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Abstract 
Objective: Undoubtedly, thinking is a process, a process that has different elements 

and functions. One of the distinctive features of the process is dynamic rather than 

static. The process is a continuous and constantly changing movement that does not 

have a clear beginning and end. From the interaction of different elements and the 

combination of different functions, actions are formed in the mind, which is called 

"thinking". Comprehensiveness, flexibility, logical skepticism, intense curiosity, 

broad vision, deep thinking, open-mindedness, originality and freedom are the basic 

characteristics of a good thinking. Therefore, thinking does not take place in a 

vacuum, and in any form, it needs a context and a situation. The situation of 

imbalance, the motivation of curiosity, and a sense of trust are among the factors that 

play a fundamental role in creating the conditions of thinking. The aim of this study 

was to investigate the degree of observance of Dubono's lateral thinking criteria in the 

intended curriculum of the second elementary school. According to the research 

question, firstly, the level of attention and lack of attention to the criteria and 

indicators of lateral thinking in the experimental science books of the second year of 

elementary school was examined and analyzed, and in the second activity, the degree 

of students' enjoyment of the criteria and indicators of lateral thinking and the 

relationship between lateral thinking and Academic standards were determined at the 

level of total score and basic dimensions. Considering the importance of thinking and 

its value, the main goal of this research is to identify the criteria and indicators of 

lateral thinking in the curriculum, in order to better use the different dimensions of 

lateral thinking in the curriculum, in the present study, the qualitative method is used 
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before the quantitative method. Implementation and sequential exploratory design 

was used as one of the research strategies in the combined method. Quantitative 

research is a component-oriented approach to objectively describe variables and 

explain their relationships. In this section, the survey method will be used. This means 

that the attitude of quantitative, mathematical and digital perspective is dominant on 

such researches Krippendorf's content analysis was used to answer the research 

question, which is the level of compliance with the standards in the curriculum of the 

second year of elementary school. The research community to answer the research 

question "The level of attention to the criteria of lateral thinking in the experimental 

science book of the second elementary school" is the textbooks of the second 

elementary school (4th, 5th and 6th grade), published in 2018. From the total of 23 

books, the selected sample is the content of the book of experimental sciences of the 

second year of elementary school, which was chosen because of its diverse topics for 

thinking and thinking, which is a total of three books in the second year of elementary 

school. For this purpose, a quantitative approach was used using the survey method. 

Results: The results showed that only 25% of the identified criteria were observed in 

the textbook of experimental sciences of the second elementary school and despite the 

importance and possibility of teaching the rest of the criteria, compared to criteria 

such as 1. concept fan 2. random motivation 3. stimulation And movement 4. Product 

harvest 5. Motivation 6. Delayed judgment 7. Governing ideas and determinants 8. 

Random objects 9. Random word 10. Dealing with ideas has been neglected in 

compiling this book. The results showed that despite the importance of lateral 

thinking, unfortunately, not only the complete and appropriate presentation of criteria 

and indicators of lateral thinking in the textbook of experimental sciences of the 

second period has been neglected, but also in providing appropriate education and 

these criteria have been taught to students. Has not been. This has provided the ground 

for secondary school students to have a moderate level of performance in lateral 

thinking. It seems that the lack of attention to teaching the practices that enhance 

lateral thinking in the textbook of experimental sciences and the incomplete and non-

practical presentation of these teachings, has provided the ground for the educational 

system and society with risky challenges in areas such as lack of creativity, formation 

of critical thinking and value thinking. To be. In our society, the most attention is 

focused on accumulating information. Anyone who has a strong memory is more 

appreciated than the one who can think better and more completely. Parents should 

teach their children how to think and think, and instead of filling their brains with 

reserves that they will not benefit from throughout their lives, they should try to teach 

them the right way of thinking and planning. The origin of people's thinking also goes 

back to the family. In a family that is sensitive to problems and their solutions, people 

choose the right way of thinking by recognizing the problems and considering the 

possibilities, choosing solutions based on the available possibilities and choosing the 

optimal solution. Involving parents in education can be an important factor for 

progress. Elliott and Huyson's researches have investigated the influence of parents 

on learning and academic progress, and the interest and motivation of reading in 

families that paid attention to reading is more than that of families that paid less 

attention to reading. One of the types of learning is cognitive learning according to 
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which the child thinks in front of problems and offers a solution based on norms. In 

guidance and counseling to parents about children, they have put forward 

recommendations that include encouraging the use of new methods in solving 

problems, which seems that parents can use lateral thinking in this matter and be 

effective on their children's cognitive learning. And parents should help their children 

in making different decisions in life by learning lateral thinking techniques in 

providing solutions, creating motivation and academic guidance. Diagnosing the 

problem is one of the important and main tasks of counseling and plays a fundamental 

role in determining treatment methods, treatment process, solving the problem and 

achieving success. Combined, projective or subjective tests use lateral thinking and 

consider the person as a whole unit and ask questions in a vague and unstructured 

situation, and generally the participant is asked to give his perception to ambiguous 

stimuli. Since people's perception, goals, and feelings are one of the ways to determine 

personality traits, the analysis of clients' answers can reveal their inner thoughts and 

show their personality traits. The types of sentence completion, word association tests 

are of this type. This test provides valuable information to consultants. Lateral 

thinking can be used in using this test, so that it seems that lateral thinking plays a 

significant role in the development of talents and helps students to know themselves 

and their interests, and when counselors use lateral thinking techniques, It helps in 

expressing students' feelings and their interests and they can help to grow and 

strengthen their creative abilities, self-actualization and gain more and deeper insight 

into their weaknesses and strengths, help to predict the future situation of students, 

help to correctly diagnose the problem, determine the level of achievement The goals 

are to help formulate the hypothesis and check its validity and prevent it from making 

quick decisions. Consultants can also use lateral thinking in motivation. Many 

researches have been done on motivating students to learn and students' disinterest in 

studying, doing homework and trying to progress and grow academically. Educational 

theorists agree that students need motivation in order to understand well and learn 

well, and internal motivation is emphasized among the internal and external 

motivation factors, but in the ways of creating motivation, there are different methods 

of It has been presented by experts. One of the consequences of using lateral thinking 

is motivation. It appears to have a positive effect on both intrinsic and extrinsic 

motivation. León Corrales discusses the need to improve writing skills, the students' 

motivation to learn, that by using lateral thinking, both students have learned writing 

skills and students' motivation to learn has increased. This researcher has detailed the 

effectiveness of lateral thinking in creating motivation and learning in his article. 
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ها و بررسی برنامه درسی قصد شده دوره دوم ابتدایی بر اساس مطابقت با مالک
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 مرحومه مریم عسگری5، محمد جوادی پور3، کیوان صالحی9، علی زارعی0

 

 

 چکیده 

در برنامه درسی قصدشده دوره دوم  دوبونو تفکّر جانبیهای بررسی میزان رعایت مالک با هدف پژوهش حاضر

نشان داد که از  هاافتهی استفاده شد. یشیمایبا استفاده از روش پ یکمّ یکردیاز رو منظورنیبدابتدایی است. 

 رغمبهاست و  شده تیرعا ییدوره دوم ابتدا یدرصد در کتاب علوم تجرب 50شده تنها  ییشناسا یهاکل مالک

. تحریک 3. انگیزش اتفاقی 5. بادبزن مفهوم 5 رینظ ییهاها، نسبت به مالکمالک یو امکان آموزش مابق تیاهم

اء اتفاقی .اشی0های حاکم و عوامل قطعی .ایده7. قضاوت معوق 6ها . ایجاد انگیزه0. برداشت محصول 9و جنبش 

 تیاهم رغمبهنشان داد که  جیاست. نتا شده یتوجهیکتاب ب نیا نیدر تدوها . برخورد با ایده58.واژه تصادفی4

علوم  ر کتابد تفکّر جانبی یها و نشانگرهانسبت به ارائه کامل و متناسب مالک تنهانه سفانهأمت ،تفکّر جانبی

ها به مالک نیاو  شده یتوجهمناسب کم یهابلکه در ارائه آموزش ،است شده یتوجهدوره دوم کم یتجرب

آموزان دوره که دانش ردهرا فراهم آو یانهیامر زم نیاست. ا آموزش داده نشده یکاربرد طوربهآموزان دانش

 د.برخوردار باشن تفکّر جانبیدر  یعملکرد متوسط زانیاز م ییدوم ابتدا

 ها و نشانگرها، تفکّر جانبیقصد شده، دوره ابتدایی، مالک برنامه درسی ها:کلیدواژه
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 مقدمه و بیان مسئله

 بارز یهایژگیدارد. از و یمختلف یکه عناصر و کارکردها یندیاست، فرا ندیفرا کیتفکّر  تردیدبی

 انیااست که آغاز و پ رییدر حال تغ مستمر و دائماً یحرکات ندی. فراییستایاست نه ا ییایپو ،ندیفرا

 ردیگمی کلدر ذهن ش یمتفاوت، اعمال یکارکردها بیندارد. از تعامل عناصر مختلف و ترک یمشخص

ترده، گس دید د،یشد یکنجکاو ،یمنطق دیترد ،یریپذانعطاف ت،یشود. جامعمی دهینام« تفکّر»که 

فکّر در ت ن،یتفکّر خوب است. بنابرا کی یاساس یهایژگیاز و یصدر، اصالت و آزادگسعه ،یشیاندژرف

دم ع تیدارد، موقع ازین تیبه بستر و موقع ،که باشد یو به هر شکل و هر نوع ردیگصورت نمی خأل

 اردد یتفکّر نقش اساس طیشرا جادیاست که در ا یو حس اعتماد، از عوامل یکنجکاو زهیتعادل، انگ

(Shabani, 2010) .است که  مهارت گسترده کیاست و مهارت تفّکر  یذهن فعالیت کی کردن فکر

به اجرا  یآن هوش ذات قیاست که از طر یاتیعمل ی. تفکّر مهارتابدیبهبود می نیو تمر یریادگیتوسط 

 تفکّر فیاختراع کرد، ضمن تعر 5467جانبی را در سال  ادوارد دوبونو که اصطالح تفکّر .دیآدرمی

 دیمربوط به تول خصوصبهجانبی  داند، تفکّرکّر خالق متفاوت میو تف یبا تفکّر عمود اآن ر ،جانبی

 یزیچ دیهر دو به تول رایوجود دارد، ز تیبا خالق یهمپوشان کی. ستین دیجد یهادهیو ا دیادراک جد

ه ما به ک یاوهیش رییادراک است، تغ رییتغ ندیتر از فرآقیدق یفیجانبی تعر اما تفکّر ،انجامدمی دیجد

ه کردن ب نگاه یمختلف برا یهابه کشف همه روش لیما تما ،جانبی . در تفکّرمیکنینگاه م زهایچ

 یابر یدیجد یهابلکه آن را با روش ،پردازدیمشکالت نم حلجانبی تنها به  . تفکّرمیرا دار یزیچ

 جهیاست. نت یندیتفکّر، فرا عنو نی. اکندیرو مهاز هر نوع روب یدیجد یهادهیو ا زهایکردن به چ نگاه

 ،انبیج تفکّر .ردیشود و مورد استفاده قرار گ نیتواند تمرمی ندیفرا کیاما  ،شود نیتواند تحسمی

 دیدج یهادهیو اغلب منجر به ا کندیم یرا بدون قضاوت بررس هانهیاست که گز یتکرارریغ ،یخطریغ

به  یاست. تفکّر عمود قیه حقاخاص مربوط ب طوربه یجانبی با تفکّر عمود . تفاوت تفکّرشودیم

با  تفکّر جانبی نیانجامد. همچناست که به کنترل ذهن می یندیاست و فرا وابسته یمنطق لیتحل

 دهیپد کی جادیبا تفکّر خالق دارد و آن هم ا یهمپوشان کی تفکّر جانبیتفکّر خالق تفاوت دارد و 

 (.Jain, 2014) نو است یدهیو ا دیجد

و  رمربیان تعلیم و تربیت بوده، تفکّ ژهیوبههایی که همواره مورد توجه دانشمندان یکی از موضوع

است. علت اصلی این توجه اهمّیّت و نقش تفکّر در رفتار و زندگی انسان است. بسیاری  آنابعاد مختلف 

های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مدیون تفکّر صحیح و های انسان در زمینهاز پیشرفت

یک توانی حساس و عظیم در انسان نیاز به  عنوانبهچه مسلم است، تفکّر خالق او بوده است. آن

 لیبه دل ییدر سطح ابتدا خصوصبهامروز ما  مدارسش دارد و پرورش تفکّر مستلزم برنامه پرور
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 تیمعطوف کرده و از ترب قیبه انتقال اطالعات و حقا ترشیعلوم و فنون توجه خود را ب شرفتیپ

 رشد تفکّر وپرورشآموزش یاز اهداف اساس یکیاگرچه  ،اندمتفکّر و خالق فاصله گرفته یهاانسان

و  یادیتر به پژوهش مطالعات بنمختلف تاکنون کم لیالوجود به د نیبا ا .باشدخالق( می ،ی)انتقاد

 است.  در جهت رشد و پرورش تفکّر پرداخته شده یزیربرنامه

با  آموزان بتوانندداشتن مهارت تفکّر است تا دانش یدر زندگ یضرور یهااز مهارت یکی نیبنابرا 

 زین ندهیتوانند در آامر با آموزش تفکّرمحور می نیامروز هماهنگ شوند و اروند سرعت تحوالت 

 انیرا داشته باشند. در م یزندگ یمسئله و مقابله با مشکالت و فشارها حل یالزم را برا یکارآمد

 یاجانبی ادوارد دوبونو است و مفهوم آن عبارت است از مجموعه تفکّر، واضع روش تفکّر یهامهارت

 یریپذجانبی در آموزش روش تفکّر تیو مز تیادراک. اهم و میمفاه رییتغ یبرا کیستماتیس از فنون

 کیدهد که در واقع می لیجانبی تشک را تفکّر تیمعتقد است اساس خالق یو .آن است یو سادگ

متفاوت  وهیاست که در کل راه و ش یمنطقریو غ یارهی، زنجیرخطی، غسامان یابندهتفکّر خود  ستمیس

 یمنطقرینامتعارف و غ یهاروش قیاز طر کالتمسئله و مش حلراه یکند و شامل جستجورا القا می

گودال و  کیکندن  مثابهبهروش  نی. امیسر و کار دار ی، ما با تفّکر عمودیاست. در روش معمول

 تفکّر جانبیبا  میداشته باش یگرید یهاامکان کندن گودال کهنیبدون ا ،کردن آن است ترقیعم

را  یمتفاوت یمتفاوت و نقاط ورود میمتفاوت، مفاه راکو اد میحرکت کن "هاکناره"از  میتوانمی

جانبی  از تفکّر هدف Jain (2014)از نظر . میخود به درآور یتا خود را از طرز فکر معمول ،مییازمایب

که ذهن در جهت خلق  یاوهیعلت شه ب ،ستا استفاده ممکن از آن نیاطالعات و بهتر یآورجمع

 ،میباشوجه ممکن نمی نیبه بهتر دیما قادر به استفاده از اطالعات جد .بردکار میهب دائمی یهاقالب

 .میداشته باش اریتآن به روز در اخ تیکهنه و هدا یهاساختار قالب رییتغ یبرا یلیکه وسامگر آن

اما  ،آموزدیها را به ما ماعتبار به آن یو اعطاها قالب نیا هیتصف یتفکّر، چگونگ یسنت یهاروش

که مگر آن ،میکنوجه ممکن استفاده نمی نیخود به بهتر یرو شیهمواره ما از اطالعات واقع در پ

تفکّر  .میزیکهنه بگر یهاسلطه قالب طهیه از حنو چگو میتازه را خلق کن یهاچگونه قالب  میریفرابگ

 نیار چنساخت رییجانبی در رابطه با تغ تفکّر .است یذهن یهاالبقتوسعه  ایو  هیدر رابطه با ته یعمود

مل و جانبی مک و تفکّر ی. تفکّر خالق، تفّکر عموداست دیجد یهاقالب ختنیانگ ( ورتیها )بصقالب

 تیجانبی از محدود به تفکّر ازی. ناستآور ها الزام. مهارت در هر کدام از آنگرندیکدیالزم و ملزوم 

 جانبی تمامی در روش تفکّر. شودمی یخاطره خود بارورکننده ناش ستمیس کی عنوانبهار ذهن رفت

و ادراک اساس آن را  میمفاه رییتغ حالدرعین ،توانند سازگار هم باشندنظرات واجد ارزش بوده و می

ر دارد؟ د ازیجانبی ن به تفکّر یشود که چه کسال مطرح میؤس نیا انیم نیدهند. در امی لیتشک
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و توسعه ابداع  پژوهشکار را در  ای یکه استراتژ یافراد تنهانهکه  دیگومی  De Bono(5448پاسخ )

 لح، توسعه مفهوم، دهیا دی، تولینوآور یمنظم برا ندیفرآ کیخواهد که می یکنند، بلکه هرکسمی

جانبی  تواند از تفکّرکند، می جادیوضع موجود ا دنیبه چالش کش یبرا یراهکار ایمسئله خالقانه 

، به دیرو هستهو لزوم انجام معجزه روب دی، رقابت شدعیسر رییدر حال تغ یاستفاده کند. اگر با روندها

 یهامهارت دیبا ،میآماده کن ندهیآ یهاچالش یکودکان را برا میاگر بخواهد. یدار ازیجانبی ن تفکّر

 یراب رایز خود مسلط شوند، یریادگیو  ین بتوانند بر زندگتا بر اساس آ میاموزیها ببه آن یاژهیو

 (.(Fisher, 2011 در نظر گرفت یانیپا دینبا یریادگی

 میآن بتوان قیجانبی است که از طر تفکّر یها و نشانگرهامالک ییپژوهش شناسا نیهدف از ا

یم. بدیهی است که پرورش کن یها و نشانگرها بررسمالک تیرعا زانیم ثیرا از ح یدرس یهاابکت

تفکّر در دیگران مستلزم این است که مجریان آن، نخست ماهیت تفکّر را درک کنند و سپس از 

ه ک آن استچگونگی رشد تفکّر در خود آگاه باشند و همچنین اهداف و محتوای برنامه درسی در پی 

ا آموزان بفراگیران و دانش شرایط، موقعیت و وسایل مورد احتیاج را در حیطه تعلیم و تربیت برای

 آموزان مهیادانش جانبههمهزمینه تربیت و رشد  تاها فراهم سازد شرایط فعلی و نیازهای شخصی آن

   گردد. 

ور آ. شگفتشودیم شیآزما زیو آسان ن دیآیمهم است. اطالعات آسان به دست م اریاطالعات بس

 نیگزیو تفکّر جا شهی. اندشودیبه اطالعات مربوط م وپرورشآموزشاز  یاکه بخش عمده ستین

 میموارد ممکن است بتوان یشود. در برخ شهیاند نیگزیاما ممکن است اطالعات جا شود،یاطالعات نم

 ازین یفکر چیبدل شوند که به ه یعاد یهاو سپس آن موارد به موضوع میابیاطالعات کامل دست 

 نیتا از اطالعات موجود به بهتر میدار ازیبه تفکّر ن ،است که اطالعات ما کامل نشده یندارند. تا زمان

به ما  یشتریو ب شتریاخبار ب ،یاطالعات یهاو شبکه هاانهیکه را یا. در هنگامهمیصورت استفاده کن

 نین. همچمیکن یریخود جلوگ یجیورشدن و گتا از غوطه میدار ازیدهند، ما هنوز هم به تفکّر نارائه می

به  ندهیآ یدرباره یاخبار کامل میتوانهرگز نمی رایز م،یدار ازیبه تفّکر ن زین ندهیبه آ کردیهنگام رو

 (. Shabani, 2010) میدست آور

توان به پژوهشی با عنوان تبیین عناصر بنیادین پرورش از تحقیقات انجام شده در زمینه تفکّر، می

های بنیادی تربیتی مؤثر است که در آن به شناسایی مؤلفهانجام شده  06تفکّر اشاره کرد که در سال 

ربیت ش تعلیم و ت، این پژوهش تحلیلی درصدد است که نقدیگرعبارتبهپردازد. در پرورش تفکّر می

ت ترین موضوع، یعنی تبیین ماهیرا در پرورش تفکّر تبیین نماید. برای این منظور حرکت از بنیادی

است. در این سیر منطقی، به تدریج عوامل مؤثر و وابسته به ای گام به گام آغاز شده تفکّر، به شیوه
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د. نتایج حاصل از این بررسی داللت بر انتفکّر و همچنین شرایط ایجاد آن مورد شناسایی قرار گرفته

آن دارند که ابعاد مختلف اندیشه، یعنی تفکّر منطقی، تحلیلی، انتقادی، خالق و حتی شهودی، به 

وجه ها باید مورد ت، همگی آنموفقیتنیل به  منظوربهدیگر نبوده و لذا سادگی قابل تفکیک از یک

پژوهشی با عنوان بررسی  Ramezani (2009). همچنین (Shamshiri, 2007قرار گرفته و پرورش یابند )

های فرزندپروری والدین در مدارس مقطع راهنمایی پسرانه و دخترانه آموزان با نگرشخالقیت دانش

جانبی برای خلق ایده و  است که در آن فنون تفکّراستعدادهای درخشان شهر ارومیه انجام داده 

هش اطالعات مورد نیاز را از طریق اجرای دو پرسشنامه یکی است. این پژوخالقیت را مطرح کرده 

 یابی ارزشیابیکاغذی چند جوابی سنجش خالقیت و دیگری پرسشنامه زمینه یابی مدادآزمون زمینه

نفر(  957نفر دختر )جمعاً  550نفر پسر و  584آوری کرده است. جامعه آماری را نگرش والدین جمع

های تربیت روشن و دهد که والدین دیدگاهها نشان میاست. تحلیل دادهها تشکیل داده و والدین آن

داری که بتواند رشد قوه ابتکار و نوآوری کودکان را پشتیبانی و حمایت کند نداشته و در تربیت جهت

 فقیتموتواند دلیلی بر تقدّم و اهمّیّت ای دارد که احتماالً میهای شدیداً محافظه کارانهفرزندان گرایش

در مطالعات خود با هدف بررسی رابطه  Rafati (2012)تحصیلی بر رشد خالقیت باشد. در ادامه 

رد الگو و روش ترجیحی ف عنوانبههای تفکّر )های یادگیری به شناخت سبکهای تفکّر و سبکسبک

تواند که می های متفاوتدر استدالل، ارزیابی و قضاوت( و کاربرد آن در زندگی روزمره و در زمینه

آموزان مقطع دبیرستان انجام داده است. این پژوهش در شهر تهران در دانشروشنگر باشد پرداخته 

ه های یادگیری از نظریهای تفکّر استنبرگ و برای سبکهای تفکّر از سیاهه سبکاست. برای سبک

 هران بودند. از این جامعهکنندگان این مطالعه مدارس شهر تاست. شرکتریچمن استفاده شده  –گاشا 

پسر( انتخاب شدند و سیاهه سبک تفکّر  570دختر و  500نفر ) 033ای گیری خوشهبه روش نمونه

های کهای تفکّر با سبها نشان داد که سبکریچمن پاسخ دادند. یافته-و مقیاس سبک یادگیری گراشا

های تفکّر با الگوهای متفاوتی ه سبکها نشان داد کیادگیری رابطه معناداری دارند. همچنین یافته

 Naji, & Khatibi Moghadamبینی کنند. همچنین های یادگیری را پیشتوانستند هر یک از سبک

پژوهشی با عنوان آموزش تفکّر به کودکان راهی برای دستیابی به صلح جهانی انجام دادند که  (2010)

نین های پدیده صلح و همچنوجوانان و تشریح مؤلفههای برنامه فلسفه برای کودکان و با تحلیل مؤلفه

بررسی نتایج اجرای برنامه فلسفه برای کودکان )فبک( در سطح جهانی و ایران را نشان دهند که 
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ا به وگو رتواند گفتهای فکری و رفتاری کودکان و نوجوانان، میچگونه این برنامه، با تقویت مهارت

 ها را نهادینه کند. نشاند و آنجای تنازع و صلح را به جای جنگ ب

توان است، میدر مورد تفکّر جانبی انجام شده  از دیرباز تا به امروز در بررسی پیشینه خارجی که

د به تولید مفهوم در فرایند طراحی معماری از یک اشاره کرد که در پژوهش خو Doha (2019)به 

است. در این پژوهش نویسنده  جانبی استفاده کرده مدل ترکیبی از رویکردهای تفکّر عمودی و تفکّر

دو رویکرد برای تولید مفاهیم در طراحی معماری  عنوانبههای تفکّر عمودی و جانبی بین حالت

دهد که هر یک های مختلف فرایند طراحی را نشان میاول نقشهاست. مطالعه مقایسه را انجام داده 

جانبی نتایج متفاوتی حاصل شده است و تأکید  دهد. بعد از آموزش تفکّراز دو حالت تفکّر را نشان می

کند هر دو حالت تفکّر برای تولید مفاهیم خالق در معماری باید ترکیب شوند. این پژوهش نشان می

 جانبی و عمودی مکمل هم هستند و در تفکّر خالق نقش مؤثر دارند.  تفکّردهد که دو حالت می

 : جایگاه تفکّر جانبی و استفاده از فنون آن5شکل 

Richard, Leonard & David (2015) جانبی و خالقیت در  در دانشگاه آمریکا به رابطه تفکّر

 006است. جامعه آماری شامل پرداخته های جدی آموزشی در یک کالس علمی هنگام طراحی بازی

متغیر واسطه  عنوانبهطور که در شکل زیر مشخص شده است، جانبی همان آموز بوده و تفکّرنفر دانش

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1871187119301063#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1871187119301063#!
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است. سؤال یک این پژوهش رابطه بین خالقیت، تسلط های نو و خالق شناسایی شده برای تولید ایده

های خالقیت های فعلی مطابق با مدلدادهسنجد که در مدل یک حاصل از جانبی می و تفکّرعمومی 

یک سیستم شناختی یکپارچه عمل  عنوانبهجانبی  شواهد تفکّر اضافه کردناست که در عمل با 

یک سیستم شناختی  عنوانبهجانبی  پردازد. تفکّرها میکند. این مدل به تشریح روابط بین سازهمی

جانبی در رابطه با یادگیری علوم چیست؟ این  دهد. نقش تفکّربه سؤال دوم این پژوهش پاسخ می

یک سیستم تلفیقی است. عالوه بر این،  عنوانبهجانبی  مدل و شواهد به دست آمده حاکی از تفکّر

 عنوانهباست، نقش تسلط الگوی نظری فعلی که توسط نویسندگان مطالعه مورد استفاده قرار گرفته 

سازی پردازش اطالعات علمی یکپارچه عنوانبهانبی را ج یک همبستگی شناختی به خالقیت و تفکّر

سازی جانبی به نیاز یکپارچه دهد. ساختار شناختی در تفکّرمرتبط با تسلط و خالقیت نشان می

جانبی به  کند )تفکّردهد و آن را برآورده میها و اطالعات در جریان علم را پاسخ میپردازش داده

 ست(.وضوح به حوزه شناختی مرتبط ا

 
 جانبی : رابطه خالقیت و تفکّر5شکل 
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کننده جانبی از طریق آموزش فناوری بسیار دلگرم های اولیه یک مطالعه موردی با اجرای تفکّریافته

محور مورد ها موضوعجانبی در مقاالت و موردکاوی شد که فن تفکّرهایی دیده است، ولی پژوهش

 های جدید تجدیدپذیر:سازی انرژیتوان به مقاله تجارینمونه می عنوانبهاست، استفاده قرار گرفته 

است، اوضاع جهانی در حال تغییر است و این موضوعی انجام شده  5855 مطالعه موردی که در سال 

تواند طی چند دهه آینده به دارند، دمای سطح زمین می است که جهان امروز بر آن اجماع علمی

وری رود و این امر منجر به سیاره کاماًل جدید و ناشناخته باشیم. بهبود بهرهمیزان قابل توجهی باال 

های فسیلی و انتشار گسترده مختلف انرژی تجدیدپذیر از جمله انرژی، کاهش استفاده از سوخت

شدن کره زمین به سطح پایدار است. از اهداف این پژوهش اقدامات کنونی برای محدود کردن گرم

شدن انرژی تجدیدپذیر، از جمله انرژی باد و انرژی زیستی است. ارزیابی بر جاریتحلیل چگونگی ت

های تفکّر جانبی و موازی، گیری از روشهای متخصص با بهرهاساس یک مطالعه موردی است و تحلیل

است، از روش  شدهطور که در شکل نشان داده گیری گروهی است. همانابزارهای سیستم و تصمیم

درصد زمان( را به تفکّر  08/  78است و در این پژوهش فاز اول پژوهش )تفکّر جانبی استفاده کرده 

 Matti and etمفاهیم شده است ) 08ایده و تقریباً  568دهد که منجر به تولید جانبی اختصاص می

al, 2012 .) 

 : نقش تفکّر جانبی در تراوش ایده3شکل 
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ی ای برای استخدام و کارمندگزینوسیله عنوانبهشگاه کِنت انگلستان از تفکّر جانبی در تارنمای دان

کنند که میزان خالقیت و راهبردهای حل مسأله را در افراد متقاضی در سازمان را استفاده می

 5سنجند.می

Aggarwal (2012) جانبی در  به بررسی اثربخشی آموزش و مدل آموزشی و عملکردی تفکّر

دهد که در نمرات پس آزمون گروه کنترل و پردازد و این مطالعه نشان میآموزان و معلمان میدانش

آموزان پس دهد که دانشگروه آزمایش تفاوت معناداری وجود دارد. این پژوهش به وضوح نشان می

 فکّرن تهای بسیار باالتری کسب کردند. بنابراین آموزش فنوجانبی، نمره در تفکّر poاز آموزش روش 

است. از دیگر پیامدهای این پژوهش، استرس و  بوده مؤثرآموزان و معلمان بسیار جانبی در دانش

 باشد. تر در یادگیری میتر، کنترل خشم و عصبانیت، انگیزش بیشنگرانی کم

آن  دهیاست که در چک انجام شده(Shlomo, 1997) توسط  یتفکّر و تکنولوژ نهیدر زم یپژوهش

 یاطالعات میعظ شیبه افزا یعیطب یواکنش ریاخ یهاجانبی در سال ظهور تفکّر ،است آمده نیچن

 یتوالم نی، با قوانیشود. تفکّر عمودمی "بمباران" یانسان در دوره پس از انقالب صنعت کیاست که 

شود می لیمتکجانبی  با تفکّر یاندهیفزا طوربهاست،  بوده یو اساس آموزش سنت هیو مرتبه ثابت که پا

است.  شده سیاز قبل تأس یو الگوها میاز مفاه یکردن ذهن از زندان است که ناش که هدف آن آزاد

ژوهش پ نی. در اکندیهموار م دیجد یهادهیا جادیتفکّر و ا یساختار الگوها رییتغ یراه را برا نیبنابرا

سعه شود. تو نشان داده یآموزش یشناسروان ریجانبی به تحوالت اخ تفکّر نهیاست تا زم تالش شده

 شده لیتبد یچالش آموزش کیبه  انیاز مرب یاریبس یجانبی در حال حاضر برا تفکّر یهامهارت

انداز است. چشم مقاله ارائه شده نیجانبی در ا و ارتباط آن با تفکّر یاز آموزش فناور یلیاست. تحل

ست. ا جانبی بحث شده پرورش تفکّر یبرا یانهیبستر و زم کی عنوانبه یآوراستفاده از آموزش فن

، ساخت، یسازنده در طراح یریادگی هایفعالیتکه با  یآوراست که آموزش فن نیا یمفهوم اصل

 طیشود، محمشخص می یزندگ یواقع یهاتیدر موقع اتو اطالع یماده، انرژ یابیاستفاده و ارز

 است. یو جانب یعمود مکمل تفکّر بیترک جادیا یبرا یمناسب

بر روی سه گروه از افراد سازمان که متغیرهای  Moir (1986)آموزش تفکّر جانبی توسط   

گرفت که در آن افراد به صورت تصادفی  گیری کنند، مورد استفاده قرارصالحیت و شایستگی را اندازه

جانبی و گروه سوم را متفاوت  تفکّرانتخاب و به سه گروه تقسیم و به یک گروه تفکّر عمودی، گروه دوم 

                                                      
1. https://www.kent.ac.uk/ces/tests/psychotests.html 

https://www.kent.ac.uk/ces/tests/psychotests.html
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جانبی را آموزش دیده بودند، با توجه به  از این دو آموزش دادند و نتایج نشان داد که افرادی که تفکّر

تر و راهکارهای بهتری را برای سازمان نسبت به دو های بهتر و خالقیت بیشسن و تحصیالت ایده

در اجتماع کارکنان بهتر از دو گروه دیگر برخورد داشتند که  اند و از نظر رفتاریگروه دیگر ارائه داده

دا پژوهش ابت نیا بنابراین هدف اصلیها بهتر از دو گروه دیگر بود. صالحیت و شایستگی را در آن

ررسی ب. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر باشدجانبی دوبونو می تفکّر یها و نشانگرهامالک ییشناسا

د. باشدر برنامه درسی قصد شده دوره دوم ابتدایی می دوبونو ی تفکّر جانبیهامیزان رعایت مالک

 سؤال پژوهشی مطالعه حاضر به صورت ذیل است:

در برنامه درسی قصدشده دوره دوم ابتدایی رعایت  دوبونو های تفکّر جانبیتا چه اندازه مالک -

 است؟ شده 

 روش پژوهش

ها و نشانگرهای تفکّر جانبی در با توجه به سؤال پژوهش ابتدا میزان توجه و عدم توجه به مالک

ن دوم، میزا فعالیتهای علوم تجربی دوره دوم ابتدایی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و در کتاب

های ها و نشانگرهای تفکّر جانبی و ارتباط بین تفکّر جانبی و پایهآموزان از مالکبرخورداری دانش

 تحصیلی در سطح نمره کل و ابعاد زیربنایی، تعیین گردید. 

ها و نشانگرهای با توجه به اهمیت تفکّر و ارزش آن شناسایی مالک هدف اصلی در این پژوهش

استفاده بهتر از ابعاد مختلف تفکّر جانبی در برنامه درسی  منظوربه، درسیبرنامه  تفکّر جانبی در

 عنوانبه 5اجرا و از طرح اکتشافی متوالی یی حاضر روش کیفی قبل از روش کمّ، در مطالعهباشدمی

 .شد استفاده ترکیبی روش در پژوهش راهبردهای از یکی

 

 

 

 

 های اصلی مطالعه: روند اجرای پژوهش به تفکیک بخش9شکل  

                                                      
1. Exploratory Sequential Design 

  بخش کمّی

 تدوین ابزار

 

Quan 

هادادهجمع آوری   
 

Quan 

هاتحلیل داده  
جمع بندی نتایج 

 و تفسیر
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. در هاسترویکردی جزءگرا و تحصلی برای توصیف عینی متغیرها و توضیح روابط آن پژوهش کمّی

یابی( بهره گرفته خواهد شد. بدین معنا که نگرش دیدگاه کمّی، این بخش از روش پیمایشی )زمینه

 (. (Abedi and Shavakhi, 2010ها حاکم است گونه پژوهشبر اینریاضی و رقمی 

ها در برنامه درسی دوره دوم ابتدایی ویی به سؤال پژوهشی که میزان رعایت مالکبرای پاسخگ

 است. است، از تحلیل محتوای کریپندورف استفاده شده 

های تفکّر جانبی در میزان توجه به مالک»جامعه پژوهش برای پاسخگویی به سؤال پژوهشی 

های درسی دوره دوم ابتدایی )پایه چهارم، پنجم و ششم(، کتاب« کتاب علوم تجربی دوره دوم ابتدایی

کتاب، نمونه انتخابی، محتوای کتاب علوم تجربی دوره دوم  53است. از مجموع  5340چاپ سال 

که مجموعاً  استابتدایی است که به دلیل داشتن موضوعات متنوع برای تفکّر و اندیشیدن انتخاب شده 

 کتاب است.  در دوره دوم ابتدایی سه

 های درسی دوره دوم ابتدایی:  عنوان کتاب5جدول

ی
پایه چهارم ابتدای

 

 عنوان کتاب درسی

ی
پایه پنجم ابتدای

 

 عنوان کتاب درسی

ی
پایه ششم ابتدای

 

 عنوان کتاب درسی

 قرآن آموزش آموزش قرآن قرآن آموزش

 یفارس فارسی فارسی

 یفارس نگارش نگارش فارسی نگارش فارسی

 آسمان یهاهیهد های آسمانهدیه های آسمانیهدیه

 یاضیر ریاضی ریاضی

 یتجرب علوم علوم تجربی علوم تجربی

 مطالعات اجتماعی مطالعات اجتماعی

 یاجتماع مطالعات

 یفناور و کار

 پژوهش تفکر و

 4  7  7 تعداد
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 44-40)عنوان و مشخصات کتاب علوم تجربی دوره دوم ابتدای سال : جامعه و نمونه آماری 5جدول 

 هافعالیتعنوان  تعداد درس تعداد صفحه پایه عنوان درس

نید، گو، فکر کو، گفتفعالیتبینی کنید، پیش 53 586 چهارم ابتدایی علوم تجربی

 آوری اطالعات، علم و زندگیجمع

-معگو، جو، گفتفعالیت، فکر کنیدکاوشگری،  55 40 پنجم ابتدایی علوم تجربی

 آوری اطالعات، آزمایش کنید

ی آورآزمایش کنید، کاوشگری، فکر کنید، جمع 59 583 ششم ابتدایی علوم تجربی

 ، علم و زندگیفعالیتگو، واطالعات، گفت

  فعالیت 4 درس 34 صفحه 387 دوره دوم ابتدایی کتاب 3

جایی شود. از آنها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام میدر این پژوهش گردآوری داده

ای در این زمینه انجام نشده است و جنبه نوآوری دارد و سنجش تفکّر جانبی از طریق که پرسشنامه

و پژوهشگران گردد. این پرسشنامه مورد تأیید معلمان ها و ابزارهای آن انجام میاستفاده از مالک

 بخش تفکّر و پژوهش قرار گرفته و سپس اجرا شده است. 

گر باید بر اساس یک روند منظم و منطقی پیش برود تا از تحلیل خود در تحلیل محتوا تحلیل

را  باشند و انواع متفاوتینظران متفاوت مینتیجه مطلوبی بگیرد. مراحل تحلیل محتوا از دید صاحب

خصیصه عمده پژوهش کاربردی وجود هدف و مقصود  (.(Cripendorf, 2011 توان برای آن شمردمی

تواند راهنما و دستورالعملی شود، میخاص برای اجرای آن است. دانشی که با این ترتیب تولید می

مسئله و مشکل و سرانجام دستیابی به  حلعملی باشد. هدف پژوهش کاربردی  هایفعالیتبرای 

 ,Sarmad, Bazargan and Hejaziو رفع نیازها و معضالت فوری است اطالعات جهت اخذ تصمیم 

ها تحلیل محتوای کتاب درسی است. (. تحلیل محتوا کاربردهای متنوعی دارد که یکی از آن(2021

ها، باورها و کلیه اجزای مطرح شده در غالب دروس کند تا مفاهیم، اصول، نگارشاین تحلیل کمک می

تواند گر محتوا میا اهداف برنامه درسی، مقایسه و ارزیابی شوند. یک تحلیلکتاب، بررسی عملی و ب

های درسی را با اهداف برنامه یا عالیق فراگیران یا سایر موارد موردنظر های نهفته در متون کتابپیام

(. برای پاسخگویی به سؤال اصلی پژوهش که بررسی میزان رعایت (Berelson, 1971خود بررسی کند 

باشد، از روش تحلیل محتوا توصیفی ها و نشانگرها تفکّر جانبی در برنامه درسی قصد شده میکمال

هایی که در ارتباط با نشانگرهای تفکّر جانبی در است. ابتدا توصیف دقیقی از مؤلفه استفاده شده

تجربی دوره  های علوماست و محتوای کتابهای درسی دوره دوم ابتدایی وجود دارد، انجام شده کتاب



69   نشانگرهای تفکّرها و بررسی برنامه درسی قصد شده دوره دوم ابتدایی بر اساس مطابقت با مالک... 

ها و نشانگرهای تفکّر جانبی مورد تحلیل قرار گرفت. بدین منظور از دوم ابتدایی بر اساس مالک

( که موارد زیر را شامل (Abolmaali, 2021( استفاده شد (Cripendorf, 2011چارچوب تحلیل محتوا 

 شود: می

 چارچوب تحلیل محتوای کریپندورف شامل موارد زیر است. 

 گر محتوا برای شروع تالش تحلیلی خود را در دسترس دارد. هایی است که تحلیلدادهمتن  -5

 ریتصاو د،یکن گووگفت ،هافعالیت ،هاشیآزما ،هاپرسش ف،یتکال ،هادرس متن حاضر پژوهش در

 .است شده گرفته نظر در ییابتدادوم  دوره علوم تجربی یهاکتاب در شده مطرح غیره و

گر به وسیله بررسی گسترده متن در جستجوی پاسخ آن یک سوال پژوهشی که تحلیل -5

 است. 

 ریتصاو و فیتکل متن، در موجود ها و نشانگرهایمالک در مورد پژوهش پرسش حاضر، همطالع در

 نیا .است بوده آن پاسخ یجستجو در ریتصاو و فیتکال و متن یگسترده یبررس با پژوهشگر که است

 .اندشده یگردآور یپژوهش ینهیشیپ به توجه با و نشانگرهاها مالک

 کند. داند، اجرا میگر در مورد متن میچه را که تحلیلیک ساختار تحلیلی که آن -3

گیرند و اساس هایی که در جهت پاسخ به سوال پژوهش مورد استفاده قرار میاستنباط -9

 کاربرد تحلیل محتوا هستند. 

 کند. اعتباریابی شواهد که استدالل و توجیه تحلیل محتوا را هماهنگ می -0

 و کلمه کی جمله، کی تواندمی که است مضمون پژوهش نیا در گرفته قرار نظرمدّ  لیتحل واحد

 هیکل .باشد ما نظر مورد یهاهدف مؤلفه چند از یکی بردارنده در که باشد ریتصو ای و پاراگراف کی ای

 لیتحل واحد عنوانبه( غیره و هافعالیت ر،یتصاو متن، جداول، ها،شیآزما) یدرس یهاکتاب یمحتوا

 که است یپاراگراف ای و جمله کلمه، هر متن، از منظور پژوهش نیا در. است گرفته قرار توجه مورد

 است.  سؤال یا پرسش مطرح شده طوربه

 مفاهیم کلیدی در تحلیل محتوا 

: برای تحلیل محتوا باید عناصر و اجزایی از متن را جدا کرده، در طبقه مربوطه های ثبتواحد -

ها، تواند شامل کلمهشود که میمیقرار داد. هر یک از عناصر مورد نظر با عنوان واحد ثبت خوانده 

گر حلیلچه را تکلی آن طوربهها باشد. ها و شخصیتها، عنوانها، مقولهها، پاراگرافها، جملهموضوع

هایی که اطالعات محتوا بر نامند. عالوه بر تعریف مقولهپذیرد، واحد ثبت میمحتوا برای سنجش می



 ۱۰۴۱ 60 بهار، اول، شمارة دهمسال                                   فصلنامه تدریس پژوهی                                       

شود، الزم است واحدهای کدگذاری تعیین شوند. نخستین گزینش با واحد بندی میها طبقهاساس آن

 وند. ششود. در زیر هر یک از واحدهای ثبت در تحلیل محتوا توصیف میثبت شروع می

توان فهرستی از فراوانی ترین واحد در تحلیل محتوا است. می: معموالً کوچککلمه یا نماد -

 (.(Sarukhani, 2003های مورد نظر در متن را معین نمود کلمه

ای واحد بندی در مقوله: این واحدهای دستوری، اغلب اوقات قابل طبقهها، پاراگرافجمله -

یری گکه بر دقّت اندازهروند. هنگامیواحد ثبت به کار می عنوانبهنیستند و به همین دلیل به ندرت 

ها ها و پاراگرافبخش است. کدگذاری جملهتأکید شود، انتخاب جمله یا پاراگراف، به ندرت رضایت

 .(Holstey, 2019)شود زمانی که متن وسیعی از اطالعات مورد نیاز باشد، استفاده می

شود که در تحلیل محتوا مورد ها و اجزای محتوا گفته میواحد محتوا به بخش واحد محتوا: -

 های زمینه.  توجه پژوهشگر است. واحد محتوا دو نوع است، واحدهای ثبت و واحد

شود که برای انجام تحلیل کتاب درسی، از الف( واحد ثبت: به بخش معناداری از محتوا اطالق می

 شود.گیرد و سپس مورد شمارش واقع میشده و در طبقه مربوطه قرار میحتوا انتخاب م

شود ای از محتواست که واحد ثبت در آن شمارش میمحدوده5ب( واحد زمینه: واحد زمینه

 منظوربهشود که (. مجموعه واحدهای زمینه، محدود به بخشی از مواد نوشتاری می5304)نوریان، 

-تواند همان واحد نمونهاند. واحد زمینه میها ارزیابی شدهها یا جملههای لغتمقولهقرار گرفتن در 

 .(Holstey, 2019)ها همیشه با هم یکسان نیستند باشد، هر چند که آن برداری شده

شود که با چه روشی باید به واحد ثبت نمره انتخاب روش شمارش: در این مرحله مشخص می -

شود که چه چیزی ، در مرحله انتخاب واحد محتوا، پژوهشگر با این پرسش مواجه میدیگرعبارتبهداد. 

گوید، چگونه باید رمزگذاری شود؟ یکی باید رمزگذاری شود؟ و در مرحله انتخاب روش شمارش می

های شمارش روش وجود یا عدم وجود است، گاهی اوقات وجود یا عدم وجود یک ویژگی، از روش

باشد. در این مورد برخالف روش شمارش محتوا، پاسخگویی سوال پژوهش می عنصر و یا صفت در

فراوانی، تکرار یک مورد، نشانه اهمیت نیست، بلکه فقط وجود یا عدم وجود مدّنظر پژوهشگر است 

Nourian, 2010) .) 

های علوم تجربی دوره دوم های کیفی )سؤال پژوهشی بررسی کتاببرای انجام مراحل تحلیل داده

 MAXQDA افزارنرمشود. انجام می MAXQDAهای کیفی تحلیل داده افزارنرمابتدایی( با استفاده از 

                                                      
1. Unit area 
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ی نامهیک بر عنوانبهافزار های ترکیبی و کیفی است. این نرمای برای تحلیل دادهحرفه افزارنرمیک 

ها، ها، مقاالت، رسانههای مختلف مانند مصاحبهها در قالبتحلیل انواع داده منظوربهای حرفه

های کامل تحقیقاتی برای مدیریت پروژه  MAXQDAتوان ازها و غیره است. مینظرسنجی، توییت

های متمرکز، نظرسنجی آنالین، صفحات وب، ها، گروههای مرتبط به مصاحبهاستفاده نمود. انواع داده

غیره را وارد کرد و از  شناسی وهای کتابهای صوتی و تصویری، صفحات گسترده، داده، فایلتصاویر

دیگر، به ها به یکهای مختلف، ارتباط داده آنها در گروهامکاناتی نظیر سازماندهی این داده

 .کاری استفاده نمودی کارهای صورت گرفته با دیگر اعضای تیمگذاری و همچنین مقایسهاشتراک

آوری ها و نشانگرهای تفکّر جانبی که در پاسخ به سؤال یک جمعای از مالکبدین منظور، مجموعه

ها ی محتوای آنهای درسی دوره دوم ابتدایی، بعد از مطالعهشده است، جهت تحلیل محتوای کتاب

ن با کردن آا مربوط واحد تحلیل، مورد استخراج و ب عنوانبه هافعالیتها، تصاویر و با استفاده از جمله

درصدی ثبت و گزارش شده  –های آن، در جداول توزیع فراوانی مفاهیم )مالک و نشانگرها( و مؤلفه

 ها انجام و نتایج تحلیل شد.گاه شمارش فراوانی هر کدام از موضوعاست. آن

 آن گیریاندازه برای آزمون که صففففتی گیریاندازه در نظر مورد ابزار توانایی به آزمون روایی

 کافی مانعیت و جامعیت از اطالعات آوریجمع وسففیله چهدارد. چنان اشففاره شففده اسففت، سففاخته

 یا و نماید گیریاندازه درسفتی اسفت، به پژوهشففگر مدّنظر که را چههمه آن نتواند و نباشفد برخوردار

 از دور حاصففل نتایج صففورت این در شففود، بسففنجیم خواهیمکه نمی چیزی آن سففنجش مانع نتواند

 یابد. تحقق پرسشنامه علمی اعتبار باید این مشکل، از پیشگیری منظوربه بود. خواهد واقعیت

اختیار  در را آن پژوهشففگر تدوین، از پرسففشففنامه، پس روایی سففنجش جهت پژوهش این در 

 دسففترس در خبرگان تمام از شففد سففعی امکان حد تا داد. قرار نظرانصففاحب و اسففتادان از تعدادی

 محترم اسففتادان نهایی نظر با اصففالحی، اقدامات مذکور، جمع نظرات اخذ از شففود و پس نظرسففنجی

 گرفت. نظران انجامو صاحب راهنما

 هایافته
در این پژوهش متن، تکالیف و تصاویر کتاب علوم تجربی پایه چهارم، پنجم و ششم به صورت 

ها و نشانگرهای تفکّر جانبی با استفاده پرداختن مالک منظم همراه با راهنمای این کتب از لحاظ میزان

ی تحلیل محتوا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. با توجه به ماهیت مطالعه،  از روش تحلیل از سیاهه

 های درسی استفاده شد. محتوای کریپندورف برای بررسی محتوای کتاب
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ابتدایی )چهارم، پنجم، ششم( به های درسی دوره دوم تا چه اندازه محتوا یا متن کتاب -5

 های تفکّر جانبی توجه شده است؟مقوله

ی موارد زیر را برای بررس« طرح»برای پاسخ به این پرسش، دوبونو در کتاب تفکّر جانبی در فصل 

گیری میزان برخورداری از کند. این چک لیست از کتاب تفکّر جانبی که برای اندازهمحتوا عنوان می

 نشانگرهای تفکّر جانبی است، تهیه شده است.ها و مالک

 هاها و زیرمقوله: مقوله3جدول 

 مقوله  زیرمقوله 

  ارائه پیشنهاد جایگزین 

 چالش   تردید نسبت به مفروضات  

 نظر روی نتایج  تغییر الگو 

 انجام مقایسه  حرکت و جنبش 

 دیگر  کارراه جایگزین 

 کاربرد دیگر  پلکانی 

 جایگزین  جایگزین 

های علوم تجربی دوره دوم ابتدایی را مطابق با صفحه از کتاب 387برای پاسخ به این پرسش، 

های تفکّر جانبی تحلیل شدند و نتایج آن به ترتیب هر پایه و کتاب درسی علوم چک لیست مقوله

های بندی شمارش مقولهای ارائه گردید، این جداول جمعتجربی به تفکیک و طی جداول جداگانه

 دهد.تفکّر جانبی را در هر پایه درسی به صورت کامل نشان می
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 های تفکّر جانبی از کتاب علوم تجربی پنجم ابتدایی: استخراج مقوله9جدول 

 تصویر نشانگر مالک نوع مقوله فعالیتنوع  صفحه درس

   روش چرا تردید نسبت به مفروضات چالش متن 5 

   تمرکز متعدد نقطه آغاز و مرکز توجه انجام مقایسه متن 5

یافتن جایگزینی  جایگزین جایگزین متن 9

 بیشتر

  

   روش چرا تردید نسبت به مفروضات چالش فکر کنید 6

ماده تغییر 

 کندمی

 -تقسیم به دو جز انقسام جایگزین کاوشگری 4

 پیوند مجدد

  

  شباهت –مفاهیم  حرکت انجام مقایسه وگوگفت 53

  روش چرا تردید نسبت به مفروضات چالش وگوگفت 53

های یافتن جایگزین جایگزین دیگر کارراه متن 54 کمانرنگین

 بیشتر

  

   باز اندیشی و شناخت تغییر الگو نظر روی نتایج فعالیت 55

   هاتمرکز بر تفاوت حرکت انجام مقایسه فعالیت 55

   بازاندیشی و شناخت تغییر الگو نتایجنظر روی  فعالیت 55

   بازاندیشی و شناخت تغییر الگو نظر روی نتایج کاوشگری 53

   هاها و شباهتتفاوت حرکت / جایگزین انجام مقایسه کاوشگری 50 برگی از تاریخ

 - -- - - - - حرکت بدن

   چرا تردید نسبت به مفروضات چالش فعالیت 96 چه خبر؟

   هاها و شباهتتفاوت حرکت انجام مقایسه کنیدآزمایش  97
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   بازاندیشی و شناخت تغییر الگو نظر روی نتایج آزمایش کنید 97

   هاها و شباهتتفاوت حرکت انجام مقایسه فعالیت 90

 آوریجمع 94

 اطالعات

های بافتن جایگزین جایگزین دیگر کارراهانجام 

 تربیش

  

   هاتفاوت حرکت انجام مقایسه فعالیت 08

   بازاندیشی و شناخت تغییر الگو نظر روی نتایج فعالیت 08

آوری جمع 05

 اطالعات

های یافتن جایگزین جایگزین دیگر کارراهانجام 

 تربیش

  

ها و یافتن شباهت حرکت سهیانجام مقا آزمایش کنید 06 5چه خبر 

 هاتفاوت

  

   روش چرا تردید نسبت به مفروضات چالش وگوگفت 07

   روش چرا تردید نسبت به مفروضات چالش وگوگفت 00

   بازاندیشی و شناخت تغییر الگو نظر روی نتایج فعالیت 68

کارها آسان 

 5شود می

   بازاندیشی و شناخت تغییر الگو نظر روی نتایج کاوشگری 65

   یافتن جایگزین بیشتر جایگزین ارائه پیشنهاد کاوشگری 69

آسان کارها 

 5شود می

   بازاندیشی و شناخت تغییر الگو نظر روی نتایج کاوشگری 78

   چرا تردید نسبت به مفروضات چالش فکر کنید 75

   مرکز توجه ساده نقطه آغاز و مرکز توجه جایگزین فکر کنید 73

   بازاندیشی و شناخت تغییر الگو نظر روی نتایج فعالیت 79

   هاها و تفاوتشباهت حرکت انجام مقایسه فعالیت 79

   روش پلکانی پلکان کاربرد دیگر متن درس 76

   بازاندیشی و شناخت تغییر الگو نظر روی نتایج کاوشگری 74 خاک باارزش
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   بازاندیشی و شناخت تغییر الگو نظر روی نتایج فعالیت 08

   هاها و تفاوتشباهت حرکت انجام مقایسه فعالیت 05

   هاها و تفاوتشباهت حرکت انجام مقایسه فعالیت 05

بکارید و بخورید 

 ض

   هاها و تفاوتشباهت حرکت انجام مقایسه یکاوشگر 04

   یافتن جایگزین بیشتر جایگزین ارائه پیشنهاد کاوشگری 45

   بازاندیشی و شناخت تغییر الگو نظر روی نتایج کاوشگری 40 از ریشه تا برگ

   چرا تردید نسبت به مفروضات چالش فکر کنید 40

   چرا تردید نسبت به مفروضات چالش فکر کنید 40
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 های تفکّر جانبی از کتاب علوم تجربی ششم ابتدایی: استخراج مقوله5جدول 

 تصویر نشانگر مالک نوع مقوله فعالیتنوع  صفحه درس

   - - - - - زنگ علوم

سرگذشت 

 دفتر من

   بازاندیشی و شناخت تغییر الگو روی نتایجنظر  فعالیت 54

   یافتن جایگزین بیشتر جایگزین ارائه پیشنهاد فکر کنید 55

تردید نسبت به  چالش فکر کنید 55

 مفروضات

   چرا

کارخانه 

 کاغذسازی

تردید نسبت به  چالش فکر کنید 50

 مفروضات

   چرا

تردید نسبت به  چالش فکر کنید 38

 مفروضات

   چرا

به سفر 

اعماق 

 زمین

- - - - -   

تردید نسبت به  چالش فکر کنید 98 زمین پویا

 مفروضات

   چرا

ورزش نیرو 

5 

   بازاندیشی و شناخت تغییر الگو نظر روی نتایج فعالیت 05

ورزش و 

 5نیرو 

تردید نسبت به  چالش وگوگفت 09

 مفروضات

   چرا

   شناختبازاندیشی و  تغییر الگو نظر روی نتایج فعالیت 06

   ترهای بیشیافتن جایگزین جایگزین دیگر کارراه اطالعات آوریجمع 04

طراحی 

کنیم و 

 بسازیم

   تریافتن جایگزین بیش جایگزین ارائه پیشنهاد کاوشگری 60

  تریافتن جایگزین بیش جایگزین ارائه پیشنهاد وگوگفت 75 سفر انرژی

خیلی 

کوچک، 

   هاها و تفاوتشباهت حرکت مقایسه انجام وگوگفت 05
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 ی تفکر جانبیهامقولهو زیر  هامقوله. آمار توصیفی 6جدول 

پایه چهارم  

 ابتدایی

پایه پنجم 

 ابتدایی

پایه ششم 

 ابتدایی

 میانگین

 3666 3 5 6 ارائه پیشنهاد

 7 0 4 7 چالش

 4 3 55 55 نظر روی نتایج

 7666 9 55 7 انجام مقایسه

 3666 5 3 7 دیگر کارراه

 8666 8 5 5 کاربرد دیگر

 5 8 3 8 جایگزین

     

  56 95 95 جمع 

 06759 6 5650  

 

 

های تفکّر جانبی مربوط به متن های اصلی و زیر مقولهدر جداول مجموع فراوانی و درصد مقوله

 است.کتاب علوم تجربی دوره دوم ابتدایی ارائه شده 

 

 

خیلی 

 بزرگ

هاشگفتی

 ی برگ

   هاها و تفاوتشباهت حرکت انجام مقایسه فکر کنید 00

جنگل 

برای 

 کیست

   بادبزن مفهوم بادبزن مفهوم انجام مقایسه متن درس 00

   هاها و تفاوتشباهت حرکت انجام مقایسه متن درس 45

سالم 

 بمانیم

- - - - -   
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  های تفکّر جانبی در کتاب علوم تجربی دوره دوم ابتداییمالک: فراوانی تعداد 5نمودار 

 

 : فراوانی بر مبنای پایه5نمودار 
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های تفکّر جانبی در متن های اصلی و زیر مقولهدهد که مجموع فراوانی مقولهبررسی نتایج نشان می

مورد  95مورد است. پایه چهارم و پنجم به تعداد یکسان یعنی  40کتاب علوم تجربی پایه دوم ابتدایی 

 داشتند. است. تمام صفحات تصاویر مرتبط با موضوع را مورد استفاده شده  56و پایه ششم 

 

 

 
 

 های مختلف برنامه درسی: ارتباط تفکّر جانبی با حوزه0شکل 

 محتوا و برنامه درسی 

 فناوری 

 ارزشیابی 

 روش تدریس 

های آموزش()شیوه  

های یادگیری تمرین  

 تفکّر جانبی

 محیط)شرایط(
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 های تفکّر جانبی های مربوط به مقولهیافته بندیجمع

هر یک از جداولی که در صفحات قبل ارائه گردید و مورد تحلیل قرار گرفت، مربوط به میزان فراوانی 

های چهارم، پنجم و ششم دوره دوم های تفکّر جانبی در کتاب علوم تجربی پایهها و زیر مقولهمقوله

های لهها و زیر مقولههای کتاب درسی در ارتباط با مقوابتدایی است. در هر پایه متن، تصویری و پرسش

ر نظ»طور که از نمودار مشخص شده است، مقوله تفکّر جانبی ارائه و مورد تحلیل قرار گرفت. همان

باشد، اما در پایه مورد می 55ترین فراوانی است که در پایه چهارم و پنجم دارای بیش« روی نتایج

ترین استفاده شده ز مقوله جایگزین کممورد وجود دارد. ا 3یابد و تنها درصد کاهش می 50ششم به 

نیز « شچال»است که ارتباط مستقیم با تفکّر جانبی دارد و یکی از فنون تفکّر جانبی است در مورد 

مورد کاهش یافته و  0بارآمده و در پایه ششم مالک چالش به  4و  7در پایه چهارم و پنجم به تعداد 

مورد و در پایه پنجم  6در تفکّر جانبی است، در پایه چهارم  ترین مقولهارائه پیشنهاد که اولین و مهم

 تر از دو پایهها در پایه ششم کممقوله کلی تمامی طوربهمورد کاهش یافته و  3و  5و ششم به ترتیب 

تر شده توان گفت که با افزایش پایه تحصیلی میزان توجه به تفکّر جانبی کمدیگر است و در نهایت می

 است. 

 گیرینتیجه بحث و

در برنامه درسی قصد شده دوره دوم ابتدایی  دوبونو های تفکّر جانبیتا چه اندازه مالک -

 است؟ رعایت شده 

بخشی به اهداف و رسالت آموزشی است. از این رو ترین ابزارها و عناصر تحققدرسی از مهمبرنامه 

ها را به نواع مختلف دانش و مهارتشود تا از طریق طراحی و تدوین برنامه درسی مشخص، اتالش می

هایشان در زندگی آماده سازد. ها و مسئولیتگرفتن نقش بر عهدهها را برای فراگیران انتقال داده، آن

های ریزی درسی، ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار فراگیران باشد، پس یکی از وظیفهاگر هدف برنامه

آموزش محور تربیت است و ما  امر کهست. همچنین این آموزان ااساسی معلمان پرورش تفکّر دانش

کند در هنگام تدریس و باید از طریق تفکّر، سطح معلومات خود و شاگردان را باال بریم، ایجاب می

س محور تدری عنوانبهفکری را  فعالیتیادگیری، تفکّر یا  -یاددهی هایفعالیتآموزش و سازماندهی 

ورزی به (. جریان فکر براساس عادت(Yarmohammadian, 2016و آموزش خود در نظر بگیریم 

گری، های فرایندی که شامل مهارت مشاهدهدار است و مهارتبررسی، کنجکاوی و کاوشگری معنی

ها، تدوین آزمون فرضیه و استنباط است، موجب اعتالی ذهن و گردآوری اطالعات، سازماندهی داده
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 انیدر فرصت مناسب، نسبت به ب دیبا وستهیمعلم پ(. (Joyce, 2008شود تدوین و توسعه افکار می

 نیحساس باشد؛ اما ا هیفرض یآموز در بررسآن و کمک به دانش حل یبرا ییهاهیمسئله، ارائه فرض

 نیا از یرویپ بهآموزان را و دانش سیمراحل مختلف تفکّر را تدر دین داللت ندارد که معلم باآامر، بر 

وز آماداره کنند که دانش یاخود را به گونه یهاکه معلمان کالس ستا نیمقصود ا مراحل مجبور کند.

 (.(Shariatmadari, 2015 اموزدیب یریادگی یعاد یهامراحل راهب منزله راه نیخود اهخودب

دار، یادگیری عبارت است از ایجاد ارتباط بین دانیم در نظریه یادگیری معنیطور که میهمان

شناختی یادگیرنده در زمان یادگیری مطالب جدید و ساخت شناختی یادگیرنده. بنابراین ساخت

 شناختی یا دانشترین عامل تأثیرگذارنده بر یادگیری و یادداری مطالب جدید است. اگر ساختمهم

، سازمان یافته، با ثبات و روشن باشد، یادگیری مطالب فعالی یادگیرنده، در زمینه مطالب مورد آموزش

تر به گرفت و نگهداری آن مطالب در حافظه بیش تری صورت خواهددارتر و سهلمعنی طوربهتازه 

ثبات و مبهم باشد، یادگیری و یادداری شناختی سازمان نیافته، بیطول خواهد انجامید. اگر این ساخت

 جه خواهد شد. مطالب تازه با دشواری موا

و شناختی یادگیرنده را نیرهای ساختاز نظر آموزشی، معلم باید بکوشد تا این ویژگی بنابراین

 ،هفددبخشد. ایفن امر از طریق ایجاد نظم و هماهنگی در مطالبی که معلم به یادگیرندگان آموزش مفی

قبلی یادگیرنده را بسیار با اهمیت های دانش و آموخته( 5460) از این رو، آزوبل پفذیر است.امکفان

شناسی پرورشی را تنها در اگر قرار بود تمام مطالب روان“ است،  کند و در این رابطه گفتهتلقی می

یک اصل خالصفه کفنم، آن اصل این بود: تنها عامل مهمی که بر یادگیری بیشترین تأثیر را دارد 

 ,Saif”ل تحقق بخشید و طبق آن آموزش دهید های قبلفی یادگیرنفده است، به این اصآموختفه

های توان نظر داد که آموزش کوششی است عمومی در ایجاد ساختمی باتوجه به این اصل (.(2002

توان . با مطالب فوق میهادار کردن مطالب و کمک به یادگیری بهتر آنمناسب شفناختی برای معنی

رایط تواند این ششود، مینتیجه گرفت که آموزش تفکّر جانبی که مدیریت و آموزش فکر محسوب می

را فراهم کند. در مباحث مربوط به یادگیری و عوامل مؤثر درآن، بحث آمادگی یادگیرنده برای یادگیری 

و اطالعات قبلی( یادگیرنده که به  جدید از مباحثی است که در آن هم به آمادگی شناختی )دانش

شود و هم به آمادگی انگیزشی و عالقه و شود، پرداخته مینوعی با یادگیری مطالب جدید مربوط می

شود. عملکرد تفکّر جانبی در ساماندهی اطالعات و ساخت تمایل برای یادگیری جدید اهمیت داده می

افزایش سطح عملکرد و پیشرفت تحصیلی شناختی است. شناخت عوامل مؤثر بر یادگیری، جهت 



 ۱۰۴۱ 77 بهار، اول، شمارة دهمسال                                   فصلنامه تدریس پژوهی                                       

رسد که طور به نظر میاست. اینهای تربیتی بوده آموزان، یک هدف اساسی در اغلب پژوهشدانش

امه دهد. محتوای برندرسی را تحت پوشش قرار میتفکّر جانبی تک بعدی نبوده و چندین بعد برنامه 

ر کند و دتدریس، محیط و ارزیابی را مدیریت میهای یادگیری، فناوری، روش درسی، فناوری، تمرین

ها و نشانگرهای تفکّر جانبی های جدید در هر یک از ابعاد از فنون، مالکحلمسائل و ایجاد راه حل

برای آموزش تفکّر جانبی را داشتند و این های تحلیل شده محتوای کمّی کرد. کتابتوان استفاده می

 گذارد. یز اثر میموضوع بر روش تدریس معلمان ن

 پیشنهادهای کاربردی

ای قوی کردن معلومات است. هر کس حافظه ترین توجه معطوف به انباشتهدر جامعه ما بیش 

اید راه تواند فکر کند. والدین بتر میکه بهتر و کاملگیرد تا آنتر مورد توجه قرار میداشته باشد، بیش

ها را از محفوظاتی که در تمام که مغز آناموزند و به جای ایناندیشیدن و تفکّر را به فرزندان خود بی

ا به درست ر تدبیر کردنای نخواهند برد، پُر کنند،  تالش کنند تا اندیشه و مدت زندگی از آن بهره

کالت ای که نسبت به مشگردد. در خانوادهتفکّر و اندیشه افراد نیز به خانواده برمی منشأها بیاموزند. آن

-ها حساسیت وجود دارد، افراد با تشخیص مشکالت و در نظر گرفتن امکانات، گزینش راهآن حلو 

گزینند. ی مطلوب، شیوه مناسب فکری را برمیحلراههایی بر اساس امکانات موجود و انتخاب حل

و  5برای پیشرفت باشد. تحقیقات الیوت تواند عامل مهمیدرگیر ساختن والدین در امر آموزش می

و  مند کردنعالقهاند که تأثیر والدین در یادگیری و پیشرفت تحصیلی را بررسی کرده 5هویسون

هایی است که به تر از خانوادهدادند، بیشهایی که به مطالعه اهمیت میانگیزش مطالعه در خانواده

شناختی است که ها یادگیری یکی از انواع یادگیری (Akhondi, 2010).تری داشتند مطالعه توجه کم

دهد. در راهنمایی حلی بر اساس هنجارها ارائه میبر حسب آن کودک در مقابل مشکالت فکر کرده و راه

اند که از جمله تشویق به استفاده از هایی را مطرح کردهو مشاوره به والدین در مورد کودکان توصیه

جانبی  توانند از تفکّرین موضوع میرسد والدین در امسائل است که به نظر می حلهای جدید در روش

استفاده کنند و بر یادگیری شناختی کودکان خود مؤثر باشند و والدین با یادگیری فنون تفکّر جانبی 

 های مختلف زندگیگیریها، ایجاد انگیزه و هدایت تحصیلی به کودکان خود در تصمیمحلدر ارائه راه

 کمک کنند.

                                                      
1. Elliott  

2. Hewison  
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انی، های درمو اصلی مشاوره بوده و نقش اساسی در تعیین شیوهتشخیص مشکل یکی از وظایف مهم 

های ترکیبی، فرافکن یا ذهنی از تفکّر دارد. آزمون موفقیتروند درمان، رفع مشکل و دستیابی به 

جانبی بهره گرفته و فرد را به صورت یک کل واحد در نظر گرفته و سؤاالت را در موقعیتی مبهم و 

شود ادراک خود را به کننده خواسته میها از مشارکتند و عموماً در آنکنساخت نایافته طرح می

-های تعیین ویژگیجا که ادراک و اهداف و احساسات افراد یکی از راهمحرکات مبهم اسناد دهد، از آن

 ها برداشته و صفاتتواند پرده از افکار درونی آنهای مراجعین میهای شخصیتی است، تحلیل پاسخ

اند. این های تکمیل جمالت، تداعی کلمات از این نوعها را نمودار سازد. انواع آزموننشخصیتی آ

توان (. از تفکّر جانبی میAkhondi, 2010دهد )آزمون اطالعات با ارزشی در اختیار مشاوران قرار می

شکوفایی رسد تفکّر جانبی در به نظر می کهطوریبهبرداری کرد، در استفاده از این آزمون بهره

کند و زمانی ها کمک میآموزان در شناخت خود و عالیق آنها نقش بسزایی دارد و به دانشاستعداد

ها آموزان و عالیق آنکار ببرند، کمک در بیان احساسات دانشکه مشاوران فنون تفکّر جانبی را به

تر نسبت تر و عمیقشتوانند به رشد و تقویت قوای خالق، خودشکوفایی و کسب بینش بیکرده و می

آموزان، کمک به تشخیص صحیح بینی وضعیت آتی دانشبه نقاط ضعف و قوت خود، کمک به پیش

مشکل، تعین میزان دستیابی به اهداف، کمک به تدوین فرضیه و بررسی صحت و سقم آن، ممانعت 

 گیری سریع آن شوند. از تصمیم

ر جانبی استفاده کنند. تحقیقات بسیاری در مورد توانند از تفکّمشاوران در ایجاد انگیزه نیز می

آموزان به درس، انجام تکالیف درسی و دانش عالقگیبیآموزان برای یادگیری و ایجاد انگیزه در دانش

پردازان آموزشی در این نکته توافق نظر است. نظریهها شده تالش برای پیشرفت و رشد تحصیلی آن

ب فهمیدن و خوب درک کردن و یادگیری خوب، به انگیزش نیاز دارند آموزان برای خودارند که دانش

زه، های ایجاد انگیشود، ولی در شیوهو از عوامل انگیزش درونی و برونی، بر انگیزش درونی تأکید می

 ,Koose Gharavi, Arasteh and Abdolhadiنظران ارائه شده است های مختلفی از سوی صاحبروش

رسد که هم بر باشد. به نظر میجانبی ایجاد انگیزه می پیامدهای استفاده از تفکّر(. یکی از (2015

در مورد لزوم بهبود مهارت  León Corrales (2010)انگیزش درونی و هم بیرونی تأثیر مثبتی دارد. 

آموزان کند که با استفاده از تفکّر جانبی هم دانشآموزان برای یادگیری بحث مینوشتن، از انگیزه دانش

ژوهشگر است. این پآموزان برای یادگیری افزایش یافته اند و هم انگیزه دانشمهارت نوشتن را یاد گرفته

 است.اثربخشی تفکّر جانبی در ایجاد انگیزه و یادگیری را در مقاله خود به تفصیل آورده 
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 مالحظات اخالقی

 مرتبط با پژوهش رعایت شده است. ایدر فرایند انجام و اجرای پژوهش حاضر، اصول اخالق حرفه

 حامی مالی

 های پژوهش توسط نویسندگان مقاله پرداخت شده است.تمامی هزینه
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