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 گیلفورد خالقیت شاخص منظر ریاضی پایه اول ابتدایی از هایکتاب محتوای تطبیقی تحلیل
 

 1، نفیسه آزادی2علی شیروانی شیری
 

 9/1/19پذیرش:                                                 12/7/19دریافت: 

 چکیده

 منظر سه کشور آمریکا )ایالت کالیفرنیا(، ژاپن و ایران از ریاضی پایه اول ابتدایی هایکتاب محتوای تحلیل به حاضر پژوهش

 میزان بررسی به و شده تعیین خالقیت ایجاد عامل عنوان به واگرا تکالیف تحلیل، این پردازد. درگیلفورد می خالقیت شاخص

کیفی  محتوای تحلیل کی پژوهش است. این شده پرداخته ریاضی پایه اول ابتدایی سه کشور یادشده هایکتاب در آن تکالیف

های خالقیت گیلفورد یعنی حافظه شناختی، تفکر همگرا، تفکر واگرا شاخص سه کتاب بر اساس این در تکالیف واگرا. است

 از آن است که یبه دست آمده حاک جینتا است.بررسی شده بودن سیال و اصالت پذیری،انعطاف هایوتفکر ارزشیاب و ویژگی

یت گیلفورد های خالقاین سه کتاب یکسان نبوده و هر یک، سطح متفاوتی از شاخص از کیشده در هر رائهواگرا ا فیتکال زانیم

را دارا هستند. محتوای کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی کشور ژاپن روی تفکرهمگرا تمرکز بیشتری دارد. تفکر ارزشیاب تنها در 

کشور ایران  ریاضی پایه اول ابتدایی کتاب محتوایاست. نجانده شدهکشور آمریکا گریاضی پایه اول ابتدایی  کتاب محتوای

آموزان را به سمت مفاهیمی غیر از مفاهیم موجود در کند و این تکالیف، تفکر دانشآموزان را از مبحث اصلی دور میدانش

آموزان را کند، بلکه دانشنمی آموزانتنها کمکی به خالقیت ذهنی دانشدهد و این نهکتاب ریاضی و مبحث مورد نظر سوق می

 وند.شآموزان با فکر کردن بیشتر، به مفهوم موردنظر نرسیده و دچار آشفتگی میکند؛ چرا که دانشاز فکر کردن خسته می
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 مقدمه

 یژگیو نیهم مکک او است. به تیخالق ایو  ینندگیسان، قدرت آفران در وجود هایژگیو نیباتریاز ز یکبدون شک ی

 در تی، خالقدرواقعخود را شکوفا سازد.  هایییتوانا آورد و وجودبهخود را  انهیگرااهداف آرمان تواندیاست که انسان م

خالقیت  و مسأله حل(. 2915پور، )موسیوجود ندارد  تا حدودیبزرگساالن  نیکه در ب یحالدر است یکودکان امری همگان

 در عصر بقا اساسی شرط عنوان به انگیزشی، یمسأله یک یمثابه به مفهوم است. این انسان شناختی هایتوانایی ممتازترین از یکی

 تعلیم علمای عنایت و توجه مورد علمی هایعرصه در سریع فوق تحوالت و شدن جهانی عصر در موجود هایمعادله و فراصنعت

ترین خالقیت یکی از اساسی .استگردیده واقع درسی ریزانبرنامه و محققان تربیت، و تعلیم شناسانجامعه ، روانشناسان،تربیت و

نظران بسیاری از کشورها، پرورش قوه (. در دیدگاه صاحب2991منطقی،  (رودترین مسائل آموزشی جهان به شمار میو مهم

 ترقی و اقتصادی هایپیشرفت با عمیقی ارتباط خالقیت پرورش ربیتی است، زیراآموزان، ارزشمندترین هدف تخالقیت دانش

 دارد. های مختلفکشور در زمینه هر

 دنیای کنند؛ زیرااستفاده خالق تفکر از خود مسأله حل در تا کندآماده را باید یادگیرندگانای در هر جامعه تربیت و تعلیم 

-العادههای خارقتمام کودکان نمونه"(. 2919آبادی،  نجف احتیاج دارد خالق )صالحی و کودکانی کنجکاو هایانسان به آینده

(. 26: 2911)رحمنی،  "توانند خالق باقی بمانندتوانند خالق بوده و در زندگی بزرگ سالی هم میای هستند. تمام کودکان می

شاط و خلق ن ی. انسان برادارد یو نوآور تیخالقبه زندگی فعال نیاز هر لحظه در حال نو شدن است و  ،یامروز دهیچیپ یزندگ

ماندن و زنده یبرا یارضا کند. جامعه انسان را در خود اشیتنوع طلب روحیهو ابتکار است تا  خالقیت ازمندین یزندگ در ییایپو

خالق و نوآور  هنکیاست مگر ادر انتظار شم ینابود»دارد. امروزه شعار  ی احتیاجبه تحول و نوآور ییستایو ا نیستی و فنااز  زیگر

 (.2997پور،  یمهدو)ها قراردارد انسان یروی همهپیش  «دیباش

و  حیو استفاده صح یو نوآور ابتکاررشد و پرورش  نهیفراهم آوردن زم فهیسو وظ کیاز  یآموزش یهارو سازمان نیا از

در  ... و یاجتماع ،یاقتصاد ،یساز توسعه فرهنگنهیخود، زم نیافراد را بر عهده دارند که ا یهاییو توانا استعدادها از هدفمند

 میاگر بخواه نیهمچن. (2971 ،یخائفریپی هر سازمانی است )یی، خالقیت و نوآوری الزمهایپو یبرا گرید یجامعه است و از سو

 برخی (.2999 ،ینیحس) میینما نیتمردر این زمینه که متناسب با آن است، را  ییهاالزم است مهارت کنیم، از تفکر خالق استفاده

جهان به دلیل تکیه افراطی و مفرط بر محفوظات  نقاط از بسیاری در پرورش و آموزش که دارند آن از حکایت واقعیات از

 (. 2991سازد )منطقی، آموزان را محقق نمیها بوده و تربیت خالق دانشآموزان، باعث پسرفت ذهنی آندانش

نام ردازی به است، نظریه پادی که مبحث تفکر واگرا را در زمینه روانشناسی خالقیت مطرح نمودهترین افریکی از برجسته

به نقل ) (،2112) 2زنریآ. (2997 پردازد )سیف،گیلفورد است که به اهمیت تفکر واگرا در پرورش خالقیت و ابتکار در افراد می

 تیننخس یهااز سال دیبا مانند مهارت خواندن و نوشتنه دقیقاً گرا،واتفکر  یها: پرورش مهارتکندیم انیب( 2996 ،یاز احمد

 بیان به و تازه مفاهیم ایجاد و کشف برای کودکان راهنمایی و تیمعتقد است که هدا (2999ی)آغاز گردد. مهرمحمد یکودک

 درسی برنامه در تلفیقی صورت به خالقیت و تخیل باشیم که مطمئن بایستی ضروری است. ما کودکان در پرورش خالقیت دیگر

  (.2912دارند )گرمابی، وجود

( در مورد خالقیت کودکان انجام داد، حکایت از این دارد که منحنی خالقیت 2171) 1ای که تورنسهای گستردهپژوهش

. باتوجه فتکند و آنان هرگز خالقیت دوره اولیه کودکی خود را بازنخواهند یابسیاری از کودکان در حدود ده سالگی افت می

سالگی، سنی است که آنان در مدرسه هستند، پس باید اعتراف گذارند و دهبه این که کودکان از شش سالگی پا به مدرسه می

ی مهم و اساسی است، با این وجود نباید تأثیر خانواده، مدرسه، محتوای درسی، روش تدریس و شخصیت کرد که این دوره، دوره

که پاسخ  ای باشدگرفت آموزش کودکان و نوجوانان نباید فقط به گونهخالقیت کودکان نادیده معلم را در افت تحصیلی و

نند. در های تازه را ایجاد کهای مختلف را بدانند. بلکه باید بتوانند مسائل تازه و پاسخهای کتاب درسی و آزمونصحیح سوال
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گیرد. محتوای کتاب درسی یکی از این عواملی است جه قرار میریزی درسی آموزش و پرورش، بسیار مورد تواین راستا برنامه

 (.26: 2911نماید )رحمنی، آموزان ایفا میکه در جریان آموزش و پرورش نقش اساسی را در جهت شکوفایی خالقیت دانش

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

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

 (. 2912)گرمابی،  ندزرداپب خالقیت در انساننسبت به پرورش  مناسبی درس یهابرنامه

-الق دانشخ و کسب دانش یمنطق داوم و پرورش تفکرم م،یبر آموزش مستق یضرورت دارد محتوای کتب درس نیبنابرا

و  میعلت در که نیمعلمان و والد ای باشد کهی باید به گونهانتخاب محتوای درساین به معنی آن است که  ؛آموزان اصرار ورزد

خود را  فهیوظ ،ودشاصولی که متناسب با آن مشخص می از روییبتوانند با پ ،دارند کودکان، نوجوانان و جوانان سروکار تیترب

هر  یلم هایهیاز سرما مبتکرآموزان دانش ژهیآموزان به ودانش یچون تمام گرید و مطلوب انجام دهند. از طرف ستهیبه نحو شا

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

 (.2951 ان،یاست )فرنود آن کشور آموزاندانش تربیت در جهت حیصح زییرهر کشوری مرهون برنامه دهنیو آ یترق

 می،شود )کرهای محتوای آن، از طریق تحلیل محتوا مشخص میویژگی یک کتاب درسی و نقاط قوت و همچنین ضعف

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

 یتواند از این اهداف فاصله بگیرد، زیرا حتمیت مطلق وجود ندارد و یک فلسفهگیرد. با این وصف محتوا میباشد سرچشمه می

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

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

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

-میکند نان و مکان، زندگی و مرگ را به همان صورتی که کودک فرانسوی یا انگلیسی درک میخانواده و خویشاوندی، زم

در اینجاست که با یکی از مشکالت "(. 57: 2911)لوتان کوی،  "فهمد. این تفاوت در قلمروهای معناشناسی اهمیت فراوان دارد

ای ه واژهشویم. وقتی کدهند مواجه میرها ارائه میآموزش و پرورش تطبیقی یعنی اختالف در تعاریفی که نویسندگان و کشو

شن است، ولی ای روکاررفته را تعریف کرد. این قاعده به ظاهر قاعدهمشخص نیست، برای جلوگیری از سوءتفاهم باید کلمات به

ه تربیت شور به ترتیب بدهد که در هر کهای تحصیلی نشان از اهمیتی میها و برنامهی طرحشود. مقایسهدر عمل کمتر رعایت می

اضیات ها)ریآنهای مختلف ادبی و علمی و محتوای ها به رشتهی شناختذهنی، اخالقی، جسمانی و زیباشناختی و نیز در حیطه

 (.59همان: ) "کنندفرمایی میشود. تنوع و تجربه گرایی در این حیطه حکمقدیم یا جدید( و به هر مرحله از رشد کودک داده می

هش حاضر، کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی سه کشور ایران، ژاپن و آمریکا )ایالت کالیفرنیا( با مشورت از تنی چند از در پژو

محتوای  یمتخصصان انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفته است. هدف پژوهش، بررسی محتوای موجود در این سه کتاب و مقایسه

محتوای آموزشی کتاب ریاضی اول ابتدایی مدارس خودمان است. دراین  آموزشی سه کتاب با یکدیگر و تالش برای بهبود

های تحلیل محتوای کمی و کیفی، تصاویر، نمودارها و مضامین مختلف مورد بررسی و پژوهش تالش شده است تا از روش

 قادی و ...فرهنگی، ادبی، اعت تواند از هر نظر مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. از لحاظ آموزشی،تحلیل قرار گیرد. این محتوا می

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

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

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

 (. 51)همان:  "کندها عرضه میپایه مشترکی را به آن

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

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

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

 تالش که ییجا آن از باشند؛ داشته یمثبت اریبس ریتأث رانیفراگ تیخالق ییشکوفا و رشد در توانندیم زیانگبر و مسأله مبهم
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 و همواره است مستمر مدار ندیفرا و حل مسأله بر یمبتن ییمحتواها دیتول بر کتاب ریاضی اول ابتدایی یدرس برنامه زانیربرنامه

است. شده نیتدو و یطراح مسألهحل و مداریندیراف کردیرو اساس بر های ریاضیکتاب محتوای که است نیبر ا آنان ادعای

ای و رویکرد حل مسئله را حفظ کرده است. درحالی که حل مسئله در ( ایاالت متحده، اهداف رویه1116) 2بنا به نظر استیسی

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

شویم که تحلیل محتوای کتب درسی از اهمیت باالیی برخوردار است، و به همین ه به مباحث مطرح شده متوجه میبا توج

ررسی های آموزشی سه کشور مختلف، به بدلیل، این پژوهش در پی آن است که با تحلیل محتوای کتاب ریاضی پایه اول در نظام

 یفعل محتوای ایآ: محتوا در پی پاسخ به سواالت مهمی در این زمینه هستند که ها بپردازد. پژوهشگران با این تحلیلو مقایسه آن

 دگاهید از کتاب ریاضی اول ابتدایی، محتوای ایآ و باشد؟یم تیخالق پرورش کتاب ریاضی اول ابتدایی پاسخگوی در مندرج

ب ریاضی اول ابتدایی کشور ایران، کتاب کند؟ همچنین، عالوه بر کتایم خالق تیفعال ریدرگ را رندهیادگیلفورد، یگ تیخالق

ریاضی اول ابتدایی کشورهای آمریکا)ایالت کالیفرنیا( و ژاپن نیز مورد بررسی و تحلیل محتوا قرار گرفته تا مشخص شود که آیا 

گیلفورد،  تمحتوای درسی موجود در کتاب ریاضی اول ابتدایی در کشور آمریکا )ایالت کالیفرنیا( و ژاپن نیز از دیدگاه خالقی

های ریاضی اول ابتدایی، در این سه کشور آمریکا کند؟ و در نهایت، کدام یک از کتابیادگیرنده را درگیر فعالیت خالق می

کند و یر میهای خالق درگآموزان را بیشتر به فعالیت)ایالت کالیفرنیا(، ژاپن و ایران، مطابق الگوهای خالقیت گیلفورد، دانش

 نماید؟آموزان را بیشتر تقویت میدانش یک، خالقیتکدام

اکنون که اهمیت و ضرورت تحلیل محتوای کتب درسی، برای ما روشن شد، بهتر است که برخی مفاهیم کلیدی مرتبط با 

 این پژوهش یعنی خالقیت، محتوای آموزشی و تحلیل محتوی را نیز مورد توجه قرار دهیم.   

 

 ماهیت و چیستی خالقیت 

 در جمله از روزانه یسطوح زندگ همه در باً یتقر که است بوده دهیچیپ اریبس و گسترده یمفهوم ارههمو تیخالق"

 اما خالقیت(. 59: 1117 همکاران، نک ویف) "استکرده ما نفوذ شغل و اقتصاد نیهمچن و یعلم و یفرهنگ ،یپرورش قلمروهای

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

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

 اهمیت با توجه به. (2971عابدی، اند )نکرده ارائه خالقیت از قبولی قابل و جامع تعریف هنوز و روانشناسان علم تربیت متخصصان

 عنوان به خالقیت متمرکز، ضروری است که های آموزشینظام در درسی کتاب واالی جایگاه همچنین و اهداف تحقق در محتوا

 این مساعدتری برای شرایط دروس از برخی و گیرد قرا مدنظر مراحل یادگیری کلیه درسی و کتب محتوا در تلفیقیی جنبه یک

آموزان تفکر خالق، (. اما در بین دانش2176 اسمیت، و ریتسون(است  خالقیت مظهر ریاضی، مثال برای کنندمی فراهم منظور

شود. ما آموزش داده تواندادعا کرد که خالقیت صرفاً ذاتی نیست و می توانیم (.  امروزه2977نوری،  و ضعیف است )کیامنش

مشکالت  یتفکر واگرا به بررس قیمعمول فکرکنند و از طر ریغ یهاکه به راه میدهب ادی به کودکان میتوانیآموزش م قیاز طر

  .ابندیدست و متفاوت مناسب یهاحلو به راه بپردازند

 

 محتوای آموزشی چیست؟

-یتای از واقعی درسی است که مجموعهای از اطالعات مربوط به یک مادهیافته و اندوختهمحتوای آموزشی تعریف سازمان

ها و مسائل مرتبط علمی را به صورت قابل درک برای گروه ها، پدیدهها، روشها، اصطالحات، قوانین، اصول، مفاهیم، تعمیم

ا هریزان آموزشی و درسی به منظور تعیین سیاستنماید تا میل به اهداف کالن آموزشی را میسر سازد. برنامهسنی خاصی ارائه می

انی، سازی نیروی انسهای متنوع و مناسب یادگیری، تربیت و آمادهو تأمین امکانات و فرصت های آموزشی، برآوردمشیو خط

 (.  229: 2916مرادی، نحوه و زمان ارزشیابی و ... الزم است تا محتوای آموزشی را مورد بررسی قراردهند )حسن

                                                           
1 . Stacy 



 ... ریاضی پایه اول هایکتاب محتوای تطبیقی تحلیل ___________________________________________________________

 

 تحلیل محتوا
آموزشی است  هایشریح و ارزشیابی عینی و منظم پیاماز نظر )شعبانی(، تحلیل محتوای کتاب درسی یک روش علمی برای ت

گیزه نویسنده تواند انگر نمیداند و تأکید دارد که تحلیلگر محتوا را درگیر با ظاهر پیام می)بوال( تحلیل "(. 291: 2992)شعبانی، 

باط جمعی ت تحلیل محتوا در ابتدا به ارتکوی( معتقد اسبزند. )لوتانهای خواننده متن پیام دریافتی را حدسها و انگیزهیا واکنش

گیری تیجهبندی اطالعات و تفسیر و نبا تأکید بر رویکرد کیفی به توصیف و طبقه 2161و کمی سازی توجه و تأکید داشت و از دهه

میق و پیچیده پژوهشی دقیق، ع شیوه است. تحلیل محتوای کتاب درسی یکروابط بین متغیرها و مفاهیم موجود در محتوا پرداخته

، تأکیدات پردازد تا ارتباط بین مفاهیم، معانیهای درون متن میاست که از طریق تجربه و تحلیل متون به تعیین تعداد مفاهیم و واژه

های موجود در پیام آشکار از طریق درک موقعیت و شرایط بندی مقولهها را مشخص کند و ورای توصیف و طبقهو داللت

فرهنگی و اقتصادی نویسنده به تفسیر آثار و پیامدهای پیام در فراگیر بپردازد. تحلیل محتوا شیوه ای از پژوهش  سیاسی، اجتماعی،

(.  در 19: 2916مرادی، )حسن "پردازداست که  در این شیوه محقق به تشریح و بیان کمی، منظم و عینی محتوای آشکار پِیام می

 گان است و بر اساس همین تعریف، به تحلیل محتوای کتاب ریاضی خواهند پرداخت.این پژوهش تعریف اخیر مورد توجه نویسند

آموزان پایه اول دارس ای کتب درسی ریاضی به دانشتحلیل محتوای مقایسه»ای با عنوان( در مقاله1129ریحانی و ایزدی )

ان داد ر نسخه جدید از کتاب درسی ایرانی نشدریافتند که تجزیه و تحلیل فرصت های ارزیابی د« ابتدایی ایران، ژاپن و آمریکا

که هیچ سوالی از سواالت درست و غلط در این کتاب وجود ندارد و همچنین بر استفاده بیشتر از اعداد برای بیان مفاهیم تاکید 

 یهارشته) دهم هیپا2یاضیدر کتاب ر لفوردیگ تیتوجه به عوامل خالق زانیم»ای با عنوان ( در مقاله2915پور )کند. موسیمی

و تفکر  واگرا به سطح تفکر همگرا شده است و به تفکر یشتریب دیدهم تاک هیپا یاضیدر کتاب ر، دریافت که «ی(و تجرب یاضیر

تحلیل محتوای کتاب فارسی پایه اول »ای با عنوان ( در مقاله2911. عصاره و رحمنی )توجه شده است یفیدر حد ضع ابیارزش

پایه  (وانیم و بنویسمبخ)بیشتر محتوای کتاب فارسی : نتایج این پژوهش نشان داد که« ل خالقیت گیلفوردابتدایی بر اساس عوام

ست آمده در نتایج به د. اول ابتدایی در حافظه شناختی قرار دارد و در مقایسه با آن، به سطح تفکر واگرا کمتر توجه شده است

ا بوده ها بیشتر در دو سطح حافظه شناختی و تفکر هم گره است که این فعالیتنشان داد ،ها و تمرینات هر دو کتابزمینه فعالیت

د که در ها باید یادآور شورزیو سطح تفکر واگرا از تناسب کمترین برخوردار بوده است. با توجه به اهمیت تصاویر و دست

د مورد نادر و در سطح تفکر همگرا به چنورزی و تصاویر هر دو کتاب بیشتر به سطح حافظه شناختی توجه شده است مقوله دست

ا، هدر ضمن باید توجه داشت که محتوا و تمرینات و فعالیت. و در مورد تفکر واگرا و ارزشیاب نمونه خاصی عنوان نگردیده است

عنی ی ها و تصاویر بیشتر در یکی از عوامل ذهنی گیلفورد )روانی( طراحی گردیده است و به عوامل دیگر واگراییورزیدست

عصاره و  .باشدها در محتوای کتاب از تناسب مناسبی برخوردار نمیپذیری توجه کمتری شده و فراوانی آناصالت و انعطاف

 تیخالق عوامل بر اساس ییسال دوم راهنما یعلوم تجرب یمحتوای کتاب درس لیتحل»ای با عنوان ( در مقاله2911سلیمی )

 درکه  اند. این نتایج حاکی از آن استبر اساس عوامل خالقیت گیلفورد بررسی کرده درسی علوم تجربی را کتاب« لفوردیگ

در  یستیو با وجود ندارد یتعادل مناسب لفوردیگ تیسطوح گوناگون خالق نیب ییدوم راهنما یعلوم تجرب یمحتوای کتاب درس

کا، ای کیفی کتب ریاضی پایه اول کشورهای آمریی تحلیل محتوپژوهشی در زمینه . اما هیچشود دهیشیاند یداتیتمه نهیزم نیا

 است.ژاپن و ایران صورت نگرفته

 

 ت پژوهشیاهم و مسأله انیب 
ای عالی هفرسا است. سالیانی است که خالقیت و حل مسأله به مثابه یکی از توانمندیزندگی بدون خالقیت مشکل و طاقت

شناسان حوزه آموزش و پرورش زحمات زیادی در زمینه بررسی ن و رواناست. بسیاری از دانشمنداذهنی مورد توجه قرار گرفته

ست. ااند که بیشترین توجه به خالقیت در حدود نیمه دوم قرن بیستم آغاز شدهسازی خالقیت بالقوه کشیدهخالقیت و روشن

 (.2911)رحمنی، 

ار کتمام تالش خود را به پرورش آن ایش و برای آموز دیکه مدارس با رودبه شمار می یمطلوب انسان یژگیو کی تیخالق

 از همیشه تربیت، و تعلیم شده شناخته و اساسی هایاز هدف یکیتفکر خالق، به عنوان  تیترب ایو  تیخالق . آموزشگیرند



___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی   

ت ی خالقیکه یکی از پیشگامان پژوهش در زمینه 2(. مطابق نظریه گیلفورد2991است )منطقی، بوده برخوردار عمومی حمایت

ا هبینی شوند که انجام آنهای درسی پیشقوه و استعدادی که در ذهن انسان موجود است، باید در برنامه 211است، انسان بوده 

آفریند (. هر فرد خالق، اثرش را برای هدفی مشخص می2995کارگیری هر یک از عوامل ذهنی است )مهر محمدی، مستلزم به

مطالعات جورج "باشد. ه انسان موجودی خالق است و خالقیت و اثر خالقانه، هدفدار می، معتقد بود ک1چرا که داستایوسکی

گیرد. خالقیت یک مهارت است که کند، یاد میدهد که انسان به طور طبیعی خالق است و همانطور که رشد میزمین نشان می

ست و تفکر ا ستلزم تمرین برای توسعه عضالتباید. ورزش متواند توسعه بیاید. آموزش یادگیری خالق به ورزش شبیه میمی

 (. 27: 2911)رحمنی،  "تمرین ذهن است

 نظران، چرا در آموزشبنابراین، مسئله پژوهش عبارت است از این که با توجه به اهمیت خالقیت کودک از دید صاحب

 ود؟ شمی کمتر استفادهها و فنون آموزشی که به شکوفایی خالقیت کودک کمک کند، ریاضی در کشور ما از شیوه

این پژوهش از این نظر که با تحلیل محتوای آموزشی کتب ریاضی پایه اول کشور آمریکا )ایالت کالیفرنیا(، ژاپن و ایران به 

ند، ککند و آگاهی و شناختی جدید در محقق ایجاد میطور تطبیقی نقاط قوت و ضعف محتوای مورد تحلیل را مشخص می

نظران، محتوای آموزشی به طور مستقیم از اهداف کلی نظام و مقاصد یک رشته در مچنین به باور صاحبحائز اهمیت است. ه

 گیرد. هر سطحی که باشد سرچشمه می

 

 شناسی پژوهشروش

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

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

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

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

 (. 2992 ،ییزاده چماچاشعبان)"راهنمای عمل است و تیواقع رینو، تصو نشیآوردن شناخت، ب

 ایران از وریاضی پایه اول ابتدایی سه کشور آمریکا )ایالت کالیفرنیا(، ژاپن  کتاب محتوای بررسی برای حاضر پژوهش در 

عامل را  261گیلفورد در شناسایی عناصر هوش انسان "است. شده استفاده خالقیت گیلفورد عوامل اساس بر محتوا تحلیل روش

است. او اعمال ذهنی را است و آن را در سه بعد )اعمال ذهنی(، )محتوای ذهنی( و )ثمره فعالیت ذهنی( قراردادهشناسایی کرده

(. در ادامه 221: 2916مرادی، )حسن "داندشناختی، تفکر همگرا، تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب میت حافظهشامل چهار دسته فعالی

 این جهار دسته فعالیت، به طور مختصر توضیح داده خواهد شد.

حافظه شناختی )در کالس درس یا در محتوای آموزشی( آن قسمت از موضوعات است که تنها حافظه شناختی: . الف

 ای نماید. مجموعه عناصر کتابوقوع آن اشاره پردازد، بدون آنکه به دالیلاست میه مطالب و وقایعی که اتفاق افتادهبه ارائ

 نمایند، درای از تعاریف، حقایق و اصول را معرفی میدرسی اعم از متن، سواالت، تکالیف، اشکال و تصاویر که مجموعه

چگونه "رد و تأکید معلم در فرآیند تدریس و ارزیابی نیز بر همین دسته است، مثالً گیشناختی فراگیر قرار میی حافظهمحدوده

و  عبارت است از آنچه درک(. درواقع حافظه شناختی، 229: 2916مرادی، )حسن "شود؟یک دانه لوبیا به گیاه لوبیا تبدیل می

 (.2911)سلیمی و عصاره،  باشدیم ،استشده از محل اندوزش یابیباز

ک ی و ک جوابی همگرا در تفکراست. شده نییتع قبل از و انعطاف قابل ریغ ،یقالب تفکر همگرا تفکرفکر همگرا: ب. ت

ها و اصولی (. در تفکر همگرا فراگیر انبوهی از اطالعات، مفاهیم، واقعیت2916مرادی، حسنمشخص وجود دارد ) رییگجهینت

ارهای در این بخش نیز مجموعه رفتای دست یابد. صحیح و کلیشه آمیزد و به پاسخاست را در هم میها آشنا شندهکه قبالً با آن

ق الگوی از قبل شناختی( مطابهای ذهنی فراگیر )حافظهآموزشی معلم و عناصر کتاب درسی بر ترکیب و تلفیق اطالعات و دانسته

                                                           
1 . Guilford 
2 . Dostoevsky 



 ... ریاضی پایه اول هایکتاب محتوای تطبیقی تحلیل ___________________________________________________________

 

اره کرد: چه عواملی برای رشد گیاه الزم است؟ )همان، توان به این نمونه اشدارند. در این مرحله از تفکر میطراحی شده تأکید 

2916). 

 ابداع یا ممکن هایحلراه آوردن خاطر به متعدد و هایپاسخ و مفاهیم و مطالب به خلق از است عبارت: ج. تفکر واگرا

ت است. مترادف با خالقی تفکر واگرا نشانگر عملکرد آزادانه فکر است که از نظرگیلفورد(. 2915پور، موسی)جدید  هایحلراه

تواند موجب رشد و پرورش این بعد از ذهن آموز در کالس میکتاب درسی و نوع فعالیت و تدریس معلم و انتظار معلم از دانش

مایند. در های جدید نحلها و عوامل مختلف و کشف راهشود که با طرح مسائل مختلف، فراگیر را ملزم به تفکر، بررسی جنبه

ای رشد گیاه توانیم شرایط بهتری برچگونه می»پاسخ به سوال توان از فراگیران انتظار داشت که در از فعالیت ذهنی می این مرحله

 (.2916مرادی، های متنوع و در عین حال درست، ارائه دهند )حسنپاسخ« ایجاد کنیم؟

 م،یآوریر مآنچه به خاط ای میه خاطر دارآنچه ب تیو کفا یستگیشا ،یدرستی بارهدر ، قضاوتدر عمل د. تفکر ارزشیاب:

(. 2915ور، پکنیم )موسی، ارزشیابی میدر مورد مناسب بودن اطالعاتو  میکنیتفکر بارآور خلق م در آنچه را که یعنی ؛است

ند کپردازد و صحت و سقم آن را ارزیابی میهای خود میگذاری و داوری در خصوص دانستهدر این تفکر فراگیر به ارزش"

وانند با تهای درسی نیز میاست مفید، صحیح و مناسب است؟ کتابکه تا چه اندازه آنچه را در مرحله تفکر واگرا خلق کرده

ی های خود نمایند. مثالً تا چه اندازه پرورش گیاه لوبیا در زندگها فراگیر را ملزم به ارزیابی آموختهارائه تصاویر، سواالت و پرسش

 (.222: 2916مرادی، )حسن "ما اهمیت دارد؟

 خالقیت همان گیلفورد دیدگاه از واقع، داند. درمی های درون هر فردتوانایی و هاویژگی یمجموعه را خالقیت گیلفورد

 است این در آنها تفاوت اما دارند اساسی نقش ذهنی ساخت در واگرا تفکر و همگرا تفکر نظریه گیلفورد، است. در واگرا تفکر

 جواب واگرا تفکر در دارد. اما جواب درست وجود یک همیشه بینی است؛ یعنیاز قابل پیش تفکر نتیجه همگرا، کرتف در که

پور، باشند )موسی درست است آنها ممکن از یک هر منطقی نظر از که است موجود های متعددیجوابو  ندارد وجود قطعی

2915.) 

ناصری دهد و برای این بخش از تفکر عا به تفصیل مورد بررسی قرار میگیلفورد در تشریح مدل ذهنی خود تفکر واگرا ر"

 (.222: 2916مرادی، )حسن "های خالقیت تطابق و همخوانی زیادی داردنماید که با شاخصرا معرفی می

 است:شدهاین عناصر در شکل زیر نمایش داده

 

 تفکر واگرای مورد نظر گیلفورد دارای عناصر زیر است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های خالقیت، )رسم: مؤلف(.شاخص .2نموردار 

 

 

سیال بودن

اصالت

انعطاف پذیری

راتفکر واگ
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د های پیشنهادی از سوی فراگیر است. گیلفورها و ایدهحلمقصود از روانی یا سیال بودن، تعدد راه روانی یا سیال بودن:

ند که به تنوع و کهای مختلف و متفاوت، فراگیر را وادار کارگیری شیوهتوانند با بههای درسی میمعتقد است که محتوای کتاب

د. مثالً ها درست باشنیا بخشی از آن های متعددی را داشته باشد که ممکن است همهحلتعدد فکری برسد و از او انتظار ارائه راه

 (.2916مرادی، تر است؟ )حسندر مثال قبل چه نورهایی برای رشد گیاه مناسب

فعالیت و عمل جدید و اصیل است که الزم است فراگیر از این حل، گیری یک فکر، راهتوانایی ایجاد و شکل" اصالت:

ای درسی ههای عادی و تکراری بگذرد و از منظری تازه به موضوع بنگرد. کتابحلقدرت برخوردار باشد تا بتواند از افکار و راه

ل حدار به تفکر در خصوص راهها و تکالیف درسی فراگیر را واتوانند پس از ارائه مفاهیم و موضوعات درس، در پرسشهم می

مرادی، )حسن "کنید؟های دیگری برای افزایش رشد گیاه پیشنهاد میتازه و انجام کار به شیوه و طی مراحل نو نمایند. مثالً چه راه

 غیر هایجواب ارائه بر مبتنی ابتکار اصالت رایج، عادت خالف و متداول شیوه غیر با تفکر تواناییدرواقع اصالت، "( 222: 2916

 (.6: 2915پور، )موسی "است به مسائل زیرکانه و آورتعجب معمول،

به مفهوم تغییر در دیدگاه فردی و نگریستن به مسائل از زوایای مختلف و گاهی تضاد است. در این "پذیری: انعطاف

های لحنمایند که راهوضوع میهای مختلف مهای درسی با ارائه سواالتی ذهن فرارگیر را متوجه ابعاد و جنبهویژگی کتاب

تری های موسوم کارایی بیشحلکند و ممکن است از راهای برخورد میغیرعادی دیگری هم وجود دارد که با مسئله به شکل تازه

وجه به ت توان سوال زیر را مطرح کرد: آیا راه دیگری برای افزایش میزان رشد گیاه به غیر ازباشد. در رابطه با این مقوله میداشته

 (.225: 2916مرادی، )حسن "آب، خاک و نور مناسب وجوددارد؟

اختی، تفکر شنهای معرفی شده توسط گیلفورد یعنی حافظهانواع اعمال ذهنی و  فعالیتبنابراین، این پژوهش با توجه به 

 پردازد.   همگرا، تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب، به تحلیل کتاب های ریاضی پایه اول کشورهای منتخب می

 

 پژوهش ابزار
 قیاز طر باشد. اعتبار ابزاریم لفوردیگ یمحقق ساخته بر اساس مدل ساختار هوش یمحتوا لیپژوهش فرم تحل نیا یابزارها

صان نظران و متخصصاحب یهادگاهیابزار پژوهش از نظرات و د یابیپژوهش به منظور اعتبار نی. در اشد مشخص یصور ییروا

  شد.استفاده یتیعلوم ترب دیاسات و تیو ترب میتعل

 

 پژوهش  اهداف

 یکل هدف

 عوامل اساس ابتدایی سه کشور آمریکا )ایالت کالیفرنیا(، ژاپن و ایران بر اول پایه ریاضی کتاب محتوای تطبیق میزان تعیین

 و مقایسه محتوای درسی این سه کتاب با یکدیگر. گیلفورد خالقیت

 

 یجزئ اهداف

ابتدایی سه کشور آمریکا )ایالت کالیفرنیا(، ژاپن و ایران با  ریاضی اول محتوا کتاب قتطبی میزان تعیین -2

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

ر ابتدایی سه کشو ریاضی کتاب محتوای در گیلفورد خالقیت عوامل از یک هر سهم و فراوانی تعیین -1

 آمریکا )ایالت کالیفرنیا(، ژاپن و ایران. 

 

 های پژوهشسوال

 سطوح با ها و تصاویر موجود در کتاب اول ابتدایی کشور آمریکا )ایالت کالیفرنیا(سوال تطبیق میزان -2

 است؟ چقدر ارزشیاب تفکر و واگرا و همگرا تفکر و شناختی حافظه



 ... ریاضی پایه اول هایکتاب محتوای تطبیقی تحلیل ___________________________________________________________

 

 تفکر و شناختی حافظه سطوح ها و تصاویر موجود در کتاب اول ابتدایی کشور ژاپن باسوال تطبیق میزان -1

 است؟ چقدر ارزشیاب تفکر و واگرا و همگرا

 تفکر و شناختی حافظه سطوح با ها و تصاویر موجود در کتاب اول ابتدایی کشور ایرانسوال تطبیق میزان -9

 است؟ چقدر ارزشیاب تفکر و واگرا و همگرا

 

 هاداده لیتحل و هیتجز

 .شد انجام ریز شرح به قسمت دو در هاداده لیتحل و هیتجز

 .درصد جدول و ،یفراوان اعالم شامل: یفیتوص صورت به  -2

 .یفراوان ریتفس و لیتحل شامل: یلیتحل صورت به -1

 هایشاخص با های ریاضی اول ابتدایی کشورهای آمریکا )ایالت کالیفرنیا(، ژاپن و ایرانمحتوای کتاب اول مرحله در

 مرحله در و آورده دست به را درصد و دیگرد ثبت مربوطه جداول در آنها یفراوان بعد و دیگرد شمارش لفوردیگ تیخالق

 .قرارگرفت ریتفس و لیتحل مورد جینتا سوم مرحله در و شدداده شینما نمودار به صورت درصدها نیا دوم

 
 جدول فراوانی. 2جدول

 
 درصد فراوانی. 2نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول فراوانی ایران  

درصد 

 فراوانی

 نوع تفکر خالق یفراوان

 شناختی 26 21

 همگرا 61 1/66

 واگرا 9 9/1

 ارزشیاب 1 1

 جمع کل 217 211

 جدول فراوانی کالیفرنیا

درصد 

 فراوانی

 نوع تفکر خالق فراوانی

 شناختی 66 7/96

 همگرا 76 7/29

 واگرا 12 5/29

 ارزشیاب 9 1

 جمع کل 262 211

 ژاپنجدول فراوانی 

درصد 

 فراوانی

 نوع تفکر خالق فراوانی

 شناختی 21 9/25

 همگرا 27 9/22

 واگرا 21 2/1

 ارزشیاب 1 1

 جمع کل 215 211
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ور دیگر استفاده کش مطابق نمودارهای رسم شده، کشور ژاپن در کتاب ریاضی اول ابتدایی خود، از تفکر شناختی بیشتر از دو

 است. کشور ایران بیشتر از کشوراست. در واقع، کتاب ریاضی اول ابتدایی ژاپن یادآوری مطالب را در اولویت قرار دادهشده

برای تفکر و  ی کمتریآموزان محدودهآمریکا و آمریکا بیشتر از همگرا، تأکید بیشتر دارد. مشکل این تفکر آن است که دانش

آموز باید حتماً همان جوابی را که مورد نظر طراح است، بدهد. یعنی یک الگوی تکراری و بدون ابداع د. دانشخالقیت دارن

های متعدد )روانی(، خالقانه )اصالت( و غیرمعمول آموزان جوابحل جدید. کشور ژاپن روی تفکر واگرا که دانشهیچ راه

 ای مربوط هآموزان باید به کارهای عملی مثل تعریف داستانکتاب، دانش پذیر( به صورت دقیق کار کرده است و در این)انعطاف

-ن فعالیتآموزان بیشتر اییابد. حتی دانشپردازند و در این کارها، تفکر خالق پرورش میبه درس ریاضی، کاردستی و ... می

توانند آموزان میدر این قسمت، دانش کنند.های همساالن خود استفاده میدهند و از ایدهها را به کمک یکدیگر انجام می

ارزیابی  است و در دو کشور دیگر اصالً موردخالقیت را از یکدیگر یاد بگیرند. تفکر ارزشیاب، تنها در کشور آمریکا کار شده

آموزان انشد است. در کشور آمریکا )کالیفرنیا( نیز واگرایی بیشتری نسبت به دو کشور دیگر مورد توجه قرار دارد وقرار نگرفته

یاضی اول کند. در کتاب رآموزان کمک میشوند که بسیار به پرورش خالقیت و ابتکار در دانشرو میبا مسائل مختلفی روبه

یرد. همچنین گآموزان صورت نمیابتدایی ایران، تفکر واگرا کمتر مورد توجه قرار گرفته و تالشی برای پرورش خالقیت دانش

ر کتاب، در کتاب ریاضی اول ابتدایی آمریکا و سپس ژاپن، از کتاب ایرانی باالتر است. توضیحات زیر کیفیت تصاویر موجود د

 باشد.های سه گانه موجود در بخش ضمیمه میهای ریاضی اول ابتدایی سه کشور بر اساس جدولی کتابدرباره

 

 کتاب ریاضی اول ابتدایی آمریکا)کالیفرنیا(

-1111، تصویر روی جلد کتاب آمریکا )کتاب ریاضی اول ایالت کالیفرنیای آمریکا،له() در ضمائم مقا2شکل شماره 

یی کنند. همچنین تصویر از قدرت پویانمایی باالآموزان باید تصویر را تفسیرکنند و انواع اشکال هندسی را بیان(: دانش1121

ر جلب ها را بیشتروکار دارند، این نوع تصاویر، توجه آنآموزان با انواع رسانه سبرخورداراست. با توجه به اینکه امروزه دانش
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 های آن را به سادگی در قالبکند و جذابیت بیشتری برای آنان دارد. مؤلف کتاب، موضوع کلی درس ریاضی و کاربردمی

 است. دادهتصاویر نشان

های بالن را بگوید و الگوی آن را رنگی آموز باید رابطه(: در تصویر ابتدای فصل الگوها، دانش29)همان: 1شکل شماره 

 دریابد.

دادن کاربرد این الگوها در زندگی به کار (: این تصویر در انتهای فصل الگوهای عددی، برای نشان21)همان:  6شکل شماره

ده شت مشخصاند، الگوی اشکال را پیداکرده و آن را با دقت روی قسمآموزان با توجه به آنچه در درس خواندهرود و دانشمی

 کنند.رسم می

ک . این شکل گویای یشود.(: آموزش مفهوم تفریق در صفحه اول فصل تفریق، به وضوح دیده می99)همان:  7شکل شماره

ابد و یآموز با نگاه کردن به این تصویر، موضوع را در میتفکر همگرا است که تمرکز مؤلف بر روی مبحث تفریق است و دانش

کند. در تفکر همگرا، تمرکز بر روی یک مسئله مشخص است و آموزان مفهوم واحدی را تداعی میدانشاین تصور در اکثر 

 هدف آن، ایجاد یک فهم یکسان در ذهن مخاطب است.

 رود.ها و اشتراک به شمار میای برای آموزش نمودار ون، مجموعه(: این شکل، مقدمه211)همان:  9شکل شماره

آموزان در این سن، مفاهیم حسی و عینی را بهتر از مفاهیم (: دانش222)همان:  11و شکل شماره( 291)همان:  1شکل شماره

ی مضامین انتزاعی هستند، تصاویر کمکی مربوط به سوال قرار دهیم، شوند؛ لذا اگر در سؤاالتی که دربردارندهانتزاعی متوجه می

وانایی انجام سالگی تف معتقد است، کودکان از سن هفت تا یازدهاکبر سیکند. دکتر علیمیمتربی مفهوم سوال را بهتر درک

توانند انجام دهند و نه با امور فرضی و انتزاعی. این کنند، اما این اعمال را با امور حسی و عینی میاعمال منطقی را کسب می

 (.2912نامند )سیف، ی عملیات محسوس میمرحله را دوره

دادن ارزش مکانی در (: هدف مؤلف نشان916: 1121-1111ایالت کالیفرنیای آمریکا،)کتاب ریاضی اول  26شکل شماره

موزان در این آآموزان است تا در ابتدا این مفهوم انتزاعی را بهتر درک کنند؛ زیرا دانشابتدای فصل، به صورت ملموس به دانش

 (.همان منبعی عملیات عینی قرار دارند )سن در مرحله

(: در این شکل، شمارش تا عدد صد را به 127: 1121-1111اب ریاضی اول ایالت کالیفرنیای آمریکا،)کت 27شکل شماره

وجه کند تا با تآموز را به دقت و توجه بیشتر به این جدول وادار میدهند و با پرسیدن سؤاالت، دانشصورت جدول آموزش می

 اشد.بگونه سؤاالت میآموز به اینگویی دانشتصویر منبع پاسخبه مکان اعداد در جدول به سؤاالت پاسخ دهند. در واقع این 

-های مختلف کتاب کالیفرنیا، گاهی مفاهیم و سؤاالت را از زبان کودکان )سیاه(: در قسمت216)همان:  29شکل شماره

 کنند. میپوست، معلول، معمولی و...( بیان

یم مهم در ریاضیات است که در این کتاب با قرار دادن این (: تخمین زدن اعداد، یک از مفاه291)همان:  21شکل شماره

زده  نویسند و با مقدار تخمینها را میآموزان ابتدا تعداد اشکال را تخمین زده و سپس با شمارش، تعداد واقعی آنتصویر، دانش

  کنند.مقایسه می

 

 کتاب ریاضی اول ابتدایی ژاپن

(: مؤلف کتاب ژاپن با استفاده از پویانمایی مفهوم شمارش 22و  21: 1121-1111)کتاب ریاضی اول ژاپن،  12شکل شماره

 دهد.آموزان آموزش میو اعداد را به دانش

 کند.آرام با مفهوم تفریق آشنا میآموزان را آرام(: این تصویر دانش96و  92)همان:  11شکل شماره

هایی مربوط به موضوع درس را کارتتر درس، فلشآموزان برای یادگیری هرچه به(: دانش65)همان:  19شکل شماره

یرات در حوزه توان مشاهده کرد، تغیترین تغییراتی که در رشد کودکان میکارت، جنبه حرکتی دارد. سریعسازند. کار با فلشمی

فتارهای ر یابد و کودک به کمکهای رفتاری در کودکان اغلب از نوع حرکتی و عضالنی رشد میحرکتی کودکان است. پاسخ
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نابراین سازد. بهای او را فراهم میتواند خود و دنیای اطراف خود را درک کند. این تجارب حرکتی زیربنای یادگیریحرکتی می

 (.2912لویجه، اسزایی در روند یادگیری داشته باشد )یارمحمدیان و شفیعیتواند تأثیر بهخالصه شدن درس به همراه کاردستی، می

که مدارس  رودشمارمیبه یمطلوب انسان یژگیو کی تیخالق(: 61: 1121-1111کتاب ریاضی اول ژاپن، ) 12شکل شماره

 شدهشناخته و اساسی هایاز هدف یکیتفکر خالق، به عنوان  . آموزشکار گیرندتمام تالش خود را به برای آموزش آن دیبا

ی تفکر همگرا و واگرا (. این تصویر، دربردارنده2991طقی، است )منبوده برخوردار عمومی حمایت از همیشه تربیت، و تعلیم

در ارتباط باشد )تفکر همگرا(. مطابق نظریه  6+9کنند )تفکر واگرا( که با عدد آموزان باید داستانی بیاناست؛ چرا که دانش

که در ذهن انسان موجود است، قوه و استعدادی  211است، ی خالقیت انسان بودهگیلفورد که یکی از پیشگامان پژوهش در زمینه

(. 2999کارگیری هر یک از عوامل ذهنی است )مهرمحمدی، ها مستلزم بهبینی شوند که انجام آنهای درسی پیشباید در برنامه

(. در 2916، مرادیشناختی، تفکر همگرا، تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب است )حسناعمال ذهنی از نظر گیلفورد شامل: حافظه

 خلق از است (، در حالی که تفکر واگرا عبارت2916مشخص، وجوددارد )همان،  گیرییک نتیجه و یک جواب مگراه تفکر

 (.2915پور، جدید )موسی هایحلراه ابداع یا ممکن هایحلراه آوردن خاطر به متعدد و هایپاسخ و مفاهیم و مطالب

کارگیری تصاویر جذاب و کودکانه، مفهوم جمع ن شکل با به(: ای97: 1121-1111)کتاب ریاضی اول ژاپن،  19شکل شماره

 کند.آموزان القا میرا به راحتی به دانش

 91( و شکل شماره292)همان:  92( و شکل شماره 212و  211)همان:  99( و شکل شماره226و  222)همان:  91شکل شماره

آموزان آموزان محاسبات دانشکودکانه متناسب با سن دانش است به وسیله بازی و اشکال(: در این تصویر، سعی شده225)همان: 

 کند.مستقیم مهارت حساب را در خود تقویت میآموز با انجام بازی و سرگرمی، به طور غیرتقویت یابد. دانش

ش رقمی را پی، یعنی اعداد یک و دو11آموزان در یک جدول منظم، اعداد از صفر تا (: دانش267)همان:  97شکل شماره

 سپارند.روی خود دارند و به راحتی آن را در ذهن می

 

 کتاب ریاضی اول ابتدایی ایران

 های کودکانه، کاربرد(: جلد کتاب ریاضی اول ابتدایی ایران با نقاشی2917-2919)کتاب ریاضی اول ایران،  22شکل شماره

 کشد.ریاضی را در زندگی واقعی به تصویر می

: خانهآشپز"شود: هدافی که در کتاب راهنمای معلم برای این تصویر تدوین شده است، بیان می(: ا2)همان:  21شکل شماره 

 شکر ریختن؛ شیر ریختن؛ ی؛ چا6ها: شمارش تا مهارت جلو، پشت و وسط. مفاهیم: چپ، راست؛ باال، پایین؛ ردیف، ستون؛

 پایین آشپزخانه مثالً ردیف یهادادن به قفسهآدرسدر مدرسه؛  تغذیهی ریختن؛ هم زدن شکر؛ لقمه گرفتن؛ میوه برداشتن برا

-درست صحبت-1 دهد.یم پرورش ارتباط یفرد را در مهارت برقرار یریاضیات توانمند-2: هانگرش از سمت راست. یسوم

بر تأثیرات  کند.یریاضیات به تمرکز افکار کمک م-9 ارتباط اهمیت دارد. یبرقرار دیگران در یکردن و بیان افکار برا

 :یتم شناخت کار با ابزارها و کار با انگشتان.-9 ؛یرشد ادراک کالم-1رشد قوه بیان و توضیح و توصیف؛ -2 :یساختارشناخت

 ماست یرزق و روز یماست و از طرف خداوند عطا شده است، پدر و مادر و هر نعمت یخوریم رزق و روزیکه می : غذایرزق

آموزیم رزق است و خداوند آن را به بشر یاد داده است. آموختن یکه م یریاضیات طرف خداوند عطا شده است. به خصوص از و

آموزان از دانش-2 ارتباط با صفحات بخش: کنیم.یکنیم همان طور که صبحانه را با نام او شروع میبا نام خداوند آغاز م رای ریاض

تا را بدون کمک شمارش  9آموزان بخواهید تعداد زیر انشاز د-1 کنند.تا را با کمک شمارش بیان 6بخواهید تعداد اشیاء زیر 

آموزان بخواهید با کمد از دانش-2 اند.نشسته یآموزان بخواهید بگویند سمت چپ و راست میز چه کساناز دانش-9بیان کنند. 

 یباال کتاب و ردیف اول ازاز چپ  اول در کتابخانه آدرس دهند. مثالً بگویند: ستون یرسیدن به کتاب یمفاهیم ردیف و ستون برا

-آدرس یهمین روش را برا-5 آشپزخانه بکار ببرند. یهادادن به کمدآدرس یهمین روش را برا-6 هست که آن را برایم بیاور.

 یهاپایین در کابینت یبه الگوها-9حاشیه فرش توجه کنند.  یرو یبه الگوها-7 اجاق گاز بکار ببرند. یرو یهادادن به قابلمه

 .(15: 2912)داودی و همکاران،  "انه توجه کنندآشپزخ
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 اشکال یهاها و ضلعشمارش گوش یبرا یساززمینه :اهداف"(: 9: 2917-2919)کتاب ریاضی اول ایران،  29شکل شماره

-اهتو بیان شب یشناخت اولیه اشکال هندس-9 تعداد اشیاء. یمقایسه نمایش و ،یجهت سرشمار ی. استفاده از نمودار ستونیهندس

 .(19: 2912)داودی و همکاران،  "در محیط اطراف یتشخیص اشکال هندس ها.آن یهاتفاوت ها و

مفاهیم: چپ/ راست، جلو/ عقب، جلو/ پشت، اول تا بیستم، "(: 222: 2917-2919)کتاب ریاضی اول ایران،  22شکل شماره

به طور  پرسیدن از یکدیگر، مطالعهها: درس. مهارتهای دیگروسط/ کنار/ بین، تغییر آدرس یک کتاب بعد از برداشتن کتاب

باورنکردن هر چه در -2ها: گروهی یا دونفره، مباحثه در مورد درس، پرسیدن از بزرگترها در مورد نکات مشکل درس. نگرش

یرات های مختلف در مورد یک موضوع خاص. تأثمقایسه کتاب-9نگاهی اجمالی به یک کتاب. -1ها نوشته شده است. کتاب

شناخت ساختارهای ترکیباتی. تم شناختی: -9ها از گمراهی. دادن آنکمک به دیگران و نجات-1فرهنگ نقد. -2شناختی: 

(؛ 259: 2912)داودی و همکاران،  "ها بیاموزیددانید به آنآموزان نکاتی را که میمباحثه: در مورد آداب مباحثه درسی بین دانش

 دافی که در کتاب راهنمای معلم قراردارد، با مطالب ریاضی ارتباطی ندارد.لذا این تصویر با توجه به اه

(: در کتاب راهنمای معلم، هدف از این تصویر همسایگان و 11: 2917-2919)کتاب ریاضی اول ایران،  26شکل شماره

لو/ هم، چپ/ راست، جلو/ پشت، جمفاهیم: وسط/ کنار/ بین، اول تا د"پرسی است. و هیچ ارتباطی به مفاهیم ریاضی ندارد. احوال

ها: زمانی که گروهی از ها: کمک به همسایگان، احوالپرسی از همسایگان، کمک خواستن از همسایگان. نگرشعقب. مهارت

خواهند چیزی را بسازند یا چیز جدیدی را امتحان کنند باید از پیش تعیین کنند که این چیز ممکن است چه تأثیری بر مردم می

)داودی و  "همکاری در کارها-9مهربانی به حیوانات. -1تأثیر شخصیت بر سرنوشت. -2ذارد. تأثیرات شناختی: مردم بگ

 کند.(. در حالی که بحث این فصل تفریق است و این تصویر چندان کمکی به این مفهوم نمی221: 2912همکاران، 

شناخت و تشخیص اشکال -1درک مفهوم تقارن.-2اهداف: "(: 59: 2917-2919)کتاب ریاضی اول ایران،  21شکل شماره

کسب مهارت در درک و کشف قانون الگوی شطرنجی و توانایی -2شناخت و تشخیص اشیاء متقارن محیط پیرامونی.-9متقارن. 

شود. های مهم یادگیری محسوب می(. یادگیری از طریق انجام دادن یکی از روش12: 2912)داودی و همکاران، « دادن آنادامه

لکه موجب شود، بذهنی و شناختی می حرکتی از طریق توان بخشی حرکتی نه تنها موجب بهبود رشد_های روانیپرورش مهارت»

 (.1: 2912الویجه، )یارمحمدیان و شفیعی "گرددآرامش، ثبات و لذت کودک می

چپ/  وسط/ کنار/ بین، پنجم، الی اول جلو/ پشت، :مفاهیم"(: 52: 2917-2919)کتاب ریاضی اول ایران،  62شکل شماره

کالس، مهارت از شدن خارج هایمهارت مدرسه، حیاط در رفتار مربوط به هایلوحه: مهارت به مربوط هایراست. مهارت

یافته در و مشارکت تیم یک با کردن کار علمی کارهای در اغلب-2لوحه:  به مربوط هاینگرش .کالس به شدن وارد های

-1باشند.  چیست رسیده یافته که این به راجع خود ی فردینتیجه به باید تیم تمام اعضای این وجود با است. مفید دیگران های

 درک-2شناختی:  کند. تأثیراتمی پیدا برخورد ریاضیات با زندگی روزمره مسائل حل با آموزدانش کودکانه هایبازی در

است. تم شناختی: کارگروهی:  شدنی برچیده باطل و ایدارپ حق-9دیگران.  به دادن یاد-1آن.  نتایج و طبیعت در حرکت

 آموزانبه دانش دانیدمی که را نکاتی گروهی آداب مورد کنید. در معرفی آموزاندانش به شناسیدمی که را گروهی هایبازی

ش اعدادی مثل یازده ها، ربطی به موضوع مورد نظر که شمار(. این اهداف و مهارت11: 2912)داودی و همکاران،  "کنید بیان

 تایی بیشتر هستند، ندارد.6های ها از دستهو...که مقدار آن

 جلو، بین؛ وسط، کنار، راست؛ نیک: مفاهیم: چپ، پیک"(: 11: 2917-2919: )کتاب ریاضی اول ایران، 61شکل شماره

 نمادین تفکر-2ها: نیک. نگرش پیک و تفریح گردش، آداب از ماشین؛ شدنپیاده سوارشدن؛ ماشین یها: نحوهمهارت پشت.

 نیاز-1کند.  ارتباط برقرار دیگران با بتواند نمادین زبان به باید آموزاست. دانش تفکر مجرد با آموزدانش برخورد مرحله اولین

 یدیگر چیز دادندست از به معنی است ممکن خواهدمی نفر یک که چیزی به رسیدن-9است.  بشر طبیعی نیازهای از اعداد به

 افکار تأثیر-9هندسی.  اشکال با تخیل تقویت-1شمردن.  بدون 6 تا کاردینالیتی تشخیص-2ساختارشناختی:  بر باشد. تأثیرات

 به که را نکاتی طبیعت با ارتباط و طبیعت در کردن بازی و طبیعت از مراقبت آداب مورد شناختی: طبیعت: در تم گفتار. بر
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آموز را به مفهوم شمارش (. این تصویر، ذهن دانش66: 2912)داودی و همکاران،  "کنید حمطر آموزانبا دانش رسدمی نظرتان

 کند.تایی نزدیک نمی6

 جلو، ردیف، ستون، بین، کنار، وسط، راست، مفاهیم: چپ،"(: 62: 2917-2919)کتاب ریاضی اول ایران،  66شکل شماره

 کمک به هاو قنوت هاقیام ها،رکوع ها،سجده تعداد ا: شمارشهمهارت رکوع، قیام، قنوت سجده، حاالت قبله، جهت پشت،

موزان آ(. البته این تصویر، به فهم ترتیب در ریاضی کمکی نخواهدکرد؛ زیرا دانش75: 2912)داودی و همکاران،  "خطچوب

  اً در درس ریاضی، جایز نیست.اند؛ لذا بیان این مطلب در این پایه و مخصوصدر این سن، مفاهیم قنوت و قیام و... را نیاموخته

 بین؛ کنار، وسط، عقب؛ عاشورا مفاهیم: جلو، عزاداری"(: 292: 2917-2919)کتاب ریاضی اول ایران،  61شکل شماره

 آداب پرچم؛ حمل عزاداران؛ آداب از پذیرایی زنی؛سینه صف نظم پشت مهارت: رعایت جلو، آن؛ نظم با حفظ صف حرکت

 توانایی که هاییفعالیت و هابازی-1است.  پذیر امکان رقابت ایجاد با گروهی کار به تشویق-2ها: رشعزاداری. نگ کردن تماشا

 شهود-2ساختارشناختی:  بر کنند. تأثیراتمند میعالقه گروهی کار به را آموزاندانش گذارند،می نمایش را به گروه کار بیشتر

 بزرگداشت مورد سوگواری: در شناختی: آیین معنوی. تم مفاهیم درک-9عددی.  ساختارهای شهود-1هندسی.  ساختارهای

 دست انگشتان تعداد-2بخش:  صفحات با بیاموزید. ارتباط آموزاندانش به دانیدمی که را نکاتی بزرگان دین به احترام و

بشمارید.  اند، داده قرار هسین روی را دستشان که را کسانی دست انگشتان تعداد-1بشمارید. دارند، دست به زنجیر که را کسانی

 هایبرگ تعداد تا 6 تا 6 شمارش کمک با-2بشمارید.  دارند، دست به عالمت یا پرچم که را کسانی دست انگشتان تعداد-9

 چند لوحه پرندگان-5بشمارید.  را عالمت روی هندسی هایشکل تعداد چندتایی جمع کمک با-6بشمارید.  را درخت روی

 بر زدن سینه برای انگشت چند-9بشمارید.  تا دو تا دو بینید؟می لوحه در باز چشم چند-7بشمارید.  تا دو تا دو دارند؟ بال

ی ی تصویر و مطالبی که درباره(. با مقایسه252: 2912)داودی و همکاران،  "بشمارید تا 6 تا 6 اند؟شده داده قرار هاسینه روی

موز را به آوان دریافت که تصویر هیچ ارتباطی به این مفاهیم ندارد و ذهن دانشتاست، میآن در کتاب راهنمای معلم بیان شده

  کند. تصویر شلوغ است و حاوی مطالب مربوط به مباحث ریاضی نیست.سمت این اهداف معطوف نمی

در تفکر همگرا، تمرکز بر روی یک مسئله مشخص است. هدف تفکر همگرا، ایجاد یک جواب یکسان در ذهن مخاطب 

ردن به آموز با نگاه ک( گویای یک تفکر همگرا است که تمرکز مؤلف بر روی مبحث تفریق است و دانش7ست. شکل شماره)ا

( نیز 26آید. شکل شماره)وجود میآموزان به صورت یکسان بهیابد و این تصور در اکثر دانشاین تصویر، موضوع را در می

دهد؛ در این تصویر مؤلف قصد داشته که یک تفکر واگرا را در ایران نشان میمفهوم تفریق را در کتاب ریاضی اول ابتدایی 

موزان را از هدف آاست به درستی تفکر واگرا ایجاد کند. این تصویر، ذهن دانشتصویر بگنجاند اما مؤلف در این کتاب، نتوانسته

ین غیر از مضامین ریاضی یا موضوع اصلی آموزان به مضامشود دانشکند و موجب میاصلی که مفهوم تفریق است، دور می

موز آشنایی آتر است؛ چرا که دانشدرس توجه کنند. برای شروع یک درس جدید، قرار دادن یک تصویر با تفکر همگرا مناسب

شلوغ آموز با یک تصویر ( دانش26با مفهوم جدید ندارد و باید با یک تصویر ساده به این مفهوم دست یابد که در تصویر شماره)

های دیگر و تصاویر دیگر کتاب ریاضی اول ابتدایی کشور ایران نیز همین اشکال شود. در فصلرو میو دور از مفهوم اصلی روبه

-یآموزان مای از تفکر واگرا در کتاب ریاضی اول ابتدایی کشور ژاپن است که از دانش( نمونه12شود. تصویر شماره)میدیده

ود را آموز داستان مختص خاند، داستانی از زبان خود بنویسند که هر دانشکه به تازگی یادگرفتهخواهد درباره یک مفهومی 

 یابد.آموزان با این تمارین پرورش میها درست هستند و خالقیت دانشنویسد و همه جوابمی

 

 گیری نتیجه

ر از تفکر شناختی بیشتر از دو کشور دیگ مطابق نمودارهای رسم شده، کشور ژاپن در کتاب ریاضی اول ابتدایی خود،     

ست. کتاب ااست. کشور ایران بیشتر از کشور آمریکا و آمریکا بیشتر از کشور ژاپن، روی تفکر همگرا تمرکز داشتهاستفاده شده

تفکر آن  نهای از قبل مشخص شده یعنی همگرا، تأکید بیشتر دارد. مشکل ایهایی که جوابریاضی اول ابتدایی ایران، به سوال

آموز باید حتماً همان جوابی را که مورد نظر طراح ی کمتری برای تفکر و خالقیت دارند. دانشآموزان محدودهاست که دانش

ست و احل جدید. تفکر ارزشیاب، تنها در کشور آمریکا کار شدهاست، بدهد. یعنی یک الگوی تکراری و بدون ابداع هیچ راه
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های متعدد )روانی(، خالقانه )اصالت( و غیرمعمول است. تفکر واگرا ، جوابرد ارزیابی قرار نگرفتهدر دو کشور دیگر اصالً مو

را از  آموزان خالقیتاست که عالوه بر کتاب و معلم، دانشای طراحی شدهپذیر( در کتاب اول ابتدایی ژاپن به گونه)انعطاف

ه درس های مربوط بکنند و به کارهای عملی مثل تعریف داستاناده میهای یکدیگر استفگیرند و از ایدههمساالن خود یاد می

فرنیا( تفکر یابد. در کشور آمریکا )کالیها، تفکر خالق پرورش میپردازند و در فرایند انجام این فعالیتریاضی، کاردستی و ... می

شوند که بسیار به پرورش خالقیت و ابتکار در یرو مآموزان با مسائل مختلفی روبهواگرا بسیار مورد توجه قرار دارد و دانش

کند. در کتاب ریاضی اول ابتدایی ایران، تفکر واگرا کمتر مورد توجه قرار گرفته و تالشی برای پرورش آموزان کمک میدانش

و  شوندآموزان با تصاویر کتاب ریاضی ایران، دچار سردرگمی میگیرد. به عالوه، دانشآموزان صورت نمیخالقیت دانش

 ها از درس ریاضی خواهد شد.تصاویر شلوغ و پویانمایی ضعیف این کتاب، باعث دلسردی آن
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 منابع    

 شده اجرا قصد شده، درسی برنامه سه بین هماهنگی و همخوانی میزان (، بررسی2996غالمعلی) احمدی، -

 . 62-11 ( :1)11 ،فصلنامه تعلیم و تربیتابتدایی،  هدور علوم آموزش جدید برنامه در شدهکسب و

 تهران: چهره. ،(2969) ،خانزاده ی. ترجمه علآموزشگاه در تیخالق ، آلن،بودو -

 آموزش مرکز ،نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون خالقیت، پرورش ،(2971) علیرضا پیرخایفی، -

 .دور راه از

 قدس آستان انتشارات مشهد، ،آن پرورش هایشیوه و قیتخال ماهیت، (2999السادات، )افضل حسینی، -

 .رضوی

 ، انتشارات آییژ.تحلیل محتوای کتاب درسی(، 2916مرادی، نرگس )حسن -

برنامه دفتر، اوّل دبستان یکتاب معلم ریاض ،(2912داودی، خسرو، رستگار، آرش و عالمیان، وحید ) -

 درسى، تهران: چاپ اول. هاىکتاب زیعتو و چاپ کلّ  ادارۀ، درسى هاىکتاب تألیف و ریزى

ی اول ابتدایی بر اساس عوامل خالقیت گیلفورد، (، تحلیل محتوای کتاب فارسی پایه2911رحمنی، ملیحه ) -

دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسالمی و احد تهران  پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی،

 مرکزی.

 بر ییراهنما دوم سال یتجرب علوم یدرس کتاب محتوای لیتحل(، 2911صاره، علیرضا )سلیمی، لیال، ع -

 2، شماره: 1، دوره: فصلنامه ابتکار و خالقیت در علوم انسانیلفورد، یت گیخالق اساس عوامل

 پنجم، چاپ دوازدهم. تهران: آگاه. راستیو، یپرورش یروانشناس(، 2997)اکبریعل ف،یس -

 .، چاپ هفتم، تهران، انتشارات نشر دورانروانشناسی پرورشی نوین ،(2912اکبر )سیف، علی -

 املعو بر اساس ییدوم ابتدا یهای فارسمحتوای کتاب لیتحل یبررس، (2992) دیحم ،ییچماچاشعبانزاده -

 یی.دانشگاه عالمه طباطباارشد،  یکارشناس نامهانیپا ،لفوردیگ تیخالق

 ، سمت.های آموزشی و پرورشیمهارت(، 2992شعبانی، حسن) -

 رشد با رابطه در ابتدایی دوره ریاضی درسی کتب تحلیلی بررسی، (2919هلل )انعمت آبادی، نجف صالحی -

 .طباطبایی عالمه دانشگاه ارشد، کارشناسی نامهپایان فراگیران، خالقیت

 .1 ،یروانشناخت یهاپژوهش ،آن یریگنو در اندازه یهاوهیو ش تیخالق (،2971) جمال ،یعابد -

 مجله رشد تکنولوژیآموزان. دانش تیو پرورش خالق یمحتوای درس ،(2951اهلل )فرج ان،یفرنود -
 .7شماره ،یآموزش

 .2919، کتاب اول ریاضی پایه اول ابتدایی ایران -

 .1121، کتاب اول ریاضی پایه اول ابتدایی ایالت کالیفرنیا -

 .1121 ،کتاب اول ریاضی پایه اول ابتدایی ژاپن -

پایه اول متوسطه  2تحلیل محتوای کتاب ریاضی(. 2911کرمی، زهره، اسدبیگی، پژمان و کرمی، مهدی ) -

 279-255: 97، شماره 21دوره ، پژوهش در برنامه ریزی درسی. ویلیام رومی و حیطه شناختی بلوم بر اساس تکنیک

 ، انتشارات سمت.ترجمه دکتر محمد یمنی. آموزش و پرورش تطبیقی(. 2911کوی، لوتان) -

 ،اییدوره ابتد المللی تیمز ریاضیاتهای سومین مطالعه بینیافته (،2977)مان علیرضا و نوری، رح کیامنش، -

 ، واحد انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت. 11نگاشت شماره تک

 تیخالق شاخص از منظر ییدوره ابتدا یعلوم تجرب یهاکتاب یمحتوا لیتحل(، 2912گرمابی، حسنعلی ) -

 . 91تا  27: 16، دانشگاه عالمه طباطبایی، سال دوم، شماه پنجم، پاییزو دبستاندبستان شیفصلنامه مطالعات پ، لفوردیگ

https://www.civilica.com/JournalIssue-JR_BPJ-2-4=فصلنامه-ابتکار-و-خلاقیت-در-علوم-انسانی.html
http://jsr-e.khuisf.ac.ir/issue_116357_114561_.html
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آموزش  ریثأت یدبستان، بررس یدرس یهادر کتاب تیخالق دهیپد ی، بررس(2991) یمرتض ،یمنطق -

 .معلم تیدانشگاه ترب ،یرساله دکترآموزش آنان،  یبرا ییالگو هئو ارا ییآموزان ابتدادر دانش تیخالق

 یهارشته)دهم هیپا 2 یاضیدر کتاب ر لفوردیگ تیتوجه به عوامل خالق زانیم(، 2915پور، بتول)موسی -

 .دوره سوم، شماره چهارم ،هیدر آموزش علوم پا شیپوی(، و تجرب یاضیر

 عوامل با تطبیق نظر از متوسطه جدید نظام شیمی کتاب محتوای تحلیل (،2997محمدرضا ) پور، مهدوی -

 .رجایی شهید دانشگاه ،ارشد کارشناسی نامهپایان ،گانیه مسئلهحل مهارت و گیلفورد خالقیت

 .مدرسه تهران: انتشارات ،یچگونگ و ییچرا ،یستیچ آموزش هنر،(، 2999) محمود ،یمهرمحمد -

 -های روانیحرکتی بر بهبود مهارت -بخشی روانیاثربخشی برنامه توان،  (2912علویچه )یارمحمدیان، احمد و شفیعی

 .2، شماره9، سالبخشیپژوهش در علوم توان، پذیرآموزان دبستانی عقب مانده ذهنی آموزشرکتی دانشح

- Ritson, J. E, & Sm ith, J. A. (2176). Creative teaching of art in the elementary 

school. Allyn & Bacon. 

- Fink, A., Benedek, M., and Crabner, R. H. (1117)، Creativity meets 

neuroscience: Experimental tasks for the neuroscientific study of creative thinking. 

Methods, 21, 59 – 75. 

- Reyhani, Ebrahim &  Mehdi, Izadi (1129). Comparative Content Analysis of 

Mathematics Textbooks in first Grade Students of Elementary Schools in Iran, Japan 

and America, DEPARTMENT OF MATHEMATICS, SHAHID RAJAEI TEACHER 

TRAINING UNIVERSITY, TEHRAN, IRAN, number9, Page(s) 111 To 922. 
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