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 چکیده
 در موجود هایآسیبشناسایی  ، حاضر پژوهش هدف هدف:

 لمیع با مدل مطابق تفکر و سبک زندگی درسی برنامه عناصر

 معلمان درس تفکر و سبک زندگی دیدگاه از کالین، فرانسیس

 .است آموزان بودهدانش و

 هب دستیابی منظوربهکیفی و  پژوهش حاضر با رویکرد روش:

 -فیتوصی روش از زندگی سبک و تفکر درسی برنامه هایآسیب

 ای،کتابخانه منابع اطالعات، آوریجمع یشیوه و تحلیلی

 پژوهش ابزار .شد استفاده علمی معتبر هایسایت مقاالت،

 بود. یافته ساختارنیمه مصاحبه

معلمین درس تفکر و سبک زندگی دوره جامعه آماری شامل 

آموزان پایه هفتم در سال متوسطه اول شهر تهران و دانش

بوده است. برای انتخاب معلمین و دانش 1396-97تحصیلی 

ی اشباع نظری گیری هدفمند و با قاعدهآموزان از روش نمونه

نفر از  15 استفاده شد. به این صورت که بعد از مصاحبه با

آموزان به حد اشباع رسید. برای بررسی نفر از دانش 20و معلمان 

 پایایی از روش برای و بیرونی و روایی از روایی سازه، درونی

 وتحلیلتجزیهجهت  شد. استفاده همکار اعضا و بررسی بررسی

 کدگذاری و بندیمقوله شیوه از مصاحبه از حاصل هایداده

 .گردید استفاده

 در موجود هایآسیب پژوهش، هاییافته براساس ها:یافته

 معلمان، دیدگاه تفکر و سبک زندگی از درسی برنامه عناصر

 و بندیارزشیابی، گروه آموزشی، مواد یادگیری، هایفعالیت

 یادگیری، هایفعالیت آموزان،دانش دیدگاه از و زمان آموزشی

 .است بوده ی آموزشیفضا و زمان مواد آموزشی، ارزشیابی،

 

 شناسی، برنامه درسی، تفکر، سبک زندگیبیآس ها:کلید واژه

 

Abstract  

 

Purpose The present study aimed at evaluating 

thinking and lifestyle curriculum based on 
Francis Klein`s theory from the perspective of 

thinking and lifestyle teachers and students. 
Methods:The research method was 

descriptive-analytical. For collecting data, 

library information, articles, authoritative 

scientific sites and semi-structured interview 

were used. 

 The statistical population was consisted of 

thinking and lifestyle teachers and students of 

the first high school of Tehran in the academic 

year of 1396-97. A targeted sampling method 

was used to select teachers and students.The 

sample was determined by theoretical 

saturation criterion, that after interviewing 

with15 teachers and 20 students, interview was 

saturated. The method of categorization and 

coding was used to analyze the data from the 

interview. 

Methods: According to the findings of the 

research, the damage to the thinking and 

lifestyle curriculum elements from the 

perspective of the teachers, the learning 

activities, the educational materials, evaluation, 

grouping and time of education, and, from the 

students' point of view, the learning activities, 

evaluation, the educational materials, time and 

space of education. 

 

Keywords: Pathology, Curriculum , Thinking, 

Lifestyle 
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 و بیان مسئله مقدمه

 همه پرورش اطّالعات، و ارتباطات هایفناوری ةفزایند رشد و علوم مختلف هایحوزه سریع گسترش با

 و زندگی فردی مختلف هایعرصه به ورود جهت آنان سازیآماده برای نوجوانان و کودکان ةجانب

 شکوفایی که است بدیهی .اندنموده ویژه توجّه آن به جهان کشورهای بیشتر که است امری جمعی،

 انسانی و تجربی فنی، علوم هایداده یادگیری و اطّالعات پردازش به منحصر هاقابلیت و استعدادها همة

 آیند؛ بار رشته یا فن در یک متخصّص و نخبه هاییانسان صورتبه نوجوانان و کودکان تا همگی نیست

 علم تولید در مشارکت تخصصی توان طوربه جامعه افراد همة محیطی، و فردی هایتفاوت دلیلبه زیرا

 کرد ترسیم را ایجامعه توانمی ندارند؛ لیکن را کشور علمی ةتوسع و پیشرفت رشد، در اثرگذاری و

 کشور، آبادانی علمی و توسعة و پیشرفت راستای در علمی نخبگان و متخصّصان تربیت کنار در که

 هاییانسان و برخوردار باشند انسانی و اجتماعی صحیح روابط از مناسبی سطح از آن افراد ةهم

در  آموزیعلمهای سنتی از طرفی، فقدان کارآمدی شیوه .شوند تلقی جامعه برای مؤثّر و سودمند

ابق آموزش مط هایشیوهپاسخگویی به نیازهای دنیای کنونی باعث شده است در بسیاری از کشورها، 

 این با همواره وپرورشآموزش (.Badrian and Rastegar, 2007)نیازهای جدید جوامع متحول شوند 

 هایدرس از غیر دهدمی یاد را چیزهمه هابچه به آموزشی نظام" که است بوده مواجه انتقاد

 نظرانصاحب و آموزشی هاینظامبهداشت،  جهانی سازمان که است بوده علت همین به شاید"زندگی

 به تا اندافتاده زندگی هایمهارتعنوان  تحت ایبرنامه طراحی فکر به 1993 سال از تربیتی

 و منطقی برخورد فردی اجتماعی یا فردی بین فردی، مسائل با چگونه که دهند یاد انآموزدانش

 (.Planning council 2007 ,)دهند  نشان خود از عاقالنه

تألیف کتاب تفکر و  هاآناست که یکی از  شدهانجامبرای رسیدن به این اهداف اقدامات مختلفی     

 یفو تأل ظام آموزشی طراحیدر نمذکور خأل  یل وجودلبه دکتاب سبک زندگی است. به عبارتی این 

 و که در پایه هفتم شودمیاول محسوب  متوسطه در دورهاین کتاب از کتب جدید درسی  شده است.

هشتم )دوره متوسطه اول( در ادامه برنامه درسی تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی، حول دو محور 

این کتب در دو بخش  .تنظیم گردیده استهای زندگی )سبک زندگی( عمده تفکر، آداب و مهارت

ه ژبخش مشترک برای دختران و پسران یکسان است، اما بخش وی. مشترک و ویژه، تدوین شده است

ان ویژه دختر . در بخشاستو در پایه هشتم نیز فقط برای پسران فقط برای دختران  در پایه هفتم

 تدوین گردیده است. "گیآداب پوشش و آراست"و  "در من چگونه است بلوغ"دو درس 

 ، کتاب تفکر و سبک زندگی از نظر ساختاری دارای دو قسمت مقدماتی و اصلی است.طورکلیبه    

 )دروس تجویزی، کندمیدروس است که از یک الگوی سه وجهی پیروی  ایمجموعهبخش اصلی شامل 

 دو درس بلوغ )پایه هفتم(،دروس نیمه تجویزی یا انتخابی و دروس اختیاری(. در بخش ویژه دختران 

تعداد دروس برای دختران  کهاین منظوربهو آداب پوشش جزو دروس تجویزی برای دختران است و 

 دکنمیاز چهار درس به دو درس کاهش پیدا  هاآنتعداد دروس انتخابی برای  و پسران یکسان باشد،
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(, 2008 Planning council.)  که گستره وسیعی  اندرسیدهامروزه کشورهای سراسر جهان به این نتیجه

ای آموزان برای آیندهپایه جهت آماده کردن دانش هایمهارتهای تفکر و ، مهارتهاقابلیتاز 

شان را از خود است. برای دستیابی به این مهم یادگیرندگان باید آگاهی موردنیاز بینیپیشغیرقابل

برای درک (. ,Esmaeilzadeh and Karimi 2016ران و یادگیرندگان گسترش دهند )متفک عنوانبه

 رسدیمای آن ضروری به نظر ابعاد مختلف کتاب تفکر و سبک زندگی ارائه تصویری از مفاهیم پایه

 شود.که در ادامه به آن اشاره می

از یک سری مقدمات، نتایجی را به روش حل مسئله، قیاس،  کهاینتفکر یعنی توانایی انسان در     

 چنینهم (.,Ravan and Moafi 2013جانبه نگری و خالقیت ذهنی کشف کند )استقراء، آزمایش، همه

های آن در ثابت در تفکر، احساس و عمل است که ریشه وبیشکمسبک زندگی در حقیقت الگویی 

های والدین، وضعیت غیرهایی مانند سالمت و ظاهر فرد، نگرشو تحت تأثیر مت شودمیخانواده ساخته 

 Ravan and)اقتصادی و اجتماعی خانواده و شکل زندگی جمعی خانواده و نقش جنسیتی قرار دارد 

Moafi, 2013.)  سبک زندگی شامل عناصری است که تا حد زیادی در ارتباط با هم بوده و تشکیل

هایی از زندگی انسان سبک زندگی به جنبه هایمؤلفه. به عبارتی دهندمیمند را یک مجموعه نظام

که فرد، بر حسب ذوق و سلیقه خود و یا گروهی که در آن عضو است، در موردش  شودمیمربوط 

 (.Mahdavi Kani, 2008) زندمیدست به انتخاب 

اس شادمانی در زندگی هایی است که برای موفقیت و احسهای زندگی نیز آن نوع تواناییمهارت    

آداب و  طورکلیبه (.Khosravi, Fathi Vajarkhah and Ashtiani, 2014) باشندمی موردنیازروزمره، 

های فردی و اجتماعی به شکل غلبه بر چالش منظوربههای ذهنی و عملی، های زندگی، تواناییمهارت

های زندگی زش مهارتآمو روازاین .(Planning council 2007 ,) آورندمیبرای انسان فراهم  مناسب را

ها، تقویت رفتارهای متناسب با مشکالت و موانع سالمتی و ارتقای ها، ارزشناسب نگرشباعث تغییر م

 شودمیرویارویی با شرایط زندگی  توانمندی افراد درباعث  چنینهمبهداشت روانی شده و 

(Kakavandi and Shojaei, 2016.) در  شدهتعیینرسیدن به اهداف از پیش  منظوربهیقین  طوربه

های درسی یکی از درس تفکر و سبک زندگی باید از برنامه درسی مشخصی پیروی کرد. برنامه

در  آموزشی هایرسالترا در راستای تحقق  انکاریغیرقابلعناصر آموزشی هستند که نقش  ترینمهم

 .کنندمیهمه مقاطع ایفا 

نظر و اجماع وجود ندارد سی اتفاقنظران برنامه درا عناصر برنامه درسی میان صاحبدرباره اجزاء ی     

های گیرد. برنامه درسی به همه جنبهمیو دامنه وسیعی از کمترین تا بیشترین عناصر را در بر

تدوین مقاصد و بردارنده مواردی چون وضعیت جاری، های درسی رسمی که دربرنامه فرایندهای

 و ساختار، تنظیم فعالیت یادگیری و روش تدریس، تدوین راهبردهای درباره محتوا تصمیمات اهداف،

 ,Momeni Mahmoueiهای درسی است، اشاره دارد )برنامههای بازنگری روش ارزیابی وو سنجش 

2011.) 
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Francis Klein, 1991) ) دکه عبارتن کندمیدرسی معرفی برنامه  دهندهتشکیلنه عنصر را عناصر 

های یادگیری، فضا، زمان و ، فعالیتآموزشیبندی، مواد ، گروهاهداف، محتوا، راهبردهای تدریس از:

این عناصر ابعاد یک برنامه درسی یا ابزار ذهنی کسانی به (.Mehrmohammadi, 2017ارزشیابی )

سروکار دارند، هرقدر میزان هماهنگی و همخوانی این عناصر بیشتر  ریزیبرنامهکه با  آیدمیشمار 

های بالقوه برنامه هر عنصر به شکل مطلوب ارائه و اجرا شود، امکان به فعلیت درآمدن توانمندی و باشد

الزم به ذکر است که در  (.Samadi, Javadipour and Lotfi, 2014) یابدمیافزایش  موردنظردرسی 

 شده است. هعناصر نه گانه کالین در برنامه درسی مبنا قرار دادپژوهش حاضر، 

قوالت م بینیپیش رغمعلیبررسی اجمالی آموزش کتاب تفکر و سبک زندگی گویای آن است که     

 انتومین روازاینو  شودمیکامل انجام ن طوربهان آموزدانشمتنوع در این کتاب، یادگیری آن از طرف 

ست که مسئله فوق ضرورتی ا شناسیآسیبتغییر نگرش و تثبیت رفتار را در ایشان انتظار داشت. لذا 

دانش کافی  عمدتاًنشانگر آن است که معلمان  هاپژوهش هش به آن پرداخته شده است.ودر این پژ

 توانندنمیدر خصوص برنامه درسی تفکر و سبک زندگی ندارند ، همچنین در بخش مهارتی نیز 

ان نسبت به تفکر و سبک زندگی نگرش مناسبی آموزدانش، روازاینان را ترغیب نمایند و آموزدانش

 هایشستن نتایج به کتاب نیز همخوانی وجود ندارد. یافتهاختصاص. بین محتوا و ساعات اندنکردهپیدا 

این درس که ایجاد فرصت جهت که هنوز رویکرد اصلی  با معلمان این درس بیانگر آن است اندیشیهم

روشن نشده است. از نظر اجرای روش هاآندقیق برای  طوربههای اساسی تفکر است تقویت مهارت

آموزشی روشنی از جانب  هایپیامان آموزدانشدر برنامه درسی،  شدهارائهیادگیری  –های یاددهی 

باشد  معلمان نیاز پاسخگوی دتوانمین باید طور کهآن معلم راهنمای کنند و کتابمعلم دریافت نمی

(Tourani, 2014.) 

را زی گرددبازمیبخشی از مشکالت مرتبط با تدریس این درس به عدم تربیت مناسب معلمان     

های ند مهارتتوانمین طبعأ ،اندندیدههای الزم را معلمانی که به روش سنتی تدریس کرده و آموزش

اگر معلم  ،"تفکر و سبک زندگی" ازجملههای مهارت محور مورد درس در را آموزش دهند. موردنیاز

را ایجاد  هامهارتکمک کرده و در وی این  آموزدانشد به توانمین های الزم را نداشته باشد،مهارت

در پژوهش دیگری که با هدف ارزشیابی از بسته آموزشی تفکر و سبک زندگی  (.Karimi, 2015کند )

 روش تدریس، ساعات نتایج حاکی از ضرورت انجام اصالحات در کتاب، است، شدهانجامپایه هفتم 

ی فوق هاپژوهشاز  آنچه (.Tourani, 2014) استآموزش معلمان این درس  چنینهمتدریس و 

 هاینظامهای مهم آموزشی در آن است که اگرچه آموزش تفکر و سبک زندگی یکی از حوزه آیدمیبر

شود، اما در حال حاضر از کیفیت آموزش و بازدهی آن رضایت چندانی تعلیم و تربیت محسوب می

 هابرنامهحکایت از فاصله فراوان میان اهداف و  شدهانجامهای وجود ندارد. مشاهدات میدانی و پژوهش

 از طرفی و نحوه اجرای آموزش کتاب تفکر و سبک زندگی از طرف دیگر دارد.
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 در زندگی سبک و تفکر درسی برنامه شناسیآسیب "ضر با توجه به هدف خود که حا پژوهش    

 زیر پرداخته است: سؤاالتبود به بررسی  "اول متوسطه دوره

 از درسی برنامه گانه نه به عناصر توجه آموزش تفکر و سبک زندگی با برنامه در موجود هایآسیب -1

 اند؟ کدام معلمان دیدگاه

 درسی از برنامه گانه نه به عناصر توجه آموزش تفکر و سبک زندگی با برنامه در موجود هایآسیب -2

 اند؟ کدام انآموزدانش دیدگاه
 

 پژوهش شناسیروش

 لیتحلی -توصیفی روش از زندگی سبک و تفکر درسیبرنامه شناسیآسیب جهت کیفی و روش پژوهش

 رد و شد استفاده علمی معتبر هایسایت و مقاالت ای،کتابخانه منابع اطالعات، آوریجمعة شیو از و

 عمل به هفتم پایه )دختر و پسر( آموزاندانش و زندگی سبک و تفکر درس معلمان با مصاحبه ادامه

ان آموزدانش، معلمین درس تفکر و سبک زندگی دوره متوسطه اول شهر تهران و جامعه آماری .آمد

ها در انجام مصاحبه و گردآوری داده منظوربهبوده است که  1396-97پایه هفتم در سال تحصیلی 

 آموزاندانش برای و یافتهساختار نیمه مصاحبه معلمان برای پژوهش ابزاراین پژوهش شرکت داشتند. 

مند استفاده شده گیری هدفآموزان از روش نمونهبرای انتخاب معلمین و دانش .است بوده باز مصاحبه

در انتخاب معلمان سعی شد افرادی که اطالعات و تخصص بیشتر در مورد درس تفکر و سبک  است.

 از گیرینمونهزندگی دارند و حاضر به همکاری بودند، گزینش شوند و مورد مصاحبه قرار گیرند. با 

آوری اطالعات گیری و جمعنفر معلم، اشباع اطالعاتی حاصل شد و به همین دلیل فرایند نمونه 15

 پایان گرفت.

های بیشتری نسبت به آموزان، سعی شد افرادی انتخاب شوند که دارای چالشدر رابطه با دانش    

 تفکر درس در تحصیلی اول سال نیم در 14 از ترپایین نمره کسب) دروس تفکر و سبک زندگی بودند

آموزان از مدیران مدرسه و شناسایی این دانش، برای مصاحبه انتخاب شوند. در (زندگی سبک و

ان، آموزدانشنفر از  20از  گیرینمونهمعلمین درس تفکر و سبک زندگی نظرخواهی به عمل آمد. با 

 گیری و مصاحبه با افراد پایان پذیرفت.اشباع اطالعاتی حاصل شد و به همین علت فرایند نمونه

پس از دستیابی به  شوندگانمصاحبهدر این مطالعه روایی درونی فرم مصاحبه با افزایش تعداد     

نفر  3نفر منتج به اشباع اطالعاتی گردید ولی با  12اشباع اطالعاتی تأمین شد )در مصاحبه معلمان با 

 5ردید ولی با نفر منتج به اشباع اطالعاتی گ 15ان با آموزدانشدیگر نیز مصاحبه شد و در مصاحبه 

تأمین روایی بیرونی، چندین بار مراحل تحلیل  منظوربهنفر دیگر نیز مصاحبه انجام شد(. همچنین 

این  راننظصاحبصورت گرفته توسط پژوهشگر مرور گردید. روایی محتوایی آن نیز توسط چند نفر از 

 حوزه، مورد تأیید قرار گرفت.
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توان با استفاده از است که می شده ارائههایی روش ،هابرای تحلیل اطالعات حاصل از مصاحبه    

های حاصل برای تحلیل داده طورمعمولبهرا تحلیل کرد.  شوندگانمصاحبههای ها و دیدگاه، گزارههاآن

داده دهیسازمانها، سازی دادهشود که عبارتند از: فراهماز مصاحبه از چند مرحله یا گام استفاده می

ها از طریق کدگذاری و متمرکز و ترکیب کردن کدها و در ها در قالب مقولهتخلیص داده ها، تقلیل و

ها این طریق مصاحبه به (.Creswell, 2009تصویر، جدول یا بحث ) صورتبهها نهایت، ارائه داده

مقوله های افراد،سازی گفتهحضوری و با استفاده از تلفن همراه ضبط گردید و سپس با پیاده صورتبه

های مربوط قرار گرفت و در نهایت یافتهها در مقولهو سپس موارد مطرح شده و گزاره شدهانجامبندی 

 ها ارائه گردیده است.

 شدهینتعی هایمقوله و مطالب خالصه دادن قرار با معلمان با یافتهساختار نیمه مصاحبه فرم پایایی    

 بررسی جهت به. است شده بررسی آنان نظرهایاعمال و پژوهش هایروش به آگاه نفر سه اختیار در

 صاحبهم به توجه با نیز هاآن و گرفت قرار( معلمان) هاشوندهمصاحبه اختیار در تحلیل نتایج نیز اعضا

 .گذاشتند صحه نتایج بر خود، تجارب و

 

 های پژوهشیافته

 انجام با زندگی سبک و تفکر درسی برنامه هایآسیب به دستیابی منظوربه ابتدا پژوهش این در 

سپس  .شد آوریجمع رابطه این در ایشان نظرات مذکور، درس آموزاندانش و دبیران از مصاحبه

 بیان رابطه این در گردید و در آخر مشاهدات پژوهشگر استخراج عواملی اسنادی هایپژوهش براساس

 است. شده

 

 برنامه درسی تفکر و سبک زندگی در مصاحبه با معلمان شناسیآسیب

 نسیس کالین درالگوی فرا بندیطبقهاز عناصر برنامه درسی،  شدهارائههای ترین برداشتیکی از کامل

است. در این مدل عناصر برنامه درسی در قالب  "مطالعه نظام مدرسه"سوم به مدل برنامه درسی مو

های یادگیری، راهبردهای عبارتند از: اهداف، مواد آموزشی، محتوا، فعالیتعنصر بیان شده است که  9

 بندی، زمان، فضا.تدریس، ارزشیابی، گروه

ای با حضور معلمان گروه نمونه به تشریح این عناصر پرداخته شد و از ایشان خواسته شد در جلسه    

 و سبک زندگی توجه داشته باشند. عناصر برنامه درسی تفکر تا در هنگام مصاحبه به ابعاد مختلف

 اهم مطالبی که در این جلسه برای ایشان تشریح شد در جدول زیر آورده شده است:
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 و تشریح ابعاد آن تفکر و سبک زندگیعناصر برنامه درسی  (:1) جدول

  ردیف
 برنامه عناصر

 درسی

 
 تشریح ابعاد عناصر برنامه درسی

 اهداف  1
 آموزاندانش نیازهای با اهداف تناسب - 

 جامعه نیازهای با اهداف تناسب -

 مواد آموزشی  2

 آموزاندانش عالیق با آموزشی مواد تناسب- 

 آموزشیکافی بودن منابع و مواد کمک -

 آموزانتناسب مواد آموزشی با معلومات، تجارب و آمادگی دانش -

 محتوا  3

 جامعه وضعیت کنونی با محتوا تناسب- 

 آموزاننیازهای دانش با محتوا تناسب -

 های الزم برای زندگیهای تفکر و مهارتآموزان با شیوهآشناسازی دانش -

 ارتباط منطقی میان مفاهیم مندرج در محتوا-

4  
های فعالیت

 یادگیری

 یادگیری هایفعالیت طریق از عملی هایتمرین فرصت سازیفراهم- 

 آمادگی و فعلی تجارب و معلومات عالیق، نیازها، با هافعالیت تناسب-

 آموزاندانش

 هافعالیت انتخاب آموزان دردانش سهیم شدن-

5  
راهبردهای 

 تدریس

 یادگیری فرایند در آموزدانش درگیر شدن- 

 سازی عملی جهت ایجاد مهارت در یادگیرندهبستر-

 شایستگی معلمان جهت پیشبرد راهبردهای تدریس-

 یادگیرنده در امر یادگیرینحوه و میزان مشارکت -

 ارزشیابی  6

 های متنوع ارزشیابیامکان استفاده از روش- 

 مشارکتی ارزشیابی هایشیوه به گرایش-

 ایمرحله ارزشیابی -

 خودارزیابی-

 بندیگروه  7

 های کوچک و بزرگ(گروهی )گروه هایفعالیت کارگیریبه- 

 گروهآموزان در انتخاب دانش عالیق به توجه-

 تصادفی مشترک یا ویژگی یک گروه براساس اعضای انتخاب-

 زمان  8

 کمیت زمان- 

 کیفیت زمان-

 مدیریت زمان-

 فضا  9

 آموزشی فضای کیفیت- 

 آموزشی فضای کمیت-

 مدرسه از خارج آموزشی فضای-
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دبیران تفکر و سبک نفر از  15 با یافته، ساختار نیمه و حضوری صورتبهبرای انجام این مطالعه     

به غنای اطالعاتی و تکراری  دنیرس ،15زندگی مصاحبه انجام شد. پس از پایان مصاحبه با نفر شماره 

 پایان پذیرفت. هاداده آوریجمعشدن محرز شد، به همین دلیل فرایند 

 
 یافتهساختار نیمه هایمصاحبه هایپاسخ از شده استخراج فرعی و اصلی طبقات (:2) جدول

 درصد  فراوانی  فرعی( )طبقات طبقه زیر  طبقه اصلی  ردیف

 

1 

 

ناکافی بودن 

زمان جلسات 

برای آموزش و 

 یادگیری درس

 آموزانها برای دانشفقدان فرصت الزم جهت تمرین مهارت -1 

فقدان زمان الزم برای تدریس کامل محتوای در نظر گرفته  -2

 شده

 محدودیت زمانحذف برخی از مباحث کتاب به دلیل  -3

عدم امکان استفاده از فضای بیرون از کالس به دلیل  -4

 محدودیت زمانی

 
11 

10 

9 

10 

 

 

3/73 

6/66 

60 

6/66 

 

 

2 

عدم سازگاری  

های فعالیت

یادگیری با 

عالئق، نیازها، 

معلومات و 

تجارب 

 آموزاندانش

 های یادگیریآموزان در انتخاب فعالیتشرکت ندادن دانش -1 

 شدههای یادگیری ارائهآموزان به فعالیتعالقه نداشتن دانش -2

های یادگیری به دلیل آموزان از فعالیتگیری دانشعدم بهره -3

 کافی نبودن دانش پایه

های آموزان در اجرای برخی از فعالیتعدم توانایی دانش -4

 یادگیری

 
7 

7 

6 

 

7 

 

 

6/46 

6/46 

40 

 

6/46 

 

 

3 

 

 
 

کاربست 

محدود شیوه

های ارزشیابی 

مشارکتی، 

ارزشیابی 

ای و مرحله

 خودارزیابی

ز و آموعدم گرایش ارزشیابی به سمت شیوه مشارکتی دانش -1 

 معلم

آموزان در طول آموزش های دانشعدم توجه کافی به گزارش -2

 درس

آموزان توسط عدم ثبت نتایج مشاهدات عملکرد دانش -3

 معلمان

منظور انجام خودارزیابی معلم بهریزی صحیح عدم برنامه -4

 آموزاندانش

 های سنتی ارزشیابی )ارزشیابی پایانی(استفاده از شیوه-5

 

9 

7 

6 

5 

 

10 

 

60 

6/46 

40 

3/33 

 

6/66 

 

4 

 

 

کمبود امکانات 

 آموزشیکمک

 افزار مناسبعدم استفاده از فیلم، پوستر و نرم -1 

نمایش  های صوتی، تصویری موردنیاز جهتنبود سیستم -2

 فیلم

 عدم وجود فیلم، پوستر و رسانه مناسب جهت آموزش -3

 افزارهای مناسب جهت آموزش درسعدم وجود نرم -4

 
7 

8 

10 

12 

 

6/46 

3/53 

6/66 

80 
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5 

 

 

عدم استفاده از 

های فعالیت

گروهی 

 آموزاندانش

 آموزاندلیل تعداد زیاد دانشهای گروهی بهعدم اجرای برنامه -1 

های گروهی به دلیل محدودیت فضای اجرای برنامهعدم  -2

 هاکالس

های گروهی به دلیل نگرانی از استفاده معلمان از فعالیتعدم -3

 بر هم خوردن نظم کالس

امکان استفاده از فضاهای دیگر مدرسه در صورت عدم -4

 های گروهیاستفاده از فعالیت

 

8 

10 

10 

 

11 

 

3/53 

6/66 

6/66 

 

3/73 

 

 

6 

 

 

کمبود معلم 

متخصص و 

مند برای عالقه

 تدریس

 های ضمن خدمت برای معلمانکمبود آموزش -1 

عدم تربیت معلمان متخصص درس تفکر و سبک زندگی به  -2

 تعداد کافی

 استفاده از معلمان دروس دیگر برای آموزش این درس -3

های عالقه نداشتن برخی از معلمان برای اجرای فعالیت -4

 یادگیری

 شناخت کافی معلمان از اصول علمی ارزشیابیعدم -5

 

11 

12 

10 

6 

4 

 

3/73 

80 

6/66 

40 

6/26 

 

 درسی برنامه هایآسیب عنوانبه اصلی، طبقه 6 و فرعی طبقه 26 تحت کد 15 پژوهش هایداده از    

 .گردید بندیمقوله و استخراج استقرایی، روش به معلمان دید از زندگی سبک و تفکر

یکی از عناصر  عنوانبهعنصر زمان  ناکافی بودن زمان جلسات برای آموزش و یادگیری درس: -1 

در  کنندگانمشارکتتجربه  حالنیباا ریزی است.برنامه درسی مستلزم توجه کافی در فرایند برنامه

 کمبود زمان در نظر گرفته شده برای درس تفکر و سبک زندگی است. دهندهنشاناین پژوهش 

محدود  زمانمدتکنم هیچ معلمی بتونه در این فکر نمی"بیان داشت:  7ونده شماره شمصاحبه    

 ."کار کنه هابچهاین همه مطلب و تمرین را با 

چون خیلی زمان کمه من خیلی وقتا مجبور می شم از خیر "عنوان کرد: 11شونده شماره مصاحبه    

 ."مچند تا مبحث بگذرم تا بتونم کتاب را جلو ببر

یکی از  آموزان:، معلومات و تجارب دانشازهاین های یادگیری با عالئق،سازگاری فعالیتعدم -2

 ف است.ان در ابعاد مختلآموزدانشدر پیشبرد اهداف آموزشی، توجه به شرایط  مؤثرعوامل  ترینمهم

یادگیری، وضعیت  هایفعالیتاذعان داشتند که در بسیاری از  شوندگانمصاحبهاکثر  حالبااین

 شود.دقیق در نظر گرفته نمی طوربهان آموزدانش

های کالسی را انجام بدن، تونن فعالیتنمی هابچهخیلی وقتا "بیان داشت: 2شونده شماره مصاحبه    

 ."تونن انجام نمیدننخوان چون نمی کهایننه 

رو  شدهبینیپیشهای از فعالیتآموزان خیلی دانش"نیز اعتقاد داشت:  12نده شماره شومصاحبه

 ."دوست ندارن که انجام بدن برای همین از زیرش طفره میرن

ای و خودارزیابی: امروزه صاحبهای ارزشیابی مشارکتی، ارزشیابی مرحلهکاربست محدود شیوه -3

ناسایی شنظران برآنند که ارزشیابی باید با ارائه بازخوردهای الزم به یادگیرنده کمک کند تا ضمن 
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اما اغلب مصاحبه؛ نقاط ضعف و قوت خود بتوانند در مسیر تحقق اهداف یادگیری حرکت نمایند

تواند پاسخگوی نیازهای درس شوندگان در این پژوهش بر این باور بودند که ارزشیابی کنونی نمی

 تفکر و سبک زندگی باشد.

آموزان در کالس کار سختیه عملکرد دانشثبت مشاهدات و  "عنوان کرد: 6شونده شماره مصاحبه    

 ."و ارزشیابی به همون شکل سنتی و امتحان پایانی راحتره

های مباحث مربوط به دلیل زمان محدود و پیچیدگیبه"نیز بیان داشت: 9شونده شماره مصاحبه

 ."شودمیها نخودارزیابی معموأل چندان توجهی به این موضوع در کالس

اصلی مهم در  عنوانبه آموزشیکمکامروزه استفاده از امکانات  :آموزشیمکککمبود امکانات  -4

که در مدارس  داشتنداذعان  دهندگانپاسخگیرد. لیکن اغلب قرار می موردتوجهریزی درسی برنامه

 الزم و کافی برای تدریس مطلوب درس وجود ندارد. آموزشیکمکامکانات 

های صوتی و تصویری الزم سیستم اصالًتوی بعضی کالسای ما "عنوان کرد: 1شماره  شوندهمصاحبه

نمیشه ازشون  اصالًاند و پیدا نمیشه، اون کالسایی هم که سیستم دارند، سیستماشون قدیمی و خراب

 ."استفاده کرد

م باید به برای اجرای مطلوب آموزش در این درس، معل"نیز بیان داشت: 8شماره  شوندهمصاحبه    

های مناسب دسترسی داشته باشه که متأسفانه در اغلب مدارس ابزارهایی مثل فیلم، پوستر و پمفلت

 ."اینها وجود نداره

آموزان های گروهی در بین دانشاستفاده از فعالیت آموزان:های گروهی دانشاستفاده از فعالیتعدم -5

د در پیشبرد نتوانمیشده و در نتیجه اعضای گروه  نفسعزتموجب پیشرفت تحصیلی بیشتر و افزایش 

دهندگان نظرشان این است که در این درس از فعالیتاهداف آموزشی نقشی مؤثر ایفا کنند. اکثر پاسخ

 .شودمیهای گروهی استفاده ن

را  هاآنآموز معلم بتونه مگه میشه با این تعداد زیاد دانش"گفته است:  14شماره  شوندهمصاحبه    

 ."های کوچک تقسیم کنه و با اونا کار گروهی انجام بدهبه گروه

 هابچهها اونقدر کوچیکه که حتی فضای بعضی از کالس"عنوان کرد: 10شماره  شوندهمصاحبه     

 ."ها کارگروهی انجام بدیهم زورکی توی کالس جا میشن چه برسه بخوای با اون

های آموزشی و تربیتی کلیدیدر اجرای برنامه برای تدریس: مندعالقهکمبود معلم متخصص و  -6

شوندگان در این پژوهش اعتقاد دارند که معلم مصاحبه وجودبااین. کندمیترین نقش را معلم ایفا 

 مند برای تدریس این درس خیلی کم است.متخصص و عالقه

ای به درس ندارند عالقه کهاینبعضی از همکاران به خاطر "عنوان کرد: 13شونده شماره مصاحبه    

هایی مثل ریاضی و علوم و خیلی وقتا زمان آن را برای درس گیرندنمیآن را خیلی هم جدی 

 ."گذارندمی
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چون این یک درس مهارت محوره پس معلم اول باید "نیز بیان داشت: 8شونده شماره مصاحبه    

آموز منتقل کنه ولی متأسفانه این آموزشدانشخودش این مهارت را آموزش دیده باشه تا بتونه به 

 ."ها به خیلی از معلمان داده نشده

دریافت که برخی از طبقات  توانمیهای معلمان با استخراج و بررسی اطالعات مربوط به پاسخ    

 نوانعبه هاآنکه این امر گویای اهمیت بیشتر  باشندمیاصلی از درصد فراوانی بیشتری برخوردار 

. براین اساس ترتیب طبقات اصلی و به استهای موجود درس تفکر و سبک زندگی نزد معلمان یبآس

ناکافی بودن زمان جلسات برای آموزش های موجود از نظر معلمان عبارتند از: عبارتی مشکالت آسیب

 کمبود(، 95/64) انآموزدانش یگروه یهاتیفعال از استفاده عدمدرصد(،  63/66و یادگیری درس )

 کاربست(، 3/57) سیتدر یبرا مندعالقه و متخصص معلم کمبود(، 62/61) آموزشیکمک امکانات

سازگاری فعالیت(، عدم3/49ی )ابیخودارز و ایمرحله یابیارزش ،یمشارکت یابیارزش یهاوهیش محدود

 هامصاحبه از حاصل نتایج (.95/44ان )آموزدانشهای یادگیری با عالئق، نیازها، معلومات و تجارب 

 مناسب نسبتاً معلمان دیدگاه از محتوا و آموزشی مواد اهداف، قبیل از عناصری که است آن گویای

 .است شدهارزیابی

 

 آموزانشناسی برنامه درسی تفکر و سبک زندگی در مصاحبه با دانشآسیب

. شد انجام مصاحبه هفتم پایه آموزاندانش از نفر 20 با باز، و حضوری صورتبه مطالعه این انجام برای

 همین به شد، محرز شدن تکراری و اطالعاتی غنای به دنیرس ،20 شماره نفر با مصاحبه پایان از پس

 .پذیرفت پایان هاداده آوریجمع فرایند دلیل

 
 باز هایمصاحبه هایپاسخ از شده استخراج فرعی و اصلی طبقات (:2)جدول 

  فرعی( )طبقات طبقه زیر  طبقه اصلی  ردیف
فراوان

 ی
 

درص

 د

 

1 
 

 مواد نیب تناسب عدم

 در مورداستفاده یآموزش

 سبک و تفکر درس کالس

دانش قیعال با یزندگ

 آموزان

 

 آموزشی مناسبفقدان ابزارهای کمک -1

 ها و تصاویر جذاب در کتاب درسیکمبود عکس -2

عدم ارائه توضیحات کافی در بعضی از مباحث  -3

 کتاب

 

15 

14 

15 

 

 

75 

70 

75 

 

 

2 

 

 یهاتیفعال یسازگار عدم

 با شده انتخاب یریادگی

 معلومات و قیعال ازها،ین

 آموزاندانش

 

های آموزان به فعالیتعالقه نداشتن دانش -1

 شدهیادگیری ارائه

 یاجرا در آموزاندانش ییتوانا به توجه عدم -2

 یریادگی یهاتیفعال از یبرخ

های جهت انجام فعالیتعدم وجود زمان کافی  -3

 یادگیری

 

13 

 

14 

 

14 

 

 

65 

 

70 

 

70 



222   شناسی برنامه درسی تفکر و سبک زندگیآسیب... 

 

 

3 

 

 

 تجارب از استفاده عدم

 یفضاها و یطیمح

 و کالس از خارج یآموزش

 مدرسه

 

 محدودیت فضای آموزش کالس درس -1

از فضاهای دیگر مدرسه به غیر از  استفادهعدم  -2

 کالس

 عدم برگزاری اردوهای آموزشی و گردش علمی -3

 

9 

10 

12 

 

45 

50 

60 

 

4 
 

 جلسات زمان کفایتعدم

 یریادگی و آموزش یبرا

 درس میمفاه

 

فقدان زمان مناسب جهت انجام تمرینات  -1

 کالسی

عدم وجود زمان کافی برای تدریس مطالب  -2

 کتاب

حذف بعضی از مباحث کتاب به علت محدودیت  -3

 زمان

 

11 

12 

11 

 

 

55 

60 

55 

5  

 یابیارزش وجود عدم

 مرحلهبهمرحله و ینیتکو

 سبک و تفکر درس

 یزندگ

 

 استفاده واحد از شیوه ارزشیابی پایانی -1

 آموزانهای دانشعدم توجه کافی به گزارش -2

 های مستمرعدم استفاده از ارزشیابی -3

 

 

8 

12 

9 

 

 

40 

60 

45 

 

 از. شد هاداده تکرار و اشباع اطالعاتی، غنای به دستیابی موجب آماری هاینمونه با مصاحبه    

 تفکر درسیبرنامه هایآسیب عنوانبه اصلی، طبقه 5 و فرعی طبقه 15 تحت کد 20 پژوهش هایداده

 .گردید بندیمقوله و استخراج استقرایی، روش به آموزاندانش دید از زندگی سبک و
 

 انآموزدانشدرس تفکر و سبک زندگی از دیدگاه  هایآسیبمربوط به  هایمقوله (:3)جدول 

 های مصاحبهنمونه  هامقوله

عدم تناسب بین -1

مواد آموزشی 

مورداستفاده در 

کالس درس تفکر و 

سبک زندگی با 

 آموزانعالیق دانش

 ما فقط از مطالب کتاب برای درسمون استفاده می کنه تازه معلم :8آموز کد دانش1-1 

های خوب و پوسترهای دارم فیلممثالً من دوست  بخونیم را کتاب مطالب همه رسیمنمی

 قشنگ هم در رابطه با درسمون نشون بدن و مطالب کتاب را کامل درس بدن

 هایی که توی کتابمون آمده برامون جالب نیستها و شکل: عکس14آموز کد دانش1-2

کتابمون خیلی خالصه است معلم میتونه از فیلم، اسالید یا  مطالب :12آموز کد دانش1-3

 درسی استفاده کنه که ما بتونیم با هم فیلم را ببینیم و نظر بدیمککتاب کم

سازگاری  عدم-2

 هایفعالیت

یادگیری انتخاب 

شده با نیازها، 

عالیق و معلومات 

 آموزاندانش

از ما تو کالس نمیپرسن چه کاری بهتره انجام بدیم یا نه  اصالً :16آموز کد دانش 2-1 

 معموأل کارهایی هم که معلم میگه برامون جالب نیست

ها و کارایی که معلم ازمون می خواد برامون سخته ما دوست تیفعال :1آموز کد دانش 2-2

 داریم کارایی را که در توانمون هست انجام بدیم

ا فرصتمون خیلی کمه برای کارایی که معلم میگه انجام ی وقتلیخ :6آموز کد دانش 2-3

 بدیم و وقت زود تموم میشه و ما کارو نتونستیم انجام بدیم

استفاده از عدم -3

تجارب محیطی و 

 دوست تو کالس خیلی زیاده و کالسامون خیلی کوچیکه، تعدادمون :4آموز کد دانش3-1 

 داریم بریم بیرون از مدرسه بریم بازدید و گردش علمی و بهتر با موضوعات آشنا بشیم
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فضاهای آموزشی 

 خارج از مدرسه

مون یک وقتایی هم به غیر از کالس از جاهای دیگر مدرسه کاش :13آموز کد دانش3-2

 هم میشد استفاده کرد که برامون تازگی داشته باشه

ز نزدیک ببینیم و برامون اردو داریم مواردی را که معلم میگه ا دوست :9آموز کد دانش3-3

 صورت واقعی بهمون نشون بدهبذارن که معلممون بتونه به

کفایت زمان عدم-4

جلسات برای 

آموزش و یادگیری 

 مفاهیم درس

وقت کالسمون کمه معلم مجبوره خیلی سریع مطالب را درس  چون :2آموز کد دانش4-1 

 میفهمینمبده و برای همین ما خیلی از حرفاشو 

: چون زمان کالسمون زیاد نیست معلم نمی تونه هم درس بده هم 15آموز کد دانش4-2

 به ما تمرین بده برای همین مطالب خوب فهمیده نمیشه

وقت کم میارن که بعضی از جاهای کتاب را درس  قدرآن هامعلم: 18آموز کد دانش 4-3

 نمیدن

عدم وجود -5

ارزشیابی تکوینی و 

مرحله بهمرحله

تفکر و سبک  درس

 زندگی

معموأل نمیرسه هر جلسه مطالب جلسه قبل را ازمون بپرسه و  معلم :8آموز کد دانش 5-1 

سر امتحان، مطالب خیلی زیاد میشه و نمی تونیم خوب مطالبو  دفعهکمرور کنه و میگه ی

 یاد بگیریم

 س تأثیر نداره: ما این همه کار کالسی انجام میدیم هیچکدوم در کال11آموز کد دانش 5-2

دوست داریم توی چند مرحله و چند دفعه از ما امتحان گرفته  ما :5آموز کد دانش 5-3

 بشه که در آخر خیلی سنگین نشه

 

 قاتطب از برخی که توان دریافتمی آموزاندانش هایپاسخ به مربوط اطالعات بررسی و استخراج با    

 نوانعبه هاآن بیشتر اهمیت گویای امر این که باشندمی برخوردار بیشتری فراوانی درصد از اصلی

 صلیا طبقات ترتیب اساس براین. است آموزاندانش نزد زندگی سبک و تفکر درس موجود هایآسیب

 مواد بین تناسب عدم :است زیر شکل به آموزاندانش نظر از موجود هایآسیب مشکالت عبارتی به و

 (، عدم33/73) انآموزدانش عالیق با زندگی سبک و تفکر درس کالس در مورداستفاده آموزشی

(، 33/68) انآموزدانش معلومات و عالیق نیازها، با شده انتخاب یادگیری هایفعالیت سازگاری

 تجارب از استفاده (، عدم66/56) درس مفاهیم یادگیری و آموزش برای جلسات زمان کفایتعدم

 (،66/51) مدرسه و کالس از خارج آموزشی فضاهای و محیطی

 (33/48) زندگی سبک و تفکر درس مرحلهبهمرحله و تکوینی ارزشیابی وجود عدم

 عدم. اند پرداخته زندگی سبک و تفکر درس شناسیآسیب به مختلف هایپژوهش در محققان    

 یعنی) مجزا محتوایی ساختار دو انتخاب معلمان، سوی از مذکور درسی برنامه اهداف روشن درک

 و هبرنام بودن نو ان،آموزدانش توانایی با دروس از برخی تناسب عدم ،(زندگی سبک و تفکر آموزش

 طمرتب غیر دبیران توسط محتوا تدریس ارزشیابی، و تدریس هایشیوه و محتوا در مربیان نسبی تسلط

 درس، این معلمان برای توجیهی هایکارگاه برگزاری عدم هفتگی، تدریس ساعات کردن پر هدف با

 یبرا بودجه کمبود و مناطق و استان سطح در معلمان آموزش برای متخصص انسانی نیروی کمبود

 اجرای بر نظارت عدم ،وپرورشآموزش مناطق سطح در معلمان خدمت ضمن هایآموزش گسترش
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 ماده این تدریس برای موردنیاز وسایل و منابع کمبود و مدارس مدیران نبودن توجیه و درس این

 هاپژوهش برخی در و است زندگی سبک و تفکر درس متوجه که دانست هاییآسیب از باید را درسی

(Esmaeilzadeh and et al., 2013) ،(Tourani, 2014)  و(Jamalifar and et al., 2017)  تأیید مورد 

 .اندگرفته قرار

 متوسطه آموزش نظام در زندگی یهامهارت درسی برنامه شناسیآسیب" پژوهش از حاصل نتایج    

 دیدگاه از زندگی هایمهارت درسی برنامه عناصر در موجود هایآسیب که است آن از یحاک ،"نظری

فعالیت متوجه معلمان، دیدگاه از آموزشی؛ زمان و محتوا اهداف، متوجه تربیت، و تعلیم متخصصان

 هایفعالیت آموزشی، مواد متوجه آموزان،دانش دیدگاه از درنهایت و زمان و ارزشیابی یادگیری، های

 ,Khosravi) است بوده زندگی یهامهارت آموزش برنامه فضای و زمان بندی،گروه ارزشیابی، یادگیری،

Fathi Vajarkhah and Ashtiani, 2014). ان است ابتدایی ششم پایه معلمان" پژوهش در چنینهم

 یک ؟دانندمی چیزی چه را پژوهش و تفکّر درس هایمحدودیت و هافرصت بختیاری و ارمحالچه

 کمبود معلمان که داد نشان هایافته ،(Ghanbari, Bahraini and Sepehri, 2015) "کیفی یمطالعه

 معلم کمبود پژوهش، و تفکر درس اجرای ینحوه از علمی ارزیابی عدم ،آموزشیکمک  امکانات

 عنوانبه را شده داده اختصاص زمان کمبود و درس این تدریس برای مندعالقه و متخصص

 .دانستند ابتدایی ششم یپایه پژوهش و تفکر درس هایمحدودیت

 تاس حدی تا جدی آسیب یک عنوانبه زندگی سبک و تفکر درس برای مناسب معلمان وجودعدم    

 که است این طرح کلی اشکال": دانندمی درس این آسیب ترینمهم را آن پژوهشگران از برخی که

 درس این تدریس در معلم نقش که است آن مهم نکته. اندندیده را کافی آموزش درس این مربیان

 آموزدانش به را اطالعاتی معموأل معلمان متعارف، دروس در. است متعارف دروس از متفاوت بسیار

 آموزش مستمر تمرین با را مهارت این معلم خود تا و است محور مهارت درس این اما؛ کنندمی منتقل

بی هاتوانایی این از مربی وقتی که است واضح .کند منتقل شاگردان به را آن دتوانمین باشد ندیده

 سکال یک جز کالسش هم باز باشد داشته اختیار در را ابزار و محتوا بهترین اگر حتی باشد، بهره

 زا کند حس مربی وقتی شرایط این در. بود نخواهد خودمانی، گفتی و گپ آن از بعد و خوانیداستان

 درس نیست، آگاه آن یهاقابلیت از و داندنمی را درس این از هدف و آیدمین بر جدید درس پس

 انآموزدانش تفریح و استراحت برای فرصتی به درس این نتیجه در و کندمی جلوه اهمیتبی برایش

 امکانات وجودعدم (.Karimi, 2015) "شودمی تبدیل دیگر دروس تقویت برای ایاضافه زنگ یا و

 ریفتع چنان هاکالس این برگزاری ":است قرار گرفته درس این شناسانآسیب موردتوجه نیز اجرایی

 داستان، یا فیلم زیرا دارد، وجود نیاز کالس در فیلم پخش نظیر ابزارهایی به که اندشده ریزیبرنامه و

 کهازآنجایی (.Karimi, 2015) "گیردمی شکل هاآن براساس گووگفت که هستند ایاولیه هایمحرک

 ارائه لذا است، آنان شنیداری هایمهارت از کارآمدتر و بیشتر آموزاندانش دیداری هایمهارت
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 افزایش یادگیری در را آموزاندانش عالیق و هازمینه دروس، ابتدای در کوتاه دیداری هایمقدمه

 (.Tourani, 2014) دهدمی

نداستا مثال طوربه و اندکرده پیدا ورود نیز کتاب محتوایی بخش به نظرانصاحب از دیگر برخی    

 هایداستان از استفاده که معتقدند متخصصان .اندداده قرار موردبررسی را کتاب در شده مطرح های

 داشت وجهت باید اما باشد تأثیرگذار زندگی سبک و تفکر با مرتبط مقوالت آموزش در دتوانمی مختلف

: از عبارتند هاآن اهم که شود رعایت باید که دارد وجود هاداستان این خصوص در هاییمالک که

 نظر به جهتازاین(. Naji and Marashi, 2015) فلسفی کفایت و ادبی کفایت ،شناختیروان کفایت

 ,Naji, Askari) باشندمی اهداف به حصول برای الزم کفایت فاقد کتاب هایداستان از برخی رسدمی

Habibi and Iraqi, 2016 .)و موعظه با کتاب هایداستان از بعضی که است آن دیگر مسئله چنینهم 

 ام عبارتی به. باشند داشته باز پایان باید دستازاین هاییداستان کهدرحالی یابند،می پایان نصیحت

فتگ باشد قرار اگر. باشند برانگیزسؤال و برانگیزتأمل انآموزدانش برای که داریم نیاز هاییداستان به

 روشن چیز همه تکلیف که داستانی در اما گیرد،می شکل مسئله براساس گووگفت گیرد، شکل گوییو

 .(Karimi, 2015)ماندنمی باقی مسئله برای جایی است شده

 توانیممحقق در طی این پژوهش عالوه بر مطالب پیش گفته به موارد دیگری نیز برخورد نمود که     

 درس تفکر و سبک زندگی فهرست نمود: شناسیآسیبرا در ذیل  هاآن

دلیل عدم وجود معلمان متخصص در تدریس تفکر و سبک زندگی، از معلمان دروس دیگر جهت به -1

 د بازدهی مناسبی در فرایند یادگیری داشته باشد.توانمین قطعاً که شودمیاین درس استفاده 

های دلیل عدم آشنایی بسیاری از معلمان در شیوه تدریس و در نتیجه استفاده نادرست از روشبه -2

گ تفریح به زن نوعیبهکه جلسات درس تفکر و سبک زندگی  شودمیمشاهده  بعضاًتدریس مشارکتی، 

 .شودمیاگردان و معلم تبدیل و دورهمی بدون هدف ش

دلیل که به بایدمیهای آخر به درس تفکر و سبک زندگی اختصاص در بسیاری از موارد، زنگ -3

 خستگی شاگردان و معلم بازدهی چندانی ندارد.

تر مهم شودمیبرخی از ساعات کالس تفکر و سبک زندگی در اختیار دروس دیگری که تصور  -4

 .گیردمیهستند، قرار 

شود و در تدریس می زدهشتاب صورتبهبخش ویژه کتاب، معموأل در آخرین ماه سال تحصیلی  -5

آموزان محول برخی موارد نیز به دلیل محدودیت زمان در کالس تدریس نشده و مطالعه آن به دانش

 شود.می
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 گیریبحث و نتیجه

د به فهم بهتر برنامه درسی تفکر و توانمیدر این پژوهش  شدهمعرفیریزی درسی مدل جامع برنامه

آوری اطالعات از طریق های جمعترکیب نتایج استخراج شده حاصل از روش کمک کند.سبک زندگی 

 ریزی درسی تفکر و سبک زندگی است.های زیر در برنامهبیانگر آسیب ،معلمان بامصاحبه 

 ناکافی بودن زمان جلسات برای آموزش و یادگیری درس -1

 آموزانهای یادگیری با عالئق، نیازها، معلومات و تجارب دانشسازگاری فعالیتعدم -2

 ای و خودارزیابیهای ارزشیابی مشارکتی، ارزشیابی مرحلهکاربست محدود شیوه -3

 آموزشیکمککمبود امکانات  -4

 آموزانهای گروهی دانشاستفاده از فعالیتعدم -5

 مند برای تدریسکمبود معلم متخصص و عالقه -6

 آموزان پایه هفتم نیز گویای موارد ذیل بود:با دانش شدهانجامهای نتایج مصاحبه چنینهم

در کالس درس تفکر و سبک زندگی با عالیق دانش مورداستفادهتناسب بین مواد آموزشی عدم -1

 آموزان

 آموزانیادگیری انتخاب شده با نیازها، عالیق و معلومات دانش هایفعالیتسازگاری عدم -2

استفاده از تجارب محیطی و فضاهای آموزشی خارج از مدرسه مانند اردوها، بازدیدها و گردش عدم -3

 علمی

 زمان جلسات برای آموزش و یادگیری مفاهیم درس کفایتعدم -4

 درس تفکر و سبک زندگی مرحلهبهمرحلهوجود ارزشیابی تکوینی و  عدم -5

و نیز نتیجه مشاهدات پژوهشگر گویای آن  شدهانجامهای های اسنادی و مصاحبهنتیجه بررسی    

های یادگیری، راهبردهای تدریس در زمینه فعالیت عمدتاًاست که برنامه درسی تفکر و سبک زندگی 

 قبولقابلهای جدی است اما در تبیین اهداف و تدوین محتوا در مجموع و ارزشیابی دچار کاستی

 .است

 انتخاب موادشود ان مشخص میآموزدانشبا معلمان و  شدهانجامهای با مقایسه نتایج مصاحبه    

 انتخاب مواد در نیز انآموزدانش خود یعنی گیرد؛ آموزان صورتدانش عالیق براساس بایستی آموزشی

 ایران، درسی ریزیبرنامه تشکیالت هایگیریدر تصمیم حاضر در حال .باشند داشته شرکت آموزشی

 ترینرایج عنوانبه کتاب ندارد؛های یادگیری و فعالیت درسی منابع انتخاب در نقشی هیچ آموزدانش

 به انحصاری این اتکای از خروج رسدنظرمی به همچنین است؛ شدهشناختهیادگیری  منبع تنها و

 از معلمان کهطوریبه است؛ کشور معلمتربیت مؤلفه در تحولی بنیادین ایجاد مستلزم درسی، کتاب

در  را پایدار و معنادار یادگیری تحقق امکان تا مند باشندبهره بیشتری و برتر ایحرفه هایقابلیت

 .دهند افزایش آموزاندانش
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 عنوانبه را آموزاندانش بین مذاکرات مناسب آموزشی راهبردهای از استفاده با باید معلّمان    

تا اندیشه دهدمی فرصت آموزاندانش به معلّم آموزشی هایروش .دهند ارتقاء اصلی کالس فعالیت

 ؛ ودهند قرار قضاوت مورد را هااندیشه آن دیگران و دهند توضیح آموزاندانش دیگر برای را هایشان

 کنند. تأمل هاآن سودمندی روی و دهند گوش دیگر آموزاندانش هایاندیشه به با دقت نیز خود

 شانیادگیری بر حدودی تا بتوانند تا کنند فراهم آموزاندانش برای هاییفرصت بایستی معلّمان    

 در شودمی خواسته آموزاندانش از میزان چه تا که دهدمی نشان ویژگی این .باشند داشته نظارت

 خودشان، یادگیری اهداف تعیین در ،مثالً باشند داشته نظارت یادگیری محیط بر معلّم همراهی با

 .سنجش هایمالک اجرای و تعیین خودشان، های یادگیریفعالیت مدیریت و طراحی

 اصول تیرعا به توجه. است یدرس برنامة تیفیک بهبود مورداستفاده ندیفرا ترینمهم یابیارزش    

 جایبه یگروه و یمشارکت محور،-ندیفرا یابیارزش یهاروش انواع از استفاده مانند شده قصد یعلم

 مسئله حل و پرسشگری ،یپژوهشگر ،ینندگیآفر هایمهارت زانیم سنجش محور، هدف یابیارزش

 یهاروش از استفاده ،یشناخت طةیح گانةشش سطوح از متناسب استفاده آموزان،دانش در شده جادیا

 یهاروش از استفاده آموزان،دانش شناختیروان اصول و یفرد یهاتفاوت به توجّه با یابیارزش مختلف

 بندیگروه موجود، زاتیتجه و امکانات معلّمان، سیتدر یهاروش با متناسب یابیارزش مختلف

 Bahreini) باشد نیآفرنقش انآموزدانش تفکّر پرورش در تواندیم سیتدر انیجر در انآموزدانش

Boroujani and et al., 2015). 

ای و خودارزیابی های ارزشیابی مشارکتی، ارزشیابی مرحلهشیوه در این مطالعه مشخص شد که   

 آموزان،های زندگی دانشمهارت و تفکّر پرورش جهت کهیدرحال .شودمیمحدود استفاده  صورتبه

 محور، هدف ارزشیابی جایبه گروهی، و مشارکتی محور، -ارزشیابی فرایند هایروش انواع از استفاده

 .سزایی دارد به تأثیر

ارتباطات  و فردیبین جاذبه افزایش تر،افزون نفسعزت بیشتر، تحصیلی پیشرفت به گروهی یادگیری

 جای تفکر و سبک زندگی درس کالس بایستی در روازاین ؛کندمی کمک انآموزدانش میان بیشتر

 فضای مؤلفه زمینهد. در شو نیز استفاده گروهی هایفعالیت از انفرادی، هایفعالیت استفاده از

 نگرش و رفتار بر تواندمیدرس  کالس یا مدرسه فیزیکی محیط که دهندمی ها نشانتحقیق آموزشی،

 رعایت با مدرسه از آموزشی خارج فضاهای ، این بر عالوه بگذارد؛ اثر و یادگیری مدرسه به نسبت هاآن

 واقع بسیار مفید توانندمی زندگی هایمهارت درسی برنامه یادگیری مفاهیم برای هاآن هایالزام

ا شناسی مطالب مرتبط باین پژوهش دارای نتایج مشابه با تحقیقاتی است که در مورد آسیب .شوند

 ,Karimi) ،(Esmaeilzadeh and et al., 2013)مانند: ؛ درس تفکر و سبک زندگی صورت گرفته است

 طوربهیی است که هاپژوهشبا  راستاهمچنین این تحقیق هم .(Jamalifar and et al., 2017)( و 2015

 ,.Khosravi and et al)اند آموزان پرداختهظر معلمان و دانششناسی درس از نتر به آسیبجزئی

های در پژوهش خود آسیب (Khosravi and et al., 2014) .(Ghanbari and et al., 2015)و  (2014
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، عدم ارزیابی علمی از نحوه اجرای درس، کمبود آموزشیکمکموجود از نظر معلمان را کمبود امکانات 

های موجود چنین در این تحقیق آسیب. همدارندمیمند و کمبود زمان بیان معلم متخصص و عالقه

بندی، زمان و فضا بیان شده زشیابی، گروههای یادگیری، اران، مواد آموزشی، فعالیتآموزدانشاز نظر 

های موجود از نظر معلمان را کمبود امکانات نیز آسیب (Ghanbari and et al., 2015) است.

مند و کمبود ، عدم ارزیابی علمی از نحوه اجرای درس، کمبود معلم متخصص و عالقهآموزشیکمک

 طوربه که است ایمدرسه از عوامل یکی ، مختلف اشکال در آموزشی زمان دارند.زمان بیان می

 دالیل آموزشی، کاهش زمان یا نبودن کافی .است مرتبط آموزشی، هایو روش برنامه با مشخص

 توجه مورد، در این شود؛ اقدام هاآن رفع جهت در ،شدهشناسایی آن عوامل بایستی که دارد گوناگون

 تریصحیح کنندهپیشگوییعامل  زمان، مؤثر کارگیریبه .کندمی جلوه مهم زمان، مدیریت به معلم

 است. آموزموفقیت دانش میزان سنجش برای

 وپرورشآموزشوزارت  هایمدیریتپیشنهادهای مربوط به  -الف

 ان در حد مطلوب و توزیع آن در مدارسآموزدانشآموزشی برای معلمان و  هایبستهتولید  -1

ضمن خدمت در سراسر کشور در کنار ارزیابی  هایدورهآموزش مربیان و معلمان و گسترش  -2

 هادورهبودن این  مؤثرضمن خدمت و اطمینان از  هایدورهکارآمدی 

و نظارت  شدهتهیههای آموزشی و کلیپ هافیلمهای الکترونیکی، افزارنرمگیری معلمان از بهره -3

 مدیران و معاونت متوسطه مناطق بر استفاده معلمان

گیری از امکانات رایانهاست که مستلزم بهره ایگونهبهماهیت برنامه درسی تفکر و سبک زندگی  -4

الزم برای تدریس مطلوب این  آموزشیکمکهای دنیای مجازی است. لذا تأمین امکانات ای و ظرفیت

 .استدرس ضروری 

با سایر دروس  های ماهوی درس تفکر و سبک زندگیتوجه به جدید بودن موضوع و تفاوتبا  -5

شناسایی نقاط قوت و ضعف و  منظوربهاز برنامه درسی تفکر و سبک زندگی ای ارزشیابی دوره

 احتمالی در آن ضروری است. تجدیدنظرهای

ام مضامین و انج تردقیقتدریس  منظوربهاختصاص زمان بیشتر به درس تفکر و سبک زندگی  -6

 موردنیازهای کالسی فعالیت

 جایبههای شناختی، اجتماعی و عاطفی گزینش و استخدام معلمان شایسته در زمینه توانمندی -7

 توجه صرف به توانمندی شناختی و علمی آنان

 پیشنهادهای مربوط به معلمان درس تفکر و سبک زندگی -ب

های تکمیلی برای معلمان در هر درس تدریس هر درس و دانستهمطالعه راهنمای معلم و شیوه  -1

 قبل از تدریس و استفاده از طرح درس قبل از تدریس

های مستمر کالسی، ماهانه یبان بعد از پایان هر درس و انجام ارزشیاآموزدانشدریافت بازخورد از  -2

 و پایان نیمسال تحصیلی از سوی معلمان
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متناسب با بحث گروهی و روش ایگونهبهدرس  هایکالس ویژهبهفضاهای آموزشی  دهیسازمان -3

 های تدریس مشارکتی

یادگیری مانند  –های یاددهی آموزان و مشارکت دادن آنان در تعیین فعالیتنظرخواهی از دانش -4

 یادگیری، ارزشیابی و مانند آن فیتکال نوع مدیریت کالس،

 انآموزدانشها و راهبردهای آموزشی مبتنی بر مشارکت و همکاری گروهی استفاده از روش -5

ایجاد یادگیری معنادار جهت ورود به عرصه منظوربهاستفاده از محیط واقعی در کنار کالس درس  -6

 های مختلف زندگی

 اجرای ارزشیابی فرایندی و استفاده از نتایج آن برای بهبود ادامه فرایند آموزش -7

 ورمنظبه، خودارزیابی، ارزیابی همتایان( ایمشاهدههای متنوع ارزشیابی )نوشتاری، استفاده از روش -8

 انآموزدانشارزشیابی 
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