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در  «معلم»  تحولی،  آموزش وپرورش  نظام  يك  در 
قله قرار دارد و اوست كه همه شرايط و امكانات را به 
منظور الگوپذيری و تأسی دانش آموز برای دستيابی به 
قله های انسانيت، علم، ادب و اخالق فراهم می آورد. 
به  دانش آموزان  تفكر  پرورش  به  توجه  كه  می داند  او 
و...  اجتماعی  عاطفی،  جسمی،  رشد  به  توجه  اندازه 
آنان مهم بلكه ارجح است، زيرا رشد تفكر پايه و مايه 
كه  دانش آموزی  است.  ديگر  زمينه های  همه  در  رشد 
ياد بگيرد برای انجام هر نوع كار از جمله درس خواندن 
فكر كند، درباره هر موضوع و مسئله كاوش و كنكاش 
فكری كند و نسبت به صحت و سقم انجام كار تصميم 
درست بگيرد، پيوسته می تواند منطقی بينديشد، برای 
قضاوت و ارزش گذاری مستندسازی كند با ذكر برهان 
پديده ها  به  و  بگويد  سخن  استدالل  از  استفاده  و 
بنگرد.  نقادانه  خود  پيرامونی  محيط  رويدادهای  و 
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 مقدمه 
تفكر عمری به درازای عمر بشــر بر روی كره خاكی دارد، از زمانی كه انسان بر 
روی زمين ســاكن شده اســت به تفكر در اوضاع و احوال جهان پرداخته است و 

تمامی اكتشافات و ساخته های بشری در سایه تفكر بوده است. 
تفكر در دین اسالم از جایگاه ویژه ای برخوردار است و سفارش های فراوانی به 

تفكر در دین اسالم شده است. 
مفهوم تفكر در بيشتر فرهنگ نامه ها مانند معين، فرهنگ صبا و دهخدا و حتی در 
لغت نامه های انگليسی به معنی اندیشيدن آمده است. البته معانی دیگری چون اندیشه، 

نوع اندیشه، فكر، تأمل، تمرین تلقی نمود.
امروزه آموزش تفكر در بيشتر كشورهای پيشرفته، به ویژه تفكر انتقادی و سطح باال، 
به عنوان هدف نهایی تعليم وتربيت و ثمره اصلی سيستم آموزشی جامعه مطرح است. 
جهان تغيير كرده است و نقش فراگيران بيش از حفظ كردن و به یاد داشتن انبوه مطالبی 
اســت كه معلمان و مربيان آموزشی به طرق مختلف آن را به فراگيران می آموزند. در 
دنيای پيچيده امروز صرف داشتن اطالعات زیاد بدون تفكر دربارة آن ها كاري بيهوده 
اســت. برای استفاده از سطح گسترده اطالعات، الزم است فراگيران به سطوح عالی 
تفكر و خودشناسی دست یافته و در فرایندهای شناختی و حل مسئله تبحر كافی داشته 

باشند. 
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با عنایت بــه نقش و اهميت تفكــر، موضوع اساســی آموزش وپرورش در 
دنيای امروز تربيت انســان هایی است كه بتوانند درســت فكر كنند و بتوانند با 
تصميم گيری های درست و مناسب، مسائل پيچيده و پيشرو را حل و فصل نمایند. 

همه انسان ها دارای خصوصيت فطری اندیشه و تفكرند. 
انســان در وجود خود منابع و ابزار شــناخت متعددي دارد كه مكمل هم اند و 
استفاده منسجم و مناســب و هماهنگ از این منابع یعني: حواس، عقل و شهود، 
وحي و الهام، انســان را به شناخت درســت پدیده ها، امور، مسئله ها، راه حل ها 
رهنمون مي شــود از ميان این منابع خدادادي، عقل و اســتفاده از آن به صورت 
تفكر، تعقل و خردورزي از جایگاه واالیي برخوردار اســت كه خود بيش از هر 

چيز نيازمند آموزش و كسب مهارت است. 
بنابراین الزم اســت مهارت های تفكر را از سنين كودكی در افراد پرورش داد. 
درخصوص ضرورت پرورش تفكر، مقام معظم رهبري در ســال 1387 در دیدار 
جمعی از كارگران و معلمان با ایشــان فرمودند: »معلم یعنی آن كسی كه می تواند 
خصوصيات اخالقی خوب را در بچه پرورش دهد، معلومات خوب را به كودک 

بياموزد، فكر كردن را به كودک بياموزد، استقالل رأی را به كودک بياموزد«. 
بعدها هم این مهم در رئوس مطالبات از نظام آموزشــي كشور قرار گرفت به 
گونه اي كه در اسناد باالدستي نظام آموزشــي یكي از راه  هاي باوركردن و یقين 
داشــتن به غيب و مبدأ و معاد بهره گيري از قدرت عقل و تفكر ذكر شــده است 

)مباني سند تحول بنيادین،1390(
بنابراین در دنياي امروزي آنچه كه در زندگی بسيار به درد می خورد، برخورداري 
از قدرت تفكراســت كه به كودک كمک می كند، درست و غلط را تميز دهد و در 

داوری ها جانب صحيح را بگيرد. 
داشــتن مهارت تفكر از نيازهای مبرم و ضروری جامعه ماست كه باید از كودكی 
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به آن پرداخت و پایه های تفكر عميق و قوی را باید از این ســنين بنا نهاد. كودكی 
كه بياموزد چگونه بيندیشد، استدالل كند، دليل بخواهد و به مالک ها و معيارها برای 
تشخيص و داوری توجه كند، هرگز در بزرگ سالی تحت تأثير هر تفكری قرار نخواهد 

گرفت و راه صواب را از ناصواب تشخيص خواهد داد. 
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 همراه با اسناد باالدستي 
 نسيم تحول و جهت نمايي خرد 

دكتر فرخ لقا رئيس دانا
متخصصتعليموتربيت

بهزبانیبسيارســادهمیتوانگفتخداوندقادرمتعالتوانایی»شناخت«رابه
انسانعطافرمودهواینتواناییمشخصةتمایزميانانسانوحيواناست.انساندر
وجودخودمنابعوابزارشناختمتعددیداردكهمکملهماندواستفادةمناسب،
منسجموهماهنگازاینمنابعیعنیحواس،عقل،شهود،وحیوالهام،انسانرا
بهشناختدرستپدیدهها،امور،مسئلهها،راهحلهاو...رهنمونمیشود.ازميان
ایــنمنابعوابزارهایخدادادی،»عقل«واســتفادهازآنبهصورتتفکر،تعقلو
خردورزی،ازجایگاهواالییبرخورداراســت.درحالیكهحواسوتخيلبهامور
جزئیمیپردازند،عقلكهنقشهایمتعددیچونتجزیهوتحليل،اســتداللو
استنتاجوتركيبمفاهيمرابازیمیكند،كاراساسیاشدرکمفاهيمكلیاستكه
الزمةهرنوعشــناختاست.دامنهوگسترةدریافتوادراکمفاهيمتوسطعقل
آدمیچنانوسيعاستكهحتیشناختبرخیامورنامحسوسرانيز-بنابرمهيا
بودنشــرایط-شاملمیشود.بههميندليلاستكه»یکیازراههایباوركردن
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ویقينداشتنبهغيبومبدأومعادنيزهمينراهبهرهگيریازعقلاست«)مباني
نظريسندتحولبنيادین،83:1390(.

»عقلورزی«یا»خردورزی«تواناییخاصانســاناســتكهچهدرنظرو
چهدرعمل،درشــناختحقایقهستیبهكارگرفتهمیشود.فلسفهكهتبيينی
استداللیازچيستی،چراییوچگونگیاموراست،خودحاصلتالشیعقالنی
است.اگرعقالنيتبهكارگرفتهنشودوخردورزیصورتنگيرد،هيچفلسفة
ذهنیمبتنیبرتحليل،قياس،استداللواستنتاجشکلنخواهدگرفت.همچنين
اســتدرحوزةكارآموزشوتربيت.بدونتالشعقلی،فلسفةتربيتیعنی
چيســتی،چراییوچگونگیآننيزبهدرستیشناســایینخواهدشد.روشن
اســتكهبدونشناختدرستفلسفةتربيت،آموزش،یاددهیویادگيرینيز
بهدرســتیصورتنخواهدگرفت.بنابراین،عقلورزی،بهرهگيریازقوةتعقل
واندیشــهورزیدرامور،پایهومایةهرنوععملمرتبطبایاددهیویادگيری

است.
یکیازكارهایمهمعقلكشــفرابطةميانعملونتيجةعملاستوهمين
اســتفادهازاینتواناییعقلورزیاستكهانسانهارابهسویانتخابعملهای

مطلوبوشایستهسوقمیدهد.
لذاعقلوقوةتعقلآدمیدرصدوراحکامارزشــیبرایكشفرابطةميان
اعمالاختيارشــدهیابرگزیدهشــدهتوســطآدمیونتایجمترتببرآن،نقش
اساســیراایفامیكند.یعنیعقلآدمیاســتكه»مالکارزشخوبوبدرا
مشخصمیكند«)همان،ص84(واورابهسمتوسویكارنيکودرست
رهنمونمیشــود.نتيجهآنکهاگرآدمیدرهرمقامومنســبازجملهمعلمی،
مدیریتورهبریآموزشیباشد،ازراهبهكارگيریدرستقوةعقالنیخویش
میتواندبهراهکارهایمفيد،مؤثروبهينهبرایپيشبردامورووظایفبرعهده
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گرفتهشدهدســتیابدومســئوالنهومتعهدانهنقشاثربخشخویشراایفا
كند.روشــناســتكهكوتاهیدربهرهگيریازتوانمندیعقلیمیتواندهر
انسانیرادرهرمقامومنســب،بهكارهایضدارزشیواداردوچنينعملی،
بهطورمســّلم،ازهيچمعلممســئولوآگاهورهبرآموزشــیدلسوزومتعهد
برنمیآید.شناختدرستمسائلتربيت،منظورومقصوداصلیواساسیآن،
آگاهــیازدليلوبرهانوهدفهایتربيتوكســبمعرفتوعلمودانش
وراهبردهــا،رویکردهاوراهوروشهــاییاددهیویادگيری،همهوهمهبه
كمکعقل،خردورزیواندیشهورزییعنیعکسالعملوبازتابمناسبدر
مقابلپدیدههادستیافتنیهستندواینكاریسترگاستكهازعهدةمعلمان

عالقهمند،مسئولومتعهدبرمیآید.
رهبرانآموزشــیضمــنبهرهمندیوبهرهگيریدرســتازقــوةتعقلو
خــردورزیخویشدرجهتانجامبزرگترینرســالتمعلمی،بهپرورشو
رشدتواناییعقالنیدانشآموزانتحتآموزشخودتوجهدارندورشدتفکر
وتعقلدانشآموزانراســرلوحةهدفهایكاریخودقــرارمیدهند.آنها
میدانندكهتوجهبهپرورشتفکردانشآموزبهاندازةتوجهبهرشــدجسمی،
عاطفی،اجتماعیو...وی،مهمبلکهارجحاســت،زیرارشدتفکرپایهومایة
رشــددرهمةزمينههایدیگراست.دانشآموزیكهیادبگيردبرایانجامهر
نوعكار،ازجملهدرسخواندن،فکركند،دربارةهرموضوعومسئلهكاوشو
كنکاشفکریكندونسبتبهصحتوسقمانجامكارتصميمدرستبگيرد،
پيوستهمیتواندمنطقیبيندیشــد،برایقضاوتوارزشگذاریمستندسازی
كند،باذكربرهانواستفادهازاستداللسخنبگوید،بهپدیدههاورویدادهای
محيطپيرامونیخودنقادانهبنگرد،برایپاسخگوییبهسؤاالتغوروبررسی
وتفکركند،ازنظروپاسخخودمستدلجانبداریكندوباصبروحوصلهبا
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افکارمخالفروبهروشودوباتحليل،نظرمخالفرابپذیردیاآنراردكند.

 تفکر در اسناد تحول 
فراهمكردنزمينههایبروزورشــدتفکر،رویکردغالبدراسنادتحولنظام
آموزشوپرورشرســمیوعمومیاست،زیرارشدتفکر،قوةتجزیهوتحليل،
قياس،استداللواستنتاجراپرورشمیدهدوفردرابهوادیفرایندحلمسئله
میكشــاند.كنجکاوی،رغبتوتالشبرایواكاوی،نشانههایانگيزهبرایحل
مســئلهاندوتوانمندیخلقشــيوههاینووابتکاریبرایحلمسئله،حاصل
تجربههایمبتنیبرتفکروقضاوتهایارزشــینســبتبهدرستییانادرستی

كارهایانجامشدهاست.

 تفکر ياددادنی است و ياد گرفتنی! 
تفکررامیتوانیادداد.دانشآموزانباراهنماییهایدرســتمعلمانبهخوبی
میتوانندیادبگيرندچگونهدربــارةهمةموضوعاتمحيطیخویشتفکركنند
ودرســتییانادرستیوقایعوپدیدههارامطابقبامعيارهایارزشیآموختهشده
بسنجند،دربارةچيســتی،چراییوچگونگیوجودیاپيداییآنهابيندیشند،هر
موضوعرامســئلهایحلشدنیبپندارندوطرزبرخوردباآنراعاقالنهوبخردانه

انتخابكنند.
نقشمعلماندریاددادنوپرورشتوانمندیتفکردانشآموزاناساسیاست
ومهمتریننقطةقوتنظامتحولینيزهميناســت.درایننظام،»معلم«درقله
قرارداردواوســتكه»همةشــرایطوامکاناترابهمنظورالگوپذیریوتأسی
دانشآموزبرایدستيابیبهقلههایانسانيت،علم،ادبواخالقفراهممیآورد«
)برنامةدرسیملی،3:1391(.دراینسند،برنقشمعلمومدرسهدرپروراندن
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تفکر،تعقل،خالقيتونوآوریدرذهندانشآموزانتأكيدبســيارشدهاست.
مســّلمآنکهآنچهازارزشهادرنظامتحولیموردنظراســت،ارزشهایمبتنی
برمعيارهایاســالمیـایرانیاستویکیازمهمترینارزشهایموردتوجه،
مجهزشدنبهتوانمندی»نقادی«بااستفادهازترازویعقلمبتنیبراندیشهورزی
بخردانهاست.اندیشهورزیبخردانهیعنیبررسیدقيقمبتنیبرپژوهشومتکی

براسنادوشواهدمعتبروقابلاعتماد.
نکتةقابلتوجهدراســنادتحولایناستكههردانشآموزبایدیادبگيرد
حســناعمالخودودیگرانراباتوجهبهمعيارعقلپرورشیافتهارزیابی
كند.یعنیپيوســتهبابهرهگيریازقوةتفکرخودوبررسیوواكاویدرست
قضایا،همارزشــمندیهركارقابلانجامرابســنجدوهمدرستیچگونگی

انجامآنرا.

  اهم کارهای بايسته و شايسته 
دگرگونیدرطرزفکروطرزتلقیاز»تربيت«،غایتوهدفهایآموزشوپرورش،
ونيزدگرگونیدربينشونگرشخویشنسبتبهدانشآموزبهعنوانامانتیالهی

ودارایكرامتانسانی؛
مجهزشدنبهتوانمندیهایالزمبرایپذیرشمسئوليتسنگينرهبریآموزشی

یادگيری؛ وبهبودبخشیكيفيتفرایندیاددهیـ
تلقیازخودبهعنوانالگویمجسمیادگيریدانشآموزان؛

تلقیازمدرسهبهعنوانمركزاحيایتفکر،تعقلوخردورزی؛
احياینگاهفلسفیوتعقلیدرخاللیاددادنویادگرفتن؛

ایجادفرصتهایفکركردن؛
ایجادفضاهایبررسی،واكاویوپژوهش؛
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یادگيریوبهرهگيریدرستواثربخشاز رصدكردنبخردانةفرایندیاددهیـ
بازخوردهایبهدستآمده.

منابع
1. مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم  وتربیت رسمی و عمومی جمهوری اسالمی ایران. 1390.
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 تفکر چرا، چگونه، چطور شد؟ 
 محيط يادگيري دانش آموز بايد به تفکر انتقادي رهنمون شود

عذرا رستمي

 اشـاره 
تفاوتدرماهيتتجاربآموزشــیكهبهنوعیدركالسهایدرسباآنها
مواجهيم،توضيحیبرایعملکردضعيفدانشآموزاندراســتداللوســایر
مهارتهایســطحباالیتفکرمیباشــد.غالبآموزشهابهجایپيشرفتو
گسترشاســتدالل،بخشعظيمیازدانشآموزانرابهحفظاطالعاتمجبور
میكنندوتعجبینداردوقتیاغلبدانشآموزانفراینداكتشــافرادرمدرسه
نياموختهاندوندانندچگونهدرجســتوجویشواهدبرایادعاهایاارزیابیها
باشــند.دراینمقالهبرخیمبانینظریتفکرانتقادیبررسیشدهوروشهای
آموزشایننوعتفکرذیلچهارعنــواِنمهارتهایذهنی،انواعفعاليتهای
كالس،آموزشفلسفهبهكودكانوآموزشاستداللمنطقیموردبررسیقرار

گرفتهاست.
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 تعريف تفکر انتقادی 
تفکرانتقادیازكلمهیcriticalازواژهییونانیcriticبهمعنیســؤالكردن،

معنیدادنوتحليلكردنگرفتهشدهاست.
ليپمن)1988(نوشــتههایجامعیدرموردمعيارهایارزیابیتفکرانتقادی
دارد.اوتفکرانتقادیراتفکریمیداندكهدارایمعيارهایپذیرفتهشدهاست،
خودتصحيحگــربودهوبهصورتیکویژگیبرایاتخاذتصميمهایصحيح
دردســتيابیبهقضاوتها،تصميمگيریها،حلمسائلوانجامعملياتبهكار

میرود.
برخیازروانشناســانبرایتعریفتفکرانتقادیبهطبقهبندیبلوماشارهكرده
وتفکرانتقادیرادرمهارتهــایتفکربلومقراردادهاندومعتقدندكهبرخالف
مهارتهایسطحپایينكهبهدانشودرکمربوطاند،تفکرانتقادیاغلبباسطوح

باالیعنیتحليل،تركيبوارزیابیارتباطدارد.

 نظريه های علمی 
گروهیازطراحانومجریانبرنامههایدرسیمعتقدندفقرتفکردانشآموزان

نتيجهیحاكميتروشهایسنتیدرمدارساست.
یکیازنظریههایحامیوپيشرویتفکرانتقادینظریهیساختنگراییاست
كهبرپایهیتفکراتشناختیشــکلمیگيرد.پایههایفلسفیاینرویکردبر
اصلخطاپذیریمعرفتشناســیاستواراست.دراینرویکرد،یادگيریفرایند
ادراِکحاصلازتجربهمیباشــد.بنابراین،درمحيــطیادگيریبایدموقعيتی
فراهمشودكهدرآندانشآموزانازطریقمباحثهیاستداللیبهتفکرانتقادی
بپردازند.تأكيدبرفرایندســاختاردانشبهجایتوليدمجددآن،پرورشاَعمال
همراهباتفکر،آموزشیادگيریمشــاركتی،توجهبهفراشناختوخودكنترلی
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دانشآمــوزانویادگيریدرمحيطحلمســئلهازمفاهيمموردتأكيدنظریهی
ساختنگراییاست)شعبانی،39-40:1382(.

دردیدگاهسازندهگراییاجتماعی،یادگيریتواناییمشاركتدربحثهاواَعمال
گروهیاســتوبهعنوانیکفرایندموقعيتی،فرهنگیواجتماعیدرنظرگرفته

میشود.

 آموزش مهارت های ذهنی 
زمانیتواناییدانشآموزانیادانشــجویانافزایشمییابدكهمعلمانتوانایی
آنهاراباآموزشتفکرانتقادیتقویتكنند.یکیازراههایتقویتتفکرانتقادی

توجهبهمهارتهایذهنیاست.اینمهارتهاشاملمواردزیراست.
تفکرمستقل
سازماندهی

استنباط
پيشبينینتایج

تکنيکهایحلمسئله
بينشوبصيرت

 آموزش تفکر انتقادی در چارچوب فعاليت های کالسی 
اینفعاليتهاعبارتانداز:سخنرانی،سؤالكردن،آزمایش،تکاليفدرسی،

تمرینهایكمی،آزمون،خواندنمنتقدانه،نوشتنوروشهایتدریس.
باگذرازفعاليتهایســخنرانی،آزمایش،تکاليفوآزمونهاوروشهای

تدریسبهتوضيحمواردبعدیمیپردازیم:
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سؤالکردن
برایآموزشتفکرانتقادیمیتوانازتکنيکســؤالكردندرسطوحمختلف

شناختیاستفادهكردكهعبارتانداز:
بررسیميزانفهمودرکدانشآموزانتوسطسؤاالتیازنوعمقایسهای،متناقض،

نمایشی،توضيح،توصيفوتفسيری.
مثال: چگونهمقایسهكردهاید؟

-بررسیميزاناستفادهازتکنيکهاییادگرفتهشده:
مثال: چگونهشمااستفادهكردهاید؟

دراینموردازچهرویکردیاستفادهكردهاید؟
آیامیتوانيدمسئلهرابهشيوهیدیگریحلكنيد؟

-تحليلاطالعاتبهدستآمده:
مثال: چهاطالعاتینشانمیدهدكه......راچگونهطبقهبندیمیكنيد؟

چهارتباطیوجودداردبين......
-حلیکمســئلهیاموقعيتتوسطتركيبعناصربهشيوهیجدیدیاارائهی

راهحلهایمتفاوت:
مثال:چطورحلكردهاید؟
چگونهتصميمگرفتيد؟
چگونهآزمونمیكنيد؟

-قضاوتدرمورددالیلونتایج:
مثال:چطورقضاوتكردید؟

آیابااینعقيدهموافقهستيدكه......
برایطراحیسؤاالتمناسبدرسطوحمختلفشناختیمیتوانبهمواردزیر

توجهكرد:
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ارائهیفرصتكافیبرایپاسخدهیوتفکر
تحليلپاسخهایدریافتشده

لزوموجوداعتمادبهنفسدردانشآموزانبرایپاسخدهی
استفادهازرویکرددانشگاهی)افکارآزاد(بيشازرویکردمدرسهای)افکارقالبی(

تشویقفراگيرندگانبهارائهیپاسخهایمتنوع.
  )Teaching – Thinking . com -2003(

تمرینهایکمی
حلمسئله،تفکرنکــتهسنجــــانهودقيقــیاست.بنـابرایـــــن،واحدهای
درسیمانندریاضی،شيمی،فيزیکكهنيازبهحلمسائلدارندبهطورخودكارتفکر

نکتهسنجانهایرافقطباپيرویازبرنامههایآموزشسنتیآموزشمیدهند.

خواندنمنتقدانه
خواندنمتنكتابهانقشبسيارمهموبرجستهایدررشدتفکردارد.دانشآموزان
درحالیكهمطالبیرامیخوانند،برعناوینتفکرمیكنندوآنراموردتجزیهوتحليل

قرارمیدهند.
ـشــيوهیمؤثربرایرشدوتوسعهیخواندنمنتقدانهاستفادهازاخباردرميان
البهالیمباحثكالسی،روزنامهها،مجالت،تلویزیونورادیومیباشدكهموجب

رشدانگيزهیفراگيرندگاندرمهارتخواندنانتقادیوگوشدادنمیشود.

نوشتن
دردورههایمختلفتحصيلیتأكيدبرآموزشتفکردرنوشتنبراساساستدالل

حفظونگهداریمطالبومفاهيماست.
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 آموزش فلسفه به کودکان  
مطالعاتنشاندادهاستكهتفکرانتقادیازطریقآموزشرشدمییابدوتوانایی
تفکرانتقادیدرسنينمختلفمتفاوتوآموزشآنمستلزمتوجهبهسطحرشد

افراداست.
تفکرانتقادیدرپیدقيقترســاختنذهنكودكاناســتوفلسفهبهآنعمق
میبخشدوآنراگسترشمیدهد.هدففلسفهبرایكودكانبهبودبخشـيدنبه

یادگيریدرهمــهیموضوعاتموجوددربرنامهیدرسیاست.
اینبرنامهبراساسرهنمودهایجاندیوییوویگوتسکی،كهبرضرورتتعليم
وتفکرونفیآموزشحفظكردنتأكيدمیكردند،بهوجودآمدهوبرنامهایمبتنی
برزبانومهارتهایگفتاریاست.پروفسورمتيوليپمنبنيانگذاراینبرنامهاست.
ویمهارتهایمنطقیراازطریقبحثوگفتوگودرموردنظراتاستخراجیاز
داستانهایكودكانپرورشمیدهد.اینداستانهامحتوایبرانگيزانندهایدارندو
مسائلیرابرایبحثدركالسایجادمیكنند.معلمبرایهدایتبحثهایكالس

ایننکاترامیتواندموردتوجهقراردهد.
توجهبهدیدگاههایدیگران

توضيحوبازگویی
مشخصكردنتفاوتها

كشفمشابهتها
آوردنوخواستندليلو...)باقری:85(.

 آموزش استدالل منطقی 
درایننوعآموزش،ایجادوگسترشمهارتهایتفکرانتقادیازطریقآموزش
استداللمنطقیبهكمکبحثوگفتوگو،نمایشوارائهیمثالتسهيلمیشود



21

وهدفآن،یاریرســاندنبهدانشــجویانبرایدرکچگونگیكاربرداستدالل
درجمعآوری،تجزیهوتحليلویکپارچهسازیاطالعاتبهمنظوراتخاذتصميمات
آگاهانهدرزندگیروزمرهمیباشــد.درروشاســتداللعلمیومنطقیبرطرح
پرسشهاییدرقالبروابطبينمتغيرها،فرمولبندینظریههایجایگزین،آزمون
ایننظریهها،جمـعآوریدادهها،دسـتیابیبهنتایجقطعــیواتخـــاذتصميمات

آگاهانهتأكيدمیشـود.
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 اخالق فکر کردن 
 نقش اخالقي تفکر 

احمد غالمحسيني

 اشاره 
بهمرورازتفکر،تعقل،حکمتوجایگاههریکدرهویتوجودیآدمیسخن
بهميانآوردیم.دراینشمارهنيزبهاینتوجهخواهيمكردكهاندیشهوتفکرامری
استكهالزمهیآنمشاهدهیپدیدههاوكنارهمقراردادنجوابهاستتاانسان
بتواندهدفومسيرراپيداكند.اهميتتفکركردنبهحدیاستكهامامصادق)ع(
میفرمایند:»برایهرچيزیدليلوراهنماییاستوراهنمایشخصعاقلتفکر

واندیشهیاوست«.

یکیازمباحثمهمعلماخالق،بحثتفکرونقشآندرسازندگیفردیاست
واولينگامبرایمتفکرشــدنپرورشویژگیهایمناسباست.بحثدرمورد

فضيلتهایفکریرامیتواندردومقولهبررسیكرد:
دسته ی اول: مباحثــیكهدرآنهافضيلتهابهعنوان»صفتعمل«موردتوجه
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قراردارد؛مانندراستگوییوامانتداری.
دســته ی دوم:مباحثیكهدرآنهافضيلتفکــرینهبهعنوانصفتعملكه
»صفتشخصمتفکر«موردنظراستوبهویژگیهاییتوجهشدهكهبرایرشد
تفکردرشخصضروریاست.درایننوشته،»فضيلتهایفردمتفکر«ازاینمنظر

موردتوجهقرارگرفتهاست:

1.عشقبهدانایی
نخستينفضيلتونيزمهمترینآنهاعشقبهداناییاست.اینفضيلتشامل
خواســتوارادهبرایكســبعلموداناییاست.فردمتفکردوستداردآنچه
راكهباورداردصادقوموجهباشــدوبادالیلكافیتأیيدشود.شخصیكهاز
نظرشناختیفضيلتمنداست،میخواهدواقعيترابيابدومستنداتكافیبرای
درســتیآنپيداكند.اینیکمعياربرایمشخصكردنفضيلتعشقبهدانایی

است.

2.تواضعفكری
شخصمتفکرتواضعفکریدارد.تواضعدرمقابلتعدادزیادیازرذیلتها
مانندتکبر،غروروخودمحوریقرارمیگيردكهدرواقعمانعدریافت،اصالح
وتعاملعلمیميانافرادمیشوند.الزمهیاینکهشخصازنظرفکریمتواضع
باشــد،درکوفهماینمطلباســتكهاونبایدفراتــرازآنچهواقعًامیداند
ادعــاكند.تواضــعفکریبهمعنایضعيفوبزدلبودننيســت،بلکهبهاین
معناستكهشخصازگزافهگویی،خودنمایی،یاغرورفکریمصونباشد.از
محدودیتهایدانشوشــناختخودآگاهباشدوبدانددانستنیهایزیادی

هستندكهآنهارانمیداند.
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3.شهامتفكری
شــخصمتفکرشهامتفکریدارد.یعنیازلزوممواجههباانگارهها،باورها
یادیدگاههاییكهبــهآنهاعواطفمنفیقویداردوهيچگاهبهطورجدیبه
آنهاگوشنســپردهاست،آگاهباشــد.درکكندكهاندیشههایزیادیوجود
دارنــدكهآنهــاراخطرناکیاپوچمیدانيموازمواجههباآنهامیترســيم،
امابهلحاظعقالنیموجهاند.درکكندبســياریازنتيجهگيریهایاباورهایی
كهملکهیذهنماشــدهاندكاذبیاگمراهكنندهاند.بداندكسیكهمیخواهد
شهامتفکریداشتهباشد،شایدالزمباشدمقابلایدههایدیگرانمقاومتكند

وآنهارانپذیرد.

4.همدلیفكری
همدلیفکریبهمعنایآگاهیازایناســتكهگاهیالزماســتاشخاص
خــودراجایدیگرانبگذارندتابتوانندآنهــاراواقعًابفهمند.همدلیفکری
بهمعنایایننيســتكهحتمًابایدنظردیگرانراپذیرفت،بلکهبهمعنایاین
استكهالزماستدیدگاههاراازمناظرمتفاوتبررسیكرد،امادرعينحال
بهادعاهایكممایهشــکكرد.بایدبتوانيمدیدگاههاواستداللهایدیگرانرا
بهدرستیبفهميموبراساسمقدمهها،انگاشتههاوانگارههاییغيرازخودمان

استداللكنيم.

5.استقاللفكری)خوداندیشی(
استقاللفکرییعنیشخصمیتواندتفکریاصيل،یکپارچهومستقلداشته
باشــدودرعينحالوابستگیهایفکریگســتردهایراكهبهدیگراندارد،
درکوقبولكند.شخصیكهازفضيلتاستقاللفکریبهرهمنداست،درعين
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اینکهپيوســتهازنظراتدیگرانبهرهمیبرد،ذهــنخودشراهمدارد؛یعنی
متفکرومحققیمستقلوپویاست.اومتعهداستكهباورهایخودونظرات
دیگرانرابراســاسدليلوشاهدتحليلوارزشگذاریكند.هنگامیكهعقل
حکممیكند،بپرســد،هنگامیكهعقلحکــممیكند،باوركند،وهنگامیكه
عقــلحکممیكندتأیيدكند.ازقبولنظراتوآرا،فقطبداندليلكهدیگران

میگویند،خودداریكند.

6.صداقتوانصاففكری
صداقتفکرییعنیدرکایننکتهكهبایدبااندیشيدنخودروراستبودو
باآنصادقانهبرخوردكرد.صداقتفکریمســتلزمآناستكهفردمعيارهای
فکــریرابرایخودودیگرانبهصورتســازگارویکســانبهكاربگيرد.
همانطوركهازدیگرانانتظارداردمعيارهایفکریرابادقتوســختگيری
رعایتكنند،خودنيزبهآنچهبرایدیگرانمیپسنددعملكند.اگردراندیشه
وعملشــانناهماهنگیهاوناســازگاریهاییوجــوددارد،صادقانهبهآنها
اعترافكنند.متفکرنبایددگمونهابلهباشــد.فردمتفکرمیپذیردكههركس
میتوانددچاراشــتباهشود.لذابایدهدفخودرانزدیکترشدنهرچهبيشتر
بهواقعيتقراردهد.فضيلتمندمتفکرعيبجونيســت،حقيقتجواست.او
میداندكهشــکاكيتمطلقرهبهجایینمیبرد،اماشکاكيتحداقلیبهفرد
كمکمیكندزودباوریهاوسادهلوحیهارابهكنارزند.لذابایدبهمضاميناز
جنبههایمتفاوتتوجهكندودربررســیهردیدگاه،همبهدنبالنکاتمثبت

وهمنکاتمنفیباشد.
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7.پشتكارفكری
بســياریازافراددرزندگیبهبينشهاوحقيقتهایارزشــمندیدستپيدا
میكنند،امابراساسآنهاعملنمیكنند،چونعملكردنبراساسآنحقيقتها
وبينشهاموجبمیشودفردبادشواریها،موانعوسرخوردگیهاییمواجهشود.
خيلیوقتهامااصولیعقالنیداریمكهمایليمبهآنهاعملكنيم،امادیگرانبه
نحــوغيرعقالنیبامامخالفتمیكنند.بنابراین،ازترسمخالفتدیگرانآنهارا
كنارمیگذاریم.دارابودنفضيلتپشتکارفکریمستلزمآناستكهفردازدست
وپنجهنرمكردنباابهامهاودشــواریهانگریزدوبرایمواجههباآنهاوقتو

انرژیبگذارد.

8.شجاعتواحتياط
شــجاعتواحتياطهردوباهمافرادراقادرمیكنندكهراهخودشــانراميان
تهدیدهابيابندگاهیالزماستباآنهاروبهروشوندوگاهینيزالزماستازآنها
دورشوند.شجاعتواحتياطهریکدوسویافراطوتفریطدارند.رذایلمرتبط
باشجاعت،ازیکسوبزدلیوازسویدیگربیباكیراشاملمیشوند.رذیلتهای
مرتبطبااحتياطعبارتازبیاحتياطیازیکســوووسواسودلواپسیازسوی
دیگرهســتند.شجاعتیکفضيلتاست،مشــروطبرآنکهباانگيزههاییچون
عدالت،شفقت،كرموبزرگواریمالزمباشد.احتياطهمبهمعنایترسهایبهجا،

درزمانهایمناسب،بهدالیلدرستوبهميزانمتناسباست.

9.سخاوتفكری
كرموگشادهدســتیبرحياتذهننيزتأثيرعميقدارد.كاماًلممکناســتكه
شــخصدرمسيرفعاليتفکریخودسخاوتمندباشدیاحریصوخسيس.زیرا
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حيــاتفکریهمموادواموالمخصوصبهخــودراداردكهمیتواندبادیگران
قسمتشودیافقطنزدخودشخصاحتکارشود.برایمثالدرفلسفهورزی،بدون
مباحثهیفلسفی،اندیشههانهظاهرمیشوندونهعمقمییابند.چنينعملینيازمند

دادوستدیميانگفتوگوكنندگاناست.

 راه کارهايی برای پرورش فضيلت های فکری 
فضيلتهایتفکرچگونهدردانشآموزانپرورشمییابد؟چندعاملفرهنگساز

دراینزمينهكارسازهستند:
معرفیالگوهاومثالهادركارهاوتمرینهایمعمولكالسدرس

طراحیواجرایفعاليتهایتعاملیومشاركتیمانندگفتوگودرجمعكالس
یاكندوكاودرگروههایكوچک

مراقبه،نظارتوهدایتدانشآمــوزاندرفرایندفعاليتهایتعاملیازجمله
كارهایگروهی،نوشتنوصحبتكردنبامعلم

دادنبازخوردوتشــویقمناسببهدانشآموزاندرهنگامنمایشبهكارگيری
فضيلتهایانسانمتفکر

كلماتوپيامهاییراكهبيانگرفضيلتهاهســتند،درمعرضدیدوتوجهدائم
دانشآموزانقراردادن

غنیسازیجومدرسه)محيطانسانیوفيزیکی(بارویکردپرورشفضيلتها؛
ایــنارزشهابایدازمرزكالسعبوركنندبهزمينبازی،ســالناجتماعات،

ناهارخوریودفترمدرسهراهیابند.
ارائهیتوضيحبهصورتمستقيمدربارهیفضيلتهایتفکروفردمتفکر

دادنفرصتهاییبرایپرسشوتحقيقدربارهیفضيلتهایتفکروفردمتفکر
وابعادوجوانبآن
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 اين که گفتي يعني چي 
 پرورش تفکر فلسفي در کودکان

ائلدار محمدزاده صدیق

 اشـاره 
كانونپرورشفکریكودكانونوجواناندریازدهمشــهریورســال1393
نشستیباعنوان»طراحیواعتباربخشیالگویمطلوببرنامهیدرسیآموزش
فلسفهبهكودكاندردورهیابتدایی«برایپرورشتفکرفلسفیدرآنانبرگزار
كرد.دراینبرنامهخانمدكترنرگسسجادیه،استاددانشگاهتهرانوآقایدكتر
مهدیوارث،عضوهيئتعلمیدانشــگاهآزادشيرازومدرسدورههایتفکر
فلســفیبرایكودكان،ســخنرانیكردند.همچنينبرحمایتكانونپرورش
فکــریكودكانونوجوانانازپایاننامههاوطرحهاییكهدرارتباطباكودكان
ونوجوانانباشد،تأكيدشــد.درایننشست،مبانیدرسی»آموزشفلسفهبه
كودكان«پيشنهادوبرلزوماهميتدادنبهآندرآموزشهایرسمیتأكيدشد.

آنچهدرادامهمیآید،گزارشیازایننشستتخصصیاست.
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كليدواژه ها:فلسفهبرايكودكان،اندیشهورزيكودكان،تفکرفلسفي

 تمرکز بر انديشه ورزی کودکان 
نرگسسجادیهدراینبارهگفت:»موضوعفلسفهبرایكودكانچندسالیاست
كهنقلمحافلعلمیونيزموضوعجذابمربيانوآموزگارانشدهاست.بههمين
دليل،درطولسالپایاننامههایزیادیحولاینموضوعتعریفمیشود،طرحها
وكارگاههایآموزشــیبرایآموزشدادنآنبرگزارمیگرددوآثارمختلفیبرای
تشریحفوتوفنهایاجرایآنبهچاپمیرسد.«اودربارهیاینبرنامهوحمایت
ازپایاننامههاییباموضوعهایمرتبطباكــودكانونوجوانانگفت:»نمایكلی
اینبرنامهنشانمیدهدكهنقطهیتمركزاساسیاینبرنامهتفکرواندیشهورزی

كودكاناست.«
گفتهمیشودبالغبر100كشــورجهاناینبرنامهرابهصورتحاشيهاییا
محوریدرنظامآموزشــیودرآموزشكــودكانونوجوانانبهكارمیگيرند.
نگاهینزدیکتربهاینبرنامه،ویژگیهایدیگرآنرابرایماروشنمیسازد.
بهطوركلیمیتوانگفتفلسفهبرایكودكانبستهایآموزشیاستكه»ليپمن«
درنيمهیقرنحاضرطراحیكرد.اوكهدردانشــگاهفلســفهدرسمیداد،از
ضعفدانشجویاندرتفکرفلسفیونيزبیانگيزگیحاكمبرآنهابهستوهآمده
بود.نتایجتالشهایشدركالسبهوینشــانمیدادكهعالجایندودرددر
ســنينباالترچندانقرینموفقيتنيست.اینرویدادمنجربهكشفوطراحی
ایدهاینوشد؛»فلسفهبرایكودكان«.دراینایدهتالششدافرادازكودكیبا
تفکرواندیشــهورزیآشناشوندودرهرمسئلهآنراتمرینكنندتابهتدریج
ســاختارها،معيارهاودرنهایتمنشاندیشــهورزیدرآنهارســوخكند.به
گفتهیدكترسجادیه،اینبرنامهپنجهدفعمدهرادنبالمیكند:نخستآنکه
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توانمندیاندیشهورزیدركودكانبهبودیابد.دراینمسير،تالشبرایناست
كهخطاهایموجوددرجریانفکرعامهیمردمشناســاییشود.درگامبعدی،
اینبرنامهفرصتهاییرابرایبازشناســیاینخطاهاتوســطخودكودكانو
تمریــنصورتهایصحيحفراهممیآورد.هدفدیگــِرمدنظرمدافعاناین
برنامهتقویتخالقيتكودكاناســت.بسياریازبرنامههایسنتیدرمدارس
باسركوبخيالورزیهایبداههیكودكانونيزبااصراربرقالبهایویژهی
تفکر،بهخاموشیخالقيتكودكانمنجرمیشوند.درهدفسوم،رشدفردی
وميانفردیبچههادنبالمیشــود.اینرشــدازطریقتمرینگفتوگوهای
دویاچندنفرهازراهبازشناســیوتمریــنقواعدگفتوگویصحيحصورت
میپذیرد.تمرینمواردیچونشــنيدنفعالنظرافراد،پرهيزازلجاجتهای
احساســیوپافشاریهایبیموردبرنظرخویش،شنيدننظراتدیگر،همراه
ساختنادعاهابااستدالل.درهدفچهارم،درکاخالقیكودكانوكاوشگری
اخالقیآنهامدنظرقرارمیگيرد.اینبرنامهتالشمیكندباطرحموقعيتهای
واقعیومعماگونهیاخالقیونگریســتنبهمسائلاززاویهیاخالقوادارد.
درهدفپنجمنيزنوعیمعنایابییامعناسازیتجربههایكودكانمطرحاست.
اینمعناســازیباربطمؤلفههایموجوددرپيرامونماوساختتصویرهایی
بــزرگاززندگیورویدادهایآنمحققمیشــود.«دكترســجادیهبرنامهی
فلسفهبرایكودكانرادربسترقصههایچالشبرانگيز،پایانبازوچندوجهی
امکانپذیرمیداندوتوضيحمیدهد:»ازنگاهشــارپ)2006(داســتانهادر
فلســفهبرایكودكانسکویپرشمناسبیبرایتحقيقفلسفیاند.داستانهای
انتخابشــدهبایدجذابباشندوچونآتشزنهایدرميانبچههابحثبهراه
اندازندوبحثهارابهپيشبرند.مناقشــهآميزبــودنقصههاوپایانبازآنها
مؤلفههاییهستندكهبحثوگفتوگودربارهیآنهاراامکانپذیرمیسازند.«



32

اهميت،نقشوشيوهآموزشتفكربهدانشآموزان

اودربارهینحوهیپيشبردوهدایتكالسهابهمنظوراینگونهآموزشادامه
داد:»یکیازمواردموردتأكيددربخشروش،محوریتبخشــيدنبهبحثو
گفتوگوهایكالسیاست.آموزگاربایدبراساساینراهبردبهگفتوگوهای
كالسمحوریتبخشــدوآنرامحملطرحدیدگاههابهشــمارآورد.تشکيل
اجتماعهایپژوهشــیودنبالكردنمواردبحثوگفتوگودراینحلقهها،
ازبایدهایدیگراینبرنامهاســت.همچنينمحوریتبخشيدنبهپرسشدر
فرایندكالسحرفجدیددیگریاســتكهدرمقابلتربيتپاسخمدارسنتی

درخورتأملاست.«

 چالش های آموزش فلسفه در آموزش وپرورش 
دكترســجادیهكانونپرورشفکــریكودكانونوجوانــانرانمونهایاز
نظامنيمهرســمیبهشــمارآوردكهنظاممندیمنعطفیداردومیتواندمنزهاز
چالشهاییباشدكهبرنامهیفلسفهبرایكودكاندرنظامرسمیباآنهامواجه
است.بهعقيدهیاو،معلمانكانونبهنسبتنظاممدرسهاقتدارصوریكمتری
دارنــدوازاینرو،میتوانندارتباطنزدیکتــروهمترازتریبابچههابرقرار
كنند.همچنيــنبرنامهیمنعطفكانونونيزاختياریبودنفعاليتهایكانون
برخیچالشهایدیگرچونمشــکلزمانوبرنامــهرانيزرفعخواهدكرد.
عالوهبراین،عالقهیمحورینسبیدربرنامههایمتنوعكانونمیتواندانگيزه

وعالقهمندیكودكانبهبحثهاراتااندازهایتعدیلكند.
دكترسجادیهدرپایانبرایبرطرفكردنبرخیچالشهاراهکارهاییراپيشنهاد
كرد؛ازجمله:»زمينهســازیفعاليتهایگروهی،طرحمباحثمناقشــهبرانگيز،
جستوجویپرسشبهجایپاسخ،ترجيحپاسخهایاحتمالیوبازبهپاسخهای
قطعیوبســته،حيرتافزاییدركودكان،زمينهسازیبحثوگفتوگووتوجه
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بهظرفيتهایقصــه.همچنيندرافقیكالنتربرایمواجههایمنطقیتربااین
برنامه،ارزیابیهاینظریبينشهایپشــتيباناینبرنامه،ســنجشتناسبآنبا
اجتماعیجامعهیماونيزتالشبرایتشــخيصوتدوین اقتضائاتفرهنگیـ
قصهیمناسببحثوگفتوگودراینبرنامهضروریاستوباعثپيشرفت

تفکرفلسفیمیشود.«

 مبانی برنامه ی درسی پيشنهادی برای آموزش فلسفه به کودکان 
دكتــرمهدیوارث،مدرسدورههایتفکرفلســفیبرایكودكاننيزدراین
نشســتگفت:»ازنظرمانيزهدفاصلیبرنامهیفلســفهبرایكودكانهمان
پرورشكودكانبااندیشهیفيلسوفانهاست.«اودربخشیازصحبتهایخود
مبانیبرنامهیدرســیپيشنهادیبرایآنرادرســهگروهمبانیفلسفی،مبانی
اجتماعیومبانیروانشــناختیدانستوتوضيحداد:»مبانیفلسفیشاملحل
مســئله،آمادگیذهنی،پيوســتگییادگيری،تجاربیادگيری،كنترلاجتماعی،
آزادییادگيری،هدفداریســازمانمواددرسیاســت.مبانیاجتماعیشامل
همکاری،ســازگاریاجتماعی،رقابت،قدرت،رهبــری،احتراموصميميتو
روابطغيررسمیمیباشدومبانیروانشناختیشاملفعاليت،هدفمندی،توجه
بهرغبت،فهمدریادگيری،وابســتگیبهگــروه،احتياجبهمحبتواحتياجبه
ابرازوجوداست.«دكتروارثعناصربرنامهیدرسیپرورشفلسفهبهكودكان
راشــاملاهداف،فعاليتهاییاددهیـیادگيری،راهبردهایتدریس،محتواو
ارزشیابیعنوانكردكهالزماستدرتهيهیهركدامازاینعناصربهمؤلفههای

مبانیفلسفی،اجتماعیوروانشناختیتوجهشود.
بهگفتهیدكتروارث،برنامهیدرســیفلســفهبرایكودكاندرشــرایطی
كــهمربيانومعلمانمابااینبرنامهبهدرســتیآشــنانشــدهوبهمهارتها
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وتکنيکهایآموزشتفکرفلســفیبهكودكانمجهزنشــدهباشند،بهنتيجه
نمیرســد.لذامیطلبدكهدســتاندركارانامروعالقهمندانبهاینحوزهبه
شکلیاساسیبهدنبالتمركزبرآموزشتفکرفلسفیبهمربيانومعلمانباشند

تاكودكانودانشآموزان.
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 برنامه ريزي براي هدايت تفکر به سطوح باالتر 

دكتر فرخ لقا رئيس دانا

 اشاره 
شــواهدموجوددرروانشناسيشناختيمؤیدایناستكهمغزانسانبراي
تفکردرســطوحمتفاوتيازپيچيدگيطراحيشــدهاست.اگرچنيناستو
مغزدانشآموزتوانایيتفکردرسطوحباالتريراداراست،پسچرادرجریان
معمــولبحثهاوعملکرددانشآموزانفقــطبروزمقداركميازاینتوانایي

راشاهدیم؟!
دليلاینکهگاهيدانشآموزانبهطورنقادانهفکرنميكنند،ایناستكهمادر
مدرسهآنهاراپيوستهدرمعرضمدلهاوشرایطتفکرنقادانهقرارنميدهيم.
درسخواندندربيشترمواردمستلزمتفکريبيشترازنوعهمگراستتاواگرا.
واقعيتآناســتكهتمرینهاوتکاليفوهمچنينآزمونهايپيشــرفت
تحصيلــيبيشازاندازهبــهیادگيريازطریقحفظكــردنمطالبومحتوا
بهصــورتطوطــيوارتوجهدارنــدتابــهفرایندهايتفکربــرايتحليلو
تركيبمطالب.تکرارســادةپاســخازقبلمشــخصشــده،غالبًامهمتراز
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فرایندیافتنپاســخازجانبخوددانشآموزاســت.بهزبانيدیگر،درنظام
معمولآموزشوپرورش،معلموشــاگردهردوعادتكردهاندبایادگيريدر
پایينترینسطحپيچيدگيسروكارداشتهباشند.دراینمقاله،ضمنبرشمردن
تنوعتوانایيهايدانشآموزان،بههشــدارهايالزمبرايبرنامهنویساندرسي
ومعلمانبهعنوانمجریانبرنامهها،درارتباطبابهكارگيريمدلهايمناســب
یاددهيـیادگيرياشارهوبرلزومبازنگريفکريدرتهيهوتدوینبرنامههاي
درسيمناســبومتناسبباهدفهايغایيتعليموتربيتوچگونگياجراي
آنهادرمدارس،بهنحويكهالزامًابهتفکردرســطوحباالترفکريبينجامد،

تأكيدميشود.

كليدواژه ها: تنوعتوانایيهايیادگيري،ســطوحباالتــرتفکر،حيطههاي
یادگيري،هدفهايآموزشي،سطوحفراینديذهني

 تنوع توانايي هاي يادگيري دانش آموز 
دیوید سوزا1معتقداست:»همةكودكانميتوانندیادبگيرند،اگرمابتوانيم

راهیاددادنبهآنهاراپيداكنيم«)سوزا،2003(.
دانشآمــوزان،درهركالسدرســي،ازتوانمنديهايمتنــوعوگوناگون
برخوردارنــد.برخيدانشآموزانباهوشترنــد،برخيدچاربعضياختالالت
دریادگيرياندوبرخينيزبــهاندازةالزمازتوانایيتمركزوتفکربرخوردار
نيســتند.پرداختنبهانواعتوانمنديهادریکكالسدرستوســطمعلمكار
سادهاينيســت،لذابرنامهریزاندرســيبایدبههنگامتهيةبرنامههايدرسي
تمهيداتيرابرايسازگاريباانواعنيازهاوتوانمنديهايدانشآموزانتدارک

ببينند.اینتمهيداتبابهرهگيريازتوصيههايسوزاعبارتانداز:
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1.برنامهومحتوابهنحويطراحيشوندكههردانشآموزبتواندبنابرتوانایي
وعالقةخود،بخشــيازآنراانتخابكندودرآنبخشبهیادگيريعميق

بپردازد.
2.زمينههايدادنتکاليفدرســيبهگونهايمتنوعفراهمشودتادانشآموزاز

ميانآنهاحقانتخابداشتهباشد.
3.بهجايیکكتابدرســيمعين،منابعمتعدديبهدانشآموزومعلممعرفي

شود.
4.مدتزمانانجاموبررسيیکموضوعبرايهمهنوعتوانمنديیکساندر

نظرگرفتهنشود.
5.برنامةدرسيبهگونهايمنعطفباشــدكهامکانهدفگذاريدانشآموزو

معلمبهصورتفرديفراهمباشد.
6.شــيوههايارزشيابيپيشــرفتتحصيليمتنوعي،بهتناسبتوانمنديهاي

دانشآموزان،پيشبينيشوند.

 مدل هاي ياددهيـ  يادگيري معطوف به بهره گيري از سطوح باالتر تفکر 
برنامهریزاندرسيونيزمعلمانميتوانندازمدلهايمتعدديكهپيشگامان
تعليموتربيتبرايهدایتورهبــريفرایندیاددهيـیادگيريارائهكردهاند،
بهــرهبگيرند.قدیميترینمدلبرايهدایتفرایندیاددهيـیادگيريكهپس
ازگذشــتبيشازپنجاهســالازارائةآن،هنوزازكارآمــديباالبرخوردار
است،مدلمبتنيبرسطحبنديیاطبقهبنديهدفهايآموزشيبنجامين بلوم 
دردهةشــصتميالدياست.بهنظربلوم،هدفهايیادگيريدرششسطح
ازپيچيدگيروبهافزایش،كهنشــانگرچگونگيتفکریادگيرندهدرهرسطح

است،طبقهبنديميشوند.
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سطحاول»دانش«نامگرفتهاســتكهدرواقعبهنوعيكپيكردناطالعات
موجوددرذهنوبازپسدادنعينآنبههنگامپاسخراشاملميشود؛همانكه

دراصطالحآموزشيیادگيريطوطيوارمصطلحشدهاست.
سطحدومیادگيري»درک«استكهالزمةآنتفکردربارةموضوعومحتواي
یادگيريدرحدفهموهضمآناســتوبهتفکرذهنــيیادگيرندهنيازدارد.
سطحســوم»كاربرد«اســتكهتفکریادگيرندههنگامعملدرزمينةموضوع
یادگيريراآنگونهميطلبدكهبتواندازفهمدقيقموضوعدرســطحپيشــين
استفادةبهينهكندوبهنحويمؤثروكارآمدمهارتخودرادرعملبهنمایش

بگذارد.
ســطحبعدي»تحليل«استكهعبارتاستازتوانایيجداكردنمؤلفههاي
درگيردرموضوعیادگيري،مقایســهوتطبيقآنهابایکدیگرواســتنتاجنظر
فردينسبتبهدادههاوتعبيروتفسيرآنهابهنحويمستدلومنطبقبراسناد

وشواهدوپيشبينيوقایعمرتبطدرآینده.
ســطحبعديســطح»تركيب«اســتكهبهنوعيتوانایيتجميعدانشها،
اطالعــاتودادههابــرايارائةنوعيجدیــدوبِکرازآن،بــابهرهگيرياز

خالقيتهايذهني،است.
وباالخره،سطحآخر»ارزشيابي«استكهدرواقعشاملنوعيقضاوتميان
دادههايدردســتوگزینههايآنهابنابرهدفونيازبراســاسمالکهاو

معيارهايذهنيیاعينياست.
درهریکازاینششســطح،عملکردذهنمتفاوتاست.پرواضحاست
برنامهايدرســيكهبرايرسيدنبهســطوحپایينترتفکرتهيهوتوليدشود،
بهطورقطعرشــدوپيشرفتفکردرســطوحپيچيدهتررااجازهنخواهدداد؛
شيوهايكهمتأسفانهدراكثربرنامههايدرسيامروزيمانباآنمواجههستيم.
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دربرنامهریزيهــايمتمركزآموزشــي،كــهمعلمغالبًامجــريبرنامههاي
درســيازپيشتعيينشدهوآمادهاســت،نيزبهناچارازهمينشيوهتبعيت
ميشــود.درنتيجــه،دانشآمــوزاندرســطوحپایينتررشــدفکريدرجا
ميزنند.دراینراســتا،برنامهریزاندرســيومعلمــانكالسهايدرسباید
مياندومفهومپيچيدگي2ودشــواري3تمایزقائلشــوندوآندورامترادف
یکدیگــرنداننــد.»پيچيدگــي«توصيففراینــدتفکرياســتكهموجب
سروساماندادنبهاطالعاتدردستميشود؛یعنيضرورتيبرايتفکرایجاد
ميشــودكهبهنوعياطالعاتودانشموجودرادستکاري،طبقهبندي،مقایسه
وارزیابيكندوآنرادرذهنخویشسروساماندهد.درحاليكه»دشواري«
نيازمندكوشــشفکريیادگيرندهدرسطحمشخصيازپيچيدگيبرايرسيدن
بههدفيخاصازیادگيرياســت.برايمثال،سؤاليكهناممركزهراستاناز
یکكشــوربهاضافةنامخاصاستانهارابپرسد،دشوارترازسؤالياستكه
فقطناماستانهایافقطناممراكزاستانهارابپرسد،اماپيچيدهترازآننيست،
زیرادانشآموزرابهتفکردرســطحيباالتروانميدارد.مثالسؤاليپيچيدهتر
وقتياستكهدرهمينموضوعازدانشآموزبخواهيممفهوم»مركزاستان«،و

»امتيازاتومحدودیت«هايآنراشرحدهد.
برنامهریزاندرســيبههنــگامطراحيوتهيهوتدوینبرنامههايدرســي،
ومعلمانكالسهايدرسبههنگامتدریسبایدهشــيارباشــندتاناآگاهانه،

افزایشدشواريرادرتواليبرنامههاجایگزینافزایشپيچيدگينکنند.
مارزانووكندال4ازطبقهبنديبلومقدريفراتررفتهاند.آنهابهســهحيطة
طرحشدهتوســطبلومچارچوبيجدیددادهاند.بدینترتيبكهسهحيطهرا
بهصورت»اطالعاتفراینديهايذهنيوفرایندهايروانتني«تقســيمكردهو
بهجايطبقهبنديفعاليتهايذهنيدریادگيري،چگونگيفرایندكردندانش



40

اهميت،نقشوشيوهآموزشتفكربهدانشآموزان

درذهنرادرشــشسطحمشخصكردهاند.جدولزیرایننوعطبقهبنديرا
نشانميدهد.

جدول طبقه بندي مارزانو و كندال از هدف هاي آموزشي

سطوح فرایندي ذهنيحيطه هاي یادگيري

1.اطالعاتودانش5
2.روندهايذهني6

3.روندهايروانتني7

1.نظامخودنظاممندي8
2.نظامفراشناختي9

3.كاربرددانش10)شناختي(
4.تحليل11)شناختي(
5.ادراک12)شناختي(
6.بازیابي13)شناختي(

بهنظرمارزانووكندالهریکازفرایندهاميتواننددرونهرسهحيطهعمل
كنند.

چهارسطحفراینديابتدایي)ازپایينبهباال(بابازیابيدانشواطالعاتدر
كمترینســطحپيچيدگيصورتميگيرندوبعدكمكمپيچيدگيیادگيرياز

طریقادراک،تحليلوكاربرددانشبيشترميشود.
درسطح اول یعني»بازیابياطالعات«،روندهايذهنيوروندهايروانتني
درگيرند؛مثال:درجملهايبایدمشــخصكندآیاضمایردرستبهكاررفتهاند
یــانه؟دانشآموزبایدیایکمفهوموجملهايمرتبطباموضوعرابهیادآورد؛

یامحاسبهايرابدونخطاانجامدهد.
ســطح دوم یعني»ادراک«،تلفيــقاطالعاتونمادگــذاري14اطالعاترا

دربردارد.
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مثال:دانشآموزبایدســاختار اساسيموضوعيرامشخصكند،یاارتباط
مياناطالعاتدردســترابيابد.درنمادگذاريازیادگيرندهخواستهميشود
نماددرســتاطالعــاترابيابدیابگوید،جدولــيراطراحيكندوگامهاي

مرتبطباانجامكاريرادرآنبنویسد.
سطح ســومیعني»تحليل«،عبارتاســتاز تطابق15)یافتنشباهتهاو
تفاوتها(و طبقه بندي16فعاليتها)شــاملمشــخصكردنزیرمجموعههاو
خردههدفها(،تحليل خطاها17)درگفتاروعملدیگران(،استنتاج و تعميم18

مفاهيمآموختهشدهوقضاوتوارزیابيبادليلوذكرمستندات19.
ســطح چهــارم،»كاربرداطالعــاتودانش«اســت.اینمرحلهشــامل
تصميمگيري)یادگيرندهتصميمميگيردنظريرابپذیردیانپذیرد(،حلمسئله
)باآموختههايخودمسئلهايراحلميكند.ميتواندراهحلپيشنهاديخودرا
بهروشــنيتشریحكند(،تجربهاندوزيیعنيفرضيهسازيوتفحصوبررسي

یاآزمونفرضيهاست.
سطح پنجم،»نظامفراشــناختي«وسطح ششم»نظامخودنظاممندي«است
كهرسيدنبههردوسطحمستلزمسوقتفکربهسطوحپيچيدةذهنياست.

اینســطحفرایندي،یعنيمرحلة»فراشناخت«،موقعيصورتميگيردكه
یادگيرنــدهبهگونهايهدفمندفرایندیادگيريخودرامدیریتميكندودرجة
مهــارتودقتاودركارفراشــناختخود،چگونگيمدیریتاوراســامان
ميبخشــد.سطحششــمفرایندیادگيرينظامخودمحوريوبخشياستكه
یادگيرنــدهدرجةاهميتوضرورتموضوعیاامریادگيريراازیکســوو
كفایتتوانمنديهايخودراازسويدیگرآزمونميكند.اینمرحلههمچنين
بازتابهايهيجانيوعاطفيیادگيرندهرانسبتبهموضوعیادگيريوكارهاي
بایســتةمرتبطباآندرپيداردونيزرغبتوانگيزشاورانســبتبهانجام
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كاردرگيرميكند.
چنانچهمعلمانچنينطبقهبنديهایيرادرطراحيهايآموزشيخوددرنظر
یادگيريباهدفرشدتفکردر بگيرند،بهخوبيميتوانندبرايفرایندیاددهيـ
ســطوحپيچيدةتفکربرنامهریزيكنندوازتالشهاوكوششهايخودنتایج

بهينهايبهدستآورند.

پی نوشت
1. David Sosa
2. Complexity
3. difficalty
4. Marzano & Kendal
5. Data
6. Mental procedures
7. psychomotor procedures
8. self-system
9. Metacognition System
10. utilization
11. analysis
12. comprehension
13. retrieval
14. symbolization
15. matching
16. classification
17. analysing errors
18. generalizing
19. logical consequences
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 پويا هستيم يا نيستيم؟ 
 ورود به آموزش تفکر در دوره ي ابتدايي 

عظيمه سادات صابری

 اشـاره
آنچهدركالسهایدرسازسطوحابتداییتاعالیاتفاقمیافتدرشدتفکر
درفراگيرندهوتقویتقدرتتحليلواســتداللاوســت.فراگيرندگانامروز
سازندگانفردایكشــورهســتندكهبایدروشتفکرمناسب،تعاملمناسب
بادیگــرانوكنترلهيجاناتخودوهدایتآنهــارابهخوبیبياموزند.پس
تفکـــرمناسبازمعلمانشروعمیشــودكهبهآنهاتواناییراهبریمناسب
بهفراگيرندگانرامیدهــد.بنابراین،بایداذعانكنيمكه»هریکازمابهعنوان
آموزگاراگرنســبتبهاعمالورفتارماناندیشهوبازتابفکرینداشتهباشيم
مثلایناستكهدرتاریکیتدریسمیكنيم«)رئيسدانا،25:1391(وازاین
امرآگاهیكاملداریمكه»چگونهیادگرفتنبهمراتبمهمترازچهیادگرفتن
است«)موسوی،22:1384(.استفادهازروشهایفعالدركالسهــایدرس
نيزبههمينمنظوراســتتاقدرتپویاییفکریفراگيرندگانراتقویتوبه
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تثبيتیادگيریدرآنهاكمکكنيم.اینمقالهباهدفتقویتهماندیشــیدر
كالسهایدرستأليفشدهاســتتاتواناییدرستاندیشیوحلمسئلهبه

فراگيرندهآموزشدادهشود.

 يادگيری مناسب چه معنايی را دارد؟ 
هرآموزگاریدرکمیكندكه»یادگيریمتضمنفرایندهایفردی،اجتماعی
وفرهنگیاســت«)مؤمنیراد،45:1391(ویادگيری»معلوماتمفيدیاست
كهخودفردآنرامیسازد«)عالمی،80-16،1379(.بهبياندیگر،باقدرت
تفکرخودمجهولیراتبدیلبهمعلوممیكندومیتواندباتحليلمناســببه
قضاوتدرمورددرســتیانادرســتبودنمطلبعلمیبنشيند)بيرجندی،
2014(ودرکمناســبخودرابهدرونزندگیخودببرد،مشــکالتراحل
ویاكاربردیكنــد)صالحیودیگران،1388؛وگرزیننژاد،1387(.دراینجا
نقشآموزگاربسيارمهماستكهبابازخوردمناسبازیادگيریدرفراگيرنده
اوراقادرمیسازدبهیادگيریبيشترادامهدهدواشتباهاتخودرااصالحكند

)تلخابی،1391(.

 تفکر مناسب 
تفکرهمانندیادگيریواژهیبسيارگستردهایاستامابهطورخالصهمیتوان
گفتكه»بازآرایییادســتكاریاطالعاتبهدستآمدهازمحيطونمادهای
ذخيرهشــدهدرحافظهیبلندمدتكهشاملدونوعتفکرهمگراوواگراست.
تفکرهمگراهمانتفکرمنطقیاســتداللیانساناستكههموارهدرپییافتن
یکجوابصحيحاســتوتفکرواگراآننوعازتفکراســتكهجوابهاو
ایدههایمتعددیرابراییکســؤالارائهشــدهارائهمیدهدوبههميندليل
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میتواندبهخالقيتمنجرشــود«)جمشيدی،39:1391(.فراگيرندهدركالس
درسبایدبتواندتفکرخــودراخردكند)تلخابی،1391(یاآنرابهمراحلی
تقســيمكندتادرکكندكهكجااشتباهكردهاســتوبایدآنراتصحيحكند.
بدونشــک،تفکرنيازمندقياس1،اســتقراء2،تمثيــل3وایجادطرحخاصو
الگوییمناســبازتفکرخوداســتواینآغازیبرایواردشــدندرتفکر

منطقی4است.

 راهکارهای آموزگاران برای رشد تفکر در کالس 
قبــلازهرعاملیبایدبهایــنامرتوجهكردكهتفکرونوآوریمناســب
آموزگارانمیتواندشــيوهیمناسبیبرایاینهدفباشدامامیتوانبرایآن

مراحلیراارائهداد:
1.هرمعلمبایدســعیكندمفهوموتعریفمناســبیازهریکازشاخههای

علومبرایخودارائهدهد.
2.هرمعلمبایدسعیكندبهبرنامهریزیمناسببرایآموزشمفاهيمبپردازد.

ارائهیطرحدرسمیتوانددراینموردكمکمهمیباشد.
3.آموزشبایدبافعالبودنفراگيرندههمراهباشد؛چهدربُعدفردیوچهدر

همکاریباسایرهمكالسیهایش.
4.ارزشیـابـیهــایمناسببهخصوصازنوعمستمرآنمیتواندبهآموزگار

درسنجشميزانیادگيریدرفراگيرندهكمکكند.
5.هرمعلمبهتراستتجربياتآموزشیخودرابهشکلنوشتاریتهيهكندودر
اختيارسایرهمکارانشقراردهد.چاپآنهابهشکلمقالهویاقراردادنشان
دروبالگهاوســایتهایمناســبمیتواندازاینمواردباشــد.درچنين
مواردیمعلمانهيچگاهپویاییومطالعهیمستمرخودرافراموشنمیكنند.
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آموزگارانمتفکر،فلســفهیآموزشیرابهكالسهایدرسمیبرند؛زیرابه
فراگيرندگانكمکمیكنندكهبهدرکمفاهيموارائهیتعاریفنواقدامكنندو
بهحلمسائلدرفضایعلوموزندگیخودبپردازند.اینامرسرآغازتوسعهی
هرجامعهوكمکبهرشــدنوزاییوخالقيتاســتومیتواندفردایینورا
برایهرجامعهایجادكند.بنابراین،فلســفهیآموزشیعلومبهمعنایسادهی
آموزشدرجهتتقویتنيرویتفکروخالقيتدرفراگيرندگانوگســترش
تواناییاستداللوقضاوتعلمیآناندرجهتحلمشکالتومسائلاست.
امریكهتنهاباحفظكردنكتابهایدرسیوپرسشوپاسخدرسطحدانش

بهدستنمیآید.

پی نوشت
1. »قیاس مستقیم مقایسه ی ساده ی دو موجود یا دو مفهوم است.« )حریرفروش، 1385، 18(

2. اســتدالل اســتقرایی »موقعیت هایی هستند که یک تعمیم پرسش برانگیز می شــود و بهتر است که بپرسیم آیا این تعمیم 
بجاست یا نابجا«

و سه پرسش مهم:
1. آیا ادعا بر نمونه ی کافی تکیه دارد؟...

2. آیا جست و جوهایی برای مثال نقض صورت گرفته است؟...
3. آیا می توانیم ارتباط را توضیح دهیم؟ ...«. )کم ، 1391: 174 و172 (

3. »در تمثیل، ما توجه خود را بر همانندی میان چیزها متمرکز می کنیم که در جنبه های دیگر با هم مخالف هستند. با ایجاد 
این ارتباط تجربه های خود را تکمیل و معنای آن را گسترده می کنیم.« )کم ، 1391: ص 175(

4. در تفکر منطقی نیز محقق بهتر است »با ذهن باز یعنی به جای توجه به یک منبع، توجه به منابع ممکن در گردآوری حقایق 
و احتراز از جزم اندیشــی« )شریعتمداری، 1379، 16( و با »آگاهی از درست اندیشیدن« )شکوئی، 1375، 14( باشد تا درست 

و منطقی بیندیشد.

منابع
1. تلخابی، محمود؛1391. »تفکر در فرایند آموزش«، ماهنامه ی رشد تکنولوژی آموزشی، شماره ی 226.

2. جمشیدی، فریبا. 1391، »برنامه ی درسی و تفکر خالق«، ماهنامه ی رشد تکنولوژی آموزشی، شماره ی 225.
3. حریرفروش، زهرا و مهرناز صادقی؛الگویتدريسمقايسهپردازی)بديعهپردازی(، آموزش علوم، تهران، 1385.

4. رئیس دانا، فرخ لقا؛ »اندیشــه ورزی و ارتقای کیفیت اجرای برنامه های درسی«، ماهنامه ی رشد تکنولوژی آموزشی، شماره ی 
.1391 ،230

5. شــریعتمداری، علی؛ »شناخت شناسی دیوئی و آموزش«، فصل نامه ی علمی پژوهشی پژوهش های تربیتی، شماره ی 1 و 2 ، 
بهار و تابستان، 1379.

6. شکوئی، حسین؛ انديشههاینودرفلسفهیجغرافیا)جلداول(، گیتا شناسی، تهران، 1375.
7. صالحی، محمد، کیومرث نیازآذری و محمدتقی معتمدی تالوکی؛ »تأثیر روش های فعال تدریس بر پیشــرفت سواد خواندن 

دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم ابتدایی استان مازندران«، فصلنامه ی نوآوری های آموزشی، شماره ی 32، 1388.
8. عالمی، محمدحسین؛ »نظریه های یادگیری، مقدمه ای بر شناخت شناسی ساخت گرایی«، ماهنامه ی رشد تکنولوژی آموزشی، 
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12. موســوی، فرشته؛ »ارزش یابی مســتمر« )تکوینی، مرحله ای، فرایندی( . فصلنامه ی رشد آموزش زمین شناسی، شماره ی 

.1384 ،42
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 مربی فلسفه، کالس فلسفه 

زری آقاجانی

 اشاره 
درنخســتينبخشازسلسلهمطالبفلســفهبرایكودكان،دربارهیآشناییبا
آموزشوتاریخچهیفلســفهبرایكودكانسخنگفتيم.اكنوندراینشمارهبه
ارائهیبرخیویژگیهایمربیوكالسفلسفهولزومآموزشاینمقولهبهكودكان
ونيزدرجتوصيههاییدراینزمينهمیپردازیم.مطالعهیاینسلسلهمطالب،بهویژه
برایآموزگارانپایهیششمكهازامسالدرسجدیدتفکروپژوهشراتدریس

میكنند،مناسبخواهدبود.

 سه عنصر مهم 
درآموزشفلسفهبرایكودكانسهعنصرمهموجودداردكهعبارتانداز:مربی،
داستانهایفلسفیوكتابراهنمایمربی.دراینزمينهتوجهبهنکاتزیربسيار

مهماست.
ـازمهمترینویژگیهایمربيانآموزشفلسفهبرایكودكان،صبوریومهربانی
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باكودكاناست:
ـمربيانبایدازتجاربفلســفی)مهارتفلسفيدن(،تفکرودانشادبياتكودک

برخوردارباشند.1
ـمربيانبایدبدانندكهاینآموزشدیربازدهاســتودســتكمیکسالوقت
میخواهدتابهنقطهایبرسدكههدفآموزشفلسفهبرایكودكانبهدنبالآن

است.
ـبهدليلاینكهآموزشفلسفهبهكودكانموضوعنسبتاًجدیدیاست،بهتراست
ابتداطیجلساتیبرایپيشبردمناســبطرحبهوالدیناطالعرسانیگردد،تا

آموزشدرخانهنيزدنبالشود.
ـبهتراستقبلازكالس،مربيانداستانیراكهقراراستكاركنند،چندباربخوانند
تاضمنآشــناییبازوایایآنمطمئنشوندكهداستانمناسبكودکوكالس

فلسفهاست.
ـمربیبایدهميشــهبداندكهدرمقاممربی،نقشهدایتكنندهداردواینكودكان
هســتندكهنقشاصلیراایفامیكنند)دركالسفلسفهیکنفرمحورنيست،

بلکههمهمحوریتدارند!(.
ـدرحينبحثممکناستانواعپاسخهادادهشود،پاسخهاییكهحسابگراست
یاآنهاییكهناشيانهاست.مربیبایدصبورباشدوبهكودكاننشاندهدكهبه
افکارواحساساتآنهااحترامقائلاست.همچنينكودكاندیگرراترغيبكند
تابهعقایدونظراتدوستانشاناحترامبگذارند،اماهرجاكهالزمبود،میتوانند

محترمانهنظراتراردكنند.
ـالزماستگاهیخودمربیهمچيزینگویدوبگذاردكودكانبفهمندكهممکن

استاوهمپاسختمامسؤالهارانداند.
ـبهعنوانمربیبایدطوریرفتاركنيمكهدانشآموزانباراحتیواحساسامنيت
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پاسخهایشانراارائهدهند،زیراپاسخهایغيرحقيقیارزشیندارد.
ـدقتكنيمكهبحثهاازموضوعاصلیخارجنشود.

ـدرارائهینظراتدقتكنيمتاكودكانبیدليلرویعقایدیكهنادرســتیآنها
كاماًلمشهوداست،پافشارینکنندوسعیكنيمبااحتراموارائهیدليلآنهارا

متقاعدكنيمتادچارسردرگمیوكجفهمینشوند.
ـنکتهیمهمیكهبایددرحينبحثهارعایتشود،عدماستهزاءوتحقيركودكان

توسطخودمربیوهمكالسیهاست.بایدمراقباینرفتارهاباشيم.
ـســعیكنيمهمهیكودكاندربحثشركتكنند،حتیبهاندازهییکجملهیا

حتییکكلمهیكليدی.
ـاگرپاسخكودكانمبهمبود،ازآنانبخواهيممثالیبزنندتامنظورشانواضحشود.
ـوقتــیكهكودكانباعقيدهایمخالفتمیكنندازآناندليلبخواهيمتابدانندكه

برایردهرچيزیبایددليلمناسبیبياورند.
ـآرایشكالسونحوهینشســتنكودكانخيلیمهماستزیراقراراستآنان
دربحثهایینشــاطانگيزونهرقابتانگيزبایکدیگرشــركتكنند،پسباید
صورتهــاییکدیگررابهوضوحببينند،بنابراینضروریاســتكالسرابه

شکلدایرهوبانيمدایرهبچينيم.
ـبهتراستكالسفلســفهبایکداستانجذابآغازشودوتوجهكودكانرابه
خودجلبكند)شایدبتوانباموضوعاتدرسیهمكندوكاوبهوجودآورد،اما

آنجذابيتداستانرانخواهدداشت!(.
ـچنانچهكودكانباســوادهستند،بهتراستهرقسمتداستانتوسطكودكانو
بارضایتخودشــانخواندهشــودواگركودكانهنوزخواندننمیدانند،بهتر
استمربیبرایآنانداستانخوانیكند)شایداستفادهازكارتهایقصهگویی
كهتصویرآنواضحاستبرایاینكودكانجذابترباشد،تادرحينخواندن
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داستان،آنهاراببينندوباآنارتباطبرقراركنند(.
ـپسازخواندنداستانازكودكانبخواهيمكهچنددقيقهسکوتكردهوبهآنچه

خواندهاند،فکركنند.
ـداشتندفترچهایبرایثبتمطالبوسؤاالتطرحشده،خالیازلطفنيست،
زیراپسازچندجلسهكودكانمتوجهپيشرفتخوددرطرحسؤاالتكاملترو

عميقترمیشوندوالبتهبهتراستاینكاررابرایكودكاناجبارنکنيم.
ـمیتوانيمازمباحثمطرحشدهبرایمحفوظماندنمسائلبرایجلساتبعدویا

كودكانتازهواردیکشبکهمفهومیبایکنقشهگرافيکیتهيهكنيم.
ـپسازخواندنداستان،طرحسؤالازكودكانراشروعمیكنيم.ممکناستدر
جلساتاولبهدليلزمينهیذهنیكهدرمدارسدربارهیمتکلموحدهبودنمعلم
وجوددارد،ابتداكودكانســؤالینپرسند)زیراآموزشهایمابيشترمعلممحور
است(امابهتدریجوباهدایتمربیسؤالهاآغازمیشود.بههميندليلسعی

كنيمكودكانرابيشتردرگيربحثوطرحسؤالكنيم.
ـاگركودكاناحساسكنندكهاینكالس،بسيارراحتوبدونهرگونهمشکالت
انضباطیاستومیتوانندبدونمسخرهیاتنبيهشدنسؤالهایشانرابپرسند،

بایدیقينداشتكهبهموفقيتنزدیکشدهایم.
ـاگركودكاندرطرحســؤالمشکلداشتند،ازآنهابپرسيمكدامقسمتداستان
برایشانجالببودهاستوچرا؟سعیكنيمآنهاراتشویقكنيمكهدربارهیآن

بحثكنندوبياننظراتشانراادامهدهند.
ـســؤالهایكودكانرارویتختهســياهویارویورقههاییباذكرنامونشــان
یادداشتكنيم.اینكاركمکمیكندكهكودكانبدانند،میتوانندصاحبافکاری
منحصربهفردباشــندوبهاعتمادبهنفسآنانبرایطرحسؤالهایبعدیكمک

خواهدكرد.



52

اهميت،نقشوشيوهآموزشتفكربهدانشآموزان

برایكودكانیكهدرطرحسؤالمشکلدارند،تاجاییكهامکانداردازكودكان
دیگركمکبگيریمتابهاینترتيببابهمکاریومشاركتراميانآنانبازكنيم
واینگونهدانشآموزانمتوجهشوندكهمیتوانندازهمدیگریادبگيرندومعلمتنها

آموزندهیكالسنيست.
ـاگرهنوزدرجلســاتاولدانشآموزانخيلیفعالنيستند،میتوانيمخودمانبا

طرحسؤالازكودكان،آنانرابهسؤالسازیتشویقكنيم.
ـپسازطرحوجمعآوریســؤاالتحاالنوبتآناستكهبحثراآغازكنيم.
ابتداسؤالهایتکراریراحذفمیكنيم،البتهبارأیورضایتكودكانیكهآنها

راطرحكردهاند.
ـگفتوگوراازسؤالهایطرحشدهیكودكانشروعمیكنيم.بهاینترتيبذهن

كودكانرابهچالشدرمیآوریمتابهپاسخسؤالهابرسند.
ـوقتــیكهكودكانباعقيدهایمخالفتمیكنندازآناندليلبخواهيمتابدانندكه

برایردهرچيزیبایددليلمناسبیبيانكنند.
ـدركالسبحثهــاراجمعبندیكنيم.دركالسفلســفه،تنبلوزرنگمعنی
ندارد.درجلســاتاولكودكانیكهبيشتردربحثشركتكردهاندحتی،اگر
پاسخهایشاندرستهمنبودهاست،بهدليلتالشدراندیشهورزیتشویقكنيم.
ـدرپایانكالسازنظراتكودكاندربارهیبحثهامطلعشویموازآنانبپرسيم
كهآیااینكالسبرایشانجالببودهاستوآیادوستدارنددرجلساتبعدی

دوبارهیاینبحثهارابهنوعیدیگردنبالكنند؟
ـهرگزفراموشنکنيمكههركودکاستعدادوخصوصياتخاصخودشرادارد،

بنابراینهيچوقتآنهاراباهممقایسهنکنيم!
ـبگذاریمكودكانخودبهپاســخدرستبرســند،زیراآنهادرنهایتبهجواب

مناسبخواهندرسيد.
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ـهميشــهبهعالقهیبچههاتوجهكنيم،زیرابهانهیخوبیبرایشــروعیدیگر
خواهدبود!

الزمبهیادآوریاستكهآموزگارانومربيانبایدبدانندكههدفازاینكالسها
ایجادشرایطیبرایبيانفکرهاوبحثهایفلسفیاست،نهبربرقراریبحثهای
علمیودرســیكهكالسرابهمجموعهایازسؤاالتیتبدیلكند،كهدرنهایت

معلمپاسخآخررامیدهد!

پي نوشت
1. فرامرز قراملکی، احد. دومین شماره از ویژه نامه ی فلسفه و کودک. صفحه ی 14 تا 23. 
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 راهبردهای مهارت های تفکر 
 الزامات قرن بيست ويکم 

نویسنده: ادریو ردفرم
ترجمةشایسته هاشمي عليا،دكترايتکنولوژيآموزشي

  اشاره 
»مهارتهــایتفکر«عادتهاوتکنيکهاییهســتندكهبهمــاامکانمیدهند
مجموعهايازفرایندهایذهنی،مانندپردازشاطالعات،حلمســئله،ارزشيابیو
همچنينفعاليتهاییمانندتفکربرایتفکر)فراشناخت(رابهطورمؤثرانجامدهيم.
درقرنبيستویکم،داشتنمهارتتفکربرایموفقيتپایدارالزامیاست.بسياری
ازمتخصصانتعليموتربيتازجملهفيشــر)2013(معتقدند:درکنيازبهآموزش
مهارتهایتفکر،ازآگاهیروبهرشــدیبرخاستهكهجامعهكسبكردهاست،به
طوریكهمهارتهایمناسبنسلقبلممکناستدیگرمناسبدانشآموزانامروز
نباشــند.بحثمهارتهایتفکربسيارپيچيدهوطوالنیاست.لذاباتوجهبهحجم
مطالب،اینبحثرادرشــمارههایدیگرمجلهنيزادامهمیدهيم.دراینمجموعه
مقاالت،موضوعتوسعةمهارتهایتفکربااستفادهازراهبردهايسادةفراشناختیكه

میتوانبرایایجادتفکرمؤثردركالسدرساستفادهكرد،ارائهمیشود.
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درجهانــیكهفردیتومنحصربهفردبــودنرارواجمیدهد،ودرجاییكه
كارفرمایان،حلمســئلهرادرفهرستخواســتههایخودازمهارتهایكارایی
مطلوبقراردادهاند،مهماســتكهماخالقيترادردانشآموزانمانارتقادهيم.
آفتپرورشخالقيتوهمچنينحلمسئله،یکسانانگاریدانشآموزاناست.

بســياریمواقعمعلمانانتظاردارنددانشآموزانبهســؤاالتآنهاپاسخهایی
مشــخصوازپيشتعيينشدهبدهند.درمواجههباهرسؤالچالشزا،دراغلب
موارد،انتظــارداریمدانشآموزانبتوانندعللیاعوامــلتأثيرگذاربرموضوعرا
شناســاییوفهرستكنند،درحالیكهبهجایآنمیتوانيمسؤاليمناسبمطرح
كنيموازفراگيرندگانبخواهيمآنچهرابهذهنشانمیرسد،مطرحكنندودرمورد

آنبهبحثوگفتوگوبپردازند.

مثال:فرضكنيدشمابهعنوانیکمعلمقصدداریددانشآموزانعللوعوامل
كاهشگردشگردریکمنطقهرابررسیكنند.

ازدانشآموزانبپرسيد:منیکشهرتوریستیدرجنوبشرقایرانهستم.مدتي
استتعدادبازدیدكنندگانشهركاهشیافتهاست.چرااینمشکلپيشآمده؟

)همةاحتماالترادرنظربگيرید(.
اینموضوعرارویتختهبنویسيدوازدانشآموزانبخواهيدپيشنهادهايخود

رارویتختةكالسیادردفتریادداشتبنویسند.
هرپاسخیرادركالسباهمةدانشآموزانبررسیوپاسخهایجالبوخالقانه

رابرجستهكنيد.
بهدانشآموزانخودبگویيدكهدوپاسخنبایدشبيههمباشند.همچنينمیتوانيد
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محدودةوسيعومتنوعیازپاسخهارابرایبحثدركالسداشتهباشيد.
وقتيدانشآموزانباپاســخهایسایرهمكالســيهایخودمواجهمیشوند،

میتوانندروینکاتبيشتریتفکروپاسخهایمتنوعتریتوليدكنند.

 طراحی سؤال با »هميشه«، »گاهی« و »هرگز« 
دربسياریمواقع،یکپرسشپاسخدقيقومشخصیندارد.بهخصوصزمانی
كهدرموردمسائلاخالقیواجتماعیبحثميكنيم.همچنين،كودكانونوجوانان
معموالًدرتحليلمسائلاجتماعیبهرشدكافینرسيدهاندومعلمانبایددرهدایت

اینقبيلبحثهابسياردقتكنند.
دانشآمــوزبایددریابدكهگاهیدرپاســخبهیکپرســش،همهچيزخيلی
روشــننيســتوغالباًپاسخبهچندعاملبســتگیدارد.یکرویکردایناست
كهدانشآموزانتانراواداریددرموردچگونگیوچراییتفکر،رویکرد»هميشــه،
گاهیاوقات،هرگز«رااتخاذكنند.مثاًلمیتوانيدداستانیراتعریفكنيدیافيلمی
رانشاندهيدوازآنهادرموردآنسؤالكنيد.برايمثال،ازدانشآموزانبپرسيد:
آیاهميشهبایدبهچراغراهنماتوجهكنيم؟ازدانشآموزانبخواهيدبرایپاسخبه
اینســؤال،یکیازگزینههای»هميشه«،»هرگز«و»گاهیاوقات«راانتخابكنند.
پسازآنکهدانشآموزانبهاینســؤالپاســخدادند،مسئلهرابيشترتحليلكنيد.
مثاًلازآنهابپرســيد:فرضكنيدخانهایآتشگرفتهاست.آیاماشينآتشنشانی
كهبایدبهســرعتخودشرابهمحلحادثهبرساند،بایدتاسبزشدنچراغمنتظر
بمانــد؟بحثراطوریهدایتكنيدكهدانشآموزمتوجهموقعيتهایمتفاوتو

تصميمهاییكهباتوجهبهشرایطبایدبگيردبشود.
درموردانواعخطاهایاجتماعینيزمیتوانيدداستانیتعریفكنيدوسؤاالتی
درموردآنهامطرحكنيد.برايمثال،ازدانشآموزانبپرســيد:اگرشمادرشرایط



57

مریمداستانبودید،خشمگينمیشدید؟ازدانشآموزانبخواهيدیکیازگزینههای
»هميشــه«،»هرگز«یا»گاهیاوقات«راانتخابكنند.درموردهركدامازاینسه
گزینهبحثكنيد.اجراكردناینقبيلســناریوهابــهتفکرعميقدانشآموزانو

پرورشعاطفیوهيجانیآنهاكمکمیكند.
نشستسقراطی

مابهعنوانمعلممیخواهيمســؤاالتمؤثربپرسيمودانشآموزانمانراتشویق
كنيمدرموردموضوعاتموردمطالعهویادگيریخودشانسؤاالتخوبيبپرسند.
سؤاالت»خوب«سؤاالتیهستندكهتفکرعميقترراموجبميشوندودانشآموزان

رابهسطوحباالیتفکرمانندتجزیهوتحليلوارزیابیهدایتمیكنند.
سقراطهنرپرسشراتوســعهداد.اواولينكسیبودكهپرسشراسنگبنای
تدریسویادگيریاعالمكرد.یکپارچهسازیسؤاالتسقراطیدركالسدرس،به
افزایشتعدادفراگيرندگانفعالومستقلكمکمیكند.درادامه،ششگامفعاليت

سؤاالتسقراطیراذكرمیكنيم:
1. سؤالبرایروشنشــدن.مثال»چراشمااینرامیگویيد؟«،»میتوانيدبيشتر

توضيحدهيد؟«
2. سؤالبرایبهچالشكشيدنفرضيهها.مثال:»آیااینهميشهاینطوریاست؟«
3. سؤالبرایتوضيح،دالیلوشواهد.مثال:»آیامیتوانيداینرااثباتكنيد؟«،»آیا

دليلیبرایشکكردنبهاینشواهدوجوددارد؟«
4. سؤالبرایارزیابینظراتودیدگاههایدیگر.مثال:»چهچيزهایدیگریدربارة

آنمیتوانيدبگویيد؟«
5. سؤالبرایآزمونمفهوموپيامدها.مثال:»چهاتفاقیمیافتداگر...؟«،»چگونه

اثرمیگذارداگر...؟«
6. سؤالازسؤالمطرحكردن.مثال:»فکرمیكنيدچرامناینسؤالراپرسيدم؟«
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نشستســقراطیراهسادهایبرایتشویقسؤالپرسيدننظامداروعميقفکر
كردندركالسدرساست.

اینراهبردهمچنينمیتواندبهعنوانشــروعاســتفادهشــود.دراینشرایط،
دانشآمــوزاندانــشودرکقبلیخودراارزیابیمیكنند.اینشــيوهدرهنگام
یادگيریموضوعیكهدانشآموزانقباًلباآنآشــناییدارندیادرموردآننظرات
خودرادارند،بســيارمفيدخواهدبود.رویکردســقراطیبهسؤالكردن،برایبه

چالشكشيدنمنطق،دیدگاههاومفروضاتمفيداست.

 جمع بندی 
نيازبهآموزشمهارتهایتفکربدیهیوضروریاست.بنابراین،دانشآموزان
خودرابهمهارتهایتفکرتمریندهيم،بهاینترتيبكهباایجادفرضيه،ارزیابی
بحــثونتيجهگيری،آنهارابهچالشبکشــيم.اینامربــهبازتابیادگيریو
پيشرفتآنهاكمکمیكند.مامیتوانيمباقواعد،هنجارهاورفتارهاییكهروزبه
روزآنهــاراتقویتمیكنيم،فرهنگهایمثبت)یامنفی(رادركالسهایدرس
ومدارســمانایجادكنيم.مهارتهایتفکربایددرتمامدرسهاتشــویقشوند.
اگرمهارتتفکربهفرهنگیعنيفرهنگتفکرتبدیلشــود،دانشآموزانفعالو

اثربخشيخواهيمداشت.

منبع 
AddrewRedfern  )20015(. The essential guide to classroom practice, 200 strategies for outstanding teaching and 
learning.
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 کاربرد فناوری در آموزش مهارت های تفکر 

مصطفی باقریان فر
آموزگارشهرستانرباطكریمتهران

كليدواژه ها:مهارتتفکر،فناوريدرمدارس،نقشفناوريدرآموزش

سرآغاز  
جهانباپشتسرگذاشتنموجسومیاعصراطالعات،بهسویموجچهارمیعنی
عصرمجازیدرحركتاســت؛عصریكهبشرراازفضایدوبعدیاینترنتو
جامعةاطالعاتیكهامروزهدرحالشکلگيریاست،بهفضایسهبعدیوجامعة
مجازی)شــبکةفيسبوک،كلوب،وایبرو...(منتقلمیكند.بایدتوجهداشت،در
آیندةنهچنداندور،آموزشدرجهانبهصورتیکشــبکهدرخواهدآمد،شبکة
نيرومندیكهبافتاصلیوتاروپودآنرافناوریاطالعاتوارتباطاتتشــکيل
میدهد)وگریفودویس1387،1(.هایدگر2)1954(درتعریفانسانشــناختی3
ازفناوریمعتقداست:فناوریفعاليتیانسانیونوعیتدبيرانساناستكهبرای
برآوردناهدافاندیشيدهمیشود.درتعریفابزاری4آن،اینگونهگفتهاند:فناوری
ابزاریبرایرســيدنبههدفیمخصوصاست.دراینمعنا،درالتين،بهفناوری
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تجهيزاتوابزارگفتهمیشود.فناوریوآخریندستاوردآنیعنیفناوریاطالعات،
درحوزههایگوناگونزندگیبشروبهخصوصتعليموتربيتحضورگستردهو

چشمگيریدارد.

هدفتعليموتربيتایناستكهانسانوكودکراازمرحلةحيوانیبهمرحلة
انسانیسوقدهد؛یعنینفسناطقهبهنفسمطمئنهرهنمونشود)پناهی،1390(.
یکیازراهکارهایاصلیتربيتدانشآموزاندرنظامآموزشــی،بسترسازیبرای
دســتيابیبهتفکروبهفعلدرآوردناســتعدادفراگيرندهاست،زیرادانشآموزان
بادســتيابیبهاینمهارتخواهندتوانســتنظریاتخودرابراساستعاملبا
محيط،دستکاریدرتجربههایشخصیوتجدیدنظردرآنهابنانهند.گوسوامی5
ورایت6تفکررااینگونهتعریفكردند:تفکرفرایندیاســتكهغيرمســتقيمو
تنهاازطریقاعمالوتوليداتماقابلمشــاهدهاســت؛یعنیوقتیماحركتیا
رفتاریازخودنشــانمیدهيم،مشخصمیشودكهاینرفتارازافکارتعمدیما
سرچشمهگرفتهاست.كســیكهمیخواهددربارةچيزیفکركند،هرچهدانش
بيشتریداشتهباشد،مسلماًتفکربهترومؤثرتریراجعبهآنموضوعخواهدداشت

.)Goswami,1991: 233-234(

یكی از اهداف اوليــة آموزش و پرورش فعال كردن دانش آموزان برای تفكر 
آگاهانه اســت، به طوری كه بتوانند چالش های شــناختی خــود را در قالب 
فعاليت های یادگيری و تفكر طلب مانند حل مســئله، استدالل و تصميم گيری 
برآورده كنند.حجمقابلتوجهــیازمطالعاتمرتبطمیتواندتغييراتمطلوبی
رابهوســيلةآموزشتفکربرایدستيابی،دسترســی،درخواستوانتقالدانشو
مهارتهایشــناختیایجادكند.تفکرآگاهانههميشــهبراینگهداشــتنتوجه
وفعالبــودندانشآمــوزاندرفعاليتهاییادگيریضروریاســتكهدرآن
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افکارآگاهانهبهصورتكالمی،ارادیوقابلكنترلهســتند.بنابراین،بهرهگيری
ازاطالعــاتكالمــیوتصویریبهبهترشــدنآموزشویادگيــریمیانجامد

.)Kuldas & et al. 2013: 367-368(

اوليناستداللبراینيازفوریدریاددهی-یادگيریواشاعةفناوریاطالعات
وارتباطاتایناستكهدانشآموزانبایدبتوانندباملزوماتعصراطالعات)كه
بارشــدروزافزوناستفادهازفناوریاطالعاتوارتباطاتدرزندگیوجامعهدر
سطحوسيعگسترشیافتهاســت(آشناشوندوبتواننددراینعصربهترزندگی
كنند)بيرانوندوصيف،193:1388-183(.همچنين،امروزهتعميقوگســترش
علم،تفکرعلمیوبينشعلمیدردانشآموزان،بيشازهردورةدیگرضرورتی
طبيعیواجتنابناپذیراستومدارسمانمیتوانندتنهابهعلومكالسيک)قدیمی(
ونوشــتههایگذشــتگاناكتفاكنندوانتقالویادگيریآنهاراجزوهدفهای
آموزشوپــرورشخودبدانند،بلکهبایدآنــانرابهمعلوماتومهارتهایزمان
خودمجهزكنندویکیازآنها،مهارتتفکراســت)توكل،1390(.زیرابسياری
ازصاحبنظرانتربيتیمعتقدند،فقرتفکردانشآموزاننتيجةحاكميتروشهای
قدیمیدرمدارساست)شــعبانی،1392(.ازاینرو،نگارندهبهدنبالایناست
كهاهميتوكاربردفناوریرادرآموزشمهارتهایتفکردانشآموزان،باروش

تحليلیاسنادی،بررسیكند.

 فناوری در مدارس 
اســتفادهازفنــاوریدرمدارسراهیبرایپيشــبردیادگيریوغنیســازی
تعليموتربيتشناختهشدهاست.اســتفادهازرایانهبهعنوانیکرویکردرااولين
بــارپاپرت9باعنوان»ابزارهایفکری«مطرحكــرد.ابزارهایفکریبرنامههایی
رایانهایهستندكهفراگيرندگانبرایبهنمایشگذاشتندانشخودازآنهااستفاده



62

اهميت،نقشوشيوهآموزشتفكربهدانشآموزان

میكنندوآنهارادریکتفکرانتقادیدربارةمحتواییدرگيرمیكنندكهدرحال
مطالعةآنهستند.ابزارهایفکریحالتهایمتفاوتاستداللیابیرادربارةمحتوا
ســاختاربندیمیكنند،یعنیدانشآموزانراوامیدارندبهشيوههایگوناگونو

معنیداریدربارةآنچهمیدانند،تفکركنند)وگریفودویس،1387(.
ورودفناوریهــایجدیدبهمدارسودانشــگاهها،عالقهبهكســبدانشبا
روشهایمتنوعومتناسبباموقعيتهایمتفاوتراافزایشدادهاست،بهطوری
كهامروزهمیتوانادعاكردميزاناطالعاتبشــرهرچهاریاپنجســالدوبرابر
میشــود؛بهعبارتدیگر،مجموعاطالعاتقابلدسترسیبرایدانشجودرسال
1997كمترازیکدرصداطالعاتیاستكهدرسال2050دردسترسدانشجوی

دیگرقرارمیگيرد)عطارانوهمکاران،15-47:1388(.
فناوریآموزشــیدرمدارستواناییبالقوهایرادرفرایندیاددهی-یادگيری

بهوجودمیآوردكهمیتوانازجملهبهمواردزیراشارهكرد:
انفرادیكردنآموزش،بهبودكيفيتتدریس،مقابلهبامشکالتآموزشیجمعی،
ایجادفرصتهایبرابرآموزشی،فراهمساختنآموزشمستمر،تقویتنقشمعلم،
تأكيدبرجنبههایانسانیآموزش،داشتنظرفيتگستردهبرایذخيرهودستکاری
اطالعات،تقليلزمانآموزشمهارتهاومفاهيم،افزایشرقابتدانشآموزانبرای
آمدنبهمدرسه،فراهمكردنآموزشقابلاعتمادبرایدانشآموزان،كنترلیادگيری
دانشآموزانتوسطخودشانوهمچنين،كمکبهكاهشفاصلةعملکردموجود

ميانگروههایدانشآموزی)اندرسن10وهمکاران،1372(.
كوبان11باطرحاینپرسشكه»چرافناوریاطالعاتباوجودهزینةگرانآن،
اینقدرجذابوموردتقاضاست،«دليلاینتقاضایفراوانراناشیازسهعامل

میداند:
1.تمایلبهآمادهكردندانشآموزانبرایپيوستنبهنيرویكارفناورانه؛
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2.اسکانبالقوةرایانههادرتهيةابزاریبراییادگيریخودمحور؛
 3.درکاینواقعيتكهاســتفادهازرایانهدركالسكاراییراافزایشخواهدداد

.)Cuban,1993(

 تفکر و آموزش مهارت های آن 
فرایندتفکرمجموعهایازعملکردهایذهنیشاملتدوینمفهوم،تصميمگيری،
پژوهشوتركيباست.اینفرایندهابسيارپيچيدهوچندبعدیهستندوبهكارگيری
.)Marzano, 1998: 24(رادربرمیگيرد)چندینمهارتتفکر)عملکردادراكی
درفرایندتدریستفکرومهارتهایآن،درکمفهوم،ماهيتابعادوكاركردهای
اصلــیتفکرونيزدانشكافیدربارةاعمالســازندهوتوليدكنندةتفکرضروری
اســت.معلمانبرایآموزشمهارتهایتفکربایدكاركردهایهریکازاعمال
تفکررامشخصكنند.كاركردهایتفکرشاملدوگروهاست:كاركردهایشناختی
تفکر)یادسپاریویادآوری،استداللكردن،پردازشاطالعات،تفکرخالق،تفکر
انتقادی،تصميمگيری،حلمســئلهومفهومآفرینی(وكاركردهایفراشــناختی

)برنامهریزی،نظارتوكنترلوارزشيابی()شعبانی،1392(.

 داليل اهميت آموزش مهارت های تفکر 
دانشآموزانمهارتهایتفکركاماًلتوسعهیافتهندارند.

آموزشمهارتهایتفکربهارتقایرشــدفکریواهدافپيشرفتتحصيلی
دانشآموزانكمکمیكند.

پدیدآوردنرویکردهایآموزشیبرایتوسعهوترویجمهارتهایتفکرشامل
راهنماییمجدد،كاوش،تقویت،پرسيدنسؤاالتسطحباالدربحثهایكالسي

وطوالنیكردنمدتتأملدانشآموزاندرطیارزشيابیازكالسدرس.
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الزمبهذكراست،عالوهبرمحتوایبرنامه،شيوههایآموزشمعلم،وموفقيت
درآموزشمهارتهایتفکربهعواملدیگریمانندحمایتهایاداری،ورقابت

مناسببيندانشآموزاندررویکردهایآموزشیوابستهاست.

 نقش فناوری در آموزش مهارت های تفکر 
مهارتهــایتفکرمجموعهایازمهارتهایپایهوپيشــرفتهومهارتهای
دیگرهســتندكهدرفرایندهایذهنیشخصوجوددارند.اینمهارتهاشامل
دانش،نگرش،شــناختوعملياتفراشناختیمیشوند)پيشين(.مهارتهای
تفکرغالبًابهمهارتهاییگفتهمیشــودكهدرآنهاافرادبهگرفتنتصميمنياز

دارند.
آموزشمؤثرمهارتهایتفکرازطریقفناوریشاملبرخییاهمةاینعناصر

است:

 مشاهدة متخصص در حال انجام کار )مدل سازی( 
دادنبازخوردبهموقعبهعملکردفراگيرندگان

حمایتمســتقيمدرمراحلاوليةیادگيریهركار)كاربست(وسپسحركتی
تدریجیبهسویخودتنظيمیوخودمختاری

بحثبادیگریادگيرندگانوفرصتبيانراهبردهایتفکر)باهمفکركردن(
اثباتصریحوروشنازچگونگيكسبمهارتهایتفکردریکیازموضوعاتی
كهمیتوانددرحلمسائلموضوعاتدیگرمورداستفادهقراربگيرد)ارتباطموضوعات(

.)Ennis, 1996(

اكثرافرادفقطدربرخیازتصميمگيریهایخودازمهارتهایتفکراســتفاده
میكنند.فناوریبهسهروشعمدهدرآموزشمهارتهایتفکرنقشدارد:
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1.بهعنوانمعلمیاآموزشماشينی؛
2.بهعنوانارائهدهندةابزارذهنی،

3.بهعنــوانحمایتكنندةیادگيریگفتوگو.كــروک12)1994(درتحقيقی
استداللمیكند،میتوانازفناوریبهعنوانوسيلهایميانجیومشترکبرایتوسعة
منابعاستفادهكرد.اینسهروش،رایانهبهعنوانمعلمخصوصی،رایانهبهعنوانابزار
ورایانهبهعنوانپشتيبانگفتوگو،بازتابیازسهسنتاصلیدرروانشناسیتربيتی

.)Crook,1994(استكهگرینو،كالينزورزنک13بهآناشارهكردهاند

 رايانه به  مثابه معلم 
عقيدههایرفتاریچندانیوجودندارندكهبهطورمستقيمدرموردمهارتهای
تفکراظهارنظركنند.دراینمدل،آموزشبهطورمؤثربهمقدارزیادیبهتکرار
دوبارةفردینيازدارد.رایانههامیتوانندبازخوردهایفردیموردنيازراارائه
دهند.اســکينردرترویجاســتفادهازرایانهبهعنوانماشينهایآموزشفردی
تأثيرگذاربود.فناوریهایآموزشیوظایفپيچيدهرابهصورتسلسلهمراتب
یادگيری،بهمنظورتوليدبرنامههایآموزشــیتجزیهوتحليلمیكنند.درحال
حاضر،نظامآموزشــیجامعومعمول،رایانهراماشينآموزشیفردیميداند.
شــواهدیوجوددارددراینبارهكهرویکردفــردیبهبهبودیادگيریبرخی
ازمهارتهایاساســیتفکرمنجرمیشود.انتقاداصلیازرایانهبهعنوانمعلم
ایناستكهخودگردانیآموزشرایانهبهبچههااجازهنمیدهدیادگيرندگانی
خالقباشــندكــهقادرندفکــركنندوبرایخودشــانارتباطبرقــراركنند
)Underwood, 1996: 26-40(.همچنيــن،اوروراوهمکارانــش)2012(

گفتهاندكهفناوریهانمیتوانندشــبيهمعلمان،مسئوليترسيدگیبهحوادث
.)Arrora &et al, 2012(غيرمترقبهراداشتهباشند
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 رايانه به عنوان ابزار
فيلمهایعلمیـتخيلیعمومی)عامهپســند(نشــانمیدهنــد،یادگيرندگان
مهارتهایتفکررابهطورمســتقيمازكاراكترهادرونمغزخودذخيرهمیكنند.
مفهومایناســتكهمهارتهایانســانیوبرنامههایرایانهایبسيارمشابهاند.
وقتیذهننوعیرایانهدرنظرگرفتهمیشــود،محتملاســتكــهكاربارایانه
بتواندمهارتهایذهنراآمادهكنــد)Clark, 1990(.همچنين،ایدةضمنیدر
ادبياتشناختگرایانوســازندهگرایانایناستكهذهنهمانندیکرایانهكار
میكندكهمهارتهایتفکرراآموزشمیدهد.برنامهنویســیرایانهتقریباًهمان
یادگيریچگونهفکركردناســت.»دیدگاههایروانشناختیوسازندهگراییدر
روانشناســی،برایتوســعةمهارتهایتفکرخودازفناوریاستفادهمیكنند.«

.)Jonassen, 2000(

 رايانه به عنوان حمايت کنندة يادگيری گفت و گو 
كروک15استداللمیكند،روشهایرایانهبهعنوانمدلمعلم،ابزاروحمایتكنندة
توسعةمهارتهایشناختی،دریادگيریمبتنیبرمدلهایفردگرایی،شبيهبههم
هستند.میتوانيمبهجاییکمدلتربيتیاجتماعیدریادگيری،برتقدممشترک
آموزشعلمبافناوریتأكيدكنيم.مطابقمدلتربيتیاجتماعیدریادگيری،بهنظر
میرســدتوسعةفکریعبارتاستازپيشرفتآدابورسوماجتماعیازطریق
استفادهازوسایلونظامهایتربيتیكهبخشیازدانشبرآنبناشدهاست.كروک،
نيومن،گریفين،كول16،مرسر17وسالجو18)1998(مدلیتربيتیاجتماعیرامطرح
كردنــدكهازطریقفناوریهایتعاملی،میتواندبــهیادگيریمحاورهای،همدر

.)Crook, 1994(گروههاوهمدراجتماع،كمکكند
پاپرتمعتقدبود،رایانهراطوریمیتــوانبرایپرورشمهارتهایتفکربه
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كاربردكهآموزشوپرورشفعلیرامتحولســازدوانتظارداشتكهتعاملبين
كودکونرمافزاربهطورمســتقيمبهتقویتآننوعمهارتهاییكهكودکبعدها
میتوانددرموقعيتهایدیگربهكاربرد،بپردازد.بااســتفادهازپستالکترونيک
یاكنفرانسهایالکترونيکیونرمافزارهایگفتوگو)چت(دانشآموزانمیتوانند
باهمدیگربحثوگفتوگوكنند.بحثهایآنالینمســتلزمهمانمهارتهای
تفکرهســتندكهمعلمانهنگامبحثهایگروهیازدانشآموزانانتظاردارند؛اما
شواهدنشانمیدهد،رایانهفقطزمانیموجبرشدمهارتهایانتقالدهندةتفکر
میشــودكهازآنبرایفراهمكردنزمينةگفتوگوهاییادگيریاســتفادهشود

.)Clark, 1990: 265-287(

بررسیشواهدومدارکنشانمیدهد،استفادهازفناوریبهخودیخودبهانتقال
مهارتهایتفکرمنجرنمیشود،بلکهبهنقشمعلمدرچگونگیطراحیواستفاده

ازفناوریبستگیدارد.
یادگيریمشاركتیاثربخشیبيشترفعاليتهارابهبودمیبخشد.ليپمنباطرفداری
از»آموزشتفکر«،شيوةحلمسائلبهصورتمشاركتیرامطرحكرد.ویمعتقد
است،گفتوگوموجبتفکروشيوةآموزشازطریقتفکرموجبتأملدانشآموز
وكشففردیوجمعیآنانمیشود)پناهی،1390(.استفادهازفناوریمیتوانداز

سهراهآموزشویادگيریمهارتهایتفکررابيفزاید:
باحمایتهایپویاوچندنمایشیازاطالعات.

ازطریقیکاحســاسمعين،نرمافزارآموزشیمیتواندهمانندمعلم،بهطور
مستقيمدانشآموزرابرانگيزدوهمزمانبهعنوانمنبعیآموزشیعملكند.

كمکبهتوليدعلمبهطورمستقيمودرتعاملبادیگران.اینكارازروشهای
فيزیکیممکننيستوفقطبهروشفناورانهومجازیميسرمیشود.

همچنين،آموزشازطریقنرمافزاربهتنهاییبرایتوسعةمهارتهایتفکرمؤثر
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نيست،بلکهپایهایبرایبحثبينیادگيرندگاناستتابتواندبهعنوانراهخوبی
برایبرانگيختنمهارتهایتفکراســتفادهشود.بهنظرمیرسد،تأثيراتابزارهای
رایانهایهمانندنقشــههایمفهومییابرنامهنویسیزبان،برایانتقالمهارتهای
تفکر،هنگامیكهدانشآموزاندرتيمهایدونفرهیاگروهیشركتمیكنند،افزایش
ميیابدوبروسعتوگســترشیادگيریاثردارد.ازاینرو،فناوریبهترینابزار

حمایتكنندهومنبعیبرایگفتوگودربارةمهارتهایتفکراست.

 بحث و نتيجه گيری 
باتوجهبهپيچيدگیهاوتغييراتلحظهبهلحظهدرجوامعامروزی،اســتفادهاز
تفکرومهارتهایآندركليةاموراهميتدوچندانییافتهاست.دانشآموزباید
درمدارسبهاینباورمشترکبرسندكهباتفکرعلمیوتحقيقوپژوهشمیتوان
بهراهحلهایاپدیدههایجدیددستیافتیاچيزهایجدیدیرادرجهتتعالی
انسانوجامعهكشفكردكهبهگسترشعلمدرمدارسوتفکرعلمیمنجرشود.
اگربخواهيمدرجوامعامروزیبهاســتقاللعلمیوخوداتکاییدستیابيم،باید
بــهمقولةعلمومهارتهایتفکربااســتفادهازفناوریبهروزدرجوامع،اهميت

بيشتریدهيم.
فناوریدرمدارسفرصتهاییمهيامیكندتادانشآموزاندانشومهارتهای
جدیدیراازطریقشبيهســازی،پردازشاطالعات،آموزشمفاهيمدرسی،حل
مســائلدركتابهایدرسی،تحليلســؤاالتوتمریناتیادبگيرند.همچنين،
فناوریهــابرایمعلمان،ابزارهاوفنهایجدیــدیفراهممیكنندتاروشهای
تدریسموجودراگســترشوبهبوددهند.درنتيجةاعمالاینگونهتغييراتدر
روشهایتدریس،زمينةتفکركردندردانشآموزاننيزگسترشمییابد.همچنين،
فناوریزمانیمنجربهرشــدمهارتهایتفکرمیشودكهازآنبرایفراهمكردن
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زمينهایبراییادگيریهایمشاركتیاستفادهشود.بعضیازفعاليتهایمبتنیبر
فناوری،اگربهعنوانمنبعیدرفرایندیاددهی-یادگيریمورداستفادهقرارگيرند،
میتوانندبراییاددهیمهارتهایتفکربهدانشآموزانمفيدباشــند.ازاینرو،
مهارتهاییازتفکرقابلآموزشبهدانشآموزانهستندكهفناوریتأثيریبسيار
مهمدریادگيریآنهــادارد.دانشآموزانازطریقكاركردنبافناوریهاترغيب
خواهندشدتامنطقیترفکركنندومتعاقباًازابزارهایشناختیدرونیبرایاستفادة
آتــیخوددرموقعيتهایدیگربهرهگيرند.بنابراین،اگرچهتعریفمهارتهای
تفکرسختاست،اماشــناختوآموزشآنهاامکانپذیراستوفناورینقش

مهمیدرحمایتازآندارد.
كوتاهسخناینکهفناوریاطالعاتفرایندآموزشراتسهيلمیكندوازنمونههای
آندسترســیآســانبهحجمزیادیازاطالعات،طراحیچندرسانهایآموزشیو
آموزشمجازیاست.بااستفادهازاینفناوریهامیتواننرمافزارهاییآموزشیتوليد
كردكهبرمبنایایدههایتربيتینوینمثلیادگيریمشاركتیوخودآموزیطراحی

شدهباشند.بنابراین،درصورتطراحینرمافزارمناسبمیتوانتفکررارشدداد.

 پی نوشت 
1. Wegerit & Dawes
2. Heidegger
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4. Instrumental
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8. Wegerif
9. Papert
10. Anderson
11. Kuban
12. Karook
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14. Jonassen, 2000
15. Crook
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17. Mercer
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 کاربرد مهارت تفکر در آموزش علوم 

دكتر محمود تلخابی
عضو هيئت علمي پژوهشكده علوم شناختي
ندا نصرالهي
كارشناس ارشد روان شناسي تربيتي
ریحانه بهشتي
كارشناس ارشد روان شناسي تربيتي

 اشاره 
بــاتوجهبهرابطةمنطقیوضروریمهارتپژوهــشوآموزشعلوم،دراین
شمارهچگونگیبهكارگيریمهارتتفکرپژوهشیدرطراحیدرسعلومبررسی
میشــود.همچنين،نمونهایازفعاليتهایطراحیشدهبرایدرسعلوممعرفی
میشودكهمهارتتفکرپژوهشدركانونآنقراردارد.البته،ازآنجاكهمهارتهای
تفکرباهمدیگرهمپوشانیدارند،اینفعاليتبهتقویتمهارتپردازشاطالعات

نيزمیپردازد.
شــایانذكراستكهاینمقاله،حاصلبخشیازپژوهشكيفیاستكهدرآن
معلمانبهشــيوهدرسپژوهیبهبهبودایدههاوطرحهایخودپرداختهاند.هدف
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اینمطالعهبهبودكيفيتآموزشازطریقواردساختنمهارتهایتفکردرفرایند
تدریسدرپایةاولبودكهدرســالتحصيلی1390-1391دردبستانمهرهشتم

تهرانبهاجرادرآمد.

كليدواژه ها:مهارتهایتفکر،مهارتپژوهش،آموزش،یادگيری

 سرآغاز 
مهارتپژوهشبهعنوانیکیازمهارتهایتفکردردرسعلومكاربردفراوانی
دارد.پرورشاینمهارتدردانشآموزانمنجربهآشــناشــدنآنهاباچگونگی
پيدایشوســاختدانشمیشود.فرضاساســیكاربستمهارتهایتفکردر
آموزشعلومایناستكهدستيابيبهعلمودانشوكاربــردمـؤثــرآنازطریـق
پژوهــشاثربخشترخواهدبود.برایناســاس،درجریانتدریس،دانشآموزان
درموقعيتهایيقراردادهميشــوندكهپسازروبهروشدنبامسئلهايجدید،به
طریقيكـاوشگـــرانهبابهكارگيریمهارتهایتفکربــــرايحــلآناقــدام

میكننــد.
واضحاســت،كالســیكهدرآنمهارتهایتفکررشــدوتوســعهمییابد،
دانشآموزمحور،اكتشافیوفرایندمداراســت.دراینكالس،دانشآموزانمانند
دانشمندانیدرنظرگرفتهمیشوندكهخوددرفرایندتوليددانشودستيابیبهنتایج
علمینقشفعالدارند.معلمیكهمیخواهدمهارتهایتفکررادردانشآموزان
خودرشدوتوسعهدهدبایدفرصتهاییراخلقكندتادانشآموزانبهطورمستقيم
درفعاليتهایدرسیدرگيرشوندوازمهارتهایتفکردرفعاليتهاییادگيری

خودبهرهببرند.
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 مهارت پژوهش و چگونگی کاربرد آن در درس علوم 
همانگونهكهاشارهشد،بينمهارتتفکرپژوهش1وآموزشعلومرابطةنزدیکی
وجوددارد.بادقتدرمؤلفههایاینمهارتدرمییابيمكهمؤلفههایمهارتتفکر
پژوهش،ســازوكارشــناختیپژوهشعلمیرافراهممیسازد.ازاینرو،بهدليل
همپوشــانیموجودبيناهدافآموزشعلومومهارتتفکرپژوهش،میتواناز
اینمهارتتفکــربرایبهبودكيفيتآموزشدرسعلوماســتفادهكرد،زیرادر
آموزشعلــومدانشآموزاندرفرایندپژوهشعلمیدرگيرمیشــوندودراین
فرصتمیتوانبهتوســعهوتقویتمهارتهایتفکردرآنهاپرداخت.پرورش
اینمهارتدردانشآموزانآنهاراباچگونگیپيدایشوساختدانشآشناميكند
)كوهن،2005(.بنابراین،مابایدفراگيرندگانرابهتفکروتأملنسبتبهتفکرشان
ترغيبكنيم.بدینترتيب،الزماســتدرفرایندآموزشعلوم،مؤلفههایمهارت
موردتوجهقرارگيرند. كهدرشمارةپيشينبهشرحآنهاپرداختيمـ تفکرپژوهشـ
اختصاصزمانیبرایپرســشوپاسخدردرسعلوم،خصوصاًاگرپرسشها
دوجانبهباشــد)همازسویمعلموهمازســویدانشآموز(فایدههايبسياری
دارد.ازیکطرفبرایدانشآموزانفرصتیفراهممیشودتابرایدرکوفهمو
شفافشدنموضوعموردپژوهشسؤاالتیمطرحواطالعاتیجمعكنندوضمن
اینکهتفاوتبينپرسشهایمرتبطوغيرمرتبطراميشناسند،ميآموزندكهچه
پرســشهاییازطریقعلمیقابلپژوهشاند.ازطرفدیگر،اگرمعلمدرابتدای
تدریسســؤالمطرحكند،اینكارنوعیسنجشآغازینمحسوبمیشودوبه
معلمكمکمیكندتعيينكندآیادانشآموزانپيشنيازهایالزمبرایحلموضوع
موردپژوهشراكسبكردهاندیانه،ویاآیاكجفهمیدردانستههایدانشآموزان

وجودداردیانه)طرحپرسشهایمرتبط(.
موضوعموردپژوهشدردرسعلوممیتواندصورتهایگوناگونيداشــته
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باشد؛مثاًلمیتوانددرقالبپرسش،معمایاآزمایشمطرحشود.پرسشهادرهر
چارچوبیكهمطرحشوند،بایددانشآموزانرابامسئلهایروبهروسازند)طرحو

بيانمسئله(.
پاسخگوییبهمسئلةموردپژوهشفرایندیاستكهدرآندانشآموزاطالعاتی
راكهقباًلكسبكردهاستباشواهدواطالعاتموجوددرمسئلهتركيبمیكندتا
راهحلهاوفرضيههایپيشنهادیخودرادرموقعيتتازهبهكارببندد.برنامهریزی
بخشاساســیپژوهشاستودردرسعلوماهميتبســزاییدارد.ازآنجاكه
دانشآموزاندررسيدنبهپاســخمسئلةموردپژوهشعجلهدارندومیخواهند
ســریعفرضياتخودرامطرحكنندوبهآزمایشبگذارند،پيشازانجامهركارِ
عملیوآزمایشی،فرصتیبرایتفکروبرنامهریزیبهدانشآموزاندادهمیشودتا
قبلازهركوششوخطاییتواناییبررسیراهحلهایاحتمالی،جوانبوموانع
مسئلةموردپژوهشرادرنظربگيرند.برنامهریزیبرتفکرتکيهمیكندواموررا
كارامدترمیسازد؛زیرابهمعنایتفکرروبهآیندهاستوآنچهبایدانجامگيردو

چگونگیآنراتعيينميكند)برنامهریزیبرایاقدام(.
دراینجامعلمازشاگردانمیخواهدباكمکراهبردهایفراشناختیدربارةشيوة
پژوهشبهتفکربپردازند.اینمرحلهدانشآموزانرادرارتباطماهيتمســئلهو
نســبتآنباشيوههایپژوهشدرگيرمیســازد.بهعبارتدیگر،دانشآموزانبا
اندیشيدندربارةشواهددردسترس،امکانآزمونپيشبينیهاو...انسجامواعتبار

طرحپژوهشیخودراارزیابيميكنند)تفکردربارةنحوةپژوهش(.
وقتیمعلممســئلهراطرحكردبهدانشآموزانفرصتخواهددادتافرضيات
خودرابيانكنند.دراینمرحله،معلمهيچاظهارنظریدرمورددرستییانادرستی
فرضيههايدانشآموزاننمیكندوفقطبهآنهاگوشمیدهد.دانشآموزاننيزبه
اینموضوعپیمیبرندكهبرایهرمســئلهبيشازیکفرضيهیاراهحلاحتمالی
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وجوددارد)پيشبينینتایج(.
درآزمایشهایعلوممابــهدنبالیافتنروابطعلتومعلولیبينپدیدههاو
رخدادهاهستيم.حدسزدناحتمالرخدادپيامدیبرحسباثراتآنقبلازوقوع
است.حدسهابایدبراساسشواهدومنطقباشند.دراینمرحلهبهدانشآموزان
نشاندادهمیشودكههرمعلولیممکناستبيشازیکعلتداشتهباشد)حدس

زدنپيامدها(.
بهمنظورحلمســئلهبهدانشآموزانفرصتمیدهيمدادههاییراكهدراختيار
دارندبررسیوارتباطیمنطقیبينآنهاایجادكنند.اینكارممکناستبهحمایت
معلمنيازداشــتهباشد.درهرحال،دراینمرحلهبهدانشآموزانفرصتمیدهيم
تافرضيههایخودراآزمایشونتایجآنرابهصورتعينیمشاهدهكنند.معلمبه
دنبالآناستكهدانشآموزانبينفرضيهونتيجةآزمونفرضيهارتباطبرقراركنند

)آزمودننتایج(.
دراینمرحله،معلمازدانشآموزانمیخواهدگزارشیازآزمایشونتایجخود
ارائهدهنــد.پسازارائه،معلمدوبارهدانشآمــوزانرابهتفکروامیداردوازآنها
میخواهدروشهایدیگریرا)غيرازروشاجراشده(پيشنهادكنند.اینمرحله
بهدانشآموزانكمکمیكنددریابندكهبرایرسيدنبهجوابهرمسئلهروشها

وراهحلهایگوناگونیوجوددارد)بهبودایدهها(.

 نمونه طرح فعاليت يادگيری براساس مهارت تفکر پژوهش 
طرحمقابلدرفرایندياجتماعیبامشــاركتجمعیازهمکارانمدرسةمهر
هشتمطراحی،بازنگری،اجراوارزیابیوبازبينیمجددشدهاست.دراینطرح،
موضوعتدریس»تفاوتسنگهاوچگونگیتغييرآنها«استكهازفصل»زمين

خانةسنگیما«دركتابپایةاولابتداییبرگرفتهشدهاست.
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 بحت و نتيجه گيری 
ازآنجاكهمعلمانعواملاصلیومهمنظامآموزشیهستندودرایجادزمينهبرای
توسعهوپيشرفتمهارتهایتفکردردانشآموزاننقشبسزاییدارند.همانطوركه
دیدیم،استفادهازمهارتهایتفکردرفرایندیاددهی-یادگيریبرروشتدریستأثير
داردوكالسراازحالتمعلممحوربهدانشآموزمحورواكتشافیتبدیلمیكندوبه
مااطمينانميدهدكهدركالسمانتنهاانتقالاطالعاتوپردازشسطحیآنمطرح
نبوده،بلکهواقعاًفرصتهاییبرایتفکروپردازشعميقدركالسخلقشدهاست.
دربهكارگيریمهارتهایتفکرپژوهشدرفرایندتدریسبایدتوجهداشــت
كهمتناســبباموضوعتدریسكالسدرسرابهوسایل،منابعوابزارهایالزم
مجهزكنيم)تصاویرمرتبط،انواعسنگهاو...(تازمينهرابرایجمعآوریشواهدو
اطالعاتالزممساعدشود.همچنين،ممکناستبرایدانشآموزكالساولطرح
كردنآزمایشیبرایآزمونفرضيهكاردشواریباشد،یادانشآموزانآزمایشیرا
طراحــیكنندكهدراجرایآنموانعیوجوددارد.دراینصورت،معلممیتواند
مداخلهكندوجریانكالسرابهسمتآزمایشموردنظرهدایتكند.بنابراین،باید
تاجاییكهبچههادرستپيشمیروندمشاهدهگرباشيم،امااگرازمسيرپژوهش
دورشــدند،آنهاراراهنماییوهدایتمیكنيــم.گاهیدانشآموزانفرضهای
زیادیرابراییکآزمایشمطرحمیكنند.ازآنجاكهمانمیتوانيمهمةفرضهای
دادهشدهرابيازمایيم،فرضيههایهمخوانرادستهبندیوسپسآنهارابراساس
احتمالوقوعفهرستبندیوسرانجاممحتملترینفرضراآزمایشمیكنيم.تهية
گزارشازفرایندپژوهشتوســطدانشآموزان،نوعیســنجشیادگيریاستو
موجببرجستهساختنهدفاصلیفعاليتمیشود.باتوجهبهاینكهدركالس
اولممکناســتنگارشگزارشدشوارباشدمیتوانيمازدانشآموزانبخواهيم

نتيجهرابهصورتكالمییاتصویرینشاندهند.



عنوانفعاليت:تفاوتسنگهاوچگونگيتغييرآنها

اهداففعاليت 
آشناییباسنگهایمتفاوت
تشخيصتفاوتبينآنها

تواناییمقایسهوطبقهبندیسنگها
تواناییپيشبينیپيامدهاونتایجبااستفاده

ازشواهد
طــرحآزمایــشمرتبــطبــاموضوع

تدریس

یادگيریعنوان گام فعاليتیاددهیـ

مرحلة 1 

درسراباپرسشآغازمیكنيم:آیامیدانيدسنگهاازكجاآمدهاند؟آیا
همةسنگهاشبيههمهستند؟چهتفاوتیبينسنگهامشاهدهمیكنيد؟
آیامیدانيدســنگهایبــزرگچگونهبهســنگهایكوچکترتبدیل

میشوند؟)مهارتپژوهش:طرحپرسشمرتبط(

مرحلة 2

ســنگهاییراكهدانشآموزانقباًلجمعآوریكردهانددراختيارشــان
میگذاریم.ازآنهامیخواهيمبهدقتآنهارامشــاهدهولمسكنند.
سپس،بهتوصيفآنچهراكهمشــاهدهمیكنند،بپردازندومشاهدات
خودراباهممقایســهكنند)مهارتپــردازشاطالعات:یافتنوجمع

آوریاطالعات(.
منابعمــوردنياز: ســنگهایگوناگون

جمعآوریشدهتوسطدانشآموزان

سازمانكالسدرس: تشکيلگروههايدو
تاسهنفرهبرايانجامآزمایش

مرحلة 3

ازدانشآموزانمیخواهيمسنگهارابراساستفاوتهاییكهدرآنها
مشــاهدهمیكنند،طبقهبندیكنند.اینطبقهبندیبراســاسمشاهدات
دانشآموزانممکناستبسيارمتفاوتباشد)طبقهبراساسویژگیهای
گوناگونســنگهاماننداندازه،شــکلوجنس)صيقلییاتيزبودن(.
سپسطبقهبندیگروههارامقایسهميكنيم)مهارتپردازشاطالعات:

طبقهبندی،مقایسهومقابله(.

زمانپيشنهادیبرایفعاليت:45دقيقه

كالس فعاليت: برای پيشنهادی مکان
درسیافضایآزمایشگاه

مرحلة 4

مســئلةاصلیپژوهشرابيانمیكنيم:چگونهسنگهاتغييرمیكنند؟
چگونهســنگهایتيزبهســنگهایصيقلــیتبدیلمیشــوند؟به
دانشآموزانفرصــتكافیمیدهيمتافرضياتخودرابيانكنند.هيچ
اظهارنظریدرموردصحيحیاغيرصحيحبودنفرضيههانمیكنيم.فقط
بهآنهاگوشمیدهيمیاآنهارایادداشــتمیكنيم)مهارتپژوهش:

طرحوبيانمسئله(.

مهارتهايتفكر:مهارتاصليموردنظر
دراینطــرحمهارتپژوهشاســت،اما
مهارتپردازشاطالعاتنيزبهطورضمني

موردتوجهقرارگرفتهاست.

فعاليتهایتکميلی:
گفتوگودرموردمنشــأسنگهاییكه

جمعآوریكردهاند
تحقيقدرموردموارداســتفادهوكاربرد

سنگها
تحقيقدرموردروشهــایدیگرتغيير

سنگها

مرحلة 5

ازدانشآمــوزانمیخواهيمبااســتفادهازاطالعاتجمعآوریشــده،
آزمایشــیراطراحیكنندكهنشاندهدسنگهاچگونهتغييرمیكنند
)مهارتپژوهش:برنامهریزیبرایعمل/تفکردربارةنحوةپژوهش(.

مرحلة 6

قبــلازانجامآزمایــشازدانشآموزانمیخواهيــمنتایجوپيامدهای
احتمالیآزمایشراپيشبينیومنطقپيشبينیشــانرااســتداللكنند،
سپسپيشبينیهارابهبحثمیگذاریموبررسیمیكنيمكدامپيشبينی
بااحتمالبيشتریانجاممیشود)مهارتپژوهش:پيشبينینتایج،حدس

زدنپيامدها(. سنجش یادگيری:
تشخيصوبيانتفاوتبينسنگها

تواناییدســتهبندیكردنسنگهاوبيان
دليلبرایآن

توانایــیارائهگــزارشازنتایجوفرایند
آزمایش

مرحلة 7
فرصتــیبهدانشآموزانمیدهيمتافرضيةخــودرابيازمایند)مهارت

پژوهش:آزموننتایج(

مرحلة 8

بامشــاهدةنتيجهآزمایش،ازدانشآموزانمیخواهيمفرضياتخودرا
بانتيجةآزمایشمقایســهكنندودالیلوچرایینتيجةبهدستآمدهرا
تجزیهوتحليلوگزارشــیازفرایندآنچهرویدادهاســتتهيهكنند

)مهارتپردازشاطالعات:تجزیهوتحليلروابط(.

ازدانشآموزانمیخواهيمفکركنندچهآزمایشهایدیگریرامیتوانندمرحلة 9
برایچگونگیتغييرســنگهاپيشــنهادكنند)مهارتپژوهش:بهبود

ایدهها(.
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درپایانالزمبهیادآوریاســتطرحدرسیكهدراینمقالهارائهشد،درچهار
مرحلهبازنگریشدهاست،امااینپایانكارنخواهدبود.انتظارنویسندگانآناست
كهمعلمانعزیزضمننقداینطرح،باتوجهبهشرایطدانشآموزانوامکاناتو
محدودیتهایمدرسه،نسبتبهبازنگریدرآناقدامكنندوبااعمالپيشنهادهای
خود،گامپنجمیرابهمسيربازنگریطرحبيفزایند.مامعتقدیمفراینديكهمابرای
نگارشاینطرحتجربهكردهایم،بامشاركتشمامعلماندلسوزوعزیزمیتواند

ادامهپيداكند.
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1.  inquiry
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در  «معلم»  تحولی،  آموزش وپرورش  نظام  يك  در 
قله قرار دارد و اوست كه همه شرايط و امكانات را به 
منظور الگوپذيری و تأسی دانش آموز برای دستيابی به 
قله های انسانيت، علم، ادب و اخالق فراهم می آورد. 
به  دانش آموزان  تفكر  پرورش  به  توجه  كه  می داند  او 
و...  اجتماعی  عاطفی،  جسمی،  رشد  به  توجه  اندازه 
آنان مهم بلكه ارجح است، زيرا رشد تفكر پايه و مايه 
كه  دانش آموزی  است.  ديگر  زمينه های  همه  در  رشد 
ياد بگيرد برای انجام هر نوع كار از جمله درس خواندن 
فكر كند، درباره هر موضوع و مسئله كاوش و كنكاش 
فكری كند و نسبت به صحت و سقم انجام كار تصميم 
درست بگيرد، پيوسته می تواند منطقی بينديشد، برای 
قضاوت و ارزش گذاری مستندسازی كند با ذكر برهان 
پديده ها  به  و  بگويد  سخن  استدالل  از  استفاده  و 
بنگرد.  نقادانه  خود  پيرامونی  محيط  رويدادهای  و 

اهميت، نقش و شيوه
به دانش آموزان  آموزش تفكر 

 تفكر: چرا؟ چگونه؟ چطور شد؟

 اخالق فكر كردن

 پرورش تفكر فلسفی در كودكان

 برنامه ريزی برای هدايت تفكر به سطوح باالتر

 راهبردهای مهارت های تفكر


