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 چکيده
هدف از این پژوهش ارزیابی و تحلیل تمرین های کتاب ریاضی پایه هشتم دوره اول متوسطه براساس 

باشد. روش تحقیق توصیفی و از نوع تحلیل محتوا است. جامعه آماری شاخص خالقیت گیلفورد می

بوده است  69در سال تحصیلی این پژوهش کتاب ریاضی پایه هشتم دوره اول متوسطه کشور ایران 

 که فقط تمرین های جامعه آماری مورد مطالعه قرار گرفته است.

اشد. بابزار این تحقیق فرم تحلیل محتوای محقق ساخته با توجه به الگوی عوامل خالقیت گیلفود می

 هبرای تحلیل محتوای کتاب ریاضی پایه هشتم دوره اول متوسطه از یک طرح کدگذاری استفاده شد

است. این کار در سه مرحله انجام شده است در مرحله اول تمرینات کتاب مشخص شده و کدگذاری 

های شود؛ در مرحله دوم کلیه واحد ها در تمامی قسمت ها با طبقه مورد نظر، از نظر شاخصمی

؛ و در مرحله سوم کلیه خالقیت گیلفورد مطابقت داده شده و در جداول مربوطه ثبت شده است

بزار اند. روایی احدها که در سطوح مختلف خالقیت گیلفورد قرار داشتند شناساسیی و شمارش شدهوا

تحقیق براساس نظرات متخصصان تعلیم و تربیت قابل قبول بود و پایایی براساس فرمول هولستی 

رار ل قهای حاصل با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیاست. دادهمورد محاسبه قرار گرفته

 است.گرفته

ها: کتاب ریاضی پایه هشتم دوره اول متوسطه توجه بیشش حد به سطح حافظه شناختی و تفکر یافته

 است.همگرا دارد وبه تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب درحد ضعیفی توجه نموده

گیری: در محتوای کتاب ریاضی پایه هشتم دوره اول متوسطه بین سطوح مختلف خالقیت نتیجه

 لفورد تعادل مناسبی برقرار نیست و البد در این زمینه تمهیداتی اندیشیده شود.گی

 .تحلیل محتوا، ریاضی، پایه هشتم ، خالقیت، گیلفورد اژگان کليدي:و
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 4 رضا شيرازي ، 3 فاطمه باستانی ، 2 فاطمه رائيجی یانسري ، 1 آذین دولتی

 .دانشجوی رشته آموزش ریاضی دانشگاه فرهنگان پردیس امام خمینی)ره( 1
 .ه آموزش ریاضی دانشگاه فرهنگان پردیس امام خمینی)ره(دانشجوی رشت 2
 .دانشجوی رشته آموزش ریاضی دانشگاه فرهنگان پردیس امام خمینی)ره( 3
 .کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، دبیر ریاضی و مدس دانشگاه فرهنگیان استان گلستان 4
 

  نام نویسنده مسئول:

 آذین دولتی

تحليل محتواي کتاب ریاضی پایه هشتم دوره اول متوسطه 

 خالقيت گيلفوردبر اساس عوامل 
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 مقدمه
 و آموزش پیشرفت روز افزون دانش بشری نهاد آموزش وپرورش را بر آن می دارد تا پیوسته به دنبال کشف روش هایی نو برای ارائه 

دانش ها و مهارت های گوناگون باشد.انتخاب مطالب و مفاهیم آموزشی مناسب از میان گنجینه وسیع دانش بشری و ارایه آن در قالب کتاب 

 های درسی از مهم ترین مسائل نظام های آموزش جهان است . 
ش اساس دارد . اگر محتوای مربوط به برنامه محتوای کتاب درسی از عناصر مهم آموزش و پرورش است و در تحقق اهداف نظام نق

 (1331امید داشت. ) رئیس دانا ،  های هماهنگ و هم سو با هدف های کلی و جزئی نظام نباشد ، نمی توان به تحقق هدف های مورد انتظار

قاصد و اهداف پیش بینی مدرسه نهادی متشکل از مجموعه ای از عوامل سخت افزاری و نرم افزاری است که زمینه را برای تحقق م

و شده برای آموزش و پرورش فراهم می نماید . چهار عنصر اصلی در فرایند یادگیری شامل ) دانش آموز ( ، )  معلم ( ، ) محتوای  آموزشی ( 

( در واقع  1311،  ) وسایل آموزشی ( است . که محتوا یک ویژگی خاص دارد و آن اینکه مستقیما با روح دانش آموز ارتباط دارد . ) مرادی

محتوا عبارت است از مجموعه مفاهیم ، اصول ، مهارت ها ، ارزش ها و گرایش هایی است که از سوی برنامه ریزان و به قصد تحقق اهداف ، 

 (  14، ص 1313انتخاب و سازماندهی میشود . ) ملکی ،

نه های برتری یک جامعه نسبت به جوامع دیگر پیشرفته بودن آن اما در دنیایی که امروزه از آن با دنیای هزاره سوم یاد میکنند از نشا

 42، ص  1313و در اختیار داشتن فناوری های پیشرفته و مدرن در عرصه های گونانگون از جمله در زمینه تعلیم و تربیت است .) مفیدی ، 

و راهنمایی فعالیت های معلم و دانش آموز در  ( به همین دلیل کتاب درسی به عنوان اصلی ترین منبع و موثق ترین مرجع علمی هدایت

( همانگونه که کتاب درسی  1311جهت تحقق اهداف آموزشی مورد توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان آموزشی و درسی است . ) مرادی ، 

وزش مانع فعالیت های آزاد و مناسب می تواند جریان تدریس را تسهیل کند ، همچنین کتابی که دارای ابهام است می تواند در جریان آم

( بنابراین از راه های پی بردن به محتوای کتاب های درسی انجام عمل تحلیل محتوا   2001خالقانه معلم در زمان تدریس شود . ) هریسون ، 

 است . 

 

 تحقيق اهميت و مسأله بيان

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

 (1310است.) منطقی بوده برخوردار عمومی حمایت از همیشه تربیت، و تعلیم شده شناخته و اساسی هدفهای از یکی عنوان به خالق، تفکر

 ریاضی و تجربی لومع دروس در ایرانی آموزان دانش عملکرد که است آن ی دهنده نشان تیمز طرح مانند آزمونهایی نتایج بررسی

 فرضیه ساختن مانند هم مهارت هایی ودر ندارند را ترکیبی و قضاوتی کاربردی، سؤاالت به پاسخ توانایی آموزان دانش بیشتر و نیست مناسب

 برنامه نظام رد که است داده ( نشان ( 1387  جهانی تحقیق ( نتایج2004مارتین  از نقل به دارند)جهانی قرار پایینی مرتبه در مسأله حل و

 یادگیرندگان به ای وحافظه مکانیکی روشهای با که است علمی واقعیتهای انتقال و معلومات انواع فراگیری بر تأکید بیشترین ایران، درسی ریزی

 این به توجه با بنابراین .میکند مطرح1388 ) ریحانی)  که است مفهومی دانش مقابل در ای رویه دانش همان آن حاصل و میشود تحمیل

 خالقیت مسأله، حل یابی، مسأله گوناگون، روشهای و مناسب آموزشی ازمحتوای استفاده خالق، کودکان آموزش در مسأله مهمترین اوال که

 محتوایی تدوین با و دارند شایستهای نقش خالق مهارتهای ایجاد زمینه در تجربی علوم و ریاضیات جمله از درسی کتابهای و است تفکر و

 داشته مثبتی بسیار تأثیر فراگیران خالقیت شکوفایی و رشد در میتوانند انگیز بر مسأله و مبهم وموقعیتهای خالقیت پرورش جهت مناسب

 است مستمر مدار فرایند و مسأله حل بر مبتنی محتواهایی تولید بر ریاضی درسی برنامه ریزان برنامه تالش که جایی آن از ثانیا باشند؛

 بنابراین است؛ شده تدوین و طراحی مسأله حل و مداری فرایند رویکرد اساس بر ریاضی کتابهای محتوای که است براین انآن ادعای وهمواره

 میباشد؟ خالقیت پرورش پاسخگوی جدیدالتالیف کتب ویژه به ریاضی درسی کتابهای در مندرج فعلی محتوای آیا: که میآید پیش سؤال این

 میکند؟ خالق فعالیت درگیر را گیلفورد،یادگیرنده خالقیت دیدگاه از یاضی،ر درسی کتابهای محتوای آیا و 

 اصرار آموزان دانش خالق دانش کسب و منطقی تفکر پرورش و مداوم مستقیم، آموزش بر درسی کتب محتوای دارد ضرورت بنابراین

 کاردارند و سر جوانان و نوجوانان کودکان، تربیت و لیمتع به که والدین و معلمان تا باشد متکی اصولی بر درسی محتوای انتخاب یعنی ورزد

 دانش ویژه به آموزان دانش تمامی چون دیگر طرف از. دهند انجام مطلوب و شایسته نحو به را خود وظیفه اصول، آن از پیروی با بتوانند

 خواهد وارد خدادادی سرمایه این به ناپذیری نجبرا خسارت آنان به توجه عدم میروند، شمار به کشور هر ملی های سرمایه از خالق آموزان

 مهم امر این و است آموزان دانش آموزش و پرورش جهت در صحیح ریزی برنامه مرهون کشوری هر آینده و ترقی و پیشرفت بنابراین. کرد

 (1369 گیرد.) فرنودیان، صورت یدار دامنه و وسیع تحقیقات یادگیرندگان به مربوط مسائل و ابعاد تمامی در اینکه مگر نیست پذیر امکان
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 روانشناسان نظر به بنا سنی مرحله این و میباشند سالگی 13 تا 16 سنی رده در کشورمان اول متوسطه دوره آموزان دانش که جا آن از

 یعنی کند، عمل جیاستنتا– فرضی طور به مسأله با برخورد در میتواند نوجوان که است ای مرحله عبارتی به یا انتزاعی تفکر مرحله رشد،

 انعطاف دارای او تفکر مرحله این در چون نیز و برسد؛ نتیجه به خود فرضیات براساس و دهد ارائه فرضی حلهای راه و کند سازی فرضیه

 سر ه،آمد دست به عادی غیر نتایج از زیاد احتمال به و بپردازد دیگری موضوع به موضوع یک از میتواند راحتی به که طوری به است پذیری

 کتب تدوین در آموزان دانش رشدی نیازهای و تواناییها ویژگیها، به توجه رو، این از است؛ احتماالت بینی پیش به قادر زیرا نشود، گم در

 است. برخوردار بسیاری اهمیت از درسی ریزیهای برنامه و درسی

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

 استفاده پژوهش این های یافته از میتوانند ومدیران معلمان مؤلفان، ریاضی، درسی برنامه سیاستگذاران و اندرکاران دست ریزان، برنامه-

 .نمایند

 استفاده مورد بعدی پژوهشهای در میتوانند که ایجاد میگردد ریاضی کتابهای ویژه به درسی کتابهای محتوای تحلیل برای الگویی-

 .گیرد قرار

 مؤلفان آن، نتایج بیان و گیلفورد خالقیت آموزش الگوی روش با هشتم ریاضی جدیدالتالیف درسی کتاب تطبیق میزان بررسی با-

 خالقیت پرورش به که کنند طراحی را وسؤاالتی ،تمرینات فعالیتها فعال، محتوای تولید بر عالوه که میگردند امر این متوجه ریاضی کتابهای

 .گردد منجر
 

 تحقيق اهداف
 کلی: هدف

 .گیلفورد خالقیت عوامل اساس بر هشتم ریاضی جدیدالتالیف درسی کتاب درسی کتاب محتوای تطبیق میزان تعیین

 جزئی: اهداف 

 شناختی، حافظه شامل که گیلفورد خالقیت عوامل هشتم با ریاضی جدیدالتالیف درسی محتوا)تمرین ها (کتاب تطبیق میزان تعیین-1

 ارزشیاب تفکر و واگرا تفکر همگرا، کرتف

 هشتم . ریاضی جدیدالتالیف درسی کتاب درمحتوای گیلفورد خالقیت عوامل از یک هر سهم و فراوانی تعیین-2

 

 پرسش هاي پژوهش  
 است ؟ رمیزان تطبیق تمرینهای کتاب ریاضی هشتم با سطوح حافظه شناختی ، تفکر همگرا ، تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب چقد -1

 فراوانی و سهم هر یک از عوامل خالقیت گیلفود در کتاب درسی ریاضی هشتم چقدراست؟-2

 

 مفهوم خالقيت 
 پرورشی، قلمروهای در جمله از روزانه زندگی سطوح همه در تقریباً که است بوده پیچیده بسیار و گسترده مفهومی همواره خالقیت

 (2007 همکاران، است) فینک و کرده نفوذ ما شغل و اقتصاد همچنین و علمی و فرهنگی

 ابعاد از بعدی خالقیت طرفی از میدهند، راشکل خالق تفکر مجموع در که است شده تشکیل عناصری مجموعه از واقع در خالقیت

 متخصصان گوناگون تتحقیقا و مطالعات وجود با بنابراین. کرد بیان کلمات قالب در راحتی به توان نمی را انسان رفتار و است انسان رفتار

 (1372 عابدی، است. ) نشده ارائه خالقیت از قبولی قابل و جامع تعریف هنوز روانشناسان و پرورش و آموزش

 به میتوانیم آموزش طریق از ما. شود داده میتواندآموزش بلکه نیست ذاتی خالقیت که نمایاند می چنین روانشناسی چارچوب امروزه

 .یابند دست مناسب حلهای راه به و بپردازند مشکالت بررسی به واگرا تفکر طریق از و کنند معمول فکر غیر ههایرا به که دهیم یاد کودکان

 قادر را یادگیرنده که نظریاتی مقابل در وحساسیت پذیری انعطاف ابتکار، قدرت از است ترکیبی خالقیت متفکران، از برخی عقیده به

 .بود خواهد دیگران خشنودی احتماالً و شخصی رضایت آن حاصل که بیندیشد مولد و جمتفاوتنتای به نامعقول تفکر از خارج میسازد

 نسبت سخن میالدی 1875 به را کلمه این آکسفورد ظهور نامهی واژه در. ندارد طوالنی عمر خالقیت واژه که میکند اشاره همچنین او

 میداند جدید وعقایدی ها ایده را خالقیت ( 2007 ) نیمن لیندا خالق قدرت از کتابی در که میدهد 1382) اسدی، است ) آورده میان به

 چیزی ایجاد فرایند خالقیت نیست، بیش پردازی خیال یک نپیوندد واقعیت به که جدیدی های ایده و عقاید وی نظر از. باشد کاربردپذیر که

 .میداند ها اوسمبله افسانه از متأثر را خالقیت وی باشد، وتعهد اشتیاق مستلزم که است جدید

http://www.rassjournal.ir/


 311 -331  ، ص3117 ، بهار31رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
 ومشکالت مسأله حل منظور به وابتکاری، اکتشافی دسترس، وقابل صحیح مناسب، مفید، جدید، پاسخ را خالقیت( 2009 ) پندی

 .میداند

 

 پرورش و آموزش در خالقيت

 پویایی و نشاط خلق برای انسان. است فعال زندگی الزمۀ نوآوری و وخالقیت است شدن نو حال در لحظه هر امروزی، پیچیده زندگی

 به ایستایی و مرگ از گریز و ماندن زنده برای انسانی جامعه. کند ارضا را خود طلبی تنوع انگیزه تا است ابتکار و نوآوری مند نیاز زندگی در

 دارد.) مهدوی قرار سانهاان همه پیشروی در" نوآورباشید و خالق اینکه مگر شماست انتظار در نابودی "شعار امروزه. دارد نیاز نوآوری و تحول

 (1387 پور،

 از دار جهت و صحیح استفاده و ونوآوری خالقیت پرورش و رشد زمینه آوردن فراهم وظیفه یکسو از آموزشی سازمانهای رو این از

 دیگر ازسوی و  است جامعه در و... اجتماعی اقتصادی، فرهنگی، توسعه ساز زمینه خود، این که دارند عهده بر را افراد تواناییهای و استعدادها

  1379) میباشد. ) پیرخائفی، سازمانی سطوح در آوری نو و خالقیت از مندی بهره و پرورش نیازمند پویایی برای

)حسینی،  نماییم تمرین را مهارتهایی است الزم نماییم، استفاده خالق یا جانبی تفکر از بخواهیم اگر است معتقد دوبونو همچنین،

1388) 

 

 درسی برنامه در خالقيت

اندیشیدن  های شیوه عنوان به چیزی آن محتوای در طرفی از و باشد تدریس منبع تنها درسی کتاب آموزشی نظام یک در چه چنان

 را پا درسی خود کتاب محدود چهارچوب این از تا شد نخواهد فراهم فرصتی آموز دانش برای مسلماً باشد، نشده منظور خالقیت، پرورش یا

 و ابتکار افزایش قابلیت برای مفید خالق،یک راه تفکر تدریس. بیاندیشد خود درسی برنامه تنگ ی محدوده از فاتر دنیایی به و گذاردفراترب

 (2009 دیگران، وفرندو آگوست است) خالقیت

 تفکرصرف نام با چیزی یگویندم و داد تعلیم مجزا درسی عنوان به و مستقیم صورت به را تفکر توان نمی هرگز که اند باور براین افرادی

 در گوناگونی فرآیندهایبنیادی همه این با دارد، خود به مخصوص فکری الگوهای و نیازها اصطالحات، درس هر که است درست. ندارد وجود

 های ایده دتولی"و" سازی فرضیه "،"جایگزین راهکارهای جستجوی "،"اولویتها ارزیابی "مثال، عنوان به هستند، مشترك دروس این همه

 بی ازروی میتواند فقط ندارد وجود کردن فکر مستقیم تدریس برای عملی راه هیچ که ادعا این. است اعمال قابل ای حیطه هر در" جدید

 تفکر کالس در ساعت دو ای هفته تحصیلش ی دوره درخالل دبستانی کودك هر ونزوئال در دارد وجود عملی راههای که البته. باشد اطالعی

 (1387 میکند)لنگرودی، شرکت

 سیاستهای و درسی برنامه معلمان، برای آن جایگاه و است عمومی یک پدیده دانشگاهها، و مدارس درسی برنامه در خالقیت اهمیت

 مدارس هدف که اند کرده باور مردم بیشتر2008)گامالش  میباشد. ) ال، عمومی اقتصاد و صنعت تجارت، در آن اهمیت اندازه به آموزشی،

 سازی آماده محدود هدف این. کامل انسان عنوان به آنان تربیت و تعلیم تا است کارگر منزله به آینده برای کودکان سازی آماده ما، ابتدایی

 مسئولیت ها، رسانه با آشنایی اخالقی، همدلی،آگاهی و موفقیت یادگیری، به عشق مدارسما، در که است معنا بدین استخدام، برای کودکان

 نمی تدریس عمومی رسانی اطالع و فکری کنجکاوی تخیل، و خالقیت خشونت، وعدم صلح محیطی، زیست آموزی سواد اعی،اجتم

 و محتوا و کرده تدریس را نیاز مورد دانش میتوانیم ما که است راههایی بهترین از یکی آن، بررسی از پس درسی برنامه در بازنگری.شود

 ( 2001.) ولک،  نماییم ترمعنادار را، آن نامحدود مهارتهای

 

 پژوهش روش

 ثبت،توصیف، شامل و میکند توصیف هست را که آنچه توصیفی تحقیق. است کاربردی و محتوا تحلیل نوع از توصیفی تحقیق این روش

 )تمرینات( ریاضی هشتم  جدیدالتالیف درسی کتاب محتوای بررسی برای حاضر، پژوهش در. موجودمیباشد شرایط تغییر و تحلیل و تجزیه

 .است شده گیلفورد استفاده خالقیت عوامل اساس بر محتوا تحلیل روش از

 

 پژوهش نمونه و جامعه
 صفحه شامل نه فصل میباشد. 149با  1369جامعه آماری این تحقیق ، محتوای آموزشی کتاب ریاضی هشتم در سال تحصیلی 
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 می زمینه واحد و ثبت واحد مفهوم دو شامل تحلیل واحدهای.تاس درسی کتاب فصول نمونه تمرینات تمام حجم پژوهش این در

 می اطالق محتوا، از رمزگذاری قابل و دار معنی بخش به ثبت، واحد. است شده انتخاب سوالی جمالت تحقیق این در ثبت واحد که باشد

 1388 نوریان، ) گیرد می قرار موردشمارش سپس و گرفته قرار خود به مربوط طبقه در و شده انتخاب ازمحتوا تحلیل، دراجرای که گردد

 این شود، شمارش کتاب از ای محدوده در باید ثبت واحد. است شده داده قرار کتاب درسی موضوعات روش، این در زمینه ( واحد  84 ،ص

 محتوا واحدهای باید که فضاهایی از است عبارت طبقه، 1380) نامند)ساالرزاده، می زمینه واحد است، تر بزرگ ثبت واحد از که محدوده

 .شوند می تعیین تحقیق فرضیات اساس بر فضاها این. گیرند قرار ها آن در

 

 ابزار پژوهش
 فضاهایی از است عبارت طبقه گیلفورد میباشد هوشی ساختار مدل اساس بر ساخته محقق محتوای تحلیل فرم تحقیق این ابزارهای

 است عبارت تحقیق این در نظر مورد طبقات .میشوند تعیین تحقیق فرضیات براساس فضاها این. گیرند قرار آنها در محتوا واحدهای باید که

 :از

 .بنماید است، قبالًفراگرفته که مطالبی بازآفرینی به وادار را یادگیرنده که پرسشی : شناختی هایتمرین

 حاصل از که دهد قرار هم کنار طوری را آنها و تخابان را حقایق از تعدادی فراگیران آن وسیله به که است پرسشی : های همگراتمرین

 .آید وجود به صحیح و ممکن جواب یک آن

 .کند خلق خودش از ای تازه های ایده کمبوداطالعات، وضعیت یک در است آزاد آن در فرد که پرسشی : های واگراتمرین

 ارزشها آن با را مسائل سپس و نموده برقرار خود برای ارزشی زنجیره یک کند وادار را فراگیران که های ارزشیاب : پرسشیتمرین

 .دهد قرار قضاوت مورد را آن دیگر عبارت به بسنجد،

 

 محتوا تحليل روش

 انتخاب که واحدهایی حسب بر آنها ومانند پاراگرافها و ها جمله ها، متن)کلمه یک اجزای دادن قرار از است عبارت محتوا تحلیل

 تحلیل نتیجه مقوله، این حسب اینها(بر مانند و پاراگرافها یا ها جمله ها)یا کلمه کمیت.اند شده تعیین پیش از که مقوله تعدادی در میکنیم(

است)  عمل راهنمای و واقعیت تصویر نو، بینش شناخت، آوردن فراهم پژوهشی تکنیکهای همه مانند محتوا تحلیل هدف. میکند راتعیین

 (1384چماچایی، زاده شعبان

 مرحله سه در گفت میتوان که است شده استفاده گذاری کد طرح یک از ریاضی هشتم جدیدالتالیف درسی کتاب محتوای لیلتح برای

 .است آمده در اجرا به

 .میگردد مشخص کتاب محتوای تمرینات ابتدا -1

 مربوط جداول در و شدند داده مطابقت گیلفورد خالقیت ذهنی شاخصهای نظر از موردنظر طبقه با قسمتها تمامی در واحدها کلیه -2

 .گردیدند ثبت

 به جمله تطبیق با گفت میتوان. گردیدند شمارش و شناسایی داشتند قرار گیلفورد خالقیت عوامل باالی سطح در که واحدهایی-3

 طبقات نظر از درسی کتاب تمرینات که شود تعیین تا گردید ثبت آنها فراوانی محقق،تعداد توسط گیلفورد خالقیت عوامل با کتاب جمله

 :از اند عبارت مدل این شاخصهای. دارند قرار سطوح از سطح کدام در بیشتر گیلفورد(  هوشی ساختار )مدل شده انتخاب

 .باشد می اندوزش محل از بازیابی و است شده درك آنچه از است عبارت: حافظه

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

 وجوددارد

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

 جدید. های

 یعنی است آوریم، می خاطر به یاآنچه داریم طرخا به آنچه کفایت و شایستگی درستی، مورد در ارزشیابی عمل، در: تفکرارزشياب

 .اطالعات بودن مناسب مورد در قضاوت درواقع و مینشینیم داوری به میکنیم خلق بارآور تفکر در که را آنچه
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 ها داده تحليل و تجزیه روش

 .شد انجام زیر شرح به قسمت دو در دادهها تحلیل و تجزیه

 .جدول و درصد نی،فراوا اعالم شامل: توصیفی صورت به (1

 .فراوانی تفسیر و تحلیل شامل: تحلیلی صورت به ( 2

 درصد و گردید ثبت مربوطه جداول در آنها فراوانی بعد و گردید شمارش گیلفورد خالقیت شاخصهای با کتاب محتوای اول مرحله در

 گرفت. قرار تفسیر و تحلیل مورد نتایج سوم مرحله در و شد داده نمایش نمودار صورت به درصدها این دوم مرحله در و آورده دست به را

 

 ها یافته

 و واگرا تفکر تفکرهمگرا، شناختی، حافظه سطوح با ریاضی هشتم جدیدالتالیف درسی کتاب تمرین های فصل اول تطبیق میزان-1

 چقدراست؟ ارزشیاب تفکر

 نتایج گیلفورد عوامل هشتم براساس ریاضی جدیدالتالیف درسی اول کتاب فصلها تمرین تطبیق از آمده دست به های داده به توجه با

 :است شده حاصل زیر
 

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

 فصل اول
 19 0 2 11 3 فراوانی

 100 0 12.1 91.31 11.31 درصد

 

 یعنی واحد 3 درس، این در شده واحد مطرح 19 مجموع از که گرفت نتیجه توان باالمی جدول در مندرج اطالعات به توجه با

 واگرا،محتوای سطح در درصد 12.1 یعنی واحد2 ، همگرا تفکر سطح درصد در 91.31 یعنی واحد 11 ، شناختی حافظه سطح در درصد11.31

رادر این  توجه بیشترین کتاب میدهد نشان که است نشده هشناخت واحدی ارزشیاب تفکر بحث ودر است داده اختصاص خود به را کتاب

 است. داشته همگرا وتفکر شناختی حافظه به فصل

 و واگرا تفکر تفکرهمگرا، شناختی، حافظه سطوح با ریاضی هشتم جدیدالتالیف درسی کتاب تمرین های فصل دوم تطبیق میزان-2

 چقدراست؟ ارزشیاب تفکر

 نتایج گیلفورد عوامل هشتم براساس ریاضی جدیدالتالیف درسی دوم کتاب فصلها تمرین تطبیق از آمده دست به های داده به توجه با

 :است شده حاصل زیر

 

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

 فصل دوم
 12 0 0 3 1 فراوانی

 100 0 0 11.33 41.99 درصد

 

 41.99 یعنی واحد 1 درس، این در شده واحد مطرح 12 مجموع از که گرفت نتیجه توان باالمی جدول در مندرج اطالعات به توجه با

بحث  ودر است داده اختصاص خود به را کتاب همگرا،محتوای تفکر سطح درصد در 11.33 یعنی واحد 3 ، شناختی حافظه سطح در درصد

 همگرا وتفکر شناختی حافظه به رادر این فصل توجه بیشترین کتاب میدهد نشان که است نشده شناخته واحدی شیابارز تفکر تفکر واگرا و

 است. داشته

 و واگرا تفکر تفکرهمگرا، شناختی، حافظه سطوح با ریاضی هشتم جدیدالتالیف درسی فصل سوم کتاب تمرین های تطبیق میزان-3

 چقدراست؟ ارزشیاب تفکر

 گیلفورد عوامل هشتم براساس ریاضی جدیدالتالیف درسی سوم کتاب فصلها تمرین تطبیق از آمده دست به های داده به توجه با

 :است شده حاصل زیر نتایج
 

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

 فصل سوم
 11 0 0 10 1 فراوانی

 100 0 0 99.99 33.33 درصد
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 33.33 یعنی واحد 1 درس، این در شده واحدمطرح 11 مجموع از که گرفت نتیجه توان باالمی جدول در مندرج اطالعات به توجه با

 ودر است داده اختصاص خود به را کتاب ،محتوای همگرا تفکر سطح درصد در99.99 یعنی واحد 10 ، شناختی حافظه سطح در درصد

 وتفکر شناختی حافظه در این فصل به را توجه بیشترین کتاب میدهد نشان که است نشده شناخته واحدی ارزشیاب تفکر را وبحثتفکر واگ

 است. داشته همگرا

 واگرا تفکر تفکرهمگرا، شناختی، حافظه سطوح با ریاضی هشتم جدیدالتالیف درسی کتاب تمرین های فصل چهارم تطبیق میزان-4

 است؟چقدر ارزشیاب تفکر و

 گیلفورد عوامل هشتم براساس ریاضی جدیدالتالیف درسی چهارم کتاب فصلها تمرین تطبیق از آمده دست به های داده به توجه با

 :است شده حاصل زیر نتایج
 

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

 فصل چهارم
 26 1 2 20 9 فراوانی

 100 3.44 9.16 91.69 20.91 درصد

 

 یعنی واحد 9 درس، این در شده واحد مطرح 26 مجموع از که گرفت نتیجه توان باالمی جدول در مندرج اطالعات به توجه با

واحد  1واگرا، حسط در درصد 9.16 یعنی واحد2 ، همگرا تفکر سطح درصد در 91.69 یعنی واحد 20 ، شناختی حافظه سطح در درصد20.91

 به را در این فصل توجه بیشترین کتاب میدهد نشان که است داده اختصاص خود به را کتاب درصد به تفکر ارزشیاب محتوای 3.44یعنی 

 است. داشته همگرا وتفکر شناختی حافظه

 و واگرا تفکر تفکرهمگرا، ،شناختی حافظه سطوح با ریاضی هشتم جدیدالتالیف درسی کتاب تمرین های فصل پنجم تطبیق میزان-1

 چقدراست؟ ارزشیاب تفکر

 گیلفورد عوامل هشتم براساس ریاضی جدیدالتالیف درسی پنجم کتاب فصلها تمرین تطبیق از آمده دست به های داده به توجه با

 :است شده حاصل زیر نتایج
 

 جمع ابتفکر ارزشی تفکر واگرا تفکر همگرا حافظه شناختی عوامل خالقیت گیلفورد

 فصل پنجم
 11 0 1 10 3 فراوانی

 100 0 1.11 11.11 31.11 درصد

 

 31.11 یعنی واحد 3 درس، این در شده واحد مطرح 11 مجموع از که گرفت نتیجه توان باالمی جدول در مندرج اطالعات به توجه با

درصد به تفکر واگرا اختصاص داده  1.11واحد یعنی  1،  همگرا تفکر سطح درصد در 11.11 یعنی واحد 10 ، شناختی حافظه سطح در درصد

 همگرا وتفکر شناختی حافظه به را در این فصل توجه بیشترین کتاب میدهد نشان که است نشده شناخته واحدی ارزشیاب شده و به تفکر

 است. داشته

 و واگرا تفکر تفکرهمگرا، شناختی، حافظه سطوح با ریاضی هشتم جدیدالتالیف درسی کتاب تمرین های فصل ششم تطبیق میزان-9

 چقدراست؟ ارزشیاب تفکر

 گیلفورد عوامل هشتم براساس ریاضی جدیدالتالیف درسی فصل ششم کتابها تمرین تطبیق از آمده دست به های داده به توجه با

 است: شده حاصل زیر نتایج
 

 جمع تفکر ارزشیاب ر واگراتفک تفکر همگرا حافظه شناختی عوامل خالقیت گیلفورد

 فصل ششم
 12 0 2 9 4 فراوانی

 100 0 19.99 10 33.33 درصد

 

 33.33 یعنی واحد 4 درس، این در شده واحد مطرح 12مجموع  از که گرفت نتیجه توان باالمی جدول در مندرج اطالعات به توجه با

درصد به تفکر واگرا اختصاص داده  19.99واحد یعنی   2،  همگرا تفکر سطح رصد درد 10 یعنی واحد 9 ، شناختی حافظه سطح در درصد

 همگرا وتفکر شناختی حافظه در این فصل به را توجه بیشترین کتاب میدهد نشان که است نشده شناخته واحدی ارزشیاب شده و به تفکر

 است. داشته
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 و واگرا تفکر تفکرهمگرا، شناختی، حافظه سطوح با ریاضی هشتم یفجدیدالتال درسی کتاب تمرین های فصل هفتم تطبیق میزان-3

 چقدراست؟ ارزشیاب تفکر

 گیلفورد عوامل هشتم براساس ریاضی جدیدالتالیف درسی فصل هفتم کتابها تمرین تطبیق از آمده دست به های داده به توجه با

 :است شده حاصل زیر نتایج
 

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

 فصل هفتم
 23 0 3 22 2 فراوانی

 100 0 11.11 11.41 3.4 درصد
 

 11.41 یعنی واحد 2 درس، این در شده واحد مطرح 23 مجموع از که گرفت نتیجه توان باالمی جدول در مندرج اطالعات به توجه با

درصد به تفکر واگرا اختصاص  11.11واحد یعنی  3،  همگرا تفکر سطح درصد در  11.41 یعنی واحد 22 ، شناختی حافظه سطح در درصد

 است. داشته همگرا تفکر به رادر این فصل توجه بیشترین کتاب میدهد نشان که است نشده شناخته واحدی ارزشیاب داده شده و به تفکر

 و واگرا تفکر تفکرهمگرا، شناختی، حافظه سطوح با ریاضی هشتم یدالتالیفجد درسی کتاب تمرین های فصل هشتم تطبیق میزان-1

 چقدراست؟ ارزشیاب تفکر

 گیلفورد عوامل هشتم براساس ریاضی جدیدالتالیف درسی فصل هشتم کتابها تمرین تطبیق از آمده دست به های داده به توجه با

 :است شده حاصل زیر نتایج
 

 جمع تفکر ارزشیاب تفکر واگرا تفکر همگرا ناختیحافظه ش عوامل خالقیت گیلفورد

 فصل هشتم
 11 0 2 13 3 فراوانی

 100 0 11.11 32.22 19.99 درصد
 

 19.99یعنی  واحد 3درس  این در شده واحد مطرح 11 مجموع از که گرفت نتیجه توان باالمی جدول در مندرج اطالعات به توجه با

درصد به تفکر واگرا اختصاص  11.11واحد یعنی  2،  همگرا تفکر سطح درصد در  32.22 یعنی واحد 13 ، شناختی حافظه سطح در درصد

 است. داشته همگرا تفکر به رادر این فصل توجه بیشترین کتاب میدهد نشان که است نشده شناخته واحدی ارزشیاب داده شده و به تفکر

 و واگرا تفکر تفکرهمگرا، شناختی، حافظه سطوح با ریاضی هشتم جدیدالتالیف درسی کتاب تمرین های فصل نهم تطبیق میزان-6

 چقدراست؟ ارزشیاب تفکر

 نتایج گیلفورد عوامل هشتم براساس ریاضی جدیدالتالیف درسی فصل نهم کتابها تمرین تطبیق از آمده دست به های داده به توجه با

 :است شده حاصل زیر
 

 جمع تفکر ارزشیاب تفکر واگرا تفکر همگرا افظه شناختیح عوامل خالقیت گیلفورد

 فصل نهم
 14 0 0 11 3 فراوانی

 100 0 0 31.13 21.42 درصد
 

 21.42 یعنی واحد 3 درس، این در شده واحد مطرح 14مجموع  از که گرفت نتیجه توان باالمی جدول در مندرج اطالعات به توجه با

 ارزشیاب همگرا  اختصاص داده شده و به تفکر واگرا وتفکر تفکر سطح درصد در 31.13 یعنی واحد 11 ، شناختی ظهحاف سطح در درصد

 است داشته همگرا وتفکر شناختی حافظه در این فصل به را توجه بیشترین کتاب میدهد نشان که است نشده شناخته واحدی

 تفکر و واگرا تفکر شناختی،تفکرهمگرا، حافظه سطوح با هشتم ریاضی یفجدیدالتال درسی های کل کتابتمربن تطبیق میزان-10

 چقدراست؟ ارزشیاب

 نتایج گیلفورد عوامل براساس ریاضی هشتم جدیدالتالیف درسی تمرین های کل کتاب تطبیق از آمده دست به های داده به توجه با

 :است شده حاصل زیر
 

 جمع تفکر ارزشیاب تفکر واگرا همگراتفکر  حافظه شناختی عوامل خالقیت گیلفورد

 کل
 191 1 12 110 31 فراوانی

 100 0.92 3.41 91.32 23.9 درصد
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 23.9یعنی  واحد 31درس  این در شده واحد مطرح 191 مجموع از که گرفت نتیجه توان باالمی جدول در مندرج اطالعات به توجه با

واحد  1درصد به تفکر واگرا و  3.41واحد یعنی  12،  همگرا تفکر سطح درصد در  91.32 یعنی واحد 110 ، شناختی حافظه سطح در درصد

درصد به تفکر ارزشیاب اختصاص داده شده است. که نشان می دهد کتاب بیشترین توجه را به حافظه شناختی وتفکر همگرا و  0.92یعنی 

 اشته است.کمترین توجه را به تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب د
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 گيري نتيجه و بحث

واحد به حافظ  31کد گذاری شده ،  واحد 191 مجموع از که شود می مشاهدهکتاب ریاضی هشتم دوره اول متوسطه  به کلی نگاهی در

تفکر  واحد به 1درصد و  3.41واحد به تفکر واگرا یعنی  12درصد ،  91.32 یعنی همگرا تفکر بهواحد  110درصد ،  23.9شناختی یعنی 

 به توجه با .نماید فراهم خالقیت بروز برای را شرایط تواند می کمتر کتاب این بنابراین .است یافته اختصاصدرصد  0.92ارزشیاب یعنی 

 سطوح به گیلفورد خالقیت سطوح به توجه با کتاب ریاضی هشتم دوره اول متوسطه محتوای در دهد می نشان که آمده بعمل های بررسی

 این و است نگرفته صورت الزم توجه ارزشیاب تفکر و واگرا تفکر جمله از دیگر سطوح به ولی است شده توجه همگرا تفکر و یشناخت حافظه

 .میباشد گیلفورد خالقیت سطوح از سطح دو این به توجهی کم دهنده نشان امر

 تلقی اهمیت با خالقیت در که قطعی وعوامل شودمی مربوط واگرا تولید قسمت به منحصراً نه ولی مخصوصاً گیلفورد نظر به خالقیت

 نظر از که اصالت، و بیانی روانی تداعی، روانی ای، نشانه یا البداهه فی پذیری انعطاف ، عقیده روانی لغوی، روانی :از اند عبارت شوند می

 آن به عامل این کند، می اضافه را ائلمس به حساسیت نام به دیگری عامل .دارند قرار واگرا تولید چهارچوب در عوامل این همه گیلفورد

 ارزشیابی عمل جزو عامل این .یابد می در را آنها بینند نمی را مسائل دیگران که جایی آزمودنی آن، بوسیله که شود می اطالق ذهنی توانایی

 بتواند که محتوایی بینی پیش وریاضی هشتم دوره اول متوسطه  کتاب محتوای و ساختار در بازنگری بنابراین .شود می محسوب قضاوت یا

 سطوح با را ارزشیاب تفکر و واگرا تفکر بتواند که متونی از توانند می مؤلفین .است ضروری دهد پرورش آموزان دانش در را خالقیت مهارت

 که گرفت نتیجه توان می مطالب، این به توجه با .دهد افزایش را خالقیت که باشند هایی شیوه دنبال به و کنند استفاده کند، متعادل دیگر

 و تحقیقات تمامی "و است ناپذیر اجتناب و قطعی آن، با رویارویی که است مسایلی با بهتر مواجه برای پیرامون دنیای به نو نگاهی خالقیت،

 مقوله، این علمای اکثر و است خالقیت استعداد و توان بودن همگانی آن و دارند نظر اشتراك ویژگی یک روی خالقیت، به مربوط های آزمون

 (1373ی،آروند)  "دارند تأکید افراد در آن رشد قابلیت و بودن اکتسابی بر

 بسیار که جمله آن از گرفت نظر در را بنیادی راهبردهای و راهکارها باید مردم آحاد و فراگیران در خالق تفکر پرورش برای بنابراین

 .است درسی های کتاب محتوای به توجه باشد، نمی پذیر امکان خالقیت رام در موفقیت امکان آن به توجه بدون و دارد اهمیت

 

 پيشنهادها

 تفکر توجه به بیشترین هشتم  ریاضی جدیدالتالیف درسی کتاب در شده های دادهتمرین که داد نشان تحقیق این های یافته -1

 به را آنان و شود یادگیرندگان در خالقیت افزایش و ایجاد وجبم ها میتواندتمرین راستا این در که است ارزشیاب تفکر آن وکمترین همگرا

 به که دهند قرار را مطالبی کتاب هایتمرین تدوین و تهیه در درسی ریزان برنامه و مؤلفان که میشود پیشنهاد بنابراین کند وادار فعالیت

 .کند توجه ارزشیاب و تفکرواگرا

 سطح به را تأکید و توجه بیشترین هشتم ریاضی جدیدالتالیف درسی کتاب متن محتوای که داد نشان پژوهش این های یافته-2

 که نکته این به توجه با کرده، توجه ضعیفی حد در تفکرارزشیاب و تفکرواگرا جمله دیگراز سطوح به و داشته واگرا وتفکر شناختی حافظه

 مهارتهای از استفاده ها، پدیده علمی تفسیر علمی، کاوشگری ییعن علمی روش علمی، موضوعهای آنها در که ارزشیاب تفکر و درتفکرواگرا

 و مؤلفان که میشود پیشنهاد بنابراین است، اهمیت مورد هستند، دانشمندان فعالیت شیوه کننده تداعی که علمی نگرش داشتن نیز و علمی

 .نمایند توجه تفکرارزشیاب و واگرا تفکر به کتاب متن مطالب تنظیم و تهیه در درسی کتب نویسندگان
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