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Abstract
The aim of this study was to design an independent
thinking curriculum for high school students. The
research method is qualitative and in the form of
content analysis. Therefore, by studying the research
documents and samples of related researches, the
sections related to independent thinking in these
researches were extracted. Data is coded based on
Tyler's model based on four elements; objective
(cognitive, emotional, and psychological), content
(selection and organization), methodology and
evaluation. The results showed that in the “goal”
section the features included: freedom of expression,
freedom of choice, group discussion, participatory
learning, social exchange, mental development,
nurturing of rationality. In the field of "content", the
features include: learning how to think, learning to
abide by patterns, learning to engage in group
discussion, learning to do independent activities,
learning to make free speech, learning to have a
choice, conscious attitude to Stuff. The "Teaching
Method" section features: using group discussion,
Socratic Method, using intellectual and verbal games,
providing independent exercises, teacher as facilitator
and colleague. In the field of “evaluation”, the
features include: the use of self-assessment tools,
attention to continuous and formative evaluation,
providing timely and appropriate feedback, attention
to the involvement of students' activities, attention to
various forms of evaluation. Using the results of this
research can educate adolescents and young people in
the future with independent thinking in order to
reduce social harms and anomalies and adhere to their
religious and cultural beliefs.
Keywords: Documents, Curriculum, High School
Students, Independent Thinking
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چکیده
ا ی نفم د س ی تفک مق برا ای
ای ن پ هش ب ف ح
 شیک س پ هش ب یف ی ش از.سانبآموزان سش ۀ مبو طد انجفم شحه ا ت
.نوع شش ا نفسی وس د ف ا بففسه از فن تحلیا محب وا تحلی ا گ سی ح
 ش ب فی،لذا ف مطفلعد ا نفس پهش ی ش نمون د پ هش ب فی م تط
 ساسه ف د شیوۀ.م وط د تفک مقبرا س این پهش ب ف ا بش اج گ سیح
حگذا ی ا فس الگوی تفیل مطنفی چه ف ننر ح اش نف بی
ن ف فی ش شان ی ب ی) محب وا اانبش ف ش فزمفنس ی) شش ش
 آزاسی: نبفیج نشفن ساس س شب « ح » شیهگی ف شفما.ا زشیف ی ا ت
یفن و سا ی از ق انبشف حث گ ش ی یفسگی ی مشف بی تطفسل
» س زمین ۀ «محب وا.اجبم فنی ش ح ن ن ی پ ش ش نر نی ت ا ت
 یفسساسن نحوۀ تفک ی فسساسن پی شی آگف فن د از الگو ف:شیهگی ف شفما
آموزش ش ت س حث گ ش ی یفسگی ی انج فم فعفلی ت فی مق برا
یفسگی ی اظه ف نر آزاس ی فسساسن و سا ی از ق انبش ف نگ ش
: س ش ب « شش ت ح یس» شیهگ ی ف ش فما.آگف فند د مقفئا ا ت
ا بففسه از شش حث گ ش ی ر ا ی ا بففسه از فزی فی فک ی ش
.می ا ائد تم ینفت مقبرا معلم دنن وان تق هیلگ ش مک ف ا ت
 ا بففسه از ا را فی وسا زی ف ی:س زمینۀ «ا زشیف ی» شیهگی ف ش فما
توجد د ا زشیف ی مقبم ش تکوینی ف ا م آش سن امکفن فز و س منف
ش دموقع توجد د مشف بی وسن فعفلیت فی سان بآم وزان توج د د
 ا بففسه از نبفیج این پهش ب م یتوان ح س.اشکفل مشبلف ا زشیف ی ا ت
آینحۀ نوجوانفن ش جوانفنی ف تفک ات مقبرا س ا بفی ف ب آ ی ف ش
نف نجف ی فی اجبمفنی ش پفیطنحی د انبرفسات سینی ش ف نگ ی ویب
.ت یت س
 ا نفس نفمد س ی سانبآموزان سش ۀ مبو طد:واژههای کلیدی
تفک مقبرا
dehghani_m33@ut.ac.ir : نویسندة مسئول.*
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مقدمه

و باید نظام های زموزشی به زن توجه ویژه داشته باش ند

برنامه درسی ملی به عنوان یکی از زیر نظام های اصلی

و میتوان توجه به زن را از مالکهای کیای نظامه ای

سند تحول بنیادین ،زمینه ایجاد تح ول هم ه جانب ه،
گسترده و عمی

زموزش ی دانس

 ،مه ار تاک ر و پژوهش اری اس

را در ما اهیو و محت وای زموزش ی

( .)Ghanbari, Bahraini and Sepehri, 2015پرورش و

برنام ه درس ی مل ی ،ف راهو

ک ه در

فراهو م ی زورد  .رس ات

توتید فکر ،اندیشه و ایده واالت رین ه دفی اس

زوردن سازوکارهای مناسب برای طراحی ،تدوین ،اجرا

سرتوحۀ هر نظام فکری و تولیو و تربی هر وم و ملتی

و ارزشیابی برنامه های درسی در سطوح ملی تا محلی

اس تا از طری زنه ا بهت رین ش رایز زن دگی ف ردی و

تا مااهیو زموزشی و تربیتی به صورتی نظام مند

اجتم اعی ،ا تص ادی و سیاس ی را ف راهو زورن د

و س ااتاریافته در ااتی ار کودک ان و نوجوان ان رار

( .)Farhadipour, Abbasi & Karimzayi, 2015ت ذا از

گیرد و محیطی با نشاط و مدرسه دوس داشتنی را به

اهداف اساسی ه ر نظ ام زموزش ی ،تربی

انس انه ای

تص ویر بکش اند ( Ministry of Education of Iran,

هوشیار و زگاهی اس که تاکر اود را بر پای ه اس تدالل

.)2012, p 3

صحیح و منطقی بن ا م ینهن د و در برا ورد ب ا دنی ای

اس

این طرح و نقشه یادگیری بای د ب هگون های س ازمان

پیرامون اویش با اندیشهه ای ج امع و عمی  ،جوان ب

یابد که دربرگیرندۀ فرص ه ایی باش د ت ا یادگیرن دگان

مختلف کاره ا را بررس ی م یکنن د و از ت وان انوط اف

بتوانند موضوع را بشکافند؛ اجزای زن را تکتک بسنجند

زیادی در رویارویی با مس ائ زن دگی براوردارن د .در

و در ادامه ،شیوۀ ترکیب زنها را وارسی و نقادانه ض او

مسلو ،مهوترین وجه تمایز بش ر از دیا ر زفری دهه ا در

کنن د ( .)Yarmohamadian, 2014, p 17تحلی

ای ن

مباحث کمک میکند تا دانشزموزان ب ا تجزی هوتحلی
منطقی به مهار هایی دسترسی پیدا کنند که هر ام ری
را ب ا دالی

نااه اول ،در و شیوۀ تاکر اوس

 ،زی را تاک ر ،ش ک

پیچیدۀ رفتار انسان و عاتیترین ش ک فواتی
ذهنی اس

عقل ی و

که در ات ب فراین دی ش نااتی ب ه کم ک

علم ی و موق ول بنذیرن د ی ا رد کنن د و

نماده ا مش خم م یش ود ( Karimian, Nateghi and

چشوبسته ،مطیع تاکرا و اندیش هه ای دیا ران رار

 .)Seifi, 2016از س ویی ه دف در تول یو و تربی

به

نایرند؛ چنانکه همین مسئله در سند برنامه درسی مل ی

مونای وضع نهایی و مطلوبی اس که زگاهان ه و پ ا از

( Karimian,

بررسیهای الزم ،سودمند تش خیم داده ش ده و ب رای

ایران بارها مورد تأکید رار گرفت ه اس
.)Nateghi & Seifi, 2017

امروزه برنامه درس ی یک ی از مه وت رین موض وعا
اس

تحق زن ،فواتی های مناسب تربیت ی انج ام م یگی رد
( .)Shokouhi, 2005در فلساه تولیو و تربی  ،توجه ب ه

زیرا فراگیران امروز شهروندان جاموه فردا هس تند

نیازهای انسان یکی از منابع استخراج هدف اس  .دیویی

که باید در ابواد مختلف رشد کنند و مهار ه ای الزم را

در کتا دموکراسی و تولیو و تربی مینویسد« :ه دف

کسب کنند .اززنجاکه یک تغییر دائمی و اجتن ا ناپ ذیر

تربیتی باید از روی فواتی های درونی و احتیاجا ف رد

در همه ابواد زندگی در دنیای امروز وج ود دارد ،برنام ه

پایهگذاری شود ،اگر بناس

ش ود»

درسی در هر جاموه وظیاه دارد ک ه فراگی ران را ب رای

( .)Kneller,2008در ای ن راس تا ،موم والت فهرس تی از

مقابل ه ب ا چن ین ش رایطی زم اده کن د ( Talibzadeh,

نیازهای انسان در ابواد مختلف تهیه و اهدافی در جه

که این ف رد تربی

طبق هبن دی

 .)Musa Pour & Hatami, 2009یک ی از مه ار ه ایی

تأمین این نیازها توریف میشود .بر اس ا

که برای زندگی در دنیای پر از تغییر امروزی الزم اس

موروف مازتو ،پا از ارض ای نیازه ای اوتی ه و اساس ی،
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انس ان ب ه فک ر اس تقالل ک ه در زم ره نیازه ای
اودشکوفایی اس  ،میافتد (.)Saif, 2011

عبار اند از :اتقاپذیری؛ تح تأثیر تلق ین وا ع ش دن؛
تقلید کورکوران ه؛ تبوی

از افک ار عم ومی و م دزدگی

در موا ع بسیاری در محیز ه ای زموزش ی مش اهده

( .)Colman, 2015دیدی هه ای مربی ان نی ز پ رورش

میشود که متربی در پاسخ ب ه پرس شه ا ی ا حت ی در

کودکانی متاکر اس ک ه بتوانن د ززادان ه فک ر کنن د و

تأثیر افکار دیاران رار م یگی رد و از

مستق تصمیو بایرند .پرورش تاکر در کودک ان ب ه زن

زراء یا افکار زنها تقلید میکند و بهنوعی زراء و اندیشهه ا

اندازه مهو و اهمی دارد که امروزه دس ی ابی ب ه زن را

و پاسخهای زنها را تکرار میکن د ،ب دون زنک ه ا ود ب ه

جزء اهداف اصلی تولیو و تربی میدانند ب ه ط وریک ه

تاکر بنردازد و اندیشهای جدید و نو را ال کند .پی امبر

را

اظهارنظرها تح

اک رم ( ) و اه بی

(ع) در س یره تربیت ی ا ویش

همواره مخاطبان را به دوری از هرگونه تقلی د و پی روی

بسیاری از اندیشمندان ه دف اص لی تول یو و تربی

پرورش انسان اندیشمند و متاکر دانستهان د ( Murphy,

 .)2010همچنین مربیان برجسته م د هاس

اهمی

کورکورانه دعو میکن د ت ا م انع از جم ود ،انح راف و

تاکر مستق را به رسمی

تحجّر در فکر و اندیشه متربی شوند تا بدینسان مترب ی

چنین ابلیتی در دانشزموزان هستند (.)Arsić, 2014

از تاکری االق و پوی ا برا وردار باش د ( Madahi and

 .)Hosseinizadeh, 2013حض ر ام ام ک اظو (ع) ب ه
هشام وص ی

م یکن د و م یفرمای د« :ای هش ام اگ ر

گردویی داشته باشی و همه گوین د تلت ل اس
ندهد ،تو اود میدانی که گردو اس

س ود

و اگ ر توت ویی در

شنااته و اواستار توجه ب ه

در دورۀ نوجوانی ( 11ساتای به بو د) ممک ن اس
که نوجوان در ابواد وجودی اود ،در باوره ا و اعتق ادا
اود دچار شک و تردید گردد و این نه ب ه مون ای نا ی
وجود زنهاس

بلکه میاواهد باورها و اعتقادا ا ود را

دوباره بازسازی کن د و زنه ا را ک ه بالت از روی اطاع

دس باشد و مردم گویند گردو اس زیان نرس اند ،ت و

پذیرفته بود با زیربنای استدالتی و ذهن ی ا ود مواج ه

میدانی که تلتل اس »؛ بنابراین م الک اص لی زن اس

سازد و امور را بهصور انتزاعی زن در ذهن ا ود تح

که انسان استقالل فکر و توق اود را از دس

نده د و

نظام درزورد و به «تاکر مس تق » دس

یاب د .در ای ن

تح تأثیر افک ار و ض او ه ای دیا ران در م ورد ه ر

دوره ،نوج وان یاتب ات در مقاب

مسئلهای رار نای رد ( .)Harani, 2008, p 852ش هید

میگویند تأم و تردید میکند و زن را با «امّا» و «اگ ر»

مطهری نیز در این باره موتقد اس که باید در تول یو و

روبرو میسازد :زیرا میاواهد از توانایی ذهنی گس تردۀ

تربی مجال تاکر به دانشزم وزان داده ش ود و او را ب ه

اود استااده کند و بدین نحو تاکر مستق اود را اعالم

استقالل در اندیش ه تریی ب کنن د و نبایس تی ذه ن را

نماید ( Seyed Fatemi, Rahmani, Baradaran Rezaei

بسان موده تصور کرد که مرتب یذا بر زن تحمی ش ود

 .)and Sedaghat, 2009در این دوره (نوج وانی ی ا دورۀ

(.)Motahhari, 2008, p 20

متوسطه) ،فرد از کنترل و راهنمایی واتدین رنج م یب رد

شکی نیس که بیشتر انسان ها در مواجهه با مسائ ،

و احسا

زنچ ه دیا ران ب ه زنه ا

میکند که بزرگ ش ده و بای د مس تق فک ر

تاکر مستق را در پیش نمیگیرند و از راه های زسان ت ر

کرده و مستق عم کند .اززنجاکه تاکر مستق توانایی

و میان بر دیاری ،با سرع و سهوت بیشتر و با زحم

افزایش مهار ه ا و ت الشه ای دان شزم وزان ب هط ور

کمتر ،مسائ را ح وفص

م یکنن د ،ام ا ای ن راهه ا،

مستق در مدار

تلقی م یش ود ( ،)Arsić, 2014ت ذا

درعین حال ،بسیار اطرایزند و زث ار و نت ایج ن امطلو

انتخا دورۀ متوسطه میتواند نقطه عطا ی در بررس ی

فراوان به بار میزورن د .برا ی از مه و ت رین ای ن راهه ا

موضوع پژوهش حاضر باشد.
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بیاتک و ترب ک ( )Bialek & Terbeck, 2016تاک ر

( )Rotova, 2018نیز در پژوهشی استااده از روشه ای

مستق را در راستای تسلز دانشزموزان به مهار ه ای

یادگیری تواملی را برای توسوه استقالل در می ان اف راد

پیچیده و اودتنظیمی (شناا  ،فراشناا و انای زش)

بیان میکند .همچنین اکلف ( )Eklöf, 2014و کرانول و

تلقی میکنند .درزمین ۀ تاک ر مس تق ؛ پ ژوهش ه ایی

همکاران ( )Cranwell & et al, 2017نیز ،تمرین و ک ار

صور گرفته که به چند مورد از زنها اشاره میش ود؛ ب ر

مستق را برای رسیدن دانشزم وزان ب ه تاک ر مس تق

اسا

یافتههای پژوهش شوبانی و ملیدی ( & Shabani

 ،)Moayedi, 2017بین استقالل کودک ان ب ا افس ردگی
داتران ارتب اط منا ی وج ود دارد .ب ه عب ارتی هرچ ه
کنن د ،افس ردگی

داتران اس تقالل بیش تری احس ا

ضروری میداند .ارسیک ( )Arsić, 2014تاکر مستق را
افزایش مهار ها و تالش های دان ش زم وزان ب ه ص ور
مستق از سوی مدار

تلقی میکند و بیان میکند ک ه

فواتی های مستق باید از سن نوجوانی ( 11ساتای) در

کمتری اواهند داش  .همچنین طب تحقیقا ص ور

م دار

گرفت ه ،کودک انی ک ه از ززادی بی ان و تاک ر مس تق

راجی ک ( Gockov, Stojanović, & Gojkov-Rajić,

کمتری براوردار بودهان د ،واپ اگ را ()Retrogressive

 )2014فرا ملتاه های اس تقالل فک ری و تاک ر مس تق

بوده و کمتر توانستهان د ه ر چی ز را از زوای ای مختل ف

(تواناییهای فراشنااتی ،راهبرده ای ی ادگیری و تاک ر

ببینن د ( .)kim, 2011همچن ین دهق انی س یمکانی

انتقادی) را بهعنوان شاامهای کیای

ت دریا بی ان

( )Dehghani Simakani, 2013در پژوهشی به بررس ی

میکند .ااپ اردی ( )Khaparde, 2013مش ارک فو ال

«چاتش عمده در تربی

اتا ویی ی ا تقلی د کورکوران ه

( »)Immitating blindlyپردااته و راه برونرف

از زن

زی از ش ود .گوس کوو ،اس تجانویو و گوجک وو-

دانشزموزان را در رسیدن به تاکر مستق مهو میداند.
بر اسا

بررسی صور گرفته تاکر مستق تو اریف

را ترویج اتاوی تربی عقالنی و تاک ر مس تق کودک ان

گوناگونی دارد ،تیکن ب ه نظ ر م یرس د تاک ر مس تق

میداند .ماندیک ( )Mandic, 2012در پ ژوهش ا ویش

شام ؛ توانایی جستجو و یافتن راه ح ه ای ف رد ب رای

بیان میکند که برای اانواده باید شک گیری شخص ی

مقابله با مشکال  ،تاکر به طور جداگانه ،ع دم پی روی و

باتغ و استقالل فرزندان در اوتوی
در تربی

باشد و از همان ابت دا

تقلید کورکوران ه از دیا ران ،توس وه ذه ن جس تجوگر

کودکان باید تالش شود تا فرزن دان اس تقالل

و

دان شزم وزان ،درگی ر ش دن در ی ادگیری متقاب

داشته باش د .ب ک ( )Beck, 2010در پ ژوهش ا ویش

همکاران ه ی ا مش ارک فو ال دان شزم وزان در جری ان

ویژگی ،ش ام  -1 :تب دی ش دن ب ه ی ک متاک ر

کال  ،یادگیری اودارزی ابی ،جس تجو و دنب ال ک ردن

مستق از طری زموزش مشترک در یک رابط ه براب ر و

هدف مشخم ،بحث و استدالل ،تمرین و کار مس تق و

عادالن ه ب ین مول و و دان شزم وز؛  -2توس وه ذه ن

به طورکلی فراگیری مهار های شنااتی و فراشنااتی و

جس تجوگر دان شزم وزان؛  -3نوش تن افک ار ا ود؛

 .همچن ین تاک ر مس تق ،

ها

 -4درگی ر ش دن در ی ادگیری متقاب

ی ا همکاران ه؛

راهبرده ای ی ادگیری اس

تمای فرد برای متقاعد کردن اود اس که ممکن اس

 -5یادگیری اودارزی ابی؛  -6جس تجو و دنب ال ک ردن

اطالعا ارائه شده درس یا موقول باشد .ای ن ب ا تاک ر

ه دف مش خم؛ و  -7بح ث و اس تدالل را ب هعن وان

انتقادی تااو دارد ،یونی فرایندی که برای جم ع زوری

ویژگیهای رسیدن به تاکر مستق دان شزم وزان بی ان

و پردازش اطالعا برای رسیدن به نتیجهگیری منطق ی

میکند .ساتو ( )Sato, 2018روش دیاتیکتیکی و بحث و

استااده میشود .بهعبار دیار ،تاکر مس تق بیش تر ب ا

گا وگو را برای درک و تاکر مستق الزم میداند .روتوا

و تاک ر

تمای به فکر ک ردن ب ا ا ود در ارتب اط اس
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انتقادی فرایندی اس که برای مقابله با اطالعا به ک ار
میرود (.)Nondestructive Testing (NDT), 2019

به همین دتی طراحی برنامه درس ی تاک ر مس تق
برای دانش زموزان دورۀ متوسطه میتواند جلوی بخش ی

در ای ن می ان ا انوادهه ای بس یاری گرفت ار

از مش کال روان ی ،اجتم اعی ،فرهنا ی و ا تص ادی و

در طی ف

ازجمله استومار فکری که ب ه عن وان اس تومار ن وین در

وسیوی از این گ روه ،م یت وان متوج ه ش د ک ه تو داد

جهان امروز تلقی م یگ ردد ،گرفت ه و باع ث ش کوفایی

اب توجهی از این فرزندان مربوط به اانواده های علمی،

اذهان و افکار شده و ب ه تب ع زن نش اط اجتم اعی ی ک

فرهنای و حتی مرفه جاموه ان د .بیش تر زنه ا همچن ین

جاموه را افزون نماید .زمانی که دانشزموزان ب ا ما اهیو

در اوان ،ملد و سربه زیر بوده اند و به یک ب اره م لالت

تاکر و گرایش به تاکر مستق و اهداف زن زشنا ش وند،

در دانش ااه ی ا س ربازی ب ه ی ک ف رد موت اد

همچنین محتوای کتب درسی به ص ورتی زم وزش داده

( & Ghobadzadeh, Masudi, Mohamadkhani

شود تا دانش زموزان بتوانند به بل و فک ری برس ند ،زن

ناهنجاریهای فرزندانشان هستند که با د

 ،)Hasani, 2016ی ا در زن دگی مش ترک ب ه دتی

و

داات های اطرافیان دچار ط الق و ج دایی ( Ghasemi

تشخیم دهند؛ بنابراین توجه به تاکر مس تق در دورۀ

 )& Sarokhani, 2013که بر اثر دنبات هروی از اتاوه ای

متوسطه ،زموزش گرایش به تاکر مستق  ،هموار ک ردن

یلز تربیتی اس  .تغییر ناگهانی س ر و وض ع و ظ اهر و

فواتی

ه ای ی ادگیری مط اب ب ا تاک را مس تق و

گرفتن دوس پسر و داتر از دیار موضالتی اس که هر

ارزشیابی دانشزموزان برای رس یدن ب ه اه داف توی ین

و

ش ده م یتوان د بس یاری از مش کال ای ن ح وزه را در

پدرها و مادرها را یافلایر میکند .زم انی ک ه فرزن دان،

بلندمد ح نماید .الزم ب ه ذک ر اس

 ،انتخ ا دورۀ

کودک هستند ،مقلدانه از وات دین و ب زرگتره ا پی روی

متوسطه به این دتی بوده اس ک ه عملی ا انتزاع ی و

میکن د و ای ن مس ئله باع ث اوش حاتی ب زرگتره ا و

تاکر در این دوره شک م یگی رد و ت ذا بررس ی تاک ر

واتدین میشود ،وتی به محض رسیدن به جوانی کنت رل

مستق با این دوره سنخی بیشتری دارد .ب ا توج ه ب ه

پ در و م ادر ا ارج ش ده و موم والت

اهمی موض وع و همچن ین ب ا توج ه ب ه بررس یه ای

همس االن و دوس تان نا وذ بیش تری روی زنه ا پی دا

صور گرفته (طب جستجوی محق ) ،تاکنون پژوهشی

میکنند و اینگونه مسائ باعث میشود ف رد در تم امی

در راستای «طراحی برنامه درس ی تاک ر مس تق ب رای

مراح و مو وی های زندگی به تح ا ذهن ی و فک ری

دان شزم وزان دورۀ متوس طه» ص ور نارفت ه و ای ن

متکی به دیاران بوده و زسیبهای جبرانناپذیری را نلار

نیازمند بررسی چنین پژوهش ی در کش ور اس

 .ب دی ن

اود ،اانواده ،جاموه و ...م ینمای د .ب ه نظ ر م یرس د

منظور پرسش زیر مطرح شد:

روزه در اانواده های ایرانی در حال اتااق افتادن اس

فرزن دان از دس

مدار

نی ز ب ا اتا وبرداری از رویک رد س نتی ن اظر ب ه

کودک ،باعث تشدید اینگونه مس ائ در جامو ه ایران ی
گردیده اس  .سیچانووسکا ( )Ciechanowska, 2012در
این زمینه بیان میکند اززنجاکه فراگیر در کنترل فرایند
زموزش اود موف نمیشود ،ادر به کنترل زندگی اود
نیز نخواهد بود.

م یتوانن د راه ص وا و ناص وا را ب ه درس تی

پرسش کلی:
 طراح ی برنام ه درس ی تاک ر مس تق ب رای
دانشزموزان دورۀ متوسطه چیس ؟
پرسشهای جزئی:
 ویژگی عنصر «هدف» برنامه درسی دورۀ متوسطه
مبتنی بر تاکر مستق چیس ؟

طراحی برنامه درسی تفکر مستقل برای دانشآموزان دورة متوسطه 18 /

 ویژگی عنصر «محتوا» برنامه درسی دورۀ متوسطه
مبتنی بر تاکر مستق چیس ؟
 ویژگی عنصر «روش» برنامه درسی دورۀ متوسطه
مبتنی بر تاکر مستق چیس ؟
 ویژگ ی عنص ر «ارزش یابی» برنام ه درس ی دورۀ
متوسطه مبتنی بر تاکر مستق چیس ؟

درنهای تأییدپ ذیری و موث

ب ودن ی ک مطاتو ه کیا ی

عنوان میکنند ،استااده شد .به این ترتیب در این پ ژوهش
برای اعتمادپذیری ب ا انج ام مراح
تحلی

و بررس ی د ی

مختل ف کدگ ذاری و

زنه ا ،اعتم اد الزم حاص

ش د.

روشهای بهکاررفته در این پژوهش در بخش تحلی محتوا
ب ا ش رایز مطاتو ا

و کدگذاریها و مشابه این مراح

بلی نشان میدهد که پژوهش حاضر از انتقالپ ذیری الزم
 .همچن ین ثب

و ض بز مش روع هم ه

روششناسی

برا وردار اس

رویکرد پژوهش ،کیای و از نوع روش اس نادی ب ود ک ه ب ا

فواتی های انجام شده در مراح مختل ف پ ژوهش بی انار

استااده از فن تحلی محتوا ،تحلی گردید .به این ترتیب با

وابستای و اتکاپذیری این پژوهش اس  .باالاره ب یطرف ی

استااده از روش مرور نظاممن د ب ه بررس ی اس ناد موج ود

و عینی بودن یافت هه ا و نت ایج نش ان از تأییدپ ذیری ای ن

درزمینۀ تاکر مستق پردااته شد .برای هم ین منظ ور ب ا

پژوهش دارد.

اس تااده از کلی دواژهه ایی ازجمل ه؛ تاک ر مس تق ،
اودمخت اری ،اس تقالل فک ری ،ی ادگیری مس تق در

یافتهها

پایااهه ای ،Google Scholar ،Science Direct ،Irandoc

پرسش پژوهش :عناصر و مضامین برنامه درسی تفکرر

 IEEE ،Springerو  ACMدر  40س ال اای ر (-2020

مستقل برای دانشآموزان دورة متوسطه چگونه است؟

 )1980پردااته شد و این بررسیها منجر به شناس ایی 30

ابت دا ب رای شناس ایی عناص ر برنام ه درس ی تاک ر

سند گردید .میزان نهایی اسناد مورد بررسی به این ص ور

مستق  ،به دتی نو پا بودن موضوع به بررسی پیش ینه و

بود که با جستجوی دورهه ای چندگان ه و چن د نا ری در

ادبیا پژوهشی طی س اله ای  1980ت ا  2020ا دام

پایااههای مذکور ،سندی اارج از زن یاف نشد .تذا در این

مض مون

بخ ش از پ ژوهش از روش تحلی

شد ،سنا ادبیا پژوهش ی از طری

تحلی

محت وا اس تااده ش د؛

مورد بررسی رار گرف  .واحد اص لی کدگ ذاری در ای ن

بنابراین در این پژوهش مااهیو مربوط به تاکر مس تق در

پژوهش ،مااهیو بودن د ،هنا ام تحلی

دادهه ا،

اسناد و سایر من ابع مرب وط شناس ایی ش ده و ملتا هه ای

مااهیو از طری عنوانگ ذاری توس ز محق  ،ب ه ط ور

مربوط به تاکر مستق مش خم گردی د و ب ر ای ن اس ا

مس تقیو از ادبی ا پژوهش ی ب هص ور ک دهای زن ده

میتوان گا با مشخم شدن واحد مونا یا هم ان عب ارا

( )Invivoو یا با توجه به م وارد مش ترک ک اربرد زنه ا،

و واژههای کلیدی ،مرحله بود که مقوتهبن دی (ک د نه ایی)

ایجاد شدند و به این ترتیب عناصر برنام ه درس ی تاک ر

اس  ،اجرا شد .تذا اتاوی برنامه درسی تاکر مس تق پ ا

مستق مشخم گردیدند .برای اینکه عناص ر شناس ایی

از طی این مراح طراحی شد .در انتهای پ ژوهش ،بای د از

شده با مبانی نظری سازگاری داش ته باش د ،دوب اره ب ه

اینکه در توریف کدها تغییری ب ه وج ود نیام ده اطمین ان

تحلی محتوای مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهصور

حاص کرد و پیوسته ،دادهها را ب ا ک دها و نا ارش درب اره

نظاممند پردااته شد و در جدول  1ویژگیه ای عناص ر

کدها و تواریف زنها با ه و مقایس ه ک رد و از چه ار م الک

برنامه درسی تاکر مستق با اس تااده از اتا وی عناص ر

تینکلن و گوب ا ( )Lincoln & Guba, 1995ش ام م الک

چهارگانه تایلر شام ؛ ه دف ،محت وا ،روش و ارزش یابی

اعتمادپ ذیری ،انتق الپ ذیری ،وابس تای و اتکاپ ذیری و

نشان داده شده اس .

دی
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جدول  .8ویژگیهای عناصر برنامه درسی تفکر مستقل با توجه به منابع و اسناد
عناصر برنامه

ویژگیهای عناصر برنامه درسی تفکر مستقل

درسی
اهداف شناختی:

ابلی تجزیهوتحلی سلالها ،زشنایی با نحوه تاکر ،استااده از تاکر منطقی و مونادار ،اتخاذ راهح های مختلف در
مواجه با مشکال  ،زشنایی با ال اندیشه جدید و نو ،زشنایی با روش ح مس ئله ،ش رک دادن دان شزم وزان در
تصمیوگیری ،براورداری از تجربه شخصی یا بیواسطه در ح مسائ  ،ش ناا اهمی و جایا اه تاک ر مس تق ،
استااده از سلاال سطح باالتر ،زشنا کردن دانشزموزان با اشتباها اود ،مواجه ک ردن دان شزم وزان ب ا چ اتش،
درگیر کردن اف راد ب ا مس ئله ،ی ادگیری طرف داری از ح  ،اس تااده از اندیش ه و تأم  ،پ رورش اعتمادب هنا ا
دانش زموزان ،براورداری از در تشخیم و تمیز ،توانایی ارزشیابی بیطرفانه و نقادانه ،براورداری دانش زموزان با
شیوههای زندگی مختلف ،تسلز دانشزموزان به مهار های شنااتی ،توانایی افزایش مهار ها و ابلی های فردی،
زگاهی از نحوه ارزیابی فواتی های اود ،شناا ارتباط و یا تنا ض اشیاء و فواتی ها ،توجه به ابو اد مختل ف ی ک
پدیده ،زگاهی از نحوه کنترل و بازاندیشی در فواتی ها ،زگاهی از استودادهای باتقوه اویش ،زگاهی از ع دم تقلی د
کورکورانه ،داات ندادن دیاران در امورا و نارش زگاهانه.
(Cranwell & et al, 2017; Voloi, P. Seyedi, Kh. Safai Moghaddam, M. and Hashemi, 2017; Warnick,
& 2012; Wringe, 1997; Zohrvand, 2011; Beck, 2010; Arsić, 2014; Archard, 2002, Adams, 2004; Bialek
Terbeck, 2016; Braun, & Clarke, 2006; Brighouse, 2002. Ciechanowska, 2011; Colman, 2015; Dehghan
;Simkani, 2013; Dezhgahi, 2008; Eklöf, 2014; Feinberg, 1980; Gill, 2001; Sato, 2018; Rotova, 2018
;Olssen, 2005; Murphy, 2010; Motahari, 2008; Mandic, 2012; Lipman, Sharp, Esmaeian, 2016
)Levinson, 1999; Kim, 2011; Khaparde, 2013; Harani, 2008

اهداف عاطفی:

هدف

ترییب به استقالل در اندیشه ،تشوی افراد به کار و تمرین مستق  ،تمای به فکر کردن برای اود ،تشوی اف راد در
راستای کنترل هیجانا و احساسا  ،روابز او اانوادهها با فرزندان ،فضای گرم اانواده ،تشوی دانشزموزان به
بحث گروهی ،ترییب به فواتی ه ای گروه ی ،اهمی ا انواده ب ه ش ک گی ری شخص ی ب اتغ فرزن دان ،ایج اد
عال همندی به تاکر و استدالل در مسائ  ،تشوی دانشزموزان به استااده از تمرینا مستق  ،ایج اد انای زه ب رای
تصمیوگیری مستق  ،سوق دادن دانشزموزان به مسئوتی پذیری در امورا  ،تشوی و عال همند کردن دانشزموزان
به طرفداری از ح .
(Cranwell & et al, 2017; Feinberg, 1980; Gill, 2001; Sato, 2018; Rotova, 2018; Olssen, 2005; Murphy,
;2010; Motahari, 2008; Mandic, 2012; Lipman, Sharp, Esmaeian, 2016; Levinson, 1999; Kim, 2011
Khaparde, 2013; Harani, 2008; Voloi, Seyedi, Safai Moghaddam, and Hashemi, 2017; Gockov,
)Stojanović, & Gojkov-Rajić, 2014

اهداف روانی -حرکتی:

حا کردن جهان بر اسا تجربیا شخص ی ،انج ام ک ار ف ردی ،انج ام ک ار مس تق در ک ال  ،برا ورداری از
فواتی های مستق در کسب دانش ،تصمیوگیری مستق  ،برنامهریزی برای رسیدن به هدفها ،توسوه مهار ه ا و
عاد های دانش زموزان برای کار مستق  ،ح ا ک ردن جه ان ب ر اس ا تجربی ا شخص ی ،انج ام ک ار ف ردی،
براورداری از فواتی های مستق در کسب دانش ،برنامهری زی ب رای رس یدن ب ه ه دفه ا ،توس وه مه ار ه ا و
عاد های دانشزموزان برای کار مستق  ،دادن فرص برای تحقی مستق  ،انج ام ک ار مس تق در ک ال  ،اتخ اذ
راهح های مختلف در مواجه با مشکال  ،مشارک در ح مسئله ،نوشتن افکار اود ،انجام فواتی های گروهی.
(Beck, 2010; Arsić, 2014; Archard, 2002; Adams, 2004; Bialek & Terbeck, 2016; Braun, & Clarke,
;2006; Brighouse, 2002. Ciechanowska, 2011; Colman, 2015; Dehghan Simkani, 2013; Sato, 2018
Rotova, 2018; Olssen, 2005; Murphy, 2010; Mandic, 2012; Lipman, Sharp, Esmaeian, 2016; Levinson,
)1999; Kim, 2011; Khaparde, 2013; Harani, 2008; Gockov, Stojanović, & Gojkov-Rajić, 2014

محتوا

انتخاب محتوا:

یاددادن نحوۀ تاکر ،یاددادن راهبردهای یاددهی -یادگیری ،بحث و استدالل در زمینههای مختلف درسی ،زم وزش
شرک در بحث گروهی ،یادگیری انجام فواتی های مستق  ،یادگیری اظهارنظر ززاد ،ی اددادن برا ورداری از ح

طراحی برنامه درسی تفکر مستقل برای دانشآموزان دورة متوسطه 18 /
انتخا  ،بحث گروهی ،یادگیری مشارکتی ،یاددادن نحوۀ تبادل اجتماعی ،زموزش براورداری از ایدهه ای یک دیار،
زموزش رشد ذهنی ،پرورش عقالنی  ،زموزش درک شنااتی ،یادگیری اودارزیابی ،زموزش انتقادپ ذیری ،زم وزش
اودکنترتی ،زموزش برنامهریزی و عم  ،یاددادن نحوۀ مواجه با چاتش ،ی اددادن نح وۀ مش ارک در ح مس ئله،
زموزش اتخاذ راهح های مختلف در مواجه با مسئله ،یاددادن استااده از تجربه شخصی ،یاددادن استااده از تم رین
مستق  ،زموزش اتخاذ تصمیو مستق  ،زموزش تاکر به تنهایی ،زموزش اتخاذ هدف مستق  ،توضیح و تاس یر نح وه
تق لید زگاهانه از اتاوها و عدم تقلید کورکورانه ،توضیح و تاسیر براورداری از اندیش ۀ ش کگرایان ه ،تش ریح نح وۀ
داات ندادن دیاران در امورا  ،بحث و استدالل درزمینۀ نارش زگاهانه به مسائ .
;(Cranwell & et al, 2017; Warnick, 2012; Wringe, 1997; Zohrvand, 2011; Beck, 2010; Arsić, 2014
Archard, 2002, Adams, 2004; Bialek & Terbeck, 2016; Braun, & Clarke, 2006; Brighouse, 2002.
Ciechanowska, 2011; Colman, 2015; Dehghan Simkani, 2013; Dezhgahi, 2008; Eklöf, 2014; Feinberg,
1980; Gill, 2001; Sato, 2018; Rotova, 2018; Olssen, 2005; Murphy, 2010; Motahari, 2008; Mandic,
;2012; Lipman, Sharp, Esmaeian, 2016; Levinson, 1999; Kim, 2011; Khaparde, 2013; Harani, 2008
)Voloi, Seyedi, Safai Moghaddam, and Hashemi, 2017; Gockov, Stojanović, & Gojkov-Rajić, 2014

سازماندهی محتوا:

تنظیو عمودی مباحث مربوط به تاکر مستق  ،تنظیو مااهیو و شاامهای شناسایی شده تاکر مستق از ساده به
پیچیده با توجه به رعای پیشنیازها ،تنظیو افقی مباحث مربوط تاکر مستق  ،یاددادن مهار های تاک ر مس تق
بهصور یکنارچه و هماهنگ در درو مختلف.

روش تدریس

استااده از روش بحث گروه ی ،اس تااده از روشه ای پرسش اری ،اس تااده از روش س قراطی ،گاتم ان از طری
ارتباطا و توامال متقاب  ،استااده از روشهای مشارک جویانه در رواب ز ،اس تااده از روشه ای تاک ر انتق ادی،
استااده از روشهای گامبهگام و انارادی ،بهکارگیری روشهای فوال ازجمله روش پروژه ،ح مسئله ،ایا ای نق ش،
استااده از روش کاوشاری و روشهای گروهی ،پرسیدن سلالهای سطح باالتر ،واداش تن دان شزم وزان ب ه تاک ر،
استااده از روش بارش مغزی ،واداشتن دانشزموزان به انج ام تمرین ا مس تق  ،مش ارک دادن دان شزم وزان در
جریان کال  ،تشوی انجام کار گروهی و همکاری میان شاگردان ،توجه به نقش مولو بهعنوان تسهیلار و راهنما و
همکار ،توجه به تااو متربیان از سوی مولمان ،توجه به ک جنبههای شخص یتی متربی ان ،ف راهوس ازی مح یز
یادگیری و نظار  ،استااده از روشهای متنوع تدریا با توجه به ا تضای مکانی و زمانی.
(Cranwell & et al, 2017; Warnick, 2012; Zohrvand, 2011; Beck, 2010; Arsić, 2014; Archard, 2002,
;Adams, 2004; Bialek & Terbeck, 2016; Braun, & Clarke, 2006; Brighouse, 2002. Ciechanowska, 2011
;Eklöf, 2014; Feinberg, 1980; Gill, 2001; Sato, 2018; Rotova, 2018; Olssen, 2005; Murphy, 2010
Motahari, 2008; Mandic, 2012; Lipman, Sharp, Esmaeian, 2016; Levinson, 1999; Kim, 2011; Khaparde,
& 2013; Harani, 2008; Voloi, Seyedi, Safai Moghaddam, and Hashemi, 2017; Gockov, Stojanović,
)Gojkov-Rajić, 2014

ارزشیابی

استمرار ارزشیابی (فرایندی) با مشاهده متربی بهمنظور مشخم ک ردن می زان تحق و توج ه ب ه تاک ر مس تق
(فواتی مستق  ،پیروی زگاهانه ،توجه به مهار های شنااتی و فراشنااتی ،یادگیری متقاب و مشارکتی ،تسلز به
مهار های ح مسئله) ،سنجش عملکرد متربی در فواتی مستق  ،سنجش میزان مهار متربی در بحث گروه ی،
سنجش میزان مهار ح مسئله متربیان در مواجه با چاتش ،استااده از ابزارهای اودارزی ابی در فراین د کالس ی،
مشاهده عملکرد متربی در یادگیری متقاب  ،ارزشیابی منصاانه بودن ارزش یابی متناس ب ب ا ویژگ یه ای متا او
متربیان ،ادشه وارد نکردن به روحیه حسا نوجوانان و به کار نارفتن اشون و ایجاد اضطرا در زنها ،مشارک
متربیان در ارزشیابی ،استااده از ابزارها و روشهای متودد متناسب با تااو های ف ردی (مجموع ه کاره ا ،کتب ی،
شااهی) ،تناسب ارزشیابی با اهداف تاکر مستق  ،ارزشیابی همهجانبه از دانشها ،مهار ها و نارشهای ش اگردان،
توجه به هنجارهای فردی در طول ارزشیابی ،فراهو زوردن امکان بازاورد مناسب و بهمو ع ،توجه به اشکال مختلف
ارزشیابی (سلال و ج وا  ،گا وگ و  ،نوش تن مقات ه ،طراح ی ززم ایش و تحقی  ،انج ام فواتی ه ای مس تق ،
مسئوتی پذیری و .)...
;(Beck, 2010; Arsić, 2014; Archard, 2002, Adams, 2004; Bialek & Terbeck, 2016; Braun, & Clarke, 2006
Brighouse, 2002. Ciechanowska, 2011; Dehghan Simkani, 2013; Dezhgahi, 2008; Eklöf, 2014; Feinberg,
1980; Gill, 2001; Sato, 2018; Rotova, 2018; Murphy, 2010; Mandic, 2012; Lipman, Sharp, Esmaeian,
2016; Levinson, 1999; Kim, 2011; Khaparde, 2013; Harani, 2008; Voloi, Seyedi, Safai Moghaddam, and
)Hashemi, 2017; Gockov, Stojanović, & Gojkov-Rajić, 2014; Nondestructive Testing, 2019
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بن ا ب ر زنچ ه مط رح ش د م یت وان االص های از

مشترک ب ه نق اط ض وف و و ا ود پ ی ب رده و در

ویژگیهای عناصر برنامه درسی تاکر مستق با توجه به

راستای بهبود نق اط ض وف ا ود و تقوی

اسناد و پ ژوهشه ا در نم ودار  1ارائ ه داد .نکت ه ح ائز

اویش برزید و همچنین زشنایی با مهار های پرسش و

که بوضی از ویژگیهای شناسایی شده

پاسخ و روش سقراطی م یتوانن د زن ان را در مواج ه ب ا

برای برنامه های درسی دیا ر نی ز اس تااده

پی روی ت و م ب ا

اهمی

این اس

ممکن اس

شود و این حاص نتیجه پژوهش اس و ایرادی را ب رای
هیوک دام از برنام هه ا ب ه هم راه نخواه د داش

مشکال یاریرسان باشد ت ا درنهای

نق اط و

زگاهی داشته و نه بهعنوان ماشین ب ازگو عم

ک رده و

 .ت ذا

اجازه داده شود دیاران ب ه ج ای ش خم فک ر ک رده و

درزمینۀ طراحی برنامه درسی باید دانشزم وزان بتوانن د

تصمیو بایرد .دروا ع فرد باید ب ه تا او ه ای ف ردی و

انتخ ا داش ته باش ند و ب ه

استودادهای باتقوۀ اویش باور کرده و با اینکه با دیاران

مهار های ش نااتی و فراش نااتی تس لز داش ته و ب ا

مشور مینماید و مشکال ا ویش را بی ان م یکن د،

احس ا

ززادی و ح

مشارک ک ردن در بح ثه ای گروه ی و فواتی

ه ای

دروا ع تصمیو نهایی را اود میگیرد.

نمودار  .8الگوی طراحی برنامه درسی تفکر مستقل

طراحی برنامه درسی تفکر مستقل برای دانشآموزان دورة متوسطه 13 /

استدالل در زمینه های مختلف درسی ،زم وزش ش رک

بحث و نتیجهگیری

ه ای مس تق ،

هدف کلی ای ن پ ژوهش طراح ی برنام ه درس ی تاک ر

در بحث گروهی ،یادگیری انجام فواتی

مستق برای دان شزم وزان دورۀ متوس طه ب ود .ت ذا ب ا

ی ادگیری اظه ارنظر ززاد ،ی اددادن برا ورداری از ح

انتخا چه ار عنص ر ه دف ،محت وا ،روش و ارزش یابی

انتخا  ،زموزش مشارک

(بهعنوان مهوترین عناصر برنامه درس ی) ب رای طراح ی

تبادل اجتماعی ،زموزش براورداری از ایده های یکدیار،

اتاوی برنامه درس ی تاک ر مس تق ب هواس طۀ اس ناد و

زموزش رش د ذهن ی ،پ رورش عقالنی

 ،زم وزش درک

پژوهش ها استااده ش د .یافت هه ای پ ژوهش در بخ ش

شنااتی ،یادگیری اودارزی ابی ،زم وزش انتقادپ ذیری،

هدف نشانار زن اس که طراحان برنامه درسی درزمینۀ

زم وزش ا ودکنترتی ،ی ادگیری اودارزی ابی ،ی اددادن

تاکر مس تق بای د اهتم ام بیش تری ب ه ویژگ یه ایی

نحوه مشارک در ح مسئله ،زموزش اتخاذ راهح ه ای

انتخ ا  ،بح ث

مختلف در مواجه با مس ئله ،درگی ر ک ردن در مس ائ ،

گروهی ،یادگیری مشارکتی ،تب ادل اجتم اعی ،اش تراک

انجام تمرین مستق  ،زم وزش اتخ اذ تص میو مس تق ،

 ،درک ش نااتی،

زموزش تاکر به تنهایی ،زم وزش اتخ اذ ه دف مس تق ،

اودارزیابی ،انتقادپ ذیری ،ا ودکنترتی ،برنام هری زی و

زموزش اعتمادبهناا و باور به استودادهای نهاته ا ود،

در ح مسئله ،اتخاذ راهح های مختلف

زموزش باور ب ه تا او ه ای ف ردی ،بح ث و اس تدالل

در تصمیوگی ری ،اف زایش

درزمینۀ نارش زگاهانه به مسائ اس  .نتایج این بخ ش

زگاهی ،تجربه شخصی ،تمرین مستق  ،تصمیو مس تق ،

ب ا بررس یه ا و مطاتو ا

بیات ک و ترب ک ( & Bialek

تاک ر ب ه تنه ایی ،اف زایش مه ار ه ای ف ردی ،ه دف

)Terbeck, 2016؛ وارنیک ()Warnick, 2012؛ ارس یک

مستق  ،ع دم تقلی د کورکوران ه ،اندیش ه ش کگرایان ه،

()Arsić, 2014؛ سیچانووسکا ()Ciechanowska, 2011؛

ندادن دیاران در امورا و نارش زگاهانه داشته

کلم ن ()Colman, 2015؛ س اتو ()Sato, 2018؛ روت وا

باشند .این مهو در یافت هه ای زدام ز ()Adams, 2004؛

()Rotova, 2018؛ اوتس ون ()Olssen, 2005؛ مطه ری

روت وا ()Rotova, 2018؛ س اتو ()Sato, 2018؛ فینب رگ

()Motahari, 2008؛ مان دیک ()Mandic, 2012؛ ک یو

()Feinberg, 1980؛ اکل ف ()Eklöf, 2014؛ ظهرون د

()Kim, 2011؛ ااپ اردی ()Khaparde, 2013؛ حران ی

()Zohrvand, 2011؛ ب ک ()Beck, 2010؛ م ایر و

()Harani, 2008؛ وت وی و همک اران ( Voloi, Seyedi,

همکاران ( Meyer, Haywood, Sachdev, & Faraday,

)Safai Moghaddam, and Hashemi, 2017؛ گوسکو و

 )2008نیز مورد تأکید رار گرفته اس ؛ اما دستیابی ب ه

همک اران ( Gockov, Stojanović, & Gojkov-Rajić,

این امر نیازمند تالش در جه تغییر دیدگاههای برنام ه

 )2014همسو بوده و بر نتایج این پژوهش صحه گذاشته

درسی و توجه بیشتر زنها به رویکرده ای فراگیرم دار در

اس  .یکی از راههای دستیابی به این امر ت دوین محت وا

.

با تأکید بر شیوۀ ح مسئله ()FathiVsjarghah, 2009

چراکه پیادهس ازی تاک ر مس تق نیازمن د رویکرده ای

و ی ادگیری متقاب

.

فراگیرمدار اس .

زمانی که فرد در یادگیری متقاب ش رک

ازجمله؛ ززادی بیان ،براورداری از ح
ایده ها ،رشد ذهنی ،پ رورش عقالنی
عم  ،مشارک

در مواجه با چاتش ،مشارک

داات

کنار رویکردهای موضوعم دار ،دیس ینلینم دار دانس

در ی ادگیری ،ی اددادن نح وۀ

و مش ارکتی ( )Beck, 2010اس

م یکن د ب ه

درزمینۀ محتوا نیز توجه ب ه تاک ر مس تق نیازمن د

راحتی میتواند با بحث و بررسی گروهی نق اط ض وف و

ویژگیهایی از بی ؛ یاددادن انواع تاک ر و ویژگ یه ای

و یک موضوع را به د

بررس ی ک رده و ا ود را ب ا

زن ،ی اددادن راهبرده ای ی اددهی -ی ادگیری ،بح ث و

دانش جدید انطباق داده یا دانش جدی د را ب ه س ااتار
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شنااتی اود اضافه نمای د .تاک ر مس تق در تمرین ا
گروهی همیشه مه و اس
تقوی

همکاری میان شاگردان ،توجه به نقش مول و ب هعن وان

 .متاک ران مس تق گ روه را

تسهیلار و راهنما و همکار ،توجه ب ه تا او متربی ان از

میکنند زیرا میدانند پیشزمینهها و دیدگاههای

جنب هه ای شخص یتی

س وی مولم ان ،توج ه ب ه ک

مختل ف ای دهه ا و راهح ه ای مختلا ی را ب ه هم راه

متربیان ،فراهوسازی محیز یادگیری و نظار  ،اس تااده

میزورد .زنها مای به اشتراک گذاشتن ایده هایی هستند

از روشهای متنوع تدریا ،اس تااده از روش س قراطی،

که با ایدههای بقیه گروه متااو اس و گ اهی نی از ب ه

استااده از روش بارش مغزی و واداشتن دانشزموزان ب ه

توضیحاتی دارند که گروه را وادار میکند تا به اطالع ا
دی

انجام فواتی

ه ای مس تق داش ته باش ند .مولم ان ب ا

توجه کنند .بیاتک و تربک ( Bialek & Terbeck,

استااده از روشهای مختلف میتوانند دانشزموزان را ب ا

 )2016بیان میکنند که برای اینکه بتوان استداللهای

چاتشهایی در کال

مواجه سازند و زنان را به تاک ر در

دیاران را در مورد یک موضوع درک کرد و فهمید بای د

این زمین ه وادارن د ت ا دان شزم وزان بتوانن د ب ا اتخ اذ

ب ا یک دیار روی زورد .از

راهح های مختلف یا ال اندیشه جدید و نو در مواج ه

طرفی زمانی که دان شزم وزان بتوان د ززادان ه در م ورد

با مشک و یا تاکر به تنهایی بتوانن د راهح

مس ئله را

اودشان ابراز عقیده نماید و ب هص ور ززاد بتوانن د ب ه

پیدا کنند .از نظر دیویی تنها در فرایند ح مسئله اس

تاک ر پرداات ه و شخص ی اودش ان را ززادان ه ش ک

که دانش مناسب و مقتضی به مرحلۀ ززم ون درزم ده و

بدهند و همچنین عملکرد ززاد و تو م ب ا ااتی ار داش ته

در ساا شنااتی فرد تلبی میشود .تذا مش ارک در

انتخ ا در زن دگی برا وردار باش ند،

ح مسئله میتواند باعث افزایش تجرب ه و مه ار ه ای

ززادی ک رده و م یتوانن د

فردی دانشزموزان شود و عدم توجه ب ه ش یوۀ زم وزش

زیرساا ه ای تاک ر مس تق را در ا ود ش ک داده و

ح

مس ئله و درک و تاه یو زن موج ب م یگ ردد

گرایش به تاکر مستق را در اود افزایش دهند .چن ین

هنا امیک ه دان شزم وز ب ا ی ک مو وی

رویکردی میتواند با کمک اانواده ،بزرگس االن ،مح یز

فواتی های عملی و تجربی مواجه میگردد ادر نباش د

تحق پی دا کن د .مطات ب م ذکور را

مس ئله اس تااده

به بح ث گروه ی و مش ارک

باش ند و از ح

چن ین اف رادی احس ا

اجتماعی و مدار

از زمواتههای بل ی ا ود ب رای ح

جدی د ی ا

ب ا دی دگاهه ا و نت ایج

میتوان با پژوهشهای سیچانووسکا ( Ciechanowska,

نمای د .ای ن نتیج ه منطب

)2011؛ مورفی ()Murphy, 2010؛ ک یو ()Kim, 2011؛

پ ژوهشه ای ااپ اردی ()Khaparde, 2013؛ مان دیک

فینبرگ ( )Feinberg, 1980و گی ( )Gill, 2001همسو

()Mandic, 2012؛ بیاتک و تربک ( Bialek & Terbeck,

دانس .

 )2016رار دارد .کان ( )Naqibzadeh, 1995و دی وی

همچنین یافت ه ه ای ای ن پ ژوهش در بخ ش روش

( )Dewey, 1990تجربه شخص ی و ب یواس طه را ب رای

تدریا نیز نشان میدهد که طراحان برنامه درسی برای

دانشزموزان ضروری میدانن د ،ارس یک ()Arsić, 2014

اینکه بتوانند دانش زم وزان را ب ه س م
هدای

نمایند باید عنای

بی ایجاد فرص

تاک ر مس تق

بیش تری ب ه ویژگ ی ه ایی از

به منظور ی ادگیری مس تق  ،فرص

مناسب برای یادگیری راهبرده ای ی اددهی -ی ادگیری،
تشوی یادگیری فوال ،تأکید بر یادگیری از طری

ح

مسئله و انجام پ ژوهش ،تش وی انج ام ک ار گروه ی و

براورداری از فواتی ه ای مس تق در کس ب دان ش را
برای دانشزموزان مهو تلقی میکند .کرانول و همک اران
( )Cranwell & et al, 2017دادن فرص ب رای تحقی
مستق با درک فرایند زموزش برای دانش زموزان را مهو
دانس ته و مرک ز ارزی ابی س اتو «ب دون مخ ر »
( )Nondestructive Testing, 2019حا کردن جه ان
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تجربیا شخصی و تاکر بهتنهایی را برای رشد

تقلی دهایی ت و م ب ا زگ اهی داش ته باش د .ت ذا در دورۀ

بر اسا

گرایش به تاکر مستق دان ش زم وزان مه و م یدانن د؛

متوسطه ک ه دان شزم وزان وارد مرحل ه تاک ر انتزاع ی

بنابراین باید محتوای درسی ،در و توانایی استدالل و

شدهاند ،میتوانند با زشنا ش دن ب ا ش اامه ای تاک ر

نمای د ( Moatamedi,

مستق  ،پایه ها و زیرساا های ذهن ی و عمل ی الزم را

 .)Azimi & Norozi, 2019از ای نرو توج ه ب ه

در اود هموار کرده و در مراح بودی زندگی اود ،ب ه

فواتی های مستق دانشزموزان م یتوانن د زن ان را ب ه

دور از ناهنج اریه ا ،زن دگی س اتمی را ب رای ا ود و

افرادی فوال ،کارزمد و توانمند ب ار زورده و در زین ده در

اطرافیان ر وزده و فردی ماید و ملثر در ادم جامو ه

تمامی زمینهها میتوانند افرادی ماید در ادم مردم و

باشند و در این زمینه مدار

میتوانن د تس هیلار ام ور

جاموه باشند.

باشند تا افراد بهعنوان ماشین بازگو پرورش نیافته و اگ ر

تاکر را در دانشزم وزان تقوی

در رابطه با ارزشیابی نیز نت ایج ای ن مطاتو ه بی انار

اجازه داده شود دیاران به جای هر ش خم فک ر کنن د،

اس تااده از

تاکر زنها روش زندگی زنان را ر و اواهد زد .یافتهه ای

اودارزیابی فراگیران ،ارزشیابی همهجانب ه از دان شه ا،

پژوهش منطب با سند تحول بنیادین برنامه درسی نی ز

مهار ها و نارش ه ای ش اگردان ،توج ه ب ه ارزش یابی

هس  .در سند ملی برنامه درسی نیز در راستای توجه و

مستمر و تکوینی ،توجه به هنجاره ای ف ردی در ط ول

و

ضرور توجه بیشتر به ویژگی های از بی

تأکید به ام ر تاک ر و توق

ح وزۀ «تربی

در ذی

ارزشیابی ،فراهو زوردن امکان بازاورد مناسب و بهمو ع،

ی ادگیری حکم

استااده از ارزشیابی کیا ی ،توج ه ب ه مش ارکتی ب ودن

حکم و بصیر زمانی به و وع میپیون دد ک ه ف رد در

فواتی ه ای دان ش زم وزان ،توج ه ب ه اش کال مختل ف
ارزش یابی (س لال و ج وا  ،گا

وگ و ،نوش تن مقات ه،

طراحی ززمایش و تحقی  ،انجام فواتی

ه ای مس تق ،

مسئوتی پذیری و  )...اس  .تذا در ارزش یابی مه و ای ن
اس که دانشزموزان توانایی انجام مس تق فواتی
شناسایی نقاط ضوف و و ا ویش از طری
گا وگو و مش ارک

فرایند صحیح تاکر با هدای

و رهبری عق سلیو و نق
اعم ال

صحیح رار گیرد .ایمان مبتنی بر تاک ر ،اس ا

دینی اس و هیو عم دینی ب یحض ور تاک ر و توق
مون ا و ماه وم ن دارد .همچن ین در ذی

«مب انی

ه ا،

انس انش نااتی» بی ان ش ده ک ه؛ انس ان موج ودی

بح ث و

که

گروه ی ،تص میوگی ری مس تق ،

مسئوتی پذیری را داشته باشند.

صاحبااتی ار در توی ین سرنوش

ا ویش اس

میتواند مستق از عواملی چون محیز و وراث  ،هوی
اویش را ر و بزند .انسان مجبور در ااتیار و عم اس

تاکر مستق فقز بهتنهایی فکر کردن یا تنه ا تکی ه
دادن به تاکرا اود نیس  .بلکه تاکر مستق تسلز به
مه ار ه ای ش نااتی و فراش نااتی ،ح
یادگیری متقاب و مشارکتی اس

و مو ارف اس المی» بی ان ش ده ک ه

و بر اسا

انتخا اویش م یتوان د هوی

توریف کند .همان طور که مشخم اس

ا ویش را

در سند برنام ه

مس ئله و

درسی نیز هو به مستق بودن انس ان و ه و ب ه متاک ر

تا افراد بتوانند مب انی

از نت ایج ای ن

بودن زن توجه ش ده اس

و امی د اس

نظری یک موضوع را ش نااته و در ای ن زمین ه بتوانن د

پ ژوهش مس ئوالن زم وزشوپ رورش ،برنام هری زان و

نظار بیشتری بر نقاط ضوف و و اود داشته باشند،

سیاستمداران ،واتدین و اانوادهها استااده نمایند.

از سویی تاکر مستق را میتوان ب ه توان ایی اس تااده از

در این پژوهش سوی شد طراحی برنامه درس ی تاک ر

و در ای ن

مستق برای دانشزموزان دورۀ متوسطه انجام بایرد و ب ه

انتخ ا ک رده و

نظر میرسد با استااده از نتایج این پ ژوهش م یت وان در

تاکرا و فواتی ه ای مس تق ا ود دانس
فرایند فرد باید احس ا
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