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چكيده:
این پژوهش بهمنظور تحلیل محتوای مجلة «رشد دانشآموز» بر اساس «الگوی خالقیت پلسک»
انجام شده است .روش پژوهش کیفی از نوع «تحلیل محتوا» است .جامعة آماری تحقیق شامل همه
شــمارههای مجلة رشد دانشآموز در شش ماه اول سال تحصیلی  1396 - 97بوده است که به روش
تمامشماری بهعنوان نمونة تحقیق انتخاب شدند .ابزار اندازهگیری تحقیق با توجه به طرح کدگذاری
چکلیســت وارسی محتوا بود که بر اساس الگوی خالقیت پلسک ســاخته شد و از ضریب پایایی
قابلقبول ( )0/80برخوردار بود .نتایج تجزیهوتحلیل دادهها با اســتفاده از روش «آنتروپی شانون»
نشان میداد ،در محتوای رشد دانشآموز تا حدودی «اصل توجه» و مؤلفههای آن مدنظر قرار گرفته
اســت .در رابطه با «اصل گریز» نیز یکی از ابعاد ،یعنی «توجه به جزئیات» رعایت شــده است .اما
به سایر مؤلفههای اصل گریز ،مثل «کوچکنمایی»« ،بزرگنمایی»« ،معکوسسازی»« ،جایگزینی»،
«انعطاف» و «تقویت» ،توجه چندانی نشــده است« .اصل تحرک در عمل» نیز ضریب اهمیت بسیار
پایینی را در رشــد دانشآموز به خود اختصاص میدهد .بهطورکلی ،در مجلة رشد دانشآموز میزان
رعایت مؤلفههای الگوی خالقیت پلسک بسیار کم بوده است و هماهنگی الزم در رعایت اکثر مؤلفهها
و در همة ابعاد وجود ندارد.

كليد واژهها:

 ïتاريخ دريافت مقاله97/6/9 :

خالقیت ،رشد دانشآموز ،تحلیل محتوا ،الگوی خالقیت پلسک ،اصل توجه ،اصل گریز

 ïتاريخ شروع بررسي97/7/16 :

 ïتاريخ پذيرش مقاله97/12/14 :

*استادیار ،برنامهریزی درسی ،عضو هیئتعلمی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کازرون ،ایران (نویسنده مسئول) pmashayekh19@gmail.com ................................
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شمارةë 69
سال هجدهم ë
بهار ë 1398

159

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

تحلیل محتوای مجلة رشد دانشآموز بر اساس الگوی خالقیت پلسک

مقدمه

تفکر و خالقیت یکی از موضوعهای مهم تعلیموتربیت امروز و از مفاهیم کلیدی برنامة درســی
ملی اســت که بهعنوان یکی از شــش زیــر نظام اصلی تحول بنیادیــن در آموزشوپرورش ،به حوزة
برنامة درســی در نظام تعلیموتربیت رســمی و عمومی ابالغ شده است .بر اساس سند تحول بنیادین
نظام تعلیموتربیت رســمی ،اولویتبخشــی به آموزش دورة ابتدایی در تأمین و تخصیص منابع ،در
کنار پرورش و آموزش فراگیرندگانی خالق و کارآفرین ،از جمله هدفها و راهبردهای کالن اســت
(ســند تحول بنیادین .)1390 ،در برنامة راهبردی دورة ابتدایی نیز نهادینه کردن تفکر و پرسشــگری
و پرورش افراد خالق ،مولد و انتخابگر از وظایف اصلی این دوره قلمداد میشــود (رجبی ،مهرام،
کارشکی و کرمی.)1395 ،
متخصصان تعلیموتربیت نیز همواره به پرورش خالقیت در کودکان و دانشآموزان پیشدبستانی
و ابتدایــی توجه نشــان دادهاند و آن را توصیه کردهاند (رادبخش ،محمــدی فر و کیان ارثی.)1392،
تورنس )1972( 1بر این باور اســت که انســان بــرای بقای خود نیاز دارد ،قــدرت خالقیت کودکان
را پــرورش دهــد و خالقیت مانند هــوش ،حافظه و تفکر ،موضوع پویایی اســت که با اســتفاده از
روشهای گوناگون آموزش داده میشــود و رشد مییابد (اثنیعشری ،فوالدچنگ و دریاپور.)1396 ،
بهعبارتدیگر ،مدرســه بایــد خالقیت دانشآموزان را رشــد و فارغالتحصیالنی خالق پرورش دهد
کــه بتوانند در اقتصاد جهانی ،در یک جامعة دموکراتیک و بهعنوان انســانی رشــدیافته فعالیت کنند
(ساویر.)2015 ،2
خالقیت از ریشــة التین « »createsبه معنای «رشد کردن» گرفته شده است .نوعی تفکر است
که به بینشهای جدید ،رویکردهای نو ،دیدگاههای تازه و راههای کلی جدید از فهم امور میانجامد
(داس .)2017 ،3نویســندگان بزرگ در زمینة خالقیت طیف وسیعی از تعریفها را معرفی میکنند که
اگرچه زمینههای مشــترکی بین این مفاهیم نظری متفــاوت وجود ندارد ،ولی در همة موارد خالقیت
با تازگی ،نوآوری ،اصالت ،اختراع و خلق کردن توصیف میشــود (کوهر وســبلجک .)2016 ،4بیشتر
تعریفهــای خالقیت دو معیار اصلی «تازگی» و «تناســب» را بــرای قضاوت در مورد خالقیت در
نظــر میگیرنــد (داس )2017 ،و بیان میدارند :خالقیت توانایی تولید ایدههایی اســت که هم «بکر»
(جدید ،غیرمعمولی ،تازه و غیر منظره) و هم «مؤثر» (باارزش ،مفید ،قابل ،سازگار و درخور) باشند
(رانکو و یاگر.)2012 ،5
از نظر آمابیل ،خالقیت برجســتهترین ویژگی انسانی و توانایی خلق ایدهها یا مصنوعاتی است که
جدید ،شگفتانگیز و ارزشمند هستند (دورین وکورب.)2009 ،6
سانتروک )2013( 7خالقیت و آفرینندگی را توانایی اندیشیدن به راههای تازه و غیرمعمول و رسیدن
به راهحلهای منحصربهفرد برای مسائل میداند.
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از نظــر اگن و کاوچاک ،)2012( 8خالقیت یعنی توانایی تشــخیص یا تــدارک راهحلهای اصیل
و متنوع برای مســائل .یعنی خالقیت ،ابتکار و نوآوری ،مرحلهای از رشــد عقلی اســت که میتواند به
ساخت و ایجاد موقعیتی برای راحتتر زیستن منجر شود .خالقیت یک سازه یا یک پدیدة واحد نیست،
بلکه برچسبی علمی است برای اقدامات یا اعمال متنوع انسان که به نتایج جدید و باارزش میانجامد
(گالونو.)2018 ،9
اسبورن )1963( 10در تعریفی جامع فرایند خالقیت را شامل حقیقتجویی ،ایدهجویی و مسئلهجویی
میداند (به نقل از راهبر ،عصاره ،احمدی و صالح.)1396 ،
گیلفــورد )1959( 11در تعریــف خالقیت بــه انعطافپذیری در رهاکــردن روشهای احمقانة حل
مسئله ،سازگاری با احتیاجات جدید ،سیالی ایدهها و روابط ،توانایی تفسیر مفاهیم آشنا در یک روش
غیرطبیعی و جدید ،و توانایی توسعة یک برنامه برای حل مشکالت اشاره کرده است (به نقل از کوهر
و سبلجیک.)2016 ،
تورنس ( )1972دربارة خالقیت ســه تعریف هنری ،پژوهشــی و «وابســته به بقا» ارائه میکند .در
تعریف پژوهشــی ،او خالقیت را فرایند حس کردن مشــکالت ،شکاف در اطالعات و عناصر گمشده،
حدس زدن و فرضیهســازی دربــارة این نواقص ،آزمودن این حدسهــا و فرضیهها ،تجدیدنظر کردن
و باالخــره انتقــال نتایج میداند .وی در تعریف وابســته بــه بقا از خالقیت ،قدرت کنــار آمدن فرد با
موقعیتهای دشــوار و خطرناک را ذکر کرده اســت .در تعریف هنری خود از خالقیت نیز به مواردی
مانند اینکه خالقیت خواستن دانستن عمیقتر و حفر کردن و دوباره نگاه کردن است ،اشاره میکند ( به
نقل از راهبر و همکاران.)1396 ،
بـودن )2013( 12خالقیـت را بـر اسـاس ویژگیهای پردازش روانشـناختی درگیر تفکـر نوآورانه
در سـه دسـتة ترکیبـی ،اکتشـافی و یـا تحولـی طبقهبنـدی میکنـد« .خالقیـت ترکیبی» ،ترکیـب چیزها
و عقایـد آشـنا بـه روشـی شـگفتآور اسـت« .خالقیـت اکتشـافی» بـا تولیـد ایدههـای جدیـد یـا
مصنوعـات در فضـای مفهومـی موجـود بـر اسـاس قوانیـن پذیرفتهشـده و سـبکهای مشـترک تفکـر
تحقـق مییابـد« .خالقیـت تحولـی» نیـز مسـتلزم ایجـاد ایدههـا و وسـایل جدیـدی اسـت کـه ً
قبلا
غیرممکـن بـوده اسـت؛ آنچـه فراتـر از فضای مفهومـی موجود و یـا محدودیتهای مربوط به سـبک
خاصـی اسـت .ایـن سـه نوع خالقیـت میتواننـد در یک ایـدة نـوآوری ،همزمـان یا بهطـور جداگانه
ظاهر شـوند.
هرچنــد توانایی خالقیت بهطور بالقوه و به نحو فطری در انســان به ودیعه نهاده شــده ،اما ظهور
آن مســتلزم آموزشوپرورش اســت (احمدی ،صمدی و مینایی .)1396 ،بهعبارتدیگر ،خالقیت یک
ویژگی ثابت شــخصیتی نیســت که بیهیچ تغییر و تحولی در وجود انســان نهفته باشــد .بلکه در تأثیر
عوامــل یــا موانعی تقویت و یا تضعیف میشــود (عالءالدینی ،کالنتری ،کجبــاف و مولوی )1394 ،و
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بهعنوان تواناییای شــناخته میشود که میتواند رشد کند و بهبود یابد (آمابیل .)1982 ،13تحقیقات نیز
نشــان میدهند ،تواناییهای تفکر خالق را میتوان از طریق مداخله و آموزش افزایش داد (دورون،14
 .)2017درواقع این نظام آموزشــی اســت که بهمثابه عاملی در رشــد ،باید برای انسان فرصت بروز و
تحول تواناییهای بالقوه را فراهم سازد (سودن ،پرینگل و گابورا )2015 ،15و با تغییر برنامههای سنتی
مدرسهها به سمت برنامههای آموزشی خالق ،و غنیسازی محیط آموزشی ،افرادی خالق پرورش دهد
(مللو.)1996 ،16
یکی از راههای پرورش خالقیت به کار بردن محتوای درسی مناسب و روشهای گوناگون آموزش
است .درواقع ،هر درسی که دانشآموزان را در تولید و گسترش ایدهها ،ارائة فرضیه ،استفاده از تخیل و
پیداکردن نتایج جدید یا نوآورانه درگیر کند ،میتواند خالقیت را در آنها به وجود آورد (واینر ،گلدستین
و وینسنت-النسرین.)2013 ،17
در این راستا مجلههای رشد از مهمترین منابع کمکدرسی هستند که میتوانند در ایجاد مهارتهای
خالق در دانشآموزان نقش تعیینکنندهای داشته باشند .مجلههای رشد بهعنوان جزئی از بستة آموزشی،
دارای کارکردهــای گســترش دانایی ،تقویت در زمینههــای رویکرد فرهنگی -تربیتــی ،تأمین عدالت
آموزشی ،تبلیغ اصول و سرگرمی هستند .هدف از تهیة این مجلهها رشد ابعاد گوناگون ذهنی ،عاطفی و
اجتماعی دانشآموزان است .این مجلهها مخاطبان نظام آموزشوپرورش را در گروههای سنی متفاوت،
اعم از کودک ،نوآموز ،دانشآموز ،نوجوان و جوان ،تحت پوشــش قرارمی دهند و میتوانند با تنوع در
موضوعها و محتوا به پرورش ابعاد مختلف رشدی کمک کنند .پژوهش حاضر به تحلیل محتوای رشد
دانشآموز از نظر مؤلفههای خالقیت پرداخته است.
برای انجام این تحلیل الگوهای پیشنهاد شدة بسیاری در ادبیات خالقیت برای فرایند تفکر خالق
وجود دارد .تحلیل این مدلهای متنوع نشان میدهد ،فرایند خالقیت مستلزم تحلیل ،تولید ،تولید ایدة
تخیلی و ارزیابی است و فرایند خالقیت کامل ،نیازمند تعادلی بین تخیل و تحلیل است (زارع و آخوندی،
 .)1391گیلفورد 18و تورنس از بعد شناختی به خالقیت نگریستهاند و بر همین اساس آزمونهایی برای
سنجش خالقیت تدوین کردهاند .گیلفورد در آزمون چهارگانهای تفکر واگرا را میسنجد :سیالی 19فکری؛
ســیالی کالمی؛ سیالی بیانی؛ سیالی تداعی .آزمون تورنس نیز به موقعیتهای مشابهی اختصاص دارد.
اصولی که تورنس و گیلفورد برای پرورش خالقیت یا تفکر واگرا ارائه میکنند ،بیشــتر جنبة اکتشــافی
دارند و توصیههایی کلی هستند ،درحالیکه پلسک مدل خالقیت هدایتشدة خود را بیان میکند (کاوه
و هدایتی.)1396 ،
پلســک )1997( 20یکی از صاحبنظرانی اســت که در حیطة ارائة محتوا در برنامهریزی درســی
بر فعالیت شــاگرد تأکید دارد و در فرایند آموزش خالقیت ،محتوای درســی را هدف آموزش میداند.
با توجه به چرخشــی بودن الگوی پلســک و اینکه الگوی او از سلســلهمراتب و روند خاصی پیروی
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میکند (بوزان )1998 ،21و برای رشــد خالقیت الگوهای چرخشــی مناسبتر (بست و ویل)2008 ،22
هســتند ،در ایــن پژوهش بهمنظور تحلیل محتوای رشــد دانشآموز در جهــت خالقیت کودکان ،مدل
خالقیت هدایتشدة پلسک انتخاب میشود .این مدل دارای چهار مرحلة آمادگی ،تخیل ،توسعه و عمل
است.
23
 .1آمادگی
به نظر پلســک توجه عمیق چیــزی فراتر از دانش و اطالعات اســت .در حالت بصیرت ،فرد
بهگونهای خاص موقعیت را مینگرد ،روابط را تحلیل میکند و آنها را بهصورت یک ساختار یا
سیستمی تجسم میکند .درک روابط بهطور عمیق ،فرد را متوجه کاستیها ،کمبودها و مشکالت
میکند.
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 .2تخیل
این مرحله ،تفکر دربارة راههای عبور از وضع موجود و گریز از موقعیت فعلی اســت .در این
حالــت تصورهــای جدید همراه با راهحلهــای نو ارائه و مشــاهدات در قالب فرضیهها بیان
میشوند.
24

 .3توسعه
برای ادامة فعالیت به انگیزه ،شــور و هیجان ،و پشــتوانة الزم برای توسعة عالقهها نیاز است.
ارتقابخشیدن به ســطح فعالیتها ،بررسی فرضیهها ،توسعة روابط میان فرضیهها و پیوند زدن
آنها با قدرت تحمل ،سازگاری و روحیهمداری اجتماعی میتواند انگیزة افراد خالق را برای
ادامة کار افزایش دهد.
25

 .4عمل
افراد خالق میتوانند فرضیههای تأییدشدة خود و دیگران را با پیشوانة انگیزشی الزم ،به عمل
تبدیل کنند .در این مرحله ،تفکر انتقادی و تفکر خالق در هم آمیخته میشوند و تفکر سطح باال
را تشکیل میدهند (قاسمی و جهانی.)1389 ،
26

مـدل چرخـه آمـوزش خالقیـت پلسـک (نمـودار  )1در مراحـل چهارگانـة خـود ،سـه اصـل
«توجـه« ،»27گریـز 28از واقعیـت کنونی» و «تحرک 29ذهنی» را شـامل میشـود .مطابـق اصل اول ،در
فراینـد خالقیـت ،ابتـدا بایـد توجـه خـود را روی موضوعـی متمرکـز کنیم کـه قب ً
ال دقت زیـادی به آن
نداشـتهایم؛ ماننـد عناصـر ،ویژگیهـا ،طبقـات ،فرضیههـا ،الگوهـا ،نمودارهـا ،اسـتعارات و قیاسها.
اصـل دوم مـا را بـه گریـز از الگـوی ذهنـی و فکـری ،گریـز از قضاوت اولیـه و گریز از زمـان و مکان
تجربههـای گذشـته مجبـور میکنـد .سـومین اصـل هـم باعـث ارتبـاط افـکار و اکتشـافات میشـود
(ضیائی مهـر.)1396 ،
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2
تخیل

تحلیل
مشاهده

تولید فکر جدید

برداشت مفاهیم

زندگی روزمره

اجرا کردن

تقویت
3
توسعه

1
آمادگی

ارزشیابی

4
عمل

نمودار    .1چرخة خالقیت هدایتشدة پلسک(                                                                                                       )1997

پژوهشهای گوناگون نشــان میدهند؛ روش تدریس معلم (همزا و گریفیس ،)2006 ،30تمرینهای
خالقیت در کالسهای درس (کاپروا ،مارکت و بارکر ،)2011 ،31انجام کارهای هنری (ســاکوویک،32
2017؛ حســینی و محمــدزاده )1395 ،و فعالیتهــای فوقبرنامــه مثــل کلوبهای فیلم ،موســیقی،
روزنامهنگاری و شعر (کوهر و سبلجیک ،)2016 ،در پرورش خالقیت دانشآموزان تأثیر دارد .تحقیقات
چندی نیز محتوای کتابهای درســی را با استفاده از الگوهای متفاوت خالقیت ،مثل الگوی خالقیت
گیلفورد و الگوی خالقیت پلسک مورد بررسی قرار دادهاند .از جمله:
 éکاوه و هدایتی ( )1396در فراتحلیل محتوای کتاب زیستشناسی سال دوم متوسطة نظام جدید بر
اســاس الگوی خالقیت پلسک با استفاده از تحلیل محتوا نشان دادند که این محتوا بر بعد آمادگی
ذهنی تأکید دارد .گرچه برخی از مؤلفههای تخیل و کاربرد موردتوجه قرارگرفتهاند ،اما میزان رعایت
مؤلفهها بسیار اندک است و هماهنگی الزم در رعایت اکثر مؤلفهها در همة ابعاد وجود ندارد.
 éعصاره ،احمدی و شــهمیر ( )1392نشــان دادند ،میزان درگیری با شاخصهای الگوی خالقیت
پلسک در کتابهای علوم تجربی پایههای اول تا سوم دورة راهنمایی بر اصول خالقیت پلسک
منطبق نیست و کمتر میتواند در ایجاد و پرورش خالقیت در یادگیرندگان مؤثر باشد.

 éرحیمی و همکارانش ( )1393نیز میزان توجه و درگیری با شاخصهای الگوی خالقیت پلسک و مقدار
ضریب اهمیت هر یک از این شاخصها را در کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی بسیار کم ارزیابی کردند.
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 éملکی ،افشارکهن و نوروزی ( )1391هم در تحلیل محتوای کتابهای علوم تجربی دورة راهنمایی
از دیدگاه الگوی آموزش خالقیت پلسک نشان دادند ،برخی از فصلهای کتابهای علوم تجربی
دورة راهنمایی به لحاظ میزان انطباق با مؤلفههای خالقیت ،به بازنگری مجدد نیاز دارد.
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در مورد تحلیل محتوای مجلههای رشد نیز که یکی از منابع کمکآموزشی اصلی در کشور محسوب
میشوند ،تحقیقات کمی صورت گرفته است .فقط حافظی ( )1396لحاظ شدن مؤلفههای تربیت دینی در
«رشد کودک» را نامتعادل توصیف میکند .خیرآبادی و خیرآبادی ( )1395محتوای مجلههای «رشد نوآموز»
را از لحاظ رعایتشدن عناصر انسجام خوب ارزیابی میکنند .محبی و مهرام ( )1393بیان میدارند :میزان
توجه به پرورش ابعاد متفاوت هوشهای چندگانه در مجلههای رشد به یک اندازه نیست .در این مجلهها
هوشهای هستیگرایی ،طبیعتگرایی و بینفردی به ترتیب بیشترین فراوانی را داشته است.
از آنجا که هیچکدام از تحقیقات فوق به تحلیل محتوای مجلههای رشد در رشد خالقیت دانشآموزان
نپرداخته اســت ،این پژوهش به تحلیل محتوای رشد دانشآموز از نظر توجه به مؤلفههای خالقیت بر
اساس الگوی پلسک پرداخت .سؤال اصلی تحقیق به این شرح بود:
 éجایگاه مؤلفههای خالقیت در متن مجلة رشد دانشآموز چگونه است؟

روششناسی تحقیق

روش پژوهش تحلیل محتوا اســت .برلســون تحلیل محتوا را یکی از فنون تحقیق میداند که برای
توصیف عینی و منظم محتوای آشکار ارتباطات به کار میرود و هدف آن تفسیرکردن است (باردن.)1375 ،
در این فرایند تحلیل محتوا ،واحد زمینه «صفحه» و واحد ثبت «مضمون» بوده اســت .فرایند کدگذاری
به شــیوة قیاسی صورت پذیرفت و مؤلفههای خالقیت از منظر پلسک ،مبنای مقولهبخشی به واحدهای
ثبت قرار گرفتند .بهطوریکه بعد از بازتعریف و اطمینان از برداشت درست هر مؤلفه از خالقیت ،فرایند
کدگذاری انجام شد .بدینصورت که متن هر شماره از «رشد دانشآموز» بهدقت و جمله به جمله مطالعه
میشد و بر اساس اینکه در متن مورد نظر به کدام مؤلفة خالقیت اشاره شده بود ،جلوی آن مؤلفه عالمت
زده میشد .سپس عالمتهای زدهشده برای بخشهای متفاوت مجله با هم جمع میشدند که نمرة کلی
مجله را با توجه به مؤلفههای خالقیت بر اساس الگوی پلسک نشان میداد.
23

 éجامعة آماری و روش نمونهگیری
جامعة آماری تحقیق همة متون همة شــمارههای رشــد دانشآموز چاپشــده در شش ماه اول سال
تحصیلی  1396-97بود که از مهرماه تا اسفندماه شامل شش شماره است .همة صفحههای این مجلهها از
نظر اصول و مؤلفههای الگوی خالقیت پلسک بررسی و تحلیل شدند .در این تحقیق از نمونهگیری استفاده
نشد و همة مضمونها و تصویرهای موجود در مجلههای مزبور بهصورت تمامشماری مطالعه شدند.
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 éابزارهای اندازهگیری
بــرای جمعآوری دادههای پژوهش از فرم تحلیل محتوای ساختهشــده بر اســاس الگوی آموزش
خالقیت هدایتشــدة پلسک استفاده شــد .این فرم جدولی دوبعدی (جدول  )1بود که یک بعد شامل
اصول و مؤلفههای الگوی خالقیت پلســک (جدول  )2و بعد دوم شــامل هر کدام از بخشهای رشــد
دانشآموز در شش ماهة اول سال  1396-97بود.
جدول    .1سیاهة تحلیل محتوای ساختهشده بر اساس الگوی پلسک                                                                                                       

گریز از واقعیت کنونی

توجه

جلبتوجه

مشاهدة هدفمند

استخراج مفاهیم

انعطافپذیری

بزرگنمایی

کوچکنمایی

معکوسسازی

جایگزینی

ترکیب

توجه به جزئیات

تقویت

ارزشیابی

کاربرد در عمل

شمارة
مجله

تحرک

بخش 1
جمع کل
جدول    .2مؤلفههای الگوی خالقیت هدایتشدة پلسک                                                                                                       

اصل
توجه

گریز

مؤلفه
جلبتوجه

مفاهیمی که کنجکاوی و حساسیت دانشآموز را نسبت به پدیده یا مشکل برمیانگیزند.

مشاهدة هدفمند

موضوعها و مطالبی که دانشآموز را بهدقت در مشاهده وامیدارند.

استخراج مفاهیم

مواردی که از دانشآموز میخواهند ،ایدهها را تحلیل کنند و عوامل تشکیلدهندة آنها را تشخیص دهد.

انعطافپذیری

اظهاراتی که از دانشآموز ،ایدههای متنوعی را در خصوص پدیده یا مشکل درخواست میکنند.

بزرگنمایی

موضوعهایی که از دانشآموز میخواهند ،به پدیدة موردنظر چیزی بیفزاید یا آن را قویتر در نظر بگیرد.

کوچکنمایی

مواردی که از دانشآموز میخواهند ،پدیده یا مشکل موردنظر را کوچکتر ،کوتاهتر ،سادهتر و  ...ببیند.

معکوسسازی

پرسشها و موضوعهایی که از دانشآموز درخواست میکنند ،مشکل موردنظر را وارونه در نظر بگیرد.

جایگزینی

مضامینی که از دانشآموز میخواهند ،بهجای پدیدة موردنظر فرایند یا نگرش دیگری را در نظر بگیرد.

ترکیب

مفاهیم ،داللتها و مواردی که از دانشآموز میخواهند ،ایدهها ،مفاهیم ،واحدها و غیره را ادغام کند.

توجه به جزئیات

سؤالها و مفاهیمی که از دانشآموز میخواهند ،به ویژگیها و جزئیات پدیده یا مشکل توجه کند.

تقویت

پرسشهایی که از دانشآموز میخواهند ،ایدهها را شکلدهی و متناسبسازی کند.

ارزشیابی

پرسشها و مفاهیمی که دانشآموز را در معرض داوری و انتخاب ایدههای قابلاجرا قرار میدهند.

تحرک کاربرد در عمل
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برای پردازش دادهها از «روش آنتروپی شانون» استفاده شد که برای پردازش دادهها بحث تحلیل
محتوا را با نگاه جدید مطرح میکند .مراحل این روش بر اساس گفتة آذر ( )1380به شرح زیر میباشد.
 .1در مرحلة اول ماتریس فراوانیهای جدول فراوانی با توجه به فرمول زیر به هنجار شد:
Fij
=
=
)n , j 1, 2,...3
( i 1, 2,3,...
∑ Fij

=
p ij

 = Pهنجارشدة ماتریس فراوانی؛  = Fفراوانی هر مقوله؛  = mتعداد پاسخگو؛  = jشمارة مقوله؛
 Iشمارة پاسخگو
محاسبه شد.

 .2در مرحلة دوم بار اطالعاتی هر مقوله با توجه به فرمول
در این رابطه  K = 1است.
) Ln ( m
 .3در مرحلة ســوم ،با اســتفاده از بار اطالعاتی مقولهها ( )j=1,2, ... mضریب اهمیت هر یک از
استفاده شد.
مقولهها محاســبه شد .برای محاســبة ضریب اهمیت نیز از فرمول
مقولهای که دارای بار اطالعاتی بیشتری باشد ،از درجة اهمیت بیشتری نیز برخوردار است.
 = Wjدرجة اهمیت؛ = nتعداد مقولهها؛  = Ejبار اطالعاتی؛  =jشمارة مقولهها

 éروایی و پایایی
بهمنظور تعیین روایی ،ابزار مؤلفههای خالقیت پلســک از منابع مرتبط با موضوع تحقیق تهیه شــد
و مورد تأیید سه نفر از متخصصان دانشگاهی قرار گرفت که دو نفر از رشتة برنامهریزی درسی و یک
نفر از رشتة روانشناسی تربیتی بودند .استادان صاحبنظر شایستگی قرار گرفتن مقولهها ،دستورالعمل
کدگذاری ،معیارهای تحلیل و تفســیر ،و هماهنگی آنها با هدف و سؤال پژوهش را مورد داوری قرار
دادند.
برای تعیین پایایی تحقیق نیز از «ضریب پای اســکات» اســتفاده شــد .بدینصورت که تعداد 10
درصد صفحههای منتخب همراه با تعریف عملیاتی هر مقوله به فرد دیگری که با تکنیک آنتروپی شانون
کام ً
ال آشنا بود ،برای کدگذاری مجدد داده شد .سپس جدول فراوانی هر مقوله با درصد مربوطه تعیین
شد .در نتیجه ضریب پایایی اسکات در بعد متن برابر با  0 /80به دست آمد که مورد تأیید بود.

یافتهها

برای بررسی سؤال پژوهش (جایگاه مؤلفههای خالقیت در متن مجلة رشد دانشآموز به چه میزان
اســت؟) متن تکتک شمارههای مجله در شش ماهة اول سال  1396-97بهطور جداگانه مورد بررسی
قرار گرفت .بدینصورت که ابتدا تکتک صفحهها و بخشهای شــمارههای رشد دانشآموز بررسی و
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مجموع کدهای اختصاصیافته برای هر شماره از مجله بهصورت مجزا محاسبه شدند .همانطور که در
جدول  3مشــاهده میشــود ،در مجلة مهرماه از مجموعة واحدهای تنظیمشده در متن رشد دانشآموز،
فقط  27واحد به مؤلفههای الگوی خالقیت پلســک اشــاره داشتهاند .مؤلفههای جلبتوجه و مشاهدة
هدفمند ( ،)%22اســتخراج مفاهیــم ( ،)%14/8جایگزینی و ترکیــب ( ،)%3/7توجه به جزئیات (،)%19
تقویــت ( ،)%7/4ارزشــیابی ( ،)%3/7و کاربرد در عمل ( )%3/7هم مورد توجــه بودهاند ،اما مؤلفههای
انعطافپذیری ،بزرگنمایی ،کوچکنمایی و معکوسســازی در این شماره دیده نمیشوند .برای مثال،
متن «حرکت برخالف جاذبه» دانشآموز را به مشاهدة هدفمند بخشهای متفاوت ساقة گیاه و چگونگی
رساندن غذا به گیاه تشویق میکند.
جدول    .3مؤلفههای چرخة خالقیت پلسک در رشد دانشآموز (مهرماه                                                                                                        )1396-97

مؤلفهها

جلبتوجه

مشاهدة هدفمند

استخراج مفاهیم

انعطافپذیری

بزرگنمایی

کوچکنمایی

معکوسسازی

جایگزینی

ترکیب

توجه به جزئیات

تقویت

ارزشیابی

کاربرد

جمع

فراوانی

6

6

4

0

0

0

0

1

1

5

2

1

1

27

درصد

22

14/8 22

0

0

0

0

3/7

3/7

19

3/7 7/4

100 3/7

در شــمارة آبانماه مجله نیز از مجموع واحدهای ضبطشــده 46 ،واحد به چرخة خالقیت پلسک
اشاره دارند که از این موارد مؤلفههای جلبتوجه و مشاهدة هدفمند با ()%21/7؛ توجه به جزئیات با
( )17/7و استخراج مفاهیم ( )%10/9بیشترین موارد را به خود اختصاص دادهاند .درحالیکه مؤلفههای
انعطافپذیری ،بزرگنمایی ،جایگزینی ،ترکیب ،تقویت و ارزشیابی نیز هر کدام  4درصد کل مؤلفهها را
شامل میشوند و به مؤلفههای کوچکنمایی و معکوسسازی توجهی نشده است (جدول .)4
جدول    .4مؤلفههای چرخة خالقیت پلسک در مجله رشد دانشآموز (آبانماه                                                                                                        )1396-97

مؤلفهها

جلبتوجه

مشاهدة هدفمند

استخراج مفاهیم

انعطافپذیری

بزرگنمایی

کوچکنمایی

معکوسسازی

جایگزینی

ترکیب

توجه به جزئیات

تقویت

ارزشیابی

کاربرد

جمع

فراوانی

10

10

5

2

2

0

0

2

2

7

2

2

2

46

4

4

0

0

4

4

17/7

4

4

4

100

درصد
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بررسی شمارة آذرماه رشد دانشآموز (جدول  )5نشان میدهد ،شاخصهای جلبتوجه و مشاهدة
هدفمنــد ( ،)%18/6اســتخراج مفاهیــم ()%9/3؛ انعطافپذیری ،کوچکنمایــی و جایگزینی ()%2/3؛
بزرگنمایی ،ترکیب ،تقویت و ارزشــیابی ()%4/6؛ معکوسســازی و کاربــرد در عمل ( )%7و توجه به
جزئیات ( )%14در این شماره وجود دارند .بهعبارتدیگر ،در این شماره تا حدودی به همة مؤلفههای
چرخة خالقیت پلســک توجه شــده اســت .برای مثال ،در مبحث «یخچال» چگونگی درســت شدن
یخچالها را توضیح دادهاند و توجه دانشآموز به تشکیل یخچالها جلب میشود.

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

تحلیل محتوای مجلة رشد دانشآموز بر اساس الگوی خالقیت پلسک

جدول    .5مؤلفههای چرخة خالقیت پلسک در رشد دانشآموز (آذرماه                                                                                                        )1396-97

مؤلفهها

جلبتوجه

مشاهدة هدفمند

استخراج مفاهیم

انعطافپذیری

بزرگنمایی

کوچکنمایی

معکوسسازی

جایگزینی

ترکیب

توجه به جزئیات

تقویت

ارزشیابی

کاربرد

جمع

فراوانی

8

8

4

1

2

1

3

1

2

6

2

2

3

43

4/6

2/3

7

2/3

4/6

14

4/6

4/6

7

100

درصد

2/3 9/3 18/6 18/6

در شــماره دیمــاه مجله (جدول  )6مؤلفههــای جلبتوجه ( ،)%27/4مشــاهدة هدفمند ()%31/8
و توجــه بــه جزئیات ()%18/3؛ بیشــترین تعداد را در میان مؤلفههای چرخة خالقیت پلســک به خود
اختصاص دادهاند .استخراج مفاهیم ( ،)%9تقویت بزرگنمایی و کاربرد در عمل نیز با ( )%4/5کمتر در
این شماره از مجله دیده میشوند.
جدول    .6مؤلفههای چرخة خالقیت پلسک در رشد دانشآموز (دیماه                                                                                                        )1396-97

مؤلفهها

جلبتوجه

مشاهدة هدفمند

استخراج مفاهیم

انعطافپذیری

بزرگنمایی

کوچکنمایی

معکوسسازی

جایگزینی

ترکیب

توجه به جزئیات

تقویت

ارزشیابی

کاربرد

جمع

فراوانی

6

7

2

0

1

0

0

0

0

4

1

0

1

22

درصد

31/8 27/4

9

0

4/5

0

0

0

0

4/5 18/3

0

100 4/5

نتایج بررســی شمارة بهمنماه مجله (جدول  )7نشــان داد ،مؤلفههای جلبتوجه ( ،)%24مشاهدة
هدفمند ( )%32و اســتخراج مفاهیم ( )%8انعطافپذیری ،معکوسســازی ،ارزشــیابی ()%4؛ توجه به
جزئیات ( )16و تقویت ( )8در مجله دیده میشوند.
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نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

تحلیل محتوای مجلة رشد دانشآموز بر اساس الگوی خالقیت پلسک

جدول    .7مؤلفههای چرخة خالقیت پلسک در رشد دانشآموز (بهمنماه                                                                                                        )1396-97

مؤلفهها

جلبتوجه

مشاهدة هدفمند

استخراج مفاهیم

انعطافپذیری

بزرگنمایی

کوچکنمایی

معکوسسازی

جایگزینی

ترکیب

توجه به جزئیات

تقویت

ارزشیابی

کاربرد

جمع

فراوانی

6

8

2

1

0

0

1

0

0

4

2

1

0

25

درصد

24

32

8

4

0

0

4

0

0

16

8

4

0

100

مجلة شمارة اسفندماه نیز از چرخة خالقیت پلسک فقط به مؤلفههای جلبتوجه ،توجه به جزئیات
و استخراج مفاهیم ( ،)%20/8مشاهدة هدفمند ( )%25و جایگزینی ( )%12/6توجه داشته است و سایر
موارد ،مثل انعطافپذیری ،بزرگنمایی ،کوچکنمایی ،معکوسســازی ،ترکیب ،تقویت ،ارزشــیابی و
کاربرد دیده نمیشوند (جدول .)8
جدول    .8مؤلفههای چرخة خالقیت پلسک در رشد دانشآموز (اسفندماه                                                                                                        )1396-97

مؤلفهها

جلبتوجه

مشاهدة هدفمند

استخراج مفاهیم

انعطافپذیری

بزرگنمایی

کوچکنمایی

معکوسسازی

جایگزینی

ترکیب

توجه به جزئیات

تقویت

ارزشیابی

کاربرد

جمع

فراوانی

5

6

5

0

0

0

0

3

0

5

0

0

0

24

0

0

0

0

12/6

0

20/8

0

0

0

100

درصد

20/8 25 20/8

بعد از بررســی و تحلیل تکتک شمارههای رشــد دانشآموز بر اساس مؤلفههای چرخة خالقیت
پلســک ،دادههای بهدســتآمده برای همة شش شمارة مجله با اســتفاده از روش آنتروپی شانون مورد
تحلیــل قرار گرفتند .همانطور که در جدول  9مشــاهده میشــود ،از مجموع  187واحد ضبطشــده،
 108واحد مربوط به اصل توجه با ســه شــاخص جلبتوجه ( ،)41مشاهدة هدفمند ( )45و استخراج
مفاهیم ( )22هستند؛  72واحد مربوط به اصل گریز با  9شاخص انعطافپذیری ( ،)4بزرگنمایی (،)5
کوچکنمایی ( ،)1معکوسسازی ( ،)4جایگزینی ( ،)7ترکیب ( ،)5توجه به جزئیات ( ،)31تقویت ()9
و ارزشیابی ( )6میشوند ،و  7واحد مربوط به اصل تحرک با یک شاخص و کاربرد در عمل ( )7هستند.
با توجه به تعداد شاخصهای هرکدام از مؤلفههای خالقیت« ،اصل توجه» با سه شاخص خالقیت
بیشــترین میزان را به خود اختصاص داده اســت و «اصل تحرک» با یک شــاخص خالقیت کمترین
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مقدار را دارد .این در حالی اســت که اصل گریز دارای بیشــترین واحد است ،اما با توجه به زیاد بودن
شــاخصهای این اصل نســبت به اصل توجه ،انتظار میرفت که ســهم واحدهای ایــن اصل  9برابر
واحدهای اصل توجه باشــد .اما همانطور که مشــاهده میشــود ،چنین اتفاقی نیفتاده است .بنابراین
میتوان گفت که میزان توجه به مؤلفههای اصل توجه در رشد دانشآموز بیشتر از دو مقولة دیگر ،یعنی
تحرک و گریز است.

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

تحلیل محتوای مجلة رشد دانشآموز بر اساس الگوی خالقیت پلسک

جدول    .9توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به خالقیت در رشد دانشآموز                                                                                                       
شاخص

گریز از واقعیت کنونی

توجه

تحرک

آبان 96

10

10

5

2

2

0

0

2

2

7

2

2

2

آذر 96

8

8

4

1

2

1

3

1

2

6

2

2

3

دی 96

6

7

2

0

1

0

0

0

0

4

1

0

1

بهمن 96

6

8

2

1

0

0

1

0

0

4

2

1

0

اسفند 96

5

6

5

0

0

0

0

3

0

5

0

0

0

جمع کل

41

45

22

4

5

1

4

7

5

31

9

6

7

شمارة مجله

جلبتوجه

مشاهدة هدفمند

استخراج مفاهیم

انعطافپذیری

بزرگنمایی

کوچکنمایی

معکوسسازی

جایگزینی

ترکیب

توجه به جزئیات

تقویت

ارزشیابی

کاربرد در عمل

مهر 96

6

6

4

0

0

0

0

1

1

5

2

1

1

بهمنظــور تحلیل بهتر نتایج دادههای بهدســتآمده از جدول  ،9بــرای تعیین مقدار بار اطالعاتی و
ضریب اهمیت آنها ،با اســتفاده از روش تحلیل محتوای آنتروپی شــانون ،دادههای مزبور به دادههای
بهنجار شده تبدیل شدند .همانطور که جدول  10نشان میدهد ،میانگین مقدار بار اطالعاتی و ضریب
اهمیت در میان  13شاخص خالقیت هدایتشدة پلسک به ترتیب  0/69و  0/07است .بیشترین مقدار
ضریب اهمیت به اصل توجه پرداخته است .بهگونهای که هر دو مقدار ( )Eو ( )wدر شاخصهای این
اصل بیشتر از مقدار میانگینهای بهدستآمده از کل مؤلفهها هستند.
جدول  10بدون توجه به نسبت اصلها با یکدیگر ،از نظر تعداد شاخص نشان میدهد که بیشترین
مقــدار بار اطالعاتی و ضریب اهمیت در رشــد دانشآموز مربوط به شــاخصهای جلبتوجه ،0/97
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نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

تحلیل محتوای مجلة رشد دانشآموز بر اساس الگوی خالقیت پلسک

مشــاهدة هدفمند  0/96و اســتخراج مفاهیم  0/98است .در شــاخص گریز نیز بیشترین بار اطالعاتی
مربوط به توجه به جزئیات  0/97و در مرتبههای بعد تقویت  0/87و ارزشیابی  0/75است.
جدول    .10بار اطالعاتی و ضریب اهمیت شاخصهای خالقیت در رشد دانشآموز                                                                                                       

گریز از واقعیت کنونی

توجه

تحرک

شمارة مجله

جلبتوجه

مشاهدة هدفمند

استخراج مفاهیم

انعطافپذیری

بزرگنمایی

کوچکنمایی

جایگزینی

ترکیب

معکوسسازی

توجه به جزئیات

تقویت

ارزشیابی

0/4

0

0

0/29 0/33 0/22 0/23 0/4 0/29

مهر 96

0/18 0/13 0/15

آبان 96

0/5 0/23 0/22 0/24

آذر 96

0/4 0/25 0/18 0/18 0/19

0/43 0/33 0/22 0/19 0/4 0/14 0/75 0/1

دی 96

0/14

بهمن 96
اسفند 96

0/09 0/16 0/15

0

0/25 0/09 0/18 0/15
0/23 0/13 0/12

0

0/2

0

0

0

0

0/12 0/13

0

0

0/25

0

0

0/17 0/22 0/13

0

0

0

0/43

0

0/16

0

0

0

0
0

بار اطالعاتی 0/59 0/58 0/96 0/98 0/97 EJ

0

0/70 0/75 0/87 0/98 0/59 0/70 0/31

0/06 0/06 0/10 0/11 0/11

0

07 0/08 0/09 0/11 0/06 0/07 0/03

ضریب اهمیتWJ

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش بهمنظور تحلیل محتوای رشــد دانشآموز بر اســاس چرخة خالقیت
پلســک با استفاده از روش آنتروپی شانون انجام شد .یافتههای تحقیق از سویی نشان
میدهند ،که ضریب اهمیت اکثر شــاخصهای الگوی خالقیت پلســک در این مجله
پایین است و اکثر این شاخصها مورد بیتوجهی قرار گرفتهاند .اگرچه در زمینة نقش
مجلههای دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشی در زمینة رشد خالقیت تحقیقی انجام
نشــده است ،اما یافتة این پژوهش با تحقیقات رضازاده و اسکندری ( ،)1397عصاره
و همکارانش ( ،)1392رحیمی و همکارانــش ( ،)1393ملکی و همکارانش (،)1391
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کاربرد در عمل

0

0

0

0

0/14 0/17 0/22 0/16 0/2 0/14
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شــهمیر ( ،)1390رحمنی ( )1390و قاســمی و جهانی ( )1387همسوست .چراکه در
این تحقیقات نیز بهنوعی توجه به مؤلفههای خالقیت در کتابهای درسی کمرنگ ذکر
میشود.
از ســوی دیگر ،نتایج مبین نداشــتن توجه یکســان به اصول و مؤلفههای چرخة
خالقیت پلســک هســتند و نشــان میدهند ،توجه به مؤلفههای اصول سهگانة چرخة
خالقیت پلســک (توجه ،گریز و تحرک) در رشد دانشآموز از توزیع نرمال برخوردار
نیســت .بهطوریکه در شمارههای مورد بررســی این مجله ،به مؤلفههای اصل توجه،
شامل جلبتوجه ،مشاهدة هدفمند ،استخراج مفاهیم تا حدودی پرداخته شده است و
در این بعد از چرخة خالقیت وضعیت نسبت ًا مطلوبی وجود دارد .در همة شمارهها هم
به این اصل توجه شده است ،اما در رابطه با دو اصل گریز و تحرک نشانهای کمتری
دیده میشود.
بهعبارتدیگر ،مجموع ضریب اهمیت اصل گریز با  10مؤلفه ،کمتر از ســه مؤلفة
اصل توجه است .در این اصل به مؤلفههای انعطافپذیری ،بزرگنمایی ،کوچکنمایی
و ترکیب اهمیت بســیار کمی داده شده است ،بهطوریکه مؤلفة معکوسسازی ضریب
اهمیت صفر دارد .درواقع ،میزان توجه به مؤلفههای این اصل کم اســت و هماهنگی
الزم در رعایــت اکثر مؤلفهها وجود ندارد .یعنی مؤلفههای اصل گریز نســبت به اصل
توجــه که از مؤلفههای کارآمــد و مهم در پرورش خالقیت هســتند کمتر مورد توجه
قــرار گرفتهاند .لذا آنچنانکه انتظــار میرود نمیتواند به ایجاد و رشــد خالقیت در
دانشآموزان کمک کند .همچنین به اصل سوم الگوی پلسک نیز که تحرک نام دارد ،در
محتوای مجله توجه کافی نشده و ضریب اهمیت این اصل نیز پایین است.
همراســتا با این یافتة تحقیق ،یافتههای تحلیل محتوای کتابهای ریاضی (کاوه و
هدایتی )1396 ،و علوم (ضیائی مهر )1396 ،دورة ابتدایی بر اســاس الگوی خالقیت
پلســک ،نیز نشــان دادند که به مؤلفههای اصل توجه نسبت به دو اصل گریز و تحرک
بیشتر پرداخته شده است.
بهطورکلی بر اساس یافتههای پژوهش میتوان گفت؛ مطالعة این شمارهها از مجلة
رشــد دانشآموز کمک چندانی به رشــد خالقیت دانشآمــوزان نمیکند .در الگوهای
چرخشــی برای ایجاد خالقیت باید تمام گامهای الگو طی شــوند .یعنی در ارائة یک
مبحــث باید متن بهگونهای طراحی شــود که ابتدا یادگیرندگان به مشــاهدة هدفمند و
اســتخراج مفاهیم بپردازند و سپس در گامهای بعدی به سمت تخیل سوق داده شوند
(بــا ارائة فعالیتهــا و تمرینهایی که پاســخهای متنوعی را میطلبــد بزرگنمایی و
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کوچکنمایی را درخواســت میکنــد و از یادگیرندگان میخواهند تا مفاهیم را ترکیب
کننــد ،یــا آنها را معکــوس کنند و یا آنهــا را با ایدهها ،اجــزا و جنسهای متفاوت
جایگزیــن کنند) .در گام بعدی ،محتوا باید یادگیرندگان را به ســمت توســعة مفاهیم
هدایت کند و در آخر دانشآموزان بتوانند ،برخی از ایدههای ارزشــیابی شــده را اجرا
کنند .اگر این گامها طی شــوند ،میتوان انتظار داشــت دانشآموزان در کنار مفاهیم با
خالقیت درگیر شوند (قاسمی و جهانی.)1389 ،
درواقع طبق الگوی آموزش خالقیت پلسک باید برای ایجاد خالقیت چرخة کاملی
طی شود (زارع و آخوندی .)1391 ،اما بررسی رشد دانشآموز نشان داد ،واحدهایی که
بــه پرورش خالقیت اختصاص یافتهاند ،نمیتوانند در ایجاد خالقیت در دانشآموزان
خیلی مؤثر باشند .چراکه اگرچه در اصل اول ،یعنی توجه ،وضعیت خوبی دارد ،اما در
دو اصل دیگر ،یعنی گریز و تحرک ،بسیار کم است و چرخه کامل نمیشود.
 éمحدودیت é
از آنجا که این پژوهش مبتنی بر تحلیل محتوا است ،میتوان گفت دخالت نگرش
و شــرایط عاطفی کدگذار هنگام خواندن متن محدودیتی اســت که روی اســتنباط او
تأثیرگذار است.
 éپیشنهادهای کاربردی é
با توجه به اهمیت رشد خالقیت و نقشی که مجلة رشد دانشآموز ،به دلیل شمارگان
باال ،میتواند در تحقق آن داشــته باشد ،پیشــنهادهای زیر بر اساس نتایج تحقیق ارائه
میشوند:

 éبازنگری در ساختار مجلههای رشد دانشآموز و تدوین آنها بر محوریت الگوهای
خالقیت :اگرچه تا حدودی مؤلفههای چرخة خالقیت پلسک در شمارههای رشد
دانشآموز دیده میشوند ،اما بررسی کلیت مطالب نشان میدهد ،محتوای مجلهها
بر اســاس الگوی مشــخص و معتبری از خالقیت تدوین نشده است و پرداختن
به مفاهیــم خالقیت بهصورت پراکنده نمیتواند در رشــد خالقیت دانشآموزان
مؤثر باشــد .ابتدا باید یک الگوی آموزش خالقیت مثل الگوی خالقیت پلسک یا
گیلفورد انتخاب شود و سپس ساختار رشد دانشآموز را مطابق با گامهای آن الگو
و بر محوریت آن ،طراحی کنند تا از ظرفیت این الگوها در رشد خالقیت بهطور
مطلوب استفاده شود.
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 éتوجه و اســتفاده بیشتر از ظرفیت و توانمندیهای عناصر شعر و داستان در رشد
دانشآمــوز برای پرورش خالقیت دانشآموزان ،مخصوص ًا مؤلفههای اصل گریز:
با توجه به نتایج مشــاهده میشود ،در رشد دانشآموز به شاخصهای گزیر توجه
کمی شــده اســت .لذا به مؤلفان و طراحان این مجله توصیه میشود ،با توجه به
محوریت داستان و شعر در متن این مجله و توانایی استفاده از این دو عنصر مهم
در رشد مؤلفههای اصل گریز ،بهخوبی از این موقعیت استفاده کنند و مطالبی را در
این مجله بگنجانند که مستلزم تجزیهوتحلیل ایدهها ،وارونه در نظر گرفتن ایدهها،
و قضاوت و داوری در مورد آنهاست .همچنین موضوعهایی اضافه شوند که از
یادگیرنده درخواســت میکنند ،به پدیدة مورد نظر چیزی بیفزاید یا آن را ســادهتر
ببیند و بدین طریق سهم پرداختن به اصل گریز در این مجله افزایش یابد.

 éاستفاده از ظرفیت بخشهای بازی ،سرگرمی در جهت رشد خالقیت دانشآموزان
و توجه به اصل تحرک و مؤلفة کاربرد :با توجه به اینکه در متن رشــد دانشآموز
مواردی مثل کاردستی ،بازی و سرگرمی وجود دارد ،میتوان این موارد را به سمت
کارهای خالقانه هدایت کرد و با توجه به اصل تحرک ،مطالبی را در مجله گنجاند
که یادگیرنده را به اجرای ایدههای خالق ،پاسخها و فرضیههایی تازه ترغیب کند.
 éپیشنهادهای پژوهشیé
 éمحتوای ســایر مجلههای رشــد ،از جمله رشــد کودک و رشــد نوآموز نیز از نظر
خالقیت تحلیل شود.
 éدیدگاه معلمان و دانشآموزان در زمینة میزان استفاده از رشد دانشآموز و تأثیر آن
بر رشد خالقیت دانشآموزان بهصورت پژوهش میدانی بررسی شود.
 éاز آنجــا که رشــد دانشآمــوز بخش عظیمی از دانشآموزان کشــور را پوشــش
میدهد ،الزم اســت که محتوای آن در جهت نیل به ســایر غایتها و آرمانهای
آموزشوپرورش ،مثل تفکر انتقادی و مانند آن نیز تحلیل شود.
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