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Abstract: This study investigated the
intended scientific principles from
objectives in (TAR) course in the sixth
grade. This study was conducted within an
applied framework through the survey
method. The data were collected through a
mixed
method
quantitatively
and
qualitatively. The statistical population
included instructors, writers, experts, and
teachers in Isfahan and Chaharmahal and
Bakhtiari provinces. Since the size of
population for instructors and writers was
small all of them were included as the
sample (44 individuals). The samples for
other groups were selected through
stratified random sampling and finally 18
and 264 individuals were selected for the
experts and teachers groups, respectively.
In the quantitative phase, 95 classes were
observed and 180 individuals were
purposefully interviewed face to face
through a semi-structured method. The
data were gathered through questionnaire,
interviews, and observations. The validity
of the instruments was evaluated through
content and construct validity. The
reliability indexes of the questionnaires
were measured by Cronbach's alpha which
were.86,.81, and.80, respectively. The
results showed that the intended scientific
principles related to objectives were
considered in thought and research course
at a relatively high level (=3.55, p≤0.05)
according to the experts and at a lower
level (=2.80, p≤0.05) according to the
observers.
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کبری سپهری بروجنی

 بررسی میزان رعایت اصول علمی قصد شده مربوو، هدف پژوهش:چکیده
 نوع پژوهش.به عنصر اهداف در درس تفکر و پژوهش پایه ششم بوده است
 اطالعات بهصورت کمّی و کیفی.کاربردی و روش آن از نوع پیمایشی است
، م لفوان، مدرسوان، جامهوه آمواری بکوش کمّوی.(ترکیبی) جمعآوری شود
کارشناسان و مهلمان در دو اسوتان اصوفنان و چنارمحوال و بکتیواری بووده
، چون جامهه آماری مدرسان و م لفان محدود بود، برای انتکاب نمونه.است
11( بنابراین از طریق سرشماری اقدام و از همه آنها نظرسنجی به عمل آمد
 برای بقیه گروهها از روش نمونهگیری تصادفی طبقوهای اسوتفاده و بوه.)نفر
 کوالس درس39  از، در بکوش کیفوی. نفر انتکواب شود001  و40 ،ترتیب
، مدرسوان و مهلّموان مصوا به هدفمنود، نفر از کارشناسان408 مشاهده و با
. مصا به و مشاهده گوردآوری شود، دادهها از طریق پرسشنامه.انجام گرفت
 پایوایی. از روایی محتوا و روایوی سوازه اسوتفاده گردیود،برای تهیین روایی
 پایوایی مشواهدههوا از روش پایوایی،،پرسشنامهها بوه روش آلفوای کرونبوا
مشاهدهگر مربو به مالک و برای پایایی مصوا بههوا بوه روش پیادهسوازی
 طبوق نظور مهلّموان و.عینی و دقیوق گفتوار مصوا به شووندگان عمول شود
 طبوق نتوایم مشواهدهگوران در ود کوم، X =7/99( کارشناسان تا ودودی
 در درس تفکور، اصول علمی قصد شده مربو به عنصر اهداف،) X =0/08(
.و پژوهش بکارگیری شده است
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مقدمه
امروزه نظام آموزشی بهعنوان ابزاری منم در رشد و توسهه همهجانبه کشور شناخته مویشوود.
دوره ابتدایی ازجمله منمترین دورههای نظام آموزشی است ،زیرا زمینهی شکلگیری شکصیت
و رشد همهجانبهی افراد در آن فراهم گردیده و مناسبترین فرصت برای تحصیل و یوادگیری
و رشد استهدادهای کودک است .برنامهی درسی منمترین ابزار تحقّق بکشیدن به رسالتهوای
آموزش و آیینهی نقشها و هدفهای آن اسوت بهگونوهای کوه مکدونالود ،آن را جوان مایوه،
هملتن تار و پود ،کالین جوهر و لوننبرگ و اورنشتاین قلب آن دانستهاند (شریف.)4738 ،
برنامه درسی را میتوان به منزله یک طرح و نقشه برای عمل ،یا یک سند مکتووب تهریوف
کرد؛ این نقشه و سند ،راهبردهایی را هم برای دست یافتن به غایتها و هدفهای مطلووب در
بردارد (لوننبرگ و ارنشتاین ،ترجموه شوریف) .دیوو ی ،1کوازول 2وکمپبول 3برناموه درسوی را
بهعنوان تجربههای یادگیرنده تهریف میکنند (لوننبرگ و ارنشتاین ،4738 ،ترجمه شریف).
در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،پرورش «تفکر» بهعنوان محور سایر فهالیتها در نظر
گرفته شده است .در این سند ازجمله منارتهای الزم برای فراگیری دوره ابتدایی ،منارتهای
فراشناختی است .برنامه درسی ملی بر اساس یک الگوی پنم عنصوری شوامل تفکور و اندیشوه
ورزی ،ایمان و باور ،علم و آگاهی ،عمل و مجاهدت و اخالق در چنار عرصه رابطه بوا خوود،
خدا ،خلق و خلقت تدوین شده است .در این میان عنصر تفکر و تهقول از جایگواه نکسوت و
محوری برخوردار بوده و بهعنوان محور سایر فهالیتها در نظر گرفته شده است (سوند برناموه
درسی ملّی.)4738 ،
با تالشهای انجام شده در نظام آموزش و پرورش ،نتایم آزمونهای تیمز 4و پرلوز ،5نشوان
داد که دانشآموزان ایرانی در پاسخگویی به س االتی کوه جنبوه اسوتنبا و اسوتنتاا و ارزیوابی
داشته متوسط عملکردی پایینتر از میانگین بینالمللی داشتند (محمد اسماعیل.)4709 ،

1. Dewey
2. Caswell
3. Campbell
4. Third International Mathematice and Science Study
5. Progress International Reading and Literacy Study
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یکی دیگر از دالیل عدم توجّه نظام آموزشی به پرورش منارتهوای تفکور و اسوتنبا  ،نتوایم
صال یتهای دانشآموزان  44سواله ایرانوی اسوت کوه علّوت مطلووب نبوودن صوال یتهای
دانشآموزان عواملی مانند ،نقش مهلّم در فرایند تدریس ،انگیزه دانشآموزان ،عدم یوادگیری در
سطوح باالتر ،عدم توجّه به پرورش تفکر و همچنین عواملی چون کمبوود امکانوات ،محتووای
مناسب ،منابع و تجنیزات بووده اسوت (کیوامنش و خیریوه  .)4733همچنوین نتوایم تحقیقوات
مکتلف اکی است کوه بسویاری از دانشآمووزان و دانشآموختگوان در جامهوه کنوونی ،فاقود
منارتها و تمایالت تفکر انتقادی هستند ،قدرت تجزیه و تحلیل مسوا ل پیچیوده اجتمواعی را
ندارند و در مواجنه با مسا ل سطح باال ،ناتواناند (کیانی ،افشوین جوو ،پوور مهمواری و امینوی
4734؛ آخوندزاده ،ا مدی طنرانوی ،صوالحی و عابودینی4738 ،؛ قوانی ،امینیوان ،کموالی و
جمشیدیان4703 ،؛ جاویدی و عبدلی.)4703 ،
لذا با توجه به تحوالت علمی ،امروزه در تدوین کتب و برنامهریزی درسی ،رویکردهای
متهدّدی مطرح شده که یکی از منمترین آنها توجّه به تفکر است (دوبونو .)4334 ،4در موورد
آموزش تفکر به دانشآموزان ،نظریههای مطرح شده بیانگر آموزش منارتهای اندیشه و تفکر،
به دو شیوه مستقیم و غیرمستقیم است .رویکرد مستقیم نشانگر ایون اسوت کوه بورای تودریس
منارتهای تفکر ،باید درسی به همین عنوان در برنامه درسی گنجانده شود .دیدگاه غیرمستقیم
بر این امر تأکید میکند که بهوسیله موضوعهای مکتلف آموزشی میتوان چگونگی اندیشویدن
و تفکر را به فراگیران آموخت (فتحیآذر.)4703 ،
بر اساس رویکرد مستقیم ،درس تفکر و پژوهش پایه ششم توسط دفتر توألیف کتوابهوای
درسی وزارت آموزش و پرورش تدوین گردید .یکی از اجزای منم برنامه درسی عناصر برنامه
درسی است و آن عبارت است از مجموع فهالیتها و تجربیاتی که در قالب برنامههای درسوی
تنیه و تدوین میشوند .در این زمینه میان صا بنظران درباره اجزاء برنامه درسی اتفواقنظر و
اجماع وجود ندارد .برخی تصمیمگیری درباره یک جزء ،یهنی نتایم یادگیری را در ووزه کوار
برنامهریزان درسی قلمداد کردهاند و برخی دیگر محتوای آن را در وزه کار برنامهریزان درسی
پذیرفتهاند (منر محمدی .)4700 ،کالین )4308( 2برنامه درسی را شامل نُه جزء میدانود کوه
1. De Buno
2. Klein
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عنصر اهداف یکی از منمترین آنها است .از دیدگاه رالف تایلر ( )4313عناصر برناموه درسوی
عبارتنوود از  )4هوودفهای آموزشووی )0 ،تجربووههای یووادگیری )7 ،سووازماندهی تجربووههووا)1 ،
ارزشیابی و صافیهای فلسفه و روانشناسی که به استکراا اهداف ننوایی کموک مویکننود .بوا
توجه به اینکه پژوهش اضر به بررسی رعایت اصول علمی قصد شوده مربوو بوه عنصور
اهداف کتاب تفکر و پژوهش میپردازد ،لذا به تهریف واژههای برناموه درسوی قصود شوده و
اجرا شده و همچنین اصول علمی مربو به اهداف پرداخته میشود .برنامه درسی قصود شوده
عبارت است از ابزارهایی چون استانداردهای برنامه درسی ،چارچوبها و یا رهنمودهوایی کوه
از مهلمان برنامه درسی انتظار میرود آنها را رعایت کنند و برنامه درسی اجرا شده به محتوای
واقهی برنامه درسی اشاره میکند که دانشآموزان در کالس درس با آن درگیر میشوند (فتحی
واجارگاه .)4700،هدفها ،نکستین عنصر در برنامه درسی میباشد .درواقع هدفها آن چیزی
است که انتظار تحقّق آنها را داریم .هدفها دارای سطوح مکتلفی است که هر سطح از سطح
باالتر خود تحلیل و اخذ میشود .سطوح هدفها عبارتند از هدفهای غایی ،مقاصد آموزشوی
و هدفهای کلی (ملکی .)4730 ،یکی از ضرورتهای منم در عنصر اهداف توجه بوه اصوول
تدوین آن است .هدفهای برنامه درسی باید بر مبنای اطالعات درباره جنبههای منوم زنودگی
مهاصر اجتماعی ،موضوعهای درسی و نیازها و عالقههای دانشآموزان انتکواب و بیوان شووند
(لوی .)40 :4734 ،اصول اکم بر تهیین هدفهای برنامه درسی از دید ملکی ( )4733عبارتند
از :الف) هدفها دارای سطوح مکتلفی است و هر سطح از سطح باالتر از خود تحلیل و اخوذ
میشود .سطوح مکتلف هدفها به این صورت اسوت ،هودفهوای غوایی ،مقاصود آموزشوی،
هدفهای کلی آموزشی ،ب) هدفهای برنامه درسی باید متناسب با شرایط و امکانات جامهوه
و با توجه به نیازهای آن تهیین شوند ،ا) هدفهای برناموه درسوی بایود تغییرپوذیر باشود ،د)
هدفهای برنامه درسی باید با شرایط و امکانات یادگیرندگان هماهنو

باشود و بوا توجوه بوه

نیازهای آتی و آنی آنان تهیین گردند ،ه) هدفهای برنامه درسی باید به صوورت جوامع تهیوین
شوند ،یهنی ناظر بر جنبههای بدنی ،عقالنی ،عواطفی ،اجتمواعی و مهنووی فورد باشوند ،و) در
تهیین هدفها باید به تفاوتهای فردی دانشآموزان توجه گوردد ،ز) در تهیوین برناموه درسوی
باید به ساختار دانش توجه شود و از نظریات متکصصان مواد درسی اسوتفاده شوود ،ح) بورای
استفاده صحیح از هدفها و طرا ی و برنامهریزی عناصر دیگر برنامه درسی الزم است هدف-
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های آموزشی در سه یطه شناختی ،عاطفی و روان – رکتی تهیین گردند ،اما باید مراقب بود
که یطهبندی هدفها برنامهریزان را از ابهاد و نیازهای فطری و اساسوی انسوان کوه در قالوب
الفاظ «عاطفی» و «روان رکتی» نمیگنجد ،غافل ننماید ) ،برای تصریح هودفهوا مویتووان
هدفهای آموزشی را تا د رفتاری تحلیل کرد ،ی) هدفها تننا با فهالیتهای داخل مدرسوه
تحقق پذیر نیستند .در تهیین و تحقق هدفها الزم اسوت بوین مدرسوه و عوامول و م سسوات
بیرون از مدرسه ارتبا و هماهنگی وجود داشته باشد ،ک) هدفها باید با توجه به زمان وال
و آینده تهیین گردند (ملکی.)4733 ،
در رابطه با اصول علمی مربو بوه عنصور اهوداف درس تفکور و پوژوهش (دانشوور و
همکاران )4734 ،مهتقد است ،هدف کلی درس تفکر و پژوهش کسب صوال یتهوای پایوه و
صفات ویژگیهای منش تفکر است و اهداف خاص درس عبارتند از :الف) توانایی بهکارگیری
روشهای مناسب برای پاسکگویی به کنجکاوی دانشآموز در چنار عرصوه ارتبوا بوا خوود،
خدا ،خلق و خلقت ،ب) توانایی استنبا  ،استدالل و نتیجهگیری ،پ) کسوب صوفات ویژگوی-
های منش تفکر ،ت) کسب نگرشهای درست نسبت به یافتههای علمی ،ث) توانایی قضواوت
در مورد اعمال و رفتار خود و دیگران و آگاهی نسبت بوه نتوایم و پیامودهای آن ،ا) توانوایی
برقراری ارتبا فردی و میان فوردی )) ،توانوایی درک پدیودههوا ،رویودادها و قووانین جنوان
آفرینش بهعنوان آیات النی ،ح) خودیوادگیری و خودسوازی مسوتمر و موداوم )، ،شوناخت و
درونی سازی ارزشهای اخالقی و پرهیز از رذایل ،د) فنم و جانبداری از ارزشهای دینی.
با توجه به موارد مذکور ،آنچه بهعنوان مسئله مطرح است ،این است که اکنون که سوه سوال
از تدریس درس تفکر و پژوهش میگذرد ،آیا از دیدگاه مدرسان ،مهلّمان و نتایم مشاهدهگران،
اصول علمی قصد شده مربو به عنصور اهوداف در درس تفکور و پوژوهش بکوارگیری شوده
است؟ لذا محقق در قالب س االت زیر به بررسی مسئله پژوهشی خود پرداخته است:
 -4از دیدگاه افراد مورد بررسی ،تا چه اندازه اصول علمی قصود شوده مربوو بوه عنصور
اهداف در درس تفکر و پژوهش پایه ششم رعایت شده است؟
 -0از دیدگاه مشاهدهگران متکصص ،تا چه اندازه اصول علمی قصد شده مربو به عنصر
اهداف در درس تفکر و پژوهش پایه ششم رعایت شده است؟
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 -7با توجّه به نتایم مصا به ،تا چه اندازه اصول علمی قصد شده مربو به عنصر اهوداف
در درس تفکر و پژوهش پایه ششم رعایت شده است؟
روش پژوهش
نوع پژوهش پیمایش یا زمینهیابی بوده و پژوهش به لحاظ هدف از نوع پژوهشهای کواربردی
و به لحاظ نحوه جمعآوری اطالعات از نوع تحقیقات آمیکته( 1مدل ترکیبوی )2مویباشود .در
مدل آمیکته ،رویکرد کمی و کیفی از نوع همسوسازی ،بهطور همزمان و بوه مووازات یکودیگر
شروع میشود و از مسیرهای خاص خود به پیش میرود .یکی از محاسون ایون رویکورد ایون
است که به دلیل به کارگیری همزمان هر دو روش پژوهش ،دادههای مکتلفی به دست مویآیود
که مکمل یکدیگرند و این امور درک بنتور پدیوده موورد بررسوی را فوراهم مویآورد (نصور و
همکاران.)4700 ،
جامعه و نمونه آماری
این پوژوهش دارای سوه جامهوه آمواری مربوو بوه بکشهوای پرسشونامهای و مصوا بهای و
مشاهدهای بوده است .جامهه آماری بکوش پرسشونامهای شوامل کارشناسوان آمووزش ابتودایی
ادارات آموزش و پرورش ،مهلّمان پایه ششم ،مدرّسان آموزش دیده توسط دفتور توألیف کتوب
درسی وزارت آموزش و پرورش ویژه درس تفکر و پژوهش پایه ششم ،در استانهای اصوفنان
و چنارمحال و بکتیاری است (جدول شماره .)4
با توجه به محدود بودن جم جامهه کارشناسان و مدرسان از آنان نمونهگیری نشده و کول
جامهه بهطور سرشماری مورد بررسی قرار گرفته شده ،اما برای برآورد جم نمونه مهلّموان ،از
فرمول کوکران استفاده شد (جدول .)4

1. Mixed Method
2. Integrated Method
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بررسی میزان رعایت اصول علمی قصد شده مربو به عنصر اهداف در ...
جدول  :4فراوانی افراد جامهه و نمونه به تفکیک استان
اصفنان چنارمحال جمع

سمت استان
جامهه

48

0

40

نمونه

48

0

40

جامهه

71

0

18

مدرسان درس تفکر و پژوهش نمونه

71

0

18

جامهه

0390

384

7097

نمونه

470

478

000

جامهه

0390

384

7097

نمونه

91

کارشناسان ابتدایی ادارات کل

مهلّمان پایه ششم
مشاهدات از فرایند کالس

14

39

منبع :کارشناسی آمار ادارات کل آموزش و پرورش استانهای اصفنان و چنارمحال و بکتیاری (سال )4730

در بکووش مشوواهدهای ،از فراینوود یوواددهی و یووادگیری 39 ،کووالس بووه صووورت تصووادفی
خوشهای ،توسط افراد متکصّص (دانشجویان دکتری علوم تربیتی) مشاهده به عمل آمده اسوت
(جدول .)4
در بکش مصا بهای ،با  408نفر از افراد جامهه آماری ،مشتمل بر کارشناسان ،مدرسوان
و مهلّمان پایه ششم به صورت هدفمند و بوا اسوتفاده از روش نمونوهگیری مووارد مطلووب یوا
افرادی که در زمینه پژوهش از اطالعات بیشتری برخوردار بودهاند ،مصا به به عمل آمد.
ابزار گردآوری دادهها
دادههای پوژوهش ،از طریوق یوک پرسشونامه و چنود فورم مصوا به و مشواهده (چکلیسوت)
پژوهشگر ساخته ،با بررسیهای فراوان و با استفاده از دیدگاه متکصصان متهدد گردآوری شد.
روایی و پایایی پرسشنامه :برای تهیین روایی پرسشونامه ،از روایوی محتووا و روایوی سوازه بوه
کمک تحلیل عامل تا یدی استفاده گردید .برای این کار ،از نظرات  48نفر از متکصّصان برناموه
درسی استفاده گردید .برای روایی سازه و بررسی همبستگی درونی گویوههوای پرسشونامههوا،
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(کیزر -مایر -الکین )4محاسبه شد .ایون انودازه بورای پرسشونامه مهلّموان 8/09 ،و بورای فورم
مشاهدهگران 8/04 ،بود .مقایسه این اعداد با نرم  8/3و با استفاده از آزمون کرویت بارتلوت در
سطح مهنیداری ( )p> 8/84نشان داد که گویهها دارای همبستگی درونی باال و پرسشنامهها از
روایی سازه برخوردار بودهاند .برای پایایی پرسشنامهها از آلفای کرونبا ،استفاده شد که مقودار
آن  8/03محاسبه شد.
روایی و پایایی مصا به :روایی محتوای سو االت نیموه سواختاریافته مربوو بوه مصوا به،
توسط  48نفر از اساتید دانشگاه و متکصّصان برنامه درسی مورد تأیید قرار گرفت .برای پایایی
مصا به در ابتدا با  41نفر از نمونه آماری ،به صورت ضوری و ضبط صدا مصا به به عمول
آمد ،سپس ،از روش پیادهسازی عینی و دقیق گفتار مصا به شوندگان ،تایپ و خالصه برداری
از نکات منم اظنارشده توسط آنها و مقولهبندی آنها ،تمامی مطالوب نوشوته شوده ،خالصوه
مطالب و مقولههای تهیین شده ،در اختیار سه نفر آگاه به روشهای پژوهش قرار گرفت.
روایی و پایایی مشاهده :برای روایی پارامترهای مشاهده از نظورات  48نفور از متکصصوان
برنامهریزی درسی استفاده شد .برای پایایی مشاهده ،در مر له اول ،از روش پایایی مشاهدهگور
مربو به مالک که میزان توافق نمرههای مشاهدهگران آموزش دیده را با نمرههای پژوهشگر و
همچنین روش دوم که پایایی بین مشاهدهگران که میزان توافق مشاهدهگران را در خالل جمع-
آوری واقهی نشان میدهد ،استفاده گردید .ضوریب توافوق در روش اول  8/03و در روش دوّم
 8/03محاسبه شد .ضمناً با روشهای کنترلی مانند کاهش اثر مشواهدهگور بور مشواهدهشوونده،
سوگیری شکصی مشاهدهگر ،خطاهای درجهبندی ،آلودگی مشاهده ،ذفهوای مشواهدهگور،
انحراف مشاهدهگر ،زوال پایایی مشاهدهگر به افوزایش پایوایی کموک گردیود .در مر لوه دوّم،
برای محاسبهی پایایی فرم ننایی مشواهده ،از روش آلفوای کرونبوا ،اسوتفاده و ضوریب 8/04
محاسبه گردید.

(1. Kaiser-Mayer-Olkin )KMO
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بررسی میزان رعایت اصول علمی قصد شده مربو به عنصر اهداف در ...
روش گردآوری و تحلیل دادهها
پرسشنامهها بهصورت ضوری و از طریق پسوت عوادی و الکترونیکوی توزیوع و جموعآوری
گردید.
برای انجام مشاهده فرآیند تدریس ،مشاهدهگوران بوا دو بوار ضوور در  39کوالس درس،
مشاهدهگر در آخر کالس مستقر شده و به صورت عادی به مشاهده فرآیند یاددهی و یوادگیری
میپرداخت و با استفاده از کورنومتر در پایان هر دقیقه ،بر اساس جو غالوب فراینود یواددهی و
یادگیری کالس ،در برابر س االت مربو به عنصر اهداف در فرم مشاهده ،فراوانی متغیّور را بوا
زدن خط نشان مشکص میکرد (ثبت مشاهده بر اساس مدت زمان) .در مر له دوّم ،فراوانیها
را در طیف پنم درجهای لیکرت تنظیم نمود (ارزشیابی مشاهدهای).
مصا به با  408نفر از مهلّمان ،مدرّسان ،کارشناسان و م لّفان با همواهنگی وقوت قبلوی بوه
صورت ضوری و غیر ضوری ،با س االت باز پاسخ و نیمه ساختاریافته انجام گرفت .سوپس
با پیادهسازی و تایپ گفتههای افراد ،مقولههای مربو استکراا گردید.
يافتههای پژوهش
سئوال اوّل :از دیدگاه مهلّمان ،مدرّسان و کارشناسوان ،در درس تفکور و پوژوهش پایوه ششوم
ابتدایی تا چه اندازه اصول علمی قصد شده مربو به عنصر اهداف بکارگیری شده است؟
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جدول شماره  :0میانگین نمرهی نگرش مهلّمان ،مدرسان و کارشناسان در بکارگیری اصول علمی قصد
شده در عنصر اهداف
اصول علمی مربو به اهداف

N

X

S.D

t

df

Sig

ایجاد و تقویت منارتهای مشاهده،

700

7/03

8/301

30/833

709

8/88

شنیدن ،پژوهش و ل مسئله
مبتنی بودن اهداف بر عالیق،

700

7/07

8/338

03/000

709

8/88

تجارب ،تواناییها و استهدادهای
دانشآموزان
تقویت تفکر ،استنبا  ،استدالل و

700

7/04

4/847

03/390

709

8/88

اصول علمی مبتنی بر نیازهای یادگیرنده

نتیجهگیری در دانشآموزان
مبتنی بودن اهداف بر تواناییهای

700

7/00

4/849

09/108

709

8/88

دانشآموزان در زمینه بکارگیری
روشهای مناسب پاسخ گویی به
کنجکاوی خود در عرصههای ارتبا
خود با خود ،خدا ،خلق و خلقت
ایجاد توانایی قضاوت در دانش

700

7/03

8/370

38000

709

8/88

آموزان درباره اعمال و رفتار خود و
دیگران و کسب بصیرت نسبت به
نتایم و پیامدهای آن

اصول مبتنی بر دانش و دیسیپلین

مجموع

700

7/31

8/30

43/94

709

8/88

توجّه متهادل به یطههای سهگانه

700

7/97

4/800

04/330

709

8/88

هدفها (شناختی ،عاطفی و روانی-
رکتی)
واضح ،شفاف و بدون ابنام بودن
هدفهای کلی ،جز ی و آموزشی هر
درس
بیان هدفهای رفتاری هر درس با

06

700

7/74

4/838

99/387

709

8/88

700

7/17

4/838

90/000

709

8/88

بررسی میزان رعایت اصول علمی قصد شده مربو به عنصر اهداف در ...
توجّه به اصول علمی و روانشناختی
قابلیت اجرا با توجّه به امکانات،

7/77

700

4/470

97/498

709

8/88

قوانین و یافتههای علمی موجود
تأکید بر کسب دانش ،نگرش و

7/03

700

4/883

09/087

709

8/88

منارتهای صحیح در دانشآموزان
مجموع

700

7/19

8/07

3/38

709

8/88

متناسب بودن با نیازها و شرایط

700

7/00

4/409

90/938

709

8/88

اجتماعی ،ملّی و محلی

اصول علمی مبتنی بر مبانی اجتماعی و فلسفی

برخورداری از ثبات و در ین ال

7/70

700

4/490

97/811

709

8/88

قابلیت انهطاف متناسب با تغییرات
مکتلف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی
و علمی ،ملّی و محلی
توجّه به فلسفه و ارزشهای

7/30

700

4/890

07/940

709

8/88

اسالمی-ایرانی جامهه
توجّه به ارزشها و فرهن های

7/70

700

4/834

93/840

709

8/88

محلی و بومی مناطق مکتلف کشور
مجموع
مجموع

700

7/11

8/30

0/3

709

8/88

700

7/99

8/31

47/70

709

8/88

جدول  :7دادههای توصیفی و آزمون مهنیداری مربو به نگرش افراد پاسخدهنده
مقوله

X

S.D

t

sig

اصول علمی مبتنی بر نیازهای یادگیرنده

7/31

8/30

43/94

8/888

اصول علمی مبتنی بر دانش و دیسیپلین

7/19

8/07

3/38

8/888

اصول علمی مبتنی بر مبانی اجتماعی و فلسفی

7/11

8/30

0/3

8/888

اصول علمی مبتنی بر مجموع مقولهها

7/99

8/31

47/70

8/888

با توجّه به نتایم ،نگرش مهلّمان ،مدرسان و کارشناسان به رعایت اصوول علموی قصود
شده در بکارگیری اهداف کتاب تفکر و پژوهش در د متوسّط ( ) X =7/99و در مقولههای آن
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شامل ،رعایت اصول علمی مبتنی بر نیازهای یادگیرنده با میوانگین ( ،) X =7/31رعایوت اصوول
علمی مبتنی بر دانش و دیسیپلین با میانگین ( ،) X =7/19رعایت اصول علمی مبتنوی بور مبوانی
اجتماعی و فلسفی با میانگین ( ) X =7/11بوده است که نمره همه پارامترها از میانگین فرضی 7
بزرگتر بوده است .طبق نتایم آزمون  tتک متغیره و سطح مهنیداری ( ،)p> 8/84این تفاوت،
در همه شاخصهای مورد بررسی ،مهنیدار بوده است و نگرش پاسکگویان به رعایوت اصوول
علمی در تدوین اهداف کتاب تفکر و پژوهش در د متوسّط به باال بوده است.
سئوال دوّم :از ديدگاه مشاهدهگران ،در عنصر اهداف درس تفکرر و پرژوهش پايره ششرم
ابتدايی تا چه اندازه اصول علمی قصد شده رعايت شده است؟
جدول  :1نتایم توصیفی و آزمون مهنیداری مربو به عنصر اهداف بر اساس مشاهده
ردیف
4

مقوله
دانشآموزان به تفکر ،استنبا  ،استدالل
و نتیجهگیری ترغیب میشوند.

0

N

X

S.D

t

df

sig

39

7/17

4/403

03/00

31

8/880

به فنم و جانبداری از ارزشهای دینی
و اخالقی و درونیسازی آنها و پرهیز

39

0/30

8/301

03/03

31

8/888

از رذا ل توجه میشود.
7

به راهبردهای خودیادگیری و
خودسازی مستمر و مادامالهمر دانش-

39

0/97

8/013

03/84

31

8/888

آموزان توجه میشود.
1

به درک پدیدهها و قوانین جنان
بهعنوان آیات النی توجه میشود.

9

مجموع اصول مبتنی بر مقولههای

39
39

0/94

8/301

74/49

0/08

8/008

11/83

31
31

8/470
8/888

اهداف

با توجّه به نتوایم ،میوانگین نموره مشواهدهگوران در موورد اصوول علموی قصود شوده،
بکارگیری اصول در تدوین اهداف در درس تفکر و پژوهش ) X =0/08( ،بوده اسوت کوه ایون
نمره از میانگین فرضی  7کوچکتر است .طبق نتوایم آزموون  tتوک متغیوره و سوطح اطمینوان
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بررسی میزان رعایت اصول علمی قصد شده مربو به عنصر اهداف در ...
( )p> 8/89این تفاوت مهنیدار بوده است؛ به عبارت دیگر بکارگیری اصول علمی در تودوین
اهداف ،در فرایند یاددهی و یادگیری درس تفکر و پژوهش در د کم  ) X =0/08بوده است.
با توجه به نتایم ،مشاهده شده در مورد اصول علمی بکارگیری شده در تدوین اهوداف
نشان داده است که از نظر مشاهدهگران اصول علمی تدوین اهداف شامل ترغیب دانشآمووزان
به تفکر ،استنبا  ،استدالل و نتیجهگیری با میانگین ( ،) X =7/17توجّه به فنوم و جانوبداری از
ارزشهای دینی و اخالقی و درونیسازی آنها و پرهیز از رذا ل با میانگین ( ،) X =0/30توجّوه
به راهبردهوای خودیوادگیری و خودسوازی مسوتمر و موادام الهمور دانوشآمووزان بوا میوانگین
( ،) X =0/97توجه به درک پدیدهها و قوانین جنان بهعنوان آیات النی با میانگین ( ،) X =0/94و
رعایت مجموع اصول مبتنی بر کل مقولههای اهداف ( ) X =0/08در تدوین اهداف کتاب تفکور
و پژوهش رعایت شده است.
سئوال سوم :با توجّه به نتایم مصوا به ،ارزیوابی مهلّموان ،مدرّسوان و کارشناسوان ،از رعایوت
اصول علمی قصد شده مربو به عنصر ارزشیابی در درس تفکر و پژوهش چیست؟
جدول شماره  9طبقات اصلی و فرعی استکراا شده از پاسخ مصا بههای نیمه ساختار یافته نسبت به سئوال
بکارگیری اصول علمی قصد شده مربو به عنصر اهداف درس تفکر و پژوهش پایه ششم
زير طبقه (طبقات فرعی)

طبقه اصلی

پرورش منارتهای مطالهوه و پوژوهش ،تفکور فلسوفی و انتقوادی،
استنبا  ،ل مسئله ،توانایی قضاوت بر اساس شواهد و نظام مهیوار،

کسووب صووال یتهووای پایووه و پوورورش

کنترل خشم ،تکیل و ابوداع و خالقیوت ،پرسشوگری و کاوشوگری،

صفات ویژگیهای منش تفکر

مشاهده و شنیدن ،تصمیمگیری ،خودآگاهی ،بحث گروهی و متقاعود
ساختن و تهامل با سوایر افوراد ،پورورش تفکور سیسوتمی و تحلیول
مسا ل ،پرورش اعتماد به نفس و داشتن شجاعت بورای ارا وه ایوده،
تقویت فضای دموکراسی
توجه به شرایط جغرافیایی ،اقلیمی و منطقهای
مردود ساختن پرورش تفکر به صورت مجزا و تأکید بور روشهوای
ترکیبی پرورش تفکر
توجّه به اهداف فلسفی
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زير طبقه (طبقات فرعی)
شناخت فرهن

طبقه اصلی

و هویت دینی و ملی وطن پرستی

در راستا بودن اهداف درس تفکر و پژوهش با سند تحووّل بنیوادین

مبانی اجتماعی و فلسفی

آموزش و پرورش
نبود فنم مشترک از مبانی فلسفی و اجتماعی درس تفکر در مهلمین،
مدرسان و کارشناسان
تأثیر بر درونی شدن ارزشهای اخالقی
توجّه به یطههای شناختی ،عاطفی و روان رکتی در درس تفکر و
پژوهش
استفاده از فنّاوری اطالعات و ارتباطات
ارزشمندی علم و علم جویی

مبانیعلمی (دانش و دیسیپلین)

فرایند محور بودن درس
لزوم همکاری متکصّصان برنامهریزی درسی ،فلسفه تهلیم و تربیوت
و النیات و مهارف اسالمی به منظور تدوین اهوداف و محتووا درس
تفکر و پژوهش
تقویت مبانی نظری درس تفکر و پژوهش ،بهویژه در کتاب راهنمای
مهلّم
عدم وضوح اهداف
پرورش متفکران کوچک
توجّه به سن دانشآموزان
توجّه به جنسیت دانشآموزان
توجّه به عال ق و سلیقهها
توجّه به همراه بودن فیلم و انیمیشن در تموام دروس درس تفکور و
پژوهش
اجرای فهالیت زنده توسط دانشآموزان
ارتبا با نیازهای واقهی فراگیران
ضهف اهداف کتاب در پرورش فطرت گرایی انسان
منجر شدن به تأمل در خود
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زير طبقه (طبقات فرعی)

طبقه اصلی

خود ارزشیابی بر اساس نظام مهیار
کشف جنان بهعنوان فهل خداوند
پرورش رو یه ایثارگری

ارزشهای دینی و اخالقی

پرورش رو یه قیقتجویی ،قطلبی
توجّه به فطرت گرایی تو یدی
پرورش خودآگاهی
عدم منارت علمی و ضهف خالقیت مهلّمان
محدودیت زمان برای درس تفکر و پژوهش
نیاز به اصالح نگرش خانوادهها
عدم توانایی مهلمان در پاسکگویی به س االت مذهبی دانشآموزان
کمبود امکانات ،تجنیزات و فضای آموزشی
کمبود زمان با توجه به جم باالی محتوای کتاب
ضهف آموزشهوای ضومنخودمت مهلّموان و کواهش زموان دوره

ضووهف زمینووههووای الزم جنووت تحقووق

آموزشی در برخی استانها (کاهش ساعات دوره از  40ساعت به 40

اهداف درس تفکر و پژوهش

ساعت)
طوالنی بودن ،نامناسب بودن و قابل فنم نبودن بهضی دروس
عدم شناخت از اصول تدوین درس تفکر و پژوهش
ضهف علمی و منارتی مدرسان استانی
عدم آشنایی بسیاری از مهلّمان درس تفکر و پژوهش با مضامین
نبود فنم مشترک از مبانی فلسفی و اجتماعی درس تفکر در مهلمین،
مدرسان و کارشناسان
عدم توجّه به روشهای و فنون تدریس مانند روشهوای اکتشوافی،
مشارکتی ،و یادگیرنده محور و تأثیر آن در عدم تحقق اهوداف درس
اهداف درس تفکر

با توجّه به جدول شماره  ،9تهداد  17طبقوه فرعوی و  0طبقوه اصولی کوه توا ودودی در
بکارگیری اصول علمی مربو به عنصر اهداف قصد شده و اجرا شده درس تفکور و پوژوهش
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تأثیرگذار بوده ،به روش استقرایی ،اسوتکراا و مقولهبنودی گردیود کوه عبارتنود از )4 :اصوول
مربو به کسب صال یتهای پایه و پرورش صفات ویژگیهای منش تفکر )0 ،اصول مربوو
به مبانی اجتماعی و فلسفی )7 ،اصول مربو به مبانیعلموی (دانوش و دیسویپلین) )1 ،اصوول
مربو به نیاز فراگیران )9 ،اصول مربو به ارزشهای دینی و اخالقی )0 ،ضوهف زمینوههوای
الزم جنت تحقق اهداف .در بررسی به کارگیری اصول علمی مربو به عنصر اهداف مشکص
گردید ،که در درس تفکر و پژوهش تا دودی ،اصول علمی قصد شوده توسوط یرناموهریوزان
مانند کسب منارتهای پایه چون استنبا  ،ل مسئله ،توانوایی قضواوت بور اسواس شوواهد و
نظام مهیار ،توجّه به اهداف فلسفی شناخت فرهن

و هویت دینی ،ملی وطون پرسوتی ،فراینود

محور بودن درس ،پرورش رو یه قیقتجویی و قطلبی در درس تفکور و پوژوهش موورد
توجه قرار گرفته است ،اما در صحنه عمل ،برخی ضهفهوای زمینوهای ،تحقوق اهوداف درس
تفکر و پژوهش را تحت تأثیر قرار داده است که عبارتند از :نبود فنم مشترک از مبوانی فلسوفی
و اجتماعی درس تفکور در مهلموین ،مدرسوان و کارشناسوان ،عودم منوارت علموی و ضوهف
خالقیت مهلّمان ،نگرش خانوادهها ،عدم توانایی مهلموان در پاسوکگویی بوه سو االت موذهبی
دانشآموزان ،کمبود امکانات ،تجنیزات و فضای آموزشی ،جم باالی محتوای کتاب به نسبت
زمان تدریس ،ضهف آموزشهای ضمنخدمت مهلّمان ،کاهش زمان دوره آموزشوی در برخوی
استانها (کاهش ساعات دوره از  40ساعت به  40ساعت) ،نامناسب بودن و قابول فنوم نبوودن
بهضی دروس ،عدم شناخت از اصول تدوین درس تفکر و پژوهش ،ضوهف علموی و منوارتی
مدرسان استانی ،عدم آشنایی بسیاری از مهلّمان درس تفکر و پژوهش با مضامین ،عودم توجّوه
به روشها و فنون تدریس مانند روشهای اکتشافی ،مشارکتی و یادگیرنده محور و تأثیر آن در
عدم تحقق اهداف درس اهداف درس تفکر.
بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادها
دادههای پرسشنامه و مصا به نشوان داده اسوت کوه از نظور مهلّموان پایوه ششوم ،مدرّسوان
تربیتشده ویژه آموزش درس تفکر و پژوهش و کارشناسان آموزش ابتدایی ادارات آمووزش و
پرورش ،اصول علمی قصد شده مربو به عنصر اهوداف در کتواب تفکور و پوژوهش در ود
متوسط به باال ( 7/99از  )9بکارگیری شده است اموا از نظور مشواهدهگوران بکوارگیری اصوول
64

بررسی میزان رعایت اصول علمی قصد شده مربو به عنصر اهداف در ...
علمی قصد شده در عنصر اهداف ،در کتاب تفکر و پوژوهش در ود کوم پوایینتر از متوسوط
( 0/08از  )9بکارگیری شده است.
این پژوهش برای اولین بار به بررسی کتواب تفکور بور اسواس عناصور برناموه درسوی
پرداخته است ،لذا تحقیقاتی به صورت غیرمستقیم با موضوع مرتبط بوده ،مانند تحقیقات کیانی
و همکاران ،)4734( ،آخوندزاده و همکاران ،)4738( ،قانی و همکاران ،)4703( ،جاویودی و
عبوودلی ،)4703( ،اطنووری و همکوواران ،)4700( ،هاشوومیان نووژاد )4708( ،و پووروژه سوونجش
صال یتهای پایه توسط کیامنش و خیریه ( )4733بوده که نشان دادهانود ،بسویاری از دانوش-
آموزان و دانشآموختگان در جامهه کنونی ،فاقد منوارتهوا و تموایالت تفکور بووده و قودرت
تجزیه و تحلیل مسا ل پیچیده اجتماعی را ندارند و در مواجنه با مسا ل سطح بواال ،ناتواننود و
اهداف بسیاری از دروس در مورد پرورش تفکر و استنبا و همچنین قدرت تجزیوه و تحلیول
در فراگیران تحقق نیافته است ،همچنین نتیجه گرفتند که اهداف بسیاری از کتب درسی ،بورای
یادگیری همراه با تفکر و استدالل در دانشآموزان ،تحقق پیدا نمیکنند .لذا در رعایت اصوول
مربو به اهداف درس تفکر و پژوهش ،بایستی اصول مبتنوی بور نیازهوای یادگیرنوده ،اصوول
مبتنی بر دانش و دیسیپلین و همچنین اصول مبتنی بر مبوانی اجتمواعی و فلسوفی مودنظر قورار
گیرد.
همچنین به عال ق ،سن و نیاز فراگیران توجّه شود تا بهواسطه آن تقویت منوارتهوایی
چون منارت شنیداری ،تهالی ،پرسشگری ،ل مسئله و تحریک آگاهی فراشناخت و همچنین
عزت نفس دانشآموزان تقویت گردد .از آنجایی که در مورد درس تفکر و پوژوهش توا کنوون
پژوهشی انجام نشده است ،ولی به صورت غیرمستقیم نتایم تحقیقات نشان دادند کوه در اکثور
کتابهای درسی اصول علمی مربو به اهداف ،کمتر رعایت شده و قدرت تفکر دانشآموزان
کمتر رشد یافته است؛ ازجمله این تحقیقات اسمیت ،)4333( 1تیواری ،الی ،سو ین،)0880( 2
وسینگر ،)0881( 7ساسیویل ،)4331( 1سانتی )4337( 9و مونتس و ماریا ،)0884( 1گیولیودری،
لوجان و دیکارلو ،)0883( 0کیتوت ،ا مد ،سمان )0848( 7میباشد.
1. Smit
2. Tiwary, Lai., So & Yuen
3. Wesinger
4. Sasseville
5. Santi

65

فصلنامه مطالهات برنامه درسی ،شماره  ،73سال دهم ،تابستان 4731

ترکیب نتایم اسوتکراا شوده اصول از روشهوای پرسشونامه و مصوا به از دیودگاه
مهلمان ،مدرسان و کارشناسان نشان میدهد ،بکارگیری اصول علمی مربو به عنصور اهوداف
درس تفکر و پژوهش ،در د متوسط به باال است .نتایم اصل از مصوا به بوا صوا بنظران
نیز تا ید میکند که بکارگیری اصول علمی مربو به عنصر اهداف در د متوسط به باال است.
پاسکگویان در پرسشنامه و مصا به در رعایت اصول علمی شوامل اصوول مربوو بوه کسوب
صال یتهای پایه ،پرورش صفات ویژگیهای منش تفکر ،اصول مربو به مبوانی اجتمواعی و
فلسفی ،اصول مربو به مبانیعلمی (دانش و دیسیپلین) ،اصول مربو به نیاز فراگیران ،اصوول
مربو به ارزشهای دینی و اخالقی و زمینههایی که منجر به عدم تحقق اهداف درس تفکور و
پژوهش میشود ،اشاره داشتند .به عبارتی ،نووعی تا یود ،در یافتوههوای پرسشونامه انجامگرفتوه
است .نتایم پرسشنامه از میزان بکارگیری اصوول علموی مربوو بوه عنصور اهوداف در فراینود
یاددهی و یادگیری کالس درس با نتوایم اصول از مشواهده متفواوت اسوت ،چورا کوه نتوایم
پرسشنامه میزان بکارگیری اصول علمی مربو به عنصر اهوداف را در ود متوسوط بوه بواال و
نتایم مشاهده این میزان را در د کم میداند .پژوهشگر مهتقد است نتایم پرسشنامهها ممکون
است تحت تأثیر خطای هالهای قرار گرفته و یا دچار خطای گرایش به مرکز قرار گرفته باشود.
نتایم مشاهدات نشان میدهد که مهلمان گر چه سهی در بکارگیری اصوول علموی مربوو بوه
عنصر اهداف قصد شده دارند ،ولی موانهی بکارگیری اصول مربو به عنصر اهداف را تحوت
تأثیر قرار میدهد که به برخی از این موارد اشاره میشود :عدم منارت علمی و ضهف خالقیت
مهلّمان ،ضهف دانش تکصصی و مذهبی برای محدودیت هر طرح هور نووع سوئوال از طورف
دانشآموزان ،محدودیت زمان برای درس تفکر و پژوهش ،کمبود امکانات ،تجنیزات و فضوای
آموزشی ،جم باالی محتوای کتاب به نسبت ساعات تدریس ،پایین بودن کیفیت آموزشهوای
ضمنخدمت مهلّمان ،طوالنی بودن ،نامناسب بوودن و قابول فنوم نبوودن بهضوی دروس ،عودم
شناخت از اصول تدوین درس تفکر و پژوهش ،عدم آشنایی بسیاری از مهلّمان درس تفکور و
پژوهش با مضامین و عودم توجّوه بوه روشهوا و فنوون تودریس ماننود روشهوای اکتشوافی،
مشارکتی ،و یادگیرنده محور.
1. Montes & Maria
2. Giuliodori, Lujan, & Dicarlo
3. Kitot, Ahmad, & Seman
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بنابراین پیشنناد میگردد:
الف) اهداف قصد شده درس تفکر و پوژوهش توسوط گروهوی از متکصّصوان برناموه
درسی ،متکصّصان فلسفه تهلیم و تربیوت ،مهلّموان صوا بنظور و همچنوین نتوایم تحقیقوات
انجامگرفته و با رعایت اصول علمی مربو به اهداف برنامه درسی شامل (اصول علمی مورتبط
با نیازهای یادگیرنده ،اصول علمی مرتبط با دانش و دیسیپلین ،اصوول علموی مورتبط بوا مبوانی
اجتماعی و فلسفی) مورد بازنگری قرار گیرد ،ب) :در تدوین اهوداف درس تفکور و پوژوهش،
توجّه به ویژگیهایی چون عالقه ،سلیقه ،نیاز دانشآموزان ،تقویت منارتهای تفکر ،اسوتنبا ،
قضاوت ،مشاهده ،شنیدن ،پژوهش و ل مسئله ،ضروری است ،ا) :در تدوین اهداف کتواب،
به ویژگیهایی چون فلسفه و ارزشهای فرهنگی ،ملّی و جنانی ،تناسوب بوا زموان ،امکانوات،
تجنیزات پیش بینیشده ،توجّه به اصول علمی و روانشناختی ،ارتبا بیشتر دانوش آمووزان بوا
خود ،خدا ،خلق و خلقت مورد توجّه قرارگیرد ،د) :برای تحقّق اهداف درس تفکر و پوژوهش،
سازماندهی مهلّمان خلّاق و عوالقهمند ،تشکیل کارگاههای آموزشی ،تا ود امکوان اسوتفاده از
مهلمان صبور و خالق برای تدریس درس تفکر و پژوهش از موارد بسیار ضوروری اسوت ،ه):
اهداف پیش بینی شده دروس در کتاب راهنمای مهلّم به صورت واضح بیان شود ،و) :تنواق
بین قوانین اکم بر اجتماع و آنچه فراگیران در این درس مویآموزنود ،رفوع گوردد ،ز) :مبوانی
نظری کتاب راهنمای مهلّم درس تفکر و پژوهش تقویت گردد و از یوک نظوم فکوری خواص
تبهیت نماید ،ح) :اهداف و فلسفه وجودی درس تفکر و پژوهش و همچنوین مضوامین کتواب
تفکر برای کلیّه مهلّمان بهطورجدی آمووزش داده شوود :) ،برخوی از فهالیتهوای تجوویزی
کتاب مانند فهالیتهای «یک اتفاق عجیب»« ،خرسی که میخواست خرس بمانود» و «دیودنی-
های سرزمین من» در بکش فهالیتهای نیموه تجوویزی و فهالیوت «موم موم شوو» ،در بکوش
فهالیتهای غیر تجویزی (اختیاری) سازماندهی گردنود ،ک) :بوه منظوور تبوادل تجربوه و رفوع
ابنامات ،برای مهلّمان ،کارشناسوان ،مودیران ،مهاونوان مودارس ،راهبوران آموزشوی و مهاونوان
آموزشی ادارات ،نشستهای علمی و گارگواهی ،گردهموا ی و جلسوات کارشناسوی در سوطح
ملّی ،استانی و منطقهای برگزار گردد .این عمل میتواند زمینه الزم برای ایجاد فنم مشترک بین
مسئوالن ،مهلّمان ،کارشناسان و راهبران آموزشی از اهداف ،اصول و مبانی برنامه درسوی تفکور
و پژوهش ،که از ضروریات است را فراهم کند ،ل) :بوه منظوور تحقوق اهوداف درس تفکور و
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پژوهش ،در سطح وزارت آموزش و پرورش و ادارات آموزش و پورورش اسوتانهوا دبیرخانوه
دا می برای این درس تشکیل شود ،م) :بسترهای مناسب مانند در نظرگرفتن امکانات آموزشی،
تجنیزات و امکانات فیزیکی مناسب ،در نظر گرفتن زمان مناسب با محتوا ،مایت و پشوتیبانی
وزارت آموزش و پرورش از آموزش برنامه ،آموزش مهلّمان متفکر و خوالّق ،اجورای رویکورد
برنامه درسی متصاعد شونده در مقابل برنامه درسی مقاوم در برابر مهلّم و یوا وفادارانوه فوراهم
گردد ،ص) :با توجه به فلسفه وجودی درس تفکر و پژوهش و طرح سو االت موذهبی بسویار
زیاد از نا یه دانشآموزان ،پیشنناد میگردد ،عالوه برم لفان و صا بنظران برنامهریزی درسی
و فلسفه تهلیم و تربیت ،در تدوین این کتاب از نظرات متکصصان و صوا بنظران موذهبی و
دینی استفاده گردد ،ق) :به مهلمان درس تفکر و پژوهش ،متناسوب بوا موضووعات هور درس،
جنت پاسکگویی به دانشآموزان ،آموزشهای تکصصی بهویژه آموزشهای دینوی و موذهبی،
داده شود ،در غیر این صورت بسیاری از س االت دانشآموزان بدون پاسخ منطقی خواهد مانود
و ممکن است این ضهف به دین اسالم تسری پیدا کند که این عمول شودیدا بوا اهوداف درس
تفکر و پژوهش تناق

خواهد داشت (برای مثال در فهالیت یک اتفاق عجیب که رونود درس

به سمت و سوی سحر ،جادو ،بحث علت و مهلول که یک بحث فلسفی است کشویده شوده و
بسیاری از مهلمان در هدایت بحث دچار مشکل میشوند) .لذا در آموزههای دینی ما کوه بورای
تفکر جایگاه ویژهای قا ل است و برای هر ساعت تفکر ارزشی برتور از صود سوال عبوادت در
نظر میگیرد ،ضهف دانش تکصصی و عدم پاسکگویی صحیح و ظریف مهلمان در برابر طرح
س االت مذهبی ممکن است این شبنه را ایجاد کند که موذهب موا در پاسوکگویی محودودیت
دارد.
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