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های ها و محدودیتاستان چهارمحال و بختیاری فرصت ن پایه ششم ابتداییمعلما

 ی کیفیدانند؟: یک مطالعهدرس تفکّر و پژوهش را چه چیزی می
 

 3؛ کبری سپهری بروجنی 2؛ مجید بحرینی بروجنی1*مهدی قنبری
 

 چکیده
 ی ابتدایی مورد غفلتی درسی دورههای زیادی در برنامهعنوان دو اصل مهمی که سالپرورش مهارت تفکر و روحیه پژوهشگری به

ها و ی ششششا ابتدایی هنشتندی ایط معا ره را پژوهشگران با هدر بررسی فرصت   قرارگرفت، محورهای اساسی درس تفکر و پژوهش پایه

 کیفی اندادی حاضشششر در قا و روشی ششششششششا ابتدایی انداد دادندی معا رهپژوهش از دیدگاه مرلمان پایه های درس تفکر ومحدودیت

ند و با گیری از روش هدفماستی برای نمونهی آماری شامل مرلمان کالس ششا ابتدایی استان چهارمحال و بختیاری بودهپذیرفتی جامره

عنوان نمونه برگزیده شدندی ابزار گردآوری ی شششا به نفر مرلا پایه 81ط صشورت ترداد  ایی اششاا  نرری اسشتفاده ششد، به   رعایت قاعده

سشاتتاریافته بوده که برای بررسی روایی آن از روایی سازه، درونی و بیرونی و برای پایایی از روش بررسی اعاا،  ی نیمهها مصشاحاه داده

نرر افراد ها از روش تحلیل محتوا استفاده شدی نتایج نشان داد که بهحلیل دادهبررسشی همکار و نارر بیرونی اسشتفاده ششدی برای تدزیه و ت   

ها، های بیان آنآموزان و تیویت مهارتی پرسشششششگری دانشهای متنو  ارزشششیابی، تیویت روحیهدهنده امکان اسششتفاده از روشپاسشش 

ا آموزان بهای مناسو پژوهش و آشناسازی دانشان با روشآموزآموزان، آشناسازی دانشنفس دانشکاهش استرس و افزایش اعتماد به

دهندگان کماود امکانات باشششدی پاسششش  های موجود در درس تفکر و پژوهش میهای اسششتفاده از فناوری روز، از جمله فرصشششت مهارت

برای تدریس ایط درس مند ی اجرای درس تفکر و پژوهش، کماود مرلا متخصص و عالقهآموزششی، عدد ارزیابی علمی از نحوه کمک

 ی ششا ابتدایی داننتندیهای درس تفکر و پژوهش پایهعنوان محدودیتو کماود زمان اتتصاص داده شده را به

 هایها، محدودیتتفکر و پژوهش، فرصت:  ه هاکلید واژ
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 مقدمه 

های پیچیده و بزرگ اجتماعی در هر کشوری محنوب امروزه نراد آموزش و پرورش بنا بر ضرورت تغییرات اجتماعی یکی از سازمان

ی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پیوندی ناگننتنی دارد و به تدریج حا ت ساده و ابتدایی تود را از شودی ایط سازمان با رشد و توسرهمی

 استیبه حا تی پیچیده در آمده دست داده و

ها، هندارها و آموزان ارزشهای آموزشی در سالمت و امنیت جامره تأثیر زیادی دارندی اگر دانشاز طرر دیگر کیفیت نراد

 عیها و تخصص الزد جهت انداد ورایف فردی و اجتماچنیط مهارتهای اجتماعی الزد برای شهروند توب بودن را نیاموزند و هامهارت

فیت اندی تحیق ایط رسا ت منتلزد توجه به کیطور مؤثر و کارآمد فرانگیرند، واحدهای آموزشی رسا ت تود را به انداد نرسانیدهتود را به

آموزشی باید افزایش کیفیت و تو ید جهت غلاه بر ( هدر نراد8884) 8(ی طاق نرر چار8616نراد آموزشی است )اسحاقیان و عمادزاده، 

نیل از آموزان از آینده تود معمئط گردند، باشد )بهای که دانشگونهها، بهجتماعی، اقتصادی و آموزش دادن رفتارها و نگرشمشکالت ا

 (ی1441، 1تنالکایروس و پاشاردیس

باشدی تحصیلی ابتدایی و متوسعه می ی آموزش و پرورش و در قا و دو میععدر کشور ما بار اصلی منئو یت آموزش عمومی بر عهده

رشد  گیری شخصیت وآموزشی است، زیرا از طرفی زمینه شکلهای نرادتریط دورهی ابتدایی از مهانرران اعتیاد دارند که دورهصاحو

تریط فرصت برای تحصیل و یادگیری و رشد استردادهای کودک است، و از طرر دیگر ی افراد در آن فراها گردیده و مناسوجاناههمه

جنی، بروهای الزد را نیاموزد، فرصت جاران آن در مراحل بردی رشد بنیار مشکل تواهد بود )بحرینیایط سط، مهارتاگر کودک در 

 (ی8686جرفری و  یاقتدار، میرشاه

و  های آموزشی به آن توجه ویژه داشته باشند،است و باید نرادهایی که برای زندگی در دنیای پر از تغییر امروزی الزدیکی از مهارت

 های آموزشی داننت، مهارت تفکرورزی و پژوهشگری استیهای کیفیت نرادتوان توجه به آن را از مالکمی

گیرند، گرچه ممکط است برداشت درستی از آن کار میتفکر اصعالحی است که در میان مردد رواج داشته و همه آن را به نوعی به

وجود نداردی در فرهنگ فارسی مریط، مرنای  غوی تفکر و اندیشه رسیدن به درک و  باشندی در مورد مفهود تفکر، ترریف واحدینداشته

( تفکر تالش و پویشی است که به هنگاد مواجه شدن اننان با مرماها در 8611نرر باقری )(ی به8041:  8618است )مریط، فها مرنا شده

گرهی واقری در کار باشد که گشودن آن در عمل سودمند واقع شودی  کهگیرد، تواه ایط مرماها سراب باشند و یا ایطدرون او جریان می

   ترامل  ی تادیل اطالعات ووسیله( مرتید است تفکر فرآیندی است که از طریق آن یک بازنمایی ذهنی جدید به1444) 6چنیط سو نوها

 (ی8686بروجنی، حرینینیل از بگردد )بهمنئله ایداد میبیط تصوصیات ذهنی، قااوت، انتزا ، استدالل و حل
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2 . Tslakkiros & Pashardis 
3 . Solso 
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ط شده، جایگاه نخنت و اساسی به ایاست و در بیط پنج عنصر معرحای شدهعنصر تفکر توجه ویژهما نیز به 8ی درسی ملیدر برنامه

)سندش پیشرفت ریاضیات و علود( و  1(ی با ایط وجود شواهد حاصل از معا رات تیمز8684ی درسی ملی، عنصر ترلق دارد )سند برنامه

نااط، استنتاج ی استگویی به سوأالتی که جناهآموزان ایرانی در پاس دهد دانشا مللی پیشرفت سواد تواندن( نشان می)معا ره بیط 6پر ز

 (ی8611تر است )محمداسماعیل، ا مللی پاییططور مرناداری از سعح بیطاند و متوسط عملکرد آنان بهو ارزیابی دارد، ضریف عمل کرده

توجهی به پرورش تفکر اسششت آموزان بیهای پایه دانشها مشششخص شششد یکی از علل معلوب ناودن صششالحیتاز پژوهش در برتی

ی کنونی فاقد آموتتگان در جامرهآموزان و دانش(ی در چندیط پژوهش دیگر نیز مشخص شد بنیاری از دانش8638)کیامنش و تیریه، 

اعی را ندارند و ی اجتمها قدرت تدزیه و تحلیل منائل پیچیدهدی( هنتندی بنیاری از آنها و تمایالت تفکر )تصوصأ تفکر انتیامهارت

؛ جاویدی 8618؛ حیانی و همکاران، 8684؛ آتوندزاده و همکاران، 8688در مواجهه با منشششائل سشششعح باال ناتوانند )کیانی و همکاران،  

 (ی8611ری، ؛ اطه8611؛ آندفی و همکاران، 8611کالته جرفرآبادی و عاد ی، 

ندرت به پرسششیدن سششوأالت نیادانه یا کاوشششگرانه در محیط کالس تشششویق   ( در پژوهشششی دریافت که فراگیران به1488) 0ریتنششیما

کا تود  تواند ناشی از اطالعاتشودی بر اساس نتایج پژوهش وی  ایط منئله میشوند و به همیط د یل فرصت تفکر از آنان گرفته میمی

پژوهش و واداشتط فراگیران به فرا یت و پرسیدن ( نشان داد که آموزش روش1484) 1ی کیتوت، احمد و سمانتایج معا رهمرلمان باشدی ن

( نیز حاکی از نیش کلیدی مرلمان در ایداد، پرورش، 1488) 3های پژوهش  یشودی یافتهسشوأل، باع  باال رفتط سشعح تفکر انتیادی می  

سششتفاده از روش سششوأل پرسششیدن در تصششوص موضششو  و افزایش زمان انترار برای دریافت پاسشش     مدیریت، و هدایت فاششای تفکر با ا

 استیبوده

ای ههای موجود در سشینشتا آموزشی را تا حدودی شناسایی کرده و با تدویط برنامه  امروزه منشئوالن نراد آموزششی کششور ضشرف    

یه ها گنداندن درس تفکر و پژوهش در برنامه درسی پاز ایط برنامههای تفکر و پژوهشگری هنتندی یکی اجدید، به دناال پرورش مهارت

های ایط درس را از ها و محدودیتششششا ابتدایی اسشتی پس از گذششت چندسشال از اجرای ایط برنامه، محییان برآن ششدند که فرصت      

ت آوردن دسششهای تحییق کمی، امکان بهشکه با اسششتفاده از رواند، بنششنددی به د یل ایطدیدگاه مرلمانی که ایط درس را تدریس کرده

 شدیاطالعات کافی و عمیق در مورد موضو  مورد بررسی وجود نداشت، در ایط معا ره از روش کیفی استفاده

گذرد، معا رات انداد ششششده در ایط باره بنشششیار محدود هنشششتند و  ی ایط درس نمیکه زمان چندانی از اجرای برنامهبا عنایت به ایط

ا ت بینانه تریط حهای ایط درس را بنشششندد تا کنون صشششورت نگرفته و یا در توشها و محدودیتی که به روش کیفی فرصشششتامعا ره

                                                 
1 . National Curriculum 
2 . Third International Mathematics Science Study(TIMSS) 
3 . Progress International Reading Literacy Study(PIRLS) 
4 . Reitsema 
5 . Kitot & Ahmad & Seman 
6 . Li 
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 استیی تود توجیه کننده انداد تحییق حاضر بودهآن دسترسی نداشتندی ایط نکته به نوبهمحیییط به

 شناسی پژوهشروش
گیرد که کیفی زمانی مورد استفاده قرار می استی طرح پژوهشاجرا شده 8پژوهش حاضر در قا و طرح پژوهش کیفی طرح پژوهش:

نرران باور دارند که عمق و غنایی که (ی صاحو8680محیق بخواهد نگاه عمییی به یک شخص یا موقریت ویژه بیاندازد )دالور، 

 (ی8688، بدری گرگری و قهرمانزاده، آذرهای کمی نینت )فتحیدهد قابل میاینه با پژوهشها میهای کیفی به یافتهپژوهش

تی اسی ششا ابتدایی در استان چهارمحال و بختیاری بودهی آماری در ایط پژوهش شامل مرلمان پایهجامره جامعه و نمونه آماری:

د افراد باتوجه به شود که قرار باشگیری زمانی استفاده میاستفاده شدی ایط نو  نمونه 1گیری هدفمندگیری از روش نمونهبرای نمونه

 (ی8686اطالعات و ادراکات غنی از موضو  مورد نرر انتخاب شوند )گال، بورک و گال، 

شد افرادی که اطالعات و تخصص بیشتر در مورد درس تفکر و پژوهش دارند و حاضر به همکاری بودند، گزینش شوند و مورد سری

وری آگیری و جمعشاا  اطالعاتی حاصل شد و به همیط د یل محیییط فرآیند نمونهنفر مرلا، ا 81گیری از مصاحاه قرار گیرندی با نمونه

 اطالعات را پایان دادندی

برای شرکت در مصاحاه از مرلمان طی استفاده شدی  6آوری اطالعات از مصاحاه نیمه ساتتاریافتهبرای جمع ها:ابزار گردآوری داده

اد صورت انفرادی و رو در رو اندر کاری برای آنان مناسو باشد، دعوت گردیدی مصاحاه بهای در مکان مناسو و در ساعتی که از نرنامه

 گرفتی 

روایی   بی 1ایروایی سشششازها فی سشششه نو  روایی را برای پژوهش کیفی مررفی کرد:  (1446) 0آندریاس برازش روایی و پایایی:

ها و ها، روایی درونی نارر بر دقت اطالعات و اطمینان تاطر از دادهد یافتهروایی سازه مرعور به قابلیت تاًیی .3روایی بیرونیجی  3درونی

وندگان پس از شای و روایی درونی با افزایش ترداد مصاحاهها استی در ایط معا ره روایی سازهروایی بیرونی مربوط به قابلیت انتیال داده

 1نفر دیگر نیز مصاحاه شد(ی رئو و پری 6تج به اشاا  اطالعاتی گردید و ی با نفر من 81دسشتیابی به اششاا  اطالعاتی تاًمیط شد )مصاحاه با   

ها توسط پژوهشگران داننتندی به همیط منرور در ایط معا ره های تاًمیط روایی بیرونی را مرورهای چندگانه تحلیلیکی از روش  (1446)

 گرفته چندیط بار توسط پژوهشگر مرور شدیتمامی مراحل تحلیل صورت

                                                 
1 . Qualitative Research 
2 . Purposeful Sampling 
3 . Semi - structured 
4. Andreas 
5 . constructive validity 
6 . internal validity 
7 . external validity 
8 . Rao & Perry 
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ایط صورت که پس از تحلیل ششدی به اسشتفاده  6و نارر بیرونی 1، بررسشی اعاشا   8برای برآورد پایایی در فاز کیفی از روش بررسشی همکار 

جهت بررسی اعاا ها نیز میوالت مدنرر را تأیید کردندی بهنفر آگاه به روش تحییق کیفی قرار گرفت و آن اطالعات، نتایج در اتتیار سه

و   ها نیز باتوجه به مصاحاه و تدارب تود، بر نتایج صحه گذاشتندیها قرار گرفت و آنشوندهنفر از مصاحاه 3لیل در اتتیار نیز نتایج تح

پژوهش کیفی تیاضشا ششد تمامی مراحل ایط فاز پژوهش را بررسی کند و نرر او نیز مایط تاًیید   ضشمناً از یک نارر بیرونی منشلط به روش  

ی افزایش قابلیت ترمیا پذیری یافته های حاصشل از مصشاحاه در ایط پژوهش، تالش ششد نمونه ای انتخاب شود که    برااسشتی  پایایی بوده

 امکان ایط که یک موضو  از منررهای مختلف دیده شود را فراها سازدی

احاه دعوت گردیدی از افراد در زمان و مکانی مناسو جهت انداد مص آوری اطالعاتبرای جمع ها:شیوه گردآوری و تحلیل داده

ها چنیط به آنششششوندگان قرار گرفت، هاقال از ششششرو  مصشششاحاه اطالعات کافی پیرامون اهدار و ماهیت پژوهش در اتتیار مصشششاحاه

دیریت کلیات مصورت کامأل محرمانه باقی تواهد ماندی روند مصاحاه با تکنیک هدایتشده بههای ضشاط ششد که مصشاحاه  اطمینان داده

کشیدی مکا مات با استفاده از تلفط همراه هوشمندضاط گردید، سپس چندیط بار و دقییه طول می 01طور متوسط هر مصاحاه هشد و بمی

ی برد پژوهشگران اقداد به تحلیل متط تایپ شدندی در مرحله Wordافزار با دقت توسشط پژوهششگران استما  و برد از آن در محیط نرد  

هایی که ارتااط چندانی با پرسش ( بیان داشت در ایط روش گزاره8680) 0ل محتوای کیفی  نمودندی فلیکها معابق با روش تحلیمصاحاه

بندی و های مشششابه دسششتهشششوند و در ادامه گزارهها دارند کنار گذاشششته میهایی که مرنای مشششابهی با سششایر عاارتتحییق ندارند و یا آن

 شوندیتالصه می

 

 هایافته

ی ششا ابتدایی استان چهارمحال و بختیاری مصاحاه انداد شدی پس از پایان نفر از مرلمان پایه 81برای انداد ایط معا ره در مدمو  با 

آوری رسیدن به غنای اطالعاتی و تکراری شدن اطالعات محرز شد، به همیط د یل پژوهشگران فرآیند جمع 81مصاحاه با نفر شماره 

 دادندیها را پایان داده

 های درس تفکر و پژوهش پایه ششا ابتدایی استخراج شدی عنوان محدودیتمیو ه به 0عنوان فرصت، و میو ه به 1های تحییق از داده

 های موجود در درس تفکر و پژوهش:فرصت

 های متنو  ارزشیابی:امکان استفاده از روش ی8

                                                 
1. peer debriefing 
2. Member checking 
3 . external auditor 
4 . Flick 
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های فردی دانشهای متنو   ارزشیابی با توجّه به تفاوتستفاده از روشهای ایط درس امکان اشوندگان یکی از فرصتنرر مصاحاهبه

 آموزان و همچنیط ارزشیابی فرآیند محور، مشارکتی و گروهی استی

آموزا عنوان کرد: ))درس تفکر و پژوهش ایط امکان را به مرلا میده که بتونه از چندیط روش برای ارزشیابی دانش0گوی شماره پاس 

 که توی درسی مثل ریاضی ایط امکان وجود نداره((یدر صورتی استفاده کنه،

 صورت گروهی و مشارکتی تیلی کمه، و یها بههای بچهنیز بیان داشت: )) توی بییه دروس امکان ارزشیابی مهارت 80گوی شماره پاس 

 توی درس تفکر و پژوهش بهتر میشه از ارزشیابی گروهی استفاده کرد((ی

ها توی درس تفکر و پژوهش میشه از ارشیابی فرآیند محور های بچهنیز اعتیاد داشت که : ))برای ارزشیابی مهارت 83گوی شماره پاس 

 استفاده کرد، و ی برای برای درسا تیلی سخته که ارزشیابی فرآیند محور را استفاده کرد((ی

 های بیان:آموزان و تیویت مهارتی پرسشگری در دانشپرورش روحیه ی1

آموزان ود دانششکند و باع  میآموزان پرورش پیدا میی پرسشگری دانشگویان نررشان بر ایط است که در ایط درس روحیهاکثر پاس 

 های صحات کردن جلوی جمع را یاد بگیرندیبه شکل بهتری مهارت

ها به را با جون و دل تدریس کنه، باع  میشه بچهگفته است: )) اگر مرلا بتونه و واقرأ بخواد ایط درس  3گوی شماره در ایط مورد پاس 

ادن و های توب گوش دپرسیدن سوأل و کندکاوی ترغیو بشط و از ایط طریق ها به فکر کردن مداور میشط و ها باع  میشه مهارت

تودد چندیط بار دیدد که است: ))مط توی کالس گونه در ایط مورد نرر دادهایط 1گوی شماره به موقع حرر زدن اونا رشد کنه((ی پاس 

ده نرر پاش پا افتاکنندی شاید ایط کار بهها ها از مط و ها از دوستاشون در مورد موضو  درس سوأل میدر حیط تدریس ایط درس، بچه

یگران را د ها قدرت بیانشون رشد کنه و بتونط جلوی جمع نررشون را ارائه بدن و یا نرربیاد و ی مط تودد شاهد بودد که باع  شد بچه

 نید کنند((ی

پرسیدند، شدند و از همدیگه سوأل میدر ایط مورد بیان داشت: ))روزای او ی که شاگرداد فراالنه وارد بح  می 88گوی شماره پاس 

ه باید به ند ککا یاد گرفتکردند، و ی کاداد اونو منخره میپریدند و اگه دوستشون یه نرر اشتااه میدیدد که توی حرر همدیگه میمی

 نرر همدیگه احتراد بذارنی برای ایط کار تودما تیلی تالش کردد((ی

 آموزان:نفس دانشکاهش استرس و افزایش اعتماد به ی6

 شمار آوردندیهای موجود در ایط درس بهعنوان فرصتدهندگان بهنفس را پاس های جلوگیری از استرس و افزایش اعتماد بهمیو ه

گفت آموز دارد که اوایل سال مرلود بود که استرس داشت، مرلا سال قالش ها میان داشت که: )) تودد یه دانشبی 81گوی شماره پاس 

نه به  رزیدنی کهای ریاضی که میاد پای تابلو دستش شرو  میترسه که جلوی جمع صحات کنهی حتی برای حل تمریطآموز میایط دانش

 ز بیط بره((ینفس پیدا کنه و استرسش اهای کالس شرکت کنه باع  شد که اعتماد بهیتکا که تودد تشوییش کردد توی فرا و ی کا
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رداد، ی شاگهای گروهی، همهکنند به انداد فرا یتها شرو  مینیز در ایط باره گفت: ))وقتی توی کالس درس بچه 8گوی شماره پاس 

 شوند((یها مینفس وارد فرا یتاالنه و با اعتماد بهکنط فرحتی اونایی که اکثر مواقع از بیان نرراتشون امتنا  می

 های مناسو پژوهش:آموزان با روشآشناسازی دانش ی0

های مناسو انداد پژوهش یکی از مشکالت شایع استی و ی در قا و آموزان با روشدهندگان عنوان کردند که عدد آشنایی دانشپاس 

 علوب اجرای پژوهش را دارندیهای مآموزان فرصت آشنایی با روشایط درس دانش

ی درسی و متخصصان آموزش و پرورش بر اهمیت پژوهش، و ی بیان داشت: ))متأسفانه باوجود تأکید زیاد برنامه 3گوی شماره پاس 

تا  هاهای تارج از کالس درس تفکر و پژوهش باع  میشه بچهفرا یت بختانه بخشهای پژوهش آشنا نینتند، توشآموزا با راهدانش

 ها برای گزارش به کالس آشنا بشط((ی  سازی آنها و آمادهی گردآوری دادهحدودی با نحوه

ردآوری های گها با روشبینی شده، باع  میشه که بچههایی که توی ایط درس پیشعنوان کرد: ))بیشتر فرا یت 1گوی شماره پاس 

 آموزای تودد با انداد ایط فرا یتز کدا بدانا؟ توی ایط درس اومده که دانشاطالعات و انداد تحییق آشنا بشطی یه فرا یت با عنوان ا

 ها آشنا شدند((یآوری دادههای جمعمند شدند و تا حدودی با روشتیلی به گردآوری اطالعات عالقه

 های استفاده از فناوری روز:آموزان با مهارتآشناسازی دانش ی1

های ناوریآموزان برای استفاده از فشود که درس تفکر و پژوهش فرصتی برای آشناسازی دانشگویان مرلود میبا توجه به نررات پاس 

 روز استی

اوی وا آموز را به کندکهای درس تفکر و پژوهش کأل به شکلی طراحی شدند که دانشباره گفت: ))فرا یتدر ایط 8گوی شماره پاس 

رای کنو ها بآوری کنط یییییی بیشتر بچهکنط از منابع بیرون کالس اطالعات جمعها ها برای ارضای کندکاویشون سری میدارهی بچهمی

ر آپدیت قول مرروهای روز آشنا شدن و بهتوبی با تکنو وژیکنط و به همیط تاطر بهاطالعات از اینترنت و دنیای فناوری استفاده می

 هنتط((ی

 وقتی های امروزی هنتندییییی مثألمند به آشنایی با کامپیوتر و بییه فناوریالقهها تیلی عنیز عنوان کرد که: ))بچه 81گوی شماره پاس 

 نط((یکافزارهای آفیس به جای دست نویس کردن استفاده میقراره چیزی را روی صفحه برا جلنه برد طراحی کنط، اکثرأ از نرد

 های درس تفکر و پژوهش:محدودیت
 آموزشی:کماود امکانات کمک ی8

آموزشی الزد برای تدریس معلوب درس تفکر و پژوهش دهندگان به ایط نکته اذعان داشتند که در مدارس امکانات کمکاکثر پاس 

 وجود نداردی

 آموزشی و تابلوی هوشمند استفاده بشه، و ی تویهای کمکبیان داشت که: ))برای تدریس ایط درس بهتره از فیلا 81گوی شماره پاس 
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 یر آورد((یسخت میشه گآموزشی مناسو و مرتاط با موضو  ها تیلیهای کمککا پیدا میشه و فیلاکه تیلی مدارس ما تابلوی هوشمند

 های صوتی وطور در مورد ایط میو ه ارهار نرر کرد: )) توی برای از کالسای همکاران که اصأل سینتانیز ایط 6گوی شماره پاس 

 ینتا دارند، سینتماشون قدیمی و تراب اند و اصأل نمیشه ازشون استفاده کرد((یتصویری الزد پیدا نمیشه، اون کالسایی ها که س

 ی اجرای درس تفکر و پژوهش:عدد ارزیابی علمی از نحوه ی1

های ایط عنوان یکی از محدودیتدرس تفکر و پژوهش بهگویان، عدد انداد فرآیند ارزیابی علمی از روند اجرای برنامه ی پاس به عییده

 درس معرح استی 

شکل اصو ی ارزیابی کنط که آیا ایط برنامه که داره اجرا میشه جواب میده یا است که: )) تا حاال نیومدن بهگفته 81گوی شماره پاس 

مه و ی چون تا حاال نیومدن ارزیابی کنط، هنوز ایط نیص برنامه کشده برای ایط درس تیلینه؟ یییی مثأل همه میدونط که زمان در نرر گرفته

 آشکار نشد((ی

گونه بیان داشت: )) االن چندسا ه که درس تفکر و پژوهش را آوردن توی برنامه و ایط چندسال که داره اجرا ایط 83گوی شماره پاس 

 رزیابی درستی از برنامه نشده، نتوننتط کماودهای برنامه را تشخیصمیشه مرلود شد که برنامه چندتا کماود عمده داره، و ی چون تا حاال ا

 بدن((ی

 مند برای تدریس ایط درس:کماود مرلا متخصص و عالقه ی6

تیاد دارند کنندگان در ایط پژوهش اعکندی با ایط وجود، مشارکتتریط نیش را مرلا ایفا میهای آموزشی و تربیتی کلیدیدر اجرای برنامه

کر و های درس تفعنوان یکی از محدودیتکا وجود دارد و ایط کماود را بهمند برای تدریس ایط درس تیلیص و عالقهکه مرلا متخص

 پژوهش عنوان کردندی

رشو آموز بده که نرگونه ارهار نرر کرد: ))برای اجرای ایط درس باید مرلا فرصت کافی را به دانشدر ایط مورد ایط 86گوی شماره پاس 

افی ندیدند ایط که آموزش کعالقگی، یا ایطتاطر بیشکل شفاهی بیان کنه، و ی متأسفانه برای از همکاران بهاغذ بیاره یا بهیا روی ک

 کنند((یشرط را رعایت نمی

 زکنط که ارزش ایط درس کمتر اگیرن و فکر میبیان داشت که: )) برای از مرلمان اصأل ایط درس را جدی نمی 0ی گوی شمارهپاس 

 علود، ریاضی و ییی است((ی

 کماود زمان در نرر گرفته شده برای ایط درس: ی0

ی هریزی استی با ایط حال، تدربی درسی، منتلزد توجه کافی در فرآیند برنامهتریط عناصر برنامهعنوان یکی از مهاعنصر زمان به

 کماود زمان در نررگرفته شده برای درس تفکر و پژوهش استیی دهندهکنندگان در ایط پژوهش نشانمشارکت

وی ها بده که تتوبی ایط درس را پیش باره، باید زمان کافی به بچهبیان داشت که: ))اگر مرلا بخواد به 1ی شماره کنندهمشارکت
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ها ز فرا یتد، مرلما مداوره از تیر تیلی اهای یادگیری شرکت کنند، و ی چون توی برنامه زمان کمی برای ایط درس در نرر گرفتنفرا یت

 بگذره((ی

نیز گفت که: ))برای ایط درس زمان تیلی کمی در نرر گرفتط، مط تودما برای وقتا مداور میشا چندتا ماح  که   1گوی شماره پاس 

 تره را نادیده بگیرد تا برسا کتابو جلو بارد((یاهمیتکنا کافکر می

 اداتگیری و پیشنهبحث، نتیجه
نش منابع نحو احنط اقداد به گزی که بتوانند بهزیادی از منابع اطالعاتی پیرامون تود در ارتااط هنتند و برای ایطامروزه افراد با حدا

باشندی در پرورش ایط دو مهارت، نراد آموزشی نیش مهمی را در ی پژوهشگری میهای تفکر و روحیهاطالعاتی کنند، نیازمند مهارت

ی ی ابتدایی کشور ما انداد ایط وریفه، بیشتر در قا و درس تفکر و پژوهش پایهی درسی دورهکندی در برنامهی درسی ایفا میرنامهقا و ب

استی با ایط توصیف، هدر از انداد ایط پژوهش پاس  به ایط سوأل بود : ))مرلمان پایه ششا ابتدایی استان ششا ابتدایی تدلی یافته

 های درس تفکّر و پژوهش را چه چیزی میدانند؟((یها و محدودیتاری فرصتچهارمحال و بختی

های متنو  های امکان استفاده از روشی ششا ابتدایی استان چهارمحال و بختیاری میو ههای ایط معا ره، مرلمان پایهبر اساس یافته

آموزان، انشنفس دها، کاهش استرس و افزایش اعتماد بهآنهای بیان آموزان و تیویت مهارتی پرسشگری دانشارزشیابی، تیویت روحیه

عنوان های استفاده از فناوری روز را بهآموزان با مهارتهای مناسو پژوهش و آشناسازی دانشآموزان با روشآشناسازی دانش

 های موجود در درس تفکر و پژوهش داننتندیفرصت

ی اجرای درس آموزشی، عدد ارزیابی علمی از نحوهی کماود امکانات کمکهاهای درس تفکر و پژوهش میو هدر بخش محدودیت

هندگان دمند برای تدریس ایط درس و کماود زمان اتتصاص داده شده، توسط پاس تفکر و پژوهش، کماود مرلا متخصص و عالقه

 معرح شدی

ان باشندی  ذا امکفکر و پژوهش بنیار محدود میطور تاص درس تی ابتدایی و بهی درسی دورهمعا رات انداد شده درمورد برنامه

صورت غیر ی منتییا نتایج حاصل از ایط پژوهش با هیچ تحییق دیگری وجود ندارد، و ی با ایط حال نتایج برتی از معا رات بهمیاینه

 ی حاضر مرتاط هنتندیمنتییا با معا ره

ی دیگر در چند معا رهای بودن مرلا داردی منتییمی با تخصص و حرفهی ی درسی رابعه( نشان داد که موفییت برنامه1444) 8گاسکی

؛ هانشک  1488،  1آموزان شناتته شده است )هانشککیفیت مرلا به عنوان یک عامل ترییط کننده مرنادار در پیشرفت تحصیلی دانش نیز

ترداد مرلمان  کنندگاننشان داد که از نرر شرکت رو(ی با ایط وجود نتایج معا ره پیش1488،  0؛ کان و همکاران 1484،  6و ریوکیط

                                                 
1 . Guskey 

2 .Hanushek 
3 .Hanushek & Rivkin 
4. Kane & et al 
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 مند برای تدریس درس تفکر و پژوهش کا استیمتخصص و عالقه

ی درسی، توجه به عنصر ارزشیابی از اهمیت تاصی برتوردار استی اگر از ارزشیابی فرآیند محور، مشارکتی و در اجرای برنامه

ا ره آموزان داردی در ایط معاثر قابل توجهی بر پرورش تفکر و رشد شناتتی دانش جای ارزشیابی هدر محور استفاده شود،گروهی به

ی های متنو ، باالتص روش ارزشیابدر درس تفکر و پژوهش ایط امکان وجود دارد که از روشدهندگان مشخص شد که بنا بر نرر پاس 

( نیز 8680بروجنی و همکاران )ی بحرینیفاده شودی در معا رههای فراگیران استفرآیند محور، مشارکتی و گروهی برای ارزشیابی مهارت

 شودیمشخص شد که برای ارزشیابی درس تفکر و پژوهش، اصول یاد شده توسط مرلمان تا حدودی رعایت می

ط دیی پرسشگری آنان استی نتایج چناز دیگر عوامل تأثیرگذار در پرورش مهارت تفکرورزی فراگیران، توجه به تیویت روحیه

ها و تمایالت تفکر هنتندی ی کنونی فاقد مهارتآموتتگان در جامرهآموزان و دانشمعا ره حکایت از آن دارد که بنیاری از دانش

ی اجتماعی را ندارند و در مواجهه با منائل سعح باال ناتوانند )کیانی و همکاران، ها قدرت تدزیه و تحلیل منائل پیچیدهبنیاری از آن

؛ 8611؛ آندفی و همکاران، 8611؛ جاویدی کالته جرفرآبادی و عاد ی، 8618؛ حیانی و همکاران، 8684زاده و همکاران، ؛ آتوند8688

آموزان از ی پرسشگری و قدرت بیان دانشکنندگان، تیویت روحیهنرر مشارکتشد که به(ی و ی در ایط معا ره نشان داده8611اطهری، 

 های درس تفکر و پژوهش استیفرصت

گیری شود، ممکط است چندیط مزیت و چندیط محدودیت داشته باشدی در ایط طرح نو بودن ایده، نمونههر طرح تحیییاتی که اجرا می

د یل ذیری بهپاند، از جمله مزایا و قابلیت کا ترمیای مورد نرر داشتههدفمند و استفاده از نررات افرادی که تخصص بیشتری در حوزه

های اجرایی ایط طرح عنوان محدودیتی ششا ابتدایی استان چهارمحال و بختیاری را بهی آماری به مرلمان پایهمحدود شدن جامره

 توان ناد بردیمی

 گردد:با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهادهای زیر ارائه می

فاده از از امکاناتی نریر رایانه و استگیری ای است که منتلزد بهرهگونهی درسی درس تفکر و پژوهش بها ف( ماهیت و روح برنامه

ط و تیری –تصوصاً سازمان نوسازی و تدهیز مدارس  –رو به منئو یط های مختلف استی از همیطهای دنیای مدازی در زمینهررفیت

کر و پژوهش ی درس تفی درسگردد، با تدهیز مدارس به امکانات مورد نیاز در ایط زمینه، بنترهای الزد برای موفییت برنامهپیشنهاد می

 را فراها نمایندی

باینت پیرامون اهدار، ماهیت گذرد، میب( از آن جایی که زمان زیادی از اعمال درس تفکر و پژوهش در سینتا آموزشی ما نمی

درسی  یرنامهشود تماد ساحات و جوانو بشناسانه انداد گیردی  ذا به پژوهشگران محترد پیشنهاد میو نحوه اجرای آن اقدامات آسیو

تصوصاً دفتر تاً یف و  –های وزارت آموزش و پرورش درس تفکر و پژوهش را مورد بررسی و مداقه قرار دهندی در ایط زمینه حمایت

 تواند بنیار راهگشا باشدیمی –ریزی کتو درسی برنامه
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ی ی ششا ابتدایی انگیزه و عالقهضمط تدمت برای مرلمان پایههای آموزش ج( ادارات آموزش و پرورش باید با برگزاری دوره

دریس های تی آشنایی بهتر و بیشتر مرلمان با اهدار، ماهیت و روشها زمینهکافی را در آنان ایداد کنندی ضمنأ الزد است در ایط دوره

 مورد نیاز برای تدریس ایط درس فراها شودی

 

 منابع

 های کیفیت در نراد ترلیا و تربیت (ی کیفیت در نراد ترلیا و تربیت: شاتص8616صعفیی )اسحاقیان، مهدی و عمادزاده، م

 ی0-3، صص 14، شماره فصلنامه آموزه)سعح ترد(ی 

 ( ی ارزیابی مهارتهای تفکّر انتیادی و ارتااط آن با رتاه آزمون سراسری ورود به دانشگاه در 8611اطهری، زینو ا ناداتی)

 ی1-81(، صص 8) 8، مدله ایرانی آموزش پزشکیود پزشکی اصفهانی دانشدویان دانشگاه عل

 ( ی تفکّر انتیادی در حوزه آموزش پرستاری ایرانی 8684آتوندزاده، کاری؛ احمدی، هدی؛ صا حی، شاینته و عابدینی، زهرای)

 ی184-118(، صص 6) 88، مدله ایرانی آموزش پزشکی

 (ی مهارت تفکر انتیادی دانشدویان 8611ره؛ قابچی، کوثر و کهط، فهیمهی )محمدی، زهآندفی، فرشته؛ زراعت، زهرا؛ سلعان

 ی88-11(، صص 8) 1، پزشکیمدله راهاردهای آموزش در علودمهندسی و علود اننانیی  -فنی

 ( ی 8611باقری، تنروی)ی تهران: انتشارات مدرسهینگاهی دوباره به ترلیا و تربیت اسالمی 

 ی پایان رسیدتحلیل درس تفکر و پژوهش پایه ششا ابتدایی بر مانای اصول علمی عناصر برنامهی (8686بروجنی، مدیدی )بحرینی

 نامه دکترای برنامه ریزی درسی، دانشگاه اصفهانی

 (ی بررسی میزان رعایت اصول علمی تدویط 8686بروجنی، مدید؛ میرشاه جرفری، سیدابراهیا و  یاقتدار، محمدجوادی )بحرینی

 ی8-13(، صص 1) 8، فصلنامه رویکردهای نویط آموزشیابتداییی فکر و پژوهش پایه ششامحتوا در درس ت

 بروجنی، بروجنی، کاری و میدسیجرفری، ابراهیا؛  یاقتدار، محمدجواد؛ سپهریبروجنی، مدید؛ نصر، احمدرضا؛ میرشاهبحرینی

ششا  یزشیابی در درس تفکر و پژوهش پایهعلمی قصدشده مربوط به عنصر ار(ی بررسی میزان رعایت اصول8680فاطمهی )

 ی11-61(، صص 11) 80های آموزشی، ابتداییی فصلنامه نوآوری

 ( ی روند تحول تفکّر انتیادی در دانشدویان دانشگاه فردوسی مشهدی 8611جاویدی کالته جرفرآبادی، طاهره و عاد ی افنانهی)

 ی846-814(، صص 1) 88، معا رات تربیتی و روانشناسی
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 (ی مهارت های تفکّر انتیادی و ارتااط آن با هوش 8618نی، فریاا؛ امینیان، بهاره؛ کما ی، فرحناز و جمشیدیان، سپیدهی )حیا

(، 1) 84 ،مدله آموزش در علود پزشکیهیدانی در دانشدویان پزشکی دوره میدماتی با ینی در دانشگاه علود پزشکی اصفهانی 

 ی843-883صص 

 ( ی 8680دالور، علیی)ی تهران: نشر ویرایشیتربیتیشناسی و علودهای تحییق در روانروش 
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 ( ی 8680فلیک، اوه)ی ترجمه هادی جلیلیی تهران: نشرنییدرآمدی بر تحییق کیفی 

 ( ی 8638کیامنش، علیرضا و تیریه، مریای)های روند تغییرات دروندادها و بروندادهای آموزش علود بر اساس یافتهTIMSS  و
TIMSSD-Rی تهران: پژوهشکده ترلیا و تربیتی 

 (ی میاینه تفکّر انتیادی و عوامل زمینه ساز 8688ور مرماریی محمد حنیط و امینی، کوروشی )کیانی، میترا؛ افشیط جو، مهناز؛ پ

هشی مدله علمی پژوآن در دانشدویان پرستاری و پرستاران شاغل در بیمارستانهای منتخو دانشگاه علود پزشکی زندانی 
 ی881-818(، صص 31) 14، دانشگاه علود پزشکی زندان

 روشهای تحییق کمی و کیفی در علود تربیتی و روانشناسی )ترجمه (ی 8686 تر و گال، جویسی )گال، مردیت؛ بورگ، وا
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