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چكيده
هدف :هدف اصلي این تحقیق ،بررسي محتوای کتاب ریاضي ( )1پایه دهم دوره دوم متوسطه بر
اساس الگوی خالقیت گیلفورد است .روش تحقیق در این پژوهش ،از نوع تحلیل محتوا و
کاربردی است.

روش :جامعه آماری این پژوهش ،شامل محتوای کتاب درسي ریاضي ( )1پایه دهم دوره دوم
متوسطه در سال تحصیلي  1396-95است .حجم نمونه برابر با حجم جامعه آماری انتخاب شده
است .ابزار این تحقیق ،فرم تحلیل محتوای محقق ساخته با توجه به الگوی عوامل خالقیت
گیلفورد است .برای تحلیل محتوای کتاب درسي ریاضي ( )1پایه دهم دوره دوم متوسطه از یک
طرح کد گذاری استفاده شده است .این کار در سه مرحله انجام شده است .در مرحله اول
محتوای کتاب به سه قسمت(کار در کالس ،فعالیت ها و تمرینات) تقسیم شده؛ در مرحله دوم کلیه
واحدها در تمامي قسمت ها با طبقه مورد نظر از نظر شاخص های خالقیت گیلفورد مطابقت داده
شده و در جداول مربوطه ثبت شده؛ در مرحله سوم واحدهایي که در سطح باالی عوامل خالقیت
گیلفورد قرار داشتند شناسایي و شمارش شده اند.
یافتهها :یافتهها نشان دادند که کتاب درسي ریاضي ( )1پایه دهم دوره دوم متوسطه ،تأکید زیاد به
سطح حافظه شناختي و تفکر همگرا دارد و به تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب در حد ضعیفي توجه
نموده است.
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دهنده ،پویا و زمینه ساز پرورش استعدادهای بالقوه و خداداد فرزندان آنان باشد (دبیرخانه
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شورای عالي آموزش و پرورش .)1390،امروزه در مدارس و همه مراکز آموزش عالي،

نتیجه گیری :درمحتوای کتاب درسي ریاضي ( )1پایه دهم دوره دوم متوسطه ،بین سطوح
گوناگون خالقیت گیلفورد تعادل مناسبي وجود ندارد و بایستي در این زمینه تمهیداتي اندیشیده
شود.
کليد واژهها :تحلیل محتوا ،محتوا ،خالقیت ،عوامل خالقیت گیلفورد.

پيشگفتار
اهمیت و نقش آموزش و پرورش در بهسازی و توسعه زندگي فردی و اجتماعي موجب
شده است که جامعه و اولیای دانش آموزان انتظار داشته باشند که مدرسه محیطي رشد

توجه به خالقیت ،نوآوری و تربیت افراد خالق در سرلوحه برنامه های آموزشي و درسي
بررس
ی
تأثیر
عوام

قرار گرفته است .همچنین در دنیای کنوني ،پیشرفت و توسعه هر جامعه را بیش از هر چیز در
گرو تربیت نیروهای انساني کارآمدی ميدانند که بتوانند با اندیشه پویا و خالق خود،
امکانات بالقوه موجود در آن جامعه را به امکانات بالفعل تبدیل نمایند(غفوری؛ میرهاشمي و

ل

گنجي .)1395،خالقیت به عنوان توانایي تولید ایده هایي که هم بکر(جدید ،غیرمعمولي،

فرد

تازه و غیر منتظره) و هم مؤثر( با ارزش ،مفید ،قابل ،سازگار و درخور) باشد تعریف شده

یو

است(رانکو و یاگر .)2012،1افرادی که خالقیت باالیي دارند ویژگيهای شخصیتي مشترکي

سازم
انی
بر
خالقی

با یکدیگر دارند .برای مثال؛ آنها خودپذیری باالیي دارند و کمتر نگران نظر دیگران هستند
(شیائو ،وانگ ،چن ،ژانگ و چن .)2015،2برای اینکه دانش آموزان خوب تربیت شوند و در
آینده افرادی مفید باشند باید خالق ،نقاد و دارای بینش علمي و آزادی اندیشه باشند .در

ت
مدیرا
ن
….

1. Rancho, M. A., & Jaeger, G. J.
2. Xiao, Wang , Chen , Zheng & Chen

چگونه آموختن را از طریق نظم فکری بیاموزند (دونلینگر و ویلسون .)2012 ،1یکي از
روشهایي که مي تواند در این امر کمک کننده باشد استفاده از الگوهای خالقیت در
برنامههای درسي و محیطهای آموزشي است .در خصوص الگوهای هوشي و خالقیت
نظریات مختلفي ارائه شده است .یکي از نظریات که کاربرد زیادی در محیطهای آموزشي
دارد نظریه گیلفورد است .نظریه گیلفورد که به الگو یا ساخت ذهني شهرت دارد از سه
بخش و تعدادی خرده طبقه تشکیل یافته است که جمعاً بر روی هم  120عامل را به وجود
ميآورد شامل -1 :عملیات :به فرآیند مهم ذهني گفته ميشود و شامل شناخت ،حافظه و
یادآوری ،تفکر واگرا ،تفکر همگرا و ارزشیابي است -2 ،محتوا :عملیات ذهني بر روی
اطالعات یا محتوای ذهني انجام مي گیرد .این اطالعات ميتواند شکلي یا دیداری ،نمادی،
معنایي و رفتاری باشد -3 .فرآورده :انجام عملیات بر روی محتوا ،فرآورده یا محصول را به

بررسی محتوای کتاب ریاضی یک پایه دهم دوره متوسطه بر ...

برنامه های مدارس باید روشهایي گنجانده شود که از طریق آن دانش آموزان قابلیتهای
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بار مي آورد .منظور از فرآورده ،شکلي است که محتوا پس از پردازش به خود مي گیرد و بررس
شامل واحدها ،طبقات ،روابط ،نظامها ،تغییرات و تلویحات است(کامکاری و افروز .)1390 ،ی

امروزه مهمترین رسالت آموزشي در کشور ما جهت دهي به فعالیتهای دانش آموزان

تأثیر

عوام

است که تحقق این هدف از طریق محتوای کتب درسي امکان پذیر است و از آنجا که نظام

ل

آموزش و پرورش ایران یک نظام متمرکز بر مواد و برنامه درسي است ،توجه به انتخاب مواد

فرد

درسي و شیوه تدریس مناسب از اهمیت بسیاری برخوردار است .در زمینه انتخاب مواد

یو

درسي باید دقت شود که این مواد طوری انتخاب شود که با روح خالقیت و تفکر خالق و سازم
منتقد بار آوردن دانشآموزان متباین نباشد .روح علمي و تحقیق و تامل را در آنها انی

برانگیزاند و تنها او را کسل و خسته نکند بلکه اشتیاق و شوری هم در او به وجود آورند و

بر

خالقی

باید این محتوا از مشتي مواد حفظي و تکراری پدید نیامده باشد که دانشآموز را مقلد بار

ت

آورد .به هر حال ،محتوای مواد درسي اثر مستقیمي در تربیت دانش آموزان دارد .از آنجا که

مدیرا

1. Dondlinger & Wilson

ن
….
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بررس
ی

رفتار انسانها مستقیماً تحت تأثیر تجربیات و معلومات آنها است .کتابهای درسي به عنوان
عنصری از محتوای برنامه درسي در ارائه این معلومات و اطالعات نقش مهمي ایفا مي نماید
(زاد مهر.)1393 ،برنامه درسي ملي جمهوری اسالمي ایران ،در واقع بخش عمده طرح جامع
تحول بنیادین در آموزش و پرورش تلقي ميشود .این برنامه نقشه کالن برنامه درسي و
چارچوب نظام برنامه ریزی درسي کشور را به منظور تحقق اهداف آموزش و پرورش نظام
جمهوری اسالمي ایران تعیین و تبیین مي نماید .الگوی هدف گذاری این برنامه بر پایه پنج
عنصر تفکر ،ایمان ،علم ،عمل و اخالق بنا شده ،به طوری که تفکر و تعقل از جایگاه نخست
و محوری و عنصر ایمان و باور مبتني بر تفکر از جایگاه دوم برخوردار است و سه عنصر علم
و عمل و اخالق به منزله عنـاصر برخاسته از تفکر و ایمان یا متکي به آن دو تعریف و تبیین
ميشوند (دانشور ،غالمحسیني ،اسپیدکار ،روشندل ،حمزه بیگي و صفاری نظری.)1395 ،
همچنین در نـظام آموزشي ما ،کتاب درسي وسیـلة اصلي تعلیم و تربیت است و معـلم و
دانشآمـوزان در فعالیت های یاددهي یادگیری به کتاب تکیه و وابستگي دارند (ملکي،
 .)1386به دالیل ساختار آموزشي و برنامه درسي حاکم بر آموزش و پرورش کشور ،کتاب-

تأثیر

های درسي به عنوان رسانهای مهم و پرکاربرد در ساختار آموزشي کشور مطرح هستند .این

عوام

رسانة با اهمیت ،دربردارنده بخشهای نوشتاری ،تصویرها و تمرینهایي است که در راستای

ل

تحقق هدفهای کتاب ،تهیه و سازماندهي ميشوند .چگونگي تنظیم محتوای کتب درسي

فرد
یو
سازم
انی

عامل مهمي در تعیین چگونگي یادگیری است .گاهـي عدم کارایـي و نامناسب بودن محتـوا
و عـدم تناسب آن با توانـایي درک و فـهم دانشآموزان ،یادگیری را مشکل ميکند یا
نتیجهای کمتر از انتظار به بار ميآورد .بنابراین در تهیه کتاب درسي مؤثر و اثربخش،

بر

فعالیتهای آموزشي و تجارب یادگیری باید به گونهای تنظیم شوند که یکدیگر را تقویت

خالقی

کنند و فعالیتهای یادگیری با توانایيهای دانش آموزان منطبق باشند تا بتوانند الگوی

ت

رفتاری مورد نظر را در یادگیرنده به وجود بیاورند .هرچه محتوای کتاب های درسي در

مدیرا
ن
….

فراهم کردن بستر مناسب برای پرورش تفکر پربارتر باشد به آفرینش انسان هایي توانا،

جامعه کمک مؤثری مي کند .نتایج نشان مي دهد که دانش آموزان در آزمون سنجش سواد
ریاضي عملکرد مطلوبي ندارند (شایان و یافتیان .)1396 ،بررسي مطالعات تیمز 1از سال 1995
تا  2007نشان مي دهد دانشآموزان ایراني در مهارت هایي مانند استدالل کردن ،تحلیل
کردن و حل مسئله در سطح پاییني قرار دارند (قاسمي ،مهاجری ،اسکندری و آب روشن،
 .)1392هرچند عملکرد دانش آموزان ایرانى در تیمز  2011، 2007و  2015در مجموع
نسبت به دورههاى قبل با روندى صعودى همراه بوده است ولي جایگاه ایران در همة
مطالعات ادوارى تیمز 1995تا  2015پایینتر از میانگین بین المللى بوده است .تفاوت
عملکرد دختران نسبت به پسران در ایران با افزایش  30نمر هاى از سال  1995تا  2007در
مقایسه با میانگین بین المللى یک استثنا بوده است ولى این روند در سال  2011تغییر کرد و
عملکرد دانش آموزان پسر شرکت کننده در پایة چهارم با دختران برابر شد .در پایة سوم

بررسی محتوای کتاب ریاضی یک پایه دهم دوره متوسطه بر ...

نوزا ،و نوآور کمک شایاني خواهد کرد و همچنین به حفظ استقالل ،رشد و شکوفایي
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راهنمایى پسران از دختران پیشى گرفتند ولى این تفاوت از نظر آمارى معنادار نیست .بررس
شناسایى عوامل تأثیرگذار بر این تغییر ميتواند شناخت بیشترى نسبت به جریان آموزش در ی

کشور ارائه دهد(دیده بان علم ایران .)1394 ،بدون شک چاره اندیشي برای برون رفت از

تأثیر

عوام

بحرانهای پیش رو امری ضـروری است که به نظر ميرسد(غریبي .)1392 ،با توجه به شتاب

ل

روزافزون تکنولوژی و فن آوری اطالعات ،نیاز به بازنگری کتب درسي هر چند سال یک

فرد

بار احساس ميشود .یکي از راه های رسیدن به این مهم تحلیل محتوای کتب درسي است که

یو

شیوههای متفاوتي برای این امر وجود دارد (صاحبي و حسیني .)28 ،1389،کتابهای درسي سازم
یکي از مهمترین نقشها را در برنامههای درسي ایفا ميکنند زیرا بیشتر فعالیتهای آموزشي انی

در چارچوب کتابهای درسي صورت ميگیرد و بیشترین فعالیتها و تجربههای آموزشي

بر

خالقی

دانشآموزان و معلم حول محور آن سازماندهي مي شود (صافي .)63 ،1386 ،ساختار نظام

ت

تحصیلي آموزش وپرورش در جمهوری اسالمي ایران براساس مفاد سند تحول بنیادین

مدیرا

1. Timss

ن
….
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بررس
ی
تأثیر

آموزش و پرورش ،شامل  6سال دوره ابتدایي و  6سال دوره متوسطه (جمعا دوازده سال)
است .هر دوره تحصیلي نیز به دو دوره سه ساله تقسیم مي شود .دوران تحصیلي رسمي و
عمومي ،با توجه به ماهیت و ویژگي برنامه هایدرسي شامل دوره آموزش عمومي (مرکب از
دوره ابتدایي و دوره متوسطه اول) و نیمه تخصصي (دوره متوسطه دوم) خواهد بود و در
پایان دو ره متوسطه دوم به دانش آموزان مدرک دیپلم اعطا مي شود (دبیرخانه شورای عالي
آموزش و پرورش .) 1390 ،با توجه به ورود نوجوانان از مرحله تفکر انضمامي به تفکر
انتزاعي ،الزم است محتوای دروس در این سطح عمیقتر مطرح شود و با مشغول کردن ذهن
دانشآموزان با دروس مختلف و فعالیتهای آزمایشگاهي ،فرآیند ذهني جدیدی برای آنان
پدید آید و با بهرهگیری از دروس ریاضیات با مفاهیم اساسي قانون و محیط آشنا شوند تا
شرایط الزم برای تربیت عقالني و رشد شناختي آنان مساعد شود (صافي.)39 ،1386 ،
آموزش پیوستة تفکر نیز مي تواند توانایي تفکر انتقادی ،پرسشگری و صحت تشخیص را
در فراگیران بهبود ببخشد (مونتیرو ،متوس ،مارگارت .)2009 ،1همچنین افرادی که از این
مهارت برخوردارند قادر به سازماندهي دانش و اطالعات خواهند بود (دوالسچ)2015 ،2؛
ميتوانند در قالب یک فرآیند سیستماتیک و سازمان یافتـه برای حـل مشـکل ،ارزیابي
3

عوام

منـابع و راه حـلهای گوناگون به حل مشـکل بپـردازند (لپرآی،کاراکایا و ایلماز .)2015 ،

ل

بنابراین ميتوان گفت ضرورت تحلیل محتوای کتابهای درسي اجتناب ناپذیر بوده و

فرد

افزایش کیفیت محتوای کتب درسي و باال رفتن سطح یادگیری دانشآموزان ارتباط

یو
سازم
انی

تنگاتنگي با این چنین پژوهشهایي دارد .نظام آموزشي فعلي کشور ،یک نظام متمرکز بوده
و برنامه های درسي آن منحصر به کتاب درسي است که در کل کشور استفاده ميشود

بر

(نادری و سیف نراقي .)23 ،1388 ،محتوا در هرگونه آموزش ،اعم از آموزش رسمي و غیر

خالقی

رسمي حائز اهمیت است .در آموزش رسمي کشور ما ،چه در مقاطع تحصیلي آموزش و

ت
مدیرا
ن
….

1. Monteiro, Mattos & Margaret
2. Dewaelsche
3. Lpray, Karakaya and Yilmaz

اعم از رسمي و غیر رسمي ،یکي از نیازهای یادگیرندگان و اعضاء مراکز ،هم چنین نیاز
معلم و مدرس این است که به گزینش محتوای مناسب بپردازد (میرزا بیگي .)72 ،1380 ،در
محتوای کتاب ،ضمن رعایت بعد علمي مطالب به جایگاه اعتقادی و ارزشي در برنامه ریزی
باید توجه شود (ملکي .) 53،1388،در خصوص جایگاه و اهمیت محتوا مي توان بیان داشت
که ما از طریق محتوا مي توانیم رفتارهایي را که انتظار داریم از شاگرد سر بزند را پرورش
دهیم .محتوا مي تواند وسیلهای باشد به منظور پرورش توانایي های ذهني و علمي شاگردان.
محتوا ميتواند ارزشها ،نگرشها و گرایشهایي را که یک بعد از اهداف است تقویت
نماید .محتوا ،مسائل روز فرهنگي را به دانشآموز ميشناساند (شعباني .)49 ،1388 ،لذا
محقق در این تحقیق به دنبال بررسي محتوا کتاب ریاضي ( )1پایه دهم دوره دوم متوسطه بر
اساس الگوی خالقیت گیلفورد است .از نظر توزیع مسائل زمینه مدار ،نتایج نشان دهندة

بررسی محتوای کتاب ریاضی یک پایه دهم دوره متوسطه بر ...

پرورش و چه در سطح دانشگاه ،توجه عمده ای به محتوا وجود دارد .در هر گونه آموزشي
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ارتباط کم ریاضي با زندگي واقعي است .عدم توجه به ارتباط معنادار موضوعات ریاضي با بررس
زندگي روزانه باعث ميشود دانشآموزان مفاهیم ریاضي را جدای از تجارب واقعي خود ی

بدانند و نسبت به ریاضي احساس مالکیت و تعلق نکنند .شیرازی و همکاران ( )1395در

تأثیر

عوام

پژوهشي به این نتیجه رسیدند که کتاب درسي جدیدالتألیف ریاضي نهم متوسطه اول تأکید

ل

بیش از حد به سطح حافظه شناختي و تفکر همگرا دارد و به تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب در

فرد

حد ضعیفي توجه نموده است .در محتوای کتاب درسي جدید التالیف ریاضي نهم متوسطه

یو

اول ،بین سطوح گوناگون خالقیت گیلفورد تعادل مناسبي وجود ندارد و بایستي در این زمینه سازم
تمهیداتي اندیشیده شود .اسالمي کلیجي و ابراهیمي مته کالیي ( )1394نیز در پژوهشي مشابه انی

دریافتند که کتاب ریاضي پنجم ابتدایي به سطح حافظه واگرا و تفکر ارزشیاب کم توجه

بر

خالقی

کرده است .درتاج  ،فرخي و کریم خاني ( )1394به این نتیجه رسیدند که توجه به خالقیت و

ت

شاخصهای آن در سؤاالت کتب درسي جدیدالتألیف ،به صورت هدفمند و برنامهریزی

مدیرا

شده نیست .یافتیان و شایان( )1396نیز در پژوهشي مشابه در خصوص کتب تألیفي درسي ،ن
….
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بررس
ی
تأثیر

نشان ميدهن د محتوا از نظر توجه به حیطههای شناختي بیشتر به دانشرویهای اهمیت داده
است .تحلیل بر مبنای فرآیندهای ذهني نشان دهندة توجه کم به پرورش سطوح باالی
خالقیت است ممکن است با توجه به شرایط سني و سطح تفکر دانشآموزان باشد .ندیم و
همکاران )2015( 1در مورد بازنمایي ریاضي در برنامه درسي مربوط به کتاب های درسي
ابتدایي ایالت پنجاب پاکستان تحلیلي انجام دادند .برای این کار از الگوی گیلفورد نیز
استفاده شد .تحلیل کیفي آشکار ساخت کتابهای درسي دوره ابتدایي و چگونگي ارائه
مفاهیم ریاضي در آن دوره ،الزامات واقعي را تحقق نمي بخشد .نمونهها و مثالها دارای
کیفیت پایین ،اطالعات ارائه شده نامناسب و شیوه عرضه نامطلوب یاددهي ریاضي ،نه تنها
درک مناسب هیچ پدیده ای را توسعه نمي دهد بلکه این اشتباهات ميتواند مفهوم غلط یا
مفاهیم نامناسب در مورد ریاضي را توسعه دهد .هامبرگ )2009( 2در مطالعهای پیرامون
تحلیل محتوای تکالیف درس ریاضي مدارس راهنمایي نشان داد که تکالیف مطلوب از
جمله مهارتهای تفکر به طور مساوی در نظر گرفته نشده اند .تزنگ سو )2008( 3با تحلیل
کتاب های درسي ریاضي تایوان ،هنگ کنگ ،و چین نشان داد که شکل و روش ارایه
مفاهیم جبر برای رسیدن به اهداف آموزشي در زمینه جبر در سه کشور متفاوت بودند،
4

عوام

درحالي که بر مهارتهای درک و فهم و کاربرد تأکید ميکردند .هوانگ ( )2004از طریق

ل

تحلیل تطبیقي برنامه درسي ریاضي کره و انگلستان نشان داد که در برنامه درسي انگلستان،

فرد

محتوای ارائه شده فرصتهای یادگیری انعطاف پذیری برای دانش آموزان فراهم ميکند در

یو
سازم
انی
بر

حالي که در برنامه درسي کره ،تمام دانشآموزان بدون توجه به توانایيهای فردی از
آموزش مساوی بهره مي برند .یپنگ )2000( 5از طریق مقایسه مشکالت اعداد صحیح در
کتاب های درسي ریاضي چین و آمریکا نشان داد که کتاب های درسي در بعد پیش نیازهای

خالقی
ت
مدیرا
ن
….

1. Nadeem et al
2. Hamburg
3. Tzng Hsu
4. Hwang
5. Yeping

کرده اند.
با توجه به اهمیت و ضرورت دوره نوجواني در شکلگیری شخصیت کودک و تأثیری
که این دوره بسیار مهم در روند رشد انسان به همراه دارد (دوره تکوین شناختي،زیستي و
اجتماعي کودکان است) و مهمترین دوره زندگي در تمام نظامهای آموزشي جهان است و
از آنجایي که یکي از ابزارهای مهم در آموزش و پرورش کتاب درسي است و امروزه نیز
اهمیت خالقیت بر کسي پوشیده نیست ،این که در تدوین کتابهای درسي تا چه حد به
رشد خالقیت دانشآموزان توجه شده است کارکرد و هدف اصلي این پژوهش است .به
منظور تعیین میزان مناسب بودن محتوای درسي مصوب برای دانشآموزان ،باید محتوا مورد
تحلیل قرار گیرد .تحلیل صحیح محتوای کتاب درسي با توجه به سایر عوامل مؤثر در
کارآیي آموزشي ،امکان قضاوت و تصمیمگیری در مورد مطلوب بودن محتوا را فراهم

بررسی محتوای کتاب ریاضی یک پایه دهم دوره متوسطه بر ...

حل مسئله متفاوت هستند و کتابهای درسي آمریکا از تنوع بیشتری در این بعد استفاده
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ميسازد .برنامه ریزان ،دست اندرکاران و سیاستگذاران برنامه درسي ،مؤلفان ،معلمان و بررس
مدیران ميتوانند از یافتههای این پژوهشاستفاده نمایند ،نتایج و یافتههای این پژوهش مي -ی

تواند بازخورد مناسبي برای مؤلفان کتابهای درسي در جهت تولید محتواهایي فرآیند مدار

تأثیر

عوام

بوده و الگویي برای تحلیل محتوای کتابهای درسي باشد .بدون شک بررسي میزان تطبیق

ل

کتاب های آموزشي با روش الگوهای مختلف آموزش خالقیت ،که یکي از پرکاربردترین

فرد

آنها الگوی گیلفورد است ،مؤلفان و برنامه ریزان درسي را در جهت باالبردن کیفیت این

یو

کتابها خصوصاً از لحاط توجه به امر خالقیت راهنمایي مينماید .لذا هدف اصلي از این سازم
پژوهش ،بررسي محتوای کتاب ریاضي ( )1پایه دهم با توجه به الگوی گیلفورد است تا انی

ضمن ارائه دادهها و اطالعات مستند در این حوزه ،بسترهای الزم را برای ایجاد تغییر و

بر

خالقی

ارتقای محتوای کتب مذکور فراهم آورد و بر این اساس این پژوهش به دنبال پاسخگویي به

ت

این پرسشها است -1 :محتوای کتاب ریاضي( )1پایه دهم دوره دوم متوسطه تا چه حد

مدیرا

متناسب با حافظه شناختي است؟  -2محتوای کتاب ریاضي( )1پایه دهم دوره دوم متوسطه تا ن
….
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بررس
ی

چه حد متناسب با تفکر همگرا است؟  -3محتوای کتاب ریاضي( )1پایه دهم دوره دوم
متوسطه تا چه حد متناسب با تفکر واگرا است؟  -4محتوای کتاب ریاضي( )1پایه دهم دوره
دوم متوسطه تا چه حد متناسب با تفکر ارزشیاب است؟

روش پژوهش
جامعه آماری این تحقیق ،محتوای کتاب ریاضي( )1پایه دهم دوره دوم متوسطه در سال
تحصیلي  1395شامل  7فصل ( .1مجموعه ،الگو و دنباله  .2توانهای گویا و عبارتهای
جبری  .3معادله و نامعادله  .4مثلثات  .5تابع  .6ترکیبات  .7آمار و احتمال) است .در این
پژوهش حجم نمونه و جامعه آماری یکسان است .به عبارت دیگر کل محتوای کتاب
ریاضي( )1پایه دهم دوره دوم متوسطه مورد تحلیل و بررسي قرار گرفته است.
این تحقیق ،از نوع توصیفي و روش مورد استفاده ،روشِ تحلیل محتوا است .تحقیق
توصیفي نوعي تحقیق کمي شامل توصیف دقیق پدیدههای تربیتي است و اساساً با مشخص

تأثیر

کردن جواب سؤال "چه هست؟" سر و کار دارد (دالور .)1390،تحلیل محتوا یک روش

عوام

پژوهش منظم برای توصیف عیني و کمي محتوای کتاب ها و متون برنامه درسي و یا مقایسه

ل

پیام ها و ساختار محتوا با اهداف برنامه درسي بیان شده است (یارمحمدیان .)1390 ،در این

فرد

پژوهش ،از آنجا که تالش مي شود به کمک الگوی خالقیت گیلفورد؛ فعالیتها ،پرسشها

یو
سازم
انی
بر

و تمرینات کتاب از نظر میزان دعوت به پژوهش را تشریح و توصیف نماید از نوع توصیفي
و با روش تحلیل محتوا است .همچنین ،این پژوهش از نظر هدف و نتایج به دست آمده در
گروه تحقیقات کاربردی و از نظر جمع آوری و کنترل متغیرها در گروه تحقیقات

خالقی

غیرآزمایشي قرار دارد .در ضمن این پژوهش حال نگر است.

ت

برای تحلیل محتوای کتاب ریاضي( )1پایه دهم دوره دوم متوسطه از یک طرح کد گذاری

مدیرا

استفاده مي شود که مي توان گفت در سه مرحله به اجرا در مي آید.

ن
….

 -2کلیه واحدها در تمامي قسمت ها با طبقه مورد نظر از نظر شاخص های ذهني خالقیت
گیلفورد مطابقت داده شدند و در جداول مربوط ثبت مي گردند.
 -3واحدهایي که در سطح باالی عوامل خالقیت گیلفورد قرار داشتند شناسایي و شمارش
شدند .با تطبیق جمله به جمله کتاب با عوامل خالقیت گیلفورد توسط محقق ،تعداد
فراواني آنها ثبت شد تا تعیین شود که محتوای کتاب درسي از نظر طبقات انتخاب شده
(مدل ساختار هوشي گیلفورد) بیشتر در کدام سطح از سطوح قرار دارند.
شاخصهای مدل ساختار هوشي گیلفورد عبارتند از:
حافظه :عبارت است از آنچه درک شده است و بازیابي از محل اندوزش است.
تفکر همگرا :عبارت است از تفکر قالبي ،غیر قابل انعطاف و از قبل تعیین شده .در تفکر
همگرا یک جواب و یک نتیجه گیری وجود دارد.

بررسی محتوای کتاب ریاضی یک پایه دهم دوره متوسطه بر ...

 -1ابتدا محتوای کتاب به سه قسمت تقسیم شد .کار در کالس ،فعالیتها و تمرینات.
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تفکر واگرا :عبارت است از به وجود آوردن مطالب و مفاهیم و پاسخ های متعدد ،به بررس
خاطرآوردن راهحل های ممکن یا ابداع راه حلهای جدید .گیلفورد برای شناسایي تفکر ی

واگرا سه شاخص عمده را پیشنهاد داده است که عبارتند از:
رواني یا سیالي :به معنای تعداد واقعي ایده ها و راه حلهای پیشنهادی است.

تأثیر

عوام
ل

انعطاف پذیری :یعني در صورت تغییر شکل و یا مطرح شدن چیزی از بعد دیگر ،فرد قدرت

فرد

و توانایي الزم را برای تغییر جهت فکر داشته باشد.

یو

اصالت :توانایى تفکر با شیوهي غیرمتداول و خالف عادت رایج ،اصالت ابتکار مبتنى بر ارائه سازم
انی
جوابهاى غیرمعمول ،تعجبآور و زیرکانه به مسائل است.

تفکر ارزشیاب :در عمل ،ارزشیابي در مورد درستي ،شایستگي و کفایت آنچه به خاطر

بر

خالقی

داریم یا آنچه به خاطر ميآوریم است؛ یعني آنچه را که در تفکر بارآور خلق ميکنیم به

ت

داوری مينشینیم و در واقع قضاوت در مورد مناسب بودن اطالعات.

مدیرا
ن
….
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ی

ابزارهای این تحقیق ،فرم تحلیل محتوای محقق ساخته بر اساس مدل گیلفورد است.
اعتبار ابزار از طریق روایي صوری مشخص شد؛ یعني محقق در این پژوهش به منظور
اعتباریابي (روایي صوری) ابزار تحقیق از نظرات و دیدگاه های صاحبنظران و متخصصان
تعلیم و تربیت و اساتید دانشکده علوم تربیتي و روان شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد
تهران مرکزی (شامل سه نفر استاد رشته برنامه ریزی درسي و دو نفر استاد رشته
روانشناسي) استفاده شد .همچنین به منظور به دست آوردن روایي صوری ابزار پژوهش از
نظرات پنج نفر از معلمین با سابقه ریاضي( )1پایه دهم دوره دوم متوسطه با مدرک تحصیلي
کارشناسي و کارشناسي ارشد استفاده شد .جهت تعیین پایایي از فرمول پایایي هولستي
استفاده شده است .بدین منظور در مرحله عملیاتي محقق از کتاب ریاضي( )1پایه دهم
دوره دوم متوسطه را به صورت نمونهگیری تصادفي انتخاب نموده و مفاهیم عملیاتي را
طبق شاخصهای خالقیت گیلفورد برای کدگذاران توضیح داده و به یکپارچه شدن در
تحلیل مفاهیم و تعاریف رسیدند و از کدگذاران خواسته شد که نظرات و نتایج به دست
آمده را در اختیار محقق قرار دهند و بعد محقق با استفاده از دادههای به دست آمده،

تأثیر

جدول توزیع فراواني هر یک از مقولهها را تعیین نموده و درصد توافق بین کدگذاران

عوام

محاسبه شده و ضریب توافق بین کد گذاران  96درصد به دست آمد که در آن »«PAO

ل

به معني درصد توافق مشاهده شده (ضریب پایایي)  Mتعداد توافق در دو مرحله

فرد

کدگذاری و n1تعداد واحدهای کدگذاری شده در مرحله اول و n2تعداد واحدهای

یو
سازم
انی
بر

کدگذاری شده در مرحله دوم است .این رقم میان صفر(هیچ توافق) تا یک (توافق کامل)
متغیراست .با توجه به فرمول محاسبه ضریب پایایي ،مقدار آن معادل  96درصد شد که
نشان ميدهد ،نتایج پژوهش از توان اعتماد زیادی برخوردار است.

خالقی

یافته های پژوهش

ت

میزان تطبیق کار در کالس و فعالیت و تمرینات کتاب ریاضي ( )1پایه دهم دوره دوم

مدیرا
ن
….

متوسطه با عناصر واگرای خالقیت گیلفورد:

واگرای خالقیت گیلفورد
مقوله مورد بررسي عناصر واگرای خالقیت

رواني

اصالت

انعطاف پذیری

جمع

کار در کالس

6

1

3

10

فعالیت

6

2

3

11

تمرینات

8

3

7

18

جمع

20

6

13

39

درصد

50/7

16/1

33/2

100

از مجموع  10واحد واگرای موجود در کار در کالس 6 ،واحد در سطح رواني و  1واحد در

بررسی محتوای کتاب ریاضی یک پایه دهم دوره متوسطه بر ...

جدول  .1تطبیق کار در کالس و فعالیت و تمرینات کتاب ریاضي ( )1پایه دهم دوره دوم متوسطه با عناصر

سطح اصالت و  3واحد در سطح انعطاف پذیری قرار دارد.
از مجموع  11واحد واگرای موجود در فعالیت 6 ،واحد در سطح رواني و  2واحدر در سطح
اصالت و  3واحد در سطح انعطاف پذیری قرار دارد.
از مجموع  18واحد واگرای موجود در تمرینات 8 ،واحد در سطح رواني و  3واحد در سطح
اصالت و  7واحد در سطح انعطاف پذیری قرار دارد.

155
بررس
ی
تأثیر

جدول  .2وضعیت کلي کتاب ریاضي ( )1پایه دهم دوره دوم متوسطه با عوامل خالقیت گیلفورد

عوام
ل

مقوله اعمال ذهني گیلفورد

حافظه شناختي

تفکر همگرا

تفکر واگرا

تفکر ارزشیاب

جمع

کار در کالس

83

55

10

2

150

فرد

فعالیت

77

67

11

9

164

یو

تمرینات

70

25

18

8

121

سازم

جمع

230

147

39

19

435

انی

درصد

52/4

34/3

9 /2

4 /1

100/0

بر
خالقی

نتایج کلي گرفته شده از کتاب ریاضي ( )1پایه دهم دوره دوم متوسطه نشان دهنده این
مطلب است که این کتاب به سطح حافظه شناختي  563درصد بیشترین اهمیت را داده و بعد

ت
مدیرا
ن
….
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از آن به تفکر همگرا  33/7درصد و تفکر واگرا  9درصد و در آخر تفکر ارزشیاب با 4/3
درصد کمترین اهمیت را به خود اختصاص دادند.
یافته های این پژوهش نشان داد که محتوای متن کتاب ریاضي( )1پایه دهم دوره دوم
متوسطه بیشترین توجه و تأکید را به سطح حافظه شناختي داشته و به سطوح دیگر از جمله
تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب در حد ضعیفي توجه کرده ،با توجه به این نکته که در تفکر
واگرا و تفکر ارزشیاب که در آنها موضوعهای علمي ،روش علمي؛ یعني کاوشگری
علمي ،تفسیر علمي پدیده ها ،استفاده از مهارتهای علمي و نیز داشتن نگرش علمي که
تداعي کننده شیوه فعالیت دانشمندان هستند مورد اهمیت است.
یافتههای این تحقیق نشان داد که کار در کالس و فعالیتهای داده شده در کتاب
ریاضي( )1پایه دهم دوره دوم متوسطه بیشترین توجه را به سطح حافظه شناختي و تفکر
همگرا نموده و کمترین میزان توجه را به تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب داشته است .با
توجه به این که میزان توجه به تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب در کار در کالس و فعالیتها
ميتواند موجب ایجاد و افزایش خالقیت در یادگیرندگان شود و آنان را به فعالیت وادار

تأثیر

کند .نتایج این تحقیق نشان داد که تمرینات موجود در کتاب ریاضي( )1پایه دهم دوره

عوام

دوم متوسطه بیشترین توجه را در تمرینات به سطح حافظه شناختي نموده و کمترین میزان

ل

توجه را به تفکر همگرا و تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب نموده است .با توجه به اینکه

فرد

تمرینات از ابزارهای مهم در پرورش خالقیت به شمار ميآیند و ميتوانند موجب پرورش

یو
سازم
انی
بر
خالقی
ت
مدیرا
ن
….

مهارتهای خالق و افزایش خالقیت در یادگیرندگان شود .بنا به یافتههای این پژوهش،
تفکر همگرا ،واگرا و ارزشیاب در تمرینها کمترین توجه شده است.

اهداف جدید آموزشي در جهان امروزی ،تحت تأثیر تغییرات اجتماعي و تکنولوژی،
مورد مطالعه قرار مي گیرد .عالوه بر این  ،مشکالت و راهحل های پیشنهادی در جهت بهینه
کردن سبک آموزشي مطرح ميشوند (آروین و محمدی لعل آبادی .)1396 ،با توجه به
نتایج کلي به دست آمده مي توان این گونه استنباط کرد که این کتاب کمتر ميتواند شرایط
را برای بروز خالقیت فراهم نماید .با توجه به بررسي های به عمل آمده که نشان ميدهد در
محتوای کتاب ریاضي( )1پایه دهم دوره دوم متوسطه با توجه به سطوح خالقیت گیلفورد به
سطوح حافظه شناختي و تفکر همگرا توجه شده ولي به سطوح دیگر از جمله تفکر واگرا و
تفکر ارزشیاب توجه الزم صورت نگرفته است و این امر نشان دهنده کم توجهي به این دو
سطح از سطوح خالقیت گیلفورد است .نتایج این پژوهشي با نتایج تحقیقات شیرازی و
همکاران( )1395و سلیمي و عصاره ( )1392همسو است .که در تحقیقات خود در کتابهای

بررسی محتوای کتاب ریاضی یک پایه دهم دوره متوسطه بر ...

بحث و نتيجه گيری
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علوم و ریاضي تأکید بیش از حد به سطح حافظه شناختي و تفکر همگرا وجود داشت و به بررس
تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب در حد ضعیفي توجه شده بود .هراتي ،ولي منش و شفیعي ی

نجفي ( ،)1395یافتیان و بشیر( ،)1395ازگیلدی و اسین ،)2012(1همچنین درتاج و

تأثیر

عوام

همکاران( ،)1394اسالمي کلیجي و ابراهیمي مته کالیي ( ،)1394شیرازی ،حیدری و شمس

ل

آبادی ( ،)1395سلیمي و عصاره( )1392نیز به نتایج مشابهي در خصوص کتب جدیدالتألیف

فرد

آموزش و پرورش رسیدند.

یو

پیش بیني محتوایي که بتواند مهارت خالقیت را در دانشآموزان پرورش دهد ضروری سازم
است .مؤلفین مي توانند از متوني که بتواند تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب را با سطوح دیگر انی

متعادل کند استفاده کنند و به دنبال شیوه هایي باشند که خالقیت را افزایش دهد ،به طور
مثال معلمین در حل تمرینات ميتوانند از روش بارش مغزی در کالس استفاده کنند.

بر

خالقی
ت
مدیرا

1. Ozgeldi & Esen

ن
….
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همچنین استفاده از تکنولوژی جدید ،آموزش الکترونیک به دانشآموزان در دوره دوم
متوسطه مي تواند باعث پرورش خالقیت دانشآموزان شود .با توجه به این مطالب ،مي توان
نتیجه گرفت که خالقیت ،نگاهي نو به دنیای پیرامون برای مواجهه بهتر با مسائلي است که
رویارویي یا آن ،قطعي و اجتناب ناپذیر است و تمامي تحقیقات و آزمون های مربوط به
خالقیت ،روی یک ویژگي اشتراک نظر دارند و آن همگاني بودن توان و استعداد خالقیت
است و اکثر علمای این مقوله ،بر اکتسابي بودن و قابلیت رشد آن در افراد تأکید دارند.
استفاده از موضوعات و روشهای متنوع تدریس متناسب با هدف هر درس ،ارائه فعالیتهای
عملکردی به دانش آموزان با توجه به تفاوتهای فردی ،نیازها و عالیق آنان و تشویقهای
مناسب ،تقویت حافظه دیداری و شنیداری ،پرورش دقت و توجه فراگیران با ذکر
کاربردهای درس در دنیای واقعي ،در افزایش میزان عالقه مندی آنان به درس ریاضي و
انجام فعالیتهای عملکردی آن بسیار مؤثر است (اسفندیاری مهني .)1396 ،تحول علم و
فنآوری ،ضرورت تحول در فرآیند فعالیتهای آموزشي را انکار ناپذیر ساخته است .هرگز
نميتوان با طرز تلقي گذشته و سوگیریها به دانشآموزان و تربیت آنها نگریست .نظامهای

تأثیر

آموزشي امروزی باید نیروهایي را تربیت کنند که در درک دنیای پیچیده موجود توانمند و

عوام

در مدیریت و رهبری آن خالق و مبتکر باشند و منطقي رفتار نمایند .تربیت انسانهای متفکر

ل

و خالق روشهای خاص خود را ميطلبد .قالبها و چهارچوبهای گذشته هرگز نميتوانند

فرد

چنین بستر و موقعیتي را فراهم سازند (شعباني .)1390،بنابراین برای پرورش تفکر خالق در

یو
سازم
انی

فراگیران و آحاد مردم ،باید راهکارها و راهبردهای بنیادی را در نظر گرفت و بدون توجه به
آن امکان موفقیت در امر خالقیت امکان پذیر نیست .یکي از مواردی که ميتواند در این

بر

زمینه کمک فراواني بنماید توجه به محتوای کتاب های درسي است .نظر به نقش کتاب

خالقی

درسي و این که یکي از مهمترین مراجع و منابع یادگیری دانشآموزان در نظام آموزش

ت

کشور محسوب ميشود و اهمیت زیادی در تعیین محتوای آموزشي دارند ،تألیف کتاب

مدیرا
ن
….

درسي باید با دقت هر چه تمامتر صورت گیرد و همواره باید با انجام تحقیق و بررسي،

محتوا ،جهت رفع نارسایيها و کمبودهای موجود در آن ها شایسته و الزم است .همچنین
موضوع این تحقیق ميتواند به عنوان زمینه ای برای پژوهشهای وسیعتر در آینده باشد .با
توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد ميشود که در تحقیقات آتي به مقایسه کتاب تازه تالیف با
کتابهای قدیمي پرداخته شود و همچنین راهکارهای افزایش روحیه خودآموزی در دانش
آموزان که به پرورش تفکر واگرا در آنها کمک ميکند شناسایي شود و مطالعه تطبیقي میان
کتب مشابه در ایران و سایر کشورهای موفق در زمینه آموزش و خصوصاً پرورش خالقیت
صورت پذیرد .همچنین با توجه به اینکه این پژوهش تنها از یک الگو جهت بررسي خالقیت
استفاده نموده است و جهت رسیدن به نتایج دقیق ميبایست از سایر الگوهای خالقیت و در
جامعه بزرگتر این پژوهش صورت پذیرد.

بررسی محتوای کتاب ریاضی یک پایه دهم دوره متوسطه بر ...

نارسایيها و نقاط ضعف آنها بر طرف شود .لذا تالش افراد متخصص در بررسي و تحلیل
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سپاسگزاری :این پژوهش برگرفته از پایان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران بررس
مرکزی است .نویسندگان مقاله بر خود الزم مي دانند از زحمات کلیه عزیزاني که ما را در تهیه این ی
تأثیر
گزارش یاری رسانده اند تشکر و قدرداني نماید.
عوام

منابع
آروین ،بهرام و محمدی لعل آبادی ،سارا .)1396( .ایجاد تفکر منطقي و پرورش تخیل عمیق در

ل
فرد
یو

ریاضیات ،اولین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضي ،کرمانشاه ،انجمن علمي آموزشي معلمان

سازم

ریاضي کرمانشاه ،بازیابي شده در تاریخ  97/01/29از:

انی

https://www.civilica.com/Paper-MATH01-MATH01_044.html

بر

اسفندیاری مهني ،اسما .)1396 (.بررسي راه کارهای عالقه مندن کردن دانش آموزان پایه دهم به

درس ریاضي ،اولین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضي ،کرمانشاه ،انجمن علمي آموزشي
معلمان ریاضي کرمانشاه ،بازیابي شده در تاریخ  97/01/29از:
https://www.civilica.com/Paper-MATH01-MATH01_094.html

خالقی
ت
مدیرا
ن
….
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درسي جدیدالتألیف و قدیم پایه چهارم ابتدایي بر اساس شاخص های خالقیت ،پایاننامه
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کارشناسي ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبائي.

بررس
ی
تأثیر
عوام
ل
فرد
یو
سازم
انی
بر
خالقی

اسالمي کلیجي ،مسعود و ابراهیمي مته کالیي ،رضا .)1394 (.تحلیل محتوای کتاب درسي ریاضي

پنجم ابتدایي از دیدگاه الگوی خالقیت گیلفورد ،سومین کنفرانس ملي توسعه پایدار در علوم
تربیتي و روانشناسي ،مطالعات اجتماعي و فرهنگي ،تهران ،تحقیقات اسالمي سروش مرتضوی،
مرکز راهکارهای دستیابي به توسعه پایدار ،بازیابي شده در تاریخ  97/01/29از:
https://www.civilica.com/Paper-EPSCONF03-EPSCONF03_234.html

دانشور ،میترا؛ غالمحسیني ،احمد؛ اسپیدکار ،محبوبه؛ روشندل ،علي اکبر؛ حمزه بیگي ،طیبه و

صفاری نظری ،مهدخت .)1395( .کتاب معلم (راهنمای تدریس) تفکر و پژوهش ششم
دبستان ،تهران :اداره کل چاپ و توزیع کتاب های درسي.
دبیرخانه شورای عالي آموزش و پرورش .)1390( .آیین نامه های اجرایي مدارس ،تهران :مدرسه.
درتاج ،فریبرز؛ فرخي ،نورعلي و کریم خاني ،امیرمهدی( .)1394تحلیل محتوا و مقایسه کتب

دالور ،علي .)1390( .روش تحقیق در روان شناسي و علوم تربیتي،تهران :نشر ویرایش.

دیده بان علم ایران .)1394( .جزئیات هشداردهنده آزمون تیمز :2015افت نمره دانشآموزان ایراني
در علوم و سبقت نظام آموزشي کشورهای همسایه از ایران  ،بازیابي شده در تاریخ 97 /01/21
ازhttp://www.isw.ir :

زاد مهر ،مجتبي .)1393( .بررسي و تحلیل محتوای کتاب تفکر و پژوهش ششم ابتدایي از دیدگاه
خالقیت گیلفورد ،وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری ،دانشگاه پیام نور :دانشگاه پیام نور
استان تهران.
سلیمي ،لیال و عصاره ،علیرضا .)1392(.تحلیل محتوای کتاب درسي علوم تجربي سال دوم راهنمایي

بر اساس عوامل خالقیت گیلفورد ،فصل نامه علمي ،پژوهشي ابتکار و خالقیت در علوم
انساني ،دوره دوم ،شماره چهار ،بهار .102-73 ،1392
شایان ،مریم و یافتیان ،نرگس .)1396( .ارزیابي عملکرد سواد ریاضي دانش آموزان پایه نهم در

ت

آزمون مطالعه پیزا ،اولین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضي ،کرمانشاه ،انجمن علمي

مدیرا

آموزشي معلمان ریاضي کرمانشاه ،بازیابي شده در تاریخ  97/01/29از:

ن
….

شعباني ،حسن .)1388( .مهارت های آموزشي (روش ها و فنون تدریس) ،تهران :سمت.
شعباني،حسن .)1390( .مهارت های آموزشي،تهران :سمت ،جلد دوم.
شیرازی ،رضا؛ حیدری ،محمد و شمس آبادی ،صادق .)1395( .تحلیل محتوای کتاب درسي
جدیدالتالیف ریاضي نهم بر اساس عوامل خالقیت گیلفورد .کنفرانس های آموزش ریاضي
ایران .بازیابي شده در تاریخ  97/01/29از http://uimecedu.ir/browse.php :

صاحبي ،محمدباقر؛ حسیني ،سیدحسن .)1389(.تحلیل محتوای کتاب ریاضي 2جدیدالتألیف.
یازدهمین کنفرانس آموزش ریاضي ایران ،ساری.
صافي ،احمد  .)1386(.آموزش و پرورش ابتدائي ،راهنمایي و متوسطه .تهران :سمت.
غریبي ،حسن .) 1392( .تفکر و کودک ،اثربخشي راهبردی تفکر بر تفکر انتقادی ،تحول اخالقي و

پرسشگری دانش آموزان پایه پنجم دبستان .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي سال
چهارم ،شمارة اول.92-79 ،
غفوری آثار ،مریم و میرهاشمي ،مالک و حمزه گنجي .)1395(.سهم هوش هیجاني ،ویژگي های
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https://www.civilica.com/Paper-MATH01-MATH01_126.html
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شخصیتي و عوامل جمعیتي با میانجي گری انگیزش پیشرفت در تبیین خالقیت دانش آموزان ی
دوره متوسطه ،فصل نامه علمي ،پژوهشي ابتکار و خالقیت در علوم انساني ،دوره ششم ،شماره تأثیر
یک تابستان .108-91 ،1395

عوام

قاسمي ،فرشید؛ مهاجری ،احمد؛ اسکندری ،شهره؛ و آب روشن ،حسن  .)1392(.بررسي و مقایسه

ل

مهارت تفکر انتقادی فرهنگیان دوره های ابتدایي ،راهنمایي ،متوسطه و پیش دانشگاهي استان

فرد

بوشهر و ارائه راهکارهایي جهت ارتقای تفکر انتقادی .فصلنامه علمي – پژوهشي رهیافتي نو
در مدیریت آموزشي ،جلد  ،4شماره .215-193 ،3

کامکاری ،کامبیز و افروز ،غالمعلي .)1390( .مباني روان شناختي هوش و خالقیت :تاریخچه،
نظریهها و رویکردها ،تهران :مؤسسه انتشارات ،چاپ دوم.
ملکي ،حسن .)1386( .برنامه ریزی درسي ،راهنمای عمل ،مشهد :پیام اندیشه.

یو
سازم
انی
بر
خالقی
ت

ملکي ،حسن .)1388( .مقدمات برنامه ریزی درسي ،تهران :سمت.

مدیرا

میرزا بیگي ،علي .)1380( .برنامه ریزی درسي و طرح درس .تهران :یسطرون.

ن
….

. ارسباران: تهران،انساني
. یادواره کتاب: تهران، اصول برنامه ریزی درسي.)1390( . محمد حسین،یارمحمدیان
 تحلیل فصل جبر و معادله کتاب ریاضي پایه هفتم بر اساس پنج.)1395( . آرزو، بشیر، نرگس،یافتیان
.117 – 101 ،1395  زمستان،2  شماره، 11  جلد، فناوری آموزش،الگوی مختلف
 تحلیل محتوای کتاب درسي.)1395(. سیده فاطمه، نگار و شفیعي نجفي، حدیث؛ ولي منش،هراتي
 پنجمین کنفرانس ملي توسعه پایدار در علوم،ریاضي دوم ابتدایي بر اساس عوامل خالقیت گیلفورد
 مرکز راهکارهای دستیابي به توسعه پایدار، تهران. مطالعات اجتماعي و فرهنگي،تربیتي و روانشناسي
: بازیابي شده از،موسسه آموزش عالي مهر اروند
https://www.civilica.com/Paper-EPSCONF05-EPSCONF05_100.html
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