
 

 

امه در برن مؤثر و بازدارنده رویکرد تفکرمحوری عواملبررسی 

 درسی ملی ایران

 3مینا رنجبری، 2محسن موالپناه، 0توران سلیمانی

 فناوری آموزش و یادگیری

 003تا  93ص ، 91تابستان ، 01شماره ، سومسال 

 32/16/99تاریخ دریافت: 

 00/01/99تاریخ پذیرش: 

 چکیده
 لیم درسی در برنامه محوری تفکر رویکرد استقرار در بازدارنده و مؤثر عوامل بررسی پژوهش این هدف

 جربم معلمان را حاضر پژوهش حوزه. بود ایزمینه نظریه رویکرد با کیفی پژوهش این. است بوده ایران

 از نفر 03. اندداده تشکیل اصفهان و اردبیل، خوزستان، تهران هایاستان در اییابتد وپرورشآموزش حوزه

 حاصل ایجنت. گرفتند قرار مصاحبه مورد و انتخاب اشباع اصل بر اساس هدفمند یریگنمونه روش با معلمان

و کد گزینشی  مقوله شش شامل محوری کدهای و مفهوم 36 شامل باز کدهای مرحله کدگذاری: سه طی

 وصخص در زیادی تالش امر متخصصان اگرچه داد نشان هابررسی. تفکر محوری قرار گرفتند عنوانهب

، افیک رسانیاطالع عدم چون موانعی موفق اجرا برای متأسفانه ولی، اندداشته آموزشی سیستم جابجایی

 یشترب نظارت با لذا. شوندمی دیده راه سدو غیره  مالی پشتیبانی عدم، انآموزدانش و اولیا بین شکاف

 انتومی آموزشی عوامل دیگر و آموزشی هایروش، مدیریت بخش در یبرنامه درس اجرای بر ریزانبرنامه

 .کرد تقویت را موجود مؤثر عوامل و کم را بازدارنده عوامل

  آموزشی نظام، درسی ملی، پژوهش كیفی، تفکرمحوری برنامه ی کلیدی:هاواژه

  

                                                           

0.  ،ایران اردبیل، اسالمی، آزاد دانشگاه اردبیل، واحد تربیتی، علوم گروه استادیار .
soleimani12@gmail.com 
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 مقدمه

دارد که به معنای  0کورسریس  ریشه در واژه التین، شناسیدرسی ازنظر لغت اصطالح برنامه

 بندامیدان مسابقه یا فاصله و مقدار راهی است که افراد باید طی کنند تا به هدف موردنظر دست ی

. برنامه درسی عبارت از یک برنامه کلی و عمومی در ارتباط با محتوای آموزشی (0936، 3)زیس

گردد تا در سایه آن یادگیرندگان قادر شوند آموزان ارائه میبه دانشکه توسط مدارس 

ای خاص های فنی و حرفهی الزم را در خود به وجود آورده و برای ورود به حوزههاتیصالح

 و غیررسمی رسمی و جریان محتوا شامل را درسیبرنامه ، . دال نیز(0919، 2گادلد)آماده شوند

 ،کندمی کسب مدرسه نظارت تحت را فهمیدن و روش ماتفراگیر معلو آن طریق از که

 (.0292، ازملکی نقل، دالدهد ) تغییرمی ها راو ارزشها و نگرش گیردفرامی راها مهارت

نمایانگر آرزوها و آمال تربیتی در سطح ملی است و طراحی و تدوین ، برنامه درسی ملی

ازاده آق) ر حوزه برنامه درسی استگذاری عمومی و کلی دبرنامه. درسی ملی نوعی سیاست

 (.0293، و سنه

ی سندی اساسی و باابهت برای نظام آموزشی منزلهبه، تدوین چارچوب برنامه درسی ملی

های ارزشیابی و پیامدهای روش، شود و چگونگی آموختن آندر مورد آنچه آموخته می

( مفهوم برنامه 3111) 1یواازنظر اول، (3110، 1نوعی هدایت ملی است )المبی، مورد انتظار

ها درسی ملی را تا حدود زیادی در استاندارد کردن و استانداردسازی برنامه درسی و آموزش

 توان درک کرد.می

در حال حاضر در حال اجراست ولی مشکالت عدیده و بنیادینی  اگرچه برنامه درسی ملی

 ی نیزایران که والدینطوریبهشود ان از حیث تربیتی و علمی همچنان دیده میآموزدانشدر 

 از هک را ایوظیفه مدرسه دانندمی یعنی، اندشده وپرورشآموزش نظام در مشکالتی متوجه

 عیوبیم سیکل در افراد. آیدبرنمی آن پس از کامل طوربه یا دهدنمی انجام رودمی انتظار آن

                                                           
1. Race Course 
2. Zise 
3. Godld 
4. Lumby 
5. Oliva 
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 شودمی تهیمن خوب اهیدانشگ یرشته و خوب دانشگاه و کنکور بحث به که نداگرفتارشده

 کهلیدرحا است؛ داده قرار تأثیر تحت هم را ابتدایی مدارس در تحصیل هایسال اولین تا و

 یاد او به ،کند تربیت انسانی یجامعه در زندگی برای را کودک، مدرسه که است این انتظار

 با، گیردب را ممکن تصمیم بهترین و کند تحلیل را مسائل، مختلف هایموقعیت در که دهد

قاسمی ) بیندیشد خوب کالمیک در و باشد ملتزم آن به و آشنا خود فرهنگ و ورسومآداب

 (.0292، کریمی نقل از 0296 ،فرد و همکاران

 این که جاآن تا دارد کلیدی نقشی خالق و نقاد تفکر پرورش «ملی درسی برنامه سند» در

 رایب. کندمی قلمداد مفهوم و معنا بدون تعقل و تفکر بدون را دینی عمل هرگونه، سند

، یادگیرنده، دهیاد دهن، یادگیری به نگاه در تغییر به نیاز مسلماً، تفکر محور آموزش به رسیدن

 .است ارزشیابی و یادگیری -یاددهی هایروش

ها و مختصات مطلوب و در سند برنامه ملی ویژگی گذاریهدفبخش هدف و الگوی 

(. مفهوم عنصر در این الگوی 0/3 بند) کندوپرورش را تعریف میوزشمورد انتظار نظام آم

ناظر به اجزا یک بعد از ابعاد اهداف کلی و تفصیلی است. در کنار این بعد از  گذاریهدف

گویند. این مفهوم ناظر به نوع اهداف کلی مفهوم دیگری وجود دارد که به آن عرصه می

 .کندخلق و خلقت برقرار می، خود، خدا ارتباطی است که متربی با

، عقلت، اند از: تفکربعد عنصر در سطح اهداف کلی شامل پنج بخش است که عبارت

 اخالق.، عمل ، علم، ایمان

ردنقد و مو عنصر تفکر را در برنامه درسی ملی، این پژوهش، به دلیل گستردگی بحث

ر است. اهمیت تربیت تفک، تتری وظایف نظام تعلیم و تربیدهد. یکی از بنیادیبرسی قرار می

ت هم یه تعلیم و تربیت و جایگاه تفکر در آن است. این حقیقنظر ازبنیادی این وظیفه برخاسته 

 (.0291، اعتصامی) سند فلسفه تعلیم و تربیت و هم در برنامه درسی ملی تبیین و تأکید شده است

تدوین ، کرد اجرا وپرورشآموزش که طرحی اساس بر 0291 سال برای تحقق این هدف از

تحول  شده در سندبینیی درسی بر اساس برنامه درسی ملی و منطبق با اهداف پیشهاکتاب

د سنتی تدریس به دنبال تغییر محتوا و رویکرد جدی هایروشتغییر ، وپرورشبنیادین آموزش

ورش رویژه در دوره ابتدایی توجه خاص به پیاددهی و یادگیری در نظام آموزشی و پرورش به
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 از یکی؛ که است 6-2-2آموزان از نقاط قوت ساختار آموزشی تفکر روحیه پژوهشی دانش

 (.همکار به اینامه، معلم راهنمای، پژوهش و تفکر) بود «پژوهش و تفکر» درس هاآن

سازی الزم و مناسب جهت حاکمیت این رویکرد در برنامه درسی ملی به معنای زمینه

منظور دستیابی به مراتبی از نفس مطمئنه از طریق درک و به شکوفایی فطرت الهی انسان

 ولیها هایسالاستفاده مطلوب از موقعیت در راستای تحقق حیات طیبه است در این میان

 لمراح به نسبت هاسال این در رشد میزان زیرا هستند؛ حساس هاییسال، کودک زندگی

 (0290، )کول دارد بیشتری سرعت بسیار، رشد دیگر

فکر و ت، شامل تعقل، ترین هدف نظام آموزشی جدید استبحث تفکر و تعقل که مهم

، درک، کشف، نقد ، تدبر، توجه، وتحلیلتجزیه، استنباط، استدالل، )تأمل ورزیاندیشه

 شوند:شامل موارد زیر می هاعرصهکه از بعد  است پژوهش(، خالقیت، حکمت

، ندیبطبقه، درک روابط، های خلقتیدهسازی پدتفکر )مفهوم هایمهارتکسب  خود:

کسب  استدالل و حل مسئله(، گردآوری اطالعات، بینی مشاهدهپیش، حدس زدن

 کار درست از نادرستتشخیص تفکر خالق و انتقادی هایمهارت

 تفکر در خلقت جهان و قدرت و صفات خداوند خدا:

د و اندرز والدین و )خوب یا بد( توجه به پنگیری از حوادث روزمره نتیجه خلق:

 ترهابزرگ

 ،آفرینش های جهاندرک زیبایی ،خداوند خلقتکنجکاوی و اندیشیدن در  خلقت:

دار و جهت، منظم، منداسرار جهان آفرینش تفکر جریان قاعده های خلقت وتفکر در پدیده

 (.0290، تی)بهشاست منتج و مولد دستگاه عقل و اندیشه انسانی برای دستیابی به حقیقت 

 ازدارندهو ب مؤثر عوامل بررسی به و داده قرار مرکزیت را و تعقل تفکر هدف، حاضر پژوهش

 است. پرداخته ایران ملی درسی برنامه در محوری تفکر رویکرد

 ،آموزانی خالق و کنجکاواز آنجائی که خأل دیدگاه تفکر محوری و ساختن دانش

 ی مناسبی در این زمینههاپژوهشاست همیشه دغدغه معلمین متعهد و متخصصین امر بوده 

 :شودیمشده است که مختصری به آن اشاره انجام
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رسی همایش ملی تغییر برنامه د، نگرش معلمان در برابر تغییربامطالعه  (.0293پور محمد )

درک مثبت معلمان از کارایی برنامه  بیان داشت که وپرورشتحصیلی آموزش هایدوره

ه جدید در پیشبرد برنام هاآنرای برنامه درسی با تمایالت رفتاری جدید درسی و قابلیت اج

 درسی رابطه مثبت و معناداری دارد.

 عنوان و کرد بررسی را در کودکان محوری تفکر به محوری حافظه تغییر( 0291) کرمی

 ردنک محفوظ و جدید اطالعاتی فراگرفتن آماده زندگی اول سال هفت در کودکان، کرد

 نانآ تربیت و تعلیم در آموزشی اندرکاراندست، هستند خویش بلندمدت در حافظه آن

 سترب سازنهیزم و بوده راهگشا جامعه در فکور فرزندانی رساندن راه در که هستند موظف

 .باشند هاآن افکار در اندیشیدن

، هیو ترکبررسی تطبیقی نظام آموزشی ایران ( با 0291) خسروی و بهادر، رسول بهی

راه  آموزش، اولیه به کودکان هایمهارتآموزش دانش و ترکیه ی مقطع ابتدایی اصل هدف

برای زندگی اجتماعی و مقاطع آموزشی  هاآنکردن  و آمادهو رسم شهروند خوب بودن 

 .ان استآموزدانش هایتوانائیو  استعدادها، قیعالگرفتن  در نظربا  باالتر

زندگی در پایه چهارم و پنجم  هایهارتمآموزش  ریتأث( با بررسی 0296مقدم )حسنی 

زندگی بر توانایی آگاهی  هایمهارتآموزش ( 0ابتدایی از دیدگاه معلمان چنین نشان داد 

در کودکان  مسئلهزندگی بر توانایی حل  هایمهارتآموزش ( 3دارد. ریتأثاز خود کودکان 

است  مؤثرس در کودکان زندگی بر توانایی مقابله با استر هایمهارتآموزش  (2است. مؤثر

 ارد. د ریتأثزندگی بر توانایی نه گفتن به دیگران در کودکان  هایمهارتآموزش  (1

 .دارد ریتأثزندگی بر توانایی مقابله با خشم در کودکان  هایمهارتآموزش  (1

( میزان آموزش پژوهش محور در مدارس هوشمند ابتدایی دوره اول از 0296) یفاتح

را بررسی کرد و نتیجه گرفت که یکی از مشکالت جدی بخش  شهر اصفهاندیدگاه معلمان 

 نتیجه محور یا مبتنی بر حافظه است. آموزش، آموزش کشور

ب تغییر محتوای کت در مورد( بامطالعه دیدگاه معلمان دوره ابتدایی 0296) نهیآممحبی و 

علمان باعث از دیدگاه می درسی دوره ابتدایی هاکتابتغییرات  که دیرسدرسی به این نتیجه 

ان زآمودانشتغییرات متناسب با نیازهای  نیو اان شده است آموزدانش هایمهارتافزایش 
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معلمان  آموزشی برای یهاو برنامهبوده است. همچنین تغییرات کتب درسی نیازمند امکانات 

 است و این تغییرات باعث بهبود محتوای کتب درسی شده است.

ی تحت عنوان میزان انطباق برنامه درسی ریاضی بر امقالهبا ( 0292) یصفدر و دهقانی

برنامه درسی ملی در دوره ابتدای نشان داد که میزان مطابقت  گذاریهدفاساس الگوی 

وی ی الگهامقولهمحتوای کتاب درسی و کتاب راهنمای برنامه درسی با تعداد اندکی از 

متوسط و زیر متوسط و در تعداد بیشتری از  باًیتقربرنامه درسی ملی در حد  گذاریهدف

ی با انطباق گونههیچنیز  هامقولهاز  توجهیقابلمیزان مطابقت در حد کم و تعداد  هامقوله

و چه در صفحات کتاب  هاتممحتوای کتاب درسی و کتاب راهنمای معلم چه در بخش 

 درسی و کتاب راهنمای معلم نداشته است.

 سئلهم( بامطالعه پرورش انتقادی با استفاده از شیوه آموزش 0239) شعبانی و مهرمحمدی

 نظرات ؤیدم، گروهی فعالیت صورتبه مسئله حل روش، سوکی محور نتیجه گرفتند که از

 هایهارتم پرورش در ایارزنده نقش و است تربیت و تعلیم اندیشمندان از بسیاری تحلیل و

 برای یتموقع ایجاد در معلمان اکثر برای است رهنمودی، دیگر سوی از و دارد انتقادی تفکر

 .تحصیل اولیه هایسال در حتی آموزاندانش انتقادی تفکر ژهیوبه تفکر تقویت

نوآورانه  هایمهارتروند آموزش ( بامطالعه 3101) 0جیهونگو  تیانرونگ، یالی

طور به، ریییادگ-یاددهیدانشجویان از طریق فرایند  تأملی نتیجه گرفت عوامل، دانشجویان

. در نمره ده استش دانشگاهوتحلیل دانشجویان بهبود توانایی تفکر تجزیهبه  منجر توجهیقابل

 .بیشتر از گروه کنترل است توجهیقابلطور کاربردی به هایآزموننمرات ، امتحان نهایی

زندگی بر بهبود  هایمهارتاثربخشی آموزش ( 0293) شعبانی و زهراکار محمودی،

 هایمهارتنشان دادند که برنامه آموزش  را مطالعه کرده و زندگی دانشجویانکیفیت 

 .طور معناداری افزایش دهدزندگی توانسته است سالمت روانی و جسمانی دانشجویان را به

                                                           
1. Yali, Tianrong & Jihong 
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 هایمهارت آموزش اثربخشی با بررسی( 0291) محمدخانی و حاتمی، مهدوی حاجی

 هایارتمههیجانی نیز نشان دادند آموزش  تنظیم و زندگی کیفیت، شادکامی بر زندگی

 نظم دهی هیجانی و شادمانی افراد داشته است.، زندگی تأثیر مثبتی بر کیفیت زندگی

 روش به زندگی هایمهارت آموزش تأثیر با بررسی( 0296) جعفری مهرافزون و، کریمی

 هایهارتم شآموز ابتدایی نتیجه گرفتند انآموزدانش خالقیت هایمؤلفه بر ییگوقصه

 .شودمی ابتدایی انآموزدانش خالقیت افزایش موجب ییگوقصه روش به زندگی

 رد زیباشناختی درسی برنامه ای تحت عنوان نقشبا مقاله (0293) اسدی و فتحی، فتحی

رویکرد رایج برنامه  ضرورت دارد  ابتدایی بیان داشتند که دوره نوین تدریس هایروش

 ،د هنری و زیباشناختی حرکت کند تا فرصت بیان و ابراز عالیقیک رویکر یسوبهدرسی 

 .آزاد را به فرد دهد، خالقانه صورتبهاحساسات و عواطف 

ضمن خدمت بر تحقق اهداف  هایآموزش تأثیربررسی  (0293) شفیعیهاشمی و 

د انشان د پژوهشنتایج  را انجام دادند کهوپرورش شهرستان جم آموزش یادارهسازمانی در 

وپرورش مؤثر است و ضمن خدمت بر تحقق اهداف سازمانی در آموزش هایآموزشکه 

نان فنی کارک هایمهارتضمن خدمت کارکنان دانش شغلی رشد یافته و  هایآموزشدر اثر 

نگرش کارکنان  و جادشدهیاو خالقیت در کارکنان  افتهیبهبودو کیفیت کار  یابدمیافزایش 

 یابدمینی افزایش و اهداف سازمانی در حد مناسبی تحقق سازما هایمهارتنسبت به 

ام داد و را انج توصیفی در آموزش ابتدایی _تحلیل ارزشیابی کیفی  (0293یبانی فر )ش

 وپرورش نقش مهمی ایفاارزشیابی کیفی توصیفی در نظام جدید آموزش نشان داد که

صیفی ی دقیق ارزشیابی کیفی توکند تا جایی که برای تحقق اهداف آموزشی الزم به اجرامی

 .از سوی معلمان است

بررسی کیفیت خدمات آموزشی ازنظر اولیای  (0291)وحدت زاد و لطفی ، شیحکی

را انجام ابتدایی شهر زاهدان با استفاده از مدل سروکوال  یدوره ایدورهمدارس در نظام 

عد رضایتمندی در ب»نجم پ یفرضیهفقط  یموردبررس یفرضیه 1که از  ندنشان داد دادند و

و وجود شکاف بین انتظارات و ادراکات  قرار گرفتمورد تأیید « همدلی اولیای مدارس

 اولیای مدارس دارد. دیگر ابعاد کیفیت خدمات آموزشی حکایت از عدم رضایت
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 رنامهب در تفکر محوری رویکرد و بازدارنده مؤثر عوامل بررسی پژوهش این اصلی هدف

 .است ابتدایی طعمق در ملی درسی

 سیستم این در انآموزدانش گروه اولین 0293-99 تحصیلی سال در اینکه به توجه با

است که پژوهشگران  ضروری، کنندمی اخذ را دیپلم مدرک و شوندمی لیالتحصفارغ

سال  03، تیو تربمتخصص در حوزه برنامه درسی و آموزشی و همچنین متخصصان تعلیم 

را که در رسیدن به هدف دخیل  ییهاشاخصقرار داده و  یو بررس عهموردمطالتحصیلی را 

و  ؤثرم پاسخ این سؤال هست که عوامل به دنبال لذا در این پژوهش. هستند شناسایی کنند

ی در مقطع ابتدای ایران ملی درسی برنامه در تفکر محوری رویکرد در استقرار بازدارنده

 چگونه است؟

 روش 

چهارچوب . است شدهانجام 3ایزمینه نظریه روش به و 0کیفی رویکرد با حاضر پژوهش

مطالعات  به ات است وابسته کنشگران هایبرساخت و هاداده به بیشتر ایزمینه نظریه مفهومی

 ی اجتنابقیاس هایفرضیه صرف آزمون از و بوده محور داده نظریه این که معنا این به. پیشین

 نگاه اعی ازاجتم بستر در را مسلط فرآیندهای کندمی الشت پژوهشگر، راستا این در. کندمی

 یموردبررس واحدهای و هاداده محض توضیح به را خود پژوهش و کرده کشف هاسوژه

 گیری غیرتصادفینمونه روش از، شیوه این به توجه با. (0293، )محمدپور کندنمی محدود

 جامعه .شد استفاده هاداده آوردن به دست برای نیمه ساختاریافته مصاحبه ابزار و هدفمند

، های تهرانابتدایی در استان وپرورشآموزش حوزه مجرب معلمان را حاضر پژوهش

 اوطلبانهد مشارکت مستلزم پژوهش این نمونه. اندداده اردبیل و اصفهان تشکیل، خوزستان

 یستدر تجربه نبود دارا، معلمان انتخاب معیار. بود هاداده گردآوری فرایند در آموزگاران

 ریقط از معلمان این. است بوده ابتدایی آموزش و درسی هایبرنامه زمینه در بودن مسلط و

 هاآن رضایت جلب از پس و شدند انتخاب و معلمان مطلع نواحی هایسرگروه در جستجو

                                                           
1. qualitative 
2. grounded theory 
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 رکا .گرفتند صورتبهمصاح مورد نفر 03 اشباع اصل بر اساس، پژوهش این در شرکت برای

جهت  هاداده کار کدگذاری سپس. شد دنبال 0نظری اشباع به رسیدن تا هاداده یرآوجمع

 شد. انجام 3عاشبا به رسیدن تا گزینشی و محوری، باز یکدگذار مرحله سه قابلیت انتقال در

اهداف برنامه درسی ملی با محوریت  یدر موردبررس ساختاریافته نیمه مصاحبه برگه

و  وهشپژ نظری بنیان اساس بر کامالً، آن شدهگرفته ر نظرد اصلی سؤال 01 و تفکرمحوری

 از امالًک و است شده تدوین پژوهش یشدهگرفته در نظر هدف و ملی درسی برنامه پیشینه

 کاوشگری و بررسی بودن کیفی به با توجه. است برخوردار اعتمادپذیری و یریپذانتقال

از تکنیک کسب اطالعات دقیق موازی و رسیدن به قابلیت اعتبار  یدر زمینه شدهانجام

آن جهت  و نتایج یاداده یهالیتحلکه  صورتنیبداعضا استفاده شد.  یهاکنترلتکنیک 

مایش ن بررسی واکنش آنان در مرحله گزارش جهتپاسخگویان به متخصصان امر و  دییتأ

ه شده استفاد یکدگذارویژه  یهاهیروداده شد. همچنین برای رسیدن به قابلیت انتقال از 

 مطرح (3119)، گَوین نقل از (0290) ابوالمعالی که (. همانطور3112، آندریاس) است

 در نیز یپایای مورد در. کیفی هستند پژوهشی در درونی روایی اساسی ویژگی هااین کندمی

 اتکاپذیری و معیارهای وابستگی ذکرشده (0290) ابوالمعالی در که همانطور کیفی پژوهش

 هماهنگی و و ثبات دقت از و هستند اتکاقابل مطالعه هاییافته زیر دالیل به که ستنده مطرح

با  و است بوده در اختیار موردمطالعه پدیده یدرباره کافی مدارک (0:برخوردارند

 وصیفت دقتبه را رویدادها شوندگانمصاحبه هایگفته شده آورده متن در که هاییقولنقل

 شدهاستفاده پژوهشگر گذشته تجربیات از (3 است؛ کرده مشخص را طشرای و زمینه کرده و

 مشورت و گسترده اجرای از قبل مصاحبه برگه اصالح دوباره و محدود از اجرای (2، است

 .است شده برده بهره، آن تدوین در پژوهشمتخصص  یک

  

                                                           
1. theoretical saturation 
2. saturation 
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 هایافته

حاصل  هاییافته، دگذاریک مرحله پایان و هاداده بندیطبقه و وتحلیلتجزیه انجام از پس

 نمایش 0جدول  در آمدهدستبه اولیه کدهای. شد کدگذاری مفهوم 36 حول پژوهش این از

 .است شده داده

 شدهاستخراج یهاداده از باز كدبندی. 1 جدول
 عبارت )محتوا( (باز) هیاولکد 

مسائل 

 زندگی

 وتحلیل کیفی مســائل زندگی و اطرافهآموزی تجزیهای مختلف دانشبله برحســب میزان یادگیری در طیف

ــودخویش متفاوت می ــتفاده  در ابتدایی دانش. ش ــائل زندگی روزمره اس ــان از مس آموزان حتی برای خالقیتش

ــم دســت    یهیپاو برای مثال  کنندیم ــش ــازهش قبل دیده و اینک جهت از چیزی اســت که  کندیمکه  یاس

 کندیمو  بردیمیادگیری بکار 

نی یاد بگیرند شهروند خوب بودن یع، شـور و شـوق زندگی را در مدارس یاد بگیرند  ، چگی کنندها باید ببچه

 ه؟زندگی آپارتمانی یعنی چ، سزای خالف کردن و عاقبت بیراهه رفتن چیست، چه

توانایی 

 استدالل

حل  توانایی

 مسئله

 مالًع آموز را دارد ودانش گیری ذهنآموزش و شکل یجنبهبیشتر ، شوددر ابتدایی که این مباحث مطرح می

 شدنواجهمو کمتر در  نندیبیمبینی کردن را آموزش پیش، حدس زدن، در حال یادگیری چگونگی حل مسئله

کند که وقتی در سنین باالتر قرار گرفتند از این موارد در زندگی روزمره و کودکان را آماده می عمالًهسـتند  

 داستفاده کنن اندشنیده و دیدهآموزشر انسانی که د یهاقدرتاتفاقات از این 

 خداشناسی

 خودآگاهی

خودآگاهی و باور افراد به نیروی قدرتمند ماورایی موجب رشــد تمام اعتقادات خواهد بود که متأســفانه  حتماً

 نشده است محقق خیربه نظر بنده 

 اهمیت تفکر

تربیت 

 کنجکاوی

ر در زندگی الزم اسـت و انسانی که مسلح به این نوع تفک  انسـان  جانبههمهتفکر فلسـفی و انتقادی برای رشـد   

 دیآیمفلذا به نظر الزم و ضروری  شوندیمحل  راهبی یهاچالشباشد کمتر دچار 

ــتـان نه برای پر کردن مغز بچه     رای ها بها با انواع حفظیات که برای آماده کردن آنآموزش تـا پـایـان دبیرسـ

 زندگی در اجتماع است

 و و غیرهدر خلقت خود جهان  کندوکاوکه به دنبال آن  شـــدیمآموزان تربیت ی در دانشکنجکاو کاشای

 میسر بود جانبههمهو پویایی و تالش برای رشد  خالقیت

 تحلیل گری

خالقیت و 

 نوآوری

 هایآموزش هب زیادی ربط مسئله این که کنمینم فکر من اما اندشده گرتحلیل حدودی تا قبل به نسبت هابچه

 نندیبیم آموزشو غیره  اینترنت، هارسانه مانند دیگر طرق از آموزاندانش بلکه باشد داشته من

 یهیپا و برای مثال کنندیمآموزان حتی برای خالقیتشــان از مســائل زندگی روزمره اســتفاده در ابتدایی دانش

 ندکیمو  بردیمار چیزی است که قبل دیده و اینک جهت یادگیری بک کندیمکه  یاسازهششم دست 

 شوداگر درست آموزش داده شود تقویت خالقیت و نوآوری بخصوص تفکر انتقادی تقویت می

مدیران و 

 مسئولین

عملی را  شود که بیشتر کارهایبهترین کار دارند باعث می ارائهبه دلیل انتظاری که مدیر و اداره از معلم بابت 

خالقیت به خرج داده و کارهای عملی را  هابچهت کرده و به جای هم دخال هاخانوادهبـه خـانه محول کنم و   

 کنندیمها درست آن
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 عبارت )محتوا( (باز) هیاولکد 

شرایط 

 آموزاندانش

مطلب  باریکبا  یاعدهکه چقدر در موقعیت جســتجو قرار بگیرند.  دها دارانســان یهمهبازهم بســتگی به شــرایط 

باید چند بار  یاعده، شــود یممرور  خارجی مطالب در ذهنشـــان یمشـــاهدهبار و با یک کنندیمدرســی درک  

 درسنمطابقت دهند و به نتیجه ب اندکردهخود نظم دهند و با آنچه مشاهده  یآموختهمشاهده کنند و به دانشی پیش 

ــخ   ــیدن به پاس ــیلی تا دیپلم که مدرک عآموزی باید رفت که مقاطبه دنبال دانش ترقیدقبرای رس ل مکا تحص

 .دهندینمادامه تحصیل  یاعدهچون ، شدوزشی هست را طی کرده بامآ

محتوای 

 آموزشی

ن مت ولی ها گذاشـته اس های کامل و کافی را داده اسـت و مطالب کافی در اختیار آن کتاب درسـی آموزش 

 .درستی اهداف آمده در آموزش را دنبال کنمبه توانمینمفقط به فکر تمام کردن کتاب هستم و 

ــت که معلم و دانشا آنهحجم کتاب، وپرورشدر آموزش  به آنچه« فکر کردن»آموز حتّی وقت قدر باال اس

موقع کتاب را تمام کند چون مجبور است و شود که بهندارند. تمامی تالش معلم صـرف این می را آموزند می

 نه پژوهش و نه آزمایش، شود که مطالب را حفظ کنند. نه فکر کردنآموزان صـرف این می تمام تالش دانش

 .کدام واقعاً موردتوجه نیستندهیچ، اندوزیصورت عملی و تجربههب

ها زیاد است که قدر حجم کتابشوند چون آنهای مدارس و دهه فجر درسـت برگزار نمی دیگر حتّی جشـن 

 !تر استآید و البته البد علم از پرورش مهموقت کم می

ــتان نه برای پر کرد ردن ها با انواع حفظیات که برای آماده کن مغز بچهیادمان رفته که آموزش تا پایان دبیرسـ

 ها برای زندگی در اجتماع استآن

 محیط کالس
 آموزان و چه وسایل موردنیازهم اینکه محیط کالسی جهت اجرای این اهداف مهیا نیست چه از بابت تعداد دانش

 دهدینمبه دلیل شلوغی امکان کار عملی در کالس را به معلم  هاکالس

وزش آم

ضمن 

 خدمت

آگاهی 

 معلمان

 توجیه معلمان

گرایش 

 معلمان

ــد  نیـاز آموزش  اوالًو غیره مـدیران میـانی   ، آموزش معلمـان  ــگرفش در رشـ وپرورش به این تغییر تأثیرات شـ

 داشت که متأسفانه مؤثر اجرا نشد بر آموزان دوما مسلح شدن به مهارت این نوع آموزش را درجانبه دانشهمه

فه دید و مزایای این سیستم آشنا شوند که این وظیج سیستم باطور درست و منطقی د همکاران بهبه نظر من بای

 .حتی آموزش عالی است هارسانهوپرورش و آموزش

تر یعنی معلم بیش ؛شـود و هنوز هم معلم محوری در مدارس بیشـتر اجرا می  اندنشـده درسـتی توجیه  همکاران به

 شوندینمشنونده هستند و به کار گرفته  هابچهکند و سخنرانی و کار می

ه به این شـــیو چون گیرندنتیجه هم می  و کنونی اغلب معلمان میل به روش حافظه محوری دارند شـــرایط در

 استو...(  تیزهوشان ومطابق سیستم ارتقاء )کنکور  و مسلط هستند

 رد آخرین یافته بشــر دارند باور ونچمی کنند.  اجرا و هم به شــیوه تفکرمحوری ایمان دارند هامعلم ازبرخی 

 یاعده درنهایتنیستند و  یاعده، رسانندیممربوطه حضـور   یهاکالستربیت اسـت معلمان در   زمینه تعلیم و

 دهندیمادامه  حاًیترجقدیم را  یوهیشنه و  یاعدهو  کنندمی وقبول و تدریس  سیستم جدید را
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 عبارت )محتوا( (باز) هیاولکد 

استقرار 

 محیط

 رسانیاطالع

 وازجمله عوامل چه داخلی  هستند مانع رسـیدن به اهداف بوده و  و عوامل بازدارنده دخیل هسـتند  روش دو هر در

 کار بازار، حکومت استیس، معلم وبیرونی شامل معیشت جامعه  چه

سـیسـتم درسـی گذشته در ذهن هنوز هست و جدید هم آمیخته شده و درنتیجه نیاز به زمان بیشتر برای اثرگذاری    

 علیم تربیت باید باشداین سیستم در ت

صورت هوپرورش بآموزان از قبل با توضیحات مسئوالن آموزشتأثیرگذار اسـت به شـرطی که سـرپرسـتان دانش    

مادر  پدر و آخرسر و شودداده میها آگاهی بدهند. وگرنه آموزش جدید کامل بیشتر به کمک رسانه سـازی آگاه

 کندمرین میریاضی با طرز تفکر قدیم آموزش و ت ویژهبهکرده تغییر  هایقسمتبه فرزندش برای تثبیت یادگیری 

تفاوت دو 

 محیط

ــتم قـدیم    ــیسـ ــائل و کردندیمحفظ  وارطوطیآموزان تمـامی مطـالب را   دانش بـاً یتقرسـ . قدرت درک مسـ

 برای نیازپیشترین زبانی که مهم هایمهارتوتحلیل مسائل زندگی و همچنین مطالب علمی را نداشتند. تجزیه

 یادگیری در مدرسه و اجتماع هستند را دارا نبودند چه مهارت زبان ادراکی و چه مهارت زبان بیان

ر سیستم د آنکهحالبرای سـیستم قدیم معنایی نداشت و   اصـالً و مشـاهدات دقیق   گانهپنجحواس  کارگیریبه

 .شوددیده می وفوربهجدید عکس موارد باال 

ــئله  قبالًهمچنین  ــالًبرای حل مس ــت و فقط اعداد موردنظر را علی اله یا جمع دانش اص آموز هیچ فکری نداش

 وفور در شاگردان وجود دارداآلن توانایی استدالل در حل مسائل به کهدرصورتییا تفریق.  کردیم

شکاف بین 

اولیا و 

 آموزاندانش

 وزش سبک متفاوتچون در سیستم جدید که تفکر محوری لحاظ شده است و درست است که در دوران آم

جورایی گفت که ی شــه می اندرســیدهترها هم در این ســن به آن تفکر ولی با توجه به اینکه بزرگ انددهیدرا 

 شودیمکند و شکاف کم کمک می

ــئولین و  ــدهیمکه محیط حافظه محور در مدارس اجرا  خواندندیمدر زمانی درس  هاخانوادهمعلمین و مس  ش

فکری رشد چون با چنین ت معموالًبنابراین همکاران ، اندکردهاز زمان کنونی تحصیل  است و با سیستم متفاوت

 کنندیمدر مقابل تغییرات مقاومت  اندکرده

 مالی
بسـزایی دارد. طرح به این گستردگی و قابل دفاع بودن بودجه   ریتأثوپرورش مداخله و بودجه آموزش مبه نظر

 دهدیمشاید نتایج آن عدم تحقق را نشان  راینبناب ؛متناسب با آن برایش هزینه نشد

 زمان
به  هارنامهبدارند مانند کمبود وقت زیرا اجرای این  ریتأثو در کارم  شوندیمملی هستند که مانع انجام کارم اعو

 دوقت نیاز دار

 رفع تکلیف

نگرش 

 معلمان

 نگرش اولیا

که  که کارهایی دانندیمای رفع تکلیف است و سـرسـری و فقط بر   اکثراًها داده شـده  که به آن ییهاآموزش

 دبیشترشان اطالعات الزم را ندارن ندیآیماست بررسی شود کسانی که برای بررسی  قرار و دهندیمانجام 

 تیکسان نیس هامعلم تمام در هاروشنتیجه  و ایمان به اجرا

انتقادی  خود ارزیاب و دارای تفکر، یشـرفت برای پ خودانگیخته، خودآگاه، فراتر اندیش ییهابچهباید  قاعدتاً

ــتم جدید هم هنوز افکار و   ولی ازآنجایی بودندیمو غیره و تحلیلی  ــیس ــاید به نظر بنده در س  یهاوشرکه ش

و  روترتک ،که شاید نتیجه گراترخروجی تفاوتی نداشت. کما این باًیتقرقدیمی توسط معلمان اجرا شد. پس 

 هستند تربعدیتک

 کسب وح برای تربیت صـحی  و طالبند را یاحافظهبرای کنکور و...شـیوه   هسـتند  شـبیه معلم ها  باًیتقرهم  اولیا

 کنندیم انتخاب رازندگی شیوه تفکری  هایمهارت
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 عبارت )محتوا( (باز) هیاولکد 

شناخت 

 طبیعت

درک 

 هازیبایی

ــی    مورد دراگر بخواهم  ــناس ــناخت محیط و بحث زیباش ــاید  اظهارنظرمیزان ش کنم باید بگم که خیلی کم ش

 که متأسفانه محیط با هدف همراه نهیانسـتیم متوجه این مقوله کنیم. دلیلم هم  اتو ار هابچهحدود ده درصـد از  

ــتر اولیا و محل  ــلماًآموزان اســـت. خب ندگی دانشزنیســـت. منظورم از محیط بیشـ ــتر  مسـ به  اهبچهکه بیشـ

 که بیشتر ساخته دست بشره اهمیت میدن تا محیط طبیعی ییهاییبایز

االف(  از؛ اندعبارت و باشندمی عمده مقوله شش شامل نیز محوری هایکد

 آموزشی ه( عوامل زندگی ب( خداشناسی ج( خودشناسی د( عوامل مسائل وتحلیلتجزیه

 طبیعت بازدارنده و( شناخت

در  نظرحبصاهای حاصل از مصاحبه با معلمان بر اساس یافته. زندگی مسائل وتحلیلتجزیه

قیم و سازنده ارتباط مست تفکر محوری یکی از عوامل مؤثر بر استقرار رویکرد مقطع ابتدایی

مانی تحقق ز تفکر محوری . استقرار رویکرداستان آموزدانشبرنامه درسی با مسائل زندگی 

عملی  هایمهارتهای درسی توانمندی الزم را در خصوص ارتقاء سطح یابد که برنامهمی

رد گردد که تفکر حاصل درگیری فاین نکته استنباط می درواقع ان را دارا باشند.آموزدانش

ازهای های درسی مبتنی بر نیزمانی که برنامه دیگرعبارتبه در مسائل واقعی زندگی است؛

های تفکر محوری حاکم بر فعالیت، ان و ریشه در محیط واقعی زندگی آنان باشدآموزدانش

مسائل زندگی باید قدرت  وتحلیلو تجزیهدرک ان در مدارس خواهد بود. برای آموزدانش

عنوان جامعه کوچکی است که . مدرسه بهکردحل مسئله را تقویت  و مهارتاستدالل 

 ییهاو چالشمقیاسی کوچک و متناسب با رشد خود با مسائل  در آموزدانشبایست می

 یریکارگبها روبرو شود. به عبارتی این موقعیت چالشی را معلم برای او فراهم کند و ب

ع مختلفی برای رف هایحلراهه تا بتواند کردالزم قدرت استدالل وی را تقویت  هایمهارت

و  یداکردهپبا مسائل زندگی را  شدنمواجهو نهایتاً آمادگی بیشتری برای  ؛کندچالش ارائه 

که انجام شد ای را داشته باشد. بر این اساس طبق مطالعه هاآن وتحلیلتجزیهتوانایی  درستیبه

 محیط پیش رو شرایط الزم را برای محقق شدن این مهم فراهم کرده است.
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به  است و با توجه پیداکردهاز دیدگاه دیگر در شرایطی که زندگی آپارتمانی رواج 

این مدرسه است که  درواقعرسد و حیاتی به نظر می ازپیشبیشاین مهم ، رسالت مدرسه

 بگیرد. بر عهده ازپیشبیشان را آموزدانش سازیآمادهبایست مسئولیت می

یکی دیگر از عوامل مؤثر بر استقرار محیط تفکر محور بر اساس . و خداشناسیخودشناسی 

های . بر اساس یافتهاستعامل خودشناسی و خداشناسی ، برنامه درسی در مقطع ابتدایی

درتمند به نیرویی قالزمه استقرار محیط تفکر محور خودآگاهی و گرایش  حاصل از مصاحبه

 و های دینی خودشناسی زیربنای خداشناسی معرفی گردیده. بر اساس آموزهاستو ماورایی 

 های درسیبرنامه موردمطالعهاعتقاد نمونه  بنا براند. ها دانستهآن را سودمندترین دانش

حس  تربیت حافظه محور بوده و از توانمندی الزم برای بازهمتغییرات گسترده  رغمعلی

 وان برخوردار نیستند. این در صورتی است که با تقویت کنجکاوی آموزدانشکنجکاوی 

های مختلف. معلمین از سنین توان به شناخت خود رسید در حیطهتحلیل گری می مهارت

، انآموزانشدتوانند به این امر مهم توجه کنند و با ایجاد زمینه الزم برای رشد تفکر پایین می

در حد محدوده رشد سنی خود به  تاًینها ه وکردا را نسبت به خود بیشتر هشناخت بچه

 خداشناسی نیز برسند.

 :چراکهد رسو مهم به نظر می توجهقابلتفکر است که یکی از موارد  بحث دیگر اهمیت

های درسی استعدادهایی برای فراهم کردن اینکه در محتوای کتاب رغمعلیرسد به نظر می

ربیت ت چراکهکه باید تمرکز نشده است.  گونهآنی وجود دارد ولی مقوله شرایط خودشناس

 هایمهارتتواند کنجکاوی و تقویت قدرت تحلیل گری و تقویت خالقیت و نوآوری می

 به خداشناسی منجر شود. تیدرنهاالزم را برای خودشناسی و شناخت خلق و طبیعت و 

ترین نکاتی است که برای رسیدن به مهمتوجه به عوامل آموزشی ازجمله . آموزشی عوامل

ش آموز، معلم شیو گراآمادگی ، محتوای کتاب ازجمله کردهدف باید به آن توجه ویژه 

. عدم توجه به استدرس  و کالسآموزشی که شامل محیط مدرسه  طیو محضمن خدمت 

 شود.می یو پرورشاین فاکتورها منجر به عدم دسترسی به تمامی اهداف آموزشی 
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ه ی یادگیری است کهافرصتخلق ، دیگر عوامل آموزشی مؤثر در محیط تفکر محوراز 

ادگیری ی یهافرصتقرار بگیرد. خلق  موردتوجهتوسط معلمان و سایر ارکان آموزشی باید 

ه کند کاشاره به پرورش روحیه کاوشگری فراگیران دارد و به این مهم اشاره می درواقع

 ؛ان را به کاوش و کنکاش برای یادگیری ترغیب کندآموزانشد تواندیممحیط تا چه اندازه 

کی از ی موردمطالعهنمونه  دگاهید. از کردی فردی نباید غفلت هاتفاوتدر این میان از  که

است.  ی فردیهاتفاوتی کاوشگری با توجه به درک هاتیموقعوظایف نظام آموزشی خلق 

ی هاسبکتوجه به  چراکه؛ گرددیمی یادگیری و تدریس محسوب هاچالشاین امر یکی 

 .گرددیمان در موفقیت تدریس امری بدیهی و مسلم فرض آموزدانشیادگیری 

خواهد بود که  معنادارگرایی یادگیری زمانی بر اساس دیدگاه یادگیری سازنده

یادگیری شده و به تولید دانش بپردازند. با تغییر رویکرد  ان خود درگیر فعالیتآموزدانش

عنوان آسیبی جدی تلقی به آنچهاما  ؛است گیریشکلی درسی این مهم در حال هامهبرنا

ا انجام والدین ب چراکه؛ هاستتیفعالدرگیر شدن اولیا در به سرانجام رسیدن این  گرددیم

ی درسی خواهد بود. از دیدگاه نمونه هابرنامهی مذکور باعث عقیم ماندن اهداف هاتیفعال

ان بوده و آسیبی جدی برای محیط آموزدانشامل مانعی برای خالقیت این عو موردمطالعه

 .استتفکر محور در مدارس 

دی عنوان اولویتی جفرایند محوری را به، تغییر رویکرد ارزشیابی کمی به کیفی

قرار داده و مسئوالن آموزشی را بر آن داشت تا کیفیت تدریس را با فرایندمحوری  موردتوجه

ای را ایجاد کرده است؛ تراکم در این خصوص نگرانی عمده آنچه اما بهبود بخشند؛

در پژوهش حاضر ترکم  کنندهشرکتمعلمان  زعمبه. استها در کالس آموزیدانش

 .نیست پذیرامکانها در مدارس با خلق محیط تفکر محور در منافات است و کالس

مدارس ابتدایی یکی دیگر از عوامل آموزشی مؤثر بر خلق محیط تفکر محور در 

فاده الزمه تفکر محوری است موردمطالعه. برابر با دیدگاه معلمان استهای تدریس فعال روش

های های غلط دچار آسیبهای تدریس فعال است که این مهم به سبب وجود سیستماز روش

وزش آم وسویسمتهای رقابتی کنکور و تیزهوشان هایی چون آزمون. سیستماستجدی 

شاند. با توجه کمستقیم می سویبه غیرمستقیمکشاند که تدریس را از حالت ی میرا به سمت
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های جدید یادگیری وظایف معلم دستخوش تغییرات زیادی شده است که طی آن به نظریه

مجامع علمی نبوده و در مقابل معلم کسی است که رهبری  موردپسندانتقال صرف اطالعات 

گرانه های روشنیادگیری را با نظارت و هدایت –د یاددهی و فراین گرفتهبرعهدهآموزشی را 

ند. کنان جذاب و تسهیل میآموزدانشیادگیری را برای ، محیط آموزشی یسازیغنخود و 

حاکی از این واقعیت است که جریان آموزش دچار  موردمطالعههای نمونه بررسی دیدگاه

صل این امر است که معلمان و که این امر خود حا استچالش جدی در حوزه نظر و عمل 

 اند که دیدگاهی سنتی بر آن حاکم بوده است.والدین در نظامی پرورش یافته

قطعاً برای رسیدن به هدف عالوه بر عوامل مؤثر بایستی عوامل بازدارنده را . بازدارنده عوامل

حاضر بین  در حالازجمله شکافی که  و بررسی قرار داد. موردمطالعهنیز شناخت و 

 وکه در نوع سیستم تعلیم  است به لحاظ تفاوتی شوددیده می هاآنان و اولیا آموزدانش

ع تکلیف رف به دنبالاجرایی که  هایدستگاهحاکم بر  هایمدیریتضعف ، هاستآن تربیت

ل ها و مسائو نگرش هاروشعدم یاری معلمان در پذیرش تغییر ، هستند نه انجام تکلیف

 .انی مالیکالنی چون عدم پشتیب

گویای این حقیقت مهم است که  شوندگانمصاحبههای دقت در دیدگاه

وپرورش نظامی است که دارای دو بال کمیت و کیفیت است. اگر در حوزه کمیت آموزش

ام برابر با آن در کیفیت نیز باید دچار تغییرات اساسی گردد. کیفیت نظ شدهحاصلموفقیتی 

توان ادعا کرد که کل نظام آموزشی برای رسیدن ست که میآموزشی به دنبال تحقق اهدافی ا

به دنبال تربیت شهروندانی است که  درواقعبه آن در تالش و تکاپوست. نظام آموزشی 

صاحب تفکر منطقی و انتقادی است و این امر مستلزم تغییر زیربنایی در نظام آموزشی هم 

 در حوزه نظر و هم حوزه عمل است.

 یانگارسادهدارنده در نظام آموزشی و تحقق مدرسه تفکر محور از دیگر عوامل باز

 نگرش مصرفی موردمطالعهنمونه  زعمبه. است گذاراناستیسوپرورش در نگرش آموزش

وپرورش ضربه مهلکی را بر پیکره نظام آموزشی وارد کرده که آن را از اهداف بودن آموزش

سوق داده است. بدیهی است عدم توجه تربیتی  ناکجاآباد وسوهایسمتعالی منحرف و به 
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محسوب  گذاریسرمایهوپرورش که هزینه کرد آن در مجامع علمی به بودجه آموزش

 کند.گردد؛ کارایی نظام آموزشی را دچار تردیدهای جدی میمی

قت توان به شناخت خلهای آن میبا کندوکاو در طبیعت و درک زیبایی. طبیعت شناخت

توان به عظمت خداوند پی برد. شناخت طبیعت وجود در طبیعت میدرک آیات م و بارسید 

 .و تربیترسیدن به اهداف تعلیم  تواند کمک بزرگی باشد برایمی

 کیفی این پژوهش هایداده از است که اثرگذاری عوامل ترینعمده از شش مقوله این

 در شدهراجستخا کدهای، کدگذاری مرحله بهتر فهم در تسریع برای. شد تبیین و استخراج

 .است شده داده نمایش 3 جدول در پژوهش این

 كیفی یهاداده ازشده استخراج گزینشی و محوری، باز كدهای. 2 جدول

(انتخابی) ینشیگز کد باز کدهای کدهای محوری   

 تفکر محوری

 وتحلیل مسائل زندگیتجزیه
 توانایی استدالل

 حل مسئله توانایی

 خودآگاهی خداشناسی

 اسیخودشن

 اهمیت تفکر

 تربیت کنجکاوی

 تقویت تحلیل گری

 نوآوریتقویت خالقیت و 

 عوامل آموزشی

 توقع مدیران و مسئولین

 انآموزدانششرایط 

 محتوای آموزشی

 محیط کالس

 آموزش ضمن خدمت

 آگاهی معلمان

 توجیه معلمان

 گرایش معلمان

 بازدارنده عوامل

استقرار محیطعدم   
 رسانیاطالع

 محیطتفاوت دو 

 انآموزدانششکاف بین اولیا و 

 عدم پشتیبانی مالی
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 زمان

 رفع تکلیف

 نگرش معلمان

 نگرش اولیا

 شناخت طبیعت
 در خلقت کندوکاو

 هادرک زیبایی

 
 تفکر محوری مدل گزینشی برای عوامل مؤثر و بازدارنده رویکرد .1 نمودار
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 گیرییجهنت و بحث

. است خابیانت یا گزینشی کد ایهسته مقوله، دهش داده توضیحات به توجه با تفکرمحوری

 .دهدمی قرار پوشش تحت را های دیگرمقوله کلیه مقوله این

مؤلفه ، تیتربی هاینظریه و الگوها، هابرنامه، هاطرح، حیاتی هایمؤلفه از یکی، یطورکلبه

 آن تحقق برای و انتخاب آگاهانه که است مطلوبی وضع اساساً هدف. است هدف

 اینظریه و برنامه هر ارتباط محور، هدف. گیردمی انجام و طراحی تربیتی مناسب یهاتیالفع

 بر حاکم عیاجتما فلسفه ترکالن سطح در و جامعه تربیتی فلسفه حتی و نظام آموزشی با

 و هاویژگی ملی درسی برنامه سند در گذاریهدف الگوی و هدف بخش .است جامعه

 (0299 ،حسنی) کندمی تعریف را وپرورشآموزش نظام ظارانت مورد مطلوب و مختصات

 ایهپ بر، ایران در درسی ریزیبرنامه توسعه، اخیر هایسال در که دهندمی نشان شواهد

 تازه یهویت جستجوی در ایرانی جامعه کنونی شرایط و جهانی الزامات، گذشته های-تجربه

 (.0293 ،شریفی) است

 ،عقلت، تفکر: از اندعبارت که است بخش پنج املش کلی اهداف سطح در عنصر بعد

 .اخالق، عمل، علم ،ایمان

 ژوهشپ پرسشگری، ورزی اندیشه، خالقیت، الهی و نظری عقل، حکمت: تعقل و تفکر

 .وتحلیلتجزیه، نقد، تدبر، محوری

 دموردنق را کردن حفظ اکنون، رایج محوریحفظ به واکنش در کشور آموزشی نظام

( البمط حفظ) اطالعات بازیابی و بازخوانی مقوله به توجهیبی رو همین از. داده است قرار

 به نیاز رتفک زیرا، است شده بدل تفکر فرآیند هایآسیب از یکی به وپرورشآموزش در

، ندکمی برطرف را نیاز این توجهیقابل حد تا پیشینی اطالعات و دارد خام ماده و محتوا

 .ندارد وجود جدید اطالعات گردآوری برای فرصتی که مواردی در ویژهبه

 رندیگیم هم نتیجه و دارند محوری حافظه روش به میل معلمان اغلب کنونی طیدر شرا

. است( یرهغ و زهوشانیو ت کنکور) ارتقاء سیستم مطابق و هستند مسلط شیوه این به چون

 خرینآ دارند باور چون. دکننیم اجرا و دارند ایمان تفکرمحوری شیوه به هم هااز معلم برخی



016 

  یادگیریآموزش و  یفناور فصلنامه

 

ال
س

 
وم

س
، 

ره 
ما

ش
01، 

هار
ب

 
96

 

( در خصوص اهمیت نگرش معلمان 0293پور محمد ) است و تربیت تعلیم زمینه در بشر یافته

 توجیه مناسب همسویی دارد. در صورتعنوان یکی از کدهای عوامل بازدارنده به

 ایبر و البندط را ایحافظه شیوهو غیره  کنکور برای هستند ها معلم شبیه تقریباً هم اولیا

هش پژو. کنندمی را انتخاب تفکری شیوه زندگی هایمهارت و کسب صحیح تربیت

عنوان یکی از کدهای ( در خصوص نگرش اولیا به0291) لطفیشیحکی؛ وحدت زاد و 

 بازدارنده همسویی دارد.

 هجامع در. دارد نیاز تفکرساز آموزشی هایروش به هادرس و هاآموزش در تفکرمحوری

. ستا تکرار و حفظ بر تأکید آموزشی نظام در اما ;دارد وجود اندیشیدن ایبر هاییزمینه

 به رویکرد گرفتن جدی به بستگی، اندیشه و تفکر ارزشمند آثار از شدن مندبهره شکیب

، یزن دینی هایتشویق به توجه که گونههمان. هاستزمینه همه در تفکر محور هایآموزش

 و کرمی( 3101) جیانگ، تیانرونگ، یالی ند. مطالعاترسامی کمک هدف این برد شیپبه

 عنوان یکی از کدهای بازدارنده همسویی دارد.در خصوص تفاوت دو محیط به (0291)

 مشکل با هامهارت این انتقال در، باشد نداشته وجود ماهر و دهیدآموزش مربی اگر

 تابک، آموزشی فشرده حلو با هاداشت تن انتظار نباید اینکه ضمن. شد خواهیم روروبه

 ظارانت مورد هایمهارت انتقال توانایی دبیران، کوتاه کارورزی دوره چند و دبیران راهنمای

 صورتبه همآن، خدمت ضمن هایدوره جلسه چند در شرکت .کنند پیدا را آموزاندانش به

 اب ارآشک تعارض در کامالً، بزرگ هاییسالن در و شلوغ هاییکالس در هاییسخنرانی

 یوقت .است آن ترویج پی در برنامه این که است محوریتأمل پارادایم رویکرد و اهداف

 تغییر و آن اهمیت و درس این از هدف یا آیدبرنمی جدید درس پس از کند حس مربی

 همیتابی او برای درس، نشود آگاه آن هایقابلیت از و ندهد تشخیص را بنیادی رویکرد

 مروربه ای که گیردمی قرار هاییدرس کنار در درس این که شودمی آن نتیجه و کندمی جلوه

 برای ایهاضاف زنگ یا آموزاندانش تفریح یا استراحت برای فرصتی به یا، شوندمی حذف

 این وریتفکرمح یبرنامه اشکال تریناصلی .شودمی تبدیل ریاضی و علوم دروس تقویت

 ودخ که کنند تمرین آموزاندانش با را هاییمهارت است قرار معلمانی و مربیان که است
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 هایآموزش( در خصوص لزوم وجود 0293) شفیعیو  هاشمیمطالعات . هستند هاآن فاقد

 عنوان یکی از کدهای عوامل آموزشی مؤثر همسویی دارد.ضمن خدمت به

 ت.سان اآموزدانش وتحلیلتجزیههایی که باید بدان توجه شود قدرت یکی از مؤلفه

قدرت  ها با تقویتاگربستر الزم برای اجرای رویکرد تفکر محوری محیا باشد درک بچه

چالشی را  و هرگذرند؛ نمی تفاوتیباز کنار هر مشکلی  یراحتبهرود تحلیل مسائل باال می

ت از تقویت این مهار کنند.مناسبی برای آن پیدا می حلو راهمتفاوت نگاه کرده  از زوایای

، محمودیژوهش پ کند.زندگی را تقویت می تیفیو کدر زندگی کاسته  و سکون یکنواختی

 مهرافزون، کریمی (0291) محمدخانی و حاتمی، ( مهدوی حاجی0293) شعبانی و زهراکار

و در رابطه با اثربخشی آموزش ( 0291) خسروی و بهادر، ( رسول بهی0296) جعفری و

 مسائل زندگی همسویی دارد. وتحلیلتجزیهزندگی بر کیفیت زندگی با کد  مهارت

 هآنک از قبل آدمی. است انسان خود شناخت، هاآنترین مهم شاید و انسان مهم مسائل از

 یهانهیگنج و بشناسد را خود دیبا، بپردازد آن بد و نیک و خود پیرامون جهان شناخت به

 ،ن با تأمل و تفکراگر انسا برساند. کمال به را هاآن و کند کشف را خود نهاد و فطرت

هتر ب، بشناسد، امکانات و استعدادهایی که برای رشد و تکامل در او آفریده شده است

انسان را به ، وجودی خود را به کمال برساند. قرآن و روایات اسالمی یهاهیسرما تواندیم

 .کنندیخودشناسی دعوت م

 :دیفرمایقرآن م

 (011(: 1)مائده ) دیداز! به خود بپردیاای کسانی که ایمان آورده -

ه فراهم شود به پیرامون خود توج وتحلیلتجزیهقدرت  چنانچه زمینه الزم برای تقویت

با ی که با آیات درنتیجهدارد  عتیو طبجهان ، ه و نگاه دیگری به مسائل خودکردبیشتری 

ی زیبای ههمنیاتری نسبت به خالق بیند معرفت عمیقجهان و طبیعت می، در خود رتیبص

که کمترین تأثیر آن را در عدم فرسودگی تحصیلی و اشتیاق به مطالعه و  شود؛حاصل می

( با 0293) یو اسد فتحی، فتحی، (0296مقدم )توان دانست. پژوهش حسنی کسب علم می

 طبیعت همسویی دارد. و شناختخداشناسی ، کد خودشناسی
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مناسب برای ایفای هدف  بستر یسازفراهمو لزوم  با توجه به اهمیت شرایط آموزشی

د یکی از بر ایجاد شرایط تفکر خالق بای تأثیرگذارعنوان عامل سیستم ارزشیابی به، موردنظر

های در اولویت قرار بگیرد و در این میان ارزشیابی کیفی توصیفی که نظام رایج سیستم مؤلفه

وص اثربخشی ( در خص0293) فرشیبانی ، کندآموزشی ابتدایی است شرایط را فراهم می

 رسانی و آگاهی معلمان با کد عوامل آموزشی همسویی دارد.شرایط اطالع

، تنتیجه محور یا مبتنی بر حافظه قبالً حاکم بوده اس آموزشدر این میان با توجه به اینکه 

رسانی مناسب و کافی در خصوص اهمیت استقرار تفاوت موجود در این دو و عدم اطالع

آید. ترین موانع یادگیری خالق بشمار مین گفت یکی از اساسیشاید بتوا، کامل محیط

( با عوامل تفاوت دو محیط و عدم استقرار آموزش تفکر محور 0296) مطالعات فاتحی

 همسویی دارد. بازدارندهعنوان یک از کدهای به

 و بکتا به متکی زیچهمه وپرورشآموزش در اعتقادات پیشین این باور بود که در

 مکلف را معلم جدید هایکتاب که است یدر حال این. است درس هایکالس در تدریس

 ضایف با هاکتاب این تألیف و ببرد کالس از خارج فضاهای به را انآموزدانش تا کندمی

 حالنیااب کند فراهم انآموزدانش ترگسترده یادگیری برای ایزمینه تواندمی جدید آموزشی

را در بین  نتوانسته مقبولیت الزم دیدوشایبا کهچنانآندرسی  رسد تغییرات کتببه نظر می

ت میزان مطابقدر برخی موارد  کهیطوربهان و حتی معلمان به همراه داشته باشد. آموزدانش

 یلمبرنامه درسی  گذاریهدفی الگوی هامقولهو صفحات کتاب درسی با  هاتممحتوای 

و محبی و ( 0292) یصفدر و لعات دهقانیمطا. نیست بخشتیرضاو عناصر(  ها)عرصه

 از عوامل مؤثر آموزشی همسویی دارد.، ( در خصوص محتوای آموزشی0296) نهیآم

 مدهایایپ و آثار و است بازده دیر و درازمدت، تدریجی، کُند فرایندی تربیت و تعلیم

الینفک  وو البته معلمان جز نیست؛ ملموس و محسوس و آشکار ظاهراً، آن بیرونی و مستقیم

ها برنامه در خصوص اجرای کامل ینظراتفاقرسد اگر باشند. لذا به نظر میتعلیم و تربیت می

چرایی و چگونگی حداقلی است ، از چیستی سازیآگاهرسانی و انتظار اطالع، وجود دارد

رسانی و ( در خصوص اطالع0239) که باید صورت گیرد. مطالعات شعبانی و مهرمحمدی

 عنوان کد عوامل آموزشی مؤثر همسویی دارد.مان بهتوجیه معل
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 طعاًق اگرچه متخصصان امر تالش زیادی در خصوص جابجایی سیستم آموزشی داشته و

اجرا  برای ولی متأسفانه، اندزیادی مواجه بوده برای استقرار رویکرد تفکر محور با مشکالت

، تالش وهمت همه این عزیزان شود. لذا ضمن ارج نهادن بهموفق موانعی سد راه دیده می

با تفحص  باشندمسئولینی که مجری این سیستم می گریو دمدیران ، بجاست که همه معلمان

دارنده موجود را  با آموزشی به کمک برنامه ریزان شتافته و عوامل مؤثر و یهاطیمحدر 

 بر زانری مهبرنا بیشتر نظارت با . همچنینقرار دهند موردمطالعهبرای رسیدن به این هدف 

 توانمی آموزشی عوامل دیگر و آموزشی هایروش، مدیریت بخش در درسی برنامه اجرای

تر ن بسکردامید که با فراهم . کرد تقویت را موجود مؤثر و عوامل کم را بازدارنده عوامل

الق و خ، افرادی فکور، الزم و اجرای صحیح رویکرد تفکر محوری و رفع موانع بازدارنده

 حویل جامعه دهیم.متعهد ت

 منابع

 قران

 آموزش رشد، ملی درسی برنامه در یبدنتیترب .(0293) .افسانه، سنهو  محرم، آقازاده

 .09-01(، 2)02، یبدنتیترب

 .علم: تهران. عمل تا هیاز نظر کیفی پژوهش(. 0290) .خدیجه، ابوالمعالی

رشد آموزش قران و ، جایگاه تفکر در برنامه درسی ملی .(0291) .محمدمهدی، اعتصامی

 .9-1(، 0)39، معارف اسالمی

 خنانس بر مبنای عقالنی تربیت نظام در پژوهشی خردپروری. آیین .(0290) .دیسع ،بهشتی

 .معاصر اندیشه و دانش نشر، تهران، )ع( امام علی

همایش ملی تغییر برنامه درسی ، نگرش معلمان در برابر تغییر، (0293) .سمیه ،پور محمد

 .دانشگاه بیرجند، بیرجند، وپرورشتحصیلی آموزش ایهدوره

 اسالمی جمهوری ملی درسی برنامه سند گذاریهدف الگوی نقد .(0299) .محمد ،حسنی

 .91، (09)1، ایران درسی برنامه مطالعات فصلنامه، ایران
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زندگی در پایه چهارم  هایمهارتآموزش  ریتأثبررسی  .(0296) .شهربانوسیده  ،حسنی مقدم

دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش ، و پنجم ابتدایی از دیدگاه معلمان
دانشکده فنی و  -وپرورش شهرستان محمودآبادآموزش، محمودآباد، و پژوهش

 ی محمودآباد.احرفه

میزان انطباق برنامه درسی ریاضی بر اساس  .(0292) .خسرو ،صفدری و مرضیه ،دهقانی

نخستین همایش ملی علوم  ، مه درسی ملی در دوره ابتداییبرنا گذاریهدفالگوی 

 مبتکر جوان. سازانشهیاندشرکت ، مرودشت، شناسیروانتربیتی و 

 آموزشی نظام تطبیقی بررسی (.0291) .حمید، بهادر و دیمن، خسروی شیرین؛، بهی رسول

 علوم و حقوق، تربیتی علوم و شناسیروان جهانی کنفرانس سومین، هیو ترک ایران

 هعالم عالی آموزش موسسه مشترک همکاری با، شیراز، سوم هزاره آغاز در اجتماعی

 .آفرین همایش پژوهاندانش پژوهش واحد-زرقان دانشگاه، خویی

 بر ایران اسالمی جمهوری شده تدوین ملی درسی برنامه ارزیابی .(0291) .نادر ،سلسبیلی

 مطالعات، درسی برنامه العاتمط حوزه نظری دانش از برگرفته هایمالک اساس

 .99-61، (32)00، درسی برنامه

 وپرورشآموزش سیستم در درسی یزیربرنامه وضعیت بررسی .(0293) .علیرضا ،شریفی

 .91، 009، تربیت و تعلیم فصلنامه، ایران ابتدایی

 آموزش شیوه از استفاده با تفکر پرورش .(0239) .محمود ،محمدی مهر و حسن ،شعبانی

 .021-001 (،0)1، مدرسه .محور همسئل

شمین ش، توصیفی در آموزش ابتدایی _تحلیل ارزشیابی کیفی  .(0293) .رضا ،یبانی فرش

ی اجتماعی و فرهنگ هایآسیب، شناسیروانهمایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و 

 .انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین، تهران، ایران

بررسی  .(0291) .محمدمهدی، محمدعلی و لطفی، وحدت زاد، محمدحسن، شیحکی

ابتدایی شهر  یدوره ایدورهکیفیت خدمات آموزشی ازنظر اولیای مدارس در نظام 

 .ملی مدیریت و آموزش همایش، مالیر ، زاهدان با استفاده از مدل سروکوال
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 بررسی میزان آموزش پژوهش محور در مدارس هوشمند ابتدایی .(0296) .میمر ،فاتحی

ی هاافتهی یالمللنیبچهارمین کنفرانس ، شهر اصفهاندوره اول از دیدگاه معلمان 
مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش حکمت ، قم، نوین علوم و تکنولوژی

 مرتضوی.

 در زیباشناختی درسی برنامه نقش .(0293) .سمیرا ،اسدی و محمدرضا ،فتحی، یحیی ،فتحی

 لومع در پایدار توسعه ملی کنفرانس اولین، داییابت دوره نوین تدریس هایروش

 .تهران، ایران شناسیروان و تربیتی

نقد (. 0296) .فاطمه ،بابائی و سارا ،ابراهیمی خارکشی، احمد ،قاسمی فرد، قاسم ،قاسمی فرد

و  ناسیشروانمطالعات ، بررسی الگوی بارش فکری در فرایند یاددهی و یادگیری و
 .310-306، (1/0)2، علوم تربیتی

نس دومین کنفرا، در کودکانتغییر حافظه محوری به تفکر محوری  .(0291) .زهرا ،کرمی

 ،مطالعات اجتماعی و فرهنگی، شناسیروانملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و 

موسسه ، مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش حکمت مرتضوی، تهران

 ی دستیابی به توسعه پایدار.مرکز راهکارها، آموزش عالی مهر اروند

 آموزش تأثیر بررسی، (0296) .علیرضا ،جعفری و داریوش ،مهرافزون، ناهید ،کریمی

، یابتدای انآموزدانش خالقیت هایمؤلفه بر ییگوقصه روش به زندگی هایمهارت

 .066-019 (،3)3، انسانی علوم در خالقیت و ابتکار

، دیمفی فرخنده ترجمه، دبستان از پیش دوره در رورشوپآموزش برنامه .(0290) .ونیتا ،کول

 .سمت :تهران .02 چ

دیدگاه معلمان دوره  .(0296) .فرزانه ،سلیمانی و فهیمه ،توالیی دلزنده، نهیآم ،محبی امین

، ناسیشروانی المللنیبکنفرانس ، تغییر محتوای کتب درسی در موردابتدایی 
 آموزش عالی شاندیز. موسسه، مشهد، تعلیم و تربیت، مشاوره

ی شناسروش در طرح و روش )منطق ضد کیفی تحقیق روش .(0293) .احمد ،محمدپور
 .جامعه شناسان :تهران .دوم چاپ (کیفی
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 هایمهارت آموزش اثربخشی .(0293) .حسن ،شعبانی و کیانوش ،زهراکار، مریم ،محمودی

 ،(ایران اسانروانشن) یتحول شناسیروان، دانشجویان زندگی کیفیت بهبود بر زندگی
01(23 ،)30-39. 

 .مدرسه :. تهرانراهنمای عمل ریزی درسیبرنامه .(0292) .حسن ،ملکی

 اثربخشی بررسی .(0291) .محمد ،حاتمی و شهرام ،محمدخانی، طاهره ،مهدوی حاجی

له علوم مج هیجانی. تنظیم و زندگی کیفیت، شادکامی بر زندگی هایمهارت آموزش

 .113-100، 21، ماعیرفتاری و اجت

ضمن خدمت بر تحقق  هایآموزش تأثیربررسی ، (0293) .حسین ،شفیعی و سید احمد ،هاشمی

 یمللالنیکنفرانس ب سومین، وپرورش شهرستان جمآموزش یادارهاهداف سازمانی در 
 .و مطالعات اجتماعی ایران شناسیرواننوین در حوزه علوم تربیتی و  هایپژوهش
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