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 میزان توجه مولفین کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی به مولفه های خالقیت گیلفورد

  
مدرس  –دبیر آموزش وپرورش شهرستان علی آبادکتول استان گلستان -کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی:  رضا شیرازی -1

 نویسنده مسئول-reza51122@yahoo.comرایانامه :- ایت اله خامنه ای وامام خمینی)ره( دانشگاه فرهنگیان
 

 شناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان آیت اله خامنه ای استان گلستاندانشجوکار : فریده زنگانه -2

 شناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان آیت اله خامنه ای استان گلستاندانشجوکار : زهرا بزی -3

 آیت اله خامنه ای استان گلستان شناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیاندانشجوکار :آنه بخت اونق -4

 

 چکیده

 آمداده را یادگیرنددگان تربیت باید و تعلیم .دارد کشور هر ترقی و تمدن و اقتصادی پیشرفتهای با تنگاتنگی ارتباط پرورش خالقیت

 و محتدوا لتحلید ندو  از پیمایشی-پژوهش توصیفی این در تحقیق روش : کنند استفاده خالق تفکر از خود مسأله حل در تا کند

 سدال در علوم تجربی پایه چهارم دوره ابتداییجدیدالتالیف  درسی کتاب محتوای شامل وهشپژ این آماری جامعه.باشد می کاربردی

 محتوای تحلیل فرم تحقیق این ابزار .است گردیده انتخاب آماری جامعه حجم با برابر نمونه حجم .باشد می 1354-59تحصیلی

علوم تجربی پایده جدیدالتالیف  درسی کتاب محتوای تحلیل برای .باشد می گیلفورد خالقیت عوامل الگوی به توجه با ساخته محقق

سدوات   اول مرحلده در .اسدت شدده انجدام مرحله سه در کار این .است شده استفاده گذاری کد یک طرح از چهارم دوره ابتدایی

 طبقده با ها قسمت تمامی در واحدها کلیه دوم مرحله در ری میشود؛،تمرینا  وکاردرکالسها وفعالیتهای کتاب مشخص شده وکد گذا

 در کده کلیه واحدها سوم مرحله در و ثبت شده؛ مربوطه جداول در و شده داده مطابقت گیلفورد خالقیت شاخصهای ازنظر نظر، مورد

 و تعلدیم متخصصدان اساس نظرا  بر تحقیق روایی ابزار .اند شمارش شده و شناسایی داشتند قرار گیلفورد خالقیت وح مختلفسط

توصدیفی  آمدار از اسدتفاده بدا حاصدل های داده است گرفته قرار محاسبه مورد هولستی اساس فرمول بر پایایی و بود قبول تربیت قابل

 نظرمحتوایاز علوم تجربی پایه چهارم دوره ابتدایی کتاب جدیدالتالیف بررسی  مقاله ینا هدف .است گرفته قرار وتحلیل تجزیه مورد

 می باشد. خالقیت رشد برای مناسب آموزشی

نیدز توجده  واگر تفکر به و دارد همگرا تفکر سطح به حد از بیش تأکید علوم تجربی پایه چهارم دوره ابتداییجدیدالتالیف  درسی کتاب

 .است نموده توجه ضعیفی حد در ارزشیاب تفکر در دارد اما

 وجود مناسبی تعادل گیلفورد خالقیت گوناگون سطوح بین تجربی پایه چهارم دوره ابتدایی علومجدیدالتالیف  درسی کتاب درمحتوای

 .شود اندیشیده تمهیداتی زمینه این در بایستی و ندارد

 .گیلفورد خالقیت خالقیت،عوامل ، دوره ابتدایی ،علوم تجربی پایه چهارم  جدیدالتالیف درسی کتاب محتوا، تحلیل :واژه کلید
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 مقدمه

 تعدالی بداری خالقیدت مطلدق قدر  از شعاعی توان این تردید بی که اوست امتیازا  از و آدمی فرد به منحصر شگفتیهای از یتخالق

 شک یکی بی .میگردد رهنمون خالق صفا  به نشانه ها همین رهگذر از را انسان و است شده نهاده ودیعه به آدمی روان در که است

 آرمدان اهدداف میتواندد انسان که است ویژگی کمک همین به .است او خالقیت یا و آفرینندگی  قدر انسان، ویژگیهای زیباترین از

 که درحالی .است همگانی امری کودکان خالقیت در اندرسن، گفته به .سازد شکوفا را خود تواناییهای و آورد پدید را خود گرایانه

 خانزاده( است پیش آمده بشر عظیم توانایی سراین بر چه که پیش میآید سؤال این بنابراین، .ندارد وجود تقریباً بزرگساتن بین در

 (؟1358 ،

 ارزشدمندترین را شداگردان خالقیت قوه پرورش دنیا کشورهای .است انسان شناختی تواناییهای ممتازترین از خالقیت و مسأله حل

 و تعلیم .دارد کشور هر ترقی و تمدن و اقتصادی تهایپیشرف با تنگاتنگی ارتباط پرورش خالقیت زیرا میآورند؛ شمار به تربیتی هدف

 خالق انسانهای به احتیاج آینده دنیای زیرا .کنند استفاده خالق تفکر از خود مسأله حل در تا کند آماده را یادگیرندگان تربیت باید

 (.1378 آبادی، نجف صالحی) دارد

 داندش به میتوانند علوم آموزش .باشد جامعه برای مفید چیزهای عنیم به میتواند دانش آموزان در علوم آموزش بهترین حقیقت در

 .نماید کمک دیگر کس هر برای روشن ای آینده و سالم محیط یک قوی، اقتصاد یک ساختن برای مسئول یک شهروند عنوان به آموز

 بدا اندیشدمندانه همکداری بده را آنهدا و دهندد گسترش را فهمشان و درك میزان تا میکند کمک آموزان دانش به علوم خوب آموزش

 جامعده یک برای میتواند علوم مهارتهای و دروس .نماید ترغیب و تشویق آراسته و آزاد جامعه یک نگهداری و ساخت در شهروندان

 اندارکی،) بیداورد ارمغدان بده را کسدی هدر بدرای روشدن ای آینده و سالم محیطی قوی، اقتصادی بیشتر، پذیری مسئولیت شهروندان

1387.) 

 فدرا را دانشدآموزان پیرامدون باید زیادی ولوازم اشیاء .میشود مربوط درسی برنامه کل به حقیقت در علوم آموزش در خالقیت بحث

 بده رسدیدن معیارهدای تا بیاموزد را دیگران آثار و خویش کار از سازنده انتقاد باید او .دارد وا اشیاء درباره خالق تفکر به را او تا گیرد

 وابسدته کودکدان در حسداس کدامالً درك نوعی وجود به الزاماً و ندارد منفی ماهیت انتقاد گونه این .ببرد بات خود در را قخال تفکر

 زمینه پرورش در .کرد ایجاد معلمان و والدین هدایت و تجربه جمله از گوناگون، شرایط تحت میتوان نیز را ها جنبه این زیرا نیست

 خودشدان کنندد، مشاهده را آنها کنند، بررسی را مسائل بتوانند که آوریم وجود به آموزان دانش را آمادگی بایداین خالق و علمی تفکر

 (1381 گرده، سرداری)باشند مناسب حل راه یافتن درصدد آنها برای و کنند مشخص و شناسایی را مسائل

 تحقیق اهمیت و مسأله بیان

 یدا و خالقیدت آمدوزش .دهندد نشان جدیت آن پرورش یا و آموزش برای یدبا مدارس که است انسانی مطلوب ویژگی یک خالقیت

 اسدت بدوده برخدوردار عمدومی حمایت از همیشه تربیت، و تعلیم شده شناخته و اساسی هدفهای از یکی عنوان به خالق، تفکر تربیت

 (1331منطقی،)

 ریاضدی و تجربدی علدوم دروس در ایراندی آموزان انشد عملکرد که است آن ی دهنده نشان تیمز طرح مانند آزمونهایی نتایج بررسی

 سداختن مانندد هدم مهارتهایی ودر ندارند را ترکیبی و قضاوتی کاربردی، سؤات  به پاسخ توانایی آموزان دانش بیشتر و نیست مناسب

 داده نشدان ( 1387 ) جهانی تحقیق نتایج( 2004 مارتین از نقل به جهانی) دارند قرار پایینی مرتبه در مسأله حل و فرضیه

 روشدهای بدا کده است علمی واقعیتهای انتقال و معلوما  انوا  فراگیری بر تأکید بیشترین ایران، درسی ریزی برنامه نظام در که است

 ) ریحدانی کده است مفهومی دانش مقابل در ای رویه دانش همان آن حاصل و میشود تحمیل یادگیرندگان به ای وحافظه مکانیکی

 آموزشدی ازمحتوای استفاده خالق، کودکان آموزش در مسأله مهمترین  اوت که این به توجه با بنابراین .میکند رحمط ( 1388

 زمینه در تجربی علوم و ریاضیا  جمله از درسی کتابهای و است تفکر و خالقیت مسأله، حل یابی، مسأله گوناگون، روشهای و مناسب

 انگیدز بدر مسأله و مبهم وموقعیتهای خالقیت پرورش جهت مناسب محتوایی تدوین با و نددار شایستهای نقش خالق مهارتهای ایجاد

درسدی  برنامده ریدزان برنامه تالش که جایی آن از ثانیا باشند؛ داشته مثبتی بسیار تأثیر فراگیران خالقیت شکوفایی و رشد در میتوانند

 برعلوم  کتابهای محتوای که است براین آنان ادعای وهمواره است مستمر مدار فرایند و مسأله حل بر مبتنی محتواهایی تولید بر علوم

 در مندرج فعلی محتوای آیا :که پیش میآید سؤال این بنابراین است؛ شده تدوین و طراحی مسأله حل و مداری فرایند رویکرد اساس
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 دیددگاه از ،علدوم درسدی کتابهدای محتوای یاآ و میباشد؟ خالقیت پرورش پاسخگوی به ویژه کتب جدیدالتالیف علوم درسی کتابهای

 میکند؟ خالق فعالیت درگیر را گیلفورد،یادگیرنده خالقیت

 اصدرار آموزان دانش خالق دانش کسب و منطقی تفکر پرورش و مداوم مستقیم، آموزش بر درسی کتب محتوای دارد ضرور  بنابراین

 و سدر جواندان و نوجواندان کودکان، تربیت و تعلیم به که والدین و علمانم تا باشد متکی اصولی بر درسی محتوای انتخاب یعنی ورزد

 آموزان دانش تمامی چون دیگر طرف از .دهند انجام مطلوب و شایسته نحو به را خود وظیفه اصول، آن از پیروی با بتوانند کاردارند

 سدرمایه ایدن به ناپذیری جبران خسار  آنان به توجه عدم میروند، شمار به کشور هر ملی های سرمایه از خالق آموزان دانش ویژه به

 آمدوزش و پدرورش جهدت در صدحیح ریزی برنامه مرهون کشوری هر آینده و ترقی و پیشرفت بنابراین .کرد خواهد وارد خدادادی

 دامنه و وسیع حقیقا ت یادگیرندگان به مربوط مسائل و ابعاد تمامی در اینکه مگر نیست پذیر امکان مهم امر این و است آموزان دانش

 (.1335فرنودیان،( گیرد صور  داری

 شناسدان روان نظدر بده بنا سنی مرحله این میباشند و سالگی 13تا 3 سنی رده در کشورمان ابتداییدوره  دانش آموزان که جا آن از

 بده و بپدردازد دیگری موضو  به یک موضو  از میتواند راحتی به که طوری به است پذیری انعطاف دارای او تفکر مرحله این در رشد،

و مرحلده آمدادگی بدرای دوران است؛ احتمات  بینی پیش به قادر زیرا نشود، گم در سر آمده، دست به عادی غیر نتایج از زیاد احتمال

 و درسدی کتدب نتدوی در آموزان دانش رشدی نیازهای و تواناییها ویژگیها، به توجه رو، این از نوجوانی وشرو  تفکر انتزاعی می باشد،

 .است برخوردار بسیاری اهمیت از درسی ریزیهای برنامه

 :نمود بیان زیر موارد در میتوان را حاضر پژوهش ضرور  و اهمیت کلی طور به

پدژوهش  ایدن یافتده هدای از میتوانندد ومددیران معلمان مؤلفان، ،علوم درسی برنامه سیاستگذاران و اندرکاران دست ریزان، برنامه -

 .نمایند هاستفاد

 .باشد مدار فرایند محتواهایی تولید درجهت درسی کتابهای مؤلفان برای مناسبی بازخورد میتواند تحقیق این های یافته و نتایج -

 قرار استفاده مورد بعدی پژوهشهای در میتوانند که ایجادمیگردد علوم کتابهای به ویژه درسی کتابهای محتوای تحلیل برای الگویی- 

 .گیرد

 نتدایج بیان و گیلفورد خالقیت آموزش الگوی روش با علوم تجربی دوره ابتدایی جدیدالتالیف درسی کتاب تطبیق میزان بررسی با- 

 بده که کنند طراحی را سؤاتتی،تمرینا  و فعالیتها فعال، محتوای تولید بر عالوه که میگردند امر این متوجه علوم کتابهای مؤلفان آن،

 .گردد منجر خالقیت پرورش

 تحقیق اهداف

 کلی هدف

 خالقیدت عوامدل اسداس بدر علوم تجربی پایه چهارم دوره ابتدایی جدیدالتالیف درسی کتاب درسی کتاب محتوای تطبیق میزان تعیین

 .گیلفورد

 جزئی اهداف

 عوامدل بدا داییعلوم تجربی پایه چهارم دوره ابتد جدیدالتالیف درسی کتاب) سوات  وپرسشهای (محتوا تطبیق میزان تعیین- 1

 ارزشیاب تفکر و واگرا تفکر همگرا، تفکر شناختی، حافظه شامل که گیلفورد خالقیت

علدوم تجربدی پایده چهدارم دوره  جدیددالتالیف درسدی کتاب درمحتوای گیلفورد خالقیت عوامل از یک هر سهم و فراوانی تعیین- 2

 .ابتدایی

 پژوهش پرسشهای

 حافظده سدطوح با علوم تجربی پایه چهارم دوره ابتدایی جدیدالتالیف درسی کتابو  فصول سوات  وپرسشهای مجم تطبیق میزان -

 ارزشیاب چقدراست؟ تفکر و واگرا تفکر تفکرهمگرا، شناختی،

 خالقیت مفهوم

 ورشدی،پر قلمروهدای در جمله از روزانه زندگی سطوح همه در تقریباً که است بوده پیچیده بسیار و گسترده مفهومی همواره خالقیت

 (. 2007 همکاران، فینکو)است کرده نفوذ ما شغل و اقتصاد همچنین و علمی و فرهنگی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 ابعداد از بعددی خالقیدت طرفی از میدهند، راشکل خالق تفکر مجمو  در که است شده تشکیل عناصری مجموعه از واقع در خالقیت

 گونداگون تحقیقدا  و مطالعدا  وجدود بدا بنابراین .کرد بیان  کلما قالب در راحتی به توان نمی را انسان رفتار و است انسان رفتار

 (1372 عابدی، )است نشده ارائه خالقیت از قبولی قابل و جامع تعریف هنوز روانشناسان و پرورش و آموزش متخصصان

 به میتوانیم آموزش طریق از ما .شود داده میتواندآموزش بلکه نیست ذاتی خالقیت که نمایاند می چنین روانشناسی چارچوب امروزه

 دسدت مناسدب حلهای راه به و بپردازند مشکال  بررسی به واگرا تفکر طریق از و کنند معمولفکر غیر راههای به که دهیم یاد کودکان

 .یابند

 قدادر ار یادگیرنده که نظریاتی مقابل در وحساسیت پذیری انعطاف ابتکار، قدر  از است ترکیبی خالقیت متفکران، از برخی عقیده به

 .بود خواهد دیگران خشنودی احتماتً و شخصی رضایت آن حاصل که بیندیشد مولد و نتایجمتفاو  به نامعقول تفکر از خارج میسازد

 نسدبت میالدی 1875 به را کلمه این آکسفوردظهور نامهی واژه در .ندارد طوتنی عمر خالقیت واژه که میکند اشاره همچنین او

 (1332اسدی،) است آورده میان به سخن(oxford) خالق قدر  از کتابی در که میدهد

 بده که جدیدی های ایده و عقاید وی نظر از .باشد کاربردپذیر که میداند جدید وعقایدی ها ایده را خالقیت ( 2007) نیمن لیندا

 خالقیدت وی باشد، وتعهد یاقاشت مستلزم که است جدید چیزی ایجاد فرایند خالقیت نیست، بیش پردازی خیال یک نپیوندد واقعیت

 .میداند ها هاوسمبل افسانه از متأثر را

 ومشدکال  مسدأله حدل منظور به وابتکاری، اکتشافی دسترس، وقابل صحیح مناسب، مفید، جدید، پاسخ را خالقیت (2009)پندی  

 .میداند

 پرورش و آموزش در خالقیت

 و نشداط خلدق بدرای انسدان .اسدت فعال زندگی تزمۀ نوآوری و قیتوخال است شدن نو حال در لحظه هر امروزی، پیچیده زندگی

 از گریدز و مانددن زندده بدرای انسانی جامعه .کند ارضا را خود طلبی تنو  انگیزه تا است ابتکار و نوآوری مند نیاز زندگی در پویایی

 پیشدروی در "نوآورباشدید و خدالق اینکه مگر شماست انتظار در نابودی" شعار امروزه .دارد نیاز نوآوری و تحول به ایستایی و مرگ

 (1387 پور، مهدوی)دارد قرار انسانها همه

 از دار جهدت و صدحیح اسدتفاده و وندوآوری خالقیت پرورش و رشد زمینه آوردن فراهم وظیفه یکسو از آموزشی سازمانهای رو این از

 از و است جامعه در ...و اجتماعی اقتصادی، فرهنگی، توسعه ساز زمینه خود، این که دارند عهده بر را افراد تواناییهای و استعدادها

 همچندین،  (1379 پیرخائفی،)میباشد سازمانی سطوح در آوری نو و خالقیت از مندی بهره و پرورش نیازمند پویایی برای دیگر سوی

 (1333،حسینی) نماییم تمرین را ییمهارتها است تزم نماییم، استفاده خالق یا جانبی تفکر از بخواهیم اگر است معتقد دوبونو

 درسی برنامه در خالقیت

 اندیشدیدن های شیوه عنوان به چیزی آن محتوای در طرفی از و باشد تدریس منبع تنها درسی کتاب آموزشی نظام یک در چه چنان

 خود درسی کتاب محدود ارچوبچه این از تا شد نخواهد فراهم فرصتی آموز دانش برای مسلماً باشد، نشده منظور خالقیت، پرورش یا

 افدزایش بدرای مفیدد راه خالق،یدک تفکدر تدریس .بیاندیشد خود درسی برنامه تنگ ی محدوده از فاتر دنیایی به و فراتربگذارد را پا

 (2009دیگران، وفرندو آگوست (تاس خالقیت و ابتکار قابلیت

 تفکدر ندام بدا چیدزی میگویند و داد تعلیم مجزا درسی عنوان به و یممستق صور  به را تفکر توان نمی هرگز که اند باور براین افرادی

 فرآینددهای همده ایدن بدا دارد، خود به مخصوص فکری الگوهای و نیازها اصطالحا ، درس هر که است درست .ندارد وجود صرف

 فرضدیه" ،"جدایگزین راهکارهای جستجوی" ،"اولویتها ارزیابی" مثال، عنوان به هستند، مشترك دروس این همه در گوناگونی بنیادی

 کدردن فکدر مسدتقیم تدریس برای عملی راه هیچ که ادعا این .است اعمال قابل ای حیطه هر در "جدید های ایده تولید"و "سازی

 ی دوره درخدالل دبستانی کودك هر ونزوئال در دارد وجود عملی راههای که البته .باشد اطالعی بی ازروی میتواند فقط ندارد وجود

 (1387 لنگرودی،)میکند شرکت تفکر کالس در ساعت دو ای هفته حصیلشت

 سیاسدتهای و درسدی برنامده معلمدان، برای آن جایگاه و است عمومی یکپدیده دانشگاهها، و مدارس درسی برنامه در خالقیت اهمیت

 هددف کده اند کرده باور مردم بیشتر .( 2008 گامالش ال،) میباشد عمومی اقتصاد و صنعت تجار ، در آن اهمیت اندازه به آموزشی،

 هددف ایدن .کامدل انسدان عندوان به آنان تربیت و تعلیم تا است کارگر منزله به آینده برای کودکان سازی آماده ما، ابتدایی مدارس
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 خالقدی،ا همددلی،آگاهی و موفقیدت یدادگیری، بده عشق مدارسما، در که است معنا بدین استخدام، برای کودکان سازی آماده محدود

 اطال  و فکری کنجکاوی تخیل، و خالقیت خشونت، وعدم صلح محیطی، زیست آموزی سواد اجتماعی، مسئولیت ها، رسانه با آشنایی

 مورد دانش میتوانیم ما که است راههایی بهترین از یکی آن، بررسی از پس درسی برنامه در بازنگری.شود نمی تدریس عمومی رسانی

 ( 2008 ،ولک) نماییم معنادارتر را، آن نامحدود مهارتهای و محتوا و کرده تدریس را نیاز

 علوم آموزش و خالقیت

 فدرا را آموزان دانش پیرامون باید زیادی ولوازم اشیاء .میشود مربوط درسی برنامه کل به حقیقت در علوم آموزش در خالقیت بحث

 بده رسدیدن معیارهدای تا بیاموزد را دیگران آثار و خویش کار از سازنده قادانت اوباید .دارد وا اشیا درباره خالق تفکر به را او تا گیرد

 وابسدته کودکدان در حسداس کدامالً درك ندوعی وجود به الزاماً و ندارد منفی ماهیت انتقاد گونه این .ببرد بات خود رادر خالق تفکر

 زمینده پدرورش در .کدرد ایجاد معلمان و والدین وهدایت تجربه جمله از گوناگون، شرایط در میتوان نیز را ها جنبه این زیرا نیست

 کنند،خودشدان مشاهده را دیدهها کنند، بررسی را مسائل بتوانند که آوریم بوجود آموزان رادانش آمادگی این باید خالق و علمی تفکر

 و محققدین از بعضدی منظور نای برای .باشند مناسب حل راه یافتن درصدد آنها حل راه برای و کنند مشخص و شناسایی را مسائل

 :است کرده عنوان خالقیت برای را مرحله سه اندروز،.اند داده ارائه خالقیت برای را مراحلی روانشناسان

 .او تخیل قوه و احساسا  :خالقیت قدر  و کودك(1

 .خالقیت متقابل تکامل کنشو (2

 (1381 گرده، سرداری)کودك در آن بروز نحوه (3

 کده علدومی معلدم .میسدازند متمایز دیگر مرحله از را آن سوم، مرحله بر تأکید با منحصراً شاید و موارد از اریبسی در علوم معلمان

 او .رسدد نمدی نتیجه به کالسی آزمایشهای انجام یا و آزمایشگاهی ابزار باتهیه تنها گمارد همت کودکان خالقیت پرورش به بخواهد

 (1383 بهداروند،) جوید بهره آموز دانش تجربه و درك از و کند حاکم کالس به را خاصی حالت هدف، به رسیدن برای برای باید

 رسدید نتیجه این به (ابتدایی اول پایه (بنویسیم و بخوانیم فارسی کتاب محتوای تحلیلنام  با پژوهشی در ( 1390 ) رحمنی

 خالقیدت گونداگون سطوح بین و کرده توجه ختیشنا حافظه سطح گیلفوردبه خالقیت عوامل اساس بر  بیشتر کتاب این محتوای که

 .ندارد وجود مناسبی تعادل گیلفورد

 نتیجده ایدن بده گیلفدورد خالقیدت عوامدل اساس بر ابتدایی دوره علوم کتب بررسی عنوان با با پژوهشی در ( 1383 ) عیناوی

 گیلفدورد ذهندی اعمدال گونداگون سدطوح بدین و دارد تأکید شناختی حافظه سطح بر بیشتر ابتدایی دوره علوم کتب که است رسیده

 .ندارد وجود تعادلی

 بدا شدد انجدام خدالق محتدوای بدا درسدی برنامده تطبیقعنوان  با چین در  2115  سال در لوما ساری توسط که دیگر تحقیقی در

 در بایدد کده دارد دوجدو خالقیدت و درسدی برنامده بین شکافی که یافت دست نتیجه این به ابتدایی دوره معلم 132 از نظرخواهی

 .گیرد قرار نظر مد چین درسی برنامه اصالحا 

 در کده بود، علوم پژوهش طراحی یک در خالقیت پرورش دقیق گیری اندازه شد انجام (2113)اسمیت و تور توسط که هایی همطالع

 بدین اخدتالف چه اگر که بود این یجهنت و میدهد قرار بررسی مورد آموزان دانش خالقیت پرورش روی را معلم مداخله اثر تحقیق، این

 .داشت آموزان دانش خالقیت پرورش بر مثبتی اثر دارای معلم مداخله ولی نبود دار معنی آزمون از پس و قبل نتایج

 )منطقدی 1383 ))عینداوی ، ( 1384 )چماچایی زاده شعبان ، ( 1389 )طاهر قاسمی ، ( 1390 ) رحمنی

 های کتاب محتوای که ندمعتقد ( 1371 )رضاپور و ( 1377 )جمعه امام ، ( 1377 )باغدار رجبی ،  1380)

 یعندی شناختی حافظه سطح به بیشتر و دهد نمی قرار برانگیز خالقیت و مبهم های موقعیت در را آموزان دانش فارسی و تجربی علوم

 به فارسی و تجربی علوم درسی های کتاب که است آن بیانگر آنان های یافته از حاصل نتایج .است پرداخته مطالب وار طوطی حفظ

 تواند نمی مسأله این و است داشته را توجه باشد،کمترین می گیلفورد خالقیت سطوح از سطح باتترین که ارزشیاب تفکر و واگرا تفکر

 .ببرد بات آموزان دانش در را خالقیت

 پژوهش روش
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 ثبدت، شدامل و میکندد توصدیف هست راکه آنچه توصیفی تحقیق. است کاربردی و محتوا تحلیل نو  از توصیفی تحقیق این روش

علدوم  جدیددالتالیف درسدی کتداب محتدوای بررسی برای حاضر، پژوهش در .موجودمیباشد شرایط تغییر و تحلیل و تجزیه توصیف،

 شدده گیلفورداسدتفاده یتخالق عوامل اساس بر محتوا تحلیل روش از پرسشها وتمرینا ( فعالیتها، ) تجربی پایه چهارم دوره ابتدایی

 .است

 پژوهش نمونه و جامعه

-59تحصیلی  سال در علوم تجربی پایه چهارم دوره ابتداییجدیدالتالیف  درسی کتاب کتاب محتوای تحقیق، این آماری جامعه -

 میباشد. درس14 شامل صفحه، 123 با 1354

علوم تجربدی پایده جدیدالتالیف  درسی کتاب محتوای کل دیگر عبار  به .استکتاب درسی تمام فصول  نمونه حجم پژوهش این در

 کده باشد می زمینه واحد و ثبت واحد مفهوم دو شامل تحلیل واحدهای .است گرفته قرار بررسی و تحلیل مورد چهارم دوره ابتدایی

 مدی اطدالق محتدوا، از رمزگذاری قابل و دار معنی بخش به ثبت، واحد .است شده انتخاب جمال  سوالی تحقیق این در ثبت واحد

 نوریدان، ) گیرد می قرار موردشمارش سپس و گرفته قرار خود به مربوط طبقه در و شده انتخاب محتوا از تحلیل، دراجرای که گردد

 از ای محددوده در باید ثبت واحد .است شده داده قرار کتاب درسی موضوعا  روش، این در زمینه واحد ( 84 .،ص 1388

 از است عبار  طبقه،(  1380 ساترزاده،(دنامن می زمینه واحد است، تر بزرگ ثبت واحد از که محدوده ینا شود، شمارش کتاب

 .شوند می تعیین تحقیق فرضیا  اساس بر فضاها این .گیرند قرار ها آن در محتوا واحدهای باید که فضاهایی

 پژوهش ابزار

 روایدی طریدق از ابدزار اعتبار .گیلفوردمیباشد هوشی ساختار مدل اساس بر ساخته محقق محتوای تحلیل فرم تحقیق این ابزارهای

 صداحبنظران دیدگاههای و نظرا  از تحقیق ابزار (صوری روایی) یابی منظوراعتبار به پژوهش دراین محقق یعنی شد مشخص صوری

 1و  درسی ریزی برنامه رشته استاد فرن 1گرگان ) فرهنگیان دانشگاه شناسی روان و تربیتی علوم اساتید و تربیت و تعلیم ومتخصصان

 .شد استفاده( روانشناسی رشته استاد نفر

تدریس در دوره ابتدایی پایه  سابقه با معلمین از نفر پنج نظرا  از پژوهش ابزار صوری روایی آوردن دست به منظور به محقق همچنین

 اسدتفاده هولسدتی پایدایی فرمول از پایایی تعیین جهت .است نموده استفاده ارشد وکارشناسی کارشناسی تحصیلی مدرك باچهارم 

 نمونه صور  به را علوم تجربی چهارم جدیدالتالیف درسی کتاب ازصفحه  9 اول محقق، عملیاتی مرحله در منظور بدین .است شده

 در شدن یکپارچه به و هداد توضیح کدگذاران برای گیلفورد خالقیت شاخصهای راطبق عملیاتی مفاهیم و نموده انتخاب تصادفی گیری

 بعدد و دهندد قدرار محقدق دراختیدار را آمده دست به نتایج و نظرا  که شد خواسته گذاران کد از و رسیدند تعاریف و مفاهیم تحلیل

 نگدذارا کدد بین توافق درصد و نموده تعیین را ها مقوله از یک هر فراوانی توزیع جدول آمده، دست به های داده از استفاده با محقق

 آمد دست به درصد 80 گذاران کد بین توافق ضریب و گردیده محاسبه

 میشدوند تعیدین تحقیدق فرضدیا  براسداس فضداها این .گیرند قرار آنها در محتوا واحدهای باید که فضاهایی از است عبار  طبقه

 : از است عبار  تحقیق این در نظر مورد طبقا .

 .بنماید است، قبالًفراگرفته که مطالبی بازآفرینی به وادار را یرندهیادگ که پرسشی : شناختی فعالیتهای و پرسش

 ؟ چیست بدن در نقش آب : مثال

 که دهد قرار هم کنار طوری را آنها و انتخاب را حقایق از تعدادی فراگیران آن وسیله به که است پرسشی : همگرا فعالیتهای و پرسش

 .آید وجود به صحیح و ممکن جواب یک آن حاصل از

 است؟ تغییری نو  چه گرم هوای ماست در ترش شدن : مثال

 .کند خلق خودش از ای تازه های ایده کمبوداطالعا ، وضعیت یک در است آزاد آن در فرد که پرسشی : واگرا فعالیتهای و پرسش

 ؟ میکنید استفاده عدسی بودن همگرا یا واگرا تعیین برای روشی چه از : مثال

 آن بدا را مسدائل سدپس و نموده برقرار خود برای ارزشی زنجیره یک کند وادار را فراگیران که پرسشی : شیابارز فعالیتهای و پرسش

 .دهد قرار قضاو  مورد را آن دیگر عبار  به بسنجد، ارزشها

 شیشه؟چرا؟ پشت یا میشود دیده بهتر کاغذ پشت از نور منبع به کردن نگاه شما نظر به : مثال
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 محتوا تحلیل روش

 انتخداب کده واحددهایی حسدب بدر آنها ومانند پاراگرافها و ها جمله ها، کلمه) متن یک اجزای دادن قرار از است عبار  محتوا لیلتح

 مقولده، ایدن حسب بر (اینها مانند و پاراگرافها یا ها جمله یا) ها کلمه کمیت.اند شده تعیین پیش از که مقوله تعدادی در (میکنیم

 و واقعیدت تصدویر نو، بینش شناخت، آوردن فراهم پژوهشی تکنیکهای همه مانند محتوا تحلیل هدف .یکندم راتعیین تحلیل نتیجه

 (1384 چماچایی، زاده شعبان)است عمل راهنمای

 کده اسدت شدده استفاده گذاری کد طرح یک از علوم تجربی پایه چهارم دوره ابتدایی جدیدالتالیف درسی کتاب محتوای تحلیل برای

 .است آمده در اجرا به مرحله سه در گفت میتوان

 مشخص میگردد. کتاب محتوایپرسش ها ،سوات  در قالب فعالیتها ،کاردرکالس ها وتمرینا   ابتدا 1-

 جدداول در و شددند داده مطابقدت گیلفدورد خالقیدت ذهنی شاخصهای نظر از موردنظر طبقه با قسمتها تمامی در واحدها کلیه 2-

 .گردیدند ثبت مربوط

 جمله تطبیق با گفت میتوان .گردیدند شمارش و شناسایی داشتند قرار گیلفورد خالقیت عوامل باتی سطح در که واحدهایی 3-

 نظدر از درسدی کتاب محتوای که شود تعیین تا گردید ثبت آنها فراوانی محقق،تعداد توسط گیلفورد خالقیت عوامل با کتاب جمله به

 : از اند عبار  مدل این شاخصهای .دارند قرار سطوح از سطح کدام در بیشتر (گیلفورد یهوش ساختار مدل) شده انتخاب طبقا 

 .باشد می اندوزش محل از بازیابی و است شده درك آنچه از است عبار  :حافظه

 گیدری نتیجده یک و جواب یک همگرا تفکر در .شده تعیین قبل از و انعطاف قابل غیر قالبی، تفکر از است عبار  .:همگرا تفکر

 دارد وجود

 حدل راه ابددا  یا ممکن های حل راه خاطرآوردن به متعدد، های پاسخ و مفاهیم و مطالب آوردن وجود به از است عبار :واگرا تفکر

 :از اند عبار  که است داده پیشنهاد را عمده شاخص سه تفکرواگرا شناسایی برای گیلفورد .جدید های

 .باشد می پیشنهادی های حل راه و ها ایده واقعی تعداد معنای به:سیالی یا روانیالف(

 فکدر جهت تغییر برای را تزم توانایی و فردقدر  دیگر، بعد از چیزی شدن مطرح یا و شکل تغییر صور  در یعنی :پذیری انعطافب(

 .باشد داشته

 زیرکانه و تعجبآور غیرمعمول، جوابهاى ائهار بر ابتکارمبتنى اصالت رایج، عاد  خالف و غیرمتداول شیوهی با تفکر توانایى :اصالتج(

 .است مسائل به

 یعندی اسدت آوریم، می خاطر به یاآنچه داریم خاطر به آنچه کفایت و شایستگی درستی، مورد در ارزشیابی عمل، در :تفکرارزشیاب

 .اطالعا  بودن مناسب مورد در قضاو  درواقع و مینشینیم داوری به میکنیم خلق بارآور تفکر در که را آنچه

 ها داده تحلیل و تجزیه روش

 .شد انجام زیر شرح به قسمت دو در دادهها تحلیل و تجزیه

 .جدول و درصد فراوانی، اعالم شامل :توصیفی صور  به (1

 .فراوانی تفسیر و تحلیل شامل :تحلیلی صور  به (2

 درصدد و گردید ثبت مربوطه جداول در آنها فراوانی بعد و گردید شمارش گیلفورد خالقیت شاخصهای با کتاب محتوای اول مرحله در

 .گرفت قرار تفسیر و تحلیل مورد نتایج بعدی مرحله در و آورده دست به را
 

 ها یافته

 حافظده سدطوح با علوم تجربی پایه چهارم دوره ابتدایی جدیدالتالیف درسی کتابسوات  وپرسشهای مجمو  فصول  تطبیق میزان -

 ارزشیاب چقدراست؟ تفکر و واگرا تفکر تفکرهمگرا، شناختی،

 علدوم تجربدی پایده چهدارم دوره ابتددایییددالتالیف جد درسی با توجه به داده های به دست آمده از تطبیق سوات  وپرسشهای کتاب

 براساس عوامل گیلفورد نتایج زیر حاصل شده است:
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 جمع ارزشیابتفکر  تفکر واگرا تفکر همگرا حافظه شناختی عوامل خالقیت گیلفورد

 213 3 95 115 1 فراوانی سوات 

 111 5/2 33/23 2/95 43/1 درصد

 43/1واحدد یعندی 1،کتدابواحدمطرح شده در ایدن  213با توجه به اطالعا  مندرج در جدول باتمی توان نتیجه گرفت که از مجمو  

درصدد در سدطح  23/23واحدد یعندی 95 درصدددر سدطح تفکدر همگدرا ، 2/95واحدد یعندی  115درصد در سطح حافظده شدناختی ،

کتداب  میدهددکده نشدان  درصدد5/2واحد یعندی 3،محتوای کتاب را به خود اختصاص داده است ودر بحث تفکر ارزشیاب واحدی واگرا

 تفکر همگرا داشته است بیشترین توجه را به 

 

 )چماچدایی زاده شدعبان ، ( 1389 )طداهر قاسمی ، ( 1390 ) رحمنی هایباپژوهش یافته ازاین آمده دست به نتیجه

  رضاپور و ( 1377 )جمعه امام ، ( 1377 )باغدار رجبی ،  1380) )منطقی 1383 )عیناوی) ، ( 1384

واگدرا کمدی  تفکدر سطح در و.است داشته تفکرارزشیاب رابه توجه کمترین کتاب که شده مشخص زیرا است مسوه ( 1390 )

 .است کرده تفکرهمگرا بر را تأکید بیشترین کتاب که شده مشخص نتیجه .توجه داشته است

 گیری نتیجه و بحث

 را شدرایط میتواندد کمتدر کتاب این میشود مشاهده علوم تجربی پایه چهارم دوره ابتداییجدیدالتالیف  درسی کتاب به کلی نگاهی در

علوم تجربی جدیدالتالیف  درسی کتاب یمحتوا در میدهد نشان که آمده بعمل بررسیهای به توجه با .نماید فراهم خالقیت بروز برای

 تفکدر جملده از دیگر سطوح به ولی است شده توجه همگرا تفکرح سط به گیلفورد خالقیت سطوح به توجه با پایه چهارم دوره ابتدایی

 گیلفدورد خالقیدت سدطوح از سطح دو این به توجهی کم دهنده نشان امر این و است نگرفته صور  تزم توجه ارزشیاب تفکر و واگرا

 .میباشد

 تلقدی اهمیدت با خالقیت در که قطعی وعوامل میشود مربوط واگرا تولید قسمت به منحصراً نه ولی مخصوصاً گیلفورد نظر به خالقیت

 ظرن از که اصالت، و بیانی روانی تداعی، روانی ای، نشانه یا البداهه فی پذیری عقیده،انعطاف روانی لغوی، روانی :از اند عبار  میشوند

 بده عامل این میکند، اضافه را مسائل به حساسیت نام به دیگری عامل .دارند قرار واگرا تولید چهارچوب در عوامل این همه گیلفورد

 عمل جزو عامل این .مییابد در را آنها بینند نمی را مسائل دیگران که جایی آزمودنی آن، بوسیله که میشود اطالق ذهنی توانایی آن

 .میشود محسوب او قض یا ارزشیابی

 بتواند که محتوایی بینی پیش و علوم تجربی پایه چهارم دوره ابتدایی جدیدالتالیف درسی کتاب محتوای و ساختار در بازنگری بنابراین

 ابد را ارزشیاب تفکر و واگرا تفکر بتواند که متونی از میتوانند مؤلفین .است ضروری دهد پرورش آموزان دانش در را خالقیت مهار 

 نتیجه میتوان مطالب، این به توجه با.دهد افزایش را خالقیت که باشند هایی شیوه دنبال به و کنند کند،استفاده متعادل دیگر سطوح

 اسدت ناپدذیر اجتنداب و قطعدی آن، بدا رویدارویی که است مسایلی با بهتر مواجه برای پیرامون دنیای به نو نگاهی خالقیت، که گرفت

 خالقیدت اسدتعداد و تدوان بدودن همگانی آن و دارند نظر اشتراك ویژگی یک روی خالقیت، به مربوط آزمونهای و تحقیقا  تمامی"و

 (.1373 آروندی،) "دارند افرادتأکید در آن رشد قابلیت و بودن اکتسابی بر مقوله، این علمای اکثر و است

 بسدیار کده جمله آن از گرفت نظر در را بنیادی راهبردهای و رهاراهکا باید مردم آحاد و فراگیران در خالق تفکر پرورش برای بنابراین

 .است درسی کتابهای محتوای به توجه باشد، نمی پذیر امکان خالقیت امر در موفقیت امکان آن به توجه بدون و دارد اهمیت

 پیشنهادها

 توجه بیشترین پایه چهارم دوره ابتدایی علوم تجربی جدیدالتالیف درسی کتاب متن محتوای که داد نشان پژوهش این های یافته- 1

 ایدن بده توجه با کرده، توجه ضعیفی حد در تفکرارزشیاب و تفکرواگرا جمله دیگراز سطوح به و داشتهگرا تفکر هم سطح به را تأکید و

 استفاده ها، پدیده علمی تفسیر علمی، کاوشگری یعنی علمی روش علمی، موضوعهای آنها در که ارزشیاب تفکر و درتفکرواگرا که نکته

 پیشدنهاد بندابراین است، اهمیت مورد هستند، دانشمندان فعالیت شیوه کننده تداعی که علمی نگرش داشتن نیز و علمی مهارتهای از

 .نمایند توجه تفکرارزشیاب و واگرا تفکر به کتاب متن مطالب تنظیم و تهیه در درسی کتب نویسندگان و مؤلفان که میشود
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علدوم تجربدی پایده چهدارم دوره  جدیدالتالیف درسی کتاب در شده داده فعالیتهای و تکالیف که داد نشان تحقیق این های یافته- 2

 فعالیتهدا و تکدالیفمی باشدد کده در ایدن راسدتا  وحافظه شناختی بیشترین مقدار به تفکر همگرا وکمترین آن تفکر ارزشیاب ابتدایی

 برنامه و مؤلفان که میشود پیشنهاد بنابراین کند وادار فعالیت به را آنان و شود یادگیرندگان در خالقیت افزایش و ایجاد موجب میتواند

 .کند توجه ارزشیاب و تفکرواگرا به که دهند قرار را مطالبی کتاب فعالیتهای و تکالیف تدوین و تهیه در درسی ریزان
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