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ابتدایی  پایه ششم محتوای کتاب فارسی بخوانیم بررسی تحلیل
 های خالقیت از نظر گیلفوردبراساس عوامل ذهنی و شاخص
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 چکیده

پایه ششم ابتدایی براساس عوامل خالقیت  (هدف ارزیابی محتوای کتاب فارسی )بخوانیم پژوهش حاضر با
شامل انجام شده است. جامعه آماری  (یابوت ارزشقضا گیلفورد )حافظه شناختی، تفکر همگرا و واگرا و

های این گردآوری داده ابزار .بود 09-07سال تحصیلی  در (خودآزمایی )متن و فارسیکل محتوای کتاب 
ه است. که بر مبنای شاخص خالقیت گیلفورد تهیه شد ساخته بودی محققفرم تحلیل محتوانیز شامل تحقیق 

بزار پس از است آمده و پایایی دهریزی درسی و روانشناسی تربیتی بروایی آن با اخذ نظرات اساتید برنامه
از محتوای کتاب مذکور  99/9های خالقیت گیلفورد و انتخاب صپارچه کردن و تعریف عملیاتی شاخیک

میزان تطبیق محتوا در متن با عوامل خالقیت  برآورد شد. بررسی زمینۀ 58/9باخ با استفاده از آلفای کرن
د داراست و بع حاضر ببیشترین اهمیت رااز محتوای کتاب  09/9گیلفورد نشان داد که سطح شناختی با تبیین 

ن درصد را به خود کمتری 99/9 بایاب و قضاوت ارزش 59/9و تفکر همگرا  17/9ازآن تفکر واگرا 
  95/97حافظه شناختی با  1/99توان گفت که تفکر واگرا با در زمینه تطبیق خودآزمایی می .اختصاص دادند

وا توان نتیجه گرفت که در محتمی بنابراین دادند؛یشترین درصد را به خود اختصاص  11/91تفکر همگرا 
متری شده و به سطوح باالی خالقیت توجه ک ششم به حافظه شناختی توجه بیشتر فارسی پایه کتاب( )متن

 ها، بیشترین توجه به تفکر واگرا شده است.است و در خودآزمایی
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ایه پ (فارسی )بخوانیم کتاب لگوی خالقیت گیلفورد،ا خالقیت،تحلیل محتوا،  :واژگان کلیدی
 ششم ابتدایی

 مقدمه

 کمک به .تاوس خالقیت یا آفرینندگی قدرت ،انسان هایویژگی زیباترین از یکی شکبی
 ودخ توانایی و آورد پدید را خود گرایانهآرمان اهداف تواندانسان می که است ویژگی همین

 ردههای بسیار فشکه شاهد رقابت دنیای پیچیده کنونی در. (9979، 1ویلیامز) سازد کوفاش را
افراد خالق  ،هستیم ها و منابع قدرتجوامع مختلف برای دستیابی به جدیدترین تکنولوژی

رسی و در بر برخوردار هستند. ارزشمندی وها از جایگاه باال سرمایه بهاترینگران مثابهبه
 ۀجوهرۀ اساسی کلی عنوانبهخالقیت  ،آخر قرن بیستم دهۀ گسترده دو تتحوال مطالعۀ

ظام آموزشی ان نکار عمیقاًکه  شدهگرفتهدر نظر  تکنولوژی وفرایندهای اقتصادی، اجتماعی 
ائه های آموزشی از ارتغییر جهت نظامدر بسیاری از کشورهای دنیا، را دگرگون کرده است. 

ای ههای تربیت تفکر خالق با تغییر محتوا در روشبرنامه سویبهآموزشی  صرفاًهای برنامه
توان گفت خالقیت همان می جرئتبههزاره سوم  آغاز درآموزشی همراه بوده است. اکنون 

ام کند )سچیزی است که زندگی مدرن بشر متمدن را از زندگی انسان نخستین جدا می
نیازمند نوآوری و ابتکار است  در زندگی انسان برای خلق نشاط و پویایی .(7951 خانیان،

 وجامعه انسانی برای زنده ماندن و گریز از مرگ . خود را ارضا کند طلبیتنوعگیزه تا ان
 باید هدف مدارس ابتدایی (.7951 ،پور)مهدویبه تحول و نوآوری نیاز دارد  ایستایی

ت آنان تعلیم و تربی و مثبت با محیط باشد نه مؤثرسازگاری  برایدانش آموزان  سازیآماده
معناست که در مدارس ما عشق به یادگیری، یک انسان کامل. این هدف بدین عنوانبه

لح و ، صمحیطیزیست سوادآموزیها، موفقیت و همدلی، آگاهی اخالقی، آشنایی با رسانه
 یرد.گزشی قرار های آموبرنامه رأسدر کنجکاوی فکری  و تخیل عدم خشونت، خالقیت،

بستر الزم را برای توانیم هایی است که ما مییکی از بهترین راه درسی در برنامه تجدیدنظر
 (.9991 )ولک، تحقق چنین هدفی فراهم کنیم

محتوای  رد طرفی از و تدریس باشد منبع تنها درسی کتاب آموزشی یک نظام در چنانچه
رای ب مسلماً باشد،نشده منظور خالقیت، پرورش یا اندیشیدن هایشیوه عنوانبه چیزی آن

                                                           
1. Williams 
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 را پا خود، درسی کتاب محدود ارچوبچ این از تا شد نخواهد فراهم فرصتی آموزدانش
 تفکر دریست. بیاندیشد خود درسی برنامه تنگ محدودۀ از ترفرا دنیایی به و فراتر بگذارد

، و همکاران 1است )آگوستوفرندز خالقیت و ابتکار افزایش قابلیت برای مفید یک راه خالق،
 جودو به آموزاندانش در را آمادگی این باید خالق و علمی تفکر زمینه پرورش (. در9978
 ناساییش را مسائل خودشان کنند، مشاهده را هاآن کنند، بررسی را مسائل بتوانند که آوریم

 ادانتق باید آموزدانش. باشند مناسب حلراه یافتن درصدد هاآن برای و کنند مشخص و
 در ار خالق تفکر به رسیدن معیارهای تا بیاموزد را دیگران آثار و خویش کار از سازنده

 .(9978، 2)استرنبرگ ببرد باال خود
 عمومی ها یک پدیدۀمورد توجه قرار دادن خالقیت در برنامه درسی مدارس و دانشگاه
 راهمیت آن د اندازهبهاست و جایگاه آن برای معلمان، برنامه درسی و سیاست آموزشی 

های آموزشی از رو سازمان(. از این9995 ،گامالش تجارت، صنعت و اقتصاد است )الل و
خالقیت و نوآوری و استفاده صحیح و  پرورش ورشد  وظیفه فراهم آوردن زمینۀ سویک

 توسعۀ ساززمینهدارند که این خود،  عهده برهای افراد را ها و تواناییدار از استعدادجهت
د برای پویایی نیازمن ،جامعه است و از سویی دیگر در فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و....

 (.7910 مندی از خالقیت و نوآوری در سطح سازمانی هستند )پیرخائفی،پرورش و بهره
موج علمی با هدف شناخت و پرورش  گیری یکغرب شاهد شکل 7089 در دهۀ

مفهومی  خالقیت داشت. عهده بر 3خالقیت بود که رهبری این جریان علمی را گیلفورد
بررسی  گیلفورد آن را از ابعاد مختلفیو چون گانیه، تورنسو هم پردازانینظریهپیچیده است و 

داند. به نظر وی یک کشف بزرگ یا یک اثر می مسئلهحل  ی: خالقیت را نوعگانیه کردند.
فکر خالق ت 4:ضرورتبه .(7951 گیرد )سیف،سرچشمه می مسئلههنری از فعالیت حل 

و مشکالت، حدس زدن و فرضیه ساختن در مورد  مسائلعبارت است از فرایند درک 
و باالخره  هاآنها، اصالح و ارزیابی مجدد ها و حدسها، ارزیابی و آزمون فرضیهکمبود

 هسکه به الگوی ساخت هوشی شهرت دارد از  نظریه گیلفورد .(7951 سیف،)نتایج  ارائه

                                                           
1. Augusto ferndes 

2. Sternberg 

3. Gilford 

4. Torrance 
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ترین شکیل شده است که عملیات از مهمت 3و فراورده2محتوا ،1های عملیاتاصلی با نام طبقه
 :های زیر استفرایندهای هوش است که شامل فعالیت

 حقایق و اصول کلی، تعاریف در متن یعبارت است از کشف یک سر حافظه شناختی:
تولید یک  تفکر همگرا: .(7959 و بازشناسی، دانستن و آگاه بودن )شعبان زاده چماچمایی،

بودن اطالعات یا مناسبقضاوت در مورد  قضاوت ارزشیاب:. قبولقابلپاسخ واحد و 
فکر را ت خالقیت ،گیلفورد .های چندگانه و ابتکاریتولید پاسخ :تفکر واگرا. تصمیمات

، 5پذیریانعطاف، 4روانی هایمؤلفهت شامل عوامل یا واگرا دانسته و معتقد است که خالقی
 (.7951 )سیف،است  11.پیچیدگیو  10دهیسازمان9تحلیل، 8و ترکیب،7، گسترش 6تازگی
به خالقیت  ترین نظریه مربوطجامعتوان مینظریه گیلفورد را جرئت بتوان گفت که شاید به
در نظریه وی خالقیت برحسب تفکر واگرا تعریف شده است. تفکر واگرا، ویژگی  .دانست

کر از در تفکر همگرا نتیجه تف .مهم خالقیت است و با تفکر همگرا تفاوت محسوسی دارد
اما در تفکر واگرا  ؛دارد ی همیشه یک جواب درست یا غلط وجودیعن ؛قبل معلوم است

 ،ترین عنصر جوهری وجودی ادبیاتمهم (.7955 جواب قطعی وجود ندارد )سیف،
چه در عرصه شعر و چه در حوزه نثر  خالقیت و نوآوری است. سراسر شاهکارهای ادبی

بایستی فرصت زیادی برای  1نیست. در کتاب فارسی فکریخوشجز نوآوری و چیزی به
 ایگونههبها بتوانند از تجربیات و تخیالت خود فراهم باشد تا بچه خالقیت وتفکر  پرورش
ری ضروری ام وجود بسیار پررنگ عامل خالقیت در کتاب فارسیلذا  ؛استفاده کنندخالقانه 

برای  ،تهتوجه داشخالقیت  به مقوله پردازاننظریهگیلفورد بیش از سایر از آنجا که  است.
کتاب درسی  .تسشده ا استفادهششم از نظریه وی  تحلیل محتوای کتاب فارسی بخوانیم پایه

انتخاب  ،بنابراین ضرورت دارد ؛ترین مراجع و منابع یادگیری دانش آموزان استیکی از مهم

                                                           
1. operation 

2. content 

3. product 

4. fluency 

5. flexibility 

6. originality 

7. elaboration 

8. synthesizing 

9. analyzing 

10. organizing 

11. complexity 
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متکی باشد تا معلمان و اولیا که با تعلیم و تربیت کودکان و  اصولی برمحتوای درسی 
دهند.  خود را به نحو شایسته انجام وظیفه ،بتوانند با پیروی از اصول ،کاردارندنوجوانان سرو 

های ملی هر ویژه دانش آموزان خالق از سرمایههدیگر چون تمامی دانش آموزان ب طرف از
 اشت.دخواهد دنبال به  ناپذیریجبرانعدم توجه به آنان خسارت  ،آیندکشور به شمار می

 لعواماب حاضر با محتوای کت تا چه اندازهدر این پژوهش هدف این است که بدانیم 
 این رداهمیت تحقیق حاضر،  ؟مطابقت دارد. گیلفورد ینظریه خالقیت هایشاخص و ذهنی

خالق در  قق تفکردر تح مؤثریوسیله و عامل تواند می است که کتاب بخوانیم پایه ششم
لذا محقق بر آن شد که به تحلیل محتوای این کتاب بپردازد تا بفهمد به  دانش آموزان شود؛

ا چه حد شده و ت تألیفعوامل خالقیت گیلفورد  اساس برچه میزانی محتوای کتاب حاضر 
-د راهکارتواناین کار می بنابراین ؛داردمیوادانش آموزان را به فعالیت و رسیدن به خالقیت 

-تابک مؤلفانقرار دهد، تا از این طریق  وپرورشآموزشمعلمان  و مؤلفانهایی را پیش روی 

کنند و معلمان نیز بیش از اینکه به حافظه شناختی دانش  تألیفتر ها را با محتوای خالق
 تفکر واگرای دانش آموزان را پرورش دهند. ،آموزان توجه کنند

 پنجم ریاضی درسی کتاب محتوای در تحلیل (7909کالیی ) مته و ابراهیمی کلیجی
 سطح به تداییاب پنجم ریاضی گیلفورد نشان دادند کتاب خالقیت الگوی دیدگاه ابتدایی از

 اندیشه مینهز این در تمهیداتی بایستی و است کرده توجهکم ارزشیاب تفکر و حافظه واگرا
 علوم درسی کتاب محتوای تحلیل"پژوهشی با عنوان در  (7909عصاره ) سلیمی و .شود

 درسی کتاب که دادندنشان  "خالقیت گیلفورد اساس عوامل بر راهنمایی دوم سال تجربی
 به و دارد راتفکر همگ و شناختی حافظه سطح به ازحدبیش تأکید راهنمایی دوم تجربی علوم
 .است شده توجه ضعیفی در آن حد در ارزشیاب تفکر و واگرا تفکر

 دوره تجربی علوم کتاب محتوای تحلیل" عنوان با ( در پژوهشی7909شهمیر )
 تجربی علوم کتاب محتوای بیشتر که رسید نتیجه اینبه  "عوامل بلسک  اساس بر راهنمایی

دهد. پرورش میآموزان کمتر در دانش خالقیت را است و  پرورحافظه راهنمایی دوره
خالقیت  عوامل اساس برتحلیل محتوای کتاب فارسی پایه اول ابتدایی "در  (7909)رحمتی 
نویسیم پایه ب به این نتیجه رسیده است که بیشتر محتوای کتاب فارسی بخوانیم و "گیلفورد

بانزاده شعاول در حافظه شناختی قرار دارد و به سطح تفکر واگرا کمتر توجه شده است. 
 ربتحلیل محتوای کتاب فارسی پایه دوم ابتدایی "عنوان بادر پژوهشی  (7959) چماچمایی
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یب به این نتیجه رسیده است که کتاب فارسی پایه دوم به ترت "عوامل خالقیت گیلفورد اساس
 وها درصد از تمرین 05/11درصد از نظر تصویر و  9/18درصد از نظر محتوا،  09/08
سطح از سطوح اعمال ذهنی گیلفورد یعنی حافظه  ترینپایینها در درصد پرسش 89/85

که  شگاه ایالت کلورادو انجام شددر دان 1وسط سیلور ادواردشناختی قرار دارد. تحقیقی ت
ا ب و تکالیف کتاب علوم دوره ابتدایی از لحاظ تطبیق هامطالعه و بررسی پرسشآن هدف 

ی در ها و تکالیف درسکه پرسش دادعوامل خالقیت گیلفورد بود وی در تحقیق خود نشان 
 ؛بیشتر روی سطح تفکر همگرا و واگرا متمرکز است آمریکا درهای علوم دوره ابتدایی کتاب

 (.7909 به نقل از جهانگیر، ؛9999) یعنی به یک میزان به این دو سطح توجه شده است
بررسی تحلیل محتوای کتاب درسی علوم دوره ابتدایی در "( در 7957سرداری گرده )

ح نشان داد که محتوای کتب درسی دوره ابتدایی بیشتر به سط "رابطه با اعمال ذهنی گیلفورد
 .اشدبمیحافظه شناختی توجه کرده است و میزان توجه به تفکر واگرا در حد ضعیف 

 . در کل از نظر میزان خالقیت،همچنین تفکر ارزشیاب در محتوای کتاب دیده نشده است
ترتیب علوم رتبه اول قرار دارد و بهصد در در 79ترتیب کتاب علوم تجربی دوم ابتدایی با به

های بعدی قرار در رتبه 17/9و علوم چهارم با   11/9در صد، علوم سوم با  8پنجم با 
بررسی تطبیقی محتوای کتاب "( در تحقیقی تحت عنوان 7911) رجبی باغدار گیرند.می

ید که نتیجه رسبه این  "های گیلفورداول تا سوم دوره ابتدایی با شاخص هایسالفارسی 
وجه به بیشترین ت باشد ومحتوای کتب از نظر تناسب با عوامل خالقیت در حد ضعیف می

 شده است. (سطح دانش )حافظه شناختی
 بخوانیم یفارس کتاب محتوای تحلیل این تحقیق با هدف ،ی باالبه وجود مسالهبا توجه 

اجرا  به گیلفورد نظر از خالقیت هایشاخص و ذهنی عوامل براساس ابتدایی ششم پایه
سوال فرعی به شرح زیر طرح  5و  اصلیسوال  7درآمده است. برای رسیدن به این هدف، 

 شده است.
 اصلی سئوال

افظه ح ششم، ابتدایی کتاب فارسی بخوانیم پایهو خودآزمایی ای محتو تا چه اندازه
 کند؟می تبیین را گیلفوردنظریه های خالقیت و شاخصشناختی 

 

                                                           
1. Silver-Edvard 
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 فرعی هایسئوال
ا حافظه ه ششم بمیزان تطبیق محتوا در بعد متن درس کتاب فارسی بخوانیم پای -7

 ؟شناختی چقدر است
 چقدر همگرار پایه ششم با تفک میزان تطبیق محتوا در بعد متن کتاب فارسی بخوانیم -9
 ؟است
ر واگرا چقدر پایه ششم با تفکمیزان تطبیق محتوا در بعد متن کتاب فارسی بخوانیم  -9
 ؟است
یاب ارزش اوتششم با قض میزان تطبیق محتوا در بعد متن کتاب فارسی بخوانیم پایه -9

 ؟چقدر است
ا حافظه یه ششم بمیزان تطبیق محتوا در بعد خودآزمایی کتاب بخوانیم فارس پا -8

 ؟شناختی چقدر است
بتدایی با ا میزان تطبیق محتوا در بعد خودآزمایی کتاب فارسی بخوانیم پایه ششم -1
 ؟همگرا چقدر استتفکر 
با تفکر  ایه ششممایی کتاب فارسی بخوانیم پزمیزان تطبیق محتوا در بعد خودآ -1

 ؟واگرا چقدر است
م با قضاوت شش میزان تطبیق محتوا در بعد خودآزمایی کتاب فارسی بخوانیم پایه -5

 ؟یاب چقدر استارزش

 روش
ه شده استفاد است توصیفیکه از مجموعه مطالعات  در این تحقیق از روش تحلیل محتوا

 ()متن و خودآزمایی فارسی پایه ششم محتوای کتاب است. واحد تحلیل در این مطالعه،
برای تحلیل محتوای کتاب  .ر این پژوهش جمله انتخاب شده استواحد ثبت دباشد. می

ابتدا محتوای دروس کتاب  .است شدهاستفاده کدگذاریفارسی بخوانیم از یک طرح 
خودآزمایی تقسیم، سپس کلیه واحدها با عوامل خالقیت  مت متن وبخوانیم به دو قس

واحدها شمارش و  درنهایتد. ه شده و در جدول مربوط ثبت شدنگیلفورد مطابقت داد
سپس با تطبیق جمله به جمله متن دروس با عوامل خالقیت گیلفورد توسط محقق،  شناسایی و
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ردید تا مشخص شود که متن دروس صورت جدول و درصد ثبت گهفراوانی مربوط به آن ب
 با عامل خالقیت گیلفورد چه مقدار مطابقت دارد. و بخش خودآزمایی کتاب

است که  07ایه ششم ابتدایی چاپ سال پفارسی محتوای کتاب شامل جامعه آماری 
 ابزار ؛نمونه یکی است حاضر جامعه و پژوهش در .بود درس 71هفت فصل و  دارای

 .عوامل خالقیت گیلفورد است اساس برساخته گردآوری در پژوهش حاضر فرم محقق
 نظرانحبصاهای ابزار تحقیق از نظرات و دیدگاه (یابی )روایی صوریاعتبار منظوربه محقق

 طباطبائیالمه ع شناسیروانو متخصصان تعلیم و تربیت و اساتید دانشگاه علوم تربیتی و 
تفاده فرمول پایایی هولستی اس ، ازگیری میزان پایایی ابزاربرای اندازه .استفاده کرده است

کتاب فارسی بخوانیم  یمحتوا درصد از 99 ، محققمنظور در مرحله عملیاتی. بدینشده است
برای  ،های خالقیت گیلفوردعوامل ذهنی و شاخص و مفاهیم عملیاتی را طبق را انتخاب نمود

از امه در ادو  شدن در تحلیل مفاهیم و تعارف رسیدهتوضیح داد و به یکپارچه کدگذاران
ر اختیار محقق قرار دهند و پس را د آمدهدستبهنظرات و نتایج  تاخواسته شد  کدگذاران

، نتایج را در فرمول قرار داده و ضریب توافق آمدهدستبههای محقق با استفاده از داده از آن
 گیریاندازه ابزار پایایی باالی دهندۀنشانکه  آمددستبهدرصد  58ود در حد هاآنبین 

 مانند فراوانی و درصد استفاده شده است. توصیفی آمار ازداده  وتحلیلتجزیهبرای  .است

 هایافته

 دذهنی گیلفور اعمال باوضعیت کلی محتوا کتاب فارسی بخوانیم پایه ششم ابتدایی  .7جدول 
 درصد فراوانی گیلفورداعمال ذهنی  متغیر

 محتوا

 09 575 حافظه شناختی
 995/9 1 تفکر همگرا

991/9 99 تفکر واگرا  
9999/9 9 قضاوت ارزشیاب  

در کتاب به  شدهمطرحعبارت  511بین  از 7 توجه به اطالعات مندرج در جدول با
درصد مربوط  8عبارت با  99،درصد مربوط به حافظه شناختی 09 با عبارت 575ترتیب، 

درصد  9899 عبارت با 9و درصد مربوط به تفکر همگرا  9859عبارت با  1،واگرا تفکربه 
 است.مربوط به قضاوت ارزش یاب 
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 فوردذهنی گیل اعمال باوضعیت کلی خودآزمایی کتاب فارسی بخوانیم پایه ششم ابتدایی . 9جدول 
 درصد فراوانی اعمال ذهنی گیلفورد متغیر

 خودآزمایی

 95/97 71 حافظه شناختی
 11/91 78 تفکر همگرا
 19/99 99 تفکر واگرا

 - - قضاوت ارزشیاب

در کتاب فارسی  شدهمطرحپرسش  89، از 9 جدولبا اطالعات مندرج در  توجه با
 پرسش 71درصد، حافظه شناختی با  1/99 پرسش 99بخوانیم پایه ششم تفکر واگرا با 

اند. درصد را به خود اختصاص داده 11/91 پرسش 78درصد، تفکر همگرا با  95/97
 .کندهمچنین هیچ پرسشی قضاوت ارزشیاب را تبیین نمی

 و خودآزمایی درس( های تفکر واگرا در محتوا )متنویژگی درصد وفراوانی  .9 جدول
 درصد فراوانی اتفکر واگر هایویژگی متغیر

 محتوای متن درس
 

 19 99 پذیریانعطاف
 98 79 روانی
 8 9 اصالت

 خودآزمایی
 8/98 79 پذیریانعطاف

 9/91 5 روانی
 0 9 اصالت

درصد  19مورد با  99تفکر واگرا، به ترتیب  از مورد 99از بین  در محتوای درس
مورد  9 ودرصد مربوط به ویژگی روانی  98مورد با  79پذیری، انعطاف مربوط به ویژگی

 ،شدهمطرح پرسش 99از بین  خودآزماییدر  درصد مربوط به ویژگی اصالت است. 8با 
درصد مربوط  9/91 مورد با 5پذیری، درصد مربوط به ویژگی انعطاف 8/89 با پرسش 79

 .درصد مربوط به ویژگی اصالت است 0 مورد با 9و به ویژگی روانی 

به  لفورداعمال ذهنی گیی ششم ابتدایی با پایه (میزان تطبیق محتوای کتاب فارسی )بخوانیم .9جدول 
 تفکیک فصول

 متغیر اعمال ذهنی گیلفورد فراوانی درصد

 حافظه شناختی 51 09
 فصل اول محتوای متن

 تفکر همگرا 9 9
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 متغیر اعمال ذهنی گیلفورد فراوانی درصد

 تفکر واگرا 1 90/1

 قضاوت ارزشیاب - -

 حافظه شناختی 719 88/01

 فصل دوم محتوای متن
 تفکر همگرا - -

 تفکر واگرا 9 98/9

 قضاوت ارزشیاب - -

 حافظه شناختی 719 88/01

 فصل سوم محتوای متن
 تفکر همگرا - -

 تفکر واگرا 9 98/9

 قضاوت ارزشیاب - -

 حافظه شناختی 719 88/01

 فصل چهارم محتوای متن
 تفکر همگرا - -

 تفکر واگرا 9 98/9

 قضاوت ارزشیاب - -

 شناختیحافظه  719 88/01

 فصل چهارم محتوای متن
 تفکر همگرا - -

 تفکر واگرا 9 98/9

 قضاوت ارزشیاب - -

 حافظه شناختی 799 9/05

 فصل پنجم محتوای متن
 تفکر همگرا 9 1/7

 تفکر واگرا - -

 قضاوت ارزشیاب - -

 حافظه شناختی 775 09

 تفکر همگرا 7 11/9 فصل ششم محتوای متن

 تفکر واگرا 79 10/1
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 متغیر اعمال ذهنی گیلفورد فراوانی درصد

 قضاوت ارزشیاب 7 11/9

 حافظه شناختی 759 01

 فصل هفتم محتوای متن
 تفکر همگرا 7 89/9

 تفکر واگرا 8 11/9

 قضاوت ارزشیاب 7 89/9

ذهنی  های اعمالی ششم از بین مولفهل کتاب فارسی بخوانیم پایهفصهفت محتوای 
 ن فصلی شناختی دارد. در این میان محتوای متحافظهی بیشترین انطباق را با مولفه ،گیلفورد

 ناختی ش یافظهی حی شناختی، بیشترین همخوانی را با مولفه( حافظه 9/05ا تبیین)ب پنجم
ز نظر انطباق ا ی ششمل کتاب فارسی بخوانیم پایههمچنین محتوای هفت فص دارد.گیلفورد 

ا با ی شناختی، بیشترین همخوانی رحافظه یهای اعمال ذهنی گیلفورد بعد از مولفهبا مولفه
 تفگر واگر و به مقدار بسیار کمی با تفکر همگرا و قضاوت ارزشیاب دارد.

 برآن  یقتطب نظر ازهای تک تک فصول کتاب فارسی پایه ششم ابتدایی وضعیت خودآزمایی .8 جدول
 اعمال ذهنی گیلفورد اساس

 متغیر اعمال ذهنی گیلفورد فراوانی درصد

 حافظه شناختی 9 89

 خودآزمایی فصل اول
 تفکر همگرا 7 7988

 تفکر واگرا 9 8/91

 قضاوت ارزشیاب - -

 حافظه شناختی - -

 خودآزمایی فصل دوم
 تفکر همگرا 9 19

 تفکر واگرا - -

 قضاوت ارزشیاب 9 90

 حافظه شناختی 9 90

 تفکر همگرا 9 99 خودآزمایی فصل سوم

 واگراتفکر  9 90
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 متغیر اعمال ذهنی گیلفورد فراوانی درصد

 قضاوت ارزشیاب - -

 حافظه شناختی 9 98

 خودآزمایی فصل چهارم
 تفکر همگرا 9 9188

 تفکر واگرا 9 9188

 قضاوت ارزشیاب - -

 حافظه شناختی 7 79

 خودآزمایی فصل چهارم
 تفکر همگرا 1 19

 تفکر واگرا 9 99

 قضاوت ارزشیاب - -

 حافظه شناختی 9 99/99

 پنجم خودآزمایی فصل
 تفکر همگرا - -

 تفکر واگرا 8 88/88

 قضاوت ارزشیاب - -

 حافظه شناختی 9 90

 خودآزمایی فصل ششم
 تفکر همگرا 9 90

 تفکر واگرا 9 99

 قضاوت ارزشیاب - -

عمال ذهنی های ای ششم از بین مولفههفت فصل کتاب فارسی بخوانیم پایه خودآزمایی 
فت فصل ه خودآزماییدارد. همچنین  ی تفکر همگراانطباق را با مولفهبیشترین گیلفورد، 

عد از های اعمال ذهنی گیلفورد بی ششم از نظر انطباق با مولفهکتاب فارسی بخوانیم پایه
هفت  ودآزماییخشناختی و تفگر واگر دارد. ی حافظه تفکر همگرا، انطباق باالیی با یمولفه

د آزمایی بجز در خوقضاوت ارزشیاب  یی ششم با مولفههفصل کتاب فارسی بخوانیم پای
  .فصل دوم، انطباق ندارد
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 گیریو نتیجه بحث
 اساس رببررسی تحلیل محتوای کتاب فارسی بخوانیم پایه ششم  ، هدفپژوهش این در

فرضیه  مورد در .گیلفورد بودیاب زش، تفکر واگرا و قضاوت ارهمگرا تفکرحافظه شناختی، 
افظه شناختی، ح سطوح بامیزان تطبیق محتوای کتاب فارسی )بخوانیم( پایه ششم ابتدایی "

 511از بین  دهد کهنتایج نشان می "گیلفورد ارزشیابقضاوت  و واگرا تفکر، همگرا تفکر
درصد، مربوط به حافظه  09 باعبارت  575ترتیب در کتاب به شدهمطرحعبارت 
درصد  995/9عبارت با  1، واگرا تفکردرصد مربوط به  917/9 عبارت با 99،شناختی

 با. استدرصد مربوط به قضاوت ارزشیاب  9999/9عبارت با  9مربوط به تفکر همگرا و 
بخوانیم  فارسی محتوای کتاب توان استنباط کرد، درمی آمدهدستبههای فراوانی به توجه

 از دیگر وحسط به ولی است. شدهتوجه بسیار باالیی  شناختی حافظه سطوح بهپایه ششم 
 الزم وجهت هستند، انتقادیکه اساس تفکر خالق و  ارزشیاب تفکر و واگرا تفکر جمله

 یتخالق سطوح از سطح، دو این به توجهیکم دهندهنشان امر این و نگرفته است صورت
 برای را شرایط ،اندتومی کمتر حاضر کتاب توان نتیجه گرفت کهبنابراین میاست؛  گیلفورد

 .خالقیت فراهم نماید بروز
تدایی کتاب فارسی پایه ششم اب ()خودآزمایی یهامیزان تطبیق فعالیت"فرضیه  مورد در

دهد ج نشان مینتای "ارزشیاب، تفکر همگرا، تفکر واگرا و تفکر ا سطوح حافظه شناختیب
درصد  1/99پرسش با  99در کتاب فارسی بخوانیم پایه ششم  شدهمطرحپرسش  89از  که

پرسش  78 وحافظه شناختی درصد مربوط به  95/97 پرسش با 71تفکر واگرا، مربوط به 
 هیچ پرسشی قضاوت ارزشیاب را کهدرحالی است.تفکر همگرا درصد مربوط به  11/91با 

 حافظه واگرا تر از تفکر وها در سطح تفکر همگرا، کمدرصد فعالیت میزان و کند.تبیین نمی
ر فعالیت است. نتایج گویای این است که د هرگونهقد ایاب فارزش قضاوت شناختی است و

وان گفت در تهای کتاب به تفکر واگرا بیشتر توجه شده است. با توجه به این میپرسش
نه  اب وجود داردهای کتششم ابتدایی بیشترین واگرایی در فعالیت (بخوانیم) فارسیکتاب 

 محتوای بیشتر از زمینه خودآزمایی به تفکر خالقتوان گفت، در در نتیجه می. در محتوی
خالی است و  کامالً هاخودآزماییجای تفکر ارزشیاب در  متأسفانهاما  .توجه شده است

ار مهم های فکری بسیتوجهی به آن نشده است. با توجه به اینکه یکی از مهارت گونههیچ
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تواند تفکر ارزشیاب است و جای آن در این کتاب بسیار خالی است، این می ،عصر حاضر
 .بزرگ نظام آموزشی ما باشد معایبو  هانارسایییکی 

( در بررسی تطبیقی محتوای کتاب فارسی 7911) باغداراین نتیجه با پژوهش رجبی 
تب از محتوای ک با این نتایج که های گیلفوردهای اول تا سوم دوره ابتدایی با شاخصسال

 و بیشترین توجه به سطح دانش )حافظه عوامل خالقیت در حد ضعیف است نظر تناسب با
در تحلیل محتوای کتاب فارسی پایه ( 7909با نتایج تحقیق رحمتی ) و استشده (شناختی

 ویم بیشتر محتوای کتاب فارسی بخوان که گیلفوردعوامل خالقیت  اساس بریی اول ابتدا
، ده استو به سطح تفکر واگرا کمتر توجه ش یه اول در حافظه شناختی منطبق استپا بنویسیم

عصاره  سلیمی و (،7909کالیی ) مته و ابراهیمی همسو است. همچنین با پژوهش کلیجی
تر کم ارزشیاب تفکر و حافظه واگرا سطحکه نشان دادند به ( 7909شهمیر )( و 7909)

 بیشتررانجام س و است توجه شده تفکر همگرا و اختیشن حافظه سطحشده و بیشتر به  توجه
، دندهدر دانش آموزان پرورش می است و خالقیت را کمتر پرور حافظهها کتاب محتوای

شم، درسی فارسی پایه ش کتاب محتوای و ساختار در در نتیجه، بازنگری نیز همخوانی دارد.
 پرورش وزانآم دانش در را انتقادیخالقیت و تفکر  مهارت بتواند که محتوایی بینیپیش و

 را رزشیابا تفکر و واگرا تفکر بتواند که متونی از توانندمؤلفین می است و ضروری دهد،
 کنند. افزایش دهد، استفاده

 :پیشنهادها
به تفکر واگرا که اساس خالقیت و نوآوری در نظریه گیلفورد در محتوای کتاب  -7
محتوایی  ،در کتاب فارسی پایه ششم شودپیشنهاد میبنابراین  ، کمتر توجه شده است؛است

تعداد  و نندهای بیشتری درباره موضوع خلق کایدهبتوانند دانش آموزان  تدوین شود که
 هانآارائه دهند تا تفکر خالق  هایا واقعه ءشی دربارۀبیشتری  اظهارنظرجواب، عقاید و 

پرسش و تکالیفی ارائه شود که دانش آموزان را به فعالیت کتاب باید این در  .یابدپرورش 
بیشتری وادار کند تا ضمن پرورش توانایی نوآوری و ایجاد فکر جدید، توانایی فکر کردن 

 .قرار دهند موردتوجهجدید را  غیرعادیو  غیرمعمول هایحلراهبه 
توجه م خیلی کیاب ها به تفکر ارزشاینکه هم در محتوی و هم در پرسشبا توجه به  -9

 کیدتأو  موردتوجههای بسیار مهم تفکر ارزشیاب یکی از شاخص ازآنجاکهشده است و 
ه توصی یادگیری است، آموزش و خصوص در حوزۀهنظریات جدید انتقادی حال حاضر ب
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محتوایی ارائه شود که دانش  فارسی پایه ششم، کتاب درسی تجدیدنظرکه در  شودمی
ی مباحث کفایت و شایستگ دربارۀ ،رفتن جوانب مختلف موضوع بتوانندآموزان با در نظر گ

 .یاب در آنان پرورش یابدفکر ارزشبه داوری بپردازند تا ت
بسیار ارزشمند است که پژوهشی تطبیقی در رابطه با محتوای کتب با  درنهایت -9

عمل  یموفقصورت بهو تفکر ارزشیاب کشورهای دیگر که در زمینه پرورش خالقیت 
، یابو ارزش اند انجام گیرد تا ضمن شناسایی اصول و ضوابط انتخاب محتوای خالقکرده

 قرار داد. موردتوجهبتوان تجربیات این کشورها را در تدوین کتب درسی 
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