ،بنابراین تعداد مطالب غیرداستانی با میزان خلاقیت اندک بسیار بیشتر از فراوانی
مطا لب غیرداستانی با میزان خلاقیت بالاست .همچنین ،کمترین میانگین بین مؤلفههای خلاقیت در مطالب
غیرداستانی مورد مطالعه مجلات فارسی کودکان مربوط به ارزشیابی و پس از آن تحلیلگری میباشد،
بیشترین میانگین مربوط به حساسیت به مسئله است.
در ادامه معنیداری تفاوت بین مؤلفههای خلاقیت مطالب غیرداستانی مجلات فارسی کودکان مورد
بررسی قرار گرفته است.
جدول  .0آزمون فریدمن برای بررسی اختلاف بین مؤلفههای هشتگانه خلاقیت در مطالب غیرداستانی مجلات فارسی کودکان

مؤلفههای خلاقیت

میانگین رتبهها

حساسیت به مسئله
ترکیب
ابتکار
انعطافپذیری
سیالی
تحلیلگری
ارزشیابی
پیچیدگی

6/2
0/6
0/0
0/0
0/0
0/1
3/2
3/6

نتایج آزمون
درجه آزادی

2

مقدار آماره کیدو

531/36

P-value

1/111
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یافتههای جدول  4نشان از آن دارد که چون مقدار احتمال حاصله از انجاام آزماون فریادمن از ساطح
معنیداری آزمون کوچکتر است ( )P-value=1/111<19از این رو ،با اطمینان  19درصد ،میتوان ادعاا نماود
که در مطالب غیرداستانی مجلات فارسی کودکان مؤلفه حساسیت به مسئله بیشترین میازان را داشاته اسات.
پس از آن به ترتیب مؤلفههای ترکیب ،ابتکار و انعطافپذیری قرار دارند .کم امتیازترین مؤلفههای خلاقیات در
مطالب غیرداستانی مجلات فارسی کودکان پیچیدگی و ارزشیابی هستند.

پرسش سوم پژوهش :کدام مجلات فارسی کودکان مورد بررسی به لحاظ مؤلفههای خلاقیت
گیلفورد غنیتر هستند؟
هدف از این پرسش ،شناسایی غنیترین مجلات فارسی کودکان از نظر به کارگیری مؤلفههای خلاقیت
گیلفورد است .در راستای پاسخگویی به این پرسش از پژوهش ،نخست مجلات مختلف از نظر میزان توجه هر
نوع از مطالب (داستانی و غیرداستانی) به مؤلفههای تفکر خلاق گیلفورد مورد بررسی قرار گرفتهاند .بدین
منظور فرضیات آماری ذیل را با استفاده از آزمون کروسکال والیس بررسی خواهیم کرد.

H  : i   j

ميزان خلاقيت مطالب مجلات فارسي كودكان با هم برابر هستند.

ميزان خلاقيت مطالب حداقل دو مجله فارسي كودكان با هم برابر نيستند H1 :  i   j , i, j  1,2,...,12 .
بر این اساس در صورتیکه حداقل بین یک جفت از میانگینهای مذکور اختلاف معنیداری مشاهده
گردد ،فرضیه صفر آماری رد میشود.
جدول  . 1نتایج آزمون کروسکال والیس بررسی اختلاف بین خلاقیت مطالب داستانی و غیرداستانی مجلات فارسی کودکان

نوع مطلب

نتایج آزمون
مجلات

حجم نمونه میانگین رتبهها

مطالب داستانی

سهچرخه

8

235/3

رشد دانش آموز

5

216/6

کوشش

2

210

ملیکا

22

180/4

نبات

26

168/9

درجه آزادی

11

مقدار آماره
کیدو

33/13

P-value

1/111
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مطالب غیرداستانی

همشهری بچهها

33

166/6

سروش کودکان

24

114/9

پوپک

27

114/9

دوست کودکان

43

103/6

نوآموز

23

102/5

روزهای زندگی

45

77/6

نبات

19

198/9

همشهری بچهها

60

176/1

روزهای زندگی

49

173/3

سروش کودکان

41

173/3

دوست کودکان

37

165/7

پوپک

21

161/6

رشد دانش آموز

24

160/1

ملیکا

22

154/6

امیدان

1

138/5

سهچرخه

18

136/7

نوآموز

27

118/2

کوشش

5

29/6

11

13/19

1/12

بر اساس یافتههای جدول  9چون مقادیر احتمال حاصله از انجام آزمون کروسکال والیس از سطح
معنیداری آزمون کوچکتر است ( )P-value=1/111<19بنابراین ،رتبهبندی مجلات بر اساس میزان خلاقیت،
معنی دار است .بنابراین مجله سه چرخه در مطالب داستانی و مجله نبات در مطالب غیرداستانی دارای جایگاه
بهتری هستند.

نتیجهگیری

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان به کارگیری مؤلفههای تفکر خلاق در مجلات فارسی کودکان بود.
بررسی مجلات کودکان نشان داد که بیشترین مؤلفه به کار رفته در مطالب داستانی ،مؤلفه حساسیت به
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مسئله با میانگین  3/9است و کمترین میانگین بین مؤلفههای خلاقیت در مطالب داستانی مورد مطالعه
مجلات فارسی کودکان مربوط به پیچیدگی و پس از آن ترکیب است (جدول  .)2همچنین اجرای آزمون
فریدمن (جدول  ) 3نیز نشان داد که در مطالب داستانی مجلات فارسی کودکان مؤلفهی حساسیت به مسئله
بیشترین میزان را داشته است.
آنچه که از این یافته پژوهش بر میآید این است که متأسفانه در مطالب داستانی مجلات کودکان به همه
مؤلفه های تفکر خلاق به یک میزان توجه نشده است .مقایسه این یافته از پژوهش حاضر با پژوهش فروزش
( )9314نشان داد که یافته های این دو پژوهش با یکدیگر در برخی مؤلفهها دارای همخوانی نیستند .به
گونهای که در آن پژوهش ،مؤلفه ابتکار با  29/2درصد ،بیش از بقیه مؤلفهها به کار رفته بود ،البته پس از آن،
مؤلفه حساسیت به مسئله قرار داشت .شاید بتوان دلیل این تفاوت در یافتههای پژوهش را متفاوت بودن
جامعه پژوهش ذکر شده با پژوهش حاضر دانست؛ چرا که در آن پژوهش ،به بررسی کتابهای داستانی
پرداخته شده است که معمول ًا دارای متنهایی طولانیتر و سبک نوشتاری متفاوتی هستند .ضمن این که در
پژوهش حاضر ،همه انواع داستانهای اعم از تخیلی ،واقعی و  ...حضور داشتند که نوع توجه و حضور
شخصیتهای مختلف در آنها متفاوت است.
دیگر یافته پژوهش نیز نشان داد که در مجموع مؤلفههای خلاقیت در مطالب داستانی چندان مورد توجه
قرار نگرفته اند .شاید بتوان دلیل این یافته را نیز در این مطلب دانست که بیشتر نویسندگان داستانهای ایرانی
بر اساس ذوق و قریحه خود اقدام به نگارش داستان میکنند و کمتر اصول علمی و به ویژه اصول روانشناسی
را در نوشتههای خود به کار میگیرند .این در حالی است که امروزه نگارش هر داستانی برای کودکان دارای
هدف خاصی است و تلاش میشود تا به رشد یکی از جنبههای روانی و شخصیتی کودکان توجه شود .بررسی
صورت گرفته توسط مالکی ( )9313نشان داد که برخی مؤلفههای خلاقیت گیلفورد در داستانهای ترجمهای
حضور بیشتری نسبت به بعضی مؤلفههای خلاقیت در داستان های تألیفی داشتند .شاید بتوان دلیل این امر را
همان رویکرد علمی نویسندگان خارجی به داستاننویسی دانست که تلاش میکنند تا از این ابزار (داستان)
حداکثر استفاده را برای رشد تواناییهای کودکان ببرند.
تحلیل محتوای مطالب غیرداستانی تک تک مجلات نشان داد که در تمامی آنها مؤلفه حساسیت به
مسئله در بین مؤلفههای مورد بررسی دارای بیشترین میانگین است (جدول  .)4همچنین مشخص شد که
میانگین میزان پرداختن به مؤلفه حساسیت به مسئله در بین مطالب غیرداستانی مجلات فارسی کودکان بیش
از سایر مؤلفههاست و کمترین میزان میانگین نیز به مؤلفه ارزشیابی تعلق دارد (جدول  .)9اگر چه پژوهشی
که به بررسی مطالب غیرداستانی مجلات کودکان پرداخته باشد ،یافت نشد تا مقایسه یافتههای پژوهش با آن
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انجام شود؛ اما پیشینه موجود در زمینه بررسی مطالب غیرداستانی و عمدت ًا درسی ،مبنای مقایسه قرار گرفت.
یافتههای آن پژوهشها نیز بیانگر آن است که مؤلفههای خلاقیت چندان مورد توجه قرار نگرفتهاند .به گونهای
که یافتههای پژوهش مرعشی ( )9332نیز نشان داد در کل به مؤلفههای خلاقیت توجه شایستهای نشده است.
در پژوهش رضاپور ( )9331که به بررسی میزان توجه کتابهای درسی پایه سوم ابتدایی به مؤلفههای
خلاقیت و تفکر واگرا پرداخت نیز مشخص شد که از نظر تناسب ،پرسشها و تکالیف کتابهای تعلیمات دینی
و علوم تجربی با مؤلفههای خلاقیت در حد خیلی ضعیف و کتابهای فارسی و علوم اجتماعی در حد متوسط
ارزیابی شدند که نیاز به تجدیدنظر و اصلاح داشتند .پژوهش کریمی ( )9313نیز که با هدف تحلیل محتوای
کتابهای شکوفه  2 ،9و  3ویژه نوآموزان دوره آمادگی استان کردستان بر اساس مؤلفههای خلاقیت گیلفورد
انجام شد با این یافته از پژوهش حاضر همراستا بود؛ چرا که در این پژوهش نیز نشان داده شد که محتوای
این کتابها از نظر تناسب با مؤلفههای خلاقیت ،در حد ضعیف هستند و بیشتر بر سطح حافظه شناختی توجه
شده است .شاید دلیل این یافته از پژوهش حاضر و همچنین پژوهشهای دیگر را در این نکته باید دانست که
اصول ًا در منابع فارسی اعم از درسی و غیردرسی به پرورش جنبااههای مختلف رشد شخصیت کودکان کمتر
نگاه علمی شده است و بیشتر نویسندگان و مؤ لفان بدون توجه به فاکتورهای مهم رشد شخصیتی کودکان از
جمله خلاقیت توجه چندانی ندارند و تلاش نمیکنن د تا این مفاهیم را در آثار خود مورد استفاده قرار دهند.
همانگونه که یافته این پژوهش نشان داد مؤلفه حساسیت به مسئله در مطالب غیرداستانی دارای بالاترین
میانگین است ،منتهی این مؤلفه صرفاً ذهن کودکان را به محیط پیرامونشان حساس میکند و در صورتی که
این مؤلفه با سایر مؤلفههای خلاقیت ترکیب نشود ،این حساسیت نمیتواند در بسیاری از موارد زمینهساز
خلاقیت شود .پاتریک )9134( 9از صاحب نظران مدیریت نیز فرآیند خلاقیت را از اندیشه تا عمل به سه
مرحله :به وجود آوردن اندیشه ،پرورش اندیشه و به کارگیری اندیشه تقسیم کرده است (نقل در :شهرآرای و
مدنیپور)9339 ،؛ بنابراین تنها ایجاد اندیشه یا همان حساسیت به مسئله برای رسیدن به خلاقیت کافی
نیست و باید با سایر مؤلفهها سبب پرورش و به کارگیری اندیشه شود.
یافته های پژوهش نشان داد که در مطالب داستانی مجله سه چرخه و در مطالب غیرداستانی مجله نبات
توانسته بودند نسبت به سایر مجلات به مؤلفههای خلاقیت توجه بیشتری را داشته باشند یا به عبارتی غنیتر
باشند (جدول  .)6همان گونه که در مرور نوشتار نیز بیان شد ،پژوهشی که به مسئله بررسی خلاقیت در
مجلات کودکان پرداخته باشد و اقدام به رتبهبندی آنها بر اساس این مؤلفهها نموده باشد ،یافت نشد و از این
رو امکان مقایسه با سایر پژوهشها میسر نیست .لیکن در تحلیل این یافته از پژوهش حاضر میتوان بیان
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داشت که چون هیچ مجله ای نتوانسته است در تمامی محتواهای مورد بررسی (مطالب داستانی و غیرداستانی)
نسبت به سایر مجلات برتر باشد ،بیانگر این مطالب است که در این مجلات به صورت نظاممند به مسئله
پرورش خلاقیت در کودکان توجه نشده است .البته مشخص شد که در مطالب داستانی ،مجله سه چرخه رتبه
بالاتری را نسبت به سایر مجلات مورد بررسی در پرداختن به مؤلفههای تفکر خلاق دارد .شاید دلیل این امر
این باشد که این مجله زیرمجموعه مؤسسه همشهری است که در عرصه نشریات کودکان دارای چند نشریه
مختلف است و حتی ویژهنامه هایی را نیز در روزنامه همشهری برای کودکان منتشر میکند که با توجه به
حجم بالای فعالیت برای کودکان و از سویی توان سختافزاری و نرمافزاری مؤسسه امکان به کارگیری
داستاننویسان مشهور حوزه کودکان را در اختیار دارد که این امر زمینهساز انتشار داستانهای کیفی ویژه
کودکان را فراهم میسازد.
در مورد این که چرا برخی از مجلات نیز نتوانستهاند به رتبه قابل قبولی در توجه به مؤلفههای تفکر خلاق
دست یابند ،میتوان ضمن اشاره به تحلیلهای دو پرسش اول و دوم ،میتوان به دلایلی همچون :عدم توجه به
نیازهای کودکان و تمایز قایل نشدن بین ادبیات کودک و ادبیات بزرگسال ،نگاه غیرعلمی و یا حتی تجاری
صرف به ادبیات کودکان ،عدم به کارگیری نیروهای متخصص و مجرب ،نداشتن امکانات نرمافزاری و سخت
افزاری مناسب ،نوپابودن برخی از مجلات کودکان و  ...اشاره نمود.
به طور کلی ،با توجه به پایین بودن میزان توجه به مؤلفههای تفکر خلاق در همه انواع محتوای مورد
بررسی ،پیشنااهاد میگردد تا کارگاههای آشنایی با تفکر خلاق و پرورش خلاقیت و چگونگی استفاده از آن
در مطالب و محتواهایی ویژه کودکان توسط مؤسسات صاحب صلاحیت همانند کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان و یا شورای کتاب کودک برگزار گردد تا نویسندگان و تصویرگران با این مفاهیم آشنا شوند.
همچنین ،با توجه به این که در محتواهای داستانی (داستان و تصاویر داستانی) میزان توجه به مؤلفههای
تفکر خلاق کمتر از محتواهای غیرداستانی (مطالب غیرداستانی و تصاویر آنها) بود ،پیشنهاد میشود
داستانهایی نوشته شوند که به این مؤلفه ها توجه بیشتری داشته باشند و مجلات در هر شماره خود به این
مسئله توجه داشته باشند.
از سوی دیگر ،از آنجایی که محتواهای ترجمه شده نسبت به مطالب فارسی دارای مؤلفههای خلاقیت
بیشتری هستند ،پیشنهاد می شود تا مجلات ضمن ترجمه برخی از محتواهای مناسب برای انتشار در
شمارههای خود ،نکات و فنون ارائه مؤلفههای خلاقیت در آن محتواها را شناسایی و به تولیدکنندگان
محتواهای خود قرار دهند .حتی پیشنهاد میشود که در این زمینه از نهادهای بینالمللی خارجی و یا
نویسندگان و تصویرگران موفق در این عرصه برای برگزاری کارگاههای آموزشی دعوت نمود .همچنین

010

کتابداری و اطلاعرسانی ،0011 ،دوره  ،20شماره 0

پیشنهاد میشود که سازمانهای متولی حوزه ادبیات کودک همانند :شورای کتاب کودک و یا کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان برای ترغیب مجلات کودکان برای به کارگیری بیشتر مؤلفههای خلاقیت در
محتوای مجلات ،فهرستی را از مجلات برتر به صورت گزارش های سالیانه منتشر کند تا بدین وسیله آنان را
ترغیب به این امر نماید ،حتی میتوان جایزه ای را برای این کار در نظر گرفت تا انگیزه لازم در مجلات
کودکان فراهم آید.

سپاسگزاری

از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه فوسی مشهد به خاطر حمایتهای مالی و معنوی در اجرای پژوهش حاضر
سپاسگزاری می شود .همچنین از داوران محترم طرح پژوهشی و مقاله مستخرج از آن نیز کمال تشکر و
سپاس را داریم.
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