پژوهشنامه تربيتي
دانشگاه آزاد اسالمي واحد
بجنورد
شماره بيست و سوم –
تابستان 89

ارائه الگوی برنامه درسی مهارتهای فکری (تفکر خالق و تفکر انتقادی) برای
مقطع کارشناسی از نظرمتخصصین برنامه ریزی درسی
مسعود یوسف زاده

چکیده:
این پژوهش با هدف ارائه الگوی بنااهوه سر وه هتاریتوا

1

دون سر ه و

کارشنا ه ااجام شده ا ت این یح يق از ایع یح ي ات زهينه ا ا ت  ،جاهعه آهار
آن هتخصصين بنااهه ریوی

 ،) 54یعوداس اویاوه بون ا واو جودوگ هیر وان ، )48

روش اویاه ين یصاس ه واسه و ابویار ونسآور اات وات از پن هوناهه هح وق
اخته ا تفاسه شده ا ت.
شش یاگ این یح يق باریست -1:سربنااهه سر ه هتاریتا

دن بایود بوه

کدام اهداف حي ه شناخته ییجه شیس؟ -2سربنااهه سر ه هتاریتا

دون بایود بوه

کدام اهداف حي ه اافه ییجه شیس ؟ -3سربنااهه سر ه هتاریتا

بایود بوه

دون

کدام ازهاادهه هحتیا سربعدا ه ییجه شیس؟ -4سربنااهه سر ه هتاریتا
باید بوه کودام وازهاادهه هحتویا سربعود ویس
هتاریتا
هتاریتا

دون

ییجوه شویس؟ -5سربنااهوه سر وه

دن باید به کودام روشوتا یودریو ییجوه شویس ؟ -6سربنااهوه سر وه
دن

باید به کدام ابیلنها ارزشيابه ییجه شیس؟

اتایج اهان ساسکه از اظن هتخصصان بنااهه ریی سر وه،سر اناحوه بنااهوه
سر ه هتاریتا

دن سااهجییان ه

کارشنا ه باید بوه اهوداف شوناخته سااش،

ت و  ،کوواربنس ،یجییووه ،ینکيووی و ارزشوويابه) ،وواافه ییجووه ،پا و  ،ارزشووگ ار ،
ازهاادهه ارزشتا و یبلیر ارزشتا سر شخصيت)  ،ازهاادهه ا ه هحتویا هویاز
از رشتهها ،بين رشتها و نارشوتها ) وازهاادهه وویس هحتویا

واسه بوه

ههدل ،کل به جیء ،هارپچه ،اختار سااش ،تقه بوه سیسوليلينها ،ينوه بوه نهنوه و
1

سااهگاه آزاس ا تهه  ،واحد لیم ویح ي ات یتنان ،نوه لیم ینبيته ،یتنان،اینان.
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هسأله یا کهف) ،روشتا یدریو روش حل هسوأله ،نوهوه ،وخننااه ،پن وش و
پا ووو  ،اکتهوووا ه و اوایهوووه) وابیارهوووا ارزشووويابه آزهیاتوووا کتبوووه و
شفاهه ،یارشوتا هنبوویه بووه پوونوحه و اونه ،ههوواهده ر تووار سر کتو،ارزشوويابه
نوهه و خیس ارزشيابه) ییجه شیس.
کلید واژه:
یفدن ختق،یفدناات اس ،بنااهه سر ه،سااهگاه.

مقدمه :
یفدن هیضی ه ا ت که سر هيان هباحث لسفه و روااهنا ه واب ها
ایالاه سارس از زهان
بووه روویرتها

ناه و ا تاین یا اهنوز یفدون و جنبوهها هختلوف آن

یاووا ین هوویرس بنر وه قوونار ن تووه ا ووت .یفدوون از جولووه

هیضی ات هتوه ا ت که سر سیون ا وتم ،قونآن و احاسیوث بونرو آن یأکيود
زیاس شده ا ت سر آیات  17- 18یره زهن هه نهاید :پو بند ان هنا هوژسه
سه ،آاان که خن را هه شنیاد و بتتنین آن را پينو هه کنند ایناانود کسوااه
که خداواد راههان اویسه ا ت و ایهان خنسهندان .سر اهويت و ظوت این قیه
هوين بو که اهام راسق ع) هه نهاید :یفدن به نیان حجوت سرواوه و بواانه
سر ه ابل حجت بينواه پياهبنان و اابيا یل ه ههشیس .اریگ کا ه ،جلد )1
بنابناین یده از ییااایه ها بارز ااسان یفدن ا وت .بعیوه هوا یفدون را
پنسازش اات ات ،بتونه يون از اسراکوات ،هفواهي  ،اواسهوا و یصواوین نهنوه
یعنیف کنسه ااد و بنخه ها یفدن را بارت از حول ههودتت ،یصووي

يون و

ارائه واقعيت بينواه هعنه کنساد و جان سیییه دون را بوارت از سرر روابو
هه سااد .بنابناین یفدن زهااه حارل هه شیس که نس به هسأله و ههدل جدید
روبوونو شوویس یووا ه بووه سر نهوون وونس خ وویر کنوود .ایدينسووین ریتوواگ و
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هوداران )1369،راحبنظنان یعلي وینبيت ییجه بوه ه یلوه یفدون را سر ناینود
آهیزش وپنورش ضونور هوه ساانود حان حار رو وی هعت ود ا وت ااباشوتن
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هغیها با اات ات و ح ایق هحض را ایتف هیینه ها ،ضای اوویسن ا وتعداسها
و یلف کنسن وقت اسل جیان یک جاهعه سااسته و اشاره هه کند به جا اات واگ
اات ات به ستنش و ی ییت قیا نهنه پنساخته شیس .جااعليیاسه ،چیبسوته
و هوداران  )1387آییان یده از هت ینین هسوایل اظاهتوا آهیزشوه علوه را
یأکيوود بوون هتووارت خیااوودن و ایشووتن یوواس کوونسه و از لحووات ینبيتووه چنووين
هتارتهووایه را اقوود یوويلت شووونسه ا ووت .او بوونا ارووته و بتبوویس چنووين
وضعيته سر اظوام یعلوي و ینبيوت ،ی ییوت خصيصوه هوایه هوچوین ا وت تگ
دن  ،تقه به سرو و پنورش یفدن را ییرويه هوه اوایود .شوعبااه و هتون
هحود  ) 1382سییید کوپ هه ییيد که

یاس خیاادن ،ایشتن و حسوا

کنسن ،هتارتها بنياس ايستند بلده هتارتها ا تدالله و هتارت دن ايوی
جی هتارت ها بنياس هه باشند که سر خصیص این هتارتها جا هيچ بحثه
وجیس ادارس و هن ااسااه سر این جتان باید از هتارتها و ییااائههوا بنيواس
که و را قاسر هه وازس بوه یاوه ا هعنوه سارس سر جاهعوه جتوااه و هلوه
ههارکت اواید ،بنخویرسار ونسس .کنهخوااه )1179 : 1387 ،بوه هووين سليول،
هتخصصان یعلي و ینبيت و بنااهه رییان سر ه به جا اات اگ ح وایق لووه،
پنورش و ی ییت روشها و اگنشها

لووه را ییرويه هوه کننود و بوه جوا

کسی ح ایق لوه باید بوه روش کسوی ح وایق لووه ییجوه کننود و بوه جوا
ااباشت اات ات سر نهن ،بياهیزاد که چگیاه شخصاً دن کنند ،یصوي بگيناود
و سرباره اهیر هختلف قیاوت کنند .سااش آهویزان سر ناینود آهویزش بایود
بتیااند اسرار حسه ،ت اظنیات هختلف و یفدن اات اس را ی ییت کنند و رشود
سهند .شعبااه ) 1379 ،بنابناین يست ها آهیزشه بییژه يسوت آهویزش
اله بعنیان هتویله اهون آهویزش و یواس ين سر کهویرها ههییاانود آهویزش
هتارتها

دن را سر بنااههها سر ه خویس هویرس ییجوه قونار سهنود و بوا

یدوین بنااهه سر ه هتارت دن اقداهات الزم را بنا آهیزش آن ناه کند
یصوي
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یفدن اات اس

ی نیباً به هعنا

یفدن هن ه و اادیهوندااه ا ت که بنا

ين رو ااجام ساسن چيی یا باور هتونکی ا ت آادولينا)2002 ،
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بيهتن هیاق کلوه اات اس  ،هعنا ضونه ا د کنسن را به نهن هتباسر ههکند که
بعد هنفه سارس .ا ن یفدن اات اس
هنیله ای ه ارزیابه غين
نایند

به این هعنا ا تنباه شیس یفدن اات اس

ازاده اگنیسته هه شیس سر حاليده یفدن اات اس

یحليله ا ت که هه ییااد به نس کوک کند یا سر جنیان یک هساله

روشه هیثن و

ازهاادهه شده قنار ينس و سرباره آن ههدل کند .والتنز،

 )2000یفدن اات اس سارا هؤلفه ها

یاا یاه ا ت که هت ینین آاتا شاهل،

یجییه و یحليل ،ا تنباه ،ارزشيابه ،یبيين و خیسینظيوه هه باشد.
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ااجون ت فه آهنیدا این هؤلفه ها را به ریرت زین یفسين کنسه ا ت:
هؤلفهها

یجییه

یفدناات اس

یحليل

ییريف

ارزشيابه

ا تنباه

یبيين

بنر ه ایدهها،

بنر ه

بنر ه وقای ،

اتيجه ين ،

شنا ایه و

اس اها،

یفديک شنای

قیاوت،

یجییه

بنر ه

هتفاوت ،جو

بحث و

یحليل ا تداللتا

ا تداللتا

بند کنسن

ا تدالگ

خیس
ینظيوه
اهتحان از
خیس،
ارته خیس

از یفدن اات اس یعاریف هتعدس ارائوه شوده ا وت .چونو  )1986یفدون
اات وواس را ییااووائه یجییووه و یحليوول اات ووات ،ییااووایه یصوووي
ازهاادهه اظنها ،ییااایه س اع از

يوون و

ایود ،قودرت ه ایسوه و ا وتنتار ،ارزیوابه

بحث و ییااایه حل هساله هه سااد هویره و هودوار 1994یفدون اات واس یعيوين
ههيارااه و آ اهااه پ ین تن رس کونسن یوا قیواوت هعلوق ا ت .ا وتهه اکبون،
)1382
« نایند ختقيت وایآور از اادیهه یا ول به ه هنحله بیجیس آورسن
اادیهه ،پنورش وبه کار ين

اادیهه ی سي ههشیس «رزهاال ا)2000 »1

هعت د ا ت که ختقيت شاهل نایند

ا ت که از ه هنحله " اختسهه،

شناخت و یعنیف هسئله؛ آهاس ه و کسی ساسهها هنیب با هسئله و ایده سهه
وارزیابه یهديل نسیده ا ت .اادیهوند سیگن هعت د ا ت که نایند ختق یک
ن از هناحل یا ام ها رااه هه کند که شاهل شش هنحله :
 -1شنا ایه هسئله
 -2نسآور اات ات
 -3یفدنختق
 -4اتفتگه
 -5اشناق
پژوهشن
امه
تربيتي

 -6به کار ين راه حل ههباشد آقایه وهودار ، 1385،رص27و)28

Rosmalaga1
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ی

از

سااهوندان یعاریف هتعدس

از یفدنختق وختقيت ه نه

نسیده ا ت که بنخه ازآاتا بدین قنار ت :ختقيت به هعنا ییااایه ینکيی
ایده ها سر یک روش هنحصن به نس یا ایجاس پيی تگه غينهعویگ بين ایده ها
ا ت .رابينی1و هودار )2007 ،نآیندختقيت حنکته ا ت به

وت ایجاس

یغيين ،ب یریده با ایجاس یغيين هوناه وهوگام ا ت سرغين این ریرت با
شدست هیاجه ا ت ویییدها )2008،2ختقيت،ییااایه ییليد کار

ا ت که

اريل وسر ين حاگ هنا ی وهفيد باشد .بنر )2002،3ختقيت ،خلق ایدهها
جدید

ا ت که هفيد و کاربنس

هستند ناید  ،1387 ،ص  )124ختقيت

باریست از شدل ساسن به نارن هتدا ه ،به ریرت ینکيبات یازه که با
الیاهات خاره ه ابق ا ت .بنه

ه و هودار،1387 ،ص  .) 5ختقيت رایک

عاليت دن و نهنه هعن ه هه کند و سر ح ي ت ختقيت هحصیگ اتایه ول
ا ت .حنيفه وهودار ،1387ص  )7یفدن ختق ،یفدن ا ت که بنحی یهديل
شده که هنجن به اتایج ختق و یازه هه شیس پو هتر اتایه ختقيت،هحصیگ
یا بازسه آن ا ت .یارهحودیان،1388 ،ص )72
بنااهه سر ه « شاهل کليه یجنبهها ،ه العهها ،بحث ،عاليتها
و نس

و

این ا واله ا ت که شا نس یحت

نوهه

نپن ته و راهنوایه هدر ه

ااجام ههسهد» )شنیعتودار  )3 :1386،یاانویاان بنااهه سر ه را بعنیان
یجار یاس ين بنااهه ریی شده،هدایت شده و اتایج یاس ين هیرس اظن که
با راهنوایه هدر ه یدوین هه شیس یا با باز از هن ه سااش و یجنبه ،رشد
سائوه یاس يناده سر زهينه ها

اجتوا ه و شخصه را ناه کند یعنیف

کنسهااد کااله 4و هودار،2009 ،ص « )15بنااهه سر ه نایند

ر وه و

غينر وه ا ت که از انیق آن ،سااش آهیز با اظارت هدر ه هعلیهایه را
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کسی هه کند و شيیه سرر آاتا را پيدا کنسه ،هتارت هایه را یاس هه ينس و
اگنش و ارزشها یغيين ههسهد» ساگ، 1996،1ص )6
بنابناین با ییجه به اهويت هیضیع ،پژوهش حاضن سرردس اناحه
بنااهه سر ه هتارتها
بنااهه ریی
هتارتها

دن

کارشنا ه از اظن هتخصصين

سر ه

سر ه ا ت یا بدین ینیيی اهه سر جتت ییجه به آهیزش
دن

سر بنااههها سر ه ه

کارشنا ه بنا

ییااوند از

سااهجییان جتت ه ابله با هسائل و ههدتت زاد ه بنساشته شیس.
یاالت یح يق باریند از:
 -1سر بنااهه سر ه هتارت ها

دن باید به کدام اهداف حي ه شناخته ییجه

شیس؟
 -2سر بنااهه سر ه هتارت ها

دن باید به کدام اهداف حي ه اافه ییجه

شیس؟
 -3سر بنااهه سر ه هتارتها

دن

باید به کدام

ازهاادهه هحتیا

سربعدا ه ییجه شیس؟
 -4سر بنااهه سر ه هتارت ها

دن

باید به کدام

ازهاادهه هحتیا

سربعد ویس ییجه شیس؟
 -5سر بنااهه سر ه هتارتها

دن

باید به کدام روشتا

یدریو ییجه

شیس؟
 -6سر بنااهه سر ه هتارتها

دن باید به کدام شيیه ها ارزشيابه ییجه

شیس؟
روش:
روش یح يق به ریرت زهينه ا

ا ت چین سر یح يق زهينه ا هدف

هح ق بيهتن ییجه به ادات و یاهل هت هیضیع یح يق و هوچنين یده از
پژوهشن
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ویژ ه ها

بارز این یح يق ه العه ويق و ستنسه هیضیع و هتغينها

اثن ار سر آن ا ت ااسر و هودار  1388ص  )43-44سر این پژوهش ه
هدف ه العه هیضیع و هتغيينها و یاهل هت سر هیضیع یح يق از اظن
هتخصصين بنااهه ریی سر ه ههباشد.
سر ه که جوع ًا 54

جاهعه این یح يق شاهل هتخصصين بنااههریی
افن هه باشد روش اویاه ين یصاس ه

اسه ههباشد حج اویاه با ا تفاسه

از جدوگ هیر ان  48افن ااتخا شده ا ت.
سر این پژوهش از روش پن هناهه هح ق
اات ات ا تفاسه شده ا ت شاهل 27
ه ياو ليدنت سارا

اخته بنا

ؤاگ هه باشد که هن

پنج یینه خيله زیاس ،زیاس ،هتی

جو آور

ؤاگ بن ا او

 ،ک و خيله ک )

هه باشد .جتت یأهين روایه ،پن هناهه از اظن ا ناس راحی اظن سر حیزه
لیم ینبيته روااهنا ه و پایایه آزهین بنا او آلفا

کنواباخ 0/87هیرس

یأیيد واق شده ا ت.
به هنظیر یجییه و یحليل ساسهها هنبیه به الگی
هتارتها

دن

از اظن هتخصصين از آزهین  Binomialیا سوجولها

ا تفاسه شده ا ت.
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یافته ها
ؤاگ پژوههه  -1 :سربنااهه سر ه هتارتها

دن

باید به کدام

اهداف حي ه شناخته ییجه شیس؟
جدول  : 1آزمون  Binomialیادوجمله ای برای اهداف حیطه شناختی
ناوااه

احتواگ

احتواگ

اب ات

ناوااه

آزهین

اهداف

نوه رس

<= 3

3

0 /06

0/50

حي ه

نوه قبیگ

>3

45

0/94

شناخته

نوه هجویع

48

1 00

هؤلفه ها

اب ات

Sig
0/000

با ییجه به اات ات جدوگ باال ،ه دار  Sig. =0/ 000به س ت آهده سر
ح ااوينان  ،%95از

 α=0/05کوتن ههباشد .بنابناین

ح هعنهسار

ههاهدات قییاً نضيه یح يق  )H1را یأیيد اویسه و با ااوينان  %95سر جیا
به

ؤاگ پژوهههههییان فت که از اظن هتخصصين بنااههریی سر ه سر

اناحه بنااهه سر ه هتارت ها

باید به اهداف حي ه شناخته سااش،

دن

ت  ،کاربنس ،یجییه و ینکيی) ییجه شیس.
ؤاگ پژوههه -2 :سربنااهه سر ه هتارتها

دن

باید به کدام

اهداف حي ه اافه ییجه شیس؟
جدول  : 2آزمون  Binomialیادوجمله ای برای اهداف حیطه عاطفی
ناوااه

احتواگ

احتواگ

اب ات

ناوااه

آزهین

اهداف

نوه رس

<= 3

4

0 /08

0/50

حي ه

نوه قبیگ

>3

44

0/92

اافه

نوه هجویع

48

1 00

هؤلفه ها

اب ات

Sig
0/002

ح ااوينان ،%95از

ح هعنهسار

پژوهشن
امه
تربيتي

با ییجه به اات ات جدوگ باال ،ه دار  Sig. =0/ 002بد ت آهده سر
 α=0/05کوتن ههباشد .بنابناین
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ههاهدات قیی ًا نضيه یح يق  ) H1را یأیيد اویسه و با ااوينان  %95سر جیا
ؤاگ پژوههه ههییان فت که ازاظن هتخصصين بنااههریی سر ه سر

به

اناحه بنااهه سر ه هتارتها
 ،ارزشگ ار ،

پا

بایدبه اهداف حي ه اافه ییجه،

دن

ازهاادهه ارزشتا و یبلیر ارزشها سر شخصيت) ییجه

شیس
ؤاگ پژوههه  -3 :سر بنااهه سر ه هتارتها

دن

باید به کدام

ازهاادهه هحتیا سربعدا ه ییجه شیس؟
جدول  : 3آزمون  Binomialیا دو جمله ای برای سازماندهی محتوا در بعد افقی
ناوااه

احتواگ

احتواگ

اب ات

ناوااه

آزهین

نوه رس

<= 3

2

0 /04

0/50

هحتیا سر

نوه قبیگ

>3

46

0/96

بعد ا ه

نوه هجویع

48

1 00

اب ات

هؤلفه ها
ازهاادهه

Sig
0/000

با ییجه به اات ات جدوگ باال ،ه دار  Sig. =0/ 000بد ت آهده سر
ح ااوينان  ،%95از

 α=0/05کوتن ههباشد .بنابناین

ح هعنهسار

ههاهدات قییاً نضيه یح يق  )H1را یأیيد اویسه و با ااوينان  %95سر جیا
به

ؤاگ پژوهههههییان فت که از اظن هتخصصين بنااههریی

سراناحه بنااههسر ه هتارتها
ا ه هیاز

باید به

دن

سر ه

ازهاادهه هحتیا سر بعد

از رشتهها ،بين رشتها و نا رشتها ) ییجه شیس

ؤاگ پژوههه  -4 :سربنااهه سر ه هتارتها

دن

باید به کدام

ازهاادهه هحتیا سر بعد ویس ییجه شیس؟
جدول  : 4آزمون  Binomialیا دوجملهای برای سازماندهی محتوا در بعد عمودی
ناوااه

احتواگ

احتواگ

اب ات

ناوااه

آزهین

ازهاادهه

نوه رس

<= 3

4

0 /08

0/50

هحتیا سر

نوه قبیگ

>3

44

0/92

هؤلفه ها

پژوهشن
امه
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بعد ویس

48

نوه هجویع

1 00

با ییجه به اات ات جدوگ باال ،ه دار  Sig. =0/ 002بد ت آهده سر
ح ااوينان  ،%95از

 α=0/05کوتن ههباشد .بنابناین

ح هعنهسار

ههاهدات قییاً نضيه یح يق  )H1را یأیيد اویسه و با ااوينان  %95سر جیا
به

ؤاگ پژوههه ههییان فت که ازاظن هتخصصين بنااههریی سر ه سر

اناحه بنااهه سر ه هتارت ها
ویس

باید به

دن

ازهاادهه هحتیا سر بعد

اسه به ههدل ،کل به جیء ،هارپچه،

اختار سااش ،تقه به

سیسليلينها ،ينه به نهنه و هسأله یا کهف) ییجه شیس.
ؤاگ پژوههه -5 :سر بنااهه سر ه هتارتها

دن

باید به کدام

روشتا یدریو ییجه شیس ؟
جدول  : 5آزمون  Binomialیا دوجمله ای برای روشهای تدریس
ناوااه

احتواگ

احتواگ

اب ات

ناوااه

آزهین

نوه رس

<= 3

3

0 /06

0/50

نوه قبیگ

>3

45

0/94

48

1 00

لوؤلفه ها
روشتا
یدریو

اب ات

نوه هجویع

Sig
0/001

با ییجه به اات ات جدوگ باال ،ه دار  Sig. =0/ 001بد ت آهده سر
ح ااوينان  ،%95از

ح هعنهسار

 α=0/05کوتن ههباشد .بنابناین

ههاهدات قییاً نضيه یح يق  )H1را یأیيد اویسه و با ااوينان  %95سر جیا
به

ؤاگ پژوهههههییان فت که از اظن هتخصصين بنااههریی سر ه سر

اناحه بنااهه سر ه هتارتها

دن

هسأله ،نوهه ،خننااه ،پن ش و پا

باید به روشتا

یدریو روش حل

 ،اکتها ه و اوایهه) ییجه شیس.

ؤاگ پژوههه  -6 :سربنااهه سر ه هتارتها

دن

باید به کدام

جدول  : 6آزمون  Binomialیا دوجمله ای برای ابزارهای ارزشیابی
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ناوااه

احتواگ

احتواگ

اب ات

ناوااه

آزهین

نوه رس

<= 3

5

0 /10

0/50

نوه قبیگ

>3

43

0/90

48

1 00

هؤلفه ها
ابیارها
ارزشيابه

اب ات

نوه هجویع

Sig
0/003

با ییجه به اات ات جدوگ باال ،ه دار  Sig. =0/ 003بد ت آهده سر
ح ااوينان  ،%95از

ح هعنهسار

 α=0/05کوتن هه باشد .بنابناین

ههاهدات قییاً نضيه یح يق  )H1را یأیيد اویسه و با ااوينان  %95سر جیا
به

ؤاگ پژوههههه ییان فت که ازاظن هتخصصين بنااهه ریی سر ه سر

اناحه بنااهه سر ه هتارتها

دن باید به ابیارها ارزشيابه آزهیاتا

کتبه و شفاهه ،یارشتا هنبیه به پنوحه و انه ،ههاهده ر تار سر کتو،
ارزشيابه نوهه و خیس ارزشيابه) ییجه شیس.

پژوهشن
امه
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بحث و نتیجه گیری:
اتيجه ارائه الگی
اات اس ) بنا ه

بنااهه سر ه هتارتها

دن

یفدن ختق و یفدن

کارشنا ه از اظن هتخصصين بنااههریی سر ه اهان
دن سر ه

ساس که باید اناحه بنااهه سر ه هتارتها

کارشنا ه هیرس

ییجه قنار بگينس و سر اناحه آن به اهداف شناخته ،ااغه ،ازهاادهه ا ه
و ویس

هحتیا ،روشها

یدریو و ابیارها

ارزشيابه ییجه شیس این

یا تهها با اتایج جان ليیاسه ،چیبسته و هوداران  )1387کنهخااه:1387 ،
 )1179شعبااه و هتن هحود

 )1382بيجينگ  )2008رابينی و هودار،

 )2007و سیگنان سر اهويت هتارتها

یفدن ختق و یفدن اات اس ) و با

دن

ه العات یایلن  )1949یابا  )1962و اکن  )1995کتین  )1981اکن )2003
هلده  )1385تحه واجار اه  )1386پيناهین نارن و هؤلفهها

بنااهه

سر ه هوسی ا ت.
اتایج بد ت آهده سر خصیص

ؤاگ پژوههه  1اهان ساس که از اظن

هتخصصين بنااهه ریی سر ه سر اناحه بنااهه سر ه هتارت دن باید به
اهداف حي ه شناخته سااش ،ت  ،کاربنس ،یجییه ،ینکيی و ارزشيابه) ییجه
شیس.
اتایج بد ت آهده سر خصیص

ؤاگ پژوههه  2اهان ساس که ازاظن

هتخصصين بنااههریی سر ه سر اناحه بنااهه سر ه هتارت دن باید به
اهداف حي ه اافه ییجه ،پا

 ،ارزشگ ار ،

ازهاادهه ارزشتا و یبلیر

ارزشتا سر شخصيت) ییجه شیس.
اتایج بد ت آهده سر خصیص

ؤاگ پژوههه  3اهان ساس که از اظن

هتخصصين بنااههریی سر ه سر اناحه بنااهه سر ه هتارت دن باید به
ازهاادهه هحتیا سر بعد ا ه هیاز

از

رشتهها ،بين رشتها

و نا
پژوهشن
امه
تربيتي

رشتها ) ییجه شیس.
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اتایج بد ت آهده سر خصیص ؤاگ پژوههوه  4اهوان ساس کوه از اظون
هتخصصين بنااهه ریی سر ه سر اناحه بنااهه سر ه هتارت دن باید به
ازهاادهه هحتیا سر بعد وویس

واسه بوه ههودل ،کول بوه جویء ،هوارپچه،

اختار سااش ،تقه به سیسليلينها ،ينه به نهنه و هسوأله یوا کهوف) ییجوه
شیس.
اتایج بد ت آهده سر خصیص

ؤاگ پژوههه  5اهان ساس که از اظن

هتخصصين بنااهه ریی سر ه سر اناحه بنااهه سر ه هتارت دن باید به
روشتا

یدریو روش حل هسأله ،نوهه،

خننااه ،پن ش و پا

،

اکتها ه و اوایهه) ییجه شیس.
اتایج بد ت آهده سر خصیص

ؤاگ پژوههه  6اهان ساس که از اظن

هتخصصين بنااههریی سر ه سر اناحه بنااهه سر ه هتارت دن باید به
ابیارها ارزشيابه آزهیاتا کتبه و شفاهه ،یارشتا هنبیه به پنوحه و
انه ،ههاهده ر تار سر کتو ،ارزشيابه نوهه و خیس ارزشيابه) ییجه شیس
پيهنتاسات کاربنس  :ارائه الگی
سااهجییان ه

بنااهه سر ه هتارتها

دن

کارشنا ه به ارزش 2واحد سر ه 1واحد اظن

بنا

و 1واحد

وله هجوی اً  39ا ت.
 -1اهداف واحدها اظن و وله
 -1-1حي ه شناخته:
الف -آشنایه و یفسين ار تحات ،هفاهي  ،یدنيکها و هبااه هتارتها
 -ییااا به کار ين هؤلفهها و یدنيدتا هتارتها

دن

دن سر حیزه اظن

و لوه .
ر -ییااایه یحليل هؤلفهها و یدنيدتا

هتارتها

دن

سر حیزه اظن

لوه وا تنتار راهدارها ای
 -2-1حي ه اافه :
پژوهشن
امه
تربيتي
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 -بنااههریی

اجنا و به کار ين

بنا

هؤلفهها و یدنيدتا

هتارتها

دن سر عاليتتا روزهنه
ر -پ ینش یدنيدتا و راهبنسها هتارتها

دن بعنیان نصن حيایه زاد ه

بهن.
 -2هحتیا هدتی با ییجه به هؤلفهها هتارتها
هحتیا هدتی

و اات اس ) هه ییان بنا

دن

یفدن ختق

از هناب اختصاره پيناهین یفدن

ختق واات اس و هوچنين هدینیت ،روااهنا ه ،لسفه یعلي و ینبيت ،بتداشت
روااه ،سینه ،اسبيات و اینتناته ا تفاسه کنس.
 -3ازهاادهه هحتیا
یلفي ه از ازهاادهه ا ه و ویس )

الف) واحداظن

 -1ازهاادهه ا ه :
الف -هیاز

از رشتهها

 بين رشتهار -نا رشتها
 -2ازهاادهه ویس :
الف -اسه به ههدل
 کل به جیءر -هارپچه
س -اختار سااش
) واحد وله یلفي ه از ازهاادهه ا ه و ویس )
 - 1ازهاادهه ا ه :
الف -ازهاادهه بين رشتها
 ازهاادهه نا رشتها -2ازهاادهه ویس :
پژوهشن
امه
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ر -هارپچه
س -هسأله یا کهف
 -4روشتا یدریو واحد اظن و وله :
الف -روش حل هسأله،
 نوههر -خننااه
س -پن ش و پا
ن -اکتها ه
و -روش اوایهه
 -5یا وهدان بنا آهیزش واحد اظن و وله :
الف -یا هنا ی ازلحات راگ ،ایر ،حج
 چيدن رندله ها به ریرت ساینه ار -و ایل آهیزشه اظين وایت بنس ،ویدیی و کاهليیین
 -6شيیه ارزشيابه واحد اظن و وله  :یلفي ه از ابیارها )
الف -آزهیاتا کتبه و شفاهه
 یارشتا هنبیه به پنوحه و انهر -ههاهده ر تار سر کتو
س -ارزشيابه نوهه
هو -خیس ارزشيابه
کتابنامه:
-آقایه ,نایت ا ...و حسن

تیسه کیین

آرااه  .)1385ختقيت و ایآور .

صلناهه لوه ،یح ي ه و اجتوا ه بصينت .سااهگاه آزاس ا تهه.
پژوهشن
امه
تربيتي
208

سال هفتم -
شماره -23
تابستان 89

پژوهشنــامه تربيتي

 ایدينسین ریتاگ ،ریچارساو ،ایدينسین وار نت آر ،هيلگارس .)1369زهينه

روااهنا ه .ینجوه هحودی ه بناهنه و هوداران ،ر اوگ ،یتنان :

ااتهارات رشد.
ا تهه اکبن ،ر یگ  .) 1382ه ایسه ییااایه یفدن اات اس سااهجییان اوگو آخن پن تار

و پن تاران شاغل سر بيوار تااتا

هنتخی سااهگاهها

لیم پیشده و خدهات بتداشته سرهااه اینان ،یتنان و شتيد بتهته.
یتنان ،،سااهگاه لیم پیشده و خدهات سرهااه اینان ،پایان ااهه کارشنا ه
ارشد رشته پن تار .
 -بنه

ه ،پن ااز ،قنبن له سلفان آزاس  .)1387هدینیت ختقيت و ایاور

سر آهیزش اله.هوایش هله ختقيت و ایآور

سر آهیزش اله ،سااهگاه

آزاس ا تهه واحد کنر.
 جااعليیاسه ،چیبسته،حيدر و هوداران )1387آهیزش یفدن اات اسبنا

راهه

ه ابله باجتااه شدن ،اهلنیاليس و بیهه هاادن .هجوی ه ه الهها

ههتوين هوایش ااجون ه العات بنااهه سر ه اینان ؛ جتااه شدن و بیهه
هاادن بنااهه سر ه  :چالشها و نرتتا ،سااهگاه هازادران ،بابلسن.
 -حنيفه ،نیبا ،هحود له ااسر .)1387یاثين ختقيت و ایآور

هدینان

سااهگاه ها سر یی عه آهیزش اله .هوایش هله ختقيت و ایآور

سر

آهیزش اله ،سااهگاه آزاس ا تهه واحد کنر.
 -شنیعتودار  ،له  .)1386چند هبحث ا ا ه سر بنااهه ریی

سر ه.

یتنان ،ااتهارات وت.
 -شعبااه ،حسن ،هحویس هتنهحود

 .) 1379پنورش یفدن با ا تفاسه از

شيیه آهیزش هساله هحیر .یتنان ،هدر ه ،سوره  ،4شواره  1ص -115
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سر ه .یتنان ،اینان

 ناید  ،ساوس  .)1387ازهان کارآ نین .هجله یعاون شواره  193و .194سال هفتم -
شماره - 23
تابستان 89

پژوهشن
امه
تربيتي

زهين

209

... ارائه الگوی برنـامه درسی مهـارتهــــای فکری
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 ابیجعفنبن یع ی، کلينه-

. الودتبه اال تهيه، یتنان.) بتبیس و غفار
سر ه سوره ابتدایه بن
.صن جتااه شدن

کتابتا

یحليل هحتیا.) 1387

 زینی، کنهخااه-

هبنا اهیزش یفدن اات اس به نیان یده از ضنوریتا

ههتوين هوایش ااجون ه العات بنااهه سر ه اینان ؛

هجوی ه ه اله ها

 سااهگاه، چالشها و نرتها: جتااه شدن و بیهه هاادن بنااهه سر ه
. بابلسن: هازادران
.هدر ه،یتنان.)ول

) بنااههریی سر ه راهنوا1385  حسن، هلده-

روشتا یح يق سر لیم ااسااه.)1388 يف اناقه

 و هنی... یت ا،  ااسر-

.س تنیح ي ات وااتهارات بدر، یتنان.بایأکيد بن لیم ینبيته
، یتنان.سر ه
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