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  ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیتفکر و کودك
  78 -47 ،1395، شمارة دوم، پاییز و زمستان هفتمسال 

  پایۀ ششم ابتدایی "تفکّر و پژوهش"تحلیل محتواي کُتب درسی 
  هاي هفتم و هشتم متوسطۀ اول از پایه "تفکّر و سبک زندگی"و 

  1موزش تفکّر به کودکانآمنظر برنامۀ 

  *خسرو میرزایی میرآبادي
  ***، کمال آفانی**ادریس اسالمی

 چکیده
پایۀ ششم  "تفکّر و پژوهش"هدف از نگارش این مقاله، شناسایی میزان توجه کُتب درسی 

توسـطۀ اول بـه برنامـۀ آمـوزش     هاي هفتم و هشتم م پایه "تفکّر و سبک زندگی"دایی و ابت
تفکّر به کودکان است. روش این پژوهش، تحلیل محتواست. جامعۀ آماري پژوهش، کُتـب  
درسی تفکّر و پژوهش ششم ابتدایی و تفکّر و سبک زندگی هفـتم و هشـتم متوسـطۀ اول    

است. همچنین، نمونۀ آماري بـا جامعـه آمـاري برابـر اسـت. نتـایج        94-95سال تحصیلی 
بتـدایی و تفکّـر و سـبک    از آن است که درکُتب درسی تفکّر و پژوهش پایۀ ششـم ا حاکی 

بار به ابعاد برنامۀ آمـوزش تفکّـر بـه     191هاي هفتم و هشتم متوسطۀ اول جمعاً  زندگی پایه
 72%) بـه مهـارت اسـتدالل،    27/28مـورد (  54کودکان اشاره شده است که از ایـن تعـداد،   

%) بـه مهـارت    03/34مـورد (  65گـري و   حقیـق یـا کـاوش   %)  به مهارت ت 69/37مورد (
شـده اسـت. عـالوه بـر ایـن، از حیـث پایـه          زي یا سازماندهی اطالعات پرداختهسامفهوم

مـورد   97تحصیلی، بیشترین توجه بـه ابعـاد ایـن برنامـه در پایـۀ هفـتم متوسـطۀ اول بـا         
ه در پایـۀ ششـم دوره ابتـدایی بـا      78/50( مشـاهده  47/10رد (مـو  20%) وکمترین توجـ (%

  گردیده است.  
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: برنامـۀ آمـوزش تفکّـر بـه کودکـان، مهـارت اسـتدالل، مهـارت تحقیـق یـا           هـا  هواژکلید
  سازي یا سازماندهی اطالعات، تحلیل محتوا. گري، مهارت مفهوم کاوش

  
  . مقدمه1
ایـن  شده است. از  مواجه هاي جدي و نوینیچالش با انسان زندگی دنیاي پیچیدة امروز، در

 و رویکردهاي هارو، براي ایجاد سازوکار مناسبی جهت برخورد منطقی با این مسائل، برنامه

راه  بهترین و پرورشکاران، فالسفه از برخی از دید است. شده جدید و متعددي ارائه آموزشی
 چند در بنابراین، .است مسئله حلّ هاي استداللیروش و تفکّر از گیريبهره مسائل، براي حلّ

صـورت   آموزاندانش استدالل سطح بردن باال و پرورش تفکّر سوي به زیادي اقبال اخیر، دهۀ
 teaching children to( دار آموزش تفکّر به کودکانهایی که عهدهبرنامه از است. یکی گرفته

thinkingگـردد،  می دنبال زیادي کشورهاي در و گشته المللی برخوردار بین اعتبار از ) است و
نخستین بار، . ) استTeaching philosophy for children( کودکان براي فلسفه نامۀ آموزشبر

 شد سپس به وسـیله همکـاران وي تـداوم یافـت.     ) مطرحLipmanلیپمن( توسط این برنامه

 بحـث  مـورد  کـه  را مهمی مسائل فلسفی، هايبر تاریخ اندیشه مروري با همکارانش و لیپمن

انـد؛  قـرارداده  مسـائل  ایـن  بـا  رویـارویی  در کرده، تفکّر کودکـان را  مشخص بوده، فیلسوفان
هـایی از ایـن   ذهن و ... نمونه اجتماعی، ماهیت یا اخالقی )، قواعدGoodخیر( )،Truthصدق(

 از .اسـت  تفکّر اصلی زمینۀ پیرامون این مسائل، گفتگو و بحث برنامه، این مسائل هستند. در

 در ايشـده  تعیین پیش از و معین که پاسخ است نشده بینی پیش چنین برنامه، این در رو، این

 آن، دربـارة  وگفتگـو  بحـث  و طرح مسئله شود بلکه داده آموزان دانش به مذکور، مسائل باب

). ایـن  4: 1383(ایمـانی و مظفـر،    اسـت  شده اتخاذ پاسخ به رسیدن براي که است ايطریقه
آموزشی، سطح تفکّر را در مدارس باال ببرد و هاي برنامه در تالش است که با اصالح روش

ها را از حافظه محوري به تأمل محوري سوق دهد. در این برنامه، معلّم بـه جـاي   این روش
هاي مختلفی که در ذهن کودکـان و نوجوانـان اسـت، بـه     کوشد ایدهارائۀ نظریات خود، می

د. این کار، موجب رشد شکل دقیق و صحیح مطرح شود و سایرین آن را نقد و بررسی کنن
شـود (لیـپمن،   آموزان مـی قدرت تحلیل، تفکّر خلّاق، تفکّر انتقادي و تفکّر جمعی در دانش

نـــژاد و ؛ علـــی8: 1391، بـــه نقـــل از رســـتمی، رحیمـــی، رســـتمی و هاشـــمی، 1993
  ). 23  :1385 ناجی،
 به یران راکشور ا آموزشی مسئوالن برنامۀ آموزش تفکّر به کودکان، توجه حاضر، حال در

 هـاي و زمینه شرایط کردن آماده رسد،می نظر به مهم میان این در است. آنچه کرده جلب خود
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آموزشی ایران است. یکی از عناصـر مهـم اجـراي ایـن      نظام در برنامه این اجراي براي الزم
شـود کـه   برنامه، محتوا و کُتب درسی مرتبط است. اهمیت این موضوع زمـانی آشـکار مـی   

یادگیري نظـام آموزشـی ایـران ایفـا      -اي در فرایند یاددهیکتاب درسی، نقش عمده بدانیم
-هاي آموزش تفکّر به کودکان مـی کند. بنابراین، بررسی جایگاه و وضعیت  ابعاد و مؤلّفه می

تواند یکی از مسائل پژوهشـی مهـم پژوهشـگران تربیتـی باشـد. بـراي تحقّـق ایـن مهـم،          
خـود   ارشـد  کارشناسی نامۀپایان  در )1385م شده است. هاشمی(ها و مطالعاتی انجا پژوهش

دورة  پـنجم  پایه درسی ریاضی و علوم هايمحتواي کتاب در انتقادي تفکّر جایگاه به بررسی
 هـاي مؤلفه به میزان توجه که هاي این پژوهش حاکی از آن استابتدایی پرداخته است. یافته

از  حاصـل  مشـکالت  تـأثیر  تـوان مـی  و اسـت  ریاضـی از  بـیش  علوم کتاب در تفکّر انتقادي
 روش تدریس در هاي درسیکتاب بر محتواي عالوه را انتقادي تفکّر هايمؤلفه به توجهی بی

) در پایان نامۀ خود جایگـاه تفکّـر انتقـادي در برنامـۀ     1389کرد. خواجه زاده ( نیز جستجو
کرده است. نتایج این پژوهش بیانگر درسی تاریخ معاصر ایران در مقطع متوسطه را بررسی 

هاي تفکّر انتقادي نکـرده اسـت. جمشـیدي    آن است که این برنامه توجه مطلوبی به مهارت
) در پایان نامۀ خود به مطالعۀ جایگاه تفکّـر خلّـاق در برنامـۀ درسـی علـوم تجربـی       1389(

که این کُتب توجه کمی دهد هاي چهارم و پنجم ابتدایی پرداخته است. یافته ها نشان می پایه
اي کـه در  ) در مطالعه1389و چهارباشلو ( عمراناند. صالحیبه مؤلّفه هاي تفکّر خلّاق داشته

باب جایگاه تفکّر خلّاق در کُتب درسی دورة ابتدایی انجام دادند، به این یافتـه دسـت پیـدا    
   است. شده توجه کمتر هاي تفکّرمهارت به کُتب، این در اند کهکرده

توان دریافت که کُتب درسی دورة ابتدایی در مجمـوع  ها میبا تأمل در باب این پژوهش
هاي تفکّر ندارد. در واکنش به این کاسـتی و بـا الهـام از    توجه مطلوب و مناسبی به مهارت

به بعد، اجرایی شد، کُتب درسی مستقلّی با  1390هاي سند تحول بنیادین که از سال استلزام
هاي هفـتم  در پایه "تفکّر و سبک زندگی"در پایۀ ششم ابتدایی و  "تفکّر و پژوهش"عنوان 

گیرند بـه  آموزان یاد میو هشتم متوسطۀ اول تدوین گشت. در درس تفکّر و پژوهش دانش
هاي ها و روشهاي خود توجه کنند، پرسش و کاوش کنند. در این درس، پرسشکنجکاوي

ها براي یافتن پاسخ پرسش مهم هستند. در واقع، درس تفکّر و پـژوهش، فرصـتی بـراي    آن
 ۀدر ادامـ ). کتـاب تفکّـر و سـبک زنـدگی     1394تمرین تفکّر است(دانشور و غالمحسینی، 

تفکّر و پژوهش پایۀ ششم ابتـدایی، حـول دو محـور عمـدة تفکّـر و آداب و       یدرس ۀبرنام
فـراهم   آمـوزان دانـش  يبرا ییهابرنامه فرصت نیا درهاي زندگی تنظیم شده است. مهارت

ارتباط بـا خـود، خداونـد     ةدربار گرانید ایخود  يهاتجربه یبازخوان قیشده است تا از طر
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خود  یزندگ يبرا یمناسب وهیو ش ارهایمعتفکّر کنند و با استدالل،  و خلقت گران،یمتعال، د
. چنانکـه پیداسـت، موضـوع اصـلی ایـن      )1394(دانشور، غالمحسینی و اسپیدکار، دننیبرگز

آموزان کودك و نوجوان است. در واقع، این کُتب، کُتب درسی، تفکّر و پرورش آن در دانش
آموزان در باب خود، دیگري، طبیعت و خداوند اسـت  فرصتی براي تفکّر و اندیشیدن دانش

  ها اثرگذار است.که هر کدام، در شیوة زندگی آن
هاي پـیش گفتـه، گـامی در جهـت بررسـی جایگـاه و       ژوهشمطالعۀ حاضر، همچون پ

وضعیت تفکّر در محتواي کُتب درسی نظام آموزشی ایران است. با وجود این، برخالف این 
ها، به بررسی وضعیت تفکّر در کُتب درسی تفکّر و پژوهش پایـۀ ششـم ابتـدایی و    پژوهش

بـا هـدف    پردازد که بنابر ادعـا هاي هفتم و هشتم متوسطۀ اول میتفکّر و سبک زندگی پایه
اند. این مطالعه، کُتب درسـی مـذکور   هاي تفکّر تدوین شدهتفکّر محوري و پرورش مهارت

هـاي  هاي برنامۀ آموزش تفکّر به کودکان به ویـژه مهـارت  را از حیث توجه به ابعاد و مؤلّفه
حـوزه، سـه مهـارت تفکّـر     دهد. با مطالعۀ آثار مربـوط بـه ایـن    تفکّر مورد بررسی قرار می

ــتدالل( ــاوش  Reasoningاسـ ) و مفهـــوم ســـازي  Inquiryگـــري ()، تحقیـــق یـــا کـ
)Conceptualization        ،یـا سـازماندهی اطالعـات تشـخیص داده شـده اسـت و از ایـن رو (

؛ 238: 1390، ترجمـۀ اسـالمی و سـیدي،    2003معیارهاي اصلی این بررسی هستند(لیپمن، 
Fisher, 2001: 68 ،عالوه بر این، 14 :1385، ترجمۀ صفایی مقدم و نجاریان، 2001؛ فیشر .(

هاي هر کـدام از ایـن معیارهـا نیـز     جهت حفظ جامعیت و دقّت بیشتر مطالعه، به زیر مؤلّفه
. تـالش  2هاي مناسب . ارائه تمثیل1هاي مهارت استدالل عبارتند از توجه شده است؛ مؤلّفه

ها و روابط مناسـب  . ایجاد فرق3شده یا تحلیل مفاهیم  براي رفع ابهام از مفاهیم بد تعریف
. تالش بـراي  6ها ها و موارد نقض آن. ارائه مثال5. حمایت از نظرات با دالیل قانع کننده 4

، ترجمـۀ  2003هاي مناسب و فهم اسـتلزامات(لیپمن،  . ارائۀ استنباط7ارائۀ فرضیات اساسی 
هـاي مهـارت تحقیـق یـا     )؛ مؤلّفـه Fisher, 2001: 68؛ 226-229: 1390اسـالمی و سـیدي،   

. بسـط  3. طلب دلیل و ارائـۀ شـاهد بـراي ادعـا     2. ارائۀ سؤال 1گري نیز عبارتند از کاوش
. 6. مشارکت در ساختن نظـر دیگـران   5هاي موقعیتی  . شناسایی تفاوت4هاي تبیینی فرضیه

ع قضـاوت  گـري کـه خـود بـه سـه نـو      قضاوت به عنوان نتیجۀ مهارت تحقیـق یـا کـاوش   
) Culminating judgment) و نهـایی( Mediating judgment)، میانی(Generic judgmentعام(

)؛ 373-391و 223-224: 1390، ترجمـۀ اسـالمی و سـیدي،    2003شـود(لیپمن،  تقسیم مـی 
. پیونـد بـین   1سازي یا سازماندهی اطالعات شامل: هاي مهارت تفکّر مفهومسرانجام، مؤلّفه

بنـدي اسـت(لیپمن،   . طبقـه 6. تعریف 5. شناخت  4. معیارسازي 3یت نمایی . واقع2مفاهیم 
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). بنابراین، 70: 1389؛ پریرخ، پریرخ و مجدي، 250: 1390، ترجمۀ اسالمی و سیدي، 2003
تفکّـر در   هـاي بررسی جایگاه مهارت به مذکور، هايمؤلفه ازابعاد و استفاده با حاضر پژوهش

هـاي هفـتم و   پایه ششم ابتدایی و تفکّر و سـبک زنـدگی پایـه   تفکّر و پژوهش  درسی کُتب
  پردازد. هشتم متوسطۀ اول می

  
  . پیشینۀ پژوهش2

این بخش، ناظر به بررسی مطالعات انجام گرفته شده در زمینۀ تحلیل محتواي کُتب درسـی  
  هاي تفکّر است:تفکّر و پژوهش و تفکّر و سبک زندگی بر اساس ابعاد و مؤلفه

) در پایان نامۀ خود با عنوان تحلیـل محتـواي کتـاب تفکـر و     1392ر مطلق (هاشمی پو
پژوهش پایه ششم ابتدایی، به تحلیل محتواي این کتاب درسی بر اساس سند تحول بنیادین 

 کتـاب در ایـن  محتواي و آراء لیپمن پرداخته است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که 
طـرح پرسـش    روشـهاي مناسـب بـراي پاسـخگویی و     منش تفکّر، پرورش استدالل، ایجاد

دانـش   در گیريمهارت نتیجه لیکن در ایجاد کسب مهارت حل مسأله و و "موفّق"مناسب، 
 .بوده است "ناموفّق" ،آموزان ششم ابتدایی

) در پایان نامۀ خود با عنوان تحلیل محتواي کتاب تفکر و پژوهش پایه 1393عبدي الوار(
)، به مطالعۀ این کتاب درسی بر Marzanoابعاد تفکر از دیدگاه مارزینو(ششم ابتدایی بر اساس 

در کتاب اساس ابعاد تفکّر از منظر مارزینو پرداخته است. نتایج این بررسی بیانگر آن است که 
محوري تفکـر، فراینـد تفکـر و فراشـناخت       هاي مهارت فهلّؤتفکر و پژوهش به ترتیب به م

ترین توجه شـده اسـت. نتـایج     هاي تفکر انتقادي و تفکر خالق کم فهلّؤترین توجه و م بیش
  .هاي آن توجه یکسانی نشده است آزمون خی دو نشان داد که به ابعاد تفکر و زیر مولفه

) در پایان نامۀ خود تحت عنوان بررسی و تحلیل محتواي کتـاب تفکـر و   1393زاد مهر(
)، به میزان توجه این کتاب درسی Gilford(پژوهش ششم ابتدایی از دیدگاه خالقیت گیلفورد

هـا حـاکی از آن   هاي خالقیت و تفکّر خلّاق از منظر گیلفورد پرداخته است. یافتهبه    مؤلفه
%،  20/32 ، اصـالت % 67/40ی سـیالی/روان هـاي  است که کتاب تفکّر و پژوهش بـه مؤلّفـه  

یـادآوري   % و 28/9 ختیحیطـه شـنا  %،  15/ 46تفکر ارزشـیاب  %،  27/ 11 انعطاف پذیري
  % توجه کرده است. 25/8

هاي هاي مهارت) در پایان نامۀ خود با عنوان بررسی میزان توجه به مؤلفه1393احمدي(
زندگی و تفکر انتقادي در برنامه درسی تفکر و سبک زندگی پایه هفتم، به چگونگی توزیع 
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ر و سبک زندگی پایـۀ هفـتم   هاي مهارت زندگی و تفکر انتقادي در کتاب درسی تفکمؤلفه
هـاي  لفـه ؤاز بـین م  ،ایـن کتـاب  پرداخته است. نتایج این مطالعـه حـاکی از آن اسـت کـه     

هاي خـود آگـاهی و مهـارت ارتبـاط مـوثر بیشـترین       لفهؤهاي زندگی به ترتیب به م مهارت
هاي مهارت تفکر خالق و مهارت انتقادي کمترین مقدار را بـه  لفهؤاهمیت را داده است و م

ۀ لفـ ؤهاي تفکر انتقـادي، بـه ترتیـب بـه م    لفهؤخود اختصاص داده است. همچنین، از بین م
هـاي  لفهؤاستدالل بیشترین اهمیت داده شده است و م ۀلفؤسازي مسئله و م تعریف و شفاف

کمترین مقدار را بـه   گرایی معقول، گستردگی فکر (ذهن باز) پذیرفتن احتماالت نوین، شک
  .خود اختصاص داده است

اي تحت عنوان بررسـی جایگـاه تفکـر    ) در مطالعه1394عصاره، خضرسوري و اکرامی(
انتقادي در کتاب کار تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی، محتواي ایـن کتـاب را بـر اسـاس     

درکتـاب  هاي تفکر انتقادي لیپمن تحلیل کرده است. نتایج این پژوهش نشـان داد کـه   مؤلفه
 22قضاوت صـحیح   ۀلفؤمابتدایی بیشترین فراوانی مربوط به  ششم ۀپژوهش پای و کار تفکر

  است. % 5صراحت داشتن  ۀلفؤمو  % 5تفسیر داده ها  ۀلفؤمو کمترین فراوانی مربوط به  %
 

  هاي پژوهش . سؤال3
  سؤال اصلی پژوهش 1.3

هاي تا چه میزان کُتب درسی تفکّر و پژوهش پایۀ ششم ابتدایی و تفکّر و سبک زندگی پایه
  هفتم و هشتم متوسطۀ اول به ابعاد آموزش تفکّر به کودکان توجه کرده است؟

  
  هاي فرعی تحقیق سؤال 2.3

بتـدایی و تفکّـر و سـبک زنـدگی     ) تا چه میزان کُتب درسی تفکّر و پژوهش پایۀ ششـم ا 1
  هاي مهارت استدالل توجه کرده است؟هاي هفتم و هشتم متوسطۀ اول به مؤلفه پایه

میزان کُتب درسی تفکّر و پژوهش پایۀ ششم ابتدایی و تفکّر و سـبک زنـدگی    ) تا چه2
گــري هـاي مهـارت تحقیــق یـا کـاوش    هـاي هفـتم و هشــتم متوسـطۀ اول بـه مؤلفــه    پایـه 
  است؟ کرده توجه
) تا چه میزان کُتب درسی تفکّر و پژوهش پایۀ ششم ابتدایی و تفکّر و سـبک زنـدگی   3
هـاي مهـارت مفهـوم سـازي یـا سـازماندهی       ۀ اول به مؤلفـه هاي هفتم و هشتم متوسطپایه

  اطالعات توجه کرده است؟
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  . روش4
شـود. در  هاي پژوهشی باال، از روش پژوهشی تحلیل محتوا استفاده میبراي پاسخ به سؤال

تـرین ابعـاد و   هـاي لیـپمن و فیشـر، عمـده    هـا و دیـدگاه  این روش، ابتدا، با تکیه بر نظریـه 
، ترجمـۀ اسـالمی و   2003(لیـپمن،   انـد زش تفکّر به کودکان به دسـت آمـده  هاي آمو مؤلّفه

ــیدي،  ــر، Fisher, 2001: 68؛ 373-391و 250، 238، 226-229، 223-224: 1390س ؛ فیش
تـرین هـدف برنامـۀ    جا که اصـلی ). از آن14 :1385، ترجمۀ صفایی مقدم و نجاریان، 2001

آموزان اسـت، از ایـن رو، ابعـاد و    کّر دانشهاي تفآموزش تفکّر به کودکان، تقویت مهارت
پردازان این حـوزه  گونه که نظریههاي تفکّر آنهاي اساسی این نوع آموزش، از مهارتمؤلّفه

اند. اینجا، فهرست مقوالت تحلیل محتـوا و از ایـن رو، سـیاهۀ    اند، استنتاج شدهتصور کرده
مقـوالت، بـه متخصصـان مراجعـه شـد و      تحلیل محتوا آماده شد. براي ارزشیابی اعتبار این 

گفتـه اسـت.   هاي پیشروایی صوري آن به دست آمد. حاصل این فرایند، تهیۀ ابعاد و مؤلّفه
درگام بعد، محقّق بر اساس مقوالت استنتاج شده، به تحلیل محتواي کُتـب درسـی تفکّـر و    

ۀ اول سـال  هاي هفـتم و هشـتم متوسـط   پژوهش ششم ابتدایی و تفکّر و سبک زندگی پایه
پرداخت. واحد ثبت تحلیل محتوا، جمله (اخباري و استفهامی) و مضمون  94-95تحصیلی 

بنـدي و  هاي خاص خود طبقهها در ابعاد و مؤلّفههاي آناست به این معنا که جمالت و پیام
هـاي آمـار توصـیفی    اند. سرانجام، براي تجزیه و تحلیل اطالعـات، از روش کُدگذاري شده

  گرفته شده است.ها از جدول و نمودار بهرهراوانی و درصدگیري و براي ارائه دادهمانند ف
  
  . پایایی پژوهش5

 مطالعۀ حاضر براي سنجش پایایی یـا ضـریب قابلیـت اعتمـاد، از فرمـول ویلیـام اسـکات       
)William Scott درصد از محتواي کُدگذاري  20) استفاده کرده است. براي محاسبه آن، ابتدا

گر قرار گرفت. در گام بعـد،  عنوان نمونه انتخاب و مورد کُد گذاري مجدد پژوهش شده به
درصد توافق مورد انتظار و توافق مشاهده شده به دست آمد و در پایان، بـر اسـاس فرمـول    

  اسکات، درصد پایایی این پژوهش محاسبه گردید. 
π(فرمول اسکات) =  

 Pe= 0/35 (درصد توافق مورد انتظار)

 Po= 0/83 (درصد توافق مشاهده شده)
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 π= 0/73 (ضریب قابلیت اعتماد)

π =	
0/83− 0/35
1 − 0/35

= 	0/73																																																																																																																		 

است که بـر اسـاس اصـول     73/0بنابراین، پایایی یا ضریب قابلیت اعتماد این پژوهش، 
  به دست آمده است، از این رو، پایایی آن قابل قبول است. 70/0علمی، چون بیش از 

  
  هاي پژوهش . یافته6

اولین سؤال پژوهشی فرعی مطالعۀ حاضر این است که تا چه میـزان کُتـب درسـی تفکّـر و     
متوسـطۀ اول بـه   هاي هفتم و هشـتم  پژوهش پایۀ ششم ابتدایی و تفکّر و سبک زندگی پایه

، میـزان توجـه کُتـب درسـی     1هاي مهارت استدالل توجه کرده است؟ جدول شماره مؤلّفه
هاي هفتم و هشـتم متوسـطۀ   تفکّر و پژوهش پایۀ ششم ابتدایی و تفکّر و سبک زندگی پایه

  دهد.هاي مهارت استدالل را نشان میاول به مؤلّفه
  هاي مهارت استدالل در کُتب درسی تفکّر و پژوهشفراوانی و درصد توزیع مؤلّفه - 1جدول 

  هاي هفتم و هشتم متوسطۀ اولپایۀ ششم ابتدایی و تفکّر و سبک زندگی پایه
 درصد  فراوانی هاي مهارت استداللمؤلّفه

 هاي مناسبارائۀ تمثیل
  تالش براي رفع ابهام از مفاهیم بد تعریف شده یا تحلیل مفاهیم

  مناسب ها و روابطایجاد فرق
  کنندهحمایت از نظرات با دالیل قانع

  هاها و موارد نقص آنارائۀ مثال
  تالش براي ارائۀ فرضیات اساسی

  هاي مناسب و فهم استلزاماتارائۀ استنباط
  مجموع  

6 
8  
15  
10  
1  
3  
11  
54  

11/11% 
81/14% 
77/27%  
51/18%  
85/1%  
55/5%  
37/20%  

100%  

 
دهد در کُتب درسی تفکّر و پـژوهش پایـۀ   نشان می 1طور که نتایج جدول شماره همان

بار  54هاي هفتم و هشتم متوسطۀ اول جمعاً ششم دورة ابتدایی و تفکّر و سبک زندگی پایه
هاي مهارت استدالل اشاره شده است که از این تعداد، بیشترین فراوانـی بـه مؤلّفـۀ    به مؤلّفه

%) به 85/1مورد( 1) و کمترین فراوانی با %77/27مورد ( 15ها و روابط مناسب با ایجاد فرق
، در زیـر بـه   1ها مربـوط اسـت. نتـایج جـدول شـماره      ها و موارد نقض آنارائۀ مثال مؤلفۀ

  صورت نمودار ارائه شده است.
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  . میزان توجه کُتب درسی تفکّر و پژوهش پایۀ ششم دورة ابتدایی و تفکّر و سبک زندگی1نمودار 

  هاي مهارت استدالل  هشتم متوسطۀ اول به مؤلفه هاي هفتم وپایه

، میزان توجه کُتب درسی تفکّر و پژوهش پایۀ ششم ابتدایی و تفکّـر  2در جدول شماره 
هـاي مهـارت   هاي هفتم و هشتم متوسطۀ اول به تفکیک پایه بـه مؤلفـه  و سبک زندگی پایه

  استدالل را نشان داده است.

  هاي مهارت استدالل در کُتب درسی مؤلفه فراوانی و درصد توزیع. 2جدول 
  هاي ششم ابتدایی و هفتم و هشتم دورة متوسطه اولتفکّر و پژوهش و تفکّر و سبک زندگی به تفکیک پایه

 هاي مهارت استداللمؤلّفه پایۀ ششم پایۀ هفتم  پایۀ هشتم
 فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی درصد 

6/16% 
100%  
  

1 
6  

  

3/83%  
100% 

5  
6  

  

 هاي مناسبارائۀ تمثیل 0 0
- 

  
0 

 مجموع  

5/87%  
 
100%  

7  
 
8  

5/12%  
 
100%  

1  
 
8  

تالش براي رفع ابهام از مفاهیم بد  0 0
 تعریف شده یا تحلیل مفاهیم

 مجموع 0 -

6
8

15

10

1
3

11 11.11
14.81

27.77

18.51

1.85
5.55

20.37

0

5

10

15

20

25

30

ارائه تمثیل   
هاي مناسب

تالش براي   
رفع ابهام از   
مفاهیم بد   

تعریف شده یا   
تحلیل مفاهیم

ایجاد فرق ها و   
روابط مناسب

حمایت از   
نظرات با دالیل   

قانع کننده

ارائه مثال ها و   
موارد نقض   

آنها

تالش براي   
ارائه فرضیات   

اساسی

ارائه استنباط   
هاي مناسب و   
فهم استلزامات

مؤلفه هاي مهارت استدالل

فراوانی درصد
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40% 
100%  
  

6 
15  
  

6/46% 
100%  
  

7 
15  
  

 ها و روابط مناسبایجاد فرق 2 3/3%
100% 
  

15 
  

 مجموع
 

60 % 
100% 
  

6 
10  
  

30 % 
100% 
  

3 
10  
  

حمایت از نظرات با دالیل قانع  1 10%
 کننده

100% 
  

10 
  

 مجموع
 

100 % 
100%  

1 
1  

0 
-  

0 
0  

0 
-  

0  
0  

  هاها و موارد نقض آنارائۀ مثال
 مجموع

3/33% 
100%  

1 
3  

6/66% 
100%  

2 
3  

0 
-  

0  
0  

  تالش براي ارائۀ فرضیات اساسی
 مجموع

4/45% 
100%  

5 
11  

5/54% 
100%  

6 
11  

0 
-  

0  
0  

هاي مناسب و فهم ارائۀ استنباط
  استلزامات
 مجموع

50% 27 4/44% 24 55/5% 3  
مجموع توجه کُتب درسی تفکّر و 
پژوهش و تفکّر و سبک زندگی 

هاي مهارت استدالل به به مؤلفه
  هاتفکیک پایه

  
 هاي مهارت استدالل پرداختـه موردي که به مؤلفه 54از دهد نتایج جدول فوق نشان می
%) به پایۀ هشتم دورة متوسـطه اول و کمتـرین    50مورد ( 27شده است، بیشترین فراوانی با 

%) به پایۀ ششم دورة ابتدایی مربوط است. چنانکه ذکر شد، از بـین   5/5مورد ( 3فراوانی با 
ها و روابط مناسب که بیشـترین فراوانـی را بـه    فرقهاي مهارت استدالل، مؤلّفۀ ایجاد مؤلّفه

%) 6/46مـورد (  7هفتم دورة متوسطه با  خود اختصاص داده بود، بیشترین فراوانی را در پایۀ
%) نشـان داده اسـت. همچنـین، از بـین     3/3مـورد (  2و کمترین فراوانی را در پایۀ ششم با 

ها که کمترین فراوانـی را بـه   و موارد نقض آنها هاي مهارت استدالل، مؤلّفۀ ارائۀ مثالمؤلّفه
مورد) به آن اشـاره شـده و   1خود اختصاص داده بود، تنها در پایۀ هشتم دورة متوسطۀ اول(

، در نمودار زیر نیز نشـان  2هاي به آن پرداخته نشده است. نتایج جدول شماره در سایر پایه
  داده شده است.
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هاي مهارت استدالل در کُتب درسی تفکّر و پژوهش و تفکّر و مؤلفهفراوانی و درصد توزیع  -2نمودار 
  هاي ششم دوره ابتدایی و هفتم و هشتم دورة متوسطهسبک زندگی به تفکیک پایه

دومین سؤال پژوهشی فرعی مطالعۀ حاضر این است که تا چه میزان کُتب درسی تفکّـر  
هاي هفتم و هشتم متوسطۀ اول بـه  و پژوهش پایۀ ششم ابتدایی و تفکّر و سبک زندگی پایه

، میـزان توجـه   3گري توجه کرده است؟ جـدول شـماره   هاي مهارت تحقیق یا کاوشمؤلفه
هـاي هفـتم و   کُتب درسی تفکّر و پژوهش پایۀ ششم ابتدایی و تفکّر و سبک زنـدگی پایـه  

  دهد.گري را نشان میهاي مهارت تحقیق یا کاوشهشتم متوسطۀ اول به مؤلفه

گري در کُتب درسی تفکّر و هاي مهارت تحقیق یا کاوشفراوانی و درصد توزیع مؤلفه -3دول ج
  هاي هفتم و هشتم متوسطه اولپژوهش پایۀ ششم ابتدایی و تفکّر و سبک زندگی پایه

 درصد  فراوانی  گريهاي مهارت تحقیق یا کاوشمؤلفه

 ارائۀ سؤال
  هاي تبیینیبسط فرضیه

  موقعیتیهاي شناسایی تفاوت
  ساخت نظر دیگران

28 
3  
17  
0  

8/38% 
16/4% 
61/23%  

0  

00

2
1

000

5

1

7

3

0

2

6

1

7
66

11

5

0
1
2
3
4
5
6
7
8

ارائه تمثیل هاي   
مناسب

تالش براي رفع   
ابهام از مفاهیم   
بد تعریف شده   
یا تحلیل مفاهیم

ایجاد فرق ها و   
روابط مناسب

حمایت از   
نظرات با دالیل   

قانع کننده

ارائه مثال ها و   
موارد نقض آنها

تالش براي   
ارائه فرضیات   

اساسی

ارائه استنباط   
هاي مناسب و   
فهم استلزامات

به تفکیک پایه هاي  مهارت استدالل مؤلفه هاي 
تحصیلی

پایه ششم دوره ابتدایی پایه هفتم دوره متوسطه پایه هشتم دوره متوسطه
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  قضاوت عام
  قضاوت میانی
  قضاوت نهایی

  مجموع

8  
7  
9  
72  

11/11%  
72/9%  
5/12%  

100 %  
 

دهد که در کُتـب درسـی تفکّـر و پـژوهش پایـۀ ششـم       نشان می 3نتایج جدول شماره 
مرتبـه بـه    72اول جمعـاً   هاي هفـتم و هشـتم متوسـطۀ   ابتدایی و تفکّر و سبک زندگی پایه

گري اشاره کرده است که از این تعداد، بیشترین فراوانـی  هاي مهارت تحقیق یا کاوشمؤلفه
سـاخت نظـر    اي به مؤلفـۀ %) و در مقابل، هیچ اشاره 8/38مورد ( 28به مؤلفۀ ارائۀ سؤال با 

  ردیده است.، در زیر به صورت نمودار ارائه گ3دیگران نشده است. نتایج جدول شماره 
  

  
میزان توجه کُتب درسی تفکّر و پژوهش پایۀ ششم دورة ابتدایی و تفکّر و سبک زندگی  -3نمودار

  گري  هاي مهارت تحقیق یا کاوشهاي هفتم و هشتم متوسطۀ اول به مؤلفه پایه

، میزان توجه کُتب درسی تفکّر و پژوهش ششـم ابتـدایی و تفکّـر و    4در جدول شماره 
هـاي مهـارت   ها بـه مؤلّفـه  هاي هفتم و هشتم متوسطۀ اول به تفکیک پایهپایه سبک زندگی

  گري را نشان داده است.تحقیق یا کاوش

  گري در کُتب درسی تفکّر و هاي مهارت تحقیق یا کاوش فراوانی و درصد توزیع مؤلفه -4جدول 
  هشتم متوسطۀ اول هاي ششم ابتدایی و هفتم و  پژوهش و تفکّر و سبک زندگی به تفکیک پایه

-هاي مهارت تحقیق یا کاوشمؤلّفه پایۀ ششم پایۀ هفتم  پایۀ هشتم
 گري

28

3

17

0

879

38.8

4.16

23.61

0

11.19.7212.5

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45

بسط  فرضیه   ارائه سوال
هاي تبیینی

شناسایی تفاوت   
هاي موقعیتی

ساخت نظر   
دیگران

قضاوت نهاییقضاوت میانیقضاوت عام

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 59و دیگران   خسرو میرزایی میرآبادي 

 

  درصد  فراوانی درصد
 فراوانی  درصد  فراوانی  

 

14/32% 
100%  

9 
28  

28/39%  
100% 

11  
28  

57/28% 
100% 

8 
28 

 ارائۀ سؤال

 مجموع

0 
-  

0 
0  

100% 
100%  

3 
3  

0 
- 

0 
0 

 هاي تبیینیبسط فرضیه

 مجموع

29/35% 
100%  

6 
17  

82/58% 
100%  

10 
17  

88/5% 
100% 

1 
17 

 هاي موقعیتیشناسایی تفاوت
 مجموع

 

  ساخت نظر دیگران  0  0 0 0 0 0

  مجموع  0  0 0 0 0 0

25% 
100%  

2 
8  

50 % 
100%  

4 
8  

 قضاوت عام 2 25%

 مجموع  8  100%
 

28/14 % 
100%  

1 
7  

42/71% 
100% 
  

5 
7  

28/14% 
100%  

1  
7  

  قضاوت میانی

 مجموع

4/33% 
100%  

3 
9  

6/66% 
100%  

6 
9  

0 
-  

0  
0  

  قضاوت نهایی
 مجموع

1/29% 21 1/54% 39 6/16% 12  
مجموع توجه کُتب درسی تفکّر و 
پژوهش و تفکّر و سبک زندگی به 

گري  هاي مهارت تحقیق یا کاوشمؤلّفه
  ها به تفکیک پایه

 
-هاي مهارت تحقیق یا کاوشموردي که به مؤلفه 72دهد که از مینشان  4نتایج جدول 

%) به پایـۀ هفـتم متوسـطۀ اول و    54مورد ( 39شده است، بیشترین فراوانی با  گري پرداخته
%) به سال ششم دوره ابتدایی مربوط است. چنانکـه ذکـر   6/16مورد ( 12کمترین فراوانی با 
مورد بـه آن   28گري، مؤلفۀ ارائۀ سؤال که در کاوشهاي مهارت تحقیق یا شد، از بین مؤلفه

%) و 28/39مـورد ( 11هفـتم متوسـطۀ اول بـا     توجه شده بود، بیشترین فراوانـی را در پایـۀ  
%) نشان داده اسـت. همچنـین، از   57/28مورد ( 8کمترین فراوانی را در پایۀ ششم ابتدایی با 

اي به مؤلفۀ ساخت نظر دیگران اشـاره  ایهگري، هیچ پهاي مهارت تحقیق یا کاوشبین مؤلّفه
  ، در نمودار زیر نیز نشان داده شده است.4نکرده است. نتایج جدول شماره 
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  هاي مهارت تحقیق میزان توجه کُتب درسی تفکّر و پژوهش و تفکّر و سبک زندگی به مؤلفه -4نمودار 

  توسطۀ اولهاي ششم ابتدایی و هفتم و هشتم مپایه گري به تفکیکیا کاوش

سومین سؤال پژوهشی فرعی مطالعۀ حاضر این است  که تا چه میزان کُتب درسی تفکّر 
هاي هفتم و هشتم متوسطۀ اول بـه  و پژوهش پایۀ ششم ابتدایی و تفکّر و سبک زندگی پایه

، 5سازي یا سازماندهی اطالعات توجه کرده است؟ جدول شـماره  هاي مهارت مفهوم مؤلفه
ه کُتب درسی تفکّر و پژوهش پایۀ ششـم ابتـدایی و تفکّـر و سـبک زنـدگی بـه       میزان توج

هـاي هفـتم و هشـتم    سازي یـا سـازماندهی اطالعـات را در پایـه    هاي مهارت مفهوم مؤلفه
  دهد.متوسطۀ اول نشان می

  هاي مهارت مفهوم سازي یا سازماندهی اطالعات در کُتبفراوانی و درصد توزیع مؤلفه -5جدول 
  هاي هفتم و هشتم متوسطۀ اولی تفکّر و پژوهش پایۀ ششم ابتدایی و تفکّر و سبک زندگی پایهدرس

 درصد  فراوانی هاي مفهوم سازي یا سازماندهی اطالعاتمؤلفه

 پیوند بین مفاهیم
  نماییواقعیت 

  معیارسازي
  شناخت
  تعریف

  بنديطبقه
  مجموع

2  
9  
4  
13  
26  
11  
65  

07/3% 
84/13% 
15/6%  

20%  
40%  

92/16%  
100 %  

0

2

4

6

8

10

12

بسط  فرضیه   ارائه سوال
هاي تبیینی

شناسایی تفاوت   
هاي موقعیتی

ساخت نظر   قضاوت نهاییقضاوت میانیقضاوت عام
دیگران
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دهد که در کُتـب درسـی تفکّـر و پـژوهش پایـۀ ششـم       نشان می 5نتایج جدول شماره 
مـورد بـه    65هاي هفـتم و هشـتم متوسـطۀ اول جمعـاً     ابتدایی و تفکّر و سبک زندگی پایه

هاي مهارت مفهوم سازي یا سازماندهی اطالعات اشاره شده است که از ایـن تعـداد،   مؤلفه
%) به 07/3مورد ( 2%) به مؤلفۀ تعریف وکمترین فراوانی با 40مورد ( 26با  بیشترین فراوانی

، در زیر به صورت نمودار ارائـه  5مؤلفۀ پیوند بین مفاهیم مربوط است. نتایج جدول شماره 
  گردیده است.

  

  
  هايمیزان توجه کُتب درسی تفکّر و پژوهش پایۀ ششم ابتدایی و تفکّر و سبک زندگی پایه -5نمودار 

  هاي مهارت مفهوم سازي یا سازماندهی اطالعاتهفتم و هشتم متوسطۀ اول به مؤلفه

، میزان توجه کُتب درسی تفکّر و پژوهش ششـم ابتـدایی و تفکّـر و    6در جدول شماره 
هـاي مهـارت   هاي هفتم و هشتم متوسطۀ اول به تفکیـک پایـه بـه مؤلفـه    سبک زندگی پایه

  اطالعات را نشان داده است.سازي یا سازماندهی مفهوم

  هاي مهارت مفهوم سازي یا سازماندهی اطالعاتفراوانی و درصد توزیع مؤلفه -6جدول 
  در کُتب درسی تفکّر و پژوهش و تفکّر و سبک زندگی به تفکیک

  هاي ششم ابتدایی و هفتم و هشتم متوسطۀ اولپایه

 پایۀ ششم پایۀ هفتم  پایۀ هشتم
سازي یا  ممؤلّفه هاي مهارت مفهو

 سازماندهی اطالعات
 

  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی درصد
 

 پیوند بین مفاهیم 0 0  0 0 2 100%

2

9
4

13

26

11

3.07

13.84

6.15

20

40

16.92

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45

طبقه بنديتعریفشناختمعیارسازيواقعیت نماییپیوند بین مفاهیم
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100% 
  

2  
  

-  0  
  

- 
  

0 
 مجموع  

3/33% 
100% 
  

3 
9  

5/55% 
100% 
  

5 
9  

  

 نماییواقعیت 1 11/1%
100% 
  

9 
 مجموع  

0 
-  

  

0 
0  

  

50% 
100% 
  

2 
4  

  

 معیارسازي 2 50%
100% 
  

4 
  

 مجموع
 

7/30% 
100% 
  

4 
13  
  

53/61% 
100% 
  

8 
13  
  

 شناخت 1 % 69/7
100% 
  

13 
  

 مجموع
 

3/42 % 
100%  

11 
26  

6/57% 
100%  

15 
26  

0 
-  

0  
0  

  تعریف
 مجموع

5/54% 
100%  

6 
11  

3/36% 
100%  

4 
11  

09/9% 
100%  

1  
11  

  بنديطبقه
 مجموع

40 % 26 3/52 % 34 69/7 % 5  
مجموع توجه کُتب درسی تفکّر و پژوهش 

هاي و تفکّر و سبک زندگی به مؤلفه
سازماندهی مهارت مفهوم سازي یا 

  ها اطالعات به تفکیک پایه
 

هاي مهارت مفهوم سازي یـا  موردي که به مؤلفه 65دهد که از ، نشان می6نتایج جدول 
%) بـه پایـۀ هفـتم    3/52مورد( 34سازماندهی اطالعات اشاره شده است، بیشترین فراوانی با 

%) به ششم ابتدایی مربوط است. چنانکه ذکر 69/7مورد ( 5متوسطۀ اول وکمترین فراوانی با 
 26هاي مهارت مفهوم سازي یا سازماندهی اطالعات، مؤلفۀ تعریف که در شد، از بین مؤلفه

مـورد   15م متوسط اول با هفت %) به آن توجه شده بود، بیشترین فراوانی را در پایۀ40مورد (
اي به این مؤلفۀ نشـده اسـت.   ششم ابتدایی، اشاره %) به دست آورده است و در پایۀ 6/57(

مـورد بـه    2هاي مهارت مفهوم سازي یا سازماندهی اطالعات کـه در  همچنین، از بین مؤلفه
مـورد) بـه آن   2پیوند بین مفاهیم است که تنها در پایۀ هشـتم (  آن پرداخته شده است، مؤلفه

، در زیـر  6ها به آن توجهی نشـده اسـت. نتـایج جـدول شـماره      اشاره شده و در سایر پایه
  بصورت نمودار نیز نشان داده شده است.
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مهارت  هايمیزان توجه کُتب درسی تفکّر و پژوهش و تفکّر و سبک زندگی به مؤلفه -6نمودار

  هاي ششم ابتدایی و هفتم و هشتم متوسطۀ اولپایهسازي یا سازماندهی اطالعات به تفکیک  مفهوم

سؤال پژوهشی اصلی مطالعۀ حاضر این است که تـا چـه میـزان کُتـب درسـی تفکّـر و       
هاي هفتم و هشـتم متوسـطۀ اول بـه    پژوهش پایۀ ششم ابتدایی و تفکّر و سبک زندگی پایه

بوط به سـؤال پژوهشـی   ، نتایج مر7ابعاد آموزش تفکّر به کودکان توجه کرده است؟ جدول 
  اصلی را ارائه داده است.

فراوانی و درصد توزیع ابعاد آموزش تفکّر به کودکان در کُتب درسی تفکّر و پژوهش پایۀ  - 7جدول 
  هاي هفتم و هشتم  متوسطۀ اولششم ابتدایی و تفکّر و سبک زندگی پایه

 درصد  فراوانی  ابعاد آموزش تفکّر به کودکان

 مهارت استدالل
  گريمهارت تحقیق یا کاوش

  سازي یا سازماندهی اطالعاتمهارت مفهوم 
  مجموع

54 
72  
65  
191  
  

27/28% 
69/37% 
03/34%  

100%  

  
دهد که در کُتب درسی تفکّر و پژوهش ششم ابتدایی و ، نشان می7نتایج جدول شماره 

بار بـه ابعـاد آمـوزش     191هاي هفتم و هشتم متوسطۀ اول جمعاً تفکّر و سبک زندگی پایه
%) بـه مهـارت اسـتدالل    27/28مورد( 54تفکّر به کودکان اشاره شده است که از این تعداد، 
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اند که نشانگر این نکته است که در کُتب درسی ذکر شده، توجه مناسبی به ایـن  اشاره کرده
%)  بـه مهـارت    69/37مورد( 72ري این مطالعه، مهارت نشده است. همچنین، در جامعۀ آما

تحقیق یا کاوشگري پرداخته شده است. این موضوع، حاکی از آن است کـه در ایـن کُتـب    
گري شده است. سـرانجام، در ایـن کُتـب،     درسی، توجه مطلوبی به مهارت تحقیق یا کاوش

شده اسـت کـه    اختهسازي یا سازماندهی اطالعات پرد%) به مهارت مفهوم03/34مورد ( 65
سازي یا سـازماندهی  این امر خود حاکی از آن است که توجه مطلوبی نیز به مهارت مفهوم 

  ، در زیر آمده شده است. 7اطالعات شده است. نمودار مربوط به جدول شماره 
  

  
هاي پایهمیزان توجه کُتب درسی تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی و تفکّر و سبک زندگی   -7نمودار 

  هفتم و هشتم متوسطۀ اول به ابعاد آموزش تفکّر به کودکان 

 ، نتایج مربوط به میزان توجه کُتب درسی تفکّر و پژوهش و تفکّـر و سـبک  8در جدول 
  ها به ابعاد آموزش تفکّر به کودکان ارائه گردیده است.زندگی به تفکیک پایه

کّر به کودکان درکُتب درسی تفکّر و پژوهش و تفکّر فراوانی و درصد توزیع ابعاد آموزش تف -8جدول 
  هاي هفتم و هشتم متوسطۀ اولو سبک زندگی به تفکیک پایه ششم ابتدایی و پایه
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دهد، بیشترین توجه به ابعاد آمـوزش تفکّـر بـه    نشان می 8که جدول شماره همان طور 
%) و کمتـرین توجـه در پایـۀ ششـم      78/50مورد ( 97کودکان در پایۀ هفتم متوسطۀ اول با 

%) مشاهده گردیده است. همچنین، در باب مهـارت تحقیـق یـا     47/10مورد ( 20ابتدایی با 
%) و  16/54مـورد (  39بعد، در پایۀ هفتم متوسطۀ اول با گري، بیشترین توجه به این کاوش

%) بـوده اسـت. بعـد از مهـارت      6/16مـورد (  12کمترین توجه نیز در پایۀ ششم ابتدایی با 
مـورد   65سازي یا سـازماندهی اطالعـات نیـز در     گري، بعد مهارت مفهومتحقیق یا کاوش

 26به آن در پایـۀ هشـتم متوسـطۀ اول بـا      %) به آن پرداخته شده که بیشترین توجه 03/34(
%) اسـت.   69/7مـورد (  5%) و کمترین توجه نیز مربوط به پایۀ ششم ابتدایی بـا   40مورد (

%) در این کُتب درسی مشاهده شده است  27/28مورد ( 54مهارت استدالل نیز در مجموع 
و کمترین توجه مربوط بـه  %)  50مورد ( 27که بیشترین توجه در پایۀ هشتم متوسطۀ اول با 

، بـه صـورت   8%) بوده است. در زیـر نتـایج جـدول     55/5مورد    ( 3پایۀ ششم ابتدایی با 
  نمودار نیز نشان داده شده است.
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میزان توجه کُتب تفکّر و پژوهش و تفکّر و سبک زندگی به ابعاد آموزش تفکّر به کودکان به  -8نمودار 

  و هفتم و هشتم متوسطۀ اول هاي ششم ابتداییتفکیک پایه
  

 گیري . نتیجه7
چنانکه نشان داده شد، کُتب درسی تفکّر و پژوهش پایـۀ ششـم ابتـدایی و تفکّـر و سـبک      

هـاي  %) بـه مؤلفـه  27/28مرتبـه یـا (   54هاي هفتم و هشتم متوسطۀ اول جمعـاً  زندگی پایه
هـا  فراوانی بـه مؤلفـۀ ایجـاد فـرق    اند که از این تعداد، بیشترین مهارت استدالل توجه کرده

هـا و مـوارد   ارائۀ مثـال  %) و کمترین فراوانی نیز به مؤلفۀ77/27مورد ( 15وروابط مناسب با 
مؤلفـۀ ایجـاد   همچنین، از حیث پایۀ تحصـیلی،   %) متعلّق است.85/1مورد ( 1ها با نقض آن

%) و 6/46مـورد (  7هفتم متوسطۀ اول با  ها و روابط مناسب، بیشترین فراوانی را در پایهفرق
%) به خود اختصـاص داده اسـت و   3/3مورد ( 2کمترین فراوانی را در پایۀ ششم ابتدایی با 

بار به آن توجه شده است، تنهـا در پایـۀ هشـتم     1ها که ها و موارد نقض آنمؤلفۀ ارائۀ مثال
سبک زندگی پایۀ هشتم متوسطۀ  متوسطۀ اول نشان داده شد. سرانجام، کتاب درسی تفکّر و

هاي مهارت استدالل بیشترین توجه و کتـاب درسـی تفکّـر و پـژوهش ششـم      اول به مؤلفه
  ها کمترین توجه را مبذول داشته است.ابتدایی نیز به این مؤلفه
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اي که در باب محتواي درس پیکسی در پایـۀ سـوم ابتـدایی    ) در مطالعه1386قضاوي (
استدالل در محتواي برنامـۀ درسـی    ا انجام داده است، گنجاندن مهارتنظام آموزشی آمریک

پذیر دانسته است. از این رو، توجه محتواي کُتب درسـی تفکّـر و پـژوهش    ابتدایی را امکان
 هاي هفتم و هشتم متوسطۀ اول، گامی در راسـتاي  ششم ابتدایی و تفکّر و سبک زندگی پایه

هـاي  ، در این کُتب، نسبت به مهـارت این، چنانکه پیداستتحقّق این امکان است. با وجود 
استدالل توجه کمتري شده اسـت. ایـن یافتـه بـا مطالعـۀ       به مهارت تحقیق و مفهوم سازي،

این مطالعه با تحلیلی که در مـورد  ) همخوانی ندارد. 1391گسک (مرعشی، هاشمی و مقیمی
هـاي آمـوزش   ة ابتدایی بر مبناي مؤلفههاي آسمان دورکُتب درسی بخوانیم، بنویسیم و هدیه

فلسفه براي کودکان و نوجوانان انجام داده است، به این یافته دست پیدا کرده است که ایـن  
 ها، به مقولۀ استدالل بیشترین توجـه را داشـته اسـت. جکسـون    کُتب، نسبت به سایر مقوله

)Jacksonــچ ــوDeutsch( )، دوی ــترIorio( )، ایوری ــدرMalmhester( )، مالمس )، Holder( )، هول
) بـه ایـن   1385)(به نقل از صفایی مقـدم و همکـاران،   Haimer) و هایمر(Moriyon( موریون

اند که برنامۀ آموزش تفکّر به کودکان بر رشد مهارت استدالل کودکـان  یافته مهم دست یافته
راسـتاي  بسیار اثرگذار است. حال، اگر کُتب درسی تحلیل شدة مطالعۀ حاضـر را گـامی در   

هاي مهم رشد یادگیري دانشـی و  این برنامه بدانیم و عناصر محتواي آشکار را یکی از زمینه
توان دریافت که توجه کم محتواي آشکار کُتب درسـی  مهارتی دانش آموزان تلقّی کنیم، می

دهـد.  این مطالعه به مهارت استدالل، رشد و پرورش مهارت استدالل را مورد تهدید قرارمی
یان دیگر، کاستی این کُتب از حیـث اسـتدالل بـه کاسـتی پـرورش و بالنـدگی مهـارت        به ب

درسی تفکّـر و پـژوهش   رود کُتب انجامد. بر این اساس، انتظار میآموزان میاستدالل دانش
بـه عنـوان    هـاي هفـتم و هشـتم متوسـطۀ اول    ششم ابتدایی و تفکّر و سـبک زنـدگی پایـه   

هـاي آسـمان بـه    کُتبی همچون بخـوانیم، بنویسـیم و هدیـه   محتواهاي تفکّر محور بیشتر از 
هـاي  مهارت استدالل توجه داشته باشند. اگرچه کُتب درسی مذکور نسبت به سایر مهـارت 

اند، اما سازماندهی محتـواي مربـوط بـه مهـارت     تفکّر، به مهارت استدالل کم توجهی کرده
ه ایـن معنـا کـه همگـام بـا رشـد       هاي تحصیلی مرتبط، مناسب است باستدالل در طی پایه

هـاي مهـارت   آموزان از پایۀ ششم تا پایۀ هشتم، به تدریج بر فراوانـی مؤلفـه  شناختی دانش
هـاي مهـارت اسـتدالل بـا تـوالی      شود. به بیان دیگر، توالی عرضۀ مؤلفهاستدالل افزوده می

  هاي تحصیلی انطباق دارد.آموزان این پایهشناختی دانشهاي روانویژگی
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کُتب درسی تفکّـر و پـژوهش ششـم ابتـدایی و تفکّـر و سـبک        چنانکه نشان داده شد،
هاي مهـارت  %) به مؤلفه69/37بار یا ( 72هاي هفتم و هشتم متوسطۀ اول جمعاً زندگی پایه

گري اشاره کرده است که از این تعداد، بیشترین فراوانی به مؤلفۀ ارائۀ سؤال تحقیق یا کاوش
 ساخت نظر دیگـران نشـده اسـت.    اي به مؤلفۀ%) و در مقابل، هیچ اشاره 8/38مورد ( 28با 

هفتم متوسـطۀ   مؤلفۀ ارائۀ سؤال بیشترین فراوانی را در پایۀهمچنین، از حیث پایۀ تحصیلی، 
اي به %) به خود اختصاص داده است و در هیچ پایۀ تحصیلی، اشاره28/39مورد ( 11اول با 

ده است. سرانجام، کتاب درسی تفکّـر و سـبک زنـدگی پایـۀ     مؤلفۀ ساخت نظر دیگران نش
گري بیشـترین  هاي مهارت تحقیق یا کاوش%) به مؤلفه54مورد یا ( 39هفتم متوسطۀ اول با 

%) بـه ایـن   6/16مـورد یـا (   12توجه و کتاب درسی تفکّر و پژوهش ششم ابتدایی نیـز بـا   
  ها کمترین توجه را مبذول داشته است.    مؤلفه
 به چند نکته اشاره کرد. نخست، در کُتب درسی تفکّـر  توانتأمل در باب این نتایج می با

هاي هفتم و هشتم متوسطۀ اول، نسبت و پژوهش ششم ابتدایی و تفکّر و سبک زندگی پایه
توجـه بیشـتر و    گري،به سایر ابعاد آموزش تفکّر به کودکان، به بعد مهارت تحقیق یا کاوش

آموزان، فرصـت خـوبی   است. در واقع، از طریق محتواي این کُتب، دانش تري شدهمطلوب
براي تحقیق و کند وکاو پیرامون مسائل مختلف به ویژه مسائل مربوط بـه اخـالق، زنـدگی،    

هاي مهارت تحقیق معنا و... پیدا خواهد کرد. اهمیت پربار بودن کُتب درسی مذکور از مؤلفه
شود که بـدانیم ایـن امـر، زمینـه را بـراي تحقّـق حلقـۀ        یگري زمانی دو چندان میا کاوش

آورد. در ) فـراهم مـی  Community of inquiryکندوکاو یا اجتماع پژوهش یا اجتماع کندوکاو(
توانند تحقیق یـا کنـدوکاو را بـا مشـارکت معلـم و      آموزان میچارچوب این اجتماع، دانش

محـیط مناسـبی بـراي فعالیـت      هاي خـود تمـرین کننـد. ایـن اجتمـاع،     همیاري همکالسی
ــادل نظــر، ســؤال  ــراهم ورزي، اســتدالل و ســایر مهــارتمشــارکتی، تب ــاي اجتمــاعی ف ه

هـاي مهـارت تحقیـق و حتّـی     در بـین مؤلفـه  ). دوم، 40: 1388آورد(رشتچی و کیوانفر،  می
%)، بیشـترین   8/38(مـورد یـا    28بـا   هاي استدالل و مفهوم سازي، مؤلفۀ ارائۀ سؤالمهارت

فراوانی را به خود اختصاص داده است. این یافته، بیانگر آن است که این کُتب بـه مهـارت   
هاي اندیشیدن است، توجـه بسـیار خـوبی    آموزان که خود یکی از زمینهسؤال ورزي دانش

ایجاد تغییر ذهنی کرده است. در واقع، تأکید زیاد این کُتب بر مؤلفۀ ارائۀ سؤال، نشان دهندة 
هاست. عالوه بـر ایـن، تأکیـد کُتـب درسـی      گري آنن و پرورش روحیۀ پرسشآموزادانش

هـاي بـاز و توضـیحی، عامـل مهمـی بـراي بالنـدگی کنـد و کـاو یـا           مذکور بر ارائۀ سؤال
بـر آن اسـت کـه    ) Tricky) (2006آموزان است. بر ایـن اسـاس، تریکـی(   گري دانش کاوش
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اسـتفاده   و توضـیحی  بـاز  سـؤاالت  از مـان برابـر سـایر معلّ   دو هایی،معلّمان در چنین کالس
 بهبـود  مهـارت پرسـیدن   این نوع آموزش در آموزاندانش کنند. وي بر این باور است که می

توان حکم کرد که توجه مطلوب کُتب درسی تفکّر بنابراین، می کنند.پیدا می ايمالحظه قابل
و هشتم متوسطۀ اول، زمینـۀ  هاي هفتم و پژوهش  ششم ابتدایی و تفکّر و سبک زندگی پایه

آورد. سـوم،  آمـوزان فـراهم مـی   گري دانـش مناسبی را براي پرورش و بهبود مهارت پرسش
اگرچه مؤلفۀ سؤال در این کُتب درسی، جایگاه مناسـبی دارد، امـا مؤلفـۀ قضـاوت بـا همـۀ       

مهـارت   هاياي که انواع قضاوت نسب به سایر مؤلفهانواعش، موقعیت خوبی ندارد به گونه
%) مورد توجه بـوده اسـت. از آن جـا کـه یکـی از      33/33بار یا ( 24گري، تحقیق یا کاوش

تـوان حکـم   آموزان است، میاهداف مهم هر برنامۀ درسی تفکّر محور، رشد قضاوت دانش
انـد. ایـن یافتـه بـا     کرد که محتواي کُتب درسی سه گانه به این هدف توجه مطلوبی نکـرده 

ها نیز معتقدند که کُتـب  ) همسویی دارد. آن1391هاشمی و مقیمی گسک (مطالعۀ مرعشی، 
هاي آسمان دورة ابتدایی، به مقولۀ قضاوت توجـه چنـدانی   درسی بخوانیم، بنویسیم و هدیه

اند. البته، از کُتب درسی تفکّر محور که یکـی از اهـداف اصـلی آن، رشـد قضـاوت      نداشته
نسبت به کُتبی که چنین دلمشغولی ندارند، به قضـاوت   رود کهآموزان است، انتظار میدانش
هـاي  آموزان توجه بیشتري داشته باشند. چهارم، در این کُتب درسی، بـرخالف مؤلفـه  دانش

گـري، از سـازماندهی و تـوالی    هاي مهارت تحقیق یا کـاوش مهارت استدالل، عرضۀ مؤلفه
مربـوط بـه مهـارت تحقیـق یـا      هـاي  کند به این معنا کـه عرضـۀ مؤلفـه   مناسبی پیروي نمی

آمـوزان پـیش   هاي تحصیلی و رشـد روانشـناختی دانـش   گري همگام با افزایش پایه کاوش
گـري در  هاي مهارت تحقیق یا کاوشتر، به جاي این که فراوانی مؤلفهرود. به بیان دقیق نمی

هـاي  مؤلفـه پایۀ هشتم متوسطۀ اول بیشتر از پایۀ هفتم باشد، نتیجه برعکس است و فراوانی 
  گري در پایۀ هفتم بیشتر است. مهارت تحقیق یا کاوش

هـاي  سرانجام، کُتب درسی تفکّر و پژوهش ششم ابتدایی و تفکّر و سبک زنـدگی پایـه  
%) بـه مهـارت مفهـوم سـازي یـا       30/34بـار یـا (   65هفتم و هشـتم متوسـطۀ اول جمعـاً    

%) بـه  40مورد ( 26بیشترین فراوانی با اند که از این تعداد، سازماندهی اطالعات اشاره کرده
%) به مؤلفۀ پیوند بین مفاهیم مربوط اسـت.   07/3مورد ( 2مؤلفۀ تعریف وکمترین فراوانی با 

هفـتم متوسـطۀ    یف، بیشترین فراوانی را در پایـۀ همچنین، از حیث پایۀ تحصیلی، مؤلفۀ تعر
اي بـه ایـن مؤلفـه    یی اشـاره %) به دست آورده است و در ششم ابتدا 6/57مورد(  15اول با 

پیوند بین مفاهیم تنها در پایۀ هشتم متوسطۀ اول توجـه شـده اسـت.     نشده است و به مؤلفۀ
%) 3/52مـورد یـا(   34سرانجام، کتاب درسی تفکّر و سبک زندگی پایۀ هفتم متوسطۀ اول با 
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ب درسـی  هاي مهارت مفهوم سازي و سازماندهی اطالعـات، بیشـترین توجـه کتـا    به مؤلفه
هاي این مهارت، کمترین توجه %) به مؤلفه69/7مورد یا ( 5تفکّر و پژوهش ششم ابتدایی با 

  اند.را داشته
هـاي  ها، چند نکته قابل دریافت است. نخسـت، توزیـع مؤلّفـه   با تأمل در باب این یافته

تدایی و سازي یا سازماندهی اطالعات در کُتب درسی تفکّر و پژوهش ششم ابمهارت مفهوم
هاي هفتم و هشـتم متوسـطۀ، مناسـب و مطلـوب اسـت. توزیـع       تفکّر و سبک زندگی پایه

آمـوزان بـه   یـابی دانـش  مناسب مهارت مفهوم سازي یا سازماندهی اطالعات، امکان دسـت 
دهـد. بـه بیـان    هاي معنادار مـی دهی اطالعات در واحدها و گروهاهداف شناختی و سازمان

کنـد، توزیـع   بندي اطالعات نقش مهمی در تشکیل معرفت ایفا مـی دیگر، از آن جا که طبقه
آمـوزان کمـک   مناسب این مهارت در کُتب درسی مذکور، به فرایند تشکیل معرفـت دانـش  

هاي تفکّـر،  کند. دوم، چنانکه گفته شد، محتواي این کُتب، نسبت به سایر مهارتزیادي می
ي سطح بـاالي شـناختی، کمتـر توجـه کـرده      هابه مهارت استدالل به عنوان یکی از مهارت

است. این وضعیت به نفع مؤلفۀ تعریف تمام شده است به این معنا که ایـن مؤلفـه نـه تنهـا     
بیشترین فراوانی مجموعۀ مهارت مفهوم سازي یا سازماندهی اطالعـات را بـه دسـت آورده    

%) بـه خـود   40بـار یـا (   26هاي این مطالعه، رتبـۀ دوم را بـا   است بلکه در میان همۀ مؤلفه
اختصاص داده است. محور اساسی تعریف، یادآوري است. از این رو، تعریـف بـر حافظـه    

شـود،  بنـدي مـی  ترین سطح حوزة شناخت طبقـه استوار است. از آن جا که حافظه در پایین
آمـوزان را  توان چنین حکم کرد که تأکید زیاد بر مؤلفۀ تعریف، حافظـه محـوري دانـش   می

هاي دهد. با توجه به رشد استداللها را در سطوح پایین شناخت قرار میدهد و آنرشد می
هاي تحصیلی انتظار این است که محتواي این کُتب بیشتر بـه  آموزان این پایهشناختی دانش

کردنـد. سـوم، در ایـن کُتـب درسـی، همچـون       هاي سطح باالي شناختی توجه مـی مهارت
سـازي یـا   هـاي مهـارت مفهـوم   گـري، عرضـۀ مؤلفـه   کـاوش  هاي مهارت تحقیـق یـا   مؤلفه

کند به این معنا کـه عرضـۀ   سازماندهی اطالعات، از سازماندهی و توالی مناسبی پیروي نمی
شـناختی  هاي تحصـیلی و رشـد روان  هاي مربوط به این مهارت همگام با افزایش پایهمؤلفه
هـاي مهـارت   ایـن کـه فراوانـی مؤلفـه    تر، به جـاي  رود. به بیان دقیقآموزان پیش نمیدانش
سازي یا سازماندهی اطالعات در پایۀ هشتم متوسطۀ اول بیشتر از پایـۀ هفـتم باشـد،     مفهوم

سازي یا سازماندهی اطالعـات پایـۀ   هاي مهارت مفهومنتیجه برعکس است و فراوانی مؤلفه
  هفتم بیشتر است.
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  . پیشنهادها8
 پیشنهادهاي پژوهشی 1.8

ابتدایی و متوسطۀ کُتب درسـی تفکّـر    مقطع درسی محتواي کتُب مورد در ابهیمش . تحقیق1
اي مقایسه     هامیان نتایج این تحقیق با نتایج آن و گیرد انجام محور سایر کشورهاي پیشگام

   .انجام گیرد
  

  پیشنهادهاي کاربردي 2.8
هـاي  سبک زندگی پایه. از آن جا که کُتب درسی تفکّر و پژوهش ششم ابتدایی و تفکّر و 2

اند، لذا به ها توجه کردهمهارت استدالل کمتر از سایر مهارتبه  هفتم و هشتم متوسطۀ اول 
هاي آن و گنجاندن شود که بر مهارت استدالل و مؤلّفهطراحان این برنامۀ درسی پیشنهاد می

  آن در محتواي کُتب مذکور بیشتر تأکید کنند.
-تفکّر و پژوهش ششم ابتدایی و تفکّر و سبک زندگی پایـه  . از آن جا که کُتب درسی3

مؤلفۀ قضـاوت توجـه مطلـوبی نـدارد، از ایـن رو، بـه       به  هاي هفتم و هشتم متوسطۀ اول 
شود که توجـه بیشـتري بـه گنجانـدن ایـن مؤلفـۀ در       طراحان این برنامۀ درسی پیشنهاد می

  محتواي این کُتب داشته باشند.
گـري  هاي تحقیق یا کـاوش هاي مهارتاندهی و توالی عرضۀ مؤلفه. از آن جا که سازم4

آموزان ایـن  شناختی دانشو مفهوم سازي یا سازماندهی اطالعات در این کُتب با توالی روان
شـود کـه در   هاي تحصیلی انطباق ندارد، لذا به طراحان این برنامۀ درسـی پیشـنهاد مـی   پایه

  ها، سازماندهی بهتري را رعایت کنند.ضۀ این مؤلفهمحتواي این کُتب بازنگري کرده، در عر
-. از آن جا که کُتب درسی تفکّر و پژوهش ششم ابتدایی و تفکّر و سبک زندگی پایـه 5

مؤلفۀ تعریف به عنوان یک مهارت شناختی سطح پایین به  هاي هفتم و هشتم متوسطۀ اول 
شود که در این کُتـب، بـه   یشنهاد میاند، لذا به طراحان این برنامۀ درسی پتوجه زیادي کرده

 هاي شناختی سطح باال توجه بیشتري داشته باشند.مهارت
  

  ها . پیوست9
  شود.ها و جمالت کُدگذاري شدة اشاره میدر این بخش، به چند نمونه از مؤلفه

  هاي مهارت استداللچند نمونه از جمالت کدگذاري شدة مؤلّفه
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  ارائه تمثیل هاي مناسب 1.9
بزرگان دین ما همواره به استفادة درست از زمان تاکید داشتند و به زمان همچون، طـالي  . 1

  ).45کردند(تفکّر و سبک زندگی، پایۀ هفتم متوسطه اول، ص با ارزش نگاه می
. به یاد داشته باشید که خشم همچون آتش است. اگر آن را به موقع مهار نکنید آتـش بـه   2

  ).96(تفکّر و سبک زندگی، پایۀ هفتم متوسطه اول، ص رساندشما و دیگران آسیب می
  

  تحلیل مفاهیم 2.9
توانـد بـه   کنـد، بلکـه مـی   . کنترل نفس نه تنها به حفظ آرامش درون یک فرد کمـک مـی  1

محبوبیت اجتماعی و شکوفایی استعدادهاي معنوي انسان نیز منجر شود. کنترل نفس نتیجـه  
دهد که چه چیزي غلط و د با رفتار خود نشان میدیگري هم دارد و آن این است که یک فر

  ).56چه چیزي درست است(تفکّر و سبک زندگی، پایۀ هشتم متوسطه اول، ص
. تخیل نوعی فعالیت خالق ذهن است که در آن مقایسه، استدالل و تصور ذهنی وجود 2

تخیل با  اند که کلیۀ ابداعات و اختراعات بشر محصول تخیل است.دارد. در اهمیت آن گفته
گیرد؛ اما اگر همین فعالیت ذهن، بدون ادراك، عقل و اراده باشد، دیگر هدایت عقل انجام می

  ).124توان نام آن را تخیل گذاشت(تفکّر و سبک زندگی، پایۀ هشتم متوسطه اول، صنمی
  
  ها و روابط مناسب ایجاد فرق 3.9

ا و مناسب و در چه موقعیتهـایی  گیري به ج. در چه موقعیتهایی تاثیر احساسات بر تصمیم1
  ).6جا است(تفکّر و پژوهش، پایۀ ششم دبستان، صنابه

اي در اي نیز ناسالم است. عده. سبک زندگی برخی از افراد سالم و سبک زندگی عده2
دارند و برخی در مسیر حیوانیت و گمراهی، سرنوشت مسیر انسانیت و خداپرستی گام برمی

ــه ســبک ز  ــردي بســتگی ب ــر  هــر ف ــرد دارد(تفکّ ــک ف ــدگی ی ــتم  ن ــۀ هف ــژوهش، پای و پ
  ).51ص اول، متوسطه

  
  کننده حمایت از نظرات با دالیل قانع 4.9

هـاي دوستانشـان   اند، به دلیل حرفاي از افراد که معتاد شدهدهد عده. تحقیقات نشان می1
اند خود را تهکردند که نباید از دیگران کم بیاورند. شاید هم خواسبوده است. آنها تصور می
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اند شجاعانه به اند و نتوانستههاي ترسویی بودههمرنگ جماعت کنند یا شاید این افراد انسان
  ).124دیگران نه بگویند(تفکّر و سبک زندگی، پایۀ هفتم متوسطه اول، ص

زنـد  . مواد مخدر موادي است که مصرف آن تعادل روانی و جسمی افراد را به هم می2
هاي روحـی و روانـی   مدت دچار بیماري و آسیبدر بلندمدت، و یا در کوتاهو فرد معتاد را 

کند. از نظر اسالم هر چیزي که موجب ضرر و زیان به سالمت روحی و جسمی و بدنی می
انسان بشود، مصرف آن حرام است. مشروبات الکلی نیز از جمله مـواد مخـدر و سـکرآور    

سـازد و در  ل فکري و جسمی خـارج مـی  است، یعنی مصرف انها شخص را از حالت تعاد
زند(تفکّر و سـبک زنـدگی، پایـۀ هشـتم     نتیجه به سالمت جسمی و روحی انسان لطمه می

  ).79متوسطه اول، ص
  
  هاي مناسب و فهم استلزامات ارائه استنباط 5.9

. اختالف بین دو فرد در صورتی که کنترل نشود و ادامه پیدا کند، یـا بـا گفـتن سـخنان و     1
اي ناپسند بیشتر شود، ممکن است وضعیتی را براي فرد یا افراد به وجود آورد که هر رفتاره

  ).87دو طرف از رفتار خود پشیمان شوند(تفکّر و سبک زندگی، پایۀ هفتم متوسطه اول، ص
گیري هنگام خشمگین شدن، نقش مهمـی در سـالمت و   . کنترل احساسات و تصمیم2

یم کنترل هیجانات و احساسات خود را به دست گیـریم،  سازگاري انسان دارد. هر چه بتوان
خشـم خـود را کنتـرل کنـیم، بـا       تري خواهیم داشت و اگر نتـوانیم تر و موفقزندگی سالم

  ).96هاي بیشتري روبرو خواهیم شد(تفکّر و سبک زندگی، پایۀ هفتم متوسطه اول، ص آسیب
  گريتحقیق یا کاوشهاي مهارت چند نمونه از جمالت کدگذاري شدة مؤلّفه

  ارائۀ سؤال 1.5.9
یـا انسـان نیـز دچـار تغییـر هویـت       . هویت انسان از چه چیزهایی تشکیل شده اسـت؟ آ 1

شوند؟ هویت هر موجود از چه چیزهایی تشکیل شده اسـت؟( تفکّـر و پـژوهش، پایـۀ      می
  ).10ششم دبستان، ص

شود؟ آیا هـر  وع می. به نظر شما تفکر یعنی چه؟ تفکر دربارة یک موضوع چگونه شر2
ــی    ــل م ــه عم ــد، عاقالن ــر کن ــه فک ــس ک ــب ک ــد؟(تفکّر و س ــتم  کن ــۀ هف ــدگی، پای ک زن

  ).10ص اول، متوسطه
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  هاي موقعیتی شناسایی تفاوت 2.5.9
. افراد مختلف در مواجهه با یک موقعیت مانند تماشاي یک فیلم، دیدن وقایع و حـوادث،  1

شـود،  حـواس پنجگانـه دریافـت مـی     شنیدن و خواندن سخنان دیگران و آنچه بـه وسـیلۀ  
  ).66ادراکات متفاوتی دارند(تفکّر و سبک زندگی، پایۀ هفتم متوسطه اول، ص 

شود که ما خود را براي مقابله با مشکل امـاده  . اضطراب در برخی از مواقع موجب می2
 المللی با قهرمـان یـک کشـور کشـتی    خواهد در مسابقات بینکنیم. براي مثال، فردي که می

شود مغز به بدن فرمان دهد کـه  بگیرد، اضطراب دارد. اضطراب در چنین شرایطی باعث می
خود را براي مقابله با مشکل آماده کند؛ اما در برخی موارد اضطراب به ویژه براي کسانی که 

هاي روانی شـود(تفکّر و سـبک   قدرت تحمل کمتري دارند، ممکن است سبب بروز آسیب
  ).89سطه اول، ص زندگی، پایۀ هفتم متو

  هاي تبیینی بسط فرضیه 3.5.9
. تفکر مثبت، تسلط داشتن بر خود، دوري از تفکرات منفی، ایمان و توکل بر خداوند، دعا 1

شود که شما بتوانید بر اضطراب خود غلبه کنیـد(تفکّر  و نیایش در هنگام سختی موجب می
  ).89و سبک زندگی، پایۀ هفتم متوسطه اول، ص

تـوزي، خصـومت، تنفـر،    هـاي منفـی نظیـر پرخاشـگري، کینـه     موالً هیجان. خشم مع2
حسادت، رنجش، تحقیر و نارحتی همراه اسـت. افـراد متـدین و معتقـد بـه آداب و مبـانی       

تر از دیگران هستند(تفکّر و سـبک زنـدگی، پایـۀ هفـتم     اخالقی در کنترل خشم خود موفق
  ).95متوسطه اول، ص

  

  نهایی قضاوت عام، میانی و 4.5.9
توانند شجاعانه عقاید خود را ابراز کنند، خیلی زود بازیچۀ دست دیگـران  . افرادي که نمی1

  ). [ قضاوت عام]126گیرند(تفکّر و سبک زندگی، پایۀ هفتم متوسطه اول، صقرار می
گذارد. بیدار . به خواب کافی توجه کنید: خواب کافی بر توانایی یادگیري شما تاثیر می2

زند. سعی کنید هر شب در یاد یا خوابیدن زیاد، الگوي طبیعی بدن شما را به هم میماندن ز
ساعت معینی بخوابید و صبح زود از خواب برخیزیـد(تفکّر و سـبک زنـدگی، پایـۀ هفـتم      

  علّی] -). [قضاوت میانی42متوسطه اول، ص
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ت مختلف بـا  . اختالف بین افراد، بخشی از زندگی است. افراد معموالً دربارة موضوعا3
یکدیگر اختالف سلیقه دارند. دالیل گوناگونی هم براي اختالف در بین افـراد وجـود دارد؛   
اما هنگامی که اختالف به نزاع و درگیري کشیده شود و خسارت مالی و جانی به افراد وارد 
شود، این عمل در اسالم ناپسند خواهد بود(تفکّر و سبک زندگی، پایۀ هفـتم متوسـطه اول،   

  ). [قضاوت نهایی]83ص
ــه   ــدة مؤلّف ــذاري ش ــه از جمــالت کدگ ــد نمون ــاچن ــا  ه ــازي ی ــوم س ــارت مفه ي مه

  اطالعات سازماندهی

  واقعیت نمایی 1.4.5.9
کند، تعداد نکات مثبت یـا منفـی نوشـته    . آنچه نمره یا وضعیت پیشرفت شما را تعیین می1

یــۀ  شــده نیســت بلکــه دقــت و صــداقت شــما مهــم اســت(تفکّر و پــژوهش، پا        
  ).8ص دبستان، ششم
افتد و این موضوعی طبیعی است؛ به شـرطی کـه   . اختالفات در بیشتر مواقع اتفاق می2

کاري یا آسیب رساندن به دیگري نشـود(تفکّر و سـبک زنـدگی،    منجر به ناسزاگویی، کتک
  ).84پایۀ هفتم متوسطه اول، ص

  معیارسازي 2.4.5.9
خطـی، و ...، در کنـار   معیارهاي ساده مانند تمیزي، خـوش رود از . براي ارزیابی انتظار می1

جانبـۀ موضـوع، اسـتفاده از    معیارهاي سطح باالتر مانند داشتن نظرات کامل، بررسـی همـه  
جمالت زیبا، صرف زمان کافی براي انجام فعالیت و ... استفاده کنید(تفکّر و پـژوهش، پایـۀ   

  ).8ششم دبستان، ص
در پرسش از واژگان و جمـالت دقیـق، واضـح و     -ب: . معیارهایی براي پرسش مناس2

بـا خوانـدن    -هاي درسی شـما نباشـد.   پاسخ پرسش در کتاب -روشن استفاده شده باشد. 
ــر و پــژوهش،        ــخ آن پــی برد(تفکّ ــه روش پیــدا کــردن پاس ــش، بتــوان ب پایــۀ  پرس

  ).27ص دبستان، ششم

  تعریف 3.4.5.9
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هـا، عواطـف،   ري، افکار، باورها، ارزش. خودآگاهی یعنی شناخت ما، از خصوصیات ظاه1
هاي ما از چیزهاي مختلف(تفکّر ها و یا نفرتها، عالیق، ترسنقاط قوت و ضعف، خواسته

  ).33و سبک زندگی، پایۀ هفتم متوسطه اول، ص
شـود(تفکّر و  . به رابطۀ صمیمی، داوطلبانه و عاطفی در بین افـراد، دوسـتی گفتـه مـی    2

  ).119توسطه اول، صسبک زندگی، پایۀ هفتم م

  بندي طبقه 4.4.5.9
. در ارتباط کالمی و غیرکالمی همواره چهار عنصر وجود دارد که به آنها عناصـر ارتبـاطی   1

گویند: فرستندة پیام، گیرندة پیام، پیام و بازخورد نسبت به پیام(تفکّر و سبک زندگی، پایۀ می
  ).73هفتم متوسطه اول، ص

-خی از اهداف براي یک روز، یک هفته یا یک ماه تنظیم مـی اند: بر. اهداف سه دسته2
گویند. برخی از اهداف براي یک سال یا دو سال تنظیم شوند به انها اهداف کوتاه مدت می

سـال و   10سال،  5گویند. اما برخی از اهداف براي شوند و به آنها اهداف میان مدت میمی
گویند(تفکّر و سبک زندگی، پایـۀ  لند مدت میشوند و به آنها اهداف بسال تنظیم می 12یا 

  ).47هفتم متوسطه اول، ص
  

  نوشت پی
 

  ارشد است.. این مقاله، برگرفته از پایان نامۀ کارشناسی 1
  

  نامه کتاب
هاي زندگی و تفکـر انتقـادي در برنامـه    هاي مهارت). بررسی میزان توجه به مؤلفه1393احمدي، مجید(

  ارشد). المی مرودشت(پایان نامۀ کارشناسیدرسی تفکر و سبک زندگی پایه هفتم. دانشگاه آزاد اس
 دوم پایـۀ  کـار  کتـاب  آسـمان و  هايهدیه کتاب محتواي تحلیل). «1383مظفر، محمد ( و محسن ایمانی،

، 7، ش3آموزشـی. دورة   نوآوریهـاي  ».1380دینی چـاپ   با تعلیمات مقایسه در  1381 دبستان چاپ
  .115-142صص 

هـاي کودکـان:   ردپـاي مفـاهیم فلسـفی در داسـتان    ). «1389پریرخ، مهري؛ پریرخ، زهره؛ مجدي، زهرا (
مطالعـات کتابـداري و علـم    ». هاي مرتبط با آموزش تفکـر فلسـفی  پژوهشی پیرامون شناسایی مؤلفه

  .  57-80، صص 4اطالعات. دورة سوم، سال شانزدهم، شمارة 
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). بررسی میزان توجه به تفکر خالق در برنامـه درسـی علـوم تجربـی چهـارم و      1389جمشیدي، فریبا (
  کارشناسی ارشد). پنجم دوره ابتدایی. دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت(پایان نامۀ

). بررسی جایگاه تفکر انتقادي در برنامـه ي درسـی تـاریخ معاصـر ایـران در      1389خواجه زاده، رزاق (
 مقطع متوسطه. دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت(پایان نامۀ کارشناسی ارشد).

  اي درسی ایران.ه). تفکّر و پژوهش. تهران: چاپ و نشر کتاب1394دانشور، میترا و غالمحسینی، احمد (
). تفکّر و سبک زندگی(پایۀ هشـتم). تهـران:   1394دانشور، میترا؛ غالمحسینی، احمد؛ اسپیدکار، محبوبه (

  هاي درسی ایران.چاپ و نشر کتاب
). تفکّر و سبک زندگی(پایـۀ هفـتم). تهـران:    1394دانشور، میترا؛ غالمحسینی، احمد؛ اسپیدکار، محبوبه (

  رسی ایران.هاي دچاپ و نشر کتاب
بررسـی تـاثیر روش اجتمـاع    ). «1391رستمی، کاوه؛ ابراهیم رحیمی؛ رسـتمی، ویـدا؛ هاشـمی، سـپیده (    

تفکر و کودك. پژوهشگاه علوم انسانی ». پژوهشی در برنامه فلسفۀ براي کودکان بر خالقیت کودکان
  .14-8و مطالعات فرهنگی، سال سوم، شماره دوم، پاییز و زمستان، صص

مبانی نظري اجتماع کندوکاو بـه عنـوان روش آمـوزش فلسـفه     ). «1388گان، کیوانفر، ارشیا(رشتچی، مژ
  .39-58، صص 69فرهنگ. شماره ». براي کودکان
). بررسی و تحلیـل محتـواي کتـاب تفکـر و پـژوهش ششـم ابتـدایی از دیـدگاه         1393زاد مهر، مجتبی(

  شناسی ارشد).خالقیت گیلفورد. دانشگاه پیام نور تهران(پایان نامۀ کار
دورة  درسـی  هـاي  کتـاب  محتواي تحلیل و تجزیه). «1389چهارباشلو، حسین ( و ابراهیم عمران، صالحی

». راههاي پرورش خالقیت دانش آموزان یکی از خالقیت به منزلۀ هايآموزش ابتدایی برمبناي مؤلفه
  تهران. نوآوري ایران،و مهندسی و مدیریت ) TRIZسومین کنفرانس ملی خالقیت شناسی تریز (

صـفایی مقــدم، مســعود؛ مرعشــی، منصـور؛ پــاك سرشــت، محمــد جعفـر؛ بــاقري، خســرو؛ سپاســی،    
بررسی تأثیر روش اجتماع پژوهشی در برنامۀ آموزش فلسفه به کودکان بر پـرورش  ). «1385حسین(

علـوم تربیتـی و   ». مهارتهاي استدالل دانش آموزان پسر پایۀ سوم راهنمایی مدرسۀ نمونه دولتی اهواز
  .31-54، صص 2روانشناسی. دوره سوم، سال سیزدهم، شمارة 

). تحلیل محتواي کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی بـر اسـاس ابعـاد    1393عبدي الوار، علی رضا (
  تفکر از دیدگاه مارزینو. دانشگاه هرمزگان(پایان نامۀ کارشناسی ارشد).

بررسی جایگـاه تفکـر انتقـادي در کتـاب     ). «1394اکرامی، بهروز(عصاره، علیرضا، خضرسوري، لقمان و 
دومـین کنفـرانس ملـی توسـعه پایـدار در علـوم تربیتـی و        ». کار تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

  .روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
ماه کـودك   کتاب ».فلسفه براي کودکان و نوجوانان -آموزش تفکر«). 1385ناجی، سعید ( و نژاد، مناعلی

  .22-26، صص 104-106 شمارهو نوجوان، 
  رسش. نجاریان. اهواز: و مقدم کودکان، ترجمۀ صفایی به تفکر آموزش ).1385رابرت ( فیشر،
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). نقد و بررسی برنامۀ آموزش فلسفه به کودکان در پایه سوم (پیکسی) بـر اسـاس   1386قضاوي، فاطمه (
  تربیت معلم تهران(پایان نامۀ کارشناسی ارشد).ریزي درسی. دانشگاه اصول برنامه

  ). تفکّر در تعلیم و تربیت، ترجمۀ اسالمی و سیدي. تهران: فرهیختگان.1390لیپمن، ماتیو(
هـاي  تحلیل محتـواي کتـاب  ). «1391مرعشی، سید منصور؛ هاشمی، سید جالل و مقیمی گسک، اعظم (

فلسـفه  «درسـی  بتدایی براساس معیارهاي برنامـه هاي آسمان دوره ادرسی بخوانیم و بنویسیم و هدیه
  .89-69، تفکر و کودك، شماره اول، صص »براي کودکان

). تحلیل محتواي کتاب تفکـر و پـژوهش پایـه ششـم ابتـدایی.      1392هاشمی پور مطلق، طاهره سادات (
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي(پایان نامۀ کارشناسی ارشد).

ابتـدایی.   دوره پـنجم  پایه درسی محتواي کتابهاي در انتقادي تفکر جایگاه ). بررسی1385هاشمی، محمد (
  دانشگاه شیراز(پایان نامۀ کارشناسی ارشد).
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