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 چکیده

حافظه شناختی، تفکر ) پژوهش حاضر با هدف ارزیابی محتوای کتاب علوم پایه دوم دبستان بر اساس عوامل خالقیت گیلفورد

بوده است.  9044( انجام شده است. جامعه آماری شامل متن دروس کتاب علوم چاپ سال همگرا و واگرا و قضاوت ارزشیاب

ابزار گردآوری داده های این تحقیق نیز شامل فرم تحلیل محتوای محقق ساخته بود که بر مبنای شاخص خالقیت گیلفورد 

نشان داد که سطح تفکر همگرا با تبیین  تهیه شده است. بررسی زمینه میزان تطبیق محتوا در متن با عوامل خالقیت گیلفورد

و در انتها  4590و سپس تفکر واگرا  4520از محتوای کتاب حاضر بیشترین اهمیت دارد و بعد از آن سطح شناختی  4555

 کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند. بنابراین به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که در محتوا 459قضاوت ارزشیاب با 

متن( کتاب علوم تجربی پایه دوم دبستان به تفکرات همگرا بیشترین توجه اعمال شده شده است و به سطوح خالقیت توجه )

شترین تمرکز برای خلق محتوا را در راستای تفکرات همگرا و همسو داشته بیکتاب علوم پایه دوم ابتدایی  کمتری شده است.

در کتاب علوم تجربی پایه دوم ابتدایی  است و سایر سطوح در سایه ی این نوع تفکر با درصد کمتری در کتاب دیده می شوند.

واگرا و قضاوت ارزشیاب( برقرار نشده است. با  همگرا وحافظه شناختی، تفکر ) تعادل بین شاخص های تحلیلی الگوی گیلفورد

توجه به درصد باالی داده های کتاب تحت عنوان تفکرات همگرا و اختالف فراوانی زیاد بین آنها در صفحات نیاز به ایجاد 

ر رشد تغییراتی در این زمینه خواهیم داشت. این درحالی است که اهمیت تفکرات واگرا و ارزشیاب را هیچ گاه نمیتوان د

 خالقیت و رشد دانش آموزان نادیده گرفت.

 

 تحلیل محتوا، خالقیت، الگوی خالقیت گیلفورد، کتاب علوم پایه دوم دبستانهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه 

های انگلیسی به معنی اندیشیدن  ها مانند معین، فرهنگ صبا و دهخدا و حتی در لغت نامه مفهوم تفکر در بیشتر فرهنگ نامه

ست. البته معانی دیگری چون اندیشه، نوع اندیشه، فکر، تامل، تمرین ذهنی نیز دارد. میتوان فرآیند تفکر را، تکوین آمده ا

 (29، ص 9788)مروجی و همکاران، تلقی نمود  گیری مفهوم، درک و فهم اصول، حل مسئله و تصمیم

تواند به  دانست. سقراط نشان داد که انسان نمیسال قبل مربوط  2544های تفکر را میتوان به دوران سقراط، یعنی  ریشه

کسانی که دارای اقتدار هستند، به عنوان تنها منبع شناخت متقن اتکا کنند. او نشان داد که انسانها ممکن است موقعیت و 

فتن افکار و ت عمیق بیش از پذیراالنی باشند. وی به اهمیت سوالیی داشته باشند و در عین حال دارای رفتار غیرعقاالقدرت ب

ها و محفوظات و تجزیه و تحلیل مفاهیم اساسی و ردیابی پیامدهای الل نیز به اهمیت جستجوی شواهد و قرائن و بررسی استد

 (.92، ص 9780)شهابی، یک عمل اشاره دارد 

مات گوناگونی صورت ا گذشت زمان اهمیت تفکر و آموزش آن، مورد توجه واقع شد و در راستای وادار کردن افراد به تفکر اقداب

ت عمیق و پردامنه این قرن با الهای وسیع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آغاز شد. تحو گرفت. قرن بیست و یکم با دگرگونی

ها  های نوین همراه است. یکی از دستاوردهای نوین این دگرگونی های تولید علم و خلق فناوری ارائه الگوهای فکری، روش

 (.74، ص 9783)جهانی، های تفکر است  ن و سبکتاکید بر روش اندیشید

بدون شک آینده هر جامعه ای را خالقیت افراد آن جامعه می سازد ودر عصر دانایی محوری کشوری می تواند جایگاه مطلوب 

اجتماعی را داشته باشد که روی آموزش خالقیت به دانش آموزان خود سرمایه  در کهکشان رقابت های اقتصادی فرهنگی و

برخالف تصورهای غلطی که خالقیت را ذاتی می دانند خالقیت امری  ذاری کرده باشد زیرا بنابر نتایج تحقیقات مختلف وگ

راه  خالقیت آموزش برای است آموزان دانش به خالقیت آموزش آموزشی م نظا اساسی وظایف از یکی بنابرایناکتسابی است. 

 ( 9714حسین آقاجری، ). ن فرایند آموزش استجریا در واگرا سواالت از استفاده اه راه ان از یکی که دارد وجود گوناگونی های

ای و فردی معلمان، دبیران و های اثرگذار همواره بستر مهمی برای بروز و ظهور خالقیت حرفهتدریس به عنوان یکی از حرفه

ر شرایطی که امکانات و ابزارهای مناسب مدرسان عالقمند و باانگیزه بوده و هست. بی تردید خالقیت در تدریس بویژه د

ای خود با کمبودها و محدودیتهای در منابع مورد نیاز خود، دست آموزشی در دسترس نیست و معلمان در انجام تکالیف حرفه

ر تواند به منزله یک پیشران بسیار اثرگذار در نیل به اهداف آموزشی و یادگیری عمل نماید. از طرف دیگبه گریبانند، می

ها ای در کنار سایر صالحیتهای شغلی داشتن مهارت خالقیت و خالق بودن در انجام وظایف حرفههمانگونه که در همه حوزه

 Henriksen and) های کلیدی، در قرن بیست و یکم به منزله یک عامل مهم در موفقیت تلقی می گرددو شایستگی

Mishra, 2013). 
معلمان با استعداد، انواع مختلف خالقیت، تکنیک هایی را که خالقیت در دانش آموزان را الوصف بحث در مورد خالقیت در مع

 دهدالبداهه در طول فرایند تدریس را مورد توجه قرار میتقویت می کند، نقش برنامه ریزی در تدریس خالق و خالقیت فی

(Rejskind, 2000). 

ده ترین ایده های خالقه از طریق حلقه های خالقه و مبتنی بر به هرحال خالقیت پدیده ای عمیقاً اجتماعی است و عم

دهند تا به خلق ایده و دانش میهمکاری پدید می آید. با این حال تعداد کمی از مدارس هستند که به دانش آموزان یاد 

 (McLoughlin and Lee, 2008) بپردازند.
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آموزان  های آموزشی استثنایی دانش های درس با برنامه در کالس بر اساس مطالعات گالوپ در حوزه آموزش در آمریکا؛ خالقیت

ها  دهند که به آن آموزان می ارتباط نزدیکی دارد. مخصوصا معلمان دوران ابتدایی و متوسطه اول، معموال تکالیفی را به دانش

 .کنند آموزان توجه می تری در دانشهای شناختی باال ها که به مهارت تر فکر کنند، برخالف سایر معلم کند تا خالقانه کمک می

 (2491لیدا ساد، )

داند. در واقع، خالقیت از دیدگاه گیلفورد عبارت از تفکر   های فردی می  ها و توانایی  ی ویژگی گیلفورد خالقیت را مجموعه

 .واگراست، یعنی تفکر از جهات مختلف و ابعاد گوناگون

ها، وزش و یادگیری برانگیختن پتانسیلهای یادگیرندکان برای خلق و تولید ایدهاعتقاد دارند که هدف غایی آممک لولین و لی 

داری را تدارک ببینند که از مفاهیم و دانش است. برای نیل به این مقصود الزم است معلمان مجموعه تجارب یادگیری معنی

 .(Robinson, 2006) آموزان شکوفا گرددطریق آنها خالقیت دانش

 Saavedra and) توانند با تشویق، شناسایی و تقویت خالقیت یادگیرندگان، نقش مهمی ایفاء نمایندمان میدر این میان معل

Opfer, 2012, p. 17). 
گیلفورد در نظریه هوشی خود، هوش را در قالب دو مفهوم تفکر واگرا و تفکرهمگرا معرفی می کند. تفکر همگرا با هوش رابطه 

هم آفرینندگی است. تفکر واگرا و تفکر همگرا دو وجه عمده تفکر انسان هستند. تفاوت آنها در این دارد اما تفکر واگرا ویژگی م

است که در تفکر همگرا نتیجه تفکر از قبل معلوم است، یعنی همیشه یک جواب درست یا غلط وجود دارد، اما در تفکر واگرا 

موجود باشند که از نظر منطقی هر یک از آنها درست  جواب قطعی وجود ندارد و تعداد زیادی جواب احتمالی ممکن است

 .است. در نظریه گیلفورد تفکر واگرا از چند عامل مختلف تشکیل یافته است

 

 بیان مساله و اهمیت تحقیق

اندازی جریان خالقیت است به قول گیلفورد وقتی که فهمیدن و عمل کردن آسان باشد و در واقع  انگیزش نیروی محرکه بکار

فهمیدن مساله ای مشکل  مثال ازروی عادت انجام گیرد، خالقیت در کار نیست ولی به مجرب اینکه مساله ای پیش آیدعملی 

افزایش  درترغیب و، به زعم گیلفورد می افتد جریان خالقیت به کار، جدیدی داشت اجرای عملی احتیاج به تدابیر شده و

 فراموش شده است انگیزه کنجکاوی است. هر است و همه موثر از به خصوص فعالیت کودکان انگیزه ای که پس خالقیت و

به عنوان نمونه  قوه به فعل درمی آید از این انگیزه بیشتر باشد منابع اطالعاتی غنی تر نظر اندازه محیط زیست کودک از

داشت هرچه  یقات اظهارطی تحقو است که ان د درامور استانداردسازی کاهدی برای خالقیت م انگیزه افراد ازمسائلی که از

تناسب  تعادل و به طوری که برای ایجاد .به همان نسبت ازتوان خالقیت افرادکاسته می شود، باشد بیشتر سازی امور استاندارد

 خالق سازمانی برخوردارباشد مربوط به دوایر اجرای امور بیشتر باید توان خالقیت مدیران سازمان ها بین استانداردسازی و

توان ساختن یا خلق نمودن چیزی نو است، راهکاری نو برای حل یک مشکل، یک  آفرینندگی یا خالقیت .(9789ان، )سام خانی

  (.Wycoff, J ،9119) یروش یا یک دستگاه نو، و یا یک شیء یا فرم نو هنر

 خوب اقتصاد یک از که است چیزهایی های اقتصاد، زندگی، فناوری، صنایع نو، ثروت نو و کلیه خالقیت بشر تعریفی از قابلیت»

وکار نوین  گیرند. خالقیت چند وجهی و چند بعدی است. فقط محدود به یک نوآوری فناورانه یا یک مدل کسب ان میجری

شود آن را باز نمود. خالقیت  نیست. چیزی نیست که بتوان آن را در یک جعبه نگه داشت و هنگامی که کسی وارد دفتر کار می
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 ,Florida) «.ها کاشته شود فکرکردن و عاداتی است که بایستی هم در افراد و هم در جامعه گرداگرد آن شامل انواع متمایز

R ،2442 .) 

ها  این مهارت .های شناختی و رفتاری بهتری دارند گیرند، مهارت های خالقانه قرار می آموزانی که تحت آموزش با روش دانش

یادگیری عمیق در یک ، ارتباط ایجاد کردن بین موضوعات مختلف، ر انتقادینشان دادن تفک، مشارکت در حل مسئله: شامل

آموزان ارتباط دارد.  نفس بیشتر دانش به ها با مشارکت و اعتماد خالقیت در کالس می باشند. ها ماندگاری آموخته، موضوع

آموزان  ها، بر این باور هستند که دانش کنند برخالف دیگر معلم های آموزشی خود از خالقیت استفاده می معلمانی که در برنامه

پذیرتر  گیرند، نسبت به توانایی خود در حل مسائل دشوار اعتماد بیشتری دارند، ریسک مسئولیت یادگیری خود را بر عهده می

های متنوع تدریس معلمان روی میزان  روش، همچنین هستند و تمایل بیشتری برای یادگیری مباحث مختلف در مدارس دارند

 (2491لیدا ساد، )آموزان اثرگذار است.  ها و تفکر انتقادی دانش یادگیری عمیق، ماندگاری آموخته

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

پایه در روند تولید محتوای متن درسی در جهت خالقیت و تفکرات جدید برای فراگیران یافته های این پژوهش می تواند  -

 دوم ابتدایی در درس علوم مورد استفاده قرار بگیرد.

با تطبیق دادن مطالب کتاب درسی با الگوی خالقیت گیلفورد و داده های بدست آمده مبنی بر تاکید کتاب بر مطالب  -

شاگردان و همگرا و یکسو، این نیاز وجو دارد به تنوع و گستردگی مطالب کتاب درسی در جهت ایجاد سواالت بیشتر در ذهن 

 به دنبال آن زمینه شکل گیری تفکر خالق بیشتر توجه شود.

 

 اهداف تحقیق: 

  هدف کلی:

 متن( کتاب درسی علوم دوم ابتدایی با عوامل خالقیت گیلفورد) بررسی میزان تطبیق محتوا

 اهداف جرئی: 

کر همگرا، تفکر واگرا و تفکر مشخص نمودن شاخص های الگوی تحلیل محتوای گیلفورد که شامل حافظه شناختی، تف -9

 ارزشیاب می باشد در متن کتاب درسی علوم دوم دبستان 

 تعیین میزان فراوانی و پراکندگی هر یک از عوامل خالقیت گیلفورد در متن کتاب درسی علوم دوم ابتدایی -2

 

 سوال اصلی پژوهش

ی، تفکر همگرا، تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب چقدر میزان تطبیق متن کتاب علوم تجربی دوم ابتدایی با سطوح حافظه شناخت

 است؟

 

 مفهوم خالقیت

است و پژوهشگران مختلف تعاریف متعددی برای آن ارائه  خالقیت مفهومی است که تعریف آن در طول زمان تغییر کرده

سازد  ت که افراد را قادر میاند که البته اشتراک معنایی زیادی دارند.خالقیت به عنوان یک فرایند ذهنی تعریف شده اس نموده

 (. Gaspersz, J.B.R ،2445)تا درباره ایده های نوین و کاربردی فکر کنند 
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 ,Amabileیک الزام برای موفقیت طوالنی مدت تعریف شده است ) خالقیت معموالً به عنوان کلید اثر بخشی سازمان و

T.M. & Conti, R ،9111  وPorter, M.E ،9114 .)رت ذهنی )پایا( یا یک فرایند )پویا( است که ما را خالقیت یک مها

برای ایجاد هرگونه ایده جدید در هر زمینه تجهیز می کند. پس خالقیت اساساً شاخه دانش یا علم نیست. در عوض، این 

  .مهارتی است که ممکن است از طریق روش های مختلف بهبود یابد

 

 موانع خالقیت در ایران

  :اند موانع زیر را برشمرده ایرانی فرهنگ در در توصیف موانع خالقیت

بسیاری از افراد به این دلیل که تفکر خالق دشوار به نظر می آید، از داشتن کارها و : تآموزش ناهمسو با کارآفرینی و خالقی -9

وظایف خالقانه احساس نا خشنودی می کنند. اما ناراحتی آن ها بیشتر از آنجا ناشی می شود که تحصیالت و آموزش ها 

 .تفکر تحلیلی توجه دارندهمگی به جای آنکه تفکر خالق را بهبود بخشند، به بهبود بخشیدن مهارت های 

برای حل یک مساله ریاضی به داشتن دانش ریاضیات نیاز داریم. این موضوع به طور آشکار در : استفاده از الگوهای قالبی -2

تمامی محدوده های دانش، مهارت ها و توانایی هایی که شاید قابل به کارگیری در مسایل و وضعیت های معین باشند، صادق 

بیات زیاد در یک زمینه، این تمایل در ما به وجود می آید که هنگام رویارویی با مساله ای آن را از طریق راه حل است. با تجر

 .های قبلی حل کنیم

با آن که ارزیابی ایده ها بخشی از تفکر خالق هستند، ولی توصیه اکید آن است که تا هنگامی که : شتابزدگی در ارزیابی -7

 .قدرتمند ایجاد نشده اند، باید از ارزیابی ایده ها دوری کردسلسله ای از ایده های 

پیش زمینه ها، آموزش و تجارب ما، مفاهیم قاطع و اصولی را در ما ایجاد می کنند که آن ها را : تأکید بر مفروضات قبلی -0

ع عرضه ایده های نو و خالقانه می حقیقی می انگاریم. این ها به نوبه خود بر تفکرات و ایده های ما اثر می گذارند و گاهی مان

 .شوند

محدوده ای کلی از این فشارها، در زمان و شرایط متفاوت بر ما تاثیر می گذارند. یکی از آثار بسیار : فشارهای اجتماعی -5

ه های منفی این است که از نادان جلوه کردن در نظر همتایان خود نگران شویم. بدین ترتیب هنجارهای رفتاری و عملکرد گرو

 .موجود، ممکن است مانع ابراز ایده های خاص یا ایده های زیاد در افراد شود

اغلب ما به طور معمول در محیط کاری خود برای کارهای روزمره و جاری و نتایج کوتاه مدت : مدت های کوتاه جویی چاره -0

. در این زمان اگر دقت نکنیم بیشتر اوقات تحت فشار هستیم و مسایلی که بیان می شوند اغلب نیازمند واکنش فوری هستند

کار خود را صرف کارها و خطاهای کوچک می کنیم و هرگز قادر نخواهیم بود فضای تنفسی الزم را برای تفکر خالق ایجاد 

 .کنیم

ست. بزرگی در بعضی از سازمان ها تمایلی برای تغییر وجود ندارد؛ بلکه اصل بر حفظ وضعیت موجود ا: عدم تمایل به تغییر -3

می گوید: مادام که احساس کردی احتیاج به پیشرفت نداری، تابوت خود را فراهم کرده ای. این سازمان ها محکوم به فنا 

 .هستند و بعد از مدتی از بین خواهند رفت

-علوم انسانی دکنند. علّت اینکه ما در تولی بسیاری از اندیشمندان وضعیت آفرینندگی را در ایران وضعیت خوبی ارزیابی نمی

معتقد به ضرورت نوآوری نیستیم و آن را  نگرشی ست که گاه اساساً به لحاظ ا های سخت، کُندیم، شاید این اسالمی و نیز سازه

کنیم( علّت دیگر شاید این است  و واردات حل می تقلید کنیم. )و اتفاقاً نیاز خود را به تولیدات نو، با یک کاالی لوکس تلقی می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
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طور  های خلّاقانه فکر کردن، باور نداریم؛ یا نسبت و نوع تعامل ثوابت و باورهای دینی و نوفهمی و نوآوری را به که به روش

 (iranianpath) .بخش نداریم های ذهنی و تجارب عینی الهام دانیم و میان ثابت و متحول، خط کشی شفاف نمی

 را ایرانی آموزان دانش تحصیل امر در خالقیت شکوفایی عدم دالیل از پرورش، یکی و آموزشنظران در زمینه بسیاری از صاحب 

ها بر این عقیده هستند که مواجهه با انبوهی از  دانند. همچنین آن می ها کتاب باالی حجم و درسی های کتاب حفظیات بر تأکید

نقد محمدحسنی، ) .تواند رشد خالقیت را محدود کند معلم محور تدریس می اطالعات کم کاربرد و ثقیل و همچنین روند صرفاً

 (و بررسی نظام ارزشیابی تحصیلی ایران از منظر ارزشیابی نظام آموزشی

 

 روش پژوهش 

تحقیق توصیفی کاربردی است که از الگوی تحلیل محتوای کمی استفاده گردیده است. -پژوهش حاضر یک تحقیق توصیفی

روش  های مورد بررسی است. تحقیق توصیفی یک هایی است که هدف آنها توصیف شرایط یا پدیده روششامل مجموعه 

گیرد. اجرای تحقیق توصیفی صرفاً برای شناخت بیشتر  علمی است که بدون دخالت پژوهشگر در متغیرها صورت می تحقیق

گیری باشد. بیشتر تحقیقات علوم رفتاری را در زمره تحقیق توصیفی به شمار  یط موجود یا یاری رساندن به فرایند تصمیمشرا

 .هایی از نوع وضعیت متغیرها یا الگوی روابط بین آنها بکار برد توان به منظور یافتن پاسخ سوال آورد. این نوع تحقیق را می

در نظریه هوشی خود، هوش را در قالب دو ه نیز الگوی خالقیت گیلفورد می باشد که وی روش تحلیل محتوای به کارگرفته شد

 .مفهوم تفکر واگرا و تفکرهمگرا معرفی می کند

 

 جامعه و نمونه پژوهش

 صفحه می باشد. 940با  9044جامعه آماری این پژوهش کل متن کتاب درسی علوم دوم دبستان چاپ دهم در سال 

مونه تمام متن کتاب درسی بوده است. واحدهای تحلیل از نظر دکتر ساروخانی شامل چند مفهوم واحد در این پژوهش حجم ن

)کلمات معموال  ثبت، واحد محتوا یا زمینه و واحد متن و واحد شمارش می باشد. واحد های ثبت که خود شامل کلمات

یام خاصی است که از جانب فرستنده پیام مورد توجه )منظور پ ( یا مضمونآیند شمار می کوچکترین واحدهای تحلیل محتوا به 

ای است که  ظور جمله یا مجموعهه که منواحد محتوا یا زمین( می شوند. شود ها با کلمات یکسانی ادا نمی است. همیشه مضمون

ست، واحد اگر واحد ثبت کوچکترین واحد در تحلیل محتوامتن که واحد  .یابد آن واحد در درون آن جای یافته، معنی می

گاه  ش کهواحد شمارو  .گیرد محتوا، بزرگترین واحد آن است. در بعضی از موارد محتوا، زمینه کل متن مورد تحلیل را در برمی

های تجاری  ها از نظر آگهی آید. برای مثال هنگامی که تحلیل محتوای روزنامه بین واحد ثبت و واحد شمارش تمایز پیش می

)محل درج مطلب و  فضا ( یا)رادیو زمانتواند  تواند روزنامه باشد. همچنین واحد شمارش می رش میمورد توجه است، واحد شما

 (9788محمد معادیفر، ) .نیز باشد (فضای اختصاص یافته به آن در روزنامه

 دراین پژوهش واحد تحلیل کل جمالت متن علوم دوم دبستان به استثنای فعالیت ها و تمارین است. 

 

 حتواروش تحلیل م

به وسیله گیلفورد پیشنهاد شده است، تعداد عوامل تشکیل دهنده استعدادهای ذهنی  9151الگوی ساخت هوش، که در سال 

منطقی استفاده کرد تا به این نتیجه برسد که  اللزیاد افزایش می دهد. گیلفورد از یک تحلیل عاملی و استد الرا به طورکام

https://parsmodir.com/db/research/research.php
https://parsmodir.com/db/research/research.php
https://parsmodir.com/db/research/research.php
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عامل، از سه عنصر )تعامل مؤلفه های سه عنصر یا  924، تشکیل می شود. هر یک از عامل تعامل ممکن 924عملکرد ذهن از 

  :تشکیل می شود (سه بخش و تعدادی خرده طبقه

عملیات به فرآیند مهم ذهنی  (؛عملیات: انواع پردازش های شناختی )ارزیابی، تولید همگرا، تولید واگرا، حافظه و شناخت -9

 ت.افظه و یادآوری، تفکر وگرا، تفکر همگرا و ارزشیابی اسگفته می شود و شامل شناخت، ح

ات یا محتوای ذهنی الععملیات ذهنی بر روی اط ی(؛معنایی و رفتار، رمزی، ت پردازش شده )تصویریطالعامحتویات: نوع ا -2

به  العاتاشکالی که اط تولیدات: -7. ات می تواند شکلی یا دیداری، نمادی، معنایی و رفتاری باشدالعانجام می گیرد. این اط

انجام عملیات بر روی محتوا، فرآورده یا محصول را به  ت(ها و تلویحا ها، تبدیل خود می گیرند )واحدها، طبقات، روابط، نظام

بار می آورد. منظور از فرآورده شکلی است که محتوا پس از پردازش به خود می گیرد. و شامل واحدها، طبقات، روابط، نظام ها، 

 (9710هاشملو، ) .رات و تلویحات استتغیی

در نظریه ی گیلفورد که به الگوی ساخت ذهنی شهرت دارد در آن دو تفکر عمده همچنین در تعریفی دیگر میتوان بیان داشت 

کر همگرا و تفکر واگرا را معرفی می کند. خالقیت را با تفکر واگرا )دست یافتن به رهیافت های جدید برای مسائل( در مقابل تف

 .(9138. )بودو، همگرا )دست یافتن به پاسخ( مترادف دانسته است

 .همگرا: ازنقاط مختلف شروع ولی به یک نقطه ختم می شود

 .واگرا: از یک نقطه شروع ولی به نقلط مختلف ختم می شود

شده روش های خالق و جدید افرادی که تفکر واگرا دارند در فکر و عمل خود با دیگران تفاوت دارند و از عرف و عادت دور می 

را به کار می برند. برعکس کسانی که از این خصوصیت برخوردار نیستند تفکر همگرا دارند و در فکر و عمل خود از عرف و 

عادت پیروی می کنند. پس تفکر واگرا یعنی دور شدن از یک نقطه مشترک که همان رسم و سنت و عرف اجتماع است 

هوش و « گیلفورد»از نظر .اگرا تعریف شده است( و تفکر همگرا یعنی نزدیک شدن به آن نقطه)آفرینندگی بر حسب تفکر و

داند. از نظر او وجه تمایز تفکر  خالقیت دو عامل فکری جداگانه تلقی شده و هوش را تفکر همگرا و خالقیت را تفکر واگرا می

)سیف: روانشناسی یادگیری و توان باز شناخت  اصالت و روانی میآفریننده، تفکر واگرا است که از طریق انعطاف پذیری، 

 .تدریس(

 

  روش تجزیه و تحلیل داده ها 

 تجزیه و تحلیل داده ها در دو قسمت به شرح زیر انجام شد:

 الف(به صورت توصیفی که شامل اعالم فراوانی، درصد و جدول ها می شود.

 وانی ها می شود.ب(به صورت تحلیلی که شامل تحلیل و تفسیر فرا

در این مرحله اول محتوای کتاب با فاکتورهای خالقیت گیلفورد بررسی و شمرده می شود و سپس به ترتیب ابتدا فراوانی و در 

مرحله ی بعدی درصد را به دست می آوریم. در قدم بعدی فراوانی و درصد بدست آمده را به صورت نمودار رسم کرده و در 

 آمده از تحلیل اطالعات را تفسیر می نماییم. قدم پایانی نتایج بدست
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 یافته ها 

سوال اول: تا چه اندازه متن درس اول کتاب علوم تجربی پایه دوم ابتدایی بر مبنای سطوح حافظه شناختی، تفکر همگرا، تفکر 

 واگرا و تفکر ارزشیاب بوده است ؟

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

 0 4 2 7 9 فراوانی درس اول

 944 4 77570 54 90500 درصد

 

واحد یعنی 9واحد مطرح شده در این درس،  0با توجه به اطالعات مندرج در جدول باال می توان نتیجه گرفت که از مجموع 

درصد در سطح تفکر  77570ی واحد یعن2درصد در سطح تفکر همگرا و  54واحد یعنی7درصد در سطح شناختی و  90500

واگرا در محتوای کتاب گنجانده شده است و در بحث تفکر ارزشیاب واحدی شناخته نشده است که نشان می دهد کتاب 

 بیشترین توجه را در این درس به تفکر همگرا و واگرا داشته است.

مبنای سطوح حافظه شناختی، تفکر همگرا، تفکر  سوال دوم: تا چه اندازه متن درس دوم کتاب علوم تجربی پایه دوم ابتدایی بر

 واگرا و تفکر ارزشیاب بوده است ؟

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

 90 4 7 3 0 فراوانی درس دوم

 944 4 29502 54 28558 درصد

 

واحد یعنی 0واحد مطرح شده در این درس،  90ه گرفت که از مجموع با توجه به اطالعات مندرج در جدول باال می توان نتیج

درصد در سطح تفکر  29502واحد یعنی 7درصد در سطح تفکر همگرا و  54واحد یعنی3درصد در سطح شناختی و  28558

اب واگرا در محتوای کتاب گنجانده شده است و در بحث تفکر ارزشیاب واحدی شناخته نشده است که نشان می دهد کت

 بیشترین توجه را در این درس به حافظه شناختی و تفکر همگرا داشته است.

سوال سوم: تا چه اندازه متن درس سوم کتاب علوم تجربی پایه دوم ابتدایی بر مبنای سطوح حافظه شناختی، تفکر همگرا، 

 تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب بوده است ؟

 جمع تفکر ارزشیاب تفکر واگرا گراتفکر هم حافظه شناختی عوامل خالقیت گیلفورد

 95 4 4 92 7 فراوانی درس سوم

 944 4 4 84 24 درصد

 

واحد یعنی 7واحد مطرح شده در این درس،  95با توجه به اطالعات مندرج در جدول باال می توان نتیجه گرفت که از مجموع 

محتوای کتاب گنجانده شده است و در بحث  درصد در سطح تفکر همگرا در 84واحد یعنی92درصد در سطح شناختی و  24

تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب واحدی شناخته نشده است که نشان می دهد کتاب بیشترین توجه را در این درس به حافظه 

 شناختی و تفکر همگرا داشته است.
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وح حافظه شناختی، تفکر همگرا، سوال چهارم: تا چه اندازه متن درس چهارم کتاب علوم تجربی پایه دوم ابتدایی بر مبنای سط

 تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب بوده است ؟

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

 90 4 9 8 5 فراوانی درس چهارم

 944 4 3595 53590 75539 درصد

 

واحد یعنی 5واحد مطرح شده در این درس،  90ت که از مجموع با توجه به اطالعات مندرج در جدول باال می توان نتیجه گرف

درصد در سطح تفکر  3595واحد یعنی 9درصد در سطح تفکر همگرا و  53590واحد یعنی8درصد در سطح شناختی و  75539

واگرا در محتوای کتاب گنجانده شده است و در بحث تفکر ارزشیاب واحدی شناخته نشده است که نشان می دهد کتاب 

 بیشترین توجه را در این درس به حافظه شناختی وتفکر همگرا داشته است.

سوال پنجم: تا چه اندازه متن درس پنجم کتاب علوم تجربی پایه دوم ابتدایی بر مبنای سطوح حافظه شناختی، تفکر همگرا، 

 تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب بوده است ؟

 جمع تفکر ارزشیاب تفکر واگرا اتفکر همگر حافظه شناختی عوامل خالقیت گیلفورد

 94 4 0 0 2 فراوانی درس پنجم

 944 4 04 04 24 درصد

 

واحد یعنی 2واحد مطرح شده در این درس،  94با توجه به اطالعات مندرج در جدول باال می توان نتیجه گرفت که از مجموع 

درصد در سطح تفکر واگرا در  04احد یعنی و0درصد در سطح تفکر همگرا و  04واحد یعنی0درصد در سطح شناختی و  24

محتوای کتاب گنجانده شده است و در بحث تفکر ارزشیاب واحدی شناخته نشده است که نشان می دهد کتاب بیشترین توجه 

 را در این درس به تفکرات همگرا و واگرا داشته است.

ایی بر مبنای سطوح حافظه شناختی، تفکر همگرا، سوال ششم: تا چه اندازه متن درس ششم کتاب علوم تجربی پایه دوم ابتد

 تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب بوده است ؟

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

 92 4 2 8 2 فراوانی درس ششم

 944 4 90503 00500 90503 درصد

 

واحد یعنی 2واحد مطرح شده در این درس،  92توان نتیجه گرفت که از مجموع با توجه به اطالعات مندرج در جدول باال می 

درصد در سطح تفکر  90503واحد یعنی 2درصد در سطح تفکر همگرا و  00500واحد یعنی8درصد در سطح شناختی و  90503

ان می دهد کتاب واگرا در محتوای کتاب گنجانده شده است و در بحث تفکر ارزشیاب واحدی شناخته نشده است که نش

 بیشترین توجه را در این درس به تفکرات همگرا داشته است.
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سوال هفتم: تا چه اندازه متن درس هفتم کتاب علوم تجربی پایه دوم ابتدایی بر مبنای سطوح حافظه شناختی، تفکر همگرا، 

 تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب بوده است ؟

 جمع تفکر ارزشیاب تفکر واگرا مگراتفکر ه حافظه شناختی عوامل خالقیت گیلفورد

 20 9 2 99 94 فراوانی درس هفتم

 944 0593 8577 05587 09503 درصد

 

واحد یعنی 94واحد مطرح شده در این درس،  20با توجه به اطالعات مندرج در جدول باال می توان نتیجه گرفت که از مجموع 

درصد در سطح تفکر  8577واحد یعنی 2د در سطح تفکر همگرا و درص 05587واحد یعنی99درصد در سطح شناختی و  09503

درصد در سطح تفکر ارزشیاب در محتوای کتاب گنجانده شده است. داده های بدست آمده نشان  0593واحد یعنی 9واگرا و 

 می دهد که بیشترین توجه را در این درس به حافظه شناختی و تفکرات همگرا معطوف بوده است.

ا چه اندازه متن درس هشتم کتاب علوم تجربی پایه دوم ابتدایی بر مبنای سطوح حافظه شناختی، تفکر همگرا، سوال هشتم: ت

 تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب بوده است ؟

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

درس 

 هشتم

 97 9 5 0 7 فراوانی

 944 353 78500 74530 27548 درصد

 

واحد یعنی 7واحد مطرح شده در این درس،  97با توجه به اطالعات مندرج در جدول باال می توان نتیجه گرفت که از مجموع 

درصد در سطح تفکر  78500واحد یعنی 5درصد در سطح تفکر همگرا و  74530واحد یعنی0درصد در سطح شناختی و  27548

ر سطح تفکر ارزشیاب در محتوای کتاب گنجانده شده است. داده های بدست آمده نشان می درصد د 353واحد یعنی 9واگرا و 

 دهد که بیشترین توجه را در این درس به تفکرات همگرا و واگرا معطوف بوده است.

را، تفکر سوال نهم: تا چه اندازه متن درس نهم کتاب علوم تجربی پایه دوم ابتدایی بر مبنای سطوح حافظه شناختی، تفکر همگ

 واگرا و تفکر ارزشیاب بوده است ؟

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

درس 

 نهم

 98 4 7 94 5 فراوانی

 944 4 90503 55555 23538 درصد

 

واحد یعنی 5ح شده در این درس، واحد مطر 98با توجه به اطالعات مندرج در جدول باال می توان نتیجه گرفت که از مجموع 

درصد در سطح  90503واحد یعنی 7درصد در سطح تفکر همگرا و  55555واحد یعنی94درصد در سطح شناختی و  23538

تفکر واگرا در محتوای کتاب گنجانده شده است. داده های بدست آمده نشان می دهد که در بحث تفکر ارزشیاب واحدی 

 توجه را در این درس به حافظه شناختی و تفکر همگرا معطوف بوده است.شناخته نشده است و بیشترین 
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سوال دهم: تا چه اندازه متن درس دهم کتاب علوم تجربی پایه دوم ابتدایی بر مبنای سطوح حافظه شناختی، تفکر همگرا، 

 تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب بوده است ؟

 جمع تفکر ارزشیاب کر واگراتف تفکر همگرا حافظه شناختی عوامل خالقیت گیلفورد

درس 

 دهم

 92 4 4 1 7 فراوانی

 944 4 4 35 25 درصد

 

واحد یعنی 7واحد مطرح شده در این درس،  92با توجه به اطالعات مندرج در جدول باال می توان نتیجه گرفت که از مجموع 

کتاب گنجانده شده است. داده های درصد در سطح تفکر همگرا در محتوای  35واحد یعنی1درصد در سطح شناختی و  25

بدست آمده نشان می دهد که در بحث تفکر واگرا و ارزشیاب واحدی شناخته نشده است و بیشترین توجه را در این درس به 

 حافظه شناختی و تفکر همگرا معطوف بوده است.

مبنای سطوح حافظه شناختی، تفکر  سوال یازدهم: تا چه اندازه متن درس یازدهم کتاب علوم تجربی پایه دوم ابتدایی بر

 همگرا، تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب بوده است ؟

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

درس 

 یازدهم

 0 4 4 2 0 فراوانی

 944 4 4 77577 00503 درصد

 

واحد یعنی 0واحد مطرح شده در این درس،  0جه گرفت که از مجموع با توجه به اطالعات مندرج در جدول باال می توان نتی

درصد در سطح تفکر همگرا در محتوای کتاب گنجانده شده است. داده  77577واحد یعنی2درصد در سطح شناختی و  00503

را در این درس های بدست آمده نشان می دهد که در بحث تفکر واگرا و ارزشیاب واحدی شناخته نشده است و بیشترین توجه 

 به حافظه شناختی و تفکر همگرا معطوف بوده است.

سوال دوازدهم: تا چه اندازه متن درس دوازدهم کتاب علوم تجربی پایه دوم ابتدایی بر مبنای سطوح حافظه شناختی، تفکر 

 همگرا، تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب بوده است ؟

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

درس 

 دوازدهم

 95 4 7 94 2 فراوانی

 944 4 24 00503 97577 درصد

 

واحد یعنی 2واحد مطرح شده در این درس،  95با توجه به اطالعات مندرج در جدول باال می توان نتیجه گرفت که از مجموع 

درصد در سطح تفکر 24واحد یعنی7تفکر همگرا و  درصد در سطح 00503واحد یعنی94درصد در سطح شناختی و  97577

واگرا در محتوای کتاب گنجانده شده است. داده های بدست آمده نشان می دهد که در بحث تفکر ارزشیاب واحدی شناخته 

 نشده است و بیشترین توجه را در این درس به تفکرات همگرا و واگرا معطوف بوده است.
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درس سیزدهم کتاب علوم تجربی پایه دوم ابتدایی بر مبنای سطوح حافظه شناختی، تفکر سوال سیزدهم: تا چه اندازه متن 

 همگرا، تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب بوده است ؟

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

درس 

 سیزدهم

 99 4 7 0 0 فراوانی

 944 4 23528 70570 70570 درصد

 

واحد یعنی 0واحد مطرح شده در این درس،  99با توجه به اطالعات مندرج در جدول باال می توان نتیجه گرفت که از مجموع 

درصد در سطح تفکر 23528واحد یعنی7درصد در سطح تفکر همگرا و  70570واحد یعنی0درصد در سطح شناختی و  70570

ی بدست آمده نشان می دهد که در بحث تفکر ارزشیاب واحدی شناخته واگرا در محتوای کتاب گنجانده شده است. داده ها

 نشده است و بیشترین توجه را در این درس به حافظه شناختی و تفکرات همگرا معطوف بوده است.

سوال چهاردهم: تا چه اندازه متن درس چهاردهم کتاب علوم تجربی پایه دوم ابتدایی بر مبنای سطوح حافظه شناختی، تفکر 

 گرا، تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب بوده است ؟هم

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

درس 

 چهاردهم

 95 4 7 94 2 فراوانی

 944 4 24 00503 97577 درصد

 

واحد یعنی 2طرح شده در این درس، واحد م 95با توجه به اطالعات مندرج در جدول باال می توان نتیجه گرفت که از مجموع 

درصد در سطح تفکر  24واحد یعنی7درصد در سطح تفکر همگرا و  00503واحد یعنی94درصد در سطح شناختی و  97577

واگرا در محتوای کتاب گنجانده شده است. داده های بدست آمده نشان می دهد که در بحث تفکر ارزشیاب واحدی شناخته 

 جه را در این درس به تفکرات همگرا و واگرا معطوف بوده است.نشده است و بیشترین تو

سوال پانزدهم: تا چه اندازه متن کل کتاب علوم تجربی پایه دوم ابتدایی بر مبنای سطوح حافظه شناختی، تفکر همگرا، تفکر 

 واگرا و تفکر ارزشیاب بوده است ؟

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

جمع 

 کل

 980 2 79 947 54 فراوانی

 944 9543 90503 55573 20581 درصد
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واحد 54واحد مطرح شده در این کتاب،  980با توجه به اطالعات مندرج در جدول باال می توان نتیجه گرفت که از مجموع 

درصد در  90503واحد یعنی79طح تفکر همگرا و درصد در س 55573واحد یعنی947درصد در سطح شناختی و  20581یعنی 

درصد در سطح تفکر ارزشیاب در محتوای کتاب گنجانده شده است. داده های بدست  9543واحد یعنی 2سطح تفکر واگرا و 

 آمده نشان می دهد که بیشترین توجه را در کل متون کتاب به حافظه شناختی و تفکرات همگرا معطوف بوده است.

 

 گیری  بحث و نتیجه

واحد یعنی 54واحد کدگذاری شده،  980باتوجه به نتایج به دست آمده، این نتیجه گیری حاصل می شود که از مجموع 

درصد در سطح  90503واحد یعنی79درصد در سطح تفکر همگرا و  55573واحد یعنی947درصد در سطح شناختی و  20581

زشیاب اختصاص یافته است. بنابراین می توان گفت در این کتاب تدابیر درصد در سطح تفکر ار 9543واحد یعنی 2تفکر واگرا و 

کافی برای بروز خالقیت در دانش آموزان پایه دوم ابتدایی اندیشه نشده است. همچنین باتوجه به بررسی های به عمل آمده در 

روش تحلیلی یعنی به ترتیب تفکر  محتوای کتاب علوم تجربی دوم ابتدایی بر اساس سطوح خالقیت گیلفورد به دو فاکتور این

همگرا و حافظه شناختی در مقابل دو فاکتور دیگر یعنی تفکر واگرا و مهمتر از همه سطح تفکرات ارزشیاب بیشتر پرداخته شده 

 است که این امر نشان می دهد به دو سطح مهم و اساسی از سطوح قابل توجه خالقیت گیلفورد بسیار کم توجهی شده است. 

باید  مدرسه .ببخشد بهبود را همواره یادگیری دارد انتظار آن از جامعه که شود محسوب می ارزشی نهادی پرورش و آموزش

 در روزانه، مهارت ارتباطات در یادگیری، همکاری به عشق و دهد آموزش و جوانان کودکان، نوجوانان به را اسالمی های ارزش

 سازی غنی برای کردن راهکارهایی پیدا .دهد قرار تاکید مورد را خالقتفکر  و زندگی های مهارت و بینش و کسب دانش

 مهمی گذاری پرورش، سرمایه و آموزش های هدف میزان تحقق افزایش و درس های کالس در و در مدارس آموزش فرهنگ

 زهرا فخار زاده() .بدان پرداخت باید که است

 ه کشورتوسع در نقش آن وآموزان  رش ایده در بین دانشخالقیت و پرو  روحیهبا توجه به اهمیت ایجاد و تقویت 

 .ها آموزش داده شود های درست تحقیق کردن به بچه در سیستم آموزشی جدید باید تفکر انتقادی ایجاد و روش
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دی است و این گونه مهارتها برای زیست بهتر کودکان در آینده بسیار کاربرگرا در مدارس را ضروری  های آینده آموزش مهارت

 باید برو  ه می شودپژوهی را شناخت درست از آینده، دانش طراحی آینده و دانش اقدام دانست آیندهبا توجه به اینکه  می باشد.

همه افراد باید چهار مهارت مهم خالقیت، کار  این مهم در مراکز آموزشی و در مجموع سیستم آموزشی کشور تاکید کرد.

ر برقرار کردن را فارغ از اینکه چه شغلی داشته و چه مدرکی خواهند داشت، فرا بگیرند. در تیمی، تفکر انتقادی و ارتباط مؤث

آموزان باید بتوانند ارتباط مؤثر با دیگران ایجاد  دانش .تر است ها به دانش آموزان بسیار کاربردی این میان آموزش این مهارت

های پایه به این چهار مهارت مجهز شوند،  آموزان از سال گر دانشکنند و اگر این چهار زیربنا در فرزندانمان ایجاد شود و ا

 (9718محسن طاهری، ) .رود های خوبی برای آینده خواهند بود و کشور رو به توسعه می انسان

 

 پیشنهاد

از حال باتوجه به سالهای گذشته و آموزش های مجازی و آشنایی بیشتر و کاربردی تر فرگیران با شبکه های مجازی برخی 

روش های نوین که در کنار ایجاد رغبت بیشتر برای یادگیری دانش آموزان آنها را با تکنولوژی های جدید نیز آشنا می کند 

 پیشنهاد می شود:

استفاده از ابزارهای چند رسانه ای در تولید محتوای آموزشی جذاب منجر به جلب توجه  :استفاده از ابزارهای چند رسانه ای

های مختلف مانند متن، طراحی، گرافیک، عکس، صدا، ویدئو،  مطالب آموزشی می شود. استفاده از رسانه دانش آموزان به

رود. در  های صرفاً متنی به کار می مقابل برنامه در گویند، که ای چندرسانه را پیام بهتر انتقال جهت یکدیگر کنار در …انیمیشن

های تصویری یا صوتی قرار  اده شده و بار اصلی انتقال پیام بر عهده سایر رسانههایی تا حد امکان از متن کمتر استف چنین برنامه

 .گیرد می

تور گردشگری الکترونیکی یکی از جدیدترین انواع گردشگری است،  :استفاده از تورهای مجازی )گردشگری الکترونیکی(

بخشی از گردشگری الکترونیکی است که هدف از ارائه آن از بین بردن محدودیت های زمانی و مکانی ست. تور مجازی  مجازی

فرصت خیلی خوب برای آموزش درس هایی مثل تاریخ، جغرافیا، علوم و حتی درس های دیگر می باشد. با استفاده از این ابزار 

معلم با  .نش آموزان می توانند به صورت رایگان از مکان های تاریخی و موزه ها، شهرها در ایران و سراسر جهان بازدید کننددا

توجه به مبحث آموزشی میتواند لینک تورهای مرتبط را در اختیار دانش آموزان گذاشته و از دانش آموزان بخواهد بعد از 

ود را ارائه و تجربیات خود را با همکالسی هایشان در اتاق گفتگو یا تماس تصویری به بازدید تور مجازی مورد نظر گزارش خ

 .اشتراک بگذارند

یکی از راه های ایجاد جذابیت در کالس مجازی ایجاد چالش برای دانش آموزان و درگیر  :ایجاد چالش برای دانش آموزان

فزایش تعامل معلم با دانش آموزان و همینطور دانش آموزان با کردن آنها با مباحث آموزشی و کارهای گروهی است که باعث ا

یکدیگر می شود. راهکار های زیادی برای به چالش کشاندن دانش آموزان وجود دارد که این امر باعث جذابیت کالس شده و 

 .تمایل دانش آموزان به شرکت در کالس را افزایش میدهد

  .ت را بین دانش آموزان افزایش داده و باعث تعامل بیشتر آنها می شودبرگزاری مسابقات و بازی های مختلف حس رقاب

 ند:کن آموزان پیشنهادهای زیر را به معلمان عرضه می روانشناسان برای پرورش خالقیت در دانشو در انتها برخی از 

  .منابعی در دسترس آنها قرار دهیدی آگاهانه، برای رسیدن به عقاید

  .فراهم کنیدآنها ت و آرامش هایی برای فعالی موقعیت

https://www.panoman.ir/fa/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://www.panoman.ir/fa/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://www.panoman.ir/fa/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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 .از مسائل آگاه باشید

 .های مختلف را تشویق کنید کسب دانش در رشته
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