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  چكيده
م شش يهاي آموزشي درس تفكر و پژوهش پايهاين پژوهش با هدف بررسي ميزان تحقق هدف

ـ پيمايشي بوده است. ابتدايي در دانش آموزان شهرستان نور انجام شده است. روش پژوهش توصيفي 
ششم ابتدايي شهرستان نور بود كه  يآموز پايهدانش 836آماري اين پژوهش متشكل از  يجامعه

عنوان اي بهگيري تصادفي خوشهروش نمونهها بهنفر از آن 270برحسب جدول كرجسي و مورگان 
ايايي ساخته با ضريب پاي محققنامهها از پرسشمنظور گردآوري دادهاند. بهنمونه تحقيق انتخاب شده

اي و فريدمن مورد تك نمونههاي آماري تيهاي پژوهش با آزموناستفاده شده است. سؤال 88/0
اي آموزشي درس تفكر ههدف يهاي پژوهش نشان داد كه همهاند. يافتهتجزيه و تحليل قرار گرفته

چنين، از نظر ميزان تحقق اين . هم)01/0P(اند ششم ابتدايي تحقق يافته يو پژوهش پايه
  اندآخر قرار گرفته يدر رتبه» مهارت تخيل«اول و  يدر رتبه» تأمل در خود مهارت«ها، هدف

)01/0P(هاي آموزشي درس تفكر و آموزان به هدفنتيجه گرفت كه دانشتوان . بنابراين، مي
 اند. ششم ابتدايي دست يافته يپژوهش پايه
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مقدمه
روال روبهح طور فزاينده درآموزاني كه بههاي تفكر براي رشد دانشاستفاده و گسترش صالحيت

اند، حياتي است. امروزه، كشورهاي سراسر جهان درشدن با جهان فناوري و طبعاً جهاني گسترده
هايمهارت يعالوهبه 1هاي تفكرها (مهارتاي وسيع از قابليتاند كه گسترهحال تشخيص اين نكته

توانندزند، زيرا اشخاص نميبيني مورد نياقابل پيشاي غيره كردن كودكان براي آيندهپايه) جهت آماد
هايشان ذخيره نمايند. گسترش اطالعات و پيچيدگيدانش كافي را براي استفاده آينده در حافظه

يندهاي جديد مطلب را درك،آشغلي در آينده نياز به افرادي دارد كه بتوانند در توليد دانش و فر
يرهاي پردازش، تفسدر مورد صالحيت آموزانقضاوت و مشاركت كنند. بنابراين، مهم است كه دانش

).1391و ارزيابي اطالعات جديد آموزش ببينند (دانشور و همكاران، 
شودزندگي هر فردي ريخته مي ياساس آن، فلسفه طرز تفكر، موضوع بسيار مهمي است؛ زيرا بر

ارد. اين نكتهد هر فردي تماماً به كيفيت تفكر آن فرد بستگي ي). كيفيت زندگي آينده1384(شاملو، 
). رشد و1391هم در سطح فرد، هم در سطح جامعه و هم در سطح دنيا مصداق دارد (اكبرزاده، 

اي پيچيده و خطير در نظام آموزشي هر جامعهآموزان، هميشه مسألههاي فكري دانشپژوهش مهارت
الطبع در زندگي افراد ايجادسرعت در محيط، جامعه و ببه  دليل تغييراتي كه بوده است، اما امروزه به
هايخود گرفته است. بنابراين، بايد انديشيد كه آيا ميزان تغيير محتواي كتاب شده، حالت بحراني به

سرعت تغيير محيط بوده است؟ آيا نظام آموزش و پرورش ياندازهها به درسي نيز در طول اين سال
هكنند، بهاي قرني كه در آن زندگي ميبا چالشآموزان را براي مقابله تواند دانشفعلي كشور مي

خوبي آماده نمايد؟
آموزان كودك و نوجوان برايهاي فكري دانشهاي پژوهشي حاكي از آن است كه مهارتيافته

گر تأكيد زياد برمواجه شدن با مسايل دنياي امروز و عصر اطالعات كافي نيست. اين امر بيان
زشآمو ينگري در شيوهتر به نوگرايي، خالقيت و آيندهتوجه كم كار بودن،محفوظات و محافظه

دانستن، يادگيري، پرورش قدرت تشخيص، توانايي شناسايي محيط، يبر شيوه كهدرحالياست. 
ابزار«درسي ملي  ي). در برنامه1380نژاد، شود (هاشميانوتحليل و تفكر انتقادي تأكيد نميتجزيه

شناخت و معرفت، حواس، خيال، فكر، عقل، شهود و مكاشفه (قلب) معرفي شده است كه در اين
نجم(نگاشت پ» ميان تفكر و تعقل نقش اساسي در شناخت حقيقت هستي و سعادت جاويد دارند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Thinking Skills 
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دارظم، جهتمند، منتفكر، جريان قاعده«). از ديدگاه فلسفي نيز 18، ص 1390درسي ملي،  يبرنامه
،1381، (بهشتي» انساني براي دستيابي به حقيقت است يو منتج و مولد دستگاه عقل و انديشه

).169ص 
عبارت ديگر، انسان با تفكر و خردورزي، دانايآيد. بهدست ميدرك و نيل به حقيقت با تفكر به

، داناي بهتر باشدتر و عميقشود. بنابراين، هرقدر زندگي انسان توأم با تفكر بيشبه حقيقت مي
شود و به هر ميزان كه اين تفكر كاهش يابد، دانايي نيز اندك خواهدتر ميتر و متعاليحقايق بيش

توان به حديثي از پيامبر اكرم (ص) اشاره نمود). در اهميت تفكر و تعقل مي1389بود (اعتصامي، 
).12(الكافي، ص » ن بندگان تقسيم نكردتر از عقل در مياخداوند، چيزي با ارزش«كه فرمود: 

تك اعضاي سالم نونهاالنجويي امري فطري است كه در نهاد تكحس كنجكاوي و حقيقت
هيتدريج فعاليت يابد. بديوديعه نهاده شده است و بايد با فراهم آوردن شرايط مناسب بهجامعه به 

وزشگاه بروز يافته و شكوفا گردد و سپساست اين استعداد ذاتي ابتدا بايد در محيط خانواده و آم
دليل هاي ساير نهادهاي اجتماعي نشوونما كند، اما در دنياي امروز نقش نظام آموزشي بهدر محيط

شيباشد. نقش نظام آموزتحوالت اقتصادي، علمي و فني در اين زمينه چشمگيرتر از ساير نهادها مي
اي برخوردار بوده و مدتشمول بسيار گسترده يدامنهجهت حايز اهميت است كه از قلمرو و  از آن

زمان نسبتاً زيادي از اوقات مفيد اعضاي جامعه مشتمل بر نونهاالن، كودكان، نوجوانان و جوانان را
كند كه نظام آموزشي واي توسعه پيدا ميچنين، پژوهش و نوآوري در جامعهگيرد. هممي دربر

ر كنار آموزشتوان دتحقيق را مي ي آن تدارك ديده باشد. بنابراين،افرهنگي، زمينه و بستر مناسبي بر
سدرنظر مييكي از اهداف بسيار مهم آموزش و پرورش دانست كه بايد مورد توجه قرار گيرد و به

رتوانند عالوه ببسيار مهم و حساسي هستند كه مي يكه مدارس و معلمان در اين ميان داراي وظيفه
انآموزهاي درست پژوهش را در ميان دانشتحقيق و روش ييقاتي، روح و انگيزههاي تحقفعاليت

نهادينه كنند.
هايها، برنامهآيند كه از طريق آنشمار ميهاي آموزشي بهترين رسانههاي درسي از سنتيبكتا

هاييانعكاسهاي درسي ديگر سخن، كتاب ). به1374، شوند (اديبصورت كتبي ارايه ميدرسي به
). در اين راستا،1380آذر، گيرند (فتحيمي هاي جامعه را دربراز تغييرات برنامه درسي و ارزش

گيري از تجارب داخلي و خارجيششم ابتدايي ضمن بهره يپايه» تفكر و پژوهش«درسي  يبرنامه
ـ يادگيري، ارزشيابيهاي ياددهيها و ابزار پرورش تفكر، با رويكرد، اهداف، روشروش يدر حوزه

درسي ملي جمهوري اسالمي ني بر برنامهتتعليم و تربيت اسالمي و مب يو منابع متناسب با فلسفه
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هاي تفكرآموزش مهارت يكه يك برنامهدرسي بيش از آن يايران طراحي شده است. اين برنامه
اريدنبال معنا يشان به ويوجها را در جستباشد، تلنگري است به كنجكاوي طبيعي كودكان و آن

كودكان را تقويت كند و به رشد يدهد. اين برنامه در پي آن است كه جرأت و دقت انديشمندانهمي
).1391آيد كمك نمايد (دانشور و همكاران، كار مي منش تفكر كه در تمام طول زندگي به

هاي درسيدازند. در كتابپرهاي تفكر ميپرورش مهارت هاي يادگيري بهحوزه يالبته همه
هاييتوان يافت كه به پرورش مهارتهايي را ميها و فعاليتابتدايي، پرسش يهاي مختلف دورهپايه

اند.اختهسازي، قياس و ... پردبيني، فرضيهبندي، رديف كردن، الگويابي، الگوسازي، پيشچون طبقه
درسي ملي فراتر از ير و تعقل در برنامههاي تفكر هستند، اما معناي تفكها مهارتاين يهمه

ايهاي پايه و منش تفكر براساس نقشهدنبال پرورش صالحيتهاي تفكر است. اين برنامه به مهارت
ايمنظور بوده است. از سوي ديگر، برنامه همينبيني اين حوزه نيز بهمند و منسجم است و پيشنظام

بيني شده، خاص اين ساعت نيست؛ بلكه رويكردم پيششش يكه براي ساعت تفكر و پژوهش پايه
ايگونهها بهكار گرفت. مضامين فعاليتتوان بهو روش اين برنامه را در هر درس و ساعتي مي

توان اين رويكرد و روش رادهند در موضوعات درسي ديگر چگونه مي اند كه نشانانتخاب شده
يششم ابتداي يو پژوهش در جدول ساعات درسي پايه منظور، درس تفكرهمين كار گرفت. بهبه

).1391بيني شده است (دانشور و همكاران، پيش
راهنماي تدريس تفكر و پژوهش ششم دبستان آمده است، مضامين چه در كتاببا توجه به آن

ناآموزهايي در دانشها و مهارتدنبال رشد و پرورش صالحيتدرسي تفكر و پژوهش به يبرنامه
هاي مرتبط با يك موضوع، مهارت و نگرشزمان بتوانند به كسب دانشطور همها بهاست تا آن

،4، ابداع و خلق3، تفكر انتقادي2، حل مسأله1ها عبارتند از: تخيلبپردازند. اين صالحيت
،11گيري، تصميم10، قضاوت9، تحليل8، هدايت مشاهدات7، كاوشگري6گري، پرسش5تفكر سيستمي

خودارزشيابي.12در خود تأمل ،13

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Imagination 

2 . Problem-Solving 

3 . Critical Thinking 

4 . Creating 

5 . Systems Thinking 

6 . Questioning 

7 . Probe 

8 . Conducting Observation 

9 . Analysis 

10 . Judgment 

11 . Decision-making 

12 . Reflecting on Your Own 

13 . Self-Evaluation 
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اصلهشناختي است. تخيل، فتخيل يك ظرفيت و قابليت ارجمند رواني، وجودشناختي و معرفت
هاي تازه درگرفتن از واقعيت براي نيل به مراتب برتر وجودي (توانمندي) يا خلق واقعيت

ل بود. تخيليتخي يقوهدنبال پرورش هاي گوناگون است. بنابراين، در تعليم و تربيت بايد به ساحت
وس وهاي محسكه معرف ظرفيت فاصله گرفتن از واقعيت يا ديدن حقايق و معاني فراتر از واقعيت

). حل مسأله1389واقعي (مهرمحمدي، توان تميز ميان امر واقعي و غير ملموس است، نه عدم
كه در ر است. زمانيهاي فرد در رسيدن به هدف مورد نظيندي آگاهانه و ارادي و شامل تالشآفر

انديشند و فعالند، احساسكاري مي يحل مسأله يآموزان چندين هفته دربارهاين روش دانش
توانندكوشند تا بصورت گروهي با يكديگر ميها بهكنند كه شبيه دانشمندان واقعي هستند. آنمي

يند قضاوت خودآ). تفكر انتقادي يك فر50، ص 2007 1مورد نظر را حل نمايند (استرلينگ يمسأله
ارهاها و معي، مفاهيم، روشباشد كه توجه مستدل و قابل تأمل به شواهد، زمينهدار ميتنظيم و هدف

).2003، 3؛ واكر2007، 2(فاشيوندارد 
ن استدمعني آفرينش آغازين يا مطلق يا چيزي را بدون نمونه و الگوي پيشين پديد آور ابداع به

اسالمي ايجاد شيئي از شيئي ديگر و با ايجاد مسبوق به ي). خلق در فلسفه1391(دانشنامه ايران، 
رودشمار ميالوجوي جزء خداوند، فعل و معلول او بهماده و مدت تعريف شده است و هر امر ممكن

).1388، رالعلوم (ع)باق شود (پژوهشكدهواسطه يا با چند واسطه به او مرتبط ميواسطه يا باو بي
يند شناخت مبتني بر تحليل (تجزيه) و تركيب آن در جهت دستيابي به درك كاملآتفكر سيستمي، فر

و جامع يك موضوع در محيط پيرامون خويش است. اين نوع تفكر درصدد فهم كل (سيستم) و
ران،مرعشي و همكااجزاي آن، روابط بين اجزا و كل، روابط بين كل با محيط آن (فراسيستم) است (

).21، ص 1388
سمت يادگيري فعال سوق آموزان را بههايي است كه دانشگري در كالس درس از روشپرسش

ها نسبت به فهميدن و دانستن است (خزايي كوهپر،هاي افراد، بازتاب ميل دروني آندهد. پرسشمي
يارهكند كه دربچيزي را آشكار ميپذير بودن آن گري در اين است كه پرسش). اهميت پرسش1391

رسندتدريج به سطوح باالتر يادگيري بشود كه شاگردان به گري سبب ميآن سؤال شده است. پرسش
موجب آن يادگيرنده،خود است كه به  يوسيلهيند يادگيري بهآ). كاوشگري، فر1385(صفوي، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Sterling 

2 . Facione 

3 . Walker 
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واجارگاه، آورد (فتحيل خارجي ديگر پديد ميترين دخالت معلم يا هر عامها را با كممفاهيم و ايده
).157، ص 1381

هاي ماهيتسازد تا وقايع و پديدهآموز را قادر ميهدايت مشاهدات فعاليتي است كه دانش
آموز بايد قادر باشد مشاهدات خود را با مفاهيم وموضوع مورد بررسي را توصيف نمايد. دانش

ند بهها بتواباط دهد، موارد گوناگون را مشاهده كند و با برقراري ارتباط بين آنهاي ذهني ارتتعميم
ها،ها و اصول دست يابد. تحليل، مشخص كردن روابط استنباطي واقعي قصد شده ميان گفتهتعميم
براي اظهار كردن گمان، قضاوت، تجارب، داليل، ها يا ديگر اشكالها، توصيفها، مفهومسؤال

يهاي الزم درباره). قضاوت اين است كه ابتدا داده1391باشد (اكبرزاده، يا عقايد مي اطالعات
مورد ارزيابي گردآوري شود و سپس، وضعيت موجود با وضعيت مطلوب مقايسه گردد يپديده

دامشود كه به انتخاب يك اقيندهاي ذهني (شناختي) گفته ميآگيري به فر). تصميم1389(بازرگان، 
معناي نيك نگريستن). تأمل به1391انجامد (وب سايت ويكي پديا، ان اقدامات جايگزين ميدر مي

كه فرد لحظاتي را صرف انديشيدن به اين موضوعو انديشه كردن است. تأمل در خود يعني اين
رود. خودارزشيابي نيز يكي از رويكردهاي آموزشي نوينكجا مي كند و بهنمايد؛ كه هست، چه مي

ار شناختيعنوان راهكگرايي دارد. خودارزشيابي بهسازنده يت كه ارتباط بسيار نزديكي با فلسفهاس
ريهاي يادگيدر يادگيري تعريف شده كه در آن يادگيرنده عملكرد خود را پس از تكميل فعاليت

).1992، 2و پلت 1كند (ريچاردهايش كنترل ميبردن آموخته كاربررسي و پيشرفت خود را در به
برد و يكي از عناصر اساسي در يادگيري خودمحور و امكانيخودارزشيابي، استدالل فراگير را باال مي

3براي فراگيران است تا پيشرفت خود را ارزشيابي كرده و بر يادگيري خود متمركز شوند (ناكاتاني

2005.(  
يهايشود، مهارتدايي ياد ميدرسي تفكر و پژوهش ششم ابت يها در برنامههايي كه از آنمهارت

روست كه نتايجگيرند. از اينهاي فعال يادگيري مورد تأكيد و توجه قرار ميهستند كه در روش
ادگيريتري بر يهاي سنتي تأثير بيشهاي نوين نسبت به روشها حاكي از آن است كه روشپژوهش

ن راستا، نتايج پژوهش بختيار). در اي1390قورچي، نژاد و رجبنژاد، موسويدارند (خسروي
) نشان داد كه تحقق اهداف شناختي درس علوم چهارم ابتدايي با روش1384نصرآبادي و نوروزي (

شناختي با روشاهداف تر از حد قابل قبول بود؛ درحالي كه ميزان تحقق نمره كم 5/1سنتي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Richard 

2 . Platt 

3 . Nakatani 
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گيري بهأله و تصميمچنين، آموزش مهارت حل مسقبول بوده است. همكاوشگري در حد قابل
هايي را بياموزند و برايها در حل مسايل زندگي روزمره روشآموزان سبب شده است كه آندانش
گام حل مسأله استفاده كنندبههاي گامهاي عجوالنه از روشجاي واكنش بهتر با مشكالت به يمقابله

تأثير روش تدريس مبتني يمقايسه). در پژوهش با هدف 1385(شهني ييالق، سهرابي و شكركن، 
هاي تفكر انتقادي مشخص شد كه روشبر حل مسأله گروهي و آموزش سنتي در يادگيري مهارت

ي وهاي انتقادي دارد (بدري گرگرتري بر يادگيري مهارتگروهي تأثير بيش يمبتني بر حل مسأله
).1391آذر، به نقل از اكبرزاده، فتحي

به 1) نيز در پژوهش خود با هدف معرفي الگوي مديريت دانش1387فخري ( بهرنگي و صفايي
انش،توان خلق و ايجاد داساس آن مي سازد كه براين نتيجه رسيدند كه اين الگو بستري را فراهم مي

سهاي نوين تدريش و درك چگونگي عمل دانش و استفاده از اصول مديريتي قرن جديد و روشنبي
ت به نوآوريعبارتي تبديل خالقيبيان ديگر، براي تبديل دانايي به توانايي يا به را توصيف كرد. به

آموزان را در كسب ودانش يطريق انگيزهتوان از الگوي مديريت دانش استفاده نمود و بدين مي
داري و كاربرد دانش و ارزيابي عملكردتحصيل دانش، اشتراك دانش، توسعه و سازماندهي دانش، نگه

ها چشاند.نش تقويت نمود و لذت يادگيري را به آندا
عنوان يك مهارت اساسي در عصر اطالعات) ضمن معرفي تفكر انتقادي به0102( 3و وو 2وانگ

هاي تفكر انتقادي هستند و ازآموزان معموالً فاقد مهارتاند كه دانشجديد، به اين نتيجه رسيده
راند. عالوه بر مهارت تفكآموزان امري حياتي دانستهين دانشرو، ترويج تفكر انتقادي را در باين

ستفادهها و روند اانتقادي، برخورداري از نگرش سيستمي نيز ضروري است، زيرا پيچيدگي شركت
طور كلي، نتايج تحقيقات). به1968، 5و يول 4هاي خودكار رو به رشد است (جنكينزاز رايانه
يادگيري از طريق يدليل فراهم ساختن زمينهي نوين تدريس به هاگر آن است كه روشنمايان

يـ يادگيريند ياددهيآآموزان با يكديگر و استفاده از وسايل كمك آموزشي در فرتعامالت دانش
ا مؤثرهآموزان و بهبود نتايج ارزشيابي پيشرفت تحصيلي آنتوانند در يادگيري و عملكرد دانشمي

).2009، 7و كاپور 6باشند (دنگوال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Knowledge 

2 . Wang 

3 . Woo 

4 . Jenkins 

5 . Youle 

6 . Dangwal 

7 . Kapur 
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هاي اكتسابي هستند كهآيد كه تفكر و پژوهش هر دو از مهارتچه گفته شد چنين برمياز آن
ي آغازابتداي يعبارتي از دورهها از سنين كودكي يا بهآموزش نياز به آموزش دارند و چه بهتر كه اين

يهاي تفكر و پژوهش، براي پايههاي آينده از مهارتمندي نسلشوند. با توجه به ضرورت بهره
در سال تحصيلي بارتدوين و براي نخستين» تفكر و پژوهش«تحصيلي ششم دبستان كتابي با عنوان 

،ر و پژوهشدرسي تفك يدر مدارس ابتدايي سراسر كشور تدريس شده است. برنامه 1391ـ  92
هشريزي شده است. لذا پژوآموزان متفكر و پژوهشگر برنامهاي است كه با هدف تربيت دانشبرنامه

در ششم ابتدايي يهاي آموزشي درس تفكر و پژوهش پايهحاضر با هدف تعيين ميزان تحقق هدف
هايؤالبررسي سعبارت ديگر، پژوهش حاضر در پي آموزان شهرستان نور انجام گرفته است. بهدانش

زير بوده است:
اند؟ششم ابتدايي تحقق يافته يهاي آموزشي درس تفكر و پژوهش پايهآيا هدف .1
ششم ابتدايي چگونه است؟ يهاي آموزشي درس تفكر و پژوهش پايهبندي هدفرتبه .2

روش تحقيق
دون اعمالببا توجه به هدف پژوهش، روش تحقيق توصيفي ـ پيمايشي بوده است، زيرا محقق 

، باچنينزمان متغيرها پرداخته است. همگيري هماندازهگونه دستكاري و كارآزمايي، صرفاً به هيچ
محقق از انجام پژوهش كه ارايه راهكارهايي جهت بهبود برنامه درسي تفكر يدر نظر گرفتن انگيزه

يي پژوهش را كليهآمار يباشد. جامعهو پژوهش بوده است، از نوع تحقيقات كاربردي مي
تشكيل 1391ـ  92نفر در سال تحصيلي   836ششم ابتدايي شهرستان نور برابر با  يآموزان پايهدانش
گيريروش نمونه آموز بهدانش 270ميان بر حسب جدول كرجسي و مورگان  اند كه از اينداده

اند.عنوان نمونه انتخاب شدهاي بهتصادفي خوشه
صورت ميداني، ابتدا مبتني بر مباني نظري پيرامون موضوع تحقيقاجراي آزمون بهمنظور به
نمره) تا 1اي از خيلي كم (درجه 5عبارت در طيف ليكرت  39اي محقق ساخته شامل نامهپرسش

نامه مقدماتي به پنجنمره) تهيه شد. جهت بررسي روايي صوري و محتوايي، پرسش 5خيلي زياد (
ريزي درسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس و نيز پنج نفر از معلمانبرنامه ين رشتهنفر از استادا

ششم ابتدايي داده شد و از نظرات ايشان براي جرح و تعديل عبارات استفاده شده است. يپايه
بستگي بين هر يك از عبارات آزمون با كلچنين، براي بررسي روايي سازه مقياس، ضريب همهم

بستگي چهار عبارت با كل آزمون،دليل پايين بودن ضريب هممحاسبه شد كه در نهايت به آزمون 
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نامهعبارت شد. اين پرسش 35نهايي شامل  ينامهنامه حذف شدند و پرسشآن عبارات از پرسش
گيريمؤلفه است كه عبارتند از: تخيل، حل مسأله، تفكر سيستمي، قضاوت و تصميم 13شامل 

گري، كاوشگري، هدايت مشاهدات،عبارت) و تفكر انتقادي، ابداع و خلق، پرسش 2(هر كدام 
عبارت). 3تحليل، تأمل در خود و خودارزشيابي (هر كدام 

نفر 30اي كوچك شامل بار بر نمونهنامه يك چنين، براي بررسي پايايي آزمون، اين پرسشهم
طور تصادفي انتخاب شده بودند، اجرا شد.ششم ابتدايي شهرستان نور كه به يآموزان پايهاز دانش

يفاصله روش بازآزمايي بهگاه به دست آمد. آنبه 90/0روش آلفاي كرونباخ برابر با ضريب پايايي به 
ي،طور كلمحاسبه شد. به 88/0بار ضريب آلفا دو هفته اين آزمون مجدداً بر همان نمونه اجرا و اين 

ه ضرايبكدليل آننامه مورد تأييد مختصصان قرار گرفته و به توان گفت كه روايي اين پرسشمي
بوده است، پايايي آن 7/0تر از آلفاي كرونباخ حاصل از اجراي دوبار آزمون بر اين نمونه بيش
صورتي اصلي پژوهش، محقق بهمطلوب گزارش شده است. سپس براي اجراي آزمون بر نمونه

يها دربارهكننده در پژوهش مراجعه كرده و پس از توجيه آنآموزان مشاركتحضوري به دانش
را درنامه، آن دادن به پرسش هدف از انجام اين پژوهش و راهنمايي آنان در مورد چگونگي پاسخ

نسبت 17 يشماره SPSSافزار آماري ها از طريق نرمآموزان توزيع و پس از گردآوري دادهميان دانش
هايجهت بررسي تحقق هدف 1ايتك نمونهها اقدام نموده است. از آزمون آماري تيبه تحليل داده

ها استفاده شده است.بندي اين هدفبراي رتبه 2آموزشي درس تفكر و پژوهش و از آزمون فريدمن
هايافته

نامه آورده شده است.هاي حاصل از پرسشدر اين قسمت يافته
آزمون نرمال بودن ينتيجه -1جدول 

نتيجهسطح معناداريمقدار خطامؤلفه
نرمال است  221/0  05/0  ششم يهاي آموزشي درس تفكر و پژوهش پايههدف

توان گفت كه توزيعباشد، ميمي 05/0تر از داري بيش) كه در آن سطح معنا1دول (با توجه به ج
ششم ابتدايي نرمال است. يپژوهش پايههاي هدف هاي آموزشي درس تفكر و داده

ييششم ابتدا يهاي آموزشي درس تفكر و پژوهش پايهفآيا هد«منظور بررسي اين سؤال كه به
) نتايج توصيفي و در2اي استفاده شده كه در جدول شماره (تك نمونهاز آزمون تي» اند؟تحقق يافته

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . One-Sample t-Test 2 . Friedman Test 
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گانه درس تفكر و پژوهشهاي سيزدهك از مهارت) نتايج آزمون تي مربوط به هر ي3جدول شماره (
اند.شده ئهبه تفكيك ارا

ششم ابتدايي يهاي آموزشي درس تفكر و پژوهش پايهآمار توصيفي مربوط به هدف -2جدول 
خطاي استاندارد ميانگينانحراف استانداردميانگينتعدادها)هاي آموزشي (مهارتهدف

  113/0  859/1  581/6  270تخيل
  096/0  593/1  988/7  270حل مسأله

  149/0  459/2  888/10  270تفكر انتقادي
  125/0  060/2  740/11  270ابداع و خلق

  094/0  553/1  177/8  270تفكر سيستمي
  145/0  384/2  522/11  270گريپرسش

  143/0  353/2  007/11  270كاوشگري
  141/0  332/2  522/11  270هدايت مشاهدات

  131/0  159/2  614/11  270تحليل
  138/0  278/2  251/11  270قضاوت
  091/0  503/1  100/8  270گيريتصميم
  128/0  103/2  340/12  270خود تأمل در

  148/0  440/2  388/10  270خودارزشيابي
  993/0  324/16  192/125  270هاي آموزشي (كل)هدف

يهاي آموزشي درس تفكر و پژوهش پايهاي مربوط به هدفتك نمونهنتايج آزمون تي -3جدول 
ششم ابتدايي

هاميانگين تفاوتداريسطح معنادرجه آزاديtها)هاي آموزشي (مهارتهدف
فاصله اطمينان 95/0
باالپايين

  804/6  358/6  581/6  000/0  171/58269تخيل
  179/8  798/7  988/7  000/0  269  384/82حل مسأله
  183/11  594/10  888/10  000/0  269  760/72تفكر انتقادي
  987/11  493/11  740/11  000/0  269  637/93ابداع و خلق
  364/8  991/7  177/8  000/0  269  480/86تفكر سيستمي

  807/11  236/11  522/11  000/0  269  403/79گريپرسش
  289/11  725/10  007/11  000/0  269  851/76كاوشگري

  801/11  242/11  522/11  000/0  269  174/81هدايت مشاهدات
  873/11  356/11  614/11  000/0  269  396/88تحليل
  524/11  978/10  251/11  000/0  269  134/81قضاوت

  280/8  919/7  100/8  000/0  269  508/88گيريتصميم
  592/12  088/12  340/12  000/0  269  384/96خود تأمل در

  681/10  096/10  388/10  000/0  269  948/69خودارزشيابي
  148/127  236/123  192/125  000/0  269  016/126هاي آموزشي (كل)هدف
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هاي آموزشي درس تفكر و پژوهش كه در اين تحقيق موردنامه هدفكه پرسشبا توجه به آن
،4، 3، 2، 1عدد ( 5لذا ميانگين اي تنظيم شده است؛ درجه 5استفاده قرار گرفته، در طيف ليكرت 

فراواني يدهندهتر باشد، نشانبيش 3 يآموزان از نمرهدانش يباشد. هرچه متوسط نمرهمي 3) برابر 5
باشد.هاي كم و خيلي كم ميهاي زياد و خيلي زياد نسبت به پاسخها به گزينههاي آنتر پاسخبيش

عنوان مقدار آزمون مناسب در نظردرصد) به 50سبت آزمون عنوان متوسط آزمون (با نبه 3لذا عدد 
ولها در جدآزادي و تفاوت ميانگين يشود. بنابراين، با توجه به آماره آزمون تي، درجهگرفته مي
هاي مربوط به هر يكتفاوت ميانگين نمره 01/0تر از توان گفت كه در سطح معناداري كمفوق مي
(متوسط 3ششم از عدد  يهاي آموزشي درس تفكر و پژوهش پايههدف طور كليها و بهاز مهارت

) درسيهاهاي آموزشي (مهارتهدف يتوان گفت كه همهباشد. بنابراين، ميتر ميآزمون) بزرگ
اند.ششم ابتدايي محقق شده يتفكر و پژوهش پايه

يهس تفكر و پژوهش پايهاي آموزشي دربندي هدفرتبه«گويي به اين سؤال كه منظور پاسخبه
از آزمون فريدمن استفاده شده است كه نتايج حاصل از آن در جداول» ششم ابتدايي چگونه است؟

شود.) مشاهده مي5) و (4شماره (
هاي آموزشي درس تفكر و پژوهشبندي تحقق هدفنتايج آزمون فريدمن جهت رتبه -4جدول 

ششم يپايه
رتبهميانگين رتبهها)هاي آموزشي (مهارتهدف

  13  13/2تخيل
  12  50/3حل مسأله
  8  86/7تفكر انتقادي
  2  31/9ابداع و خلق
  10  72/3تفكر سيستمي

  5  98/8گريپرسش
  7  15/8گريكاوش

  4  04/9هدايت مشاهدات
  3  08/9تحليل
  6  53/8قضاوت

  11  54/3گيريتصميم
  1  15/10خودر تأمل د

  9  02/7خودارزشيابي
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هششم ابتدايي ب يهاي درس تفكر و پژوهش پايهگر آن است كه هدفنتايج جدول فوق نمايان
ي،گراند: تأمل در خود، ابداع و خلق، تحليل، هدايت مشاهدات، پرسشاين ترتيب تحقق يافته

أله و تخيل.گيري، حل مسقضاوت، كاوشگري، تفكر انتقادي، خودارزشيابي، تفكر سيستمي، تصميم
ه شده است.ئ) نتايج مربوط به معناداري آزمون فريدمن ارا5دول (در ج

هاي آموزشي درس تفكر و پژوهشبندي هدفنتايج معناداري آزمون فريدمن مربوط به رتبه -5جدول 
ششم يپايه

داريسطح معنا  درجه آزادي  كاي اسكوئر
122/1687  12  000/0  

توان گفت كهمي 01/0تر از داري كممعنا شود، در سطحل فوق مشاهده ميكه در جدوچنان
ششم معنادار بوده است. يهاي آموزشي درس تفكر و پژوهش پايهبندي هدفنتايج رتبه

گيريبحث و نتيجه
رود، جامعه بيش از هر زمان ديگرآوري پيش ميدر عصر حاضر كه تكنولوژي با سرعت سرسام

يكي از وظايف نظام آموزشي، پرورش افرادي است نيازمند افرادي هوشمند، خالق و نوآور است.
ها و معضالت راانتقادي و خالق هستند و توانايي حل مسأله و گشودن گره يكه داراي انديشه

). حيات1385پناه، سرعت منسوخ خواهند شد (يزدانهايي كه به دارند، نه انباشت اطالعات و دانش
رسد وي الهي است كه در اثر تربيت به فعليت ميانسان يك حيات فكري است. تفكر، استعداد

تواند در پرتوي الهي با متعال كردن قواي دروني خويش، از آن در مسير فطرت توحيديانسان مي
رش يابد.تفكر و تعقل پرو ياي باشد كه طي آن قوهگونهيند تربيت بايد بهآبرداري كند. لذا فربهره
عنوان متفكران و يادگيرندگان گسترش دهند، راهبردهاييشان را از خود بهآموزان بايد آگاهيدانش

آن نياز دارند، گسترش دهند را براي تفكر مؤثر تمرين كنند و منش تفكر را كه در طول زندگي به
).1391(دانشور و همكاران، 

1391ـ  92درسي تفكر و پژوهش از سال تحصيلي  يشدند، برنامه در راستاي مطالبي كه مطرح
اجرا درآمده است.ابتدايي در سراسر كشور به  يششم در دوره يزمان با اولين سال اجراي پايههم

هاي تخيل، حل مسأله، تفكر انتقادي،هاي آموزشي چون پرورش مهارتدرسي هدف ياين برنامه
كه مدتي ازدرسي پس از آن يكه هر برنامهجايينمايد. از آنرا دنبال مي .خودارزشيابي، تخيل و ..

گذرد نيازمند ارزشيابي است تا ميزان تحقق اهداف آن روشن گردد، در پژوهش حاضراجراي آن مي
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ششم ابتدايي مورد بررسي قرار يهاي آموزشي درس تفكر و پژوهش پايهنيز ميزان تحقق هدف
گرفته است.

عبارتي،اند. بهي درسي مذكور محقق شدههاي آموزشي برنامهدهد كه هدفها نشان مييافته
يل، حلهاي تخاند به مهارتكننده در اين پژوهش توانستهششم ابتدايي مشاركت يآموزان پايهدانش

گري، كاوشگري، هدايت مشاهدات،مسأله، تفكر انتقادي، ابداع و خلق، تفكر سيستمي، پرسش
گيري، تأمل در خود و خودارزشيابي دست يابند. اين يافته با نتايج، قضاوت، تصميمتحليل

)، بهرنگي و صفايي فخري2010)، وانگ و وو (1390نژاد و همكاران (هاي خسرويپژوهش
)، شهني ييالق و همكاران1384)، بختيار نصرآبادي و نوروزي (1968)، جنكينز و يول (1387(
هاي سنتي تدريس تأثيرهاي نوين ياددهي ـ يادگيري نسبت به روشكه روش) مبني بر اين1385(

چون تفكر انتقادي، حل مسأله، خالقيت،هايي همتوانند مهارتتري بر يادگيري دارند و ميبيش
خواني دارد. در تبيينآموزان پرورش دهند، مطابقت و همگري، كاوشگري و ... را در دانشپرسش

اختيهاي شندرسي تفكر و پژوهش با در نظر گرفتن هدف يتوان گفت كه برنامهيها ماين يافته
ادگيريهاي فعال يكارگيري روش. بنابراين، ضرورتاً نيازمند بهسطح باال طراحي و تدوين شده است

هاي آموزشي اين درسگونه سنخيتي با هدفهاي سنتي ياددهي ـ يادگيري هيچاست، زيرا روش
ابتدايي اضافه شده يبه دوره 1391ـ  92ششم كه در سال تحصيلي  يعالوه بر اين، پايهندارند. 

بايست در اين پايه تدريس نمايند، پيشاست، موجب شد كه براي ايجاد آمادگي در معلماني كه مي
هايها با اهداف، روشهاي آموزش ضمن خدمت برگزار شود و آناز آغاز سال تحصيلي دوره

يتحصيلي و از جمله برنامه يهاي ارزشيابي هر يك از دروس اين پايهيادگيري و شيوهياددهي ـ 
هايها و تجارب خود در جهت تحقق هدفدرسي جديد تفكر و پژوهش آشنا شوند و از آموخته

آموزشي اين درس بهره گيرند.
ش بود. برهاي آموزشي درس تفكر و پژوهبندي هدفهاي پژوهش حاضر رتبهاز ديگر يافته
اند: تأمل در خود، ابداع و خلق، تحليل،هاي آموزشي به اين ترتيب تحقق يافتهاين اساس، هدف

گري، قضاوت، كاوشگري، تفكر انتقادي، خودارزشيابي، تفكر سيستمي،هدايت مشاهدات، پرسش
را با نتايج هتوان اين يافتگيري، حل مسأله و تخيل. با توجه به نو بودن موضوع پژوهش، نميتصميم

هايتوان گفت كه با وجود تحقق تمامي هدفها مقايسه نمود ولي در تبيين آن ميديگر پژوهش
گيري، حلهاي تصميمها به مهارتترين رتبهآموزشي برنامه درسي تفكر و پژوهش، تخصيص پايين

اين يدر زمينه هاي اين كتاب درسيگر آن است كه محتوا، تكاليف و فعاليتمسـأله و تخيل بيان
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يهئچنين، معلمان بايد تالش نمايند با اراباشد. همتري ميها نيازمند بازنگري و توجه بيشمهارت
ها را به حد مطلوبي برسانند.تكاليف مناسب سطح اين مهارت

دنياي پيرامون است. كودك يوجو و اكتشاف دربارهبراي كودكان ابزاري براي جست پژوهش
دهد.هاي خود را براي دستيابي به زندگي اثربخش ارتقا ميكند و آمادگيبا پژوهش رشد مي

گيري، توصيف وهاي پژوهشي نظير مشاهده، اندازهمهارت يها عمدتاً بر توسعههاي آنپژوهش
هاي بعد از آموزش مهارتپژوهشي عمالً استنباط متمركز است. به اين ترتيب، اجراي كامل فعاليت

هاي كودك و نوجوان زماني ارزشمند و ناظر بر اهداف بلنديابد. پژوهشاساسي پژوهش اولويت مي
يها سازمان يابد. كودكان در دورههاي آنخود خواهد بود كه متناسب با ظرفيت، نيازها و توانايي

وجو وطلب، جستن، درك، درك متر و انرژي سرشاري براي ديدابتدايي، قدرت يادگيري بيش
كهها صرف پژوهش و تحقيق شود، نه اينها و كتابخانهشان بايد در آزمايشگاهتفحص دارند و وقت
هاي درسي محدود گردد.ها و جزوهفقط به حفظ كتاب
و عملكرد انسان را تحت تأثير كه تقويت توانايي تفكر و پژوهش، باورها، دانشبا تأكيد بر آن

هاي درسي مجزا كمكسازي برنامهسازد و به يكپارچهتعالي او را فراهم مي يدهد و زمينهمي قرار
ريزانهاي پژوهش، پيشنهادهايي به برنامه) و نيز مبتني بر يافته1391كند (دانشور و همكاران، مي

ه شده است كه عبارتند از:ئربط ارااندركاران ذيدرسي، معلمان و دست
كه معلمانها؛ چراهاي تفكر و پژوهش داوطلبان معلمي به هنگام گزينش آنمهارتارزشيابي  .1

آموزاني متفكر و پژوهشگر پرورش دهند.توانند دانشها ميبرخوردار از اين توانايي
هاي حل مسأله،هاي فعال تدريس مانند روشيند ياددهي ـ يادگيري از روشآمعلمان در فر .2

گروهي و پرسش و پاسخ استفاده نمايند. بارش مغزي، اكتشافي، بحث
درس در حضور ساير همكالسان خود مورد تشويق آموزان متفكر و پژوهشگر در كالسدانش .3

مند شوند.آموزان نيز به تحقيق و پژوهش عالقهطريق ساير دانش قرارگيرند تا به اين
ند:قراراند كه بدينهايي نيز وجود داشتهدر اين پژوهش محدوديت

انهاي پژوهشي پيرامون موضوع تحقيق كه امكنو بودن موضوع پژوهش و در نتيجه نبود پيشينه .1
نتايج را با محدوديت مواجه ساخته است. يمقايسه

نتايج را به ساير آموزان شهرستان نور كه تعميمآماري پژوهش به دانش يمحدود شدن جامعه .2
سازد.ها محدود ميها و استانشهرستان
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هاشود در ساير پژوهشها كه پيشنهاد ميآوري دادهستفاده از ابزار خودگزارشي جهت جمعا .3
چون مشاهده، مصاحبه و ... نيز استفاده گردد.هاي ديگري هماز روش
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Abstract 

The purpose of current research was to assess the achievement of the educational 
objectives of thinking and research textbook for the primary schools’ students of the sixth 
grade. The research method was descriptive and the statistical population consisted of 836 
primary schools’ students of the sixth grade in Noor. 270 students were selected by cluster 
random sampling and according to Morgan's table as the actual participants of the study. A 
researcher-made questionnaire was used to collect data whose reliability was calculated as 
0.88 using Cronbach's alpha coefficient. Statistical analyses including t-test and Friedman 
test performed to analyze the gathered data. The findings showed that students have achieved 
all thinking and research skills and the educational goals of the sixth grade’s thinking and 
research textbook satisfactorily (p ≤ .01). Moreover, Friedman test showed that the highest 
achievement was related to "thinking about yourself" while the lowest achievement was 
related to "imagination skill" (p ≤ .01).  
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