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 گیلفورد خالقیت شاخص منظر از ریاضی پنجم دبستانمحتوای کتاب  تحلیل
 

 9، نفیسه آزادی1، محمد رضا جمالی فرد2علی شیروانی شیری
 

 21/1/11پذیرش:                     12/9/11دریافت:                                                                            

 چکیده

هدف پژوهش بررسی کتاب ریاضی پنجم ابتدایی براساس شاخص خالقیت گیلفورد است. روش این پژوهش، کیفی از نوع 

به چهار قسمت  2915 – 11های تحلیل محتوا است. جامعه آماری، محتوای کتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی منتشر شده در بین سال

واحد انتخابی از  111شد. نمونه آماری مورد انتخاب، و معما و سرگرمی( تقسیمها ها و کاردرکالسها، تمرین)اشکال، فعالیت

فکر واگرا و شناختی، تفکر همگرا، تکتاب ریاضی پنجم ابتدایی است. این پژوهش با توجه به انواع اَعمال ذهنی گیلفورد )حافظه

ی محتوای ز آن است که کتاب ریاضی پنجم ابتداینتایج پژوهش حاکی اپردازد. کتاب می تفکر ارزشیاب( به تحلیل محتوای این

اشته های خالقیت گیلفورد به سطح حافظه شناختی و تفکر همگرا توجه بیشتری دکتاب ریاضی پنجم ابتدایی با توجه به شاخص

ا و تفکر رها به تفکر واگها و تمرینها و کاردرکالسو به سطح حافظه واگرا و تفکر ارزشیاب توجه کمتری دارد. در فعالیت

ارزشیاب به میزان کمی توجه شده است. همچنین، نتایج این پژوهش گویای آن است که اَشکال این کتاب، تنها به سطح حافظه 

رسد که در برنامه درسی و محتوای آموزشی کتاب درسی ریاضی پایه پنجم باید تجدید نظر شود شناختی توجه دارند. به نظر می

 شود. فورد، هر چهار عامل خالقیت، در کنار یکدیگر باعث تقویت خالقیت فرد میزیرا بر اساس، دیدگاه گیل

 کلیدواژه: کتاب ریاضی پنجم ابتدایی، گیلفورد، تحلیل محتوا.
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 مقدمه

 قلمروهای در جمله از روزانه زندگیسطوح  همه در باًیتقر که است بوده دهیچیپ اریبس و گسترده یمفهوم همواره تیخالق

 از واقع در (. اما خالقیت81: 1225 همکاران، )فینک و "استکرده ما نفوذ شغل و اقتصاد همچنین و علمی و فرهنگی پرورشی،

انسان  رفتار ابعاد از بعدی خالقیت طرفی از دهندمی شکل را خالق مجموع، تفکر در که استشده تشکیل عناصری مجموعه

 متخصصان گوناگون هایپژوهش و مطالعات وجود با کرد. بنابراین بیان کلمات قالب در راحتی به تواننمی را انسان رفتار و است

(.  به عبارت دیگرخالقیت 2951اند )عابدی، نکرده ارائه خالقیت از قبولی قابل و جامع تعریف هنوز و روانشناسان علم تربیت

ود را یابد و توانایی بالقوه خی خود دستگرایانهتواند به اهداف آرمانمیهای انسان است که به کمک آن انسان یکی از ویژگی

های درسی خود برای تعلیم و تربیت خالقیت، اولویت قائل شوند ریزیای، در برنامهشکوفا سازد. پس ضرورت دارد که هر جامعه

 هر کشور به یمل هایهیاز سرما مبتکرموزان آدانش ژهیآموزان به ودانش یچون تمام گرید از طرف (.2918، عسکریپورموسی)

و  یترق و شرفتیپ نی. بنابراکردخدادادی وارد خواهد هیسرما نیبه ا رییعدم توجه به آنان خسارت جبران ناپذ روند،یم شمار

 (.2981 ان،یاست )فرنود آن کشور آموزاندانش تربیت در جهت حیصح زییرهر کشوری مرهون برنامه ندهیآ

 به انگیزشی، یمسأله یک یمثابه به مفهوم است. این انسان شناختی هایتوانایی ممتازترین از خالقیت یکی و مسأله حل 

 علمی هایعرصه در سریع فوق تحوالت و شدن جهانی عصر در موجود هایمعادله و فراصنعت در عصر بقا اساسی شرط عنوان

گردیده واقع درسی ریزانبرنامه و محققان تربیت، و تعلیم شناسانجامعه روانشناسان،تربیت،  و تعلیم علمای عنایت و توجه مورد

های تمام کودکان نمونه"(. 2912منطقی،  (رودترین مسائل آموزشی جهان به شمار میترین و مهمخالقیت یکی از اساسی .است

حمنی، )ر "توانند خالق باقی بمانندبزرگ سالی هم میتوانند خالق بوده و در زندگی ای هستند. تمام کودکان میالعادهخارق

 این به توجه با خالق، جوانان و نوجوانان کودکان، تربیت ضرورت و خالقیت یمسأله افزون روز اهمیت رغم(. علی27: 2912

 هنجارها، پذیرش جهت الزم آمادگی از روحی لحاظ به که شوندمی پرورش و آموزش نظام وارد شرایطی در کودکان که مسأله

 (.2981 برخوردارند )مایلی، تفکرخالق پرورش و اجتماعی رفتارهای ها،مهارت

نام ردازی به ، نظریه پاستترین افرادی که مبحث تفکر واگرا را در زمینه روانشناسی خالقیت مطرح نمودهیکی از برجسته

 (2919ی )مهرمحمد(. 2915 پردازد )سیف،در افراد میگیلفورد است که به اهمیت تفکر واگرا در پرورش خالقیت و ابتکار 

ضروری  کودکان در پرورش خالقیت دیگر بیان به و تازه مفاهیم ایجاد و کشف برای کودکان راهنمایی و تیمعتقد است که هدا

 ،2111) 2زنریآ (.2917دارند )گرمابی، وجود درسی برنامه در تلفیقی صورت به خالقیت و تخیل باشیم که مطمئن بایستی است. ما

 یهااز سال دیبا مانند مهارت خواندن و نوشتنه دقیقاً واگرا،تفکر  یها: پرورش مهارتکندیم انیب( 2917 ،یبه نقل از احمد

 آغاز گردد. یکودک نخستین

 یکی مختلف یکشورها یآموزش یهانظام در سبب شده که امروزه یو اجتماع یو تفکر واگرا در رشد فرد تیخالق تیاهم

 یو اجرا یدارند با طراح یسع یآموزش یهانظام کهی باشد به طور این استعداد )خالقیت( پرورش ،تیو ترب میتعل یاز اهداف عال

 (. 2917)گرمابی،  ندزرداپب خالقیت در انساننسبت به پرورش  مناسبی درس یهابرنامه

 می،شود )کرمحتوای آن، از طریق تحلیل محتوا مشخص میهای ویژگی یک کتاب درسی و نقاط قوت و همچنین ضعف

محتوای آموزشی به طور مستقیم از اهداف کلی نظام و مقاصد یک رشته در هر سطحی که "(. همچنین 2911کرمی،  و اسدبیگی

ی ک فلسفهو ی تواند از این اهداف فاصله بگیرد، زیرا حتمیت مطلق وجود نداردگیرد. با این وصف محتوا میباشد سرچشمه می

های مختلف، در یک مرحله یا در مراحل متفاوت توسعه اقتصادی ارائه دهد. در تواند تفسیرهای متفاوتی را در زمینهمعین می

ک کنند. برای مثال وقتی زبان آموزش، یکنندگان آنها را به یک صورت دریافت نمیضمن اگر محتواها مشابه باشند، دریافت

ند، مفاهیم ککند: کودک آفریقایی که به زبان فرانسه یا انگلیسی تحصیل مین حالت مصداقی بارز پیدا میزبان بیگانه باشد ای

-میکند نخانواده و خویشاوندی، زمان و مکان، زندگی و مرگ را به همان صورتی که کودک فرانسوی یا انگلیسی درک می

در اینجاست که با یکی از مشکالت "(. 85: 2911)لوتان کوی،  "فهمد. این تفاوت در قلمروهای معناشناسی اهمیت فراوان دارد
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ای ه واژهشویم. وقتی کدهند مواجه میآموزش و پرورش تطبیقی یعنی اختالف در تعاریفی که نویسندگان و کشورها ارائه می

شن است، ولی ای روظاهر قاعدهکاررفته را تعریف کرد. این قاعده به مشخص نیست، برای جلوگیری از سوءتفاهم باید کلمات به

بیت دهد که در هر کشور به ترتیب به ترهای تحصیلی نشان از اهمیتی میها و برنامهی طرحشود. مقایسهدر عمل کمتر رعایت می

 اضیاتها )ریهای مختلف ادبی و علمی و محتوای آنها به رشتهی شناختجسمانی و زیباشناختی و نیز در حیطهذهنی، اخالقی، 

 (.81همان: ) "کنندفرمایی میشود. تنوع و تجربه گرایی در این حیطه حکمقدیم یا جدید( و به هر مرحله از رشد کودک داده می

ودک شود که در آن کهای درسی مدارس ابتدایی از این نظر اهمیت زیادی داشته باشد، زیرا به سنی مربوط میشاید کتاب"

-ی انتقادی هنوز رشد نکرده است. بدین جهت کارآیی جامعهنی زمانی که در او روحیهبه سخ بیشترین میزان پذیرش را دارد، یا

هد و دویژه که هنوز در بسیاری از کشورها مدرسه تعداد زیادی از کودکان را پوشش میپذیری بسیار است. بهپذیری و فرهنگ

 کتاب واالی جایگاه همچنین و اهداف تحقق در محتوا میتاه (. با توجه به81)همان:  "کندها عرضه میپایه مشترکی را به آن

مراحل  کلیه درسی و کتب محتوا در ی تلفیقیجنبه یک عنوان به خالقیت متمرکز، ضروری است که های آموزشینظام در درسی

 خالقیت مظهر ریاضی، مثال برای کنندمی فراهم منظور این مساعدتری برای شرایط دروس از برخی و گیرد قرا مدنظر یادگیری

 توانیم (. امروزه2955نوری،  و آموزان تفکر خالق، ضعیف است )کیامنش(. اما در بین دانش2157 اسمیت، و ریتسون(است 

که به  میدهب ادی به کودکان میتوانیآموزش م قیشود. ما از طرآموزش داده تواندادعا کرد که خالقیت صرفاً ذاتی نیست و می

  .ابندیستد و متفاوت مناسب یهاحلو به راه مشکالت بپردازند یتفکر واگرا به بررس قیمعمول فکرکنند و از طر ریغ یهاراه

 هایروش و مناسب یآموزش از محتوای استفاده خالق، کودکان آموزش در مسأله نیترمهم که نیا به توجه با نیبنابرا

 جاد و پرورشیا نهیزم در اتیاضیر جمله از یدرس هایکتاب است و تفکر و تیخالق مسأله، حل ،یابیمسأله گوناگون،

 هایتیو موقع تیخالق پرورش جهت مناسب ییمحتوا ریزی برای تولیدبرنامه با و دارند ایستهینقش شا خالق هایمهارت

 تالش که ییجا آن از باشند؛ داشته یمثبت اریبس ریتأث رانیفراگ تیخالق ییشکوفا و رشد در توانندیم زیانگبر و مسأله مبهم

 و همواره است مستمر مدار ندیفرا و حل مسأله بر یمبتن ییمحتواها دیتول بر کتاب ریاضی اول ابتدایی یدرس برنامه زانیربرنامه

است. شده تدوین و طراحی مسألهحل و مداریفرایند رویکرد اساس بر های ریاضیکتاب محتوای که است بر این آنان ادعای

ای و رویکرد حل مسئله را حفظ کرده است. درحالی که حل مسئله در ( ایاالت متحده، اهداف رویه1227) 2بنا به نظر استیسی 

  های ریاضی ایران نقش ناچیزی دارد و به عنوان هدف اصلی آموزش ریاضیات مطرح نشده است )همان(.کتاب

توای کتاب علوم چهارم ابتدایی از دیدگاه خالقیت گیلفورد پرداختند. ( در پژوهش خود به تحلیل مح2915حیدری و ساالر )

درصد بیشترین اهمیت داده شده است و بعد  1/11نتایج این پژوهش حاکی از آن است که این کتاب، به سطح حافظه شناختی با 

درصد مقدار کمی را به  1/9با  درصد و تفکر ارزشیاب 1/19درصد بیشترین سهم و تفکر واگرا با  8/11از آن تفکر همگرا با 

 خود اختصاص داده است.

های خالقیت گیلفورد پرداخته است. در ( از منظر شاخص2( نیز به تحلیل محتوای کتاب درسی ریاضی )2915اسکندری )

گوناگون ( پایه دهم دوره دوم متوسطه بین سطوح 2محتوای کتاب درسی ریاضی ) دراین پژوهش نتایج حاکی از آن است که 

 .خالقیت گیلفورد تعادل مناسبی وجود ندارد و بایستی در این زمینه تمهیداتی اندیشیده شود

 دهم هیپا 2 یاضیدر کتاب ر لفوردیگ تیتوجه به عوامل خالق زانیم»ای با عنوان ( هم در مقاله2918پورعسکری )موسی

 و به تفکر به سطح تفکر همگرا شده است یشتریب دیم تاکده هیپا یاضیدر کتاب ر، دریافت که «ی(و تجرب یاضیر یهارشته)

تحلیل »ای با عنوان ( در مقاله2912رضا عصاره و ملیحه رحمنی ). علیتوجه شده است یفیدر حد ضع ابیو تفکر ارزش واگرا

تر محتوای کتاب بیش: نتایج این پژوهش نشان داد که« محتوای کتاب فارسی پایه اول ابتدایی بر اساس عوامل خالقیت گیلفورد

پایه اول ابتدایی در حافظه شناختی قرار دارد و در مقایسه با آن، به سطح تفکر واگرا کمتر توجه شده  (بخوانیم و بنویسم)فارسی 

طح حافظه ها بیشتر در دو سنشان داده است که این فعالیت ،ها و تمرینات هر دو کتابنتایج به دست آمده در زمینه فعالیت. است
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ها رزیواختی و تفکر هم گرا بوده و سطح تفکر واگرا از تناسب کمترین برخوردار بوده است. با توجه به اهمیت تصاویر و دستشن

ورزی و تصاویر هر دو کتاب بیشتر به سطح حافظه شناختی توجه شده است و در سطح تفکر باید یادآور شد که در مقوله دست

در ضمن باید توجه داشت که . تفکر واگرا و ارزشیاب نمونه خاصی عنوان نگردیده استهمگرا به چند مورد نادر و در مورد 

ها و تصاویر بیشتر در یکی از عوامل ذهنی گیلفورد )روانی( طراحی گردیده است و به ورزیها، دستمحتوا و تمرینات و فعالیت

ها در محتوای کتاب از تناسب مناسبی وانی آنپذیری توجه کمتری شده و فراعوامل دیگر واگرایی یعنی اصالت و انعطاف

سال  یعلوم تجرب یمحتوای کتاب درس لیتحل»ای با عنوان ( در مقاله2911رضا عصاره و لیال سلیمی )علی .باشدبرخوردار نمی

اند. کرده یدرسی علوم تجربی را بر اساس عوامل خالقیت گیلفورد بررس کتاب« لفوردیگ تیخالق عوامل بر اساس ییدوم راهنما

تعادل  لفوردیگ تیسطوح گوناگون خالق نیب ییدوم راهنما یعلوم تجرب یمحتوای کتاب درس دراین نتایج حاکی از آن است که 

ی کتاب ی تحلیل محتوای کیفپژوهشی در زمینه . اما هیچشود دهیشیاند یداتیتمه نهیزم نیدر ا یستیوجود ندارد و با یمناسب

 است.ابتدایی ایران صورت نگرفتهریاضی پایه پنجم 

مدارس باید برای آموزش و پرورش خالقیت که یک ویژگی مطلوب انسانی است، جدیت نشان دهند. آموزش خالقیت و 

ی تعلیم و تربیت همیشه از حمایت عمومی برخوردار است )منطقی، تفکر خالق به عنوان یکی از اهداف اساسی و شناخته شده

ل یابی، حهای گوناگون مسئلهئله در آموزش کودکان خالق استفاده از محتوای آموزشی مناسب، روشترین مس(. مهم2912

ن ای دارد. تدویهای خالق نقش شایستههای درسی از جمله ریاضیات در ایجاد مهارتمسئله، خالقیت و تفکر است و کتاب

ریزان درسی نامهجا که تالش برر مثبتی داشته باشد. از آنتواند در جهت پرورش خالقیت فراگیران ثأثیر بسیامحتوای مناسب می

های درسی ریاضی پاسخگوی پرورش خالقیت است؟ پژوهشگران شود که آیا کتاببر این امر است، حال این سوال مطرح می

جویی ر پیت پرسش زیاند. و آن را به صوردر این پژوهش این مسئله را در کتاب ریاضی پایه پنجم دبستان مورد بررسی قرار داده

 اند. نموده

ا و معما هها و کاردرکالسها، تمرینهای تحلیل محتوای کیفی، اشکال، فعالیتدراین پژوهش تالش شده است تا از روش

های مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. در پژوهش حاضر، کتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی انتخاب و با مشورت و سرگرمی

چند از متخصصان مورد تحلیل قرار گرفته است. هدف پژوهش، بررسی محتوای موجود در این کتاب و تالش برای بهبود از تنی 

 محتوای آموزشی کتاب ریاضی پنجم ابتدایی است.

شویم که تحلیل محتوای کتب درسی از اهمیت باالیی برخوردار است، و به همین با توجه به مباحث مطرح شده متوجه می

به بررسی  آموزشی کشورمان، این پژوهش در پی آن است که با تحلیل محتوای کتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی در نظامدلیل، 

 مندرج فعلی محتوای ها بپردازد. پژوهشگران با این تحلیل محتوا در پی پاسخ به سواالت مهمی در این زمینه هستند که: آیاآن

 دیدگاه از کتاب ریاضی پنجم ابتدایی، محتوای آیا باشد؟می رورش خالقیتپ کتاب ریاضی پنجم ابتدایی پاسخگوی در

ها ها، تمرینکند؟ هر کدام از محتوای مورد نظر شامل اشکال، فعالیتمی خالق فعالیت درگیر را گیلفورد، یادگیرنده خالقیت

 دارا هستند؟های خالقیت گیلفورد را ها، چه میزان از شاخصها و معما و سرگرمیو کاردرکالس

 کند؟ گیلفورد، یادگیرنده را درگیر فعالیت خالق می خالقیت شاخص منظر آیا کتاب درسی ریاضی پایه پنجم دبستان از

این پژوهش از این نظر که با تحلیل محتوای آموزشی کتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی نقاط قوت و ضعف محتوای مورد 

ظران، نکند، حائز اهمیت است. همچنین به باور صاحبتی جدید در محقق ایجاد میکند و آگاهی و شناختحلیل را مشخص می

ین وصف، گیرد. با امحتوای آموزشی به طور مستقیم از اهداف کلی نظام و مقاصد یک رشته در هر سطحی که باشد سرچشمه می

فاوتی را در تواند تفسیرهای متی معین میلسفهتواند از این اهداف فاصله بگیرد، زیرا حتمیت مطلق وجود ندارد و یک فمحتوا می

های مختلف، در یک مرحله یا در مراحل متفاوت توسعه اقتصادی ارائه دهد. در ضمن حتی اگر محتواها مشابه باشند، زمینه

 ها را به یک صورت دریافت نکنند.کنندگان ممکن است آندریافت

ی ریاضی نظران، کتاب درستوجه به اهمیت خالقیت کودک از دید صاحببنابراین، مسئله پژوهش عبارت است از این که با 

 کند؟ گیلفورد، چه مقدار یادگیرنده را درگیر فعالیت خالق می خالقیت شاخص منظر پایه پنجم دبستان از

 های اساسی به وجود آمده پاسخ داده شود:لذا در این پژوهش تالش شده است تا به پرسش



 ... از ریاضی پنجم دبستانمحتوای کتاب  تحلیل ____________________________________________________________

 

 

اشکال کتاب ریاضی پنجم ابتدایی با سطوح حافظه شناختی، تفکر همگرا، تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب : میزان تطابق 2پرسش

 چقدر است؟

های کتاب ریاضی پنجم ابتدایی با سطوح حافظه شناختی، تفکر همگرا، تفکر واگرا و تفکر : میزان تطابق فعالیت1پرسش

 ارزشیاب چقدر است؟

های کتاب ریاضی پنجم ابتدایی با سطوح حافظه شناختی، تفکر همگرا، تفکر ردرکالسها و کا: میزان تطابق تمرین9پرسش

 واگرا و تفکر ارزشیاب چقدر است؟

ها کتاب ریاضی پنجم ابتدایی با سطوح حافظه شناختی، تفکر همگرا، تفکر واگرا و : میزان تطابق معما و سرگرمی1پرسش

 تفکر ارزشیاب چقدر است؟

 

 روش

 و... اطالعات تحلیل و تجزیه ثبت، توصیف، به توصیفی پژوهش است. محتوا تحلیل نوع از توصیفی پژوهش این روش

آنها بر  مانند ها وها و پاراگرافها، جمله)کلمه متن کیقراردادن اجزای تحلیل محتوا نیز عبارت است از  .پردازدمی موجود

ها و رافپاراگ ایها جمله ایها )کلمه تیکم. اندشده نییتع شیپ( در تعدادی مقوله که از میکنیکه انتخاب م ییحسب واحدها

فراهم  یژوهشپ هایکیمحتوا مانند همه تکن لیهدف تحل". کندیم مشخص را لیتحلاین  جهیمقوله، نت نی( بر حسب اهانیمانند ا

 (. 2911 ،ییزاده چماچا)شعبان"راهنمای عمل است و تیواقع رینو، تصو نشیآوردن شناخت، ب

 پژوهشی دقیق، عمیق و پیچیده است که از طریق تجربه و تحلیل متون به تعیین تعداد تحلیل محتوای کتاب درسی یک شیوه

ها را مشخص کند و ورای توصیف و پردازد تا ارتباط بین مفاهیم، معانی، تأکیدات و داللتهای درون متن میمفاهیم و واژه

یسنده به اقتصادی نودرک موقعیت و شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و  شکار از طریقهای موجود در پیام آبندی مقولهطبقه

تفسیر آثار و پیامدهای پیام در فراگیر بپردازد. تحلیل محتوا شیوه ای از پژوهش است که  در این شیوه محقق به تشریح و بیان 

(.  در این پژوهش تعریف اخیر مورد توجه 19 :2917مرادی، )حسن "پردازدکمی، منظم و عینی محتوای آشکار پِیام می

 نویسندگان است و بر اساس همین تعریف، به تحلیل محتوای کتاب ریاضی خواهند پرداخت.

به چهار است که  2915 – 11های منتشر شده در بین سالریاضی پایه پنجم ابتدایی  ، محتوای کتابپژوهش جامعه آماری

واحد  111شد. نمونه آماری مورد انتخاب، ( تقسیمها و معما و سرگرمیو کار در کالس هاها، تمریناشکال، فعالیتقسمت )

تفکر همگرا،  شناختی،این پژوهش با توجه به انواع اَعمال ذهنی گیلفورد )حافظه انتخابی از کتاب ریاضی پنجم ابتدایی است.

 پردازد.کتاب می تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب( به تحلیل محتوای این

است و آن را در سه بعد )اعمال ذهنی(، )محتوای ذهنی( عامل را شناسایی کرده 272گیلفورد در شناسایی عناصر هوش انسان 

فکر شناختی، تفکر همگرا، تفکر واگرا و تاست. او اعمال ذهنی را شامل چهار دسته فعالیت حافظهو )ثمره فعالیت ذهنی( قرارداده

پردازد، می استی آن قسمت از موضوعات است که تنها به ارائه مطالب و وقایعی که اتفاق افتادهداند. حافظه شناختارزشیاب می

ای نماید. مجموعه عناصر کتاب درسی اعم از متن، سواالت، تکالیف، اشکال و تصاویر که بدون آنکه به دالیل وقوع آن اشاره

ی، مرادگیرد )حسنشناختی فراگیر قرار میی حافظهمحدوده نمایند، درای از تعاریف، حقایق و اصول را معرفی میمجموعه

اره، )سلیمی و عص باشدیم ،استشده از محل اندوزش یابیبازو  عبارت است از آنچه درک(. درواقع حافظه شناختی، 219: 2917

مشخص  گیرییک نتیجه و یک جواب است که در آنشده تعیین قبل از و انعطاف قابلغیر قالبی، (. تفکر همگرا تفکر2911

 آوردن خاطر به متعدد و هایپاسخ و مفاهیم و مطالب به خلق از است (. تفکر واگرا نیز عبارت2917مرادی، وجود دارد )حسن

گذاری و داوری (. در تفکر ارزشیاب، فراگیر به ارزش2918پورعسکری، جدید )موسی هایحلراه ابداع یا ممکن هایحلراه

کند که تا چه اندازه آنچه را در مرحله تفکر واگرا خلق پردازد و صحت و سقم آن را ارزیابی میهای خود میدر خصوص دانسته

 (. 211: 2917مرادی، )حسن "است مفید، صحیح و مناسب است؟کرده

 گیلفورد است.  هوشی ساختار مدل اساس بر ساخته محقق محتوای تحلیل فرم این پژوهش ابزار



_____________________________________________ پویش در آموزش علوم پایه   

گیلفورد  خالقیت هایشاخص ریاضی پنجم ابتدایی با ز فرم محقق ساخته جهت تحلیل محتوای کتابدر پژوهش حاضر، ا

 و تربیت و تعلیم و متخصصان صاحبنظران دو تن از  نظرات از یعنی مشخص شد صوری روایی طریق از ابزار استفاده شد. اعتبار

 دوم سال تجربی علوم درسی کتاب محتوای تحلیل"مشابه با عنوان شد. از آنجایی که پژوهشی  استفاده دانشگاه فرهنگیان اساتید

یابی، فرمی مشابه همین فرم  منظور اعتبار ( انجام شده و به 2912)سلیمی و عصاره،  "خالقیت گیلفورد اساس عوامل بر راهنمایی

 و تربیتی علوم دانشکده رجایی و یدشه تربیت دبیر دانشگاه شناسی روان و تربیتی علوم دانشکده اساتید و صاحبنظران به تایید

 طباطبایی نیز رسیده است، جنبه دیگری از اعتبار برای آن فراهم است. عالمه دانشگاه شناسی روان
 

 فرم محقق ساخته
 درصد جمع معما و سرگرمی هاتمرین و کاردرکالس هافعالیت اشکال عوامل خالقیت گیلفورد

       حافظه شناختی

       تفکر همگرا

       تفکر واگرا

       تفکر ارزشیاب

       جمع

 

 هایافته

های بدست آمده از تطبیق کتاب ریاضی پنجم ابتدایی بر اساس عوامل خالقیت گیلفورد، نتایج با توجه به با توجه به داده

 ها به شرح زیر است:پرسش

: میزان تطابق اشکال کتاب ریاضی پنجم ابتدایی با سطوح حافظه شناختی، تفکر همگرا، تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب 2پرسش

 چقدر است؟ 

شود که سهم حافظه شناختی در اشکال کتاب ریاضی پنجم ابتدایی بیشترین ، مشاهده می2با توجه به جدول و نمودار شماره

( نیز به ترتیت در 2/%9( و تفکر تفکر ارزشیاب )7/%9(. تفکر همگرا)8/%1ی دوم است)در رتبه (. تفکر واگرا18/%8مقدار است)

های بعد قرار دارند. به این معنی که در کتاب ریاضی پنجم ابتدایی، تأکید مؤلفان، بر روی حافظه شناختی و مطالبی است که رتبه

ی ر مرحلهشده است. تفکر همگرا دتالف زیاد، به تفکر واگرا نیز اهمیت دادهاند و باید یادآوری شوند. اما با اخاز قبل آموخته شده

شود، در اولیت آخر قرار دارد. درواقع آموزان از محتوای آموزشی مربوط میبعد قرار دارد. تفکر ارزشیاب که به قضاوت دانش

 شود.متری در آن دیده میاشکال کتاب ریاضی پنجم ابتدایی، بیشتر به مباحث تکراری توجه دارد و تنوع ک
 

 : بررسی اشکال کتاب ریاضی پنجم ابتدایی از نظر دارا بودن سطوح حافظه شناختی، تفکر همگرا، تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب2جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمع تفکر ارزشیاب تفکر واگرا تفکر همگرا حافظه شناختی عوامل خالقیت گیلفورد

 57 2 7 1 87 فراوانی اشکال

 222 9/2 1/8 9/7 8/18 درصد



 ... از ریاضی پنجم دبستانمحتوای کتاب  تحلیل ____________________________________________________________

 

 

 
 2نمودار شماره 

 

های کتاب ریاضی پنجم ابتدایی با سطوح حافظه شناختی، تفکر همگرا، تفکر واگرا و تفکر : میزان تطابق فعالیت1پرسش

 ارزشیاب چقدر است؟

بتدایی، های کتاب پنجم افعالیتیابیم که بیشترین تمرکز مولفان در قسمت در می 1و نمودار شماره 1با توجه به جدول شماره

آموزان توجه (. به این معنی که به پرورش خالقیت دانش87/%8های خالقیت گیلفورد است)بر روی تفکر همگرا از شاخص

ند. به شوند و ابتکاری و خالقانه نیستشده و مشابهی منتهی میهای مشخصها به پاسخاست. در این کتاب، فعالیتکمتری شده

های این کتاب قرار دارد. تفکر ارزشیاب نیز در در محتوای فعالیت %1/1و تفکر واگرا با  %7/11یب، حافظه شناختی با همین ترت

 های کتاب ریاضی پنجم ابتدایی جایگاهی به خود اختصاص نداده است.فعالیت
 تفکر همگرا، تفکر واگرا و تفکر ارزشیابهای کتاب ریاضی پنجم ابتدایی براساس سطوح حافظه شناختی، : بررسی فعالیت1جدول شماره

 جمع تفکر ارزشیاب تفکر واگرا تفکر همگرا حافظه شناختی عوامل خالقیت گیلفورد

 82 2 8 12 27 فراوانی هافعالیت

 222 2 1/1 8/87 7/11 درصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 1نمودار شماره 
 

فکر ابتدایی با سطوح حافظه شناختی، تفکر همگرا، تهای کتاب ریاضی پنجم ها و کاردرکالس: میزان تطابق تمرین9پرسش

 واگرا و تفکر ارزشیاب چقدر است؟

ه های این کتاب، بها و کاردرکالسشود که تقریبًا نیمی از تمرین، دریافت می9و و نمودار شماره 9با توجه به جدول شماره 

های کتاب ها و کاردرکالسبیشترین سهم را در تمرین %8/72شوند. پس حافظه شناختی با یادآوری مطالب گذشته مربوط می

بعد از حافظه شناختی،  %9/1و تفکر ارزشیاب با  %1/5، تفکر واگرا با %9/91ریاضی پنجم ابتدایی دارد. به ترتیب تفکر همگرا با 

 ایی قرار دارد.های کتاب ریاضی پنجم ابتدها و کاردرکالسمورد توجه مولفان و برنامه ریزان درسی در قسمت تمرین
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 های کتاب ریاضی پنجم ابتدایی براساس سطوح حافظه شناختی، تفکر همگرا، تفکر واگرا و تفکر ارزشیابها و کاردرکالس: بررسی تمرین9جدول شماره 

 جمع تفکر ارزشیاب تفکر واگرا تفکر همگرا حافظه شناختی عوامل خالقیت گیلفورد

 11 1 5 97 17 فراوانی هاها و کاردرکالستمرین

 222 9/1 1/5 9/91 8/72 درصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 9نمودار شماره 

های کتاب ریاضی پنجم ابتدایی با سطوح حافظه شناختی، تفکر همگرا، تفکر واگرا و : میزان تطابق معما و سرگرمی1پرسش

 تفکر ارزشیاب چقدر است؟ 

 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی، تنها به تفکر واگرا توجه شدههای های صورت گرفته، در معما و سرگرمیبا توجه به تحلیل

 شود.آموزان میاست. این امر موجب افزایش و تقویت خالقیت دانش
 

 های کتاب ریاضی پنجم ابتدایی براساس سطوح حافظه شناختی، تفکر همگرا، تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب: بررسی معما و سرگرمی1جدول شماره

 جمع تفکر ارزشیاب تفکر واگرا تفکر همگرا حافظه شناختی گیلفوردعوامل خالقیت 

 5 2 5 2 2 فراوانی هامعما و سرگرمی

 222 2 222 2 2 درصد

 

 

 

 

 

 

 1نمودار شماره        

براساس محاسبات انجام شده در کتاب ریاضی پنجم ابتدایی وضعیت کلی کتاب در سطح عوامل خالقیت گیلفورد به صورت 

 نشان داده شده است:زیر 

 7جدول شماره
عوامل خالقیت 

 گیلفورد
 درصد جمع معما و سرگرمی هاتمرین و کاردرکالس هافعالیت اشکال

 71 217 2 17 27 87 حافظه شناختی

 91 51 2 97 12 1 تفکر همگرا

 22 17 5 5 8 7 تفکر واگرا

 2 9 2 1 2 2 تفکر ارزشیاب

 222 191 5 11 82 57 جمع
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درصد،  71ا ی آن است که به سطح حافظه شناختی بنتایج کلی گرفته شده از تحلیل کتاب ریاضی پنجم ابتدایی نشان دهنده

درصد )که درواقع مقدار بسیار کمی است( توجه شده  2درصد و تفکر ارزشیاب  22درصد، تفکر واگرا با  91تفکر همگرا با 

 و تفکر ارزشیاب کمترین سهم را دارند. است در این مقایسه، حافظه شناختی بیشترین 
 

 گیرینتیجهبحث و 

واحد به  29واحد انتخاب شده، به سطح حافظه شناختی و  211واحد،  111در نگاه کلی به کتاب ریاضی پنجم ابتدایی از 

تواند واحد به سطح تفکر ارزشیاب اختصاص یافته است. بنابراین کتاب کمتر می 1واحد به تفکر واگرا و  11سطح تفکر همگرا و 

  شرایط را برای بروز خالقیت فراهم کند.

به سطح  های خالقیت گیلفورددهد که محتوای کتاب ریاضی پنجم ابتدایی با توجه به شاخصنتایج این پژوهش نشان می

ی رسد که در برنامه درسی و محتوای آموزشی کتاب درسحافظه شناختی و تفکر همگرا توجه بیشتری داشته است. به نظر می

اساس، دیدگاه گیلفورد، هر چهار عامل خالقیت، در کنار یکدیگر باعث تقویت نظر شود زیرا بر ریاضی پایه پنجم باید تجدید

 شود. خالقیت فرد می

همچنین، نتایج این پژوهش گویای آن است که اَشکال این کتاب، تنها به سطح حافظه شناختی توجه دارند. با توجه به این 

نظیم محتوای شود که در تهیه و تریزان پیشنهاد میمؤلفین و برنامهکه اشکال از ابزارهای مهم در پرورش خالقیت است، بنابراین به 

 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی، از اشکال در سطح تفکر واگرا و ارزشیاب و همگرا بیشتر استفاده کنند.

ه طح حافظی آن است که به بیشترین توجه به سنتایج کلی گرفته شده از تحلیل کتاب ریاضی پنجم ابتدایی نشان دهنده

درصد است. این نتایج به  2درصد و تفکر ارزشیاب  22درصد، تفکر واگرا با  91درصد، پس از آن تفکر همگرا با  71شناختی با 

کند. ری میها را یادآواین معنا است که بیش از نیمی از محتوای کتاب ریاضی پنجم ابتدایی، به مباحث تکراری اشاره دارد و آن

آموزان را به ابتکار و نوآوری وادار نخواهد کرد. پس از این سطح، سطح آموزان ندارد و دانشدانشبنابراین هیچ تازگی برای 

به غیر  شوند. یعنی چیزیهای مشخص ختم میهای موجود در محتوای این کتاب، به پاسختفکر همگرا اهمیت دارد. یعنی پرسش

های گوناگون تفکر نخواهند کرد و یک روش را پیش ها و پاسخحلآموزان به راهها، درست نیست. بنابراین دانشاز این پاسخ

ریاضی  شود، به مقدار تقریبًا کمی در محتوای کتابگیرند. تفکر واگرا که منجر به تقویت بیشتر خالقیت در شاگردان میمی

آن،  وزان نخواهد بود. پس ازآمی کنجکاو و خالق دانشکننده و پاسخگوی روحیهپنجم ابتدایی موجود است که این مقدار قانع

ی پژوهش اسالمی ی این پژوهش با نتیجهتفکر ارزشیاب به کمترین میزان )مقدار ناچیز( در محتوای این کتاب موجود است. نتیجه

تحلیل محتوای کتاب درسی ریاضی پنجم ابتدایی از دیدگاه الگوی »(همسو است. در پژوهش یاد شده با عنوان 2911کلیجی )

ر ارزشیاب کتاب ریاضی پنجم ابتدایی به سطح حافظه واگرا و تفک دست یافتند کهبا استفاده از جدول و نمودار « گیلفوردخالقیت 

 .کم توجه کرده است و بایستی تمهیداتی در این زمینه اندیشه شود

ه به اینکه ده است. با توجها به تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب به میزان کمی توجه شها و تمرینها و کاردرکالسدر فعالیت

ر موجب ها اختصاص یافته است و این امها و تمرینها و کاردرکالسسهم باالیی که به تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب در فعالیت

شکال، شود که در تهیه و تدوین اریزان درسی پیشنهاد میشود، به مؤلفان و برنامهایجاد و تقویت خالقیت در یادگیرندگان می

های کتاب ریاضی پنجم ابتدایی به سطح تفکر ارزشیاب و یا واگرا اهمیت ها و معما و سرگرمیها و کاردرکالسها، تمرینالیتفع

 بیشتری دهند. 

 

 

 

 

 

 



_____________________________________________ پویش در آموزش علوم پایه   

 منابع

 شدهکسب و شده اجرا قصد شده، درسی برنامه سه بین هماهنگی و همخوانی میزان (، بررسی2917غالمعلی ) احمدی،

 . 72-11 :1، شماره11فصلنامه تعلیم و تربیت. دورهابتدایی،  دوره علوم آموزش جدید برنامه در

پایه دهم دوره متوسطه بر  2بررسی محتوای کتاب ریاضی  (.2915بهادران، حمیدرضا )اسکندری، مهتاب و رضازاده

 .2، شماره1، دورهابتکار و خالقیت در علوم انسانی، اساس الگوی خالقیت گیلفورد

تحلیل محتوای کتاب درسی ریاضی پنجم ابتدایی از دیدگاه (. 2911کالیی، علی )متهکلچی، مسعود و ابراهیمیاسالمی

ی و ، مطالعات اجتماعسومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی الگوی خالقیت گیلفورد،

 .فرهنگی،تهران

 ، انتشارات آییژ. تاب درسیتحلیل محتوای ک(، 2917مرادی، نرگس )حسن

ومین س(. تحلیل محتوای کتاب علوم چهارم ابتدایی از دیدگاه خالقیت گیلفورد، 2915حیدری، فردوس و ساالر، پریسا )
دانشگاه فنی و حرفه ای  -ISR محمودآباد، موسسه علمی پژوهشی ،کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش

 .محمودآبادآموزش و پرورش  -کشور 

ایان نامه پی اول ابتدایی بر اساس عوامل خالقیت گیلفورد، (، تحلیل محتوای کتاب فارسی پایه2912رحمنی، ملیحه )
 کارشناسی ارشد برنامه ریزی، دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسالمی و احد تهران مرکزی.

 اساس عوامل بر راهنمایی دوم سال تجربی علوم درسی کتاب محتوای تحلیل(، 2912سلیمی، لیال، عصاره، علیرضا )

 .1، شماره: 1، دورهالقیت در علوم انسانیفصلنامه ابتکار و خخالقیت گیلفورد، 

 پنجم، چاپ دوازدهم. تهران: آگاه. راستیو، یپرورش یروانشناس(، 2915)اکبریعل ف،یس

 تیخالق عوامل بر اساس ییدوم ابتدا یهای فارسمحتوای کتاب لیتحل یبررس، (2911) دیحم ،ییچماچاشعبانزاده

 .ییارشد، دانشگاه عالمه طباطبا یکارشناس نامهانیپا ،لفوردیگ

 ، تهران: سمت.های آموزشی و پرورشیمهارت(، 2911شعبانی، حسن )

 خالقیت رشد با رابطه در ابتدایی دوره ریاضی درسی کتب تحلیلی (، بررسی2919اهلل )نعمت آبادی، نجف صالحی

 .طباطبایی عالمه دانشگاه ارشد، کارشناسی نامهپایان فراگیران،

 .71 -18: 2شماره، 1 دوره ،یروانشناخت هایپژوهش ،آن یریگنو در اندازه یهاوهیو ش تیخالق (،2951) جمال ،یعابد

 .5شماره ،یآموزش لوژیمجله رشد تکنو ،آموزاندانش تیو پرورش خالق یمحتوای درس ،(2981اهلل )فرج ان،یفرنود

پایه اول متوسطه بر اساس  2(. تحلیل محتوای کتاب ریاضی 2911مهدی. ) ،کرمی ،پژمان ،اسد بیگی ،زهره ،کرمی

 .251-285: 22، شماره22، دورهپژوهش در برنامه ریزی درسی .تکنیک ویلیام رومی و حیطه شناختی بلوم

 ، تهران: انتشارات سمت.دکتر محمد یمنی ترجمه، تطبیقیآموزش و پرورش (. 2911کوی، لوتان)

گاشت نتک ،دوره ابتدایی المللی تیمز ریاضیاتهای سومین مطالعه بینیافته (،2955)علیرضا و نوری، رحمان  کیامنش،

 ، واحد انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت. 11شماره 

، وردلفیگ تیخالق شاخص از منظر ییبتدادوره ا یعلوم تجرب یهاکتاب یمحتوا لیتحل(، 2917گرمابی، حسنعلی )

 .91تا  25: 7سال دوم، شماره  ، دانشگاه عالمه طباطبایی،دبستان و دبستانشیفصلنامه مطالعات پ

 .تهران دانشگاه تهران، محمود، منصور، ترجمه ،شخصیت تحول و پدیدآیی ساخت، (،2981مای، لی )

-دانش در تیآموزش خالق ریثأت یدبستان، بررس یدرس یهادر کتاب تیخالق دهیپد ی، بررس(2912) یمرتض ،یمنطق

 .معلم تیدانشگاه ترب ،یرساله دکترآموزش آنان،  یبرا ییالگو هئو ارا ییآموزان ابتدا

 یاضیر یهارشته)دهم هیپا 2 یاضیدر کتاب ر لفوردیگ تیتوجه به عوامل خالق زانیم(، 2918پورعسکری، بتول)موسی

 .91-17: 1، شماره 9دوره  ،هیدر آموزش علوم پا شیپوی(، و تجرب

 .مدرسه تهران: انتشارات ی،چگونگ و ییچرا ،یستیچ آموزش هنر،(، 2919) محمود ،یمهرمحمد

https://www.civilica.com/JournalIssue-JR_BPJ-2-4=فصلنامه-ابتکار-و-خلاقیت-در-علوم-انسانی.html
https://www.sid.ir/Fa/Journal/JournalListPaper.aspx?ID=2676
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