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 و پژوهش تفکربررسی میزان رعايت اصول علمی قصد شده مربوط به عنصر اهداف در درس 

 پايه ششم ابتدايی

An Investigation of Intended Scientific Principles from Objectives in 

Thought and Research (TAR) Course in Sixth Grade 
80/4731/ 07؛ تاریخ پذیرش مقاله:  80/4737/ 43تاریخ دریافت مقاله:    

 1یبروجن ینیبحر دیمج

 2یاصفهان نصر احمدرضا

 3یبروجن یسپهر یکبر

عایت اصول علمی قصد شده مربوو  هدف پژوهش، بررسی میزان ر چکیده:

و پژوهش پایه ششم بوده است. نوع پژوهش  تفکربه عنصر اهداف در درس 

کمّی و کیفی  صورتبهکاربردی و روش آن از نوع پیمایشی است. اطالعات 
آوری شود. جامهوه آمواری بکوش کمّوی، مدرسوان، م لفوان، )ترکیبی( جمع
چنارمحوال و بکتیواری بووده  در دو اسوتان اصوفنان و مهلمانکارشناسان و 

است. برای انتکاب نمونه، چون جامهه آماری مدرسان و م لفان محدود بود، 
 11به عمل آمد ) نظرسنجی هاآناز طریق سرشماری اقدام و از همه  بنابراین

ای اسوتفاده و بوه گیری تصادفی طبقوهها از روش نمونهنفر(. برای بقیه گروه

کوالس درس  39ب شود. در بکوش کیفوی، از نفر انتکوا 001 و 40ترتیب، 
نفر از کارشناسان، مدرسوان و مهلّموان مصوا به هدفمنود،  408مشاهده و با 

ها از طریق پرسشنامه، مصا به و مشاهده گوردآوری شود. انجام گرفت. داده
برای تهیین روایی، از روایی محتوا و روایوی سوازه اسوتفاده گردیود. پایوایی 

هوا از روش پایوایی ای کرونبوا،، پایوایی مشواهدهها بوه روش آلفوپرسشنامه

 یسوازادهیپهوا بوه روش گر مربو  به مالک و برای پایایی مصوا بهمشاهده
عینی و دقیوق گفتوار مصوا به شووندگان عمول شود. طبوق نظور مهلّموان و 

گوران در  ود کوم ، طبوق نتوایم مشواهدهX=99/7تا  ودودی )کارشناسان 

(08/0=X اصول علمی قصد شده مربو  به عنصر اهداف، در درس ،)تفکور 
 و پژوهش بکارگیری شده است.

برناموه و پوژوهش، اهوداف  تفکور، درس برنامه درسوی: عناصر هاکلیدواژه

 درسی
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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. 
Key words: elements of curriculum, 

thought and research course 
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 مقدمه

شوود. موی کشور شناخته جانبههمهدر رشد و توسهه  منمابزاری  عنوانبهامروزه نظام آموزشی 

 شکصیتگیری ی شکلهای نظام آموزشی است، زیرا زمینهدوره ترینمنم ازجملهره ابتدایی دو

ترین فرصت برای تحصیل و یوادگیری گردیده و مناسب ی افراد در آن فراهمجانبههمهو رشد 

هوای ابزار تحقّق بکشیدن به رسالت ترینمنمی درسی و رشد استهدادهای کودک است. برنامه

، آن را جوان مایوه، دونالودمککوه  ایگونوهبههای آن اسوت ها و هدفی نقشنهآموزش و آیی

 (.4738اند )شریف، و پود، کالین جوهر و لوننبرگ و اورنشتاین قلب آن دانسته هملتن تار

توان به منزله یک طرح و نقشه برای عمل، یا یک سند مکتووب تهریوف برنامه درسی را می    

های مطلووب در ها و هدفاهبردهایی را هم برای دست یافتن به غایتکرد؛ این نقشه و سند، ر

برناموه درسوی را  3وکمپبول 2کوازول ،1)لوننبرگ و ارنشتاین، ترجموه شوریف(. دیوو ی بردارد

 ، ترجمه شریف(.4738کنند )لوننبرگ و ارنشتاین، های یادگیرنده تهریف میتجربه عنوانبه

ها در نظر محور سایر فهالیت عنوانبه« تفکر»پرورش  ،در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

های های الزم برای فراگیری دوره ابتدایی، منارتمنارت ازجملهگرفته شده است. در این سند 

و اندیشوه  تفکوریک الگوی پنم عنصوری شوامل  اساسبرنامه درسی ملی بر . فراشناختی است

در چنار عرصه رابطه بوا خوود،  اخالقدت و ورزی، ایمان و باور، علم و آگاهی، عمل و مجاه

از جایگواه نکسوت و  تهقولو  تفکرخدا، خلق و خلقت تدوین شده است. در این میان عنصر 

سوند برناموه ه است )در نظر گرفته شد هاتیفهالمحور سایر  عنوانبه بوده ومحوری برخوردار 

 (.4738درسی ملّی، 

، نشوان 5و پرلوز 4مزیتی هاآزموننتایم  و پرورش،های انجام شده در نظام آموزش تالشبا    

کوه جنبوه اسوتنبا  و اسوتنتاا و ارزیوابی  یس االتبه  ییگوپاسخایرانی در  آموزاندانشداد که 

 .(4709د )محمد اسماعیل، داشتن یالمللنیباز میانگین  ترنییپاداشته متوسط عملکردی 

                                                 
1. Dewey 

2. Caswell 

3. Campbell 

4. Third International Mathematice and  Science Study 

 5. Progress International Reading and  Literacy Study 
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نتوایم  و اسوتنبا ، تفکوری هوامنارترورش یکی دیگر از دالیل عدم توجّه نظام آموزشی به پ 

ی هاتیصوال سواله ایرانوی اسوت کوه علّوت مطلووب نبوودن  44 آموزاندانشی هاتیصال 

، عدم یوادگیری در آموزاندانشنقش مهلّم در فرایند تدریس، انگیزه  عواملی مانند، آموزاندانش

مبوود امکانوات، محتووای و همچنین عواملی چون ک تفکرسطوح باالتر، عدم توجّه به پرورش 

(. همچنوین نتوایم تحقیقوات 4733کیوامنش و خیریوه ) اسوتمناسب، منابع و تجنیزات بووده 

در جامهوه کنوونی، فاقود  آموختگواندانشو  آمووزاندانشمکتلف  اکی است کوه بسویاری از 

پیچیوده اجتمواعی را  مسوا لو تحلیل  هیتجزانتقادی هستند، قدرت  تفکرو تمایالت  هامنارت

 ینویام)کیانی، افشوین جوو، پوور مهمواری و  اندناتوانسطح باال،  مسا لندارند و در مواجنه با 

و  ؛  قوانی، امینیوان، کموالی4738، ا مدی طنرانوی،  صوالحی و عابودینی، آخوندزاده؛ 4734

 (.4703؛ جاویدی و عبدلی، 4703جمشیدیان، 
درسی، رویکردهای  ریزینامهبر، امروزه در تدوین کتب و علمی لذا با توجه به تحوالت

در موورد  .(4334، 4است )دوبونو تفکرتوجّه به  هاآن ترینمنممتهدّدی مطرح شده که یکی از 

، تفکرهای اندیشه و های مطرح شده بیانگر آموزش منارتنظریهآموزان، به دانش آموزش تفکر

اسوت کوه بورای تودریس است. رویکرد مستقیم نشانگر ایون  میرمستقیغبه دو شیوه مستقیم و 

 غیرمستقیم، باید درسی به همین عنوان در برنامه درسی گنجانده شود. دیدگاه تفکرهای منارت

توان چگونگی اندیشویدن مکتلف آموزشی می هایموضوع وسیلهبهکند که بر این امر تأکید می

 (.4703آذر، را به فراگیران آموخت )فتحی تفکرو 

هوای کتواب توألیفتوسط دفتر  رس تفکر و پژوهش پایه ششمبر اساس رویکرد مستقیم، د

یکی از اجزای منم برنامه درسی عناصر برنامه  درسی وزارت آموزش و پرورش تدوین گردید.

های درسوی و تجربیاتی که در قالب برنامه هافهالیتمجموع عبارت است از  و آندرسی است 

و  نظراتفواقاجزاء برنامه درسی  درباره نظرانصا بشوند. در این زمینه میان تنیه و تدوین می

یک جزء، یهنی نتایم یادگیری را در  ووزه کوار  درباره گیریتصمیماجماع وجود ندارد. برخی 

ریزان درسی اند و برخی دیگر محتوای آن را در  وزه کار برنامهریزان درسی قلمداد کردهبرنامه

دانود کوه برنامه درسی را شامل نُه جزء می ( 4308) 2(. کالین4700اند )منر محمدی، پذیرفته

                                                 
1. De Buno 

2. Klein 
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( عناصر برناموه درسوی 4313از دیدگاه رالف تایلر ) .است هاآن ترینمنمعنصر اهداف یکی از 

( 1هووا، ( سووازماندهی تجربووه7یووادگیری،  هایتجربووه( 0آموزشووی،  هایهوودف( 4عبارتنوود از 

کننود. بوا اهداف ننوایی کموک موی ااکه به استکر شناسیروانفلسفه و  هایصافیارزشیابی و 

اصول علمی قصد شوده مربوو  بوه عنصور بررسی  رعایت  پژوهش  اضر به  کهاینتوجه به 

های برناموه درسوی قصود شوده و لذا به تهریف واژه ، پردازداهداف کتاب تفکر و پژوهش می

قصود شوده  شود. برنامه درسیاصول علمی مربو  به اهداف پرداخته می اجرا شده و همچنین

ها و یا رهنمودهوایی کوه عبارت است از ابزارهایی چون استانداردهای برنامه درسی، چارچوب

را رعایت کنند و برنامه درسی اجرا شده به محتوای  هاآنرود از مهلمان برنامه درسی انتظار می

د )فتحی شونآموزان در کالس درس با آن درگیر میکند که دانشواقهی برنامه درسی اشاره می

ها آن چیزی باشد. درواقع هدفمی برنامه درسیدر  ها، نکستین عنصر (. هدف4700واجارگاه،

ها دارای سطوح مکتلفی است که هر سطح از سطح را داریم. هدف هاآناست که انتظار تحقّق 

های غایی، مقاصد آموزشوی ها عبارتند از هدفشود. سطوح هدفباالتر خود تحلیل و اخذ می

منم در عنصر اهداف توجه بوه اصوول  هایضرورت(. یکی از 4730های کلی )ملکی، هدف و

های منوم زنودگی جنبه دربارههای برنامه درسی باید بر مبنای اطالعات است. هدف تدوین آن

آموزان انتکواب و بیوان شووند های دانشهای درسی و نیازها و عالقهمهاصر اجتماعی، موضوع

( عبارتند 4733های برنامه درسی از دید ملکی )اصول  اکم بر تهیین هدف(. 40: 4734)لوی، 

از سطح باالتر از خود تحلیل و اخوذ  هر سطحها دارای سطوح مکتلفی است و از: الف( هدف

هوای غوایی، مقاصود آموزشوی، ها به این صورت اسوت، هودفشود. سطوح مکتلف هدفمی

رسی باید متناسب با شرایط و امکانات جامهوه های برنامه دهای کلی آموزشی، ب( هدفهدف

باشود، د(  تغییرپوذیرهای برناموه درسوی بایود و با توجه به نیازهای آن تهیین شوند، ا( هدف

های برنامه درسی باید با شرایط و امکانات یادگیرندگان هماهنو  باشود و بوا توجوه بوه هدف

مه درسی باید به صوورت جوامع تهیوین های برنانیازهای آتی و آنی آنان تهیین گردند، ه( هدف

های بدنی، عقالنی، عواطفی، اجتمواعی و مهنووی فورد باشوند، و( در شوند، یهنی ناظر بر جنبه

آموزان توجه گوردد، ز( در تهیوین برناموه درسوی های فردی دانشها باید به تفاوتتهیین هدف

اسوتفاده شوود، ح( بورای شود و از نظریات متکصصان مواد درسی  توجهدانش  ساختارباید به 

-عناصر دیگر برنامه درسی الزم است هدف ریزیبرنامهها و طرا ی و استفاده صحیح از هدف
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 رکتی تهیین گردند، اما باید مراقب بود  –های آموزشی در سه  یطه شناختی، عاطفی و روان 

ان کوه در قالوب ریزان را از ابهاد و نیازهای فطری و اساسوی انسوها برنامههدف بندی یطهکه 

تووان هوا موی( برای تصریح هودف گنجد، غافل ننماید، نمی« روان  رکتی»و « عاطفی»الفاظ 

های داخل مدرسوه ها تننا با فهالیت( هدفیهای آموزشی را تا  د رفتاری تحلیل کرد، هدف

ها الزم اسوت بوین مدرسوه و عوامول و م سسوات تحقق پذیر نیستند. در تهیین و تحقق هدف

ها باید با توجه به زمان  وال ( هدفکرون از مدرسه ارتبا  و هماهنگی وجود داشته باشد، بی

 (.4733و آینده تهیین گردند )ملکی، 

در رابطه با اصول علمی مربو  بوه عنصور اهوداف درس تفکور و پوژوهش )دانشوور و 

و هوای پایوه ( مهتقد است، هدف کلی درس تفکر و پژوهش کسب صوال یت4734همکاران، 

 یریکارگبههای منش تفکر است و اهداف خاص درس عبارتند از: الف( توانایی یژگیوصفات 

آموز در چنار عرصوه ارتبوا  بوا خوود، های مناسب برای پاسکگویی به کنجکاوی دانشروش

-یژگویو، پ( کسوب صوفات یریگجهینت، ب( توانایی استنبا ، استدالل و خلقتخدا، خلق و 

های علمی، ث( توانایی قضواوت های درست نسبت به یافتهنگرش های منش تفکر، ت( کسب

در مورد اعمال و رفتار خود و دیگران و آگاهی نسبت بوه نتوایم و پیامودهای آن، ا( توانوایی 

هوا، رویودادها و قووانین جنوان برقراری ارتبا  فردی و میان فوردی، (( توانوایی درک پدیوده

گیری و خودسوازی مسوتمر و موداوم، ،( شوناخت و آیات النی، ح( خودیواد عنوانبهآفرینش 

 های دینی.از ارزش داریجانب، د( فنم و لیرذاهای اخالقی و پرهیز از درونی سازی ارزش

مسئله مطرح است، این است که اکنون که سوه سوال  عنوانبهبا توجه به موارد مذکور، آنچه     

، گرانمشاهدهمدرسان، مهلّمان و نتایم  ، آیا از دیدگاهگذردیماز تدریس درس تفکر و پژوهش 

اصول علمی قصد شده مربو  به عنصور اهوداف در درس تفکور و پوژوهش بکوارگیری شوده 

 زیر به بررسی مسئله پژوهشی خود پرداخته است: س االتاست؟ لذا محقق در قالب 

 از دیدگاه افراد مورد بررسی، تا چه اندازه اصول علمی قصود شوده مربوو  بوه عنصور -4

 و پژوهش پایه ششم رعایت شده است؟ تفکردر درس  اهداف

متکصص، تا چه اندازه اصول علمی قصد شده مربو  به عنصر  گرانمشاهدهاز دیدگاه  -0

 و پژوهش پایه ششم رعایت شده است؟ تفکراهداف در درس 
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ف با توجّه به نتایم مصا به، تا چه اندازه اصول علمی قصد شده مربو  به عنصر اهودا -7

 و پژوهش پایه ششم رعایت شده است؟ تفکردر درس 

 روش پژوهش

های کواربردی یابی بوده و پژوهش به لحاظ هدف از نوع پژوهشنوع پژوهش پیمایش یا زمینه

باشود. در ( موی2)مدل ترکیبوی 1از نوع تحقیقات آمیکته اطالعاتآوری و به لحاظ نحوه جمع

و بوه مووازات یکودیگر  زمانهم طوربهمسوسازی، مدل آمیکته، رویکرد کمی و کیفی از نوع ه

رود. یکی از محاسون ایون رویکورد ایون شود و از مسیرهای خاص خود به پیش میشروع می

آیود های مکتلفی به دست مویهر دو روش پژوهش، داده زمانهماست که به دلیل به کارگیری 

)نصور و  آوردفوراهم مویکه مکمل یکدیگرند و این امور درک بنتور پدیوده موورد بررسوی را 

 (.4700همکاران، 

 جامعه و نمونه آماری

ی و امصوا بهی و اپرسشونامهی هوابکشاین پوژوهش دارای سوه جامهوه آمواری مربوو  بوه 

شوامل کارشناسوان آمووزش ابتودایی ی اپرسشونامهی بوده است. جامهه آماری بکوش امشاهده

کتوب  توألیفآموزش دیده توسط دفتور ادارات آموزش و پرورش، مهلّمان پایه ششم، مدرّسان 

اصوفنان های درسی وزارت آموزش و پرورش ویژه درس تفکر و پژوهش پایه ششم، در استان

 (.4جدول شماره ) و چنارمحال و بکتیاری است

ی نشده و کول ریگنمونهبا توجه به محدود بودن  جم جامهه کارشناسان و مدرسان از آنان     

 ازمهلّموان،  نمونهورد بررسی قرار گرفته شده، اما برای برآورد  جم م یسرشمار طوربهجامهه 

 (.4جدول ) شدکوکران استفاده  فرمول

 

 

 

                                                 
1. Mixed Method 

2. Integrated Method 
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 : فراوانی افراد جامهه و نمونه به تفکیک استان4جدول 

 جمع چنارمحال اصفنان استان سمت 

 

 کارشناسان ابتدایی ادارات کل

 40 0 48 جامهه

 40 0 48 نمونه

 

 تفکر و پژوهش مدرسان درس

 18 0 71 جامهه

 18 0 71 نمونه

 7097 384 0390 جامهه مهلّمان پایه ششم

 000 478 470 نمونه

 7097 384 0390 جامهه مشاهدات از فرایند کالس

 39 14 91 نمونه
 

 (4730ی اصفنان و چنارمحال و بکتیاری )سال هااستانمنبع: کارشناسی آمار ادارات کل آموزش و پرورش 

      

کووالس بووه صووورت تصووادفی  39ی، از فراینوود یوواددهی و یووادگیری، امشوواهدهدر بکووش      

 اسوتدانشجویان دکتری علوم تربیتی( مشاهده به عمل آمده ) متکصّصی، توسط افراد اخوشه

 (.4جدول )

نفر از افراد جامهه آماری، مشتمل بر کارشناسان، مدرسوان  408ی، با امصا بهدر بکش 

ی مووارد مطلووب یوا ریگنمونوهمان پایه ششم به صورت هدفمند و بوا اسوتفاده از روش و مهلّ

 ، مصا به به عمل آمد.اندبودهافرادی که در زمینه پژوهش از اطالعات بیشتری برخوردار 

 هاابزار گردآوری داده

( سوتیلچک) مشواهدهو چنود فورم مصوا به و  پرسشونامهی پوژوهش، از طریوق یوک هاداده

 ی فراوان و با استفاده از دیدگاه متکصصان متهدد گردآوری شد.هایبررس، با ساخته پژوهشگر

روایی و پایایی پرسشنامه: برای تهیین روایی پرسشونامه، از روایوی محتووا و روایوی سوازه بوه  

نفر از متکصّصان برناموه  48کمک تحلیل عامل تا یدی استفاده گردید. برای این کار، از نظرات 

هوا، هوای پرسشونامههمبستگی درونی گویوه یبررس واده گردید. برای روایی سازه درسی استف
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و بورای فورم  09/8محاسبه شد. ایون انودازه بورای پرسشونامه مهلّموان،  (4الکین -مایر -کیزر)

و با استفاده از آزمون کرویت بارتلوت در  3/8بود. مقایسه این اعداد با نرم  04/8گران، مشاهده

ها از ها دارای همبستگی درونی باال و پرسشنامه( نشان داد که گویه<p 84/8)داری سطح مهنی

ها از آلفای کرونبا، استفاده شد که مقودار اند. برای پایایی پرسشنامهروایی سازه برخوردار بوده

 محاسبه شد. 03/8آن 

مصوا به، مربوو  بوه  افتهیسواختارنیموه  سو االتروایی و پایایی مصا به: روایی محتوای     

قرار گرفت. برای پایایی  دییتأنفر از اساتید دانشگاه و متکصّصان برنامه درسی مورد  48توسط 

نفر از نمونه آماری، به صورت  ضوری و ضبط صدا مصا به به عمول  41مصا به در ابتدا با 

 عینی و دقیق گفتار مصا به شوندگان، تایپ و خالصه برداری یسازادهیپآمد، سپس، از روش 

، تمامی مطالوب نوشوته شوده، خالصوه هاآن یبندمقولهو  هاآناظنارشده توسط  منماز نکات 

 های پژوهش قرار گرفت.های تهیین شده، در اختیار سه نفر آگاه به روشمطالب و مقوله

از متکصصوان  نفور 48برای روایی پارامترهای مشاهده از نظورات  روایی و پایایی مشاهده:    

گور درسی استفاده شد. برای پایایی مشاهده، در مر له اول، از روش پایایی مشاهده ریزیبرنامه

های پژوهشگر و گران آموزش دیده را با نمرههای مشاهدهمربو  به مالک که میزان توافق نمره

-گران را در خالل جمعگران که میزان توافق مشاهدههمچنین روش دوم که پایایی بین مشاهده

و در روش دوّم  03/8دهد، استفاده گردید. ضوریب توافوق در روش اول شان میآوری واقهی ن

شوونده، گور بور مشواهدههای کنترلی مانند کاهش اثر مشواهدهبا روش ضمناًمحاسبه شد.  03/8

گور، هوای مشواهدهبندی، آلودگی مشاهده،  ذفگر، خطاهای درجهسوگیری شکصی مشاهده

گر به افوزایش پایوایی کموک گردیود. در مر لوه دوّم، شاهدهگر، زوال پایایی مانحراف مشاهده

 04/8ی پایایی فرم ننایی مشواهده، از روش آلفوای کرونبوا، اسوتفاده و ضوریب برای محاسبه

 محاسبه گردید.

                                                 
1. Kaiser-Mayer-Olkin )KMO( 
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 هاروش گردآوری و تحلیل داده

آوری صورت  ضوری و از طریق پسوت عوادی و الکترونیکوی توزیوع و جموعها بهپرسشنامه

 .گردید

کوالس درس،  39گوران بوا دو بوار  ضوور در برای انجام مشاهده فرآیند تدریس، مشاهده    

گر در آخر کالس مستقر شده و به صورت عادی به مشاهده فرآیند یاددهی و یوادگیری مشاهده

پرداخت و با استفاده از کورنومتر در پایان هر دقیقه، بر اساس جو غالوب فراینود یواددهی و می

مربو  به عنصر اهداف در فرم مشاهده، فراوانی متغیّور را بوا  س االتالس، در برابر یادگیری ک

ها ثبت مشاهده بر اساس مدت زمان(. در مر له دوّم، فراوانی)کرد زدن خط نشان مشکص می

 ای(.ای لیکرت تنظیم نمود )ارزشیابی مشاهدهرا در طیف پنم درجه

سان، کارشناسان و م لّفان با همواهنگی وقوت قبلوی بوه نفر از مهلّمان، مدرّ 408مصا به با     

انجام گرفت. سوپس  افتهیساختارباز پاسخ و نیمه  س االت، با یر ضوریغصورت  ضوری و 

 های مربو  استکراا گردید.های افراد، مقولهو تایپ گفته یسازادهیپبا 

 های پژوهشيافته

و پوژوهش پایوه ششوم  تفکوراسوان، در درس از دیدگاه مهلّمان، مدرّسان و کارشن سئوال اوّل:

  ابتدایی تا چه اندازه اصول علمی قصد شده مربو  به عنصر اهداف بکارگیری شده است؟
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مهلّمان، مدرسان و کارشناسان در بکارگیری اصول علمی قصد  ی نگرش: میانگین نمره0جدول شماره 

 اهداف شده در عنصر

 N X S.D t df Sig اصول علمی مربو  به اهداف 

ده
یرن
دگ
 یا
ی
ها
یاز
ر ن
ی ب
بتن
ی م
لم
ل ع
صو
ا

 

های مشاهده، منارت تقویتایجاد و 

 شنیدن، پژوهش و  ل مسئله

700 03/7 301/8 833/30 709 88/8 

مبتنی بودن اهداف بر عالیق، 

ها و استهدادهای تجارب، توانایی

 آموزاندانش

700 07/7 338/8 000/03 709 88/8 

نبا ، استدالل و ، استتفکر تقویت

 آموزانگیری در دانشنتیجه

700 04/7 847/4 390/03 709 88/8 

های مبتنی بودن اهداف بر توانایی

آموزان در زمینه بکارگیری دانش

های مناسب پاسخ گویی به روش

های ارتبا  کنجکاوی خود در عرصه

 خود با خود، خدا، خلق و خلقت

700 00/7 849/4 108/09 709 88/8 

ایجاد توانایی قضاوت در دانش 

آموزان درباره اعمال و رفتار خود و 

دیگران و کسب بصیرت نسبت به 

 نتایم و پیامدهای آن

700 03/7 370/8 38000 709 88/8 

 مجموع

 

 

700 31/7 30/8 94/43 709 88/8 

ین
یپل
یس
و د
ش 
دان
ر 
ی ب
بتن
ل م
صو
ا

 

گانه های سهتوجّه متهادل به  یطه

-، عاطفی و روانیها )شناختیهدف

  رکتی(

700 97/7 800/4 330/04 709 88/8 

واضح، شفاف و بدون ابنام بودن 

های کلی، جز ی و آموزشی هر هدف

 درس

700 74/7 838/4 387/99 709 88/8 

 88/8 709 000/90 838/4 17/7 700های رفتاری هر درس با بیان هدف
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 دهندهبو  به نگرش افراد پاسخداری مرهای توصیفی و آزمون مهنی: داده7جدول 

و کارشناسان به رعایت اصوول علموی قصود  ، مدرسانبا توجّه به نتایم، نگرش مهلّمان

های آن ( و در مقولهX=99/7متوسّط ) در  دو پژوهش  تفکرشده در بکارگیری اهداف کتاب 

 شناختیتوجّه به اصول علمی و روان

جرا با توجّه به امکانات، قابلیت ا

 های علمی موجودقوانین و یافته

700 77/7 470/4 498/97 709 88/8 

تأکید بر کسب دانش، نگرش و 

 آموزانهای صحیح در دانشمنارت

700 03/7 883/4 087/09 709 88/8 

 88/8 709 38/3 07/8 19/7 700 مجموع

فی
لس
و ف
ی 
ماع
جت
ی ا
بان
ر م
ی ب
بتن
ی م
لم
ل ع
صو
ا

 

اسب بودن با نیازها و شرایط متن

 محلیاجتماعی، ملّی و 

700 00/7 409/4 938/90 709 88/8 

برخورداری از ثبات و در  ین  ال 

قابلیت انهطاف متناسب با تغییرات 

مکتلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 

 محلیو علمی، ملّی و 

700 70/7 490/4 811/97 709 88/8 

های توجّه به فلسفه و ارزش

 ایرانی جامهه-المیاس

700 30/7 890/4 940/07 709 88/8 

های ها و فرهن توجّه به ارزش

 و بومی مناطق مکتلف کشور محلی

700 70/7 834/4 840/93 709 88/8 

 88/8 709 3/0 30/8 11/7 700 مجموع

 88/8 709 70/47 31/8 99/7 700 مجموع

 مقوله

 
X S.D t sig 

 888/8 94/43 30/8 31/7 اصول علمی مبتنی بر نیازهای یادگیرنده

 888/8 38/3 07/8 19/7 اصول علمی مبتنی بر دانش و دیسیپلین

 888/8 3/0 30/8 11/7 اصول علمی مبتنی بر مبانی اجتماعی و فلسفی

 888/8 70/47 31/8 99/7 هاولهاصول علمی مبتنی بر مجموع مق 
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(، رعایوت اصوول X=31/7ا میوانگین )شامل، رعایت اصول علمی مبتنی بر نیازهای یادگیرنده ب

رعایت اصول علمی مبتنوی بور مبوانی  (،X=19/7علمی مبتنی بر دانش و دیسیپلین با میانگین )

 7ضی ( بوده است که نمره همه پارامترها از میانگین فرX=11/7اجتماعی و فلسفی با میانگین )

این تفاوت،  ،(<p 84/8) داریمهنیو سطح  متغیرهتک  tبوده است. طبق نتایم آزمون  تربزرگ

دار بوده است و نگرش پاسکگویان به رعایوت اصوول های مورد بررسی، مهنیدر همه شاخص

 و پژوهش در  د متوسّط به باال بوده است. تفکرعلمی در تدوین اهداف کتاب 

و پرژوهش پايره ششرم  تفکرردرس  عنصر اهداف گران، دره مشاهدهسئوال دوّم: از ديدگا

 ابتدايی تا چه اندازه اصول علمی قصد شده رعايت شده است؟
 داری مربو  به عنصر اهداف بر اساس مشاهده: نتایم توصیفی و آزمون مهنی1جدول 

 N X S.D t df sig مقوله ردیف

، استنبا ، استدالل تفکرآموزان به دانش 4

 شوند.گیری ترغیب مییجهو نت
39 17/7 403/4 00/03 31 880/8 

های دینی از ارزش داریجانببه فنم و  0

و پرهیز  هاآنسازی و اخالقی و درونی

 شود.از رذا ل توجه می

39 30/0 301/8 03/03 31 888/8 

به راهبردهای خودیادگیری و  7

-الهمر دانشخودسازی مستمر و مادام

 شود.می توجهآموزان 

39 97/0 013/8 84/03 31 888/8 

ها و قوانین جنان به درک پدیده 1

 شود.می توجه النیآیات  عنوانبه
39 94/0 301/8 49/74 31 470/8 

های مجموع اصول مبتنی بر مقوله  9

 اهداف

39 08/0 008/8 83/11 31 888/8 

گوران در موورد اصوول علموی قصود شوده، با توجّه به نتوایم، میوانگین نموره مشواهده

بوده اسوت کوه ایون  (X=08/0)و پژوهش،  تفکربکارگیری اصول در تدوین اهداف در درس 

 و سوطح اطمینوان توک متغیوره tاست. طبق نتوایم آزموون  ترکوچک 7نمره از میانگین فرضی 
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(89/8 p>ا )به عبارت دیگر بکارگیری اصول علمی در تودوین ؛ دار بوده استین تفاوت مهنی

 است. بوده( X=08/0کم  در  دو پژوهش  تفکراهداف، در فرایند یاددهی و یادگیری درس 

با توجه به نتایم، مشاهده شده در مورد اصول علمی بکارگیری شده در تدوین اهوداف 

آمووزان گران اصول علمی تدوین اهداف شامل ترغیب دانشت که از نظر مشاهدهنشان داده اس

از  داریجانوب(، توجّه به فنوم و X=17/7گیری با میانگین )، استنبا ، استدالل و نتیجهتفکربه 

(، توجّوه X=30/0و پرهیز از رذا ل با میانگین ) هاآنسازی های دینی و اخالقی و درونیارزش

آمووزان بوا میوانگین به راهبردهوای خودیوادگیری و خودسوازی مسوتمر و موادام الهمور دانوش

(97/0=X ،)النیآیات  عنوانبهها و قوانین جنان به درک پدیده توجه ( 94/0با میانگین=X،)  و

 تفکور( در تدوین اهداف کتاب X=08/0های اهداف )مقوله بر کلی رعایت مجموع اصول مبتن

 و پژوهش رعایت شده است.

با توجّه به نتایم مصوا به، ارزیوابی مهلّموان، مدرّسوان و کارشناسوان، از رعایوت سئوال سوم: 

 و پژوهش چیست؟ تفکراصول علمی قصد شده مربو  به عنصر ارزشیابی در درس 

های نیمه ساختار یافته نسبت به سئوال طبقات اصلی و فرعی استکراا شده از پاسخ مصا به 9ل شماره دوج

 پژوهش پایه ششم و تفکرعنصر اهداف درس  بکارگیری اصول علمی قصد شده مربو  به

 طبقه اصلی طبقات فرعی(طبقه )زير 

فلسوفی و انتقوادی،  تفکورهای مطالهوه و پوژوهش، پرورش منارت 

با ،  ل مسئله، توانایی قضاوت بر اساس شواهد و نظام مهیوار، استن

، پرسشوگری و کاوشوگری، تیوخالقکنترل خشم، تکیل و ابوداع و 

، بحث گروهی و متقاعود یخودآگاه، گیریتصمیممشاهده و شنیدن، 

سیسوتمی و تحلیول  تفکورساختن و تهامل با سوایر افوراد، پورورش 

شجاعت بورای ارا وه ایوده،  پرورش اعتماد به نفس و داشتن مسا ل،

 تقویت فضای دموکراسی

 

هووای پایووه و پوورورش کسووب صووال یت

 تفکرهای منش یژگیوصفات 

 

 

  ایاقلیمی و منطقه توجه به شرایط جغرافیایی، 

 

 

 

هوای به صورت مجزا و تأکید بور روش تفکرمردود ساختن پرورش 

 تفکرترکیبی پرورش 

 اهداف فلسفیتوجّه به 
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 طبقه اصلی طبقات فرعی(طبقه )زير 

  طن پرستیوشناخت فرهن  و هویت دینی و ملی 

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

 آموزش و پرورش

در مهلمین،  تفکرنبود فنم مشترک از مبانی فلسفی و اجتماعی درس 

 مدرسان و کارشناسان

 های اخالقیتأثیر بر درونی شدن ارزش 

در درس تفکر و  عاطفی و روان  رکتی های شناختی،به  یطهتوجّه 

 پژوهش

 

 

 

 دانش و دیسیپلین() یعلممبانی

 استفاده از فنّاوری اطالعات و ارتباطات

 ارزشمندی علم و علم جویی

 فرایند محور بودن درس

ریزی درسی، فلسفه تهلیم و تربیوت لزوم همکاری متکصّصان برنامه

اسالمی به منظور تدوین اهوداف و محتووا درس  و مهارف اتیالنو 

 تفکر و پژوهش

در کتاب راهنمای  ویژهبهتقویت مبانی نظری درس تفکر و پژوهش، 

 مهلّم

 عدم وضوح اهداف

 ان کوچکتفکرپرورش م 

  آموزانتوجّه به سن دانش

 

 نیاز فراگیران
 آموزانتوجّه به جنسیت دانش

 اهتوجّه به عال ق و سلیقه

انیمیشن در تموام دروس درس تفکور و  وتوجّه به همراه بودن فیلم 

 پژوهش

 آموزانزنده توسط دانش فهالیتاجرای 

 فراگیرانارتبا  با نیازهای واقهی 

  ضهف اهداف کتاب در پرورش فطرت گرایی انسان

 تأمل در خود منجر شدن به  



... قصد شده مربو  به عنصر اهداف در یاصول علم تیرعا زانیم یبررس  

63 

 

 طبقه اصلی طبقات فرعی(طبقه )زير 

  اساس نظام مهیاریابی بر خود ارزش

 

 های دینی و اخالقیارزش
 فهل خداوند عنوانبهکشف جنان 

 پرورش رو یه ایثارگری 

 طلبی،  قجویی قیقتپرورش رو یه  

 توجّه به فطرت گرایی تو یدی 

 پرورش خودآگاهی 

  مهلّمان خالقیتعدم منارت علمی و ضهف 

 

 

 

 

 

 

هووای الزم جنووت تحقووق ضووهف زمینووه 

 اهداف درس تفکر و پژوهش

 دیت زمان برای درس تفکر و پژوهشمحدو

 هانیاز به اصالح نگرش خانواده

 آموزاندانش مذهبی س االتعدم توانایی مهلمان در پاسکگویی به 

 کمبود امکانات، تجنیزات و فضای آموزشی

 کمبود زمان با توجه به  جم باالی محتوای کتاب 

دوره خودمت مهلّموان و کواهش زموان هوای ضومنضهف آموزش 

 40ساعت به  40ها )کاهش ساعات دوره از آموزشی در برخی استان

 ساعت(

 بهضی دروس طوالنی بودن، نامناسب بودن و قابل فنم نبودن 

 عدم شناخت از اصول تدوین درس تفکر و پژوهش

 ضهف علمی و منارتی مدرسان استانی

 امینبا مض عدم آشنایی بسیاری از مهلّمان درس تفکر و پژوهش 

در مهلمین،  تفکرنبود فنم مشترک از مبانی فلسفی و اجتماعی درس 

 مدرسان و کارشناسان

هوای اکتشوافی، های و فنون تدریس مانند روشعدم توجّه به روش 

مشارکتی، و یادگیرنده محور و تأثیر آن در عدم تحقق اهوداف درس 

 تفکراهداف درس 

طبقوه اصولی کوه توا  ودودی در  0طبقوه فرعوی و  17اد ، تهد9با توجّه به جدول شماره      

بکارگیری اصول علمی مربو  به عنصر اهداف قصد شده و اجرا شده درس تفکور و پوژوهش 
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( اصوول 4تنود از: رعبا گردیود کوه بنودیمقولهتأثیرگذار بوده، به روش استقرایی، اسوتکراا و 

( اصول مربوو  0، تفکرنش های میژگیوپایه و پرورش صفات  یهاتیصال مربو  به کسب 

( اصوول 1علموی )دانوش و دیسویپلین(، ( اصول مربو  به مبانی7به مبانی اجتماعی و فلسفی، 

هوای ( ضوهف زمینوه0های دینی و اخالقی، ( اصول مربو  به ارزش9مربو  به نیاز فراگیران، 

مشکص  الزم جنت تحقق اهداف. در بررسی به کارگیری اصول علمی مربو  به عنصر اهداف

ریوزان گردید، که در درس تفکر و پژوهش تا  دودی، اصول علمی قصد شوده توسوط یرناموه

های پایه چون استنبا ،  ل مسئله، توانوایی قضواوت بور اسواس شوواهد و مانند کسب منارت

طون پرسوتی، فراینود وملی  نظام مهیار، توجّه به اهداف فلسفی شناخت فرهن  و هویت دینی،

طلبی در درس تفکور و پوژوهش موورد و  ق جویی قیقترورش رو یه محور بودن درس، پ

درس  تحقوق اهوداف ،ایهوای زمینوه، برخی ضهفصحنه عملتوجه قرار گرفته است، اما در 

قرار داده است که عبارتند از: نبود فنم مشترک از مبوانی فلسوفی  تأثیر تفکر و پژوهش را تحت

کارشناسوان، عودم منوارت علموی و ضوهف  در مهلموین، مدرسوان و تفکورو اجتماعی درس 

موذهبی  سو االتها، عدم توانایی مهلموان در پاسوکگویی بوه مهلّمان، نگرش خانواده خالقیت

آموزان، کمبود امکانات، تجنیزات و فضای آموزشی،  جم باالی محتوای کتاب به نسبت دانش

زشوی در برخوی خدمت مهلّمان، کاهش زمان دوره آموهای ضمنزمان تدریس، ضهف آموزش

ساعت(، نامناسب بودن و قابول فنوم نبوودن  40ساعت به  40ها )کاهش ساعات دوره از استان

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 

های اکتشافی، مشارکتی و یادگیرنده محور و تأثیر آن در فنون تدریس مانند روش ها وبه روش

 .تفکرعدم تحقق اهداف درس اهداف درس 

 گیری و پیشنهادهابحث، نتیجه

 ، مدرّسوانپایوه ششوم های پرسشنامه و مصا به نشوان داده اسوت کوه از نظور مهلّموانداده    

آموزش ابتدایی ادارات آمووزش و  و کارشناسان ویژه آموزش درس تفکر و پژوهش شدهتیترب

و پوژوهش در  ود  تفکور در کتواباصول علمی قصد شده مربو  به عنصر اهوداف  پرورش،

گوران بکوارگیری اصوول ز نظور مشواهده( بکارگیری شده است اموا ا9از  99/7متوسط به باال )
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از متوسوط  ترنییپواو پوژوهش در  ود کوم  تفکردر کتاب علمی قصد شده در عنصر اهداف، 

 ( بکارگیری شده است.9از  08/0)

بور اسواس عناصور برناموه درسوی  تفکوراین پژوهش برای اولین بار به بررسی کتواب 

مانند تحقیقات کیانی  با موضوع مرتبط بوده، غیرمستقیمپرداخته است، لذا تحقیقاتی به صورت 

جاویودی و  (،4703کاران، )(،  قانی و هم4738و همکاران، ) آخوندزاده(، 4734و همکاران، )

( و پووروژه سوونجش 4708(، هاشوومیان نووژاد، )4700(، اطنووری و همکوواران، )4703عبوودلی، )

-، بسویاری از دانوشانودداده( بوده که نشان 4733) و خیریه های پایه توسط کیامنشصال یت

رت بووده و قود تفکورهوا و تموایالت آموختگان در جامهه کنونی، فاقد منوارتآموزان و دانش

سطح بواال، ناتواننود و  مسا لپیچیده اجتماعی را ندارند و در مواجنه با  مسا لو تحلیل  تجزیه

اهداف بسیاری از دروس در مورد پرورش تفکر و استنبا  و همچنین قدرت تجزیوه و تحلیول 

درسی، بورای  از کتبدر فراگیران تحقق نیافته است، همچنین نتیجه گرفتند که اهداف بسیاری 

رعایت  اصوول   کنند. لذا در آموزان، تحقق پیدا نمیو استدالل در دانش تفکرری همراه با یادگی

بایستی اصول مبتنوی بور نیازهوای یادگیرنوده، اصوول  ،اهداف درس تفکر و پژوهشمربو  به 

قورار  مودنظرمبتنی بر دانش و دیسیپلین و همچنین اصول مبتنی بر مبوانی اجتمواعی و فلسوفی 

 گیرد.

هوایی منوارت تقویتآن  واسطهبهبه عال ق، سن و نیاز فراگیران توجّه شود تا  همچنین

گری،  ل مسئله و تحریک آگاهی فراشناخت و همچنین منارت شنیداری، تهالی، پرسش چون

آموزان تقویت گردد. از آنجایی که در مورد درس تفکر و پوژوهش توا کنوون نفس دانش عزت

 اکثورنتایم تحقیقات نشان دادند کوه در  غیرمستقیمصورت  پژوهشی انجام نشده است، ولی به

آموزان قدرت تفکر دانش و رعایت شده اصول علمی مربو  به اهداف، کمتر  های درسیکتاب

(، 0880) 2ین و(، تیواری، الی، س4333) 1سمیتا این تحقیقات ازجملهکمتر رشد یافته است؛ 

گیولیودری، ، (0884) 1مونتس و ماریا و (3374) 9(، سانتی4331) 1(، ساسیویل0881) 7وسینگر

   باشد.می (0848) 7، کیتوت، ا مد، سمان(0883) 0لوجان و دیکارلو

                                                 
1. Smit 

2. Tiwary, Lai., So & Yuen 

3. Wesinger 

4. Sasseville 

5. Santi 
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هوای پرسشونامه و مصوا به از دیودگاه ترکیب نتایم اسوتکراا شوده  اصول از روش 

مربو  به عنصور اهوداف  دهد، بکارگیری اصول علمیمهلمان، مدرسان و کارشناسان نشان می

 نظرانصوا ببوا  کر و پژوهش، در  د متوسط به باال است. نتایم  اصل از مصوا بهدرس تف

کند که بکارگیری اصول علمی مربو  به عنصر اهداف در  د متوسط به باال است. نیز تا ید می

اصول علمی شوامل اصوول مربوو  بوه کسوب  رعایتپاسکگویان در پرسشنامه و مصا به در 

، اصول مربو  به مبوانی اجتمواعی و تفکرهای منش یژگیو پایه، پرورش صفات هایصال یت

علمی )دانش و دیسیپلین(، اصول مربو  به نیاز فراگیران، اصوول فلسفی، اصول مربو  به مبانی

هایی که منجر به عدم تحقق اهداف درس تفکور و های دینی و اخالقی و زمینهمربو  به ارزش

 گرفتوهانجامهوای پرسشونامه نووعی تا یود، در یافتوه شود، اشاره داشتند. به عبارتی،پژوهش می

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 

در  ود متوسوط بوه بواال و  پرسشنامه میزان بکارگیری اصول علمی مربو  به عنصر اهوداف را

ها ممکون داند. پژوهشگر مهتقد است نتایم پرسشنامهنتایم مشاهده این میزان را در  د کم می

ای قرار گرفته و یا دچار خطای گرایش به مرکز قرار گرفته باشود. خطای هاله تأثیراست تحت 

لموی مربوو  بوه دهد که مهلمان گر چه سهی در بکارگیری اصوول عنتایم مشاهدات نشان می

عنصر اهداف را تحوت  کارگیری اصول مربو  بهبدارند، ولی موانهی  قصد شده عنصر اهداف

 خالقیتشود: عدم منارت علمی و ضهف دهد که به برخی از این موارد اشاره میقرار می تأثیر

طرح هور نووع سوئوال از طورف  مهلّمان، ضهف دانش تکصصی و مذهبی برای محدودیت هر

ان، محدودیت زمان برای درس تفکر و پژوهش، کمبود امکانات، تجنیزات و فضوای آموزدانش

هوای آموزشی،  جم باالی محتوای کتاب به نسبت ساعات تدریس، پایین بودن کیفیت آموزش

خدمت مهلّمان، طوالنی بودن، نامناسب بوودن و قابول فنوم نبوودن بهضوی دروس، عودم ضمن

ژوهش، عدم آشنایی بسیاری از مهلّمان درس تفکور و شناخت از اصول تدوین درس تفکر و پ

هوای اکتشوافی، هوا و فنوون تودریس ماننود روشپژوهش با مضامین و عودم توجّوه بوه روش

 مشارکتی، و یادگیرنده محور.

                                                                                                                   
1. Montes & Maria 

2. Giuliodori, Lujan, & Dicarlo 

3. Kitot, Ahmad, & Seman 
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 :گرددمیپیشنناد  بنابراین

درس تفکر و پوژوهش توسوط گروهوی از متکصّصوان برناموه  قصد شده الف( اهداف

نظور و همچنوین نتوایم تحقیقوات سفه تهلیم و تربیوت، مهلّموان صوا بدرسی، متکصّصان فل

شامل )اصول علمی مورتبط  برنامه درسی و با رعایت اصول علمی مربو  به اهداف گرفتهانجام

با نیازهای یادگیرنده، اصول علمی مرتبط با دانش و دیسیپلین، اصوول علموی مورتبط بوا مبوانی 

اهوداف درس تفکور و پوژوهش،  در تدوینار گیرد، ب(: اجتماعی و فلسفی( مورد بازنگری قر

، اسوتنبا ، تفکرهای منارت تقویتآموزان، ، نیاز دانش، سلیقهعالقههایی چون توجّه به ویژگی

، ضروری است، ا(: در تدوین اهداف کتواب،  ل مسئلهقضاوت، مشاهده، شنیدن، پژوهش و 

ی و جنانی، تناسوب بوا زموان، امکانوات، های فرهنگی، ملّفلسفه و ارزش چونهایی به ویژگی

، ارتبا  بیشتر دانوش آمووزان بوا یشناختروانشده، توجّه به اصول علمی و تجنیزات پیش بینی

د(: برای تحقّق اهداف درس تفکر و پوژوهش،  خود، خدا، خلق و خلقت مورد توجّه قرارگیرد،

موزشی، تا  ود امکوان اسوتفاده از های آمند، تشکیل کارگاهسازماندهی مهلّمان خلّاق و عوالقه

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  

دد، ز(: مبوانی آموزنود، رفوع گوربین قوانین  اکم بر اجتماع و آنچه فراگیران در این درس موی

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 

تجوویزی  هوایفهالیت(: برخوی از  آمووزش داده شوود،  طورجدیبهبرای کلیّه مهلّمان  تفکر

-دیودنی»و « خواست خرس بمانودخرسی که می»، «یک اتفاق عجیب»های لیتکتاب مانند فها

 در بکوش، «موم موم شوو»نیموه تجوویزی و فهالیوت  هایفهالیتدر بکش « های سرزمین من

(: بوه منظوور تبوادل تجربوه و رفوع کهای غیر تجویزی )اختیاری( سازماندهی گردنود، فهالیت

، مهاونوان مودارس، راهبوران آموزشوی و مهاونوان ابنامات، برای مهلّمان، کارشناسوان، مودیران

های علمی و گارگواهی، گردهموا ی و جلسوات کارشناسوی در سوطح آموزشی ادارات، نشست

تواند زمینه الزم برای ایجاد فنم مشترک بین ای برگزار گردد. این عمل میملّی، استانی و منطقه

اف، اصول و مبانی برنامه درسوی تفکور ، مهلّمان، کارشناسان و راهبران آموزشی از اهدمسئوالن

(: بوه منظوور تحقوق اهوداف درس تفکور و لو پژوهش، که از ضروریات است را فراهم کند، 
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هوا دبیرخانوه پژوهش، در سطح وزارت آموزش و پرورش و ادارات آموزش و پورورش اسوتان

ات آموزشی، (: بسترهای مناسب مانند در نظرگرفتن امکانمدا می برای این درس تشکیل شود، 

تجنیزات و امکانات فیزیکی مناسب، در نظر گرفتن زمان مناسب با محتوا،  مایت و پشوتیبانی 

و خوالّق، اجورای رویکورد  تفکروزارت آموزش و پرورش از آموزش برنامه، آموزش مهلّمان م

راهم برنامه درسی متصاعد شونده در مقابل برنامه درسی مقاوم در برابر مهلّم و یوا وفادارانوه فو

بسویار  سو االت موذهبی (: با توجه به فلسفه وجودی درس تفکر و پژوهش و طرحصگردد، 

درسی  ریزیبرنامه نظرانصا بگردد، عالوه برم لفان و آموزان، پیشنناد میزیاد از نا یه دانش

موذهبی و  نظرانصوا بمتکصصان و  و فلسفه تهلیم و تربیت، در تدوین این کتاب از نظرات

مهلمان درس تفکر و پژوهش، متناسوب بوا موضووعات هور درس،  به(: قفاده گردد، دینی است

های دینوی و موذهبی، آموزش ویژهبههای تکصصی آموزش آموزان،جنت پاسکگویی به دانش

آموزان بدون پاسخ منطقی خواهد مانود داده شود، در غیر این صورت بسیاری از س االت دانش

تسری پیدا کند که این عمول شودیدا بوا اهوداف درس  الماسو ممکن است این ضهف به دین 

اتفاق عجیب که رونود درس  تفکر و پژوهش تناق  خواهد داشت )برای مثال در فهالیت یک

به سمت و سوی سحر، جادو، بحث علت و مهلول که یک بحث فلسفی است کشویده شوده و 

های دینی ما کوه بورای وزهشوند(. لذا در آمبسیاری از مهلمان در هدایت بحث دچار مشکل می

ای قا ل است و برای هر ساعت تفکر ارزشی برتور از صود سوال عبوادت در تفکر جایگاه ویژه

گیرد، ضهف دانش تکصصی و عدم پاسکگویی صحیح و ظریف مهلمان در برابر طرح نظر می

موذهب موا در پاسوکگویی محودودیت  س االت مذهبی ممکن است این شبنه را ایجاد کند که

 .ددار

 منابع
انتقوادی در  ووزه  تفکور (.4738، کبری.، ا مدی، هدی.، صالحی، شایسته و عابودینی، زهورا. )آخوندزاده

 .004-048(، 7)44، مجله ايرانی آموزش پزشکیآموزش پرستاری ایران. 
 . اصفنان: نویسنده.4730اداره کل آموزش و پرورش استان اصفنان، آمارنامه سال 

. چنارمحوال و بکتیواری: 4730ش اسوتان چنارمحوال و بکتیواری، آمارناموه سوال اداره کل آموزش و پرور
 نویسنده.



... قصد شده مربو  به عنصر اهداف در یاصول علم تیرعا زانیم یبررس  

66 

 

: تنوران .سند تحوّل بنیادين آموزش و پرورش(.  4738آموزشی. ) ریزیبرنامهانتشارات سازمان پژوهش و 
 نویسنده.

 المی ايررانبرنامه درسی ملّری جمهروری اسر(. 4738آموزشی. ) ریزیبرنامهانتشارات سازمان پژوهش و 
 .)نگاشت پنجم(. تنران: نویسنده

انتقوادی در دانشوجویان  تفکور(. رونود تحوول 4703عبدلی افسوانه. ) . طاهره، ویجهفرآبادجاویدی کالته 
 .408-487(، 0)44، یشناسروانمطالعات تربیتی و دانشگاه فردوسی مشند. 

انتقادی و ارتبا   تفکر های(. منارت4703یده. )کمالی، فر ناز و جمشیدیان، سپ .امینیان، بناره . قانی، فریبا
مجله بالینی در دانشگاه علوم پزشکی اصفنان.  یمقدماتآن با هوش هیجانی در دانشجویان پزشکی دوره 

 .343-380(: 9) 48.آموزش در علوم پزشکی
  و صفاری نظری، اکبریعلکار، محبوبه.، روشندل،  مد.، اسپیددانشور، میترا.، غالمحسینی، ا

 . تبریز: دانشگاه تبریز.ها و فنون تدريسروش (.4703فتحی آذر، اسکندر. )

 . تنران: بال.درسی ريزیبرنامهو مفاهیم  اصول (.4700فتحی واجارگاه، کورش. ) 

روند تغییرات دروندادها و بروندادهای آموزش علوم بر اسراس (. 4733کیامنش، علیرضا؛ خیریه، مریم. )
 . تنران: پژوهشکده تهلیم و تربیت.TIMSSو  TIMSSD-Rهای يافته

انتقادی  تفکر(. مقایسه 4734و امینی، کوروش. ) نیمحمد سکیانی، میترا.، افشین جو، منناز.، پور مهماری، 
ی منتکب دانشگاه علوم هامارستانیبآن در دانشجویان پرستاری و پرستاران شاغل در  سازنهیزمو عوامل 

 .404-440(، 30)08، انشگاه علوم پژوهشی پزشکی زنجانمجله علمی دپزشکی زنجان. 

، )ترجموه مصوطفی درسی تحلیل و بهسازی تردريس ريزیبرنامه (.4738لوننبرگ، فرد و ارنشتاین، آلن )
چواپ شوده  0881. )اثر اصولی در سوال اصفنان دانشگاهجناد دانشگاهی انتشارات  اصفنان:  .(شریف
 است(. 
 . ترجمه فریده مشایخ. تنران: مدرسه.درسی مدارس يزیربرنامه(. 4734لوی، الف. )

. تنوران: انتشوارات اداره کول چواپ و توزیوع کتاب معلم تفکر و پژوهش پايه ششرم(. 4734مندخت.  )
 ی درسی.هاکتاب

ی کشرور در دروس هااسرتانمردارس  آمروزاندانشمقايسره عملکررد  (.4709محمد اسماعیل، النه. )
: پژوهشگاه مطالهات آموزش و پرورش. مرکز تنران .پايه چهارم ابتدايی 0223رياضیات و علوم تیمز 

 تیمز و پرلز. یالمللنیبملّی مطالهات 
. مشوند: آسوتان قودس اندازهاچشرم، رويکردها و هانظرگاهبرنامه درسی:  (.4700) .محمودمنرمحمدی، 
 .رضوی

 . تنران: سمت.درسی ريزیبرنامهمقدمات (. 4730ملکی،  سن. )
 هوای تربیتوی.کمّی و کیفی و ترکیبی در پژوهش یکردهایرو (.4700ر، ا مدرضا و شریفیان، فریدون. )نص

 .01-3(: 90)47 وزه و دانشگاه. فصلنامه



 4731، تابستان دهمسال ، 73فصلنامه مطالهات برنامه درسی، شماره        

 
66 

انتقرادی  تفکربر  مبتنینظری در خصوص برنامه درسی  چهارچوبارائه (. 4708هاشمیان نژاد، فریوده. )
دانشگاه آزاد اسالمی وا د . رساله دکتری مطالعات اجتماعی بر برنامه درسی دیتأکدر دوره ابتدايی با 

 علوم و تحقیقات تنران.
De Bono, E. (1991). Learning to think; Thinking to Learn. OECD, Program 

press. 
Giuliodori, M. J., Lujan, H. L., & Dicarlo, S. E. (2009). Student interaction 

characteristics during collaborative group testing. Adv  Physiological  Educ, 

33(1): 24-29. 

Kitot, A. K. A., Ahmad, A. R., & Seman, A. A. (2010). The effectiveness of 

inquiry teaching in enhancing students’ critical thinking. Procedia - Social 

and Behavioral Sciences, 7: 264-273. 
Montes, S., & Maria, E. (2001). Juchitande Los ninos. Habilidades cognitivas 

en el aula. Mexico: Universidad pedagogica Nacional. 

Sasseville, M. (1994). Self Esteem, Logical Skills and Philosophy for 

Children Thinking, 11(2): 30-33. 

Santi, M. (1993). philosophizing and learning to think: Some proposals for a 

qualitative evaluation. Thinking, 10(3): 15-23. 

Smit, G. (1999). review of philosophy Gym: 25 short adventures in thinking. By 

Stephen Law, Critical and Creative Thinking, 1(12): 46-47. 
Tiwari, A., Lai, p., So, M., & Yuen, K. (2006). A Comparison of the Effect of 

Problem Based Learning and Lecturing on the Development of Sstudent 

Critical Thinking. Medical Education, (40): 547-554. 
Weissinger, P. A. (2004).Critical Thinking, Meta Cognition and Problem-

Based Learning. In tan, O. S. (ed.).Enhancing thinking through problem– 

based learning approaches: International perspectives (pp.39-62). 

Singapor: Thomson Learning. 
Yang, Y. T. C., Newby, T. J., & Bill, R. L. (2005). Using socratic questioning to 

promote critical thinking skills through asynchronous discussion forums in 

distance learning environments. The American Journal of Distance 

Education,19(3): 163-181. 


