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طراحی و اعتباربخشی الگوی مطلوب برنامه درسی با تأکید ب ورپ ر رش   

فلسفی دانشآموزان در درس ریاضی دبستان

آناهیتا بحرینیزاده ،1مریم سیفنراقی ،2عزتاهلل نادری

ذهنیت

3

چکیده

ش-
این پژوهش با هدف طراحی و اعتباربخشی الگوی مطلوب برنامه درسی با تأکید بر پرورش ذهن سلف تی فف فففی دانش ش

آموزان در درس ریاضی دبستان انجام شده است .این پژوهش در زمره تحقیقات کاربردی جای داشته ک شور اب ه   
تحقیق زمینهای انجام گرفته است .بدین منظور ،ابتدا الگوی برنامه درسی مبتنی بر پ رد یفسلف تینهذ شرور درس    
ریاضی دوره ابتدایی در قالب چهار عنصر برنامه درسی (هدف ،محتوا ،روشه و سیردت یا
سپس این الگو توسط  34مت صخ ص تع یل م و تربیت شا لغ در دانشگاهه و یتلود یا
شهر کرمان در سال ت صح ی یل

 59ـ  4931ک رت هب ه ت بی هب

چندمرحلهههای ب ونع ه اااا ان نمون ختنا شهوژپ ه ا ،دندش ب

و دازآ

.دش هئارا )یبایشزرا

    

 326مع ییادتبا هرود مل   

شور نومن ههههه هههههه امت یریگ مم مممش شوخ یفداصت و یرام ههه ههههای

روم د شزرا  یازبا .تفرگ رارق یبا ر مج  عععععععععععععععععععع ععآوری دادهها  

پرسشنامهای محققساخته بود که روایی آن طبق نظر مت صصخ ان و پایایی آن به روش آلفای کرونب  خا ((  )0/ 96م درو
تأیید واقع شده است .برای تجزیه و ت لیلح دادهه فیصوت رامآ زا ا ی د و یناوارف لودج( ررررر ررررررص یطابنتسا رامآ و )د    
(آزمون خیدو) استفاده شد .یافتهها نشان داد که الگوی پیشنهادی برنامه درسی مبتنی بر پرورش ذهن فسلف تی ی رد    
درس ریاضی دوره ابتدایی از دیدگاه مت صصخ ان تع یل م و تربیت و معلمان دوره ابتدایی مطلوب بوده است .همچنین،
بین دیدگاه مت صصخ ان تع یل م و تربیت و معلمان دوره ابتدایی درباره اعتبار این الگو تفاوت معناداری وج تشادن دو   

(  .)P < 0/ 05بنابراین ،الگوی تهیه شده میتواند در پرورش ذهنیت لف سفی دانشآموزان نقش بسزایی داشته باشد.

کلید واژهها :برنامه درسی ،الگوی برنامه درسی ،ذهنیت فلسفی ،ریاضی ،دوره ابتدایی
دریافت مقاله59 13 /3/ 22 :

پذیرش مقاله59 13 /8/ 11 :

 .1دانشجوی دکتری ت صصخ ی رشته برنامه ریزی درسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد لع وم و تحقیقات ،تهران ،ایران

romina.radan@yahoo.com
 .2استاد گروه لع وم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد لع وم و تحقیقات ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
mseifn@hotmail.com
 .3استاد گروه لع وم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد لع وم و تحقیقات ،تهران ،ایران eznaderi@hotmail.com

این مقاله مستخرج از رساله دکتری ت صصخ ی رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد لع وم و تحقیقات تهران است.
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مقدمه
ب اندیشه باید نخستین هدف تعلی و م
با تحول مبانی نظری و ماهیت لع م ،تربیت انسانهای صاح 
تربیت باشد .لذا ،م صح ول نهایی تع یل م و ترب  هک دشاب رگشواک نهذ دیاب ،تی د تس ی هب یبا نآ

نیازمند مجهز شدن به ذهنیت لف سفی 1است (سخنور و م ،هدازورها

      

 .) 1389ذهن فسلف تی ی نامه     

ی 4میییباش .د
طرز تفکر ص یح ح لع می است که دارای سه بعد جامعیت ،2تعمققق 3و انعطافففپ ریذ ی ی

مقصود از جامعیت آن است که فرد بتواند مسائل را با اهداف درازمدت ربط دهد و در مواجهه با
مسائل از قوه تعمیم استفاده کند و در تفکرات عمیق نظری شکیبایی به خرج دهد .م قمعت زا دار   
آن است که فرد کارش را بر پایه یک فرضیه استنتاجی ـ قیاسی بناکند؛ یعنی تعمق ،فرد را ق ردا
میسازد تا با اصول اساسی یک موقعیت از نزدیک در یگ ر شود .وقتی فرد در سطح اصول اساسی
یک موقعیت از نزدیک در یگ ر شود ،به تعمق میپردازد و درکی مول اشن ،یحیولت یناعم زا د ن     
میدهد .منظور از قاب یل ت انعطافپ تیلباق یاراد دارفا ینعی یریذ طعنا ا ایبرجت ربارب رد ،ف ت       
ش صخ ی ،اوضاع و احوال روانی و اجتماعی ،پیوس و راکفا یگت اظن ممم ممممه فسلف یا ی ی رد یقطنم ا

ارزیابی عقاید ،از قضاوت ص یح ح باز داشته نمیشوند (اسمیت ،5ترجمه بهرنگی .)29 13 ،از این

  

رو ،برنامههای درسی باید تربیت اندیشه لف سفی را مدنظر قرار داده و ب ورپ ه ر و رکفت تردق ش   
استدالل دانشآموزان توجه نمایند (بهرنگی .)29 13 ،طراحی و تدوین برنامهه ره رد یسرد یا    
حوزه معرفتی خاص نیازمند توجه به مبانی برنامههای درسی اس و یرافغ( ت

،ناراکمه     .) 1387

بر این اساس ،مبانی  لف سفی برنامههای درسی با رویکرد پ شرورپ لماش یفسلف تینهذ شرور      
مهارتهای حل مسأله ،آمادگی ذهنی ،پیوستگی یاد یگ ری ،تجارب یاد یگ ری ،کنت ،یعامتجا لر   
آزادی یاد یگ ری ،هدفداری و س م یسرد داوم بسانم نامزا یی یی یییییییباش ثراو( د 29 13 ،؛ ن و یجا

قاضیزاده 1386 ،؛ قائدی 1383 ،؛ لیپمن .) 980 1 ،6مبانی اجتماعی برنامهه درکیور اب یسرد یا     
پ ور ر فسلف نهذ ش ی ،یراکمه لماش

تردق ،تباقر ،یراگزاس ینابم و تسا یربهر و             

       

1. Philosophic-Mindedness
2. Comprehension
3. Penetration
4. Flexibility
5. Smith
6. Lipman
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روانش مانرب یتخان هههه ههای ور اب یسرد  ییفسلف نهذ شرورپ درک

میمص لماش یو ت

طباور

    

       

یغ ررسمی ،هدفمندی ،توجه به رغب ورگ هب قلعت ،یریگدای رد مهف ،ت ه هب جایتحا و تبحم          
یباشد (وارث.)29 13 ،
م 
در میان برنامههای درسی مدارس ،ریاضیات لع می است ک  فارطا مامت ه ا سن ان ننن ننننن را فراگرفت و ه
کودکان از همان دوران کودکی با مفاهیم و ایدههای ریاضی در م یح ط اطرافشان در دنتسه ریگ   
(قنبری .)0931 ،از اینرو ،ریاضیات همیشه جایگاه ک یل دی در برنامه درسی م و هتشاد سراد هب    
عنوان یک دانش فردی محسوب شده و از اولین سالهای مدرسه در برنام رارق یمسر یسرد ه     
گرفته است .در دوره ابتدایی ،دانش ریاضی بر محاسبه کردن تأکید دارد .این بخش از ریاضیات
نقش مهمی در زندگی همه افراد بازی میکند و فرا یگ ری این دانش برای انسان ام ورض زور ری   
محسوب میشود؛ بهویژه آنکه برای انسان قرن بیست و یکم یک نیاز است .همچنی آ زا ،ن نننجا
شه و رگید یا راهم اب تتتتتتتتته بترا فلتخم روما رد یگدنز یا اط      
که ریاضیات ب و مولع ا ناد ششش ششش
تنگاتنگی دارد ،آموزش آن ضروری مینمای ،یرومیت( د

    .)39 13بن اس رد ،نیاربا لل للله ،ریخا یا   

تقویت توانایی فکری و ذهنی دانشآموزان در جهت بهبود توانایی حل مسائل ریاضی ب ناونع ه   
یکی از اهداف آموزش و پرورش در دوره ابتدایی ،اهمیت چشم یگ ری پیدا کرده است (تقیپور
نالم لل ی
ظهیر .)4931 ،با این وجود ،عملکرد ضعیف بعضی از نظامهای آموزشی ومزآ رد  نن ننن بین ن
تیمز 1سبب شد که مطالعات بسیاری در این زمینه به منظور مشخص کردن دالیل تفرشیپ مدع    

ت لیصح ی دانشآموزان صورت یگ رد (بیرمیپور 1388 ،؛) چرا که نت یب نومزآ جیا ننن ننننالم لل ی زمیت    
شآموزان ایرانی مه رد یضایر سرد رد  ه رود  ههه ههههه زمیت یا   
نشاندهنده آن است که عملکرد دان 
همواره پایینتر از میانگین بینالم لل ی بوده است (کریمی .)39 13 ،نتایج این بررسیها نمایانگر آن
بود که در آموزش سنتی که در مدارس ایران اجرا میییش ب ،دو هه هههط هب یضایر لومعم رو رود زا

  

واقعیتهای اجتماعی که ه گدنز رد یصخش ر ی ر ووو ووووزم نآ اب دوخ هر اکورس ر د  ار ت ،د د سیر      
مت لصا و نیر یییییت لأسم نیر هه هههه یا
یت هم ،یضایر سرد رد ناو م مم ممم
میشود .این در حالی است که م 
زندگی هر فرد را مطرح کرد و به آنها پاسخ داد ،اما استفاده از ریاضی در آموزش فکر کردن به

1. TIMSS
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دانشآموزان نیز که یکی از اهداف اساسی این درس است ،غالب ًاًا کمرن اد هولج گ د م ه یی یییییش دو
یآخوندی و همکاران.)0931 ،
(حاج 
در راستای پرورش ذهن دانشآموزان در درس ریاضی ،سبز لع ی جما  تع ((  )19 13در پژوهشی
شآم شوهزیت نازو   
با عنوان «مطالعه ت یثأ ر ذهنیت لف سفی بر پیشرفت ت لیصح ی درس ریاضی ناد  شش شش
ن ابع لیصحت تفرشیپ و یفسلف تینهذ دا ی رد 
مقطع متوسطه استان البرز» نشان داد که بین ن

سرد

   
   

ریاضی دانشآموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ به طوری ک تیعماج دعب ه هب تبسن
ابعاد تعمق و انعطافپذیری ،رابطه قویتری با پیشرفت ت لیصح ی ریاضی دارد .در مطالعه دیگ یر
که با عنوان «ت یثأ ر ذهنیت لف سفی بر توانایی حل مسائل ریاضی دانشآموزان سال س امنهار مو یی   
همدان به تفکیک جنسیت» انجام شد ،این نت جی ه به دست آمد که با قویتر شدن ذهن فسلف تی ی   

دانشآموزان ،توانایی حل مسائل ریاضی آنان به طور معناداری افزایش مییابد .همچنین ،اثر بعد
تعمق بر توانایی حل مسائل ریاضی به طور معناداری بیش از اثر ابعاد جامع اطعنا و تی فف فففپ یریذ
بود (نوری و همکاران .)29 13 ،یافتههای پژوهش شیر لع یپور و همکاران (  )39 13با عنوان «م لد
ساختاری نق تینهذ ،تیقالخ ش یر یرادنپدوخ و یدمآراکدوخ ،یفسلف اضی پ رب ی تفرش

     

ریاضی» نیز اشاره به این دارد که ریاضی بهعنوان ی رد ک ِسِس ت أأأ یث ر صحت درکلمع رد راذگ یلی و
شغلی افراد از نام یلماوع ن فسلف تینهذ ،تیقالخ د ی ضایر یدمآراکدوخ  ،ی یرادنپدوخ و         
ریاضی ت یثأ ر میپذیرد .آریننژاد (  )39 13طی پژوهشی با عنوان «کودکان ،ریاضیات و لف سفه» به
بازبینی موضوع درک و آموزش ریاضیات در تربیت و رشد خالق کودکان و نوجوانان و ارتباط
آن با حوزه پایهای دیگری همچون آموزش لف سفه به کودکان و قاعدههای بازی در این حوزهها
ف بررسی ت یثأ ر برنامه آم ارب هفسلف شزو ی    
پرداخته است .محمدی (  ) 1388نیز در تحقیقی با هد 
شآموزان دختر سال چه مرا
کودکان بر تحول شناختی ،هوش منطقی ـ ریاضی و بهره هوشی دان ش
ابتدایی ،نشان داد که اثربخشی برنامه آموزش لف سفه در بهره هوشی این دانشآموزان  6درص و د
بر ریاضیات آنها  23درصد بوده است.
نک :دنشیدنیب یقطنم ه    
لیپمن (  ) 1998طی مطالعهای با عنوان «آموزش به دانشآموزان ب یا یار نن نن
برخی از یافتههای برنامه آموزش لف سفه به کودکان» نشان داد دانشآموزانی که یک س تحت لا   
این برنامه بودند ،توانستهاند در دروسی مانند ریاضی و بلطم کرد ،

یرتهب تارمن ،لالدتسا      
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کسب نمایند .گرونیو )31 20 ( 1در پژوهشی با عنوان « لف سفه برای کودکان :ابزاری ایدهههآل ب یار
   

تحریک مهارتهای تفکر ،عمل لف سفیدن ی فسلف ا هه هههورزی را پیش اب هک تسا هداد داهن تعیبط

انسانی همخوانی دارد .به نظر وی ،لف سفه برای کودکان میتواند تفکر خالق و تفکر منطقی آنها
را تحری  ک ک ایبرجت و نس و دن ت رد ناکدوک دودحم  دو من ییادتبا هر ییییی ی یی یی ییی ییییتوان ب د هههه هعن ناو   
محدودیتی برای عمل در این زمینه باشد .استیسی ) 008 2( 2نیز بر بهکار یگ ری رویکرد حل مس هلأ

در آموزش ریاضی تأکید کرده و نقش آن را در پیشرفت آموزش ریاضی محرز میییدان اتن .د یج   
پژوهشهای لیپمن در خ ریثأت صوص هفسلف شزومآ همانرب یضایر درکلمع رب ناکدوک هب           
دانشآموزان حاکی از آن است دانشآموزانی که تحت این برنامه قرار گرفتهاند ،عملکرد بسی را
باالیی در ریاضی و استدالل اخالقی از خ اد ناشن دو د هه هههان ،نمپیل( د     980 1؛  .) 1986در پ شهوژ

دیگری که توسط مارسیکا 3و سپ جی ونویب )51 20 ( 4با عنوان «توسعه تفک شزومآ رد یداقتنا ر    

ریاضی دوره ابتدایی از طریق محتوای مناسب و عملکرد همه جانبه دانشآموزان» انجام گر ،تف
بر لزوم اهمیت توسعه تفکر انتقادی در مراحل آموزش ریاضی نیرحب .تسا هدش دیکأت  یییییییییییزاده
یه یا ی یارب    
(  )41 20نیز در پژوهشی با عنوان «بررسی مشک تال در تدریس ریاضیات و اس ژتارت ی ی
بهبود آن بر طبق تجربیات دیگر کشورها» به ای هک دیسر هجیتن ن

مت رادزاب لماوع نیر نن ن ننننده
هم مم م مم ممممم

تدریس و یاد یگ ری فعال شامل فقدان انگیزه ،عوامل اقتصادی ،ترس از ریاضی رد نزاوت مدع ،

  

هب

   

مفاهیم کلی ریاضی تا

لح یارب یتامدقم شزومآ و

  

مس ئا للل ریاضی زا شیب هجوت ،

دح

آزمونهای پایانی و فقدان توجه به تف وا تتته ارب یدرف یا ی ایجا  د یادگی رب هدش زکرمتم یر         
خالقیت میباش دن  ..همچنی م ناملعم ،یضایر سیردت دوبهب روظنم هب ،ن یی ی یییی ییییییییییتوانن رخآ زا د ی نن نن
ن
شآم نازو
م ناد رد یریگ شش شش
فناوریهای روز دن ازفا تهج ای ی صت و کاردا ،مهف ش و یمصت و ر مممم مم مممممم
استفاده کنند ،زیرا بهکار یگ ری فناوری اط عال ات میتواند توانایی دانشآموزان را در حل مس ئا للل
ریاضی باال ببرد.

1. Gruioniu
2. Stacey
3. Maricica
4. Spijunovicb
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اگرچه از دیدگاه عوام ،ریاضیات با ثباتتر از سایر لع وم بهنظر میرسد (گاردنر ،) 1999 ،1اما در
دنیایی که همه چیز آن در حال تغ یی ر و دگرگونی است ،باید ریاضیات و شیوه هه نآ شزومآ یا   
نیز تغ یی ر کند (نیرو و همکاران .)0931 ،بنابراین ،با توجه به جایگاه ذهن لف سفی در فرایند تقوییت
کزاد و دادخ ،هاو
ذهن منطقی و دستیابی به موفقیت در زندگی (بیک ک
برنامه درسی پ رب ینتبم  ر  سرد رد یفسلف تینهذ شرو ر یضای

ناتسبد

 ،)19 13ب یوگلا یحارط ه    
عا و ت زا نآ یشخبراب

   

     

دیدگاه مت صصخ ان تع یل م و تربیت و معلمان پرداخت ،بیترت نیدب .دش ه یاز رظن رب ینتبم سسسسسسسس سسسسسسسس
س

2

(بهنقل از ملکی )4931 ،چهار عنصر ک یل دی در برنامه درسی ور ،اوتحم ،فادها لماش  شششش شششششه یا
تدریس و ارزشیابی جهت طراحی الگوی برنامه درسی ،مدنظر قرار گرفتند .آنگاه الگوی برنامه
   

درسی پیشنهادی از دیدگاه مت صصخ ان تع یل م و تربیت و معلمان دوره ابت یاد ی یشخبرابتعا دروم 

قرار گرفت .لذا ،هدف این پژوهش طراحی و اعتباربخشی الگوی مطلوب برنامه درسی با تأک دی
بر پرورش ذهنیت لف سفی دانشآموزان در درس ریاضی دبستان بود.
روش تحقیق
این پژوهش جزء تحقیقات کاربردی است که با روش تحقیق زمینهای انجام گرفته است (نادری
و سیف نراقی .) 181:1395 ،برای شناسایی ویژگیه شرورپ رب ینتبم یسرد همانرب رصانع یا       
شه اب طبترم یا    
ذهنیت لف سفی در درس ریاضی دوره ابتدایی از من هوژپ و یرظن ینابم و عبا شششش شششش
موضوع تحقیق و نیز نظرات مت صصخ ان برنامه درسی و کارشناس و شزومآ نا

هدافتسا شرورپ     

شد .جامعه پژوهش در این مرحله شامل کتابها ،مقالهها ،پایاننامهها و س تشون ریا هه هههه طبترم یا   
  

با موضوع تحقیق و نیز برنامه درسی ریاضی پ یاهروشک زا یخرب رد  ی دوب هتفرش تلع هب هک    

کثرت منابع ،از متون چاپی و الکترونیکی در دسترس محقق ،به عنوان نمونه استفاده شد .در این
مرحله ،از طریق یف شبرداری به جمعآوری اط تاعال

و هتخادرپ اا اااز توصی و لیلحت ،ف

جاتنتسا    

نظری برای تجزیه و ت لیلح اط عال ات استفاده شد .برای ارزشیابی الگوی برنامه درسی پیش ،یداهن
ش شامل  34نفر از مت میلعت ناصصخ و تیبرت زا
جامعه آماری پژوه 

اگشناد هههه هههههه هش یا ید رنهاب    

کرمان ،آزاد اسالمی واحد کرمان ،فرهنگیان و پیام نور و  4412معلم دوره ابتدایی از ن یحاو
 2شهر کرمان در س یلیصحت لا

 59ـ  4931ب یلد هب .دو ل ب دودحم ود اج مجح ن م هع

1و

رامآ ی       
1. Gardner
2. Zais
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مت صصخ ان ،ک یل ه مت صصخ ان تع یل م و تربیت به شی نومن هو هه ههه امت یریگ مم مممش ومن ناونع هب یرام نه     
پژوهش انتخاب شدند .با توج ،ناملعم یرامآ هعماج مجح هب ه رب ا رک لودج ساس ج  یس ووووووووو وووووووووو
مورگان 360 ،معلم به شیوه نمونه یگ ری تصادفی خوشهای چند مرحلهای به عنوان نمونه پ شهوژ
ن صورت بود که ابتدا ش ود هب نامرک ره و شزومآ هیحان    
انتخاب شدند .شیوه نمونه یگ ری بدی 
پرورش تقسیم شد .سپس از هر ناحیه  15مدرسه و از هر مدرسه  12کالس ب یفداصت تروص ه    
انتخاب و معلمان این کالسها ب  ناونع ه ن ختنا شهوژپ هنوم ا دندش ب
پرسشنامههایی که به محقق بازگردانده ش ،دند

رد هک

م زا تیاهن ی نا

  

 326پرسش هدش لیمکت حیحص تروص هب همان

   
    

بودند که در ت لیلح دادهها از آنها استفاده شد .اب مج راز عع عععآوری دادهه مانشسرپ ،یرامآ یا ههه ههههای
محققساخته دارای  55گویه با مقیاس پنج درجهای لیکرت( 1از خ لی ی کم « »1تا خ لی ی زی دا «)»5

بود .برای بررسی روایی این پرسشنامه از روایی صوری و محتوایی استفاده ش دب .د ی زا ،روظنم ن   
نظرات استادان راهنما و مشاور و  5نفر از مت صصخ ان که در این زمینه از تجربه و ت صخ ص ک فا ی
بهرهمند بودند ،جهت بازنگری و اصالح گویهها استفاده شد .به منظور بررسی پای یا ی ،همانشسرپ    
در نمونهای متشکل از  10 1نفر ( 01مت صخ ص تع یل م و ترب و تی  00 1مع ب هک )ییادتبا هرود مل ه    
صورت تصادفی انتخاب شده بودند ،به طور مقدماتی اجرا و س  اب سپ ا زا هدافتس آز وم نننن ننننن آلف یا
کرونباخ ،ضریب  0/ 96برای آن به دست آمد که بیانگر تأیید پایایی پرسشنامه بود .پس از اجرای
پرسشنامه بر نمونه اصلی ،دادههای جمعآوری شده با استفاده از آمار توصیفی (جدول فراوانی و 

درصد) و آمار استنباطی (آزمون خیدو) در نرمافزار آماری  SPSS24مورد تجزیه و ت لیلح قرار
گرفتند.
یافتهها
الگوی برنامه درسی مبتنی ب ورپ ر ر تینهذ ش سرد رد یفسلف هرود یضایر

زا سپ ،ییادتبا    

  

مطالعه مبانی نظری و همفکری با استادان راهنم رصنع راهچ بلاق رد رواشم و ا سرد همانرب ی      
(هدف ،محتوا ،روشهای تدریس و ارزشیابی) در سه بعد جامع و قمعت ،تی

فپ رد یریذ
اطعنا ففف ففف

نمودار ( )1ارائه شده است.

1. Likert Scale
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نمودار  .1الگوی پیشنهادی برنامه درسی با تأکید بر پرورش ذهنیت فلسفی دانشآموزان در درس ریاضی دبستان

در جدول ( )2شاخصهای توصیفی عناصر برنامه درسی با تأکید بر پ رد یفسلف تینهذ شرور
یشود.
درس ریاضی دبستان مشاهده م 
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جدول  .2شاخصهای توصیفی عناصر برنامه درسی با تأکید بر پرورش ذهنیت فلسفی دانشآموزان در درس ریاضی
دبستان

عناصر     

ابع دا       

برنامه      

ذهن تی   

درسی

لف سفی
جامعیت

هدف

تعمق

روش

معلمان

5

2

14

13

151

45

129

40

4/ 24

مت صصخ ان

1

2

38

17

53

4/ 46

معلمان

6

2

47

111

34

4/ 13

7

13

73

17

54

4/ 45

41

15 3

48

116

35

4/ 15

3

7

13

17

153

56

انعط فا

مت صصخ ان

پذیری

معلمان

3

مت صصخ ان

1

2

2

6

16

48

15

44

4/73

معلمان

9

3

56

17

411

43

20 1

73

4/41

41

40

17

53

4/ 46

147

45

107

33

4/ 07

15

43

17

54

4/ 48

412

43

00 1

31

3/ 99

49

مت صصخ ان

1

1

2

معلمان

01

3

26

انعط فا

مت صصخ ان

1

1

1

2

پذیری

معلمان

16

5

68

21

متخ صص ان

1

4

5

معلمان

4

1

49

مت صصخ ان

2

5

معلمان

7

2

انعط فا

مت صصخ ان

1

2

6

پذیری

معلمان

1
45

13

4

70

مت صصخ ان

1

3

معلمان

8

2

42

مت صصخ ان

0

0

معلمان

4

1

انعط فا

مت صصخ ان

2

4

پذیری

معلمان

41

4

تعمق

19

12

34

4/ 13

15

461

51

109

33

4/ 16

13
4

13

38

18

53

4/93

41

50 1

46

421

38

4/ 20

16

9

62

19

56

4/93

5
5

روش
بی

مت صصخ ان

1

2

2

5

18

55

13

1

تعمق

درصد

پاسخها

38

01

تعمق

فراوانی

میانگین

4/ 33

2

جامعیت
ارزشی اااا ا

شاخصها

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

3

جامعیت

تدریس

زیاد
درصد

47

جامعیت
محتوا

ورگ هه هها   

خ لی ی کم و کم

متوسط

خیلی زیاد

22

16

137

42

106

15

44

13

38

4/ 17

13

413

44

13 3

14

4/ 23

5

15

17

25

4/ 47

15

415

45

128

93

4/ 22

3

01

01

82

19

58

4/ 46

55

17

414

44

11 3

2

15

49

43

32

35

4/ 02

4/ 09

در جدول ( )3نتایج آزمون خیدو جهت بررسی تفاوت بین عناص اب یسرد همانرب ر رب دیکأت       
پرورش ذهنیت لف سفی در درس ریاضی دبستان ارائه شده است.
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جدول  .3نتایج آزمون خی دو جهت بررسی تفاوت بین عناصر برنامه درسی با تأکید بر پرورش ذهنیت فلسفی در درس
ریاضی دبستان از دیدگاه متخصصان و معلمان

عناص همانرب ر           
درسی
هدف

ابعاد ذهنیت لف سفی

روش تدریس

روش ارزشیابی

مجذور خی

آزادی

خطاپذیری

نت جی ه یگ ری

جامعیت

2/ 056

3

0/ 561

عدم تفاوت معنادار

تعمق

4/ 931

3

0/ 177

عدم تفاوت معنادار

انعطاف پذیری

3/ 628

3

0/ 305

عدم تفاوت معنادار

2/ 96 5

3

0/ 97 3

عدم تفاوت معنادار

تعمق

6/ 504

3

0/ 900

عدم تفاوت معنادار

انعطاف پذیری

4/ 837

3

0/ 20 1

عدم تفاوت معنادار

جامعیت

0/ 644

3

0/ 886

عدم تفاوت معنادار

تعمق

6/ 707

3

0/ 082

عدم تفاوت معنادار

انعطاف پذیری

7/ 442

3

0/ 059

عدم تفاوت معنادار

جامعیت

0/ 169

3

0/ 982

عدم تفاوت معنادار

تعمق

3/ 563

3

0/ 313

عدم تفاوت معنادار

انعطاف پذیری

7/ 584

3

0/ 055

عدم تفاوت معنادار

جامعیت
محتوا

مق هرامآ راد       

درجه         

س ا حط ح لامت       

با توجه به این که در جدول ( )3مقدار  χ2محاسبه شده در سطح خطاپذیری  5درصد و با درجه

آزادی  ،3از مقدار  χ2جدول 1کوچکتر است؛ لذا فرض صفر تأی م دی یییییش قحت ضرف و دو یق   

یعنی متفاوت بودن دو توزیع با احتمال  59درصد اطمینان رد میشود؛ یعنی نت جی ه میش زا هک دو   
لحاظ آماری بین توزیع دیدگاه دو گروه یعنی مت صصخ ان تع یل م و تربیت و معلم ییادتبا هرود نا   
در رابطه با عناصر (هدف ،محتوا ،روشهای تدریس و ارزشیابی) براس تینهذ داعبا سا یفسلف     
(جامعیت ،تعمق و انعطافپذیری) تفاوت معناداری وجود ندارد .به عبارت دیگ هب تیانع اب ،ر

   

محتوای جدول ( )2نت جی ه میشود که درصد باالیی از مت صصخ ان تع یل م و ترب هرود ناملعم و تی   
ابتدایی گزینههای زیاد و خ لی ی زیاد را انتخاب نمودهاند .لذا ،اکث نومن ر هه هههه ود ره رد قیقحت یا   
گروه در رابطه با ارزشیابی عناص ور ،اوتحم ،فده( ر ششش ششششه و سیردت یا

زا )یبایشزرا ا یوگل     

برنامه درسی مبتنی بر پرورش ذهنیت لف س ادتبا هرود یضایر سرد رد یف ی ،ی     آنها ا را مط بول
دانستهاند.

 .1مقدار  χ2جدول در سطح خطاپذیری  5درصد و درجه آزادی  3برابر  7/ 81است.
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بحث و نتیجهگیری
  

یافتههای این پژوهش نشان داد که الگوی برنامه درسی با تأک فسلف تینهذ شرورپ رب دی ی رد   

درس ریاضی دبستان که براساس چه هم رصنع را م یسرد همانرب رد جیار و  اوتحم ،فدها(         ،
شهای ردت  ی ینتبم و )یبایشزرا و س فسلف تینهذ دعب هس رب ی و قمعت ،تیعماج(    
رو 

                 

انعطافپذیری) طراحی شده است ،از دیدگاه مت صصخ ان تع یل م و تربیت و معلمان دبستان مطلوب
دانسته شده و بین دیدگاه این دو گروه در مورد ویژگیه توافت یسرد همانرب نیا رصانع یا      
معناداری مشاهده نشده است .بررسیها نشان داده است که برخی از محققان در تحقیقات خود بر
طراحی برنامههای درسی قمعت ،تیعماج هیاپ رب ناکدوک  و     

انعطافففپ هدیزرو دیکأت یریذ    

(اسکندری و کیانی ) 1386 ،و اتخاذ اهدافی چون تربیت انسانهای هشیار و آگاه و برخ زا رادرو
توانایی استدالل ص یح ح و منطقی (رمضانی ،) 1389 ،برخورداری از دید وسیع به عنوان جزئی زا 
روح لف سفی و پره ئزج زا زی ییییینگ ثراو( یر  ،)29 13 ،ای اناوت داج ی  ی آآ آآآینده هنگ ناکدوک رد یر   
(قائدی ) 1383    ،و تقوی راهم ت تتتتت های تسرد تواضق و رکفت 

جان( ی یییی ی یی ی و قاضییزاده 1386 ،؛

فه یسرد همانرب یا    
ضرغامی 1387 ،؛ مرعشی و همکاران 1386 ،؛ گرونیو )31 20 ،را جزء هدف ف
رر ررراس ،ات

دوره ابتدایی به منظور پرورش توانایی تفکر منطقی در آنها در نظ گ ر ر تف هه هههان نیمه رد .د

شآم نازو
محتوا نیز باید با اهداف برنامه درسی و تواناییها و الع یق و ویژگیییه دشر یا ی ناد  ششش ششش
تناس ،ثراو( دشاب هتشاد ب         )29 13و امک تیقالخ شرورپ نا

و ک للللللللل نگری اوتحم قیرط زا        

(سلسبی ،یل     ) 1388و امک را نا ا روانف قیرط زا اوتحم هئ ی تاطابترا و تاعالطا 

و رونخس(     

        

ماهروزاده ) 1389 ،و گفت و گو (رمضانی ) 1389 ،وجود داشته باشد .هب ،نیا رب هوالع روظنم      
پرورش ذهن لف سفی در فرا یگ ران باید از روشهای تدریس فعال همچ گ و تفگ ،هثحابم نو و     ،
پرسش و پاسخ ،راهب ر و هلأسم لح در و تفرگ هرهب هژورپ ش هام و رونخس( ر ،هدازو           1389؛

لیپمن 1998 ،؛ بامف لی د 1و مروز 2002 ،2؛ ویلمز11 20 ،3؛ وارث29 13 ،؛ نوری و همک ،نارا

29 13؛

ی و قاضیزاده 1386 ،؛ ریک .)31 20 ،4با توجه به آنکه در ارزشی یبا
فاضلی سبزوار39 13 ،؛ ناج 

فها سن یج ده شوند ،در تع یی ن روشهای ارزشی رب ینتبم یسرد همانرب یارب یبا       
باید نتایج با هد 
1. Bamfield
2. Mroz
3. Wilms
4. Rieck
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پرورش ذهنیت لف سفی در درس ریاضی ،الزم است تا تناسب بین روشهای ارزشیابی ب فادها ا   
این برنامه درسی لحاظ گردد .از اینرو ،شیوههه هجودنچ و عونتم دیاب یبایشزرا یا ی ؛دنشاب       
ت فرا یگ ران تأکید کنند و نه بر فعالیت ظاهری آن اب دیاب زین و نا    
بهطوری که بر فهم معنا و فعالی 
جری عقاو یگدنز و لمع نا ی ییییی ییی آنه  و یرقاب( دنشاب طبترم ا ی ،ینادز            .) 380 1ب سا نیار اس     ،
مناسبترین شیوههای ارزشیابی در برنامه درسی موردنظر شامل استفاده از آزمون هوش چندگانه
گاردنر (بخش مربوط به هوش منطقی ـ ریاضی و هوش فضایی) جه رگاو رکفت شجنس ت ای     

فرا یگ ران در درس ریاضی (عبدالعزیز 008 2 ،1؛ یولینوا ) 008 2 ،2و ارزشی دنیارف یبا ی و 

یهورگ    

(ص ،تبحم و دحوم ییاف        0931؛ دارابی )39 13    ،و اعم بایشزرادوخ لا ی و ملعم طسوت       

یباشد.
شآموزان (قائدی و دیباواجاری19 13 ،؛ ساتک یل ف 3و وی یل امز ) 2000 ،4م 
دان 

درس ریاضی از جمله دروسی است که همواره دانشآموزان از رویارویی با آن مشکل داش و هت
شآم بولطم سرد نیا رد نازو    
آمارها نشان میدهند که وضعیت آموزش ریاضی و نمرات دان 
نیست و هدفففه ضایر شزومآ یشرورپ یا ی هدروآرب ،یقطنم و قالخ رکفت نتشاد ینعی 

        

نمیشود (صفاریان ،الف ح و میرحسینی .) 1389 ،بن من رگید ،نیاربا یی یییییت ور اب ناو شش شششه ،یتنس یا   
جامعه و افراد آن را به سوی یک تحول پیچیده و پیشرفته سوق داد (شعبانی .)19 13 ،ل ایند ،اذ ی   
آموزش و پرورش امروز ،نقطه توجه خود را از تدریس به یاد یگ ری معطوف کرده است .امروزه،
توصیه صاحبنظران مسائل تربیتی و آموزشی ر هک تسا نآ  ه فای تتتت تتتتته اهدربهار و ا ی یحارط     
شآم یلوت ار نازو دد دددکنن ملع هدنزاس و هد   
برنامههای درسی طوری صورت یگ رد که بتوانن ناد د شش شش
یکه
بارآورند و نه دریافتکننده صرف آن (صفاریان و همکاران .) 1389 ،از اینننرو ،در ص ترو ی ی
برنامه درسی ریاضی مبتنی بر ابعاد ذهنیت لف سفی (جامعیت ،تعمق و انعطافففپ دصق هب و )یریذ    
پرورش ذهن لف سفی دانشآموزان طراحی گردد ،انتظار میرود که طی فرایند کاوش ب لح یار
مسائل ریاضی ،به بررسی جوانب و زوایای مختلف مسأله پرداخته و از میان راهحله ،دوجوم یا   
شآم راهم نازو تتتتته یا ی نوچمه    
بهترین راهحل را انتخاب نمایند .همچنین ،در ای ناد ،دنیارف ن ششش ششش
ژرفاندیشی ،استدالل منطقی ،قضاوت درست و تعامل با همکالسان و احترام به عقای توافتم د
1. Abdulaziz
2. Ulinwa
3. Sutcliffe
4. Williams

43

طراحی و اعتباربخشی الگوی مطلوب برنامه  /...بحرینی زاده و همکاران

شآم ناوتب نازو ند   
و گاه ًاًا متضاد را میآموزند .در نت جی ه ،باید فضایی در کالس ایجاد شود تا دانش ش
هر مسأله ریاضی را که با آن مواجه میش نینچ داجیا .دنشکب شلاچ هب ،دنو

ییاضف

       

مزلتسم

فرا یگ ری مهارتهایی همچون کلنگری ،توجه به اهداف بلندمدت ،تعمیم خالق ،پرسش و یرگ
تفکر انتقادی در راستای تحقیق لع می ،رهایی از جمود روانشناختی و کنجکاوی عقالنی اس .ت
این مهارتها در صورتی در دانشآموزان بهوجود میآیند ک ب ه هه هههط هتخومآ اهنآ هب رمتسم رو      
شوند و به آنها عادت کنند؛ به طوری که بتوانند در اندیشهها و قضاوتهای خود در عرصهههه یا
گوناگون زندگی از ذهنیت لف سفی بهره یگ رند .بنابراین ،براساس یافتههای این پژوهش و با توجه
یتوان نت جی ه گرفت که الگ یحارط یو   
به تأیید شدن اعتبار این الگوی پیشنهادی برنامه درسی ،م 
شده در زمینه پرورش ذهنیت لف سفی در دانشآموزان دارای کارکرد اس م و ت یییییت رد نآ زا ناو
شآموزان دبستانی سود جست.
آموزش درس ریاضی به دان 
لع یرغم محدودیتهایی که در این پژوهش وجود داشته اس ومن تفا لیبق زا ،ت ن هورگ رد ه      
معلمان و محدود شدن الگوی پیشنهادی به درس ریاضی دوره ابتدایی ،مبتنی تفای رب  ههه ههههه ا یا ییییین
تحقیق ،پیشنهادهایی جهت استفاده در موقعیتهای تربیتی به مت صصخ ان برنامه درسی ناملعم و    
دوره ابتدایی ارائه میشود که عبارتند از:
 .1به مت صصخ ان برنامه درسی پیشنهاد میشود تا با برگزاری دورهها و کارگاهه یا ی تروص هب    
عملی ،به پرورش ذهنیت لف سفی پرداخته و چگونگی به کار یگ ری این نوع تفکر در حل مس ئا للل
شآموزان بیاموزند.
ریاضی را به دان 
 .2به مت صصخ ان برنامه درسی پیشنهاد میشود تا در تع یی ن اهداف برنامه درسی ریاضی هرود رد 
ابتدایی ،به پرورش تفکر جامع ،عمیق و منعطف در دانشآموزان توجه داش و دنشاب هت

نیمه رب   

اساس به انتخاب و سازماندهی محتوای برنامه درسی ریاضی بپردازند.
شهای ت لح ،هثحابم نوچمه لاعف سیرد
 .3به معلمان دوره ابتدایی پیشنهاد میشود تا از رو 

  

شهای گروهی در کالس درس ریاضی بهره یگ رند.
مسأله ،پرسش و پاسخ و پژوه 
شآم رد نازو
 .4به معلمان دوره ابتدایی پیشنهاد میشود تا برای ارزشیابی پیشرفت ت لیصح ی دانش ش
درس ریاضی ،از شیوههای متفاوت ارزشیابی مانند خودارزشیابی دانشآموز ،خودارزشیابی معلم
و ارزشیابی گروهی از طریق تشک لی اجتماعپژوهشی استفاده نمایند.
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