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 بر اساس کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی بررسی محتواي
 (Plsek) پلسکهدایت شده خالقیت  الگوي

 1مهرعلی ضیایی

 72/33/6311تاریخ پذیرش:  61/6/6311تاریخ وصول: 

 چکیده
پرورش خالقیت و  در زمینهنقش مهمی را  تواندمیآموزش،  اصلی ارکانیکی از نوان عکتاب درسی به

 کتاب تفکر و پژوهش محتوایبررسی میزان تطابق این پژوهش با هدف . ایفا کند هایادگیرندهق خالتفکر
محتوا با روش توصیفی از نوع تحلیلو ( 6112پلسک ) شده هدایت خالقیت الگوی با پایه ششم ابتدایی

کلیه  شامل ،استیکسان با حجم جامعه آماری آن  که آماری این پژوهشی نمونه انجام گرفته است.
 هایفرم از .باشدمی 6317-13ششم دبستان در سال تحصیلی  یپایه کتاب کار تفکر و پژوهش تمرینات

جمع  ابزارهایعنوان بهطراحی شد ی آموزش خالقیت پلسک براساس الگوی چرخهکه تحلیل محتوا 
در تدوین  ،سکپل الگویکه بر اساس  دهندمینشان  های پژوهشیافته .گردیداستفاده  هادادهآوری 

 مرحله) توجه یعنی اول اصل بهمیزان توجه  ی ششم دبستانکتاب کار تفکر و پژوهش پایهمحتوای 
و بوده ( 31%) مراحل تخیل و توسعه( برای خالقیت) گریز یعنی دوم اصل، 16% خالقیت برای (آمادگی

از اصل  که است حالی در این (.%3) است قرار نگرفته توجهمورد  ی عمل()مرحله تحرک یعنی سوم اصل
شده  یاد این چرخه بخش ترینمهمعنوان به پلسک یشده هدایت خالقیت یچرخهدر الگوی  تحرک

کتاب تفکر و پژوهش  بازنگری در بازطراحی و مفید بودنضمن پژوهش حاضر  هاییافتهامید است . است
درسی،  هایبرنامهلید محتوای مناسب در از طریق ایجاد دانش وآگاهی بیشتر در توبتواند  پایه ششم ابتدایی

 .ایفا کندرا  ایسازندهنقش  ،خالقیت دانش آموزان پرورش و شکوفاییدر جهت 

 کتاب تفکر و پژوهشبرنامه درسی، تفکر وخالقیت، پلسک، الگوی خالقیت  :یکلیدواژگان 
 .ششم ابتدایی
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 مقدمه
خالق در قیت و تفکریکی از مسائل مهم تعلیم و تربیت امروزی نحوه پرورش خال

عنوان مرکز مانندکشور ما، کتاب درسی بهآموزشی مت یهانظاماست که در  هایادگیرنده
اساس برنامه  برنقش مهمی را در این زمینه ایفا کند.  تواندیمیکی از ارکان اصلی آموزش، 

کسب  "، هدف کلی این کتاب ابتدایی درسی کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم
یکی  . از آنجایی کهذکر شده است "های منش تفکرپایه و صفات و ویژگی هایصالحیت

عبارتی داشتن خالقیت و به هایدهپداز اجزای اصلی منش تفکر، برخورداری از نگاهی نو به 
که جا دارد در بستر  رودیمبه شمار لذا خالقیت یکی از عناصر کلیدی تفکر  ؛است

و  گونه که لنینگهمان به آن معطوف گردد. اییژهو محتوای مبتنی بر تفکر، توجه
عنوان یک زیرنظام برجسته محتوای کتاب درسی به کنندیم( اشاره 7332) 6کاترین

نماید عرضه میآن  ترین شکلیادگیری را در مهم -فرایند یاددهیبینی شده، آموزشی پیش
 .بخش استبرای یادگیری اثرآموز گاه معلم و دانشو در حقیقت تکیه

عنوان یکی از به یراًاخکه  فاهیم کلیدی برنامه درسی ملی استاز م 7کر و خالقیتتف
تدوین، تصویب و جهت اجرا به  ،شش زیرنظام اصلی تحول بنیادین در آموزش و پرورش

از تفکر در  ابالغ شده است. تعلیم و تربیت رسمی و عمومیحوزه برنامه درسی در نظام 
رسد و که در اثر تربیت به فعلیت می شودیمدادی الهی یاد استع برنامه درسی ملی به مفهوم

سیر تواند در پرتو تقوای الهی، با متعادل کردن قوای درونی خویش، از آن در مانسان می
ای باشد که طی آن تفکر و گونهلذا فرآیند تربیت باید به ؛برداری کندفطرت توحیدی بهره

نایی، ایمان، باور، دانش و عملکرد انسان را تعقل و حکمت پرورش یابد. تقویت این توا
از  ؛(76ص سازد )برنامه درسی ملی، تعالی او را فراهم می تحت تأثیر قرار داده و زمینه

محتوای کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی باید بر اساس احکام این سند ملی، رو، این
ذکر شده را در  هاییژگیوایجاد زمینه گردد تا بتواند ساماندهی ای تدوین و گونهبه

 .یافتگان نظام آموزشی جدید فراهم سازدپرورش ها وهیادگیرند
 با اییدهتنارتباط درهم  و پژوهش تفکر بر اساس برنامه درسی ملی،عالوه بر این، 

رشد و تعالی در سایر  سازداشته و زمینهیادگیری تربیت و مختلف  هاییطهحها و حوزهسایر

                                                           
1. Lehning & Catherin 

2. creativity 
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، خالق، انتقادی)مانند تفکر تفکر انواع از جمله این که تقویت . شودیمیتی فرد ابعاد شخص
همراه با رشد در تعقل، ایمان، معرفت، شناخت، انس با قرآن دیداری و ...(  تجسمی یا

وکسب  جوییاندیشی، تعالی، خودیادگیری، ژرفکریم، استدالل، تقویت حواس، تخیل
در این سند آمده است: حکمت و بصیرت ، همچنین ؛تهای فرازبانی بیان شده اسمهارت

پیوندد که فرد در فرآیند صحیح تفکر با هدایت و رهبری عقل سلیم و وقوع میزمانی به
عمال دینی است و هیچ عمل دینی نقل صحیح قرار گیرد. ایمان مبتنی بر تفکر، اساس ا

ژوهش اساس معرفت دینی را حضور تفکر و تعقل معنا و مفهوم ندارد. تفکر، مطالعه و پبی
بر اساس اهداف و راهکارهای  که،مضافاً این؛ (73)برنامه درسی ملی، ص  دهدتشکیل می

 ( و61 -5و راهکار  1)از جمله هدف کالن  شآموزش و پرور مختلف سند تحول بنیادین
 یهاحوزهکلیدی تقویت  یهامؤلفه، از و نوآوری خالقیتپرورش برنامه درسی ملی، 

با این حال، پرسشی که در ذهن ایجاد  است. ذکر شده هات و یادگیری در یادگیرندهتربی
کمک  پایه ششم ابتدایی در« تفکر و پژوهش» درس آموزش این است که آیا شودیم
، با لذا کند؟ و اگر بلی، تا چه اندازه؟ش خالقیت و تفکر دانش آموزان میورثری به پرؤم

ر و خالقیت در رشد و شکوفایی سایر ابعاد تربیتی در عنایت به نقش کلیدی عناصر تفک
پایه  کتاب درسی تفکر و پژوهشتوجه میزان درصدد است  پژوهش حاضر یادگیرندگان،

بعدی توصیف شده است، مورد  یهابخشششم ابتدایی به این دو مقوله را با روشی که در 
 ارزیابی قرار دهد.

 ییهپای کتاب کار تفکر و پژوهش محتوا تعیین میزان مطابقتهدف این پژوهش 
 7پلسکپیشنهادی توسط  6هدایت شده آموزش خالقیت ششم دبستان با اصول چرخه

مبتنی بر  اندشدهبیشتر کارهایی که در بحث خالقیت یا تحلیل محتوا انجام  است. (6112)
رنس رومی استوار هستند. گیلفورد و تو 5زیا الگوی ویلیام 4، گیلفورد3تورنس یهاآزمون

هاى خویش را از خالقیت بر همین اساس، آزمون اند واز بُعد شناختى به خالقیت نگریسته
فکرى،  1سنجد: سیّالىاى تفکر واگرا را می. گیلفورد در آزمون چهارگانهاندنمودهتدوین 

                                                           
1. directed creativity cycle 

2. Plsek 

3. Torrance 

4. Guilford 

5. Williams 

6. fluency 
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مشابهى  هاىسیّالى کالمى، سیّالى بیانى، سیّالى تداعى. آزمون تورنس نیز به موقعیت
(. اصولی که تورنس و گیلفورد برای پرورش خالقیت یا 6317ص دارد )حسینى، اختصا

های کلی هستند، در حالی اکتشافی دارند و توصیه یجنبهبیشتر  کنندیمارائه  6تفکر واگرا
به یک ایده خالق نیاز داریم، این که به خودمان بگوییم  که پلسک معتقد است: وقتی ما

اهل تفریح و بازیگوشی »، یا صرفاً «وت را به تعویق بیاندازقضا»، «خوب فکر کن»که فقط 
عویق انداختنِ خیلی برایمان فایده ندارد. حال آن که در واقع خوب فکر کردن، به ت« باش

ولی این  ؛در خالل فکرِ خالق کمک کننده استطبع بودن قضاوت و شاد و شوخ
سمت و سوی جدید برای تفکر  سازی یکچرا که از آماده ؛پیشنهادات ساده موفق نیستند

اندکی  هاییگوناگونما عاجز هستند. ما ممکن است به این نتیجه برسیم که تنها قادریم به 
ما تنوع و  هاییدهااز الگوهای ذهنی که از قبل داشتیم برسیم و طبق تعریف اگر فقط 

. خالقیت تکاری نخواهند بوددیگر نو و اب هاآنالگوهای ذهنی موجود باشند  گوناگونی
داشته باشیم  یاهدفمندانهذهنی  یهاحرکتآن یعنی که ما  یسادهشده در مفهوم هدایت

پروسه اجتناب  شناختی در هر گامی از این هاییسممکانمرتبط با  یهاتلهکه از افتادن در 
لذا محققین بر این شدند تا مدل خالقیت هدایت شده پلسک را در  ؛(6112کنیم )پلسک، 

قه توای کتاب کار تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی مورد استفاده قرار دهند. عالتحلیل مح
روشی برای عنوان بهمدل عملیاتی و صنعتی پلسک  کارگیریبهآوری در محققین به نو

این مدل در پژوهش حاضر  های درسی نیز دلیل دیگری برای انتخابتحلیل محتوای کتاب
 بود.

 5و عمل 4، توسعه3، تخیل7آمادگیمرحله  چهار رایداآموزش خالقیت  یچرخهمدل 
 1ذهنی . تحرک3 و از واقعیت کنونی 2. گریز7 1. توجه6اساسی  بر سه اصلاست که 

مطابق اصل اول، در فرایند خالقیت، ابتدا باید توجه خود را روی موضوعی  .استوار است
، طبقات، هایژگیومتمرکز کنیم که قبالً دقت زیادی به آن نداشتیم مانند: عناصر، 

                                                           
1  . extraverted thinking 

2. preparation  

3. iimagination  

4. ddevelopment  

5. action  

6. Aattention  

7. escape  

8. movement  
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. اصل دوم ما را مجبور به گریز از الگوهای هایاسق، الگوها، نمودارها، استعارات و هایهفرض
و سومین  کندیمذهنی و فکری، گریز از قضاوت اولیه، زمان و مکان و تجارب گذشته 

آمدن یعنی گسترش دید، . به حرکت درشودیماصل، باعث ارتباط افکار و اکتشاف 
و مناظر دیگر. با توجه به الگوی مذکور،  هامکانجدید، توجه به مسیرها،  هاییدهاساختن 

قرار است در این مقاله به بررسی این موضوع پرداخته شود که کتاب کار تفکر و پژوهش 
 الگو، مطابقت دارد. این تا چه حدی با اصول اساسی

 سؤالتن پاسخ به این تحقیق در صدد یاف، در بخش قبلی شدهتوصیف براساس هدف 
 است: زیر

مطرح با اصول  تا چه اندازه ششم دبستان ییهپامحتوای کتاب کار تفکر و پژوهش 
 ؟( مطابقت دارد6112)پلسک توسط  هدایت شده خالقیت شده در الگوی

( از محققین برجسته در حوزه تفکر و خالقیت، معتقد است که 6111) 6ویزبرگ
های جدید و ارزشمند بر اساس نوعی تفکر که در خالقیت یعنی پدید آوردن دستاورد

استعدادها ومهارت »تورنس در ابتدای کتاب خود به نام افراد کمابیش، وجود دارد.  یهمه
در توصیف خالقیت به مثالهایی اشاره دارد « هاآنهای خالقیت وراه های آزمون وپرورش 

ها عبارتنداز: خالقیت دوباره نگاه کار برده است. این مثالکه در کار خود بارها آنها را به
کردن است، خالقیت خط زدن اشتباهات است، خالقیت صحبت کردن وگوش دادن به 

 .(6326)افروز،  یک گریه است
مختلفی وجود دارد که در جای خود توضیحی  هاییهنظردر تبیین خالقیت، 

( معتقدند 6112) 7یلآماب. هنسی و اندکردهروشنگرانه برای عوامل مؤثر بر خالقیت ارائه 
یات جامعه و شرایط خانوادگی اجتماعی است و از نیازها، مقتض اییدهپدکه خالقیت 

( معتقدند که خالقیت یک اثر شخصی است؛ 6121تورنس )ای دیگر نظیر خیزد. عدهبرمی
 هاییادگیریو  هاتجربهیعنی به عواملی نظیر انگیزش، هیجان، عواطف، احساسات، 

( معتقدند که خالقیت بعدی 7335) 3یلفوردگنیز مانند  یاعدهاست. شخصی وابسته 
فراشناختی دارد و با فرایندهای عالی ذهنی نظیر تفکر، هوش، تخیل و پردازش اطالعات 

                                                           
1. Weisberg 

2. Hennessey & Amabile 

3  . Guilford 
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( معتقدند که خالقیت 7332) 7یهالیمو  (7331) 6استرنبرگارتباط دارد. گروهی هم مانند 
 هایییتواناظیر جامعه، خانواده، شخصیت و یعنی عواملی ن ؛چندمتغیری است اییدهپد

 (.6317کرمی و همکاران، ) گذارندیمشناختی همزمان بر آن تأثیر 
که خالقیت ارتباط  تعلیم و تربیت معتقدندحوزه پردازان بسیاری از فیلسوفان ونظریه

های تفکر خالق، درست مانند مهارت خواندن و و پرورش مهارت داردبا تفکر  یتنگاتنگ
بر این باور است  (6116) 3پرکینز(. 6114 آیزنر،شود ) های کودکی آغازوشتن باید از سالن

که تفکر خالق، تفکری است که به نحوی تشکیل شده تا منجر به نتایج خالق و تازه شود. 
نقش  توانندیمهای آموزشی ها و برنامهعنوان مجریان اصلی سیاسترو معلمان بهاز این

و شکوفایی این استعدادها داشته باشند. از میان  آموزان خالقی دانشمهمی در شناسای
های آموزان دارای تواناییتوان مورد استفاده قرار داد تا دانشهای گوناگونی که میویژگی

( 7334) 4. ولفلکتوان اشاره کردمیچند مورد شاخص به خالقانه را شناسایی کرد 
کنجکاوی، تمرکز، قابلیت  :سفارش داده استهای زیر را به معلمان جستجوی ویژگی

صورت غیرمعمول(، استقالل، بازیگوشی، به )بعضاً یطبعفراوان، شوخ انطباق، انرژی
پردازی، به چیزهای پیچیده و مرموز، خیال ناسازگاری، خطرپذیری، جذب شدن

 .حوصلگی نسبت به امور تکراری و ابتکاربی
سلیمانی، ) و یادگیری آموزش، ی خالقیترابطه انجام شده در مورداخیر  هایبررسی

، 1ت؛ گامال7363، 5ون؛ هاتچیس6312پور افشار، ملک ؛6313، همکاران مانی و؛ ز6316
نشان  (7363، 1کاتنر ؛ جون و7331 ،1؛ سیمونز و تامسون7331 ،همکارانو  2زدان؛ فرن7331

ارثی تلقی  توانایی یک پردازان گذشته که خالقیت را نظریهبرداشت دهد به رغم می
با توجه به اینکه آموزش . در این صورت، توان به افراد آموزش دادرا می آن، کردندیم

                                                           
1  . Stenburge  

2. Mihaly  

3. Perkins 

4. Woolfolk 

5. Hutchison 

6. Gamlath  

7. Augusto Fernandes 

8. Simmons & Thompson 

9. Jeon and Cotner 
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 )همگرا( 6آموزان را به تفکر قالبیدانش غالباً در نظام آموزشی کنونی، موجود در مدارس
شد های درسی برای رجدید تدوین برنامه یهاراهجستجوی  دارد که در جا ،دهدیمعادت 

ا مورد توجه قرار دهیم؛ در این زمینه با ید دو راهبرد عمده ر خالقیت دانش آموزان باشیم.
هایی که های افراد خالق وتالش برای درک فرایند یا توالی گامویژگی یبارهتحقیق در

ی برخورد سیستماتیک با مسأله .کندیمخلق  یاتازهها اندیشه یا محصول فرد از طریق آن
تربیت در یک  تعلیم و یعمدهعناصر  یهمهکه تحول  کندیمقیت ایجاب آموزش خال

عنوان لین مرحله باید رشد خالقیت را بهدر او ریزی درسی مدنظرقرار گیرد.برنامه روند
 زاده،قاسمکرد )پرورش در تمام سطوح تحصیالت انتخاب  هدف آموزش و نیتریعال

 کار های یادگیری،فعالیت ها وتدارک فرصتبینی و در دومین مرحله یعنی پیش (.6324
تنظیم کند  چنان ترتیب دهد و محتوای دروس را اساسی معلم این است که ساخت برنامه و

های شخصی وادارد وکوشش های جدیدبه تفکر خالق وکشف راه حل که فراگیران را
های ذهنی توانایی سطح عالقه و ها بابه این منظور، تناسب محتوای کتاب برانگیزد. آنان را
 تمرین و تحقیقی مورد تأکید قرارمی گیرد ی زنده مفاهیم تصویری،آموزان و ارائهدانش

 (.6324 )قاسم زاده،
تفکر منطقی،  :شودیمتفکر در بیشتر تحقیقات انجام شده به سه دسته تقسیم بندی 

پرورش تفکر توجه ویژه به ( 6113) 7آیزنر(. 6311سیف، قادی و تفکر خالق )تفکر انت
و محتوای  هابرنامهاستقالل فکری و عقلی، طرح و تدوین مسائل در  یتوسعهنقاد، ایجاد و 

کید قرار أرا مورد تدروس و پرورش حساسیت نسبت به مسائل مختلف در دانش آموزان 
درسی مبتنی  یهابرنامهریزی و تولید از طریق طرح هایژگیو. او معتقد است این دهدیم

( 6311احمدی ) تفکر تا حدود زیادی قابل حصول است. یهامهارتند حل مسأله و بر فرای
دهی انتخاب و سازمان یاگونهیادگیری باید به هاییتفعالمحتوا و نیز بر این باور است که 
و طی ساختن یادگیرنده با یک موقعیت نامعین او را به فعالیت ذهنی شود که از طریق مواجه

نحوی که او از یادگیری خود لذت ببرد و احساس رضایت سوق دهد بهفرایند حل مسأله 
 کند.

                                                           
تفکر همگرا: فرآیند بازیابی یا دوباره سازی اطالعات و نمادهای کسب شده موجود در حافظه درازمدت که . 6

 (.6314رسیدن به یک پاسخ صحیح و قابل قبول نتیجه آن است )سیف، 

2. Eisner, Elliot 
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دنیایی که ما در آن  داردیمکید بر نقش تفکر خالق بیان أ( در ت6312) یرکمالیم
سرعت در حال دگرگونی و تغییر است و در این زمان، تفکر خالق به کنیمیمزندگی 

و در نهایت موفقیت را برای ما فراهم کلیدی است که امکان مواجهه با مشکالت، تطبیق 
امروزه با . گیردیمکار سان تمام توانایی مغزی خود را بهان ،لهأ. در حل خالق مسسازدیم

 یهاعرصهنو نسل جوان وارد  هاییفناور ۀتوسعجانبه علوم و ارتباطات و گسترش همه
 یهاداشتهبه  دتوانینمجدیدی از زندگی شده است که برای حل مسائل پیش رو هرگز 

فکری و عملی برای تطبیق هر چه  یهامهارت یتوسعهلذا نیازمند  ؛سنتی خود اتکا نماید
، توانمندی در نوع اساسی یهامهارتبیشتر با دنیای سراسر تکنولوژی است که یکی از این 

 (.6311صحیح تفکر است )ذهبیون و احمدی،  هاییوهشکاربستن اندیشیدن و به
توجه به  بانتیجه گرفت که  توانیمو مطالعات انجام شده چنین  هاوهشپژاز بررسی 

مربوط به آموزش و پرورش این  هاییچیدگیپاهمیت موضوع تفکر و خالقیت و 
های درسی بررسی کتابدر دانش آموزان از طریق ارائه محتوای مناسب،  هایتوانمند

 تواندیم هاکتاباین الح محتوای تجدید نظر واص بازنگری، به قصدها وتحلیل محتوای آن
 دنبالپیشرفت تحصیلی را به وتبع آن رشد به ریزی درسی ومیل برنامهرشد وتک هایینهزم

 تواندیمهای درسی مطالعه و بررسی کتابکه  کندیم( اظهار 7363) 6داگبی .ه باشدداشت
ا آشکار نماید و درسی ر ۀبرنامآموزان با بین برخی از مشکالت یادگیری دانشارتباط 

 .درسی گنجانده شوند یهاکتابدرسی به شکل مناسبی در  کمک کندکه مفاهیم برنامه
 ۀشدپیشنهاد  یالگوهاتوان اذعان داشت که در خصوص الگوهای خالقیت، می

 متنوع یهامدل. تحلیل این برای فرایند تفکر خالق وجود داردبسیاری در ادبیات خالقیت 

 و تخیلی و ارزیابی است ییدهاخالقیت مستلزم تحلیل، تولید، تولید فرایند  دهدیمنشان 
 )افشارکهن و همکاران، استتعادلی از تخیل و تحلیل نیازمند کامل،  یتفرایند خالق

داللت بر این دارند  عموماً خالقیت الگوهای قدیمی دهدیمادبیات موضوع نشان  .(6316
طور وسیعی خارج از کنترل ودآگاهانه است و بهفرایندهای ناخخالق ناشی از  هاییدهاکه 

جدید از  هاییدهاتفکرکننده هستند. در مقابل، الگوهای مدرن داللت بر این دارند که 
و تحت نظارت و کنترل مستقیم تفکرکننده  شوندیمروی قصد و عمد و هدفمندانه تولید 

 هستند.

                                                           
1. Dogbey 
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یک ه شده است، ددا( نشان 6) یرتصوکه در  ،6چرخه خالقیت هدایت شده پلسک
گوناگون  یهامدلراساس مفاهیمی در پس است که ب مدل ترکیبی از فرایند خالقیت

. پلسک، مدل پیشنهادی خویش را شده استارائه  6113 یدههآخر  یهاسالپیشنهادی در 
 کنیمیمدهد: ما هر روز در همین جهان مثل هر کس دیگری زندگی گونه شرح میاین

شاهدات دقیق از جهان و تحلیل متفکرانه به این که مسائل چگونه به ولی تفکر خالق، م
. این فرایندهای ذهنی مخزنی از مفاهیم را شودیم، شروع شوندیمجواب یا شکست منتهی 

کنیم و برای نو تولید می هاییدها. ما با استفاده از این مخزن، کندیمی ما ایجاد در حافظه
تجوی فعاالنه برای برقراری ارتباط بین مفاهیم و جستجوی مواجهه با نیازهای خاص به جس

جدیدمان را برداشت  هاییدها، سپس ما پردازیممی تعادل بین رضایت و قضاوت آنی
بیشتر  را هاآنرا در معرض ارزیابی عملی و نهایی قراردهیم،  هاآنکه قبل از این و کنیمیم

ارزشی ندارند مگر  هایدهاکافی نیست، ولی تنها، تولید تفکرات خالق  ؛کنیمیمتقویت 
عمل پوشانده  یجامهاینکه به اجرا درآیند. هر ایده جدیدی که به اجرا درآید و به آن 

مشاهده و تحلیل  یچرخه، که این دهدیمرا تغییر  کنیمیمکه در آن زندگی  شود، جهانی
ذهنی  یهاحرکتما  شده این است کهی خالقیت هدایترا دوباره شروع کند. معنای ساده

های شناختی در هر مرتبط با مکانیسم یهاتلهداشته باشیم که از افتادن در  یاهدفمندانه
 گامی از این دوره اجتناب کنیم.

ی خود، این در مراحل چهارگانه ،(6)تصویر  پلسک آموزش خالقیت یچرخهمدل 
 ذهنی. . تحرک3کنونی،  . گریز از واقعیت7. توجه، 6: گیردیماصول اساسی را در نظر 

                                                           
1. Plsek Directed Creativity Model 
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 (1991پلسک ) یشدهخالقیت هدایت  یچرخه. مدل 1تصویر 

ی، این سؤال آمادگ مرحله یعنی ،ی اول الگوی آموزش خالقیت پلسکمرحلهدر 
خالق بود. کلید به  تربیشبا افزایش قدرت مشاهده،  توانمیکه چگونه  شودمیمطرح 

 که شودمین آمادگی برای خالقیت هدایت شده، در پنج فعالیت ذهنی خالصه دست آورد
فمندانه، استخراج مفاهیم و هد یمشاهدهعبارتند از: جلب توجه کردن، توقف کردن، 

درنگ و مالحظه کردن، گاه  هایفعالیتبعدی. در  هایاستفادهکردن اطالعات برای ذخیره
که هدف این فعالیت  آوریممیخاطر و به نیمکمیدرنگ کرده و هدفمندانه، مشاهده 

بعدی است و این دقیقاً، همان  هایاستفادهکاوشگرانه، ذخیره کردن مفاهیم در ذهن برای 
خالقیت هدایت شده است. از آنجا که  یچرخهسازی آماده یمرحلهدر  هافعالیتهدف 
 یمرحلهطور طبیعی به سازی، ترکیبی از تفکر تحلیلی و تخیلی است، این روند بهآماده

 .شودمیتخیل منجر 
خالقیت  یچرخهتخیل در مرکز  .پردازیممی و توسعه لیتخدر مراحل دوم و سوم، به 

استفاده  تربیشهدایت شده قرار دارد. در این مرحله، از اصول گریز و تحرک ذهنی 
کرات جاری تف یمحدوده. تخیالت دارای توانایی شگفت انگیزی برای گریز از کنیممی
 هایروشدر صورتی قادر به تصور کردن جهان جدید، قوانین جدید و  هاانسان. باشندمی

 تخيل. 2 آمادگي .1

 عمل. 4 . توسعه3

 زندگي روزمره

 مشاهده

 تحليل

 فكر جديد توليد

 برداشت مفاهيم

 تقويت

 ارزشيابي

 اجرا كردن
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کنونی  هایروزمرگیانجام کار جدید هستند که بتوانند شرایط را برای فرار افکار خود از 
کار گیری تحرک ذهنی، به سمت اتصاالت و ارتباطات تازه حرکت فراهم نمایند و با به

 کنند.
. اگر مراحل آمادگی و تخیل به قلب و ذهن باشدمی، عمل این چرخه ی چهارمحلهمر

و پاها هستند. در این مرحله، به جزئیات و  هادست مثابۀتشبیه شوند، توسعه و عمل به 
عبارت . بهکنیممی. به عالوه از قضاوت عجوالنه پرهیز کنیممیحرکت به سوی عمل توجه 

 هایایده. در این چرخه، تا زمانی که بریممیکار یجی را بهگر یک تفکر انتقادی تدردی
خالق به عمل تبدیل نشوند، ارزش زیادی ندارند. البته این به آن معنی نیست که تمامی 

 تریبیشافکار خالق باید اجرا شوند. بلکه تعدادی از افکار خالق که احتمال موفقیت 
انتخابی نیاز به بسط  یایده. هر شوندمیذخیره  برای زمانی دیگر هاآن بقیۀدارند، انتخاب و 

در مورد آن ارائه گردد.  تریدقیقیعنی باید جزئیات  ؛دارد تریبیشو گسترش 
 (.6114، 6نولین) شوندمیتوسعه انجام شوند با ارزشیابی کامل  یمرحلهکه در  هاییفعالیت

متعصبانه یری غیرگدر ارزشیابی باید از سیاست نتیجه( معتقد است 6112پلسک )
شمار اصلی ارزشیابی به هایمالکپیروی کنیم. دو ویژگی جذابیت و سازگاری، از 

بر سهولت اجرا، تأکید دارد. و سازگاری  کندمیافراد اشاره  یعالقه. جذابیت به روندمی
تیاز عموم افراد باشد و قابلیت اجرا داشته باشد، در ارزشیابی ام یعالقهمورد  ایایدهچه چنان

که مورد حمایت قرار  هاییایده. رسدمی. پس از ارزشیابی نوبت به اجرا گیردمیباالیی 
 گریس .به عمل است هاایدهمرحله، تبدیل  ترینسختبه اجرا در آیند.  توانندمی اندگرفته

 -7توجه  -6گیرد: در مراحل چهارگانه خود، اصول اساسی زیر را در نظر می (7337)
 گانه خالقیت پلسک هستند 4که قابل انطباق با مراحل  ،حرکت -3عیت کنونی گریز از واق

، با توجه اصول مطرح شده در نظریه گریس و مراحل ذکر شده (6313)عصاره و قهرمانی، 
از تلفیق و تطابق این دو ، این پژوهش 6جدول مدل تحلیلی ارائه شده در در چرخه پلسک، 

 (.6)جدول مدل، به دست آمده است 

                                                           
1. Nolin 
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 کریس یهامؤلفهو  الگوی خالقیت پلسک با اصول و انطباق مقایسه .1جدول 
 آموزش خالقیت یچرخه یچهارگانهمراحل 

 (6112)پلسک، 
 (7337 اصول در نظر گرفته شده در خالقیت )کریس،

 هامؤلفه اصول

 آمادگی
توجه عمیق )

نسبت به 
وضع 

 موجود(

نوعی بصیرت که فراتر از دانش و 
ست و در آن فرد روابط اطالعات ا

را به  هاآنو  کندیمرا تحلیل 
صورت یک ساختار یا سیستم 

، هایکاستو متوجه  کندیمتجسم 
 .شودیمکمبودها و مشکالت 

توجه و تمرکز روی موضوعی 
که قبالً دقت زیادی به آن 

، هایژگیو، عناصر نداشتیم مانند:
، الگوها، هاهیفرضطبقات، 

 .هااسیق نمودارها، استعارات و

 توجه جلب .6
 هدفمندانه یمشاهده. 7

 مفاهیم استخراج .3

 تخیل
تصورات )

 عمیق(

عبور از وضع  یهاراهتفکر درباره 
موجود و گریز از موقعیت فعلی 
است. در این حالت تصورات 

نو ارائه  یهاحلجدید همراه با راه 
و مشاهدات در قالب  گرددیم

الگوهای ذهنی و فکری،  گریز از .گرددیمبیان  هاهیفرض
گریز از قضاوت اولیه، زمان و 

 مکان و تجارب گذشته.

 پذیری انعطاف .6
 . کوچک نمایی7

 . بزرگ نمایی3
 . معکوس سازی4

 ینیگزیجا .5
 . ترکیب1

 . توجه به جزئیات2
 . تقویت1
 . ارزشیابی1

 توسعه
)داشتن 
 انگیزه(

، هاتیفعالارتقا بخشیدن به سطح 
توسعه روابط  ،هاهیفرضبررسی 

با  هاآنو پیوند زدن  هاهیفرضمیان 
قدرت تحمل، سازگاری و روحیه 

انگیزه  تواندیممداری اجتماعی، 
افراد خالق را برای ادامه کار 

 افزایش دهد.

 

 عمل() اجرا

 یهاهیفرض توانندیمافراد خالق 
تأیید شده خود و دیگران را با 
پشتوانه انگیزشی الزم، به عمل 

کنند. در این مرحله، تفکر تبدیل 
انتقادی و تفکر خالق در هم 

 6و تفکر سطح باال شودیمآمیخته 
 .دهدیمرا تشکیل 

 به ارتباط بین افکار و اکتشاف،
حرکت در آمدن یعنی گسترش 

جدید،  یهادهیادید، ساختن 
و مناظر  هامکانتوجه به مسیرها، 

 دیگر.

 ه کار گیری در عملب. 6
 

                                                           
1. Higher Order Thinking 



 13                                                        ...اساس بر ابتدایی ششم پایه پژوهش و رتفک کتاب محتواي بررسی

در فرایند خالقیت، ابتدا باید توجه خود را روی موضوعی متمرکز مطابق اصل اول، 
، هایهفرض، طبقات، هایژگیومانند: عناصر،  ؛کنیم که قبالً دقت زیادی به آن نداشتیم

. اصل دوم ما را مجبور به گریز از الگوهای ذهنی و هایاسقالگوها، نمودارها، استعارات و 
و سومین اصل،  کندیممکان و تجارب گذشته  فکری، گریز از قضاوت اولیه، زمان و

آمدن یعنی گسترش دید، ساختن حرکت در. بهشودیمباعث ارتباط افکار و اکتشاف 
اما اکنون باید دید خالقیت در ؛ و مناظر دیگر هامکانجدید، توجه به مسیرها،  هاییدها

محتوای کتب  های درسی مدارس از چه جایگاهی برخوردار است و تا چه حد دربرنامه
های درسی به لذا در ادامه به اهمیت و جایگاه آن در برنامه ؛بدان پرداخته شده است درسی

 گردد.اجمال، اشاره می
آموزشی دنیا  یهانظام های درسیبرنامهده اخیر دربررسی و مطالعه تحوالت گستر

تربیت تفکر  یهاهبرنامسوی زشی بهآمو صرفاً یهابرنامه ۀارائتغییر جهت از  ۀدهندنشان
 (.6317، همکاراننژاد و )سبحانی باشدیمآموزشی  یهاروشمحتوا و  خالق با تغییر

تأکید بر فراگیری  ترینیشبریزی درسی ایران، ( معتقد است در نظام برنامه6312) یجهان
به  یاحافظهمکانیکی و  یهاروشعلمی است که با  هاییتواقعانواع معلومات و انتقال 

در مقابل دانش مفهومی  اییهروو حاصل آن همان دانش  شودیمگیرندگان تحمیل یاد
و عواملی  اندکردهمتن کتاب درسی تأکید  هاییژگیو( به 7331) 6همکارانشهی و  است.

ی مطالب، جداسازی واحدهای مجزای سادگی متن، انسجام وتوالی ارائه همچون
 های جدید یادگیری رابینی فرصتپیش یری،های یادگو فعالیت سؤاالتیادگیری، تنظیم 

به اند )کردهعنوان معیار اساسی در تنظیم محتوای کتاب معرفی برای یک کتاب خوب به
دهدکه (. مروری بر تحقیقات انجام شده نشان می6317 شهمیر و همکاران،نقل از 
ها تر کتابهای مختلف به خالقیت توجه چندانی نشده است و بیشهای درسی دورهدرکتاب
های زیادی نظیر نامتناسب بودن محتوا با توان ی شناختی تأکید دارند و نارساییبر حافظه

جریان تدریس و توجه به سطوح شناختی و  ذهنی مخاطبین و غیرفعال بودن کودکان در
بنابراین ضرورت دارد در محتوای  ؛شودیمگرا مشاهده وار مشاهده و تفکر همحفظ طوطی

درسی بر آموزش مستقیم، مداوم و پرورش تفکر منطقی و کسب دانش خالق های کتاب
که مهمترین مسأله درآموزش کودکان خالق، آموزان تأکید نماییم. با توجه به ایندانش

                                                           
1. Hay et al. 
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یابی، خالقیت و تفکر های گوناگون، مسألهاستفاده از محتوای آموزشی مناسب و روش
ها بر حافظه شناختی تأکید این است که کتابدهنده ها نشاناست و نتایج بیشتر پژوهش

. به اندکردهکند و فقط به انباشت اطالعات توجه آموز را به فعالیت وادار نمیدارند و دانش
دانش های خالق در ی ایجاد مهارتزمینه تواند دررسد کتاب تفکر و پژوهش مینظر می

ا بررسی محتوای کتاب کار تفکر این اساس، پژوهشگر ب بر ؛آموزان نقش بسزایی ایفا کند
اساس الگوی آموزشی خالقیت پلسک امیدوار است  ششم دبستان بر ییهپاو پژوهش 
ریزی گیرندگان و کارشناسان برنامههای معتبر و مورد نیاز الزم را برای تصمیمبتواند داده

اجزاء و عناصر این ها بتوانند در مورد اصالح، بهبود و احیاناً تغییر درسی فراهم آورد تا آن
 گیری کنند.کتاب تازه تألیف شده تصمیم

پرورش  یهابرنامه یرتأث( در پژوهشی که تحت عنوان بررسی 6322قراملکی )همتی 
خالقیت در شکوفایی استعدادهای خالق دانش آموزان دبستانی انجام داده است، به این 

ش میزان خالقیت تصویری و پرورش خالقیت باعث افزای یبرنامهنتیجه رسید که اجرای 
داری را در خالقیت گروه . اجرای این برنامه افزایش معنیشودیمکالمی دانش آموزان 

( در 6312) یجهانقاسمی و در همین راستا، . دهدیمآزمایش نسبت به گروه گواه نشان 
راهنمایی از  ۀدورعلوم تجربی  یهاکتابپژوهشی تحت عنوان ارزیابی اهداف و محتوای 

دیدگاه الگوی آموزش خالقیت پلسک به این نتیجه رسیدند که برنامه درسی علوم تجربی 
الزم را برای بروز خالقیت، حل مسأله و ساختن نظریه فراهم  راهنمایی شرایط یدورهدر 

ارتباطی  یعالقهبه عبارت دیگر در ساختار برنامه درسی علوم تجربی کمتر به  ؛کندینم
پور مهدوی وزش خالقیت درنظرگرفته نشده است.ی برای آمتوجه شده و طرح مشخص

( در پژوهشی تحت عنوان تحلیل محتوای کتاب شیمی نظام جدید متوسطه از نظر 6312)
انجام گرفت این نتایج  6گانیه ۀمسألحل  یهامهارتتطبیق با عوامل خالقیت گیلفورد و 

ود در متن کتاب درسی ، فکر کنیدها، سؤاالت و تکالیف موجهاپرسشدست آمد؛ هب
شیمی از نظر تطبیق با عوامل خالقیت گیلفورد بیشتر به سطح تفکر همگرا تعلق دارد و 
تحقیقات موجود در کتاب شیمی از نظر تطبیق با عوامل خالقیت گلیفورد بیشتر به سطح 

 .شناختی تعلق دارد یحافظه

                                                           
1  . Gagné 
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درسی دبستان و  یهاکتابخالقیت در  یدۀپد( طی پژوهشی به بررسی 6313منطقی )
الگویی برای آموزش خالقیت  یارائهآموزان ابتدایی و آموزش خالقیت در دانش یرتأث

 گیرندیمپرداخت و به این نتیجه رسید که کودکانی که در معرض آموزش خالقیت قرار 
صورت معناداری از خالقیت به اندماندهنصیب که از این آموزش بی ییهاآندر مقایسه با 

بررسی تحلیل "( در پژوهشی تحت عنوان 6316گرده )سرداری  ری برخوردارند.بیشت
 "در رابطه با اعمال ذهنی خالقیت از نظر گیلفورد ییابتدا ۀدورمحتوای کتاب درسی علوم 

. اندکردهحافظه شناختی( توجه دانش )به نتایج زیر رسید: محتوای کتب بیشتر به سطح 
تفکر واگرا( در حد )دارا بودن عوامل خالقیت  ز نظردوره ابتدائی ا محتوای کتب علوم

. از نظر میزان واگرایی به جزء کتاب علوم دوم تفاوت ناچیزی بین کتاب دنباشیمضعیف 
. در کل از تفکر ارزشیاب دیده نشد ،سوم و چهارم مشاهده شده است. در محتوای کتب

در رتبه اول قرار دارد و  %67با  ترتیب کتاب علوم تجربی دوم ابتدائینظر میزان خالقیت، به
بعدی  یهارتبهدر  %16/4با  و علوم چهارم %12/4، علوم سوم با %5ترتیب علوم پنجم با به

 .گرفتندقرار 
ارزیابی اهداف و محتوای "( در پژوهشی تحت عنوان 6313همکاران )افشارکهن و 

به این  "قیت پلسکراهنمایی از دیدگاه الگوی آموزش خال ۀدورعلوم تجربی  یهاکتاب
 ،در سطح آمادگی راهنمایی ۀدورنتیجه رسیدند که بیشتر محتوای کتب علوم تجربی 

کارگیری در عمل نیاز به ویژه بهرند اما در سطح توسعه، تخیل و بهعملکرد مطلوبی دا
( در 6313) یقهرمان .ریزان کتب درسی دارندگری و توجه بیشتری از سوی برنامهبازن

ابتدایی از  ۀدورریاضی  یهاکتابارزیابی اهداف و محتوای "عنوان  پژوهشی تحت
ابتدایی  ۀدورریاضی  یهاکتاببه این نتایج رسید؛  "دیدگاه مدل آموزش خالقیت پلسک

های ریاضی و سؤاالت با یادگیرنده فعال هستند. کتاب از نظر ضریب درگیری متن، تصاویر
درس ریاضی  ۀیاگیرندگان موفق نیستند. برنامدر  ابتدایی در ایجاد و افزایش خالقیت ۀدور

کنند. از منظر الگوی طور کامل فراهم نمیابتدایی شرایط بروز خالقیت را به ۀدر دور
ابتدایی بیشتر به اصل اول خالقیت  ۀهای ریاضی دوریت پلسک در کتابآموزش خالق

گریز( بسیار کم  تحرک،سوم )اما در مورد اصل دوم و  ؛پلسک اصل توجه پرداخته شده
 پرداخته شده است.
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علوم  یهاکتابتحلیل محتوای "( در پژوهشی با عنوان 6317همکاران )شهمیر و 
به این نتیجه  "راهنمایی با توجه به مراحل و اصول آموزش خالقیت پلسک ۀدورتجربی 

راهم طور کامل فبه راهنمایی شرایط بروز خالقیت را ۀدرس علوم در دور ۀرسیدند که برنام
راهنمایی بیشتر  ۀهای علوم دورقیت پلسک در کتابکنند. از منظر الگوی آموزش خالنمی

سوم اما در مورد اصل دوم و  ؛به اصل اول خالقیت پلسک اصل توجه پرداخته شده
( در پژوهشی با 7331همکاران )و 6اردوگان گریز( بسیار کم پرداخته شده است.تحرک، )

 "بر روی سطوح تفکر خالق دانش آموزان کالس ششم ابتدایی 7تأثیر مدل وَن هیل"عنوان 
بر روی نمرات خالقیت  یامالحظهدریافتند که آموزش ریاضی به روش سنتی تفاوت قابل 

دانش آموزان ندارد، ولی آموزش به روش فعال تأثیر قابل توجهی بر روی نمرات خالقیت 
 .ارددانش آموزان د

رسد پرداختن به ، به نظر میدر این بخش شده مطرحبا توجه به نتایج تحقیقات 
تواند بستری برای رشد خالقیت و تفکر های درسی میخالقیت در محتوای کتب و برنامه

واگرای دانش آموزان فراهم آورد و آنان را مهیای نگریستن به مسائل از زوایای متفاوت و 
که جا دارد این ترمهمد و انهای ابتکاری گردجدید و مواجهه و حل مسائل روزمره به شیوه

های کتاب کار تفکر و پژوهش که معرف کاربرد عملی محتوای کتاب تفکر و تمرین
 .آموزان داشته باشدتری به پرورش خالقیت دانشپژوهش است، نگاه عمیق

 روش
تحلیل بررسی و روش به  هاداده. ه استصورت گرفت هدف کاربردیبا پژوهش حاضر 

ابتدا واحدهای ، جهت بررسی محتوای انتخاب شده رار گرفتند.مورد تحلیل قمحتوا 
تمارین و تصاویر، ، هاپرسشمتون،  شامل واحدهااین  مشخص شدند.کدگذاری 

دو مفهوم واحد ثبت و واحد  بر اساسواحدهای تحلیل . شوندیمکتاب درسی  هاییتفعال
عنوان یک واحد ثبت در هر فعالیت بهطوری که (؛ به6311نوریان، شدند )زمینه انتخاب 

 گرددیمگذاری از محتوا اطالق دار و قابل رمزواحد ثبت، به بخش معنینظر گرفته شد. 
که در اجرای تحلیل، از محتوا انتخاب شده و در طبقه مربوطه خود قرار گرفته و سپس 

موضوعات درسی کتاب نیز زمینه  یواحدها(. 6311)نوریان،  گیردیممورد شمارش قرار 
                                                           
1. Erdogan 

2. Van Hiele 
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، ترجمه 6313) هولستی. در نظر گرفته شدندی ششم ابتدایی کر و پژوهش پایهتف
از کتاب شمارش شود، این محدوده  یامحدودهواحد ثبت باید در معتقد است  ساالرزاده(

ثبت و واحد  تعیینس از پ .شودیماست، واحد زمینه نامیده  تربزرگکه از واحد ثبت 
ساخته بر مبنای الگوی آموزش خالقیت لیل محتوای محققتح استفاده از فرمواحد زمینه، با 

 .مورد تحلیل قرار گرفت (6نمودار ) پلسک

سال  در ششم دبستان ییهپاکار تفکر و پژوهش  محتوای کتاب شامل آماریجامعه 
در  هابخش. عناوین محتوای این بود بخش 3 و صفحه 13 که دارای 6317-13تحصیلی 
 کل محتوایرو از این شد. انتخاب جامعه حجم با برابر مونهن حجم. ( آمده است7جدول )

. از آنجایی گرفت قرار بررسی و تحلیل مورد ششم دبستان یۀپاتفکر و پژوهش  کار کتاب
گردیده است  یفتأل تفکر و پژوهش کتاب اصلیبر مبنای کتاب کار تفکر و پژوهش که 
تفکر و  قصد شده کتاب اصلی اهداف کنندهعنوان منعکساین پژوهش، کتاب کار بهدر 

 نظور گردید.م پژوهش

و تفکر و پژوهش ششم ابتدایی  کتاب کارکتاب  ۀمطالعبا  هادادهو تحلیل گردآوری 
 (6نمودار )مطابق  مرحلهسه و در  نظر با استفاده از جدول دوبعدی مورد تحلیل محتوای

)تجزیه  رت فعالصوکتاب به هایینتمرتک تک ابتدا صورت که به این انجام شد.
)بیان  فعالیری، دعوت به فعالیت خاص( یا غیر، دعوت به نتیجه گهادادهوتحلیل 

شده، توضیح درس، بیان تعاریف، ارتباط بین مفاهیم( علمی و اثبات هاییتواقع
( و سنجش پایایی ابزار و درصد توافق بین دو πضریب قابلیت اعتماد ) کدگذاری شد.

تحلیل، با استفاده از فرمول ویلیام اسکات محاسبه شد. حصول  یواحدها %5کدگذار در 
باالیی را برای ادامه کدگذاری ایجاد  نسبتاًبین دو کدگذار قابلیت اعتماد  %13درصد توافق 

صورت خالق یا شدند و واحدهای فعال بهفعال حذف ، واحدهای غیردوم ۀمرحلدر  .کرد
دی است که فراگیر موضوعات ملکرکاربرد( کدگذاری شدند. کاربرد، ع) یرخالقغ

به نقل  ؛6113)مریل، بنددیمکار یا به کندیمجدید اعمال  هاییتموقعشده را در آموخته
سوم، واحدهای فعال کاربردی حذف شدند و واحدهای  ۀمرحلدر  .(6312 از فردانش،

ن ای یۀپابر گذاری شدند. پلسک کد ۀشدهدایت  ۀچرخ یهاشاخصفعال خالق بر مبنای 
بررسی، حضور هر مؤلفه در کتاب، در جدول مربوطه ثبت شد و به آن امتیاز یک داده شد. 

شدن آن مؤلفه در درس است. پس از آن یک ارزش رقمی ندارد و فقط نماد استفاده  دعد
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( 6نمودار )مربوط به آن محاسبه شد.  یهامؤلفههر مقوله و هر یک از  هاییفراوانتعداد 
 .دهدیمرا نشان  های مربوط به آنمؤلفهکدگذاری و فرایند 

 
اصل 

 تحرک
 اصل توجه اصل گریز

مرحله 
 عمل

 مرحله آمادگی مرحله تخیل و توسعه

مل
ر ع

ی د
گیر

ار 
 ک

به
 

بی
شیا

رز
ا

 

ت
وی

تق
 

ت
زئیا

 ج
 به

جه
تو

 

ب
کی

تر
ی 
ساز

س 
کو

مع
 

نی
گزی

جای
یی 

ما
گ ن

زر
ب

یی 
ما

ک ن
وچ

ک
ی 

ذیر
ف پ

طا
انع

 

ج 
خرا

ست
ا

یم
فاه

م
 

ده
شاه

م
 ی

ند
فم

هد
 

جه
 تو

ب
جل

 

 پلسک یشده هدایت خالقیت یچرخه مبنای بر شده انتخاب محتوای گذاری کد فرایند .1نمودار
 (1191 قهرمانی، و عصاره: از اقتباس)
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 شناسایی شدند که فعالغیر واحدهایابتدا ( آمده است، 6همانگونه که در نمودار )
علمی و اثبات شده،  هایواقعیتبه بیان  که شدمیره غین، تصاویر، سؤاالت و ومتشامل 

و ارتباط بین مفاهیم  هادادهتوضیح درس، بیان تعاریف، توضیح و تفسیر بیشتر 
 هاآنکه پاسخ  بودند مربوط به تعاریف و سؤاالتی هایپرسش؛ یا سؤاالت و پرداختندمی

 .شتالقیت برای یافتن پاسخ ندابود و یادگیرنده نیاز به داشتن ختعبیه شدهدر متن از قبل 
آموز را درگیر فعالیت که دانشیعنی واحدهایی  ؛مشخص شدند واحدهای فعالسپس 

به شناسایی شدند. واحدهای فعال کاربردی  واحدهای فعال کاربردیو بعد  ساختندمی
افزایش مهارت و استفاده از  هاآنکه هدف  شوندمیمربوط  هاییتمرینتصاویر و 

 آموز تثبیت شوند.در ذهن دانش تا مفاهیم جدید شوندمیجدید  هایموقعیتدر  اهآموخته
 هاایناستخراج شدند.  واحدهای فعال خالق، شدهشناسایی واحدهایاز بین  نهایتاٌ،

؛ کنندمیکمک خلق یا افزایش خالقیت برای  هاییموقعیتکه به ایجاد هستندواحدهایی 
های گویههر یک از  انطباق با فعال خالق، بر اساس ایواحدهترتیب پس از شناسایی بدین

 .در ستون مربوط توزیع شدند واحدهااین ( 6الگوی آموزش خالقیتِ پلسک )نمودار 

 روز سه طول در " است؛ آمده شرح بدین فعالیتی کتاب، 35 صفحۀ در مثال، برای
 زیر جدول و کنید تماشا را سراسری یا استانی هایشبکه از یکی نوجوان و کودک برنامۀ

 شد، آورده باال در که توضیحاتی به توجه با ".کنید کامل روز هر در برنامه دو دربارۀ را
و یا مورد دیگر  شد شناسایی کاربردی فعال واحد کدگذار دو هر توسط تحلیل، واحد این

 را خود نظر و احساسات ":است آمده شرح بدین فعالیتی کتاب، 73 یصفحه این که در
 توضیحاتی طبق. "بنویسید من یادداشت بخش در فیلم موسیقی و تصاویر داستان، ارۀدرب
 منطبق و است گرفته قرار خالق واحد یطبقه در تحلیل واحد این شد، ارائه قبل بند در که

 .است گریز اصل یعنی پلسک خالقیت چرخه دوم اصل ارزشیابی مؤلفۀ با

 نتایج
کتاب کار تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی بر نات تمریمحتوای  تحلیل( 7شماره ) جدول
واحد کدگذاری  774 مجموع از. دهدمینشان را  آنبودن و کاربردی فعال  ،خالقاساس 

ها افزایش که هدف آن استغیرفعال  واحدهایمتعلق به واحد  77شده در کل کتاب، 
هدف حد فعال خالق با وا 644 . تعدادبوده استو تعاریف  هاآموختهمهارت با استفاده از 
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به ایجاد  است که هاییتمرینو  هافعالیتآموزان با متن کتاب و درگیر کردن دانش
 .پردازدمیبرای خلق یا افزایش مهارت خالقیت  هاییموقعیت

 تمریناتبودن خالق و فعال، کاربردی بر اساس محتوا تحلیل  .2 جدول

کار تفکر  کتاب محتوای
 و پژوهش

 موضوع ان/عنو
 احدو

 فراوانی
 غیرفعال فعال

)فعال( 
 کاربردی

)فعال( 
 خالق

 اولبخش 

 1 7 7 7 4 تصادفی هایواژه
 4 7 6 6 3 سرزمین من هایدیدنی

 1 2 6 3 1 نارنجی پوش امانتدار

 67 3 3 1 3 یک اتفاق عجیب

 5 7 3 3 5 خودارزیابی
خرس  خواستمیخرسی که 

 باقی بماند
4 3 3 6 4 

 4 6 3 3 4 وش مدینهبوی خ
 1 7 4 3 1 مردم پسندها

 4 7 7 3 4 مارگیر و اژدها
 5 7 3 3 5 خودارزیابی
 6 6 3 3 6 شکلی دیگر
 2 4 3 3 2 زیر ذره بین

 4 4 3 3 4 آقکند
 5 7 3 3 5 خودارزیابی

 63 63 3 3 63 پایتخت کشور من
 4 4 3 3 4 لی لی حوضک

 4 4 3 3 4 هاشگفتی
 6 6 3 3 6 ماه بود و روباه
 5 7 3 3 5 خودارزیابی

 7 6 6 3 7 ی نیدانه
 1 7 4 3 1 هایمپرسشمن و 
 3 3 3 3 3 گرانبها هایمیمون

 4 4 3 3 4 خودارزیابی

 بخش دوم
 انتخابی( هایفعالیت)

 3 3 3 3 3 هرکاری

 4 3 6 3 4 برنامه کودک و نوجوان
 1 1 7 3 1 از کجا بدانم؟
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کار تفکر  کتاب محتوای
 و پژوهش

 موضوع ان/عنو
 احدو

 فراوانی
 غیرفعال فعال

)فعال( 
 کاربردی

)فعال( 
 خالق

 1 7 6 3 3 چرخ ریسک

 7 6 6 3 7 رضا

 3 6 7 3 3 درخت بخشنده
 7 3 7 3 7 پرواز کن! پرواز!
 7 3 7 3 7 ما کجا هستیم؟

 7 7 3 3 7 آخر خط
من عاقبت از این پل خواهم 

 گذشت
6 3 3 6 6 

 3 6 7 3 3 مم مم شو
 6 6 3 3 6 کیمیاگر

 5 7 3 3 5 خودارزیابی

 سومبخش 
 اختیاری( هاییتفعال)

 - - - - - 6فعالیت اختیاری شماره 
 - - - - - 7فعالیت اختیاری شماره 
 - - - - - 3فعالیت اختیاری شماره 

 هایفعالیتخودارزیابی 
 اختیاری

5 3 3 7 5 

خودارزیابی نمیسال  یبرگه
 اول تحصیلی

73 3 3 73 73 

خودارزیابی نمیسال  یبرگه
 دوم تحصیلی

1 3 3 1 1 

خودارزیابی پایان سال 
 تحصیلی

71 3 3 71 71 

 761 643 55 61 611 تحلیل شده یجمع کل واحدها

( میزان توجه کتاب کار تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی نسبت به 3جدول شماره )
مراحل الگوی  تفکیک فصول و اصول گریس وبه گانه پلسک راهریک از اصول سه

واحد فعال خالق مشخص شده در این کتاب، )مجموع  643از  .دهدمینشان پلسک 
ی اول به مرحله 16% حدود واحد یعنی 12واحدهای مراحل آمادگی، تخیل و توسعه(، 

هدفمند،  یمشاهده هایمؤلفهیعنی آمادگی برای خالقیت )که منطبق با اصل توجه است و 
به مراحل دوم و  31% واحد یعنی 51شود( و جلب توجه و استخراج مفاهیم را شامل می
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توجه به جزئیات،  هایمؤلفه)منطبق با اصل گریز، شامل  سوم یعنی تخیل و توسعه
محتوای  در و اندپرداختهپذیری، تقویت و ارزشیابی( نمایی، انعطافنمایی، کوچکبزرگ

مطابق با اصل تحرک( ) عملچهارم یعنی  به مرحلۀ درکتاب کار تمرین شده جهتارائه
چرخۀ خالقیت بخش  ترینمهمعنوان به اصل سوم، از کهشده است؛ حال آنتوجهی ن

 شده است. یادپلسک  شدۀهدایت

 جدول کدگذاری محتوا بر اساس اصول گریس و مراحل الگوی پلسک .1جدول

 
 بخش )کتاب(

 توجه() اولاصل 
 مرحله آمادگی

 گریز() دوماصل 
 مرحله تخیل و توسعه

 تحرک() سوماصل 
 مرحله عمل

 درصد فراوانی

 41/41 11 3 32 71 اول

 37/61 73 3 2 61 دوم

 53/32 54 3 67 47 سوم

 633 643 3 51 12 جمع کل

ن بیشترین میزا %41واحد خالق یعنی  11بخش اول کتاب کار تفکر و پژوهش با 
اصل توجه  هایمؤلفهواحد در  71که از این میان،  واحدهای خالق را دارا بوده است

بیشترین از این میان هدفمند، جلب توجه و استخراج مفاهیم( قراردارند که  مشاهدۀ)
. باشدمیواحد(  64) استخراج مفاهیم و واحد( 64) جلب توجه هایمؤلفهفراوانی مربوط به 

نمایی، نمایی، کوچکتوجه به جزئیات، بزرگ) گریزاصل  هایمؤلفه زیرواحد نیز  32
بیشترین فراوانی مربوط به ها از بین آن ( قرار دارند کهپذیری، تقویت و ارزشیابیانعطاف

. بخش اندنگرفتهقرار  مورد توجه هامؤلفهسایرو  باشدمیواحد(  74) توجه به جزئیات مؤلفۀ
 اساس بررسی انجام شده، واحد کمترین واحد خالق را دارا است. بر 73دوم کتاب نیز با 

همچون  هاییمؤلفه ت. همچنینگریز پرداخته نشده اس در کل کتاب به اصل
 و قرار نگرفته استتوجه کافی مورد سازی و تقویت نمایی، معکوسنمایی، بزرگکوچک
 .فراتر نرفته استواحد  7یا  6 حد ازنیز در ( 7)جدول  هامؤلفهسایر  توجه به

 اصل
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 جدول کدگذاری محتوا بر اساس اصول گریس و مراحل الگوی پلسک به تفکیک اصول .4جدول

 ول پلسکاص
 فراوانی

 درصد
 بخش سوم بخش دوم بخش اول هامؤلفه

 اصل اول
 (آمادگی)

 41/46 41 4 64 جلب توجه

 11/3 - - 6 مشاهده هدفمند 16

 14/61 6 67 64 استخراج مفاهیم

 اصل دوم
 (تخیل و توسعه)

 11/3 - - 6 انعطاف پذیری

31 

 3 - - - کوچک نمایی
 3 - - - بزرگ نمایی

 11/4 - - 2 جایگزینی

 3 - - - معکوس سازی

 31/6 - 7 - ترکیب
 41/72 67 3 74 توجه به جزئیات

 3 - - - تقویت
 31/4 - - 5 ارزشیابی

 3 3 - - - بکارگیری در عمل (عمل) اصل سوم

 633 54 73 11 جمع کل

کار تفکر و پژوهش نتیجه گرفت که کتاب  توانمی ،گرفتهتحلیل صورتبا توجه به 
 %16 ،پلسک شدۀخالقیت هدایت  چرخۀ گانۀدبستان از نظر تطبیق با اصول سه ششم پایۀ

به میزان توجه و  باشدمی (گریز)دوم اصل ناظر به  31توجه( و %)اول اصل ناظر به  محتوا
خالقیت  چرخۀبا توجه به اینکه در  .استبوده صفر درصد حد  در( تحرک)اصل سوم 

 جهت ایجاد خالقیت ضروری است؛ طور متوازنهب پلسک توجه به هر سه اصل ۀشدهدایت
 و صورت گرفته توجه کافی و دوم ل اولوبا وجود اینکه به اص یاد شده کتاب محتوایدر 

زمینۀ خالقیت برای دستاوردهای قابل توجهی در  بتواند که بینی استقابل پیش
چرخۀ و ناقص ماندن به اصل سوم،  م توجهعدبه دلیل  ،داشته باشدآموزان در پی دانش

ایجاد و  شده درمحتوای ارائهچنین استنباط کرد که  توانمی پلسک شدۀخالقیت هدایت
چرخه خالقیت این، بر؛ عالوهدچار ناتوانی خواهد بودافزایش خالقیت در یادگیرندگان 

خالقیت را  ایجاد و پرورش گیری،یبی از فرآیند خالقیت است که شکلپلسک مدل ترک
صل سوم یعنی تحرک داند و اعبارتی هر سه اصل میته به اجرای هر چهار مرحله یا بهبس
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به جزئیات، عمل است، به دلیل دربرداشتن مواردی از قبیل توجه  که دربرگیرندۀ مرحلۀ
ترین اصل در این چرخه محسوب کارگیری مسائل در عمل، مهمتقویت، ارزشیابی و به

ما تنها بخشی از  ،تخیل و توسعه با پرداختن به مراحل آمادگی،دیگر، رتی عبابه .شودمی
ایم و این شود، پیمودهت در کودکان میفرآیند خالقی اهی را که منجر به تشکیل و توسعۀر

تمام این فرآیند طبیعی است که ایم؛ لذا در پی انجام نیمهرا به سر منزل مقصود نرساندهراه 
کر واگرا دست نیابد و خالقیت در وی به مرحله بلوغ و شکوفایی به بخشی از تف متعلم

پلسک، مراحل توسعه و عمل حکم دست و پا را برای خالقیت دارند که به تعبیر نرسد. 
 گردد.ناممکن می آن، امکان حرکت در مسیر رشد و توسعۀ هابدون آن

 گیریو نتیجه بحث
عنوان نماد تمرین و فعالیت دایی که بهرسی کتاب کار تفکر و پژوهش پایۀ ششم ابتدر بر

خالق ایه است، ابتدا واحدهای فعال غیربرای کاربرد محتوای کتاب تفکر و پژوهش این پ
از واحدهای خالق و فعال کاربردی مجزا شدند و لذا با توجه به تعریف واحدهای فعال 

احدهای فعال شده جزو وهای ارائهکن است واحدی از تمرینکاربردی و فعال خالق، مم
شده بر اساس ود و لذا جزو واحدهای خالق معرفیباشد اما فعال خالق را شامل نش

، هدف اشاره شدطور که حسوب نخواهد شد. همانهای چرخه خالقیت پلسک مگویه
گویی به این پرسش است که محتوای کتاب کار تفکر و پژوهش پژوهش حاضر، پاسخ

آموزش خالقیت پلسک چه اندازه دانش آموزان  چرخۀششم دبستان با توجه به اصول  پایۀ
بیانگر این نکته است که محتوای کتاب به  هایافته؟ کندمیرا درگیر فعالیت فکری خالق 

)تخیل و توسعه( خالقیت الگوی پلسک که مطابق با  آمادگی(، دوم و سوم) اولمراحل 
طوری که از ؛ بهاشته استتوجه و گریز( هستند، اقبال بیشتری د) گریساصول اول و دوم 

آمادگی مطابق با اصل ) اول شده در مرحلۀهای مطرحهای خالق بر اساس مؤلفهواحد کل
تخیل و توسعه مطابق ) سومی دوم و های خالق بوده و در مرحلهها تمرینآن %16 توجه(،

خالق  واحدهای %633اند اما از های خالق را شامل شدهها تمرینآن 31 % با اصل گریز(،
عمل مطابق با اصل تحرک( تمرین ) چهارمی های مطرح شده در مرحلهبر اساس مؤلفه

با است.  اختصاص پیدا کردهتمرین خالق، به این مرحله  %3خالقی ارائه نشده و در نتیجه 
 درممکن است ها بر اساس تعاریف ذکر شده از واحدها، این تمرین توجه به اینکه
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برای  .گیرندهای خالق قرار نمیتمرین زیر مجموعهاما  ؛ل باشندهای فعابرگیرنده تمرین
د، یعنی تدوین محتوای الگو طی شو هایگامان باید تمام ایجاد خالقیت در یادگیرندگ

بعدی به سمت تخیل  هایگامدر راستای جلب توجه یادگیرنده و سوق دادن وی در ی درس
چه چنان. ارزشیابی شده انجام گیرد هایایدهمفاهیم و اجرای برخی  یتوسعهو در نهایت 

تظار داشت که ان توانمی ،در محتوای کتاب درسی درنظر گرفته شوند هاگامتمامی این 
و  شوندمیآموزان در کنار آموختن مطالب و حقایق علمی، با خالقیت نیز درگیر دانش

تاب مورد کچون در  کار گیرند.خوب را در عمل به هایایدهکه چگونه  آموزندمی
شده پلسک تعلق نگرفته است، چرخۀ خالقیت هدایتچهارم  بررسی، واحدی به مرحلۀ

شرایط  درستیپایۀ ششم ابتدایی، بهدرسی تفکر و پژوهش  برنامۀاستنباط کرد که  توانمی
بنابراین بازنگری در ساختار و محتوای کتاب و فراهم  کند؛بروز خالقیت را فراهم نمی

آموزان مورد خالق در دانش هایمهارتبرای پرورش و تقویت  اییهموقعیتآوردن 
 پیشنهاد است.

 قرارملکی قبلی از جمله هایپژوهشاین پژوهش با نتایج  هاییافتهطور کلی، هب
 گرده(، سرداری 6313) منطقی(، 6312) پور(، مهدوی6312) جهانی(، قاسمی و 6322)
( و 6317) همکاران(، شهمیر و 6313) مانیقهر(، 6313) همکاران(، افشارکهن و 6316)

 هاآنچرا که  ارد؛خوانی د( در بررسی سایر کتب درسی، هم7331) همکارانو  اردوگان
را کم رنگ ذکر پرورش تفکر واگرا در کتب درسی  هایموقعیتبه  نوعی توجهبهنیز 

که این پژوهش جا ز آنبا توجه به جدیدالتألیف بودن کتاب تفکر و پژوهش و ا .اندکرده
بار به بررسی محتوای کتاب کار تفکر و پژوهش به لحاظ میزان انطباق با برای اولین

به  تواندمی قطعاًبیشتر  هایپژوهش، انجام های خالقیت پلسک پرداخته استمؤلفه
نظر  در اختیار قرار دهد. تریعمیق هاییافتهبدهد و  ترغنی هایپاسخشده مطرح هایچالش
ها قبالً اشاره شد، مبنی بر لحاظ کردن تفکر خالق در ج تحقیقاتی که به برخی از آنبه نتای

ترین انواع تفکر و نیز اهمیت و تأثیر محتوای کتب درسی بر نگرش و زمره یکی از مهم
ی عمل یا ه مرحلههای این پژوهش کبر اساس یافته آموزان و های خالق دانشرشد ایده

ترین بخش الگوی خالقیت پلسک خالقیت و اصلی یرو محرکۀعنوان ناصل تحرک را به
ریزی محتوای کتب درسی در تألیف و برنامه  به بخش سیاستگذاری،بود در نظر گرفته 

 تحلیل محتوای کتابو ویرایش تنظیم بازنگری و در  شودمیپیشنهاد نظام تعلیم و تربیت 
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 ،در نظام آموزشی کشور ه درسیعنوان محتوای برنامشده و سایر کتب مورد استفاده به
و استفاده از ظرفیت  خالقیتتفکر و  پرورش رایج یهاالگومطابقت محتوای ارائه شده با 

 پلسک، مورد توجه قرار گیرد. خالقیت هدایت شده از جمله الگوی ،الگوهااین 

 منابع
م های علوی عوامل مؤثر در تعیین کتاب(. بررسی و مطالعه6311) احمدی، غالمعلی.
 نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه تربیت معلم.ی راهنمایی. پایانتجربی دوره
ترجمۀ حسن  پرورش استعداد همگانی ابداع و خالقیت،(. 6324) اسبورن، الکس.

 زاده. تهران: نیلوفر.قاسم
تهران: انتشارات انجمن  شناسی و تربیت کودکان و نوجوانان.روان(. 6326) افروز، غالملی.

 و اولیا مربیان.
ی میزان تفاوت رشد خالقیت بین کودکان تحت تعلیم (. مقایسه6311) افشارکهن، زهرا.

ی اول ابتدایی استان معلمان آموزش دیده و ندیده در زمینۀ خالقیت بین کودکان پایه
نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه عالمه . پایان11-11خراسان در سال تحصیلی 

 طباطبایی.
های علوم تجربی (. ارزیابی اهداف و محتوای کتاب6312) جهانی، جعفر و قاسمی، فرشید.

ی مطالعات برنامه فصلنامهدوره ابتدایی از دیدگاه الگوی آموزش خالقیت پلسک. 
 .63ی ، سال سوم شمارهدرسی

 -ششم دبستان -(. کتاب کار تفکر و پژوهش6317) دانشور، میترا و غالمحسینی، احمد.
 ی کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی.. اداره1/34

(. تفکر خالق و رابطۀ آن با موفقیت تحصیلی 6311) ذهبیون، لیال و احمدی، غالمرضا.
. دانشگاه برنامه ریزی درسی -ی دانش و پژوهش در علوم تربیتیمجلهدانشجویان. 

 .6311، بهار 76آزاد واحد خوراسگان، شماره 
(. اثربخشی آموزش راهبردهای 6317) ی، آزاداهلل و هاشمی، نظام.رمی، بختیار؛ کرم

ابتکار و ی پیشرفت و خودپندارۀ تحصیلی. شناختی و فراشناختی بر خالقیت، انگیزه
 .4ی دوم، شمارۀ ، دورهخالقیت در علوم انسانی
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(. پروزش 6317) نژاد، مهدی؛ زراعتی، محسن؛ مرادی، شعبان و حیدرپور، بیژن.سبحانی
 ی درسی دانشجویان.های تفکر خالق با رویکرد حل مسأله در برنامههارتم

 ، سال سیزدهم.53. شماره پژوهشی مدیریت نظامی-ی علمیفصلنامه
ی ابتدایی در (. بررسی تحلیل محتوای کتب درسی علوم دوره6316) سرداری گرده، باقر.

نامه کارشناسی پایانهای خالقیت از نظر گیلفورد. رابطه با اعمال ذهنی و شاخص
 ارشد. تهران: دانشگاه عالمه طباطبایی.

، روانشناسی پرورشی نوین؛ روانشناسی یادگیری و آموزش(. 6311) سیف، علی اکبر.
 ویرایش ششم. تهران: دوران.

 ریزی درسی برای تدریس و یادگیری بهتر،برنامه(. 6324سیلور، الکساندر و لوتیس، م. )
نژاد. تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان. تاریخ انتشار اثر ی غالمرضا خوییترجمه

 .6117به زبان اصلی 
های ریاضی چهارم و (. تحلیل محتوای کتاب6313) اصغر.عصاره، علیرضا و قهرمانی، علی

فصلنامه مطالعات برنامه درسی  پنجم ابتدایی بر مبنای الگوی آموزش خالقیت پلسک.
 .13-661، 6313، پاییز 34 ، سال نهم، شمارهایران

 . تهران: سمت.مبانی نظری تکنولوژی آموزش(. 6312فردانش، هاشم. )
ی از های ریاضی دوره(. ارزیابی اهداف و محتوای کتاب6313) قهرمانی، علی اصغر.

دیدگاه مدل آموزش خالقیت پلسک. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر 
 شهید رجایی.

 مشهد: انتشارات پیام اندیشه. راهنمای عمل(.) برنامه ریزی درسی(. 6311) .ملکی، حسن
(. ارزیابی محتوای کتب علوم 6316) ملکی، حسن؛ افشارکهن، زهرا و نوروزی، بهزاد.

ابتکار و خالقیت ی راهنمایی از دیدگاه الگوی آموزش خالقیت پلسک. تجربی دوره
 .4، سال اول، شماره در علوم انسانی

(. تحلیل محتوای کتاب شیمی نظام جدید دورۀ متوسطه از نظر 6312) پور، رضا.یمهدو
تطبیق با عوامل خالقیت گیلفورد و مهارت حل مسأله گانیه. پایان نامه کارشناسی 

 ارشد. دانشگاه تربیت شهید رجایی.
های پرورش خالقیت در نظام روش(. 6312) میرکمالی، سیدمحمد و خورشیدی، عباس.

 تهران: یسطرون. .آموزشی
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های پرورش خالقیت کودکان در (. بررسی تأثیر برنامه6322) همتی قرارملکی، مریم.
آموزان دبستان. اداره کل آموزش و پرورش شکوفایی استعدادهای خالق دانش

 تبریز، شورای تحقیقات.
ره تهران: انتشارات یادوا ریزی درسی.اصول برنامه(. 6322یارمحمدیان، محمد حسین. )
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