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  مقدمه
آموزان در نظام آموزشي محسوب ترين مراجع و منابع يادگيري دانشكتاب درسي يكي از مهم

  كند. به عبارت ديگر در كشور ما بيشتر ها را ايفا ميترين نقشاز مهمنيز شود و در ايران مي
اي تدارك مجموعه ،گيرد. به عنوان نمونههاي آموزشي در چارچوب كتاب درسي صورت ميفعاليت

يي آموزش و پرورش از طريق هاي كلي و جزهاي يادگيري جهت تحقق بخشيدن به هدفاز فرصت
كتبي محتواي  نماد). كتاب درسي به عنوان 1385پذير است (يارمحمديان، محتواي كتاب امكان

آموزان در مثبت دانش ةمندي و انگيزيزان عالقهدرسي يكي از ابعاد اساسي نظام آموزشي است، م
شود. تحول سي تقويت ميهاي درهاي مورد نيازشان از طريق كتابله و كسب مهارتئمسجهت حل

هاي در نظام آموزشي كشور به ويژه در محتواي درسي بايد در جهت سوق دادن اين نظام به فعاليت
تا تربيت نسلي با انگيزه و پژوهشگر تسهيل شود  ،اكتشافي و پژوهشي در يادگيرندگان باشد

  ). 1381(محمودي بردزردي، 
 درسي هايبرنامه در آموزشي هدف يك عنوان به امروزه كه است موضوعي تفكر يادگيري

 به كه آموزانيدانش براي تنها نه تفكر يادگيري حاضر حال در گذشته، خالف بر. است شده مطرح
 زيرا ،است شده شناخته الزم و اساسي امري آموزاندانش ةهم براي بلكه يابند،مي راه عالي آموزش

 ةرود. برناممي شماربه وارطوطي غير يادگيري نوع هر نيازهم و نيازپيش تفكر يادگيري واقع در
 كارهاي .باشد داشته تمركز پيچيده و معنادار مسائل بر بايد فكري هايمهارت آموزش بر مبتني درسي
 براي آنها انجام از هدف كه طوري به ،باشند كامل و واقعي بايد نيز درسي مسائل بر مترتب عملي
پذيرد  صورت روزمره و واقعي عملي كارهاي طريق از هامهارت آموزش و باشد روشن آموزدانش

   ). 1378 فقيهي،(
 بلكه نخبه فرد يك تنها نه كه دارد وجود چالش اين پرورش و آموزش هايبرنامه تحول براي

. است فردي هر نياز مورد يهاقابليت چرا كه ،باشند مؤثر متفكراني تا سازند قادر را افراد ةهم
 راهبردهايي. دهند گسترش يادگيرندگان و متفكران عنوان به خود از را شانآگاهي بايد يادگيرندگان

. دهند گسترش دارند، نياز آن به زندگي طول در كه را تفكر منش و كنند تمرين مؤثر تفكر براي را
 ةسال بيست اندازچشم در اخالقي و خانوادگي اجتماعي، فرهنگي، علمي، اهداف از كه تصويري

 شده، بينيپيش راهبردي تحول سند و كشور، جامع ةنقش در كه فرايندي و است شده ترسيم كشور
 در خردورزي و تفكر مبناي بر گيريتصميم كه نسلي است، انديشمند و فكور نسلي تربيت نيازمند
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 دانشور(دهد  سامان اساس اين بر را خود اجتماعي و فردي زندگي و شود ديده هايشفعاليت بيشتر
  ).1391 همكاران، و

هاي هدف ترينمهمهاي فكري و ذهني فراگيران همواره به عنوان يكي از پرورش مهارت
آموزشي در محافل آموزشي جهان مد نظر قرار گرفته است. نگراني در مورد ضعف و نقص تفكر 

هاي دنيا را در بر گرفته آموزان، خاص يك كشور يا منطقه نيست بلكه تمام سيستمانتقادي در دانش
اي جديد هاي فكري و تفكر انتقادي پديدهتوانائي ة). اگر چه عالقه به توسع2011، 1است (استاپلتون

آموزان را در الملي، ناتواني دانشگردد، تحقيقات بيننيست و منشأ آن به نظرات افالطون بر مي
). از بيست سال پيش اقدامات اوليه 1383 ،2دهند (مايرزاستدالل منطقي و تجزيه و تحليل نشان مي

جنبشي عظيم و نوين به حمايت از گسترش خردورزي آغاز شده است. اين جنبش، تفكر انتقادي يا 
درسي  ةهاي تفكر نام گرفته است. بخشي از اهداف اين جنبش آن است كه با ابداع برناممهارت

  ). 2003، 3سازد (فيشر تفكر، تحول تفكر را در قلب جريان تعليم و تربيت وارد
كند اين است كه تفكر جزء استداللي كه در زمينه آموزش تفكر روز به روز بيشتر ترقي مي

). دليل ديگر آموزش تفكر اين است كه انسان از نوع صحيح 2005، 4ذاتي رشد انسان است (هاينس
شود (فيشر، شحال ميتواند حل كند، خوو از معماهايي كه مي ،بردتحريك و چالش عقالني لذت مي

هاي تفكر نتيجه افزايش آگاهي از اين نكته ). بخشي از ضرورت متعارف در آموزش مهارت2005
آموزان توانند دانشهايي كه براي نسل قبل مفيد بودند ديگر نميتاست كه جامعه تغيير كرده و مهار

،  8، ويد 7، بروخوسكي6، برنارد 5). اَبرامي2007(هاينس،  را براي جهان خارج از مدرسه مجهز كنند
ويژه تفكر انتقادي يا توانايي قضاوت  ه) معتقدند كه تفكر ب2008( 11، و ژانگ10، تاميم9سوركس

اي به عنوان مهارت اساسي زندگي در عصر دانش، تشخيص يافته، بطور گستردههدفمند خود نظم 
آل مهم تفكر هدف بنيادي و ايده) معتقدند كه پرورش 2003( 13، و سيگل12داده شده است. بايلين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Stapleton 
2 Meyers 
3 Fisher 
4 Haynes 
5 Abrami 
6 Bernard 
7 Borokhovski 
8 Wade 
9 Surkes 
10 Tamim 
11 Zhang 
12 Bailin 
13 Sigel 
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  . )1392 همكاران، و آذرفتحي از نقل به( تعليم و تربيت است 
داند كه ماهيت ) تفكر را تركيبي از معرفت، دانش، مهارت و نگرش انسان مي1382آذر (فتحي

) 2008(بخشد. برنارد، ژانگ، اَبرامي، بروخوسكي و سوركس دهد و به انسان معني مياو را شكل مي
ترين اهداف تعليم و تربيت رسمي نظران در اين زمينه كه تفكر يكي از مهممعتقدند كه اكثر صاحب

 ة) نشان داد كه آموزش پيوست2009( 3، و مارگرت2، ماتوس1است، توافق دارند. پژوهش مونتريو
) 1995( 4پمنتواند توانايي تفكر انتقادي و صحت تشخيص را در فراگيران بهبود بخشد. ليتفكر مي

رشد تفكر اخالقي كودك را  هايضرورتويژه رشد تفكر انتقادي، همعتقد است كه پرورش تفكر ب
فلسفه براي كودكان را تأمين رشد اخالقي آنان  ةاساس يكي از اهداف مهم برنامبراين ،كندتأمين مي

تفكر در كودكان از  ) هدف رويكرد فلسفه براي كودكان را رشد2011( 6و اورياك 5داند. دانيلمي
) در مورد برنامه آموزش 2008( 9و كراجيك 8، كاركو7دانند. پژوهش دانهاي فلسفي ميطريق بحث

هاي تجربي، قابليت تفكر انتقادي و خالق را در كودكان افزايش تفكر به كودكان نشان داد كه مداخله
 آموزاندانش كه داد نشان امريكايي ساله 9-11 كودكان روي بر) 1998(  10امبرسيانو دهد. مطالعهمي

 باالتري ةنمر ذهني اطمينان و عمومي استدالل مقياس در تفكر، آموزش هايكالس در كنندهشركت
  .اندكرده كسب

 بخش، چنگيز و مرداني،بهمني، يوسفي، نعمت )؛1383( خليلي، و مطالعات بابامحمدي
در ايران نشان  ،)1382( شعباني،  ،)1376( نوري، و كيامنش ،)1386( آذر،فتحي و بدري ،)1384(

آموزان و دانشجويان ايراني در سطح پائيني هاي تفكر انتقادي و خالق در بين دانشدهد كه توانائيمي
ها است در نظام تعليم و تربيت مورد توجه قرار نگرفته كه اقتضاي اين توانائيچنانقرار دارد و آن

  آذر، اديب، هاشمي، به نقل از فتحي 1998، 1997، 1996( 11است. در مطالعاتي كه ليپمن وكم
هاي آموزش ) انجام داده بودند نتيجه گرفتند كه كودكاني كه در كالس1392گرگري و غريبي، بدري

  اند. داشته تريبيشدروس پيشرفت تحصيلي  ةاند در همتفكر و فلسفه شركت كرده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1 Monterio 
2 Mattos 
3 Margaret 
4 Lipmann 
5 Daniel 
6 Auriac 
7 Dunn 
8 Curko 
9 Kragic  
10 Embroscioano 
11 Cam 
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هاي محتوايي و اجرايي به علت رويارويي با چالش كه نظام آموزشي ما در دو دهه اخيرييازآنجا
هاي زندگي كنوني و ها و تنيدگيطور مكفي به پرورش تفكر بپردازد و از طرفي آسيبهنتوانسته ب

  انديشي براي ، چارهاستآموزان آينده نيز تهديدي جدي براي زندگي رواني و اجتماعي دانش
هاي رسد در اين راستا آموزش مهارتبه نظر مي .ضروري استرو امري هاي پيشرفت از بحرانبرون

يافته و فراهم نمودن چهارچوب نظري قوي براي رشد تفكر، و اي سنجيده و سازمانتفكر به شيوه
تواند به عنوان يك ضرورت توان انديشيدن كه از ملزومات سازگاري در هزاره جديد است، مي

پرورش در مدارس، مهمترين وظيفه و نقش آموزش و خوردار باشد. ناپذير از اهميت بااليي براجتناب
هاي حلسازد، خود راههايي است كه فرد را قادر ميهاي يادگيري و پرورش مهارتآموزش شيوه

  ل را بيابد و مجهوالت را كشف كند.مسائ
ر همراه تفكر و تعقل در يك وجه از چهار نوع تفكر فلسفي، تفكر انتقادي، تفكر خالق و تفك

با مراقبه، و در وجه ديگر از دو نوع نظري و عملي برخوردار است كه در طول دوران تحصيل، قابل 
شوند را هايي كه منجر به درك، تدبر، تأمل و بصيرت ميپژوهش ةتواند زمينپيگيري است و مي

عاملي خردمندانه اي از خود بروز دهد و تشود تا فرد رفتار حكيمانهفراهم كند و در نهايت سبب مي
هاي تحصيلي داشته باشد. در قلمرو عام اين حوزه ايجاد هاي يادگيري در دورهبا محتواي ساير حوزه

خواني، نقد مطالعه و كتاب .هاي درسي اهميت به سزايي داردهاي پرورش تفكر در برنامهموقعيت
خواني، ي اجتماعي، داستانهاي تحقيق، بررسي رفتارهاي فردي و رخدادهاها، يادگيري روشرسانه

 ةكنندهاي تقويتگرفتن از روشها و خاطرات و رخدادها، بهرهوگو، نوشتن تجربهميزگرد، گفت
اين برهاست. عالوههاي درسي و تربيتي از جمله خلق اين موقعيتهاي تفكر در تمام برنامهمهارت

  و مربوط به » تفكر فلسفي«ز قلمرو عام تفكر، قلمرو دومي نيز وجود دارد كه عبارت است ا
 ةتحصيلي و رشت ةهستي و حيات است. اين قلمرو به دور ةانسان در بار هايالؤسترين بنيادي

لذا ضروري است كه درس يا دروس خاصي  ،گيردمتربيان را در بر مي ةخاصي اختصاص ندارد و كلي
است كه اختصاص » منطق«و » فلسفه«تخصصي براي آن در نظر گرفته شود. قلمرو سوم، قلمرو نيمه

ورزي فلسفي تخصصي، شناخت آرا و نظرات فيلسوفان و تحصيلي خاصي دارد و انديشه ةبه رشت
ابتدايي قلمرو اول و دوم يعني قلمرو عام و تفكر فلسفي  ةگيرد. در دورنقد و بررسي آنها را در بر مي

ششم ابتدايي  ةساعات درسي پاي قابل پيگيري است. به همين منظور درس تفكر و پژوهش در جدول
 قضاوت كاوشگري، استدالل، توانايي پرورش بر پژوهش و تفكر درسي ةبيني شده است. برنامپيش

 و تفكر درسي ةبرنام در عنوان اينكه وجود با. دارد تمركز آموزاندانش تفكر منش و ارزشيابي، و
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 لحاظ به برنامه اين اما است، شده استفاده »پژوهش« و »تفكر« ةواژ دو از ابتدايي، ششم ةپاي پژوهش
 تعقل و تفكر پرورش دنبال به برنامه اين. نيست متفاوت كاركرد و مفهوم دو با موضوع دو چيستي،

  ). 1391دارد (دانشور و همكاران،  وجود كودكان در فطري طور به كه است
توانايي استنباط،  توان بهاهداف متعددي براي درس تفكر و پژوهش مطرح شده از جمله مي

هاي مناسب براي پاسخگويي به كنجكاوي خود در كارگيري روشتوانايي به ،گيرياستدالل و نتيجه
كسب  ،هاي منش تفكركسب صفات و ويژگي ،ارتباط با خود، خدا، خلق، و خلقت ةچهار عرص

خود و ديگران  اعمال و رفتار ةتوانايي قضاوت دربار ،هاي علميهاي درست نسبت به يافتهنگرش
اين  ةهاي آن اشاره كرد. اهداف مصوب و از پيش تعيين شدو كسب بصيرت نسبت به نتايج و پيام

و اهداف و انتظارات عملكردي مشترك  ،درس در دو سطح كلي، اهداف و انتظارات عملكردي خاص
ها، رويدادها و پديدهتوانايي درك رقراري ارتباط فردي و ميان فردي، اهدافي مانند توانايي ب .است
شناخت  العمر،ي و خودسازي مستمر و مادامخوديادگير جهان آفرينش به عنوان آيات الهي، قوانين

هاي ديني از داري از ارزشو فهم و جانب ،هاي اخالقي و پرهيز از رذائلسازي ارزشو دروني
  .هستنداهداف و انتظارات عملكردي مشترك 

ها ها، نظام آموزشي و به تبع آن در تهيه و تنظيم كتابي مهم در برنامههاي اخير تغييراتدر دهه 
هاي آموزان در فعاليتو مواد آموزشي صورت گرفته است كه اين تغييرات براي شركت دادن دانش

در آموزش و پرورش به اجرا گذاشته شد،  1391آموزشي بوده است. يكي از تغييراتي كه در سال 
ابتدايي،  ةسال دور 6در نظام آموزش و پرورش بود كه شامل  3-3-6ه نام طرح ايجاد طرح جديدي ب

ششم براي اولين بار با  ة. در اين ميان پاياستمتوسطه دوم  ةسال دور 3متوسطه اول و ةسال دور 3
آموزان ابتدايي در نظام آموزشي جاي كتب، دروس، اهداف و راهبردهاي جديد و متفاوت براي دانش

هاي فراواني در ها و تحليلكه به علت جديد بودن اين پايه در اين نظام، نياز به بررسيگرفته است 
هاي اين پايه كتاب تفكر و پژوهش درسي دارد. يكي از كتاب ةها و محتواي برناماهداف كتاب ةزمين

ششم ابتدايي كه  ةها و دروس پاياست. با توجه به جايگاه و اهميت اين كتاب در مجموع كتاب
شود، و نيز با توجه ريزي ميفكري و شخصيتي افراد در آن پايه ةساز است و شالودمقطعي سرنوشت

ابتدايي و ضرورت ارزشيابي از اهدف مورد نظر كتاب،  ةبه اهداف تعيين شده براي اين كتاب در دور
پرورش  نامةهمچنين، بر .به ويژه از زمان انتشار آن تاكنون مورد بررسي و تحليل قرار نگرفته است

اي ششم برنامه ةمدوني پيگيري نشده است اين برنامه در پاي ةهاي قبلي بر اساس برنامتفكر در پايه
هاي تفكر انواع و مهارت ةآيد كه از يك سو بر اساس اهداف تحقق يافتگذار به شمار مي ةدر دور
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ها د بين اين خرده مهارتهاي موجود و پيونبنا شده است و از سوي ديگر به دنبال پر كردن شكاف
درسي نياز  ةبنابراين اهداف اين برنام ،و رسيدن به سطح باالتري از صالحيت تفكر و پژوهش است

درسي تفكر و  ةهدف اصلي پژوهش بررسي ميزان تحقق اهداف برنامدر نتيجه به ارزشيابي دارد. 
هاي زير مورد بررسي قرار گرفته است كه در قالب سئوال ششم ةپژوهش از ديدگاه آموزگاران پاي

  است: 
گيري ششم به توانايي استنباط، استدالل و نتيجه ةـ به چه ميزان درس تفكر و پژوهش پاي1
 كند؟ آموزان كمك ميدانش

هاي مناسب براي ششم به بكارگيري روش ةپاي پژوهش و تفكر درس ميزان چه ـ به2
آموزان كمك رتباط با خود، خدا، خلق و طبيعت دانشا ةگويي به كنجكاوي خود در چهار عرصپاسخ
 كند؟ مي

هاي منش تفكر به كسب صفات و ويژگي ششم ةپاي پژوهش و تفكر درس ميزان چه ـ به3
 كند؟ آموزان كمك ميدانش

هاي درست نسبت به به كسب نگرش ششم ةپاي پژوهش و تفكر درس ميزان چه به تأـ4
 كند؟ كمك ميآموزان هاي علمي دانشافتهي

اعمال و رفتار خود  ةبه توانايي قضاوت دربار ششم ةپاي پژوهش و تفكر درس ميزان چه ـ به5
 كند؟ آموزان كمك ميهاي آن در دانشو ديگران و كسب بصيرت نسبت به نتايج و پيامد

به تحقق اهداف و انتظارات عملكردي مشترك  ششم ةپاي پژوهش و تفكر درس ميزان چه ـ به6
 كند؟ آموزان كمك مينشدا

 روش پژوهش
ها، گردآوري داده ةپژوهش حاضر از لحاظ هدف تحقيق، از نوع كاربردي و از لحاظ مالك نحو

مورد  ةهاي جامعكه در اين پژوهش ضمن توصيف ويژگي؛ چرااستتوصيفي و از نوع پيمايشي 
  كرد.توان جهت بهبود وضعيت موجود استفاده مطالعه، از نتايج آن مي

ابتدايي شهرستان  ةجامعه آماري اين تحقيق شامل تمامي آموزگاران زن و مرد پايه ششم دور
گيري نفري) به روش نمونه 119آماري ( ةبوده است. از كل جامع 93-94ايذه در سال تحصيلي 

نفر انتخاب  90اي به تعداد تصادفي ساده و بر اساس جدول تعيين نمونه كرجسي و مورگان، نمونه
نامه محقق ساخته كه بر اساس طيف ليكرت گرديد. پس از انتخاب گروه نمونه، با استفاده از پرسش



 ... دگاهيتفكر و پژوهش از د يدرس ةتحقق اهداف برنام زانيسنجش م                                               

  
 

35

نامه شامل اين پرسش د.هاي مورد نياز گردآوري گرديدر پنج گزينه تهيه شده بود اطالعات و داده
ده ال كه بر اساس اهداف اين درس در كتاب راهنماي تدريس درس تفكر و پژوهش تنظيم شؤس 32

) 5زياد() تا خيلي4)، زياد(3)، متوسط(2)، كم(1داراي پنج گزينه از خيلي كم( الؤس است، و هر
  صورت كه بدين ،نامه با استفاده از نظر متخصصان تأييد گرديد. روايي محتوايي پرسشاست

كشوري نفر از مدرسان  13نامه به همراه اهداف درس كه از آنها استخراج شده بود در اختيار پرسش
نفر از  2همچنين از نظرات  .استاني و اعضاي گروه آموزشي اين درس در سطح شهر قرار داده شد

 بااليي سطح در را نامهپرسش محتوايي روايينيز  آنها ،اساتيد گروه علوم تربيتي دانشگاه استفاده شد
  آمده است. 1 ةآن در جدول شمار ةكه نتيج كردند تأييد

  روايي محتوايي به دست آمده بر اساس نظرات متخصصانمقادير  1جدول شماره 
  نفر) 15گذار (بر اساس تعداد متخصصان نمره CVRمقدار 

گويه 
  ال)ؤ(س

مقدار 
CVR 

 هيگو
  )الؤس(

مقدار 
CVR 

 هيگو
  )الؤس(

مقدار 
CVR 

1  88/0  12  66/0  23  89/0  
2  67/0  13  85/0  24  68/0  
3  94/0  14  74/0  25  63/0  
4  75/0  15  92/0  26  93/0  
5  78/0  16  91/0  27  86/0  
6  62/0  17  83/0  28  76/0  

7  87/0  18  71/0  29  92/0  

8  69/0  19  84/0  30  69/0  

9  79/0  20  69/0  31  65/0  

10  76/0  21  77/0  32  81/0  

11  75/0  22  84/0  

  
 . است، تمام مقادير/49نفر متخصص  15) پذيرفته شده براي CVRبا توجه به اينكه حداقل روايي (

 گرديد.  تأييدنامه به دست آمده باالتر از اين مقدار است. بنابراين روايي محتوايي پرسش

محاسبه شد. ميزان SPSS افزار آماري پايايي آن نيز به روش ضريب آلفاي كرونباخ توسط نرم 
آوري جمعهاي . دادهاستدست آمد كه حاكي از همساني دروني باالي ابزار به  %88آلفاي كرونباخ برابر  
  اي) تجزيه و تحليل گرديد.تك نمونه  tاالت تحقيق، با آمار استنباطي (ؤشده نيز با توجه به س
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 هايافته

تحقيق، به تفكيك  ةهاي به عمل آمده و اطالعات گردآوري شده از اعضاي نمونبراساس بررسي
الزم به ذكر است چون ( ود.شپرداخته مي هاي به دست آمده از تحقيقبه بيان نتايج و يافته هاالؤس

ميانگين  ةنمر است، بنابراينمتوسط  ةنمر ،3 ةنمر ا مقياس ليكرت تهيه شده است و چوننامه بپرسش
 يعني نظرات منفي بوده و عمالً 3تر از پايين ةيعني نظرات مثبت بوده و تأثير داشته و نمر 3باالي 

  رگذار نبوده است).  يتأث
   و استدالل استنباط، توانايي به ششم پاية پژوهش و تفكر درس ميزان چه به : 1 سئوال

  كند؟مي كمك آموزاندانش گيرينتيجه

  ميانگين  متغير
انحراف 
 t  معيار

درجه 
  آزادي

  سطح
  دارييمعن 

تفاوت بين 
  هاميانگين

 توانايي استنباط، استدالل
  گيريو نتيجه

20/3  72/0  65/2  89  009/0  20/0 

وانايي استنباط، استدالل و توان مشاهده نمود كه ميانگين تمي 2 ةاساس جدول شماربر
 ) پس از گذراندن درس تفكر و پژوهش از ميانگين معيار20/3( ششم ةآموزان پايگيري دانشنتيجه

بين اين  داريمعنيتفاوت  89) در درجه آزادي 65/2دست آمده (به tتر شده و بر اساس ) بيش3(
  وجود دارد.   009/0دو ميانگين در سطح 

 براي مناسب هايروش بكارگيري به ششم پاية پژوهش و تفكر درس ميزان چه به:  2 الؤس
 كمك آموزاندانش طبيعت و خلق خدا، خود، با ارتباط عرصة چهار در خود كنجكاوي به گوييپاسخ
  كند؟مي

  ميانگين  متغير
انحراف 
 t  معيار

درجه 
  آزادي

سطح 
  داريمعني

تفاوت بين 
  هاميانگين

 براي مناسبهاي روشبكارگيري 
 چهاردر خود  كنجكاوي به گوييپاسخ
 وخلق  خود، خدا، ارتباط با ةعرص

  طبيعت

30/3  65/0  34/4  89  009/0  30/0  

 گيري درس تفكر و پژوهش اي توانايي استنباط، استدالل و نتيجهتك نمونه  t. نتايج آزمون  2جدول 

  گوييپاسخ براي مناسب هايروش كارگيريهب اينمونه تك  t آزمون نتايج.  3 جدول
  پژوهش و تفكر طبيعت درس و خلق خدا، خود، با ارتباط ةعرص چهار در خود كنجكاوي به 
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براي  مناسبهاي روشكارگيري هبتوان مشاهده نمود كه ميانگين مي  3 ةبر اساس جدول شمار
آموزان پايه طبيعت دانش و خلق خود، خدا، با ارتباط ةعرص چهار درخود  كنجكاوي بهگويي پاسخ

 tاساس تر شده و بر) بيش3( ) پس از گذراندن درس تفكر و پژوهش از ميانگين معيار30/3ششم (
  009/0بين اين دو ميانگين در سطح  داريمعنيتفاوت  89) در درجه آزادي 34/4دست آمده (به

  وجود دارد. 
 منش هايويژگي و صفات به كسب پاية ششم پژوهش و تفكر درس ميزان چه به:  3 لاؤس
  كند؟مي كمك آموزاندانش تفكر

 t  انحراف معيار  ميانگين  متغير
درجه 
  آزادي

 سطح
  داريامعن

تفاوت بين 
  هاميانگين

   وكسب صفات 
  تفكر منش هايويژگي

53/3  64/.  88/7  89  009/0  53/0  

 منش هايويژگي وكسب صفات توان مشاهده نمود كه ميانگين مي 4 ةبر اساس جدول شمار
) 3) پس از گذراندن درس تفكر و پژوهش از ميانگين معيار(53/3ششم ( ةآموزان پايتفكر دانش

بين اين دو  داريمعنيتفاوت  89) در درجه آزادي 88/7دست آمده (به tبيشتر شده و بر اساس 
  وجود دارد.  009/0ميانگين در سطح 

 به نسبت درست هاينگرش كسب به ششم ةپاي پژوهش و تفكر درس ميزان چه به  :4 الؤس
  كند؟مي كمك آموزانعلمي دانش هاييافته

  ميانگين  متغير
انحراف 
  درجه آزادي t  معيار

سطح 
  داريمعني

تفاوت بين 
  هاميانگين

  درست هاينگرش كسب
  علمي هاييافته به نسبت 

45/3  75/0  66/5  89  009/0  45/0  

 به نسبت درست هاينگرش توان مشاهده نمود كه ميانگين كسبمي 5 ةبراساس جدول شمار
) پس از گذراندن درس تفكر و پژوهش از ميانگين 45/3ششم ( ةآموزان پايعلمي دانش هاييافته

داري بين يتفاوت معن 89) در درجه آزادي 66/5به دست آمده ( t) بيشتر شده و بر اساس 3معيار(
  وجود دارد.   009/0اين دو ميانگين در سطح 

   پژوهش و تفكر درس تفكر منش هايويژگي و اي كسب صفاتنمونه تك  t آزمون نتايج. 4 جدول

   پژوهش و تفكر علمي درس هاييافته به نسبت درست هاينگرش اي كسبنمونه تك  t آزمون نتايج. 5 جدول



 1397 زمستانو  پاييز، 16ياپي، پدومدورة هشتم، شمارة ، درسي ةمبرناهاي پژوهش     38

 رفتار و اعمال ةدربار قضاوت به توانايي ششم ةپاي پژوهش و تفكر درس ميزان چه به:  5 الؤس
  كند؟ مي كمك آموزاندانش آن در هايپيام و نتايج به نسبت بصيرت كسب و ديگران و خود

 t  انحراف معيار  ميانگين  متغير
درجه 
  آزادي

سطح 
  دارييمعن

تفاوت بين 
  هاميانگين

 ةباردر قضاوت توانايي
 وخود  رفتار واعمال 
 بصيرت كسب و ديگران

و  نتايج به نسبت
  آن پيامدهاي

48/3  70/0  46/6  89  009/0  48/0  

 و اعمال ةباردر قضاوت توان مشاهده نمود كه ميانگين تواناييمي 6اساس جدول شماره بر
) 48/3ششم ( ةپاي آموزانآن دانش هايو پيامد نتايج به نسبت بصيرت كسب و ديگران و خود رفتار

دست آمده به tاساس ) بيشتر شده و بر3ميانگين معيار(پس از گذراندن درس تفكر و پژوهش از 
  وجود دارد. 009/0داري بين اين دو ميانگين در سطح تفاوت معني 89) در درجه آزادي 46/4(

 عملكردي انتظارات و به اهداف ششم پايه پژوهش و تفكر درس ميزان چه به : 6 الؤس
  كند؟مي كمك آموزاندانش مشترك

  داريسطح معنا  درجه آزادي t  انحراف معيار  ميانگين  متغير
تفاوت بين 

  هاميانگين
  انتظارات و اهداف

  مشترك عملكردي 
52/3  72/0  90/6  89  009/0  52/0 

 عملكردي انتظارات و توان مشاهده نمود كه ميانگين اهدافمي 7 ةاساس جدول شماربر
) 3) پس از گذراندن درس تفكر و پژوهش از ميانگين معيار(52/3ششم ( ةآموزان پايمشترك دانش

اين دو داري بين يتفاوت معن 89آزادي  ة) در درج90/6دست آمده (به tبيشتر شده و بر اساس 
  وجود دارد.   009/0ميانگين در سطح 

  

  ديگران و خود رفتار و اعمال ةدربار قضاوت توانايي اينمونه تك  t آزمون نتايج. 6 جدول
   پژوهش و تفكر آن در درس هايپيامد و نتايج به نسبت بصيرت كسب و 

  ششم ةپاي پژوهش و تفكر درس مشترك عملكردي انتظارات و اهداف اينمونه تك  t آزمون نتايج. 7 جدول
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  گيريبحث و نتيجه
آموزان آموخت، مهارت انديشيدن هايي كه در هر نظام آموزشي بايد به دانشيكي از مهارت

هاي تفكر و استدالل شاگردن خود است. براي عملي شدن اين مهم، معلم بايد در افزايش مهارت
وار مطالب، به مرحلة تفكر سوق دهد و آنها را در يافتن طوطي بكوشد و آنها را از مرحلة يادگيري

آموزان بتوانند كه دانشطوريبه با تفكر است آموزش دهد،حل مناسب كه اساس يادگيري توأم راه
هاي مختلف زندگي استفاده كنند. چراكه هاي كسب شده را در دروس گوناگون و موقعيتمهارت

هاي تفكر را يكي از عوامل درسه نبوده و بايد يادگيري مهارتآموزان محدود به مزندگي دانش
هاي مراكز آموزشي بايد آموختن شيوة آموزش و پرورش دانست. به عبارتي ديگر، محور فعاليت

هاي انديشمند و ها. چنانچه نظام آموزشي در پي پرورش انسانتفكر و انديشيدن باشد نه انديشه
را اعم از رسمي و غيررسمي براي آموزش تفكر و كار فلسفي با كودكان هايي متفكر است، بايد برنامه

هاي اجتماعي كند تا در زندگي روزمره از گزند آسيبطراحي نمايد. توانايي تفكر به كودكان كمك مي
آموزان به طور بنيادي و جامع مستلزم وجود كه پرورش تفكر در دانشآنجاو رواني در امان باشند. از

رسد نظر مي، به استهاي مختلف و تالش نهادهاي آموزشي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي زيرساخت
ها و محتواي اثربخش، نيازمند همراهي بر تربيت معلمان كارآمد و تهيه برنامهنظام آموزشي ما عالوه

هاي فرصت ، و. زيرا در اين صورت منابع انگيزشي بيروني و درونياستنهادهاي مختلف  ةجانبهمه
درك مستقيم پيامدهاي مفيد آن  پرورش تفكر در جامعه، همچنينكردن كاربردي الزم براي عملي

  گردد. فراهم مي
تغيير و پيچيده ضروري است.  هاي تفكر براي انجام عمل اثربخش در دنياي در حالمهارت

هاي د مهارترش يست،است كه به سادگي قابل تشخيص ن هاييابهامي كه اطالعات آن آميخته با دنياي
اثربخش حل مسئله كه در آن مباني مستحكمي از دانش بكار گرفته شود، يك تالش مداوم در طول 

ريزي نيز گيري و برنامههاي تفكر ضعيف هستند، نتايج تصميمزندگي است. هنگامي كه مهارت
يري، هاي يادگها و محيطهاي تفكر براي طراحي فعاليتضعيف است. با كاربرد الگوي مهارت

شان باشند، اي و شخصياحتمال اينكه يادگيرنده قادر به بررسي مسائل پيچيده در زندگي حرفه
 ةدربار و اكتشاف وجوجست براي ابزاري كودكان براي ). پژوهش1391يابد (عسگري، افزايش مي

 دگيزن به دستيابي براي را خود هايآمادگي و كندمي رشد پژوهش كودك با. است پيرامون دنياي
 مشاهده، نظير پژوهشي هايمهارت ةتوسع بر عمدتاً آنها هايپژوهش .دهدمي ارتقا اثربخش
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 بعد عمالً پژوهشي فعاليت كامل اجراي ترتيب، اين به. است متمركز استنباط و توصيف گيري،اندازه
 ارزشمند زماني نوجوان و كودك هايپژوهش. دارد اولويت پژوهش هاي اساسيآموزش مهارت از
. يابد سازمان آنها هايتوانايي و نيازها ظرفيت، با متناسب كه بود خواهد بلند خود اهداف بر ناظر و

 مطلب، درك درك، ديدن، براي سرشاري انرژي و تربيش يادگيري قدرت ابتدايي، ةدور در كودكان
 تحقيق و پژوهش صرف هاكتابخانه و هاآزمايشگاه در بايد شانوقت و دارند تفحص و وجوجست
). ارزشيابي و 1396گردد (صالحي،  محدود درسي هايجزوه و هاكتاب حفظ به اينكه فقط نه شود،

آموزان را به سوي تفكر سوق دهد، بلكه اين ارزشيابي فرايند تواند دانشمحور نميسنجش هدف
حريني بروجني، درسي تفكر و پژوهش از اولويت خاصي برخوردار است (ب ةمحور است كه در برنام

  ). 1394دار، سپهري بروجني و مقدسي بروجني، نصر اصفهاني، ميرشاه جعفري، لياقت
 ديدگاه از پژوهش و تفكر درسي ةبرنام اهداف تحقق ميزان سنجش پژوهش اين هدف
 ةبرنام اهداف كه است آن بيانگر شده گردآوري اطالعات از آمده دست به نتايج. بود آموزگاران

نتايج پژوهش نشان داد كه  .است يافته تحقق ششم ةپاي آموزگاران ديدگاه از پژوهش و تفكر درسي
گيري درسي تفكر و پژوهش از ديدگاه آموزگاران اين پايه به توانايي استنباط، استدالل و نتيجه ةبرنام
شليده مباركي و بااين يافته با نتايج مطالعات مرعشي، حقيقي، بنابي .آموزان كمك كرده استدانش

  به اين نتيجه رسيده بودند كه اجراي روش اجتماع پژوهشي در  همسو است؛ آنها نيز )1386(
براين، اين . عالوهشودآموزان مؤثر واقع ميهاي استدالل دانشهاي درس بر پرورش مهارتكالس

هاي مهارت آموزش فلسفه بر ة، بيانگر تأثير مثبت برنام) نيز كه1386( جهاني نتايج با يافتة تحقيق
ها بين اين يافته تطابق دارد. درهمين راستا، آموزان بودهاي اخالقي دانشاستداللي و پرورش مهارت

)، اَيزيگويش و اَميت 1392( غريبي و گرگريبدري هاشمي، آذر، اديب،فتحيو نتايج مطالعات 
  در  هاي آنمهارتآموزش تفكر باعث بهبود تفكر انتقادي و كه ) كه بيانگر آن است 2011(

 درسي ةبرنام كه داد نشان پژوهش همچنين . نتايجوجود دارد خوانيهمنيز  شودآموزان ميدانش
 به گوييپاسخ براي مناسب هايروش كارگيريب درپايه  اين آموزگاران ديدگاه از پژوهش و تفكر

 كرده كمك آموزاندانشطبيعت در  و خلق خود، خدا، با ارتباط ةعرص چهار در خود كنجكاوي
كه بيانگر تأثير مثبت داستان بر افزايش  )1386( كياني و اسكندري مطالعات نتايج با يافته اين است.

 )1386(جهاني،  طور، با نتايجتطابق دارد. همين آموزان بودگري دانشورزي و پرسشمهارت فلسفه
هاي استداللي آموزش فلسفه بر روي مهارت بيانگر تأثير برنامهكه ، نيز )1386( نژادقاضي و ناجي و

  دارد. خوانيهم و عملكرد رفتاري كودكان بوده است،
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 آموزگاران ديدگاه از پژوهش و تفكر درسي ةبرنام كه داد پژوهش نشان يافته ديگرهمچنين،  
يافته نيز  اين است. كرده كمك آموزاندانش تفكر در منش هايويژگي و به كسب صفات پايه اين

 ، جهاني)1386( باشليده و مباركيبنابي حقيقي، مرعشي، مطالعات نتايج با هاي قبليشبيه يافته
و ) 1392( غريبي و گرگريبدري هاشمي، اديب، آذر،، فتحي)1386( نژادقاضي و ، ناجي)1386(

 هاي منش تفكر است،، كه بيانگر تأثير آموزش تفكر بركسب ويژگي)2009( چاركو و كارجيك
  .دارد مطابقت و خوانيهم

 ديدگاه از پژوهش و تفكر درسي ةبرنام كه داد پژوهش نشاناين  ديگر نتايج براين،عالوه
 كرده كمك آموزاندانش در علمي هاييافته به نسبت درست هاينگرش به كسب پايه اين آموزگاران

 باشليده مباركي وبنابي حقيقي، مرعشي، مطالعات نتايج با قبلي هاييافته نيز شبيه يافته اين است.
 و گرگريبدري هاشمي، اديب، آذر،و فتحي 1386( نژادقاضي و ناجي ،)1386( جهاني ،)1386(

  . دارد مطابقت و خوانيهم ،)1396( صالحي ، و)1392( غريبي
 ديدگاه از پژوهش و تفكر درسي ةبرنام كه داد نشان پژوهش همچنين  نتايجدر همين زمينه، 

 نسبت بصيرت كسب و ديگران و خود رفتار و اعمال ةدربار قضاوت توانايي به پايه اين آموزگاران
 با قبلي هاييافته شبيه نيز يافته اينكه  است، كرده كمك آموزاندانش در آن پيامدهاي و نتايج به

 نژادقاضي و ناجي ،)1386( جهاني ،)1386( باشليده و مباركيبنابي حقيقي، مرعشي، مطالعات نتايج
 خوانيهم ،)1396( صالحي و )1392( غريبي و گرگريبدري هاشمي، اديب، آذر،فتحي و )1386(
   .دارد مطابقت و

 در پايه اين آموزگاران ديدگاه از پژوهش و تفكر درسي ةبرنام كه براين، مشاهده شدعالوه
   شبيه نيز يافته اين است. كرده كمك آموزاندانش مشترك عملكردي انتظارات و اهداف تحقق
 ،)1386( جهاني ،)1386( باشليده و مباركيبنابي حقيقي، مرعشي، مطالعات نتايج با قبلي هاييافته
 مطابقت و خوانيهم )،1396و صالحي ( )1386( كياني و ؛  اسكندري)1386( نژادقاضي و ناجي
  .دارد

 گرفتن نظر در با پژوهش و تفكر درسي ةبرنامتوان گفت كه هاي اين پژوهش ميدر تبيين يافته

تحليل، ارزشيابي و خلق كردن (آفريدن) وتجزيه ، يعنيدر مراحل باالي اين حوزه شناختي هايهدف
بنابراين با پرداختن به ماهيت و  .است شده تدوين و طراحي هاي عاطفي و مهارتيو همچنين حوزه

عبارتي افزايش  بهآموزان را وسعت بخشد. هاي دانشتواند تواناييفرايند تفكر در سطوح باال، مي
هاي شناختي و دانش در مورد تفكر و پژوهش، راهبردها و محتواي آن منجر به تقويت توانايي
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هاي ضروري تفكر، به علت رست مهارتگردد. از طرفي تمرين و مماآموزان ميفراشناختي دانش
آموزان جهت رويارويي بخش آن، انگيزش دروني الزم را براي دانشپيامدهاي خوشايند و رضايت

توان هاي پژوهش ميكند. در تبييني ديگر براي يافتهفعال با مسائل و موضوعات زندگي فراهم مي
فعال و مشاركتي، مشاهده، كاوشگري، درسي تفكر و پژوهش از طريق تقويت يادگيري  ةگفت برنام

آموزان را گري يادگيري در دانشها، مباحثه، پرسشطلبي و ارزيابي استداللكنجكاوي، استدالل
كند. در اين راستا دهد و انگيزش الزم را در آنان براي تفكر و پژوهش ايجاد ميتوسعه مي

  باشند. مؤيد اين جريان مي )2009( كارجيك و ، چاركو)2011( اَميت و هاي اَيزيگويشپژوهش
رويكرد  ةاكثر مطالعات صورت گرفته در خصوص تدريس تفكر و پژوهش در يكي از دو طبق

هاي تفكر مستقل دريس مهارتگيرد. در رويكرد عمومي به تعمومي يا رويكرد تخصصي قرار مي
موضوع درس شود، اما در رويكرد تخصصي، تفكر در چهارچوب وع درسي پرداخته مياز موض

فلسفي  ة). بهترين دوران براي پرورش روحي2008، 2و واالنيدز 1شود (آنجليمشخصي، تدريس مي
هاي ششم از نظر يافته ةدرسي تفكر و پژوهش در پاي ةبرنام .استهاي تفكر دوران كودكي و مهارت

  تواند به اين هدف كمك نمايد.اين پژوهش مي
  پيشنهادهاي كاربردي

ها و درسي، براي آنان كالس ةكليدي و اساسي آموزگاران در اجراي برنام. به علت نقش 1
ي سايت و اندازنين، از طريق ارسال مواد آموزشي، مجله، راههاي آموزشي گذاشته شود. همچكارگاه

هاي الزم به آنها داده هاي مورد نياز آن، آموزشپرورش تفكر و مهارت ةبارهاي بحث، درايجاد گروه
  شود.

هاي قبل از خدمت آموزگاران ا توجه به اهداف برنامه درسي تفكر و پژوهش، در آموزش. ب2
  در مراكز آموزش عالي و دانشگاه فرهنگيان، به اهميت و ضرورت پرورش تفكر و تعقل توجه شود. 

آن با ساير دروس، اطالعات و  ةكنند و رابطدروسي كه تدريس مي ة. به آموزگاران در زمين3
تخصصي الزم داده شود تا معلمان بتوانند از دادن اطالعات در سطح دانش و فهميدن هاي آگاهي

داوري از مطالبي كه بيان هاي درس فراتر روند و به تجزيه و تحليل، استنباط و محتوا در كالس
  طريق به تحقق اهداف و انتظارات عملكردي اين برنامه كمك نمايند.بپردازند؛ تا بدين كنندمي

كار درس تفكر و پژوهش طوري طراحي شده است كه بدون استفاده از كتاب معلم  . كتاب4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Angeli 
2 Valanides 
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ضروري است كليه مدارس  بنابراين (راهنماي تدريس) آموزش و تدريس آن تقريباً غيرممكن است،
متأسفانه در طول اجراي پژوهش مشاهده شد كه بعضي  .نسبت به تهيه اين منبع آموزشي اقدام نمايند

  اند.انگاري نمودهاز مديران نسبت به تهيه اين كتاب براي آموزگاران سهل
اي تشكيل شده است درسي تفكر و پژوهش از اجزاي به هم پيوسته ةآموزشي برنام ة. بست5

ها و راهنماي معلم، كتاب كار، فيلمترين اين اجزا كتاب كه براي اجراي برنامه ضروري است. مهم
هاي آموزشي است. در صورت عدم وجود يكي از اين اجزا تحقق اهداف اين درس با مشكل داستان

آموزشي در ابتداي سال تحصيلي توسط كليه مدارس تهيه و در اختيار آموزگاران  ةشود. بستمواجه مي
  ششم قرار داده شود. ةپاي
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Abstract 

 
The aim of this research is evaluation realization rate of thinking and 

research purposes of curriculum form viewpoints of sixth grade teachers 
in IZEH city from 1393-1394. This research was descriptive – survey. 
Statistical society consisted of 119 teachers of six grade which among 
them 90 teachers selected by simple random sampling. After choosing 
sample group by using research made questionnaire which had been 
provided according to LIKERT spectrum in five option information has 
been gathered and analysis. Validity of questionnaire was confirmed by 
experts and its reliability obtained by KRONBAKH alpha and it was ./.88 
one-variable T was used as the statistic method for data analysis. Results   
show that Purposes of Thinking and research curriculum is realization 
according to the views of six grade teachers of IZEH city. This means that 
from the viewpoint of teachers, the ability to infer, reason and conclude; 
curiosity; the acquisition of traits and characteristics of the nature of 
thinking; the acquisition of proper attitudes towards scientific findings; the 
ability to judge the actions and behaviors of themselves and others in 
students is higher than average.  

 
 
Keywords: purposes of curriculum, thinking and research, six grade 
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