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كتاب جديدالتأليف جايگاه پرورش تفكر انتقادي و خالقيت در 

  ابتدايي يدوره ششم پايه تجربي علوم

  

 دکتر علی اکبر عجم

 اشرف قلیچ بیکی

 

 ایران نور، پیام دانشگاه تربیتی، علوم گروه استادیار

 

 ات، ایراندانشگاه آزاد سالمی، واحد قاینات، دانشگده علوم تربیتی، گروه آموزش ابتدایی، قاین

 
 ابتدایی یدوره ششم پایه تجربی ی درسی علومبررسی تحلیل محتوای برنامه با هدف حاضر پژوهش: يدهچك

. روش تحقیق در این پژوهش تحلیل انجام شده است تفکر انتقادی و خالقیت پرورش به توجه میزان نظر از

لوم تجربی پایه ششم در سال تحصیلی محتوا می باشد. جامعه آماری و نمونه در این پژوهش کتاب درسی ع

می باشد. مفاهیم  می باشد. ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش استفاده از جدول تحلیل محتوا 49-49

 مفاهیم و مقوله سه هدایت شده پلسک که در  خالقیت به چرخه آموزشمورد نظر در این جدول با توجه 

آورده شده است. اطالعات موجود در در پنج مقوله  گلیزر و واتسون انتقادی تفکر نامهپرسشاز  تفکر انتقادی

این جدول در سه بعد)متن، تصویر و پرسش( می باشد. روش تجزیه و تحلیل بر اساس داده ها و اطالعات به 

این اطالعات بر اساس  .دست آمده از جدول تحلیل محتوا و آمار توصیفی مربوط به سئواالت تحقیق می باشد

یش بینی شده و سئواالت مطرح شده در این تحقیق، مورد تجریه و تحلیل و تفسیر قرار گرفته اند. در اهداف پ

و سپس به بررسی و  لیپمنابتدا به بررسی و مطالعه مفاهیم خالقیت هدایت شده پلسک و تفکر انتقادی 

 لیپمنکر انتقادی و تف مطالعه کتاب علوم تجربی پایه ششم مطابق با مفاهیم خالقیت هدایت شده پلسک

. بعد از تجزیه و تحلیل این مفاهیم با استفاده از انتخاب گردیده استجهت گنجاندن در جدول تحلیل محتوا 

کتاب علوم ششم ابتدایی به پرورش خالقیت و تفکر انتقادی توجه شده است، به  مشخص شدجداول مربوطه، 

واحد غیر خالق می باشد. همچنین کتاب  39و  واحد فعالیت خالفیت 913واحد فعالیت،  941طوری که از 

توجه را به تصویر داشته و در  (متن، تصویر و پرسش، بیشترینخالقیت) علوم ششم ابتدایی از بین فعالیت

. این نشان دهند این است که خالقیت کتاب علوم ششم در مرحله مرحله بعد پرسش و سپس متن می باشد

واحد  994، فعالیتواحد  939باشد. از بعد توجه به تفکر انتقادی از اول به تصویر، پرسش و سپس متن می 

همچنین کتاب علوم ششم ابتدایی از بین فعالیت تفکر  واحد تفکر غیر انتقادی می باشد. 99تفکر انتقادی و 

انتقادی)متن، تصویر و پرسش(، بیشترین توجه را به متن داشته و در مرحله بعد تصویر و سپس پرسش می 

این نشان دهنده این است تفکر انتقادی کتاب علوم ششم ابتدایی اول به متن بعد تصویر و سپس  .باشد

  پرسش می باشد.

 

 خالقیت، تفکر انتقادی     پایه ششم، برنامه درسی علوم،تحلیل محتوا،   ها:واژهكليد

ی 
ص

ص
تخ

ی 
علم

له 
مج

ل(
 او

ال
)س

ی 
الم

 اس
نی

سا
م ان

لو
ع

 

ره 
ما

ش
11 

د 
جل

 /
5

ت 
هش

دیب
 ار

 /
19

35
 

ص 
 /

۷1- 1
 

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 1-1۷، ص 1935،  اردیبهشت 5، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 
 

1 
 

 مقدمه

 روح و فکیر تولیید قیدرت همیین شکبی .است گیآفرینند زایش و حال در دائماً که است ایناشناخته کهکشان انسان، ذهن

 جهان در که تحوالتی و تغییر سیر و جوامع پیشرفت .سازدمی ممتاز موجودات سایر از را انسان که است خالقیت و آفرینندگی

داده  قیرار تیثییر تحیت را هیاانسان هایمهارت و تفکرات نگرش، تکنولوژی؛ و علوم شتابان سرعت چنینپیوست و هم وقوع به

 امیروزه باشیند. تغییرات و هادگرگونی پذیرش یآماده که داشت برآن دنیا سراسر در را تربیت و تعلیم هاینظام امر این .است

 کیه است داده قرار جهانی پرورش و آموزش هایمنظا راه بر سر را ایعمده مشکالت جهان، در تکنولوژی و دانش سریع تغییر

 دنیای در زندگی برای بتوانند تا بیاموزند باید چه مدرسه در آموزاندانش که، است پرسش این به سخپا هاآن ترینمهم از یکی

اسیت  پیذیرنامکیا پیشیرفته آمیوزش هیایروش سیایه در سیوال ایین بیه پاسیخگویی شیوند  آمیاده فیردا متحیول و متغییر

 (.1933،شعبانی)

بینی ناپذیر بودن همه چیز است. الزمه زنیدگی و آن یک چیز، پیش بینی استدر دنیای پیچیده امروز تنها یک چیز قابل پیش

در دنییای میتالطم و پرچیالش امیروز کیه درست در جهانی که پیوسته درحال تغییر و تحول است، توانمندی در تفکر اسیت. 

ها از یکیدیگر، نشود، داشتن مهارت تشخیص و جداسازی آشناسایی درست از نادرست و حقیقت از مجاز به دشواری انجام می

 اسیت شیده روروبه آن با که را مشکلی کند،کوشش می فرد آن در که است جریانی تفکریکی از رمزهای موفق زیستن است. 

 نقش تفکرم( 1449سال ) در جهانی بهداشت سازمان نماید. اقدام آن حل به خود قبلی تجربیات از استفاده با و مشخص سازد

 دانیدمیی زنیدگی اساسیی مهیارت پینج از یکیی را انتقیادی تفکر و خالقیت و کرده ارزیابی مهم ،سالم یک زندگی ایجاد را در

 (. 1934پیداد، و فراهانی فرمهینی)

 عامیل ییا ویژگی چند از واگرا تفکر وی نظریه در .است تعریف شده واگرا تفکر حسب بر ( خالقیت1433) 1گیلفورد نظریه در

 هیایتوانیایی تیرینبرجسته از یکی خالقیت است. تازگی و پذیریانعطاف روانی، یا سیالی هاآن ترینمهم بود که شده تشکیل

 مشیکالت حل و نوآوری در ایعمده نقش بسیار انسانی خصوصیات این است، واگر تفکر هایجلوه زیباترین از یکی و شناختی

 را عیاطفی و ارادی فکیری، هیایفعالیت که ستند،ه عقالنی فوق بلکه عقالنی غیر نه خالقیت فرایندهای. دارد عهده بر بشری

 سالم افراد وجود ابراز از عبارت و است عاطفی سالمت درجه خالق نمایش باالترین تفکر دارند.می تحرك وا به و آورده گردهم

 (.1941کرمی و علی آبادی، ) است نفس خویشتن تکامل و سازیبهینه جریان در

 هاییتربیت انسان پرورش را آموزش و هدف اساسی  2پیاژه ژان است، انتقادی تفکر داشتن قخال افراد بارز هایویژگی از یکی

 افیرادی یعنیی تکرار نکننید؛ اند، داده انجام هانسل سایر که چهبه آن  فقط دارند و را جدید کارهای انجام قابلیت که داند می

 شیود،میی عرضیه هیابیه آن هرچیه پذیرفتن جای به که است هاییپرورش ذهن هدف دومین. مکتشف باشند و مبتکر خالق،

 ایین و اشیتباه انتقیادی و خالقییت را تفکر دانستن جدا فیشر، .دهند سنجش قرار مورد آن را صحت و کنند نقد را آن بتوانند

 چی  بیودن، نهسازی، قیاسی، جسورااکتشافی، فرضیه مثل هاییویژگی او وجود این با داند.می افراطی انگاری ساده تفکیک را

 را بودن همگرا و گرایی راست استقرایی، آزمایش فرضیه، تحلیلی، مثل هاییویژگی و خالق مختص تفکر را واگرایی و بودن گرا

  (.1933نجاریان، و مقدم صفاییبه نقل از  ،9فیشر)داند  می انتقادی مختص تفکر
 مسیتلزم مسیائل بیشتر حل و است مسائل حل در هاآن میتاه دلیل به انتقادی تفکر و خالق تفکر بر شک تثکید پیاژه بدون

 و است بهتر هایحلراه ارائه بلکه مسئله نیست، حل مختلف برای هایحلراه ارائه فقط خالقیت واقع در .است تفکر نوع دو هر

 (.1932، 9)اسبورناست  انتقادی قضاوت مستلزم این

                                                            
7 Gilford 
8JeanPiaget  
3 Fischer 
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 انتقیاد و تولیید و سیاخت فراینید معتقدند: خالقییت خالق تفکر و نتقادیا تفکر بین خصوص رابطه در (2442) 1اولدر و پاول

 در. داشیت خواهید خیوبی قضاوت هم و تولید یافته هم و رشد سالم یک ذهن .کرد خواهد رهبری را قضاوت و ارزیابی فرایند

 در زیرا است، خالقیت بر ناظر انتقادی مؤلفه که گفت پس میتوان کند،می ارزیابی آفریند،می چهآن یافته رشد یک ذهن واقع

-می بنابراین کند. گیرینتیجه و داوری ارزیابی، تولید، همزمان طور به باید ذهن کیفیت، با اندیشه تولید در بودن درگیر زمان

 بیه کیدام هیر بررسی و است راست و چ  پاهای عمل خالق مثل و انتقادی تفکر که عملکرد کرد گیرینتیجه گونه این توان

 از خالق و انتقادی تفکر شوند. تبدیل کلیشه به و بمانند باقی و نامناسب مبهم آمیز، اسرار که شودمی باعث فقط جداگانه طور

 از مطلیوب تفکییک عناصیر و ییک موقعییت عناصیر براساس تحلییل گیریو تصمیم هاانسان میان معقول روابط ایجاد طریق

 (.1932آورد )شریفی،می ارمغان به را مهربانی آرامش و با توأم زندگی نامطلوب،

 مدرن در دنیای و شودمی دموکراتیک شناخته یک جامعه در مشارکت عاقالنه برای اساسی یک مهارت منزله به انتقادی تفکر

 ایین شیود،تفکراتشیان درك میی چالش کشییدن به برای افراد توانایی عنوان بیشتر به که است نیاز مورد یک مهارت امروزی

 بیه و دهنید گسیترش ارزیابی تفکراتشان و تحلیل تجزیه، برای را خود معیارهای و هامحک هاآن که است آن مستلزم توانایی

 (.1941آبادی، کنند )کرمی و علی استفاده تفکراتشان کیفیت گسترش برای استانداردها و معیارها آن از عادی صورت

 و اسیتنباط ارزییابی، تحلیل، تفسیر، به که داندمی ایدهنده خودنظم و هدفمند قضاوت را انتقادی تفکر آمریکا فلسفه انجمن

 صیورت بیه کیه است کسی آلایده انتقادی متفکر و است مبتنی مفهومی و مالکی شناختی، روش موقعیتی، مالحظات تبیین

 و مسیایل بینی روشن مجدد، بررسی به تمایل سوگیری، بدون و عینی کننده ارزیابی قضاوت، در دقیق و آگاه کنجکاو، دائمی

 (.1932ابیلی، به نقل از ،2مایرز) معیارهاست در انتخاب منطقی و مرتبط اطالعات اخذ در بودن جدی مشکالت،

های درسی است. بازنگری، اصالح و تجدید نظر روزآمد کردن محتوای کتاب و بازنگری آموزشی، نظام هر مبرم نیازهای از یکی

های جدید یادگیرنده در فرآینید ییادگیری اسیت. های درسی، مستلزم توجه به نقشوای کتاباصولی و علمی در برنامه و محت

ی آمیوزان در عناصیر تشیکیل دهنیدهی تحقیق گرایی دانشبردی مستلزم پرورش روحیهخودانضباطی، خودکنترلی و خودراه

آوری، ار اطالعیات و گسیترش روزافیزون فینهای بزرگی چون انفجی درسی است. از سوی دیگر، برای رویارویی با پدیدهبرنامه

 (.2449، 9ای آماده شوند )استرانگ و همکارانآموزان باید برای زندگی در چنین جامعهدانش

 همیین برخیوردار اسیت. بیه خاصی اهمیت از کند،می بازی برنامه اهداف تحقق در که نقشی نظر از درسی، یبرنامه محتوای

 تحیوالت از ناشیی نیازهیای تیا جوابگیوی شود اعمال دقت نهایت درسی هایبرنامه محتوای نتدوی و تهیه در الزم است دلیل

 هیایبرنامیه محتیوای و مطالب تفهیم هدف آموزش و پرورش که جاییآن باشد. از اجتماعی و اقتصادی فناوری، علمی، سریع

 آموزاندانش هایفعالیت با مستقیمی تباطار درسی مطالب درك و که فهمیدن آن جایی از نیز و است آموزاندانش به درسی

 فعالییت بیه را شیاگردان که شود تدوین و طراحی ایگونه به باید درسی هایبرنامه دارد، بنابراین محتوای یادگیری جریان در

در قالیب ف کند که ایین اهیدا ترغیب پژوهش و متفکرانه تالش به را هاآن و بکشاند متن با درگیری به را فراگیرندگان وادارد،

 (.1939)سلیمانپور، بینی و تدوین شده استهای درسی به صورت متمرکز پیشکتاب

های درسی، درس علوم تجربی یکی از دروس مهم و کلیدی است کیه در پیرورش اسیتعدادهای کودکیان و در میان انواع کتاب

 (.1933کمک به رشد تفکر و خالقیت آنهاست مویر است )اسمعیلی، 

هاست که کودکان می توانند با درك ایین روابیط، بیه فهیم و دریافیت ای از روابط میان موقعیتعلوم، مجموعهمحتوای دروس 

های آموزش علوم نتوانسته است آن گونه کیه ها نایل شوند اما بسیاری از محققان ابراز داشتند که برنامهها و ارزشعمیق دانش

 (.1939آموزان پرورش دهد )پرویزیان، را در دانش باید روحیه علمی، کاوشگری، آفرینندگی و خالقیت

                                                            
7Paul  
8 Myers 
3 Strong, 
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ی درسی علیوم تجربیی بیه تطبییق محتیوای ایین در پژوهش حاضر، پژوهشگر سعی دارد تا با مطالعه و بررسی محتوای برنامه

خ دهد که ی درسی با پرورش خالقیت و تفکر انتقادی بپردازد. به عبارت دیگر پژوهشگر بر آن است تا به این پرسش پاسبرنامه

یا این کیه آییا محتیوای  شود میآیا تحلیل محتوای برنامه درسی علوم تجربی منجر به ایجاد پرورش خالقیت و تفکر انتقادی 

 گیری روحیه پژوهشگری و تفکر خالق نقش داشته باشد  تواند در شکلدرس علوم تجربی می

 

 اهميت و ضرورت پژوهش

اندیشمند، خالق و مبتکری است که همواره با دید تیزبینانه و  هایا به واسطه انسانکشوره در جهان کنونی پیشرفت و توسعه

 تحول محور ابتدایی آموزش یبرنامه کشورها، از بسیاری در کنند.و تحلیل می انتقادی خود مسائل جوامع خود را دقیق تجزیه

و  خالقیت رشد روند در تواندمی مدرسه در امنیت و هاارزش ها،نگرش چون به ابعادی دادن اهمیت است. آموزش امر در اساسی

 ایجاد در تواندمی که است درسی هایبرنامه ترینمهم از یکی علوم تجربی درسی یطرفی برنامه از باشد. داشته تثییر اندیشیدن

 برای باید مدارس و ستا انسانی مطلوب ویژگی یک جایی که خالقیتاز آن باشد. داشته و تفکر انتقادی نقش بسزایی خالقیت

 شده و شناخته اساسی هایهدف از یکی عنوان بههای متفیکر و خالق تربییت انسیان دهند. نشان جدیت آن پرورش و آموزش

 آینده دنیای زیرا استفاده کنند، خالق و انتقادی تفکر از خود یمسثله حلّ در تا کنند آماده را یادگیرندگان تربیت، باید و تعلیم

آمیوزش و  اساسی کار امروز پیچیده دنیای در اندیشه و تفکر پرورش ضرورتبنابراین  خالق و متفکر دارد. هایانسان به جاحتیا

اسیت  آموزشیی ریزیبرنامه اصلی اولویت عنوان به تفکر هایمهارت معتقدند، گران کتب درسیتحلیل است. بسیاری از پرورش

 رسید.ضیروری بیه نظیر میی تعقیل نیروی این از کارگیری به چگونگی در هانسانا تفکر پرورش کنونی، پیچیده دنیای در پس

 تعلیم اهداف از یکی باید تنها نه تفکر انتقادی و خالق اند کهبراین عقیده هاسازمان و مدیران وتربیت تعلیم کارشناسان امروزه

پرورش روحیه پژوهشگری، تفکر خالق  و پرورش  از این روباشد.  سازمانی هر در آموزش الینفک بخش باید بلکه باشد وتربیت

 .1932)عسگری، (رسدخالقیت امری ضروری به نظر می

 نقش و داد پرورش هم و آموزش هم توانمی را خالقیت که دهدمی نشان علمی دستاوردهای و هاپژوهش از بسیاری هاییافته

 آییا دیید باید بنابراین .است مسلم واقعیتی آموزاندانش خالقیتی استعدادهای شکوفایی و پرورش جهت در درسی کتاب باالی

 ایین و نیه  ییا بیود خواهید ایرگیذار آموزانو تفکر نقادانه دانش خالقیت افزایش و رشد میزان بر درسی کتاب مناسب محتوای

  پرداخته خواهد شد.  آن بررسی به حاضر پژوهش در که است موضوعی

 

 هدف كلي 

تفکیر  و خالقییت پیرورش به توجه میزان نظر از ابتدایی یدوره ششم پایه تجربی علومی درسی هبررسی تحلیل محتوای برنام

  انتقادی.

 هداف فرعيا

 ی درسی علوم تجربی با پرورش خالقیت.بررسی میزان انطباق محتوای برنامه -1

  .های تفکر انتقادیی درسی علوم تجربی با مهارتبررسی میزان انطباق محتوای برنامه -2

 روش   .

بدین . شده استکه عهده دار نوعی تحلیل محتواست به روی مفاهیم خاص مورد نظر در کتاب درسی پرداخته  در این پژوهش

منوال تحقیق حاضر به نحوی این تکنیک را به کار گرفته تا ضمن ارائه سیستم طبقه بندی و استخراج مفاهیم مهم، اطالعیات 

های تحقیق به کار بندد. هدف تحلیل محتوا عبیارت اسیت از ط و متغیرهای مندرج در سئوالگرد آمده را در جهت آزمون رواب

ها )مقداری یا غر مقداری()باردن، ترجمیه با کمک معرف های مربوط به شرایط تولید پیام )احتماال دریافت آن(استنباط آگاهی

بنیدی ایین شخص تقسیم شده است و سپس طبقهدر این پژوهش محتوای کتاب های درسی به واحدهای م (.1939شتیانی، آ

اند، صورت گرفته است. در این نوع تحلیل هدف این است که تمام هایی که بر حسب مشابهت گروه بندی شدهواحدها در مقوله
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دار متن مورد توجه قرار گیرد تا بتوان آن را از غربال طبقه بندی و شمارش بسامدی حاضیر ییا غاییب بیودن واحیدهای معنیی

گذراند و به وسیله ارقام و درصدها برای تفسیری بر پایه اصول علمی و منطقی، اولین قدم را برداشت که البته تفسیر بدون این 

هیا، تحلیل محتوا عبارت است از قرار دادن اجزای ییک میتن، کلمیه (.1939اصول هم اعتباری ندارد )باردن، ترجمه آشتیانی، 

انید انتخیاب ها و مانند آن بر حسب واحدهایی که از پیش تعیین شیدهها بر حسب این مقولهاینها و مانند ها و پاراگرافجمله

کند )میرزابیگی، ها نتیجه تحلیل را تعیین میها بر حسب این مقولهها و مانند اینها، پاراگرافها یا جملهکنیم. کمیت کلمهمی

1934.) 

هیای درسیی بیر حسیب کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی است. کتاب طور که بیان خواهد شد جامعه مورد پژوهش همان 

های مختلف و زوایای گوناگون مورد بررسی قرار گیرد برخی از این موارد را می توان چنین نام هدف پژوهش می تواند از روش

 برد:

ها و چه نوع اطالعاتی ه ارزشسازد در درون صفحات چمضامین و محتوای عینی و اصولی متون کتب درسی: که معلوم می -1

هایی را های کتبی چه نوع دنیایی را برای کودك ترسیم و چه نوع افقها چیست و به طور کلی سمبولبیان شده، مختصات آن

 ها با تجربیات عمومی و زندگی همه روز تجانس دارند.گشاید و این که تا چه حد این افقبر روی وی می

ها چگونه بیان شده اسیت  نیوع اسیتعارات و واژه هیا، های مورد استفاده: یعنی این که پیامسمبولشکل و طرز بیان و نوع  -2

 های تصویری، میزان کاربرد نظم و نثر و ...سمبول

 ساخت پیام و نحوه ارائه آن از نقطه نظر توانایی و خصوصیات عقالنی دانش آموزان. -9

اسیت کیه از طیرف  49-49تجربی پایه ششم دوره ابتدایی در سال تحصیلی جامعه و نمونه آماری پژوهش حاضر، کتاب علوم 

هیای وزارت آموزش و پرورش تالیف و چاپ شده است و در اختیار دانش آموزان پایه ششم ابتدایی قیرار گرفتیه اسیت. ویژگیی

 مشترك در جامعه آماری این پژوهش عبارتند از:

 1949-49ابتدایی در سال تحصیلی  نظام رسمی آموزش و پرورش در پایه ششم کتاب -1

های مدون عهده دار برنامه درسی )علوم تجربی( می باشید میورد اساس هدف آن گروه از کتاب درسی که به طور رسمی بر -2

 گیرد.بحث قرار می

ر بیه در میدارس ابتیدایی کشیو 1949-1949بنابراین جامعه آماری علوم تجربی پایه ششم ابتدایی است که در سال تحصیلی 

چه در برنامه درسی به عنوان )مفیاهیم پیرورش ها در ارتباط با آنطور رسمی تایید شده اند و عالوه بر این ویژگی، محتوای آن

 شود، قرار داشته است.خالقیت و تفکر انتقادی( نامیده می

هیا، تکیالیف، اشیکال و پرسش از نظر حجم نمونه، تمام محتوای مطرح شده در کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی )جمالت،

ها و تکالیف، یکی یکیی که با استفاده از این نمونه ها کلیه مفاهیم، جمالت، پرسش است 49-49ها( در سال تحصیلی آزمایش

مورد بررسی قرار گرفته است. همان طور که روشن است در این پژوهش با تمام جامعه آماری سرو کیار دارییم و بیا توجیه بیه 

 جامعه پژوهش، جهت ارزیابی دقیق و نتایج قطعی و روشن، تمام جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شده است.محدود بودن 

هیا و با بررسی کتاب درسی علوم تجربی پایه ششم تمام مطالب آن را بر حسب یک جملیه کامیل میورد بررسیی و تمیام میتن

رفته است تا میزان توجه هر جمله و عبارت و تصویر و پرسش به ها و سواالت آخر هر درس مورد تحلیل قرار گتصاویر و پرسش

مفاهیم پرورش خالقیت و تفکر انتقادی سنجیده شود. در این کتاب سعی شده است مطالبی که به صورت سوال در متن بکیار 

مطرح شیده اسیت هایی که در آخر هر درس گرفته شده است را نیز جزء متن به حساب آید و آنچه به عنوان سواالت و پرسش

 های آخر درس در نظر گرفته شود.جزء پرسش

هیای متعیدد در زمینیه ابعاد تحلیل در این پژوهش عبارتند از )متن، تصویر و پرسش( که در این پژوهش بعد از مطالعه کتیاب

انتقیادی و پیرورش تفکر انتقادی و پرورش خالقیت و بعد از یک بررسی کامل از کتاب درسی، مفاهیمی که در ارتباط با تفکیر 

 خالقیت در این کتاب بوده به طور کامل انتخاب شدند.
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های درسی در در این تحقیق برای جمع آوری اطالعات از جدول تحلیل محتوا استفاده می شود که براساس آن محتوای کتاب

وا در متن، ییک جملیه شود. در این پژوهش مقیاس تحلیل محتسه بخش )متن، تصویر و پرسش( آخر فصل در نظر گرفته می

کامل در نظر گرفته شده است و مقیاس تحلیل تصاویر یک تصویر یا یک عکس یا نمودار مد نظر است و مقیاس تحلییل بیرای 

 (.1931پور، ، به نقل از موسوی1های آخر درس می باشد )رمیها، پرسشپرسش

 محاسبۀ برای ،د شد روش کار به این صورت است کهپایایی، از روش ویلیام اسکات استفاده خواه سنجش منظور به پايايي:

 بررسی از روش مورد کتاب علوم تجربی پایه ششم محتوای کل از اعتماد و به منظور سنجش پایایی، ده درصد قابلیت ضریب

 رفت،گ قرار دوم پژوهشگر مجدد کدگذاری معرض ابعاد تفکر انتقادی و خالقیت در  زمینۀ در و تصادفی انتخاب نمونه گیری

 اسکات ضریب فرمول از گیری بهره با و کدگذار، دو بین مشاهده شدة توافق درصد انتظار، توافق مورد درصد محاسبۀ با سپس

/ بود که نشان دهنده توافق خوبی میان دو کدگذار می 33که ضریب به دست آمده  .شد  محاسبه تحقیق این اعتماد قابلیت

 باشد.

 هایافته

آموزان توجیه سی کتاب علوم تجربی پایه ششم دوره ابتدایی تا چه میزان به ایجاد پرورش خالقیت دانشمحتوای برنامه در -1

 نموده است 
کتاب درسی علوم تجربی ششم ابتدایی توسط گروه مولفان احمد احمدی، پرویز انصاری راد، محمد حسن بازوبندی، حسن 

لوی، فایزه فاضلی، بهمن فخریان و سهیال نیک نژاد تالیف و توسط حذرخانی، دوست محمد سمیعی، عبدالهادی عمرانی، الهه ع

های درسی منتشر شده است و بعد از تجزیه و تحلیل این کتاب، اطالعات به دست آمده در  اداره کل چاپ و توزیع کتاب

ل توسعه و جدول زیر ارائه شده است. برای به دست آوردن فراوانی های مربوط به خالقیت هدایت شده)آمادگی، تخی

عمل(کتاب درسی علوم تجربی ششم ابتدایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و فراوانی آنها از جنبه)متن، تصویر و پرسش( به 

 دست آمده و فراوانی مربوط به مفاهیم مورد تحلیل و جمع آنها نیز در جدول آمده است.

ز آنها به عنوان واحدهای غیر خالق در نمونه اصلی جدول تحلیل الزم به ذکر است که فراوانی مربوط به موارد غیر مرتبط که ا

 محتوا آورده شده، نیز به دست آمده است و در قسمت مربوط به توضیحات هر جدول آورده شده است.

 

 های چرخه خالقیت هدایت شدهتحلیل محتوای متن کتاب علوم تجربی ششم دوره ابتدایی بر اساس شاخص: 1جدول 

س
در

 

 عمل ل توسعهتخی آمادگی

ب توجه
جل

 

مشاهده هدفمند
استخراج مفاهیم 
 

ی
ف پذیر

انعطا
 

ی
ک نمای

کوچ
 

ی
گ نمای

بزر
ی 
ی گزین

جا
ی 
س ساز

معکو
 

ترکی
 ب

ت
توجه به جزئیا

 

ت
تقوی

ی 
ارشیاب

 

ل
ی در عم

به کارگیر
 

ی خالق
واحدها

 

ی غیر خالق
واحدها

 

ل واحد
ک

 

 4 2 3 1 1 1 1       1 1 1 اول

 12 9 4 1 1  1 1  1   1 1 1 1 دوم

 12 9 3 1   1 1  1   1 1 1 1 سوم

 14 2 3 1  1 1 1     1 1 1 1 چهارم

 19 5 3 1 1  1 1     1 1 1 1 پنجم

 4 9 9     1  1   1  1  ششم

 2 9 2 1 1   1     1 1  1 هفتم

 3 2 9 1           1 1 هشتم

 4 9 2 1 1  1    1 1   1  نهم

 3 2 5 1      1    1 1 1 دهم

 4 9 2    1 1     1 1 1 1 یازدهم

                                                            
7. romy 
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 14 2 3 1 1 1    1   1 1 1 1 دوازدهم

 14 2 3 1 1 1    1   1 1 1 1 سیزدهم

 3 2 2 1    1     1 1 1 1 چهاردهم

 192 93 42 12 3 9 3 3  2 1 1 14 11 19 12 جمع کل

 

 و خالق واحد 42تعداد این از که دارد وجود عموضو یا فعالیت واحد 192 ششم،  سال کتاب علوم تجربی در ،1 جدول مطابق

 باشدرا دارا می خالق فعالیتبیشترین  دارای درس دوم، سوم، چهارم، پنجم، دوازدهم و سیزدهم باشد می غیرخالق واحد 93

 چون جلب توجه، مشاهده هدفمند، به کارگیری در عمل هم هاییمؤلفه  می باشد. خالقی فعالیت درس هشتم کمترین در و

دارای کمترین  ،تقویت نمایی و کوچک نمایی، بزرگ جمله معکوس سازی، از هایی مؤلفه و هستند فراوانی بیشترین دارای

  شوند. نمی یافت کتاب این واحدهای تحلیل در فراوانی را دارا می باشد و در مولفه معکوس سازی

 

 ی بر اساس شاخص های چرخه خالقیت هدایت شدهتصاویر کتاب علوم تجربی ششم دوره ابتدای  تحلیل محتوای: 2جدول 

س
در

 

 عمل تخیل توسعه آمادگی

ب توجه
جل

 

مشاهده هدفمند
استخراج مفاهیم 
 

ی
ف پذیر

انعطا
 

ی
ک نمای

کوچ
 

ی
گ نمای

بزر
ی 
ی گزین

جا
ی 
س ساز

معکو
 

ترکی
 ب

ت
توجه به جزئیا

 

ت
تقوی

ی 
ارشیاب

 

ی در 
به کارگیر

ل
عم

 

ی خالق
واحدها

 

ی غیر 
واحدها

خالق
 
ل واحد

ک
 

 3  3 1 1  1      1 1 1 1 ولا

 11 2 4 1  1 1 1  1   1 1 1 1 دوم

 14 1 4 1  1 1 1  1   1 1 1 1 سوم

 12 9 4 1 1  1 1  1   1 1 1 1 چهارم

 11 2 4 1 1  1 1  1   1 1 1 1 پنجم

 14 1 4 1 1  1 1  1   1 1 1 1 ششم

 11 2 4 1 1 1 1 1     1 1 1 1 هفتم

 14 1 4 1 1 1 1 1     1 1 1 1 هشتم

 3  3 1   1 1  1   1 1 1 1 نهم

 12 2 14 1 1  1   1 1 1 1 1 1 1 دهم

 14 1 4 1 1  1 1  1   1 1 1 1 یازدهم

 4 2 3 1   1   1 1   1 1 1 دوازدهم

 14 2 3 1 1  1   1   1 1 1 1 سیزدهم

 4 1 3 1 1  1   1   1 1 1 1 چهاردهم

 194 24 124 19 14 9 19 4  11 2 1 19 19 19 19 جمع کل

 

 و خالق واحد 124تعداد این از که دارد وجود تصویر یا فعالیت واحد 194 ششم،  سال کتاب علوم تجربی در ،2جدول مطابق

 درس اول و دوازدهم کمترین در و خالقیت را دارا می باشد بیشترین فعالیت دارای درس دهم باشد می غیرخالق واحد 24

 چون جلب توجه، مشاهده هدفمند، توجه به جزئیات و به کارگیری در عمل دارای هم هایی مؤلفه شدمی با خالقی فعالیت
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کمترین فراوانی را دارا می باشند و در  تقویتنمایی و کوچک نمایی، جمله بزرگ از هایی مؤلفه و هستند فراوانی بیشترین

  شوند. نمی یافت کتاب این واحدهای تحلیل در مولفه معکوس سازی،

 
 
 

تحلیل محتوای پرسش های کتاب علوم تجربی ششم دوره ابتدایی بر اساس شاخص های چرخه خالقیت هدایت :  9جدول 

 شده

س
در

 

 عمل تخیل توسعه آمادگی

ب توجه
جل

 

مشاهده هدفمند
استخراج مفاهیم 
 

ی
ف پذیر

انعطا
 

ی
ک نمای

کوچ
 

ی
گ نمای

بزر
ی 
ی گزین

جا
ی 
س ساز

معکو
 

ترکی
 ب

ت
توجه به جزئیا

 

ت
تقوی

ی 
ارشیاب

 

ی در 
به کارگیر

ل
عم

 

ی خالق
واحدها

 

ی غیر 
واحدها

خالق
 
ل واحد

ک
 

 3  3 1   1 1  1    1 1 1 اول

 4 2 3 1   1   1   1 1 1 1 دوم

 3 1 3 1 1  1      1 1 1 1 سوم

 14 2 3 1   1 1  1   1 1 1 1 چهارم

 4  4 1 1 1 1 1     1 1 1 1 پنجم

 4 1 3 1 1  1   1   1 1 1 1 ششم

 12 2 14 1 1 1 1 1  1   1 1 1 1 هفتم

 4 1 3 1 1  1   1 1  1 1 1  هشتم

 3 2 2 1 1  1       1 1 1 نهم

 3  3 1   1   1 1 1  1 1 1 دهم

 11 1 14 1 1 1 1 1  1   1 1 1 1 یازدهم

 3 2 5    1      1 1 1 1 دوازدهم

 3 1 3 1   1   1   1 1 1 1 سیزدهم

 2  2 1   1      1 1 1 1 چهاردهم

 121 15 142 19 3 9 19 5  4 2 1 11 19 19 19 جمع کل

 

 و خالق واحد 142تعداد  این از که دارد وجود پرسش یا فعالیت واحد 121 ششم،  سال کتاب علوم تجربی در ،9جدول مطابق

درس نهم و چهاردهم  رد و خالقیت را دارا می باشد بیشترین فعالیت دارای درس یازدهم باشد می غیرخالق واحد 15

چون مشاهده هدفمند، استخراج مفاهیم، توجه به جزئیات و به کارگیری در  هم هایی مؤلفه  می باشد. خالقی فعالیت کمترین

کمترین فراوانی را  تقویتنمایی و نمایی،کوچک جمله بزرگ از هایی مؤلفه و هستند فراوانی بیشترین عمل و جلب توجه دارای

  شوند. نمی یافت کتاب این واحدهای تحلیل در در مولفه معکوس سازی، دارا می باشند و

 

 

 

 

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 1-1۷، ص 1935،  اردیبهشت 5، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 
 

8 
 

تحلیل محتوای کل کتاب)متن، تصویر و پرسش( علوم تجربی ششم دوره ابتدایی بر اساس شاخص های چرخه : 9جدول 

 هخالقیت هدایت شد

س
در

 

 عمل تخیل توسعه آمادگی

ب توجه
جل

 

مشاهده هدفمند
استخراج مفاهیم 
 

ی
ف پذیر

انعطا
 

ی
ک نمای

کوچ
 

ی
گ نمای

بزر
ی 
ی گزین

جا
ی 
س ساز

معکو
 

ترکی
 ب

ت
توجه به جزئیا

 

ت
تقوی

ی 
ارشیاب

 

ی در 
به کارگیر

ل
عم

 

ی خالق
واحدها

 

ی غیر 
واحدها

خالق
 
ل واحد

ک
 

 192 93 42 12 3 9 3 3 4 2 1 1 14 11 19 12 متن

 194 24 124 19 14 9 19 4 4 11 2 1 19 19 19 19 تصویر

 124 15 145 19 3 9 19 5 4 4 2 1 11 19 19 19 پرسش

 941 39 913 94 29 11 95 22  22 5 9 99 93 91 94 جمع کل

 

 913تعداد  این از که دارد وجود فعالیت)متن، تصویر و پرسش( واحد 941 ششم،  سال کتاب علوم تجربی در ،9جدول مطابق

متن  و خالقیت را دارا می باشد. بیشترین فعالیت دارای یرفعالیت مربوط به تصو باشد می غیرخالق واحد 39 و خالق واحد

چون مشاهده هدفمند، جلب توجه، به کارگیری در عمل، استخراج  هم هایی مؤلفه می باشد. را دارا خالقیت فعالیت کمترین

کمترین  تقویتونمایی  نمایی،کوچک جمله بزرگ از هایی مؤلفه و هستند فراوانی بیشترین مفاهیم، توجه به جزئیات دارای

  شوند. نمی یافت کتاب این واحدهای تحلیل در فراوانی را دارا می باشند و در مولفه معکوس سازی،

 

 تجزيه و تحليل كلي دروس علوم تجربي پايه ششم ابتدايي

ل این بر اساس اطالعات موجود در جدول تجریه و تحلیل کتاب علوم تجربی ششم ابتدایی بر اساس خالقیت، تجزیه و تحلی

 کتاب به طور کلی از سه جنبه مورد بررسی قرار می گیرد:

مورد بوده 913الف: تعداد فراوانی های مرتبط با خالقیت: کل مفاهیم مرتبط با خالقیت  در کتاب علوم تجربی ششم ابتدایی   

 است.

فراوانی، مقوله  114مقوله آمادگی دارای  ب: فراوانی مرتبط با مقوله ها: در ارتباط با فراوانی مرتبط با مقوله ها باید گفت که

 فراوانی می باشد. 94فراوانی و مقوله عمل دارای  124تخیل توسعه دارای 

ج: فراوانی مربوط به ابعاد)متن، تصویر و پرسش( در ارتباط با فراوانیهای مربوط به ابعاد)متن، تصویر و پرسش( در کتاب علوم 

درصد در 99/99درصد در قالب تصویر و 39/93ی مرتبط با خالقیت در قالب متن، درصد فراوان23/49تجربی ششم ابتدایی 

 قالب پرسش می باشد.

 درصد فراوانی مفاهیم مربوط به ابعاد خالقیت علوم تجربی ششم ابتدایی: 5جدول 

 پرسش تصویر متن کتاب 

 99/99 93/39 23/49 علوم تجربی
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 وانی خالقیت علوم تجربی ششم ابتدایی در ابعاد)متن، تصویر و پرسش(فرا :1نمودار 

 

 سئوال دوم

آموزان توجه های تفکر انتقادی دانشتا چه میزان به مهارت محتوای برنامه درسی کتاب علوم تجربی پایه ششم دوره ابتدایی -

 نموده است 

 لیپمن کر انتقادیتجزیه و تحلیل کتاب درسی علوم تجربی ششم ابتدایی بر اساس تف

برای به دست آوردن فراوانی های مربوط به تفکر انتقادی)تحلیل، ارزیابی، ارتباط دادن، استدالل، سازماندهی مفاهیم علمی، 

استفاده از واژگان انتقادی، فراشناخت برای تفکر انتقادی(کتاب درسی علوم تجربی ششم ابتدایی مورد تجزیه و تحلیل قرار 

آنها از جنبه)متن، تصویر و پرسش( به دست آمده و فراوانی مربوط به مفاهیم مورد تحلیل و جمع آنها نیز در گرفت و فراوانی 

جدول آمده است.الزم به ذکر است که فراوانی مربوط به موارد غیر مرتبط که از آنها به عنوان موارد غیر مرتبط در نمونه اصلی 

 ده است و در قسمت مربوط به توضیحات هر جدول آورده شده است.جدول تحلیل محتوا آورده شده، نیز به دست آم

 محتوای متن کتاب علوم تجربی ششم دوره ابتدایی بر اساس تفکر انتقادی انتقادی لیپمن تحلیل: 2جدول

 درس

ل
تحلی

ی 
ارزیاب

 

ط دادن
ارتبا

 

استدالل
 

ی 
سازمانده

ی 
مفاهیم علم

مربوطه
 

استفاده از واژگان 

ی
انتقاد

 

ی 
ت برا

فراشناخ

ی
تفکر انتقاد

موارد متفکر   

ی
انتقاد

 

ط
موارد غیر مربو

 

ل
جمع ک

 

 2 4 2  1 1 1 1 1 1 اول

 11 1 14   1 2 9 2 2 دوم

 15 2 19 1 1 1 9 9 2 1 سوم

 13 1 12 1 1 1 9 2 9 9 چهارم

 15 1 19 1 4 2 2 9 2 9 پنجم

 19 2 12 4 1 1 9 2 9 2 ششم

 14 4 14 4 1 1 9 1 2 2 هفتم

 13 1 12 4 1 2 9 2 9 9 هشتم
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 15 2 19 1 4 1 9 9 2 2 نهم

 19 4 19 1 1 1 9 1 2 9 دهم

 19 1 12 4 1 2 9 1 9 2 یازدهم

 12 1 15 4 1 2 9 9 2 9 دوازدهم

 12 4 12 1 4 1 9 9 1 2 سیزدهم

 12 4 12 1 1 1 2 2 2 9 چهاردهم

 132 12 139 3 14 13 91 99 91 99 جمع کل

 و تفکر انتقادی واحد 139تعداد،  این از که دارد فعالیت وجود واحد 132 ششم،  سال وم تجربیکتاب عل در ،2جدول مطابق

تفکر  بیشترین فعالیت فعالیت مربوط به استدالل،  تحلیل، ارتباط دادن و ارزیابی دارای باشد. می غیرتفکر انتقادی واحد 12

می  را دارا تفکر انتقادی  فعالیت استفاده از واژگان انتقادی کمترینفراشناخت برای تفکر انتقادی و  و انتقادی را دارا می باشد.

  باشد.

 

 تحلیل محتوای تصاویر کتاب علوم تجربی ششم دوره ابتدایی بر اساس تفکر انتقادی انتقادی لیپمن: 3جدول 

 درس

ل
تحلی

ی 
ارزیاب

 

ط دادن
ارتبا

 

استدالل
 

ی 
سازمانده

ی 
مفاهیم علم

مربوطه
 

اناستفاده از واژگان 
ی
تقاد

 

ی 
ت برا

فراشناخ

ی
تفکر انتقاد

موارد متفکر   

ی
انتقاد

 

ط
موارد غیر مربو

 

ل
جمع ک

 

 2 4 2 4 1 1 1 1 1 1 اول

 11 4 11 1 1 1 9 1 2 2 دوم

 3 4 3 4 1 4 2 1 1 9 سوم

 19 1 12 1 1 2 9 1 2 2 چهارم

 12 1 11 1 4 1 9 9 4 9 پنجم

 14 1 4 1 4 4 9 1 2 2 ششم

 4 4 4 4 1 1 2 1 2 2 هفتم

 11 1 14 4 1 4 9 2 1 9 هشتم

 14 1 4 1 4 1 9 2 4 2 نهم

 4 1 3 4 1 4 2 1 1 9 دهم

 14 1 4 1 4 1 9 2 4 2 یازدهم

 12 2 14 4 1 1 2 2 1 9 دوازدهم

 19 1 19 1 4 2 9 2 2 9 سیزدهم

 3 4 3 1 4 1 2 2 1 1 چهاردهم

 199 14 199 3 3 12 95 22 12 92 جمع کل

تفکر  واحد 199تعداد،  این از که دارد فعالیت تصویر وجود واحد 199 ششم،  سال کتاب علوم تجربی در ،3 جدول مطابق

بیشترین  فعالیت مربوط به استدالل،  تحلیل، ارتباط دادن و ارزیابی دارای باشد. می غیرتفکر انتقادی واحد 14 و انتقادی

تفکر   فعالیت ای تفکر انتقادی و استفاده از واژگان انتقادی کمترینفراشناخت بر و تفکر انتقادی را دارا می باشد. فعالیت

  می باشد. را دارا انتقادی
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 تحلیل محتوای پرسش کتاب علوم تجربی ششم دوره ابتدایی بر اساس تفکر انتقادی انتقادی لیپمن: 3جدول

 درس

ل
تحلی

ی 
ارزیاب

 

ط دادن
ارتبا

 

استدالل
 

ی 
سازمانده

ی 
مفاهیم علم

مربوطه
 

استفا
یده از واژگان 

انتقاد
 

ی 
ت برا

فراشناخ

ی
تفکر انتقاد

موارد متفکر   

ی
انتقاد

 

ط
موارد غیر مربو

 

ل
جمع ک

 

 2 4 2 4 1 1 1 1 1 1 اول

 19 2 11 1 1 1 9 1 2 2 دوم

 11 9 3 4 1 4 2 1 1 9 سوم

 12 2 14 1 1 1 9 1 1 2 چهارم

 14 1 4 1 4 1 2 9 4 2 پنجم

 19 9 14 1 4 4 9 1 2 9 ششم

 14 1 4 4 1 1 2 1 2 2 تمهف

 12 2 14 4 1 4 2 9 1 9 هشتم

 11 2 4 1 4 1 9 2 4 2 نهم

 4 1 3 4 1 4 2 1 1 9 دهم

 14 2 3 1 4 1 9 2 4 1 یازدهم

 19 2 11 4 1 1 2 9 1 9 دوازدهم

 15 1 19 1 4 2 9 9 2 9 سیزدهم

 14 4 14 1 4 1 2 9 2 1 چهاردهم

 155 22 199 3 3 11 99 22 12 91 جمع کل

تفکر  واحد 199تعداد،  این از که دارد فعالیت پرسش وجود واحد 155 ششم،  سال کتاب علوم تجربی در ،3جدول مطابق

بیشترین  فعالیت مربوط به استدالل،  تحلیل، ارتباط دادن و ارزیابی دارای باشد. می غیرتفکر انتقادی واحد 22 و انتقادی

تفکر   فعالیت فراشناخت برای تفکر انتقادی و استفاده از واژگان انتقادی کمترین و شد.تفکر انتقادی را دارا می با فعالیت

  می باشد. را دارا انتقادی

 

 تحلیل محتوای کل کتاب)متن، تصویر و پرسش( علوم تجربی ششم دوره ابتدایی بر اساس تفکر انتقادی لیپمن: 4جدول

 درس

ل
تحلی

ی 
ارزیاب

 

ط دادن
ارتبا

 

استدالل
سازمانده 
ی 

ی 
مفاهیم علم

مربوطه
 

استفاده از واژگان 

ی
انتقاد

 

ی 
ت برا

فراشناخ

ی
تفکر انتقاد

 

موارد تفکر  

ی
انتقاد

 

ط
موارد غیر مربو

 

ل
جمع ک

 

 132 12 139 3 14 13 91 99 91 99 متن

 199 14 199 3 3 12 95 22 12 92 تصویر

 124 22 143 3 3 11 99 22 12 91 پرسش

 931 99 994 29 22 91 144 31 29 43 جمع کل
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تعداد  این از که دارد وجود فعالیت)متن، تصویر و پرسش( واحد 931 ششم،  سال کتاب علوم تجربی در ،4جدول مطابق

تفکر انتقادی را  بیشترین فعالیت دارای فعالیت مربوط به متن باشد می غیر تفکر انتقادی واحد 99 و تفکر انتقادی واحد994

چون استدالل، تحلیل، ارتباط دادن و  هم هایی مؤلفه  می باشد. را دارا تفکر انتقادی فعالیت پرسش کمترین و دارا می باشد.

جمله فراشناخت برای تفکر انتقادی و استفاده از واژگان انتقادی  از هایی مؤلفه و هستند فراوانی بیشترین ارزیابی دارای

 کمترین فراوانی را دارا می باشند. 

 لوم تجربي پايه ششم ابتداييتجزيه و تحليل كلي دروس ع

بر اساس اطالعات موجود در جدول تجریه و تحلیل کتاب علوم تجربی ششم ابتدایی بر اساس تفکر انتقادی، تجزیه و تحلیل 

 این کتاب به طور کلی از سه جنبه مورد بررسی قرار می گیرد:

 994تفکر انتقادی  در کتاب علوم تجربی ششم ابتدایی  الف: تعداد فراوانی های مرتبط با تفکر انتقادی: کل مفاهیم مرتبط با 

 مورد بوده است.

فراوانی، مقوله  43ب: فراوانی مرتبط با مقوله ها: در ارتباط با فراوانی مرتبط با مقوله ها باید گفت که مقوله تحلیل دارای

فراوانی، مقوله سازماندهی مفاهیم  144ای  فراوانی، مقوله استدالل دار  31فراوانی، مقوله ارتباط دادن دارای   29ارزیابی 

  29فراوانی، مقوله فراشناخت برای تفکر انتقادی دارای 22فراوانی، مقوله استفاده از واژگان انتقادی دارای  91علمی دارای 

 فراوانی می باشد. 

)متن، تصویر و پرسش( در کتاب علوم ج: فراوانی مربوط به ابعاد)متن، تصویر و پرسش( در ارتباط با فراوانیهای مربوط به ابعاد

درصد 22/94درصد در قالب تصویر و  22/94درصد فراوانی مرتبط با تفکر انتقادی در قالب متن، 59/94تجربی ششم ابتدایی 

 در قالب پرسش می باشد.

 درصد فراوانی مفاهیم مربوط به تفکر انتقادی علوم تجربی ششم ابتدایی :14جدول 

 شپرس تصویر متن کتاب 

 22/94 22/94 59/94 علوم تجربی

 

 
 فراوانی تفکر انتقادی علوم تجربی ششم ابتدایی در ابعاد)متن، تصویر و پرسش( :2نمودار
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 بحث و نتيجه گيري

 الف: نتایج مربوط به سوال اول پژوهش

آموزان بتدایی تا چه میزان به ایجاد پرورش خالقیت دانشمحتوای برنامه درسی کتاب علوم تجربی پایه ششم دوره ا سئوال -1

 توجه نموده است 

که چرخه آموزش خالقیت پلسک  بر اساس، آمدبا توجه به اطالعاتی که در ارتباط به خالقیت در کتابهای درسی به دست 

 به شرح زیر می باشد: بودسه بعد آمادگی، تخیل توسعه و عمل شامل 

ند، استخراج مفاهیم، انعطاف پذیری، کوچک نمایی، بزرگ نمایی، جای گزینی، معکوس سازی، جلب توجه، مشاهده هدفم

 سال کتاب علوم تجربی از لحاظ متن، در ترکیب، توجه به جزئیات، تقویت، ارزشیابی، به کارگیری در عمل، نتایج نشان داد که

درس دوم،  باشد می غیرخالق واحد 93 و خالق دواح 42تعداد این از که دارد وجود موضوع یا فعالیت واحد 192 ششم، 

 فعالیت درس هشتم کمترین در و را دارا می باشد. خالق لیتعابیشترین ف دارای سوم، چهارم، پنجم، دوازدهم و سیزدهم

 و هستند فراوانی بیشترین چون جلب توجه، مشاهده هدفمند، به کارگیری در عمل دارای هم هایی مؤلفه  می باشد. خالقی

دارای کمترین فراوانی را دارا می باشد. و در مولفه  ،تقویتنمایی و نمایی،کوچک بزرگ جمله معکوس سازی، از هایی ؤلفهم

  شوند. نمی یافت کتاب این واحدهای تحلیل در معکوس سازی 

 و خالق واحد 124تعداد این از که دارد وجود تصویر یا فعالیت واحد 194 ششم،  سال کتاب علوم تجربی از لحاظ تصویر در

 درس اول و دوازدهم کمترین در و خالقیت را دارا می باشد. بیشترین فعالیت دارای درس دهم باشد می غیرخالق واحد 24

 چون جلب توجه، مشاهده هدفمند، توجه به جزئیات و به کارگیری در عمل دارای هم هایی مؤلفه  می باشد. خالقی فعالیت

کمترین فراوانی را دارا می باشند و در  تقویتنمایی و نمایی،کوچک جمله بزرگ از هایی لفهمؤ و هستند فراوانی بیشترین

  شوند. نمی یافت کتاب این واحدهای تحلیل در مولفه معکوس سازی،

 و خالق واحد 142تعداد  این از که دارد وجود پرسش یا فعالیت واحد 122 ششم،  سال کتاب علوم تجربی در از لحاظ پرسش

درس نهم و چهاردهم  در و خالقیت را دارا می باشد. بیشترین فعالیت دارای درس یازدهم باشد می غیرخالق حدوا 15

چون مشاهده هدفمند، استخراج مفاهیم، توجه به جزئیات و به کارگیری در  هم هایی مؤلفه  می باشد. خالقی فعالیت کمترین

کمترین فراوانی را  تقویتنمایی و نمایی،کوچک جمله بزرگ از هایی فهمؤل و هستند فراوانی بیشترین عمل و جلب توجه دارای

 شوند نمی یافت کتاب این واحدهای تحلیل در دارا می باشند و در مولفه معکوس سازی،

تعداد  این از که دارد وجود فعالیت واحد 941 ششم،  سال کتاب علوم تجربی در  )متن، تصویر و پرسش(همچنین از لحاظ

 و خالقیت را دارا می باشد. بیشترین فعالیت دارای فعالیت مربوط به تصویر باشد می غیرخالق واحد 39 و القخ واحد 913

چون مشاهده هدفمند، جلب توجه، به کارگیری در عمل،  هم هایی مؤلفه  می باشد. را دارا خالقیت فعالیت متن کمترین

 تقویتنمایی و نمایی،کوچک جمله بزرگ از هایی مؤلفه و هستند فراوانی بیشترین استخراج مفاهیم، توجه به جزئیات دارای

نتایج این فرضیه شوند. نمی یافت کتاب این واحدهای تحلیل در کمترین فراوانی را دارا می باشند و در مولفه معکوس سازی،

  با پژوهش های زیر تا حدودی همخوانی دارد:

مقطیع ابتیدایی در  تجربیی درسی علوم های کتاب محتوای عمودی اطارتب تحلیل و بررسی عنوان با پژوهشی (1944جعفری )

 محتوای کتب بین که:توالی( نتایج نشان داد و محتوا )تداوم تحلیل هایشاخص از استفاده با و داد انجام 33 -34سال تحصیلی 

 عمودی ارتباط وم دارای بیشترینس با دوم پایه علوم کتاب محتوای و دارد وجود توجّهی قابل عمودی ارتباط ابتدایی علوم دوره

 علیوم کتیب محتیوای در سیازماندهی عمیودی و تداوم توالی کارگیری به خصوص در چنینهم .باشدمی هاپایه سایر به نسبت

 انواع از و است گردیده تداوم ارائه صورت به مفهوم11 در مقابل شده است. اما گرفته کار به توالی صورت به مفهوم 93 ابتدایی

-شیده استفاده کم حد در ذهنی به عینی و کشف تا مسثله های توالی و زیاد حد مارپیچی در و توالی پیچیده به ساده ها،یتوال

 اند. 
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 هیایشیاخص دوره راهنمیایی براسیاس علیوم هایکتاب محتوای عمودی ارتباط میزان بررسی عنوان با ( پژوهشی1944) آزاد

 داد: نشان پژوهش نتایج .انجام داده است 44-34 کرمانشاه درسال شهرستان رشناسانوکا دبیران دیدگاه از درسی ریزیبرنامه

 کتیاب محتوای بین عمودی ارتباط و دارد وجود قابل توجّهی عمودی ارتباط تجربی دوره راهنمایی علوم کتب محتوای بین که

 با کارشناسیان دبیران دیدگاه است. و بین دوم پایهبا  اول پایه کتاب ارتباط عمودی از بیشتر سوم، پایه با تجربی پایه دوم علوم

 و دبییران معنیاداری وجیود دارد. همچنیین تفیاوتی راهنمیایی یدوره جغرافییای هیایمحتوای کتاب عمودی ارتباط مورد در

 ندارند. راهنمایی یدوره علوم هایارتباط عمودی کتاب مورد در دیدگاه متفاوتی زن و کارشناسان دبیران با مرد کارشناسان

 پژوهش دوم: نتایج مربوط به سوال ب

آموزان های تفکر انتقادی دانشتا چه میزان به مهارت محتوای برنامه درسی کتاب علوم تجربی پایه ششم دوره ابتدایی -2

 توجه نموده است 

 ح زیر می باشد:، به شرآمددر کتابهای درسی به دست  لیپمن با توجه به اطالعاتی که در ارتباط به تفکر انتقادی

 تحلیل، ارزیابی، ارتباط دادن، استدالل، سازماندهی مفاهیم علمی، استفاده از واژگان انتقادی، فراشناخت برای تفکر انتقادی 
 این از که دارد فعالیت وجود واحد 132 ششم،  سال کتاب علوم تجربی متندرفعالیت تفکر انتقادی  نتایج نشان می دهد که

فعالیت مربوط به استدالل،  تحلیل، ارتباط دادن و  باشد. می غیرتفکر انتقادی واحد 12 و تفکر انتقادی واحد 139تعداد، 

فراشناخت برای تفکر انتقادی و استفاده از واژگان انتقادی  و تفکر انتقادی را دارا می باشد. بیشترین فعالیت ارزیابی دارای

 می باشد. را دارا تفکر انتقادی  فعالیت کمترین
 14 و تفکر انتقادی واحد 199تعداد،  این از که دارد در تصویر وجود فعالیت  واحد 199 ششم،  سال کتاب علوم تجربی در

تفکر  بیشترین فعالیت فعالیت مربوط به استدالل،  تحلیل، ارتباط دادن و ارزیابی دارای باشد. می غیرتفکر انتقادی واحد

می  را دارا تفکر انتقادی  فعالیت برای تفکر انتقادی و استفاده از واژگان انتقادی کمترینفراشناخت  و انتقادی را دارا می باشد.

  باشد.

 واحد 22 و تفکر انتقادی واحد 199تعداد،  این از که دارد فعالیت پرسش وجود واحد 155 ششم،  سال کتاب علوم تجربی در

تفکر انتقادی را  بیشترین فعالیت ل، ارتباط دادن و ارزیابی دارایفعالیت مربوط به استدالل،  تحلی باشد. می غیرتفکر انتقادی

  می باشد. را دارا تفکر انتقادی  فعالیت فراشناخت برای تفکر انتقادی و استفاده از واژگان انتقادی کمترین و دارا می باشد.

 واحد 994تعداد  این از که دارد وجود )متن، تصویر و پرسش(فعالیت   واحد 939 ششم،  سال کتاب علوم تجربی همچنین در

تفکر انتقادی را دارا می  بیشترین فعالیت دارای فعالیت مربوط به متن باشد می غیر تفکر انتقادی واحد 99 و تفکر انتقادی

ی چون استدالل، تحلیل، ارتباط دادن و ارزیاب هم هایی مؤلفه  می باشد. را دارا تفکر انتقادی فعالیت پرسش کمترین و باشد.

جمله فراشناخت برای تفکر انتقادی و استفاده از واژگان انتقادی کمترین  از هایی مؤلفه و هستند فراوانی بیشترین دارای

 نتایج این فرضیه با پژوهش های زیر تا حدودی همخوانی دارد: فراوانی را دارا می باشند.

 این محتوای که دست یافت؛ زیر نتایج به راهنمایی دوره تجربی علوم محتوای ارزشیابی عنوان با پژوهشی در (1935) عبدالهی

 هستند. یکدیگر مطالب کننده و تکمیل هم راستای در کتب این محتوای و است شده تعیین محتوا تدوین اصول اساس بر کتب

 آموزان شدان عالیق به توجه با کتب این محتوای .دارد مطابقت آموزان دانش قبلی تجربیات به کتب این محتوای همچنین

 کند.می فراهم مشابه هایموقعیت برای را آموزان در دانش آمادگی الزم تبک این محتوای پس است. شده تنظیم

 رسیده نتیجه این به« رومی های علوم تجربی با روش ویلیامتحلیل محتوای کتاب»عنوان  با تحقیقی ( در1931محمدی ) شاه

 درگییر درس، متن با را آموزاندانش کافی یاندازه به پنجم یربی به ویژه در پایهتج علوم هایکتاب نمودارهای و تصویرها که

  کند.نمی

 شود:های تحقیق توصیه میبا توجه به یافته

 نوین الگوهای به استناد با را تجربی علوم درسی های کتاب ساختار شود می توصیه مسئولین و درسی ریزان برنامه به -1

 .نمایند دهی سازمان پلسک خالقیت آموزش الگوی جمله از خالقیت آموزش
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 ارزیابی پلسک، خالقیت آموزش الگوی دیدگاه از نیز را درسی های کتاب سایر محتوای شود می توصیه پژوهشگران به -2

 .نمایند

بازنویسی  و طراحی مجدداً  تفکر انتقادی بر تثکید با را کتاب علوم تجربی اهداف شود، می توصیه درسی ریزان برنامه به-9

 .نمایند

 تفکر افزایش باعث تا گردد تالیف انتقادی تفکر رویکرد با ابتدا از کتابهای درسی محتوای و درسی برنامه گردد می پیشنهاد-9

 کار به از و نمایند استفاده انتقادی تفکر با متناسب تدریس روشهای از مدارسدر معلمان همچنین شود. دانش آموزان انتقادی

 .کنند کمک دانش آموزان آوردن بار منتقد با تا نمایند خودداری کننده منفعل روشهای سایر و سخنرانی هایروش بردن

 متفکر جوان نسل پرورش برای مناسب آموزشی راهبردهای و ها گذاری سیاست و اجتماعی و فرهنگی مناسب سازی بستر-5

 نقاد

 نقادآموزش درسی های برنامه طریق از پویایی سمت به نظام ینا دادن سوق و پرورش و آموزش سنتی نظام در نگری باز-2 

 های گروه آفرینی نقش برای انتقادی تفکر زمینه در ها رسانه و رسمی غیر های آموزش طریق از جامعه مختلف سطوح

 .ها خانواده ویژه به زمینه، این در جامعه مختلف

 ب از منظر روان شناسی، جامعه شناسی و ... به پردازند.پژوهشگران می توانند به بررسی جنبه های دیگر این کتا-2

می توان پژوهش های دیگر را به روش کیفی و یا با مصاحبه و نظر خواهی از دانش آموزان پایه ششم به منظور تنظیم و -9

 تالیف کتاب علوم تجربی انجام داد و به نتایج عمیق تری دست یافت.

 درسی دوره های دیگر ابتدایی برای مشخص کردن خالقیت و تفکر انتقادی. تحلیل محتوای کتاب های جدیدالتالف-9

 بررسی کتب درسی دوره اول و دوم ابتدایی و دوره اول و دوم متوسطه جهت مشخص ساختن خالقیت و تفکر انتقادی-5

 

 فهرست منابع 

 .اول چاپ نشرآییژ، تهران: تدریس، نوین روشهای راهنمای (.1939محرم) آقازاده،

 نو دنیای نشر عظیمی، تهران: و زاده قاسم ترجمه خالقیت. شکوفایی (.1931ترازا) ابیل،آم
 .نیلوفر تهران: .زاده قاسم حسن ترجمه خالقیت، و ابداع همگانی استعداد پرور (.1932آلکساف) اسبورن،

 ، نو دنیای نشر تهران: ، زاده قاسم حسن ترجمه ، خالقیت و ابداع همگانی استعداد پرورش (.1931اس) الکس، اسبورن،
 مهارتهای آنها با ارتباط میزان نظر از ابتدایی دوم و اول پایه تجربی علوم درسی کتابهای محتوای ارزیابی.(.1933پروانه) اسمعیلی،

 .طباطبایی عالمه دانشگاه .ارشد کارشناسی نامه پایان .تهران شهر نظران صاحب دیدگاه از زندگی

 معلمان در خالق تدریس مهارت ایجاد در آن کارایی و خالقیت رشد الگوی (.1935حسینی) السادات، افضل
  241-133، 15آموزشی،  نوآوریهای مجلۀ .تاریخ ابتدایی

 .نشر به مشهد: آن، پرورش های شیوه و خالقیت ماهیت (.1931حسینی) السادات، افضل

دنیای  زاده،تهران: قاسم حسن ترجمه ها، آن پرورش و موزشآ های راه و خلّاقیت های مهارت و استعداد (.1935تورنس) پیل، ای

  نو.

 .مرکزی استان ابتدایی مدارس پنجم تا سوم های پایه تجربی علوم درس در کاوشگری شآموز .بررسی )1939ع.) م، پرویزیان،

 94-92، 12، آموزشی نوآوریهای و درسی ریزی برنامه پژوهش موسسه

 .آگاه انتشارات پرورش. تهران و آموزش اصول و (.مبانی1939تقی) علی پورظهیر،

 .بهار پیک نشر تهران: نجفی. بهجت ترجمه درکودکان؛ خالقیت پرورش (. روشهای1932اولین) پیترسن،

 .آگاه انتشارات تهران: درسی، و آموزشی برنامه ریزی بر (.مقدمه ای1935علی) ظهیر، پور تقی

 .نو دنیا :تهران زاده، اسمحسن ق ترجمه خالقیت، (.1935پال) ئی تورنس،
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 دانشگاه دکتری رساله لیپمن. انتقادی تفکر آموزشی الگوی فلسفی مبانی بررسی و (. نقد1933جعفر) جهانی،
 .تهران

  54-59، 2 شناختی، روان راهبردهای مجله آموزان. دانش در خالقیت افزایش راهبردهای (.1934زهرا) حاتمی،

  2ی شماره آموزشی، تکنولوژی مجله وپرورش، آموزش در انتقادی فکرت اهمیت (.1935مجید) پور، حبیبی
 95-92، 29، مجله رشد، (. اهمیت خالقیت و روشهای پرورش آن در دوره ابتدایی1932رسولی پور، منصور)

 91-29، 1تربیتی، علوم . فصلنامهمحتوا تحلیل (.1934اهلل) روح رضوانی،
 .نشر انتشارات تهران: اجتماعی، علوم در تحقیق خاص های (.تکنیک1932فرامرز) پور، رفیع

 مقطع مدارس در والدین پرروری فرزند نگرشهای با آموزان دانش خالقیت (.بررسی1933عباس) رمضانی،
 .ارومیه دانشگاه ارشد. کارشناسی نامه پایان درخشان. استعدادهای دخترانه و پسرانه راهنمائی

 .تهران . احس . محتوا تحلیل کاربرد و فعال درسی محتوای تدوین بر تثکید با سیدر (.برنامه ریزی1939جواد) سلیمانپور،

 .مربیان و اولیاء انجمن انتشارات تهران: مربیان، و معلمان برای خالقیت پرورش عملی روش و تمرینات (.1931افشین) سلیمانی،

 .نشرآگاه تهران، ششم، اپچ)آموزشی و یادگیری روانشناسی( پرورشی روانشناسی (.1939اکبر) علی سیف،

 ارشد، دانشکده کارشناسی نامه پایان .آموزان دانش تحصیلی موفقیت با نفس عزت و انتقادی تفکر (. رابطه1932خلیل) شریفی،

 .تهران طباطبایی عالمه دانشگاه تربیتی علوم و روانشناسی

 کارآفرینی در با نفس عزت و پیشرفت یزةانگ خالقیت، چندگانۀ و ساده رابطه (.بررسی1931همکاران) و حسین شکرکن،
  ، 9-9 روانشناسی، و تربیتی علوم مجلۀ .اهواز. چمران شهید دانشگاه دانشجویان

  33-22، 42معرفت،  مجله خّلاقیت. پرورش های راه (.1939مهرانگیز) کاظمی، شعاع
 .انتشارات سمت ن:تهرا) تفکر راهبردهای و مهارتها آموزش(پیشرفته تدریس روش.(1935شعبانی،حسن)

 .سمت انتشارات تهران: )تدریس فنون و روشها( پرورش و آموزش (.مهارتهای1939حسن) شعبانی،

 آلمان،انگلستان، ایران،( منتخب کشورهای در متوسطه اول دوره پرورش و آموزش تطبیقی (.مطالعات1932علیرضا) عصاره،

 .کتاب ارهیادو : تهران ،)مصر مالزی، جنوبی، کره ژاپن، فرانسه،

 و های تجزیه مهدارت بر تاکیدد با( متوسطه آموزش درسی برنامه در انتقادی تفکر موانع (.1933همکاران) و وحیده علیپور،

  133-241، 3تربیتی،  علوم فصلنامه قضاوت(. و ارزشیابی ترکیب، تحلیل،
 . 92و  15تربیت،  و تعلیم مسایل در پژوهش فصلنامه علوم، درسی های کتاب بررسی و نقد (.روشهای1934اسکندر) آذر، فتحی

 .رشد تهران: نجاریان. افسانه و مقدم صفایی مسعود ترجمه کودکان، به تفکر آموزش (1933رابرت) فیشر،

 .سرا قصیده نشر تهران: مسائل، خالق حل و خالقیت کاربردی آموزش (.1939حسن) زاده، قاسم

 در خالقیت و ابتکار فصلنامه شادکامی و انتقادی تفکر پیش بینی در خالقیت نقش (.1941خدیجه) آبادی، علی و ..ا آزاد کرمی،

 1 شماره دوم، دوره انسانی، علوم
 .)سمت( دانشگاهها انسانی علوم کتب تدوین و مطالعه انتشارات تهران، تربیتی، روانشناسی (.1931پروین) کدیور،

 انسانی کتاب علوم تدوین و مطالعه سازمان انتشارات تهران، ابیلی، رخدایا ترجمه " انتقادی تفکر آموزش (.1939چت) مایرز،
 .)سمت( دانشگاهها

 انسانی کتاب علوم تدوین و مطالعه سازمان انتشارات تهران، ابیلی، خدایار ترجمه " انتقادی تفکر آموزش (.1939چت) مایرز،
 .)سمت( دانشگاهها

 .سمت  :تهران ابیلی، یارخدا ترجمه انتقادی، تفکر آموز (.1932چت) مایرز،
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 آموزسی،شماره های نوآوری فصلنامه تربیت، و تعلیم اساسی هدف تفکرانتقادی پرورش (.1932پور،مجید) ملکی،حسن؛حبیبی
14 ،143-49 

 چاپ یسطرون، نشر : تهران انسانی، نیروی تربیت و رسمی آموزش در درس طرح و درسی ریزی (.برنامه1939علی) بیگی، میرزا
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