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بررسی نحوه ارزشیابی در برنامه درسی تفکر و پژوهش سال ششم ابتدايی و مقايسه آن با
ارزشیابی در برنامه فلسفه برای کودکان
A comparative evaluation study in “thinking and research textbook of 6 th grade
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چکیده :هدف این مقاله ،بررسی و مقایسه نحوه ارزشیابی در "برنامه
درسی تفکر و پژوهش در پایه ششم ابتدایی" با برنامه فلسففه بفرا
کودکان است .بهمنظور تحقق ایفن هفدف ،سفاات پفژوهش در دو
حیطه ارزشیابی در برنامه درسی تفکر و پژوهش در پایه ششم ابتدایی
ایران و ارزشیابی برنامه درسی فلسفه برا کودکان و وجفوه قفو و
ضعف آنها در زمینه ارزشیابی موردبررسی قرارگرفته است .در ایفن
پففژوهش پففنو مقولففه یعنففی ،فلسفففه ارزشففیابی ،اهففداف ارزشففیابی،
روشها ارزشیابی ،ابزار ارزشیابی و ارزشیابیکنندگان در دو برنامفه
مورد مقایسه قرار گرفتند .جامعه آمفار پفژوهش شفام کتابهفا
درسی تفکر و پژوهش ششم ابتدایی ایران و راهنما آنهاست که در
سال  4734توسط دفتر تألیف و تدوین کتب درسی تهیهشده اسفت و
همچنین پژوهش قائد و دیباواجفار  )4730در خصفو نحفوه
ارزشیابی برنامه فلسفه برا کودکان بفا عنفوان "پیشفنهاد افاراوبی
برا ارزشیابی برنامه درسی فلسفه بفرا کودکفان" میباشفد .ابفزار
مورداستفاده در این پژوهش اسناد ،مفدار و کتابهفا مربفو بفه
برنامه درسی تفکر و پژوهش ایران و برنامفه فلسففه بفرا کودکفان
است .پژوهش حاضر از نوع تحقیق کیفی است که بفه مقایسفه نحفوه
ارزشیابی دو برنامه مذکور پرداخته است .نتایو نشان میدهد علیرغم
آنکه مشابهتهایی بین دو برنامه از جهت ارزشیابی وجود دارد اما در
زمینه کمی یا کیفی بودن ،فرآیندمحور یا هفدف محفور بفودن ،انفواع
روشها ارزشیابی ،ابزار ارزشیابی و ارزشفیابیکنندگان بفا یکفدی ر
تفاو دارند.
کلیدواژهها :فلسفه برا کودکان ،ارزشیابی ،کتاب تفکفر و پفژوهش
پایه ششم ابتدایی

Abstract: A comparative evaluation study in
thinking and research textbook of sixth grade
primary schools and Philosophy for children
(P4C) program .Although Ghaedi & Dibavajari
(1390) proposed evaluation of philosophy
curriculum for last six years in primary school
has not been aimed at usage in primary curricula,
a comparison of the two could reveal some
insights into the latter. To this end, all aspects of
the curriculum, i.e. goals, contents, teaching
methods, and evaluation approaches, as
documented in the thinking and research text
books for the Iranian 6th grade, were compared to
those covered in Ghaedi & Dibavajari present
study and its guide. Using these data sources, the
four aspects of the curriculum are described,
interpreted, contrasted, and compared. Results
show that despite some differences between the
two curricula, the thinking and research text book
can be modified in order to achieve the same
results that P4C curriculum has achieved in
different countries. On the other hand,
considering difficulties with which thinking and
research text book curriculum has been faced,
P4C curriculum can also be modified in order to
fit the Evaluation system.
Keywords: philosophy for children, evaluation,
thinking and research text book sixthgrade of
primary schools
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مقدمه و بیان مسئله
انسان اساساً موجود است ارزیاب .به این اعتبار ما انسانها در بسیار از امور و قبف  ،ضفمن
و یا پس از انجام کار دست به ارزیابی میزنیم و در اغلب موارد بسیار از تصمیما
اساس این ارزشیابی اتخاذ میکنیم و اقداما

را بفر

معینی را دنبال یا قطع مینماییم .بدیهی است کفه

هرقدر فعالیت و امور مختلف از حساسیت و تأثیر بیشتر بر زنفدگی برخفوردار باشفد ،سفعی
میکنیم ارزشیابیها را دقیقتر و بر پایه اصول و معیارها منطقی و تعریفشدها انجام دهفیم.
به این دلی جنبهها مختلف تعلیم و تربیت ،خصوصاً برنامهها درسی کفه رکفن محفور و
اساسی را در آموزش مدرسها دارا هستند ،نیازمند مالفه مهم ارزشیابی میباشند .تنها از طریق
ارزشیابی از مراح مختلف برنامهریز درسی میتوان کارایی و اثربخشی برنامهها درسفی را
افزایش داد و نظامی برا بهبود مستمر برنامهها درسی مدارس طراحی نمود .مالفه ارزشیابی
دارا یک نقش محور و درعینحال تعاملی با سایر مالففهها و مراحف برنامفهریز درسفی
است فتحی واجارگاه،4711 ،

.)13۲

ازجمله مسائلی که در نظام آموزشوپرورش و در مدارس مطرح است ،موضوع ارزشیابی و
ا ون ی بهکارگیر آن برا بات بردن سطح آموزش و یادگیر است آموزشوپرورش کفه از
نهادها اجتماعی است و در جهت خاصی فعالیت میکند ،هرگز نمیتواند از ارزشیابی بینیاز
گردد ،پس در وجود ضرور

ارزشفیابی در آمفوزش تردیفد نیسفت؛ بنفابراین در هفر نظفام

آموزشی معلمان برا تعیین رابطه بین تواناییها و فعالیتها دانشآموزان و تغییراتی کفه در
رفتار آنان حاص شده است و نیز بهمنظور پیشبینی و کنترل موقعیتها آموزشی ارزشیابی را
انجام میدهند؛ و ازآنجهت که آموزش ابتدایی پایه و اساس کلیه آموزشهاست .لذا شفناخت
ویژگیها ،تواناییها و استعدادها دانشآموزان و هدایت آنها به رشته موردعالقه از مهمترین
و اساسیترین وظایف این دوره آموزشی به شمار میآید .ازاینروست که در صفور

وجفود

یک نظام ارزشیابی صحیح منطبق بفا اسفتانداردها ارزشفیابی در هفر نظفام آموزشفی ،امکفان
اثربخشی و کارایی آن نظام افزایش مییابد کارشکی ،مفامنی مهمفویی و قریشفی،4737 ،

:

.)40۲
ارزشیابی فرایند است برا تحقق و بررسی اینکه تفا افه میفزان تجفارب یفادگیر  ،بفه آن
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صورتی که تنظیمشده و سازمانیافتهاند ،واقعاً نتایو مطلوب و مفوردنظر را بفه بفار میآورنفد و
ازاینرو ،فرایند ارزشیابی شفام تشفخین نکفا
دبلیو.تایلر،4731 ،1

قفو

و ضفعف طرحهفا میباشفد رالفف.

.)41۲

ازآنجاییکه ارزشیابی بهمنظور به دست آوردن شواهد درباره تغییفرا
صور

میگیرد ،هر نوع مدر

رفتفار دانشآمفوزان

معتبر که بتوانفد تغییفر رفتارهفایی را کفه ازنظفر هفدفها

آموزشوپرورش مطلوب باشد ،نشان دهد روش مناسبی برا ارزشیابی خواهد بود .یادآور و
بازشناسی این مطلب ازآنجهت مهم است که بیشتر مردم ارزشفیابی را متفرادف بفا آزمونهفا
تست) کتبی میدانند همان،

.)413

بهطورکلی در نظام ارزشیابی با دو نوع ارزیابی روبرو هستیم .اول ،ارزیفابی از یفادگیر  2و
دوم ،ارزیابی برا یادگیر  .3ارزیابی از یادگیر شواهد را در مورد پیشفرفت دانشآمفوزان
بهمنظور گزارش عمومی ارائه میکند .درحالیکه ارزیابی برا یادگیر به دانشآمفوزان کمفک
میکند تا بیشتر یاد ب یرند استی جینز 1001 ،به نق از شیخاتسفالمی .)471۲ ،تمفایز اساسفی
بین ارزیابی جهت تعیین وضعیت یادگیر و ارزیابی جهفت بهبفود و ارتقفاا یفادگیر وجفود
دارد .البته هر دو نوع ارزیابی مهم میباشد اما با توجه به آنکه در نظام آموزشی کشور ما بیشفتر
ارزیابی از یادگیر به کار گرفته میشود ،تزم است توجه بیشتر به ارزیفابی بفرا یفادگیر
شود و توازنی بین استفاده از این دو نوع ارزیابی ایجاد گردد .در این راستا بفا توجفه بفه آنکفه
ارزشیابی کیفی بیشتر در خدمت ارزیابی برا یادگیر است ،بفا بفهکارگیر آن میتفوان ایفن
توازن را ایجاد نمود شیخاتسالمی.)471۲ ،
با عنایت به سند ملی اشمانداز  10ساله نظام جمهور اسالمی ایران در افق سال  4101که از
سال  4711تصویب و ابالغشده است و در حال حاضر فقط یک دهه تا تحقق اهداف این سند
زمان باقی است کسب مهار ها گوناگون تفکر ،اعم از تفکر انتقاد  ،علمی ،منطقی ،خالق،
مشارکتی و بیشک تفکر مسئوتنه و مراقبتی ،ضرور

تام دارد .در ایفن سفند بفرا ایفران و

ایرانیان ویژگیها بلندمرتبها پیشبینیشده است که مسفتلزم توسفعه همهجانبفه ،مبتنفی بفر
مقتضیا

بومی ،در عین تعام سازنده و ماثر با سایر کشورها جهان ،حفظ کرامت و حقوق
1. Ralph.W.Tyler
2. Assessment of learning
3. Assessment for learning
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انسانها ،پیشرفت دانش جهت توانمند علمی و عملی ،حفظ امنیت و رفاه اجتماعی ،ارتقفا
مسئولیتپذیر  ،رضایتمند  ،تقویت روحیه همکار و تعاون ،تأثیرگذار و نه تأثیرپذیر
و نواندیشی است .باوجوداین اشمانداز هنوز شاهد آن هستیم که مهار ها فکر بهگونها
درست و دقیق در برنامه درسی و روشها تدریس مدارس ما گنجانده نشده است .هنوز هفم
محتوا آموزشی و کتابها-که ابزارها اصلی برنامه آموزشی ما هسفتند-بفا مسفائ زنفدگی
دانشآموزان ارتبا کمی دارند هدایتی.)4737 ،
برنامههایی مث تفکر و پژوهش نیز از ارزشیابی مستثنا نبوده و میتوان نحفوه ارزشفیابی در
آن را با برنامههایی که از برخی جها

مشابه هستند مث فلسفه برا کودکان مقایسه نمود و از

ره ذر این مقایسه به پیشرفت هراه بهتر ارزشیابی در برنامه تفکر و پفژوهش کمفک شفایانی
کرد .دلی مقایسه این دو برنامه وجود عنصر تفکفر و سفعی در پفرورش آن در هفر دو ایفن
برنامهها میباشد.
برنامه درسی تفکّر و پژوهش پایفه ششفم ابتفدایی ضفمن بهرهگیفر از تجفارب داخلفی و
خارجی در حوزه روشها و ابزار پرورش تفکّفر؛ بفا رویکفرد ،اهفداف ،روشهفا یفاددهی –
یادگیر  ،ارزشیابی و منابع متناسب با فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی و مبتنی بفر برنامفه درسفی
ملّی جمهور اسالمی ایران طرّاحی شده است دانشور و دی ران،4734 ،

.)1 .

انتخاب روشها و ابزار متنفوع و مناسفب ارزشفیابی پیشفرفت تحصفیلی بفهعنوان یکفی از
مهمترین مسائ آموزشوپرورش ،در راستا غنی شدن این بخفش از فراینفد آمفوزش ،نقشفی
مهم ایفا میکند .در جمعآور اطالعا

جهت ارزشفیابی پیشفرفت تحصفیلی برنامفه تفکفر و

پژوهش از دو نوع ابزار استفاده میشود.
 .4برگه ثبت مشاهدا

یا سیاهه رفتار که توسط معلّم برا هر جلسه تکمی میشود.

 .1کتاب کار که نقش پوشه کار دانشآموز را از ابتدا تفا انتهفا سفال تحصفیلی ایففا میکنفد
دانشور و دی ران،4734 ،

.)14 .

سیستم نمرهگذار این برنامه تابع نظام کلی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایفه ششفم یعنفی
سیستم  10نمرها است .در هر نیمسال تحصیلی  40نمفره بفه ارزیفابی دانشآمفوز بفر اسفاس
برگهها ثبت مشاهدا

و  40نمفره بفه ا فون ی انجفام فعالیتهفا کتفاب کفار اختصفا

مییابد؛ از  40نمره بررسی و ارزیابی کتاب کار ۲ ،نمره به صحّت عملکرد دانشآموز در انجام
28
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خودارزیابیها و  ۲نمره به صحّت و دقّت در انجام فعالیتها کتاب کفار اختصفا
همان،4734 ،

مییابفد

.)11-14 .

البته در ابتدا کار تصور میرفت که برنامه فلسفه برا کودکفان نیفاز بفه ارزشفیابی بفهویژه
ارزشیابی پیشرفت ندارد؛ اراکه در خدمت هیچکدام از اهداف نظام آموزشی نیست .بفرخالف
تالشها مختلفی که درزمینه ارزشیابی از برنامه آموزش فلسفه برا کودکفان صفور
است ،به نظر میرسد که هنوز ابهاما

گرفتفه

و سااتتی درزمینه ارزشیابی در این برنامفه بفاقی اسفت

که مهمترین آنها عدم انسجام و نظاممند فرایند ارزشیابی میباشد .نظر بفه اینکفه بهصفور
نظاممند سیستمی) به ارزشیابی در این برنامه ن ریسته نشده است برخی اجزا برنامه ازجملفه
زمینهها اجرا برنامه ،عوام اجرا برنامه ،نیازها اجتماعی و  ...نیز مورد غفلت قرارگرفته
است .مدلهایی از ارزشیابی که بهطورکلی وجود دارد با ماهیت برنامه فلسفه برا کودکان کفه
آزاد ،داوطلبانه و غیراجبار است تطابق ندارد .این مدلها بیشتر متوجه آموزشها بلندمد ،
رسمی و آکادمیک هستند قائد و دیباواجار ،4730 ،
قائد

.)10 - 71 .

 )4711در ضمن اند پیشنهاد ،بیان میدارد ،تولید و آمادهساز برنامه درسفی بفرا

پایهها متفاو

انجام پذیرد .و میگوید اجرا پراکنده و بفدون برنامفه آمفوزش فلسففه بفه

کودکان نتایو خوبی به بار نخواهد آورد .برا این کار تزم است برنامفه درسفی مفدونی آمفاده
شود که در آن عالوه بر توجه به نیازها جامعفه و شفاگردان و دیفدگاهها تخصصفی برنامفه
درسی ،هدف ،محتوا ،روش و شیوه ارزشیابی برنامه درسی نیز مشخن شده باشد قائفد ب،
،4711

 .)30 :در ایران برا پاسخگویی به این نیاز ،یعنی پرورش تفکر در کودکفان ،برنامفه

تفکر و پژوهش برا مقطع ابتدایی در پایه ششم و بعداً در پایفه اول متوسفطه هففتم) برنامفه
تفکر و سبک زندگی تدوین گردید.
ماتیو لیپمن 1در دانش اه کلمبیا ،این نظریه را مطفرح کفرد کفه اگفر ذهفن کفود را درگیفر
مباحث فلسفی کنیم میتوانیم شیوه تفکر او را رشد دهیم .لیفپمن معتقفد بفود اگفر کنجکفاو
طبیعی کودکان و می آنان به دانستن درباره جهان را با فلسفه ارتبا دهیم ،میتوانیم کودکان را
به متفکرانی تبدی کنیم که بیشازپیش نقاد ،انعطافپذیر و مفاثر باشفند .بفرا ایفن منظفور او
برنامه آموزش فلسفه به کودکان را مطرح کرد مرعشی ،رحیمی نسب و لسانی.)4713 ،
1. Matthew Lipman
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بفه نظفر اسفپیلتر و شفار ،،طبیعفت اجتمفاعی کالسهفا فلسففه بفرا کودکفان فبفک)
خودآگاهی و خودابرازگر را بهتر شک میدهد تا مدارس سنتی که مبتنی بر اسفتقالل ففرد
است .اون در کالسها فبک نیاز هست که دانشآموزان دیفدگاه 1خفود را بفا دی فران بفه
اشترا ب ذارند و به همان اندازه در معرض دیفدگاهها دی فران قفرار گیرنفد و ایفن باعفث
میشود که دانشآمفوزان رو افکفار ،تجربیفا

و شخصیتشفان بیشفتر تأمف کننفد .همچنفین

احساسی در آنها شک میگیرد که در عین اینکفه خفود را منحصفربهفرد و متمفایز از دی فران
میدانند ،شبیه و متص به دی فران احسفاس میکننفد بیلیزبفی )1001 ،1؛ بفه نقف از حفاتمی،
کریمی و نور .)4713 ،
شار ،و اسپیلتر خطاب به معلمان مینویسند :در ابتدا ،کودکان به کمک شما احتیاج دارند.
معلمان باید خود را کسی در نظر ب یرند که با آنها کندوکاو میکنند و بهاندازه آنان به بررسی
مفاهیم فلسفی ،بهبود قضاو

و کشف معانی عالقهمند باشند .شما باید آنها را راهنمایی کنید.

برا آنها با مطرح کردن ساالها بفاز ،طفرح مثالهفا نقفی

یفا دیفدگاهها جفای زین،

شفافساز  ،ساال کردن از پیشفرضها ،دتی و نمایش رفتار خودتصحیحی ال و باشید ،در
ابتدا ال و گفتمان عموماً معلم  -شاگرد باشد بهطور که شما ساالهایی تکمیلی کنید و نقش
شما بیشتر مشارکتی و کمتر آموزشی شود .شما و دانشآموزانتفان انفد هفتفه یکبفار خفود را
ارزیابی کنید و از خود بپرسفید در جهفت کنفدوکاو مشفتر

واقعفی افه پیشفرفتی داشفتهاید

نقدعلی و پناهی.)4730 ،
از نظر لیپمن ،کود افزون بر احترام به عقاید و نظرا

خود ،میآموزد به عقاید و نظفرا

دی ران هم احترام ب ذارد ،به آنها با دقت گوش دهد ،هفیچ ایفدها را بفه تمسفخر ن یفرد و
بهجا موضعگیر ها منفی ،به تفاو

آرا بادید مثبت بن رد و درمجموع بفا دنیفا پیرامفون

خود ارتبا سالمتر و ماثرتر برقرار کند .نتیجه همه اینها ،سعهصفدر در برابفر مشفکال

و

همدلی با دی ران است که در برنامه فلسفه بفرا کودکفان بفا عنفوان تفکفر مراقبتفی از آن یفاد
میشود تجلی نیا و کریمی.)4737 ،
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1. Perspective
2 . Bleazby

بررسی نحوه ارزشیابی در برنامه درسی تفکر و پژوهش سال ششم ابتدایی و ...
به دو صور
ضرور

میتوان به ارزشیابی فلسفه برا کودکان ن ریست؛ اول ،هر جفا کفه تزم شفد و

ایجاب کرد به ارزشیابی بخش یا عنصر از آن بپردازیم؛ که تفاکنون در فبفک انفین

بوده است .اولین ارزشیابی برا اندازهگیر اثرا

رو دانش آموزان بوده و بعداً آموزگاران و

اجتماع پژوهشی نیز موردتوجه قرارگرفته است .دوم ،به فلسفه برا کودکان افون یفک نظفام
ن ریست و تجرم ارزشیابی انین نظامی هم باید بهصور
ارزشیابی فبک بهصور

نظاممنفد باشفد .حسفن ن ریسفتن

یک نظام آن است که همه بخشها اصلی و فرعفی موردتوجفه قفرار

میگیرند و این اعتقاد پدید میآید که برا موفقیت فبک باید همه عوام دخی در برنامه را در
نظر آورد و تجرم اثراتش را بر رو همه عوام باید سنجید و دی ر اینکه ارزشفیابی فقفط بفه
پایان دوره و ارزشیابی برخی عوام محفدود نمیشفود .ازایفنرو بفرا پاسفخگویی بفه انفین
خواستههایی داشتن یک اهاراوب مدل یا نظام) ضرور به نظر میرسد قائد .)4737 ،
در برنامه درسی فلسفه برا کودکان ،دو نوع ارزشیابی یکی ارزشیابی معلم از دانشآموزان
و دی ر خودارزیابی انجام میشود .ارزشیابی معلم از دانشآموزان در دو بخشِ ارزشفیابی از
اجتماع پژوهشی و ارزیابی تکتک دانشآموزان طبقهبنفد میشفود .ارزشفیابی ارائفهشفده در
برنامه درسی فلسفه برا کودکان نوعی ارزشیابی کیفی است که یفادگیر دانشآمفوزان را در
محیط بحث و گفت و موردسنجش قرار میدهد؛ اما در نظامها آموزشی متمرکز که یک نظفام
هماهنگ برا ارزشیابی وجود دارد و مال ارتقا را آزمون و نمره تشفکی میدهفد ،ایفن نفوع
ارزشیابی بهسختی ممکن است موردپذیرش قرار گیرد و ارائه یک نظام ارزشیابی مبتنی بر نمره
نیز ممکن است به اهداف برنامه خدشه وارد کند صمد  ،قائد و رمضانی.)4713 ،
ازاینرو قائد و دیباواجار

 )4730ارزشیابی از برنامه فبک را در قالب یک نظام سیسفتم)

میدانند و حاص کار خود را بهصور

نظام طراحی کردهاند که شام ارزشفیابی از درون داد،

ارزشیابی از فرایند ،ارزشیابی از برون داد و ارزشیابی از بازخورد و پیامدها میباشد .هرکفدام از
این اهار مرحله دارا عناصر فرعی نیز میباشند .شک این نظام به این صور

است:
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 -1ارزشیابی از دروندادهای برنامه فلسفه برای کودکان
تمام عواملی که در خدمت اجرا و عم فبک قرار داشته باشند ،درون داد تلقی میشوند .برخی
از این عوام ممکن است پردازششده باشند :نظیفر محتفوا و یفا آموزگفاران؛ و برخفی دی فر
بهصور

خام باشند :نظیر شاگردان .به درونداد میتوان همانند یک سیستم ن اه کرد بهعنوان

سیستم فرعی نظریه ارزشیابی).
 -2ارزشیابی از فرآيندهای برنامه فلسفه برای کودکان
منظور از فرآیند کلیه اقداما

و فعالیتهایی است که مواد خام شاگردان آمفوزش ندیفده در

فبک) را به شاگردان فیلسوف و یا فلسفه ورز تبدی میکند .ایفن کفار بفه کمفک آموزگفاران،
محتوا آموزش و سایر دروندادها انجام میشود .ایفن فعالیتهفا و اقفداما

نقفش واسفطه را

دارند؛ یعنی بین درونداد و برونداد درحرکت هستند؛ ارزشیابی فرآیند در زمفان جفار بفودن
فعالیتها انجام میشود.
 -3ارزشیابی از برونداد برنامه فلسفه برای کودکان
هرگونه ارزشیابی پس از اتمام فعالیت فلسفه برا کودکان و یا اتمام یک مرحله از کار اجتمفاع
پژوهشی در کالس را شام میشود و شام دو جنبه اساسی است:
میزان دستیابی به اهداف برنامه فلسفه برا کودکان
ارزشیابی خود فرآیند کار پس از اتمام آن؛ که میتواند از طریق تجزیهوتحلی شفواهد ،ضفبط
کردن جلسا

رو نوار ویدیو و ...صور

ب یرد.

 -4بررسی بازخورد و پیامدهای نظام ارزشیابی برنامه فلسفه برای کودکان
ارزشیابی از بازخورد ،ارزشیابی از ارزشیابی و ارزشیابی از پیامدها.
پیشینه پژوهش در داخل کشور
قائد و دیباواجار

 )4730طی مقالها ااراوبی را برا ارزشفیابی برنامفه درسفی فلسففه

برا کودکان پیشنهاد کردهاند .این مقاله اند پرسش اساسفی را دربفاره وضفعیت ارزشفیابی در
برنامه درسی آموزش فلسفه برا کودکان مطرح سفاخت و از طریفق پاسفخگویی بفه آنهفا در
تالش بود تا ااراوبی برا ارزشیابی در این برنامه درسی فراهم سازد .بفرا پاسفخگویی بفه
22
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ساات

از روش دیالکتیک با خود و سپس روش توصیفی -تحلیلی استفاده شفد .درنهایفت 3

عنصر برا ارزشیابی از درون داد؛ شام دانشآموزان ،معلمان ،محتوا ،کفالس درس ،مدرسفه،
والدین ،سازمان آموزشوپرورش و اجتماع در نظر گرفته شد کفه هرکفدام از عناصفر فرعیتفر
تشکی شده است .برا ارزشیابی فرایندها نیفز  1عنصفر شفام معلمفان ،شفاگردان ،معلمفان و
شاگردان ،مدرسه ،والدین و اجتماع در نظر گرفته شد .برا ارزشیابی برون داد ۲ ،عنصر شام
ارزشیابی هدفها کلی ،هدفها واسطها  ،ارزشیابی جریان بحفث ،ارزشفیابی ن رشهفا و
دانشها در نظر گرفته شد .درنهایت ،ارزشیابی از بازخورد و پیامفد نیفز  ۲عنصفر ارزشفیابی از
بازخورد در مرحله درون داد ،در مرحله فرایند و برون داد و ارزشیابی از ارزشیابی و پیامدها را
شام شد .نظر به اینکه اهاراوب پیشنهاد تمام عناصر برنامه درسی فلسفه برا کودکان را
برا ارزشیابی مدنظر قرار میدهد ،اهاراوب مناسبی تشخین دادهشده است که برا اولفین
بار مطرح میشود .این پژوهش ،ارزشیابی از برنامفه فبفک را در قالفب یفک نظفام 1میدانفد و
حاص کار خفود را بهصفور

نظفام طراحفی کفرده اسفت کفه شفام ارزشفیابی از درون داد،

ارزشیابی از فرایند ،ارزشیابی از برون داد و ارزشیابی از بازخورد و پیامدها میباشد .هرکفدام از
این اهار مرحله دارا عناصر فرعی نیز میباشند.
در پژوهشی صمد  ،قائد و رمضانی )4713 ،به بررسی تطبیقی برنامه درسفی فلسففه در
پایه سوم دبیرستان و پیشدانش اهی با برنامه درسفی فلسففه بفرا کودکفان در پایفه  44و 41
پرداختهاند .منظور از عناصر برنامه درسی در این پژوهش اهارعنصفر اساسفی هفدف ،محتفوا،
روش تدریس و ارزشیابی است .روش تجزیهوتحلی اطالعا

بهصور

تطبیقی اسفت کفه در

آن عناصر برنامهها درسی مذکور با توجه به مراح روش تحقیق تطبیقی -بفرد کفه شفام
اهار مرحله توصیف ،تفسیر ،همجوار و مقایسه اسفت ،بررسیشفده اسفت .نتفایو پفژوهش
حاکی از آن است که امکان تغییر و بازنویسی "برنامه درسی فلسفه برا کودکان " متناسفب بفا
نظام ارزشها و باورها ایرانی و اسفالمی وجفود دارد .همچنفین در ایفن پفژوهش بفه نحفوه
ارزشیابی برنامه فلسفه برا کودکان پرداختهشده است و پیشنهادشفده کفه از ارزشفیابی واقعفی
برا این منظور استفاده گردد.

1. System
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هدایتی ،قائد  ،شفیعآباد و یونسی  )4713در پژوهشی بفه بررسفی تفأثیر اجفرا برنامفه
اجتماع پژوهشی ،بر بهبود مهار ها میان فرد در دانشآموزان پایهها تحصفیلی سفوم تفا
پنجم ابتدایی در دبستانها دخترانه و پسرانه منطقه  ۲آموزشوپرورش شهر تهران پرداختهاند.
با استفاده از پرسشنامه دسفتیابی بفه مهار هفا اجتمفاعی اردلفی و آشفر متغیفر مهار هفا
اجتماعی دانشآموزان سنجیده شد .در پایان مشخن گردید که اجرا این برنامه میتواند بفر
بهبود مهار ها ارتبا میان فرد دانشآموزان تأثیر معنادار ب ذارد .)p<0/1
طباطبایی و موسو

 )4730در پژوهشی به بررسی تأثیر اجرا برنامه فلسفه برا کودکان

بر پرورش توانایی پرسش ر و تفکر انتقاد دانشآموزان دختر پایهها سوم تا پنجم دبستان
علو  ،شهر ورامین در سال تحصیلی  4711 -4713پرداختنفد؛ نتفایو پفژوهش نشفان داد کفه
اجرا برنامه آموزش فلسفه برا کودکان ،با روش حلقه کندوکاو ،میتواند بر پرورش توانفایی
پرسش ر و تفکر انتقاد در دانشآموزان دختر مقطع دبستان ماثر واقع شود و تفأثیر مثبتفی
ب ذارد.
رستمی و دی ران  )4734در پژوهشی به بررسی تأثیر روش اجتماع پژوهشی در برنامفه
آموزش فلسفه برا کودکان بر پرورش خالقیت کودکان پرداختند .برا جمعآور دادههفا از
آزمون خالقیت تورنس که دارا سه فعالیت و در اهار خرده مقیاس سفیالی ،انعطافپفذیر ،
اصالت و بسط است استفاده شد.
مرعشی ،صفایی مقدم و خزامی  )4713پژوهشی باهدف بررسی تأثیر اجرا برنامه آموزش
فلسفه به کودکان به روش اجتماع پژوهشی بر رشد قضاو

اخالقی دانشآمفوزان پایفه پفنجم

ابتدایی شهر اهواز انجام دادند .جهت جمعآور دادهها ،از آزمون قضفاو

اخالقفی )(MJT

استفاده شد.
در پژوهشی به بررسی تأثیر روش اجتماع پژوهشی در برنامه آموزش فلسفه به کودکان بفر
پرورش مهار ها استدتل دانشآموز پسر پایه سوم راهنمفایی مدرسفه نمونفه دولتفی اهفواز
پرداختهشده .ابزار جمعآور دادهها در این پژوهش آزمفون مهار هفا اسفتدتلی نیوجرسفی
 )NJTRSبود .نتایو این پژوهش نشان داد کفه اجفرا روش اجتمفاع پژوهشفی در کفالس
درس میتواند بر پرورش مهار ها استدتل دانشآموزان تأثیر مثبتی ب ذارد صففایی مقفدم،
مرعشی ،پا سرشت ،باقر و سپاسی.)471۲ ،
89

بررسی نحوه ارزشیابی در برنامه درسی تفکر و پژوهش سال ششم ابتدایی و ...
در پژوهشفی تفأثیر اجفرا برنامفه فلسففه بفر ا کودکفان در اففزایش هفوش هیجفانی
دانشآموزان دختر مقطع اول راهنمایی تهران موردبررسی قرار گرفت .ابزار جمعآور دادههفا
آزمون هوش هیجانی بار-اُن 1بود .با بررسی نتایو اجرا ایفن برنامفه ،اففزایش معنفادار در
هوش هیجانی ،مهار ها بین فرد و توانایی سازگارشدن مشاهده شفد حفاتمی ،کریمفی و
نور .)4713 ،
سیف نراقی و دی ران  )4730در پژوهشی به بررسی نقش برنامه آموزش فلسفه به کودکان
بهصور

اجتماع پژوهشی بر رشد اجتماعی دانشآمفوزان پسفر پایفه پفنجم ابتفدایی مفدارس

غیردولتی ناحیه یک شهرستان خرمآباد در سال تحصیلی  4734 – 1390پرداختند .با اسفتفاده
از پرسشنامه رشد اجتماعی واینلند 2متغیرها رشد اجتماعی دانشآمفوزان سفنجیده شفد .در
پایان مشخن شد که اجرا این برنامه تأثیر معنفادار در ابعفاد مختلففی از رشفد اجتمفاعی
دانشآموزان ،از قبی اجتماعی شدن ،ارتبا زبانی و خودفرمانی داشته است.
پیشینه پژوهش در خارج از ايران
در جوت  1003در دانش اه پادوا ایتالیا سمینار ویژه مباحفث ارزشفیابی در برنامفه فلسففه
برا کودکان برگزار شد .در این همایش قائد و حاجی حسفین نفژاد  )1003مقالفها ارائفه
کردند کفه ضفرور

تفدوین افاراوبی کلفی و نظاممنفد را بفرا ارزشفیابی در ایفن برنامفه،

خاطرنشان کرده است.
اسپلیتر و شار )433۲ ،و همچنین فیشر  )471۲و تریکی و تاپینگ  )1001بفه نقف از
قائد و دیباواجار  )4730 ،در مورد ارزشیابی در برنامه فلسفه برا کودکان تحقیقاتی انجفام
دادهاند.
در پژوهشی دی ر تورتی  )1001به ارزشیابی فرایند درونداد اجتماع پژوهشی اشاره کرد و
معتقد است شاگردان خود باید مسئول ارزشیابی خود باشند.
تاپینگ و تریکی )1003 3در پژوهشی که دو سال بفه طفول انجامیفد بفه بررسفی اثفرا
اجتماع پژوهش فلسفی رو کودکان پرداختند .از آزمون توانایی اولیه ذهنی ترستون 1و آزمون
1. Bar-On
2. Vineland
3. K. J. Topping & S. Trickey
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دپار 2برا توانایی کالمی و غیرکالمی استفاده نمودند .این تحقیق نشان داد کفه برنامفه فلسففه
برا کودکان منجر به افزایش توانایی شناختی کودکان میشود.
تاپینگ و تریکی  )1047در یک برنامه فلسفه برا کودکان بر رو  410کود  40سفاله
ابتدایی به این نتیجه رسیدند که این برنامفه باعفث اففزایش مشفارکت کودکفان در گفت وهفا
کالسی و باعث بهبود استدتل در نظرا

آنها میشود .بفرا ارزشفیابی اثفرا

ایفن برنامفه از

پیشآزمون و پسآزمون استفاده شد و آزمون وی کاکسون 3اجرا گردید.
آتاناسیا ،4واسیلیس 5و آتاناسیوس )1041 6در کشور یونان ،طی پژوهشی با موضوع "بهبود
و ارزشیابی فراشناخت در آموزش دوران کودکی" ابزارها ارزشفیابی در اوایف کفودکی را در
آمففوزشوپرورش بففه ایففن صففور

برشففمردهاند :مشففاهدا  ،گفتففار درونففی ،مصففاحبه نیمففه

ساختیافته ،برنامهها تفکر قاب مشاهده ،نقاشی و فنون نوشتن .همچنین پیشنهاد میکننفد کفه
برا توسعه فراشناخت کودکان میتوان از ارزشیابی خود بررسی 7استفاده نمود.
ویلیامز  )4337پژوهشی با عنوان "ارزشفیابی تفأثیر کنفدوکاو فلسففی رو دبیرسفتانیها"
انجام داد .هدف و تالش برا بهبود تواناییها استدتل ،اعتمادبفهنفس و مهفار

اسفتدتل

در دانشآموزان بود .برا ارزیابی این دوره از ابزار ذی اسفتفاده گردیفد -4 :آزمفون خوانفدن
لندن 8که برا در

مطلب در دانشآموزان کاربرد دارد -1 .برا ارزیابی اعتمادبهنفس معنو

دانشآموزان پرسشنامها با  40ساال در  3طیف ابداع شد -7 .بحثهفا گروههفا کوافک
دانشآموزان با استفاده از معیارها از پفیش تعیینشفده مربفو بفه عملکفرد شفناختی و بفین
شخصی افراد موردبررسی قرار گرفت .میتوانیم نتیجه ب یریم که جلسا

فلسفه برا کودکفان

اثر مثبت بسیار قاب توجهی در اعتمادبهنفس معنو در شاگردان دارد.
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1. Thurstone’s Primary Mental Abilities Test.
2. Dapar Test.
3. Wilcoxon Test.
4. Chatzipanteli, Athanasia.
5. Grammatikopoulos, Vasilis.
6. Gregoriadis, Athanasios.
7. Self-check.
8. London riading test

بررسی نحوه ارزشیابی در برنامه درسی تفکر و پژوهش سال ششم ابتدایی و ...
اهداف پژوهش
هدف اصلی از انجام این پژوهش "بررسی نحوه ارزشیابی در برنامفه درسفی تفکفر و پفژوهش
سال ششم ابتدایی و مقایسه آن با ارزشیابی در برنامه فلسفه برا کودکان" میباشد.
البته اهداف فرعی نیز به شرح ذی وجود دارد که عبار اند از:
 .4بررسی تفاو ها و شباهتها فلسفه ارزشفیابی در دو برنامفه تفکفر و پفژوهش و فلسففه
برا کودکان.
 .1بررسی تفاو ها و شباهتها اهداف ارزشیابی در دو برنامفه تفکفر و پفژوهش و فلسففه
برا کودکان.
 .7بررسی تفاو ها و شباهتها روشها ارزشیابی در دو برنامه تفکر و پژوهش و فلسففه
برا کودکان.
 .1بررسی تفاو ها و شباهتها ابزار ارزشیابی در دو برنامه تفکر و پژوهش و فلسفه بفرا
کودکان.
 .۲بررسی تفاو ها و شباهتها ارزشیابیکنندگان در دو برنامه تفکفر و پفژوهش و فلسففه
برا کودکان.
 .1تحلی قو ها و ضعفها ارزشیابی در برنامه تفکر و پژوهش بفر اسفاس برنامفه فلسففه
برا کودکان.
روش پژوهش
یکی از روشها تطبیقی ،روش تحلی تطبیقی برد اسفت .جفرج بفرد در جریفان مطالعفه
تطبیقی آموزشوپرورش اهار مرحله را مشخن کرده است .مرحلفه اول توصفیف اسفت ،در
این مرحله پژوهنده باید به توصیف پدیدهها تربیتی موردتحقیق بر اساس شواهد و اطالعاتی
که از منابع مختلف از طریق مشاهده مستقیم و یا مطالعه اسناد و گزارشها دی ران به دسفت
آورده است ،بپردازد .مرحله دوم تفسیر است ،این مرحله شام وارسی اطالعاتی اسفت کفه در
مرحله اول پژوهش ر به توصیف آن پرداخته است .مرحله سفوم همجفوار اسفت ،طفی ایفن
مرحله ،اطالعاتی که در مراح اولیه  4و  )1بررسیشدهاند طبقهبند میشوند و کنار هم قرار
میگیرد و اهاراوبی فراهم میشفود تفا راه بفرا مرحلفه بعفد یعنفی مقایسفه تشفابها

و

تفاو ها پدیده تربیتی موردتحقیق هموار شفود .بفه عقیفده بفرد در ایفن مرحلفه پژوهنفده
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میتواند به فرضیه تحقیقی خود دست یابد .مرحله اهارم مقایسه است ،در این مرحلفه مسفئله
تحقیق که در مراح قبلی بخصو
دقیقاً با توجه به جزییا

در مرحله همجوار محقق اجمفاتً از آن گذشفته اسفت،

بر اساس تشابها

و تفاو ها موردبررسی و مقایسه قفرار میگیفرد و

رد یا قبول فرضیه تحقیق در این مرحله امکانپذیر میشود آقازاده،4711 ،

.)441 .

ازآنجاکه ماهیت این تحقیق کیفی است و به بررسی و مقایسه آن دو برنامه پردختفه اسفت،
روش تجزیهوتحلی اطالعا

و دادهها بهصور

تطبیقفی اسفت و در آن نحفوه ارزشفیابی در

برنامه درسی تفکر و پژوهش در پایه ششم ابتدایی ایران و برنامه فلسفه برا کودکان با استناد
به مراح روش تحقیق تطبیقی برد که شام  1مرحله توصیف ،تفسیر ،همجوار و مقایسه
هست ،مورد مقایسه قرار گرفته است.
جامعه پژوهش
در این تحقیق جامعه پژوهش ،کتاب تفکر و پژوهش سال ششم ابتدایی  )4734و مقاله قائد
و دیباواجار

 )4730میباشد که ال و مربو به ارزشیابی برنامفه فلسففه بفرا کودکفان از

آنها استخراج گردیده است.
پاسخ به پرسشهای پژوهش
پرسش نخست :فلسفه ارزشیابی در برنامه تفکر و پژوهش و برنامه فلسفه بفرا کودکفان افه
تفاو ها و شباهتهایی باهم دارند؟
فلسفه ارزشیابی در هر دو برنامه دارا پشتوانه فلسفی مفی باشفد و وجفه تشفابه ایفن دو
برنامه تاکید آنها بر مبانی هستی شناسی ،ارزش شناسی ،انسان شناسی و بفه خصفو

معرففت

شناختی است که همین معرفت شناسی پایه اصلی فلسفه ارزشیابی در هر دو برنامه است.
اما این دو برنامه از لحاظ فلسفه ارزشیابی دارا تفاو ها زیاد هستند .فلسفه ارزشیابی
در برنامه تفکر و پژوهش از فرهنگ ایرانی –اسالمی نشا

میگیرد؛ امفا فلسففه ارزشفیابی در

برنامه فبک از فلسفه و متافیزیک ریشه میگیرد .فلسفه ارزشیابی در برنامه تفکر و پفژوهش در
نهایت منجر به نمره دهی به دانشآموزان و گذر از یک مقطع به مقطفع بفاتتر میشفود امفا در
برنامه فبک ،فلسفه ارزشیابی منجر به پیشرفت فلسفه ورز و بهبود آن در شاگردان می گفردد؛
و تفاو

دی ر آن است که برنامه تفکر و پژوهش دارا ارزشیابی نتیجه محور و فرآینفدمحور

به صور
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پرسش دوم :اهداف ارزشیابی در برنامه تفکر و پفژوهش و برنامفه فلسففه بفرا کودکفان افه
تفاو ها و شباهتهایی باهم دارند؟
برنامه تفکر و پژوهش و برنامه فبک از جهت برخی اهداف شباهت دارنفد .مفثالً ارزشفیابی
و منش تفکّر دانشآموزان در برنامه تفکر و پژوهش شبیه

توانایی استدتل ،کاوش ر  ،قضاو

به برخی اهداف برنامه فبک مث تفکر ،تعق و فلسفیدن است.
اما از جها

بیشتر این دو برنامه باهم تفاو

دارند .اهداف برنامه تفکر و پژوهش افون

از تعلیم و تربیت اسالمی ریشه گرفته لذا اهداف ارزشیابی نیز متناسب با آن میباشد مث ایمان
و خداباور همراه با تعق ؛ اما اهداف ارزشیابی برنامه فبفک معطفوف بفه  1مرحلفه درونفداد،
فرایند ،برونداد و بازخورد هست و بهصور

نظاممند به این موضفوع ن ریسفته اسفت .هفدف

ارزشیابی آن است که این اهار مرحله را تقویت کند که درنهایفت بفه فلسففیدن بفه شفاگردان
بیانجامد .اهداف ارزشیابی برنامه تفکر و پژوهش بیشتر مربو به پیشرفت تحصیلی است ولفی
اهداف برنامه فبک ،ارزشیابی ک برنامه را مدنظر دارد.
پرسش سوم :روشها ارزشیابی در برنامه تفکر و پژوهش و برنامه فلسفه برا کودکفان افه
تفاو ها و شباهتهایی باهم دارند؟
برنامه تفکر و پژوهش از جهت اسفتفاده از روشهفا خودارزیفابی ففرد و گروهفی بفا
برنامه فبک شباهت دارد .اما تفاو

این دو برنامه در این است که روش ارزشیابی برنامه تفکفر

و پژوهش فرآیندمحور-هدف محور همراه با روشها کمی-کیففی اسفت ولفی برنامفه فبفک
فرایند محور و کیفی میباشد .در برنامه فبک از روش ارزشیابی اجتماع پژوهشی ،پرسشفنامه و
آزمون استفاده میگردد ولی در برنامه تفکر و پژوهش این روشها به اشفم نمیخفورد .نکتفه
مهم آنکه روشهفا ارزشفیابی در برنامفه تفکفر و پفژوهش معطفوف بفه ارزشفیابی پیشفرفت
تحصیلی است ولی روشها ارزشیابی فبک عالوه بر پیشرفت تحصیلی ،بر ارزشفیابی برنامفه
فبک نیز نظر دارد.
پرسش چهارم:ابزار ارزشیابی در برنامه تفکر و پفژوهش و برنامفه فلسففه بفرا کودکفان افه
تفاو ها و شباهتهایی باهم دارند؟
ابزار ارزشیابی در برنامه تفکر و پژوهش بیشتر شام برگهها
دانشآموز و برگه ثبت مشاهدا

خودارزیابی در کتفاب کفار

یا سیاهه رفتار توسط معلم است که در برنامه فبک نیفز شفبیه
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همین ابزار وجود دارد؛ همچنین استفاده از بحث و گفت و بفهعنوان ابفزار ارزشفیابی در هفر دو
برنامه مشابهت دارد .اما تفاو

این دو برنامه ازلحاظ ابزار ارزشیابی در آنجاست که ابزار برنامه

فبک بسیار گستردهتر از برنامه تفکر و پژوهش است و حتی آن ابفزار مشفترکی کفه در هفر دو
برنامه هست مث بحث و گفت و ،در برنامه فبک خیلی عمیفقتر و در قالفب ارزشفیابی اجتمفاع
پژوهشی انجام میگیرد .ازجمله ابزارهایی که در برنامه فبک هست و در برنامه تفکر و پژوهش
دیده نمیشود عبار اند از :ثبت گزارش از عملکرد خالق دانشآموزان ،ثبت وقایع روزانه در
خالل بحثها ،هدایت خودارزشیابی دانشآموزان ،مشور

با والفدین درزمینفه پیشفرفتها

فکر دانشآموزان ،ارزشیابی از طریق انواع پرسشفنامه ،ارزشفیابی از طریفق آزمفون آزمفون
مهار ها استدتل نیوجرسی).
پرسش پنجم :ارزشیابیکنندگان در برنامه تفکر و پژوهش و برنامه فلسففه بفرا کودکفان افه
تفاو ها و شباهتهایی باهم دارند؟
وجه مشتر

ارزشیابیکنندگان در دو برنامه ،ارزشیابی معلم از دانشآموزان است؛ همچنین

دانشآموز نیز به خودارزیابی میپردازد .اما تفاو

آنجا آشکار میشود که معلم در برنامه فبفک

نهتنها از دانشآمفوزان بلکفه از خفودش و از سفایر معلمفان نیفز ارزشفیابی میکنفد .همچنفین
دانشآموزان عالوه بر آنکه از خودشان ارزشیابی میکنند ،از سایر همکالسیها خود و نیفز از
معلمشان ارزیابی به عم میآورند .برخالف برنامه تفکر و پژوهش کفه والفدین نقفش منفعف
دارند ،در برنامه فبک والدین در امر ارزشیابی شریک هستند .همچنین محققان نیز میتواننفد از
نتایو این برنامه ارزشیابی کنند .لذا ارزشیابان در برنامه فبک طیف وسیعی را شفام میشفود و
این برنامه از مورد ارزشیابی واقعشدن استقبال میکند.
پرسش ششم :بر اساس برنامه فلسفه برا کودکان ،ارزشیابی برنامه تفکر و پژوهش دارا افه
قو ها و ضعفهایی میباشد؟
بر اساس پنو ساال بات ،میتوان گفت که برنامه تفکر و پژوهش از جهت فلسففه ارزشفیابی
دارا قو

است اراکه از سند ملی برنامه درسی و درنهایت از تعلیم و تربیت اسفالمی منشفأ

میگیرد .از جهت اهداف ارزشیابی ،میتوان گفت که در برنامه تفکر و پژوهش اهفداف خفوبی
در نظر گرفتهشده است .ولی اون پا نمره به میان آمده نباید هدف ،تنها گذر از یک مقطع به
مقطع باتتر باشد اراکه باعث دست نیافتن دانشآموزان به هدف اصلی که همفان فلسففیدن و
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تفکر است میشود؛ و این باعث میشود که تمام نیرو معلمان صرف ارزشیابی و امتحان شود
و از هدف اصلی غاف شوند .روشها ارزشیابی در برنامفه تفکفر و پفژوهش همچفون سفایر
دروس ذکرشده و این امر نشان از غفلت از ماهیت این برنامفه دارد .کمفی ن فر و توجفه بفه
ارزشیابی پایانی از دی ر نقا ضعف این برنامه است .به تبعیت از روشهفا ارزشفیابی ،ابفزار
تزم برخوردار نیستند و محدود به کتاب کار دانشآمفوز گردیفده

ارزشیابی هم از تنوع و قو

است .ارزشیابیکنندگان برنامه تفکر و پژوهش نیز یکسویه و از سمت معلم به شاگرد اسفت و
افراد خارج از کالس حق ارزیابی را ندارند.
بررسی قو ها و ضعفها ارزشیابی برنامه تفکر و پژوهش بر اساس برنامه فلسفه برا کودکان
ویژگیها

برنامه فلسفه برا کودکان

برنامه تفکر و پژوهش

مقولهها
فلسفه ارزشیابی

فلسفه ارزشیابی در ایفن برنامفه برگرفتفه از

فلسفففه ارزشففیابی در ایففن برنامففه برگرفتففه از

فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی است.

مبانی فلسفی متافیزیک و مابعدالطبیعه است.

این فلسفه مطابق فرهنگ بومی است؛ اما در
این برنامه به نحو شایسته به جزئیا

فلسفه

بففه جزئیففا

فلسفففه ارزشففیابی پرداختهشففده

است؛ اما با توجفه بفه آنکفه جزئیفا

فلسففه

ارزشفیابی پرداختففه نشفده و بففهکلی گففویی

ارزشیابی این برنامه مناسب اسفت ،ولفی تزم

اکتفاشده اسفت .ایفن برنامفه هفدف محفور

است که کلیا

فلسفی ،نیفز بافرهنفگ بفومی

است.

مطابقففت بیشففتر پیففدا کنففد .ایففن برنامففه
فرآیندمحور است.

اهداف ارزشیابی

روش ارزشیابی

در ایففن برنامففه هففدف ارزشففیابی پایففانی،

در فبک به علفت اینکفه ارزشفیابی بهصفور

سنجش اهفداف برنامفه و درنهایفت کسفب

نظاممنففد اجففرا میشففود ،روح ارزشففیابی در

نمففره و ارتقففاا بففه پایففه بففاتتر میباشففد.

سراسر برنامه جفار اسفت و از درونفداد تفا

ارزشیابی میانی و تکوینی نیز بهخوبی اجفرا

فرآیند و برونداد ادامفه دارد حتفی در قسفمت

نمیشود .اهداف این برنامه دست یافتن بفه

بففازخورد و پیامففد نیففز ارزشففیابی صففور

اهداف تعلیم و تربیفت اسفالمی اسفت امفا

میگیرد .هفدف اصفلی ارزشفیابی ،ارزشفیابی

اهففداف ارزشففیابی در ایففن جهففت حرکففت

درونی است تا از این طریق به اهداف اصفلی

نمیکند .مرحله اصلی ارزشیابی ،ارزشفیابی

برنامه دست پیدا کرد .در برنامه فبفک مرحلفه

پایانی است.

اصلی ارزشیابی ،برونداد است.

ارزشففیابی بیشففتر هففدف محففور اسففت.

ارزشیابی این برنامه فرآیند محور است .نتفایو

روشهفا ارزشفیابی بففه ارزشفیابی پایففانی

کیفی میباشد .عفالوه بفر

تمای بیشتر دارد و نتایو بهصور

کمفی

و کیفی ارائه میشفود؛ فقفط بفه روشهفا
ارزشیابی پیشفرفت تحصفیلی پرداختهشفده

ارزشیابی بهصور

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ،به ارزشیابی کف
برنامففه فبففک نیففز توجففه شففده اسففت .ایففن
روشها ارزشیابی مخصفو

برنامفه فبفک
88

فصلنامه مطالعا
ویژگیها

برنامه درسی ،شماره  ،73سال دهم ،تابستان 4731
برنامه فلسفه برا کودکان

برنامه تفکر و پژوهش

مقولهها
است .روشها ارزشیابی این برنامه عالوه
بر روشها سایر دروس ،شام روشها

ارزشفیابی اجتمففاع پژوهشففی مهمتففرین روش

خودارزیابی ،بحث و گفت و نیفز مفیشفود.

بفففرا برنامفففه فبفففک محسفففوب میشفففود؛

خودارزشففیابی شففاگردان تففأثیر مسففتقیم در

آزمونها پایانی کمک شایانی برا سفنجش

ارزشیابی پایانی آنها نفدارد و صفرفاً بفرا

میزان نی به اهداف پیچیدها مث استدتل یفا

شناخت دانشآموزان از خودشان و معلم از
شاگردان صور
ابزار ارزشیابی

اسففت .عففالوه بففر خودارزیففابی و گفت ففو،

میگیرد.

قضاو

میکنند که آزمون نیوجرسی یکفی از

آنهاست.

ابزار ارزشیابی در خدمت ارزیابی پایان نفیم

در این برنامه مهمترین ابفزار بحفث و گفت فو

سفال تحصفیلی اسففت و البتفه از ارزشففیابی

است .در برنامه فبک تنوع ابفزار زیفاد اسفت.

مستمر غفلت نشده است .علیرغم آنکفه از

ثبت گزارش ،انواع پرسشنامه ،سفیاهه اهفداف

ابزار بحث و گفت و بین معلم و دانشآمفوز

اکلیسففت) و آزمونهففا ازجملففه ابففزار

اندان حرففی بفه میفان نیامفده ،ولفی نفوع

هسففتند کففه توسففط دانشآمففوزان ،معلمففان و

محتففوا ،داسففتانها و روش ایففن برنامففه بففه

مشاهده گران مورداستفاده قرار میگیرند .ابزار

نحو است که معلم ناخودآگاه بفه سفمت

مهمی نیز وجود دارند که قاب مشاهده نیسفتند
با والدین که در برنامفه تفکفر و

اسففتفاده از ایففن ابففزار مففیرود .ابزارهففا

مث مشور

دی ر که در این برنامه مورداسفتفاده قفرار

پژوهش اصالً به اشم نمیخورد.

میگیرند اغلب توسط برنامفهریز در کتفاب
کفففار دانشآمفففوز بفففا عنفففوان برگفففهها
ارزشففففففففیابی
کنندگان
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خودارزیابی تعبیهشدهاند.
در این برنامه نقش اصلی ارزشیابی بر عهده
معلم گذاشتهشده و دانشآموز نیز با هدایت
معلففم و بففه کمففک برگففهها خودارزیففابی
کتاب کار به خودارزیابی میپردازد .والدین
و سایر همکاران معلم حق دخالفت در امفر
ارزشفففیابی را ندارنفففد و معلفففم نیفففز بفففه
خودارزیابی نمیپردازد و فقط به ارزشفیابی
از دانشآموزان اقدام میکند؛ دانشآموزان و
همکالسیها نیز بهصور فرد ففرد و جفدا
از یکدی ر توسط معلم ارزیابی میشفوند و
همکالسیها همدی ر را ارزشیابی نمیکنند
لففذا معلمففان بففا محففدودیت زمففان جهففت
ارزشیابی روبرو هستند و در هر جلسه فقط
 1یا  ۲دانشآموز را ارزشیابی میکنند.

در برنامه فبفک ارزشفیابیکنندگان گسفترده و
متنوعاند .معلمان ،شاگردان ،همکاران ،والفدین
و محققان به ارزشیابی خود و سفایرین اقفدام
میکننففد .بففرخالف برنامففه تفکففر و پففژوهش،
والففدین ،همکففاران معلففم ،همکالسففیها و
محققان نقش فعالی در ارزشیابی دارنفد و بفه
پیشبرد اهداف برنامفه کمفک میکننفد .مربفی
فبففک ویژگیهففایی دارد کففه عبار انففد از:
آشنایی با فلسففه و تفاریخ فلسففه ،دارا بفودن
مهار هایی که قرار است به شاگردان آموزش
دهد ،داشتن ن رش و ان یزش مثبت به فبفک.
درحالی که به معلم برنامفه تفکفر و پفژوهش،
مث معلمین سایر برنامهها ن ریسته میشود.

بررسی نحوه ارزشیابی در برنامه درسی تفکر و پژوهش سال ششم ابتدایی و ...
نتیجهگیر
و

در مجموع میتوان انین نتیجهگیر کرد که ایجاد برنامه تفکر و پفژوهش یفک کفار بفزر

مثبت در جهت ورود آموزش تفکر بهنظام رسفمی اسفت و نظفام آموزشفی ایفران را در زمفره
کشورهایی قرار میدهد که برنامه آموزش فلسفیدن و تفکر به مدارس آن راهیافته است و البتفه
تا حدود برخی ضعفهایی که به آنها اشارهشده طبیعفی اسفت ولفی بفهمرور بایفد برطفرف
گردد .علیرغم آنکه ادعا میشود برنامه تفکر و پژوهش یک کار جدید در حوزه آموزش تفکر
است ولی وجود شباهتها زیاد بین این برنامه و برنامه فلسفه برا کودکان نشان میدهد کفه
از برنامه فبک اقتباسشده است و برخی تفاو ها به خفاطر سفه ان ار و بیتفوجهی برنامفه
ریزان تفکر و پژوهش بوده است و این امر بهخصو

در قسمت ارزشیابی میتواند بفه برنامفه

ضربه بزند لذا باید از یک ال و بومی فبک برا جبران نقاین برنامه تفکر و پژوهش استفاده
کرد.
پیشنهاد میگردد که در زمینه فلسفه ارزشیابی ،برنامفه تفکفر و پفژوهش کفه مفدعی اسفتفاده از
فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی در ارزشیابی است باید آن را به صفور

عینفی و روشفنتر بیفان

کند و از کلی گویی پرهیز نماید؛ و البته برنامه فبک نیز به فرهنفگ و تعلفیم و تربیفت اسفالمی
تکیه کند و از آن ریشه ب یرد .همچنین درزمینه اهداف ارزشیابی تزم است که برنامفه تفکفر و
پژوهش هدفها را جزئیتر و واضحتر بیان نماید تا قاب وصفول باشفد .همچنفین روشهفا
ارزشففیابی متنففوعتر و پیشففرفتهتر را از برنامففه فبففک ال ففو ب یففرد .در مففورد ابففزار و نیففز
ارزشیابیکنندگان برنامه فبک ال و خوبی برا برنامه تفکر و پژوهش میباشفد .بفا توجفه بفه
آنکه برنامه فبک توانسته است در زمینه ارزشیابی یک ال و نظاممند را ارائه کند لفذا پیشفنهاد
میگردد مالفان برنامه تفکر و پژوهش از این ال و استفاده کننفد و یفک برنامفه نظاممنفد را در
اختیار معلمان و شاگردان قرار دهند .در خصو

ارزشیابی کنندگان ،میتوان از والدین ،سفایر

دانشآموزان و سایر معلمان نیز در کالس تفکر و پژوهش بهره برد.
پیشنهاد میگردد که در پژوهشها آتی بر رو میزان نی بفه اهفداف برنامفه درسفی تفکفر و
پژوهش ،مث توان استدتل ،قضاو  ،تفکر و ...تحقیق به عم آید .همچنفین بفر رو مقایسفه
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برنامه تفکر و سبک زندگی در پایه هفتم با برنامه فبک پژوهش شود .ایفن برنامفهها بفه علفت
جوانی و نوپا بودن نیاز مبرمی به تحقیق و پژوهش دارند.
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آموزش فلسفه به کودکان در برنامه درسی دوره ابتدایی" ،فصلنامه نوآور هفا آموزشفی ،شفماره
 ،11سال هفتم ،صن .11 -3
مرعشی ،سید منصور ،صفایی مقدم ،مسعود ،خزامی ،پفروین " .)4713بررسفی تفأثیر اجفرا برنامفه
آموزش فلسفه برا کودکان به روش اجتماع پژوهشی بر رشد قضاو

اخالقی دانشآموزان پایفه

پنجم ابتدایی شهر اهواز" ،تفکر و کود  ،پژوهش اه علوم انسانی و مطالعا

فرهن فی سفال اول،

شمارة اول ،بهار و تابستان ،صن .401-17
نقدعلی ،محسن ،پناهی ،زهرا " .)4730ارتبا اجتماع پژوهشی در برنامفه فلسففه بفرا کودکفان بفا
روشها تدریس فعال و مشارکتی" ،تفکر و کود  ،پژوهش اه علوم انسانی و مطالعا

فرهن ی

سال دوم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان ،صن .411 -404
هدایتی ،مهرنوش؛ قائد  ،یحیی؛ شفیعآباد  ،عبداهلل؛ و یونسی ،غالمرضفا " .)4713کودکفان متفکفر،
روابط میان فرد ماثر؛ مطالعه تحقیقی پیرامون تأثیر برنامفه فلسففه بفرا کودکفان بفر ارتباطفا
اجتماعی کودکان" ،تفکر و کود  ،سال اول ،شماره اول ،بهار و تابستان ،صن .41۲ -41۲
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فصلنامه مطالعا

 "مطالعه تطبیقی دورهها تربیت مربی برنامه فلسفه برا کودکان در ایران و.)4737  مهرنوش،هدایتی
 پژوهشف اه علفوم انسفانی و،  تفکر و کود،"کشورها پیشرو و ارائه ال و مناسب برا ایران
.471-40۲ صن، بهار و تابستان، شماره اول، سال پنجم،فرهن ی
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