
١

       فصل اّول 

كلّيات 
پيشگفتار

کتاب راهنمای معلّم برنامٔه درسی تفّکر و پژوهش برای کمک به آموزگاران در آماده سازی و 
انجام مسئوليت خود در فرايند يادگيری جهت پرورش تفّکر دانش آموزان طّراحی شده است. کتاب 
اهّميت  و  ضرورت  با  تا  می کند  کمک  شما  به  «کلّيات»  عنوان  تحت  اّول  فصل  دارد.  فصل  چهار 
موضوع پرورش تفّکر، و جايگاه آن در برنامٔه درسی ملّی آشنا شويد. در فصل دوم برنامٔه درسی تفّکر 
و پژوهش پائه ششم ابتدايی معرفی می شود؛ اين فصل شامل تعاريف، رويکردها، اهداف، انتظارات 
عملکردی، انتخاب و سازماندهی محتوا، نقش ها، منابع، شيوه های آموزش و ارزشيابی برنامٔه درسی 
و ارتباط ساعت تفّکر و پژوهش با ساير دروس پايه است. فصل سوم به صالحيت های مورد نياز 
فّعالّيت   ها  جلسه  به  جلسه  شرح  به  چهارم  فصل  است.  پرداخته  برنامه  اين  اجرای  برای  معلّمان 

اختصاص دارد. در آخرين بخش منابع، مأخذ و مراجع معّرفی شده است. 
کتاب راهنمای معلّم، همراه با کتاب کار دانش آموز (برگهٔ  کار در کالس، فّعالّيت   های تکميلی 
خارج از کالس، برگٔه خودارزيابی) و رسانه های همراه (متون   خواندنی،   رسانه های   ديداری ــ شنيداری، 
پژوهش  و  تفّکر  درس  آموزشی  منابع  عنوان  به  ساختنی)  و  شده  ساخته  قبل  از  آموزشی  کارت های 
طّراحی شده است. کتاب راهنما به مدارس برای ايجاد يک نظام مطمئن و فضای مناسب ياددهی ــ 
يادگيری و به معلّمان برای درک نقش خود و دانش آموزان در يادگيری کمک می کند. اين راهنما 
دارد،  مهّمی  نکات  می کنند  تدريس  را  موضوع  اين  اّول،  بار  برای  که  آموزگارانی  برای  همچنان که 

برای آموزگاران باتجربه ای که به دنبال تحّول در آموزش خود می باشند نيز مفيد است. 
زمينٔه آموزش تفّکر و پژوهش و بهر ه گيری از آن در  تجارب موجود در  منظور آگاهی از  به 

توليد بستٔه آموزشی برنامٔه درسی تفّکر و پژوهش پائه ششم اقدامات زير انجام گرفته است:
 بررسی اسناد و منابع داخلی، به ويژه برنامٔه درسی ملّی
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مراکز  در  پژوهش،  و  تفّکر  آموزش  با  مرتبط  عناوين  تحت  که  طرح هايی  اجرای  مشاهدٔه   
آموزشی و پرورشی به اجرا در می آيد. 

 مصاحبه با صاحب نظران در مورد ديدگاه های موجود دربارٔه محتوای برنامٔه درسی تفّکر و 
پژوهش پائه ششم

 نظرسنجی از دانش آموزان
 مطالعٔه اسناد و منابع خارجی مرتبط با آموزش تفّکر 

برنامٔه درسی تفّکر و پژوهش پائه ششم ابتدايی ضمن بهره گيری از تجارب داخلی 
روش های  اهداف،  رويکرد،  با  تفّکر؛  پرورش  ابزار  و  روش ها  حوزٔه  در  خارجی  و 
و  اسالمی  تربيت  و  تعليم  فلسفٔه  با  متناسب  منابع  و  ارزشيابی،  و  يادگيری  ــ  ياددهی 

مبتنی بر برنامٔه درسی ملّی جمهوری اسالمی ايران طّراحی شده است. 

۱ــ۱ــ ضرورت و اهّميت پرورش تفکّر وتعّقل
زندگی امروز خود را با زندگی بيست سال پيش مقايسه کنيد چه تغييراتی در محيط، جامعه، 
و بالطبع در زندگی شما ايجاد شده است؟ سرعت تغيير در سال اّول با سال بيستم چه تفاوتی داشته 
است؟ در بيست سال آينده زندگی چه تغييراتی خواهد داشت و چگونه خواهد بود؟ آيا ميزان تغيير 
سيستم  آيا  است؟  بوده  محيط  تغيير  سرعت  اندازٔه  به  گذشته  سال  بيست  در  درسی  کتب  محتوای 
آموزش و پرورش فعلی ما، دانش آموزان را برای چالش های قرنی که در آن زندگی می کنند به خوبی 

آماده می کند؟ پاسخ شما به اين سؤاالت چيست؟ 
در  فزاينده  بـه طور  که  دانش آموزانی  رشد  برای  تفّکر  صالحيت های  گسترش  و  استفاده 
کشورهای  امروزه  است.  حياتی  گسترده اند،  جهانی  طبعاً  و  فّناوری  جهان  با  شدن  روبه رو  حال 
تفّکر  مهارت های  ــ  قابليت ها  از  وسيع  گستره  ای  که  نکته اند  اين  تشخيص  حال  در  جهان  سراسر 
نيازند؛  مورد  پيش بينی  غيرقابل  آينده ا ی  برای  بّچه ها  کردن  آماده  جهت  پايه  ــ  مهارت های  عالؤه  به 
اطّالعات  کنند.  ذخيره  حافظه شان  در  آينده  استفاده  برای  را  کافی  دانش  نمی توانند  اشخاص  زيرا 
به اندازه ای در حال گسترش اند که اشخاص، برای اينکه قادر به ادارٔه مسائل مختلف، در زمينه  و 
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زمان های مختلف زندگی شان باشند، نيازمند مهارت های قابل انتقال اند. پيچيدگی شغل های امروزی 
نياز به افرادی دارد که بتوانند در توليد دانش و فرايندهای جديد مطلب را درک، قضاوت و مشارکت 
کنند. بسياری از دانش آموزان ما ممکن است در آينده مشاغلی داشته باشند که امروزه آن مشاغل 
وجود ندارند. بنابراين، مهم است که دانش آموزان در مورد صالحيت های پردازش، تفسير، ارزيابی، 
اطّالعات جديد آموزش ببينند. جوامع امروزی نياز به شهروندانی دارد که اطّالعات منابع مختلف را 

جذب کنند و درست بودن آن را تعيين نموده و برای قضاوت از آن استفاده کنند. 
نخبه  فرد  يک  تنها  نه  که  دارد  وجود  چالش  اين  پرورش  و  آموزش  برنامه های  تحّول  برای 
بلکه همٔه افراد را قادر سازند که متفّکرانی مؤثّر باشند؛ زيرا اين قابليت ها مورد نياز هر فردی است. 
يادگيرندگان بايد آگاهی شان را از خود به عنوان متفّکران و يادگيرندگان گسترش دهند، راهبردهايی 
را برای تفّکر مؤثّر تمرين کنند و منش تفّکر را که در طول زندگی به آن نياز دارند، گسترش دهند. 
تصويری که از اهداف علمی، فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی، و اخالقی در چشم انداز بيست سالٔه 
کشور ترسيم شده است و فرايندی که در نقشٔه جامع علمی کشور، و سند تحّول راهبردی پيش بينی 
شده، نيازمند تربيت نسلی فکور و انديشمند است، نسلی که تصميم گيری برمبنای تفّکر و خردورزی 
دهد.  سامان  اساس  اين  بر  را  خود  اجتماعی  و  فردی  زندگی  و  شود  ديده  فّعالّيت   هايش  بيشتر  در 
«تحّول در آموزش وپرورش » به اين معناست که مؤلّفه های آموزش و پرورش براساس فلسفهٔ  تعليم و 
تربيت اسالمی و با توّجه به هويّت و فرهنگ ايرانی بازآفرينی شود تا بتواند فرزندان اين مرز و بوم را 

به نوعی تربيت کند که به مراتبی از حيات طّيبه دست يابند. 

۲ــ۱ــ جايگاه تفکّر و تعّقل در برنامۀ درسی مّلی جمهوری اسالمی ايران
برای  را  پرورش  و  آموزش  نظام  زير  شش  در  تغيير  پرورش  و  آموزش  راهبردی  تحّول  سند 
ايجاد تحّول در آموزش و پرورش ضروری دانسته است. اين شش زير نظام عبارت اند از: برنامٔه 
درسی؛ رهبری و مديريت تربيتی؛ تربيت معلّم و منابع انسانی؛ فضا، تجهيزات، و فّناوری؛ تحقيق و 
ارزشيابی؛ تأمين و تخصيص منابع مالی. اکنون برنامٔه درسی ملّی براساس فلسفٔه تعليم و تربيت اسالمی 
به عنوان اّولين و مهم ترين سند از مجموعه اسناد تحّولی زيرنظام های آموزش و پرورش با رويکرد 
فطرت گرايی توحيدی به منظور تربيت انسان هايی متفّکر و انديشمند، با ايمان و باور، اهل علم، عمل، 
و اخالق، در چهار عرصٔه ارتباط با خود، خدا، خلق، و خلقت با محوريت ارتباط با خدا طّراحی 
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شده است. 
الگوی هدف گذاری به کار رفته در اين برنامه، چارچوب مفهومی منسجم و يکپارچه ای است 
که در تدوين اهداف در سطوح مختلف، راهنمای عمل برنامه ريزان و مجريان قرار می گيرد. در اين 
الگو، عنصر تعّقل و ايمان مبتنی بر تفکّر، جنبٔه محوری دارند و سه عنصر علم، عمل و اخالق 
به عنوان عناصر برخاسته از تعّقل و ايمان و مّتکی بر آن دو، تعريف و تبيين می شوند و هر يک از اين 
عناصر نيز دارای مراتب معينی است. تغيير در رويکرد و الگوی هدف گذاری به نوبٔه خود موجب 
يادگيری،  به  نگاه  در  تغيير  به  می توان  آن  جملٔه  از  می باشد؛  آموزش  مؤلّفه های  در  تغيير  مستلزم  و 

ياددهنده، يادگيرنده، روش های ياددهی ــ يادگيری و ارزشيابی و محيط يادگيری را نام برد. 
ديروز

 يادگيری معادل انباشت حافظه تلقی می شد. 
 ياددهی و يادگيری فّعالّيتی فردی بود. 

 موفّقيت يادگيرنده مبتنی بر موفّقيت در آزمون ها بود. 
 فّعالّيت   ها توسط معلّم طّراحی، و در مقابل گروهی از يادگيرندگان ارائه می شد. 

 منابع و محيط يادگيری محدود و از قبل تعيين شده بود. 
 ارزشيابی کامالً بيرونی و به صورت محلّی، منطقه ای يا ملّی اجرا می شد. 

امروز
 يادگيری يعنی تغيير در تفّکر و تعّقل، ايمان و باور، علم، عمل، و اخالق دانش آموزان. 

 ياددهی و يادگيری تا حّد زيادی تعاملّی و مشارکتی است. 
 موفّقيت يادگيرنده مبتنی بر ارتقای موقعيت در چهار عرصٔه ارتباط با خود، خدا، خلق، و 

خلقت است. 
 فّعالّيت   ها و برنامه ها به صورت مشارکتی در قالب فرايند ياددهی ــ يادگيری توسط معلّم و 

دانش آموز طّراحی و ارائه می شوند. 
 تمام کائنات منابع و محيط يادگيری محسوب می شود. 

جهت  در  مداوم  خودارزيابی  و  بوده  درونی  جنبٔه  دارای  بيرونی  جنبٔه  بر  عالوه  ارزشيابی   
يادگيری مطلوب و ارتقای موقعيت نقش اساسی دارد. 

در برنامٔه درسی ملّی حوزه های يادگيری ای پيش بينی شده است که بستر اصلی برای تسهيل 
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فرايند تعليم و تربيت، جهت دستيابی به اهداف برنامهٔ  درسی ملّی می باشند. يکی از اين حوزه  ها حوزٔه 
تفّکر و حکمت است. در بيانئه اين حوزه، ضرورت و کارکرد آن چنين تشريح شده است. 

حيات انسان، يک حيات فکری است. تفّکر، استعدادی الهی است که در اثر تربيت به فعليت 
می رسد و انسان می تواند در پرتو تقوای الهی، با متعادل کردن قوای درونی خويش، از آن در مسير 
فطرت توحيدی بهره برداری کند. لذا فرايند تربيت بايد به گونه ای باشد که طی آن قّوهٔ  تفّکر و تعّقل 

پرورش يابد. تأکيد بر تفّکر و تعّقل از دو جهت اهّميت پيدا می کند: 
۱ــ تقويت اين توانايی، باورها، دانش و عملکرد انسان را تحت تأثير قرار داده و زمينهٔ  تعالی 

او را فراهم می سازد؛ 
۲ــ به  يکپارچه سازی برنامه های درسی مجزا کمک می کند. 

از آنجا که امروزه متربّيان با گسترش فزاينده  نوآوری های مختلف از جمله فّناوری اطّالعات 
روبه رو هستند و اين مسئله  آنها را در معرض انتخاب های مختلف قرار می  دهد؛ لذا بايد اين توانايی را 

پيدا کنند که بر اساس نظام معيار، دست به انتخاب آگاهانه، آزادانه و مسئوالنه بزنند. 
تفّکر، قّؤه ممتاز انسان است که آگاهی عقالنی و حکمت را پرورش داده و به متربّيان کمک 

می کند تا: 
۱ــ توانايی استدالل خود را بهبود بخشند؛ 

۲ــ خالقيت خود را پرورش دهند؛ 
۳ــ به صورت فردی و ميان فردی رشد کنند؛ 

۴ــ درک و عمل اخالقی خود را بهبود بخشند؛ 
۵ــ از تجارب خود معنا و مفهوم استخراج کنند و به درک عميق از پديده های جهان خلقت 
و نگرش توحيدی نايل آيند و از اين طريق امکان مشارکت مؤثّر و سازندهٔ  افراد در پيشرفت و تعالی 
جامعه، آگاهی نسبت به حقوق و مسئوليت های خود و ساير افراد و شرکت در فرايند مردم ساالری 

دينی فراهم می شود. 
تفّکر و تعّقل در يک وجه از چهار نوع تفّکر فلسفی، تفّکر انتقادی، تفّکر خالق و تفّکر همراه 
با مراقبه، و در وجه ديگر از دو نوع عقل نظری و عملی برخوردار است که در طول دوران تحصيل، 
بصيرت  و  تفقه،  تأّمل،  تدبّر،  درک،  به  منجر  که  پژوهش هايی  زمينهٔ   می تواند  و  است  پيگيری  قابل 
می شوند را فراهم  کند و در نهايت، سبب می شود تا فرد رفتار حکيمانه ای از خود بروز دهد و 
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تعاملّی خردمندانه با محتوای ساير حوزه های يادگيری در دوره های تحصيلی داشته باشد. در قلمرو 
عام اين حوزه ايجاد موقعيت های پرورش تفّکر در برنامه های درسی اهّميت به سزايی دارد؛ مطالعه 
رخدادهای  و  فردی  رفتارهای  بررسی  تحقيق،  روش های  يادگيری  رسانه ها،  نقد  کتاب خوانی،  و 
اجتماعی، داستان گويی و داستان خوانی، ميزگرد، گفت وگو، نوشتن تجربه ها و خاطرات و رخدادها، 
جمله  از  تربيتی  و  درسی  برنامه های  تمام  در  تفّکر  مهارت های  تقويت کنندٔه  روش های  از  بهره گرفتن 
خلق اين موقعيت هاست. عالوه بر اين قلمرو عام تفّکر، قلمرو دومی نيز وجود دارد که عبارت است 
از «تفّکر فلسفی» و مربوط به بنيادی ترين سؤال های انسان دربارٔه هستی و حيات است. اين قلمرو 
ضروری  لذا  می گيرد؛  بر  در  را  متربّيان  کلئه  و  ندارد  اختصاص  خاّصی  رشتٔه  و  تحصيلی  دورٔه  به 
است درس يا دروس خاّصی برای آن در نظر گرفته شود. قلمرو سوم، قلمرو نيمه تخصصی «فلسفه» 
تخصصی،  فلسفی  انديشه ورزی  و  دارد  خاّصی  تحصيلی  رشتٔه  به  اختصاص  که  است  «منطق»  و 
شناخت آرا و نظرات فيلسوفان و نقد و بررسی آنها را در برمی گيرد. در دورٔه ابتدايی قلمرو اّول و دوم 
يعنی قلمرو عام و تفّکر فلسفی قابل پيگيری است. به همين منظور درس تفّکر و پژوهش در جدول 

ساعات درسی پائه ششم ابتدايی پيش بينی شده است. 
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       فصل دوم

آشنايى با برنامة درسى تفّكر و پژوهش

١ــ٢ــ شناخت، تفکّر، تعّقل و حکمت
«تمامی فّعالّيت   ها و فرايندهايی که موجب آگاهی فرد از جهان هستی می شوند شناخت ناميده 

می شود.» (سيف، ۱۳۸۸، ص ۳۴۶)
در برنامٔه درسی ملّی «ابزار شناخت و معرفت حواس، خيال، فکر، عقل، شهود و مکاشفه 
و  هستی  حقيقت  شناخت  در  اساسی  نقش  تعّقل  و  تفّکر  ميان  اين  در  که  است  شده  معّرفی  (قلب) 

سعادت جاويد دارد.» (نگاشت پنجم برنامٔه درسی ملّی، ۱۳۹۰، ص ۱۸)
و  عقل  دستگاه  مولّد  و  منتج  و  جهت دار  منظّم،  قاعده مند،  جريان  فلسفی «تفّکر،  ديدگاه  از 

انديشٔه انسانی برای دستيابی به حقيقت است.۱» (بهشتی، ۱۳۸۱، ص ۱۶۹)
در بيانئه حوزٔه يادگيری تفّکر و حکمت، تفّکر، تعّقل و حکمت به شرح زير تعريف شده است: 
«تفّکر، شناخت از طريق عمل ذهن بر روی اطّالعات دريافت شده و اندوخته های قبلی برای تبديل 
و  قضايا  دادن  ربط  و  تحليل  و  تجزيه  معنای  به  تعّقل  است.  نتيجه  به  دستيابی  و  معلوم  به  مجهول 
سنجش و ارزيابی يافته ها براساس نظام معيار است که از طرق معتبر به دست آمده است. ترکيب 
استوار  و  محکم  متين،  علم  معنای  به  حکمت  است.  حکمت  عمل،  و  نظر  عرصهٔ   در  تعّقل  و  تفّکر 
است. حکمت نظری، دانش دربارٔه واقعيت ها (هست ها)ست. حکمت عملی دربارٔه بهترين رفتار 
انسان برای رسيدن به سعادت و کمال (بايدها و نبايدها) است. براساس اين دوکارکرد، عقل نيز به دو 
بخش نظری و عملی تقسيم می شود؛ تفّکر در حوزهٔ  عقل نظری به حکمت نظری و تفّکر در حوزٔه 

۱ــ منطق دانان و فالسفه با عبارت های مختلفی تفّکر را تعريف کرده اند که بسيار به هم نزديک است. برای اطّالع بيشتر می توانيد به آثار 
زير مراجعه کنيد. مرتضی مطهری، مجموعه آثار، جلد پنجم (کلّيات منطق، ص ۹۹)؛ ابن سينا االشارات و التنبيهات، جلد اّول، ص ۱۰ــ۱۴؛ 

حاج مالهادی سبزواری، شرح المنظومه، ص ۱۸؛ عّالمه طباطبايی، الميزان، جلد دوم، ص ۲۵۲؛ محّمدرضا مظفر، المنطق، ص ۱۹. 
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 عقل عملی به حکمت عملی می انجامد.» (نگاشت پنجم برنامٔه درسی ملّی، ۱۳۹۰، ص۶۸)
«درک و نيل به حقيقت با تفّکر به دست می آيد. به عبارت ديگر، انسان با تفّکر و خردورزی 
«دانای به حقايق» می شود. بنابراين، هر قدر زندگی انسان توام با تفّکر بيشتر و عميق تر باشد، دانای به 
حقايق بيشتر و متعالی تر می شود و به هر ميزان که اين تفّکر کاهش يابد، دانايی نيز اندک خواهد بود. 

اما حقايق چه چيزهايی هستند که می توانيم با تفّکر آنها را بشناسيم؟ حقايق بر دو دسته اند: 
دستٔه اّول از حقايق، واقعيت ها و موجودات جهان هستی و روابط و قوانين حاکم بر آنهاست. 
خدا، فرشتگان، ستارگان، کهکشان، زمين، درختان، حيوان ها، انسان ها و قوانين و روابط ميان آنها 

نمونه هايی از اين حقايق اند.
دستٔه ديگر از حقايق، مربوط به اعمال و رفتار انسان می شوند؛ يعنی خوبی ها، و ارزش هايی 
که هر انسانی بايد در زندگی بدان پايبند باشد: راست گويی، عدالت خواهی، رعايت حقوق ديگران، 

احترام به پدر و مادر، انجام واجبات، دوری از محّرمات، احترام به قانون و … .
عقل، وقتی که در واقعيت ها و موجودات عالم تفّکر می کند تا آنها را بشناسد«عقل نظری» ناميده 
می شود. و آن گاه که می انديشد و فکر می کند تا خوبی ها را از بدی ها، ارزش ها را از ضدارزش ها، 
رفتارهای زيبا را از رفتارهای زشت بازشناسد، آن را «عقل عملی» می نامند.۱ و همٔه اين دانايی ها 
با تفّکر به دست می آيد. از اين رو اميرالمؤمنين علی عليه الّسالم در تعبيری زيبا و لطيف، عقل را به 
درختی تشبيه کرده که ريشٔه آن فکر و ميوه اش سالمت از جهل و پندار زشت است.» (اعتصامی، 

۱۳۸۹، ص ۴) 
با توّجه به آنچه گذشت مضامين برنامٔه درسی تفّکر و پژوهش از دو گروه حقايق نامبرده در باال 
انتخاب شده است، از سوی ديگر در برنامٔه درسی ملّی صالحيت ها و مهارت هايی در پرورش تفّکر و 

تعّقل مورد تأکيد می باشند، اين صالحيت ها عبارت اند از:
 تخّيل

 حّل مسئله
 تفّکر انتقادی
 ابداع و خلق

۱ــ برای مطالعٔه بيشتر در مورد عقل نظری و عقل عملی می توانيد به مجموعه آثار استاد مرتضی مطهری، جلد ۲۲ آشنايی با علوم 
اسالمی؛ و جلد ۸، درس های الهيات شفا مراجعه کنيد.
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 تفّکر سيستمی
 پرسشگری
 کاوشگری

 هدايت مشاهدات
 تحليل

 قضاوت براساس شواهد
 تصميم گيری

 قضاوت براساس نظام معيار
 تأّمل در خود

 خود ارزشيابی بر اساس نظام معيار
 کسب صالحيت به معنای کسب هم زمان دانش، مهارت، و نگرش های مرتبط با يک موضوع 
است به طوری که به منش فرد تبديل شود. در جدول توصيف فّعالّيت   ها در فصل چهارم اين کتاب 
برنامٔه  که  است  اين  توّجه  قابل  نکتٔه  است.  شده  مشّخص  موارد  اين  با  فّعالّيت    هر  ارتباط  پيگيری 
درسی تفّکر و پژوهش بر پرورش توانايی استدالل، کاوشگری، و قضاوت و ارزشيابی، و منش تفّکر 
دانش آموزان تمرکز دارد. تمرکز بر اين موارد به معنای حذف ساير موارد نيست؛ بلکه در سازماندهی 

فّعالّيت   ها نمود اين صالحيت ها آشکارتر است. 

۲ــ۲ــ رويکردهای برنامۀ درسی 
باشد،  تفّکر  مهارت های  آموزش  برنامٔه  يک  آنکه  از  بيش  پژوهش،  و  تفّکر  درسی  برنامٔه   
تلنگری است به کنجکاوی طبيعی کودکان و آنها را در جست وجويشان به دنبال معنا ياری می دهد. 
اين برنامه در پی آن است که جرأت و دّقت انديشمندانٔه کودکان را تقويت  کند و به رشد منش تفّکر 

که در تمام طول زندگی به کار می آيد، کمک  کند. 
انسان  فطرت  از  جنبه  يک  و  دارد  وجود  انسان  افراد  همٔه  در  عام  به صورت  تفّکر  زمينٔه   
است که آموزش و پرورش عهده دار شکوفايی، صحت و سقم، و سرعت و سهولت بخشيدن به آن 
است. در اين جريان گاهی اوقات ممکن است آسيب هايی هم اتّفاق بيفتد لذا بايد اين منش در کودکان 
ديگران  اگر  و  نپردازند،  مغالطه  به  نگويند،  متضاد  خود،  آرای  و  نظرات  بيان  ضمن  که  يابد  پرورش 
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مغالطه کردند بتوانند کشف موضوع کنند. 
واژٔه  دو  از  ابتدايی،  ششم  پائه  پژوهش  و  تفّکر  درسی  برنامٔه  عنوان  در  اينکه  وجود  با   
«تفّکر» و «پژوهش» استفاده شده است، اما اين برنامه به لحاظ چيستی، دو موضوع با دو مفهوم و 
کارکرد متفاوت نيست. اين برنامه به دنبال پرورش تفّکر و تعّقل است که به طور فطری در کودکان 
برنامه  اين  است.  موجود  طبقه بندی های  از  فراتر  دينی  مبانی  در  شده  تعريف  تفّکر  دارد.  وجود 
دينی  مبانی  در  تفّکر  تعريف  با  که  بدهد  قرار  تفّکری  مسير  در  را  دانش آموزان  که  است  آن  پی  در 

هم خوانی دارد. 
تجربی  روش  با  و  ماّدی  پديده های  حوزٔه  در  پژوهش  معنای  به  فقط  پژوهش،  و  تفّکر   
نيست، بلکه پديده های انسانی و اجتماعی و موضوعات اعتقادی را نيز در برمی گيرد و به طور کلی 
در  است.  خلقت  و  خلق،  خدا،  خود،  با  ارتباط  عرصٔه  چهار  در  سؤاالت،  پاسخ  جست وجوی 
آموزش روش پژوهش، تفّکر تجربی بيشتر به دنبال اين است که بگويد چه چيزی به تجربه در می آيد 
اّما در علوم انسانی تفّکر محدود به تجربه نيست و بايد به دانش آموزان کمک کرد از محسوسات باالتر 

رفته و به ماورای تجربه نيز بينديشند. 
 فرايند پرورش تفّکر از حيث دستيابی به نتيجه، گستره ای از فرايند محوری تا نتيجه محوری 
را دربرمی گيرد؛ بدين معنا که در برخی برنامه ها فقط فرايند فکر کردن مهم است و رسيدن به پاسخی 
يکسان مّد نظر نيست؛ در سوی ديگر اين گستره، فرايند به دنبال نتيجه ای يکسان است در ميانٔه طيف، 
هم آزادی عمل در فرايند و هم دستيابی به نوعی اجماع مّدنظر است؛ اما رويکرد فلسفيدن در اين 
نيست، اما  صحيح  کامالً  پاسخ صحيح يا  تنها  پاسخی است که اگر چه  دستيابی به  برنامه در جهت 

پاسخی قابل دفاع، برگرفته از اجماع نظرات، و پذيرفته تر از ساير پاسخ هاست. 

۳ــ۲ــ اهداف برنامۀ  درسی 
پيگيری  مدونی  درسی  برنامٔه  براساس  قبلی  پايه های  در  تفّکر  پرورش  برنامٔه  اينکه  به  توّجه  با 
براساس  يک سو  شمار می آيد که از  گذار به  دورٔه  در  برنامه ای  ششم  پائه  در  برنامه  اين  نشده است 
اهداف تحقق يافتٔه انواع و مهارت های تفّکر در برنامه های درسی پنج پائه قبلی بنا شده است و از 
سوی ديگر به دنبال پر کردن شکاف های موجود و پيوند بين اين خرده مهارت ها و رسيدن به سطح 

باالتری از صالحيت تفّکر و پژوهش است. 
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هدف کلی
 کسب صالحيت های پايه و صفات و ويژگی های منش تفّکر 

اهداف خاص
 توانايی به کارگيری روش های مناسب برای پاسخگويی به کنجکاوی خود در چهار عرصٔه 

ارتباط با خود، خدا، خلق، خلقت. 
 توانايی استنباط، استدالل و نتيجه گيری 
 کسب صفات و ويژگی های منش تفّکر

 کسب نگرش های درست نسبت به يافته های علمی 
 توانايی قضاوت در مورد اعمال و رفتار خود و ديگران و آگاهی نسبت به نتايج و پيامدهای 

آن
عالوه بر اهداف خاّص برنامٔه درسی تفّکر و پژوهش، اهداف ديگری را نيز می توان در آن دنبال 
کرد که با برخی از اهداف ساير حوزه های يادگيری مشترک است. از طريق روش ها و مضامينی که 

در اين برنامه به کار گرفته می شود اهداف مشترک نيز تحقق خواهند يافت. 
اهداف مشترک

 توانايی برقراری ارتباط فردی و ميان فردی
 توانايی درک پديده ها، رويدادها و قوانين جهان آفرينش به عنوان آيات الهی

 خود يادگيری و خودسازی مستمر و مادام العمر
 شناخت و درونی سازی ارزش های اخالقی و پرهيز از رذائل 

 فهم و جانب داری از ارزش های دينی 

۴ــ۲ــ انتظارات عملکردی
يکی از ويژگی های آموزش های يادگيرنده محور اين است که اهداف کلّی نوشته می شوند.   
در اين برنامه نيز اين ويژگی رعايت شده است لذا سطح دستيابی به اين اهداف در پائه ششم ابتدايی، 
تحت عنوان انتظارات عملکردی مشّخص شده است. انتظارات عملکردی آن چيزی است که قرار 

است دانش آموزان حين و پس از انجام فّعالّيت   ها در عمل خود آن را به نمايش بگذارند.
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انتظارات عملکردی خاص
 طرح پرسش های مناسب و تشخيص مسئله

 شناسايی و تشخيص منابع و شيوه های مناسب جمع آوری اطّالعات 
 کار بر روی اطّالعات و اندوخته ها برای تبديل مجهول به معلوم

 برنامه ريزی برای دستيابی به پاسخ سؤاالت خود
 پيش بينی نتايج و پيامدها و بروز رفتار خردمندانه 

 شناسايی تفاوت ها، شباهت ها و رابطه ها
 استفاده از زبان صحيح و دقيق برای توضيح ايده ها و تصميم های خود

 استنباط و نتيجه گيری از يافته ها
 سنجش اطّالعات، ارزيابی و به چالش کشيدن ايده ها و اعمال خود و ديگران 

 همفکری با ديگران در حّل مسائل و مشکالت
گوش  هيجان،  کنترل  نوبت،  (رعايت  کالس  پژوهشی  اجتماع  در  گفت  وگو  آداب  رعايت   

دادن مؤثّر و احترام به عقايد ديگران، انعطاف  پذيری، حق طلبی و انصاف در گفت وگوها)
 ارزشمند دانستن مطالعه و پژوهش

 اصالح و ارتقای نگرش های خود نسبت به پژوهش و يافته های علمی
همانند اهداف، عالوه بر انتظارات خاّص برنامٔه درسی تفّکر و پژوهش، انتظارات عملکردی 
ديگری را نيز می توان در آن دنبال کرد که با برخی انتظارات عملکردی در ساير حوزه های يادگيری 
مشترک است، از طريق روش ها و مضامينی که در اين برنامه به کار گرفته می شود انتظارات عملکردی 

مشترک نيز تحقق خواهند يافت. 
انتظارات عملکردی مشترک

 بررسی پديده ها و روابط بين آنها
 بررسی قوانين حاکم بر روابط بين پديده ها 
 بروز عمل اخالقی در مراودات روزانٔه خود

 استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود
 شناسايی راه های چگونگی يادگيری خود

 به کارگيری مهارت های اجتماعی همدلی، مشارکت، توافق، مخالفت، مذاکره و گفت وگو 
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 جانب داری از ارزش های دينی

در صفحۀ بعد جدول رابطۀ اهداف و انتظارات عملکردی آورده شده است. در اين 
نوشته  عملکردی  انتظارات  چپ  سمت  ستون  در  و  اهداف  راست  سمت  ستون  در  جدول 
شده است. محتوای جدول نشان می دهد که در پايۀ ششم در مورد هر هدف، دانش آموزان 

به چه سطحی از عملکرد بايد دست يابند.
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انتظارات عملکردیاهداف

ص
ی خا
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ا

 شناسايی تفاوت ها، شباهت ها و رابطه ها توانايی استنباط، استدالل، و نتيجه گيری
 استفاده از زبان صحيح و دقيق برای توضيح ايده ها و 

تصميم های خود
 استنباط و نتيجه گيری از يافته ها

 توانايی به کارگيری روش های مناسب برای 
پاسخگويی به کنجکاوی خود در چهار 

عرصٔه ارتباط با خود، خدا، خلق، خلقت. 

 طرح پرسش های مناسب و تشخيص مسئله
 شناسايی و تشخيص منابع و شيوه های مناسب 

جمع آوری اطّالعات 
 برنامه ريزی برای دستيابی به پاسخ سؤاالت خود
 کار بر روی اطّالعات و اندوخته ها برای تبديل 

مجهول به معلوم
 همفکری با ديگران در حّل مسائل و مشکالت کسب صفات و ويژگی های منش تفّکر

 رعايت آداب گفت و گو در اجتماع پژوهشی کالس 
(رعايت نوبت، کنترل هيجان، گوش دادن مؤثّر و 

احترام به عقايد ديگران، انعطاف  پذيری، حق طلبی و 
انصاف در گفت وگوها)

 کسب نگرش های درست نسبت به 
يافته های علمی 

 ارزشمند دانستن مطالعه و پژوهش
 اصالح و ارتقای نگرش های خود نسبت به پژوهش و 

يافته های علمی
 توانايی قضاوت دربارٔه اعمال و رفتار 

خود و ديگران و کسب بصيرت نسبت به 
نتايج و پيامدهای آن

 سنجش اطّالعات، ارزيابی و به چالش کشيدن ايده ها 
و اعمال خود و ديگران

 پيش بينی نتايج و پيامدها و بروز رفتار خردمندانه 

جدول ١ــ٢ــ رابطۀ اهداف و انتظارات عملکردی
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٥ــ۲ــ اصول حاکم بر برنامۀ  درسی
از  برگرفته  درسی  برنامه های  بر  حاکم  کلّی  اصول  بر  عالوه  پژوهش  و  تفّکر  درسی  برنامٔه   
برنامٔه درسی ملّی، بايد از اصول خاّصی نيز پيروی کند. اين اصول نيز از داللت های آشکار و ضمنی 
برنامٔه درسی ملّی برگرفته شده اند که می توان آنها را در سه دستٔه اصول حاکم بر انتخاب و سازماندهی 
محتوا، اصول حاکم بر روش های ياددهی ــ يادگيری، و اصول حاکم بر روش های ارزشيابی به شرح 

زير تبيين کرد. 
۱ــ٥ــ۲ــ اصول حاکم بر انتخاب و سازماندهی محتوا

 در انتخاب و سازماندهی محتوا بايد به تفاوت های ناشی از محيط زندگی (شهری، روستايی، 
عشايری، فرهنگی و جغرافيايی)، جنسيتی و فردی دانش آموزان توّجه کرد. 

طبقه بندی  کلّی  اهداف  پنج گانهٔ   عناصر  قالب  در  که  مشترک  يادگيری های  و  صالحيت  ها   
شده اند بايد در سازماندهی محتوای برنامهٔ   درسی اّولويت داشته باشند. 

و  خوديادگيری  جهت  را  مناسب  و  الزم  زمينه های  و  انگيزش  توان،  بايد  برنامه    محتوای   
خودسازی مادام العمر برای متربّيان فراهم کند. 

 در طّراحی فّعالّيت   های ياددهی ــ يادگيری بايد از تمرين ها و تکاليف تکميلی، توسعه ای و 

انتظارات عملکردیاهداف

رک
مشت

دی 
کر
عمل

ت 
ارا

نتظ
و ا

ف 
هدا

ا

 توانايی برقراری ارتباط فردی و ميان 
فردی

 به کارگيری مهارت های اجتماعی همدلی، مشارکت، 
توافق، مخالفت، مذاکره و گفت وگو 

 توانايی درک پديده ها، رويدادها و قوانين 
جهان آفرينش به عنوان آيات الهی

 بررسی پديده ها و روابط بين آنها
بررسی قوانين حاکم بر روابط بين پديده ها

 خوديادگيری و خودسازی مستمر و 
مادام العمر

 استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود
 شناسايی راه های چگونگی يادگيری خود

 شناخت و درونی سازی ارزش های 
اخالقی و پرهيز از رذائل 

 بروز عمل اخالقی در مراودات روزانٔه خود

 جانب داری از ارزش های دينی فهم و جانب داری از ارزش های دينی 
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خّالق برای تقويت و تثبيت آموخته ها استفاده شود. 
 مضامين مورد استفاده در برنامٔه درسی تفّکر و پژوهش بايد برگرفته از چهار عرصٔه ارتباط 

با خود، خدا، خلق، خلقت باشند. 
۲ــ٥ــ۲ــ اصول حاکم بر روش های ياددهی ــ يادگيری

 برنامٔه درسی بايد از روش های متنوع مانند: تعّقل، تجربه، بحث و گفت وگو، عبرت آموزی، 
جدال احسن، تهذيب نفس بهره بگيرد. 

و  تعليم  امر  دست اندرکاران  و  دانش آموزان  برای  متنوعی  فرصت های  بايد  درسی  برنامٔه   
تربيت جهت به کارگيری راهبردهای آموزش و ارزشيابی، و منابع متعدد و متنوع يادگيری (مواد و 

رسانه های آموزشی، فضا و اشخاص) فراهم سازد. 
 روش ها بايد به گونه ای باشند که به ترکيب تفّکر و تعّقل در عرصهٔ  نظر و عمل منجر شوند. 
 روش ها بايد به ايجاد حلقه های کند وکاو که دارای کنش و واکنش شناختی و عاطفی باشند 

منجر شوند. 
۳ــ٥ــ۲ــ اصول حاکم بر روش های ارزشيابی پيشرفت تحصيلی

 راهبردهای ارزشيابی بايد زمينه  را برای خود راهبری در يادگيری، درک اهداف، يادگيری 
هميارانه و توانايی خود ارزشيابی فردی و گروهی فراهم سازد. 

 ارزشيابی پيشرفت تحصيلی بايد با توّجه به عناصر تفّکر، ايمان، علم، عمل و اخالق صورت 
گيرد و نتايج آن به صورت کّمی و کيفی ارائه  شود. 

 ارزشيابی پيشرفت تحصيلی بايد با ارائٔه بازخوردهای الزم به يادگيرنده کمک کند تا ضمن 
شناسايی نقاط ضعف و قّوت، برای کيفيت بخشی به زندگی و اعتالی خود در زمينهٔ  عناصری چون 

تفّکر، ايمان، اخالق، علم و عمل اقدام کند. 
امنيت  و  آرامش  احساس  که  باشد  گونه ای  به  بايد  برنامه  اين  تحصيلی  پيشرفت  ارزشيابی   

خاطر دانش آموزان را جهت مشارکت در فّعالّيت   ها تضمين کند. 
شناختی و  پايانی،  تکوينی و  گروهی،  ارزشيابی فردی و  ابزار جمع آوری اطّالعات جهت   
فراشناختی، بايد به گونه ای پيش بينی شود که اطّالعات جمع آوری شده در هر جلسه و دورٔه ارزشيابی، 

امکان ارزشيابی پايانی را فراهم سازد. 
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٦ــ۲ــ مضامين برنامۀ تفکّر و پژوهش پايۀ ششم
برای دستيابی به اهداف برنامٔه درسی تفّکر و پژوهش مضامين يا تم هايی مورد استفاده قرار 
می گيرند. فهرستی از اين مضامين در زير آورده شده است. در کتاب راهنمای معلّم مضامين براساس 
ترتيب حروف الفبا تنظيم شده اند و اين ترتيب به معنای اّولويت در اهّميت يا اجرا نيست. برخی از 
يا  معلّم ساخته  فّعالّيت   های  طّراحی  در  گرفته اند.  قرار  مّد نظر  يادگيری  فّعالّيت   های  طّراحی  در  آنها 

غيرتجويزی می توان از هر يک از مضامين بهره گرفت. 
 آرزوها، روياها، امکانات و احتماالت

 به گونه ای ديگر ديدن وقايع و حوادث (بررسی همه جانبٔه وقايع و حوادث در شرايط و مناظر 
متفاوت)

 تضاد
 تعلق، جفت سازی (دسته بندی اشيا، واژه ها، معيارها و … )

 تنّوع، تفاوت
 روابط
 پديده ها

 وقايع و داستان های تاريخی
 حوادث طبيعی، جغرافيايی

 زبان 
 زيبايی، کمال

 طمع و بلندپروازی، کمال جويی
 علّت و معلول، پيامدها

 کشف معانی
 مالک، معيار، ارزش

 منطق، در جست و جوی معنا
 هويّت
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٧ــ۲ــ نقش ها (معّلم، يادگيرنده، خانواده، مدير)
زير  شرح  به  برنامه  مخاطبان  نقش های  مذکور  اصول  به  توّجه  و  برنامه  اهداف  تحّقق  برای 

است. 
و  حقيقت جويی  بودن،  فّعال  کردن،  مشارکت  ايده پردازی،  و  ايده يابی  دانش آموزان  نقش   
حق طلبی، هويت يابی، شناخت و درونی سازی ارزش ها، خوديادگيری، فراشناخت نسبت به چگونگی 
يادگيری خود می باشد؛ اين نقش ها در طّراحی فّعالّيت   ها، تعيين مواد و وسايل، اجرا، و ارزشيابی 

مورد تأکيد می باشد، و ساير موارد با محوريت نقش دانش آموزان طّراحی می شوند. 
بر  عالوه  می بايد  معلّمان  لذا  است.  فّعالّيت    طّراحی  و  انتخاب گری،  اجرا،  معلّمان  نقش   
شرکت در دوره های آموزشی تالش نمايند از طريق دستيابی به منابع الزم، هر سه سطح صالحيت را 

در خود ارتقا دهند. 
 نقش اّوليا حمايت از ايده های اساسی برنامه و تسهيل گری است؛ اين نقش به حّدی است 
که موجب دخالت در روند و جهت پرورش تفّکر دانش آموز نشود. لذا توجيه اّوليا به طرق ممکن از 
جمله جلسات حضوری، ارسال بروشور، آموزش از طريق رسانه های جمعی ضرورت پيدا می کند. 
 نقش مديران پشتيبانی از ايده های اساسی برنامه و تسهيل گری جهت اجرای مناسب تر برنامه 
مديران،  عمومی  گردهمايی های  و  حضوری  آموزش های  جلسات  در  شرکت  لذا  است؛  مدرسه  در 

بازديد از کالس های پرورش تفّکر در مدرسه ضرورت پيدا می کند. 

۸ ــ٢ــ منابع (محيط، مواد و رسانه های آموزشی)
 بستٔه آموزشی برنامٔه درسی تفّکر و پژوهش از اجزای به هم پيوسته ای تشکيل شده است 
که برای اجرای برنامه ضروری است. مهم ترين اين اجزا کتاب راهنمای معلّم، کتاب کار، و فيلم ها 
معنا  ديگری  بدون  آموزشی است. طّراحی اين اجزا به گونه ای است که وجود يکی  داستان های  و 
به  است؛  شده  تشريح  جلسه  هر  يادگيری  فّعالّيت   های  معلّم  راهنمای  کتاب  چهارم  فصل  در  ندارد. 
منظور برانگيزاندن پرسش های اّولئه مشارکت کنندگان، از يک محّرک مانند يک ويديو کليپ، يک 
تصوير، يک شعر، قطعه ای از متن، يا هر چيز ديگری که کنجکاوی و ايده های اّولّيه را تحريک کند، 
به طور  داستان  کتاب های  بازی ها،  فيلم ها،  از  استفاده  چگونگی  فّعالّيت    شرح  در  می کنند.  استفاده 
مشّخص تعيين شده است. پرسش ها و فّعالّيت   های کتاب کار دانش آموزان نيز به گونه ای نوشته شده 
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که دانش آموزان با خواندن آن از قبل نتوانند فّعالّيت   کالس را حدس بزنند، آموزگار نيز بدون کتاب 
راهنمای معلّم نمی تواند فّعالّيت   ها را اجرا کند. لذا تهئه هم زمان اجزای بستٔه آموزشی برای اجرای 

برنامه ضروری است. 
منابع مورد نياز اجرای اين برنامه به شرح زير است:

 منابعی که توسط سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی توليد می شود. 
 کتاب معلّم (راهنمای معلّم در پرورش تفّکر)

 کتاب کار دانش آموز شامل برگه های کار و برگه های خودارزشيابی 
 منابعی که توسط استان، منطقه، مدرسه، معلّم، و گاهی خانواده ها تأمين می شود.  

 منابع خواندنی (کتاب های داستان، کتاب های مرجع، روزنامه ها و مجّالت و … )
 منابع ديداری ــ شنيداری (تصاوير، فيلم ها، نوارهای شنيداری)
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بديهی است هر کتاب داستانی برای اجرای برنامٔه درسی تفّکر و پژوهش مناسب نيست؛ در 
است.  شده  معّرفی  مناسب  داستان  کتاب های  انتخاب  معيارهای  معلّم  راهنمای  کتاب  سوم  بخش 
که  است  شده  توليد  آموزشی  رسانه های  و  تکنولوژی  دفتر  توسط  نيز  منتخب  آموزشی  فيلم های 
مدارس می توانند آن را تهّيه  کنند و در اختيار معلّمان قرار دهند. در صورتی که در برخی مدارس 
نيمه تجويزی (انتخابی)  بخش  ديگر  فّعالّيت   های  از  باشد  نداشته  وجود  فيلم  نمايش  امکان 

به عنوان جايگزين استفاده خواهد شد. 

با توّجه به پيش بينی اجزای بستٔه آموزشی توسط سازمان پژوهش و برنامه ريزی 
آموزشی، استفاده از کتاب های کار و تمرين تفّکر و پژوهش موجود در بازار کتاب در 
که  معيارهايی  براساس  فيلم  و  داستان  کتاب های  از  استفاده  نيست.  مجاز  درس  اين 
در فصل سوم ارائه شده است برای کاربرد در فّعالّيت   های بخش غيرتجويزی برنامه 

مجاز است. 

۹ــ۲ــ شيوۀ ارزشيابی پيشرفت تحصيلی
يک شيوه نامٔه نظام مند ارزشيابی، بايد مؤلّفه هايی چون تعريف، نقش و جايگاه ارزشياب، زمان 
نمره گذاری  سيستم  قضاوت،  معيارهای  اطّالعات،  گردآوری  روش های  و  ابزار  ارزشيابی،  دورٔه  و 
شيوه نامٔه  مؤلّفه های  برنامه  اين  در  سازد.  روشن  را  ارزشيابی  نتايج  از  استفاده  نوع  و  بازخورد،  و 

ارزشيابی به شرح زير تبيين می شود. 
ارزشيابی کننده: در برنامٔه تفّکر و پژوهش نقش ارزشياب بر عهدهٔ معلّم و دانش آموزان توأمان 
است. خودارزشيابی در اين برنامٔه جايگاه ويژه ای دارد؛ زيرا فراشناخت نسبت به چگونگی يادگيری 
بهترين داور در اين مورد خود دانش آموز  برنامه است و  عملکردی  انتظارات  خود يکی از مهم ترين 

است. 
زمان و دورۀ ارزشيابی: ارزشيابی پيشرفت تحصيلی اين برنامه از نوع ارزشيابی فرايندی 
يادگيرنده وارسی عملکرد خود  است که به صورت مستمر انجام می شود. در ارزشيابی مستمر نقش 
به منظور شناسايی نقاط ضعف و قّوت خود و تالش برای بهبود عملکرد آينده می باشد. نقش معلّم در 
ارزشيابی مستمر شناسايی نقاط ضعف و قّوت خود و برنامه و انجام اقدامات جبرانی برای بهبود آموزش 
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از يک سو و تصميم گيری درخصوص ارتقای دانش آموز از سوی ديگر است. 
در ارزشيابی مستمر اقدامات زير توسط دانش آموز انجام می گيرد:

 تکميل برگٔه خودارزيابی بعد از اجرای هر چهار جلسه، با بررسی فّعالّيت   های انجام گرفته 
در کتاب کار 

 تکميل برگٔه خودارزيابی کلّی در پايان هر نوبت
در ارزشيابی مستمر اقدامات زير توسط معلّم انجام می گيرد:

 تکميل برگٔه ثبت مشاهدات يا سياهٔه رفتار در هر جلسه برای ۴ الی ۵ دانش آموز، حداقل 
دو بار برای يک دانش آموز در هر نيمسال تحصيلی 

 بررسی و ارزيابی فّعالّيت   های کتاب کار دانش آموزان، براساس معيارهای کامل، درست و 
دقيق بودن فّعالّيت   انجام شده، دو بار در هر نيمسال

 بررسی و ارزيابی برگه های خودارزيابی دانش آموزان، براساس معيارهای کامل، درست و 
دقيق بودن فّعالّيت   انجام شده، دو بار در هر نيمسال

ابزار و روش های ارزشيابی: انتخاب روش ها و ابزار متنوع و مناسب ارزشيابی پيشرفت 
از  بخش  اين  غنی  شدن  راستای  در  وپرورش،  آموزش  مسائل  مهم ترين  از  يکی  عنوان  به  تحصيلی 
فرايند آموزش، نقشی مهم ايفا می کند. در جمع آوری اطّالعات جهت ارزشيابی پيشرفت تحصيلی 

اين برنامه از دو نوع ابزار استفاده می شود.
١ــ برگٔه ثبت مشاهدات يا سياهٔه رفتار که توسط معلّم برای هر جلسه تکميل می شود.

٢ــ کتاب کار که نقش پوشٔه  کار دانش آموز را از ابتدا تا انتهای سال تحصيلی ايفا می کند. 
 دانش آموزان نتايج ارزيابی از کار خود را در برگٔه خود ارزيابی در کتاب کار ثبت 

می کنند. 
 فّعالّيت   های انجام شده در کتاب کار دانش آموز، در دوره های زمانی پيش بينی شده، 

توسط معلّم و دانش آموز بررسی و ارزش گذاری می شود. 
 آموزگاران نتايج بررسی کتاب کار دانش آموز را در دفتر ارزشيابی پيشرفت تحصيلی 

به ثبت می رسانند. 
سيستم نمره گذاری: سيستم نمره گذاری اين برنامه تابع نظام کلّی ارزشيابی پيشرفت تحصيلی 
دانش آموز  ارزيابی  به  نمره   ۱۰ تحصيلی  نيمسال  هر  در  است.  نمره ای   ۲۰ سيستم  يعنی  ششم  پائه 
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اختصاص  کار  کتاب  فّعالّيت   های  انجام  چگونگی  به  نمره   ۱۰ و  مشاهدات  ثبت  برگه های  براساس 
انجام  در  دانش آموز  عملکرد  صّحت  به  نمره   ۵ کار،  کتاب  ارزيابی  و  بررسی  نمرٔه   ۱۰ از  می يابد؛ 

خودارزيابی ها و ۵ نمره به صّحت و دّقت در انجام فّعالّيت   های کتاب کار اختصاص می يابد. 
نکات حائز اهّميت اين است که :

 خودارزيابی در نمرٔه  دانش آموز تأثيری ندارد. اين امر در نگاه اّول ممکن است موجب بی اهّميت 
جلوه نمودن خودارزيابی و نتايج آن تلّقی شود. اما با توّجه به نقش آن در ارتقای شناخت دانش آموز 

نسبت به خود و بهبود توانايی فراشناخت او خودارزيابی در اين برنامه، جايگاه ويژه ای می يابد. 
می شود  داده  معلّم  توسط  که  نمراتی  و  دانش آموزان  خودارزيابی  برگه های  از  استفاده  در   

کامل، درست و دقيق انجام دادن خودارزيابی ها مالک و معيار بررسی است. 
 هنگام بررسی برگه های خودارزيابی  دانش آموزان، ممکن است معلّم پی ببرد که دانش آموز 
توانايی های خود را کمتر يا بيشتر از حّد واقعی ارزيابی کرده است؛ در اين صورت پيشنهاد می شود 
هنگام بررسی خودارزيابی ها گفت و گويی مختصر با دانش آموز مورد نظر انجام شود. در اين گفت وگو 

دربارٔه معيارهای قضاوت در مورد خود برای رسيدن به صّحت و دّقت توافق می شود.



٢٣

جدول ٢ــ٢ــ ارزشيابی پيشرفت تحصيلی برنامه درسی تفّکر و پژوهش در يک نگاه

ابی
زشي

 ار
وع

ن

نمرهزمان انجاممعيارابزارارزشياب

دی
راين

ف

دانش آموز

برگه های خودارزيابی در 
بعد ازهر چهار کامل و دقيق نوشتن فّعالّيت   ها کتاب کار دانش آموز

ــفّعالّيت  

برگٔه خودارزيابی 
نيمسال

مطابق سياهٔه رفتار آخر کتاب 
کار

در هر نيمسال 
ــتحصيلی

آموزگار

مطابق برگٔه پيشنهادی در کتاب برگٔه ثبت مشاهدات
راهنمای معلّم

هر جلسه برای 
تعدادی از 
دانش آموزان

۱۰

برگٔه خودارزيابی کتاب 
کار دانش آموز

صّحت و دّقت در انجام 
۵دو بار در هر نيمسالخودارزيابی

برگٔه فّعالّيت   کتاب کار 
دانش آموز

صّحت و دّقت در انجام 
۵دو بار در هر نيمسالفّعالّيت   های کتاب کار

۲۰جمع نمرات
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جدول ٣ــ٢ــ برگه پيشنهادی ثبت مشاهدات
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مالحظاتبي

هنگام مشاهدٔه فيلم، شنيدن داستان، صحبت ديگران، توّجه می کند. ۱

سؤال هايی می پرسد که پاسخ آن در فّعالّيت   هايی که انجام شده نمی باشد. ۲

به نظر ديگران با تأّمل می نگرد و با پرسش مناسب، ديگران را به توضيح ۳
نظرات خود تشويق می کند. 

آداب گفت و گو را در اجتماع پژوهشی کالس رعايت می کند. ۴

برای توضيح ايده ها و تصميم های خود از زبان صحيح و دقيق استفاده ۵
می کند. 

در مباحثات نظراتش غيرتکراری است و سير تکاملّی دارد. ۶

برای تبيين نظر خود استدالل می کند. توانايی دفاع منطقی از نظر خود ۷
را دارد. 

تفاوت ها، شباهت ها و روابط بين پديده ها، وقايع، يا اجزای آنها را ۸
شناسايی و بيان می کند. 

با بررسی مسئله، راه های يافتن پاسخ سؤال را تشخيص می دهد. ۹

برای حّل مسئله به روش های مختلف اطّالعات جمع آوری می کند. ۱۰

از عملکرد عجوالنه و بدون فکر پرهيز می کند. ۱۱

تحّمل شنيدن نظر ديگران را دارد و در صورت لزوم نظر خود را اصالح ۱۲
می کند. 

در برخورد با پديده ها و مسائل زود قضاوت نمی کند. ۱۳

به هنگام نقد، قضاوت و ارزشيابی از معيار مناسب استفاده می کند. ۱۴

قادر به توضيح احساسات و تجربيات، و ارزيابی خود در مواجهه با يک ۱۵
موقعيت يادگيری است. 

مقياس 
عملکرد
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برگۀ خودارزيابی پس از هر چهار فّعالّيت   در کتاب کار دانش آموزان

                             خودارزيابی 
     

١ــ با بررسی فّعالّيت   های جلسات گذشته ی تفّکر و پژوهش، چه چيزهايی يادگرفتيد؟
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

…………………
٢ــ انجام چه کارهايی به شما کمک کرد تا بهتر ياد بگيريد؟

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

…………………
٣ــ با بررسی نوشته های خود در صفحات قبلی کتاب کار، جدول زير را کامل کنيد.

نکات مثبت درباره ی نوشته های 
من

نوشته های  درباره ی  منفی  نکات 
من

موارد دوست داشتنی درباره ی 
فّعالّيت   ها



سياهه ی رفتار خودارزيابی نيمسال اّول و دوم
با توّجه به فّعالّيت   هايی که از ابتدای سال تحصيلی تاکنون در درس تفّکر و پژوهش انجام داديد. 

جدول زير را تکميل کنيد.
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هنگام مشاهدٔه فيلم، شنيدن داستان، صحبت ديگران، با دّقت توّجه می کنم.۱

سؤال هايی می پرسم که پاسخ آن در فّعالّيت   هايی که انجام شده نيست.۲

به نظر ديگران با تأّمل گوش می دهم و با پرسش مناسب، ديگران را به توضيح نظرات خود تشويق می کنم.۳

هنگام گفت  وگو با ديگران به احساسات آنها توّجه می کنم.۴

هنگام گفت  وگو با ديگران فرياد نمی زنم، بغض نمی کنم، صدايم را بلند نمی کنم، ولی در عوض، آرام، واضح ۵
و محکم صحبت می کنم.

هنگام گفت وگو با دانش آموزان، از مشاجره با آنها و موضع دفاعی گرفتن در برابر آنان، خودداری می کنم.۶

برای توضيح ايده ها و تصميم های خودم از زبان صحيح و دقيق استفاده می کنم.۷

در گفت وگو ها سعی می کنم نظراتم تکراری نباشد و هر بار کامل تر شود.۸

می توانم از نظر و عقيده خود با دليل دفاع کنم.۹

هنگام گفت وگوی کالسی به نظرات دوستانم اشاره می کنم.۱۰

تفاوت ها، شباهت ها و روابط بين پديده ها، وقايع، يا اجزای آنها را شناسايی و بيان می کنم.۱۱

با بررسی مسئله، راه های يافتن پاسخ سؤال را تشخيص می دهم.۱۲

روش های مختلف جمع آوری اطّالعات را برای يافتن پاسخ پرسش هايم به کار می برم. ۱۳

از عملکرد عجوالنه و بدون فکر پرهيز می کنم. ۱۴

تحّمل شنيدن نظر ديگران را دارم و در صورت لزوم، نظر خود را اصالح می کنم.۱۵

در برخورد با پديده ها و مسائل زود قضاوت نمی کنم.۱۶

به هنگام قضاوت در مورد کار و رفتار خودم و ديگران از معيار مناسب استفاده می کنم.۱۷

قادر به توضيح احساسات و تجربيات، و ارزيابی خود در مواجهه با يک موقعيت يادگيری هستم. ۱۸

در انجام فّعالّيت   های خارج از کالس نهايت سعی خود را به کار بردم.۱۹

در تکميل برگه های خود ارزيابی با دّقت و براساس واقعيت عمل کردم.۲۰

فراوانی (تعداد) هر ستون 

مقياس  عملکرد
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يف
موارد توصيفیرد

۱
که: ………………………………………………… بود  اين  آموختم  که  را  چيزی  مهم ترين 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

۲
که: ………………………………………………… بود  اين  من  عالقه ی  مورد  فّعالّيت   های 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

من در……………………………………………………………………………………۳
………………………………………………………………………. پيشرفت کرده ام.

زمينه ی ………………………………………………………………………۴ در  بايد  من 
…………………………………………………………………………   بيشتر کارکنم.

۵
به خودم افتخار می کنم به دليل اينکه: ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………

۶
وقتی به کارهايم نگاه می کنم، احساس می کنم: ………………………………………………
………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………

نام و نام خانوادگی دانش آموز: امضا
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۱۰ــ۲ــ برنامۀ آموزشی
بيشتر  است.  فّعالّيت    جلسه  مبنای  بر  پژوهش  و  تفّکر  درسی  برنامٔه  در  آموزش  ساختار 
طول  برای  فّعالّيت    جلسه   ۳۰ تعداد  می شود.  اجرا  جلسه  دو  در  برخی  و  جلسه  يک  در  فّعالّيت   ها 
سال تحصيلی پيش بينی شده است. در طّراحی فّعالّيت    های برنامٔه درسی تفّکر و پژوهش سه بخش 
برنامه،  تجويزی  منظور از بخش  گرفته شده است.  غيرتجويزی در نظر  نيمه تجويزی، و  تجويزی، 
فّعالّيت   هايی است که اجرای آن برای تمام کالس ها الزامی و تعداد جلسات آن ۲۰ جلسه می باشد. 
بخش دوم شامل فّعالّيت   های نيمه تجويزی است که معلّم می تواند از بين ۱۲ فّعالّيت   پيشنهادی ۳ 
آورد.  در  اجرا  به  و  کند  انتخاب  دانش آموزان  و  کالس  نياز  با  متناسب  جلسه،   ۳ برای  را  فّعالّيت    
اجرای اين ۳ جلسه، به تشخيص معلّم، می تواند ما بين فّعالّيت   های تجويزی يا پس از آن يعنی در هر 
زمان از سال تحصيلی انجام گيرد. بخش سوم شامل ۳ جلسٔه غيرتجويزی يا اختياری است که 
در آن معلّم، متناسب با نيازهای کالس به طّراحی فّعالّيت   می پردازد. در صورتی که طّراحی فّعالّيت   
در مدرسه امکان نداشته باشد ۳ جلسٔه غيرتجويزی نيز با استفاده از فّعالّيت   های باقيمانده از بخش 

نيمه تجويزی انجام خواهد گرفت. 
زمان در اختيار برنامه تفّکر و پژوهش به طور معمول حدود۳۰ جلسه در طول سال تحصيلی 

می باشد؛
 اجرای ۲۰ جلسه فّعالّيت   کامالً مطابق با فّعالّيت   های تجويزی (الزامی)

 اجرای ۳جلسه فّعالّيت   با انتخاب از بين ۱۲ جلسه پيشنهادی نيمه تجويزی (انتخابی)
و  معلّم  توسط  شده  طّراحی  فّعالّيت   های  براساس  غيرتجويزی  فّعالّيت    جلسه   ۳ اجرای   

دانش آموزان (اختياری)
 اجرای ۴ جلسه ارزشيابی براساس بررسی فّعالّيت   های انجام شده در کتاب کار (هر دو ماه 

يک جلسه)

۱١ــ۲ــ ارتباط برنامۀ درسی تفکّر و پژوهش و ساير دروس پايه
شايد مانند بسياری از افراد اين سؤال برای شما نيز مطرح شود که مگر حوزه های يادگيری 
شما  پاسخ  است؟  چگونه  ديگر  دروس  با  درس  اين  ارتباط  يا  نمی پردازند؟  تفّکر  پرورش  به  ديگر 
اين است که همٔه حوزه های يادگيری به پرورش مهارت های تفّکر می پردازند. در کتاب های درسی 
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پايه های مختلف دورهٔ  ابتدايی پرسش ها و فّعالّيت   هايی را می توان يافت که به پرورش مهارت هايی چون 
طبقه بندی، رديف کردن، الگويابی، الگوسازی، پيش بينی، فرضيه سازی، قياس، و غيره پرداخته اند؛ 
همٔه اينها مهارت های تفّکر هستند اما معنای تفّکر و تعّقل در برنامٔه درسی ملّی فراتر از مهارت های 
تفّکر است. اين برنامه به دنبال پرورش صالحيت های پايه و منش تفّکر براساس نقشه ای نظام مند و 
منسجم است و پيش بينی اين حوزه نيز به همين منظور بوده است. از سوی ديگر برنامه ای که برای 
ساعت تفّکر و پژوهش پائه ششم پيش بينی شده، خاّص اين ساعت نيست، بلکه رويکرد و روش اين 
برنامه را در هر درس و ساعتی می  توان به کار گرفت. مضامين فّعالّيت   ها به گونه ای انتخاب شده اند که 

نشان دهند در موضوعات درسی ديگر چگونه می توان اين رويکرد و روش را به کار گرفت. 

۱٢ــ۲ــ اجرای برنامۀ درسی تفکّر و پژوهش در کالس های چند پايه
برای اجرای برنامٔه درسی تفّکر و پژوهش در کالس های چند پايه با تعداد محدود دانش آموزان 
پائه ششم می توان از روش گروه بندی دانش آموزان پايه های نزديک و متجانس استفاده کرد. در اين 
کند و کاو  حلقه های  ايجاد  برای  ششم  پائه  دانش آموزان  کنار  در  پنجم  پائه  دانش آموزان  از  روش 
و  تقسيم  بخش  دو  به  نيمه تجويزی  و  تجويزی  يادگيری  ــ  ياددهی  فّعالّيت   های  می شود.  استفاده 
سازماندهی می شوند، به طوری که ١٢ الی ١٦ فّعالّيت   از فّعالّيت   های تعيين شده به صورت مستقل در 
ساعت خاّصی ارائه می شود و مابقی فّعالّيت   ها به صورت تلفيق با ساير دروس پائه ششم که قابلّيت 
انطباق با درس تفّکر و پژوهش را دارند، ارائه می شوند. برای اجرای اين روش هر دو هفته يک بار 
دانش آموزان پائه پنجم و ششم در يک جلسه مستقيماً با معلّم کار می کنند و برای ساير دانش آموزان 
دروسی از قبيل: نّقاشی، گزارش نويسی، انشا، تمرين حساب، جمله نويسی، مطالعٔه مستقل و… که 

نياز کمتری به نظارت مستقيم آموزگار دارند، منظور می شود.
چون  شد،  خواهند  ششم  پائه  وارد  آينده  تحصيلی  سال  که  دانش آموزانی  برای  است  بديهی 
تعدادی  يا  باقيمانده،  فّعالّيت     ١٦ الی   ١٢ داده اند،  انجام  قبل  سال  در  را  فّعالّيت   ها  از  تعدادی 
فّعالّيت   های غيرتجويزی طر ّاحی شده با رويکرد برنامٔه درسی تفّکر و پژوهش، و فّعالّيت   های تلفيق 

شده با ساير دروس پائه ششم اجرا خواهد شد.
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      فصل سوم 

صالحيت هاى معّلمان براى اجراى برنامة 
درسى تفّكر و پژوهش

صالحيت های معّلمان
همانطور که در فصل دوم بيان شد، در طّراحی فّعالّيت    های برنامٔه درسی تفّکر و پژوهش سه 
بخش تجويزی، نيمه تجويزی، و غيرتجويزی در نظر گرفته شده است؛ تحقق اين امر مستلزم دستيابی 

معلّمان به سه سطح از صالحيت ها است. اين سطوح عبارت اند از:
 صالحيت های اجرا

 صالحيت های انتخاب گری
 صالحيت های طّراحی

ويژگی های  شناخت  در  معلّمان  صالحيت  تضمين  گرو  در  درسی  برنامٔه  مؤثّر  اجرای 
دانش آموزان، احاطه به روش های ياددهی ــ يادگيری، شناخت و کاربرد مواد و رسانه ها، و مديريت 
فّعالّيت   های  ميان  از  فّعالّيت    انتخاب  توانايی  اجرا،  صالحيت های  بر  عالوه  است.  درس  کالس 
دانش آموزان  نياز  با   متناسب  غيره  و  تصوير  بازی،  فيلم،  داستان،  کتاب  انتخاب  نيمه تجويزی، 
معلّمان  برای  صالحيت ها  از  دسته  برترين  است.  معلّمان  برای  ضروری  صالحيت های  از  کالس، 
به  انتظار  مورد  صالحيت های  فصل  اين  در  است.  اختياری  يا  آزاد  فّعالّيت   های  طّراحی  توانايی 

اختصار توضيح داده شده است.  

۱ــ۳ــ شناخت مخاطب
چشم  آغاز  همان  از  و  می شود  متولّد  تفّکر  قّؤه  با  کودک،  تفکّر:  و  انسان  ۱ــ۱ــ۳ــ 
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گشودن به جهان، با کنجکاوی فطری خود به شکوفايی اين قّوه می پردازد. گويا خود می داند که اين 
بذر چگونه به درختی تنومند تبديل می شود و به برگ و بار می نشيند. آری، خالق حکيم، راه کمال و 
پيشرفت را در خلقت هر يک از مخلوقات خود به وديعه نهاده و به سوی مقصدشان راهبری می کند. 
حقيقت جويی  از  برخاسته  او،  کنجکاوی  و  می باشد  حقيقت جو  فطرتاً  کودک،  که  روست  اين  از 
اوست. يعنی کودک به دنبال شناخت حقايق است، ابتدا حقايق کوچک و پيرامونی و بعد که به تدريج 

رشد می کند، به دنبال شناخت حقايق بزرگ دوردست و متعالی است.
به همين خاطر، انديشمندان زيربنای حيات انسانی را تفّکر دانسته و گفته اند که زندگی بشر   
بدون آن سامان نمی يابد و تکميل نمی شود و نيز گفته اند تفّکر وسيلٔه دستيابی به جميع کماالت و معارف 

ماّدی و معنوی و مقدمٔه ضروری سلوک باطنی است.
و  آموختنی  نه  است،  خدادادی  و  ذاتی  امری  انسان،  در  تعّقل  و  تفّکر  قؤه  وجود  اصل   
متفّکر است و انديشيدن در ذات وی است. اما اين قّوه با  اکتسابی، به عبارت ديگر، انسان ماهيتاً 

تربيت رشد می يابد، شکوفا می شود و به فعليت می رسد.» (اعتصامی، ۱۳۸۹، ص ۳) 
کودک  شناختی  «ساخت  پياژه  شناختی  رشد  نظرئه  براساس  شناختی:  رشد  ۲ــ۱ــ۳ــ 
در هر يک از مراحل رشد با ساخت شناختی او در مراحل قبل و بعد، از نظر کّمی و کيفی، متفاوت 
است. همچنين، ورود او از مرحله ای به مرحلٔه باالتر مستلزم آن است که او مرحلٔه قبلی را طی کرده 
باشد. گذر از اين مراحل متوالی الزامی است، اما همٔه کودکان در يک سن معين يک مرحله را به 
پايان نمی رسانند و وارد مرحلٔه تازه نمی شوند. شواهد نشان داده اند که برخی کودکان ممکن است 
زودتر يا ديرتر از کودکان ديگر مرحله ای را پشت سر بگذرانند و وارد مرحلٔه تازه ای بشوند.» (سيف، 

۱۳۸۸، ص ۷۶)
يا  عينی  عملّيات  مرحلٔه  شناختی  رشد  نظر  از  ابتدايی  ششم  پائه  در  مخاطبان  کلی،  به طور 
محسوس که در آن تفّکر برحسب اعمال و موقعيت های عينی و واقعی است را طی و توانايی انجام 
اعمال منطقی را کسب کرده اند. در پايان مرحلٔه عمليات عينی، کودکان می توانند اعمال را پيش بينی 
کنند و نتايج آنها را حدس بزنند. برای مثال کودک در مرحلٔه عمليات محسوس می تواند با اطمينان 
بگويد که آن سوی ماه چه شکلی دارد. يا آن سوی ماه نيز مانند اين سوی ماه است. (اقتباس از اثر 

سيف، ۱۳۸۸، ص ۷۹ و ۸۰)
يا صوری  عمليات  مرحلهٔ   يعنی  شناختی  رشد  مرحلٔه  آخرين  وارد  ششم  پائه  دانش آموزان   


