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چکیده

هدف از این پژوهش ،بررسی محتواي کتابهای درسي آموزش هنر دوره راهنمایی بر اساس عوامل خالقيت است که
بهای آموزش هنر دورهی راهنمایی
به روش تحلیل محتوای کمی انجام شده است .جامعه آماری پژوهش ،شامل کتا 

در سال تحصیلی  1389 - 90میباشد .حجم نمونه به روش نمونه گیری هدفمند ،برابر با حجم جامعه انتخاب گردید.

برای مطالعه این پژوهش از فرم تحلیل محتوای محقق ساخته الگوی خالقیت گیلفورد استفاده شد .روایی این ابزار

توسط صاحب نظران و متخصصان تعليم و تربيت مورد تایید قرار گرفت؛ و پایایی آن با استفاده از فرمول پايايي

هولستی  0/29بدست آمد .براي تحليل محتواي كتاب درسي آموزش هنر دوره راهنمايي از يك طرح كد گذاري

استفاده گرديد و دادهها به کمک آمار توصیفی (فراوانی ،درصد و میانگین) و روشهای تحلیلی (تحلیل و تفسیر

فراوانی و درصدها) مورد تحلیل قرار گرفت .یافتهها نشان داد که از میان مؤلفههای خالقیت گیلفورد محتوای هر سه
کتاب بیشترین سهم را به تفکر همگرا (میانگین  5 7. 5درصد) و کمترین سهم را به تفکر ارزشیاب (میانگین 5.51

بها دارد و حافظه
درصد) داده است .تفکر واگرا درصد نسبت ًاًا خوبی (میانگین  67 . 34درصد) را در محتوای کتا 
تها کمتر
شناختی بیشتر در متون هر سه کتاب مورد توجه قرار گرفته (میانگین  42.91درصد) و در تصاویر و فعالی 
(میانگین  6.24درصد) لحاظ شده است؛ لذا میتوان نتیجه گرفت که کتابهای هنر هر سه پایه نسبت به کتب دیگری

که توسط محققین دیگر مورد تحلیل قرار گرفته است از واگرایی بیشتری برخوردار بوده است ولی با توجه به اینکه

یشود و به میزان خیلی کم در هر سه کتاب به آن
تفکر ارزشیاب نیز جز مؤلفههای مهم در خالقیت محسوب م 
پرداخته شده است میتوان گفت شکافی اساسی بین برنامه درسی هنر و خالقیت وجود دارد که باید بازنگری شود.

کلید واژهها :خالقیت ،هنر و خالقیت ،کتاب درسی هنر ،کتاب هنر راهنما یی  ،الگوی خالقیت گیلفورد

دریافت مقاله1 39 1/ 12 / 12 :

پذیرش مقاله1392 /4/ 19 :

 -1کارشناس ارشد ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
mohammadi173a@yahoo.com
 -2دانشیار ،گروه علوم تربيتي ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی ،تهران ،ایران

 -3استادیار ،گروه علوم تربيتي ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی ،تهران ،ایران
 -4مربی ،گروه علوم تربيتي ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران
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مقدمه

امروزه جامعهی ما بيش از هرزمان ديگري به افراد هوشمند و خالق نياز دارد .هر قدر جهانی كه

یشود ،نیاز به شناسايي و پرورش ذهنهاي خالق و آفریننده نیز
در آن زندگي میكنيم پيچيده تر م 

مترین مسائل در قلمرو
یگردد ،به همين دليل در شرایط كنوني مسئله خالقيت مه 
بیشتر م 

روانشناسي آموزشگاهي  -به اخص برنامههای درسی -میباشد( .مل يك  .)711 : 1386 ،به عبارت

ديگر ،انسانهاي مدرن در زمان بحرانهاي شديد اجتماعي زندگي میكنند از اين رو ضرورت
براي سرمايه گذاري در خالقيت ،كليد پيشرفت اجتماعي تلقي میشود (استاجانوا ) 2010 ،1به

اعتقاد «توينبی( »2ترجمه کریمی ) 387 1،اگر جامعه نتواند از موهبت خالقيت بيشترين استفاده را

بكند و باالتر از اين اگر اين توانايي را سركوب كند ،انسان از حق ذاتياش – يعني اشرف

مخلوقات بودن -محروم شده است .با این حال بسیاری ،چنین میپندارند که خالقیت یک ویژگی

یشوند .اما امروزه ثابت شده است که
ذاتی است که تنها برخی از افراد خوشبخت با آن متولد م 
این توانایی در نوع بشر عمومیت دارد و همه در هنگام تولد به درجات گوناگون دارای این

استعداد هستند .درک موضوع خالقیت مستلزم یادگیری مطالب گوناگون از راه گذراندن

دورههای آموزشی مناسب است .این دورههای آموزشی میتواند بر مبنای مطالعه افکار افراد

خالق ،انجام طرحهای خالقیت ،تمرینهای خالقیت و جلسات بارش فکری برگزار شود به این

یکه با ایجاد جلسات تبادل افکار میتوان به بهترین ایدهها دست یافت (حسینی.) 387 1 ،
معن 
بنابراین تدريس تفكر خالق ،يك راه مفيد براي افزايش قابليت ابتكار و خالقيت است
(آگوستوفرناند 3و ديگران.)9 00 2 ،لذا ضروري است جوامع در برنامهريزيهاي درسي خود براي

بهای درسی تا چه حد توانستهاند خالقیت را
تعليم و تربيت خالق ،اولويت قائل شوند .اینکه کتا 
بها از عوامل موثر پرورش
تحت پوشش قرار دهند موضوع بحث و بررسی است زیرا این کتا 

خالقیت در برنامههای درسی به شمار میآیند و چنان چه در نظام آموزشي ،كتاب درسي تنها منبع
تدريس باشد و از طرفي در محتواي آن چيزي به عنوان شيوههاي انديشيدن يا پرورش خالقيت

منظور نشده باشد ،مسلم ًاًا براي دانشآموز فرصتي فراهم نخواهد شد تا از چهارچوب محدود كتاب
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درسي خود ،پا را فراتر گذارده و به دنيايي فراتر از محدودهي تنگ برنامه درسي خود بينديشد.

بها مورد تحلیل و بررسی قرار گیرند تا میزان توجه و
بنابراین ضرورت دارد تا محتوای این کتا 

نقاط ضعف و قوت مرتبط در آنها شناسایی شده و در جهت رفع یا تقویت آنها اقدام شود .در

شهای مختلفی انجام شده است .برای نمونه رحمنی (  ) 1390در پژوهشی با عنوان
این راستا پژوه 

«تحلیل محتوای کتاب فارسی پایه اول ابتدایی بر اساس عوامل خالقیت گیلفورد» به این نتیجه
رسیده است که بیشتر محتوای کتاب فارسی (بخوانیم و بنویسیم) پایه اول ابتدایی در حافظه

شناختی قرار دارد و در مقایسه با آن به سطح تفکر واگرا کمتر توجه شده است .همچنین شهمیر

(  ) 1390در پژوهشی با این عنوان «تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی دوره راهنمایی بر اساس

عوامل خالقیت پلسک» به این نتیجه رسیده است که بیشتر محتوای کتاب علوم تجربی دوره

یدهد .در تحقیقی که
شآموزان پرورش م 
راهنمایی بیشتر حافظه پرور است و کمتر خالقیت را دان 
توسط سلیمی (  ،) 13 90قاسمی (  ) 1389و عیناوی (  ) 1383در زمینه «بررسی کتابهای علوم تجربی

راهنمایی بر اساس خالقیت گیلفورد» انجام شده است به این نتیجه رسیدهاند که کتاب علوم دوم

راهنمایی بیشتر بر سطح حافظه شناختی تاکید دارد و بین سطوح مختلف اعمال ذهنی گیلفورد
تعادلی وجود ندارد .در تحقیقی كه در سال ( ) 387 1توسط مهدوي پور تحت عنوان تحلیل

تهای
محتواي كتاب شيمي نظام جدید متوسطه از نظر تطبیق با عوامل خالقيت گيلفورد و مهار 
حل مسئله انجام گرفت و به اين نتايج رسيد كه پرسشها ،فکر کنید ،سؤاالت و تکالیف موجود در

متن كتاب درسي شيمي از نظر تطبیق با عوامل خالقيت گيلفورد بيشتر به سطح تفكر همگرا تعلق

دارد و تحقيقات موجود در کتاب شيمي از نظر تطبیق با عوامل خالقيت گيلفورد بیشتر به سطح

حافظه شناختي تعلق دارد .كريمی(  ) 387 1در «بررسي تحليل محتواي كتابهاي شكوفه  1و

شكوه  2و شكوفه  3ويژه نوآموزان دوره آمادگي استان بر اساس عوامل خالقيت گيلفورد» به این

نتیجه رسیده است .از بررسي كلي كتاب شكوفه  68/55 ،1درصد به حافظه شناختی 5/ 46 ،درصد

به سطح تفكر همگرا 4/ 20 ،درصد به سطح تفكر واگرا و  3/ 78درصد به سطح ارزشياب اختصاص

يافته است .به طور كلي نتايج بررسي محتواي اين كتابها نشان داد كه از نظر تناسب با عوامل

خالقيت ،در حد ضعيف ميباشند و بيشتر بر سطح حافظه شناختي توجه شده است .سرداري گرده
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( )1 38 1نیز در «بررسي تحليل محتواي كتاب درسي علوم دوره ابتدايي در رابطه با اعمال ذهني

خالقيت از نظر گيلفورد» ،به نتايج زير رسيد:

 -1محتواي كتب بيشتر به سطح دانش (حافظه شناختي) توجه كرده است.

 -2محتواي كتب علوم دوره ابتدايي از نظر دارا بودن عوامل خالقيت (تفكر واگرا) در حد ضعيف
ميباشد.

 -3از نظر ميزان واگرايي به جز كتاب علوم دوم تفاوت ناچيزي بين کتاب سوم و چهارم مشاهده
شده است.

 -4در محتواي كتب تفكر ارزشياب ديده نشده است.

 -5در كل از نظر ميزان خالقيت ،كتاب علوم تجربي دوم ابتدا با  12درصد در رتبه اول قرار دارد و

به تربيت علوم پنجم با  5درصد ،علوم سوم با  4/ 67و علوم چهارم با  4/ 61در رتبههاي بعدي قرار

ميگيرند.

همچنین در تحقيقي كه توسط ساری ما 1در سال (  ) 9 00 2در چين تحت عنوان «تطبيق برنامه

درسي با محتواي خالق» انجام شد ،با نظرخواهي از  132معلم دوره ابتدايي به اين نتيجه دست

يافت كه شكافي بين برنامه درسي و خالقيت وجود دارد كه بايد در اصالحات برنامه درسي چين
مد نظر قرار گيرد .تحقیق دیگری که جان توماس 2در سال (  ) 2004انجام داده است ،در این تحقيق

كتابهاي درسي رياضي در رابطه با ساختار هوشي گيلفورد و با تا يك د بر سطوح تفكر همگرا كه

از مدل ساختار فكري گيلفورد اخذ شده بود مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت ،نتايج نشان داد كه

عامل اصالت از عوامل ديگر در كتابهاي درسي رياضي بيشتر مورد توجه قرار گرفته بود و از نظر
انعطاف پذيري و روانی تفاوتي در كتابهاي رياضي وجود نداشت .تحقيقي توسط سيلور ادوارد

3

در سال ( ) 997 1در دانشگاه ايالتي کلرادو انجام شده است كه هدف مطالعه و بررسی پرسشها و
تکالیف كتابهاي علوم دورهی ابتدايي از لحاظ تطبيق با عوامل خالقيت گيلفورد بود و در

راستاي هدف مزبور اين سؤال مطرح شد كه پرسشها و تكاليف كتاب درسي علوم دورهي
ابتدايي امريكا ،طبق طبقه بندي بعد عمليات و ساختار هوشي گيلفورد بر چه سطحي تمركز دارند؟
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وی نشان ميدهد كه پرسشها و تكاليف درسي در كتابهاي علوم دورهی ابتدايي در امريكا

بيشتر روي سطح تفكر همگرا و واگرا متمركز است .يعني به يك ميزان به اين دو سطح توجه شده
است.

همچنان که مشاهده میشود بیشتر تحقیقات بر روی درسهای علوم ،ریاضی و شیمی متمرکز

یتوان دریافت که در برنامههای درسی دوره ابتدائی و راهنمایی ،درس
هستند .ولی با اندک تامل م 

سهای درس
هنر یا زیبا شناسی بیشترین تأکید خود را روی خالقیت دارد ،در واقع ،میتوان کال 

هنر را به عنوان آزمایشگاهی برای پرورش خالقیت تصور کرد .فرایند و سازماندهی هنر ابزار ایده

یتوان به
الی برای بروز تجربیات خالق در برنامه درسی است .با درس هنر بیش از سایر دروس م 

ارتقاء قدرت خالقیت و تخیل فراگیران پرداخت چرا که هنر کوششی برای آفرینش زیبایی ست و

شها و احساسات بی شائبه خلق کند.
یتواند در کنار دنیای واقعی ،دنیای خیالی مملو از نق 
م 

شآموزان پایهی
(محمد پور ، 1382 ،ص  ) 12تحقیقی تحت عنوان تأثیر هنر در افزایش خالقیت دان 

سوم ابتدائی در سال تحصیلی  76 - 75توسط آقای نادری انجام شده که نتایج این تحقیق نشان داد
که هنر در افزایش خالقیت آزمودنیها تأثیر مثبت دارد .طبق عقیده وجودگرایان ،هدف تربیت

هنری آن نیست که از سبک کار چند هنرمند نمونه تقلید شود ،هرچند که این قبیل امور هم باید

مطالعه شوند بلکه هدف آن است که خالقیت مجال حضور یابد (گوتک ترجمه پاک

سرشت .) 1386 ،آیزنر 1استاد برجسته تعلیم و تربیت ،چهارمین مهارت اساسی و پایه را در برنامه

یداند و معتقد است دیگر زمان آن فرا رسیده که هنر به عنوان
درسی مدارس ،آموزش هنر م 

مترین گامها برای اصالح واقعی
بخشی اساسی در برنامه درسی مدارس مبدل شود .وی یکی از مه 
نظامهای آموزشی را تدارک جایگاهی معقول و مناسب برای هنر در برنامه درسی مدارس میداند.

یتواند
(مهر محمدی ) 1383 ،بنابراین از آنجایی که کتاب آموزش هنر در هر سه پایه راهنمایی م 

وسیله و عامل موثری در تحقق تفکر خالق در دانشآموزان گردد لذا این پژوهش قصد دارد تا با

تحلیل محتوای این کتاب به این پرسشها پاسخ دهد:

- Eisner
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سوالهای تحقیق

 -1تا چه اندازه محتوا (متن ،فعالیت و پرسش و تصویر) کتاب آموزش هنر پایه اول راهنمایی با
سطح حافظه شناختی ،تفکر همگرا ،تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب تطابق دارد؟

 -2تا چه اندازه محتوا (متن ،فعالیت و پرسش و تصویر) کتاب آموزش هنر پایه دوم راهنمایی با
سطح حافظه شناختی ،تفکر همگرا ،تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب تطابق دارد؟

 -3تا چه اندازه محتوا (متن ،فعالیت و پرسش و تصویر) کتاب آموزش هنر پایه سوم راهنمایی با
سطح حافظه شناختی ،تفکر همگرا ،تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب تطابق دارد؟

 -4تا چه اندازه محتوای کتاب هنر سه پایه اول ،دوم و سوم راهنمایی با عناصر واگرای
خالقیت مطرح شده توسط گیلفورد یعنی انعطاف پذیری ،روانی و اصالت تطابق دارد؟

رو ش

پژوهش حاضر ،به روش تحلیل محتوای کمی انجام شده است .بدین صورت که براي تحليل

بهای درسي آموزش هنر دوره راهنمايي ،از يك طرح كد گذاري استفاده شد و در
محتواي کتا 

شها و فعاليتها ،و تصاوير
سه مرحله به اجرا در آمد .ابتدا محتواي كتاب به سه قسمت ،متن ،پرس 

تقسيم گرديد و سپس كليه واحدها در تمامي قسمتها با طبقه مورد نظر ،از نظر شاخصهاي ذهني

خالقيت گيلفورد مطابقت داده شد و در جداول مربوط ثبت گرديد .جامعه آماری این پژوهش،

بهای هنر دوره راهنمایی در سال تحصيلي  1389 - 90با مشخصات جدول  1ميباشد که در
کتا 

آن ،حجم نمونه به روش نمونه گیری هدفمند ،برابر با حجم جامعه انتخاب گردید ،یعنی کلیهی

محتوای هر سه کتاب درسی آموزش هنر دورهی راهنمایی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
برای مطالعه این پژوهش از فرم تحلیل محتوای محقق ساخته الگوی خالقیت گیلفورد (شامل

الگویی کدگذاری مؤلفههای اصلی خالقیت گیلفورد «حافظه شناختی ،تفکر همگرا ،تفکر واگرا و
فپذیری
تفکر ارزش یاب» و الگویی کدگذاری مؤلفههای فرعی خالقیت گیلفورد «روانی ،انعطا 

و اصالت») استفاده شد .روایی این ابزار توسط صاحب نظران و متخصصان تعليم و تربيت و اساتيد

دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي ( 3نفر استاد رشته برنامه

ريزي درسي) و دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه عالمه طباطبايي ( 1نفر استاد رشته

برنامه ريزي درسی) و دو نفر از معلمين با سابقه آموزش هنر دوره راهنمايي با مدرك تحصيلي
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كارشناسي و كارشناسي ارشد مورد تایید قرار گرفت؛ و پایایی آن با استفاده از فرمول پايايي

هولستی  0/29بدست آمد .در نهایت به کمک آمار توصیفی (فراوانی ،درصد ،میانگین) و

روشهای تحلیلی (تحلیل و تفسیر فراوانی و درصدها) نتایج مورد تحلیل قرار گرفت.
جدول  .1جامعه آماری پژوهش

یافتهها

پایه

صفحه

اول راهنمایی

27 1

تعداد درس خوشنویسی

تعداد درس طراحی و نقاشی

18

18

دوم راهنمایی

79

13

5

سوم راهنمایی

78

10

5

سؤال اول :تا چه اندازه محتوای (متن ،فعالیت و پرسش ،تصویر) کتاب آموزش
هنر پایه اول راهنما یی

ارزشیاب تطابق دارد؟

با سطح حافظه شناختی ،تفکر همگرا ،تفکر واگرا و تفکر

تها و پرسش ،تصاویر) کتاب
با توجه به دادههاي بدست آمده از تطبيق محتواي (متن ،فعالی 

آموزش هنر پایه اول در سطوح حافظه شناختی تفكر همگرا ،تفكر واگرا و تفكر ارزشياب نتايج

زير (جدول  )2حاصل شده است.

جدول  .2تطبيق محتوای كتاب آموزش هنر اول راهنما یی با عوامل ذهني گيلفورد

اعمال ذهني گيلفورد
متن

حافظه شناختي
فراواني

24

فراواني

2

درصد
فعاليتها

شها
پرس 

درصد

تصاویر

فراواني
درصد

تفكر همگرا
75

21 / 05

15
65 / 78

21
2/ 73

8

13 / 15
22

45 / 65
38

10 / 95

تفكر واگرا

47 / 82
27

52 / 05

36 / 98

تفكر ارزشياب

جمع

0

411

0

100

1

46

2/71

100

0

73

0

100

با توجه به اطالعات مندرج در (جدول شماره  )2میتوان نتيجه گرفت كه از مجموع  411عبارت

متنی مطرح شده در کتاب سال اول 24 ،واحد يعني  21 / 05درصد در سطح حافظه شناختي75 ،

واحد یعنی  65 / 78درصد در سطح تفكر همگرا 15 ،واحد يعني  13 / 15درصد در سطح تفكر
واگرا را به خود اختصاص داده است و موردی در سطح تفكر ارزشياب وجود نداشته است.

همچنین از مجموع  46واحد فعاليت و پرسش مطرح شده در كتاب آموزش هنر سال اول راهنمايي

 2واحد به سطح حافظه شناختي يعني  2/ 73درصد و  21واحد به سطح تفكر همگرا يعني 45 / 65
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درصد و  22واحد به سطح تفكر واگرا يعني  47 / 82درصد و  1واحد به سطح تفكر ارزشياب يعني

 2/71درصد اختصاص داده شده است .و نیز از مجموع  73واحد تصوير موجود در كتاب آموزش

هنر اول راهنمايي 8 ،واحد آن ،يعني  10 / 95درصد در سطح حافظه شناختي 38 ،واحد آن در

سطح تفكر همگرا ،يعني  52 / 05درصد 27 ،واحد آن در سطح تفكر واگرا ،يعني  36 / 98درصد و
در سطح تفكر ارزشياب هيچ تصويري موجود نيست.

سؤال دوم :تا چه اندازه محتوا (متن ،فعالیت و پرسش و تصویر) کتاب آموزش هنر
پایه دوم راهنما یی

با سطح حافظه شناختی ،تفکر همگرا ،تفکر واگرا و تفکر

ارزشیاب تطابق دارد؟

تها و پرسش ،تصاویر) کتاب
با توجه به دادههاي بدست آمده از تطبيق محتواي (متن ،فعالی 

آموزش هنر پایه دوم در سطوح حافظه شناختی تفكر همگرا ،تفكر واگرا و تفكر ارزشياب نتايج

زير (جدول  )3حاصل شده است.

جدول  .3تطبيق محتوای كتاب آموزش هنر دوم راهنما یی با عوامل ذهني گيلفورد

اعمال ذهني گيلفورد
متن

حافظه شناختي
فراواني

21

فراواني

3

درصد
فعاليتها

شها
و پرس 

درصد

تصاویر

فراواني
درصد

تفكر همگرا

تفكر واگرا

تفكر ارزشياب

17

1

0

93

0

100

3

42

76 / 34

22 / 58
12
6/ 81
5

24

60
28

7/ 14

1/ 07

40

27 / 27
36
51 / 42

6/ 81

جمع

100

0

70

0

100

با توجه به اطالعات مندرج در (جدول شماره  )3میتوان نتيجه گرفت كه از مجموع  93عبارت

متنی مطرح شده در کتاب سال دوم 21 ،واحد يعني  22 / 58درصد در سطح حافظه شناختي17 ،

واحد یعنی  76 / 34درصد در سطح تفكر همگرا 1 ،واحد يعني  1/ 07درصد در سطح تفكر واگرا

را به خود اختصاص داده است و موردی در سطح تفكر ارزشياب وجود نداشته است .همچنین از

مجموع  42واحد فعاليت و پرسش مطرح شده در كتاب آموزش هنر سال دوم راهنمايي  3واحد به
سطح حافظه شناختي يعني  6/ 81درصد و  12واحد به سطح تفكر همگرا يعني  60درصد و 24

واحد به سطح تفكر واگرا يعني  27 / 27درصد و  3واحد به سطح تفكر ارزشياب يعني 6/ 81

درصد اختصاص داده شده است .و نیز از مجموع  70واحد تصوير موجود در كتاب آموزش هنر

دوم راهنمايي 5 ،واحد آن ،يعني  7/ 14درصد در سطح حافظه شناختي 28 ،واحد آن در سطح
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تفكر همگرا ،یعنی  40درصد 36 ،واحد آن در سطح تفكر واگرا ،يعني  51 / 42درصد و موردی در

سطح تفكر ارزشياب وجود نداشته است.

سؤال سوم :تا چه اندازه محتوا (متن ،فعالیت و پرسش و تصویر) کتاب آموزش هنر
با سطح حافظه شناختی ،تفکر همگرا ،تفکر واگرا و تفکر

پایه سوم راهنما یی

ارزشیاب تطابق دارد؟

تها و پرسش ،تصاویر) کتاب
با توجه به دادههاي بدست آمده از تطبيق محتواي (متن ،فعالی 

آموزش هنر پایه اول در سطوح حافظه شناختی تفكر همگرا ،تفكر واگرا و تفكر ارزشياب نتايج

زير (جدول  )4حاصل شده است.

جدول  .4تطبيق محتوای كتاب آموزش هنر سوم راهنما یی با عوامل ذهني گيلفورد

اعمال ذهني گيلفورد
فراواني

محتوا

حافظه شناختي
12

73

درصد

14 /11

فراواني

0

شها
پرس 

درصد

0

تصاویر

فراواني

6

فعاليتها

و

درصد

تفكر همگرا
85 /88
21
31 / 81
45

9/ 83

60

تفكر واگرا

تفكر ارزشياب

0

0

85

0

0

100

40

5

66

60 /6
9
73 / 77

7/ 57

جمع

100

0

61

0

100

با توجه به اطالعات مندرج در (جدول شماره  )4میتوان نتيجه گرفت كه از مجموع  85عبارت

متنی مطرح شده در کتاب سال سوم 12 ،واحد يعني  14 /11درصد در سطح حافظه شناختي73 ،

واحد یعنی  85 /88درصد در سطح تفكر همگرا ،را به خود اختصاص داده است و موردی در

سطح تفكر ارزشياب و تفكر واگرا وجود نداشته است .همچنین از مجموع  66واحد فعاليت و

پرسش مطرح شده در كتاب آموزش هنر سال سوم راهنمايي موردی در سطح حافظه شناختی
وجود نداشت و  21واحد به سطح تفكر همگرا يعني  31 / 81درصد و  40واحد به سطح تفكر

واگرا يعني  60 /6درصد و  5واحد به سطح تفكر ارزشياب يعني  7/ 57درصد اختصاص داده شده

است .و نیز از مجموع  61واحد تصوير موجود در كتاب آموزش هنر سوم راهنمايي 6 ،واحد آن،

يعني  9/ 83درصد در سطح حافظه شناختي 45 ،واحد آن در سطح تفكر همگرا ،یعنی  60درصد،

 9واحد آن در سطح تفكر واگرا ،يعني  73 / 77درصد و تصویری به تفكر ارزشياب اختصاص داده
نشده است.
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سؤال چهارم :میزان انطباق محتوای کتاب هنر سه پایه اول ،دوم و سوم راهنما یی

با عناصر واگرای خالقیت مطرح شده توسط گیلفورد یعنی انعطاف پذیری ،روانی

و اصالت تطابق دارد؟

تها و پرسش ،تصاویر) کتاب
با توجه به دادههاي بدست آمده از تطبيق محتواي (متن ،فعالی 

آموزش هنر پایه اول راهنمایی با عناصر واگرای خالقیت مطرح شده توسط گیلفورد یعنی
انعطاف پذیری ،روانی و اصالت نتايج زير (جدول  )5حاصل شده است.

تها و پرسش ،تصاویر) کتاب آموزش هنر دوره اول راهنما یی با عناصر
جدول  .5تطبیق محتوای (محتوا ،فعالی 
واگرای خالقیت

عناصر واگرا
محتوا
فعالیت و پرسش
تصویر
جمع
درصد

روانی

اصالت

انعطاف پذیری

4

4

7

15

14

5

3

22

1

25

1

27

19
92/86

11

34
53 / 12

71/ 18

جمع

64
100

بر اساس اطالعات موجود در (جدول شماره  )5از مجموع  15عبارت واگرای موجود در محتوا4 ،

مورد در سطح روانی و  4مورد در سطح اصالت قرار دارند و  7عامل انعطاف پذیری در محتوا

تها و پرسش این کتاب 14 ،مورد در
دیده شده است .از بین  22عبارت واگرای موجود در فعالی 

سطح روانی 5 ،مورد در سطح اصالت و  3مورد در سطح انعطاف پذیری قرار دارد .از  27تصویر

واگرای موجود در این کتاب 1 ،مورد در سطح روانی 25 ،مورد در سطح اصالت و  1مورد در

سطح انعطاف پذیری قرار دارد .یعنی در مجموع مؤلفه روانی  ،92/86مؤلفه اصالت  53 / 12و مؤلفه
انعطاف پذیری  71/ 18درصد را به خود اختصاص داده است.

تها و پرسش ،تصاویر) کتاب
با توجه به دادههاي بدست آمده از تطبيق محتواي (متن ،فعالی 

آموزش هنر پایه دوم راهنمایی در سطوح حافظه شناختی تفكر همگرا ،تفكر واگرا و تفكر

ارزشياب نتايج زير (جدول  )6حاصل شده است.
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جدول  .6تطبیق محتوای کتاب آموزش هنر دوره دوم راهنما یی
عناصر واگرا
محتوا

روانی

اصالت

انعطاف پذیری

جمع

1

0

0

1

14

4

4

22

71

16

2

35

فعالیت و پرسش
تصویر

با عناصر واگرای خالقیت

جمع
درصد

20

35
57 / 37

6
32 / 78

61

9/ 83

100

بر اساس اطالعات موجود در (جدول شماره  )6از مجموع  1عبارت واگرای موجود در محتوا 1

مورد در سطح روانی قرار دارد و در سطح اصالت و انعطاف پذیری موردی یافت نشده است .از
تها و پرسش این کتاب 14 ،مورد در سطح روانی 4 ،مورد
بین  22عبارت واگرای موجود در فعالی 

در سطح اصالت و  4مورد در سطح انعطاف پذیری قرار دارد .از  35تصویر واگرای موجود در این

کتاب 71 ،مورد در سطح روانی 16 ،مورد در سطح اصالت و  2مورد در سطح انعطاف پذیری قرار

دارد .یعنی در مجموع مؤلفه روانی  ، 57 / 37مؤلفه اصالت  32 / 78و مؤلفه انعطاف پذیری 9/ 83
درصد را به خود اختصاص داده است.

تها و پرسش ،تصاویر) کتاب
با توجه به دادههاي بدست آمده از تطبيق محتواي (متن ،فعالی 

آموزش هنر پایه سوم راهنمایی در سطوح حافظه شناختی تفكر همگرا ،تفكر واگرا و تفكر
ارزشياب نتايج زير (جدول  )7حاصل شده است.

جدول  .7تطبیق محتوای کتاب آموزش هنر دوره سوم راهنما یی

با عناصر واگرای خالقیت

عناصر واگرا

روانی

اصالت

انعطاف پذیری

جمع

محتوا

1

0

0

1

18

8

12

38

تصویر

3

6

0

9

جمع

22

14

12

48

25

100

فعالیت و پرسش

درصد

45 / 83

92/71

بر اساس اطالعات موجود در (جدول شماره  )7از مجموع  1عبارت واگرای موجود در محتوا 1

مورد در سطح روانی قرار دارد و در سطح اصالت و انعطاف پذیری موردی یافت نشده است .از
تها و پرسش این کتاب 18 ،مورد در سطح روانی 8 ،مورد
بین  38عبارت واگرای موجود در فعالی 

در سطح اصالت و  12مورد در سطح انعطاف پذیری قرار دارد .از  9تصویر واگرای موجود در این

کتاب 3 ،مورد در سطح روانی 6 ،مورد در سطح اصالت قرار دارد و در سطح انعطاف پذیری
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موردی یافت نشد .یعنی در مجموع مؤلفه روانی  ، 45 / 83مؤلفه اصالت  92/71و مؤلفه انعطاف
پذیری  25درصد را به خود اختصاص داده است.
بحث و نتیجه گیری

پرورش خالقیت یکی از مؤلفههای اصلی و حتی ضروری در برنامههای درسی آموزش هنر است
و به جرئت یکی از جامعترین نظریه مربوط به خالقیت توسط گیلفورد دانشمند آمریکایی ،ارائه

بهای
شده است( .میر کمالی و خورشیدی ) 387 1،بنابراین با توجه به این سؤال که آیا کتا 

شآموزان را پرورش دهد؟ در این پژوهش به تحلیل
آموزش هنر در ایران میتواند ،خالقیت دان 

کتاب آموزش هنر سه پایه اول ،دوم و سوم دوره راهنمایی در سال تحصیلی  1389 - 90بر اساس
عوامل خالقیت گیلفورد پرداخته شده است .نتایج این پژوهش در مورد میزان تطبیق محتوای

کتاب هنر سال اول با سطوح عوامل خالقیت گیلفورد نشان داد که :متن كتاب آموزش هنر با
 65 / 78درصد بيشترين تأ يك د را به سطح تفکر همگرا داشته است و به تفکر ارزشیاب با « »0درصد،

تها و پرسشهای كتاب آموزش هنر سال اول راهنمايي با
پرداخته نشده است .همچنین فعالي 
 47 / 82و  45 / 65درصد به ترتيب بيشترين توجه را به سطح تفکر واگرا و تفكر همگرا و کمترین

توجه را به سطح تفکر ارزشیاب و حافظه شناختی با  2/71و  3/ 73درصد نموده است .در مورد

میزان خالق بودن تصاویر کتاب پایه اول نتایج نشان داده است که میزان تصاویر همگرای این

کتاب  52 / 05درصد بیشترین سهم را در بین مجموع عوامل بدست آمده را داشته است و در
تهای بعدی به ترتیب تفکر واگرا با  36 / 98درصد ،حافظه شناختی  10 / 95درصد و تفکر
اولوی 

ارزشیاب « »0بوده است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که تصاویر کتاب سال اول به میزان نسبت ًاًا

خوبی به تفکر واگرا توجه شده است و به تفکر ارزشیاب توجه نشده است .از لحاظ توجه به
عناصر واگراي خالقيت (رواني ،اصالت و انعطاف پذيري) در متن ،فعاليت و تصاوير با 53 / 12

درصد بيشترين توجه را به اصالت داشته است؛ لذا طبق نتایج بدست آمده میتوان نتیجه گرفت که

كتاب آموزش هنر سال اول راهنمايي با توجه به سطوح خالقيت گيلفورد به سطوح تفکر واگرا و

تفكر همگرا توجه شده است ولي به سطوح ديگر از جمله تفکر ارزشیاب و حافظه شناختی توجه

الزم صورت نگرفته است و اين امر نشان دهنده كم توجهي به اين دو سطح از سطوح خالقيت

یباشد .باالترین سطح در مجموعه عوامل خالقیت مؤلفه تفکر ارزشیاب است یعنی
گيلفورد م 
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جایی که دیگران مسائل را نمیبینند آزمودنی آن را مییابد و این عامل جز عمل ارزشیابی و
قضاوت محسوب میشود که متأسفانه وضعیت این مؤلفه در محتوای (متن ،تصاویر ،فعالیتها)

کتاب سال اول بسیار ناچیز بوده است .در کل میتوان نتیجه گرفت که متون کتاب آموزش هنر
شآموزان پرورش دهد و همچنین متون این کتاب در
سال اول کمتر میتواند خالقیت را در دان 
مؤلفههای تفکر همگرا و تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب با نتایج تحقیق رحمنی (  ،) 1390قاسمی

(  ) 1389و عیناوی (  ) 1383همخوانی دارد اما در مؤلفه حافظه شناختی با تحقیقات ذکر شده
تهای این کتاب نیز با نتایج تحقیق افشار کهن (  ،) 1389مهدوی
همسویی ندارد .تکالیف و فعالی 

پور ( ) 387 1و سرداری گرده ( )1 38 1در مؤلفه تفکر ارزشیاب و تفکر همگرا همسویی دارد

یشود .نتایج این تحقیق با تحقیق سیلور
امامولفه حافظه شناختی و تفکر واگرا همسویی دیده نم 

ادوارد (  ) 2000نیز همسو میباشد .در مورد تصاویر کتاب آموزش هنر که به عنوان مکمل محتوای

یدهد که این نتایج در مؤلفه
یباشد نتایج تحقیق نشان م 
شآموزان م 
آموزشی برای یادگیری دان 

تفکر ارزشیاب و تفکر همگرا با تحقیقات شعبانزاده (  ،) 1384کریمی(  ،) 13 80رجب باغدار

( ) 377 1هم خوانی دارد اما در مؤلفه تفکر واگرا و حافظه شناختی همسویی دیده نشده است.

نتایج این پژوهش در مورد میزان تطبیق محتوای کتاب هنر سال دوم با سطوح عوامل خالقیت
گیلفورد نشان داد که :در متن کتاب آموزش هنر پایه دوم تفکر همگرا با  76 / 34درصد بیشترین

سهم را داشته است و به تفکر واگرا  1/ 07درصد و تفکر ارزشیاب « »0در متن این کتاب توجه
تها و پرسشهای کتاب آموزش هنر پایه دوم با  69درصد تفکر همگرا را مورد
نشده است .فعالی 

توجه قرا داده است و به حافظه شناختی و تفکر ارزشیاب  6/ 81درصد توجه شده است .تصاویر

کتاب با  51 / 42درصد در تفکر واگرا بیشترین سهم و و تفکر ارزشیاب با  0درصد کمترین سهم را
داشته است .از لحاظ توجه به عناصر واگراي خالقيت (رواني ،اصالت و انعطاف پذيري) در متن،

فعاليت ،تصاوير با  57 / 37درصد بيشترين توجه را به روانی بوده است؛ لذا متون کتاب آموزش هنر

شآموزان پرورش دهد و همچنین متون این کتاب در
سال دوم نیزکمتر میتواند خالقیت را در دان 
مؤلفههای تفکر همگرا و تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب با نتایج تحقیق رحمنی (  ،) 1390قاسمی

(  ) 1389و عیناوی (  ) 1383همخوانی دارد اما در مؤلفه حافظه شناختی با تحقیقات ذکر شده
تهای این کتاب نیز با نتایج تحقیق کریمی ( ،) 387 1مهدی پور
همسویی ندارد .تکالیف و فعالی 
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( ) 387 1و سرداری گرده ( )1 38 1در مؤلفه تفکر ارزشیاب و تفکر همگرا همسویی دارد امامولفه

یشود .نتایج این تحقیق با تحقیق سیلور ادوارد
حافظه شناختی و تفکر واگرا همسویی دیده نم 
یدهد که این نتایج در
یباشد .در مورد تصاویر کتاب نتایج تحقیق نشان م 
(  )2 000نیز همسو م 

ی( ،) 387 1رجب باغدار
مؤلفه تفکر ارزشیاب و تفکر همگرا با تحقیقات شعبانزاده (  ،) 1384کریم 
( ) 377 1هم خوانی دارد اما در مؤلفه تفکر واگرا و حافظه شناختی همسویی دیده نشده است .با

تها) کتاب آموزش هنر سال دوم و با توجه به سطوح
توجه به نتایج محتوای (متن ،تصاویر ،فعالی 

خالقیت در تصاویر کتاب مؤلفه تفکر واگرا بیشترین سهم را داشته است یا به عبارت دیگر میتوان
شآموزان پرورش دهد.
گفت که تصاویر کتاب سال دوم میتواند خالقیت را در دان 

نتایج این پژوهش در مورد میزان تطبیق محتوای کتاب هنر سال سوم با سطوح عوامل خالقیت

گیلفورد نشان داد که:متن کتاب آموزش هنر سال سوم با  85 /88درصد بیشترین توجه را به تفکر
همگرا داده است و مؤلفههای تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب در متون این کتاب ( )0بوده است.

شهای این کتاب با  40درصد بیشترین سهم را در تفکر واگرا داراست .تصاویر
تها و پرس 
فعالی 
کتاب آموزش هنر سال سوم نیز با  45درصد بیشترین توجه را به تفکر همگرا نموده است .از لحاظ

توجه به عناصر واگراي خالقيت (رواني ،اصالت و انعطاف پذيري) در متن ،فعاليت ،تصاوير و با
 45 / 83درصد بيشترين توجه را به روانی داشته است .با توجه به نتایج نشان داده شده میتوان نتیجه

شآموزان پرورش دهد.
تها میتواند خالقیت را در دان 
گرفت که کتاب سال سوم با فعالی 

مؤلفههای تفکر واگرا ،تفکر ارزشیاب و حافظه شناختی از تعادل مناسبی در این کتاب برخوردار

نبوده است و کمتر به این مؤلفهها توجه شده است .نتايج بدست آمده از کتاب آموزش هنر هر سه

شهاي رحمني (  ،) 1390قاسمي طاهر (  ،) 1389مهدوي پور ( ،) 387 1كريمي
پایه با نتايج پژوه 

( ،) 387 1عيناوي (  ) 1383و سرداري گرده ( ،)1 38 1سلیمی ( ) 139 0انجام گرفته است در مؤلفه
مخوانی دارد اما در مؤلفه تفکر واگرا و حافظه شناختی همسو
تفکر ارزشیاب و تفکر همگرا ،ه 

نیست .بنابراين بازنگري در ساختار و محتواي كتاب آموزش هنر دورهی راهنمايي و پيش بيني

محتوايي كه بتواند حافظه شناختی وب ویژه تفکر ارزشیاب را پرورش دهد ضروري به نظر
یرسد.
م 
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نتایج این پژوهش در مورد میزان تطبیق محتوای کتاب هنر سال اول و دوم و سوم با سطوح عوامل
یدهد که عنصر روانی در مؤلفه
واگرای خالقیت گیلفورد نشان داد که :نتایج بدست آمده نشان م 

واگرای خالقیت گیلفورد در کتاب هنر سال اول  92/86درصد در کتاب سال دوم  57 / 37درصد

و در کتاب سال سوم  53 / 83درصد بدست آمده است .عنصر اصالت در مؤلفه واگرای خالقیت

گیلفورد در کتاب هنر سال اول  53 / 12درصد در کتاب سال دوم  32 / 78درصد و در کتاب سال

سوم  92/71درصد بدست آمده است .وعنصر انعطاف پذیری در مؤلفه واگرای خالقیت گیلفورد
در کتاب هنر سال اول  71/ 18درصد در کتاب سال دوم  9/ 83درصد و در کتاب سال سوم 52

درصد بدست آمده است .با توجه به اطالعات بدست آمده از عوامل واگرای خالقیت گیلفورد به

یرسد که کتاب سال اول به عنصر اصالت بیشتر از عنصر روانی و انعطاف پذیری مورد توجه
نظر م 

قرار داده است؛ و در کتاب سال دوم و سوم وضعیت این سه عنصر ،اول عنصر روانی و بعد از آن
عنصر اصالت و انعطاف پذیری به ترتیب مورد توجه قرار گرفته است .نتایج بدست آمده از مؤلفه
واگرایی در کتاب آموزش هنر نسبت به کتب دیگر یعنی کتاب فارسی و علوم و ریاضی که توسط

دیگران تحقیق رحمنی (  ،) 1390قاسمی(  ،) 1389عیناوی ( ،)1383افشار کهن (  ،) 1389مهدی پور

ی( ،) 387 1رجب باغدار ( ) 377 1انجام
( ،) 387 1سرداری گرده ( ،)1 38 1شعبانزاده (  ،) 1384کریم 

شده است بیشتر میباشد .همچنین نتایج این تحقیق در کتاب سال اول با نتایج تحقیقی که جان

توماس در سال (  ) 2004تحت عنوان کتابهای ریاضی در رابطه با ساختار هوشی گیلفورد و با تاکید
به سطوح واگرای خالقیت در ساختار هوشی انجام داده است ،همسو است اما با نتایج بدست آمده

در کتاب سال دوم و سوم همسو نیست.

بهای هنر هر سه پایه نسبت به کتب
با توجه به موارد ذکر شده میتوان نتیجه گرفت که کتا 

دیگری که توسط محققین دیگر مورد تحلیل قرار گرفته است از واگرایی بیشتری برخوردار بوده

است ولی با توجه به اینکه تفکر ارزشیاب نیز جز مؤلفههای مهم در خالقیت محسوب میشود و به

میزان خیلی کم در هر سه کتاب به آن پرداخته شده است میتوان گفت که نتایج این تحقیق با
تحقیقی که توسط ساری ما در سال ( )9 00 2در چین تحت عنوان تطبیق برنامه درسی با محتوای

خالق انجام گرفته است هم خوانی دارد و شکافی اساسی بین برنامه درسی و خالقیت وجود دارد

که باید اصالح شود .بنابراین با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد میشود كه مؤلفان و نويسندگان
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كتب درسي در تهيه و تنظيم مطالب كتاب ،ایجاد تعادل در مؤلفههای خالقیت را مورد توجه قرار

دهند و همچنین به تفكر ارزشياب به عنوان مؤلفه ای که در باالترین سطح در سطوح خالقیت

شها کتاب سال دوم
گیلفورد است ،توجه بیشتری نشان داده شود .در مورد فعالیتها و پرس 

پیشنهاد میشود که در درجه اول تفکر ارزشیاب و در درجه دوم تفکر واگرا را افزایش دهیم و به

تها به تکرار روشهای انجام داده شده و طرح کشیده شده در متن کتاب
جای اینکه در فعالی 
شها را به گونه ای تهیه کنیم تا تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب را در
بپردازیم ،واحد فعالیتها و پرس 

شآموزان پرورش دهیم و این دو اصل را مورد توجه قرار دهیم .يافتههاي اين تحقيق نشان داد
دان 
كه كتاب آموزش هنر دوره راهنمايي در مورد عناصر واگراي خالقيت به سطح رواني (سيالي) در

محتوای هر سه کتاب به خوبی توجه نموده است .همچنین مؤلفه اصالت نیز مورد توجه کتابها بوده
یشودمولفه انعطاف پذیری نیز مورد توجه مؤلفين و
است و توزیع مناسبی داشته است لذا پیشنهاد م 

برنامه ريزان درسي در تهيه و تنظيم مطالب كتابهای درسی قرار گیرد تا به این وسیله تفکر واگرا را

در کتاب آموزش هنر افزایش دهیم.
منابع

افشارکهن ،زهرا (  .) 1389مقایسه میزان تفاوت رشد خالقیت کودکان تحت تعلیم معلمان
آموزش دیده و ندیده در زمینه خالقیت بین کودکان پایه اول ابتدا یی
درسال تحصیلی  . 89 -88پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایی.

استان خراسان

حسینی ،افضلالسادات ( .) 387 1خالقیت چیست و چگونه میتوان کالس درس خالق داشت؟

تهران :انتشارات سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزش و پرورش (چکیده مقاالت علمی برنامه درسی

ملی).

رجبی باغدار ،احمد ( .) 377 1بررسی تطبیقی کتابهای فارسی سال اول تا سوم با عوامل
خالقیت گیلفورد .پایاننامه کارشناسی ارشد .دانشگاه عالمه طباطبایی.

رحمني ،مليحه (  .) 1390تحليل محتواي كتاب فارسي (بخوانيم و بنويسيم) پايه اول ابتدايي بر
اساس عوامل خالقيت گيلفورد ،پايان نامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی.

سرداری گرده ،باقر ( .)1 38 1بررسی تحلیل محتوای کتب درسی علوم دوره ابتدا یی

در رابطه

با اعمال ذهنی و شاخصهای خالقیت از نظر گیلفورد .پایاننامه کارشناسی ارشد .دانشگاه
عالمه طباطبایی.
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سلیمی ،لیال (  .) 1390تحلیل محتوای کتب درسی علوم دوره دوم راهنما یی

از دیدگاه

الگوی آموزش خالقیت گیلفورد .پایاننامه کارشناسی ارشد .دانشگاه تربیت دبیر شهید

رجایی

شعبانزاده چماچایی ،حمید (  .) 1384بررسی تحلیل محتوای کتابهای فارسی دوم ابتدا یی

بر

اساس عوامل خالقیت گیلفورد ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایی.

شهمیر ،سامیه (  .) 1390تحلیل محتوای کتب درسی علوم دوره راهنما یی

از دیدگاه الگوی

آموزش خالقیت پلسک .پایاننامه کارشناسی ارشد .دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.

عیناوی ،ندا (  .) 1383بررسی و تحلیل محتوای کتاب علوم دوره ابتدا یی
گیلفورد ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید بهشتی.

قاسمی طاهر ،زهرا (  .) 1389تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی سوم راهنما یی

با عوامل خالقیت
بر اساس عوامل

خالقیت گیلفورد ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایی.

کریمی ،حسین ( .) 387 1بررسی تحلیلی محتوای کتابهای شکوفه  1و  2و  3ویژه دانش-
آموزان دوره آمادگی استان کردستان بر اساس عوامل خالقیت گیلفورد .پایاننامه
کارشناسی ارشد .دانشگاه عالمه طباطبایی.

گوتک ،جرالد ال (  ،) 1386مکاتب فلسفی و آراء تربیتی ،ترجمه محمد جعفر پاک سرشت ،تهران،
سمت.

محمد پور ،آیت اهلل (  ،) 1382آموزش هنر در مدارس دوره ابتدائی ،موسسه منادی تربیت ،تهران
ملکی ،حسن (  .) 1386تدریس در کودکستان .تهران :انتشارات آییژ.

مهدوی پور ،محمدرضا ( .) 387 1تحلیل محتوای کتاب شیمی نظام جدید متوسطه از نظر
تطبیق با عوامل خالقیت گیلفورد و مهارت حل مسئله گانیه .پایاننامه کارشناسی ارشد.

دانشگاه شهید رجایی.

مهر محمدی ،محمود ( ) 1383؛ چیستی ،چرا یی
تهران.

و چگونگی آموزش عمومی هنر ،انتشارات مدرسه،

میرکمالی ،سیدمحمد و خورشیدی ،عباس ( .) 387 1روشهای پرورش خالقیت در نظام آموزشی.
تهران :یسطرون.

Augusto Fernandes, Antonio, da Silva Viera, Sonia, P Medeiros, Rnato M
Natal Jorje, Albertina (2009). Structured Methods of New product

1392  پاییز/ شماره سوم/ سال هفتم/ فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی

12 1

Development and Creativity Management: A Teaching Experience.
Oxford: Vol. 18, Iss. 3; p. 160.
Silver, E. A. (1997). Fostering creativity through instruction rich in
mathematical problem solving and problem posing. ZDM: The
International Journal on Mathematics Education, 97(3), 75–80.
Sriraman, B. (2009). The characteristics of mathematical creativity. ZDM:
The International Journal on Mathematics Education, 41(1&2), 13–27
Stojanovaa: B. (2010). Development of creativity as a basic task of the
modern educational system
Thomas J, Bouchard,. (2004). "Genetic Influence on Human Psychological
Traits. A Survey". Current Directions in Psychological Science 13 (4):
148–51.

