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   انیدانشگاه فرهنگ ،یتی گروه علوم ترب اری استاد 1

 رازیچهار ش هیاداره آموزش و پرورش ناح یق یآموزگار، رابط تلف 2
   تهران ییرجا د یشه ریدب تیدانشگاه ترب ،یاضی ارشد آموزش ر یکارشناس یدانشجو3

 

براساس    1399-1398سال تحصیلی    ریاضی سوم دبستاندرسی  کتاب    تحلیل محتوایهدف  این پژوهش با  ه:  چکید 

جامعه آماری پژوهش، محتوای  روش این پژوهش، کیفی از نوع تحلیل محتوا است.    . استانجام شدهخالقیت گیلفورد  

معما و سرگرمی،  به چهار قسمت )  1399-1398تحصیلی  های  منتشر شده در بین سالریاضی پایه سوم ابتدایی    کتاب

تمرینفعالیت  اشکالها،  کالسی و  تقسیم شد.  های  تصادفی  20(  به طور  نمونه    صفحه  ی  کلیه  انتخاب شد.به عنوان 

ی تفکر و همگرا و واگرای خالقیت گیلفورد مطابقت مورد نظر از نظر دو مؤلفه   ها با طبقهواحدها در تمامی قسمت 

های خالقیت  واحدهای مربوط به تفکر واگرا و تفکر واگرا که از مؤلفه.  داده شدند و در جداول مربوط ثبت گردیدند

ها رد، تعداد فراوانی آنگیلفورد هستند شناسایی و شمارش گردیدند و با تطبیق عناصر کتاب با عوامل خالقیت گیلفو 

ثبت گردید تا تعیین شود که محتوای کتاب درسی از نظر طبقات انتخاب شده )تفکر واگرا و تفکر همگرا( بیشتر در  

از سطوح قرار دارند آن    کدام سطح  از  این پژوهش حاکی  نتایج  نتایج به صورت جدول و نمودار نشان داده شد.  و 

توان گفت ریاضی سوم دبستان  است. لذا میسطح حافظه واگرا توجه کمی داشته کتاب ریاضی سوم دبستان بهاست که 

رسد که در برنامه درسی و محتوای آموزشی کتاب  به نظر می کند.به خوبی زمینه الزم برای بروز خالقیت را فراهم نمی

تف گیلفورد،  دیدگاه  اساس  بر  زیرا  شود؛  نظر  تجدید  باید  ابتدایی  سوم  پایه  ریاضی  عملکرد درسی  نشانگر  واگرا  کر 

 آزادانه فکر است که مترادف با خالقیت است. 

 

 محتوا، خالقیت، کتاب ریاضی سوم، گیلفورد تحلیل واژگان کلیدی:

 
 رایانامه: مسئول نویسنده ،mzadi.76@yahoo.coma 
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 مقدمه 

از ویژگی انسان میخالقیت یکی  آن  انسان است که به کمک  آرمان های  به اهداف  توانایی    یابدی خود دست گرایانهتواند  و 

های درسی خود برای تعلیم و تربیت خالقیت،  ریزیای، در برنامهبالقوه خود را شکوفا سازد. پس ضرورت دارد که هر جامعه

 بقا اساسی شرط عنوان به انگیزشی، یمسأله یک یمثابه به مفهوم (. این1396پور،  اولویت قائل شوند )موسی

 علمی هایعرصه در سریع  فوق تحوالت و شدن جهانی عصر در موجود هایمعادله و در عصر فراصنعت 

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

(.  1380)منطقی،  رود  ترین مسائل آموزشی جهان به شمار میترین و مهمخالقیت یکی از اساسی  .است واقع گردیده درسی

نمونه" کودکان  خارقتمام  میالعادههای  کودکان  تمام  هستند.  میای  هم  سالی  بزرگ  زندگی  در  و  بوده  توانند  توانند خالق 

 کودکان، تربیت  ضرورت و خالقیت  یمسأله افزون روز اهمیت  رغم(. علی15:  1390)رحمنی،    "خالق باقی بمانند

-می پرورش و آموزش نظام وارد در شرایطی کودکان که مسأله این به توجه با  جوانان خالق، و نوجوانان

 پرورش و اجتماعی رفتارهای  ها،مهارت هنجارها، پذیرش جهت  الزم  آمادگی از  لحاظ روحی به که شوند

تردید این  ست که بیا های منحصر به فرد آدمی و از امتیازات او  خالقیت از شگفتی(.  1368 برخوردارند )مایلی،  تفکرخالق

از  از رهگذر    توان شعاعی  انسان را  نهاده شده است و  به ودیعه  آدمی  تعالی است که در روان  باری  قدرت مطلق خالقیت 

های انسان قدرت آفرینندگی و یا خالقیت  شک یکی از زیباترین ویژگیگردد. بیها به صفات خالق رهنمون میهمین نشانه

های خود را شکوفا  گرایانه خود را پدید آورد و تواناییتواند اهداف آرمانسان میاوست. به کمک همین ویژگی است که ان

سازد. به گفته آندرسن، خالقیت در کودکان امری همگانی است. در حالی که در بین بزرگساالن تقریبأ وجود ندارد. بنابراین  

 . (1385؛ ترجمه خانزاده، 19۷8بردو، آید که چه به سر این توانایی عظیم بشر پیش آمده است ) این سؤال پیش می

آموزان  های شناختی انسان است. کشورهای دنیا پرورش قوه خالقیت دانشحل مسئله و خالقیت از ممتازترین توانایی

های اقتصادی و تمدن و  آورند زیرا پرورش خالقیت ارتباط تنگاتنگی با پیشرفت را از ارزشمندترین هدف تربیتی به شمار می

زیرا   ؛کشور دارد. تعلیم و تربیت باید یادگیرندگان را آماده کند تا در حال مسئله خود از تفکر خالق استفاده کندترقی هر  

انسان به  احتیاج  آینده  دارددنیای  آبادی،  )  های خالق  انسان  13۷8صالحی نجف  در شناسایی عناصر هوش  گیلفورد   .)150  

»محتوای ذهنی« و »ثمره فعالیت ذهنی« قرار داده است. او   ،اعمال ذهنی«عامل را شناسایی کرده است و آن را در سه بعد »

: 1395مرادی،  )حسن  داند.دسته فعالیت حافظه شناختی، تفکر همگرا، تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب می  ۴اعمال ذهنی را شامل  

1۴2 .) 

کند. را معرفی می   واگرارا و تفکر  در نظریه گیلفورد که به الگوی ساخت ذهنی شهرت دارد در آن دو تفکر عمده همگ

رهیافت  به  یافتن  )دست  واگرا  تفکر  با  را  پاسخ(  خالقیت  به  یافتن  )دست  همگرا  تفکر  مقابل  در  مسائل(  برای  جدید  های 

 . (1385؛ ترجمه خانزاده، 19۷8مترادف دانسته است ) بردو، 

  یکی شک ی( ب1392و همکاران،  یمی است )سل ت یابتکار و خالق ت ی قابل شیافزا یبرا دیراه مف کیآموزش تفکر خالق، 

ز آفر  یهایژگ یو  نیباتریاز  قدرت  هم  تیبا خالق  ینندگ یانسان  کمک  به  م  یژگ یو  نیاوست  انسان  که  اهداف    تواندیاست 

  ی درس  یزیرضرورت دارد که جوامع در برنامه  لیدل  نیسازد. به هم  وفاخود را شک   ییآورد و توانا  دیخود را پد  انهیآرمان گرا

برا ترب  میتعل  یخود  ا  ت یاولو  ت ی خالق  تیو  درس  نکهی قائل شوند  توانسته  یکتاب  پوشش   ت یاند خالقتا چه حد  تحت  را 

 ند یآیبه شمار م  یدر برنامه درس  ت یها از عوامل موثر پرورش خالقکتاب  نیا  رایاست؛ ز  ی قراردهند موضوع بحث و بررس

 . است  سیتنها منبع تدر یکتاب درس یچه در نظام آموزشچنان 
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به    افتهیسازمان   فیتعر  یآموزش  یمحتوا مربوط  اطالعات  مجموعه  یدرس  یماده  ک یاز  که  واقع  یااست   ها،ت یاز 

قوان مفاه  ن،یاصطالحات،  مرتبط علم  هادهپدی  ها،روش  ها،م یتعم  م،یاصول،  برا  یو مسائل  قابل درک  به صورت  گروه    یرا 

ای از پژوهش است که در این  تحلیل محتوا شیوه.  سازد  محققرا    یکالن آموزش  هدافبه ا  ل ی تا م  دنماییارائه م  یخاص  یسن

 . (1395پردازد )حسن مرادی، شیوه محقق به تشریع و بیان کمی، منظم، عینی محتوای آشکار پیام می

و   درسی  کتاب  یک  همچنین ضعفویژگی  و  قوت  مینقاط  مشخص  محتوا  تحلیل  طریق  از  آن،  محتوای  شود های 

محتوای آموزشی به طور مستقیم از اهداف کلی نظام و مقاصد یک رشته در هر "(. همچنین  1392کرمی،   و اسدبیگی )کرمی،

زیرا حتمیت مطلق وجود ندارد  تواند از این اهداف فاصله بگیرد،  گیرد. با این وصف محتوا میسطحی که باشد سرچشمه می 

فلسفه یک  میو  معین  زمینهی  در  را  متفاوتی  تفسیرهای  توسعه تواند  متفاوت  مراحل  در  یا  مرحله  یک  در  مختلف،  های 

)لوتان کوی،   "کنندکنندگان آنها را به یک صورت دریافت نمیاقتصادی ارائه دهد. در ضمن اگر محتواها مشابه باشند، دریافت 

1392 :6۷ .) 

اهم  به  توجه  همچن  ت یبا  و  اهداف  تحقق  در  درس  یواال  گاهیجا  نیمحتوا  نظام  یکتاب  متمرکز،    یآموزش  های¬در 

  ی و برخ   ردیمدنظر قرا گ   یر یادگ ی مراحل    هیکل  یدر محتوا و کتب درس  یقیتلف  یجنبه  کیبه عنوان    ت یاست که خالق   یضرور

شرا  دروس  م  نیا  یبرا   یمساعدتر  طیاز  فراهم  ر  یبرا   کنندیمنظور  خالق  یاضیمثال،  اسم   تسونی ر)است    تیمظهر    ت، یو 

19۷5.) 

زمینه از  یکی  ریاضی  دانشدرس  برای  آفرین  مشکل  میهای  که  آموزان محسوب  است  در حالی  این  و  کلیه  در  شود 

دانش پیشرفت  ابزار  تحصیلی،  آموزشگاهی مقاطع  قلمروهای  تمام  در  موثر وظایف    آموزان  انجام  آن  فراگیری  بدون  است و 

جمله  از آنجایی که درس ریاضی و عناصر مختلف آن واز آن خواهد بود.    دشوارفردی و اجتماعی اگر نه محال، بلکه بسیار  

ریاضی سوم  درسی  کتاب    دارد، در این پژوهش محتوای  آموزانمحتوای، نقش مؤثری در پرورش قوای ذهنی و خالقیت دانش

 گیرد. به عنوان یک مسئله مورد تحلیل قرار میبراساس خالقیت گیلفورد  1399-1398سال تحصیلی  دبستان

های درس ریاضی پایه اول و دوم ی تدوین کتابکتاب ریاضی پایه سوم دبستان در جهت برنامه درسی ملی و در ادامه

با روش. در این کتاب تالش شده است دانشتالیف شده است  و در    های نوین آموزشی، به فکرکردن ترغیب شوندآموزان 

 ها را در حل مسئله تقویت کند.هایی را بیاموزند که توانایی آنیادگیری نقشی فعال ایفا کنند. در عین حال مهارت

 

 پیشینه پژوهش

با تحل 1390)  یرحمن ابتدا  هیپا  یکتاب فارس   یمحتوا   لی(  ب  جهینت  لفوردی گ   تیبر اساس عوامل خالق  یی اول    شتری گرفتند که 

با آن، به سطح تفکر واگرا کمتر توجه شده    سهیقرار دارد و در مقا  یدر حافظه شناخت   ییاول ابتدا  هیپا  یکتاب فارس  یمحتوا

 .است 

  تیپنجم دبستان از منظر شاخص خالق  یاضیکتاب ر  یمحتوا  لی(، مقاله »تحل1399)  یو آزاد  یجمال  ،یریش  یروانیش

منتشر    ییپنجم ابتدا  هیپا  ی اض یکتاب ر  یمحتوا  ،یمحتوا انجام داده است. جامعه آمار  لیاز نوع تحل  یفیرا به روش ک   لفورد«یگ 

ب در  کاردرکالس  هانیتمر  ها،ت یفعال  اشکال،)  قسمت   چهار  به  139۷  –  98  یهاسال  نیشده  سرگرو  و  معما  و  (  ی مها 

پژوهش با توجه به انواع    نیاست. ا  ییپنجم ابتدا  یاضیاز کتاب ر  یواحد انتخاب  282مورد انتخاب،    ی. نمونه آمارشدمیتقس

 . پردازدیکتاب م نیا  یوامحت  لی( به تحلابیتفکر همگرا، تفکر واگرا و تفکر ارزش ،شناختی¬)حافظه  لفوردیگ  یاَعمال ذهن
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  ی ها با توجه به شاخص  ییپنجم ابتدا  یاضی کتاب ر  یمحتوا  ییپنجم ابتدا  یاضیاز آن است که کتاب ر  ی پژوهش حاک   جینتا

توجه   ابیداشته و به سطح حافظه واگرا و تفکر ارزش  یشتریو تفکر همگرا توجه ب  یبه سطح حافظه شناخت   لفوردی گ   ت یخالق

فعال  یکمتر در  کاردرکالس  هات یدارد.  تمو  و  ارزش  هانیرها  تفکر  و  واگرا  تفکر  م  ابی به  اس   یکم  زان یبه  شده  ت.  توجه 

که   رسدیتوجه دارند. به نظر م یکتاب، تنها به سطح حافظه شناخت نیآن است که اَشکال ا  یا یپژوهش گو  نیا ج ینتا ن،یهمچن

هر    لفورد،یگ  دگاه یاساس، د  رب  را ینظر شود ز  دیتجد  دیپنجم با  هیپا   یاضیر  ی کتاب درس  یآموزش   یو محتوا   یدر برنامه درس 

 . شودیفرد م   ت یخالق  ت یباعث تقو  گریکد یدر کنار  ت،یچهار عامل خالق

ایران از  هایکتاب  محتوای در مقاله »تحلیل کالیفرنیا(، ژاپن و  ابتدایی سه کشور آمریکا )ایالت   ریاضی پایه اول 

آزادی،  گیلفورد« )شیروانی خالقیت  منظر شاخص  خالقیت  ایجاد عامل عنوان به واگرا (، تکالیف1399شیری و 

 شده پرداخته  ریاضی پایه اول ابتدایی سه کشور یادشده های کتاب در آن تکالیف میزان بررسی به تعیین شده و

های خالقیت  شاخص سه کتاب بر اساس این  در کیفی است. تکالیف واگرا  محتوای  تحلیل  یک است. این پژوهش

 سیال و اصالت  پذیری،انعطاف هاییعنی حافظه شناختی، تفکر همگرا، تفکر واگرا وتفکر ارزشیاب و ویژگی  گیلفورد

این سه کتاب    از  کیشده در هر  واگرا ارائه  فیتکال  زانیم  از آن است که  یبه دست آمده حاک   جی نتااست.  بررسی شده بودن

گیلفورد را دارا هستند. محتوای کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی    های خالقیت یکسان نبوده و هر یک، سطح متفاوتی از شاخص

در محتوای تنها  ارزشیاب  تفکر  دارد.  بیشتری  تمرکز  تفکر همگرا  ژاپن روی  ابتدایی کشور  کتاب کشور  اول  پایه  ریاضی 

کند و ث اصلی دور میآموزان را از مبحریاضی پایه اول ابتدایی کشور ایران دانش کتاب است. محتوایآمریکا گنجانده شده

دهد آموزان را به سمت مفاهیمی غیر از مفاهیم موجود در کتاب ریاضی و مبحث مورد نظر سوق میاین تکالیف، تفکر دانش

-کند؛ چرا که دانشآموزان را از فکر کردن خسته میکند، بلکه دانشآموزان نمیو این نه تنها کمکی به خالقیت ذهنی دانش

 شوند.کردن بیشتر، به مفهوم موردنظر نرسیده و دچار آشفتگی میآموزان با فکر  

 

 اهداف پژوهش 

هدف کلی پژوهش: بررسی میزان مطابقت محتوای کتاب درسی جدیدالتألیف ریاضی سوم دبستان براساس دو عامل تفکر  

 ت گیلفورد یهمگرا و تفکر واگرا به روش خالق

 اهداف جزئی: 

 اب درسی جدیدالتألیف ریاضی سوم دبستان با تفکر همگرا و تفکر واگرا بررسی میزان مطابقت اشکال کت -1

 التألیف ریاضی سوم دبستان با تفکر همگرا و تفکر واگرا های کتاب درسی جدیدبرسی میزان مطابقت فعالیت  -2

 ریاضی سوم دبستان با تفکر همگرا و تفکر واگرا  های کالسی کتاب درسی جدیدالتألیفبررسی میزان مطابقت تمرین -3

 بررسی میزان مطابقت معما و سرگرمی کتاب درسی جدیدالتألیف ریاضی سوم دبستان با تفکر همگرا و تفکر واگرا   -۴

 

 پژوهش   هایپرسش 

 میزان است؟ به چه  ریاضی سوم دبستان با تفکر همگرا و تفکر واگرا  ( مطابقت اشکال کتاب درسی جدیدالتألیف1

 میزان است؟به چه   های کتاب درسی جدیدالتألیف ریاضی سوم دبستان با تفکر همگرا و تفکر واگرا( مطابقت فعالیت 2

میزان به چه  ا  جدیدالتألیف ریاضی سوم دبستان با تفکر همگرا و تفکر واگر   های کالسی کتاب درسی( مطابقت تمرین3

 است؟ 
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با تفکر همگرا   ( میزان مطابقت معما و سرگرمی کتاب درسی ۴ تفکر واگرا    جدیدالتألیف ریاضی سوم دبستان  به چه  و 

 میزان است؟ 

 

 روش تحلیل محتوا

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

بیان  تحلیل محتوا شیوهپردازد.  می موجود اطالعات و...   تحلیل به تشریح و  این شیوه محقق  که در  از پژوهش است  ای 

 . (1395زاده، حسن) پردازدکمی، منظم، عینی محتوای آشکار پیام می

پیام آشکار  محتوای  بررسی  به  محتوا  تحلیل  میروش  متن  در یک  موجود  و  پردازدهای  آشکار  محتوای  این روش  در   .

های کمی  های کیفی به دادهتوان روش تبدیل دادهشود. از این رو این روش را میدار و کمی توصیف میها به طور نظامپیام

 ( 138۴هایی در باره ی محتوای یک پیام است. )سرمد، دادن به سؤالتحلیل محتوا روش مناسب برای پاسخ قلمداد کرد.

هایی که توسط گیلفورد، بیان شده است، به تحلیل کتاب ریاضی پایه  با توجه به انواع اعمال ذهنی و فعالیت این پژوهش  

 پردازد.  سوم ابتدایی می

فصل است. هر فصل آن شامل چهار درس و یک بخش   8یکربندی کتاب به این شرح است: کتاب ریاضی اول دبستان دارای  پ

دهد. هم چنین هر فصل شامل تصویر عنوانی، تصویر موضوعی،  له را آموزش میحل مسئله است که راهبردهای حل مسئ 

 ( 1393 باشد )راهنمای معلم،معما می بیشتر بدانیم، فرهنگ نوشتن و خواندن و سرگرمی و

آماری مورد نظر کتاب ریاضی سوم دبستان است    یکتاب مورد بررسی و تحلیل کتاب ریاضی سوم دبستان است. جامعه

تمام کتاب  و  صفحه    1۴5که شامل   نمونه  انتخاب شده است.  صفحه به طور تصادفی  20از  انتخابابتدا محتوای  شده به ی 

ها با واحدها در تمامی قسمت   یکلیه  .هاهای کالسی و معما و سرگرمیها، تمرینقسمت تقسیم گردید. اشکال، فعالیت   چهار

ی تفکر و همگرا و واگرای خالقیت گیلفورد مطابقت داده شدند و در جداول مربوط ثبت  مورد نظر از نظر دو مؤلفه   طبقه

های خالقیت گیلفورد هستند شناسایی و شمارش گردیدند واحدهای مربوط به تفکر واگرا و تفکر واگرا که از مؤلفه.  گردیدند

ها ثبت گردید تا تعیین شود که محتوای کتاب درسی از  عناصر کتاب با عوامل خالقیت گیلفورد، تعداد فراوانی آن  و با تطبیق

های مدل خالقیت نظر طبقات انتخاب شده )تفکر واگرا و تفکر همگرا( بیشتر در کدام سطح از سطوح قرار دارند. شاخص

 عبارتند از:  گیلفورد

 باشد.  آنچه درک شده است و بازیابی از محل اندوزش میعبارت است از :  حافظه شناختی

یک جواب و یک نتیجه گیری آن  در  که    تفکر همگرا: عبارت است از تفکر قالب، غیر قابل انعطاف و از قبل تعیین شده

 وجود دارد.  

های ممکن یا ابداع  حلای متعدد به خاطر آوردن راههتفکر واگرا: عبارت است از به وجود آوردن مطالب و مفاهیم و پاسخ

مرادی،  تفکر واگرا نشانگر عملکرد آزادانه فکر است که از نظر گیلفورد مترادف با خالقیت است )حسن  های جدید.حلراه

1395.) 

آوریم آنچه به خاطر داریم یا آنچه به خاطر می  تفکر ارزشیاب: در عمل، ارزشیاب در مورد درستی، شایستگی و کفایت 

.  نشینیم و در واقع قضاوت در مورد مناسب بودن اطالعاتکنیم به داوری مییعنی آنچه را که در تفکر بار آور خلق می  ؛است 

 نجام شد.ها در دو قسمت به شرح زیر اتجزیه و تحلیل داده این پژوهش فقط بر اساس تفکر همگرا واگرا انجام شده است.

 ( به صورت توصیفی: شامل اعالم فراوانی، درصد و جدول1
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 ( به صورت تحلیل: شامل تحلیل و تفسیر فراوانی 2

مرحله شاخصدر  با  کتاب  محتوای  اول  گیی  خالقیت  فراوانیلهای  بعد  با  و  گردید  شمارش  جداول    هایفورد  در  آن 

مرحله در  و  آورده  دست  به  درصدد  سپس  گردید  ثبت  در  مربوط  و  شد  داده  نمایش  نمودار  صورت  به  درصدها  دوم  ی 

 ی سوم تحلیل و تفسیر شده است.  مرحله

 

 هایافته

حاصل    های به دست آمده از تطبیق کتاب ریاضی سوم دبستان براساس عوامل خالقیت گیلفورد نتایج زیرتوجه به داده  با

 شده است. 

 دبستان با سطوح تفکر همگرا و تفکر واگرا چقدر است؟  میزان مطابقت اشکال کتاب ریاضی سوم -1

 

 دبستان با سطوح تفکر همگرا و تفکر واگرا  میزان مطابقت اشکال کتاب ریاضی سوم .1جدول 

 جمع تفکر واگرا  تفکر همگرا  عوامل خالقیت گیلفورد

 55 15 ۴0 فراوانی  اشکال

 100 2۷ ۷3 درصد

 

 

 تطبیق اشکال کتاب درسی ریاضی سوم دبستان با عوامل خالقیت گیلفورد . 1نمودار 

 

واحد مطرح شده تحت     55توان نتیجه گرفت که از مجموع  ، می1آمده در نمودرا شماره  با توجه به اطالعات به دست 

درصد به سطح تفکر واگرا اختصاص یافته    2۷  واحد و  15  درصد به سطح تفکر همگرا و  ۷3واحد و    ۴0عنوان اشکال درس  

 است. 

 دبستان با سطوح تفکر همگرا و تفکر واگرا چقدر است؟  های کتاب ریاضی سوممیزان مطابقت فعالیت  -2
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 همگرا و تفکر واگرا دبستان با سطوح تفکر های کتاب ریاضی سوممیزان مطابقت فعالیت  .2جدول 

 جمع تفکر واگرا  تفکر همگرا  عوامل خالقیت گیلفورد

 36 8 28 فراوانی ها فعالیت 

 100 22.22 ۷۷.۷8 درصد 

 

 

 
 های کتاب درسی ریاضی سوم دبستان با عوامل خالقیت گیلفورد تطبیق فعالیت . 2نمودار 

 

واحد مطرح شده به عنوان فعالیت درس،    36توان نتیجه گرفت که از مجموع  با توجه به اطالعات مندرج در جدول، می 

 . درصد به تفکر واگرا اختصاص داده شده است  22/   22واحد و  8درصد به تفکر همگرا و  ۷8./ ۷۷واحد و  28

 

 چقدر است؟  واگرا تفکر و همگرا سطوح تفکر  دبستان باسوم   های کالسی کتاب ریاضیمیزان مطابقت تمرین -3

 

 واگرا  دبستان با سطوح تفکر همگرا و تفکر های کالسی کتاب ریاضی سوممیزان مطابقت تمرین .3جدول 

 جمع تفکر واگرا  تفکر همگرا  عوامل خالقیت گیلفورد

 6۷ ۷ 60 فراوانی های کالسی تمرین

 100 10.۴5 89.55 درصد 
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 های کالسی کتاب درسی ریاضی سوم دبستان با عوامل خالقیت گیلفورد تطبیق تمرین .3نمودار 

 

واحد مطرح شده به عنوان   6۷توان نتیجه گرفت که از مجموع  ، می 3با توجه به اطالعات به دست آمده در جدول شماره  

درصد به تفکر واگرا اختصاص یافته    10/ ۴5واحد و    ۷درصد به سطوح تفکر همگرا،    89  / 55واحد و    60تمرین کالسی،  

 است. 

 چقدر است؟ واگرا تفکر و همگرا سطوح تفکر ریاضی سوم دبستان با کتاب هایسرگرمی  و میزان مطابقت معما -۴

 

 دبستان با سطوح تفکر همگرا و تفکر واگرا  های کالسی کتاب ریاضی سومسرگرمی  و میزان مطابقت معما .4جدول 

 جمع تفکر واگرا  تفکر همگرا  عوامل خالقیت گیلفورد

 معما و  

 سرگرمی 

 6 1 5 فراوانی

 100 16.6۷ 83.33 درصد 

 

 کتاب درسی ریاضی سوم دبستان با عوامل خالقیت گیلفورد هایتطبیق معما و سرگرمی. 4نمودار 
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معما و سرگرمی موجود در کتاب    6توان نتیجه گرفت که از مجموع  ، می۴با توجه به اطالعات به دست آمده در جدول  

درصد به تفکر واگرا اختصاص یافته    16/ 6۷واحد و    1درصد به سطوح تفکر همگرا،    83  / 33واحد و    5ریاضی سوم دبستان،  

 است. 

 کتاب در سطح عوامل خالقیت گیلفورد به صورت زیر است. محتوای در کتاب ریاضی سوم دبستان وضعیت کلی 

 

 دبستان با سطوح تفکر همگرا و تفکر واگرا کتاب ریاضی سوم  محتوایمیزان مطابقت  .5جدول 

ی  مقوله

اعمال ذهنی  

 گیلفورد

تمرین  ها فعالیت  اشکال

 کالسی

معما و  

 سرگرمی 

 درصد  جمع

 ۷5 93 5 60 28 ۴0 تفکر همگرا 

 25 31 1 ۷ 8 15 تفکر واگرا 

 100 12۴ 6 6۷ 36 55 جمع

 

 

 
   وضعیت کلی کتاب درسی ریاضی سوم. 5نمودار 

 

ی این است که به سطح تفکر همگرا با  نتایج کلی گرفته شده از تحلیل محتوای کتاب ریاضی سوم دبستان نشان دهنده

 درصد را به خود اختصاص داده است.  25درصد بیشترین اهمیت داده شده است. تفکر واگرا  ۷5

 

 بحث و نتیجه گیری

واحد به تفکر همگرا و    93واحد،    12۴در کتاب ریاضی سوم دبستان از تعداد    5  ت آمده در جدول و نمودارساز نتایج به د

آموزان  تواند شرایط بروز خالقیت را در دانشبنابراین این کتاب کمتر می  . شده است   واحد به تفکر واگرا اختصاص داده  31

 فراهم کند.

مذکور با توجه به سطوح خالقیت گیلفورد، از بین تفکر همگرا و تفکر واگرا بیشترین توجه را به تفکر   محتوای کتاب
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دهد که همچنین نتایج این تحقیق نشان می   شود.های حل خالقانه میها و روشیعنی تأکید اندکی به ایده  همگرا داشته است.

رد که باید بررسی و اصالح شود. در اشکال کتاب ریاضی سوم  درسی و خالقیت در کتاب مذکور وجود داشکاف در برنامه

دبستان بیشتر به تفکر همگرا توجه شده است. با توجه به اینکه اشکال از ابزارهای مهم در پرورش خالقیت است، بنابراین به  

برنامه پیشنهاد میمؤلفین و  اشکالریزان  ابتدایی در  تنظیم کتاب ریاضی سوم  تهیه و  بیشتر    هب  شود که در  تفکر واگرا  سطح 

های کالسی و معما و سرگرمی به تفکر واگرا به میزان کمی توجه شده است. با توجه به  تمرین  ،هادر فعالیت   استفاده کنند.

فعالیت  در  واگرا  تفکر  به  توجه  میزان  تمریناینکه  در ها،  افزایش خالقیت  و  ایجاد  موجب  و سرگرمی  معما  و  کالسی  های 

می الزم است  شود.  یادگیرندگان  برنامهلذا  فعالیت مؤلفان و  تدوین  و  تهیه  در  تمرینریزان درسی  معما و    های کالسی وها، 

 دهند.  بیشتری سرگرمی کتاب ریاضی سوم ابتدایی به سطح تفکر واگرا اهمیت 
 

 منابع

 . ترجمه علی خانزاده، تهران، انتشارات چهره ؛(، خالقیت در آموزشگاه1358بودو، آلن )

 (، تحلیل محتوای کتب درسی، تهران ، انتشارات آییژ. 1395) .حسن مرادی، نرگس

( ملیحه  پایه 1390رحمنی،  فارسی  کتاب  محتوای  تحلیل  گیلفورد،  (،  خالقیت  عوامل  اساس  بر  ابتدایی  اول  نامه  ی  پایان 
 می و احد تهران مرکزی. ، دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسالریزیکارشناسی ارشد برنامه

 . های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ سیزدهم انتشارات آگهروش (.138۴) سیرخواه، عبدالرضا ،بازرگان، عباس ،رمد، زهرهس

 . ۴شماره، دوم (، ابتکار و خالقیت در علوم انسانی. دوره1392سلیمی، لیال؛ عصاره، علیرضا )

آبادی، صاد و شمس  محمد  حیدری،  رضا؛  )شیرازی،  بر 1395ق.  نهم  ریاضی  درسی جدیدالتالیف  کتاب  محتوای  تحلیل   .)

 . اساس عوامل خالقیت گیلفورد. کنفرانس های آموزش ریاضی ایران

)  ،آزادی  ؛علی  ،شیریشیروانی کتاب1399نفیسه  محتوای  تحلیل  خالقیت    های(.  شاخص  منظر  از  ابتدایی  اول  پایه  ریاضی 

 . 21، شماره 6، دوره65-5۴، آموزش پژوهی .گیلفورد

(. تحلیل محتوای کتاب ریاضی پنجم دبستان از منظر شاخص  1399نفیسه. )  ،آزادی  ؛محمدرضا  ،جمالی  ؛ علی  ،شیریشیروانی

 . 21 ، شماره6، دوره6۷-58، پویش در آموزش علوم پایهد، خالقیت گیلفور

(، بررسی تحلیل کتب درسی ریاضی دوره ابتدایی در رابطه با رشد خالقیت فراگیران  13۷8)  .الحی نجف آبادی، نعمت اهللص

 . نامه کارشناسی ارشد عالمه طباطباییپایان

 . ۷شماره ،یآموزش مجله رشد تکنولوژی ،آموزاندانش ت ی و پرورش خالق یمحتوای درس ،(1369اهلل )فرج ان،یفرنود

 کتاب راهنمای معلم ریاضی سوم دبستان. 
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آموزان  در دانش  تیآموزش خالق  ریثأت  ی دبستان، بررس  یدرس  ی هادر کتاب  تیخالق  دهیپد  ی ، بررس(1380)  ی.مرتض  ،یمنطق
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