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 مقدمه -1-1

کنن د ار راد خ ال  و ب ا اس تعداد و   ا         یم   ادیسوم  ی ههزار یايکه امروزه از آن با دن ییايدر دن   

جامع ه   کی   یبرتر یهاچون از نشانه، برخوردار هستند ییو ارزش واال تيتازه و واگرا از اهم یتفکرها

 یه ا و مدرن در عر  ه  شررتهيپ یها یداشتن رناور اريبودن آن و در اخت شررتهيپ گرینسبت به جوامع د

ار راد خ ال  و    نيمهم وجود هم   نیا یاست که عامل اساس تيو ترب ميتعل ینهيگوناگون از جمله در زم

ق در   ، انس ان  یه ا  یژگ  یو نیترب ا یاز ز یک  یش ک   ی(. ب  1181،یدي  جوامع است )مف نیمتفکر در ا

 یان ه یاهداف آرم ان گرا  ندتوا یاست که انسان م یژگیو نياوست. به کمک هم تيخالق ایو  ینندگیآرر

 نشيها، بهیها، نظردهیا ديتول یررد برا ییتوانا تيخود را شکورا سازد، خالق ییو تواناآورد  دیخود را پد

باشد  ليها است که توسط متخصصان، ا نهيزم ریمجدد در علوم و سا یو بازساز عیو بد دیجد یاياش ای

 کی   تي  (. خالق1188 ،ینيگ ردد ) س    یبا ارزش تلق یاعاجتم ،یتکنولوژ ،یباشناسیز ،یو از نظر علم

نش ان دهن د. آم وزش     تیپرورش آن جد ایآموزش و  یبرا دیاست که مدارس با یمطلوب انسان یژگیو

 ت،ي  و ترب ميو ش ناخته ش ده تعل     یاساس   یهااز هدف یکیتفکر خال ، به عنوان  تيترب ایو  تيخالق

 ییت دا اب یدوره یدرس   یکت اب ه ا   ريي  روند تغ یبرخوردار بوده است. بررس یعموم تیاز  ما شهيهم

توجه ش ده   یدرس یهاکتاب نی ل مساله در تدو ندیبه ررا رياخ یهادهد که در سالیکشورمان نشان م

 ميمفاه قيو تحق شیآزما ،یکاوشگر قیشده است تا دآنش آموزان از طر یسع دیجد یهااست. در کتاب
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ب ه تفک ر خ ال      جیت ا ن لياطالعا  و تحل یها، جستجوهيررض ليتشک ،مسائل ییو با شناسا رنديرا رراگ

 (.1181 ،ی)منطق ابندیدست 

 یب را   رراً دیسازد که کودکان نبایخاطر نشان م ،یتيترب زانیبه برنامه ر یشنهاديا ل پ کیدر  کانت   

 دی  که در عصر  اض ر پد  ی( اما انفجار اطالعات1131 ،یرلو يشوند )م تيترب ندهیآ یبرا دی ال، بلکه با

آموزش و پ رورش   نیابراسازد. بنیجلوه گر م یاطي  یامر ینت را به مثابه کا شنهاديآمده است تحقق پ

ه ا و  ش ناخت و مقابل ه ب ا ناش ناخته     ،ین وآور  دن،يش  یاند یک ه ب را   دیآ لینا ییهاانسان تيبه ترب دیبا

از  دی  ش ود با  یاطالع ا  نف    یکل   تي  ب دون آن ک ه اهم   گرید ريدشوار آماده شوند. به تعب یهاتيموقع

تکرار  قیاز طر دیدر کس  دانش با یسنت ديککرد و تاً ادی ییبه عنوان مواد خام، نه محصول نهااطالعا  

و  لي  تحل ه،ی  تجز قی  استفاده از دان ش، از طر  تيکه بر اهم ابدی رييخال  تغ یريادگیو  فظ مطال  به 

 ريه ت داب (. نظام آم وزش و پ رورش ه ر کش ور، مجموع      1135دارد )قاسم زاده،  دياطالعا  تاًک  يترک

ه ا  را در قال  برنامه یمناسب طیبخشد و شرایرا تحقق م انيآدماست که امکانا  بالقوه  یا ارتهیسازمان 

 یه ا و تجرب ه  یررهنگ   یه ا هیدهد تا بتوانند با س رما یقرار م رانيرراگ اريدر اخت یآموزش یهاو رر ت

جامع ه   یرا ب را  دیدارد تا نسل جد فهي(. آموزش و پرورش وظ1133نس ،  ینيآشنا شوند ) س انينيشيپ

 یا رر ه  یه ا و جنبه یزندگ هياول یهاشامل مهار  ،یمهم در سطح آموزش عموم نیامروز آماده کند. ا

اجتماع  یهاها و هنجارکنند را با ا ول، قواعد، ارزش یخواهند در جامعه زندگیکه م یآن است تا ارراد

ک ه در ام ر    یمهم   یه ا از سؤال یکی(. 1181 ،یدهد )آقاجانجامعه  لیتحو یآشنا کند و شهروندان خوب

مح دود   یکرد که آموزش و پرورش ب ه ج ا   دیاست که چه با نیا م،يبا آن روبرو هست تيپرورش خالق

جهت مهم است ک ه   نیسؤال از ا نیکودکان و نوجوانان سب  رشد و گسترش آن شود؟ ا تيکردن خالق

ک ه  ب ه نظ ر     یراتييلوب در ررتار دانش آموزان است و گاه تغمط را ييتغ جادیهدف آموزش و پرورش ا

آن  ج اد یکه کوش ش در راه ا  یبه نحو ایاست و  ریدانش آموزان مغا تيبا خالق د،یآ یمعلمان مطلوب م

 یه ا (. مل ت 1182 ،ی)گلس تان هاش م   ردي  گیدانش آموزان را م   تيبروز خالق یمطلوب جلو را ييتغ
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 یاش ه یداش تن اند  یج ا و به  یدانش رن ديبه تول دیرروش کاال با یز به جامعتقد هستند که امرو شررتهيپ

مناس     یها نهيزم جادیا ،یاستيس نيچن یشرط اجرا ني. اولمياقدام کن عیبد یهاشهیاند ديبه تول یمصرر

 یه ا امي  جامع ه  ام ل پ   کی   یآموزش یهاهدف دیمهم با نیانجام ا یبرا هاست.تيپرورش خالق یبرا

 ج اد یو ا ینن دگ یآم وزش آرر  س تم، يب قرن رييپر تغ یاياز متفکران معتقدند که در دن یاريبس .خال  باشد

 ،یدي  ه ا اس ت )مف  آموزشگاه یپرورش تيمسئول نیترو مهم نیترنيآموزان سنگدر دانش تيقدر  خالق

ام ر ب ر س اخت     نی  ا رای  برخ وردار اس ت. ز   یاژهی  و تياز  ساس   یدر دوران ک ودک  یريادگی(. 1181

 یاآن مقدم ه  یه ا یريادگی  دوره و  نی  و ا اردد ريت اً   یفيو هم از نظر ک یررد هم از نظر علم تيخصش

 یريادگی  من ابع   فيو تاًل نیهرگونه تعلل در تدو نیخواهد بود. بنابرا یبعد یهاتيبه ظرر یابيدست یبرا

 ،ییداش ت )رض ا  ب ه هم راه خواه د     یدائم   دیسوء و شا یها امديخاص آن، پ یهادوره و آموزش نیا

آموزش و پرورش است.  یبر عهده ینقش اساس ران،يل ررتار رراگیو تعد رييتغ یبرا انيم نی(. در ا1185

ان د و  یريادگیآموزش و  یاساس یمتمرکز و برنامه، کتاب و معلم، محورها رانینظام آموزش و پرورش ا

معل م ق رار    اري  است که در اخت یآموزش یتنها رسانه یاز موارد، کتاب درس یاريباتوجه به آن که در بس

 ،یليتحص   یه ا یابيان واع ارزش    ،یبرنام ه درس    یتنها با اتکا به محتوا یريادگیو  سیدرت ندیدارد و ررآ

 یکت اب ب ه منزل ه    رد،یپ   ی ور  م   یدرس یهاکتاب یمحتوا یمتعدد بر مبنا یهانشیها و گزآزمون

س ند   یآموزش   یه ا محت وا در نظ ام   ای یکتاب درس قتي قتتبع رراوان دارد. در  یجا یآموزش یبرنامه

ب ر مح ور آن    رن دگان يادگیه ا و تج ارب   تي  شود ک ه رعال یمحسوب م تيو ترب ميو مدون تعل کتوبم

 یتواند دانش آموزان را به چالش رک ر یم یدرس یهامطلوب کتاب یمحتوا نیشود. بنابرایم یسازمانده

 ش د ه ا با انس ان  دی  عص ر جد  یه ا یازمن د ين یسازد و پاسخ گ و رها  یو ذهن یوادارد و از جمود رکر

    ب ه ش مار   یو درس   یآموزش   یه ا مه م در نظ ام   ارياز مسائل بس یدرس یمحتوا نيي(. تع1185)آقازاده، 

رو نق ش   نی  آموخت ه ش ود؟ از ا   دی  با یزيدهد که چه چ یپرسش پاسخ م نیرود. انتخاب محتوا به ایم

آم وزان   دان ش مطلوب در ررتار  را ييتغ جادیا یمناس  برا طینا  و شرارراهم کردن امکا ،یکتاب درس
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و  یجامعه که به  ور  اهداف آموزش   ینیبه اهداف د یابياست. دست یريادگی _یاددهی ندیررآ قیاز طر

اگ ر   اس ت.  یشوند آرمان ه ر نظ ام آموزش    یشده منعکس م نييتع یو محتوا یدرس یهادر قال  کتاب

  نظ ام نباش د،    یزئ  و ج یمربوط، هماهنگ و هم سو ب ا اه داف کل     یهاکتاب یحتواو م یدرس یبرنامه

در گ رو   ینظ ام آموزش    کی   تي  داش ت. مورق  یدي  مورد انتظ ار ام  یهاتوان نسبت به تحقق هدفینم

    ه ا و تناس   آن ب ا    اج زا در جه ت تحق ق ه دف     ییو ه م س و   گریک د یمتشکله ب ا   یاجزا یهماهنگ

 (.1186دانا،  سياست )رئ یان آموزشخاص مخاطب یهایژگیو

 لهمسا انيب -2 -1

بق ا در عص ر ر را   نعت و      یبه عنوان شرط اساس ،یزشيانگ یمساًله کی یبه مثابه تيخالق یمساًله   

 تیمورد توجه و عنا یعلم یهادر عر ه عیشدن و تحوال  رو  سر یموجود در عصر جهان یهامعادله

واق ع   یدرس   زانی  محققان و برنامه ر ت،يو ترب ميان، جامعه شناسان تعلروانشناس ت،يو ترب ميتعل یعلما

از  یک  یت وان ادع ا نم ود ک ه     یبه جراً  م   ،یاز منظر آموزش تيخالق یاست. در نگاه به مساًله دهیگرد

از  تي  (.   ل مس اًله و خالق  1181 ،یرود )منطق  یجهان  اضر به شمار م   یمسائل آموزش نیتریاساس

ش اگردان را از   تي  خالق یپ رورش ق وه   اي  دن یانس ان اس ت. کش ورها    یشناخت یهاییاتوان نیممتازتر

 یه ا ش ررت يب ا پ  یارتب اط تنگ اتنگ   تيپرورش خالق رایآورند، زیبه شمار م یتيهدف ترب نیترارزشمند

 را آماده کند ت ا در   ل مس اًله    رندگانيادگی دیبا تيو ترب ميهر کشور دارد. تعل یو تمدن و ترق یاقتصاد

 ،ینجف آباد یخال  دارد ) الح یهابه انسان اجيا ت ندهیآ یايدن رایخود از تفکر خال  استفاده کنند، ز

تفکر خال   یهامعتقدند که پرورش مهار  تيو ترب ميپردازان تعل هیو نظر لسورانياز ر یاري(. بس1138

(. ام روزه  1991، 1زن ر یآغ از ش ود )آ   یک ودک  یه ا از س ال  دی  درست مانند مهار  خواندن و نوشتن با

ب ه   ميت وان یآم وزش م    قی  بلکه ما از طر ستين یذات تياند که خالقینمایم نيچن یچارچوب روانشناس

مشکال  بپردازند  یتفکر واگرا به بررس قیمعمول رکر کنند و از طر ريغ یهاکه  به راه ميده ادیکودکان 
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 تيو  ساس   یریز قدر  ابتکار، انطاف پ   است ا یبيترک تي. خالقابندیمناس  دست  یهاو به راه  ل

 ش د ینديمتفاو  و مولد ب جیسازد خارج از تفکر نامعقول به نتایرا قادر م رندهيادگیکه  یاتیدر مقابل نظر

 مش کل و طاق ت ررساس ت.    تيبدون خالق یباشد، اما زندگ زيشگفت انگ یقدر دی(. شا2111، یني) س

مورد توجه ق رار گررت ه    یذهن یعال یهایاز توانمند یکیثابه و  ل مساًله به م تياست که خالق یانيسال

 یبررس   ن ه يدر زم یادی  از دانشمندان و روان شناسان  وزه آموزش و پرورش ز م ا  ز  یارياست. بس

 م ه يدر  دود ن تيتوجه به خالق نیشتريب یاند، ول دهيکش تيدرون داشت خالق یو روشن ساز تيخالق

م ا را   تي  خالق ینهيدر زم شگاماني(. اشاره به نظرا  پ1139 ،یفیرخايپآغاز شده است ) ستميدوم قرن ب

ک رده   فی    ور  تعر  نی  را ب ه ا  تي( خالق2111) 1مهم کمک کرده است. سانتروک نیبه ا دنيدر رس

منحصر ب ه   یبه راه  ل ها دنيمعمول و رس ريتازه و غ یهاامور به راه یدرباره دنيشیاند ییتوانا»است: 

معناست که انسان  نیا هشده ب تیهدامنظم شده و  تيطبق نظر پلسک خالق نيهم چن . «ئلمسا یررد برا

 ن د، یررآ نی  دهد. در هر مر ل ه از ا یاجتناب از شکست انجام م یهدرمند را برا یذهن تي رکت و رعال

 تي  (. خالق1993با او همراه است )پلس ک،   ديو مف دیجد دیعقا ارتنی یانسان برا یشناخت یهاسميمکان

عوام ل    ي  ترک ییکه توانا یانسان به طور شهیدر رکر و اند یعبار  است از تحوال  دامنه دار و جهش

مورد توجه  یارراد ایها گروه ینو است که از سو یانجام دادن کار نيرا داشته باشد.همچن دیبه جد یقبل

 یکیکه  لفورديگ هی(. مطابق نظر2119، شود )آقازاده یاستفاده م یازيبرآوردن ن یآنکه برا ای رديگیقرار م

 دی  که در ذهن انسان موجود است، با یقوه و استعداد 121بوده است،  نهيزم نیدر ا وهشپژ شگامانياز پ

اس ت )مه ر    یاز عوام ل ذهن    کیشوند که انجام آنها مستلزم استفاده هر  ینيب شيپ یدرس یهادر برنامه

ا  الت و   ،یاليداند که به سه س طح س    یتفکر خال  مرا مترادف با  تيخالق لفوردي(. گ1186 ،یمحمد

 ري  رراگ یاز س و  یشنهاديپ یهادهیو ا بودن مقصود تعداد راه  ل ها اليکند. سیم ميتقس یریانعطاف پ 

 ريمتنوع، رراگ یها وهيش یريتوانند با به کارگیم یدرس یهاکتاب یمعتقد است که محتوا لفوردياست. گ
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را داش ته باش د.    یمتع دد  یه ا   ل برسد و از او انتظار ارائ ه راه   یع و تعدد رکرکه به تنو زانديرا برانگ

است که الزم اس ت   ليو ا  دیو عمل جد تيرکر، را  ل، رعال کی یريو شکل گ جادیا ییا الت توانا

 یبگ رد و از منظ ر  یو تکرار یعاد یهاقدر  برخوردار باشد تا بتواند از ارکار و راه  ل نیاز ا ريرراگ

 یای  ب ه مس ائل از زوا   س تن یو نگر یررد دگاهیدر د رييغبه مفهوم ت یریتازه به موضوع بنگرد. انعطاف پ 

آم وزش و پ رورش و    انی  ک ه در جر  یاز عوامل یکی(. 1191 ،یمتضاد است ) سنمراد یمختلف و گاه

در  ساب شده و مطلوب اس ت.   یکت  درس یدانش آموزان نقش دارد، محتوا یذهن تيخالق ییشکورا

و  یاس تفاده ش ود، منج ر ب ه  مربخش       یدرس   یحتوام یعرضه یهااز روش انیجر نیکه در ا ی ورت

مس اًله در   نی( مهمت ر 1ک ه   نی  ب ا توج ه ب ه ا    نی(. بنابرا1188 ان،یگردد )نوریم یبرنامه درس یسودده

  ل   ،یبای  گون اگون، مس اًله    یمناس  و روش ها یآموزش یآموزش کودکان خال ، استففاده از محتوا

دارند  یاستهیخال  نقش شا یهامهار  جادیا نهيدر زم یرسد یهاو تفکر است و کتاب تيمساًله، خالق

توانن د در  یم   زي  مبهم و مساًله برانگ یهاتيو موقع تيمناس  جهت پرورش خالق ییمحتوا نیو با تدو

 زانی  ک ه ت الش برنام ه ر    ییآنجا( از 2داشته باشد.  یمثبت اريبس ريتاً  رانيرراگ تيخالق ییرشد و شکورا

آنان ب ر   یمدار مستمر است و همواره ادعا ندیبر  ل مساًله و ررآ یمبتن ییمحتواها ديلبر تو یبرنامه درس

 نیو ت دو  یو  ل مس اًله طرا     یمدار ندیررآ کردیبر اساس رو یدرس یکتاب ها یاست که محتوا نیا

خوب و مناس   یکه محتوا رديگیررض انجام م شيپ نی(. پژوهش  اضر با ا1191 ،یميشده است )سل

-یم ییششم ابتدا هیآسمان( پا یهاهیو هد یاجتماع م،مطالعا يبخوان یرارس ،ی)علوم تجرب یرسکت  د

پژوهش دو  نیا لهيداشته باشند. به وس یمثبت و مطلوب ريتاً  رانيرراگ تيخالق ییتوانند در رشد و شکورا

آن در  ريت اً   و ییشش م ابت دا   هیم کور پا یکت  درس یمحتوا تيوضع یعنی یمسئله مهم در نظام آموزش

 تي  ر اکتور خالق  ییدر ش کورا  یکت  درس یکه محتوا یطور نقش نيدانش آموزان و هم یذهن تيخالق

 یه ا ب ا توج ه ب ه چ الش     نی. بنابرارديگ یقرار م یتوانند داشته باشند مورد مطالعه و بررس یم رانيرراگ

پ ژوهش   یمس اله ا  ل   ران،ي  رراگ تيبر خالق یموجود در کت  درس یمحتوا  ريموجود در خصوص تا 



8 

 

آسمان(  یهاهیو هد یمطالعا  اجتماع م،يبخوان یرارس ،ی)علوم تجرب یکت  درس یمحتوا لي اضر تحل

 باشد.یو پاسخ به سواال  پژوهش م لفوردياز نظر گ تيخالق یهابر اساس مؤلفه ییششم ابتدا هیپا

 هشسواالت پژو -3 -1

 پژوهش: یسوال اصل -1 -3 -1

آس مان(   یهاهیو هد یخواندار یمهارتها یرارس ،یمطالعا  اجتماع ،ی)علوم تجرب یکت  درس یمحتوا

 مطابقت دارد ؟ لفوردياز نظر گ تيخالق یبا مؤلفه ها زانيبه چه م ییسال  ششم ابتدا

 پژوهش: یفرع سواالت -2 -3 -1

تفک ر   ،یبا س طو   ارظ ه ش ناخت    ییسال ششم ابتدا یبعلوم تجر یکتاب درس یمحتوا قيتطب زانيم-1

 است؟ زانيبه چه م ابيهمگرا، تفکر واگرا و تفکر ارزش

 ،یب ا س طو   ارظ ه ش ناخت     ییسال ششم ابتدا یمطالعا  اجتماع یکتاب درس یمحتوا قيتطب زانيم-2

 است؟ زانيبه چه م ابيتفکر همگرا، تفکر واگرا و تفکر ارزش

ب ا س طو   ارظ ه     ییسال ششم ابت دا   یخواندار یمهارتها یرارس یکتاب درس یمحتوا قيتطب زانيم-1

 زان است؟يبه چه م ابيتفکر همگرا، تفکر واگرا و تفکر ارزش ،یشناخت

تفکر  ،یبا سطو   ارظه شناخت ییآسمان سال ششم ابتدا یها هیهد یکتاب درس یمحتوا قيتطب زانيم-1

 است؟ زانيم به چه ابيهمگرا، تفکر واگرا و تفکر ارزش

 پژوهش اهداف -4 -1

 پژوهش یاصل اهداف -1 -4 -1

 یو جداول( کت  درس    تهايپرسشها و رعال ر،ی)متن، تصاو یدرس یمحتوا قي اضر با هدف تطب پژوهش

ب ا   ییآسمان( سال ششم ابتدا یها هیو هد یخواندار یمهارتها یرارس ،یمطالعا  اجتماع ،ی)علوم تجرب

 است. ارتهیانجام  لفوردياز نظر گ تيخالق یمؤلفه ها
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 یعل وم تجرب    یو جداول( کت اب درس    تهايپرسشها و رعال ر،ی)متن، تصاو یمحتوا قيتطب زانيم نييتع-1

 .لفورديگ تيبر اساس عوامل خالق ییسال ششم ابتدا

مطالع ا    یوج داول( کت اب درس     ه ا تيها و رعالپرسش ر،ی)متن، تصاو یمحتوا قيتطب زانيم نييتع-2

 لفورديگ تيبر اساس عوامل خالق ییل ششم ابتداسا  یاجتماع

 یرارس   یو ج داول( کت اب درس     ه ا تي  ه ا و رعال پرس ش  ر،ی)متن، تصا یمحتوا قيتطب زانيم نييتع-1

 لفورديگ تيبر اساس عوامل خالق ییسال ششم ابتدا یخواندار یمهارتها

 یه ا  هی  هد یاول( کتاب درس  و جد هاتيها و رعالپرسش ر،ی)متن، تصاو یمحتوا قيتطب زانيم نييتع-1

 .دلفوريگ تيبر اساس عوامل خالق ییآسمان سال ششم ابتدا

 پژوهش یجزئ اهداف -2 -4 -1

 تي  خالق یبا عنا  ر واگ را   ییسال ششم ابتدا یعلوم تجرب یکتاب درس یانطبا  محتوا زانيم نييتع-1

 . یری(، ا الت و انعطاف پ یالي)سیروان یعنی لفورديمطر  شده توسط گ

 یب ا عنا  ر واگ را    ییس ال شش م ابت دا    یمطالعا  اجتماع یکتاب درس یانطبا  محتوا زانيم نييتع-2

 .یری(، ا الت و انعطاف پ یالي)س یروان یعنی لفورديمطر  شده توسط گ تيخالق

ب ا عنا  ر    ییسال ششم ابت دا  یخواندار یهامهار  یرارس یکتاب درس یانطبا  محتوا زانيم نييتع-1

 .یری(، ا الت و انعطاف پ یالي)س یروان یعنی لفوردير  شده توسط گمط تيخالق یواگرا

 یب ا عنا  ر واگ را    ییآس مان س ال شش م ابت دا     یه ا هیهد یکتاب درس یانطبا  محتوا زانيم نييتع-1

 .یری(، ا الت و انعطاف پ یالي)س یروان یعنی لفورديمطر  شده توسط گ تيخالق
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 پژوهش تيو اهم ضرورت -5 -1

نش ان   تیپرورش آن ج د  ایبرای آموزش و دیاست که مدارس با یمطلوب انسان یژگیو کی تيخالق   

و  ميو شناخته شده تعل   یاز هدرهای اساس یکیتفکر خال ، به عنوان  تيترب ایو  تيدهند. آموزش خالق

 (.1181 ،یبرخوردار بوده است )منطق یعموم تیاز  ما شهيهم ت،يترب

واال و  اريبس   گ اه یه ا از جا هیسرما نیتربه مثابه گران بها، نو شهیاندو خال  و  ا بان  زهوشيت ارراد   

 ف ه يس و وظ  کی  ررزن دان از   تي  و ترب ميتعل یبرخوردارند، آموزش و پرورش به عنوان متول یارزشمند

  و  س تعدادها از ا حياس تفاده   ح   نيو همچن   یو ن وآور  تي  رش د و پ رورش خالق   نهيرراهم آوردن زم

به ره   ازمن د يخ ود ن  ییای  پو یب را  گرید یمهم به عهده دارد و از سو یرا به عنوان امر ارراد یهاییتوانا

 (.1189، یباشد )دامن یو معلمان ودانش آموزان م رانیمد یو نوآور تياز خالق یمند

به عنوان ا ل پنجم ا ول آموزش و  ت،يخالق یهاابتکار و پرورش مهار  ل،يتخ یرشد قوا رانیا در   

(. 1135کشور، مورد نظر قرار گررته اس ت) ج ر روش،    یساله در آموزش عموم 5-11ن پرورش کودکا

 یاه  کت اب  ی، بررس  «یکشور قا يتحق یمل یبرنامه»در  زيکشور ن یعلم یپژوهش ها یشورا نيهمچن

 ی هي  رو  ج اد یتناس   آنه ا جه ت پ رورش اس تعداد ه ا و ا       زاني  م نييدر مقاطع مختلف و تع یدرس

کش ور، مط ر  ک رده     یمل قا يتحق یبرا یضرور نیاز عناو یکیرا، به عنوان  ینوآورابداع و  ت،يخالق

کودک ان،   تي  و ض رور  ترب  تي  خالق یروز ار زون مس اله    تي  رغ م اهم  ی(. عل1181 ،یاست )منطق

وارد نظام آم وزش و پ رورش    یطیکه کودکان در شرا تيواقع نیبه ا تیو جوانان خال ، با عنا جواناننو

جامعه پسند و  یها، ررتارهاهنجارها، مهار  رشیالزم جهت پ  یاز آمادگ یبه لحاظ روان گردند، که یم

 (. 1168منصور،  یترجمه  ،یلیپرورش تفکر خال  برخوردارند )ما

عل وم   یدرس   یکت اب ه ا   فيپرسش ها و تک ال   یقيتطب یبررس»( با عنوان 1132)یمرعش قيتحق جینتا   

 ارظ ه   یگفت ه رو  شيپ   ینشان داده است که کتاب ها «لفورديگ تيبا عوامل خالق ییدوره ابتدا یتجرب
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 لف ورد يگ تي  و نسبت به عوامل خالق داشته دياز  د تاک شيو انتقال معلوما  به دانش آموزان ب یشناخت

ض من ب ر    یاش اره داش ته، و   تيخالق یبه مساله شيقرن پ کیبه   یقر مزيج اميلیو توجه بوده اند. یب

و  ییم ا توان ا   یبه عنوان سرآغاز روند تفکر خ ال ، خ اطر نش ان س اخت: هم ه      یشمردن دوران کودک

 ري  ک ه غ  میري  گیم   ادی  آموزش  ريو در مس یمتاسفانه در طول زندگ یول م،یاستعداد خال  بودن را دار

(. ت ورنس در  1131 ،یدي  خ ال  ش ود )مف   ري  غ یگ ر یخ ال  و د  یک  یکه  میریپ یم   ایم يخال  باش

 نیکودکان دچار ارت شده، ا تيخالق یمنحن یسالگ 11سازد که در  دود یر نشان ممطالعا  خود خاط

؛ 1939، 1)ت ورنس  ار ت یرا باز نخواهن د   یکودک تياز آنها هرگز خالق یاريبس گریارت چنان است که د

 (.1158خانزاده،  ی؛ بودو، ترجمه1132قاسم زاده،  یترجمه

   یدانش آم وزان نق ش ب از    یذهن تيخالق ییورش و شکوراآموزش و پر انیکه در جر یاز عوامل یکی   

راه پ رورش تفک ر و    نیبهت ر  ییوی   ساب ش ده و مطل وب اس ت. د    یدرس یهاکتاب یکند، محتوایم

داند که دان ش آم وزان را ب ا مس اله و چ الش       یم یآموزش یرا استفاده از برنامه ها و روش ها تيخالق

 تي  او باشد. با توجه به اهم قیکودک و متناس  با عال یزندگ یقعمساله وا د،یمساله با نیسازد. ا اجهمو

آم وزش   یدر روش ه ا  یاساس یبخواهد دگرگون یاگر نظام یليتحص یدوره ها انيدر م ییابتدا یدوره

تفکر خال   یرضا نیدر ا یکه به نحو یتمام عوامل یبنا دیو تجد یبه دگرگون دیخود به وجود آورد، با

    ف ا یهر کشور ا یاهداف آموزش نيدر تام ینقش مهم یعوامل کتاب درس نیا انيت، بپردازد و از ممو ر اس

 (.1169 ان،یکند )ررنودیم

و کس     یمداوم و پرورش تفکرمنطق   م،يبر آموزش مستق یضرور  دارد محتوای کت  درس نیبنابرا   

باش د ت ا معلم ان و     یمتک یبر ا ول یانتخاب محتوای درس یعنیدانش خال  دانش آموزان ا رار ورزد 

آن ا  ول،   از رویي  کودکان، نوجوانان و جوانان سر و کار دارند بتوانند ب ا پ  تيو ترب ميکه به تعل نیوالد

 ژهی  دان ش آم وزان ب ه و    یچون تمام گریو مطلوب انجام دهند. از طرف د ستهیخود را به نحو شا فهيوظ

                                                
1-torrance 
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روند، عدم توجه به آنان خس ار  جب ران    یشور به شمار مهر ک یهای مل هیدانش آموزان خال  از سرما

هر کش وری مره ون    ندهیو آ یقو تر شررتيپ نیخدادادی وارد خواهد کرد. بنابرا هیسرما نیبه ا رییناپ 

 س ت ين ریامر مه م امک ان پ      نیدر جهت پرورش و آموزش دانش آموزان است و ا حي ح زییبرنامه ر

 ردي  و دامن ه داری   ور  گ   عيوس   قا يتحق رندگانيادگیئل مربوط به ابعاد و مسا یدر تمام نکهیمگر ا

ب ه   ییابتدا یبر دوره  ديو تاک 6-1-1 ستميبه س ینظام آموزش ستميس رييبا توجه به تغ نيهمچن )همان(.

ک ه   ییو مخصو ا کت  سال ششم ابتدا رانيرراگ تيمهم در پرورش خالق اريبس یليتحص یعنوان دوره

داشته باشند، ل  ا   رانيرراگ تيدر پرورش راکتور خالق ییرا از نظر ساختار محتوا ییسزاتوانند نقش ب یم

مطالع ا    م،يبخ وان  یرارس ،ی)علوم تجرب ییکت  سال ششم ابتدا یمحتوا ليمحقق بر آن شد که به تحل

ن در    به ییابتدا یليتحص یششم به دوره هیورود پا یآسمان( که با توجه به تازگ یهاهیو هد یاجتماع

شش م   هی  م  کور پا  یدرس    کت   یقرار گررته بپردازد تا مشخص شود که محتوا یو بررس ليمورد تحل

 مطابقت دارد. لفورديگ تيبا عوامل خالق زانيتا چه م ییابتدا

 نمود: انيب ریتوان در موارد ز یو ضرور  پژوهش  اضر را م تياهم یطور کل به     

  توانن د از یم   رانیمؤلف ان، معلم ان وم د    ،یبرنامه درس   استگ ارانيدست اندرکاران و س زان،یبرنامه ر -

 .ندیپژوهش استفاده نما نیهای اارتهی

 دي  درجه ت تول  یبرای مؤلفان کتابه ای درس    یتواند بازخورد مناسبیپژوهش م نیهای اارتهیو  جینتا -

 مدار باشد. ندیررا ییمحتواها

های بعدی م ورد  توانند در پژوهشیگردد که میم جادیا  یهای درسمحتوای کتاب ليبرای تحل ییالگو -

 .ردياستفاده قرار گ

 انيو ب لفورديگ تيبا روش الگوی آموزش خالق ییششم ابتدا هیپا یکت  درس قيتطب زانيم یبا بررس -

و  تهايمحتوای رعال، رعال ديگردند که عالوه بر تولیامر م نیمتوجه ا یآن، مؤلفان کتابهای درس جینتا

 منجر گردد. تيکنند که به پرورش خالق یرا طرا  یو جداول و سؤاالت ریتصاو
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 هاريمتغ فیتعر -6 -1

 هاريمتغ یمفهوم فیتعر -1 -6 -1

 :محتوا

 . ش ود یم   یانتخاب و سازمانده زانیبرنامه ر یکه از سو ییها شیمهار  ها و گرا، ميمفاه مجموعه     

 (51،ص 1183،ی) ملک رديگیدر برم زيرا ن یريادگی -یاددهی یهاتي ال آ ار  ا ل از رعال نيدر ع

 :محتوا ليتحل -1 -1 -6 -1

ش وند  یم   یطبقه بند یو به نحو یگردد که مطال  به  ور  منظم کدگ اریاطال  م یبه هر روش     

 دیگویکتاب به ما م کی یمحتوا ليتحل . کند ليو تحل هیتجز یکه پژوهشگر بتواند آنها را به  ور  کم

ان د ؟  گررته رقرا ديمورد تأک شتريدرآن ب یشده است؟ چه نکات ليتشک یتاب مورد بحث از چه مطالبکه ک

 (.1183اند ؟ ) دالور،ارائه شده یبيمطال  به چه ترت

م تن   یمحت وا  لي  و تحل یگ ردآور  یبرا یکيمحتوا راتکن لي( تحل1993) ومنين»؛  یگرید فیتعر به    

موض وعا  و  ، ارکار، نمادها، ریتصاو، یمعان، کلما ، منظور از محتوا ومنياز نظر ن . کرده است فيتو 

 (11،ص 1188ان،ی)نور« . تواند با موضوع ارتباط داشته باشدیاست که م یاميهر پ ای

  :تيخالق -2 -1 -6 -1

و ابتک ار باش د    یت ازگ ، شامل بداعت دیشود و آن با فيو ا داث تو  ايتواند به عنوان ا  یم تيخالق

 (.2119،هوسگورور، 1الساي)ب

 کی  به  دنيرس یها برا دهیا ایاز نظرا   یتازه ا  يشکل دادن به ترک ییرا توانا تي(خالق1981) هالپرن

 (58ص 1186داند ) عصاره، یهدف م کیو تحقق  ازين

 

                                                
1-bilasa 
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 رهايمتغ یاتيعمل فیتعر -2 -6 -1

 محتوا: ليتحل -1 -2 -6 -1

 متن را برآورد کرد. کیمطر  در  ميد( مفاه)تعدا زانيتوان م یآن م لهياست که بوس یپژوهش روش

 :تيخالق -2 -2 -6 -1

را انج ام   دهي  چيپ ای   دی  جد ع،یچند عمل ب د  ای کیتوانند یاست که ارراد به کمک آن م یتوانمند زانيم

 را بسازند. دیجد لهيچند ابزار و وس ای کی ایدهند: 

محت وا   لي  آنه ا در ر رم تحل   یو رراوان  زن د  یس ر م    ريکه از رراگ عیبد تيرعال ایتعداد عمل  یعبارت به

 .  شودیم یريگشمارش و اندازه

 کی  اند و از  ا ل آنه ا  خاص کنار هم قرار گررته  يدر ترک قیکه تعداد  قا ییمحتوا :همگرا یمحتوا

 .  شودیم یريگمحتوا شمارش و اندازه ليآنها در ررم تحل یو رراوان دیآیجواب ممکن به دست م

کن د و از آنه ا طل       یر راهم م    راني  تفک ر آزاد در رراگ  یالزم را برا نهيکه زم ییحتواواگرا: م یمحتوا

 .  شودیم یريمحتوا شمارش و اندازه گ ليآنها در ررم تحل یکند و رراوانیچندگانه م یو پاسخ ها تيرعال

ده د و  یم   آنها  نظ ر  یکند و در مورد درستیم یابیرا در متن ارز یزيکه چ ییمحتوا :ابيارزش یمحتوا

 .  شودیم یريگمحتوا شمارش و اندازه ليآنها در ررم تحل یرراوان

ک ه ق بالً    یمط الب  ینیرا وادار به بازآرر ريکه رراگ ییها تيو رعال فيتکال :یشناخت یها تيو رعال فيتکال

 . شودیم یريگمحتوا شمارش و اندازه ليآنها در ررم تحل یو رراوان دیرراگررته است، بنما

را انتخاب و آنه ا   قیاز  قا یتعداد رانيآن رراگ لهياست که به وس یپرسش :همگرا یهاتيو رعال پرسش

آنه ا در   یو رراوان دیبه وجود آ حيجواب ممکن و  ح کیکنار هم قرار دهد که از  ا ل آن  یرا طور

 .  شودیم یريگمحتوا شمارش و اندازه ليررم تحل
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 یه ا دهیا، کمبود اطالعا  تيوضع کیررد در آن آزاد است در که  یپرسش :واگرا یها تيو رعال پرسش

 . شودیم یريگمحتوا شمارش و اندازه ليآنها در ررم تحل یاز خودش خلق کند و رراوان یتازه ا

خود برقرار نم وده   یبرا یارزش رهيزنج کیرا وادار کند  رانيکه رراگ یپرسش :ابيارزش تيو رعال پرسش

آنها در  یآن را مورد قضاو  قرار دهد و رراوان گریبه عبار  د، رزش ها بسنجدو سپس مسائل را با آن ا

 .  شودیم یريگمحتوا شمارش و اندازه ليررم تحل

آنه ا   یدهد و رراوان  یمطال  درس را نشان م ای مياز مفاه یکیکه مضمون آن  یریتصو :یشناخت ریتصو

 . شودیم یريگمحتوا شمارش و اندازه ليدر ررم تحل

آنه ا در ر رم    یش ود و رراوان   یم رندهيگ ادیکه مشاهده آن باعث تفکر در  یریتصو :همگرا ریتصو       

 .  شودیم یريگمحتوا شمارش و اندازه ليتحل

تفکر آزاد در خصوص موضوع مورد نظر ب ه   یمساعد را برا یذهن نهيکه زم یریتصو :واگرا ریتصو       

-محت وا ش مارش و ان دازه    ليآنها در ررم تحل یدارد و رراوان یوا م تيرا به رعال ريآورد و رراگیوجود م

 .  شودیم  یريگ

و  ردي  گیآن  ور  م یو قضاو  رو یارزش گ ار ینوع، که با مشاهده آن یریتصو :ابيارزش ریتصو

 .  شودیم یريگمحتوا شمارش و اندازه ليآنها در ررم تحل یرراوان

 لي  آنه ا در ر رم تحل   یها پرداخته شده است و رراوان   تيواقع انيکه در آن به ب یجدول :یشناخت جدول

 .  شودیم یريگمحتوا شمارش و اندازه

را در ج دول   حيج واب ممک ن و   ح    کیتواند  یکه در آن دانش آموز م یجدول :همگرا جدول       

 . شودیم یريگمحتوا شمارش و اندازه ليآنها در ررم تحل یقرار دهد و رراوان

را در آن ق رار ده د و    یمتعدد و ت ازه ا  یتواند جواب ها یکه در آن دانش آموز م یجدول :گراوا جدول

 .  شودیم یريگمحتوا شمارش و اندازه ليآنها در ررم تحل یرراوان
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 یده د و رراوان    یانجام م یقضاو  و ارزش گ ار یکه در آن دانش آموز نوع یجدول :ابيارزش جدول

 .  شودیم یريگمارش و اندازهمحتوا ش ليآنها در ررم تحل

 ديو تول انيجدول ( سرعت ب، ریتصو، تيرعال، ) متن ليتحل یاز وا د ها کیدر هر  :(1یاليس) یروان    

محتوا ش مارش و   ليآنها در ررم تحل یشود و رراوان یها را شامل م دهیجمال  و ا، ميمفاه شتريهر چه ب

 .  شودیم یريگاندازه

 ري  غ یا وهيتفکر با ش ییو جدول ( توانا ریتصو، تيرعال، ) متن ليتحل یهاوا د از کیدر هر  : 2ا الت

 یري  محت وا ش مارش و ان دازه گ    ليآنها در ررم تحل یشود و رراوان یمتداول و خالف عاد  را شامل م

 .  شودیم

مور و جدول ( دور شدن از ا ریتصو، تيرعال، ) متن ليتحل یاز وا د ها کیدر هر  : 1یریپ  انعطاف

محتوا شمارش  ليآنها در ررم تحل یشود و رراوان یبر عاد  را شامل م یو قطع رابطه با تفکر مبتن جیرا

 .شودیم یريگو اندازه

 

 

                                                
1- fluency 
2- originality 
3- flexibility 
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 دوم:فصل 

 مبانی نظری پژوهش
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 مقدمه -2-1

 زي  عام و نبه طور  تيپرورش خالق تيمفهوم و ابعاد  و اهم، ینظر یرصل ابتدا به ارائه مبان نیدر ا

، محت وا و محت وا   لي  تحل فیو بع د ب ه تع ار    ابتداییبر دوره  ديدر کالس درس به   ور  خاص با تأک

 یه ا  کت اب  لي  مت داول در تحل  یه ا  کي  انتخاب محتوا و تکن یسازمانده یارهايمرا ل و ا ول و مع

ب ا موض وع    کش ور در رابط ه   رجانج ام ش ده در داخ ل و خ ا     قا يتحق، انیپرداخته شده و در پا یدرس

 . ارائه شده است یريگ جهيو نت یانجام شده  و سپس جمع بند قا يبر تحق یپژوهش و مرور

اس ت ک ه در رش د و تکام ل ر رد و تم دن        تيخالق، و سازنده  انسان یاساس یها یژگیاز و یکی

م انج ا  یپژوهش ه ا  . است یو هنر یعلم یاختراع ها و دستاوردها یبنا ریدارد و ز ینقش مؤ ر یبشر

 . ک ه ار راد خ اص از آن برخ ودار باش ند      س ت ين یم وهبت  تيدهد خالق ینشان م تيخالق نهيشده در زم

تفک ر خ ال  را در   ، مناس    یها وهيتوان با کاربرد ش یچون م، ستين یو ار  یذات یتيخصو  نيمچنه

 (1135کودکان پرورش داد )قاسم زاده،

 یغن   . باش د  یداشتن جامعه خال  م یبرا یمهمو اساس  هیپا، ارراد تيخالق . یاستعداد ذات داشتن

به  یمؤسسا  آ موزش سيتأس، و متحول ریپ  رييداشتن ررهنگ و سنت تغ قیارراد از طر تيخالق یساز
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جامع ه ک ه ب ه     یآن و توجه به ارزش ه ا  تيفيو پربار نمودن ک یمنابع انسان یها هیسرما شیمنظور ارزا

 (.2119، 1وسفیخواهد شد ) سزيم ، شود یم یمنته یانسان یرويو ابتکار ن شررتيپ

ب ر   یخود عنوان نمود است که در عصر  اضر اقتص اد مبتن    ی( در پژوهش ها2115)، دونالد مک

از  یک  یخالقانه و نوآورانه  یها تيبا ظرر یو پرورش جهان تيکل جهان را ررا گررته است و ترب، دانش

 (.2111، 2باشد )چنگیاهداف مهم م

رس د ک ه ار راد توس ط تعه د       یبه اوج خود م   یزمان تيکردند خالق ین تصور مگفت محققا دیبا

م ال   یش وند )   ادق   کی  تحر یم  يو خ ود تنظ  یخ ود کنترل    یه ا  زميو مک ان  یریچالش پ ، یدرون

 یرهايخود را از سطح متغ دگاهید، شیخو قا يدر تحق، تي(. اما به مرور زمان محققان خالق1186،یريم

رر ع   قی  را از طر ییرر  ت ه ا   طيک ه مح    ارتن د یتوسعه دادند و در یا نهيزم یرهايبه سطح متغ یررد

 (.2119، 1نيکند )شیرراهم م تيخالق ییشکورا یها و پاداش دادن برا تیمحدود

 تيخالق فیتعار -2 -2

از ابعاد  یکی انگريب یفیکه هر تعر ینموده اند به طور انيب یمتعدد ريرا با تعاب  1تيخالق دانشمندان

ب ر اس اس    گرید یبرخ، ارراد خال  یها یژگیو، تيخالق فیاز تعار یبرخ . است تيگرد خالقمهم ررا

 (1138،ینياند) س ستهینگر تيبر  س  محصول خال  به خالق گرید فیخال  و تعار ندیررا

دهخ دا   یدر لغت نام ه   . است دنیآرر یبه معنا« خلق » آن  شهیاست که ر یعرب یاواژه تيخالق

ن و باش د )س ام     دی  عقا یاس ت ک ه دارا   یردن و بوجودآوردن اس ت و خ ال  شخص    خلق ک، تيخالق

 (.1181ان،يخان

                                                
1-yusuf 
2-cheng 
3-shin 
4-creativity 
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 ایخالق  یاز زمان برا یمحصول نو و مبتکرانه است که در برهه ا ایها  دهیا ديتول تيخالق :1یرنزول

کش ف   یگ ر یمحصول را قبالً ش خص د  ای دهیا نیاگر ا ی ت . بخش باشد تیرضا یگریشخص د یبرا

 (.1186ف،يوجود دارد ) س تيباز خالق، آن را نو و مبتکرانه محصوب نکند ایباشد و  کرده

 اءياش   ایها  نشيب، ها هینظر، یها دهیا ديتول یررد برا ییتوانا تيمعتقد است که خالق یو : 2ورنون

و از نظ ر   ليا   ، ها است که توس ط متخصص ان   نهيزم ریمجدد در علوم و سا یو بازساز عیو بد دیجد

 (11،ص 1188،ینيگردد) س یتلق یبا ارزش یاجتماع، یتکنولوژ، یشناس بایز، یلمع

روش  کی  گ روه ه ا در    ای  ار راد و   یه ا  ارتيها و ره شهیاز اند ینيبه وجود آوردن تلق : 1تومانز

 .دیجد

تازه اس ت ک ه    با يبه  ور  ترک یعبار  است از شکل دادن به عنا ر متداع تيخالق : 1کيمدن

 باشد. یم ديمف یبه شکل ای، مطابق یا  خا با الزام ای

 .عیو بد دیجد یها شهیبوجود آوردن اند یبرا یو عقالن یذهن تيرعال کی : 5آلبراشت

آن ان   نيب یوستگيپ جادیروش منحصر به ررد با ا کیها و نظرا  در  شهیاند  يترک ییتوانا :6نزيراب

 . است

 . است یو معان مياز مفاه یتازه ا یها تيفيارائه ک تيمعتقد است که خالق یو : 3نيلیزيگ

 یتازه و نو م   جیشده که منجر به نتا ليتشک یاست که به نحو یتفکر، تفکر خال   8نزينظر پرک از

 . شود

                                                
1-renzuli 
2-vernon 
3
-tomanz 

4-mednick 
5-alberesht 
6-rabinz 
7-gazlin 
8-perkinz 
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ر رد خ ال     ییهمتا یاز ب یاست که ناش عیارتباط بد کیاز  یخال  بروز محصول ندیررا  : 1راجرز

 . است گرید یاز سو یو یزندگ طیسو و شرا کیاز 

 یگروه   یاز س و ، ت ازه  یآن در قال  ک ار  جهياست که گاه نت یندیررا تيخالق :( 1951)  2نياست

 (.111،ص 2111، 1نویشود ) گالو یم یتلق ديبخش و مف تیرضا

ک ه ب ا آن    یمساله ا یبرا یکه ررد راه  ل تازه ا رديگ یشکل م یزمان تيخالق،  1برگ زینظر وا به

 (.1181،یني سروبرو شده به کار ببرد )

معم ول و را  له    ري  غ یها شهیاند، دیروابط جد دنید تيخالق :یو ما زنکیآ یروانشناس ررهنگ

 (.1186،یتفکر آورده شده است ) رال  تفت یسنت یگررتن از الگوها

و  یدر طول زندگ، متأسفانه یول میرا دار تيو استعداد خالق ییهمه ما توانا«  مزيج اميلیو» نظر  به

، اعم از خانه یريادگی طيدر سطح کل مح یبه عبارت . ميخال  باش ريکه غ میريگ یم ادیآموزش  ريدر مس

 . دهند یمدرسه و اجتماع ما را به تفکر همگرا عاد  م

، یریانعطاف پ   ، یاليس، کرده انيآن چند عامل را ب یرا تفکر واگرا دانسته و برا تيخالق  5لفورديگ

 (.1186ف،ي) س یدگيچيازمان دادن و پس، ليتحل،  يترک، گسترش، یتازگ

  ل  ، یآ ار هنر ديتول، دیو اختراعا  جد یرکر کردن در طرا  ییدر ررهنگ وبستر توانا تيخالق

ش ده   فی  متعارف تعر ريغ یروش ها لهيو بکر بوس یا ل دهیا کیبا توسعه  دیجد یمسائل به روش ها

 (2111،یمي،ر یدياقدا، م یاست )راطم

و  دی  اس ت ک ه  ا  ل آن خل ق محص وال  جد      یش ده ا  یطرا    یليتخ یها تيرعال تيخالق

 (.2118گران،یو د  6به نقل از الوس سيارزشمند است )ن

                                                
1
-ragers 

2- estin 
3-gla veanu 
4-weisberg 
5-gilford 
6-ayril loveless 
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      The objective of this study was content analysis of the textbooks in the sixth grade of 

primary education based on Guilford factors of creativity. This descriptive study was of the 
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of the sixth grade in the academic year 2014-2015. The sample size was the same as 

population size. The instrument used in this study was a researcher-made content analysis 

form based on the Guilford factors of the creativity. A coding pattern was used for the 

content analysis of sixth grade textbooks. The validity of the instrument was noticeable 

according to the experts in the field of education; and the calculated reliability for the 

instrument was 93% based on Scott's formula. The obtained data were analyzed using 

descriptive statistics (such as frequency and percentage). The results of study suggested 

that: the textbooks of experimental sciences, social sciences,  Farsi reading skills focused 

on the convergent and the divergent levels of thinking, and Gift from the sky "hedye-haye- 

Aseman" mostly aimed at divergent thinking. Generally, considering the change in the 

education system, especially in terms of Content structure of textbooks and the results of 

this study in the textbooks studied the most attention has been given to the convergent and 
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