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تحلیل محتوای علوم پایه ی ششم ابتدایی مبتنی بر الگوی خالقیت پلسک
(بررسی میزان درگیر شدن یادگیرنده با محتوا)
مجتبی امینی
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چکیده
هدف :این پژوهش به منظور ارزیابی و تحلیل محتوای کتاب علوم ششم ابتدایی از دیدگاه چرخه آموزش خالقیت پلسک انجام
شد و به بررسی میزان انطباق محتوای کتاب درسی علوم پایه ششم ابتدائی با مؤلفه های خالقیت پلسک براساس معیارهای
محاسباتی ویلیام رومی پرداخته است .روش :دراین تحقیق از روش «تحلیل محتوا» به شکل تجزیه و تحلیل کمی استفاده شده
است .این روش توسط «ویلیام رومی» برای بررسی کتب علوم پیشنهاد گردیده است و از طریق آن می توان میزان ارائه فعال
محتوا را مورد بررسی قرار داد .جامعه آماری پژوهش شامل کتاب علوم ششم ابتدایی می باشد .اطالعات مربوط به نحوه ارائه
محتوای کتاب علوم تجربی پایه ی ششم با استفاده از طرح پیشنهاد شده به وسیله «ویلیام رومی» جمع آوری شده ،سپس با
استفاده از چرخه خالقیت هدایت شده پلسک محتوای واحدهای خالق مورد بررسی وارزیابی قرارگرفت .یافته ها :در تجزیه و
تحلیل اطالعات از ضریب درگیری با محتوا که به وسیله ویلیام رومی پیشنهاد شده ،استفاده گردید که ضریب درگیری حاصله
 0/66به دست آمد و سپس با استفاده از چرخه خالقیت هدایت شده پلسک محتوای واحدهای خالق مورد بررسی و ارزیابی
قرار گرفت که نمایانگر پرداختن به سطح آمادگی بیش از سایر سطوح می باشد .نتیجه گیری :براساس یافته های تحقیق می
توان نتیجه گرفت کتاب علوم ششم ابتدایی به لحاظ میزان درگیر شدن یادگیرنده با محتوا فعال محسوب می شود اما به لحاظ
میزان انطباق با مؤلفه های خالقیت نیاز به بازنگری دارد.
واژههای كلیدی :تحلیل محتوا،خالقیت،روش رومی،الگوی پلسک
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مقدمه
کتاب های درسی به خاطر اهمیت زیادی که در تعیین محتوا و خط مشی آموزشی دارند ،کانون توجه دست اندرکاران آموزش
و پرورش می باشند .اهمیت کتب های درسی در نظام های آموزشی متمرکز مانند ایران که تقریباً تمام عوامل آموزشی براساس
محتوای ان تعیین و اجرا می شود بیش از سایر انواع نظام های آموزشی است و به خاطر همین اهمیت بیش از اندازه است که
صرف وقت نیروهای متخصص در ارزشیابی و تحلیل کتب های درسی می تواند راه گشای حل بسیاری از مشکالت جاری
اموزش باشد .در حال حاضر کتاب ه ای درسی یکی از مهم ترین مراجع و منابع برای یادگیری به شمار می آیند .نظام آموزشی
فعلی کشور ،یک نظام متمرکز و برنامه درسی آن منحصر به کتاب درسی است که در کل کشور استفاده می شود( .مشایخ،
.)8971
این در حالی است که با توجه به وسعت کشور ،تنوع و تعدد ارقام و مشکالت ناشی از آن ،رشد سریع علوم ،تیییر سریع در
هنجارها و ارزش های اجتماعی ،ضرورت دارد که کتاب های درسی با دقت کافی و در حد امکان ،عاری از عیب و نقص و
مطابق با اهداف تعیین شده و اصول علمی تألیف شوند (یارمحمدیان .)8916 ،پژوهش ها نشان می دهد که «کارآمدترین
استراتژی برای ایجاد امنیت پایدار و تأمین آینده بلند مدت ،سرمایه گذاری در آموزش و پرورش است» (پریموراک.)8001 ،8
اهمیت خالقیت در برنامه درسی و سیاست های آموزشی ،به اندازه اهمیت آن در تجارت ،صنعت و اقتصاد عمومی می باشد.
(ال گامالش)8001 ،
خالقیت همواره مفهومی پیچیده بوده است و نظریه ها و تعاریف گوناگونی که تاکنون درباره آن ارائه شده است ،غالباً هر کدام
از جنبه ای خاص از آن را مورد تأکید قرار داده اند .در ذیل تعدادی از تعاریف بیان میگردد.
 خالقیت توانایی خلق ایده ها یا مصنوعاتی است که جدید ،شگفت انگیز و ارزشمند هستند. -خالقیت فعالیت های تخی لی طرا حی شده ای است که حاصل آن ،خلق محصوالت جدید و ارزش مند است .کاستلو
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( )8007و میتلند ،)8376( 9فرایند خالقیت را این گونه توضیح داده اند« :فرآیند خالقیت در قالب ایده ها ،افکار ،تصاویر ،رنگ
ها ،اشکال ،کلمات ،تخیالت ،رؤیاها ،هیجانات و احساسات بی بدیل در ضمیر خودآگاه فرد ظاهر می شود» (میتلند .)8001 ،از
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بررسی تعاریف فوق نتیجه می گیریم خالقیت عبارت است از توانایی نگرش متفاوت به مسائل ،ارائه راه کارهای نو ،پرداختن به
مسئله از زوایای جدید و اندیشیدن به راه های غیرمعمول و متعارف براساس برقراری ارتباط بین آموخته ها و تجربیات پیشین
و افزودن تازه های نوین به آن در مواجهه با مسائل غیرمترقبه و جدیدی که مجموعه پاسخ ها و راه حل های گذشته قادر به
حل آن نمی باشند» (افشار کهن .) 8911 ،پلسک برای ارزیابی خالقیت مدلی چهار مرحله ای را پیشنهاد می کند که شامل
آمادگی ،4تخیل ،1توسعه 6و عمل 7می باشد.
ما از این چهار مرحله برای تشخیص ابزار خالقیت هدایت شده استفاده خواهیم کرد.
 -8آمادگی با توجه عمیق نسبت به وضع موجود :به نظر پلسک ،توجه عمیق ،چیزی فراتز از دانش و اطالعت است .در حالت
بصیرت ،فرد به گونه ای خاص موقعیت را می نگرد ،روابط را تحلیل می کند و آنها را به صورت یک ساختار یا سیستم تجسم
می کند .درک روابط به طور عمیق ،فرد را متوجه کاستی ها ،کمبودها و مشکالت می کند.
 -8تخیل :این مرحله ،تفکر درباره راه های عبور از وضع موجودوگریزازموقعیت فعلی است .در این حالت تصورات جدید همراه با
راه حل های نو ارائه می گردد و مشاهدات در قالب فرضیه ها بیان می گردد.
 -9توسعه :برای ادامه فعالیت به انگیزه ،شور و هیجان و پشتوانه الزم برای توسعه عالیق نیاز است .ارتقاء بخشیدن به سطح
فعالیت ها ،بررسی فرضیات توسعه روابط بین فرضیه ها و پیوند زدن آنها با قدرت تحمل ،سازگاری و روحیه مداری اجتماعی،
می تواند انگیزه افراد خالق را برای ادامه کار افزایش دهد.
 -4عمل :افراد خالق می توانند فرضیه های تأیید شده خود و دیگران را با پشتوانه انگیزشی الزم به عمل تبدیل کنند .اجرای
فرضیه های پذیرفته شده می تواند فضای روانی و اجتماعی خالقیت را مؤثر سازد .در این مرحله تفکر انتقادی و تفکر خالق در
هم آمیخته می شود و تفکر سطح باال شکل می گیرد« .قاسمی و جهانی.)8917 ،
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مدل چرخه خالقیت هدایت شده پلسک ()8337
تحلیل محتوا چیست؟
فن پژوهش عینی ،اصولی و احتماالً کمی در محتوا به منظور تفسیر که آن را تحلیل محتوا می گویند تفکر بنیادی تحلیل
محتوا عبارت است از قرار دادن اجزای یک متن در مقوالتی که از پیش تعیین شده اند البته تحلیل محتوا تنها محدود به متن
و نوشته نمی شود بلکه می تواند شامل سایر مطالب از جمله تصاویر ،نقشه ها و نمودارها نیز باشد.
تحلیل محتوا از نظر برنارد و برلسون ،وی معتقد است که تحلیل محتوا یک شیوه تحقیق برای توصیف عینی منظم و کمی
محتوای آشکار ارتباطات است .تحلیل محتوا از نظر بارکوز ،وی معتقد است که تحلیل محتوا عبارت است از تحلیل علمی،
جامع ،دقیق و منظم پیام های ارتباطی.
روش ویلیام رومی در تحلیل محتوای كتب درسی:
ویلیام رومی یکی از صاحب نظران تعلیم و تربیت کتاب خود را به نام «تکنیک های پژوهشی در آموزش علوم» را در سال
 8316ارائه کرد .روش او چنان که خود او معتقد است ،یک روش تحلیل کمی است که به توصیف عینی و منظم محتوای
آشکار مطالب درسی و آزمایشگاهی می پردازد .مراحل اصلی تحلیل محتوا عبارتند از :تعیین هدف ،نمونه گیری ،رمز گذاری و
مقوله بندی و ارزیابی عینی طبقه ها .هدف روش تحلیل محتوای ویلیام رومی ،بررسی این موضوع است که آیا کتاب و محتوای
مورد نظر ،دانش آموزان را به طور فعال با یادگیری درگیر می نماید؟ به عقیده ویلیام رومی کتابی مناسب تلقی می شود که به
صورت فعال ارائه شده است .بعد از مشخص کردن مقوله های فعال ،غیرفعال و خنثی ،مقوله های فعال را جدا کرده و از آنها در
تشخیص میزان خالقیت کتاب با توجه به مقیاس های روش پلسک استفاده می کنیم.
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تفسیر نتایج در روش تحلیل محتوای ویلیام رومی
در نهایت بعد از اینکه ضریب درگیری (شاخص درگیری) دانش آموز با محتوا مشخص گردید ،نوبت تفسیر نتایج فرا می رسد.
ضریب درگیری دانش آموز با محتوا عددی است که نشان دهنده میزان فعال بودن محتوا است.
دامنه این عدد بدست آمده ممکن است از صفر تا بی نهایت باشد ،اما به نظر ویلیام رومی زمانی یک کتاب درسی ،فعال است
که ضریب درگیری آن بین  0/4تا  8/1باشد:

 >0/4ضریب درگیری >.8/1

ضریب درگیری کمتر از  0/4بیانگر این است که کتاب فقط به ارائه اطالعات علمی می پردازد و از فراگیران می خواهد ت در
پی حفظ کردن مطالب علمی ارائه شده باشند .در چنین کتابی دانش آموز نقش فعالی را در امر یادگیری به عهده ندارد .از
طرف دیگر ضریب دیگری بزرگ تر از  8/1نمایانگر کتابی است که در مورد هر جمله یا سؤال از دانش آموز می خواهد تا به
نوعی تجزیه و تحلیل انجام دهد و به فعالیت بپردازد .از نظر ویلیام رو ی این کتاب نیز به صورت غیرفعال ارائه شده است ،زیرا
فعالیت زیادی می طلبد در حالی که به اطالعات کافی و شرایط فراگیر توجه نمی شود .به عبارت دیگر هر کتاب که به صورت
فعال ارائه می شود باید حداقل  %90و حداکثر  %70مطالب و موضوعات علمی را ارائه دهد ،در غیر این صورت محتوای کتب
غیرفعال خواهد بود.
دستاوردهای علمی و یافته های پژوهشی زیادی تاکنون در زمینه خالقیت و نیز تحلیل محتوای کتب درسی صورت گرفته
است .در پژوهشی که توسط ردی سارسانی ) 8003( 1به منظور بررسی رابطه بین خالقیت و متییرهای شناختی ،انگیزه ،منافع
دانش آموزان و تصورات و تجربه های کالس درس روی  979دانش آموز انجام شد ،دانش آموزان در سه گروه با خالقیت باال،
متوسط و پایین براساس نمرات آزمون تفکر خالق جای گرفتند ،نتایج پژوهش نشان داد دانش آموزان بسیار خالق ،نسبت به
مسئله تشویق معلم در کالس ،نگرش مطلوب تری در مقایسه با سایر گروه های دانش آموزی داشتند.
فرشید قاسمی و جعفر جهانی ( )8917در پژوهشی با عنوان “ارزیابی اهداف و محتوای کتاب های علوم تجربی دوره ابتدایی از
دیدگاه الگوی آموزش خالقیت پلسک” به این نتیجه رسیدند که حدود  6/1درصد اهداف این کتاب ها در طبقه آفریدن قرار
دارند و محتوای کتاب های علوم با توجه به چرخه خالقیت هدایت شد ه پلسک و تکنیک ویلیام رومی نیز توسط آنها ارزیابی
شد که نتایج حاکی از ضریب درگیری خالق کمتر از  0/81بود.
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تحقیقی در زمینه بررسی مسائل آموزش علوم در دوره راهنمایی تحصیلی توسط مرتضی خلخالی به عنوان پایان نامه
کارشناسی ارشد در سال  8911صورت گرفت ،نتایج زیر بدست آمد .آموزش علوم در دوره راهنمایی عمالً بازده مؤثری در
زمینه پرورش مهارت های ذهنی و عملی و همچنین کسب ارزش ها و نگرش های مطلوب انسانی ندارد .تحقق بخشیدن به
هدف های آموزش مستلزم رسیدگی جدی به کلیه متییرهای مؤثر بر فراگیری دانش آموزان است .برنامه ها و کتاب های علوم
تجربی دوره راهنمایی در بسیاری از موارد در جهت تحقق بخشیدن به هدف های کلی آموزش و پرورش و هدف های آموزش
علوم نمی باشد.
در تحقیق دیگری که توسط عالمعلی احمدی ( )8910با عنوان “ بررسی و مطالعه عوامل مؤثر در تعیین محتوای کتاب های
علوم تجربی دوره راهنمایی” انجام شد ،نتایج زیر به دست آمده است
 میزان تناسب محتوای درسی علوم با هدف ها ناچیز است. محتوای کتاب ها با نیازها و موقعیت جامعه ایران متناسب نیست محتوای کتاب های علوم با ماهیت و خصوصیات یادگیرنده در این سنین هماهنگی کمتری دارد.روش تحقیق
روش پژوهش از نوع تحلیل محتوا و با محدود سازی آن به کمیت نگری است .تحلیل محتوا می توان روش خوبی برای بررسی
متون درسی باشد.کرلین جر آنرا به روش مطالعه و تجزیه و تحلیلی نظام مند ،عینی و کمی به منظور سنجش متییرها تعبیر می
کند .باور ،به شش نوع از طرح های تحلیل محتوا اشاره می کند که ساده ترین آنها توصیف تعداد فراوانی موارد شمارش شده
در متن است .در عین حال ،جامعه محتوایی و هدف پژوهشگر می تواند در نوع رویکرد به تحلیل محتوا ایفای نقش
نماید.جامعه آماری پژوهش شامل کتاب علوم ششم ابتدایی می باشد که از این جامعه به کمک روش نمونه گیری تصادفی
تعداد  810واحد متن 40 ،واحد تصویر و  40واحد سؤال که معرف کل کتاب است به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد .در ابتدا
ضریب درگیری به روش ویلیام رومی محاسبه و سپس تحلیل محتوای کتاب به شیوه چرخه هدایت شده پلسک انجام گرفت.
شیوه ی اجرا
در ابتدا به کمک تحلیل به شیوه ی رومی مراحل زیر طی شد:
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* تحلیل متن
انتخاب تصادفی  80صفحه از کتاب ،انتخاب  81جمله از هر صفحه ،قضاوت و طبقه بندی هریک از جمالت و قرار دادن در
یکی از مقوله ها تنظیم و تکمیل جدول مربوطه براساس فرمول تحلیل متن.
* تحلیل پرسش ها
انتخاب  40سؤال به طور تصادفی از فصول کتال ،قضاوت و طبقه بندی هر یک از پرسش ها و قرار دادن در یکی از مقوله ها،
تنظیم و تکمیل جدول مربوطه براساس فرمول تحلیل متن
* تحلیل تصاویر
انتخاب  40تصویر به طور تصادفی از کتاب ،قضاوت و طبقه بندی هر یک از تصاویر و قرار دادن در یکی از مقوله ها ،تنظیم و
تکمیل جدول مربوطه بر اساس فرمول تحلیل تصویر.
بعد از اینکه مقوله های فعال ،غیرفعال و خنثی انتخاب شدند ،مقوله های غیرفعال و خنثی کنار گذاشته میشوند و مقوله های
فعال براساس طبقه بندی پلسک مورد پژوهش قرار می گیرند تا به  8سؤال زیر پاسخ داده شود -8 :آیا محتوای کتاب علوم
ششم ابتدایی با توجه به تکنیک تحلیل محتوای ویلیام رومی دانش آموزان را به طور فعال با یادگیری درگیر می نماید یا خیر؟
تا چه اندازه محتوای کتاب علوم پایه ششم ابتدایی با توجه به الگوی خالقیت پلسک ،دانش آموزان را درگیر فعالیت های فکری
خالق می کند؟
یافته ها
بعد از جدا کردن انواع مقوله ها ،مقوله های فعال براساس طبقه بندی پلسک مورد پژوهش قرار می گیرند تا بدانیم در کدام
طبقه از طبقات ذیل قرار می گیرند:
* جلب توجه (مضامینی که کنجکاوی و حساسیت یادگیرنده را نسبت به پدیده یا مشکل برمیانگیزد)
* مشاهده هدفمند (موضوعاتی که یادگیرلنده را مجبور به دقت در مشاهده می کند)
* استخراج مفاهیم (پرسش ها و موضوعاتی که از یادگیرنده می خواهد ایده ها را تجزیه و تحلیل کند و مفاهیم و عوامل
تشکیل دهنده ی آن ها را تشخیص دهد)
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* انعطاف پذیری (سؤاالتی که از یادگیرنده ،ایده های متنوع و گوناگونی را در خصوص پدیده یا مشکل درخواست می کند).
* بزرگ نمایی (موضوعاتی که از یادگیرنده درخواست می کند به پدیده یا مشکل مورد نظر چیزی بیفزاید یا آن را قوی تر یا
طوالنی تر در نظر بگیرد).
* کوچک نمایی سؤاالتی که از یادگیرنده می خواه پدیده یا مشکل مورد نظر را کوچکتر ،ساده تر و کوتاه تر ببیند).
* معکوس سازی (پرسش ها یا موضوعاتی که از یادگیرنده می خواهد بجای پدیده یا مشکل مورد نظر مواد ،فرایند یا نگرش
دیگری را متصور شود.
* جایگزینی
* ترکیب (مواردی گه از فراگیر می خواهد ایده ها ،مفاهیم ،واحدها و  ...را ادغام کند)
* توجه به جزئیات (سؤاالت و مفاهیمی که از فراگیر می خواهد ایده ها را شکل دهی و متناسب سازی کند
* ارزشیابی (پرسش و مضامینی که یادگیرنده را در معرض داوری و انتخاب ایده های قابل اجرا قرار می دهد)
* به کارگیری در عمل (در خواست هایی که یادگیرنده را به اجرای ایده های خالق ترغیب می کند)
مقولههای فعال در تحلیل متن
ب) سؤاالتی که ایجاب می کند دانش آموز برای پاسخ به آنها مفروضات داده شده را تجزیه و تحلیل نماید.
ث) از دانش آموز خواسته شده که نتایجی را که خود او به دست آورده بیان کند.
ج) از دانش آموز خواسته دشه که آزمایشی را انجام دهد و نتایج حاصل از آن را تحلیل نماید و یا اینکه مسائل عنوان شده را
حل کند.
چ) سؤاالتی که به منظور جلب توجه دانش آموز ارائه شده و جواب انها بوسیله ی نویسنده کتاب در متن نیامده است.
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جدول  :8ارزیابی مقوله های فعال در متن کتاب براساس تکنیک ویلیام رومی
مقوله

فراوانی

کارکرد مقوله

ب

کل فراوانی ها

47

ث

81

فعال

ج

810

81
80

چ

مقوله های فعال در تحلیل تصاویر
ح) تصویری که از دانش آموز می خواهد تا با استفاده از موضوعات داده شده فعالیت یاآزمایشی را انجام دهد.
جدول  :8تصاویر و شکل های فعال کتاب علوم ششم براساس تکنیک ویلیام رومی
کارکرد مقوله

مقوله

فعال

ح

فراوانی

کل فراوانی ها

81

81

مقوله های فعال در تحلیل سؤاالت
پ) سؤالی که برای پاسخ به آن دانش آموز باید از آموخته های خود در درس جدید برای نتیجه گیری در مورد مسایل جدید
استفاده کند.
ت) سؤالی که در آن از دانش آموز خواسته شده مساله بخصوصی را حل کند
جدول  :9سؤاالت فعال کتب علوم ششم براساس تکنیک ویلیام رومی
مقوله
پ
ت

فراوانی

کارکرد مقوله

3

فعال

7

86

کل فراوانی ها
40
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در ادامه مقوله های فعال را در طبقات چرخه خالقیت پلسک قرار می دهیم:
جدول  :4تحلیل محتوای کتاب علوم ششم ابتدایی براساس الگوی خالقیت پلسک
آمادگی

توسعه

جلب توجه

مشاهده هدفمند

استخراج مفاهیم

انعطاف پذیری پذیری

بزرگ نمایی

کوچک نمایی

معکوس سازی

جایگزینی

ترکیب

توجه به جزئیات

تقویت

ارزشیابی

86

89

83

1

9

0

8

0

9

3

0

4

به کارگیر در عمل

طبقات

تخیّل

عمل

9
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9

4

0

0

0

0

0

0

0

9

0

8

9

مقوله های فعال در تصاویر

8

9

6

0

8

0

0

0

8

8

0

8

0

مقوله های فعال در سؤاالت

مجموع
کل

90

90

81

9

7

11

0
88

87

8

0

4

89

0
81

1

6
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نتیجه گیری
سؤال اول :آیا محتوای کتاب علوم ششم ابتدایی با توجه به تکنیک تحلیل محتوای ویلیام رومی دانش آموزان را به طور فعال با
یادگیری درگیر می نماید یا خیر؟
در تحلیل سؤال اول این پژوهش می توان گفت براساس تکنیک تحلیل محتوای ویلیام رومی کتاب علوم پایه ششم با اکتساب
ضریب درگیری  0/66جزءکتب فعال محسوب می شود که در آن درگیری دانش آموزان با فعالیتهای یادگیری باالست و
یادگیرنده خود در جریان یادگیری حضور فعال دارد .ضریب درگیری دانشآموز با متن ،تصویر و سؤال به ترتیب  0/6 ،0/69و
 0/66بدست آمد .در مجموع این کتاب در زمره ی کتاب پژوهشی و فعال قرار دارد و زمینه ی الزم را برای توسعه خالقیت
دانش آموزان به دلیل درگیری با محتوا فراهم می نماید.
سؤال دوم :تا چه اندازه محتوای کتاب علوم پایه ششم با توجه به الگوی خالقیت پلسک ،دانش آموزان را درگیر فعالیت های
فکری خالق می کند؟ گزینش و بررسی مقوله های فعال از روش رومی و قرار دادن مقولههای فعال در چرخه ی خالقیت
پلسک نشانگر این بوده که از مجموع  810واحد متن 37 ،واحد خالق و  819واحد غیرخالق وجود دارد.از مجموع 40واحد
تصویر 81 ،واحد خالق و  81واحد غیر خالق وجود دارد و از مجموع  40واحد سؤاالت 86 ،واحد فعال و  84واحد غیرخالق
وجود دارد.
در کل از  990واحد موجود 881 ،واحد خالق و  808واحد غیرخالق داریم .با تقسیم واحدهای خالق بر واحدهای غیرخالق
شاخص ضریب درگیری کل کتاب  0/66می باشد .همچنین با توجه به جدول شماره  ،4از مجموع  881واحد خالق سه بخش
متن ،تصویر و سؤال کتاب علوم براساس چرخه ی هدایت شده خالقیت پلسک 11 ،واحد در سطح آمادگی 88 ،واحد در سطح
تخیل 81 ،واحد در سطح توسعه و تنها  6واحد در سطح به کارگیری در عمل به دست آمده است که با توجه به چرخه
خالقیت پلسک ،این کتاب بیشتر به سطوح آمادگی پرداخته است .در نتیجه با ید گفت محتوای کتاب علوم پایه ی ششم در
سطح آمادگی عملکرد مطلوبی دارد اما در سه سطح ،تخیل ،توسعه و بکارگیری در عمل نیاز به بازنگری و توجه بیشتر از سوی
برنامه ریزان کتب درسی دارند.
پیشنهادات:
 -8به برنامه ریزان درسی و مسئولین توصیه می شود ساختار محتوای علوم تجربی را با استناد به الگوهای نوین آموزش
خالقیت از جمله چرخه هدایت شده خالقیت پلسک سازماندهی نمایند.
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 -8از ان جایی که الگوی خالقیت پلسک برای درس علوم تجربی تدوین شده است پیشنهاد می شود ،عالقه مندان به تحلیل
محتوای کتاب درسی ،محتوای کتب سایر دروس را از دیدگاه الگوی نوین آموزش خالقیت مورد بررسی قرار دهند.
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Content analysis of the primary school grade six sciences book on Plsek’s
creativity Model (P.C.M.)
(A survey on the amount of the learner’s involvement with the content)
Mojtaba Amini9
Abstract:
Objective: the present study has been performed to assess and analyze the
content of the primary school grade six sciences book from Plsek’s Education
Cycle point of view, and it is to survey the amount of adaptation of the primary
school grade six sciences book with Plsek’s creativity components (P.C.C.)
based on William Rumi’s calculation standards.
Method: In the present study, the method of “Content Analysis” has used in the
form of quantitative analysis. This method has been suggested by William
Roomi in order to survey sciences books through which the amount of active
presentation of the universe of the present study includes the primary school
grade six sciences book. The data related to the presentation method of the
content of the primary school grade six sciences book have been collected using
the pattern suggested by William Rumi, then the contents of the Creative units
were examined and surveyed, Using Plsek’s conducted creativity Cycle.
Findings: The involvement coefficient with the content suggested by William
Rumi was used while analyzing the data and the resulted involvement
coefficient of 666 was obtained, then using Plsek’s conducted creativity Cycle,
the contents of the creative units were examined and surveyed which indicated
that the elementary level had been paid more attention than the other levels.
Conclusion: Based on the study findings, it is concluded that the primary school
grade six sciences book is considered active from the viewpoint of the amount
of the learner’s involvement with the content, while it is required to be
reconsidered from the viewpoint of the amount of adaptation with the creativity
components.
Key Words: Content analysis, creativity, Rumi’s method, Plsek’s model.
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