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 چکیده
 دوره ابتدایی از منظر شاخص خالقیت گیلفوردهای علوم تجربی پژوهش حاضر به تحلیل محتوای کتاب

پردازد که در این تحلیل، تکالیف واگرا به عنوان عامل ایجاد خالقیت تعیین شده و به بررسی میزان آن می
می این پژوهش یک تحلیل محتوای ک های علوم تجربی دوره ابتدایی پرداخته شده است.تکالیف در کتاب

 4ها دارای از آن جا که این کتاب .ای علوم تجربی دوره ابتدایی استهاست که جامعه آماری آن کتاب
ن یک از ای های هربخشهر یک از بخش علوم زیستی، علوم فیزیکی، علوم زمین و بهداشت بوده لذا از 

درس( به عنوان نمونه آماری برگزیده شده است. تکالیف 01طور تصادفی )مجموعاً ها یک درس بهکتاب
د و انپذیری، اصالت و سیال بودن کدگذاری شدههای انعطافنمونه آماری براساس ویژگی واگرا در این

 از تفاده شده که این ضریب در هریکآن از روش ضریب همبستگی بین کدگذاران اس یبرای برآورد پایای
 94/1و  79/1 ،78/1، 71/1، 11/1 های اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم به ترتیب برابر باهای علوم پایهکتاب

راوانی، ع فاز آمار توصیفی )جدول توزی های آماری با استفاده. تجزیه و تحلیل دادهبرآورد گردیده است
نتایج به دست آمده حاکی از آن است که  فراوانی درصدی و فراوانی درصدی تراکمی( انجام شده است.

از  های مختلف یکسان نبوده ولوم و پایههای عهای کتابیک از بخش میزان تکالیف واگرا ارائه شده در هر
 17/11ها باشد و میزان این نوع تکالیف در این کتابنظر سازماندهی طولی نیز دارای نظم مشخصی نمی

ارائه  یراها با یکدیگر میزان تکالیف واگباشند و در مقایسه پایهدرصد بوده و بقیه تکالیف از نوع همگرا می
و  4/09، دوم با 1/11، سوم با 9/11، پنجم با 5/54های اول با ترتیب مربوط به پایه تر به کمتر بهشده از بیش

 باشد.می درصد 5/01چهارم با 

 تتحلیل محتوا، علوم تجربی، خالقی: واژگان کلیدی
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 مقدمه
این ویژگی در کنار  یا آفرییندگی است7های ممتاز آدمی، خالقیت یکی از ویژگی

کم ی های مورد نیاز قرن بیست ومهارت وزانتقادی و ارتباطات جچون تفکر هایی هممهارت
که امروزه جهان بیشتر از هر زمان دیگر به افراد هوشمند به طوری( 0117، 0)سویک باشدمی

تر گشته و نیاز به شناسایی و پرورش و خالق نیاز دارد چرا که هر روز زندگی پیچیده
 گردد. ساس میهای خالق و آفریننده بیش از پیش احذهن

)به نقل از 1رید و پتیکز .های متعددی وجود داردها و توصیفدرباره خالقیت تعریف
درباره  های مختلفیهای گوناگون علمی دیدگاهکنند با توجه به رشته( بیان می4،0111گومز

کارآفرینی، با در تجارت  ،نوآوری با خالقیت در آموزش و پرورش .وجود دارد خالقیت
ز )به نقل ا گاردنرشود. معنا می ،اجرا و ساختنبا حل مسئله و در موسیقی  با ریاضیدر 

گوید به توانایی حل کردن مسائل، ساختن روش و طرح سواالت جدید ( می5،0171نونان
های ما با هم کار گویند. یا خالقیت حالتی از ذهن است که در آن همه هوشخالقیت می

طور واضح مراحل فرایند خالقیت را وید اگرچه تحقیقات بهگ( می0114)8رونی کنند.می
 فتد:ادهند اما مراحل زیر مواردی هستند که در وجود انسان در این فرایند اتفاق مینشان نمی

 دوره آمادگی: فرد به دنبال تعیین مسئله است -7
 شود.کند و حتی اذیت می: فرد با مسئله زندگی مییا خواب دوره نهفتگی -0
 شود.های مسئله روشن میدوره بصیرت: همه بخش -1
 شودها ظاهر میها و پاسخدوره الهام: ایده -4
بسط، تکمیل و ارزشیابی: ارزش فرآورده و پاسخ تولید شده سنجیده دوره تصدیق،  -5

 یابد.شود و تنش تسکین میمی

                                                           
1. creativity  

2. scoec 

3. Reid & Petocz  

4. Gomez  

5. Nunan  

6. Rooney  
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است که  ( دارای سه مؤلفه مهم7کند خالقیت مطابق شکل )بیان می (0118)7آدامز
تخصص به دانش، فن و روش  .4های تفکر خالقو مهارت 1، انگیزه0عبارتند از تخصص

مانند  یایههای تفکر خالق صالحیتدر انگیزه بیشتر انگیزه درونی و در مهارت ،مربوط بوده
 باشد.تفکر واگرا مطرح می

 
 های مهم خالقیت. مؤلفه1شکل 

 های تفکر خالق استاینجا حائز اهمیت است مهارتهای فوق آنچه که در از بین مؤلفه
ای هها را توسعه داد که در این میان تکنیکتوان با فراهم ساختن مجموعه شرایطی آنکه می

وجود هاسکمپر، استخوان ماهی، سینکتیکس، دلفی و غیره ب متعددی از قبیل بارش مغزی،
 شرایطی برای تولید و ساخت ایده نو ها با فراهم ساختنآمده است و هر کدام از این تکنیک

                                                           
1. Adams  

2. expertise  

3. motivation  

4. creative thinking skills  
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ا وضعیت ب توان دریافت که وجود موقعیتها میآیند. با بررسی این تکنیکبه اجرا در می
 هاست. آزاد و باز و تأکید بر تفکر واگرا از نقاط مشترک آن -هدف

لفورد نخستین گی .گردداهمیت تفکر واگرا در پرورش خالقیت به دیدگاه گیلفورد بر می
 و آن را عامل شناسی خالقیت مطرح نمودهسی است که مبحث تفکر واگرا را در روانک

(. تفکر واگرا در مقابل تفکر همگرا 7171)سیف،  استخالقیت و آفرینندگی معرفی کرده 
ه های قبلی بازتولید شده و با شرایط جدید به شیوقرار دارد. در تفکر همگرا اطالعات و پاسخ

، 7)ساویر اشدبفرایند این نوع تفکر بیشتر مربوط به هوش می .شودمیمنطقی مطابقت داده 
های موجود پاسخگوی شرایط جدید حلکه در تفکر واگرا اطالعات و راهحال آن (0118

در  .اشدبهای جدید میحلها و راهاین نوع تفکر به دنبال ساخت و تولید ایده نیستند بلکه
 (.7177 )فتحی واجارگاه، واقع تفکر واگرا بیانگر نوع بسیار باز و آزاد عمل فکری است

و  1پذیری)روانی(، انعطاف 0سیالی را ( سه ویژگی مهم تفکر واگرا7988) گیلفورد
کند که سیالی به تولید تعدادی اندیشه در یک زمان معین، )اصالت( معرفی می4تازگی

ئله های مختلف برای یک مسحلهای متنوع و غیرمعمول و راهاندیشهپذیری به تولید انعطاف
ژگی . البته به غیر از سه ویگرددهای منحصر به فرد و نو بر میحلو اصالت به استفاده از راه

های دیگری مانند ترکیب، تحلیل و غیره نیز برای تفکر واگرا وجود دارد اما ، مشخصهفوق
پذیری و تازگی سه ویژگی مهم تفکر واگرا ی، انعطافگاه گیلفورد سیالداز دی چون

از توضیح سایر موارد لذا در این پژوهش این سه ویژگی مدنظر بوده شوند محسوب می
 نظر شده است.صرف

تبع آن تفکر واگرا در رشد فردی و اجتماعی سبب شده که امروزه اهمیت خالقیت و به
اهداف عالی تعلیم و تربیت پرورش های آموزشی کشورهای مختلف یکی از در نظام

رسی های دهای آموزشی سعی دارند با طراحی و اجرای برنامهکه نظامبه طوری خالقیت باشد
 به نقل از احمدی، ،7994) . آیزنرمناسب نسبت به پرورش این استعداد انسان گام بردارند

خواندن و نوشتن های تفکر خالق درست مانند مهارت پرورش مهارت :کند( بیان می7175
هدایت و  معتقد است که( 7177) مهرمحمدیهای اولیه کودکی آغاز گردد. باید از سال

                                                           
1. sawyer 

2. fluency  

3. flexibility  

4. originality  
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ش تر پرورراهنمایی کودکان برای کشف و ایجاد مفاهیم و چیزهای تازه و به بیان ساده
د که ما بایستی مطمئن نک( نیز تاکید می0171)7کار هاست.خالقیت در کودکان از ضرورت

ارای وجود دارند زیرا کودکان دتلفیقی در برنامه درسی  به صورتیل و خالقیت باشیم تخ
  های عالی برای نوآوری و تفکر خالق در برخورد با مسائل هستند.پتانسیل

ر چندین عنصالزم است در طراحی، تدوین و اجرای برنامه درسی برای پرورش خالقیت 
این عناصر  .قرار گیرد مورد توجهریزان درسی و معلمان مهم برنامه درسی از سوی برنامه

. برای مثال در عنصر هدف پرورش تخیل کلیدی شامل هدف، محتوا، روش و ارزشیابی است
 بینیدر محتوا پیش ،گیرد( مدنظر قرار می0114 )ویگوتسکی، به عنوان پایه و اساس خالقیت

 هایحلدر ارزشیابی توجه به راه سواالت و تفکر واگرا، در روش اجرای تدریس خالق و
توانند شرایطی فراهم کنند که خالقیت را در یادگیرندگان جانشین و مختلف یک مسئله می

 . توسعه دهند
ای هنظر به اهمیت محتوا در تحقق اهداف و همچنین جایگاه واالی کتاب درسی در نظام

وا و نبه تلفیقی در محترسد خالقیت به عنوان یک جآموزشی متمرکز ضروری به نظر می
 و برخی از دروس شرایط مساعدتری های یادگیری مدنظر قرار گیردکتب درسی کلیه حوزه

 (7915 )ریتسون و اسمیت، کنند برای مثال هنر مظهر خالقیت استبرای این منظور فراهم می
قیت فراهم خالبستر مناسبی برای پرورش توانند میدروس دیگری مانند انشاء و علوم نیز  یا

منظر  یی ازاز این رو در این جا سعی شده است کتب درسی علوم تجربی دوره ابتدا .نمایند
القیت توسعه خ ،در درس علوم و بررسی قرار گیرد زیرا تحلیلمورد  میزان توجه به خالقیت

 اما .(7111 )امانی و همکاران، به عنوان یکی از اهداف مهم مدنظر بوده است و آفرینندگی
( در 7111) کیامنش و نوریآموزان است. شواهد حاکی از ضعف تفکر خالق در بین دانش

از نظر  آموزان ایرانیکنند دانشالمللی تیمز بیان میلعه بینهای سومین مطابررسی یافته
( در بررسی 7119قادری ) .های اساسی هستندهای فرایندی و عملکردی دچار ضعفمهارت

ب علوم تجربی گیرد در کتتجربی دوره ابتدایی ایران و آمریکا نتیجه میتطبیقی کتب علوم 
 می و جهانیقاس توجه شده است.بیشتر های متنوع آمریکا به پرورش تفکر واگرا و موقعیت

درصد اهداف این  5/8ها نت معتقدند( با ارزیابی اهداف کتب علوم دوره ابتدایی 7171)
( با بررسی 7190) امیر تیموری و دیگران قرار دارند.)خالقیت(  طبقه آفریدنها در کتاب

                                                           
1. Carr  
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کنند های خالقیت بیان میمیزان انطباق محتوای کتاب علوم تجربی دوم دبستان با مؤلفه
درصد است لذا از لحاظ توجه  01های خالقیت ضریب درگیری محتوای این کتاب با مؤلفه

ی نیاز به بازنگری و اصالحات اساسهای خالقیت کتاب علوم تجربی دوم دبستان به مؤلفه
 دارد.

هایی که از آنها یاد شد یا معطوف به کتاب علوم یک پایه تحصیلی بوده و یا پژوهش
از این  .انجام گرفته است های مختلف و واحدهای تحلیل دیگریوضوع خالقیت با دیدگاهم

ی موردنظر هاکل کتب علوم تجربی دوره ابتدایی آن هم با شاخصدر این تحقیق  رو
نظر معروف در زمینه خالقیت  مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص گیلفورد به عنوان صاحب

خالق  هایآموزان را به فعالیتعلوم تجربی دوره ابتدایی تا چه اندازه دانش هایکتابشود 
 به این ترتیب سواالت پژوهش به قرار زیر است: د؟ندارو تفکر واگرا وا می

تکالیف ارائه شده در کتاب علوم تجربی پایه اول ابتدایی واگرا  تا چه اندازه -7
 باشند؟می

تکالیف ارائه شده در کتاب علوم تجربی پایه دوم ابتدایی واگرا تا چه اندازه  -0
 باشند؟می

تکالیف ارائه شده در کتاب علوم تجربی پایه سوم ابتدایی واگرا تا چه اندازه  -1
 باشند؟می

ائه شده در کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی واگرا تکالیف ارتا چه اندازه  -4
 باشند؟می

تکالیف ارائه شده در کتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی واگرا تا چه اندازه  -5
 باشند؟می

 علوم زمین علوم فیزیکی، بخش علوم زیستی، 4تکالیف ارائه شده در تا چه اندازه  -8
 باشند؟ابتدایی واگرا می دورهعلوم تجربی  هایکتابو بهداشت 

 ند؟باشهای علوم تجربی واگرا میتکالیف ارائه شده در کل کتابتا چه اندازه  -1
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 روش 
کمی  7یکاربردی است که از الگوی تحلیل محتوا -پژوهش حاضر یک تحقیق توصیفی 

م های علوکل کتاب پژوهشجامعه آماری این  جامعه و نمونه آماری: ستفاده گردیده است.ا
بخش  4دارای  های علوم تجربیباشد. از آنجا که هریک از کتابتجربی دوره ابتدایی می

یک درس  باشند از هر بخش، علوم فیزیکی، علوم زمین و بهداشت میبه ترتیب علوم زیستی
درس به عنوان نمونه آماری که مشخصات  01به طور تصادفی انتخاب گردیده که در مجموع 

 مورد بررسی قرار گرفته است.  ،آمده 7آنها در جدول 

 نمونه آماری برگزیده شده .1جدول 

 

 

فراگیر  واداشتن ،ش خالقیترطور که ذکر گردید گیلفورد برای پروهمان :ابزار پژوهش
دهد لذا واحد تحلیل دراین تحقیق تکالیف ارائه شده به تفکر واگرا را مورد تاکید قرار می

های واگرا و مقولهدر کتب علوم تجربی دوره ابتدایی بوده که از نظر عامل تفکر 
ند که اپذیری و سیال بودن مورد بررسی قرار گرفتههای( آن یعنی اصالت، انعطاف)ویژگی

                                                           
1. content analysis  
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ها در تکلیف، آن تکلیف به عنوان تکلیف واگرا در صورت وجود هر کدام از این مقوله
 محسوب شده است.

برای برآورد پایایی از روش محاسبه پایایی بین کدگذاران استفاده شده، به این منظور 
دوره ابتدایی بودند در مورد چگونگی تحلیل تکالیف ابتدا محقق کدگذاران را که معلمان 

های انتخاب شده دو بار توسط کدگذاران مختلف کدگذاری آموزش داده سپس نمونه
بستگی بین کدگذاران محاسبه شده که ضریب به دست آمده و بعد از آن ضریب هم گردیده

، 78/1، 71/1، 11/1های اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم به ترتیب برابر با یک از پایه در هر
 باشد.یم 94/1و  79/1

های مربوطه از آمار توصیفی برای تجزیه و تحلیل داده :هاتحلیل دادهو روش تجزیه 
درصدی و فراوانی درصدی تراکمی( استفاده گردیده که ابتدا )جدول فراوانی، فراوانی 

ا هها جداگانه استخراج گردیده سپس هر یک از بخشهای مربوطه در هریک از پایهشاخص
در نهایت  ها وبزیکی، علوم زمین و بهداشت کل کتاهای علوم زیستی، علوم فییعنی بخش

 ها با هم دیگر مقایسه شده است.هر یک از پایه

 هاافتهی
تکالیف ارائه شده در کتاب علوم تجربی پایه اول ابتدایی واگرا  تا چه اندازهسوال اول: 

 باشند؟می

 های آماری مربوط به پایه اول ابتداییشاخص .2جدول 

 درس بخش
تعداد کل 

 تکالیف
تعداد تکالیف 

 واگرا
فراوانی درصدی تکالیف 

 واگرا
 %05 0 7 جانوران علوم زیستی

علوم 
 فیزیکی

 %7111 5 5 آهنربا

 %81 1 5 سنگ علوم زمین

 بهداشت
سالم و قوی 

 باشید
4 0 51% 

 %5/54 70 00 *** کل

های انتخاب شده ارائه شده در هریک از نمونه میزان تکالیف واگرا 0با توجه به جدول 
، 711 ،05های علوم زیستی، علوم فیزیکی، علوم زمین و بهداشت به ترتیب برابر با از بخش
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ترین فراوانی درصدی مربوط به درصد بوده که بیش 5/54درصد و در مجموع  51،  81
 باشد.بخش علوم زمین و کمترین آن مربوط به بخش علوم زیستی می

از تکالیف ارائه شده در کتاب علوم تجربی پایه دوم ابتدایی  تا چه اندازهسوال دوم: 
 باشند؟واگرا می

 مربوط به پایه دوم ابتدایی های آماریشاخص .3جدول 

 درس بخش
تعداد کل 

 تکالیف
تعداد تکالیف 

 واگرا
فراوانی درصدی تکالیف 

 واگرا

 علوم زیستی
محل زندگی گیاهان و 

 جانوران
77 1 0/01% 

 %7/01 5 04 صدا علوم فیزیکی
 %48 8 71 هوا علوم زمین
 %1/11 7 1 رشد بدن بهداشت

 %4/09 75 57 *** کل

های انتخاب یک از نمونه ارائه شده در هر میزان تکالیف واگرا 1جدول نتایج با توجه به 
، 0/01ا ین و بهداشت به ترتیب برابر بهای علوم زیستی، علوم فیزیکی، علوم زمشده از بخش

ترین فراوانی درصدی مربوط درصد بوده که بیش 4/09درصد و در مجموع  1/11، 48، 7/01
 باشد.می فیزیکیو کمترین آن مربوط به بخش علوم  بهداشتبه بخش 

تکالیف ارائه شده در کتاب علوم تجربی پایه سوم ابتدایی واگرا  تا چه اندازهسوال سوم: 
 باشند؟می

 های آماری مربوط به پایه سوم ابتداییشاخص .4جدول 

 درس بخش
تعداد کل 

 تکالیف
تعداد تکالیف 

 واگرا
فراوانی درصدی تکالیف 

 واگرا
 %15/17 5 78 دارجانوران مهره علوم زیستی

علوم 
 فیزیکی

 %5/01 4 71 انرژی چیست

 %11/11 1 9 دریاها علوم زمین

 بهداشت
های اندام

 حرکتی
71 4 41% 

 %1/11 78 50 *** کل
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های انتخاب یک از نمونه ارائه شده در هر میزان تکالیف واگرا 4جدول نتایج با توجه به 
، 15/17های علوم زیستی، علوم فیزیکی، علوم زمین و بهداشت به ترتیب برابر با بخششده از 

ترین فراوانی درصدی درصد بوده که بیش 1/11درصد و در مجموع  41، 11/11، 5/01
 باشد.می فیزیکیو کمترین آن مربوط به بخش علوم  بهداشتمربوط به بخش 

تکالیف ارائه شده در کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی  تا چه اندازهسوال چهارم: 
 باشند؟واگرا می

 های آماری مربوط به پایه چهارم ابتداییشاخص .5جدول 

 درس بخش
تعداد کل 

 تکالیف
تعداد تکالیف 

 واگرا
فراوانی درصدی تکالیف 

 واگرا
 %11 8 01 غذاسازان بزرگ علوم زیستی

علوم 
 فیزیکی

 %0/01 4 77 مخلوط

 %11 8 01 هاسنگ علوم زمین

 بهداشت
دستگاه گردش 

 خون
01 4 7/74% 

 %5/01 01 75 *** کل

 

های انتخاب شده یک از نمونه ارائه شده در هرمیزان تکالیف واگرا  5با توجه به جدول 
، 0/01، 11های علوم زیستی، علوم فیزیکی، علوم زمین و بهداشت به ترتیب برابر بااز بخش

ترین فراوانی درصدی مربوط به درصد بوده که بیش 5/01درصد و در مجموع  7/74، 11
 د.باشمی بهداشتعلوم زمین و کمترین آن مربوط به بخش های علوم زیستی و بخش
تکالیف ارائه شده در کتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی تا چه اندازه وال پنجم: س

 باشند؟واگرا می

 های آماری مربوط به پایه پنجم ابتداییشاخص .6جدول 
تعداد کل  درس بخش

 تکالیف
تعداد تکالیف 

 واگرا
فراوانی درصدی تکالیف 

 واگرا
 %4/07 8 07 جاندران ساده علوم زیستی

علوم 
 فیزیکی

 %8/14 9 08 تغییرات مواد
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 %4/09 5 71 بخشخاک زندگی علوم زمین
انسان و محیط  بهداشت

 زیست
19 74 7/11% 

 %9/11 14 771 *** کل

های انتخاب یک از نمونه ارائه شده در هر میزان تکالیف واگرا 8جدول نتایج با توجه به 
، 4/07های علوم زیستی، علوم فیزیکی، علوم زمین و بهداشت به ترتیب برابر باشده از بخش

فراوانی درصدی ترین درصد بوده که بیش 9/11درصد و در مجموع  4/09،7/11، 8/14
 اشد.بمربوط به بخش علوم فیزیکی و کمترین آن مربوط به بخش علوم زیستی می

بخش علوم زیستی، علوم فیزیکی،علوم  4تا چه اندازه تکالیف ارائه شده در سوال ششم: 
 باشند؟های  علوم تجربی دوره ابتدایی واگرا میزمین و بهداشت کتاب

های کتب علوم تجربی دوره ابتدایی در جداول شهای این سوال به تفکیک بخیافته
 به شرج زیر آمده است: 77تا  1شماره 

 های علوم تجربی دوره ابتداییهای آماری مربوط به بخش علوم زیستی کتابشاخص .7جدول 
 کل پنجم چهارم سوم دوم اول پایه

 10 71 01 78 77 7 تعداد کل تکالیف
 07 5 8 5 1 0 تعداد تکالیف واگرا

 78/09 4/09 11 15/17 0/01 05 فراوانی درصدی

 های انتخاب شده ازنمونه میزان تکالیف واگرا ارائه شده در 1جدول نتایج با توجه به 
ترین درصد بوده که بیش 78/09های علوم تجربی دوره ابتدایی بخش علوم زیستی کتاب

 باشد.پایه اول میفراوانی درصدی مربوط به پایه سوم و کمترین آن مربوط به 

 های علوم تجربی دوره ابتداییهای آماری مربوط به بخش علوم فیزیکی کتابشاخص .8جدول 
 کل پنجم چهارم سوم دوم اول پایه

 90 07 77 71 04 5 تعداد کل تکالیف
 04 8 4 4 5 5 تعداد تکالیف واگرا

 17/08 40/07 0/01 5/01 7/01 711 فراوانی درصدی

 های انتخاب شده ازمیزان تکالیف واگرا ارائه شده در نمونه 7جدول نتایج با توجه به 
ترین درصد بوده که بیش 71/08 های علوم تجربی دوره ابتداییبخش علوم فیزیکی کتاب

 .باشدمی چهارمو کمترین آن مربوط به به پایه  اول فراوانی درصدی مربوط به پایه
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 های علوم تجربی دوره ابتداییبخش علوم زمین کتاباری مربوط به های آمشاخص .9جدول 
 کل پنجم چهارم سوم دوم اول پایه

 11 08 01 9 71 5 تعداد کل تکالیف
 01 9 8 1 8 1 تعداد تکالیف واگرا

 11 8/14 11 1/11 48 81 فراوانی درصدی

های انتخاب شده از در نمونه میزان تکالیف واگرا ارائه شده 9جدول نتایج با توجه به 
ترین فراوانی درصد بوده که بیش 11های علوم تجربی دوره ابتدایی بخش علوم زمین کتاب

 باشد.درصدی مربوط به پایه اول و کمترین آن مربوط به به پایه چهارم می

 های علوم تجربی دوره ابتداییکتاب بهداشتهای آماری مربوط به بخش شاخص .11جدول 
 کل پنجم چهارم سوم دوم اول پایه

 71 19 01 71 1 4 تعداد کل تکالیف
 05 74 4 4 7 0 تعداد تکالیف واگرا

 70/11 7/11 7/74 41 11/11 51 فراوانی درصدی

 های انتخاب شده ازنمونه میزان تکالیف واگرا ارائه شده در 71جدول نتایج با توجه به 
ترین فراوانی درصد بوده که بیش 70/11های علوم تجربی دوره ابتدایی کتاب بهداشتبخش 

 باشد.می چهارمو کمترین آن مربوط به به پایه  اولدرصدی مربوط به پایه 
م: چه میزان از تکالیف ارائه شده در کتب علوم تجربی دوره ابتدایی واگرا فتهسوال 

 باشند؟می

ای هبه تفکیک بخشدوره ابتدایی های علوم تجربی های آماری مربوط به کل کتابشاخص .11جدول 
 های مختلفو پایهآن 

پایه و 
 بخش

علوم 
 زیستی

علوم 
 یفیزیک

علوم 
 زمین

 کل پنجم چهارم سوم دوم اول کل بهداشت

تعداد 
کل 

 تکالیف
10 90 11 71 101 00 57 50 75 9/11 101 

تعداد 
تکالیف 

 واگرا
07 04 01 05 91 70 75 78 01 14 91 

فراوانی 
 درصدی

78/09 17/08 11 70/11 17/11 5/54 4/09 1/11 5/01 771 17/11 
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های انتخابی از میزان تکالیف واگرا ارائه شده در نمونه 77های جدول با توجه به داده
و فراوانی درصدی تکلیف بوده  91تکلیف  101مجموع  کتب علوم تجربی دوره ابتدایی از

ها با یکدیگر، میزان تکالیف واگرا ارائه شده باشد که در مقایسه بخشدرصد می 17/11آن 
، علوم 70/11، بهداشت با 11با  علوم زمین هایبه بخش از بیشتر به کمتر به ترتیب مربوط

 ها باباشد. همچنین در مقایسه پایهدرصد می 17/08و علوم فیزیکی با  78/09زیستی با 
، 5/54ای اول همتر به ترتیب در پایهتر به کیکدیگر، میزان تکالیف واگرا ارائه شده از بیش

 باشد.درصد می 5/01و چهارم  4/09، دوم 1/11، سوم 9/11پنجم 

 گیریبحث و نتیجه
های تابهای کیک از بخش با توجه به نتایج به دست آمده، میزان تکالیف ارائه شده در هر

ینکه در با توجه به ا .باشدعلوم دوره ابتدایی یکسان نبوده و از نظم مشخصی برخوردار نمی
ها به ترتیب علوم زیستی، علوم فیزیکی، علوم ها سازماندهی طولی بخشهر یک از کتاب

دای های علوم زیستی و فیزیکی که در ابتبخشزمین و بهداشت بوده فراوانی درصد تراکمی 
درصد بوده و همین شاخص در دو بخش پایانی یعنی  41/01باشند برابر با کتاب می

های ها به جز بخشباشد و در تمام بخشدرصد می 11/11های علوم زمین و بهداشت بخش
از  ائه شدهبیشتر تکالیف ارمربوط به کتاب پایه اول،  علوم فیزیکی، علوم زمین و بهداشت

 باشند.نوع همگرا می
 که میزان ارائه تکالیفهای مختلف نیز صادق است به طوریمطلب باال در مورد پایه

کند ولی فراوانی درصد تراکمی های مختلف از توالی مشخصی پیروی نمیدر پایه واگرا
های باالتر )چهارم و پنجم( درصد و در پایه 9/18تر )اول و دوم( های پایینتکالیف واگرا پایه

های درصد بیشتر از پایه 07/9تر های پایینباشد که این شاخص در پایهدرصد می 89/01
 باشد.می باالتر

کتب علوم تجربی دوره ابتدایی  کل تکالیف واگرای 77جا که طبق جدول شماره از آن
میزان کم  یافته یعنی باشند ایندرصد بوده و اکثر تکالیف ارائه شده از نوع همگرا می 17/11

م تر از کتب علو( که کتب علوم تجربی آمریکا بیش7119با نتایج قادری ) تکالیف واگرا
( که میزان 7190) های امیرتیموری و دیگرانفتهتفکر واگرا توجه دارند و یا به تجربی ایران 

مطابقت دارد. اما یافته  ،باشددرصد می 01های خالقیت کمتر از درگیری محتوا با مؤلفه
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علوم درصد از اهداف  5/8که تنها  (7171پژوهش حاضر با نتیجه تحقیق قاسمی و جهانی )
ینندگی تر به خالقیت و آفرماز این نظر که کهر چند ن قرار دارند دوره ابتدایی در طبقه آفرید

د تحلیل واحاین تفاوت به  و تفاوت بیشتری داردتوجه شده مطابقت دارد ولی از نظر مقدار 
دنظر به عنوان واحد تحلیل م آمیزدر پژوهش حاضر تکالیف واگرا و خالقیت گردد زیرابر می

 در تحقیق قاسمی و جهانی اهداف آموزشی مورد بررسی قرار گرفته است. کهبوده حال آن
ردان و تکالیف خواسته شده از شاگ هاوهش نشان داد که بیشتر فعالیتهای این پژیافته

را کتب علوم تجربی دوره ابتدایی از نوع واگ از نوع همگرا بوده و کمتر از یک سوم تکالیف
های معلم و شاگردان درسی به نوعی راهنمای فعالیتهای جا که کتابباشد. از آنمی
های واگرا در کتب علوم تجربی، ضعف اساسی باشند با این میزان تکالیف و فعالیتمی

 .از انتظار نیست فرایندی و عملکردی دور هایموزان در تفکر خالق و حتی مهارتآدانش
الزم است خالقیت به عنوان یک مهارت اساسی  که مطابق دیدگاه آیزنر، کار و غیرهدر حالی

های مختلف یادگیری باشد لذا هایی مانند خواندن و نوشتن مورد توجه حوزهار مهارتندر ک
و انجام اصالحات اساسی در محتوای این کتب نسبت به پرورش خالقیت ضروری  یبازنگر

ا و هها، فعالیتی پرسشتوان مواردی از قبیل باز طراحرسد. در این خصوص میبه نظر می
مورد نظر در جهت واگرا بودن، تلفیق هنر با علوم جهت فراهم ساختن بستر  تکالیف
پرورش  هایی برایبینی فعالیتهای آزاد، اهمیت دادن به قوه تخیل کودکان و پیشفعالیت

 ایههای مختلف کتاب علوم تجربی آن هم در کلیه پایهتخیل، توجه یکسان و همزمان بخش
آفرینی سایر شنقمحتوا نیز بتواند بستر مناسبی برای  ،را انجام داد تا پس از هدف تحصیلی

ایی هو با فعالیت نمایدپرورش خالقیت مهیا  در (روش و ارزشیابیعناصر برنامه درسی )
نسبت به تحقق هدف پرورش خالقیت امیدوار چون تدریس خالق، ارزشیابی باز و غیره هم

 بود.

 منابع
(.بررسی میزان همخوانی و هماهنگی بین سه برنامه درسی قصد 7175احمدی، غالمعلی.)

فصلنامه شده، اجرا شده و کسب شده در برنامه جدید آموزش علوم  دوره ابتدایی. 
 .57-90(: 0)00، تعلیم و تربیت



 27                                                   .... شاخص منظر از ابتدایی دوره تجربی علوم هایکتاب محتوای تحلیل

. ای معلم علوم تجربی اول راهنماییکتاب راهنم(. 7111امانی تهرانی، محمود و همکاران.)
 تهران: شرکت چاپ و نشر کتب درسی.

(. 7190) مصطفی. ،؛ ساریخانی، راحله و ساالریزارع، محمدمحمدحسن؛  امیرتیموری،
ت و سطوح های خالقیبررسی میزان انطباق کتاب علوم تجربی سال دوم دبستان با مؤلفه

 .787-775(: 1)1، فصلنامه ابتکار و خالقیت در علوم انسانیباالی حیطه شناختی بلوم. 

 : آگاه.چاپ دوازدهم. تهران . ویراست پنجم،شناسی پرورشیروان(. 7171اکبر.) سیف، علی

ضیات ریا  المللی تیمزهای سومین مطالعه بینیافته (.7111.)رحمان  ،نوریو  علیرضا،کیامنش
 .واحد انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت ،00تک نگاشت شماره  .دوره ابتدایی

. تهران: نشر ریزی درسیاصول و مفاهیم اساسی برنامه(. 7177) واجارگاه،کورش.فتحی 
 دانشگاهی بال.

های درسی و راهنمای معلم علوم دوره یقی کتاببررسی تطب(. 7119قادری، مصطفی.)
تار بندی شناختی بلوم، بعد اعمال فکری در ساخابتدایی ایران با آمریکا براساس طبقه

 ،نامه کارشناسی ارشد. پایانهای آموزشی مریلبندی هدفطبقههوشی گیلفورد و 
 دانشگاه تربیت معلم تهران.

(. ارزیابی اهداف و محتوای کتب علوم تجربی دوره 7171قاسمی، فرشید و جهانی، جعفر.)
-84(: 71)1 ،مه مطالعات برنامه درسیفصلناابتدایی از دیدگاه الگوی خالقیت پلسک. 

19. 

انتشارات  تهران: .آموزش هنر،چیستی،چرایی وچگونگی. (7171) محمود. مهرمحمدی،
 .مدرسه
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