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محتوای کتاب علوم پایة ششم ابتدایی براساس عوامل خالقیت گیلفورد  تحلیل

 0010-0011در سال تحصیلی 
 

 0محمد زرندی، 3رضا شیرازی، 2سعید علی مردانی، 0جابر سوسرایی

 دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آبادکتول استان گلستان )نویسنده مسئول( 1
 شجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آبادکتول استان گلستاندان 2

 آبادکتول استان گلستانکارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، دبیرآموزش و پرورش و مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی 3
 تول استان گلستاندانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آبادک 8

 

 چکیده

هدف اصلی در این تحقیق، تحلیل محتوای کتاب علوم ششم ابتدایی بر اساس عوامل خالقیت گیلفورد است.روش تحقیق در 

تحلیلی از نوع تحلیل محتوا و کاربردی می باشد.جامعه آماری این پژوهش شامل محتوای کتاب درسی -این پژوهش توصیفی

می باشد و حجم نمونه با حجم جامعه آماری برابر می باشد که برای تحلیل محتوای  844-841علوم ششم در سال تحصیلی

این کتاب از یک طرح کد گذاری استفاده شده است.ابتدا محتوای کتاب به دو بخشِ متن، تصاویر تقسیم شده، سپس کلیه 

رش و در جدول مربوطه ثبت گردیده تا میزان واحد ها با عوامل خالقیت گیلفورد مطابقت داده شده و در نهایت واحد ها شما

مطابقت آنها با عوامل خالقیت گیلفورد، مشخص شود. داده های حاصل با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه قرار گرفته است 

تعادل و به این نتیجه دست یافته است که در محتوای کتاب درسی علوم ششم ابتدایی، بین سطوح گوناگون خالقیت گیلفورد، 

مناسبی وجود ندارد. کتاب علوم ششم به دو سطح عملکرد شناختی و تفکر همگرا بیشترین توجه را داشته است اما به سطوح 

دیگر از جمله تفکر واگرا و ارزشیاب که اساس تفکر خالق هستند، توجه الزم صورت نگرفته است ؛در نهایت نتیجه می شود که 

  .را برای بروز خالقیت فراهم نمایدکتاب حاضر کمتر می تواند، شرایط 

 

 تحلیل محتوا، محتوا، کتاب درسی علوم ششم، عوامل خالقیت گیلفورد، خالقیتهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه

پیشرفت روز افزون دانش بشری نهاد آموزش و پرورش را برآن می دارد تا پیوسته به دنبال کشف روش هایی نو برای ارائه و 

ارت های گوناگون باشد. انتخاب مطالب و مفاهیم آموزشی مناسب از میان گنجینه وسیع دانش بشری و آموزش دانش ها و مه

 ارایه آن در قالب کتاب های درسی از مهمترین مسائل نظام های آموزشی جهان است.

ت برخورد نشده کلیدی ترین مساله در جامعه ما و تمام جوامع در حال توسعه، خالقیت است.یعنی مساله ای که با آن درس

است.خالقیت نه ژنتیکی است و نه مربوط به نژادی خاص، بلکه اکتسابی است. حتی در کشور های پیشرفته نیز اگر سیستم 

های خالق آنها از کار بیافتد، از رقابت ها عقب می افتند و نابود می شوند لذا تنها راه نجات کشورهای در حال توسعه خالقیت 

 (1341ند )خوشنویس، است و راه دیگری ندار

 (1312خالقیت میلی ذاتی است که در وجود انسان به ودیعه نهاده شده و انسان مظهر خالقیت الهی است )مطهری، 

خالقیت، آفرینش آمیزه ای بدیع برای حل تناقضات، درقالب یک ایده است که خارج از محدوده جواب موجود قرار می گیرد 

 (.1348)میر میران، 

 (1348ذهنی ونوآوری جنبه علمی دارد و نوآوری محصول نهایی خالقیت است )امیر حسینی،  خالقیت جنبه

بنابراین میتوان گفت ضرورت تحلیل محتوای کتابهای درسی اجتناب ناپذیر بوده و افزایش کیفیت محتوای کتب درسی و باال 

ارد. نظام آموزشی فعلی کشور، یک نظام متمرکز رفتن سطح یادگیری دانشآموزان ارتباط تنگاتنگی با این چنین پژوهشهایی د

 (1344بوده درسی آن برنامههای منحصر به کتاب درسی است که در کل کشور استفاده میشود )نادری و سیف نراقی، 

 .شودمی با تحلیل محتوا، نقاط ضعف محتوا آشکارتر شده، ضرورت پیروی یا ایجاد یک برنامه استاندارد، بیشتر احساس

که در زمینه تدوین استانداردهای آموزشی یا چارچوب برنامه درسی،  اندموفق در آزمون تیمز، کشورهایی بوده کشورهای

 (.1348پیشگام بوده اند )بدریان و رستگار، 

محتوا باید مفاهیم اساسی یک » ( اصول انتخاب محتوا از نظرسیلوروهمکاران را این گونه بیان نموده است: 1341شریعتمداری )

ته یا موضوع درسی را مجسم کند؛ روش های حقیق اجرا شده در رشته علمی را مشخص کند؛ قدرت تخیل دانش آموزان را رش

 «.تحریک کند و آنها را به تفکر وادارد و در عین حال، قابل درك هم باش 

 

 هدف 

 است هدف اصلی از این پژوهش، بررسی محتوای کتاب علوم پایه ششم با توجه به الگوی گیلفورد

 

 پیشینه تحقیق

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

تربیت تفکر خالق، به عنوان یکی از هدفهای اساسی و شناخته شده تعلیم و تربیت، همیشه از حمایت عمومی برخودار بوده 

 (1344است )منطقی 
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( از طریق تحلیل تطبیقی برنامه درسی ریاضی کره و انگلستان نشان داد که در برنامه درسی انگلستان، محتوای 2448هوانگ )

ارائه شده فرصتهای یادگیری انعطاف پذیری برای دانش آموزان فراهم میکند در حالی که در برنامه درسی کره، تمام 

 .مساوی بهره می برنددانشآموزان بدون توجه به تواناییهای فردی از آموزش 

( در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که کتاب درسی جدیدالتألیف ریاضی نهم متوسطه اول تأکید 1398شیرازی و همکاران )

بیش از حد به سطح حافظه شناختی و تفکر همگرا دارد و به تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب در حد ضعیفی توجه نموده است. در 

د التالیف ریاضی نهم متوسطه اول، بین سطوح گوناگون خالقیت گیلفورد تعادل مناسبی وجود ندارد محتوای کتاب درسی جدی

(نیز در پژوهشی مشابه 1398و بایستی در این زمینه تمهیداتی اندیشیده شود اسالمی، کلیجی و ابراهیمی، مته کالیی )

 ارزشیاب کم توجه کرده استدریافتند که کتاب ریاضی پنجم ابتدایی به سطح حافظه واگرا و تفکر 

 

 تحقیق روش

کاربردی است که از الگوی تحلیل محتوای کمی استفاده کرده است. جامعه ی آماری این -پژوهش حاضر یک تحقیق توصیفی

است که شامل متن، تکالیف و فعالیت ها، تصاویر و جداول و  844-841تحقیق، محتوای کتاب علوم تجربی ششم ابتدایی سال

. همچنین حجم جامعه و نمونه یکی است و ابزار مورد استفاده، فرم تحلیل محتوای محقق ساخته بر اساس مدل دارای است

گیلفورد است. برای تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی ششم ابتدایی، از یک طرح کد گذاری استفاده شده است. ابتدا محتوای 

حد ها با عوامل خالقیت گیلفورد مطابقت داده شده ودر نهایت واحد کتاب را به دو بخشِ متن، وتصاویر تقسیم، سپس کلیه وا

 .ها شمارش و در جدول مربوطه ثبت گردیده تا میزان مطابقت آنها با عوامل خالقیت گیلفورد، مشخص شود

 :شاخصهای مدل ساختار هوشی گیلفورد عبارتند از

 زش استحافظه: عبارت است از آنچه درك شده است و بازیابی از محل اندو

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

 .وجود دارد

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

 .حلهای جدید

فکر ارزشیاب: در عمل، ارزشیابی در مورد درستی، شایستگی و کفایت آنچه به خاطر داریم یا آنچه به خاطر میآوریم است؛ ت

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

فی شامل اعالم فراوانی، درصد و جدول است و سپس به صورت تحلیل شامل روش تجزیه وتحلیل داده ها ابتدا به صورت توصی

همچنین روایی ابزار تحقیق بر اساس نظرات متخصصان قابل قبول بوده و پایایی آن بر اساس  .تحلیل و تفسیر فراوانی است

 .فرمول هولستی مورد محاسبه قرار گرفته است

 

 یافته های پژوهش

 ( نتایج زیر به دست آمده است.1ت آمده از تطبیق متن با عوامل خالقیت گیلفورد )جدولبا توجه به داده های به دس
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 . تطبیق متن کتاب علوم تجربی ششم درس اول با عوامل خالقیت گیلفورد0جدول 

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

 13 4 4 4 8 فراوانی

 144 4 4 81.83 34.88 درصد 

 

 نتایج زیر به دست آمده است. گیلفوردبا عوامل خالقیت  با توجه به داده های به دست آمده از تطبیق تصاویر

 . تطبیق تصاویر کتاب علوم تجربی ششم درس اول با عوامل خالقیت گیلفورد2جدول 

 جمع ارزشیابتفکر  تفکر واگرا تفکر همگرا حافظه شناختی عوامل خالقیت گیلفورد

 3 4 4 2 1 فراوانی

 144 4 4 88.88 33.33 درصد

 

 نتایج زیر به دست آمده است. با عوامل خالقیت گیلفورد با توجه به داده های به دست آمده از تطبیق متن

 . تطبیق متن کتاب علوم تجربی ششم درس دوم با عوامل خالقیت گیلفورد3جدول 

 جمع تفکر ارزشیاب تفکر واگرا تفکر همگرا فظه شناختیحا عوامل خالقیت گیلفورد

 84 2 3 23 12 فراوانی

 144 8 1.8 81.8 34 درصد

 

 نتایج زیر به دست آمده است. عوامل خالقیت گیلفوردبا  با توجه به داده های به دست آمده از تطبیق تصاویر

 عوامل خالقیت گیلفورد . تطبیق تصاویر کتاب علوم تجربی ششم درس دوم با0جدول 

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

 22 4 4 18 4 فراوانی

 144 4 4 83.83 38.38 درصد

 

 نتایج زیر به دست آمده است. تن با عوامل خالقیت گیلفوردبا توجه به داده های به دست آمده از تطبیق م

 تطبیق متن کتاب علوم تجربی ششم درس سوم با عوامل خالقیت گیلفورد. 5جدول 

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

 34 1 8 14 18 فراوانی

 144 1 13.33 33.33 84 درصد

 

 نتایج زیر به دست آمده است. دبا توجه به داده های به دست آمده از تطبیق تصاویر با عوامل خالقیت گیلفور
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 . تطبیق تصاویرکتاب علوم تجربی ششم درس سوم با عوامل خالقیت گیلفورد6جدول 

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

 14 4 4 8 8 فراوانی

 144 4 4 84 84 درصد

 

 نتایج زیر به دست آمده است. ل خالقیت گیلفوردبا عوام از تطبیق متنبا توجه به داده های به دست آمده 

 . تطبیق متن کتاب علوم تجربی ششم درس چهارم با عوامل خالقیت گیلفورد7جدول 

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

 18 4 4 8 14 فراوانی

 144 4 4 24.81 11.82 درصد

 

 نتایج زیر به دست آمده است. یر با عوامل خالقیت گیلفوردبا توجه به داده های به دست آمده از تطبیق تصاو

 . تطبیق تصاویرکتاب علوم تجربی ششم درس چهارم با عوامل خالقیت گیلفورد8جدول 

 جمع یابتفکر ارزش تفکر واگرا تفکر همگرا حافظه شناختی عوامل خالقیت گیلفورد

 8 4 4 3 2 فراوانی

 144 4 4 84 84 درصد

 

 نتایج زیر به دست آمده است. قیت گیلفوردبا عوامل خال با توجه به داده های به دست آمده از تطبیق متن

 . تطبیق متن کتاب علوم تجربی ششم درس پنجم با عوامل خالقیت گیلفورد9جدول 

 جمع تفکر ارزشیاب تفکر واگرا تفکر همگرا یحافظه شناخت عوامل خالقیت گیلفورد

 21 1 3 13 14 فراوانی

 144 3.14 11.11 84.18 31.43 درصد

 

 نتایج زیر به دست آمده است. قیت گیلفوردیر با عوامل خالبا توجه به داده های به دست آمده از تطبیق تصاو

 عوامل خالقیت گیلفورد . تطبیق تصاویرکتاب علوم تجربی ششم درس پنجم با01جدول 

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

 4 4 1 3 8 فراوانی

 144 4 12.8 31.8 84 درصد

 

 نتایج زیر به دست آمده است. عوامل خالقیت گیلفورد با با توجه به داده های به دست آمده از تطبیق متن
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 یق متن کتاب علوم تجربی ششم درس ششم با عوامل خالقیت گیلفورد. تطب00جدول 

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

 33 1 8 14 9 فراوانی

 144 3.43 18.18 88.88 21.21 درصد

 

 نتایج زیر به دست آمده است. وردبا توجه به داده های به دست آمده از تطبیق تصاویر با عوامل خالقیت گیلف

 . تطبیق تصاویرکتاب علوم تجربی ششم درس ششم با عوامل خالقیت گیلفورد02جدول 

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

 12 4 1 9 2 فراوانی

 144 4 4.33 18 18.88 درصد

 

 نتایج زیر به دست آمده است. ا عوامل خالقیت گیلفوردب با توجه به داده های به دست آمده از تطبیق متن

 . تطبیق متن کتاب علوم تجربی ششم درس هفتم با عوامل خالقیت گیلفورد03جدول 

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

 38 4 3 21 12 فراوانی

 144 4 4.33 84.33 33.33 درصد

 

 نتایج زیر به دست آمده است. با عوامل خالقیت گیلفورد یربا توجه به داده های به دست آمده از تطبیق تصاو

 . تطبیق تصاویرکتاب علوم تجربی ششم درس هفتم با عوامل خالقیت گیلفورد00جدول 

 جمع تفکر ارزشیاب تفکر واگرا تفکر همگرا تیحافظه شناخ عوامل خالقیت گیلفورد

 4 4 4 3 8 فراوانی

 144 4 4 31.8 82.8 درصد

 

 نتایج زیر به دست آمده است. دبا عوامل خالقیت گیلفور با توجه به داده های به دست آمده از تطبیق متن

 لفورد. تطبیق متن کتاب علوم تجربی ششم درس هشتم با عوامل خالقیت گی05جدول 

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

 133 4 4 12 1 فراوانی

 144 4 4 92.34 1.89 درصد

 

 نتایج زیر به دست آمده است. با عوامل خالقیت گیلفورد با توجه به داده های به دست آمده از تطبیق تصاویر



سیاستگذاری و پژوهی آینده مطالعات  

48-98، صفحات 1841 بهار، 1، شماره 4دوره   

94 

 

 تاب علوم تجربی ششم درس هشتم با عوامل خالقیت گیلفورد. تطبیق تصاویرک06جدول 

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

 8 4 4 8 1 فراوانی

 144 4 4 43.33 18.88 درصد

 

 یر به دست آمده است.نتایج ز یت گیلفوردبا عوامل خالق با توجه به داده های به دست آمده از تطبیق متن

 . تطبیق تصاویرکتاب علوم تجربی ششم درس نهم با عوامل خالقیت گیلفورد07جدول 

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

 38 8 1 19 11 فراوانی

 144 11.82 2.48 88.24 31.83 درصد

 

 نتایج زیر به دست آمده است. با عوامل خالقیت گیلفورد تطبیق تصاویر با توجه به داده های به دست آمده از

 . تطبیق تصاویرکتاب علوم تجربی ششم درس نهم با عوامل خالقیت گیلفورد08جدول 

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

 4 4 4 1 1 فراوانی

 144 4 4 41.8 12.8 درصد

 

 نتایج زیر به دست آمده است. بیق متن با عوامل خالقیت گیلفوردبا توجه به داده های به دست آمده از تط

 . تطبیق متن کتاب علوم تجربی ششم درس دهم با عوامل خالقیت گیلفورد09جدول 

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

 18 1 3 3 1 فراوانی

 144 1.18 21.82 21.82 84 درصد

 

 نتایج زیر به دست آمده است. با عوامل خالقیت گیلفوردبا توجه به داده های به دست آمده از تطبیق تصاویر 

 . تطبیق تصاویرکتاب علوم تجربی ششم درس دهم با عوامل خالقیت گیلفورد21جدول 

 جمع تفکر ارزشیاب تفکر واگرا تفکر همگرا فظه شناختیحا عوامل خالقیت گیلفورد

 14 4 4 9 1 فراوانی

 144 4 4 94 14 درصد

 

 نتایج زیر به دست آمده است. با عوامل خالقیت گیلفوردبا توجه به داده های به دست آمده از تطبیق متن 
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 خالقیت گیلفورد. تطبیق متن کتاب علوم تجربی ششم درس یازدهم با عوامل 20جدول 

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

 18 4 1 8 9 فراوانی

 144 4 8.88 33.33 84 درصد

 

 نتایج زیر به دست آمده است. قیت گیلفوردبا عوامل خالبا توجه به داده های به دست آمده از تطبیق تصاویر 

 بیق تصاویرکتاب علوم تجربی ششم درس یازدهم با عوامل خالقیت گیلفورد. تط22جدول 

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

 3 4 4 3 4 فراوانی

 144 4 4 144 4 درصد

 

 نتایج زیر به دست آمده است. یت گیلفوردبا عوامل خالق با توجه به داده های به دست آمده از تطبیق متن

 . تطبیق متن کتاب علوم تجربی ششم درس دوازدهم با عوامل خالقیت گیلفورد23جدول 

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

 23 2 8 1 14 فراوانی

 144 4.89 11.39 34.83 83.81 درصد

 

 نتایج زیر به دست آمده است. تصاویر با عوامل خالقیت گیلفورد دست آمده از تطبیقبا توجه به داده های به 

 . تطبیق تصاویرکتاب علوم تجربی ششم درس دوازدهم با عوامل خالقیت گیلفورد20جدول 

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

 18 2 1 1 8 فراوانی

 144 12.8 8.28 83.18 31.8 درصد

 

 نتایج زیر به دست آمده است. بیق متن با عوامل خالقیت گیلفوردبا توجه به داده های به دست آمده از تط

 . تطبیق متن کتاب علوم تجربی ششم درس سیزدهم با عوامل خالقیت گیلفورد25جدول 

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

 24 4 3 3 18 فراوانی

 144 4 18 18 14 درصد

 

 نتایج زیر به دست آمده است.با توجه به داده های به دست آمده از تطبیق تصاویر با عوامل خالقیت گیلفورد 
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 . تطبیق تصاویرکتاب علوم تجربی ششم درس سیزدهم با عوامل خالقیت گیلفورد26جدول 

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

 12 4 4 1 8 فراوانی

 144 4 4 84.33 81.88 درصد

 

 نتایج زیر به دست آمده است. بیق متن با عوامل خالقیت گیلفوردبا توجه به داده های به دست آمده از تط

 جربی ششم درس چهاردهم با عوامل خالقیت گیلفورد. تطبیق متن کتاب علوم ت27جدول 

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

 1 1 4 1 8 فراوانی

 144 18.24 4 18.24 11.82 درصد

 

 زیر به دست آمده است.نتایج با توجه به داده های به دست آمده از تطبیق تصاویر با عوامل خالقیت گیلفورد 

 . تطبیق تصاویرکتاب علوم تجربی ششم درس چهاردهم با عوامل خالقیت گیلفورد28جدول 

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

 4 4 4 8 8 فراوانی

 144 4 4 84 84 درصد

 

  .نتایج زیر به دست آمده است عوامل خالقیت گیلفوردتصاویر با  ،،با توجه به داده های به دست آمده از تطبیق متن

 .تطبیق متن، تصاویر کتاب علوم تجربی ششم با عوامل خالقیت گیلفورد29جدول 

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

 324 13 34 181 134 متن

 131 2 3 41 88 تصاویر

 881 18 33 224 118 جمع

 144 3.32 1.31 84.88 34.44 درصد
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 .تطبیق متن و تصاویر کتاب علوم تجربی ششم با عوامل خالقیت گیلفورد 0نمودار

 
 

 بحث و نتیجه گیری

 118واحد کد گذاری شده 881با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل کتاب علوم ششم مشاهده می شود که از مجموع  

واحد هم مربوط به  18واحد مربوط به تفکر واگرا و  33واحد مربوط به تفکر همگرا،  224احد مربوط به حافظه شناختی، و

تفکر ارزشیاب است.طبق این مشاهدات نتیجه می شود که کتاب علوم ششم به دو سطح عملکرد شناختی و تفکر همگرا 

ه تفکر واگرا و ارزشیاب که اساس تفکر خالق هستند، توجه الزم صورت بیشترین توجه را داشته است اما یه سطوح دیگر از جمل

 نگرفته است ؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که کتاب حاضر کمتر می تواند، شرایط را برای بروز خالقیت فراهم نماید

قیقات به توجه بیش از که در این تح همسو است. (1392و سلیمی و عصاره ) (1398نتایج این پژوهش با شیرازی وهمکاران )

حد به سطوح حافظه شناختی و تفکر همگرا اشاره داشتند و به بی توجهی نسبت به دو سطح دیگر از جمله تفکر واگرا و 

 .ارزشیاب به عنوان اساس تفکر خالق، تاکید داشتند

 

 پیشنهادات

ه محتوا و تکالیف و تصاویر و جداول طوری . با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل کتاب علوم ششم، پیشنهاد می شود ک1

تهیه و تنظیم شود که بیشتر به دو سطح تفکر واگرا و ارزشیاب نزدیک باشد تا دانش آموزان را به فعالیت بیشتری وادار کند 

 .همچنین ایده های بیشتری را در ذهن آن ها پرورش دهد تا منجر به خالقیت و استفاده از تفکر خالق و انتقادی شود

همچنین پیشنهاد می شود با انجام مطالعات تطبیقی با سایر کشور ها در جهت افزایش توجه به همه ی سطوح خالقیت . 2

  .گیلفورد در صدد رفع مشکالت کتاب علوم ششم پرداخته شود تا زمینه بروز خالقیت فراهم شود

ور رسید است، پیشنهاد می شود جهت رسیدن به به دلیل اینکه پژوهش حاضر با بررسی یک الگوی خالقیت به نتایج مذک. 3

 .نتیج دقیق، از سایر الگو های خالقیت و در جامعه بزرگتری این پژوهش صورت گیرد
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