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چکیده
کتاب درسی بهعنوان یکی از ارکان اصلی آموزش ،میتواند نقش مهمی را در زمینه پرورش خالقیت و
تفکرخالق یادگیرندهها ایفا کند .این پژوهش با هدف بررسی میزان تطابق محتوای کتاب تفکر و پژوهش
پایه ششم ابتدایی با الگوی خالقیت هدایت شده پلسک ( )6112و با روش توصیفی از نوع تحلیلمحتوا
انجام گرفته است .نمونهی آماری این پژوهش که با حجم جامعه آماری آن یکسان است ،شامل کلیه
تمرینات کتاب کار تفکر و پژوهش پایهی ششم دبستان در سال تحصیلی  6317-13میباشد .از فرمهای
تحلیل محتوا که براساس الگوی چرخهی آموزش خالقیت پلسک طراحی شد بهعنوان ابزارهای جمع
آوری دادهها استفاده گردید .یافتههای پژوهش نشان میدهند که بر اساس الگوی پلسک ،در تدوین
محتوای کتاب کار تفکر و پژوهش پایهی ششم دبستان میزان توجه به اصل اول یعنی توجه (مرحله
آمادگی) برای خالقیت  ،16%اصل دوم یعنی گریز (مراحل تخیل و توسعه) برای خالقیت ( )31%بوده و
اصل سوم یعنی تحرک (مرحلهی عمل) مورد توجه قرار نگرفته است ( .)%3این در حالی است که از اصل
تحرک در الگوی چرخهی خالقیت هدایت شدهی پلسک بهعنوان مهمترین بخش این چرخه یاد شده
است .امید است یافتههای پژوهش حاضر ضمن مفید بودن در بازطراحی و بازنگری کتاب تفکر و پژوهش
پایه ششم ابتدایی بتواند از طریق ایجاد دانش وآگاهی بیشتر در تولید محتوای مناسب در برنامههای درسی،
در جهت پرورش و شکوفایی خالقیت دانش آموزان ،نقش سازندهای را ایفا کند.

واژگان کلیدی :الگوی خالقیت پلسک ،برنامه درسی ،تفکر وخالقیت ،کتاب تفکر و پژوهش
ششم ابتدایی.
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مقدمه
یکی از مسائل مهم تعلیم و تربیت امروزی نحوه پرورش خالقیت و تفکرخالق در
یادگیرندهها است که در نظامهای آموزشی متمرکز مانندکشور ما ،کتاب درسی بهعنوان
یکی از ارکان اصلی آموزش ،میتواند نقش مهمی را در این زمینه ایفا کند .بر اساس برنامه
درسی کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی ،هدف کلی این کتاب " کسب

صالحیتهای پایه و صفات و ویژگیهای منش تفکر" ذکر شده است .از آنجایی که یکی
از اجزای اصلی منش تفکر ،برخورداری از نگاهی نو به پدیدهها و بهعبارتی داشتن خالقیت
است؛ لذا خالقیت یکی از عناصر کلیدی تفکر به شمار میرود که جا دارد در بستر
محتوای مبتنی بر تفکر ،توجه ویژهای به آن معطوف گردد .همانگونه که لنینگ و
کاترین )7332( 6اشاره میکنند کتاب درسی بهعنوان یک زیرنظام برجسته محتوای
آموزشی پیشبینی شده ،فرایند یاددهی -یادگیری را در مهمترین شکل آن عرضه مینماید
و در حقیقت تکیهگاه معلم و دانشآموز برای یادگیری اثربخش است.
تفکر و خالقیت 7از مفاهیم کلیدی برنامه درسی ملی است که اخیراً بهعنوان یکی از
شش زیرنظام اصلی تحول بنیادین در آموزش و پرورش ،تدوین ،تصویب و جهت اجرا به
حوزه برنامه درسی در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی ابالغ شده است .از تفکر در
برنامه درسی ملی به مفهوم استعدادی الهی یاد میشود که در اثر تربیت به فعلیت میرسد و
انسان میتواند در پرتو تقوای الهی ،با متعادل کردن قوای درونی خویش ،از آن در مسیر
فطرت توحیدی بهرهبرداری کند؛ لذا فرآیند تربیت باید بهگونهای باشد که طی آن تفکر و
تعقل و حکمت پرورش یابد .تقویت این توانایی ،ایمان ،باور ،دانش و عملکرد انسان را
تحت تأثیر قرار داده و زمینه تعالی او را فراهم میسازد (برنامه درسی ملی ،ص )76؛ از
اینرو ،بر اساس احکام این سند ملی ،محتوای کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی باید
بهگونهای تدوین و ساماندهی گردد تا بتواند زمینه ایجاد ویژگیهای ذکر شده را در
یادگیرندهها و پرورشیافتگان نظام آموزشی جدید فراهم سازد.
عالوه بر این ،بر اساس برنامه درسی ملی ،تفکر و پژوهش ارتباط درهم تنیدهای با
سایرحوزهها و حیطههای مختلف تربیت و یادگیری داشته و زمینهساز رشد و تعالی در سایر
1. Lehning & Catherin
2. creativity
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ابعاد شخصیتی فرد میشود .از جمله این که تقویت انواع تفکر (مانند تفکر انتقادی ،خالق،
تجسمی یا دیداری و  )...همراه با رشد در تعقل ،ایمان ،معرفت ،شناخت ،انس با قرآن
کریم ،استدالل ،تقویت حواس ،تخیل ،خودیادگیری ،ژرفاندیشی ،تعالیجویی وکسب
مهارتهای فرازبانی بیان شده است؛ همچنین ،در این سند آمده است :حکمت و بصیرت
زمانی بهوقوع می پیوندد که فرد در فرآیند صحیح تفکر با هدایت و رهبری عقل سلیم و
نقل صحیح قرار گیرد .ایمان مبتنی بر تفکر ،اساس اعمال دینی است و هیچ عمل دینی
بیحضور تفکر و تعقل معنا و مفهوم ندارد .تفکر ،مطالعه و پژوهش اساس معرفت دینی را
تشکیل میدهد (برنامه درسی ملی ،ص )73؛ مضافاً اینکه ،بر اساس اهداف و راهکارهای
مختلف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (از جمله هدف کالن  1و راهکار  )61 -5و
برنامه درسی ملی ،پرورش خالقیت و نوآوری ،از مؤلفههای کلیدی تقویت حوزههای
تربیت و یادگیری در یادگیرندهها ذکر شده است .با این حال ،پرسشی که در ذهن ایجاد
میشود این است که آیا آموزش درس «تفکر و پژوهش» در پایه ششم ابتدایی کمک
مؤثری به پرورش خالقیت و تفکر دانش آموزان میکند؟ و اگر بلی ،تا چه اندازه؟ لذا ،با
عنایت به نقش کلیدی عناصر تفکر و خالقیت در رشد و شکوفایی سایر ابعاد تربیتی در
یادگیرندگان ،پژوهش حاضر درصدد است میزان توجه کتاب درسی تفکر و پژوهش پایه
ششم ابتدایی به این دو مقوله را با روشی که در بخشهای بعدی توصیف شده است ،مورد
ارزیابی قرار دهد.
هدف این پژوهش تعیین میزان مطابقت محتوای کتاب کار تفکر و پژوهش پایهی
7

ششم دبستان با اصول چرخه آموزش خالقیت هدایت شده 6پیشنهادی توسط پلسک
( )6112است .بیشتر کارهایی که در بحث خالقیت یا تحلیل محتوا انجام شدهاند مبتنی بر
آزمونهای تورنس ،3گیلفورد 4یا الگوی ویلیامز 5رومی استوار هستند .گیلفورد و تورنس
از بُعد شناختى به خالقیت نگریستهاند و بر همین اساس ،آزمونهاى خویش را از خالقیت
تدوین نمودهاند .گیلفورد در آزمون چهارگانهاى تفکر واگرا را میسنجد :سیّالى 1فکرى،

1. directed creativity cycle
2. Plsek
3. Torrance
4. Guilford
5. Williams
6. fluency
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سیّالى کالمى ،سیّالى بیانى ،سیّالى تداعى .آزمون تورنس نیز به موقعیتهاى مشابهى
اختصاص دارد (حسینى .)6317 ،اصولی که تورنس و گیلفورد برای پرورش خالقیت یا
تفکر واگرا 6ارائه میکنند بیشتر جنبهی اکتشافی دارند و توصیههای کلی هستند ،در حالی
که پلسک معتقد است :وقتی ما به یک ایده خالق نیاز داریم ،این که به خودمان بگوییم
که فقط «خوب فکر کن»« ،قضاوت را به تعویق بیانداز» ،یا صرفاً «اهل تفریح و بازیگوشی
باش» خیلی برایمان فایده ندارد .حال آن که در واقع خوب فکر کردن ،به تعویق انداختنِ
قضاوت و شاد و شوخطبع بودن در خالل فکرِ خالق کمک کننده است؛ ولی این
پیشنهادات ساده موفق نیستند؛ چرا که از آمادهسازی یک سمت و سوی جدید برای تفکر
ما عاجز هستند .ما ممکن است به این نتیجه برسیم که تنها قادریم به گوناگونیهای اندکی
از الگوهای ذهنی که از قبل داشتیم برسیم و طبق تعریف اگر فقط ایدههای ما تنوع و
گوناگونی الگوهای ذهنی موجود باشند آنها دیگر نو و ابتکاری نخواهند بود .خالقیت
هدایتشده در مفهوم سادهی آن یعنی که ما حرکتهای ذهنی هدفمندانهای داشته باشیم
که از افتادن در تلههای مرتبط با مکانیسمهای شناختی در هر گامی از این پروسه اجتناب
کنیم (پلسک)6112 ،؛ لذا محققین بر این شدند تا مدل خالقیت هدایت شده پلسک را در
تحلیل محتوای کتاب کار تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی مورد استفاده قرار دهند .عالقه
محققین به نوآوری در بهکارگیری مدل عملیاتی و صنعتی پلسک بهعنوان روشی برای
تحلیل محتوای کتابهای درسی نیز دلیل دیگری برای انتخاب این مدل در پژوهش حاضر
بود.
5

مدل چرخهی آموزش خالقیت دارای چهار مرحله آمادگی ،7تخیل ،3توسعه 4و عمل
1
است که بر سه اصل اساسی  .6توجه .7 1گریز 2از واقعیت کنونی و  .3تحرک ذهنی

استوار است .مطابق اصل اول ،در فرایند خالقیت ،ابتدا باید توجه خود را روی موضوعی
متمرکز کنیم که قبالً دقت زیادی به آن نداشتیم مانند :عناصر ،ویژگیها ،طبقات،
1. extraverted thinking
2. preparation
3. iimagination
4. ddevelopment
5. action
6. Aattention
7. escape
8. movement
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فرضیهها ،الگوها ،نمودارها ،استعارات و قیاسها .اصل دوم ما را مجبور به گریز از الگوهای
ذهنی و فکری ،گریز از قضاوت اولیه ،زمان و مکان و تجارب گذشته میکند و سومین
اصل ،باعث ارتباط افکار و اکتشاف میشود .به حرکت درآمدن یعنی گسترش دید،
ساختن ایدههای جدید ،توجه به مسیرها ،مکانها و مناظر دیگر .با توجه به الگوی مذکور،
قرار است در این مقاله به بررسی این موضوع پرداخته شود که کتاب کار تفکر و پژوهش
تا چه حدی با اصول اساسی این الگو ،مطابقت دارد.
براساس هدف توصیف شده در بخش قبلی ،این تحقیق در صدد یافتن پاسخ به سؤال
زیر است:
محتوای کتاب کار تفکر و پژوهش پایهی ششم دبستان تا چه اندازه با اصول مطرح
شده در الگوی خالقیت هدایت شده توسط پلسک ( )6112مطابقت دارد؟
ویزبرگ ) 6111( 6از محققین برجسته در حوزه تفکر و خالقیت ،معتقد است که
خالقیت یعنی پدید آوردن دستاوردهای جدید و ارزشمند بر اساس نوعی تفکر که در
همهی افراد کمابیش ،وجود دارد .تورنس در ابتدای کتاب خود به نام «استعدادها ومهارت
های خالقیت وراه های آزمون وپرورش آنها» در توصیف خالقیت به مثالهایی اشاره دارد
که در کار خود بارها آنها را بهکار برده است .این مثالها عبارتنداز :خالقیت دوباره نگاه
کردن است ،خالقیت خط زدن اشتباهات است ،خالقیت صحبت کردن وگوش دادن به
یک گریه است (افروز.)6326 ،
در تبیین خالقیت ،نظریههای مختلفی وجود دارد که در جای خود توضیحی
روشنگرانه برای عوامل مؤثر بر خالقیت ارائه کردهاند .هنسی و آمابیل )6112( 7معتقدند
که خالقیت پدیدهای اجتماعی است و از نیازها ،مقتضیات جامعه و شرایط خانوادگی
برمیخیزد .عدهای دیگر نظیر تورنس ( )6121معتقدند که خالقیت یک اثر شخصی است؛
یعنی به عواملی نظیر انگیزش ،هیجان ،عواطف ،احساسات ،تجربهها و یادگیریهای
شخصی وابسته است .عدهای نیز مانند گیلفورد )7335( 3معتقدند که خالقیت بعدی
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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ارتباط دارد .گروهی هم مانند استرنبرگ )7331( 6و میهالی )7332( 7معتقدند که خالقیت
پدیدهای چندمتغیری است؛ یعنی عواملی نظیر جامعه ،خانواده ،شخصیت و تواناییهای
شناختی همزمان بر آن تأثیر میگذارند (کرمی و همکاران.)6317 ،
بسیاری از فیلسوفان ونظریهپردازان حوزه تعلیم و تربیت معتقدند که خالقیت ارتباط
تنگاتنگی با تفکر دارد و پرورش مهارتهای تفکر خالق ،درست مانند مهارت خواندن و
نوشتن باید از سالهای کودکی آغاز شود (آیزنر .)6114 ،پرکینز )6116( 3بر این باور است
که تفکر خالق ،تفکری است که به نحوی تشکیل شده تا منجر به نتایج خالق و تازه شود.
از اینرو معلمان بهعنوان مجریان اصلی سیاستها و برنامههای آموزشی میتوانند نقش
مهمی در شناسایی دانشآموزان خالق و شکوفایی این استعدادها داشته باشند .از میان
ویژگیهای گوناگونی که میتوان مورد استفاده قرار داد تا دانشآموزان دارای تواناییهای
خالقانه را شناسایی کرد به چند مورد شاخص میتوان اشاره کرد .ولفلک)7334( 4
جستجوی ویژگیهای زیر را به معلمان سفارش داده است :کنجکاوی ،تمرکز ،قابلیت
انطباق ،انرژی فراوان ،شوخطبعی (بعضاً بهصورت غیرمعمول) ،استقالل ،بازیگوشی،
ناسازگاری ،خطرپذیری ،جذب شدن به چیزهای پیچیده و مرموز ،خیالپردازی،
بیحوصلگی نسبت به امور تکراری و ابتکار.
بررسیهای اخیر انجام شده در مورد رابطهی خالقیت ،آموزش و یادگیری (سلیمانی،
6316؛ زمانی و همکاران6313 ،؛ ملکپور افشار6312 ،؛ هاتچیسون7363 ،5؛ گامالت،1
7331؛ فرناندز 2و همکاران7331 ،؛ سیمونز و تامسون7331 ،1؛ جون و کاتنر )7363 ،1نشان
میدهد به رغم برداشت نظریه پردازان گذشته که خالقیت را یک توانایی ارثی تلقی
میکردند ،آن را میتوان به افراد آموزش داد .در این صورت ،با توجه به اینکه آموزش

1. Stenburge
2. Mihaly
3. Perkins
4. Woolfolk
5. Hutchison
6. Gamlath
7. Augusto Fernandes
8. Simmons & Thompson
9. Jeon and Cotner

بررسی محتواي کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی بر اساس...

7

موجود در مدارس در نظام آموزشی کنونی ،غالباً دانشآموزان را به تفکر قالبی( 6همگرا)
عادت میدهد ،جا دارد که در جستجوی راههای جدید تدوین برنامههای درسی برای رشد
خالقیت دانش آموزان باشیم .در این زمینه با ید دو راهبرد عمده را مورد توجه قرار دهیم؛
تحقیق دربارهی ویژگیهای افراد خالق وتالش برای درک فرایند یا توالی گامهایی که
فرد از طریق آنها اندیشه یا محصول تازهای خلق میکند .برخورد سیستماتیک با مسألهی
آموزش خالقیت ایجاب میکند که تحول همهی عناصر عمدهی تعلیم و تربیت در یک
روند برنامهریزی درسی مدنظرقرار گیرد .در اولین مرحله باید رشد خالقیت را بهعنوان
عالیترین هدف آموزش و پرورش در تمام سطوح تحصیالت انتخاب کرد (قاسمزاده،
 .)6324در دومین مرحله یعنی پیشبینی و تدارک فرصتها و فعالیتهای یادگیری ،کار
اساسی معلم این است که ساخت برنامه و محتوای دروس را چنان ترتیب دهد و تنظیم کند
که فراگیران را به تفکر خالق وکشف راه حلهای جدید وادارد وکوششهای شخصی
آنان را برانگیزد .به این منظور ،تناسب محتوای کتابها با سطح عالقه و تواناییهای ذهنی
دانشآموزان و ارائهی زنده مفاهیم تصویری ،تمرین و تحقیقی مورد تأکید قرارمی گیرد
(قاسم زاده.)6324 ،
تفکر در بیشتر تحقیقات انجام شده به سه دسته تقسیم بندی میشود :تفکر منطقی،
تفکر انتقادی و تفکر خالق (سیف .)6311 ،آیزنر )6113( 7توجه ویژه به پرورش تفکر
نقاد ،ایجاد و توسعهی استقالل فکری و عقلی ،طرح و تدوین مسائل در برنامهها و محتوای
دروس و پرورش حساسیت نسبت به مسائل مختلف در دانش آموزان را مورد تأکید قرار
میدهد .او معتقد است این ویژگیها از طریق طرحریزی و تولید برنامههای درسی مبتنی
بر فرایند حل مسأله و مهارتهای تفکر تا حدود زیادی قابل حصول است .احمدی ()6311
نیز بر این باور است که محتوا و فعالیتهای یادگیری باید بهگونهای انتخاب و سازماندهی
شود که از طریق مواجهساختن یادگیرنده با یک موقعیت نامعین او را به فعالیت ذهنی و طی
فرایند حل مسأله سوق دهد بهنحوی که او از یادگیری خود لذت ببرد و احساس رضایت
کند.
 .6تفکر همگرا :فرآیند بازیابی یا دوباره سازی اطالعات و نمادهای کسب شده موجود در حافظه درازمدت که
رسیدن به یک پاسخ صحیح و قابل قبول نتیجه آن است (سیف.)6314 ،
2. Eisner, Elliot
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میرکمالی ( )6312در تأکید بر نقش تفکر خالق بیان میدارد دنیایی که ما در آن
زندگی میکنیم به سرعت در حال دگرگونی و تغییر است و در این زمان ،تفکر خالق
کلیدی است که امکان مواجهه با مشکالت ،تطبیق و در نهایت موفقیت را برای ما فراهم
میسازد .در حل خالق مسأله ،انسان تمام توانایی مغزی خود را بهکار میگیرد .امروزه با
گسترش همهجانبه علوم و ارتباطات و توسعۀ فناوریهای نو نسل جوان وارد عرصههای
جدیدی از زندگی شده است که برای حل مسائل پیش رو هرگز نمیتواند به داشتههای
سنتی خود اتکا نماید؛ لذا نیازمند توسعهی مهارتهای فکری و عملی برای تطبیق هر چه
بیشتر با دنیای سراسر تکنولوژی است که یکی از این مهارتهای اساسی ،توانمندی در نوع
اندیشیدن و بهکاربستن شیوههای صحیح تفکر است (ذهبیون و احمدی.)6311 ،
از بررسی پژوهشها و مطالعات انجام شده چنین میتوان نتیجه گرفت که با توجه به
اهمیت موضوع تفکر و خالقیت و پیچیدگیهای مربوط به آموزش و پرورش این
توانمندیها در دانش آموزان از طریق ارائه محتوای مناسب ،بررسی کتابهای درسی
وتحلیل محتوای آنها به قصد بازنگری ،تجدید نظر واصالح محتوای این کتابها میتواند
زمینههای رشد وتکمیل برنامهریزی درسی و بهتبع آن رشد و پیشرفت تحصیلی را بهدنبال
داشته باشد .داگبی )7363( 6اظهار میکند که مطالعه و بررسی کتابهای درسی میتواند
ارتباط بین برخی از مشکالت یادگیری دانشآموزان با برنامۀ درسی را آشکار نماید و
کمک کندکه مفاهیم برنامه درسی به شکل مناسبی در کتابهای درسی گنجانده شوند.
در خصوص الگوهای خالقیت ،میتوان اذعان داشت که الگوهای پیشنهاد شدۀ
بسیاری در ادبیات خالقیت برای فرایند تفکر خالق وجود دارد .تحلیل این مدلهای متنوع
نشان میدهد فرایند خالقیت مستلزم تحلیل ،تولید ،تولید ایدهی تخیلی و ارزیابی است و
فرایند خالقیت کامل ،نیازمند تعادلی از تخیل و تحلیل است (افشارکهن و همکاران،
 .)6316ادبیات موضوع نشان میدهد الگوهای قدیمی خالقیت عموماً داللت بر این دارند
که ایدههای خالق ناشی از فرایندهای ناخودآگاهانه است و بهطور وسیعی خارج از کنترل
تفکرکننده هستند .در مقابل ،الگوهای مدرن داللت بر این دارند که ایدههای جدید از
روی قصد و عمد و هدفمندانه تولید میشوند و تحت نظارت و کنترل مستقیم تفکرکننده
هستند.
1. Dogbey
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چرخه خالقیت هدایت شده پلسک ،6که در تصویر ( )6نشان داده شده است ،یک
مدل ترکیبی از فرایند خالقیت است که براساس مفاهیمی در پس مدلهای گوناگون
پیشنهادی در سالهای آخر دههی  6113ارائه شده است  .پلسک ،مدل پیشنهادی خویش را
اینگونه شرح می دهد :ما هر روز در همین جهان مثل هر کس دیگری زندگی میکنیم
ولی تفکر خالق ،م شاهدات دقیق از جهان و تحلیل متفکرانه به این که مسائل چگونه به
جواب یا شکست منتهی میشوند ،شروع میشود .این فرایندهای ذهنی مخزنی از مفاهیم را
در حافظهی ما ایجاد میکند .ما با استفاده از این مخزن ،ایدههای نو تولید میکنیم و برای
مواجهه با نیازهای خاص به جس تجوی فعاالنه برای برقراری ارتباط بین مفاهیم و جستجوی
تعادل بین رضایت و قضاوت آنی میپردازیم ،سپس ما ایدههای جدیدمان را برداشت
میکنیم و قبل از اینکه آنها را در معرض ارزیابی عملی و نهایی قراردهیم ،آنها را بیشتر
تقویت میکنیم؛ ولی تنها ،تولید تفکرات خالق کافی نیست ،ایدهها ارزشی ندارند مگر
اینکه به اجرا درآیند .هر ایده جدیدی که به اجرا درآید و به آن جامهی عمل پوشانده
شود ،جهانی که در آن زندگی میکنیم را تغییر میدهد ،که این چرخهی مشاهده و تحلیل
را دوباره شروع کند .معنای سادهی خالقیت هدایتشده این است که ما حرکتهای ذهنی
هدفمندانهای داشته باشیم که از افتادن در تلههای مرتبط با مکانیسمهای شناختی در هر
گامی از این دوره اجتناب کنیم.
مدل چرخهی آموزش خالقیت پلسک (تصویر  ،)6در مراحل چهارگانهی خود ،این
اصول اساسی را در نظر میگیرد .6 :توجه .7 ،گریز از واقعیت کنونی .3 ،تحرک ذهنی.

1. Plsek Directed Creativity Model
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 .2تخيل

تحليل
توليد فكر جديد

مشاهده

برداشت مفاهيم

زندگي روزمره

تقويت
 .3توسعه

 .1آمادگي

اجرا كردن
ارزشيابي

 .4عمل

تصویر  .1مدل چرخهی خالقیت هدایت شدهی پلسک ()1991

در مرحلهی اول الگوی آموزش خالقیت پلسک ،یعنی مرحله آمادگی ،این سؤال
مطرح میشود که چگونه میتوان با افزایش قدرت مشاهده ،بیشتر خالق بود .کلید به
دست آوردن آمادگی برای خالقیت هدایت شده ،در پنج فعالیت ذهنی خالصه میشود که
عبارتند از :جلب توجه کردن ،توقف کردن ،مشاهدهی هدفمندانه ،استخراج مفاهیم و
ذخیرهکردن اطالعات برای استفادههای بعدی .در فعالیتهای درنگ و مالحظه کردن ،گاه
درنگ کرده و هدفمندانه ،مشاهده میکنیم و بهخاطر میآوریم که هدف این فعالیت
کاوشگرانه ،ذخیره کردن مفاهیم در ذهن برای استفادههای بعدی است و این دقیقاً ،همان
هدف فعالیتها در مرحلهی آمادهسازی چرخهی خالقیت هدایت شده است .از آنجا که
آمادهسازی ،ترکیبی از تفکر تحلیلی و تخیلی است ،این روند بهطور طبیعی به مرحلهی
تخیل منجر میشود.
در مراحل دوم و سوم ،به تخیل و توسعه میپردازیم .تخیل در مرکز چرخهی خالقیت
هدایت شده قرار دارد .در این مرحله ،از اصول گریز و تحرک ذهنی بیشتر استفاده
میکنیم .تخیالت دارای توانایی شگفت انگیزی برای گریز از محدودهی تفکرات جاری
میباشند .انسانها در صورتی قادر به تصور کردن جهان جدید ،قوانین جدید و روشهای
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انجام کار جدید هستند که بتوانند شرایط را برای فرار افکار خود از روزمرگیهای کنونی
فراهم نمایند و با بهکار گیری تحرک ذهنی ،به سمت اتصاالت و ارتباطات تازه حرکت
کنند.
مرحلهی چهارم این چرخه ،عمل میباشد .اگر مراحل آمادگی و تخیل به قلب و ذهن
تشبیه شوند ،توسعه و عمل به مثابۀ دستها و پاها هستند .در این مرحله ،به جزئیات و
حرکت به سوی عمل توجه میکنیم .به عالوه از قضاوت عجوالنه پرهیز میکنیم .بهعبارت
دیگر یک تفکر انتقادی تدریجی را بهکار میبریم .در این چرخه ،تا زمانی که ایدههای
خالق به عمل تبدیل نشوند ،ارزش زیادی ندارند .البته این به آن معنی نیست که تمامی
افکار خالق باید اجرا شوند .بلکه تعدادی از افکار خالق که احتمال موفقیت بیشتری
دارند ،انتخاب و بقیۀ آنها برای زمانی دیگر ذخیره میشوند .هر ایدهی انتخابی نیاز به بسط
و گسترش بیشتری دارد؛ یعنی باید جزئیات دقیقتری در مورد آن ارائه گردد.
فعالیتهایی که در مرحلهی توسعه انجام شوند با ارزشیابی کامل میشوند (نولین.)6114 ،6
پلسک ( )6112معتقد است در ارزشیابی باید از سیاست نتیجهگیری غیرمتعصبانه
پیروی کنیم .دو ویژگی جذابیت و سازگاری ،از مالکهای اصلی ارزشیابی بهشمار
میروند .جذابیت به عالقهی افراد اشاره میکند و سازگاری بر سهولت اجرا ،تأکید دارد.
چنانچه ایدهای مورد عالقهی عموم افراد باشد و قابلیت اجرا داشته باشد ،در ارزشیابی امتیاز
باالیی میگیرد .پس از ارزشیابی نوبت به اجرا میرسد .ایدههایی که مورد حمایت قرار
گرفتهاند میتوانند به اجرا در آیند .سختترین مرحله ،تبدیل ایدهها به عمل است .گریس
( )7337در مراحل چهارگانه خود ،اصول اساسی زیر را در نظر میگیرد -6 :توجه -7
گریز از واقعیت کنونی  -3حرکت ،که قابل انطباق با مراحل  4گانه خالقیت پلسک هستند
(عصاره و قهرمانی ،)6313 ،با توجه اصول مطرح شده در نظریه گریس و مراحل ذکر شده
در چرخه پلسک ،مدل تحلیلی ارائه شده در جدول  6این پژوهش ،از تلفیق و تطابق این دو
مدل ،به دست آمده است (جدول .)6

1. Nolin
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جدول  .1مقایسه و انطباق الگوی خالقیت پلسک با اصول و مؤلفههای کریس
اصول در نظر گرفته شده در خالقیت (کریس)7337 ،

مراحل چهارگانهی چرخهی آموزش خالقیت
(پلسک)6112 ،
آمادگی
(توجه عمیق
نسبت به
وضع
موجود)

نوعی بصیرت که فراتر از دانش و
اطالعات است و در آن فرد روابط
را تحلیل میکند و آنها را به
صورت یک ساختار یا سیستم
تجسم میکند و متوجه کاستیها،
کمبودها و مشکالت میشود.

اصول

مؤلفهها

توجه و تمرکز روی موضوعی
که قبالً دقت زیادی به آن

 .6جلب توجه

نداشتیم مانند :عناصر ،ویژگیها،

 .7مشاهدهی هدفمندانه

طبقات ،فرضیهها ،الگوها،

 .3استخراج مفاهیم

نمودارها ،استعارات و قیاسها.
 .6انعطاف پذیری
 .7کوچک نمایی

تفکر درباره راههای عبور از وضع
تخیل
(تصورات
عمیق)

 .3بزرگ نمایی
 .4معکوس سازی

موجود و گریز از موقعیت فعلی
است .در این حالت تصورات

 .5جایگزینی

جدید همراه با راه حلهای نو ارائه

 .1ترکیب

میگردد و مشاهدات در قالب
فرضیهها بیان میگردد.

گریز از الگوهای ذهنی و فکری،
گریز از قضاوت اولیه ،زمان و

ارتقا بخشیدن به سطح فعالیتها،

مکان و تجارب گذشته.

 .2توجه به جزئیات
 .1تقویت
 .1ارزشیابی

بررسی فرضیهها ،توسعه روابط
توسعه

میان فرضیهها و پیوند زدن آنها با

(داشتن

قدرت تحمل ،سازگاری و روحیه

انگیزه)

مداری اجتماعی ،میتواند انگیزه
افراد خالق را برای ادامه کار
افزایش دهد.
افراد خالق میتوانند فرضیههای
تأیید شده خود و دیگران را با

اجرا (عمل)

ارتباط بین افکار و اکتشاف ،به

پشتوانه انگیزشی الزم ،به عمل

حرکت در آمدن یعنی گسترش

تبدیل کنند .در این مرحله ،تفکر

دید ،ساختن ایدههای جدید،

انتقادی و تفکر خالق در هم
آمیخته میشود و تفکر سطح باال

 .6به کار گیری در عمل

توجه به مسیرها ،مکانها و مناظر
6

دیگر.

را تشکیل میدهد.

1. Higher Order Thinking

بررسی محتواي کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی بر اساس...

13

مطابق اصل اول ،در فرایند خالقیت ،ابتدا باید توجه خود را روی موضوعی متمرکز
کنیم که قبالً دقت زیادی به آن نداشتیم؛ مانند :عناصر ،ویژگیها ،طبقات ،فرضیهها،
الگوها ،نمودارها ،استعارات و قیاسها  .اصل دوم ما را مجبور به گریز از الگوهای ذهنی و
فکری ،گریز از قضاوت اولیه ،زمان و مکان و تجارب گذشته میکند و سومین اصل،
باعث ارتباط افکار و اکتشاف میشود .بهحرکت درآمدن یعنی گسترش دید ،ساختن
ایدههای جدید ،توجه به مسیرها ،مکانها و مناظر دیگر؛ اما اکنون باید دید خالقیت در
برنامههای درسی مدارس از چه جایگاهی برخوردار است و تا چه حد در محتوای کتب
درسی بدان پرداخته شده است؛ لذا در ادامه به اهمیت و جایگاه آن در برنامههای درسی به
اجمال ،اشاره میگردد.
بررسی و مطالعه تحوالت گسترده اخیر دربرنامههای درسی نظامهای آموزشی دنیا
نشاندهندۀ تغییر جهت از ارائۀ برنامههای صرفاً آموزشی بهسوی برنامههای تربیت تفکر
خالق با تغییر محتوا و روشهای آموزشی میباشد (سبحانینژاد و همکاران.)6317 ،
جهانی ( )6312معتقد است در نظام برنامهریزی درسی ایران ،بیشترین تأکید بر فراگیری
انواع معلومات و انتقال واقعیتهای علمی است که با روشهای مکانیکی و حافظهای به
یادگیرندگان تحمیل میشود و حاصل آن همان دانش رویهای در مقابل دانش مفهومی
است .هی و همکارانش )7331( 6به ویژگیهای متن کتاب درسی تأکید کردهاند و عواملی
همچون سادگی متن ،انسجام وتوالی ارائهی مطالب ،جداسازی واحدهای مجزای
یادگیری ،تنظیم سؤاالت و فعالیتهای یادگیری ،پیشبینی فرصتهای جدید یادگیری را
برای یک کتاب خوب بهعنوان معیار اساسی در تنظیم محتوای کتاب معرفی کردهاند (به
نقل از شهمیر و همکاران .)6317 ،مروری بر تحقیقات انجام شده نشان میدهدکه
درکتابهای درسی دورههای مختلف به خالقیت توجه چندانی نشده است و بیشتر کتابها
بر حافظهی شناختی تأکید دارند و نارساییهای زیادی نظیر نامتناسب بودن محتوا با توان
ذهنی مخاطبین و غیرفعال بودن کودکان در جریان تدریس و توجه به سطوح شناختی و
حفظ طوطیوار مشاهده و تفکر همگرا مشاهده میشود؛ بنابراین ضرورت دارد در محتوای
کتابهای درسی بر آموزش مستقیم ،مداوم و پرورش تفکر منطقی و کسب دانش خالق
دانشآموزان تأکید نماییم .با توجه به اینکه مهمترین مسأله درآموزش کودکان خالق،
1. Hay et al.
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استفاده از محتوای آموزشی مناسب و روشهای گوناگون ،مسألهیابی ،خالقیت و تفکر
است و نتایج بیشتر پژوهشها نشاندهنده این است که کتابها بر حافظه شناختی تأکید
دارند و دانشآموز را به فعالیت وادار نمیکند و فقط به انباشت اطالعات توجه کردهاند .به
نظر میرسد کتاب تفکر و پژوهش میتواند در زمینهی ایجاد مهارتهای خالق در دانش
آموزان نقش بسزایی ایفا کند؛ بر این اساس ،پژوهشگر با بررسی محتوای کتاب کار تفکر
و پژوهش پایهی ششم دبستان بر اساس الگوی آموزشی خالقیت پلسک امیدوار است
بتواند دادههای معتبر و مورد نیاز الزم را برای تصمیمگیرندگان و کارشناسان برنامهریزی
درسی فراهم آورد تا آنها بتوانند در مورد اصالح ،بهبود و احیاناً تغییر اجزاء و عناصر این
کتاب تازه تألیف شده تصمیمگیری کنند.
همتی قراملکی ( )6322در پژوهشی که تحت عنوان بررسی تأثیر برنامههای پرورش
خالقیت در شکوفایی استعدادهای خالق دانش آموزان دبستانی انجام داده است ،به این
نتیجه رسید که اجرای برنامهی پرورش خالقیت باعث افزایش میزان خالقیت تصویری و
کالمی دانش آموزان میشود .اجرای این برنامه افزایش معنیداری را در خالقیت گروه
آزمایش نسبت به گروه گواه نشان میدهد .در همین راستا ،قاسمی و جهانی ( )6312در
پژوهشی تحت عنوان ارزیابی اهداف و محتوای کتابهای علوم تجربی دورۀ راهنمایی از
دیدگاه الگوی آموزش خالقیت پلسک به این نتیجه رسیدند که برنامه درسی علوم تجربی
در دورهی راهنمایی شرایط الزم را برای بروز خالقیت ،حل مسأله و ساختن نظریه فراهم
نمیکند؛ به عبارت دیگر در ساختار برنامه درسی علوم تجربی کمتر به عالقهی ارتباطی
توجه شده و طرح مشخصی برای آموزش خالقیت درنظرگرفته نشده است .مهدویپور
( ) 6312در پژوهشی تحت عنوان تحلیل محتوای کتاب شیمی نظام جدید متوسطه از نظر
تطبیق با عوامل خالقیت گیلفورد و مهارتهای حل مسألۀ گانیه 6انجام گرفت این نتایج
بهدست آمد؛ پرسشها ،فکر کنیدها ،سؤاالت و تکالیف موجود در متن کتاب درسی
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
حافظهی شناختی تعلق دارد.

1. Gagné
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منطقی ( )6313طی پژوهشی به بررسی پدیدۀ خالقیت در کتابهای درسی دبستان و
تأثیر آموزش خالقیت در دانشآموزان ابتدایی و ارائهی الگویی برای آموزش خالقیت
پرداخت و به این نتیجه رسید که کودکانی که در معرض آموزش خالقیت قرار میگیرند
در مقایسه با آنهایی که از این آموزش بینصیب ماندهاند بهصورت معناداری از خالقیت

بیشتری برخوردارند .سرداری گرده ( )6316در پژوهشی تحت عنوان "بررسی تحلیل
محتوای کتاب درسی علوم دورۀ ابتدایی در رابطه با اعمال ذهنی خالقیت از نظر گیلفورد"
به نتایج زیر رسید :محتوای کتب بیشتر به سطح دانش (حافظه شناختی) توجه کردهاند.

محتوای کتب علوم دوره ابتدائی از نظر دارا بودن عوامل خالقیت (تفکر واگرا) در حد
ضعیف میباشند  .از نظر میزان واگرایی به جزء کتاب علوم دوم تفاوت ناچیزی بین کتاب
سوم و چهارم مشاهده شده است .در محتوای کتب ،تفکر ارزشیاب دیده نشد .در کل از
نظر میزان خالقیت ،بهترتیب کتاب علوم تجربی دوم ابتدائی با  %67در رتبه اول قرار دارد و
بهترتیب علوم پنجم با  ،%5علوم سوم با  %4/12و علوم چهارم با  %4/16در رتبههای بعدی
قرار گرفتند.

افشارکهن و همکاران ( )6313در پژوهشی تحت عنوان "ارزیابی اهداف و محتوای
کتابهای علوم تجربی دورۀ راهنمایی از دیدگاه الگوی آموزش خالقیت پلسک" به این
نتیجه رسیدند که بیشتر محتوای کتب علوم تجربی دورۀ راهنمایی در سطح آمادگی،
عملکرد مطلوبی دارند اما در سطح توسعه ،تخیل و بهویژه بهکارگیری در عمل نیاز به
بازنگری و توجه بیشتری از سوی برنامهریزان کتب درسی دارند .قهرمانی ( )6313در
پژوهشی تحت عنوان "ارزیابی اهداف و محتوای کتابهای ریاضی دورۀ ابتدایی از
دیدگاه مدل آموزش خالقیت پلسک" به این نتایج رسید؛ کتابهای ریاضی دورۀ ابتدایی
از نظر ضریب درگیری متن ،تصاویر و سؤاالت با یادگیرنده فعال هستند .کتابهای ریاضی
دورۀ ابتدایی در ایجاد و افزایش خالقیت در یاگیرندگان موفق نیستند .برنامۀ درس ریاضی
در دورۀ ابتدایی شرایط بروز خالقیت را بهطور کامل فراهم نمیکنند .از منظر الگوی
آموزش خالقیت پلسک در کتابهای ریاضی دورۀ ابتدایی بیشتر به اصل اول خالقیت
پلسک اصل توجه پرداخته شده؛ اما در مورد اصل دوم و سوم (تحرک ،گریز) بسیار کم
پرداخته شده است.
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شهمیر و همکاران ( )6317در پژوهشی با عنوان "تحلیل محتوای کتابهای علوم

تجربی دورۀ راهنمایی با توجه به مراحل و اصول آموزش خالقیت پلسک" به این نتیجه
رسیدند که برنامۀ درس علوم در دورۀ راهنمایی شرایط بروز خالقیت را بهطور کامل فراهم
نمیکنند .از منظر الگوی آموزش خالقیت پلسک در کتابهای علوم دورۀ راهنمایی بیشتر
به اصل اول خالقیت پلسک اصل توجه پرداخته شده؛ اما در مورد اصل دوم و سوم
(تحرک ،گریز) بسیار کم پرداخته شده است .اردوگان6و همکاران ( )7331در پژوهشی با
عنوان "تأثیر مدل وَن هیل 7بر روی سطوح تفکر خالق دانش آموزان کالس ششم ابتدایی"
دریافتند که آموزش ریاضی به روش سنتی تفاوت قابل مالحظهای بر روی نمرات خالقیت
دانش آموزان ندارد ،ولی آموزش به روش فعال تأثیر قابل توجهی بر روی نمرات خالقیت
دانش آموزان دارد.
با توجه به نتایج تحقیقات مطرح شده در این بخش ،به نظر میرسد پرداختن به
خالقیت در محتوای کتب و برنامههای درسی میتواند بستری برای رشد خالقیت و تفکر
واگرای دانش آموزان فراهم آورد و آنان را مهیای نگریستن به مسائل از زوایای متفاوت و
جدید و مواجهه و حل مسائل روزمره به شیوههای ابتکاری گرداند و مهمتر اینکه جا دارد
تمرین های کتاب کار تفکر و پژوهش که معرف کاربرد عملی محتوای کتاب تفکر و
پژوهش است ،نگاه عمیقتری به پرورش خالقیت دانشآموزان داشته باشد.

روش
پژوهش حاضر با هدف کاربردی صورت گرفته است .دادهها به روش بررسی و تحلیل
محتوا مورد تحلیل قرار گرفتند .جهت بررسی محتوای انتخاب شده ،ابتدا واحدهای
کدگذاری مشخص شدند .این واحدها شامل متون ،پرسشها ،تصاویر ،تمارین و
فعالیتهای کتاب درسی میشوند .واحدهای تحلیل بر اساس دو مفهوم واحد ثبت و واحد
زمینه انتخاب شدند (نوریان)6311 ،؛ بهطوری که هر فعالیت بهعنوان یک واحد ثبت در
نظر گرفته شد .واحد ثبت ،به بخش معنیدار و قابل رمزگذاری از محتوا اطالق میگردد
که در اجرای تحلیل ،از محتوا انتخاب شده و در طبقه مربوطه خود قرار گرفته و سپس
مورد شمارش قرار میگیرد (نوریان .)6311 ،واحدهای زمینه نیز موضوعات درسی کتاب
1. Erdogan
2. Van Hiele
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تفکر و پژوهش پایهی ششم ابتدایی در نظر گرفته شدند .هولستی ( ،6313ترجمه
ساالرزاده) معتقد است واحد ثبت باید در محدودهای از کتاب شمارش شود ،این محدوده
که از واحد ثبت بزرگتر است ،واحد زمینه نامیده میشود .پس از تعیین واحد ثبت و
واحد زمینه ،با استفاده از فرم تحلیل محتوای محققساخته بر مبنای الگوی آموزش خالقیت
پلسک (نمودار  )6مورد تحلیل قرار گرفت.
جامعه آماری شامل محتوای کتاب کار تفکر و پژوهش پایهی ششم دبستان در سال
تحصیلی  6317-13که دارای  13صفحه و  3بخش بود .عناوین محتوای این بخشها در
جدول ( )7آمده است .حجم نمونه برابر با حجم جامعه انتخاب شد .از اینرو کل محتوای
کتاب کار تفکر و پژوهش پایۀ ششم دبستان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت .از آنجایی
که کتاب کار تفکر و پژوهش بر مبنای کتاب اصلی تفکر و پژوهش تألیف گردیده است
در این پژوهش ،کتاب کار بهعنوان منعکسکننده اهداف قصد شده کتاب اصلی تفکر و
پژوهش منظور گردید.
گردآوری و تحلیل دادهها با مطالعۀ کتاب کتاب کار تفکر و پژوهش ششم ابتدایی و
تحلیل محتوای مورد نظر با استفاده از جدول دوبعدی و در سه مرحله (مطابق نمودار )6
انجام شد .به اینصورت که ابتدا تک تک تمرینهای کتاب بهصورت فعال (تجزیه
وتحلیل دادهها ،دعوت به نتیجه گیری ،دعوت به فعالیت خاص) یا غیرفعال (بیان
واقعیتهای علمی و اثباتشده ،توضیح درس ،بیان تعاریف ،ارتباط بین مفاهیم)
کدگذاری شد .ضریب قابلیت اعتماد ( )πو سنجش پایایی ابزار و درصد توافق بین دو
کدگذار در  %5واحدهای تحلیل ،با استفاده از فرمول ویلیام اسکات محاسبه شد .حصول
درصد توافق  %13بین دو کدگذار قابلیت اعتماد نسبتاً باالیی را برای ادامه کدگذاری ایجاد
کرد .در مرحلۀ دوم ،واحدهای غیرفعال حذف شدند و واحدهای فعال بهصورت خالق یا
غیرخالق (کاربرد) کدگذاری شدند .کاربرد ،عملکردی است که فراگیر موضوعات
آموختهشده را در موقعیتهای جدید اعمال میکند یا بهکار میبندد (مریل6113،؛ به نقل
از فردانش .)6312 ،در مرحلۀ سوم ،واحدهای فعال کاربردی حذف شدند و واحدهای
فعال خالق بر مبنای شاخصهای چرخۀ هدایت شدۀ پلسک کدگذاری شدند .بر پایۀ این
بررسی ،حضور هر مؤلفه در کتاب ،در جدول مربوطه ثبت شد و به آن امتیاز یک داده شد.
عدد یک ارزش رقمی ندارد و فقط نماد استفاده شدن آن مؤلفه در درس است .پس از آن
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تعداد فراوانیهای هر مقوله و هر یک از مؤلفههای مربوط به آن محاسبه شد .نمودار ()6
فرایند کدگذاری و مؤلفههای مربوط به آن را نشان میدهد.
متن ،سؤاالت ،تصاوير

خير

حذف

فعّال
بله

بله

حذف

كاربرد
يي

خير
خالق
بله
منطبق بر كدام اصل  /مرحله چرخه پلسک است؟

اصل

اصل گریز

تحرک
مرحله

اصل توجه

مرحله تخیل و توسعه

عمل

مرحله آمادگی

به کار گیری در عمل

ارزشیابی

تقویت

توجه به جزئیات

ترکیب

معکوس سازی

جایگزینی

بزرگ نمایی

کوچک نمایی

انعطاف پذیری

استخراج مفاهیم

مشاهدهی هدفمند

جلب توجه

نمودار .1فرایند کد گذاری محتوای انتخاب شده بر مبنای چرخهی خالقیت هدایت شدهی پلسک
(اقتباس از :عصاره و قهرمانی)1191 ،
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همانگونه که در نمودار ( )6آمده است ،ابتدا واحدهای غیرفعال شناسایی شدند که
شامل متون ،تصاویر ،سؤاالت و غیره میشد که به بیان واقعیتهای علمی و اثبات شده،
توضیح درس ،بیان تعاریف ،توضیح و تفسیر بیشتر دادهها و ارتباط بین مفاهیم
میپرداختند؛ یا سؤاالت و پرسشهای مربوط به تعاریف و سؤاالتی بودند که پاسخ آنها
از قبل در متن تعبیه شدهبود و یادگیرنده نیاز به داشتن خالقیت برای یافتن پاسخ نداشت.
سپس واحدهای فعال مشخص شدند؛ یعنی واحدهایی که دانشآموز را درگیر فعالیت
میساختند و بعد واحدهای فعال کاربردی شناسایی شدند .واحدهای فعال کاربردی به
تصاویر و تمرینهایی مربوط میشوند که هدف آنها افزایش مهارت و استفاده از
آموختهها در موقعیتهای جدید میشوند تا مفاهیم جدید در ذهن دانشآموز تثبیت شوند.
نهایتاٌ ،از بین واحدهای شناساییشده ،واحدهای فعال خالق استخراج شدند .اینها
واحدهایی هستندکه به ایجاد موقعیتهایی برای خلق یا افزایش خالقیت کمک میکنند؛
بدینترتیب پس از شناسایی واحدهای فعال خالق ،بر اساس انطباق با هر یک از گویههای
الگوی آموزش خالقیتِ پلسک (نمودار  )6این واحدها در ستون مربوط توزیع شدند.

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

را دربارۀ دو برنامه در هر روز کامل کنید ".با توجه به توضیحاتی که در باال آورده شد،
این واحد تحلیل ،توسط هر دو کدگذار واحد فعال کاربردی شناسایی شد و یا مورد دیگر
این که در صفحهی  73کتاب ،فعالیتی بدین شرح آمده است ":احساسات و نظر خود را

دربارۀ داستان ،تصاویر و موسیقی فیلم در بخش یادداشت من بنویسید" .طبق توضیحاتی
که در بند قبل ارائه شد ،این واحد تحلیل در طبقهی واحد خالق قرار گرفته است و منطبق
با مؤلفۀ ارزشیابی اصل دوم چرخه خالقیت پلسک یعنی اصل گریز است.

نتایج
جدول شماره ( )7تحلیل محتوای تمرینات کتاب کار تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی بر
اساس خالق ،فعال و کاربردی بودن آن را نشان میدهد .از مجموع  774واحد کدگذاری
شده در کل کتاب 77 ،واحد متعلق به واحدهای غیرفعال است که هدف آنها افزایش
مهارت با استفاده از آموختهها و تعاریف بوده است .تعداد  644واحد فعال خالق با هدف

فصلنامه روانشناسی تربیتی ،سال سیزدهم ،شماره چهل و چهارم ،تابستان 69

21

درگیر کردن دانشآموزان با متن کتاب و فعالیتها و تمرینهایی است که به ایجاد
موقعیتهایی برای خلق یا افزایش مهارت خالقیت میپردازد.
جدول  .2تحلیل محتوا بر اساس فعال ،کاربردی و خالق بودن تمرینات
محتوای کتاب کار تفکر
و پژوهش

واحد
عنوان /موضوع

بخش دوم

کاربردی

خالق
7

1
4
1

فعال

واژههای تصادفی

4

7

7

دیدنیهای سرزمین من

3

6

6

7

نارنجی پوش امانتدار

1

3

6

2

یک اتفاق عجیب

3

1

3

3

67

خودارزیابی

5

3

3

7

5

4

3

3

6

4

بوی خوش مدینه

4

3

3

6

4

مردم پسندها

1

3

4

7

1

مارگیر و اژدها

4

3

7

7

4

خودارزیابی

5

3

3

7

5

شکلی دیگر

6

3

3

6

6

زیر ذره بین

2

3

3

4

2

آقکند

4

3

3

4

4

خودارزیابی

5

3

3

7

5

پایتخت کشور من

63

3

3

63

63

لی لی حوضک

4

3

3

4

4

شگفتیها

4

3

3

4

4

ماه بود و روباه

6

3

3

6

6

خودارزیابی

5

3

3

7

5

دانهی نی

7

3

6

6

7

من و پرسشهایم

1

3

4

7

1

میمونهای گرانبها

3

3

3

3

3

خودارزیابی

4

3

3

4

4

هرکاری

3

3

3

3

3

برنامه کودک و نوجوان

4

3

6

3

4

از کجا بدانم؟

1

3

7

1

1

باقی بماند

(فعالیتهای انتخابی)

(فعال)

(فعال)

غیرفعال

خرسی که میخواست خرس

بخش اول

فراوانی
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محتوای کتاب کار تفکر
و پژوهش

واحد
عنوان /موضوع

(فعال)

(فعال)

کاربردی

خالق
7

1
7

فعال

چرخ ریسک

3

3

6

رضا

7

3

6

6

درخت بخشنده

3

3

7

6

3

پرواز کن! پرواز!

7

3

7

3

7

ما کجا هستیم؟

7

3

7

3

7

7

3

3

7

7

آخر خط

6

3

3

6

6

مم مم شو

3

3

7

6

3

کیمیاگر

6

3

3

6

6

خودارزیابی

5

3

3

7

5

فعالیت اختیاری شماره 6

-

-

-

-

-

فعالیت اختیاری شماره 7

-

-

-

-

-

فعالیت اختیاری شماره 3

-

-

-

-

-

5

3

3

7

5

گذشت

خودارزیابی فعالیتهای
(فعالیتهای اختیاری)

فراوانی

غیرفعال

من عاقبت از این پل خواهم

بخش سوم

21

اختیاری
برگهی خودارزیابی نمیسال
اول تحصیلی
برگهی خودارزیابی نمیسال
دوم تحصیلی
خودارزیابی پایان سال
تحصیلی

جمع کل واحدهای تحلیل شده

73

3

3

73

73

1

3

3

1

1

71

3

3

71

71

611

61

55

643

761

جدول شماره ( ) 3میزان توجه کتاب کار تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی نسبت به
هریک از اصول سهگانه پلسک را بهتفکیک فصول و اصول گریس و مراحل الگوی
پلسک نشان میدهد .از  643واحد فعال خالق مشخص شده در این کتاب( ،مجموع
واحدهای مراحل آمادگی ،تخیل و توسعه) 12 ،واحد یعنی حدود  16%به مرحلهی اول
یعنی آمادگی برای خالقیت (که منطبق با اصل توجه است و مؤلفههای مشاهدهی هدفمند،
جلب توجه و استخراج مفاهیم را شامل میشود) و  51واحد یعنی  31%به مراحل دوم و
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سوم یعنی تخیل و توسعه (منطبق با اصل گریز ،شامل مؤلفههای توجه به جزئیات،
بزرگنمایی ،کوچکنمایی ،انعطافپذیری ،تقویت و ارزشیابی) پرداختهاند و در محتوای
ارائهشده جهت تمرین درکتاب کار به مرحلۀ چهارم یعنی عمل (مطابق با اصل تحرک)
توجهی نشده است؛ حال آنکه از اصل سوم ،بهعنوان مهمترین بخش چرخۀ خالقیت
هدایتشدۀ پلسک یاد شده است.
جدول .1جدول کدگذاری محتوا بر اساس اصول گریس و مراحل الگوی پلسک
اصل اول (توجه)

اصل دوم (گریز)

اصل سوم (تحرک)

مرحله تخیل و توسعه

مرحله عمل

اول

71

32

3

11

دوم

61

2

3

73

61/37

سوم

47

67

3

54

32/53

جمع کل

12

51

3

643

633

بخش (کتاب)

مرحله آمادگی

فراوانی

درصد
41/41

بخش اول کتاب کار تفکر و پژوهش با  11واحد خالق یعنی  %41بیشترین میزان
واحدهای خالق را دارا بوده است که از این میان 71 ،واحد در مؤلفههای اصل توجه
(مشاهدۀ هدفمند ،جلب توجه و استخراج مفاهیم) قراردارند که از این میان بیشترین
فراوانی مربوط به مؤلفههای جلب توجه ( 64واحد) و استخراج مفاهیم ( 64واحد) میباشد.
 32واحد نیز زیر مؤلفههای اصل گریز (توجه به جزئیات ،بزرگنمایی ،کوچکنمایی،
انعطافپذیری ،تقویت و ارزشیابی) قرار دارند که از بین آنها بیشترین فراوانی مربوط به
مؤلفۀ توجه به جزئیات ( 74واحد) میباشد و سایرمؤلفهها مورد توجه قرار نگرفتهاند .بخش
دوم کتاب نیز با  73واحد کمترین واحد خالق را دارا است .بر اساس بررسی انجام شده،
در کل کتاب به اصل گریز پرداخته نشده است .همچنین مؤلفههایی همچون
کوچکنمایی ،بزرگنمایی ،معکوسسازی و تقویت مورد توجه کافی قرار نگرفته است و
توجه به سایر مؤلفهها (جدول  )7نیز در از حد  6یا  7واحد فراتر نرفته است.
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جدول .4جدول کدگذاری محتوا بر اساس اصول گریس و مراحل الگوی پلسک به تفکیک اصول
فراوانی

اصول پلسک
اصل اول
(آمادگی)

مؤلفهها

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

جلب توجه

64

4

41

46/41

مشاهده هدفمند

6

-

-

3/11

استخراج مفاهیم

64

67

6

61/14

انعطاف پذیری

6

-

-

3/11

کوچک نمایی

-

-

-

3

بزرگ نمایی

-

-

-

3

جایگزینی

2

-

-

4/11

معکوس سازی

-

-

-

3

ترکیب

-

7

-

6/31

توجه به جزئیات

74

3

67

72/41

تقویت

-

-

-

3

ارزشیابی

5

-

-

4/31

بکارگیری در عمل

-

-

-

3

11

73

54

اصل دوم
(تخیل و توسعه)

اصل سوم (عمل)

درصد

جمع کل

16

31

3
633

با توجه به تحلیل صورتگرفته ،میتوان نتیجه گرفت که کتاب کار تفکر و پژوهش
پایۀ ششم دبستان از نظر تطبیق با اصول سهگانۀ چرخۀ خالقیت هدایت شدۀ پلسک%16 ،
محتوا ناظر به اصل اول (توجه) و  31%ناظر به اصل دوم (گریز) میباشد و میزان توجه به
اصل سوم (تحرک) در حد صفر درصد بوده است .با توجه به اینکه در چرخۀ خالقیت
هدایتشدۀ پلسک توجه به هر سه اصل بهطور متوازن جهت ایجاد خالقیت ضروری است؛
در محتوای کتاب یاد شده با وجود اینکه به اصول اول و دوم توجه کافی صورت گرفته و
قابل پیشبینی است که بتواند دستاوردهای قابل توجهی در زمینۀ خالقیت برای
دانشآموزان در پی داشته باشد ،به دلیل عدم توجه به اصل سوم ،و ناقص ماندن چرخۀ
خالقیت هدایتشدۀ پلسک میتوان چنین استنباط کرد که محتوای ارائهشده در ایجاد و
افزایش خالقیت در یادگیرندگان دچار ناتوانی خواهد بود؛ عالوهبراین ،چرخه خالقیت
پلسک مدل ترکیبی از فرآیند خالقیت است که شکلگیری ،ایجاد و پرورش خالقیت را
بسته به اجرای هر چهار مرحله یا بهعبارتی هر سه اصل میداند و اصل سوم یعنی تحرک

24
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که دربرگیرندۀ مرحلۀ عمل است ،به دلیل دربرداشتن مواردی از قبیل توجه به جزئیات،
تقویت ،ارزشیابی و بهکارگیری مسائل در عمل ،مهمترین اصل در این چرخه محسوب
میشود .بهعبارتی دیگر ،با پرداختن به مراحل آمادگی ،تخیل و توسعه ،ما تنها بخشی از
راهی را که منجر به تشکیل و توسعۀ فرآیند خالقیت در کودکان میشود ،پیمودهایم و این
راه را به سر منزل مقصود نرساندهایم؛ لذا در پی انجام نیمهتمام این فرآیند طبیعی است که
متعلم به بخشی از تفکر واگرا دست نیابد و خالقیت در وی به مرحله بلوغ و شکوفایی
نرسد .به تعبیر پلسک ،مراحل توسعه و عمل حکم دست و پا را برای خالقیت دارند که
بدون آنها امکان حرکت در مسیر رشد و توسعۀ آن ،ناممکن میگردد.

بحث و نتیجهگیری
در بررسی کتاب کار تفکر و پژوهش پایۀ ششم ابتدایی که بهعنوان نماد تمرین و فعالیت
برای کاربرد محتوای کتاب تفکر و پژوهش این پایه است ،ابتدا واحدهای فعال غیرخالق
از واحدهای خالق و فعال کاربردی مجزا شدند و لذا با توجه به تعریف واحدهای فعال
کاربردی و فعال خالق ،ممکن است واحدی از تمرینهای ارائهشده جزو واحدهای فعال
باشد اما فعال خالق را شامل نشود و لذا جزو واحدهای خالق معرفیشده بر اساس
گویههای چرخه خالقیت پلسک محسوب نخواهد شد .همانطور که اشاره شد ،هدف
پژوهش حاضر ،پاسخ گویی به این پرسش است که محتوای کتاب کار تفکر و پژوهش
پایۀ ششم دبستان با توجه به اصول چرخۀ آموزش خالقیت پلسک چه اندازه دانش آموزان
را درگیر فعالیت فکری خالق میکند؟ یافتهها بیانگر این نکته است که محتوای کتاب به
مراحل اول (آمادگی) ،دوم و سوم (تخیل و توسعه) خالقیت الگوی پلسک که مطابق با
اصول اول و دوم گریس (توجه و گریز) هستند ،اقبال بیشتری داشته است؛ بهطوری که از
کل واحدهای خالق بر اساس مؤلفههای مطرحشده در مرحلۀ اول (آمادگی مطابق با اصل
توجه) %16 ،آنها تمرینهای خالق بوده و در مرحلهی دوم و سوم (تخیل و توسعه مطابق
با اصل گریز) 31 % ،آنها تمرینهای خالق را شامل شدهاند اما از  %633واحدهای خالق
بر اساس مؤلفههای مطرح شده در مرحلهی چهارم (عمل مطابق با اصل تحرک) تمرین
خالقی ارائه نشده و در نتیجه  %3تمرین خالق ،به این مرحله اختصاص پیدا کرده است .با
توجه به اینکه بر اساس تعاریف ذکر شده از واحدها ،این تمرینها ممکن است در
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برگیرنده تمرینهای فعال باشند؛ اما زیر مجموعه تمرینهای خالق قرار نمیگیرند .برای
ایجاد خالقیت در یادگیرندگان باید تمام گامهای الگو طی شود ،یعنی تدوین محتوای
درسی در راستای جلب توجه یادگیرنده و سوق دادن وی در گامهای بعدی به سمت تخیل
و در نهایت توسعهی مفاهیم و اجرای برخی ایدههای ارزشیابی شده انجام گیرد .چنانچه
تمامی این گامها در محتوای کتاب درسی درنظر گرفته شوند ،میتوان انتظار داشت که
دانش آموزان در کنار آموختن مطالب و حقایق علمی ،با خالقیت نیز درگیر میشوند و
میآموزند که چگونه ایدههای خوب را در عمل بهکار گیرند .چون در کتاب مورد
بررسی ،واحدی به مرحلۀ چهارم چرخۀ خالقیت هدایتشده پلسک تعلق نگرفته است،
میتوان استنباط کرد که برنامۀ درسی تفکر و پژوهش پایۀ ششم ابتدایی ،بهدرستی شرایط
بروز خالقیت را فراهم نمیکند؛ بنابراین بازنگری در ساختار و محتوای کتاب و فراهم
آوردن موقعیتهایی برای پرورش و تقویت مهارتهای خالق در دانشآموزان مورد
پیشنهاد است.
بهطور کلی ،یافتههای این پژوهش با نتایج پژوهشهای قبلی از جمله قرارملکی
( ،)6322قاسمی و جهانی ( ،)6312مهدویپور ( ،)6312منطقی ( ،)6313سرداری گرده
( ،)6316افشارکهن و همکاران ( ،)6313قهرمانی ( ،)6313شهمیر و همکاران ( )6317و
اردوگان و همکاران ( )7331در بررسی سایر کتب درسی ،همخوانی دارد؛ چرا که آنها
نیز بهنوعی توجه به موقعیتهای پرورش تفکر واگرا در کتب درسی را کم رنگ ذکر
کردهاند .با توجه به جدیدالتألیف بودن کتاب تفکر و پژوهش و از آنجا که این پژوهش
برای اولین بار به بررسی محتوای کتاب کار تفکر و پژوهش به لحاظ میزان انطباق با
مؤلفههای خالقیت پلسک پرداخته است ،انجام پژوهشهای بیشتر قطعاً میتواند به
چالشهای مطرحشده پاسخهای غنیتر بدهد و یافتههای عمیقتری در اختیار قرار دهد .نظر
به نتایج تحقیقاتی که به برخی از آنها قبالً اشاره شد ،مبنی بر لحاظ کردن تفکر خالق در
زمره یکی از مهم ترین انواع تفکر و نیز اهمیت و تأثیر محتوای کتب درسی بر نگرش و
رشد ایدههای خالق دانش آموزان و بر اساس یافتههای این پژوهش که مرحلهی عمل یا
اصل تحرک را بهعنوان نیرو محرکۀ خالقیت و اصلیترین بخش الگوی خالقیت پلسک
در نظر گرفته بود به بخش سیاستگذاری ،تألیف و برنامه ریزی محتوای کتب درسی در
نظام تعلیم و تربیت پیشنهاد میشود در بازنگری و تنظیم و ویرایش محتوای کتاب تحلیل
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شده و سایر کتب مورد استفاده بهعنوان محتوای برنامه درسی در نظام آموزشی کشور،
مطابقت محتوای ارائه شده با الگوهای رایج پرورش تفکر و خالقیت و استفاده از ظرفیت
این الگوها ،از جمله الگوی خالقیت هدایت شده پلسک ،مورد توجه قرار گیرد.
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