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 مقدمه
 يهادارد. در نظام یادگیريدر  ینقش مهم ید،انتقال افکار و عقا يرسانه برا ینعنوان اولبه  کتاب
 کی بنابراین، .است یادگیريمحور آموزش و  ی،) معموالً کتاب درسیرانا یرمتمرکز (نظ یآموزش
ها و باشد تا بتواند به هدف یآموزش طرّاحی و علمی اصول بر مبتنی باید مناسب درسی کتاب

 .)Maroofi & Yosofzadeh,2009کمک کند ( یتو ترب یمتعل يهارسالت
ي ، یادگیرآموزاندانشهماهنگ نبودن با درك و فهم نداشتن، نامناسب بودن محتوا، یی کارآگاهی 

، شاثربخکتاب درسی  تهیۀبنابراین، در  .آوردینمدلخواه را به بار  نتیجۀیا  سازدیمرا مشکل 
 نند.کیم شوند که یکدیگر را تقویت ي تنظاگونهبهآموزشی و تجارب یادگیري باید  هايفعالیت

گیرنده را در یاد نظر موردتا بتوانند الگوي رفتاري  منطبق بوده آموزاندانشي هاییتوانابا  ،همچنین
شده، انتخاب و تدوین  ه به موارد گفتهبا توجّ). Niknafas & Aliabady,2013آورند ( به وجود

ا فان رمؤلّ ةویژت خاصی برخوردار است که توجه درسی از اهمیي هامحتوایی مناسب براي کتاب
 . طلبدیم

ي آموزشی، نیاز به بررسی و تحلیل محتواي کتاب هابرنامهو  هاتیفعالی اثربخشاز  نانیاطمبراي 
وصیف منظّم و عینی به ت صورت به. تحلیل محتوا، یک روش تحقیقی است که دیآیم به وجوددرسی 

منظم، کدگذاري و  صورت بهاطالعات و  هاامیپ. در این روش، پردازدیممحتواي آشکار ارتباطات 
 کند لیتحل و هیتجزکمّی  به صورتتا پژوهشگر بتواند  ،شوندیمي بندطبقهی خوببه
)Delavar,2007 .(تا عالوه بر تحلیل  کندیمي تحلیل محتوا که به معلمان کمک هاروش جمله از
. است 1بپردازند، روش ویلیام رومیي مختلف هاجنبهي ظاهري کتاب، به تحلیل کتاب از هایژگیو

دگیرنده، یا نکردن یک کتاب را برحسب میزان فعالیت یا فعالیت توانیمبا استفاده از این روش، 
 کرد.ی بررس

رومی در تحلیل محتواي یک کتاب درسی میزان درگیر کردن فراگیر با موضوع و متن درس را 
دارد  و تصاویر کتاب تأکید هاهاي متن، پرسش. وي در این تحلیل بر جملهکندمیبررسی و تحلیل 

 .)Hasanmorady,2011( کندفعال و غیر فعال تقسیم می مقولۀرا به دو  هاآنو 
س باید دارـیک ویژگی مطلوب انسانی است که منیز خالقیت در کنار فعالیت محوري یادگیرنده، 

 یا تربیت تفکر خالق، به ،آموزش خالقیت .ت نشان دهندــجدی ،براي آموزش و یا پرورش آن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 - William Romay 
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همیشه از حمایت عمومی برخوردار  تعلیم و تربیت، شدةهاي اساسی و شناخته عنوان یکی از هدف
شتر در بی امروزه است. هاي شناختی انسانبوده است. حل مسئله و خالقیت از ممتازترین توانایی

 رشزیرا پرو؛ دیآه شمار میارزشمندترین هدف تربیتی ب ،خالقیت شاگردان ةپرورش قوّ ،کشورها
تعلیم و  ،راینبناب .تمدن و ترقی هر کشور دارد ،هاي اقتصاديخالقیت ارتباط تنگاتنگی با پیشرفت

زیرا دنیاي  ؛خود از تفکر خالق استفاده کنند لۀندگان را آماده کند تا در حل مسئیادگیر تربیت باید
 ).Ghahramany,2011ي خالق دارد (هاآنآینده احتیاج به انس

ي درسی بر زیربرنامهمحتوا در  ارائۀ ی است که در حیطۀنظرانصاحبیکی از  )1997( 1پلسک
واي و فرایند آموزش خالقیت در محت ،روش یادگیري اکتشافی و پژوهش تأکید دارد وفعالیت شاگرد 

 روند بر هیتککامل، روند آموزش را از عینی به ذهنی با  طور بهوي  .داندیمدرسی را هدف آموزش 
اند کارهایی که در بحث خالقیت یا تحلیل محتوا انجام شده . بیشترکندیمپژوهش و اکتشاف طرح 

 یتاز بُعد شناختى به خالق و تورنس یلفورد. گاست 3گیلفورد ،2هاي تورنسمبتنی بر آزمون
 ةیدعقاند. اما به نموده ینتدویت خالق اساس بررا  یشهاى خواساس، آزمون ینبر هم .اندیستهنگر

داشته  يهاآنهدفمند یذهن يهاکه ما حرکت یعنی ،آن سادةدر مفهوم ه شدهدایت یتپلسک خالق
 کنیم این پروسه اجتناب در هر گامی از یشناخت يهایسممرتبط با مکان يهااز افتادن در تله تا یمباش

)Ziyaeemehr,2017 .( 
بیان کرده است: ما هر روز در  صورتاین  بهتجربی را  پلسک مدل پیشنهادي خود در درس علوم

ولی تفکر خالق، مشاهدات دقیق از جهان و تحلیل متفکرانه  ،میکنیمجهان مانند هر فرد دیگر زندگی 
ی در هاي ذهنشوند. این فعالیتشوند که مسائل چگونه به جواب یا شکست منتهی زمانی شروع می

اینجاست که ذهن ما  ،شودهاي نو میباعث تولید ایده و کنندحافظه، مخزنی از مفاهیم را ایجاد می
ص به جستجوي فعاالنه براي برقراري ارتباط بین مفاهیم و جستجوي براي مواجهه با نیازهاي خا

د. کنت و آن را تقویت میهاي جدید را برداشو ایده ،پردازدتعادل بین رضایت و قضاوت آنی می
 ۀجامو به آن  ،جدیدي که به اجرا درآید ةایدبه اجرا درآیند. هر  کهاینارزشی ندارند مگر  هاایده

این چرخه، مشاهده و تحلیل  ودهد کنیم تغییر میجهانی را که در آن زندگی می عمل پوشانده شود،
 نویسندگانلذا ).  Maleki, Afshar Kohan & Nowruzi, 2012کند (را دوباره شروع می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 - Plsek 
2 -Torrance 
3 -Guilford 
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 ۀرشت) 2( فیزیککتاب  يمحتوا یلتحل پلسک را در شدةهدایت یتشدند تا مدل خالق ینبر ا مقاله
 یعنوان روشپلسک به یاتیمدل عمل یريکارگدر به ينوآور ،براین عالوه. کننداستفاده  یزیکف یاضیر

مدل  ینانتخاب ا يبرا یگريد یلخود دل ینوجود دارد که ا یدرس يهاکتاب يمحتوا یلتحل يبرا
 است. محققان طرف ازدر پژوهش حاضر 

یص که براي تشخ ؛آمادگی، تخیل، توسعه و عمل شود:پلسک به چهار مرحله تقسیم می ۀچرخمدل 
آمادگی یا توّجه عمیق نسبت به وضع موجود:  -1شود: استفاده می هاآنشده از ابزار خالقیت هدایت

اي هگونبه است. در این حالت، فرد با آگاهی به نظر پلسک، توجه عمیق، چیزي فراتر از اطّالعات
را به صورت یک ساختار یا سیستم  هاآنو  ،کندنگرد، روابط را تحلیل میخاص موقعیت را می

تخیل یا تصوّرات عمیق: در  -2 شود؛کمبودها میو  هایکاست ۀمتوج بیترت نیا بهکند و تجسّم می
ي عبور از وضع موجود و گریز از موقعیت فعلی است. هاراه رةدربااین مرحله، فرد به دنبال تفکر 

 هاهیفرضدر قالب  ها، و مشاهدهگرددیمي نو ارائه هاحلراهدر این حالت، تصورات جدید همراه با 
به شور و هیجان دارد. در این  فعالیت، نیاز ادامۀتوسعه یا داشتن انگیزه: فرد براي  -3 شوند؛بیان می

با  هاآنند زدن و پیو ،هاروابط بین فرضیه ۀتوسعها، بررسی و ه سطح فعالیتراستا ارتقاء بخشیدن ب
کار  ۀادامافراد خالق را براي  ةانگیزتواند مداري اجتماعی، میقدرت تحمل، سازگاري و روحیه

خود و دیگران را با  ةشد تأییدهاي توانند فرضیهاجرا یا عمل: افراد خالق می -4 ؛افزایش دهد
ضاهاي روانی تواند فشده میهاي پذیرفته انگیزشی الزم، به عمل تبدیل کنند. اجراي فرضیه پشتوانۀ

آمیخته  و اجتماعی خالقیت را مؤثّر سازد. در این مرحله تفکـر انتقـادي و تفکـر خالق در هم
 ). Ghasemi & Jahani,2008گیرد (شود و تفکر سطح باال شـــکل میمی

هدایت شده، سه اصل اساسی را در نظر  چرخۀ لسک در چهار مرحلهالگوي آموزش خالقیت پ
هدفمند و استخراج مفاهیم  مشاهدة ،توجهجلب ۀمؤلفکه شامل سه » اصل توجه«گیرد: اصل اول می

سازي، نمایی، معکوسنمایی، بزرگپذیري، کوچکانعطاف ۀمؤلف 9با » اصل گریز«است. اصل دوم 
است که   »اصل تحرك«جایگزینی، ترکیب، توجه به جزئیات، تقویت و ارزشیابی است. اصل سوم 

خالقیت و آموزش تفکر  شدةهدایت چرخۀاست. براي کامل شدن  کارگیري در عملبه ۀمؤلفداراي 
وري است مهم و ضر هاآنهاي خالق در محتواي کتاب درسی، توجه به هر سه اصل و مؤلّفه

)Hosseini,2013.( 

در سال تحصیلی یازدهـم که  ۀپای )2فیزیک (ف ــکتاب تازه تألی» سخنی با دبیــران«بخش در 
د رویکرد جدید کتاب، توجه و تأکیاست که  ایران منتشرشد، بیان شده براي اولین بار در 97-1396
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 دشویاین هدف زمانی محقّق م .است، علم، عمل و اخالق تعقل، تفکرپنج عنصر بر روي پرورش 
، همه و همه هانیشده باشد؛ یعنی متن کتاب، تصاویر و تمر فعال ارائه که کتاب درسی به صورتی

ز را آمویا دانش نمایندرا به انجام فعالیت وادار  اوو  ،درگیر کنند آموز را با موضوع درسباید دانش
تاب ـدید نسبت به کــخاذ رویکرد جوجود اتّ بااز این رو، باید دید  .دنبه این سمت ترغیب کن

 ؟ یت محور استفعال تا چه میزان کتاب یازدهم یۀپا )2فیزیک (

 پیشینه پژوهش
تحلیل محتواي کتاب درسی و بررسی آموزش خالقیت، تحقیقات متعددي در خارج و  نۀدر زمی

) در پژوهش خود به این نتیجه رسیده که 2018( 1داخل کشور انجام شده است؛ از جمله شاو
 ،شده است ارائهچین  کشورآموزش در  یاصل يبه عنوان استراتژ ،آموزش و پرورش خالقهرچند 

 ،هاي مشخص هستندهایی که داراي دستورالعملولی نظام آموزشی وابسته به ورودي کالج و کتاب
 قیبر تحق یمبتن يریادگدست یابند؛ پس ی دیجد يهابه انجام مدلتا نتوانند  کندمیمجبور را مان معلّ

 آموزان ضعیف شدهدر نتیجه خالقیت محوري در بین دانش ،شودی پیاده نمیدرستبه آموزاندانش
و به  ،عربی پرداخته متحدةکتاب علوم امارات  10) به تحلیل تصاویر 2017( 2است. خاین و لیو

د و گرافیک بومی بیش از ح ،شدهمطرحتر علم عمومی بیش هاکتابکه در این  انددهیرساین نتیجه 
 تیجهن این بهدر دانشگاه بهیردار کشور اتیوپی،  خود تحقیق ) در2014( 3آیالیو و بویشاغالب است. 

 قرار پایینی سطح در مسئله در حل خالقیت نظر از شده ي درسی بررسیهاکتاب  که اندرسیده
 توجه شده است.  مسئله حلو کمتر به داده  را پرورش مسائل حفظی ۀجنب بیشترو  ،شتهدا

تحلیل محتواي ) در Abashipour, Askari Raviz, & Kamalianfar, )2018در ایران نیز 
گیري ضریب دربه  ،شناختی بلوم ۀحیطریاضی به روش ویلیام رومی و  تۀکتاب فیزیک دهم رش

 Kāveh .فعالی نگارش شده است شیوةکتاب به  ،رومی ویلیام لیلحکه با توجه به ت ،رسیدند 61/0

& Hedāyati, )2017 ر بنظام جدید  متوسطۀی سال دوم شناسستیز) در تحلیل محتواي کتاب
د تخیل و و ابعا ،الگوي پلسک، بیان کردند که محتواي کتاب بر بعد آمادگی ذهنی تأکید دارد اساس

و  ،ي خالقیت بسیار کم استهامؤلفهرعایت  به طور کلی .کاربرد در مراحل بعدي قرار دارند
  Pakravan, Mazidy, & Golchinهماهنگی الزم در ابعاد مختلف خالقیت وجود ندارد. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 -  Shao 
2 . Khine & Liu  
3 . Buishaw & Ayalew 
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ه بیشتر به حافظ دهم ) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که محتواي کتاب فیزیک2017(
 ین رو،؛ از او کمتر به سطوح باالتر گیلفورد پرداخته شده است ،ناختی پرداخته و همگرا استش

 ,Assareh, Ahmadi. شندیندیببراي افزایش خالقیت تمهیداتی  هزمینمؤلفان کتاب باید در این 

& Shahmir, )2013 ةدوري علوم هاکتاب) در پژوهش خود، نشان دادند که میزان درگیري در 
القیت و کمتر در ایجاد خ ،نشده نیتدوو منطبق با اصول خالقیت پلسک  ،ابتدایی بسیار کم است

 است.  مؤثر
 لفمخت هايدوره یکتب درس در خالقیت پارامتر به که دهدمی نشان شدهانجام هايپژوهش ۀمطالع

 فعالیت به را آموزاندانش هاکتاب این محتوايو  ،داده نشده است اهمیتی توجهدرخور به صورت
با بررسی  انپژوهشگر ،رو نیا از .پردازدمی دانش اثبات به فقط و ،کندنمی وادار پژوهشگري و

 تاطالعا خالقیت پلسک درصدد هستند،بر اساس الگوي آموزش  فیزیک یازدهم محتواي کتاب
 ،الحدر مورد اص آنانند تا نریزي درسی فراهم کبرنامهگیرندگان و کارشناسان مزم را براي تصمیال

ال پاسخ . پژوهش حاضر به دنبندنگیري کو عناصر برنامه درسی این کتاب تصمیم ءتغییر اجزا ء،احیا
 یازدهم پایۀ )2فیزیک (تاب ـدید نسبت به کــوجود اتخاذ رویکرد ج با -1که:  است به این دو سؤال

تا چه  -2 ؛شده است؟تازه تألیف به صورت فعال ارائه تصاویر کتابو  ها، تمرینتا چه میزان متن
ت را پلسک خالقی شدةهدایتي کتاب با توجه به الگوي خالقیت هاتیفعالاندازه متن، تصاویر و 

 کند؟ می ایجاد آموزاندانش
 

 روش پژوهش

انجام شــد. جامعۀ آماري  شــماري تمام شــیوه و به یاین پژوهش به روش تحلیل محتواي کمّ
یازدهم رشــته ریاضــی فیزیک اســت که در ســال  پایۀجدید التألیف فیزیک کتاب یک جلد شــامل 

صیلی  شته 1396-97تح ستشده  نو شده و داراي  134این کتاب در . ا صل چهارصفحه ارائه   ف
سیته ستقیم، مغناطیس، القاي الکالکتری ساکن، جریان الکتریکی و مدارهاي جریان م س ترومغناطیي 

ــت.  ــویر«در این پژوهش واحد زمینه و جریان متناوب اس ــولو تمرین متن، تص و  »هاي آخر فص
 .  است» موضوعات درسی کتاب« واحد ثبت 
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 هاي خالقیت پلسک. مراحل کدگذاري بر اساس روش ویلیام رومی و مؤلّفه1جدول 

 
استفاده شد که  يکدگذار، از یک طرح )2فیزیک (براي تحلیل محتواي کتاب ) 1طبق جدول (

 .درآمدمرحله به اجرا پنج  در
مت، و در هر قس ،ي آخر فصل تقسیمهانیتمراول: کتاب به سه قسمت متن، تصاویر و  مرحلۀ

 واحد زمینه و ثبت مشخص شد.
 رفعالیغواحدهاي فعال و و  ،شد داده مطابقت ي ویلیام رومیهامقولهدوم: واحدها با  مرحلۀ

 .شدمشخص 
 ضریب درگیري هر قسمت مشخص و تحلیل شد. هامقولهبا استفاده از فراوانی  سوم: مرحلۀ
، سپس واحدهاي فعال به دو شد گذاشتهکنار  رفعالیغي واحدهاچهارم: در این مرحله  مرحلۀ

    بهفعال بودن هر واحد،  ،دیگر عبارت . بهاندشده میتقسو واحدهاي فعال خالق  ،کاربرد دستۀ
 د کـهنطلب ک آموزدانشکاري را از  صرفاً بلکه ممکن است ،یستخالق بودن آن واحد ن ۀمنزل

 آموزشدانکه از فعالی هستند  در مقابل واحدهاي لیو است،ه نیازي به تجزیه تحلیل و فکر نداشت
در حدها اند. این وبه خالقیت را خواستار دنیرس درعمل هدفمند  فکـر و ،فعالیتی با تجزیه تحلیل

تعیین واحد 
ثبت

مطابقت واحد

هاي با مقوله
ویلیام رومی

فعال
کاربرد

فعال خالق
مطابقت با 

هاي مؤلفه
پلسک

اصل توجه

جلب توجه

مشاهده هدفمند

ماستخراج مفاهی

اصل گریز

انعطاف پذیري

بزرگ نمایی

کوچک نمایی

معکوس سازي

جایگزینی

ترکیب
توجه به 
جزییات
تقویت

ارزشیابی

اصل تحرك
به کارگیري در

عمل

غیرفعال
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شود. به عبارتی، خالق کاربرد گفته میرند. به واحدهاي فعال غیرگیمیقسمت واحد خالق قرار 
کند جدید اعمال می يهاتیموقعرا در  شدهآموختهموضوعات  یادگیرندهکاربرد عملکردي است که 

چگالی را یاد گرفته است؛ بنابراین  ۀبراي مثال شاگردي محاسب .)Fardanesh,2008( بنددیمکار  یا به
 .ردیگیماندازه بگیرد، این محاسبه در واحد کاربرد قرار  تواندیمچگالی هر جسم را 

و واحدهاي فعال خالق بر مبناي  ،، واحدهاي فعال کاربردي حذف شدندپنجم مرحلۀ در
 .شدنددر جداول مربوط ثبت  و ،پلسک کدگذاري شدند دةش تیهدا چرخۀ هايشاخص

یل تحل ،هاي الگوي پلسک توافق داشتندواحدهایی که با گویهبعد از شناسایی و شمارش  
وزش (مطابق الگوي آم شده انتخابشود محتواي کتاب درسی از نظر طبقات  ینعصورت گرفت تا م

 .سطح قرار دارند خالقیت پلسک) بیشتر در کدام
تحلیل  ستیلچکابزار روش ویلیام رومی و دو  هاي مورد نیاز براي این پژوهش از طریقداده

 آمده است.  دست بهمحتواي پلسک 
در سه محور متن،  یکتاب درس یکدر  یادگیرنده یريتعادل درگ یزانم یروم یلیامروش و در

که از  ییهاهبا آموز یادگیرندهباشد که  یبه نسبت یدتعادل با این. شودیمشخص م یرسؤاالت و تصاو
 ريیادگیو در  ،موضوعات شود یربتواند درگ هاینو تمر یربه کمک تصاو نماید،یم یافتمتن در

 فعال هايمقوله به کتاب بنديتقسیم با رومی). 2011Rasouli & Amir Ashtiani,نقش داشته باشد (
 یکتاب درس یکداشت که  یانو ب رسید 1یريدرگ یبضر یکبه  هاآننسبت  محاسبۀ و غیرفعال و

 ,Fathi Vajargah نقل از به Romay,1986(است  5/1/. تا 4 ینب یبیضر يدارا یتمناسب از نظر فعال

1993.( 
 هايصشاخ اساسمحتوا بر  یلتحل یستلچک از نیز پلسک خالقیت هايشاخص بررسی براي
 یسهها مشخص و سپس مقاهرکدام از شاخص یو فراوان ،شودیم پلسک استفاده شدةهدایت

 تیمحتواي محقّق ساخته با توجه به الگوي آموزش خالق یلفرم تحل یقتحق ینابزار ا. گرددیم
 ) آمده است.5) تا (2هاي (این ابزار در جدول .استپلسک 

 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 - Involvement Index 



 ...کیزیف یاضیر ) رشته2( کیزیکتاب ف يمحتوا لیتحل

 
 

141 

 
 

 مربوط به متن يها. مقوله2جدول 

)Romay,1986  به نقل ازFathi Vajargah, 1993( 
 مقوله محتوا کد

a  جوشد.درجه می 100به تالش ذهنی اضافه نیست؛ مثالً آب در حقایق) مطالبی که نیاز   
  

 غیرفعال
b اند.شدهرو شروع توان گفت، ازایننتایج) جمالتی که با چون، بنابراین، پس، می 

c .تعاریف) مثالً انرژي توانایی انجام کار است 

d  کتابة شداست. تمرین حلشده داده  اسخپ هاآنسؤاالتی که پرسیده شده و بالفاصله به ،
 شده.هاي حلمثال

e  نیاز به تحلیل دارد؛ مثالً دلیل شکسته شدن بطري پر از آب درون فریزر هاآنسؤاالتی که پاسخ   
  
  

 فعال

f کنید چگونه؟گیري دارد؛ به نظر شما، به اعتقاد شما، فکر میعباراتی که نیاز به نتیجه 

g آموز هایی با پاسخ و مسائلی که باید دانشاجرا و تحلیل فعالیت. آزمایشالزم براي  دستورالعمل
 حل کند.

h ن پاسخهاي بدوو بالفاصله پاسخ داده نشده است. آزمایش ،انگیزدسؤاالتی که کنجکاوي را برمی 
I و هایی را نگاه کندشده شکلآموز خواسته گنجد، مثالً از دانشجمالتی که در موارد باال نمی ...   

 مشخص و آشکار است. هاآنسؤاالت بدیهی سؤاالت و جمالتی که پاسخ  J بی اثر
 

 

 )Fathi Vajargah, 1993 نقل از به Romay,1986ها (هاي مربوط به فعالیت. مقوله3جدول 

 مقوله محتوا کد

A ًغیرفعال دست آورد.را از متن به هاآنپاسخ  سؤاالتی که می توان مستقیما 

B خواهد.سؤاالتی که از یادگیرنده تعریف مفهومی را می  

C فعال هاي جدید است.سؤاالتی که پاسخ آن مستلزم جستجوي یادگیرنده در موقعیت 

D اي را حل کند.خواهد، مسئلهسؤاالتی که از یادگیرنده می  
 

 )Fathi Vajargah, 1993 نقل از به Romay,1986هاي مربوط به تصاویر (. مقوله4جدول 

 مقوله محتوا کد

A غیر فعال تصاویر توصیفی 

B .فعال نمودارها و تصاویري که مستلزم فعالیت ذهنی یادگیرنده براي فهم هدف تصویر یا نمودار هستند 

C و از چه وسایلی استفاده  ،دهند براي انجام فعالیت، چه مراحلی طی شودتصاویري که توضیح می 
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 بی اثر شود.

D گنجد.کدام از مقوالت باال نمیتصاویري که در هیچ 

 ).Ghasemi & Jahani,2008لیست تحلیل محتواي خالقیت پلسک (. چک5جدول 

 تعریف هامؤلفه هامؤلفه

 
 
 اصل توجه

 انگیزند.مفاهیمی که کنجکاوي و حساسیت یادگیرنده را نسبت به پدیده یا مشکل برمی توجهجلب
 کنند.موضوعات یا مطالبی که یادگیرنده را مجبور به دقّت در مشاهده می هدفمند مشاهده

 ستخراج مفاهیم
و تحلیل کند و مفاهیم ها را تجزیه خواهد ایدهها و موضوعاتی که از یادگیرنده میپرسش

 را تشخیص دهد. هاآنة دهندو عوامل تشکیل

 
 
 
 
 
 
 
 اصل گریز
 
 

 پذیريانعطاف
هاي متنوع و گوناگون را در خصوص پدیده یا که از یادگیرنده، ایدهاظهارات و سؤاالتی 

 کنند.مشکل درخواست می

 نماییبزرگ
به پدیده یا مشکل مورد نظر چیزي  ،کنندموضوعاتی که از یادگیرنده درخواست می

 تر در نظر بگیرد.تر، بلندتر، طوالنیبیفزاید یا آن را قوي

 نماییکوچک
خواهند پدیده یا مشکل مورد نظر اشارات و سؤاالتی که از یادگیرنده میمفاهیم درسی، 

 تر سازد.تر و سادهتر، سبکتر، کوتاهرا کوچک

 سازيمعکوس
خواهند مشکل مورد نظر را وارونه در نظر ها یا موضوعاتی که از یادگیرنده میپرسش

 بگیرد.

 جایگزینی
جاي پدیده یا مشکل مورد نظر، فرایند یا نگرش بهخواهد مضامینی که از یادگیرنده می

 دیگري را متصور شده یا در نظر بگیرند.

 ترکیب
ها، مفاهیم و واحدها را ادغام خواهد ایدهها و مواردي که از یادگیرنده میمفاهیم، داللت

 کند.

 جزئیاتبه  توجه
ها و جزئیات پدیده یا کند به ویژگیسؤاالت و مفاهیمی که از یادگیرنده درخواست می

 را توضیح دهد. هاآنمشکل توجه کند و 
 سازي کند.دهی و متناسبها را شکلخواهند ایدههایی که از یادگیرنده میپرسش تقویت

 ارزشیابی
اجرا قرار هاي قابلانتخاب ایده ها و مفاهیمی که یادگیرنده را در معرض داوري وپرسش

 دهند.می

 کنند.هاي خالق ترغیب میهایی که یادگیرنده را به اجراي ایدهدرخواست کارگیري در عملهب اصل تحرك

 
 هااعتبارپذیري داده

تعلیم  دو نفر از متخصّصان ،به منظور اعتباریابی (روایی صوري) ابزار تحقیق از نظرات و دیدگاه
که محقّق، ريطودانشگاه یزد استفاده شد. به شناسیروانعلوم تربیتی و  دةدانشک استادان ،و تربیت

 پارچگی در تحلیل مفاهیم و تعاریف رسیدند. و به یک ،مفاهیم عملیاتی را توضیح داده

درصد از کل محتواي  5 % براي تعیین پایایی از فرمول ویلیام اسکات استفاده شد. بدین منظور
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نفر از دبیران  3) یازدهم به همراه تعاریف عملیاتی، براي کدگذاري به سه کدگذار (2فیزیک (کتاب 
ها برابر و زیر مقوله ،هاتدریس باالي بیست سال) شرح داده شد. کدگذاري مقوله ۀفیزیک با سابق

ها هاي توزیع فراوانی هر مقوله با درصد زیر مقولهدستورالعمل مربوط صورت گرفت. سپس جدول
. درصد توافق سه کدگذار از طریق فرمول ضریب پایایی اسکات محاسبه شد، بدین ترتیب، شدتعیین 

محتوا توسط خود محقّق کدگذاري  بقیۀ/. به دست آمد. سپس 8پایایی ابزار پژوهش در حدود 
 گردید.

لیت محور ) فعا2ها و تصاویر کتاب فیزیک (تا چه میزان متن، تمرین« در پاسخ به سؤال هایافته
ها به صورت نمودارهاي و یافته ،هاي ویلیام رومی واحدها سرشماري شدهبا توجه به مقوله» هستند؟

 آمده است. 6تا  1
 

 
 )2( یزیکمتن چهار فصل ف یرفعالفعال و غ يدرصد واحدها مقایسۀ. 1 نمودار

 
صل دوم1با توجّه به نمودار ( شترین واحد فعال و ف سوم داراي بی صل  داراي کمترین  ) متن ف

صورت  صل به  ضریب درگیري متن هر ف سیم واحدهاي فعال به غیر فعال  ست. از تق واحد فعال ا
 ) آمده است.2و در نمودار ( جداگانه محاسبه شده

 

 
 ) به تفکیک فصل2. ضریب درگیري متن کتاب فیزیک (2نمودار 

فعال
غیرفعال






فصل چهارم فصل سوم فصل دوم فصل اول
فعال    

غیرفعال    
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شترین ضریب درگیري و متن فصل دوم داراي 2با توجه به نمودار ( سوم داراي بی ) متن فصل 
ست. با توجّه به  ضریب درگیري ا  /.)  I < 4 >5/1(ضریب درگیري ویلیام رومی  محدودةکمترین 

ولی فصل دوم و چهارم زیر محدوده بوده و غیر فعال  ،و فعال محورند 4/0فصل اول و سوم باالي 
 و فعالیت محور است.   4/0شوند. به طور کلی ضریب درگیري کل متن، باالي یمحسوب م

 

 
 )2هاي چهار فصل فیزیک (. مقایسه درصد واحدهاي فعال و غیرفعال تمرین3نمودار 

 
داراي بیشترین واحد فعال و فصل  ،هاي اول و دومهاي آخر فصل) تمرین3با توجّه به نمودار (

 .چهارم کمترین واحد فعال را دارا هستند

 

 
 ) به تفکیک فصل2هاي کتاب فیزیک (. ضریب درگیري تمرین4نمودار 

 
صل) تمرین4با توجّه به نمودار ( ویلیام  محدودة) باالتر از 2هاي کتاب فیزیک (هاي آخر کل ف

 شوند. و غیرفعال محسوب می/.) I < 4 >5/1(رومی 

فعال
غیرفعال






فصل چهارم فصل سوم فصل دوم فصل اول
فعال    

غیرفعال    

  

 







هاتمام فصل فصل چهارم فصل سوم  فصل دوم  فصل اول
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 )2درصد واحدهاي فعال و غیرفعال تصاویر چهار فصل فیزیک ( مقایسۀ. 5نمودار 

 
بیشترین واحد فعال و تصاویر فصل  ) تصاویر فصل سوم و چهارم داراي5با توجه به نمودار (

ــتند دوم داراي ــترین واحد  کمترین واحد فعال هس ــل اول بیش ــاویر فص  غیرفعال ودر مقابل، تص
 تصاویر فصل چهارم کمترین واحد غیر فعال را دارند.

 

 
 ) به تفکیک فصل2هاي کتاب فیزیک (. ضریب درگیري تمرین6نمودار 

 
سوم و چهارم در 6با توجه به نمودار ( صل اول و  صاویر ف ضریب درگیري ویلیام  محدودة) ت

ست /.) I < 4 >5/1(رومی صل دوم، آموز را درگیر میو دانش ،ا صاویر ف تر از پایینسازد ولی ت
آید. به طور کلی تصاویر کل کتاب با می حــساببهو غیرپژوهشی  ،ضریب درگیري است محدودة

 . شوندفعال محسوب می 48/0ضریب درگیري 
 توجه به الگوي هاي کتاب باتا چه اندازه متن، تصــاویر و فعالیت«دوم که  در پاســخ به ســؤال

سک خالقیت دانش شدةهدایتخالقیت  سیلۀبهکه  ،کندآموزان را ترغیب میپل ش و تري آن تفکر بی
شند؟ شته با سپس » دا شدند،  سیم  واحدهاي فعال با توجّه به تعریف به دو نوع خالق و کاربرد تق

شد که هر کدام از واحدهاي خالق مربوط به کدام شخّص  سک لهاي چکیک از مؤلفهم ست پل ی
 آمده است. 9تا  7و نمودارهاي  8تا  6هاي ها در جدولاست. یافته

 

فعال
غیرفعال






فصل چهارم فصل سوم فصل دوم فصل اول
فعال    

غیرفعال    
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 هاي خالقیت پلسک) بر اساس شاخص2هاي فیزیک (. تطبیق متن فصل6جدول 

 هافصلتمام چهارمفصل سومفصل دومفصل اولفصل خالقیت پلسک هايشاخص

 اصل توجّه
 7 0 1 1 5 توجّهجلب
 25 5 15 0 5 هدفمند مشاهدة

 18 2 9 2 5 استخراج مفاهیم

 
 
 
 
 

 اصل گریز

 0 0 0 0 0 پذیريانعطاف
 2 1 1 0 0 نماییبزرگ
 0 0 0 0 0 نماییکوچک
 6 1 1 1 3 سازيمعکوس

 6 1 1 0 4 جایگزینی
 10 1 2 4 3 ترکیب

 6 0 3 1 2 توجّه به جزئیات
 0 0 0 0 0 تقویت

 4 0 0 1 3 ارزشیابی
 17 0 2 8 6 در عملکارگیري به تحرّكاصل 

 101 11 35 18 36  خالق
 72 20 16 23 14  کاربرد
 173 31 51 41 50  جمع

 
 101) 2هاي کتاب فیزیک (واحد فعال متن تمام فصـــل 173) از مجموع 6با توجّه به جدول (

 101واحد کاربرد است. از  72و  ،گیردپلسک قرار می شدةهدایت چرخۀکه در  ،واحد خالق است
شاهدةواحد  25توجّه، واحد جلب 7واحد خالق،  ستخراج مفاهیم،  18هدفمند،  م واحد  2واحد ا

مایی، بزرگ ـــازي، واحد معکوس 6ن به  6واحد ترکیب،  10واحد جایگزینی،  6س واحد توجّه 
  چرخۀکه با توجّه به  ،کارگیري در عمل به دســت آمدواحد به 17واحد ارزشــیابی و  4جزئیات، 

ــدةهدایت ــک، به طور کلی متن کل کتاب فیزیک ( ش ــتر به 2خالقیت پلس ــاهدة) بیش هدفمند  مش
ـــتخراج مفهوم و به پرداخته ـــت و اس هاي بعدي اهمیت قرار دارند. کارگیري در عمل در رتبهاس

 رند.ها، واحدي ندافصل ينمایی و تقویت در متن کلیهپذیري، کوچکهاي انعطافمؤلفه
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 ) از نظر پرداختن به اصول خالقیت پلسک2متن چهار فصل فیزیک ( مقایسۀ. 7نمودار 

 
شان می7با توجه به نمودار ( صل ) نتایج ن شترین میزان توجّه به ا سوم داراي بی صل  دهد متن ف

کمترین میزان توجّه به این اصــل اســت. ولی در  اول خالقیت (اصــل توجّه) و فصــل دوم، داراي
صل چهارم کمترین میزان  شترین توجّه و ف صل اول، بی صل گریز) متن ف صل دوم (ا پرداختن به ا
صل تحّرك) را  سوم خالقیت (ا صل  شترین میزان توجه به ا صل دوم بی توجه را دارند. در نهایت ف

 دارد، درحالی که در فصل چهارم به این اصل پرداخته نشده است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

اصل توجه
اصل گریز 

اصل تحرك





فصل 
چهارم

فصل 
سوم

فصل دوم فصل اول

اصل توجه    

اصل گریز     

اصل تحرك    
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 هاي خالقیت پلسک) بر اساس شاخص2هاي فیزیک (اي آخر فصله. تطبیق تمرین7جدول 

 هاتمام فصل فصل چهارم سومفصل فصل دوم فصل اول خالقیت پلسک هايشاخص

 اصل توجّه
 2 0 0 1 1 توجّهجلب
 15 6 5 1 3 هدفمند مشاهدة

 17 3 2 8 4 استخراج مفاهیم

 
 
 
 
 

 اصل گریز

 1 0 1 0 0 پذیريانعطاف
 4 1 0 0 3 نماییبزرگ
 1 0 0 0 1 نماییکوچک
 0 0 0 0 0 سازيمعکوس

 3 0 0 3 0 جایگزینی
 6 2 1 0 3 ترکیب

 15 4 5 0 6 توجّه به جزئیات
 0 0 0 0 0 تقویت

 3 0 1 1 1 ارزشیابی
 1 0 0 1 0 کارگیري در عملبه اصل تحرّك

 68 16 15 15 22 خالق 
 35 3 6 17 9 کاربرد 
 103 19 21 32 31 جمع 

 
واحد  68)، 2هاي کل کتاب فیزیک (واحد فعال تمرین 103) از مجموع 7با توجه به جدول (

ست و  ست. از  35خالق ا شاهدةواحد  15توجه، واحد جلب 2واحد خالق،  68واحد کاربرد ا  م
ند،  فاهیم،  17هدفم ـــتخراج م حد اس طاف 1وا حد انع حد بزرگ 4پذیري، وا مایی، وا حد  2ن وا

ست آمد، امّا با 15واحد ترکیب و  6واحد جایگزینی،  3نمایی، کوچک واحد توجه به جزئیات به د
سک، به مؤلفههدایت چرخۀتوجه به   هايسازي و تقویت در تمرینهاي معکوسشده خالقیت پل

 ها توجّه نشده است.فصلآخر تمام 
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 هاي آخر چهار فصل از نظر پرداختن به اصول خالقیت پلسکتمرین مقایسۀ. 8نمودار 

صل ) تمرین8با توجه به نمودار ( صل اول خالقیت و ف شترین میزان توجّه به ا صل دوم داراي بی هاي ف
ن دوم (اصل گریز) فصل اول، بیشتریاول کمترین میزان توجّه به این اصل هستند. ولی در پرداختن به اصل 

صل دوم، کمترین میزان توجه را دارند سوم  ،توجّه و ف صل  شترین میزان توجه به ا صل دوم بی و در نهایت ف
نشده  ها به این اصل پرداختهفصل بقیۀها را دارد، درحالی که در فصل بقیۀخالقیت (اصل تحرك) نسبت به 

 است. 
 هاي خالقیت پلسک) بر اساس شاخص2هاي فیزیک (ل. تطبیق تصاویر تمام فص8جدول 

 هافصلتمام چهارمفصل سومفصل دومفصل اولفصل پلسکخالقیت هايشاخص

 اصل توجّه

 6 1 0 0 5 توجّهجلب

 18 4 6 4 4 مشاهده هدفمند

 0 0 0 0 0 استخراج مفاهیم

 
 
 
 
 
 اصل گریز

 0 0 0 0 0 پذیريانعطاف

 0 0 0 0 0 نماییبزرگ

 0 0 0 0 0 نماییکوچک

 0 0 0 0 0 سازيمعکوس

 1 0 0 1 0 جایگزینی

 0 0 0 0 0 ترکیب

 5 1 3 0 1 توجه به جزئیات

 0 0 0 0 0 تقویت

 1 0 1 0 0 ارزشیابی

 1 0 0 0 1 عمل در کارگیري به اصل تحرّك

 32 6 10 5 11 خالق 

 25 4 2 6 13 کاربرد 

 57 10 12 11 25 جمع 

اصل توجه
اصل گریز 

اصل تحرك






فصل چهارم فصل سوم فصل دوم فصل اول
اصل توجه    

اصل گریز     

اصل تحرك    
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ـــاویر کل کتاب فیزیک ( 57) از مجموع 8با توجه به جدول (  واحد  32)، 2واحد فعال تص
ست که در  سک قرار می شدةهدایت چرخۀخالق ا ست. از  25گیرد و پل واحد  32واحد کاربرد ا

ـــاهدةواحد  18توجه، واحد جلب 6خالق،  واحد توجه به  5واحد جایگزینی،  1هدفمند و  مش
ـــیابی و واحد ارز 1جزئیات،  ـــت آمدواحد به 1ش   چرخۀکه با توجه به  ،کارگیري در عمل به دس

هاي است. مؤلفه هدفمند پرداخته مشاهدةخالقیت پلسک، تصاویر کل کتاب بیشتر به  شدةهدایت
ســازي، ترکیب و تقویت در نمایی، معکوسنمایی، کوچکپذیري، بزرگاســتخراج مفاهیم، انعطاف

 .تصاویر کتاب واحدي ندارند

 
 ) از نظر پرداختن به اصول خالقیت پلسک2تصاویر چهار فصل فیزیک ( مقایسۀ. 9نمودار 

 
شان می9با توجه به نمودار ( صل  ،دهد) نتایج ن شترین میزان توجه به ا صل چهارم بی صاویر ف ت

و فصل سوم کمترین میزان توجه به این اصل را دارند. ولی در پرداختن  ،اول خالقیت (اصل توجه)
و  ،به اصل دوم (اصل گریز) متن فصل سوم بیشترین توجه و فصل اول کمترین میزان توجه را دارد

که  درحالی ،در نهایت فصل اول بیشترین میزان توجه به اصل سوم خالقیت (اصل تحرك) را دارد
 اند. این اصل نپرداخته ها بهفصل بقیۀتصاویر 

 گیريبحث و نتیجه
ه ریاضی فیزیک از دیدگا رشتۀیازدهم  پایۀمحتواي کتاب فیزیک هدف از این پژوهش، بررسی 

هاي که بعد از کدگذاري جمالت کتاب و قرار دادن کدها در مقوله ،الگوي خالقیت پلسک بود
  مربوطه و سرشماري، نتایج زیر حاصل شد:

اصل توجه

اصل تحرك







فصل چهارم فصل سوم فصل دوم فصل اول
اصل توجه    

اصل گریز     

اصل تحرك    
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هاي اول و /.)، فصلI < 4 >5/1از نظر درگیري متن، با توجه به ضریب درگیري ویلیام رومی ( -
شوند. در این میان، متن فصل هاي دوم و چهارم غیرفعال محسوب میفعال و فصل )2( سوم فیزیک

سوم، بیشترین ضریب درگیري و متن فصل دوم، کمترین ضریب درگیري متن را دارد. در مجموع، 
ولی به دلیل  ،شود/. از نظر ویلیام رومی فعال محسوب می41کل کتاب با ضریب درگیري  متن

) بیشتر به سمت 2در نتیجه، متن کتاب فیزیک ( .نزدیک بودن به ابتداي بازه، درگیري متن کم است
 آموز به سمت داشتن نقش فعال.مطالب علمی است تا وادار کردن دانش ارائۀ

هاي آخر هر فصل با توجه به ضریب درگـــیري ویلیام رومی تمــــریناز نظر درگـیري، در  -
)5/1< I < 4و غیرفعال  ،/.) هر چهار فصل، داراي ضریب درگیري بیش از این محدوده هستند

هاي  هاي آخر فصل دوم بیشترین ضریب درگیري و تمرینشوند. در این میان تمرینمحسوب می
هاي کل کتاب با ضریب ا دارا هستند. در مجموع، تمرینفصل چهارم کمترین ضریب درگیري ر

بارتی، به ع .و نیاز به بازنگري دارند ،و نامناسب هستند از نظر ویلیام رومی غیرفعال 16/17درگیري 
و تحلیل است و در  و مجبور به تجزیه ،شودآموز در هر تمرین، با موضوعی جدید مواجه میدانش

را براي درك  ايۀ اولیهخمیرمای آمـوزو مسائلی توجه دارد که دانشکتاب به سؤاالت  برخی موارد
 یابد.در متن کتاب نمی هاآنو پاسخ به 

هاي اول، /.) فصلI < 4 >5/1از نظر درگیري تصاویر با توجه به ضریب درگیري ویلیام رومی ( -
فصل چهارم شوند. در این میان تصاویر سوم و چهارم فعال و فصل دوم غیرفعال محسوب می

بیشترین ضریب درگیري و تصاویر فصل دوم، کمترین ضریب درگیري را دارند. در مجموع تصاویر 
ولی باز هم به دلیل  ،شوند/. از نظر ویلیام رومی فعال محسوب می48کل کتاب با ضریب درگیري 

تاب نیز مانند کو در نتیجه تصاویر  ،نزدیک بودن به ابتداي بازه، درگیري تصاویر تا حدودي کم بوده
مطالب علمی، مفاهیم  ارائۀبه سمت  ،آموز را به فعالیت و فکر وادار سازنددانش کهاینمتن، بیشتر از 

 روند.و حقایق پیش می

ها غیرفعال هستند. فصل چهارم فصل اول و سوم از نظر متن و تصاویر فعال و از نظر تمرین -
از  کدام فصل دوم در هیچ آید امّاولی در تصاویر، فعال به حساب می ،متن و تمرین غیرفعال دارد

 شود و نیاز به بازنگري کامل دارد.هاي آخر فصل و تصاویر فعال محسوب نمیموارد متن، تمرین

درصد به اصل توجه از اصول خالقیت پلسک با 50)، حدود 2در متن کل کتاب فیزیک ( -
فمند و استخراج مفاهیم) توجه شده است. این در حالی است که توجه، مشاهده هدهاي (جلبمؤلفه

سازي، جایگزینی، نمایی، معکوسنمایی، کوچکپذیري، بزرگهاي (انعطافاصل گریز با مؤلفه
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ل) مکارگیري در عو اصل تحرك با مؤلفه (به ،ترکیب، توجه به جزئیات، تقویت و ارزشیابی)
به طور کلی در متن کل کتاب به اصل تحرك بسیار کم توجه  دهند.مانده را تشکیل میدرصد باقی50

 شودآمـوزان میهاي خالقانه در دانششده است. از آنجا که رعایت اصل تحرك باعث انجام فعالیت
که مراحل قبلی به درستی پیموده شده باشند  چند نهـایی در بـروز خالقیـت اسـت هر مرحلۀو 

کند و در نتیجه آموزش خـالقیت پلسک را کامل نمی شدةهدایت چرخۀعدم وجود این اصل، 
 گیرد.صورت نمی

شده  درصد به اصل توجّه پرداخته 50) نیز حدود 2هاي کتاب فیزیک (هاي آخر فصلدر تمرین -
دهند. در مانده را تشکیل میدرصد باقی 50است. این در حالی است که اصل گریز و اصل تحرك 

درصد). به عبارت دیگر  2به اصل تحرك بسیار کم توجه شده است (حدود  هاي کل کتابتمرین
پلسک در  شدةهدایت چرخۀتوان گفت ها، اصل تحرك را نداریم و میهاي آخر فصلدر تمرین

 آموزان شوند.توانند باعث ایجاد عمل خالقانه در دانشنمی هاشود و تمرینها نیز کامل نمیتمرین

 درصد به اصل توجه پرداخته80) به مقدار بسیار زیاد؛ حدود 2فیزیک ( در تصاویر کل کتاب -
مانده را تشکیل درصد باقی20شده است. این در حالی است که اصل گریز و اصل تحرك فقط 

ها، در تصاویر کتاب نیز به اصل هاي آخر فصلدهند. بر این اساس، در مقایسه با متن و تمرینمی
ا کامل خالقیت پلسک ر چرخۀاست. بنابراین، تصاویر کل کتاب نیز توجه شده تحرك بسیار کم 

 به ایجاد و افزایش خالقیت در یادگیرندگان کمک نمایند. توانندو نمی کنندنمی
 باید یتخالق مورد در قضاوت براي تناسب و تازگی اصلی معیار دو خالقیت، تعاریف به توجه با
 ) نشان2( فیزیک يمحتوا یکمّ یلو تحل یجنتا یاز طرف). Li, 2011( شود گرفته نظر در

 تحرك و گریز اصل يهااز مؤلفه یبرخ فقط و ،کتاب بر اصل توجه بوده یددهد که تأکیم

 اندك یارها بسمؤلفه یترعا یزانم ي کهطوربه ؛قرار گرفته است یتمورد عنا

 فصول یبرخ یدرو با یناز ا ؛ها در همۀ ابعاد وجود ندارداکثر مؤلفه یتالزم در رعا یو هماهنگ

پژوهش  ینا يهایافته. شود يبازنگر یتخالق يهاانطباق با مؤلفه یزان) به لحــاظ م2( یزیکف تابک
  .Kāveh & Hedāyati, )2017،( Pakravan et alاز جمله  یقبل يهاپژوهش یجبا نتا

 یجنتا یراز ؛دارد یخوانهم یکتب درس یرسا یبررسدر ) 2013( ,Assareh, et alو  )2017(
با توجه به  یتو پرورش خالق يتفکر و رشد فکر یجادا هايیتفوق به موقع حاصل مطالعات

 یــتموقع بررسی مورد هايکتاب که اندکرده بیانو  ,اندپرداخته یدرس يو محتوا یآموزش اهداف
 .آموزان فراهم نکردندرا در دانش یتدر پرورش تفکر و خالق یالزم و کاف
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 ادد افزایش را خالق تفکر هايتوانایی توانمی آموزش و مداخله طریق از دهدمی نشان تحقیقات
)Doron, 2017.( نظران در امر آموزش و پرورش خالقیت این است که: اگر بخواهیم، نظر صاحب

آموزان کشور از امکان آموزش تفکر واگرا برخوردار باشند، باید تغییرات کلی در نظام همه دانش
 هاي تحقیق به منظور افزایش محتواي فعالآموزش و پرورش داده شود. بدین منظور با توجه به یافته

هاي دوره دوم متوسطه خصوصًا فیزیک برخی از الگوي چرخشی خالقیت در کتاب و توجه به
 گردد:کاربردي به شرح ذیل ارائه می پیشنهادهاي

هاي فیزیک، سهم هر یک از مفاهیم انتقال دانش، تمرین و تکرار و در تنظیم محتواي کتاب -
 پرورش خالقیت رعایت شود. 

هاي ضعیف و مفقود، هستند. حلقه زنجیر به هم متصل هاي یکهاي خالقیت مانند حلقهگام -
برند. نویسندگان کتاب باید در تنظیم مفاهیم اصلی کتاب، به این موضوع این زنجیر را از بین می

 ها به صورت متناسب رعایت گردد.توجه داشته باشند که سهم تمام گام
که بسیار کم به آن توجه  ،پلسک است شدةهدایت چرخۀاصل تحرك از جمله اصول مهم در  -

 کتاب به این قسمت از چرخه، توجه بیشتري شود. شود در تجدید چاپمی شده است. پیشنهاد
آموز در بعضی از سؤاالت براي افزایش خالقیت از دانش» تحقیق کنید«بهتر است به جاي  -

 خواسته شود که خودش براي اجراي فعالیت یک روش را پیشنهاد دهد. 
 خواهندطلبند، یا از یادگیرندگان میهاي مختلفی را میحلهایی که راهت و مسئلهطرح سؤاال -

ن به تواند سهم پرداختو تحلیل نمایند، میمفاهیمی را باهم ترکیب کنند، و یا اجزاي سؤال را تجزیه 
 اصل گریز را افزایش دهد.

و  ،هاحلو ارزیابی راه ،هاحلراه مقایسۀحل و درخواست شده با چند راههاي حلطرح مسئله -
تواند اصل گریز را در کتاب تقویت حل جدید از یادگیرنده، مییک راه ارائۀدر نهایت، درخواست 

 کند.
توان واحدي تحت عنوان می» آزمایش کنید«در تنظیم محتواي کتاب خصوصاً در قسمت  -

 .زندفیزیک را بسا سادةود ابزارهاي و به یادگیرندگان پیشنهاد ش ،در نظر گرفته شود» بسازیم«
توان سهم اصل تحرك را در کتاب افزایش هاي ساده و جدید میتعمیم فکر ساختن وسیله ،همچنین

 داد.
نظران تعلیم و تربیت بر تدریس علوم، خصوصاً فیزیک به روش رغم تأکید زیاد صاحبعلی -

و درس فیزیک بـه روش سنتی  ،نیسترسد همچنان محتواي کتاب کامالً فعال فعال، به نظر می
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هاي جدیـد از جملـه روش شود تجربیات یادگیري بر اساس روششود. پیشنهاد میآموزش داده می
 اکتشافی و ... تدوین شود.

هاي راهنماي معّلم نیز در این عالوه بر توجه به محتواي فعال کتاب درسی، خوب است کتاب -
هاي ضمن خدمت در جهت آگاهی معلّمان همچنین دوره ،شوند ي آموزش فعال) نوشتهراستا (نحوه

 آموزان برگزار گردد.براي چگونگی تدریس فعال و پرورش خالقیت در دانش
 شود: گران توصیه میپژوهشی نیز به پژوهش نظر از

هاي فیزیک (سال دهم و دوازدهم)، را نیز از هاي دوره دوم متوسّطه و کتابمحتواي سایر کتاب -
 .دیدگاه الگوي آموزش خالقیت پلسک، ارزیابی نمایند

 هاي سایر کشورها خصوصاً کشورهايهاي فیزیک را به صورت تطبیقی با کتابمحتواي کتاب -
 موفق در آموزش فعال و آموزش خالقیت مقایسه نمایند.
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Introduction  
Textbooks, as the preliminary medium for expressing thoughts and 

exploring/discussing ideas, play a vital role in learning. In centralized 
educational systems of countries such as Iran, teaching and learning are 
often textbook-based. In some cases, the selection of inefficient and 
improper materials along with the inconsistency between the difficulty 
level of materials and comprehension level of students make the learning 
task difficult and unlikely to produce the desired results. Therefore, in 
designing an effective textbook, educational activities and learning 
experiences should be formulated in such a way that they reinforce each 
other. Moreover, they should be consistent with students’ capabilities to 
develop the desired behavioral patterns in them. Consifering these, 
textbook analysis should be done in order to maximize the effectiveness of 
educational activities and curricula. Content analysis is a research method 
that systematically and objectively describes the obvious content of 
communication. In this method, messages and information are 
systematically coded and properly categorized so that the researcher can 
analyze them quantitatively. Plsek (1997), as one of the experts in the field 
of content presentation in curriculum planning, emphasizes the importance 
of students’ activities and considers creativity training process in 
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curriculum content as the goal of education. Plsek totally reformulates 
training as a subjective, rather than objective, process from objective to 
subjectiverelying on research and exploration. According to him, in simple 
terms, guided creativity entails  having purposeful mental movements 
which can help students that avoid being trapped in cognitive mechanisms 
during their process. In proposing his creativity training model for in 
natural sciences, Plsek stated that every day we live in this world like any 
other person, but creative thinking, careful observation of the world, and 
thoughtful analysis begin with how problems can lead to an answer or 
failure. These mental activities can create a reservoir of concepts in 
memory which, in turn, can lead to the production of new ideas. This way, 
our minds, in an attempt to address specific needs, actively search for the 
connection between the existing concepts as well as the balance between 
satisfaction and instant judgment, and pick up and reinforce new ideas 
picking up and reinforcing new ideas. Ideas cannot be constructive 
unlessthey are implemented, i. e. every new idea which is implemented 
and put in to practice can change our world and lead to the cycle of 
observation and analysis. 

 
Research Questions  
The aim of this study was to analyze the content of the Physics 

Textbook 2 for Iranian students of Mathematics and Physics at Grade 11 . 
To this end, Plsek’s Creativity Training Model in natural sciences was 
used. The study, Specifically, is anattempt to answer the following researh 
questions: 

With How actively the texts, exercises, and figures of the Physics 
Textbook 2 are presented through the newly adopted approach to the 
textbook compilation? 

Considering Plsek’s guided creativity model , to what extent do the 
texts, figures, and activities of the textbook can lead to creativity 
development in Iranian students of Mathematics and Physics at Grade 11? 
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Method  
This research was conducted through the use of quantitative content 

analysis method. The statistical population study material was the new 
published  Physics Textbook 2, compiled during 2017-2018 academic 
years for Iranian students of Mathematics and Physics at Grade 11. The 
book was presented in 134 pages and included four chapters on static 
electricity, electric current and direct current circuits, magnetism, and 
electromagnetic induction and alternating current, respectively. The 
context unit of the research study sample were the texts, figures, and final 
exercises of each chapter and the record unit included topics of the 
textbook. Sample size was exactly the same as population size. To analyze 
the textbook content, a five-stage coding scheme was implemented. In the 
first stage, the context and record units were identified. Categories of the 
William Romay method  were then used to differentiate between active 
and inactive units . In the third stage, the participation coefficient was 
determined for each part and inactive units were excluded. In the fourth 
stage, the active units were divided into applied and creative categories 
and applied category was dismissed. Finally, the creative units were coded 
based on indicators of Plsek’s guided cycle in stage five. 

 
Results  
The obtained results revealed that the texts, exercises, and figures of 

the textbook focused 50, 50, and 78% on the attention principle, 
respectively, 33, 48, and 19% on the escape principle, respectively; and 
17, 2, and 3% on the movement principle, respectively. Accordingly, it 
was concluded thatthe content of the Physics Textbook 2 was not balanced 
in terms of the Creativity Training model resented by Plsek (1997) and the 
textbook did not well conform to the three principles of attention, escape, 
and movement, either. As a consequence, the book may pose challenges to 
creativity developmen in learners. 
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Discussion 
Based on the broad definitions of the term creativity, novelty and 

appropriateness are two main criteria for making judgements about 
creativity. The results of quantitative content analysis of the Physics 
Textbook 2 indicated that while there was special emphasis on the 
attention principle in the textbook, the other two principles of escape and 
movement were considered only in some aspects. Therefore, 
comprehensive observance of the creativity components was not well met 
and most of the components were disregarded. Accordingly,  revision of 
some chapters of the textbook in terms of the level of compliance with 
creativity components seems necessary. The results of this study were in 
accordance with those of the previous studies dealing with other textbooks. 
Previous studies have addressed intellectual growth and creativity 
development in terms of educational goals and curriculum content, 
revealing that the surveyed textbooks do not provide reasonable and 
sufficient grounds for intellectual growth and creativity development in 
students. 

Keywords: physics textbook, content analysis, plsek’s creativity 
training model 
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