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 چکیده
کر کالس ششم دبستان از نگاه شش کاله تف یکتاب مطالعات اجتماع یمحتوا لیبا هدف تحل حاضر پژوهش
 کتاب مطالعات ،یمحتوا انجام شد. جامعه پژوهش لیاز نوع تحل ،یفیادوارد دوبونو به روش توصخالق 
پژوهش و  وضوعم تیاست که با توجه به ماه 1994-99 یلیکالس ششم دبستان در سال تحص یاجتماع
به عنوان نمونه در نظر گرفته  یو کل جامعه آمار دیدنظر گرصرف یریگاز نمونه یجامعه آمار تیمحدود

 یهااخصپژوهش با استفاده از ش جیمحقق ساخته بوده و نتا یمحتوا لیتحل ستیلچک ،یریگشد. ابزار اندازه
 گرانیپژوهش ب یهاافتهی نیترقرار گرفت. عمده یشانون مورد بررس یآنتروپ یلیتحل ندیدر فرا یفیآمار توص

ه ک تفکر خالق، توجه کرده یهامرتبه به مؤلفه 191کالس ششم دبستان  یآن بود که کتاب مطالعات اجتماع
و تظاهر  یاحساسات، عواطف و حس ششم؛ قضاوت منف ها؛تیآمار و ارقام و واقع یهاآن در مؤلفه عیتوز

؛ کنترل، و حرکت زهیانگ ادجیسازنده و مثبت؛ تفکر خالق، ا دو برخور ینیبو خوش ییبه مخالفت؛ روشنا
مختلف، های کاله نیدر ب نیبوده است. همچن یفراوان 51، 93، 56، 95، 93، 95 بیبه ترت یو رهبر یخونسرد

بار  زانیبا مکاله ششم توجه و  نیشتریب 113/3 تیاهم بیو ضر 939/3 یبار اطالعات زانیماول با کاله 
  توجه را به خود اختصاص داده بودند. نیکمتر 149/3 تیاهم بیو ضر 313/3 یاطالعات

 لیتحل ،ششم دبستان ،یتفکر خالق، ادوارد دوبونو، مطالعات اجتماعتفکر، : واژگان کلیدی
 محتوا.

 مقدمه

تنها  یامروز تیترب و میاست. تعل دهیچیپ دشوار و اریبس یدر عصر حاضر کار تیترب و میتعل
 رهنگ وتحول تفکر، ف بلکه رشد و گذشته را برعهده ندارد. یفرهنگ راثیانتقال م فهیوظ

 قیاز طر انسان جز تیتحقق واقع است و تیترب و میتعل فیانسان از اهم وظا تیتحقق واقع
 ریاز تداب یاآگاهانه مجموعه تیو ترب میدر واقع تعل .ردیگینم ورتآگاهانه ص تیترب و میتعل
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انان نوجو آورد تا کودکان ویرا فراهم م ییهافرصت ،یآموزش یهابرنامه قیاست که از طر
. (1961 ،ی)شکوه ورندآخود را از قوه به فعل در  یذات یرشد استعدادها انیبتوانند در جر

کند  دایآموزان انتقال پبه دانش تواندیم یآموزش یهابرنامه قیکه از طر یریاز تداب یکی
  است. خالقتفکر  یهابحث مهارت
 ۀویبه ش یو رفتار ما بستگ یبشر است. روش زندگ ریناپذجمله اعمال اجتنابتفکر از 

کند.  نیمز یتاج تفکر را به گوهر تعال ،یاصول یبه نحو تواندیتفکر ما دارد. انسان م
که تفکر، جزء  است نیا ابدییتوسعه م شتریبه روز ب آموزش تفکر روز ۀنیکه در زم یاستدالل

نکته بس که ما نه فقط  نیامر هم نیا تیاهم حیرشد انسان است و در تشر ندیفرآ یذات
 میپردازانسان ب کیخاص  یبلکه حق ماست که به پرورش استعدادها میمتفکر یواناتیح

  .(1991)امیدی نیا، 
نسان از همان ا یقسمت زین نیا رایاست، ز تیو ترب میاز تعل یپرورش ذهن، خود قسمت

به  آموزش تفکر خالق و کارآمد ت،یبو تر میتعل ینگرش، کار اصل نیبودن است. طبق ا
بزرگ  انیمرببر این اساس  (.ترجمه مینایی مقدم و نجاریان، 1919 ،1شریکودکان است )ف

 یتفکر را هدف عمده یدهند و رشد قوهیقرار م تیو ترب میتفکر را مبنا و اساس تعل
تفکر  آغازآنان اعتقاد دارند که  (.1915 ،یعتمداری)شر کنندیم یتلق یتیمؤسسات ترب

 مانپور،یشود )سلیرو به رو م ینینامع تیموقع ایاست که انسان با سؤال، مسئله  یهنگام
1919 .) 

تفکر  پمنیاست. ل «خالقتفکر »از آنها،  یکیاست که  یگوناگون یهاوهیش یدارا تفکر
سازد؛ یم لیرا تسه حیقضاوت صحداند که یم یریپذتیماهرانه و مسئول یرا تفکر خالق

 ،5پمنی)ل ها حساس استکننده است و به موضوعحیدارد، خود تصح دیها تأکچون بر مالک
ا مالحظه ب نیو قضاوت متمرکز و همچن یبه عنوان داور خالقتفکر  به عبارتی دیگر(. 1911

خ به در پاس یرگیمیتصم یبرا نی. که اشودیخود شناخته و مشخص م یافکار و باورها
 ،9کننده خواهد بود )ارنستو استدالل و اظهاراتش کمک اتیمشاهدات خود فرد و تجرب

 (5336 ،4مونرو
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 اباشد که بالقوه در انسان به ودیعه نهاده شده است. امتوانایی تفکر خالق موهبتی می
ی از کودکها در ظهور و شکوفایی آن مستلزم پرورش آن است. محققان معتقدند همه انسان

توجهی و عدم تقویت این استعداد خالق برخوردارند. لکن عدم وجود محیطی مناسب و بی
 (. 1913گردد )حسینی، توانایی مانع ظهور آن می

ای وجود افراد خالق اهمیت زیادی دارد. زیرا جوامع در دوره انتقال و برای هر جامعه
حال و آینده خود دارند. به طور کلی تداوم  های خالق برای مسائلحلتغییر نیاز مبرمی به راه

و تکامل حیات انسان نیازمند تفکر خالق است. در این میان نظام آموزشی هر کشور نقش 
ای در پرورش این قوه دارد. نظام مذکور باید ضمن ارائه تصویری وسیع، پربار بسیار ارزنده

ه کریزی کند، به طوریرنامهو دقیق از آینده برای پرورش خالقیت نسل نوجوان و جوان ب
های تهآموزان بیاموزاند تا آنان آموخقابلیت چگونه آموختن را از طریق تعلیم فکری به دانش

ای هخود را در زندگی روزمره به کار برند. بنابراین ضروری است که نظام آموزشی برنامه
ها و شدر نگر رییتغرشد همه جانبه افراد و  تیجهت هدا لهیوس نیموثرتردرسی خود را که 

آموزان به جای به صورتی تهیه و تدوین و سازماندهی کند که دانشرفتارها است 
وند ، درگیر شگردندها مواجه میسازی حقایق علمی، با مسائلی که در واقعیت با آنذخیره

 (. 1919)جمشیدی، 
تربیت خالق ای در مسیر تواند نقش سازندهکه می 1یکی از عناصر مهم برنامه درسی

 ق،یها )حقادر بردارنده دانش محتوای برنامه درسیاست.  5آموزان ایفا نماید محتوادانش
)خواندن، نوشتن، حساب کردن، تفکر  ندهایها و فرآ(، مهارتفیها، اصول، تعارنییتب

( بایو غلط، زشت و ز حیها )خوب و بد، صحارتباط( و ارزش جادیا ،یریگمیتصم ،یمنطق
در  با آن یریادگی -یاددهی ندیدر فرآ ایدر ضمن آموزش  فراگیرکه ، (1994 ،یاست )ملک

 (. 1919 ان،ی)نور ردیگیتعامل قرار م
ا در هکه اطالعات و داده است یلیابزار و وسا ازمندین گرانیبه د ارائه یبرا ،ییمحتوا هر

 دهینام یآموزش یهارسانه ل؛یابزارها و وسا نیشوند. ایشده و منتقل م یها نگهدارآن
در  یآموزش یهارسانه نیترو مهم نیاز پرکاربردتر یکی(. 5331 ،9ی. ای. پیشود )ایم

به ویژه نظام آموزش و پرورش ایران کتاب  ،مختلف جهان یکشورها یآموزش یهانظام
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تجارب  ها وشود و فعّالیتاست که سند مکتوب و مدون تعلیم و تربیت محسوب می 1درسی
 ونسکو(. ی1919)دیبایی صابر و همکاران، گردد یادگیرندگان، بر محور آن سازماندهی می

ست که ا یریادگی یاصل لهیوس ،ی: کتاب درسسدینویم یکتاب درس فی( در تعر5339)
متن و  ای و ریشده، و از متن، تصو یطراح یآموزش جیاز نتا یبه مجموعه خاص یابیدست یبرا

 یازساست که آسان یمجلد یمجموعه چاپ ،یشده است. و به طور سنت لیتشک ر،یتصو
عه دستیابی به اهداف پرورشی جامکند. یم ییو راهنما تیرا هدا یریادگی یهاتیفعال یتوال

 شده منعکسهای درسی و محتوای تعیینصورت اهداف آموزشی و در قالب کتابکه به
های مربوط، رنامه درسی و محتوای کتابشوند، آرمان هر نظام آموزشی است. اگر بمی

ای هتوان نسبت به تحقق هدفسو با اهداف کلی و جزئی نظام نباشد، نمیهماهنگ و هم
 (.1934دانا،  مورد انتظار امیدی داشت )رئیس

دارد. شیوه تحلیل محتوا به عنوان  5اطمینان از این تناسب، نیاز به بررسی و تحلیل محتوا
درسی کاربرد  هایشده برای بررسی محتوای کتب درسی، در برنامهشناختهترین ابزار برجسته

ریزان درسی با این سؤال اساسی سروکار دارند که در نیل بسیاری دارد. در این جهت، برنامه
ه چگونه پردازند کبه اهداف یادگیری چه موضوعاتی باید گنجانید؟ سپس به این پرسش می

یری برگزیده شده، سازماندهی و ارائه داد تا یادگیرندگان باید محتوایی را که برای یادگ
ه دانش و ها به طور اخص ببتوانند آن را فرا گیرند و تجربه نمایند. به عبارت دیگر، ابتدا آن

یرشاه ، نصر و مپردازند )جعفری هرندیمحتوا، سپس به تدریس و تجربیات یادگیری می
نظر از طرح یا الگوی تدوین دارای محتوا رفهای درسی، ص(. تمامی برنامه1913، جعفری

، یعنی ها نسبت به دانش و واقعیتهستند، نحوه نگرش افراد به محتوا تحت تأثیر دیدگاه آن
ا بر ی درسی رریزی برنامههایی که طرحهاست. گروههای فلسفی آنتحت تأثیر دیدگاه

ها در واقع با گزینه بیش از آنعهده دارند در مورد محتوا حق انتخاب دارند که تحت تأثیر 
 آموزان امکان یادگیریگزینند که برای دانشمی ها محتوایی را برحد روبرو هستند و آن

ها، عمیمای از حقایق، مفاهیم، تتر را فراهم آورد. در حقیقت با این تفاسیر، محتوا خالصهبیش
شده باید مسیر پرورش های مشابه با دانش منظم است. محتوای برگزیده اصول و نظریه
 (. 1993آموزان را تسهیل نماید )فتحی واجارگاه، خالقیت دانش
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شده که  افتی یهااز پژوهش یهای به عمل آمده، به اجمال تعدادبا توجه به بررسی
ر مروادامه بوده در های درسی در کتاب خالقتفکر تحلیل جایگاه ها آن یموضوع اصل

 شوند.یم
تفکر خالق ادوارد دوبونو  یهامؤلفه لیتحل»تحت عنوان  یپژوهش ( در1999) زادهنجف
 یهاابکه کت کندمی بیان ،«رانیا ییدوره ابتدا یعلوم تجرب یدرس یهاکتاب یدر محتوا

 یهاهآن در مؤلف عیاند که توزتفکر خالق، توجه کرده یهامرتبه به مؤلفه 499 یعلوم تجرب
و تظاهر به  یاحساسات، عواطف و حس ششم؛ قضاوت منف ها؛تیآمار و ارقام و واقع

و  زهیانگ جادیو برخورد سازنده و مثبت؛ تفکر خالق، ا ینیبو خوش ییمخالفت؛ روشنا
. باشدمی یفراوان 33، 19، 96، 99، 11، 134 بیبه ترت یو رهبر یخونسردحرکت؛ کنترل، 

 بیو ضر 946/3 یبار اطالعات زانیاول با م هیگانه، پاشش یلیتحص یهاهیپا نیدر ب نیهمچن
 تیاهم بیو ضر 149/3 یبار اطالعات زانیپنجم با م هیتوجه و پا نیشتریب 139/3 تیاهم

 . استداده  اختصاصتوجه را به خود  نیکمتر 193/3
تفکر  فیالتأل دیکتاب جد یمحتوا لیتحل»( پژوهشی با عنوان 1994عابدیان اصفهانی )

اده است را انجام د« تفکر خالق ادوارد دوبونو یهابراساس مؤلفه ییششم ابتدا هیو پژوهش پا
وهش ها( در کتاب تفکر و پژها )تمام کالهتمام مولفه یمجموع فراواننماید که در آن بیان می

 ایها تیشده، قسمت فعال لیتحل یهاقسمت نیب از .باشدمیمورد  533ششم دبستان  هیپا
درصد و به  1/14با  ریتوجه، سپس قسمت تصاو زانیم نیشتریدرصد ب 5/19ها با پرسش

مورد  149شده، بخش اول با  لیتحل یهابخش نیب از قسمت متن اصال توجه نشده است.
مورد توجه  91مورد و سرانجام در بخش دوم  36توجه، سپس بخش سوم با  زانیم نیشتریب

توجه، و کاله سوم  زانیم نیشتریمورد ب 64ها، کاله چهارم با کاله نیب ازهمچنین  شده است.
 اند.توجه را به خود اختصاص داده نیمورد کمتر 51با 

 یاضیکتب ر یمحتوا لیحلت»را با عنوان  ی( پژوهش1994)کاهنی، مؤمنی مهموئی 
ه و توج زانمیکه  ندینمایاند و در آن اذعان مانجام داده« متوسطه اول براساس تفکر خالق

 نیاز ا کیهر  تیاهم بیپلسک و مقدار ضر تیخالق یالگو یهابا شاخص یریدرگ
اصول  کتب مذکور بر یدرس یکم بوده و محتوا اریمتوسطه بس یاضیها در کتب رشاخص

 تیرورش خالقو پ جادیدر ا توانندیکمتر م دگاهید نیو مطابق ا ستیپلسک منطبق ن تیخالق
 .اشندمؤثر ب رندگانیادگیدر 
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وره د یکتب علوم تجرب یمحتوا لیتحل»عنوان  با جامعی را ( پژوهش1994) کوچکی
انجام داده و به  ،«و حل مسئله یستمی، سیاز منظر پنج نوع تفکر نقادانه، خالق، منطق ییابتدا

 یآورجمع ریظن یشناخت نییبه سطوح پا شتریعلوم ب یهاتاباین نتیجه رسیده است که ک
ستدالل، ا رینظ یسطوح باالتر شناختاند تا دادن، تمرکز کرده حیاطالعات، مشاهده و توض

 از طور،نیهم .یریگجهینت ، استنباط ویسازهیفرض ،ینیبشیپ شواهد، یابیاستنتاج، ارز
 ،ییبتدادر دوره ا یعلوم تجرب یدرس یتوان استنباط کرد که برنامهیم ی ویهاافتهیمجموع 

فراهم  "الهو حل مس یستمیس خالق، ،یمنطق ،یانتقاد"بروز پنج نوع تفکر،  یرا برا طیشرا
 تیّعتب ندهیفزا یاز نظم ،ییدوره ابتدا یهاهیبه عالوه آموزش تفکر در پا نکرده است.

 .شودیم دهیمختلف د یهاهیدر پا ییهابیکند و فرازو نشینم
ششم مقطع  هیپا یعلوم تجرب یمحتوای برنامه درس لیتحل»به  یقی( در تحق1999) موسوی

متن کتاب ه نائل آمده ک افتهی نیپرداخته و به ا« خالق توجه به تفکر زانیبراساس م ییابتدا
علوم تجربی پایه ششم مقطع ابتدایی از نظر حافظه شناختی و تفکر همگرا در باالترین سطح 

ترین سطح قرار دارد. همچنین از بین و از نظر تفکر ارزشیاب و تفکر واگرا در پایین
ترین واحد و سطح اصالت و ن، سطح سیالی، بیشهای واگرای موجود در متعبارت

 اند.ترین واحد را به خود اختصاص دادهپذیری کمانعطاف
دوم  همین یفارس یهاکتاب یمحتوا لیتحل» ( در پژوهشی با عنوان1999شکرپور مغانلو )

ن نتیجه به ای« لفوردیگ تی)چهارم، پنجم، ششم( براساس عوامل خالق یهاهیپا ییدوره ابتدا
 هی( هر سه پایو نوشتار ی)خواندار یفارس یهاکتاب ریمحتوا و تصاو شتریبکه  رسیده است

ده است. کمتر توجه ش ابیقرار دارند و به سطح تفکر واگرا و ارزش یدر سطح حافظه شناخت
داده  هر دو کتاب نشان ناتیو تمر هاتیفعال نهیبه دست آمده در زم جیدر ضمن براساس نتا
ادل نسبتاً و تفکر واگرا از تع یششم سطح تفکر همگرا، حافظه شناخت هیشده است که در پا

توجه  شتریبه تفکر همگرا ب میبخوان یهاتیپنجم در فعال هی. در پاباشدیبرخوردار م یخوب
 شتریچهارم ب هیتوجه شده است. در پا شتریبه سطح واگرا ب «میسیبنو» ناتیشده است و در تمر

 هیا: پادر مورد عناصر واگر که است دیگر یافته وی اینتوجه شده است.  یبه حافظه شناخت
طح در سطح اصالت و محتوا در س شتریب ینوشتار ناتیو تمر یخواندار یهاتیپنجم در فعال

م و چهار یهاهی( پایو نوشتار ی)خواندار ریو تصاو ناتیو تمر هاتیو محتوا، فعال ؛یروان
 شده است. یطراح یدر سطح روان شتریششم ب
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 یکتاب فارس یمحتوا لیتحل» یرا در راستا یامطالعه( 1995حسینی مزینان )
انجام  «پرورش تفکر خالق تیقابل ی( ششم دبستان به منظور بررسیخواندار یها)مهارت

 9/59، با است یمولفه شناخت کیکه  یریپذمولفه انعطافهای او یافتهبراساس داده است. 
 -یناختش یهاکه از مولفه یدگیچیپ حیترج یها را داشت و مولفهنشانه نیشتریدرصد، ب

 ،یو روان ابتکار، بسط ،یشناخت یهامولفه گرید نینداشت. همچن یانشانه چیاست، ه یعاطف
 ،یکنجکاو یعنی ،یعاطف -یشناخت یهاولفهم گریدرصد و د 6/1و  9/13، 53/55 ب،یبه ترت

 ،یبررس نیها را داشتند. در ادرصد نشانه 5/6و  9/9، 9/9 ب،ینمودن، به ترت و خطر لیتخ
رغم ید و علبودن یعاطف -یشناخت یهاتر از مولفهپررنگ اریبس یشناخت یهامولفه یهانشانه

وله شده مق نیبه ا یکم توجهکتاب،  نیدر پرورش تفکر خالق، در ا یعاطف یجنبه تیاهم
ت به دس یهاافتهیبا  اران،یو آموزش نو مصاحبه با مسئوال یاهداف آموزش یاست. بررس
 یوشنر یاشاره ،یهمسو هستند. البته در اهداف آموزش یکتاب درس یمحتوا لیآمده از تحل

 تفکر خالق نشده است. یعاطف یبه پرورش جنبه
کتاب کار تفکر و پژوهش  یمحتوا لیتحل» یرا در راستا یا( مطالعه1995) ریگیماه

آن از نظر  یخشاثرب یو بررس پمنیآموزش تفکر ل یهااز نظر توجه به مقوله ییششم ابتدا هیپا
انجام داده است. از نظر « 1991-95 یلیدر سال تحص نابیو م کیریس یهامعلمان شهرستان

 یشد که مقوله ییمقوله مربوط به آموزش تفکر شناسا 96 ل،یتحل داو در کل کتاب مور
 نیترکم یدارا 1 یبودن با فراوان یو مقوله منطق نیشتریب یدارا 19 یسوال کردن با فراوان

 نیمعلمان و مدرس نیآموزش تفکر در کل کتاب است. همچن یهامربوط به مقوله یفراوان
ربخش در اث یکه کتاب تفکر و پژوهش، کتاب شندبایباور م نیضمن خدمت بر ا یهادوره

 یهاازینشیپ دیبهتر آن را در سطح مدارس مستلزم تمه یاما اجرا باشدمیآموزش تفکر  نهیزم
 یضمن خدمت برا یهاتداوم دوره ،یآموزش یهالمیمعلم، ف یمناسب مانند کتاب راهنما

 دانند.یمعلمان و ... م
علوم  یتوجه به تفکر خالق در برنامه درس زانیم»بررسی ( که درصدد 1919) جمشیدی

 کند که در بخش اهداف، میانگینه، خاطر نشان میبود« ییچهارم و پنجم دوره ابتدا یتجرب
درصد است که  54/53های تفکر خالق در حد میزان همخوانی اهداف مورد بررسی با مؤلفه

باشد. در تحلیل محتوای کتب مورد بررسی میانگین میزان همخوانی نشان از توجه ناچیز می
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درصد بوده است  99/9و در کتب راهنمای معلم نیز میانگین میزان همخوانی درصد  39/3
 های تفکر خالق است.توجهی به مؤلفهها نیز نشانگر کمکه در این بخش

آموزش تفکر خالق از طریق »ای تحت عنوان ( در مقاله5319) 1کلیگر، شرمن
واند زمینه تی فیزیک میرسند که حوزه مطالعاتبه این نتیجه می« های درسی فیزیککتاب

 . یادگیرندگان تلقی شود تفکر خالق رییادگبسیار خوبی برای پرورش ی
 تشرفیبر پشش کاله تفکر آموزش  یاثربخش» در پژوهشی به( 5319) 5الخطیب

ی این است های وترین یافتهپرداخته است. از مهم« دانشجویان رشته مفاهیم اسالمی یلیتحص
دارد.  مایشتحصیلی دانشجویان گروه آزبر عملکرد  یمثبت ریتأثشش کاله تفکر آموزش که 

و فهم  دانش، درک یدر سطح شناخت یریادگیو نمرات  یلیتحص شرفتینمرات پ نیهمچن
 .باشدمی گروه گواهتحت آموزش به مراتب بهتر از جویان دانش یو کاربرد برا

پرورش میزان توانایی تفکر خالق »هدف ای که با ( در مطالعه5311و همکاران ) 9زکیا
ر کنند که تدریس بسته آموزشی تفکانجام دادند بیان می« آموزان دوره ابتدایی مالزیدانش

نظرات  یداشته است. بررس آنانبر عملکرد  یمطلوب اریبس ریتأثآموزان خالق به دانش
 نینان را نسبت به ابازخورد مثبت آ زین تدریس شدههای آموزان در مورد استراتژیدانش

 دهد.یموضوع نشان م
ای هجایگاه تقویت تفکر خالق در پرسش» یبه بررس یقی( در تحق5339) 4کلیدراویچ

 یوامحت لیو تحل هیحاصل از تجزپژوهش او که  جینتا است.پرداخته « های درسیکتاب
 یدرس یهادهد که کتابینشان ماست،  توصیفی یآمار یهاتوسط روش یکتاب درس

 اتیوکه محتی، در حالتوجه نشان داده است تفکر خالق بهاز چهار کالس  کیدر هر  اتیادب
مان وی به معلوجود این با  های تفکر خالق کردهتوجه ناچیزی به مؤلفه یاضیکتاب ر

آموزان را در آموزش هر چه بهتر تفکر دانش ی خودشخص هایبا تجربهکند که پیشنهاد می
 های درسی جبران شود.های کتاببه نوعی ضعفخالق یاری کنند تا 

                                                 
1. Klieger & Sherman 

2. Alkhateeb 

3. Jitendra 

4. Koludrović 
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 «جایگاه خالقیت در برنامه درسی دوره ابتدایی»( که به بررسی 5336) 1گرینجر، بارنز
اند به این نتیجه رسیدند که اگر برنامه درسی جایگاه خاصی به تفکر خالق اختصاص پرداخته

رای توانند افرادی مفیدی بشوند و میمند میآل بهرهاز تعلیم و تربیت ایدهآموزان دهد، دانش
 جامعه عصر آشوب باشند. 

های توسعه تفکر خالق در استراتژی»در پژوهشی با عنوان ( 5335) و همکاران 5دیوید
به این نتیجه رسیدند که آموزش تفکر خالق در « مدارس دوره ابتدایی انگلستان و چین

در حالی  پذیرد اینر گفتگو انجام میهای مبتنی بمدارس ابتدایی چین اغلب براساس روش
رد استفاده مو یهاکیو تکن یتوال نییدر تع یشتریب تنوعاست که در مدارس انگلستان 

 شود.مشاهده می
های فوق و جستجو در مقاالت منتشر شده در حوزه آموزش تفکر خالق، پژوهش

 یماعکتاب مطالعات اجت یمحتوا گویای این نکته است که تاکنون در هیچ اثر مستقلی،
رزیابی و امورد بررسی تفکر خالق  یهاتوجه به کاله زانیکالس ششم دبستان از لحاظ م

دی منقرار نگرفته است؛ از این رو پژوهش حاضر با هدف پوشش دادن این خأل برای بهره
 شده است. انجامنظام آموزش دوره ابتدایی جمهوری اسالمی ایران برنامه درسی عامالن 

با توجه به آنچه گذشت و همچنین اهمیت کتاب درسی به ویژه در دوره ابتدایی این 
ای هتحقیق بر آن است که محتوای کتاب مطالعات اجتماعی را از نظر پرداختن آن با مولفه

انه گهای( ششها )مولفهبررسی کند. همچنین با استفاده از کاله 9تفکر خالق ادوارد دوبونو
گویی به این سوال است که؛ کتاب علوم اجتماعی کالس ششم دنبال پاسخ ادوارد دوبونو به

 های مذکور توجه نموده است؟ابتدایی به چه میزان به مولفه

 روش پژوهش
و با رویکرد کاربردی انجام شده است.  4پژوهش حاضر به روش توصیفی از نوع تحلیل محتوا

کند تا مفاهیم، اصول، داند که کمک میفنی می( تحلیل محتوا را 1993ینی فراهانی )فرمه
شده در متون مورد بررسی علمی قرار گرفته و با  ی اجزای مطرحها، باورها و کلیهنگرش

                                                 
1. Grainger & Barnes 

2. David 

3. Edward de Bono 

4. Content Analysis 
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ین ها در ابندی و تعیین شاخصمقولهی درسی، مقایسه و ارزشیابی شود. های برنامههدف
، 5انجام پذیرفته است. همچنین باید عنوان نمود که واحد ثبت 1ایتحقیق با روش جعبه

 باشد.مضمون بوده و روش شمارش نیز، فراوانی می
که است  1994چاپ  ششم دبستان مطالعات اجتماعی یکتاب درس ،پژوهش جامعه

جامعه  تیبه محدود با توجه .استو چاپ شده  فیوزارت آموزش و پرورش تأل توسط
مطالعات اجتماعی ششم  ی)کتاب درس یکل جامعه آمارو  صرف نظر یریگاز نمونه یآمار

  .ددر نظر گرفته شپژوهش  ( به عنوان نمونه 1994چاپ  دبستان
 شش یهامولفه ،فرم نیاست. ا یوارس فرماطالعات در پژوهش حاضر  یآورابزار جمع

دی ها و مقاالت متعدنامهها، پایانها در متون علمی، کتاب. این مولفهکاله ادوارد دوبونو است
ها مولفه نیا (.1994اند، استخراج گردید )عابدیان، که نظریه ادوارد دوبونو را تشریح نموده

 ارائه شده است.  ریدر جدول ز

 های شش کاله تفکر ادوارد دوبونومولفه. 1جدول 
 شاخص مؤلفه

کاله  -1
 دیسف

 اطالعات یمبنا ها،تیاطالعات و ارقام، واقع

 نهاآاحساسات درباره و،  هادهیاز ا میدرک مستق جان،یو ه شور، حس ششم، عواطف ،احساسات کاله قرمز -5
 یاطیو نکات احت لیها، خطرها، مسایدشوارتظاهر به مخالفت، ، یقضاوت منف هایکاله س -9
 سازنده و مثبت یهافرصتبرخورد سازنده،  ،ینیبخوشروشنایی،  کاله زرد -4
 هادهیها و اشنهادیها، پنیگزیجا ،تازه یفکرها ،و حرکت زهیانگ جادیخالق، ا تفکر کاله سبز -9
 یریگجهیو نت گرید یهااستفاده از کاله ،یدهو سازمان میتنظ ی،رهبر ی،کنترل، خونسرد یبآکاله  -6

)روایی صوری  4از داوری تخصصیگیری( )ابزار اندازهفرم وارسی  9رواییبرای تعیین 
همچنین  .اعمال گردیدنهایی و نظرات چند متخصص در فرم وارسی  شداستفاده و محتوایی( 
استفاده شد.  6آزمون مجدد( –ابزار تحقیق از روش بازآزمایی )آزمون  9پایاییبرای تعیین 

                                                 
1. Procedure Parboil  

2. Recoding Unit 

3. Validity 

4. Professional Judgment 

5. Reliability 

6. Test - Retest  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aftabir.com%2Fdictionaries%2Fword%2F149955%2F%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B4-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B2%25D8%25A2%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25A6%25DB%258C-%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B4-%25D8%25A2%25D8%25B2%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2586-%25D9%2585%25D8%25AC%25D8%25AF%25D8%25AF-test-retest-method&ei=SxYRVemVG4vxatCRgpgF&usg=AFQjCNGt76JFqCFY5yxe4Pu76KyXtAxSGA&sig2=MxLPJPnsJV-uaYfKtURQwg&bvm=bv.89184060,d.d24
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بار مطالعه متن کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی  بدین صورت که پس از دو
 های شمارش شده حاصل گشت.بین فراوانی 91/3فاصله دو هفته، مقدار ضریب همبستگی  به

برای  ،تهاسدر این تحقیق تالش شده از روش جدیدی که برگرفته از تئوری سیستم
ها می باشد که پردازش داده 1استفاده شود. این روش آنتروپی شانون ،هاتجزیه و تحلیل داده

ا در هتحلیل داده ،کند. براساس این روشا نگاه جدید مطرح میرا در بحث تحلیل محتوا ب
ات شاخصی ی اطالعتر و معتبرتر عمل خواهد کرد. آنتروپی در تئورتحلیل محتوا بسیار قوی

براساس  شود.گیری عدم اطمینان که به وسیله یک توزیع احتمال بیان میاست برای اندازه
محتوای کتاب درسی مطالعات اجتماعی ششم این روش که به مدل جبرانی مشهور است 

ر ابتدا بندی شده است. دنظر شش کاله تفکر ادوارد دوبونو مورد هدف طبقهاز نقطه دبستان
های جدول فراوانی شود و براساس دادهها در قالب فراوانی شمارش میپیام برحسب مقوله

های یدیگر ابتدا مجموع فراوانشود. به عبارت گانه روش شانون به ترتیب انجام میمراحل سه
پس شود و سآوری میها به تفکیک قسمت در یک جدول جمعبه دست آمده برحسب کاله

های این ی بعدی دادهگیرد. در مرحلهاطالعات این جدول در سه مرحله شانون قرار می
ند آیمی های بهنجار شده درجدول براساس مرحله اول روش آنتروپی شانون به صورت داده

 شود:که از رابطه زیر استفاده می
های جدول فراوانی باید بهنجار شوند که برای این کار از مرحله اول: ماتریس فراوانی

 شود:این رابطه استفاده می

Pij

Fij

∑ Fij
m
i=1

(i = 1,2,3, . . m, j = 1,2, … , n) 

تعداد  jشماره مقوله =  iشماره پاسخگو=F فروانی مقوله= Pماتریس فروانی = هنجار شده
 mپاسخگو = 

هیم دهای مربوطه قرار میمرحله دوم: بار اطالعاتی هر مقوله را محاسبه کرده و در ستون
 شود:و برای این منظور از رابطه زیر استفاده می

Ej = −k ∑ [PijLnPij]        (j = 1,2, n)        k =
1

Lnm

m

i=1
 

شماره مقوله  iشماره پاسخگو= لگاریتم نپری =  = P )n(1,2,…,Jهنجار شده ماتریس =
 =j = تعداد پاسخگوm 

                                                 
1. Shannon 
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ضریب اهمیت هر یک  (=n1,2i,…, )ها مرحله سوم: با استفاده از بار اطالعاتی مقوله
ای که دارای بار اطالعاتی بیشتری باشد از درجه اهمیت ها محاسبه شده و هر مقولهاز مقوله

(Wj) ده:ب اهمیت از رابطه زیر استفاده شی ضریبیشتری برخوردار است. که برای محاسبه 

Wj =
Ej

∑ EJn
j=1

 

    j = شماره مقوله nها = تعداد مقوله Ejبار اطالعاتی هرمقوله =  درجه اهمیت =

که برابر صفر باشد به دلیل بروز خطا و  Pijمقادیر  Ejی الزم به ذکر است در محاسبه
جایگزین شده است  33331/3نهایت در محاسبات ریاضی با عدد بسیار کوچک جواب بی

شاخصی است که ضریب اهمیت هر مقوله را در یک پیام با توجه به شکل پاسخگوها  jاما 
 دشومیبندی های حاصل از پیام  نیز رتبه، مقولهwکند از طرفی با توجه به بردار مشخص می

 .(1913آذر، )

 ی پژوهشهاهیافت
 هایههر یک از کالششم دبستان به  یتوجه کتاب مطالعات اجتماع زانیمپژوهش:  اولسوال 

 تفکر خالق ادوارد دوبونو چگونه است؟

  کری تفهاکالههر یک از  بهششم دبستان  یمطالعات اجتماع نتایج تحلیل محتوای کتاب .2جدول 

  کاله 

 فصل
 کاله
 اول

 کاله
 دوم

 کاله
 سوم

 کاله
 چهارم

 کاله
 پنجم

 کاله
 ششم

 مجموع

 درصد فراوانی

 6/11 59 4 9 9 4 4 9 فصل اول
 6/11 59 9 4 5 9 9 4 فصل دوم
 1/1 16 1 9 1 1 9 3 فصل سوم

 1/9 11 3 4 4 9 5 9 فصل چهارم
 6/6 19 5 5 9 3 1 9 فصل پنجم
 1/9 13 3 9 1 3 1 9 فصل ششم
 6/1 13 9 1 9 5 9 9 فصل هفتم
 1/3 14 3 4 1 5 4 9 فصل هشتم
 6/6 19 1 5 5 9 5 9 فصل نهم
 6/6 19 3 9 3 1 9 6 فصل دهم
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 1/1 16 9 3 9 6 5 5 فصل یازدهم
 1/11 55 5 1 9 3 9 4 فصل دوازدهم

 مجموع
 *** 191 51 93 56 95 93 95 فراوانی

 133 *** 6/13 5/19 1/19 5/16 3/11 9/56 درصد

مورد بوده و  3اول، بیشترین توجه در فصل سوم با براساس نتایج جدول باال، در کاله 
ای هدر کاله دوم، بیشترین توجه در فصل باشد.مورد می 5کمترین توجه در فصل یازدهم با 

در  باشد.مورد می 1مورد بوده و کمترین توجه در فصل پنجم با  9دوم، هفتم و دوازدهم با 
های پنجم و مورد بوده اما متأسفانه در فصل 3کاله سوم، بیشترین توجه در فصل دوازدهم با 

مورد بوده اما  4در کاله چهارم، بیشترین توجه در فصل چهارم با  ششم توجهی نشده است.
ای دوم، هدر کاله پنجم، بیشترین توجه در فصل متأسفانه در فصل دهم توجهی نشده است.

در کاله  وجهی نشده است.مورد بوده اما متأسفانه در فصل یازدهم ت 4چهارم و هشتم با 
های چهارم، ششم، مورد بوده اما متأسفانه در فصل 9ششم، بیشترین توجه در فصل دوم با 

 های اول و دومها، بیشترین توجه در فصلدر مجموع کاله هشتم و دهم توجهی نشده است.
 باشد.مورد می 13مورد بوده و کمترین توجه در فصل ششم با  59با 

مورد  191ششم دبستان  یمطالعات اجتماع یکتاب درسها در تمام کاله مجموع فراوانی
 باشد.می

مورد  51مورد بیشترین میزان توجه، و کاله ششم با  95ها، کاله اول با از بین کاله
 اند.کمترین توجه را به خود اختصاص داده

 
از  یکنسبت به هر ششم دبستان  یمطالعات اجتماع درسیکتاب نتایج تحلیل محتوای  .1نمودار 

 ی تفکرهاکاله

0
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کاله اول کاله دوم کاله سوم کاله چهارم کاله پنجم کاله ششم

52

37
32

26
30

21



 59بهار ، سوم، شماره اول سال پیش دبستان و دبستان،فصلنامه مطالعات                                                   67

های بهنجار شده در جدول زیر ارایه ابتدا دادهشود. در ادامه نتایج تحلیل شانون ارایه می
 گردد.می

ی هاکالههر یک از  به ششم دبستان یمطالعات اجتماع های بهنجار شده توجه کتابداده .3جدول 
 تفکر

 کاله 

 کاله
 فصل

 کاله
 اول

 کاله
 دوم

 کاله
 سوم

 کاله
 چهارم

 کاله
 پنجم

 کاله
 ششم

 193/3 133/3 119/3 159/3 131/3 396/3 فصل اول
 591/3 199/3 333/3 394/3 199/3 333/3 فصل دوم
 341/3 133/3 391/3 391/3 311/3 199/3 فصل سوم

 331/3 199/3 194/3 394/3 394/3 396/3 فصل چهارم
 399/3 363/3 119/3 331/3 353/3 396/3 فصل پنجم
 331/3 133/3 391/3 331/3 353/3 396/3 فصل ششم
 149/3 399/3 119/3 369/3 131/3 391/3 فصل هفتم
 331/3 199/3 391/3 369/3 131/3 391/3 فصل هشتم
 341/3 363/3 333/3 394/3 394/3 391/3 فصل نهم
 331/3 133/3 331/3 391/3 311/3 119/3 فصل دهم

 149/3 331/3 119/3 111/3 394/3 391/3 فصل یازدهم
 399/3 399/3 119/3 519/3 199/3 333/3 فصل دوازدهم

هر  هب ششم دبستان یمطالعات اجتماع کتابهای بهنجار شده توجه در جدول باال داده
وم دها با استفاده از فرمول مرحله سازی دادهآمده است. پس از نرمالی تفکر هاکالهیک از 

آید، که در ها به دست میروش شانون مقدار بار اطالعاتی )عدم اطمینان( هر یک از مولفه
های دوبونو با استفاده ی پایانی ضریب اهمیت کالهجدول زیر آورده شده است. در مرحله

هم در جدول زیر آمده و ی سوم روش آنتروپی شانون به دست آمده که آناز فرمول مرحله
( بیشتری برخوردار wjدارای بار اطالعاتی بیشتری باشد از درجه اهمیت ) هر کالهی که

 است.
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هر یک از  به ششم دبستان یمطالعات اجتماع کتابمقدار بار اطالعاتی و ضریب اهمیت  .4جدول 
 ی تفکرهاکاله

 هاکاله
 کاله
 اول

 کاله
 دوم

 کاله
 سوم

 کاله
 چهارم

 کاله
 پنجم

 کاله
 ششم

 939/3 999/3 163/3 951/3 995/3 313/3 (EJ) مقدار بار اطالعاتی
 113/3 139/3 191/3 131/3 131/3 149/3 (WJضریب اهمیت )

ای هدهد که بیشترین مقدار بار اطالعاتی )عدم اطمینان( از کالهنتایج جدول باال نشان می
( و کمترین مقدار بار اطالعاتی )عدم هاتیآمار و ارقام و واقعدوبونو مربوط به کاله اول )

 بوده است. (یو رهبر ی)کنترل، خونسرداطمینان( مربوط به کاله ششم 
وبونو های ددهد که بیشترین ضریب اهمیت از کالههمچنین، نتایج جدول باال نشان می

ل، )کنتر( و کمترین مربوط به کاله ششم هاتیآمار و ارقام و واقعمربوط به کاله اول )
 بوده است. (یو رهبر ینسردخو

 

 
 ی تفکر هاکالههر یک از  به ششم دبستان یمطالعات اجتماع کتابضریب اهمیت  .2نمودار 

ششم  یمطالعات اجتماعکتاب  هایفصلهر یک از میزان توجه : پژوهش دومسوال 
 فکر خالق ادوارد دوبونو چگونه است؟های تکاله به دبستان

  

0/180

0/175

0/1580/171

0/171

0/145 کاله اول

کاله دوم

کاله سوم

کاله چهارم

کاله پنجم

کاله ششم
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های الهک بهششم دبستان  یمطالعات اجتماع کتابهای هر یک از فصلنتایج تحلیل محتوای  .5جدول 
 تفکر

  اجتماعی طالعاتکتاب م ولفص 

اله
ک

 

صل
ف

 1 

ل 
ص

ف
5 

ل 
ص

ف
9 

ل 
ص

ف
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ص

ف
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ل 
ص

ف
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ل 
ص

ف
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ل 
ص

ف
1 

ل 
ص

ف
9 
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ص

ف
13 

ل 
ص

ف
11 

ل 
ص

ف
15 

 مجموع

نی
اوا

فر
 

صد
در

 

 9/56 95 4 5 6 9 9 9 9 9 9 3 4 9 کاله اول

 3/11 93 9 5 9 5 4 9 1 1 5 9 9 4 کاله دوم

 5/16 95 3 6 1 9 5 5 3 3 9 1 9 4 کاله سوم

کاله 
 چهارم

9 5 1 4 9 1 9 1 5 3 9 9 56 1/19 

 5/19 93 1 3 9 5 4 1 9 5 4 9 4 9 کاله پنجم

 6/13 51 5 9 3 1 3 9 3 5 3 1 9 4 کاله ششم
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وع
جم

م
 

نی
اوا

فر
 

59 59 16 11 19 13 13 14 19 19 16 55 191 *** 

صد
در

 

6/11 6/11 1/1 1/9 6/6 1/9 6/1 1/3 6/6 6/6 1/1 1/11 *** 133 

مورد شده و  9براساس نتایج جدول باال، در فصل اول، بیشترین توجه به کاله اول با 
در فصل دوم، بیشترین توجه  مورد بوده است. 9های چهارم و پنجم با کمترین توجه به کاله
در  مورد بوده است. 5مورد شده و کمترین توجه به کاله چهارم با  9به کاله دوم و ششم با 

های سوم، مورد شده و کمترین توجه به کاله 3فصل سوم، بیشترین توجه به کاله اول با 
مورد  9در فصل چهارم، بیشترین توجه به کاله اول با  مورد بوده است. 1چهارم و ششم با 

اله اول در فصل پنجم، بیشترین توجه به ک متأسفانه به کاله ششم توجهی نشده است.شده اما 
جه به در فصل ششم، بیشترین تو مورد شده اما متأسفانه به کاله سوم توجهی نشده است. 9با 

ل در فص های سوم و ششم توجهی نشده است.مورد شده اما متأسفانه به کاله 9کاله اول با 
مورد بوده  1مورد شده و کمترین توجه به کاله پنجم با  9ه به کاله دوم با هفتم، بیشترین توج

مورد شده اما متأسفانه به  4های دوم و پنجم با در فصل هشتم، بیشترین توجه به کاله است.
مورد  9ا های اول و سوم بدر فصل نهم، بیشترین توجه به کاله کاله ششم توجهی نشده است.

در فصل دهم، بیشترین توجه به کاله  مورد بوده است. 1کاله ششم با  شده و کمترین توجه به
در فصل  های چهارم و ششم توجهی نشده است.مورد شده اما متأسفانه به کاله 6اول با 

مورد شده اما متأسفانه به کاله پنجم توجهی نشده  6یازدهم، بیشترین توجه به کاله سوم با 
مورد شده و کمترین توجه به کاله  3جه به کاله سوم با ر فصل دوازدهم، بیشترین تود است.

مورد شده و  95ها، بیشترین توجه به کاله اول با ر مجموع فصلد مورد بوده است. 1پنجم با 
 مورد بوده است. 51کمترین توجه به کاله ششم با 

 درصد بیشترین میزان توجه و 6/11های اول و دوم با های این کتاب، فصلاز بین فصل
 درصد کمترین توجه را داشته است. 1/9فصل ششم با 
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 نسبت به هر فصلششم دبستان  یمطالعات اجتماعدرسی  نتایج تحلیل محتوای کتاب .3نمودار 

های بهنجار شده در جدول زیر ارایه ابتدا دادهشود. در ادامه نتایج تحلیل شانون ارایه می
 گردد.می

 فکرت یهابه کاله ششم دبستان یمطالعات اجتماع کتابهای فصلهای بهنجار شده توجه داده .6جدول 

 کتاب مطالعات اجتماعی صولف 
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کاله 
 اول

115/3 159/3 465/3 591/3 514/3 136/3 933/3 919/3 531/3 491/3 134/3 513/3 

کاله 
 دوم

553/3 159/3 591/3 194/3 516/3 594/3 133/3 333/3 111/3 111/3 513/3 134/3 

کاله 
 سوم

911/3 939/3 333/3 591/3 149/3 111/3 331/3 331/3 163/3 369/3 193/3 134/3 

کاله 
 چهارم

196/3 111/3 333/3 194/3 331/3 136/3 133/3 591/3 555/3 369/3 313/3 193/3 
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کاله 
 پنجم

349/3 331/3 591/3 194/3 516/3 399/3 933/3 194/3 555/3 111/3 134/3 193/3 

کاله 
 ششم

391/3 111/3 331/3 333/3 331/3 136/3 331/3 194/3 331/3 369/3 513/3 134/3 

تان ششم دبس یمطالعات اجتماع درسیتوجه کتاب های بهنجار شده دادهباال،  در جدول
ها با استفاده از فرمول مرحله دوم سازی دادهپس از نرمال آمده است.ها تفکر به تمام کاله

آید، که در ها به دست میروش شانون مقدار بار اطالعاتی )عدم اطمینان( هر یک از پایه
های مختلف با استفاده اهمیت پایهی پایانی ضریب جدول زیر آورده شده است. در مرحله

هم در جدول زیر آمده و ی سوم روش آنتروپی شانون به دست آمده که آناز فرمول مرحله
( بیشتری برخوردار wjای که دارای بار اطالعاتی بیشتری باشد از درجه اهمیت )هر پایه

 است.

ششم  یتاب مطالعات اجتماعک یهافصلهر یک از و ضریب اهمیت مقدار بار اطالعاتی  .7 جدول
 تفکر   یهادبستان به کاله

 فصول کتاب مطالعات اجتماعی 
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مقدار بار 
اطالعاتی 

(EJ) 
916/3 146/3 611/3 933/3 149/3 934/3 699/3 156/3 139/3 145/3 933/3 991/3 

ضریب 
اهمیت 

(WJ) 
133/3 164/3 199/3 111/3 164/3 119/3 156/3 163/3 169/3 169/3 119/3 195/3 

 یهاصلفدهد که بیشترین مقدار بار اطالعاتی )عدم اطمینان( از نتایج جدول باال نشان می
( و کمترین 991/3مربوط به فصل دوازدهم )ششم دبستان  یمختلف کتاب مطالعات اجتماع

 ( بوده است.699/3مقدار بار اطالعاتی )عدم اطمینان( مربوط به فصل هفتم )
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مختلف  یهافصلدهد که بیشترین ضریب اهمیت از همچنین، نتایج جدول باال نشان می
فصل ( و کمترین مربوط به 195/3مربوط به فصل دوازدهم )ششم دبستان  یمطالعات اجتماع

 ( بوده است.156/3هفتم )

 
 تفکر  یهاششم دبستان به کاله یکتاب مطالعات اجتماع یهافصلهر یک از ضریب اهمیت  .4نمودار 

 گیریبحث و نتیجه
های درسی و منابع کمک آموزشی صورت تحقق اهداف آموزش و پرورش از طریق برنامه

 آموزان در نظامیادگیری دانش ترین مراجع و منابعگیرد و کتاب درسی یکی از مهممی
های آموزشی در چهارچوب کتاب درسی فعالیت ایرانرود. در کشور آموزشی به شمار می

ود شیابد و برای هر موضوع درسی در هر پایه تحصیلی یک کتاب درسی تالیف میتحقق می
مرکز متمحور کتاب درسی  های خود را برگردد، معلمان فعالیتدر بین مدارس توزیع می و

وسیله  رو اینکنند، امتحان و ارزشیابی عمدتاً محدود به مطالب کتاب درسی است. از اینمی
آموزشی دارای نقش بسیار مهمی است و به خاطر اهمیت زیادی که در تحقق اهداف 

هستند )یارمحمدیان، پرورش  اندرکاران آموزش وآموزشی دارند، کانون توجه تمامی دست
ای هپرورش و متناسب با شیوه کتاب درسی باید براساس اهداف آموزش و(. بنابراین 1991
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ف ها تدوین و تالیآموزان در تمام ابعاد و زمینهنوین به منظور ارتقای کیفیت رشد دانش
 گردد. 

مطلع نسبت به  خالق و آموزان را افرادیآموزش و پرورش باید دانشاز طرف دیگر، 
عه، محیط زندگی )اعم از طبیعی و اجتماعی(، متعهد به ی جامحال و آینده شته،مسائل گذ

ی های اجتماعی، سیاسی و داشتن روحیهمند به مشارکت در فعالیتها و عالقهارزش
انتقادپذیری و انتقادکنندگی تربیت کند. تنها از طریق آموزش علوم اجتماعی است که افراد 

 های خود نسبت بهادی، و مسئولیتاجتماعی و اقتص یندهایها، فرآبا محیط جامعه، ارزش
تواند به تحقق شوند. هیچ یک از مواد درسی همچون علوم اجتماعی نمیدیگران آشنا می

 های درسی توجه به اصول و معیارتنظیم محتوای کتاب در تهیه و. ها کمک کنداین هدف
، کاربرد های علمیعالیق یادگیرنده پیشرفت ها، نیازها وانتخاب محتوا مانند تناسب با هدف

 از جمله. های یادگیری و....ضروری استآنها در زندگی واقعی، فراهم آوردن انواع فرصت
واند تاست که میو به ویژه تفکر خالق اهداف آموزش و پرورش توجه به آموزش تفکر 

های درسی رو کتابهای درسی پوشش داده شود. از اینتوسط محتوای موجود در کتاب
ر د توانند نقش مؤثری در آموزش تفکر خالق ایفا کنند.درستی تدوین شوند، میچنانچه به 

شم کالس ش یکتاب مطالعات اجتماع یمحتوا یابیارزهمین راستا پژوهش حاضر با هدف 
 یبررس جینتاانجام شد.  تفکر خالق ادوارد دوبونو یهاتوجه به کاله زانیدبستان از لحاظ م

ریب ض گانه مورد بررسی حاکی از آن بود که مقدارهای ششکاله توجه در زانیم لیو تحل
، کاله 139/3 رابرفراوانی( ب 93با ، کاله دوم )113/3برابر  فراوانی( 95با اهمیت در کاله اول )

 93با ) پنجم، کاله 131/3رابر فراوانی( ب 56با م )چهار، کاله 191/3رابر فراوانی( ب 95با ) ومس
بیشترین باشد. بر این اساس می 149/3رابر فراوانی( ب 51با م )شش، کاله 131/3 رابرفراوانی( ب

ن ( و کمتریهاتیآمار و ارقام و واقعهای دوبونو مربوط به کاله اول )ضریب اهمیت از کاله
های الهتقریبا به کدر ضمن  بوده است. (یو رهبر ی)کنترل، خونسردمربوط به کاله ششم 

اشاعه  رسدیبه نظر م(. 113/3تا  149/3مختلفی توجه متناسب و یکسانی شده است )دامنه 
 هایشبخدر  هاآن یناهمگون نیندارد و مب تیجامع دیچه با، چنانگانه تفکرهای ششکاله

 نظری و توان در دو بخش عملیعلت این نوع از نارسایی را می باشد؛یم کتابمختلف 
 و عمل از تنیده هم در پودی و تار آموزش تفکر، که است جهت آن از اینجستجو کرد. 

 اصلح برخی و عملی روابط و عرصه در کجروی نتیجه های آن،نارسایی از برخی است، نظر
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های ضعف نظر، و عمل گیتنید هم در و تعامل به توجه با. است نظر مقام در اندیشیکج
 عملی ای نظری بسیط شکل اجتماعی پایه ششم دبستانموجود در کتاب درسی مطالعات 

 ها،هاندیش و اعمال هاآن در که گردندمی آشکار پیچیده، هایبافت صورت به بلکه ندارد،
را  تواند آثار و پیامدهای نامطلوبیمیموجود  نارسائی. کندمی تقویت و تأیید را یکدیگر

 ن ایجاد نماید.اآموزبرای دانش
از  یحاک یمورد بررس گانهفصول دوازدهتوجه در  زانیم لیو تحل یبررس جینتاهمچنین 

با ) فصل دوم، 133/3رابر ( بیفراوان 59با ) فصل اولدر  تیاهم بیآن بود که مقدار ضر
 11)با  فصل چهارم، 199/3 برابر (یفراوان 16)با  فصل سوم، 164/3 برابر( یفراوان 9591
 (یفراوان 13)با  فصل ششم، 164/3برابر  (یفراوان 19)با  فصل پنجم ،111/3برابر  (یفراوان
، 163/3برابر  (یفراوان 14)با  ، فصل هشتم156/3 برابر (یفراوان 13)با  ، فصل هفتم119/3برابر 

 ، فصل یازدهم169/3برابر  (یفراوان 19)با  ، فصل دهم169/3 برابر (یفراوان 19)با  فصل نهم
در ضمن  .باشدیم 195/3برابر  (یفراوان 55)با  و فصل دوازدهم 119/3 برابر (یفراوان 16)با 

تا  156/3های تفکر نشده است )دامنه های مختلف توجه متناسب و یکسانی با مولفهدر فصل
 های مختلفتوجه موجود در فصلکه جا دارد مولفان به این موضوع توجه نمایند.  (195/3

 ،مولفان ترجیحات درسی، ریزانبرنامه نگرش همچون؛ دالیلی به تواندمی کتاب نیز
 باشد.  شده بیان هایفراوانی بودن کافی تلقی و کتاب حجم در محدودیت

ای ههای فوق )توجه مطلوب کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی به مؤلفهیافته
(، 5319(، الخظیب )1999(، شکرپور مغانلو )1999زاده )های نجفتفکر( با نتایج پژوهش

( همسو و همچنین نامتوازن بودن توجه به 5336( و گرینجر، بارنز )5311زکیا و همکاران )
(، کاهنی، مؤمنی مهموئی 1994های عابدیان اصفهانی )گانه با نتایج پژوهشهای ششکاله

( و 1919(، جمشیدی )1995(، حسینی مزینان )1999(، موسوی )1994(، کوچکی )1994)
علوم اند که این افراد در پژوهش خود اظهار کرده باشد.( همسو می5339کلیدراویچ )

آموزان در در مدرسه به دنبال آن است که به دانشبا آموزش تفکر خالق اجتماعی 
ی جهانی، فرآیند اجتماعی ی محلی، سرزمین ملی و جامعهخودشناسی، درک و فهم جامعه

یی اسی، درک گذشته و حال به مثابه مبناشدن، درک بهتر از مسائل اجتماعی، اقتصادی و سی
در  و ایجاد یک نقش مشارکتی فعالت گیری، توانایی حل مسئله، کسب مهاربرای تصمیم

 پژوهشگران مذکور این استی کالم کند. خالصهها کمک میجامعه و پایبندی به ارزش
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دا امروز و فرکند که یاد بگیرد، در دنیای آموز کمک میبه دانش که مطالعات اجتماعی
زندگی موفقی داشته باشد، روابط خود را با دیگران تنظیم کند، جامعه و فرهنگ خود را 

تعامل  اجتماعی -های طبیعیبشناسد، از امکانات و منابع محیطی استفاده کند و با محیط
 .برقرار کند ایخالقانه

 موضوع )جهتمرتبط با  نهیشیتوان به عدم وجود پیم قیتحق نیا یهاتیاز محدود
 یمقدمات بکر و یرو آنچه که ارائه شده است پژوهشنیها( اشاره کرد. از ابا آن هاافتهی سهیمقا

 یکتاب مطالعات اجتماع یمحتوادر  ادوارد دوبونو تفکر یهاکاله گاهیجا لیبرای تحل
ها آن یفیک لیتحل نیو همچن هامؤلفهاز  کیهر  امعج یکالس ششم دبستان است، معرف

و  یمطالعات برنامه درس یهااست که پژوهشگران حوزه یدیجد یهاپژوهش ازمندین
به بهبود  تیها بپردازند تا در نهاخود به آن یآت قاتیدر تحق دیبا آموزش تعلیمات اجتماعی

 موجود منجر شود. تیوضع
 هاپیشنهادهای عملی جهت کاربست یافته

ا به ترتیب هزیر جهت کاربست یافته های پژوهش پیشنهادهایپس از بررسی نتایج سؤال
 گردد:ذکر می

در طراحی و تدوین محتوای کتاب درسی مطالعات اجتماعی ششم دبستان، کاله  -1
فقوده م ایحلقه عنوان شده به آنکه توجه کمتری به  (یو رهبر یششم )کنترل، خونسرد

 تر از پیش مدنظر قرار گیرد. بیش

مورد بررسی، همچنان عرصه توجه بیشتر به این مبحث مهم )تفکر خالق( را  کتاب -5
در خود دارد. در این راستا باید اذعان نمود که برای ایجاد تغییر الزم است، از طرف 

یم، های مستقیم و غیر مستقبه شیوه نظران و نویسندگان بزرگ در محتوای کتابصاحب
د توانند از متونی که بتواند تفکر خالق را اشاعه دهاصالحاتی صورت پذیرد. نویسندگان می

 هایی باشند که خالقیت را افزایش دهد. استفاده کنند و به دنبال شیوه

یند آبا توجه به این که تصاویر و جداول از ابزارهای مهم در پرورش تفکر به شمار می -9
آموزان شوند، انشو افزایش خالقیت در دتفکر های توانند موجب پرورش مهارتو می

العات شود که در تهیه و تنظیم کتاب مطریزان درسی یادآوری میبنابراین به مؤلفین و برنامه
ی ششم دبستان از تصاویر و جداول در سطح تفکر واگرا استفاده کنند و این اصل را عاجتما

 مورد توجه و دقت قرار دهند.
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 تابک بیشتر همخوانی لزوم و دیدج عصر در پرورش و آموزش اقتضائات به توجه با -4
 به ر راهای تفکمؤلفه کنند سعی نظران مرتبطصاحب درسی مطالعات اجتماعی با تفکر،

ت به عبار .دهند ارائه و نموده تنظیم های مختلف کتابفصل خالل درپیچی رما صورت
ا ههمه کالهآموزان از ریزان درسی باید شرایطی را فراهم کنند که همه دانشدیگر برنامه

های مختلف تفکر آشنا شوند و مهارت الزم را در هر یک از اشکال استفاده نموده و با شیوه
 گانه تفکر کسب نمایند.شش

درسی  تابک مکمل عنوان به تواندمی ،تفکر با مرتبط افزارهاینرم و هابسته طراحی -9
 .گیرد قرار استفاده مورد مطالعات اجتماعی

یادگیری فعال و مناسب برای  –های یاددهیروشاز توانند با استفاده معلمان می -6
آموزش تفکر خالق )مانند: ایفای نقش، بحث گروهی، تحلیل مسائل اجتماعی، مشاهده، 

 آموزان کمکسازی مباحث مورد نظر در دانشگردش علمی و استفاده از یادیارها( به درونی
 شایانی کنند.

ی و اندیشجلسات همتوانند به کمک پرورش ابتدایی می اندرکاران آموزش ودست -3
های ضمن خدمت اهمیت پرداختن به مفاهیم مرتبط با تفکر را برای معلمان آموزشحتی 

 1پنهان رسید برنامه به مباحث این پایه ششم و سایر عوامل مدرسه توضیح و تشریح نمایند تا
 .نشود تبدیلدر حوزه مطالعات اجتماعی  5مغفول درسی برنامه یا

 منابع
 لیها در تحلپردازش داده یشانون برا یبسط و توسعه روش آنتروپ. (1913). ادلع ،آذر
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