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میزان اثربخشی محتوای کتاب درسی هدیه های آسمان پایه دوم دوره ابتدایی در تقویت فرایند 

 خالقیت در فراگیران
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 چکیده

 آموزش طریق از ما .شنود داده میتواندآموزش بلکه نیسنت ذاتی خالقیت که نمایاند می چنین روانشنناسنی چارچوب امروزه

فکر معمول غیر راههای به که دهیم یاد کودکان به میتوانیم سی به واگرا تفکر طریق از و کنند  شکالت برر  راه به و بپردازند م

سب حلهای ست یابند منا صیفی این در تحقیق روش د شی-پژوهش تو شد می کاربردی و محتوا تحلیل نوع از پیمای  جامعه.با

شامل این آماری سی کتاب محتوای پژوهش  سمان پایه دوم دوره ابتدایی در سال در جدیدالتالیف هدیه های آ صیلی95-  تح

 محقق محتوای فرم تحلیل تحقیق این ابزار .اسننت گردیده انتخاب آماری جامعه حجم با برابر نمونه حجم .باشنند می 1394

کتاب محتوای تحلیل برای .باشد می گیلفورد خالقیت عوامل الگوی به توجه با ساخته هدیه های آسمان جدیدالتالیف  درسی 

ستفاده گذاری کد یک طرح از پایه دوم دوره ابتدایی شده ا ست  سه مرحله در کار این .ا شده انجام  ست    اول مرحله در .ا

شود؛ شده وکد گذاری می شخص  شتاری محتوای کتاب م  تمامی در واحدها کلیه دوم مرحله در جمالت وپاراگرافهای متن نو

 مرحله در و ثبت شده؛ مربوطه جداول در و شده داده مطابقت گیلفورد خالقیت شاخصهای ازنظر نظر، مورد طبقه با ها قسمت

کلیه واحدها سوم وح مختلفسط در که  شتند قرار گیلفورد خالقیت  سایی دا شنا شده و  شمارش   بر تحقیق روایی ابزار .اند 

قابلتربیت  و تعلیم متخصصان اساس نظرات مورد هولستی اساس فرمول بر پایایی و بود قبول  داده است گرفته قرار محاسبه   

کتاب جدیدالتالیف هدیه  بررسی  مقاله این  هدف.است گرفته قرار وتحلیل تجزیه توصیفی مورد آمار از استفاده با حاصل های

می باشد. خالقیت رشد برای مناسب آموزشی ازنظرمحتوای های آسمان پایه دوم دوره ابتدایی  

هدیه های آسمان پایه دوم دوره ابتداییجدیدالتالیف  درسی کتاب اماو ح مختلف  دارد سط به تأکید   حد در ارزشیاب تفکر در 

 .است نموده توجه ضعیفی

هدیه های آسننمان پایه دوم دوره ابتداییجدیدالتالیف  درسننی کتاب درمحتوای گیلفورد خالقیت گوناگون سننطوح بین   تعادل 

  دارد وجود مناسبی

،هدیه های آسمان پایه دوم محتوا، تحلیل :واژه کلید ،عواملخالق ، دوره ابتدایی  د ،متن نوشتاریگیلفور خالقیت  . 

 مقدمه
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شگفتیهای از خالقیت صر  ست امتیازات از و آدمی فرد به منح شعاعی توان این تردید بی که او  باری خالقیت مطلق قدرت از 

انسان و است شده نهاده ودیعه به آدمی روان در که است تعالی  .میگردد رهنمون خالق صفات به نشانه ها همین رهگذر از را 

شک یکی بی سان، ویژگیهای زیباترین از  ست او خالقیت یا و آفرینندگی قدرت ان کمک همین به .ا ست ویژگی  سان که ا  ان

تواناییهای و آورد پدید را خود گرایانه آرمان اهداف میتواند شکوفا را خود  سازد  سن، گفته به .  امری کودکان خالقیت در اندر

 عظیم توانایی سراین بر چه که پیش میآید سؤال این بنابراین، .ندارد وجود تقریباً بزرگساالن بین در که درحالی .است همگانی

 (؟1358 ، خانزاده( است پیش آمده بشر

قوه پرورش دنیا کشننورهای .اسننت انسننان شننناختی تواناییهای ممتازترین از خالقیت و مسننأله حل  را شنناگردان خالقیت 

ارتباط پرورش خالقیت زیرا میآورند؛ شمار به تربیتی هدف ارزشمندترین  هر ترقی و تمدن و اقتصادی پیشرفتهای با تنگاتنگی 

یادگیرندگان تربیت باید و تعلیم .دارد کشور ستفاده خالق تفکر از خود مسأله حل در تا کند آماده را   آینده دنیای زیرا .کنند ا

صالحی) دارد خالق انسانهای به احتیاج آبادی، نجف   1378.) 

جامعه برای مفید چیزهای معنی به میتواند دانش آموزان در علوم آموزش بهترین حقیقت در شد   به میتوانند آموزش علوم .با

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

.کمک نماید آموزش  و دهند گسترش را فهمشان درك و میزان تا کمک میکند دانش آموزان به علوم خوب   همکاری به را آنها 

شمندانه شهروندان با اندی ساخت در  سته و آزاد یک جامعه نگهداری و  شویق آرا ت  علوم مهارتهای و دروس .نماید ترغیب و 

مسئولیت شهروندان یک جامعه برای میتواند سالم محیطی قوی، اقتصادی بیشتر، پذیری   را کسی هر برای روشن ای آینده و 

ارمغان به انارکی،) بیاورد   1387.) 

آموزان دانش پیرامون باید زیادی ولوازم اشیاء .دارد وا اشیاء درباره خالق تفکر به را او تا گیرد فرا را  او   کار از سازنده انتقاد باید 

و خویش سیدن معیارهای تا بیاموزد را دیگران آثار  را خالق تفکر به ر  و ندارد منفی ماهیت انتقاد گونه این .ببرد باال خود در 

ساس کامالً درك نوعی وجود به الزاماً ح سته کودکان در  ست واب ها جنبه این زیرا نی شرایط تحت میتوان نیز را   از گوناگون، 

آموزان دانش را آمادگی بایداین خالق و علمی تفکر زمینه پرورش در .کرد ایجاد معلمان و والدین هدایت و تجربه جمله  به 

کنند، مشاهده را آنها کنند، بررسی را مسائل بتوانند که آوریم وجود شناسایی را مسائل خودشان   آنها برای و کنند مشخص و 

سرداری)باشند مناسب حل راه یافتن درصدد  (1381 گرده، 

 اهمیت تحقیق و مسأله بیان

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

سی هدفهای از یکی عنوان به خالق، تفکر تربیت سا ا شناخته و  شده   بوده برخوردار عمومی حمایت از همیشه تربیت، و تعلیم 

(1380منطقی،) است  

سی شان تیمز طرح مانند آزمونهایی نتایج برر ست آن دهنده ی ن ایرانی دانش آموزان عملکرد که ا  و تجربی علوم دروس در 

سؤاالت به پاسخ توانایی آموزان دانش بیشتر و نیست مناسب ریاضی  هم مهارتهایی ودر ندارند را ترکیبی و قضاوتی کاربردی، 

ساختن مانند ضیه  سأله حل و فر م جهانی) دارند قرار پایینی مرتبه در  نتایج( 2004 مارتین از نقل به   ( 1387 ) جهانی تحقیق 

تأکید بیشترین ایران، درسی ریزی برنامه نظام در که است داده نشان  است علمی واقعیتهای انتقال و معلومات انواع فراگیری بر 

مفهومی دانش مقابل در ای رویه دانش همان آن حاصل و میشود تحمیل یادگیرندگان به ای وحافظه مکانیکی روشهای با که  
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ست .میکند مطرح ( 1388 ) ریحانی که ا بنابراین  اوال که این به توجه با  سأله مهمترین   ستفاده خالق، کودکان آموزش در م  ا

شی ازمحتوای سب آموز شهای و منا سأله گوناگون، رو سأله، حل یابی، م ست تفکر و خالقیت م و ا سی کتابهای   جمله از در

ضیات ستهای نقش خالق مهارتهای ایجاد زمینه در تجربی علوم و ریا شای سب محتوایی تدوین با و دارند   پرورش جهت منا

سأله و مبهم وموقعیتهای خالقیت م شد در میتوانند انگیز بر  شکوفایی و ر سیار تأثیر فراگیران خالقیت  شته مثبتی ب شند؛ دا  با

 مدار فرایند و حل مسننأله بر مبتنی محتواهایی تولید درسننی دوره ابتدایی بر برنامه ریزان برنامه تالش که جایی آن ثانیا از

بردرسی  کتابهای محتوای که است براین آنان ادعای وهمواره است مستمر  و طراحی مسأله حل و مداری فرایند رویکرد اساس 

شده تدوین ست؛  سؤال بنابراین ا  به ویژه کتب جدیدالتالیف  درسی کتابهای در مندرج فعلی محتوای آیا :که پیش میآید این 

 خالقیت دیدگاه از کتاب، محتوای آیا و میباشننند؟ پرورش خالقیت پاسنننخگوی هدیه های آسنننمان پایه دوم دوره ابتدایی

 میکند؟ خالق فعالیت درگیر را گیلفورد،یادگیرنده

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

صرار سی محتوای انتخاب یعنی ورزد ا صولی بر در متکی ا شد   و نوجوانان کودکان، تربیت و تعلیم به که والدین و معلمان تا با

سر جوانان صول، آن از پیروی با بتوانند کاردارند و  سته نحو به را خود وظیفه ا شای دیگر طرف از .دهند انجام مطلوب و   چون 

سرمایه های از خالق آموزان دانش ویژه به آموزان دانش تمامی شور هر ملی  شمار به ک سارت آنان به توجه عدم میروند،   خ

سرمایه این به ناپذیری جبران کرد خواهد وارد خدادادی  شرفت بنابراین . شوری هر آینده و ترقی و پی  ریزی برنامه مرهون ک

صحیح پرورش جهت در  ست آموزان دانش آموزش و  ست پذیر امکان مهم امر این و ا ابعاد تمامی در اینکه مگر نی سائل و   م

( گیرد صورت داری دامنه و وسیع تحقیقات یادگیرندگان به مربوط (.1369فرنودیان،  

ابتداییدوره  دانش آموزان که جا آن از شورمان  سنی رده در ک 13تا 8  سالگی  شند و  سنی مرحله این میبا  روان نظر به بنا 

سان شنا شد،  مرحله این در ر ست پذیری انعطاف دارای او تفکر  ضوع از میتواند راحتی به که طوری به ا ضوع به یک مو مو  

زیرا نشود، گم در سر آمده، دست به عادی غیر نتایج از زیاد احتمال به و بپردازد دیگری و است؛ احتماالت بینی پیش به قادر 

آمادگی برای دوران نوجوانی وشروع تفکر انتزاعی می باشد،مرحله  رشدی نیازهای و تواناییها ویژگیها، به توجه رو، این از   دانش 

برخوردار بسیاری اهمیت از درسی ریزیهای برنامه و درسی کتب تدوین در آموزان  .است 

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

سیاستگذاران و اندرکاران دست ریزان، برنامه - ،دوره ابتدایی درسی برنامه   این یافته های از میتوانند ومدیران معلمان مؤلفان، 

 .نمایند پژوهش استفاده

های یافته و نتایج - سبی بازخورد میتواند تحقیق این  سی کتابهای مؤلفان برای منا  مدار فرایند محتواهایی تولید درجهت در

 .باشد

 بعدی پژوهشننهای در میتوانند که ایجادمیگردد دوره ابتدایی کتابهای به ویژه درسننی کتابهای محتوای تحلیل برای الگویی -

 .گیرد قرار استفاده مورد

سی با - سی کتاب تطبیق میزان برر سمان پایه دوم دوره ابتدایی در خالقیت  آموزش الگوی روش با جدیدالتالیف هدیه های آ

سی کتابهای مؤلفان آن، نتایج بیان و گیلفورد محتوای تولید بر عالوه که میگردند امر این متوجه در ،تمرینات  فعالیتها فعال، 

منجر خالقیت پرورش به که کنند طراحی را وسؤاالتی  .گردد 
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 تحقیق اهداف

 کلی هدف

اساس عوامل  بر جدیدالتالیف هدیه های آسمان پایه دوم دوره ابتدایی درسی کتاب درسی کتاب محتوای تطبیق میزان تعیین

 .خالقیت گیلفورد

 جزئی اهداف

شتاری ( محتوا تطبیق میزان تعیین 1- سی کتاب ) جمالت وپاراگرافهای متن نو سمان پایه دوم  در جدیدالتالیف هدیه های آ

واگرا تفکر همگرا، تفکر شناختی، حافظه شامل که گیلفورد خالقیت عوامل با دوره ابتدایی است ارزشیاب تفکر و   

سهم و فراوانی تعیین 2- سمان پایه دوم  درسی کتاب درمحتوای خالقیت گیلفورد عوامل یک از هر  جدیدالتالیف هدیه های آ

.دوره ابتدایی  
 پژوهش پرسشهای

 با جدیدالتالیف هدیه های آسننمان پایه دوم دوره ابتدایی درسننی جمالت وپاراگرافهای متن نوشننتاری کتاب تطبیق میزان -

 ارزشیاب چقدراست؟ تفکر و واگرا تفکر تفکرهمگرا، شناختی، حافظه سطوح

 خالقیت مفهوم

سترده مفهومی همواره خالقیت سیار و گ ست بوده پیچیده ب زندگی سطوح همه در تقریباً که ا  قلمروهای در جمله از روزانه 

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

 از بعدی خالقیت طرفی از میدهند، راشکل خالق تفکر مجموع در که است شده تشکیل عناصری مجموعه از واقع در خالقیت

سان رفتار ابعاد ست ان سان رفتار و ا راحتی به توان نمی را ان  تحقیقات و مطالعات وجود با بنابراین .کرد بیان کلمات قالب در 

صان گوناگون ص آموزش متخ سان و پرورش و  شنا شده ارائه خالقیت از قبولی قابل و جامع تعریف هنوز روان ست ن عابدی،) ا  

1372) 

 آموزش طریق از ما .شنود داده میتواندآموزش بلکه نیسنت ذاتی خالقیت که نمایاند می چنین روانشنناسنی چارچوب امروزه

فکر معمول غیر راههای به که دهیم یاد کودکان به میتوانیم سی به واگرا تفکر طریق از و کنند  شکالت برر  راه به و بپردازند م

یابند دست مناسب حلهای . 

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

سازد قادر را متفاوت نتایج به نامعقول تفکر از خارج می شدابی مولد و  ندی صل که  صی آن حا شخ ضایت  شنودی احتماالً و ر  خ

 .بود خواهد دیگران

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

(1382اسدی،) است آورده میان به سخن(oxford) خالق قدرت از کتابی در که میدهد  

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

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

هاوسمبل هاافسانه  از متأثر را خالقیت  .میداند 
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سخ را خالقیت (2009)پندی   سب، مفید، جدید، پا صحیح منا سترس، وقابل  شافی د سأله حل منظور به وابتکاری، اکت  م

 .میداند ومشکالت

 پرورش آموزش و خالقیت در

فعال زندگی الزمۀ نوآوری و وخالقیت است شدن نو حال در لحظه هر امروزی، پیچیده زندگی  و نشاط خلق برای انسان .است 

تنوع انگیزه تا است ابتکار و نوآوری مند نیاز زندگی در پویایی  از گریز و ماندن زنده برای انسانی جامعه .کند ارضا را خود طلبی 

ستایی و مرگ شعار امروزه .دارد نیاز نوآوری و به تحول ای ست انتظار در نابودی"  شما شید و خالق اینکه مگر   در "نوآوربا

مهدوی)دارد قرار انسانها همه پیشروی  (1387 پور، 

 دار جهت و صحیح استفاده و ونوآوری پرورش خالقیت و رشد زمینه آوردن فراهم وظیفه یکسو از آموزشی سازمانهای رو این از

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

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

مهارتهایی اسننت الزم نماییم، اسننتفاده خالق یا جانبی تفکر از بخواهیم اگر اسننت معتقد دوبونو همچنین،  نماییم تمرین را 

(1388حسینی،)  

 درسی برنامه خالقیت در

شی یک نظام در چه چنان سی کتاب آموز شد منبع تنها در آن محتوای در طرفی از و تدریس با شیوه های عنوان به چیزی   

دانش آموز برای مسلماً باشد، نشده منظور خالقیت، پرورش یا اندیشیدن  محدود چهارچوب این از تا شد نخواهد فراهم فرصتی 

 خالق،یک راه تفکر تدریس .بیاندیشد خود درسی برنامه تنگ محدوده ی از فاتر دنیایی به و فراتربگذارد را پا خود درسی کتاب

تاس خالقیت و ابتکار افزایش قابلیت برای مفید ) وفرندو آگوست   (2009دیگران، 

صورت به را تفکر توان نمی هرگز که اند باور براین افرادی ستقیم  سی عنوان به و م تعلیم مجزا در  نام با چیزی میگویند و داد 

صرف تفکر ست .ندارد وجود  ست در صطالحات، درس هر که ا ا صوص فکری الگوهای و نیازها   همه این با دارد، خود به مخ

گوناگونی بنیادی فرآیندهای ستند، دروس این همه در  شترك ه " ،"اولویتها ارزیابی" مثال، عنوان به م ستجوی راهکارهای ج  

اسننت اعمال قابل ای حیطه هر در "جدید ایده های تولید"و "سننازی فرضننیه" ،"جایگزین  برای عملی راه هیچ که ادعا این .

ستقیم شد اطالعی بی ازروی میتواند فقط ندارد وجود کردن فکر تدریس م  هر ونزوئال در دارد وجود عملی راههای که البته .با

لنگرودی،)میکند شرکت کالس تفکر در ساعت دو ای تحصیلش هفته دوره ی درخالل دبستانی کودك  1387) 

آن جایگاه و اسننت عمومی یکپدیده دانشننگاهها، و مدارس درسننی برنامه در خالقیت اهمیت  و درسننی برنامه معلمان، برای 

سیاستهای و صنعت تجارت، در آن اهمیت اندازه به آموزشی،  ال،) میباشد عمومی اقتصاد  بیشتر (. 2008 گامالش   باور مردم 

سازی آماده ما، ابتدایی مدارس هدف که اند کرده منزله به آینده برای کودکان  ست کارگر   عنوان به آنان تربیت و تعلیم تا ا

کودکان سازی آماده محدود هدف این .کامل انسان  موفقیت یادگیری، به عشق مدارسما، در که است معنا بدین استخدام، برای 

ها،رسانه  با آشنایی اخالقی، همدلی،آگاهی و  و خالقیت خشونت، وعدم صلح محیطی، زیست آموزی سواد اجتماعی، مسئولیت 

سانی اطالع و فکری کنجکاوی تخیل، شود نمی تدریس عمومی ر  بهترین از یکی آن، بررسی از پس درسی برنامه در بازنگری.

دانش میتوانیم ما که اسننت راههایی ولک،) نماییم معنادارتر را، آن نامحدود مهارتهای و محتوا و کرده تدریس را نیاز مورد   

2008 ) 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

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

کودك و(1  .او تخیل قوه و احساسات :خالقیت قدرت 

2)  .خالقیت متقابل تکامل کنشو 

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

بخوانیم فارسی کتاب محتوای نام تحلیل با پژوهشی در ( 1390 ) رحمنی  که رسید نتیجه این به ابتدایی( پایه اول (بنویسیم و 

 گوناگون سننطوح بین و کرده توجه شننناختی حافظه سننطح گیلفوردبه خالقیت عوامل اسنناس بر  بیشننتر کتاب این محتوای

وجود مناسبی تعادل گیلفورد خالقیت  .ندارد 

خالقیت عوامل اساس بر ابتدایی دوره علوم کتب بررسی عنوان با با پژوهشی در ( 1383 ) عیناوی  رسیده نتیجه این به گیلفورد 

ست شتر ابتدایی دوره علوم کتب که ا سطح بر بی شناختی حافظه  سطوح بین و دارد تأکید   گیلفورد ذهنی اعمال گوناگون 

 .ندارد وجود تعادلی

سط که دیگر تحقیقی در ساری تو سال در لوما  سی برنامه عنوان تطبیق با چین در  2009   انجام خالق محتوای با در شد   با 

ست نتیجه این به ابتدایی دوره معلم 132 از نظرخواهی شکافی که یافت د سی برنامه بین   در باید که دارد وجود خالقیت و در

چین درسی برنامه اصالحات  .گیرد قرار نظر مد 

سط که مطالعه هایی سمیت و تور تو (2006)ا شد انجام  در خالقیت پرورش دقیق گیری اندازه   بود، علوم پژوهش طراحی یک 

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

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

 .داشت

سمی ، ( 1390 ) رحمنی شعبان ، ( 1389 )طاهر قا 1383 )عیناوی) ، ( 1384 )چماچایی زاده  )منطقی   )باغدار رجبی ،  1380) 

محتوای که معتقدند ( 1371 )رضنناپور و ( 1377 )جمعه امام ، ( 1377  در را آموزان دانش فارسننی و تجربی علوم های کتاب 

برانگیز خالقیت و مبهم های موقعیت  پرداخته مطالب وار طوطی حفظ یعنی شناختی حافظه سطح به بیشتر و دهد نمی قرار 

فارسی و تجربی علوم درسی های کتاب که است آن بیانگر آنان های یافته از حاصل نتایج .است  ارزشیاب تفکر و واگرا تفکر به 

سطح باالترین که سطوح از  شد،کمترین می گیلفورد خالقیت  شته را توجه با ست و دا سأله این ا  در خالقیت را تواند نمی م

 .ببرد باال دانش آموزان

 روش پژوهش

 ثبت، شامل و میکند توصیف هست راکه آنچه توصیفی تحقیق .است کاربردی و محتوا تحلیل نوع از توصیفی تحقیق این روش

صیف، شرایط تغییر و تحلیل و تجزیه تو شد  ضر، پژوهش در .موجودمیبا سی برای حا سی کتاب محتوای برر جدیدالتالیف  در

سمان پایه دوم دوره ابتدایی شتاری( هدیه های آ ساس بر محتوا تحلیل روش از )جمالت وپاراگرافهای متن نو خالقیت  عوامل ا

 .است شده گیلفورداستفاده

 پژوهش نمونه و جامعه

هدیه های آسمان پایه دوم دوره ابتداییجدیدالتالیف  درسی کتاب کتاب محتوای تحقیق، این آماری جامعه -   سال در 

با 1394-95تحصیلی میباشد. درس20شامل  صفحه، 96   
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جدیدالتالیف هدیه های آسمان  درسی محتوای کتاب کل دیگر عبارت به .تمام  کتاب درسی است نمونه حجم پژوهش این در

سی و تحلیل مورد پایه دوم دوره ابتدایی ست گرفته قرار برر شامل واحدهای .ا  می زمینه واحد و ثبت واحد مفهوم دو تحلیل 

 قابل و دار معنی بخش به ثبت، واحد .است جمالت وپاراگرافهای متن نوشتاری انتخاب شده تحقیق این در ثبت واحد که باشد

شده انتخاب محتوا از تحلیل، دراجرای که گردد می اطالق محتوا، از رمزگذاری سپس و گرفته قرار خود به مربوط طبقه در و   

شمارش ضوعات روش، این در زمینه واحد ( 84 .،ص 1388 نوریان، ) گیرد می قرار مورد سی مو کتاب در شده داده قرار  ست   .ا

که محدوده این شننود، شننمارش کتاب از ای محدوده در باید ثبت واحد  می زمینه واحد اسننت، تر بزرگ ثبت واحد از 

دنامن ساالرزاده،( طبقه،(  1380  ست عبارت  از ا ضاهایی  ضاها این .گیرند قرار ها آن در محتوا واحدهای باید که ف ساس بر ف  ا

تعیین تحقیق فرضیات  .شوند می 

 پژوهش ابزار

ساخته محقق محتوای تحلیل فرم تحقیق این ابزارهای ساس بر  ساختار مدل ا شی  شد گیلفورد هو میبا  طریق از ابزار اعتبار .

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

صاحبنظران صان  ص ساتید و تربیت و تعلیم ومتخ سی روان و تربیتی علوم ا شنا شگاه  نفر 1گرگان ) فرهنگیان دان ستاد  شته ا  ر

1و  درسی ریزی برنامه استفاده( روانشناسی رشته استاد نفر   .شد 

ست به منظور به محقق همچنین صوری روایی آوردن د نفر پنج نظرات پژوهش از ابزار  سابقه با معلمین از  تدریس در دوره  

باابتدایی پایه دوم  صیلی مدرك  سی تح شنا سی کار شنا شد وکار ستفاده ار ست نموده ا  پایایی فرمول از پایایی تعیین جهت .ا

ستی شده هول ستفاده  ست ا صفحه از اول محقق، عملیاتی مرحله در منظور بدین .ا سی کتاب 5  جدیدالتالیف هدیه های  در

سمان پایه دوم دوره ابتدایی صورت به را آ صادفی گیری نمونه  صهای راطبق عملیاتی مفاهیم و نموده انتخاب ت شاخ  خالقیت 

شدن یکپارچه به و داده توضیح کدگذاران برای گیلفورد مفاهیم تحلیل در  سیدند تعاریف و  سته گذاران کد از و ر شد خوا  که 

ست به نتایج و نظرات ستفاده با محقق بعد و دهند قرار محقق دراختیار را آمده د ست به داده های از ا  توزیع جدول آمده، د

هر فراوانی سبه گذاران کد بین توافق درصد و نموده تعیین را ها مقوله یک از  ضریب و گردیده محا  80 گذاران کد بین توافق 

 آمد دست به درصد

فرضیات براساس فضاها این .گیرند قرار آنها در محتوا واحدهای باید که فضاهایی از است عبارت طبقه  میشوند تعیین تحقیق 

 : از است عبارت تحقیق این در نظر مورد طبقات.

شناختی حافظه محتوای  آن توضیحات بیان به کتاب درداخل و افتاده اتفّاق قبالً که میپردازد چیزهایی بیان به که محتوایی : 

 .آن مانند و توضیح مانند تعاریف و .میشود محسوب صرف آگاهی نوعی و شده پرداخته

 .میکند تغییر آن خواص فیزیکی از برخی بلکه رود، نمی بین از ماده حالل، یک در ماده یک شدن حل با :مثال

کنار خاص ترکیب در حقایق زیادی تعداد که محتوایی : همگرا محتوای  به ممکن یک جواب آنها حاصل از اند و گرفته قرار هم 

آید می دست . 

 .میرسد زمین به تابش نورخورشید، با انرژی این .میشود تأمین خورشید از زمین، روی در ما انرژی تمام تقریباً :مثال

 چند پاسننخهای و فعالیت طلب از آنها و میکند فراهم فراگیران در آزاد تفکر برای را الزم زمینه که محتوایی : واگرا محتوای

.میکند گانه مثال   .شود جویده زیاد باید غذا چرا : 

 .میدهد آنها نظر درستی مورد در و میکند ارزیابی متن در را چیزی که محتوایی : ارزشیاب محتوای
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شن چراغ معموالً دارند، پنجره که اتاقهایی در روز، هنگام در : مثال شیاء این وجود با کنیم، نمی رو  .میبینیم را اتاق داخل ا

شود می عث با و میرسد چشم به و میتابد آنها روشن، به المپ یا خوشید مثالً نور، چشمهی از که نوری چون  جسمها این که 

 .شوند دیده

 

 محتوا روش تحلیل

کلمه ها،) یک متن اجزای دادن قرار از اسننت عبارت محتوا تحلیل  که واحدهایی حسننب بر آنها ومانند پاراگرافها و جمله ها 

(میکنیم انتخاب شده پیش تعیین از که مقوله تعدادی در  یا) کلمه ها کمیت.اند  (اینها مانند و پاراگرافها یا جمله ها  سب بر   ح

شی تکنیکهای همه مانند محتوا تحلیل هدف .میکند راتعیین تحلیل نتیجه مقوله، این شناخت، آوردن فراهم پژوه نو، بینش   

شعبان)است عمل راهنمای واقعیت و تصویر  (1384 چماچایی، زاده 

سی کتاب محتوای تحلیل برای سمان پایه دوم دوره ابتدایی در ستفاده کد طرح یک از جدیدالتالیف هدیه های آ شده گذاری ا  

 .است آمده در اجرا به مرحله سه در گفت میتوان که است

 مشخص میگردد. جمالت وپاراگرافهای متن نوشتاری دروس کتاب ابتدا 1-

گیلفورد خالقیت ذهنی شاخصهای نظر از موردنظر طبقه با قسمتها تمامی در واحدها کلیه 2-  جداول در و شدند داده مطابقت 

 .ثبت گردیدند مربوط

سطح در که واحدهایی 3- شتند قرار گیلفورد خالقیت عوامل باالی  سایی دا شنا گردیدند شمارش و   تطبیق با گفت میتوان .

سط گیلفورد خالقیت عوامل با کتاب جمله به جمله شود تعیین تا گردید ثبت آنها فراوانی محقق،تعداد تو  کتاب محتوای که 

شده انتخاب طبقات نظر از درسی مدل)  ساختار  (گیلفورد هوشی  سطح کدام در بیشتر  سطوح از  شاخصهای .دارند قرار   این 

 : از اند عبارت مدل

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

تفکر در .شده تعیین قبل از و انعطاف قابل غیر قالبی، تفکر از است عبارت .:همگرا تفکر  گیری یک نتیجه و یک جواب همگرا 

 دارد وجود

ست عبارت:واگرا تفکر سخ و مفاهیم و مطالب آوردن وجود به از ا خاطرآوردن به متعدد، های پا  ابداع یا ممکن های حل راه 

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

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

صورت در یعنی :پذیری ب(انعطاف شکل تغییر  شدن مطرح یا و   تغییر برای را الزم توانایی و فردقدرت دیگر، بعد از چیزی 

 .باشد داشته فکر جهت

شیوهی با تفکر توانایى :ج(اصالت آور تعجب غیرمعمول، جوابهاى ارائه بر ابتکارمبتنى اصالت رایج، عادت خالف و غیرمتداول   و 

 .است مسائل به زیرکانه

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

 .اطالعات مناسب بودن مورد در قضاوت درواقع و مینشینیم داوری به میکنیم خلق بارآور تفکر در که را آنچه یعنی

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

1)  .جدول و درصد فراوانی، اعالم شامل :توصیفی صورت به 

2)  .فراوانی تفسیر و تحلیل شامل :تحلیلی صورت به 

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

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

 ها یافته

 سطوح با جدیدالتالیف هدیه های آسمان پایه دوم دوره ابتدایی درسی سواالت وپرسشهای مجموع فصول کتاب تطبیق میزان -

چقدراست؟ارزشیاب  تفکر و واگرا تفکر تفکرهمگرا، شناختی، حافظه  

شهای کتاب سواالت وپرس ست آمده از تطبیق  سمان پایه دوم دوره  درسی با توجه به داده های به د جدیدالتالیف هدیه های آ

 براساس عوامل گیلفورد نتایج زیر حاصل شده است: ابتدایی

 

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

جمالت 

 وپاراگرافهای

 360 9 51 80 220 فراوانی

11/61 درصد  22/22  16/14  5/2  100 

واحد  220،کتابواحدمطرح شنننده در این  360با توجه به اطالعات مندرج در جدول باالمی توان نتیجه گرفت که از مجموع 

شناختی ،11/61یعنی سطح حافظه  سطح تفکر همگرا ،  22/22واحد یعنی 80درصد در  درصد  16/14واحد یعنی 51درصددر 

شان میدهد  درصد5/2واحد یعنی 9 ه است ودر بحث تفکر ارزشیاب در سطح واگرا،محتوای کتاب را به خود اختصاص داد که ن

داشته است  بیشترین توجه را به حافظه شناختیکتاب   

 

 ، ( 1384 )چماچایی زاده شنعبان ، ( 1389 )طاهر قاسنمی ، ( 1390 ) باپژوهشنهای رحمنی یافته ازاین آمده دسنت به نتیجه

1383 )عیناوی) )منطقی  ( 1390 )  رضاپور و ( 1377 )جمعه امام ، ( 1377 )باغدار رجبی ،  1380)  مسوه   زیرا مشخص شده است 

ترینبیش کتاب که   .را به حافظه شناختی وتفکر همگرا  داشته است توجه 

 گیری نتیجه بحث و

 بیشننتر کتاب این میشننود مشنناهده جدیدالتالیف هدیه های آسننمان پایه دوم دوره ابتدایی درسننی کتاب به کلی نگاهی در

 کتاب محتوای در میدهد نشان که آمده بعمل بررسیهای به توجه با .فراهم نماید خالقیت بروز برای را شرایط میتواندتا حدودی

سی سمان پایه دوم دوره ابتدایی در سطوح به توجه با جدیدالتالیف هدیه های آ شناختی  به گیلفورد خالقیت  سطح حافظه 

شده توجه وتفکر همگرا است نگرفته صورت الزم توجه ارزشیاب تفکر جمله از دیگر سطوح به ولی است   دهنده نشان امر این و 

 .میباشد گیلفورد خالقیت سطوح از سطح  این به توجهی کم

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

 اصالت، و بیانی روانی تداعی، روانی ای، نشانه یا البداهه فی پذیری عقیده،انعطاف روانی لغوی، روانی :از اند عبارت میشوند تلقی

همه گیلفورد نظر از که اضننافه را مسننائل به حسنناسننیت نام به دیگری عامل .دارند قرار واگرا تولید چهارچوب در عوامل این   
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شود اطالق ذهنی توانایی آن به عامل این میکند، سیله که می دیگران که جایی آزمودنی آن، بو سائل   در را آنها بینند نمی را م

محسوب قضاوت یا ارزشیابی عمل جزو عامل این .مییابد  .میشود 

ساختار در بازنگری بنابراین کمی سی کتاب محتوای و  سمان پایه دوم دوره ابتدایی در بینی  پیش و جدیدالتالیف هدیه های آ

شتر از این  را خالقیت مهارت بتواند که محتوایی دربی ضروری دهد پرورش آموزان دانش  ست  میتوانند مؤلفین .ا  که متونی از 

شیاب تفکر  بتواند سطوح با را ارز ستفاده متعادل دیگر  شیوه هایی دنبال به و کنند کند،ا شند   با.افزایش دهد خالقیت را که با

مواجه برای پیرامون دنیای به نو نگاهی خالقیت، که گرفت نتیجه میتوان مطالب، این به توجه  که اسننت مسننایلی با بهتر 

ست ناپذیر اجتناب و قطعی آن، با رویارویی و تحقیقات تمامی"و ا شتراك نظر یک ویژگی روی خالقیت، به مربوط آزمونهای   ا

و توان بودن همگانی آن و دارند  در آن رشنند قابلیت و بودن اکتسننابی بر مقوله، این علمای اکثر و اسننت خالقیت اسننتعداد 

آروندی،) "دارند افرادتأکید  1373.) 

بنیادی راهبردهای و راهکارها باید مردم آحاد و فراگیران در خالق تفکر پرورش برای بنابراین  که جمله آن از گرفت نظر در را 

سیار در موفقیت امکان آن به توجه بدون و دارد اهمیت ب شد، نمی پذیر خالقیت امکان امر   درسی کتابهای محتوای به توجه با

 .است

 پیشنهادها

 جدیدالتالیف هدیه های آسننمان پایه دوم دوره ابتدایی درسننی کتاب متن محتوای که داد نشننان پژوهش این یافته های 1-

شترین سطح به را تأکید و توجه بی شتهگرا تفکر هم  دا سطوح به و  شیاب جمله دیگراز  ضعیفی حد در تفکرارز  با کرده، توجه 

شیاب تفکر و درتفکرواگرا که نکته این به توجه ارز ضوعهای آنها در که  شگری یعنی علمی روش علمی، مو سیر علمی، کاو  تف

پدیده ها، علمی دانشمندان فعالیت شیوه کننده تداعی که علمی نگرش داشتن نیز و علمی مهارتهای از استفاده   مورد هستند، 

درسی کتب نویسندگان و مؤلفان که میشود پیشنهاد بنابراین است، اهمیت  واگرا تفکر به کتاب متن مطالب تنظیم و تهیه در 

 .نمایند توجه تفکرارزشیاب و 

شده داده پرسشها وسواالت که داد نشان تحقیق این یافته های 2- جدیدالتالیف هدیه های آسمان پایه دوم  درسی کتاب در 

شناختی دوره ابتدایی شترین مقدار به حافظه  شیاب بی ستا  وکمترین آن تفکر ارز شد که در این را شتاریمی با متن نو  میتواند 

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

متون نوشتاری کتاب تدوین و تهیه در درسی ریزان  .کند توجه ارزشیاب و تفکرواگرا به که دهند قرار را  
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