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Abstract 

Objective: The aim is to conduct appearance and content assessment of printed books for the 

age groups A and B, with emphasis on the components of Guilford creativity. These 

components consist of fluidity, flexibility, originality, and expansion. However, other criteria 

for book evaluation (not related to creativity) are considered in this study for evaluating the 

content and appearance of these books. 

Methodology: This is a descriptive research conducted by survey method and it is of applied 

type. The statistical population of the research includes Persian stories for the age groups A and 

B in the form of printed books and the research sample was selected from the popular books in 

Iran printed between 2011 and 2016. The data gathering tool is a researcher-made checklist 

whose validity has been verified. In this research, content analysis method was used to study the 

formal and content criteria in 55 bestselling printed children's books. Bestselling, as a factor was 

considered since the books which consisted in this category, were lucky to be accessible for the 

audience more than others. This research sample may show the creativity component rate in the 

large portion of the children's books market and identify their characteristics. In this research, 

bestselling books in each year and each age group (A and B) are determined by threshold. 

Statistical data about the number of copies of each book publishing were gathered from 

Khanehe Ketabe.  
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Findings: The results showed that among formal and content features in all components of 

creativity (fluidity, flexibility, originality and expansion), content features are more followed 

and applied in the reviewed books compared to formal features. However, for these age groups, 

visual features can attract readers more than anything else. Among the four components, the 

expansion component with an average rating of 3.62 was used more than other components in 

the sampled books. Most of the books (42.8 percent) were published in 5000-10000 copies and 

their prices were between one thousand to 5 thousand Toomans. The books entitled Let's come 

to kill people (A), The story of the two lonely turtles (A) and The time of bedtime for the baby 

(A) were the strongest books and books of the Thief of the trustee (B), The rain falls (B) and 

The celebration of the song (B) were the weakest books regarding the most important 

components of creativity. 

Conclusion: Iranian authors, illustrators, and editors have been more successful in paying 

attention to the details and extension of the idea in each of the formal and content features than 

other components of creativity in children's book. It is suggested that those who involved in 

publishing children's books take creativity courses and apply the checklists provided in the 

study to produce more creative books. 

 

Keywords: Guilford Creativity, Children's Printed Books, Content Features, Appearance 

Features. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------- 
Central Library of Astan Quds Razavi 

Library and Information Sciences, 2019, Vol. 22, No. 3, pp. 62-90. 

Received: March 01, 2019- Accepted: June 18, 2019 

 



 گیلفورد خالقیت هایبر مؤلفه کیدبا تأ بالف و  یسن رده داستانی فارسی هایکتاب ییو محتوا ظاهری ارزیابی                     36

 

 

 

  بالف و  یسن رده داستانی فارسی هایکتاب ییو محتوا ظاهری ارزیابی

 گیلفورد خالقیت هایبر مؤلفه کیدبا تأ

 

 زواره زادهیکرم هیمرض
 ، ایران. رایانامه:  دانشگاه اصفهان، اصفهان روانشناسی، و تربیتی علومدانشکده  شناسی. ارشد علم اطالعات و دانش کارشناس

karamizadeh_m_1362@yahoo.com 
 

  زادهیپشوتن ترایم 
 دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. رایانامه:   روانشناسی، و تربیتی علومشناسی، دانشکده دانشاستادیار گروه علم اطالعات و نویسنده مسئول،  *

m.pashootanizade@edu.ui.ac.ir 
 

  عابدی احمد 
 دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. رایانامه:   روانشناسی، و تربیتی علومدانشکده  .خاص یازهایکودکان با نآموزش و  شناسیروانگروه  اریدانش

a.abedi@edu.ui.ac.ir 
 

 چکیده
 . است شده  انجام یلفوردگ یتخالق هایبر مؤلفه یدالف و ب با تأک یسن چاپی رده هایکتاب ییظاهری و محتوا یابیارز هدف با پژوهش این هدف:

  رده فارسی های داستانپژوهش  این آماری  جامعه. است کاربردی هدف نظر از و توصیفی نوع از ،پیمایشی پژوهش روش :روش/رویکرد پژوهش

. است شده  انتخاب هدفمند روش به ایران 0951-59 های سال پرتیراژ های کتاب بین از پژوهش نمونه و چاپی است های در قالب کتاب ب و الف سنی
محت وا ب رای    لی  از روش تحل پژوهش، این در. است گرفته قرار تائید مورد آن روایی که است ساخته محقق وارسی سیاهه یک ها  داده گردآوری ابزار

 شده است.  استفاده کودکان تیراژپر یچاپ کتاب 99در  ییو محتوا یظاهر یارهایبررسی مع

ی ه ا  یژگ  ی(، وبس    و اص الت  پذیری،انعطاف ،یالی)س ی خالقیتهامؤلفه همه در ییمحتوا و یظاهر هایگویه نیب از که داد نشان نتایج ها: یافته

که برای این رده سنی مشخصات ظاهری بیش از هر   یحال شده است. در  و به کار گرفته تیرعا یبررس مورد یاه در کتاب محتوایی بیش از ظاهری
 از ش تر یب ،26/9 ای رتب ه  می انگین  بابس   مؤلفه ،بس  و اصالت پذیری،انعطاف ،یالیس مؤلفه چهار نیاز بی نماید. کتابخوانتواند آنان را جذب چیز می

 شده است.  به کار گرفته پژوهش نمونه یهاکتاب در هامؤلفه ریسا

های کودک ان  از عناصر ظاهری و محتوایی کتاب و ویراستار ایرانی در توجه به جزئیات و گسترش ایده در هر یک نویسنده، تصویرگر :گیری نتیجه 

های خالقیت بهره برده اندرکاران حوزه نشر کتاب کودک، از دورهشود دستپیشنهاد می اند. ی خالقیت بودهها مؤلفهسنی الف و ب تواناتر از سایر  رده
 استفاده نمایند. پژوهش نیدر ا شده  هیته یوارس اههیسو جهت تهیه و انتشار کتب خالق از 

 

 .ظاهری هایویژگی محتوایی، هایویژگی کودکان، چاپی هایکتاب گیلفورد، خالقیت: هاکلیدواژه
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 مقدمه

 نحوه ،ها ناکتابخو ميزان شود. ازی مهم آموزشی و سرگرمی برای کودکان محسوب میابزارها از یکی کتاب

 صرف که  وقتی مقدار و مردم توسط شده  خریداری کتاب ميزان رسيده، چاپ به هایکتاب تعداد کتابخوانی،

 و همائی) دارد قرار جایگاهی چه در کشور آن در مطالعه فرهنگ که برد پی توانمی کنند، می مطالعه

 و نيست برخوردار جالبی موقعيت ایران از در مطالعه زمان  مدت ارقام و آمار متأسفانه(. 2931 ریزی، اشرفی

 ارشاد و فرهنگ ریوز یصالح دعباسيسبنا بر گفته  .دهند نمی اهميت مسئله این به باید که آنچنان مسئولين

 هر امروزه(. 2939 ران،یا عصر) است ميو ن قهيدق 21، سرانه مطالعه در کشور روزانه 39آذرماه  در یاسالم

( کتاب خریداران -دولت -ناشران) مثلث ضلع سه از یکی دوش به را معضل این مسئوليت سنگين بار فردی

 نمود حل کامل طور به را جدی مسئله این بتوان تا بود مناسب حلراه دنبال به باید که  صورتی در. اندازد می

 کيفی سطح) توليد خلق، ناخوشایند وضعيت گذاشته، مطالعه کتاب اثر بر که جدی موانع از(. 2939 منجزی،)

 (.2931 ،اقیا)قزل است ها آن نازل کيفيت و آثار محتوای به اعتراضی گاه نخواندن. است آثار توزیع و( آثار

 شده  تهيه آنان تصورات و ها مندیعالقه احتياجات، سنی، ایه ویژگی با اگر نوجوانان و کودکان های کتاب

 جایگاه و اهميت با وجود .آید می حساب  به کودکان عواطف افکار و پرورش برای وسایل مؤثرترین از باشد

 و نبوده بخش رضایت ما کشور در پدیده این وضعيت کودکان، شخصيت گيری شکل در داستانی ادبيات

 از کودکان هایکتاب درصد 05 از بيش شدن نوشته سفارشی و کودك دنيای با ناشران و مؤلفان ناآشنایی

 ادبيات توليد و خلق حوزه (.2933 محمدی،) است موجود وضعيت از متخصصان نارضایتی بارز هاینمونه

 گونههيچ کمی نظر از شودمی توليد آنچه و است مقطعی آن پویایی یا ندارد کافی پویایی و تحرك یا کودك،

 (.2931 ،اقیازل)ق ندارد نوجوان و کودك جمعيت با تناسبی

کتاب  محتوای و( یبندبيترک و قطع بافت، سطح، ر،یتصو خط،)رنگ،  ظاهر در تيخالق عناصر شناخت 

 فاکتور چند رعایت بنابراین؛ شود واقع مؤثر کتاب مطالعه و دیخر و مخاطب یبرا آن تيجذاب در تواندیم

 خوانی تابک و کتاب به ترغيب وی و مخاطب برای جذابيت موجب و ساخته رو روبه موفقيت با را کتاب اساسی،

 های شخصيت از استفاده جذاب، و شاد های رنگ با تصاویر از استفاده شامل فاکتورها این. شود می

 دوباره برای خواننده در انگيزه ایجاد و خواننده با متن تعامل برقراری متن، در قافيه از استفاده داشتنی، دوست

 در خالقيت که يردگ می صورت زمانی موارد این تمامی تحقق(. 1522، 2مارچينی) است کتاب خواندن

 کودك کتاب توليد اندرکار دست عوامل کليه و چاپگر و ناشر ذهن در نقاش، تصاویر در نویسنده، های نوشته

 .باشد داشته وجود

 
1. Marchini 
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 توجه عدم .ندارند کودکان اىه کتاب توليد و انتخاب براى مدونى معيار کودك، کتاب ناشران از بسيارى

 تکراری تصاویر از استفاده و هاانيميشن هایشخصيت از برداری کپی تصاویر، چاپ کيفيت از ناشران به برخی

 کتاب مشکالت به تصویر، موضوع با هارنگ نبودن متناسب ،(محتوا با متناسب و نوین اثری خلق جای به)

 و انيب زبان، تيفيک بخش در زبان نبودن روان و سيسل همچنين. (2931 ميرحسينی،) است افزوده کودك

 یهاکتاب یهایکاست و مشکالت نیمهمتر عنوان  به آثار نبودن خالقانه و یپسند نآسا رواج و نگارش وهيش

 کشورمان، نوجوانان و کودکان ادبيات بر شده ذکر شرایط بودن حاکم به توجه با. شوند یم یمعرف کودکان

 به ادبيات، از حيطه این مشکالت و مسائل بررسی. است نگرفته صورت خصوص، این در جدی تالش متأسفانه،

 این دليل همين به(. 2932 محمدی،) دارد بيشتری یها پژوهش و مطالعه به نياز علمی و روشمند طور 

 بر تأکيد با محتوایی و ظاهری نظر از را( ب و الف سنی رده) کودکان چاپی هایکتاب تا است آن بر پژوهش

جلد  ر،یمتن، تصاو م،يدر مفاه تياندازه خالق چهمشخص کند به  ات دهد قرار ارزیابی مورد خالقيت هایمؤلفه

 . استشده   کتاب کودکان به کار گرفته ی ظاهر و محتوایطورکل  و به

 است یافرادجمله  از لفورديگ شده است.  استفاده 2از دیدگاه گيلفورد خالقيت، هایمؤلفه سنجش جهت

 است معتقد یو. شودیم خالق تفکر موجب که داندیم ییها صهيخص و ها ییتوانا از یا مجموعه را تيخالق که

 تفکر. است مهم اريبس هوش سنجش در و گرددیممسئله  یبرا حيجواب صح کیبه دنبال  1همگرا تفکر که

 یبرا را متعدد و چندگانه ،فرد  به منحصر یها با افکار خالقانه است تا پاسخ یذهن یجستجو کی ز،ين 9واگرا

 در تفکر نیا جهت  نیا و از استمسئله  کی یممکن برا یها لح راه تمام دنبال به و گرفته نظر در سؤاالت

(، ی)روان 4یاليواگرا شامل چهار بعد س. تفکر کندیم فایا یاساس نقش تيخالق ای و ینندگیآفر فرایند

 یمعنابه  یالي(. س2939 ی،ني)گسترش( است )حس 9( و بسطی)ابتکار و تازگ 6)نرمش(، اصالت 0یریپذ انعطاف

 از یاطبقه از انتقال یمعنابه  یریپذانعطاف. ستا هادهیا و جمالت م،يمفاه شتريب چههر ديتول و انيب سرعت

 و عادت بر یمبتن تفکر با رابطه قطع ای واضح و جیرا امور از شدن دور ،اصالت. است گرید یا طبقه به اه پاسخ

 و حاتیتلو نييتع و اتيجزئ ديتول یمعناد و نو است. بسط و گسترش به رف  به منحصر یها راه از استفاده

 (.2931 طباطبایی، و احمدی شيخ، ،ی)بدر است کاربردها

 
1. Guilford 

2. Converging Thinking Visualization 

3. Divergent Thinking Visualization 

4. Fluency 

5.  Flaxibility 

6. Originality 

7.  Extension 



 37                                                                 8338 پاییز ،87شماره پیاپی  ،3شماره  ،22دوره  ،رسانی کتابداری و اطالع

. شود می تقسيم شعر و داستان غير داستان، کلی دسته سه به موضوع لحاظ از نوجوانان و کودکان ادبيات

 خوانندگان سوی از گرایش بيشترین از برخورداری ليبه دل« داستان»سه دسته،  نیا نياز ب پژوهش این در

 این اصلی هدف اینبربنامدنظر قرارگرفته است.  شتريب ؛یداشتن کاربرد و اثرگذار ،یفراوان ،(2933 محمدی،)

 يلفوردگ يتخالق هایمؤلفه بر يدتأک با ب و الف سنی رده چاپی هایکتاب ییو محتوا ظاهری ارزیابی پژوهش

سؤاالت زیر در نظر  ،فوق هدف به یابيدست یبرا. باشند دهيرس چاپه ب 2935-30 یها سال دراست که 

 شده است:  گرفته

 یها سال در کودکان راژيتپر یچاپ یهاکتاب یمحتوا و ظاهر در( ی)روان یاليس مؤلفه اندازه چه تا .2

 است؟شده   به کار گرفته 30-2935

 در کودکان راژيتپر یچاپ یهاکتاب یمحتوا و ظاهر در)نرمش(  یریپذانعطاف مؤلفه اندازه چه تا .1

 است؟شده   به کار گرفته 2935-30 یهاسال

 در کودکان راژيتپر یچاپ یهاکتاب یمحتوا و ظاهر در( یتازگ و)اصالت  ابتکار مؤلفه اندازه چه تا .9

 است؟شده   به کار گرفته 2935-30 یها سال

 یها سال در کودکان راژيتپر یچاپ یهاکتاب یمحتوا و ظاهر در)گسترش(  بسط مؤلفه اندازه چه تا .4

 است؟شده   به کار گرفته 30-2935

 تيراژپر چاپی هایکتاب در( بسط و اصالت پذیری،انعطاف يالی،)س گيلفورد خالقيت مؤلفه کدام .0

 است؟ اولویت باالترین دارای 2935-30 هایسال در کودکان

 محتوای و ظاهر در( تيمرتبط با خالقريغ یها )مؤلفه هاکتاب ارزیابی معيارهای اندازه چه تا .6

 است؟شده   به کار گرفته 2935-30 هایسال در کودکان تيراژپر چاپی های کتاب

 

 پژوهش پیشینه

 یها پژوهش: الف. گيرد یقرار م یبررس مورد ،دو بخش در نياز مورد های پيشينه پژوهش، موضوع نوع بر بنا

شده در ارتباط با   انجام یها پژوهش .ب وکودکان  یها در کتاب تيخالق یريکارگ  شده در ارتباط با به  انجام

 .ظاهر و محتوا لحاظ از کودکان یها کتاب یابیارز

 

 کودکان یها در کتاب تیخالق یریکارگ  شده در ارتباط با به  انجام یها پژوهش الف.

 نشان لفورديگ تيخالق یهامؤلفه از ییراهنما دوره یفارس یهاکتاب یمحتوا یبرخوردار زانيم یبررس

 دوره دوم فارسی های کتاب محتوای در و درصد 23/1 ییراهنما دوره اول یفارس یها کتاب یمحتوا در که داد
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 خالقيت هایمؤلفه به درصد 96/1 راهنمایی دوره سوم فارسی های کتاب محتوای در و درصد 49/1 راهنمایی

مورد  های کتاب که بود آن از حاکی نتایج گرید یپژوهش در (.2933 کمسرخ، محمدی) است شده توجه

 یدیمز) هستند ضعيف بسيار زمينه این در و اند نبوده خالق تفکر و خالقيت قوه پرورش قدرت دارای بررسی

 نشان را مشابهی نتایج نيز ابتدایی پنجم و راهنمایی دوم تجربی علوم کتاب محتوای تحليل. (2935 ی،گلزار و

 ساداتی،؛ 2931 عصاره، و سليمی) نداشت وجود مناسبی تعادل گيلفورد خالقيت گوناگون سطوح بين و داد

 کتاب ریتصاو در تيخالق یهامؤلفه که دریافتند پژوهشگران دیگر، پژوهشی در (.2936 جمشيدی و صفری

 کتاب اما؛ (2939 ،پورصدق صالح و عصاره ،یمي)رح ستندين برخوردار نرمال عیتوز از ییابتدا ششم یاضیر

 و گيلفورد دیدگاه از خالقيت هایمؤلفه از برخورداری ميزان نظر از نهم و هشتم هفتم، پایه هنر و فرهنگ

 1اسين و ازگيلدی .(2936 بارانی، و جوکار) دارد مطلوبی وضعيت تصاویر و متن بخش دو هر در 2بيکاردز

از لحاظ  يهپرورش ترک و  وزارت آموزش ییابتدا دوره ریاضی درس هایکتاب بررسیبه  یپژوهش ( در1521)

 ریاضی درسی های کتاب در يتاز آن بود که عوامل خالق یحاک یجپرداختند. نتا یو نوآور يتتوجه به خالق

 این درسی برنامه در يتخالق هاینشانه کارگيری به درصد و نبوده برخوردار نرمالی توزیع از ابتدایی دوره

از مجموع  که یافتنددر (1524) 9محمدی شاه و الهی فرج آقا،علی است. بوده معمول حد از کمتر ها کتاب

را مدنظر قرار داده و  يلفوردگ خالقيتاز مطالب،  درصد 92/90تنها  یی،دوم راهنما یعلوم تجرب کتاب یمحتوا

 .همگرا داشته است تفکر به توجه کتاب محتوای کل از درصد 92/00کتاب،  یکل محتوا از

 

 ظاهر و محتوا لحاظ از کودکان یها کتاب یابیشده در ارتباط با ارز انجام یها پژوهشب. 

 نشان ج و ب یسن گروه کودکان یداستان یها ب کتا ریتصاو یبرا 2933 سال در یعلفضل پژوهش جینتا

 خلق یبرا یمدون اريمع و داشته ضعف یآموزش جنبه و ینوآور همچون یموارد در ها کتاب ریتصاو که دهدیم

 ،مستقيم نصيحت .ندارد وجود نوجوانان و کودکان یفکر پرورش کانون یسو از کودکان یهاکتاب ریتصاو

 مورد نتيجه رساندن ست؛محتوا کيفيت در ها ناداست عمده مشکالتاز  موضوع به نسبت تعصب و داوریپيش

 و ساخت بخش در ها ناداست مشکالتاز  ها شخصيت آميز مبالغه ترسيم و شعار و پند با همراه خواننده به نظر

 مشکالت ترینعمدهنيز  خوانندگان هایتوانایی با متناسب اثر زبان نبودن روان و سليساست.  پرداخت

 از ها کتاب در رفته کار  به تصاویر. عالوه بر این آیند می شمار به نگارش شيوه و بيان و زبان نظر از ها ناداست

 
1. Bickards 

2. Ozgeldi and Esen 

3. Alagha, Farajollahi, and Shahmohammadi  
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 در که تصاویری .(2933 ی،)محمد نيستند کودکان خالقيت تحریک به قادر و نبوده برخوردار هنری کيفيت

 در(. 2931 ضيغمی، و نوکاریزی) نيست برخوردارنيز  الزم جذابيت از شود می گرفته کار به کودکان های کتاب

 گرفت انجامب و ج  یسن رده کودکان داستانی هایکتاب تصاویر یمحتوا يلکه با هدف تحل پژوهشی

 مناسب کاغذ از استفاده سنی، رده با شده نگارش متن تناسب سطربندی، هایزمينه در هاکتاب شد مشخص

 کمتری توجه بدرقه آستر طراحی صفحه، شماره درج موضوعات در و داشتند خوبی عملکرد سنی رده درج و

 ناشران از بسيارى که دادند نشان دیگر یها پژوهش. (2931 معدنی، و اباذری ،يرحسينی)م بودند داده نشان

 چاپ از پيش آن تصاویر خلق همچنين و کودکان تصویرى هاىکتاب خلق براى مدونى معيار کودك، کتاب

 ازو نوجوانان  کودکانمرجع  یهاکتاب یبه بررس گرید یا مقاله در (.2931 دهار، و زادهشيخ پور،علی) ندارند

 چاپ و ظاهر یدارا ها کتاب درصد 4/96نشان داد که  ها هافتی. شد پرداخته تيفينظر اعتبار، وسعت و ک

 گرید اگرچه (.2934 ی،و نوروز ني)فلسف اند بوده یهنر ییآراصفحه یدارا آثار از درصد 9/19 و زيانگرغبت

 جذابيت و خالقيت فاقد معمول طور  به و ادبی و هنری قواعد فاقد بازاری های کتاب که دهند ینشان م ها افتهی

 .(2934 ،جوو صنعت رخیپر ،ی)کرباس باشندمی

 یراحت  به یدنشان داد که کتاب کودك با (1553) 2دوموسقلو و سورکان گونن، ی پژوهشهاافتهی

از صفحه را به خود اختصاص دهند و متناسب با  يشتریب يزانساده و مناسب و م یدبا یرحمل باشد. تصاو قابل

 دارای و کند دنبال را هدفی و بوده نتيجه و بدنه قسمت مقدمه، دارای کتاب داستان. باشد کودکان سنی رده

 یها یژگیو از آن است که یپژوهش، حاکاین حاصل از  جینتا .باشد غنی لغات نظر از و آهنگ و وزن

 یها کتاب یبررس به( 1524) 1یعباس و گانیآ. کنند یشده را برطرف نم  خواسته یازهايمصور ن یها کتاب

 نیا ریتصاو یابیارز و 1529 تا 1554 یها سال نيسال ب 3تا  4 یگروه سن یشده برا منتشر یریتصو یداستان

 ها کتاب درصد 255 در که دهدمی نشان ها یافتهپرداختند.  نيتوسط متخصص ییارهايمع از استفاده با ها کتاب

 و هستند واقعی زندگی با منطبق یها رنگ یجذاب و دارا یرتصاو ،ها درصد از کتاب 63 در و یرنگ یرتصاو

 را پژوهشی (1529) 9ساشودولتز و بارزاشده است.   استفاده يلتخ یکمنظور تحر  به خاص های رنگ از برخی

. دادند انجام «عربی متحده امارات مسلمان والدین نظر از کودکان کتاب انتخاب اولویت تصاویر،» عنوان با

از  شتريرا ب ریدرصد، تصاو 39کودکان خود  یمسلمان در انتخاب کتاب برا نیاز آن بود که والد یحاک جینتا

 و یفرهنگ یها ارزش و فرهنگ با دیبا ریتصاو که اند داشته ابراز و دهند یتوجه قرار م مورد یگرید زيهر چ

 
1. Gönen, Durmuşoğlu and Severcan 

2. Aygün and Abacı  

3. Barza and Suchodoletz 
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 65را با ) ریتصاو تيفيو ک تيابتدا جذاب نیبنابرا؛ دهد توسعه را اه آن و داشته مطابقت ها آن یمحل یها سنت

 .اند کرده یتلق مهم را رنگ و داستان یها تيدرصد( و سپس شخص

 توزیع از درسی های کتاب در يتعوامل خالق که گفت توان می شده  انجام یها پژوهش بندی جمع در

کمتر از حد  ها کتاب این درسی برنامه در يتخالق یها مؤلفه کارگيری به درصد و نبوده برخوردار نرمالی

 دیگر های ارزیابی نتایجهمگرا داشته است.  تفکر به توجه ها کتاب محتوای کل از نيمیمعمول بوده است و 

 نظير هایی نارسایی ایران، در( ج و ب الف،) مختلف های رده غيردرسی و درسی های کتاب در که دادند نشان

 شيوه و سبک به توجه عدم آنان، عالیق با محتوا تناسب عدم مخاطبين، ذهنی توان با محتوا تناسب عدم

همچنان  راستارانیو و رگرانیتصو سندگان،ینو حال،  نیا با. وجود دارد رنگ و تصویر به توجه عدم نگارش،

 .دارد رو شيپ شدن تر یغن یبرا را یطوالن یراه کودك کتابو  دانند یاصول نم نیا تیخود را ملزم به رعا

 

 پژوهش روش

 پرداخته هست آنچه مطالعه و توصيف به پژوهش این در چون و است کاربردی هدف، نظر از حاضر پژوهش

 یبرااین مقاله  پژوهشگران. است توصيفی یها پژوهش نوع از اجرا، روش لحاظ از پژوهش این لذا شود،می

به همين  ،اند  و روش تحليل محتوا استفاده کرده 2محقق ساخته یوارس اههيخود از س یها هداد یگردآور

 .است پيمایشی نوع از توصيفی پژوهش یکدليل این پژوهش 

این پژوهش  جامعه ،اند  فارسی کودکان رده سنی الف و ب که در قالب کتاب چاپی منتشرشده های داستان

پرتيراژ  یها کتاب ،هدفمند یريگ صورت نمونه  به ،ها . به علت باال بودن تعداد این کتابدهند یرا شکل م

 و جدیدترین لتحلي و بررسی زمانی، بازه این انتخاب دليل. شدند گرفته نظر در 2935-30 های سال

. تيراژ باالی کتاب بود دسترس در کامل صورت  به ها آن آمار که است کودکان های کتاب روزترین به

اختيار جامعه مخاطب  دراست که این منبع به هر دليلی بيش از دیگر منابع در دسترس و  آن دهنده نشان

 تواند یم ها آنانجام ارزیابی بر روی  وپژوهش  عنوان نمونه  به ها  آنبنابراین در نظر گرفتن  .قرارگرفته است

خالقيت در چه  یها مؤلفه یريکارگ  از بازار نشر کتاب کودك از نظر به یتوجه نشان دهد که بخش قابل

 یها . در این پژوهش، کتابهستند ییها یژگیو چه یاند دارا در دسترس شتريکه ب یسطحی قرار دارند و منابع

. 1اند  شده نييتع صورت جداگانهه الف و ب ب سنی پرتيراژ با در نظر گرفتن خط برش در هر سال و در هر رده

ها، فاصله  ای تعيين شد که بر اساس آمارهای در دسترس، در بين شمارگان کتاب خط برش به گونه

 
1. researcher-made checklist 

 .شده است دریافت ایران کتاب خانه سایت از ها کتاب این اطالعات. 6



 78                                                                 8338 پاییز ،87شماره پیاپی  ،3شماره  ،22دوره  ،رسانی کتابداری و اطالع

 در موجود یها )کتاب دسترس در ژرايتپر یها آن تنها کتاب از  پس. شد یتوجهی از نظر تيراژ مشاهده م قابل

 ( انتخابیشخص یها شهر اصفهان و مجموعه یعموم یها کتابخانه نوجوانان، و کودکان یفکر پرورش کانون

 یا اتفاقی یاحتمالرياین نمونه به روش غ اینبربنا. بود مورد 00 ها آن تعداد که گرفتند قرارمورد بررسی  وشده  

 .شد انتخاب دسترس در

 و بررسی شامل بخش این. گرفت انجام یا انهکتابخ ، مطالعه(وارسی سياهه) ساخت ابزار پژوهش برای

 های کتاب های مؤلفه به مربوط ادبيات با رابطه در...(  و مقاالت کتب،) انگليسی و فارسی متون انواع مطالعه

های ظاهری و محتوایی  از مؤلفهاست. پس از تهيه سياهه کاملی  گيلفورد خالقيت های مؤلفه و کودکان چاپی

تکراری، با همکاری سه متخصص  های مؤلفه حذف و های کودکان رده سنی الف و ب و ادغامارزیابی کتاب

و بر اساس محدوده خالقيت گيلفورد  گروه چهارها در هر یک از حوزه روانشناسی کودك و خالقيت، این مؤلفه

 0تا  2تایی از  0 2بر اساس طيف ليکرت شده تهيه وارسی هسپس، سياه شدند. یبند ميتقسمفهومی آنان، 

 اثر، یشناخت کتاب اطالعات) بخش سه در پژوهش ابزار نهایت در. گردید( تنظيم یقو اريتا بس فيضع اري)بس

کتاب  یابیمهم در ارز ییو محتوا یظاهر یها یژگیو گریو د تيمربوط به خالق ییو محتوا یظاهر یها یژگیو

شناسی  شناسی و روان . سياهه وارسی در اختيار متخصصان حوزه علم اطالعات و دانششد ميتنظکودك( 

قرار  يدأیتاین صورت روایی ابزار مورد به کودك قرار گرفت و نظرات آنان بر روی سياهه اعمال گردید و 

 گرفت.

 ليجام روش تحلاستفاده شد. جهت اطمينان از صحت ان شده ادیاین ابزار برای تحليل محتوای نمونه  از

کتاب  00 نيپژوهشگران در نتایج تحليل محتوا، از ب شخصیهای  محتوا و اطمينان از عدم دخالت استنباط

 کیناشر،  کی اريانتخاب و در اخت یصورت تصادف  کتاب به 9در این پژوهش،  شده  ليو تحلمورد بررسی 

بود؛  کیبا نظرات پژوهشگران مشابه و نزد ها آن ییپاسخگو جیقرار داده شد. نتا رگریتصو کیو  سندهینو

 ليتحل و  هیتجز برایشده است.   انجام ینسبتاً خوب تيفيگرفت که کار پژوهشگران با ک جهينت توان یم نیبنابرا

 شده است.  اس اس استفاده یاکسل و اس پ یافزارها و نرم حليلها از آمارهای توصيفی و ت داده

 

 

 

 

 

 
1. Likert scales 
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 پژوهش های یافته

 پژوهش توصیفی های یافته. 1

. شود یم پرداختهتوسط پژوهشگران مورد بررسی  یها کتاب یشناخت اطالعات کتاب توصيف به بخش این در

 ها آنکه تمامی  کتاب گروه سنی الف و ب از لحاظ ظاهر و محتوا بررسی شد 00در پژوهش حاضر تعداد 

 شده است.  ارائه 2در جدول مورد بررسی  یها . اطالعات رده سنی کتابدارای نویسندگان ایرانی بودند

 

 یموردبررس یها سنی کتاب گروه. 8 جدول

 سنی رده      فراوانی درصد

 الف 60 6/91

 ب 93 1/20

 کل جمع 99 011

 

 3/62 و الف سنی گروه کودکان برایمورد بررسی  های کتاب از( عدد 12) درصد 1/93 ،2 جدول اساس بر

مورد بررسی  کتاب 00 بين از ،1 جدول اساس بر همچنين. است ب سنی گروه کودکان برای( عدد 94) درصد

 و 35 های سال و درصد 1/23 و درصد 15 با را کتاب تعداد بيشترین 30 و 32 های سال ،30 تا 35 های سال

 .اند  داده اختصاص خود به درصد 0/24 با را تعداد کمترین 39

 

 یبررس مورد یها انتشار کتاب سال. 2 جدول

 انتشار سال فراوانی درصد

9/03 1 0951 

61 00 0950 

3/02 5 0956 

9/03 1 0959 

3/02 5 0953 

6/01 01 0959 

 کل جمع 99 011

 

 های کتاب اکثریت است مشخص که طور  همان و دهد می نشان را بررسی مورد هایکتاب تيراژ ،9 جدول

 .اند  داشته تيراژ 25555 تا 0555 بين بررسی مورد
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 یبررس مورد یها کتاب تیراژ. 3 جدول

 تیراژ فراوانی درصد

 9111 زیر 01 6/01

1/36 69 9111 – 01111 

1/0 0 00111- 09111 

1/0 0 02111- 61111 

1/0 0 60111 – 91111 

0/5 9 90111 – 91111 

2/03 1 90111 – 011111 

 011111 باالی 2 5/5

 کل جمع 99 011

 

 ،4 جدول اساس بر. باشد داشته تأثير نيز آن تيراژ بر تواند می که است هایی مؤلفه از یکی کتاب قيمت

 .اند  داشته قيمت کمتر و تومان 0555مورد بررسی  های کتاب اکثریت

 

 یموردبررس یها کتاب قیمت. 6 جدول

 قیمت فراوانی درصد

 تومان 0111 زیر 05 9/93

 تومان 9111 تا 0111 62 6/91

 تومان 01111 تا 9111 9 9/9

 تومان 01111 باالی 0 1/0

 کل جمع 99 011

 

 پژوهش های پرسش به پاسخ. 2

 دراستفاده  مورد وارسی سياهه اساس بر و فوق مشخصات با کتاب 00 محتوای تحليل نتایج به بخش این در

 .شود یم پرداخته پژوهش این

 پرتیراژ چاپی های کتاب محتوای و ظاهر در)روانی(  سیالی مؤلفه اندازه چه تااول پژوهش:  پرسش

 است؟شده   به کار گرفته 1951-59 های سال در کودکان

 فرضی ميانگين با سيالی مؤلفه نمره ميانگين ای، نمونه تک T آزمون از استفاده با سؤال این به پاسخ جهت

 .است شده  ارائه ،0 جدول در آن نتایج که گرفت قرار مقایسه مورد( ليکرت طيف در متوسط حد) 9



 گیلفورد خالقیت هایبر مؤلفه کیدبا تأ بالف و  یسن رده داستانی فارسی هایکتاب ییو محتوا ظاهری ارزیابی                     76

 

 ها کتاب محتوای و ظاهر در سیالی مؤلفه کارگیری  به میزان تعیین برای ای نمونه تک T آزمون نتایج. 6 جدول

 (3 فرضی میانگین با میانگین مقایسه)

 (p) احتمال مقدار (T) آزمون آماره میانگین

12/6 56/6- 11/1 

 

 درسيالی  مؤلفه يریکارگ ميزان به که پذیرفت توان یدرصد م 30اطمينان  با ،0 جدول نتایج اساس بر

(     50/5از حد متوسط ) کمتر 2935-30 های سال در کودکان تيراژپر چاپی های کتاب محتوای و ظاهر

 است.

 با سيالی مؤلفه های گویه از یک هر نمره ميانگين مقایسه جهت ای، نمونه تک T آزمون نتایج ،6 جدول در

 .است شده  ارائه (ليکرت طيف در متوسط حد) 9 فرضی ميانگين

 

 و ظاهر در سیالی مؤلفه های گویه از یک هر کارگیری  به میزان تعیین برای ای نمونه تک T آزمون نتایج. 3 جدول

 (3 فرضی میانگین با میانگین مقایسه) اه کتاب محتوای

 ردیف
 میانگین نوع مؤلفه متغیر

 آزمون آماره

(T) 

 احتمال مقدار

(p) 

 90/1 16/0 09/9 ظاهری تصاویر در انگیز هیجان و شاد های رنگ تنوع 0

 11/1 5/6 90/9 ظاهری ای غیرکلیشه و خالقانه تصاویر از استفاده 6

 00/1 29/0 00/9 ظاهری متن در خالقانه گذاری نشانه از استفاده 9

 16/1 96/6 15/9 محتوایی نامأنوس اصطالحات و ا  هواژ معنای غیرمستقیم ارائه 3

 - - 0 محتوایی عامه های گویش یا محلی های لهجه از خالقانه استفاده 9

 15/1 25/0 01/9 ظاهری کتاب جلد طراحی در جذاب بصری عناصر از استفاده 2

 13/1 01/6 01/9 محتوایی عواطف انگیزانندهبر لحن و زبان سبک از استفاده 9

 

اول،  های گویهجز   به ها گویه امیتم که پذیرفت توان یدرصد م 30اطمينان  با ،6 جدول نتایج اساس بر

 از خالقانه استفاده»جز گویه پنجم یعنی  به اند، برآورد شده (    50/5متوسط ) حد از  يشبسوم و پنجم 

 .اند بوده متوسط حد در هبقي ،تيراژپر چاپی های در کتاب «عامه های گویش یا محلی های لهجه
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 و ظاهر در ها آن کارگيری  به ميزان اساس برسيالی  مؤلفه های گویه اولویت بودن یکسان بررسی جهت

ارائه  انپژوهشگر، با توجه به نظر 9از آزمون فریدمن استفاده شد که نتایج آن در جدول  ،ها کتاب محتوای

 گردیده است.

 

 سیالی مؤلفه های بررسی یکسان بودن اولویت گویه برای فریدمن آزمون نتایج. 7 جدول

 (p) احتمال مقدار (  ) آزمون آماره

65/262 55/5 

 

 کارگيری  به ميزان اساس بر سيالی مؤلفه های گویه اولویت بودن متفاوت از حاکی فریدمن آزمون نتایج

شده است. نتایج   ارائه ها گویه بندی یت، اولو3(. در جدول     50/5) است ها کتاب محتوای و ظاهر در ها آن

رعایت شده در  های و برترین گویه مهمتریناز  ای يشهکليراز تصاویر خالقانه و غ استفادهکه  دهد ینشان م

 سيالی است. مؤلفه

 

 سیالی مؤلفه های گویه بندی اولویت. 8 جدول

 رتبه میانگین گویه اولویت

 10/3 ای غیرکلیشه و خالقانه تصاویر از استفاده 0

 91/3 کتاب جلد طراحی در جذاب بصری  عناصر از استفاده 6

 96/3 تصاویر در انگیز هیجان و شاد های رنگ تنوع 9

 90/3 عواطف انگیزانندهبر لحن و زبان سبک از استفاده 3

 61/3 متن در خالقانه گذاری نشانه از استفاده 9

 62/3 نامأنوس اصطالحات و ها واژه معنای غیرمستقیم ارائه 2

 13/0 عامه های گویش یا محلی های لهجه از خالقانه استفاده 9

 

            چاپی های کتاب محتوای و ظاهر در یریپذ انعطاف مؤلفه اندازه چه تا: پژوهش دوم پرسش

 است؟شده   به کار گرفته 1951-59 های لسا در کودکان تیراژپر

 ،3 جدول در آن نتایج و شد استفاده ای نمونه تک T آزمون از مجدداً پژوهش دوم سؤال به پاسخ جهت

 .است مشاهده  قابل

 

 



 گیلفورد خالقیت هایبر مؤلفه کیدبا تأ بالف و  یسن رده داستانی فارسی هایکتاب ییو محتوا ظاهری ارزیابی                     73

 

 محتوای و ظاهر در پذیری انعطاف مؤلفه کارگیری  به میزان تعیین برای ای نمونه تک T آزمون نتایج. 3 جدول

 (3 فرضی میانگین با میانگین مقایسه) ها کتاب

 (p) احتمال مقدار (T) آزمون آماره میانگین

00/9 12/6 13/1 

 

 یریپذ انعطاف مؤلفه يریکارگ  ميزان به که پذیرفت توان یدرصد م 30اطمينان  با ،3 جدول نتایج اساس بر

   متوسط است حد از  يشب 2935-30 های سال در کودکان تيراژپر چاپی های کتاب محتوای و ظاهر در

 گویه 9 از یک هر نمره ميانگين مقایسه جهت ای، نمونه تک T آزمون نتایج ،25 جدول در (.   50/5)

 .است شده  ارائه( ليکرت طيف در متوسط حد) 9 فرضی ميانگين با پذیری انعطاف مؤلفه

 

 در پذیری انعطاف مؤلفه های گویه از یک هر کارگیری  به میزان تعیین برای ای نمونه تک T آزمون نتایج. 87 جدول

 (3 فرضی میانگین با میانگین مقایسه) ها کتاب محتوای و ظاهر

 ردیف
 میانگین مولفه نوع متغیر

 آزمون آماره

(T) 

 احتمال مقدار

(p) 

 2/1 90/1 19/9 ظاهری مطالعه به کودک جذب در تصاویر قابلیت 0

 69/1 15/0 00/9 محتوایی الزم هیجان و تحرک از محتوا برخورداری 6

 11/1 30/9 69/9 ظاهری موضوع به توجه با خالقانه ظاهر و قطع از استفاده 9

 و اجتماعی فکری، ساختارهای با متن ارتباط امکان 3

 مخاطب شخصیتی
 10/1 39/6 09/9 محتوایی

 و مفاهیم انتقال برای غیرمستقیم بیان از استفاده 9

 احساسات
 11/1 33/3 99/9 محتوایی

 09/1 90/0 00/9 محتوایی هاکلیشه از استفاده از پرهیز 2

 19/1 -05/6 91/6 ظاهری تصاویر به نسبت متن تناسب 9

 

 حد از  يشب 0و  4، 9 های گویه کهپذیرفت  توان یدرصد م 30اطمينان  با ،25 جدول نتایج اساس بر

جهت بررسی  .اند  شده  یابیدر حد متوسط ارز 6و  1، 2 های کمتر از حد متوسط و گویه 9متوسط، گویه 

 محتوای و ظاهر در ها آن کارگيری  به ميزان اساس بر یریپذ مؤلفه انعطاف های اولویت گویهیکسان بودن 

 .است گردیده ارائه، 22 جدول در آن نتایج که شد استفاده فریدمن آزمون از ،ها کتاب
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 یریپذ انعطاف مؤلفه هایبررسی یکسان بودن اولویت گویه برای فریدمن آزمون نتایج. 88 جدول

 (p) احتمال مقدار (  ) آزمون آماره

20/13 55/5 

 

 به ميزان اساس بر پذیری انعطاف مؤلفه هایگویه اولویت بودن متفاوت از حاکی فریدمن آزمون نتایج

شده   ارائه ها گویه بندی یت، اولو21(. در جداول     50/5) است ها کتاب محتوای و ظاهر در ها آن کارگيری 

 است.

 

 پذیری انعطاف مؤلفه هایگویه بندی اولویت. 82 جدول

 رتبه میانگین گویه اولویت

 23/3 احساسات و مفاهیم انتقال برای غیرمستقیم بیان از استفاده 0

 35/3 موضوع به توجه با خالقانه ظاهر و قطع از استفاده 6

 19/3 مخاطب شخصیتی و اجتماعی فکری، ساختارهای با متن ارتباط امکان 9

 59/9 هاکلیشه از استفاده از پرهیز 3

 59/9 الزم هیجان و تحرک از محتوا برخورداری 9

 13/9 مطالعه به کودک جذب در تصاویر قابلیت 2

 11/9 تصاویر به نسبت متن تناسب 9

 

 تیراژپر چاپی هایکتاب محتوای و ظاهر در اصالت مؤلفه اندازه چه تاپژوهش:  سومپرسش 

 است؟شده   به کار گرفته 1951-59 هایسال در کودکان

 ها کتاب محتوای و ظاهر در اصالت مؤلفه اندازه چه تا که این بر مبنی پژوهش سوم سؤال به پاسخ جهت

 9 فرضی ميانگين با اصالت مؤلفه نمره ميانگين ای، نمونه تک T آزمون از استفاده با است، شده  گرفته کار به

درصد  30اطمينان  با، 29 جدول نتایج اساس بر که گرفت قرار مقایسه مورد( ليکرت طيف در متوسط حد)

 در کودکان تيراژپر چاپی های کتاب محتوای و ظاهر دراصالت  مؤلفه يریکارگ  ميزان به که پذیرفت توان یم

 (.     50/5متوسط است ) حد از  يشب 2935-30 های سال

 

 ها کتاب محتوای و ظاهر در اصالت مؤلفه کارگیری  به میزان تعیین برای ای نمونه تک T آزمون نتایج. 83 جدول

 (3 فرضی میانگین با میانگین مقایسه)

 (p) احتمال مقدار (T) آزمون آماره میانگین

09/9 60/6 19/1 



 گیلفورد خالقیت هایبر مؤلفه کیدبا تأ بالف و  یسن رده داستانی فارسی هایکتاب ییو محتوا ظاهری ارزیابی                     78

 

 اصالت مؤلفه های گویه از یک هر نمره ميانگين مقایسه جهت ای، نمونه تک T آزمون نتایج ،24 جدول در

 .است شده  ارائه( ليکرت طيف در متوسط حد) 9 فرضی ميانگين با

 

 و ظاهر در اصالت مؤلفه های گویه از یک هر کارگیری به میزان تعیین برای ای نمونه تک T آزمون نتایج. 86 جدول

 (3 فرضی میانگین با میانگین مقایسه) ها کتاب محتوای

 ردیف
 میانگین مولفه نوع متغیر

 آماره

 (T) آزمون

 مقدار

 (p) احتمال

 39/1 -99/1 59/6 ظاهری کودکان در خالقیت ایجاد قابلیت با تصاویر از استفاده 0

 11/1 69/9 91/9 محتوایی داستان طرح در خالقیت 6

 23/1 -32/1 59/6 ظاهری تصویر و متن به نسبت صفحه هر در سفید فضای تناسب 9

 11/1 51/2 90/9 محتوایی جدید و ارزشمند های پیام از استفاده 3

 11/1 92/0 02/9 محتوایی کودکان عالیق و ها مشغولی دل رویاها، با همخوانی 9

 11/1 92/9 99/9 محتوایی داستان های شخصیت با کودکان ارتباط برقراری قدرت 2

 06/1 93/0 02/9 ظاهری متن با مرتب  بدیع تصاویر از استفاده 9

 12/1 52/0 61/9 ظاهری متن با مرتب  و نوین نقاشی سبک از استفاده 1

 11/1 -01/9 26/6 ظاهری رایج غیر/  نامتعارف نوشتاری قلم کارگیری به 5

 

 های بيشترین ميانگين مربوط به گویه که پذیرفت توان یدرصد م 30اطمينان  با ،24 جدول نتایج اساس بر

 تنها و بوده متوسط حد در ها گویه هبقيمتوسط ارزیابی شدند.  حد از  يشدوم، چهارم و ششم است که ب

 .بود «غيررایج / نامتعارف نوشتاری قلم کارگيری به» گویه بود، متوسط حد از کمتر ميانگين دارای که ای گویه

 و ظاهر در ها آن کارگيری  به ميزان اساس براصالت  مؤلفه های گویه اولویت بودن یکسان بررسی جهت

 .است گردیده ارائه، 20 جدول در آن نتایج که شد استفاده فریدمن آزمون از ،ها کتاب محتوای

 

 اصالت مؤلفه هایبررسی یکسان بودن اولویت گویه برای فریدمن آزمون نتایج. 86 جدول

 (p) احتمال مقدار (  ) آزمون آماره

95/10 11/1 

 

 کارگيری  به ميزان اساس بر اصالت مؤلفه های گویه اولویت بودن متفاوت از حاکی فریدمن آزمون نتایج

 شده است.  ارائه ها گویه بندی یت، اولو26 ول(. در جد    50/5) است ها کتاب محتوای و ظاهر در ها آن
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 اصالت مؤلفه های گویه بندی اولویت. 83 جدول

 رتبه میانگین گویه اولویت

 13/2 جدید و ارزشمند های پیام از استفاده 0

 25/9 داستان طرح در خالقیت 6

 99/9 داستان های شخصیت با کودکان ارتباط برقراری قدرت 9

 03/9 متن با مرتب  و نوین نقاشی سبک از استفاده 3

 59/3 متن با مرتب  بدیع تصاویر از استفاده 9

 50/3 کودکان عالیق و ها مشغولی دل ها،رویا با همخوانی 2

 99/3 تصویر و متن به نسبت صفحه هر در سفید فضای تناسب 9

 65/3 کودکان در خالقیت ایجاد قابلیت با تصاویر از استفاده 1

 61/9 رایج غیر / نامتعارف نوشتاری قلم کارگیری به 5

 

 تیراژپر چاپی های کتاب محتوای و ظاهر در بسط مؤلفه اندازه چه تاپژوهش:  چهارم پرسش

 است؟شده   به کار گرفته 1951-59 های سال در کودکان

 بر مبنی پژوهش چهارم سؤال به پاسخ جهت. است شده  مطرح گویه 0 تعداد ،«بسط» مؤلفه بررسی جهت

 T آزمون از استفاده با است، شده  گرفته کار به ها کتاب محتوای و ظاهر در بسط مؤلفه اندازه چه تا که این

 قرار مقایسه مورد( ليکرت طيف در متوسط حد) 9 فرضی ميانگين با بسط مؤلفه نمره ميانگين ای، نمونه تک

 .است شده  ارائه ،29 جدول در آن نتایج که گرفت

 

 ها کتاب محتوای و ظاهر در بسط مؤلفه کارگیری  به میزان تعیین برای ای نمونه تک T آزمون نتایج. 87 جدول

 (3 فرضی میانگین با میانگین مقایسه)

 (p) احتمال مقدار (T) آزمون آماره میانگین

90/9 19/1 11/1 

 

 دربسط  مؤلفه يریکارگ  به ميزان که پذیرفت توان یدرصد م 30اطمينان  با ،29 جدول نتایج اساس بر

(    50/5متوسط ) حد از  يشب 2935-30 های سال در کودکان تيراژپر چاپی های کتاب محتوای و ظاهر

 بسط مؤلفه های گویه از یک هر نمره ميانگين مقایسه جهت ای، نمونه تک T آزمون نتایج ،23 جدول در است.

 .است شده  ارائه( ليکرت طيف در متوسط حد) 9 فرضی ميانگين با



 گیلفورد خالقیت هایبر مؤلفه کیدبا تأ بالف و  یسن رده داستانی فارسی هایکتاب ییو محتوا ظاهری ارزیابی                     87

 

 و ظاهر در بسط مؤلفه هایگویه از یک هر کارگیری به میزان تعیین برای ای نمونه تک T آزمون نتایج. 88 جدول

 (3 فرضی میانگین با میانگین مقایسه) ها کتاب محتوای

 ردیف
 میانگین لفهؤم نوع متغیر

 آزمون آماره

(T) 

 مقدار

 (p) احتمال

 19/1 01/6 09/9 محتوایی فرهنگی و جغرافیایی تاریخی، جزئیات انعکاس 0

 11/1 12/3 23/9 ظاهری موضوع با مرتب  و جذاب عنوان از استفاده 6

 و حروف در مناسب و متنوع های رنگ از استفاده 9

 زمینه
 10/1 -29/6 99/6 ظاهری

 11/1 12/5 19/9 محتوایی ... و حیوانات ،ها آنانس حقوق شناختن رسمیت به 3

برخورداری از مضامین انسانی مانند همدردی، ایمان  9

 و عشق
 11/1 25/5 01/3 محتوایی

 

جز  به مؤلفه این های تمامی گویه که پذیرفت توان یدرصد م 30اطمينان  با، 23 جدول نتایج اساس بر

 متوسط حد از کمترکه « زمينه و حروف در مناسب و متنوع های رنگ از استفاده»سه یعنی  شماره گویه

 بودن یکسان بررسی جهت ( بودند.  50/5)متوسط  حد از  يشارزیابی گردید، تماماً دارای ميانگينی ب

 فریدمن آزمون از ،ها کتاب محتوای و ظاهر در ها آن کارگيری  به ميزان اساس بربسط  مؤلفه های گویه اولویت

 .است گردیده ارائه، 23 جدول در آن نتایج که شد استفاده

 

 بسط مؤلفه هایبررسی یکسان بودن اولویت گویه برای فریدمن آزمون نتایج. 83 جدول

 (p) احتمال مقدار (  ) آزمون آماره

19/19 11/1 

 

 کارگيری  به ميزان اساس بر بسط مؤلفه های گویه اولویت بودن متفاوت از حاکی فریدمن آزمون نتایج

 شده است.  ارائه ها گویه بندی یت، اولو15(. در جدول   50/5) است ها کتاب محتوای و ظاهر در ها آن
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 بسط مؤلفه های گویه بندی اولویت. 27 جدول

 رتبه میانگین گویه اولویت

 19/3 برخورداری از مضامین انسانی مانند همدردی، ایمان و عشق 0

 90/9 ... و حیوانات ،اه ناانس حقوق شناختن رسمیت به 6

 69/9 موضوع با مرتب  و جذاب عنوان از استفاده 9

 96/6 فرهنگی و جغرافیایی تاریخی، جزئیات انعکاس 3

 12/0 زمینه و حروف در مناسب و متنوع های رنگ از استفاده 9

 

 در( بسط و اصالت پذیری،انعطاف یالی،)س گیلفورد خالقیت کدام مؤلفهپنجم پژوهش:  پرسش

 است؟ اولویت باالترین دارای 1951-59 های سال در کودکان تیراژپر چاپی های کتاب

 و ظاهر در ها آن کارگيری  به ميزان اساس برخالقيت  یها بررسی یکسان بودن اولویت مؤلفه جهت 

 .است گردیده ارائه، 12از آزمون فریدمن استفاده شد که نتایج آن در جدول  ،ها کتاب محتوای

 

 خالقیت یها بررسی یکسان بودن اولویت مؤلفه برای فریدمن آزمون نتایج. 28 جدول

 (p) احتمال مقدار (  ) آزمون آماره

99/10 11/1 

 

 ها آن کارگيری  به ميزان اساس بر خالقيت های مؤلفه اولویت بودن متفاوت از حاکی فریدمن آزمون نتایج

 شده است.  ارائه ها گویه بندی یتاولو ،11. در جدول است ها کتاب محتوای و ظاهر در

 

 خالقیت های مؤلفه بندی اولویت. 22 جدول

 رتبه میانگین مؤلفه اولویت

 61/9 بسط 2

 04/1 اصالت 1

 41/1 پذیری انعطاف 9

 49/2 سيالی 4
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مرتبط با ریغ یها )مؤلفه ها کتاب ارزیابی مهم معیارهای اندازه چه تا: پژوهش ششم پرسش

به کار  1951-59 های سال در کودکان تیراژپر چاپی های کتاب محتوای و ظاهر در( تیخالق

 است؟شده   گرفته

 محتوایی و ظاهری معيارهای دیگر لحاظ از ب و الف سنی  رده پرتيراژ چاپیکتاب  00پژوهش حاضر  در

مورد  های  کتاب محتوایی و ظاهری معيارهای دیگر کارگيری  به ميزان تعيين جهت. گرفتند قرارمورد بررسی 

 از یک هر برای آمده  دست  به نمره ميانگين ای، نمونه تک T آزمون از استفاده با ،پژوهشگران توسطبررسی 

 جدول در آن نتایج که گرفت قرار مقایسه مورد( ليکرت طيف در متوسط حد) 9 فرضی ميانگين با معيارها

 .است شده  ارائه ،19

 

 در محتوایی و ظاهری معیارهای دیگر کارگیری  به میزان تعیین برای ای نمونه تک T آزمون نتایج. 23 جدول

 (3 فرضی میانگین با میانگین مقایسه) بررسی مورد های کتاب

 

 ردیف
 میانگین مؤلفه نوع         متغیر                                                                        

 آماره

 (T) آزمون

 مقدار

 (p) احتمال

 11/1 09/09 66/3  محتوایی گیرا و روان ساده، زبان گیریکار به 0

 11/1 31/06 52/9  محتوایی باورپذیر و قبول  قابل های شخصیت 6

 11/1 15/9 39/9  محتوایی داستان پیشبرد خدمت در و باور  قابل داستانی گفتگوهای نگارش 9

      به توجه با فهم  قابل و مناسب تصویری زبان از گیری بهره 3

 سنی رده

  ظاهری
36/9 93/9 11/1 

 16/1 61/6 63/9 محتوایی متن با منطبق و جذاب زیبا، های شخصیت خلق 9

 11/1 69/9 69/9 ظاهری استفاده مورد کاغذ و صحافی مرغوبیت 2

 91/1 61/1 13/9 محتوایی مخاطب سنی گروه با ها آن حجم و مطالب تناسب 9

 11/1 50/3 90/9 محتوایی القا و داوری پیش از محتوا بودن دور به 1

 11/1 09/1 29/9 محتوایی مخاطب لغات گنجینه با استفاده مورد واژگان تناسب 5

 11/1 11/6 63/9 ظاهری هم به نسبت سطور فاصله تناسب 01

 11/1 23/3 99/9 ظاهری داستان متن به توجه با صفحه هر در تصاویر یاتئجز به توجه 00

 ایجاد کردن، فکر ابداع، کردن، خلق چون کلماتی از استفاده 06

 محتوا در...  و ساختن کردن،

 محتوایی
00/3 90/9 11/1 

 91/1 11/1 09/9 محتوایی ظاهر محتوا، به توجه با کتاب در شده  درج هایرده تناسب 09
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 توان یدرصد م 30اطمينان  با انپژوهشگر توسط کتاب 00 بررسی اساس بر ،19 جدول به توجه با

 و قبول  قابل های شخصيت» ،«گيرا و روان ساده، زبان گيریکاربه» معيارهای يریکارگ  پذیرفت که: به

 کاغذ و صحافی مرغوبيت»، «داستان پيشبرد خدمت در و باور  قابل داستانی گفتگوهای نگارش» ،«باورپذیر

 های شخصيت خلق» ،«سنی رده به توجه با فهم  قابل و مناسب تصویری زبان از گيری بهره» ،«استفاده مورد

 داوری پيش از محتوا بودن دور به» ،«استفاده مورد کاغذ و  صحافی مرغوبيت»، «متن با منطبق و جذاب زیبا،

 توجه» ،«هم به نسبت سطور فاصله  تناسب» ،«مخاطب لغات گنجينه با استفاده مورد واژگان تناسب» ،«القا و

 فکر ابداع، کردن، خلق چون کلماتی از استفاده» و «داستان متن به توجه با صفحه هر در تصاویر ياتئجز به

 يشب 2935-30 های سال در کودکان تيراژپر چاپی های کتاب در «محتوا در...  و ساختن کردن، ایجاد کردن،

 سنی گروه با ها آن حجم و مطالب تناسب» معيارهای يریکارگ  به( و   50/5متوسط است ) حد از 

 ( است.   50/5حد متوسط ) در «ظاهر محتوا، به توجه با کتاب در شده  درج های رده تناسب» و «مخاطب

های  یژگیو ها آنمورد  4حد متوسط ارزیابی شدند و از این بين تنها  از  يشبگویه، یازده گویه  29از بين 

 ظاهری بودند. 

 

 گیری نتیجه و بحث

های ارتقا فرهنگ مطالعه، توجه به عادات مطالعه کودکان و نوجوانان است. برای  یکی از بهترین شيوه

نياز به منابع مناسب، ارزشمند و خالقانه است. منابعی که با پرهيز از گيری بهينه و تداوم این عادت  شکل

این خالقيت باید در افکار و دیدگاه نویسنده، تصویرگر،  ها و مکررات دارای نکاتی جذاب و جدید باشند.  کليشه

های برخی یافتهنيز تجلی یابد.  ها آنکتاب کودك وجود داشته باشد تا در آثار  اندرکاراندستناشر و دیگر 

 های الزم نيستند های رده سنی کودك در ایران دارای مؤلفهدهد که کتاب ی دیگران نشان میها پژوهش

(. به همين دليل این پژوهش در پی 2934؛ کرباسی، پریرخ و صنعت جو 2933؛ محمدی 2933)فضلعلی 

کان رده سنی الف و ب از منظر های کود ارزیابی ظاهری و محتوایی کتاب پاسخگویی به این پرسش بود که

 کند.خالقيت چه وضعيتی را توصيف می

بودند و قيمت هزار تا  25555تا  0555درصد( دارای تيراژ بين  3/41شده ) های بررسی ببيشترین کتا 

دارای نویسندگان ایرانی بودند ها  که کليه کتاب (. با توجه به این4و  9پنج هزار تومان را داشتند )جداول 

صورت مستقيم   های تأليفی و نه ترجمه ایست و به شود متوجه کتاب هرگونه تحليلی که در این بخش ارائه می

 دهد.سنجش قرار می ها مورد کارگيری خالقيت را در این گروه از کتاب  ميزان به
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لی کمتر سيا مؤلفهدهد که رعایت نکات ظاهری و محتوایی مرتبط با  سيالی نشان می نتایج بررسی مؤلفه

استفاده از »و  «استفاده از تصاویر خالقانه»این مؤلفه،  گویه 9اند. از بين   گرفته توجه قرار از حد متوسط مورد

یک  «ها غيرمستقيم معنای واژه ارائه»مرتبط با ظاهر کتاب بودند و  «عناصر بصری جذاب در طراحی جلد

 00(. تحليل محتوای 9حد متوسط بودند )جدول  از  محتوایی است که هر سه دارای ميانگينی بيش گویه

حد متوسط در ظاهر و محتوای  از  گویای کسب ميانگينی بيش ،پذیریانعطاف مؤلفهرابطه با  کتاب در

دو گویه محتوایی )امکان ارتباط متن با  ها آنگویه بود که از بين  9هاست. این مؤلفه نيز دارای  کتاب

و استفاده از بيان غيرمستقيم برای انتقال مفاهيم و احساسات( و  شخصيتیساختارهای فکری، اجتماعی و 

حد متوسط ارزیابی شدند  از  یک گویه ظاهری )استفاده از قطع و ظاهر خالقانه با توجه به موضوع( بيش

ط حد متوس از  پژوهش از بعد اصالت نشان داد که این مؤلفه بيش (. ارزیابی ظاهر و محتوای جامعه25)جدول 

های ارزشمند و  استفاده از پيام»، «خالقيت در طرح داستان»محتوایی یعنی  شده است. سه گویه  ارزیابی

گویه به خود  3ها را در بين  ، باالترین رتبه«های داستان قدرت برقراری ارتباط کودکان با شخصيت»و  «جدید

توانسته است ميانگينی  29س جدول آخر خالقيت یعنی بسط نيز بر اسا مؤلفه(. 26اختصاص دادند )جدول 

ظاهری نيز در این مؤلفه به  محتوایی و یک گویه حد متوسط را به خود اختصاص دهد. سه گویه از  بيش

به رسميت شناختن حقوق »، «يات تاریخی، جغرافيایی و فرهنگیئانعکاس جز»همين ميزان ارزیابی شدند. 

های گویه در زمره «مضامين انسانی مانند همدردی، ایمان و عشقبرخورداری از »، «، حيوانات و غيرهها ناانس

اصالت  مؤلفهظاهری مهم در  گویه «استفاده از عنوان جذاب و مرتبط با موضوع»محتوایی این مؤلفه هستند و 

های  حد متوسط داشتند مربوط به ویژگی از  هایی که ميانگينی بيش درصد از گویه 92(. تنها 23است )جدول 

 گرفتند. های محتوایی را در برمی ری بوده و مابقی تماماً گویهظاه

های  مورد مابقی ویژگی 24ظاهری و  ها آنمورد  24گویه بودند که  13های خالقيت دارای  مجموع مؤلفه

ها  های محتوایی بيش از ظاهری در کتاب های باال نشان داد ویژگی که یافته طور  همانمحتوایی بودند و 

نيز این نتایج را  15و  26، 21، 3اند. نتایج آزمون فریدمن در جداول  اند و دارای خالقيت بوده رعایت شده

پذیری، اصالت و بسط عبارتند از  های سيالی، انعطاف ها به ترتيب برای مؤلفه کند زیرا برترین گویه تأیيد می

های  استفاده از پيام»، «انتقال مفاهيم استفاده از بيان غيرمستقيم برای»، «ای استفاده از تصاویر غيرکليشه»

اول مابقی  . غير از گویه«برخورداری از مضامين انسانی مانند همدردی، ایمان و عشق» ، و«ارزشمند و جدید

 دیشا ها و مفاهيمی است که از طریق کتاب قرار است منتقل شود. کلی مربوط به پيام طور  تماماً محتوایی و به

و به همين  پندارند یاز ظاهر م شتريکودکان را ب یمحتوا بر رو یاثرگذار تصویرگران و سندگانیناشران، نو

اسالمی توجه به  -. اگرچه در فرهنگ ایرانیاند  ها مبذول داشته کتاب یتوجه خود را به محتوا شتريب دليل
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های سنی الف و هکه اولين چيزی که رد حال نباید فراموش کرد این های اخالقی اهميت زیادی دارد، با ارزش

های خالقيت  دهند ظاهر کتاب است و توجه به مؤلفهتوجه قرار می شان در خواندن، مورد دليل ناتوانی ب به

های الکترونيکی و پررنگ و لعاب  تواند موجب جذب کودکان به کتاب در مقایسه با دیگر رسانه در ظاهر اثر می

 باشد.

 کتاب مورد 00 یمحتوا ليو تحل یآمده از بررس  دست  به یها افتهی و فریدمن آزمون نتایج به توجه با

 35) 61/9 ای رتبه ميانگين با «بسط» مؤلفه ،بسط و اصالت پذیری، انعطاف ،یاليس مؤلفه 4 نياز ب ی،بررس

 30تا  35 یها سال در ب و الف یسن رده کودکان راژيپرت یچاپ یها کتاب در ها مؤلفه ریسا از شتريب(، درصد

 «یاليس»کمترین رتبه را به خود اختصاص داده است.  «سيالی» مؤلفه که حالی در شده است.  به کار گرفته

 توليد توانایی و به (2931 ،عصاره و سليمی) است پيشنهادی های حل راه و ها ایده واقعی ی تعدادمعنابه 

. وقتی این (2931 دیگران، و اميرتيموری) شود می بازگفته یا مسئله یا پرسش یک برای فراوان های پاسخ

و ویراستار ایرانی در توليد  توانایی نویسنده، تصویرگرکه است یعنی این قرارگرفتهرتبه  نیتر نیيپادر  مؤلفه

ی احتمالی در خصوص مسائل مختلفی که کودکان از لحاظ ها پاسخهای فراوان و پرورش راهکارها و  ایده

تواند در هر یک از عناصر ظاهری و محتوایی چندان باال نيست. این عدم توانمندی میفکری با آن درگيرند 

و مشکل با وجود اهميت  مسئلهو ریشه در مسائل مختلفی داشته باشد. این  های کودکان ظهور کرده کتاب

براین با برگزاری توان آموزش داد. بنا آموخت و انواع تفکر را میتوان  است زیرا خالقيت را می رفع  قابلخود، 

اميدوار بود که شاهد رشد توان  تهيه کتاب کودك می اندرکاراندستهایی مناسب و با کيفيت برای دوره

اما بسط یعنی توجه به جزئيات در ؛ ی کودکان باشيمها کتابی خالقيت در ها مؤلفهی ريکارگ  بهبيشتری در 

پردازد و در تالش است تا   جزئيات الزم یک طرح می  یافته به کليه بسط  حين انجام یک فعاليت و اندیشه

و ویراستار ایرانی در توجه به جزئيات و  نویسنده، تصویرگر(. بنابراین 2931ندازد )شهمير،  چيزى را از قلم نيا

سنی الف و ب تواناتر از سایر  های کودکان رده گسترش ایده در هر یک از عناصر ظاهری و محتوایی کتاب

متوسط  حد از  شيب مؤلفهخالقيت در این پژوهش، سه  مؤلفهاگرچه از بين چهار  اند. خالقيت بوده یها مؤلفه

خالقيت نيست و نتایج  قدرت و توانمندی در حوزه دهندهنشان ها آنارزیابی شدند ولی مقدار ميانگين 

 کند. نيز این مسئله را تأیيد می (2933) کمسرخیمحمد

 يرغ  بهاما ؛ (1553، دوموسقلو و سورکان ،گونن) داشته باشد یتقدرت حرکت و روا یدها با در کتاب یرتصاو

  یابیارزحد متوسط  از  يشبدار بودن آزمون کمی ای که با توجه به معنی يشهکليرغاستفاده از تصاویر  از گویه

 24؛ جدول 2گویه  25؛ جدول 6و  2های گویه 6های مربوط به رنگ و تصویر )جدول شده است، مابقی گویه

 ضيغمی و نوکاریزیهای  ( تماماً متوسط یا کمتر از آن بودند و یافته9گویه  23؛ و جدول 3، 9، 2گویه 
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در تصویر به  ها ضعفشاید این  کند. این نتایج را تأیيد می (2934) وجصنعت و رخیپر ،یکرباسو  (2931)

 (.2931 دهار و زاده شيخ پور، علی) باشد کودکان تصویرى هاى کتاب خلق براى مدونى معياردليل عدم وجود 

و اصطالحات نامأنوس  ها واژهغيرمستقيم معنای  ( و ارائه19ها )جدول  داوری يشپهای دور بودن محتوا از  گویه

( 2932و  2933مورد ارزیابی قرار گرفتند و این با نتایج محمدی ) ها کتابحد متوسط در  از  يشب( 6)جدول 

 همخوانی ندارد.

( الف) تنها پشت الك تا دو قصه ،(الف) ميبکش آدم هم با ايب یها کتاب آمده،  دست  به یها افتهی به توجه با

 و( ب) باردیم باران ،(ب) دار امانت دزد تیحکا یها کتاب و ها کتاب نیتر یقو( الف) یمامان ینین خوابه وقت و

خاطر داشت ه باید ب .اند  بوده تيخالق یها مؤلفه مهمترین تیرعا لحاظ به ها کتاب نیتر فيضع( ب) آواز جشن

اند و در دسترس  هایی است که بر اساس آمارهای رسمی، پرتيراژ گزارش شده که این عناوین شامل کتاب

هایی با ميزان خالقيت باال  است که ممکن است در بازار ایران کتابپژوهشگران بودند. توجه به این نکته الزم 

های پرتيراژ قرار گيرند که این  اند در زمره کتاب وجود داشته باشند که به دالیل و مشکالت مختلف نتوانسته

مندی  برای باال بردن ميزان بهره حال  نیا بای دیگری مورد توجه قرار گيرد. ها پژوهشتواند در  له میأمس

در این پژوهش، ناشران برای  شده  هيته شود که از سياهه های کودکان پيشنهاد می خالقيت در آثار و کتاب

انجام کار  و نویسندگان، تصویرگران و ویراستاران جهت یاری در شيوه انتخاب و نشر منابع دارای خالقيت

 استفاده گردد.

 

 منابع

تجربی سال  (. بررسی میزان انطباق کتاب علوم0956ساالری، مصطفی ) ؛ساریخانی، راحلهتیموری، محمدحسن؛ زارع، محمد؛ امیر

، انسانی علمی، پژوهشی ابتکار و خالقیت در علوم فصلنامهشناختی.   های خالقیت و سطوح باالی حیطه دوم دبستان با مؤلفه

9(9 ،)020-019. 

 فصلنامه. خالقیت بر واگرا تفکر آموزش بخشیاثر. (0956سیدموسی )طباطبایی،  ؛خدابخش احمدی، مهدی؛ شیخ، مریم؛ بدری،

 .91-99 ،(0)9 ،انسانی علوم در خالقیت و ابتکار پژوهشی علمی،

 هایمؤلفه از برخورداری نظر از اول متوسطه هنر و فرهنگ های کتاب محتوای تحلیل. (0952بارانی، حمید )؛ حمیدرضا جوکار،

 ،(0)09 ،دانشجویان و مدرسان معلمان، برای رسانیاطالع و تحلیلی آموزشی، فصلنامه. بیکاردز و گیلفورد دیدگاه از خالقیت

66-65. 

 مشهد: آستان قدس رضوی. های پرورش آن. ماهیت خالقیت و شیوه(. 0919حسینی، افضل السادات )

 بر مبتنی ابتدایی ششم پایه ریاضی درسی کتاب محتوای تحلیل. (0959) پور، بهرامصدقصالح ؛علیرضا عصاره، ؛رضا رحیمی،

 .030-002 ،(3)9 ،درسی برنامه در عمل و نظریه فصلنامه دو. پلسک خالقیت الگوی
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 اساس بر ابتدایی پنجم سال تجربی علوم درسی کتاب محتوای تحلیل. (0952) جمشیدی، نیما ؛مصطفی صفری، یوسف؛ ساداتی،

 .091-009 ،(69) ،تربیتی علوم و شناسیروان مطالعات فصلنامه. گیلفورد خالقیت عوامل

 خالقیت عوامل اساس بر راهنمایی دوم سال تجربی علوم درسی کتاب محتوای تحلیل. (0956) علیرضا عصاره، ؛لیال سلیمی،

 .016-99 ،(3)6 ،انسانی علوم در خالقیت و ابتکار پژوهشی علمی، فصلنامه. گیلفورد

. راهنمایی تحصیلی از دیدگاه الگوی آموزش خالقیت پلسک های ریاضی دوره تحلیل محتوای کتاب(. 0956شهمیر، سامیه )

 طباطبایی.  تربیتی، دانشگاه عالمه شناسی و علومروان ارشد، دانشکده کارشناسی نامه پایان

، از  09/6/0951شده در  یزیاب(. با230396. )شماره گزارش.  در روز قهیدق 0629 ران،یسرانه مطالعه در اآذر(.  0، 0959عصر ایران )

https://www.asriran.com/fa/news/641472. 

 .ایران در دبستان از پیش کودکان تصویری کتب های تصویرگری بررسی. (0956دهار، علی ) ؛مرجان زاده،شیخ رضا؛ پور،علی

 .92-29 ،(9)6پیکره، 

کودکان و  یشده کانون پرورش فکر ب و ج منتشر یکودکان گروه سن یداستان یهاکتاب ریتصاو یبررس. (0911) طاهره ،یفضلعل

 .26-99 ،(9)6 ،(اطالعات یفناور و یرساناطالع و یکتابدار)علوم  یشناسدانش فصلنامه. 11-19 یها نوجوانان در سال

-0951 یها سال نیب منتشره نوجوانان و کودکان یچاپ یفارس مرجع یها کتاب یبررس(. 0953) عقوبی، ینوروز و نهیسک ن،یفلسف

 .995-969 ،(6)60 ،یعموم یها کتابخانه و یرساناطالع قاتیتحق. تیفیاز نظر اعتبار، وسعت و ک 0919

: تهران (.نوجوانان و کودکان برای کتابخانه خدمات و مواد) خواندن ترویج و نوجوانان و کودکان ادبیات. (0956ثریا ) ایاق،قزل

 (.سمت) ها دانشگاه انسانی علوم کتب تدوین و مطالعه سازمان

 یکودکان گروه سن یبرا یبازار یریتصو یداستان یها کتاب یشناس بیآس(. 0959) اعظم، جوصنعت ؛یمهر رخ،یپر؛ آرزو ،یکرباس

 .961-910 ،(6)2 ،یرساناطالع و یکتابدار نامه پژوهشالف و ب. 

. 0919-0911 های سال بین ایران در نوجوانان و کودکان داستانی های کتاب در دینی مفاهیم بررسی. (0915) مهدی محمدی،

 .تهران تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه انسانی، علوم و ادبیات دانشکده دکتری، نامهپایان

 تیفیاز نظر ک 0919-0911 یها سال نیشده ب کودکان و نوجوانان منتشر ینید های داستان یبررس. (0950ی )مهد ،یمحمد

-015 ،(0)9 ،رازیش دانشگاه کودک اتیادب مطالعات یپژوهش یعلم مجله. انیزبان و ب تیفیمحتوا، ساخت و پرداخت و ک

099. 

 نامه پایان .خالقیت های مؤلفه از راهنمایی دوره فارسی های کتاب برخورداری میزان . بررسی(0915) حکیمه کمسرخ،محمدی

 .مرودشت واحد اسالمی آزاد دانشگاه تربیتی، علوم و شناسی روان دانشکده ارشد، کارشناسی

 یها پژوهش خالقیت، هایمؤلفه از ابتدایی دوره فارسی های کتاب برخورداری میزان بررسی. (0951)گلزاری، سیما  ؛محمد مزیدی،

 .015-25، (0)0 ، درسی برنامه

 تربیتی، علوم و شناسی روان دانشکده ارشد، کارشناسی نامهپایان. اصفهان شهر مطالعه سرانه سنجش(. 0959افروز ) منجزی،

 .اصفهان دانشگاه

ب و ج در  یسن رده کودکان یداستان یها کتاب ریتصاو یمحتوا لیتحل(. 0956) فاطمه ی،معدن ؛زهرا ،یاباذر ؛زهره ،ینیرحسیم

 .33-99 ،(6)6 ،یو خدمات اطالعات هانظام فصلنامه. 11دهه 

https://www.asriran.com/fa/news/641472
https://www.asriran.com/fa/news/641472
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و کودکان در  نیوالد یانتخاب کتاب کودک برا جیرا یها مالک تیاهم زانیم سهیمقا. (0956) دیمج ی،غمیض ؛محسن ،یزینوکار

 .920-939 ،(6)05 ،یعموم یها هو کتابخان یرسان اطالع قاتیتحقشهر مشهد. 

شده در  ی. بازیابرادیو ماهنامه. کتابخوانی و مطالعه فرهنگ ترویج راهکارهای بررسی. (0956ریزی، حسین ) اشرفی ؛مهدی همائی،

  /34124http://www.bashgah.net/fa/content/show ، از03/0/0959
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