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  رانيا ياسالم يجمهور و پرورش ي آموزش مل يدرس ةسند برنام در

  *منصور خوشخوئي

  **عطا ازنب

  چكيده
 يها مؤلفهبه  يمل يدرس برنامةسند توجه  زانيم نييتع پژوهش حاضردر  يهدف كل

 بـر  مبتنـي روش  از لحاظو  يكاربرد هدف از نظر حاضر قيتحق. است يتفكر فلسف
 يعنـ ي يآمار جامعةهمان  يآمار ةنمون، تيمحدود ليدل  به. محتواست ليروش تحل

ـ از طر ابـزار  ييروا .است ايران   اسالمي  جمهوري ي مل   يدرس برنامةسند   يـي روا قي
 يبـرا . شـد  نييتع %86از  شيب اسكات اميليو افقتو بيضر آن با ييايو پا ييمحتوا
از  جينتـا  اعتباربخشي به يو برا يفيآمار توص يها ها از شاخص داده ليتحل و  هيتجز
امـا نـامتوازن و    ياز توجـه نسـب   يحـاك  جينتا. شدبهره گرفته  شانون   يآنتروپ ةويش

 ،واحد ثبت 69با  »يكاو كنج« ةمؤلف. است يتفكر فلسف يها به مؤلفهسند ناهماهنگ 
را  تيـ و اهم يفراوان نيتر بيش 244/0 تياهم بيضربا و ها،  كل مؤلفه %26معادل 

 ها، مؤلفهكل  %3 معادل ،ثبت واحد 9با  »تيوحدت شخص« ةمؤلفبه و  در سند دارد
ـ  بيترت به گريد يها مؤلفه. استشده  يتوجه كم 024/0 تياهم بيضربا و   يفراوان

 بيو ضر %19واحد معادل  52 »يانسان يها عالقه به ارزش«: اند از عبارت تيو اهم
» تعمـق «، 157/0 تياهم بيو ضر %15 لمعادواحد  41 »تيجامع«، 202/0 تياهم
 %11واحد معادل  31 »ياستقالل رأ« ،156/0 تياهم بيضر و %14 لواحد معاد 38

 ،072/0 تيـ اهم بيو ضر %7 لمعادواحد  18 »يينوجو«، 079/0 تياهم بيو ضر
  .024/0 تياهم بيو ضر %5 واحد معادل 13 »يريپذ انعطاف«و 
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، فلسـفي  تفكـر  هـاي  مؤلفـه  ملـي،  درسـي  برنامـة  سـند  فلسفي، تفكر :ها واژهكليد
  .ايران   اسالمي  جمهوري 

  
  مقدمه .1

 بـر او  برتـري  عامـل  و انسـان  وجـود  گوهر مؤثرترين و برترين كه ،براي تفكر انديشمندان
تـرين انـواع آن تفكـر      يكي از مهـم  .اند  و اقسامي در نظر گرفته انواع، است ديگر مخلوقات

 كه است تفكر نوع ترين جامع و ترين كامل )Brenifer, 2004( فلسفي است كه به نظر برنيفر
تفكر و تعقـل در   .گيرد مي دربر را خالق و ،انتقادي، منطقي تفكر جمله از تفكر ديگر انواع

در تعليمات خود، براي رسـيدن بـه مقاصـد و     يمقرآن كر. دناي دار دين اسالم جايگاه ويژه
ت جـ ح، ظـواهر دينـي  : ، سه راه را در دسترس پيروان خود قرار داده اسـت  معارف اسالمي

  :زير استبرخي از مصاديق آن به شرح . درك معنويو  ،)تفكر فلسفي(عقلي 

 جايگاه بلند متفكـران و دانشـمندان را تـذكر داده اسـت     گوناگونبه اشكال  يمقرآن كر
دعوت كـرده   و خلقت انسان را به تفكر در آفرينش و تفكر در خود  ؛)11: مجادله ؛9: زمر(

شود و با منكـران   استدالل عقلي آورده مي در بسياري از آيات ).192 ،191 :عمران آل( است
هـاي   نشـانه  فـراوان ديگـري  هاي  در آيه؛ )91: ونمؤمن ؛22: انبياء ؛35: هود(كند  احتجاج مي

ـ لَّعلَ«: تعـابيري چـون  . دكنـ  بيان مي، با هدف واداشتن مردم به تفكر ،خود را هـ فَتَم ي ، »رونكَّ
ـ فَاَ«، »لونعقالتَفَاَ«: و يا تعابيري چون »رونكَّفَتَي ومٍقَل« و ،»رونكَّفَتَالتَفََا«، »رونكَّفَتَم تَكُلَّعلَ« م لَ
ـ ل«، »لـون عقم تَنتُن كَا«، »لونعقم تَكُلَّعلَ«، »قلونعكونوا تَتَ كـه   »قلـون عاليفََا« و ،»لـون عقي ومٍقَ

  .بار تكرار شده است چندين ها آناز  هريك

 بـارزترين  كه اند كرده ارائه تعددم هاي گونه به را فلسفي تفكر هاي ويژگي نظران صاحب
 و ،تعمـق ، جامعيـت  را فلسـفي  ذهـن  ابعـاد  كه است) Smith, 1956( اسميت به مربوط آن

تفكـر  ، نظر اسـميت  بر تأكيد بر عاله ،)1372( كند و شريعتمداري مي معرفي انعطاف قابليت
ة سـع ، رأي اسـتقالل ، يكاو كنج، منطقي ترديد ده ويژگي تر داراي  كامل صورت بهفلسفي را 

 ،انديشي ژرف، گسترده ديد، شخصيت وحدت، انساني هاي ارزش به عالقه نوجويي،، صدر
 .شمارد برميپذيري  انعطاف و

ترين كانوني است كه موظف است نيروهاي انساني  مهم پرورش و  نظام رسمي آموزش
ريزي و  برنامهبا ادي است كه نه يگانهو آموزش دهد؛  كند ي جدي تربيتصورت بهجامعه را 

 از بسياري باور به ).68: 1389 پيترز و هرست،( هاي تربيتي دارد سوي هدف  امكانات رو به
و  انيس ،)1370( اسميت، )Dewey, 1966( ديويي مانند تربيت و تعليم ةحوز نظران صاحب
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 نهـاد  ةفـ يوظ تفكـر  پـرورشِِ  و  آموزش) 1369( نلر و ،)1380( مارزينو از نقل بههمكاران 
 يهـا  برنامه نيتدو با كه شود يم محسوب كشور هر يآموزش نظام و تيترب و ميتعل يرسم
 فـرد  منحصـربه  يها تيموقع با ييارويرو به قادر كه متفكر، يها انسان پرورش در ازين مورد
 ياساسـ  نقـش  باشند، ها آن به معطوف يها حل راه يبند صورت و كشف و شيخو يزندگ
 آخرين درسي ملي برنامةو تدوين سند  پرورش و  آموزش بنيادين تحول طرح .باشد داشته
 و است انجام حال در، پيشين هاي نظام ضعف نقاط كردن برطرف منظور به ،كه است تغييري

 اجتمـاعي  گونـاگون  هاي عرصه در تغييرات با پاياپاي ديگر آموزشي هاي نظام همة ونچ هم
  .دارد اجتماعي تحوالت با مطابق ها برنامه روزكردن به و ها كاستي جبران در سعي

امـا در  ، پردازنـد  نمـي  جزئيپرورش به موارد  و آموزشمعمول در اسناد  طور به هرچند
بر تفكـر   تأكيد ،يادگيري ـ ياددهي جامع هاي برنامه راه ةنقش منزلة به ،درسي ملي برنامةسند 

 همين به .رود مي شمار بهاساسي هاي  از اولويت ،تربيت يكي از اركان تعليم و منزلة به ،فلسفي
 ايران، اسالمي جمهوري ملي درسي برنامة سند تحليل ضمن ،است آن بر پژوهش اين سبب
 برنامـة  سـند  كـه  است اين مسئله ند؛ك بررسي فلسفي تفكر هاي مؤلفه هب را آن اهتمام ميزان
 ،است تربيت و تعليم ةحوز در اساسي تحول مدعي كه ،ايران اسالمي جمهوري ملي درسي
 جبـران  را قبلـي  آموزشي نظام نواقص كه است توانسته آيا و پرداخته مهم اين به اندازه چه
 منطقـي  و فكـري  قـواي  حافظـه،  بـر  فشـار  و پـرورش  جاي  به ،توانست خواهدآيا  و دكن

، انديشـي  ژرف صـحيح،  قضـاوت  واقعـي،  معرفـت  بـه  را هـا  آن، پرورانـد ب را آموزان دانش
  ؟شود ننمو ره پيرامون محيط وارسي و ،واكاوي، يكاو كنج

  
  آنهاي  تفكر فلسفي و مؤلفه .2
 يةپا و فلسفه در ها هيپا نيا از يكي، ميبدان استوار هيپا دو بر را تفكر اگر يكل طور به
 از ت،يبشر خيتار مهم ةفالسف از كيهر ،اساس نيا بر. دارد شهير يشناس روان در گريد

 و ها پرسش با گران،يد و هگل و نوزاياسپ و دكارت تا گرفته ارسطو و افالطون و سقراط
 اند بوده رگذاريتأث تاكنون آغاز از انسان تفكر روال بر ينوع  به خود، تفكر ةويش و نظرها

)Marzano et al., 1988: 8 .(تياسم )Smith, 1956 (و ها ييتوانا را يفلسف تيذهن 
 يها قضاوت به را او و كند يم كمك فرد حيصح تفكر به كه داند يم ذهن يها يژگيو

 شيگرا و يفلسف دروس يمحتوا با مغز پركردن را يفلسف تيذهن او. دهد يم عادت حيصح
 بهبود به مشخصاً كه داند يم يتيفعال را يفلسف تيذهن بلكه داند، ينم خاص يا فلسفه به
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 ت،يجامع از يا درجه برحسب يفلسف تيذهن. باشد افتهي  اختصاص يارزش يها يداور
 ها آن حل يبرا كه يمسائل با فرد كه شود يم مشخص يزمان انعطاف تيقابل و تعمق،

 تفكر با تا كند يم آماده را فرد يفلسف ذهن. بپردازد يارزش يها يداور به شود يم فراخوانده
  ).1383 پور، ييرجا و يهاشم فيس( كند ييشناسا را ها دهيپد يمنطق و درست

ان تفكر فلسفي و گام پيشاز ، )1392، به نقل از خوشبخت و همكاران( ليپمن و شارپ
  :شمارند هاي مربوط به خود برمي با مؤلفه راآموزش آن، براي تفكر فلسفي سه مهارت 

وجـوي   جسـت ، داليـل و شـواهد  ، هاي سودمند پرسش: يگر كاوشهاي  مهارت )الف
 اصلي؛ة تمركز بر مسئلو تصحيح خود، ، ها گزين جايبررسي ، توضيحات

هـاي   مقايسـه ، تمايزهـاي سـودمند  ، بيـان معناهـا  : هاي مفهومي و استداللي مهارت )ب
 هاي سنجيده؛ قضاوت و هاي مرتبط، استنتاج، هاي سودمند مثال، مناسب

، ديگـر  يـك كمـك بـه   ، شركت در بحث، دادن به ديگران گوش: هاي تعاملي مهارت )ج
  .پذيرش انتقادهاي ديگرانو ، احترام به ديگران ،ها بررسي اختالف

ذهن فلسفي را تفكر فلسفي معنا كرده و براي آن سه كاركرد قائل شده است كـه   شرفي
  :از اند عبارت
هـاي خـود بيابـد و بـه      ي براي انديشهچهارچوببه اين معنا كه فرد : كاركرد نظري) الف

 ؛ها نظام خاصي ببخشد آن

 ؛ها را تفسير مجدد كند اين معنا كه فرد مفاهيم و واژهبه : كاركرد تحليلي) ب

گذاري مناسبي ايجـاد   يعني براي بايدها و نبايدها معيارهاي ارزش: كاركرد دستوري) ج
  ).31 - 21 :1381، شرفي(كند 

است كه ابعاد ذهـن فلسـفي را   ) Smith, 1956( اسميت مربوط به بندي تقسيمبارزترين 
 :شمارد گونه برمي اين

وسيع است كه باعث  اي هنگري و ديدن امور در زمين جامعيت نوعي كل: جامعيت )الف
چهـار   جامعيـت  .هـايش تـالش كنـد    بخشيدن به انديشـه  وحدت برايشود فرد همواره  مي

  :داردويژگي به شرح زير 
 ؛وسيع اي زمينه ابها  امور خاص با توجه به ارتباط آن ةمشاهد .1

 ؛هاي دور مسائل حاضر به هدف كردن مرتبط .2

 ؛تعميمة كاربردن قو به .3

  .)34: 1385، شريعتمداري( هاي نظري توجه به جنبه .4
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و  كنـد  مطالعـه عميـق  طـور   بـه ها را  ها و پديده شود فرد ايده تعمق سبب مي: تعمق )ب
  :داردهايي به شرح زير  ويژگي تعمق. كندسؤال  كنند ميديگران بديهي تلقي  چه آندربارة 
 ؛كنند چه ديگران مسلم و بديهي فرض مي آن كردن از سؤال .1

 ؛ها در هر موقعيت كشف امور اساسي و بيان آن .2

 ؛هاي اساسي در هر موقعيت توجه به اشارات و امور مربوط به جنبه .3

  .)40: همان(قياسي قراردادن  ـ اي قضاوت و حكم را بر روش فرضيه .4
وجود  بهنوعي جمود رواني  ويميل دارد تا در  انسانطوالني  ةتجرب: قابليت انعطاف )ج
 ؛پـردازيم  يـات يـا افكـار مـي    از نظر ناپـذيري  هـاي انعطـاف   ييـاب  ارزشگاهي ما بـه  . آورد

پـذيري   انعطـاف . اجتناب ورزد اي جمود روانيشود فرد از چنين  پذيري موجب مي انعطاف
  :داردبه شرح زير چهار ويژگي ، هاي ديگر تفكر فلسفي مانند جنبه ،هم

 ؛ن خود از جمود روانيكردرها .1

 ؛ها سنجي افكار و نظريات بدون توجه به منبع آن ارزش .2

 ؛متعدد هاي نبهجتوجه به مسائل مورد بحث از  .3

هاي موقتي و شرطي و عالقه به اخذ تصـميم در مواقـع    ها يا قضاوت پذيرفتن نظريه .4
  .)98: 1370، اسميت(مبهم 

هـاي    است كه ويژگي) 1372( جامع نيز مربوط به شريعتمداريهاي  بندي تقسيم ازيكي 
 :كند  صورت تعريف مي بدينتفكر فلسفي را 

 فيلسـوف حالـت ترديـد در    در برخورد با افكار و عقايد گونـاگون : ترديد منطقي )الف
 شود؛ ظاهر مي

فكـر   بـه تـازه   ةواقعـ  ةمشـاهد از برخورد با مطالب تازه يـا   كاو كنجفرد : يكاو كنج )ب
 ؛دهد فهم و تجربيات خود را گسترش مي ةدايررود و از اين راه  فرومي

پـذيرد يـا رد    را مـي  چه آن. فيلسوف از استقالل رأي برخوردار است: استقالل رأي )ج
به پذيرش يا  كننده يا نبودن آن د و در صورت وجود داليل قانعكن كند شخصاً بررسي مي مي

 ؛كند يرد امري اقدام م

كسـي  . تفكر است ةدايربودن  گستردهصدر به معناي بازبودن فكر يا ة سع: صدرة سع )د
 ؛هراسي ندارد صدر است، از برخورد با آراي مختلف و مخالفة كه داراي سع

قناعت  در محافل فيلسوفان مطرح است چه آنهست يا  چه آنفيلسوف به : نوجويي )هـ
يا تحليلي جديـد   ،روشي نو، نظامي جديد، نظري تازه، تازهاي  خواهد مسئله او مي. كند نمي

 ؛مطرح كند
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 كـه در  ،نظامي ارزشي يا اخالقـي تهية فيلسوف ضمن : هاي انساني عالقه به ارزش )و
 هـم ارتبـاط پيـدا    اساسي بـا  يهاي اخالقي در طرح  و آرمان ،ها، معيارها، اصول انگيزه آن

انسـاني ايـن نظـام را بـر رفتـار خـود        جامعةا در در مناسبات خود با ديگران و ي، اند كرده
 ؛دكن حاكم مي

نظام فكري و اخالقي ثابت  پيروي از منظور از وحدت شخصيت: وحدت شخصيت )ز
 ؛)93 - 72: همان(هاي مختلف است  ها و مكان در زمان

 ؛گستردهديد  )ح

 ؛پذيري انعطاف )ط

  .انديشي ژرف )ي
 

  تفكرت نظام تربيت رسمي در آموزش رسال .3
 و   هاي فكري امري است كه از ديرباز انديشمندان و مربيان تعليم  عالقه به پرورش توانايي

ي و حاكميـت  فنّـاور گسـترش علـم و    دليـل  به ،اخيرقرن در . اند  تربيت به آن توجه كرده  
بـه انتقـال    تـر  بـيش ي توجـه خـود را   آموزشـ هاي   تربيت، نظام   و   نگرش صنعتي به تعليم

هـاي خـالق و متفكـر      و از تربيـت انسـان   انـد  ها و اطالعات علمي معطوف داشته  مهارت
. آمـوزان آموخـت    كردن را به دانـش   فكر  چگونهنخست بايد  ،كه   در حالي ؛اند  فاصله گرفته

پرورش باشد    و   هاي اوليه و اساسي آموزش  فكركردن بايد از رسالت   چگونهبه قول كانت 
  ).37: 1370اسميت، (

انسان  ياصل تيماه معتقدند پمنيل ويمت و پل، چاردير س،يان رابرت مانند يلسوفانيف
 اهل متفكر، يافراد پرورش به ديبا تيترب و ميتعل ياصل هدف و اوست ةشياند ايذهن 

 توانـد  يمـ  تيو ترب ميتعل يينها ةثمر صورت نيدر ا. و خردگرا معطوف باشد استدالل،
 يآموزشـ  نظـام  ةفيوظ). 20: 1380 نو،يمارز( ابدي تجسم وجوگر جست يصورت ذهن به

 از را هـا  آن تـك  تـك  و كنـد  يزير برنامه افراد در »تفكر يچگونگ« رييتغ يبرااست كه 
 بـه  فكركـردن  يا شـه يكلو از  ،ينگر ژرف به ينگر يسطح از ،ينگر يكل به ينگر يجزئ

 شيهـولف  و تياسـم ). 37 -35: 1374 زاده، عبـاس ( دهـد  سوق تفكر در يريپذ انعطاف
 مطـرح  را پرسـش  نيـ ا و دانسـته  تفكر آموزش را پرورش   و   آموزش و مدرسه رسالت
 اموزنـد، ين را كـردن   فكـر  مدرسـه  در ليتحصـ  به اشتغالكه اگر شاگردان ضمن  اند  كرده

 يبرا را راه كردن  فرض كه فكر نيسبب ا نيهم به. ادامه دهند يريادگيبه  توانند  يم چگونه
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). 8 :1373 ش،يهـولف  و تياسـم ( اسـت  شـده  رفتهيپذ يكل طور به كند  يم هموار آموزش
 نيتـر  مهـم  پـرورش  و  آموزش در كه است باور نيا بر زين) Lipman, 2003: 64( پمنيل

 يافـراد  تيـ آموزان اسـت و هـدف از آمـوزش تفكـر را ترب     پرورش تفكر در دانش كار
  .داند يم تيو ترب ميدر نظام تعل شمنديمتفكر و اند
 نظام هر در كه است يادگيري ـ ياددهي جامع هاي برنامه راه نقشة ملي درسي برنامة
 توجه مورد مفاهيم از يكي بايد و گيرد مي دربر شود آموخته بايد را چه آن همة آموزشي

 ديرباز از تفكر توانايي پرورش و  آموزش چراكه ،باشد آن پرورش و  آموزش و تفكر آن
 وظايف از رسمي طور به و است بوده تربيت و تعليم مربيان و انديشمندان توجه مورد
 در را شخص كه است اين تربيت و تعليم غايي منظور. شود مي محسوب آموزشي نظام

 معضالت و مشكالت حل در بتواند تاكند  توانا سازنده و ،منطقي ،روشن تفكرزمينة 
 به شود؛ موفق آينده براي ها آن از گرفتن نتيجه و گذشته تجارب دادن سازمان و زندگي
  آموزش اساسي و اوليه هاي رسالت از بايد تفكر قوة رشد و فكركردن  چگونه كانت قول
 ذهن داشتن ها آن از يكي كه است الزم ابزارهايي آن پرورش براي و باشد پرورش و

 آموزشي نظام وظيفة. كند مي كمك منطقي و صحيح تفكر در را افراد كه است فلسفي
، نگري يكل  به نگري جزئي از را ها انسان تك تك و كند ريزي برنامه باره  اين در كه است

 تفكر در پذيري انعطاف به فكركردن  اي كليشه از و ،انديشي ژرف به نگري سطحي از
چنين سندي بايد از  ).1374 ،زاده عباس ؛1382 شعباني، ؛1370 اسميت،( دهد سوق

  :شش ويژگي عمده برخوردار باشد
تدوين، ، ريزي درسي و تهيه هاي الزم را براي برنامه مؤلفه ةهميعني بايد : جامعيت) الف

، كياقتضـائات ايـدئولوژي   ماننـد ( داشـته باشـد   هاي درسـي دربـر   ي برنامهياب ارزشو  ،اجرا
   ؛)پداگوژيكيو ، فنّاورياقتصاد، ، شناسي شناسي، جامعه روان

اعتـدال الزم   هـاي تأثيرگـذار   تبيين و گزينش مؤلفـه يعني بايد براي تعيين و : تعادل) ب
انتظارات جامعه و افـراد يـا ميـان     و ،ها عالقه، رعايت اعتدال ميان نيازها انندم( رعايت شود
 ؛)و مهارت ،ارزش ،بينش، كسب دانش

ها منسـجم و هماهنـگ صـورت     مؤلفه همةيعني ارائه و تبيين : انسجام هماهنگي و) ج
 ؛ها مشاهده نشود و بايسته ،ها نوشته ،ها ر گفتهگيرد و هيچ تناقضي د

هـا   گـويي در بيانيـه   و كلـي  ،پيچيدگي، گونه ابهام يعني هيچ: منطق روشني و شفافيت) د
 ؛صورت گيرد مجريانبراي فهم   قابل ووضوح  به تبيين همه. نباشد
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 اي و بـا  و منطقـه  ،محيطي، هاي فردي ها با توجه به تفاوت تبيين همةيعني : انعطاف) هـ
 ،با درنظرگرفتن درجاتي از انعطـاف ، بيني توجه به شرايط و امكانات و با رعايت اصل واقع

 ؛ها و شرايط تدارك ديد هايي متنوع و متناسب با واقعيت برنامه صورت گيرد تا بتوان

و  شـده  دها منطبق بـا مبـاني شـناخته   نمو رهو  ،هابرد راه، هامعيار، ها يعني گفته: انطباق) و
هاي علمي و پژوهشي ارائه شود و هيچ تبييني بدون انطبـاق بـا    و يافته ،ها سنت ،شده مطالعه

    ).1389، رئيس دانا( شده صورت نگيرد نتايج مطالعات انجام
يكي از  ةمنزل به ،»پرورش جمهوري اسالمي ايران و  درسي ملي آموزش برنامةسند «

، جانبه تحول همهايجاد  ة زمين، جامع يادگيري ةنقشهاي اصلي سند تحول بنيادين و  زيرنظام
آفرين با  تحول برنامةاين . آورد و عميق در مفاهيم و محتواي آموزشي را فراهم مي ،گسترده

هاي الزم  درصدد است تا امكان كسب شايستگي هاي تربيتي متنوع و جامع تدارك فرصت
آموزان ميسور  دانش براي ،اسالمي درك و اصالح موقعيت براساس نظام معيار منظور به ،را
مراتبي از حيات   ي بهياب دستهويت خويش تا  ةپيوستو آنان را براي تكوين و تعالي د كن

، آوردن سازوكارهاي مناسب براي طراحي فراهم رسالت خطير سند. طيبه ياري رساند
 ةفلسف بر يمبتن تا است يمحل تا يمل سطوح در يدرس يها برنامه يابي ارزش و اجرا، ن،يتدو
 ارياخت در افته،يساختار و مند نظام صورت به ،يتيترب و يآموزش ميمفاه ياسالم تيترب و ميتعل

 ريتصو به را يداشتن دوست يا مدرسه و بانشاط يطيمح و رديگ قرار نوجوانان و كودكان
    ).1391 ران،يا ياسالم يجمهور پرورش و  آموزش يمل يدرس ةبرنام سند( بكشاند
 بر رسمي صورت به، فلسفي تفكر ويژه به ،تفكر پرورش مسئوليت كه اين به توجه با
 ملي درسي برنامة سند بررسي ضمن ،تا است آن بر پژوهش اين، است آموزشي نظام ةعهد

 هاي مؤلفه مبناي بر( فلسفي تفكر هاي مؤلفه هب را آن اهتمام ميزان ايران، اسالمي جمهوري
 ملي درسي برنامة سند كه است اين مسئله. كند بررسي )شريعتمداري علي ةگان هشت

 اندازه چه، است تربيت و تعليم حوزة در اساسي تحول مدعي كه ،ايران اسالمي جمهوري
 چه به ؟دكن جبران را قبلي آموزشي نظام نواقص است توانسته آيا و پرداخته مهم اين به

 منطقي و فكري قواي حافظه، بر فشار و پرورش جاي  به ،توانست خواهد ميزان
، انديشي ژرف صحيح، قضاوت واقعي، معرفت به را ها آن و پروراندب را آموزان دانش
  ؟شود ننمو ره پيرامون محيط وارسي و ،واكاوي، يكاو كنج

 برنامـة سند  ضرورت و اهميت بررسي آن را در اهميت و نقش تفكر فلسفي در زندگي
گفته را  اين پژوهش سند پيش، سبب همين به ؛كند پرورش ايجاب مي و  آموزش درسي ملي

گـر   هاي تفكر فلسفي، كـه هـدايت   بر مؤلفه آن را تأكيدتا ميزان كند  مياز اين منظر بررسي 
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و در  بسـنجد  آموزان در مراحـل مختلـف زنـدگي اسـت،     دانش و ،مربيان، معلمان، مديران
 و آموزاني فكـور  شدان باشد كه. دشونقاط ضعف احتمالي اصالح  هاي بعدي سند ويرايش

  .پرورش يابند، آموزاني منفعل و بدون روح فلسفي دانش جاي  به ،قدرت فلسفيدن با
  

  روش تحقيق. 4
. روش تحليل محتواسـت  بر مبتني روش اجرا از نظركاربردي و  هدف از نظرپژوهش حاضر 

تعيين  منظور به منظم و عيني صورت بهكه  شود  محتوا به هر روش استنباطي اطالق مي   تحليل
ي تجزيـه   صـورت  بهها را   بتواند آن گر پژوهش تا شود  مي   كار برده بهها   هاي پيام  ويژگي و   كمـ   

هاي درسـي و    از اشارات تا كتاب، اين روش براي هر شكلي از ارتباطات انساني. تحليل كند
در  ).275: 1380دالور، ( شـود   مـي    كار برده به ،هاي تجاري تلويزيون  تا پيام اعالنات ةتختاز 

 شريعتمداري مـالك قـرار گرفـت      منظر هاي تفكر فلسفي از  ي ويژگيبند تقسيم اين پژوهش
چنـد تـن از    تفكر فلسـفي از نظـر   هاي فهرست مؤلفهپايايي مطالعة  در بررسي و ).1شكل (

 هـاي ديگـر    در ويژگي )صدرسعة منطقي و    ترديد(ها   دو مورد از مؤلفه نظران تربيتي صاحب
 ،ترديـد منطقـي  مؤلفـة  خصوصـيات  كه  اينبا توجه به . ندشدادغام  )پذيري  تعمق و انعطاف(

كند و بدون استدالل هـر    ابراز ترديد مي كه شخص در برابر افكار و عقايد گوناگون  اينيعني 
ديگران مسلم و  چه آن كردن از يعني سؤال ،پذيرد، با خصوصيات تعمق  عقيده و باوري را نمي

 مؤلفـة و  شدند در هم ادغام اين دو مؤلفه ،داشتي و تناسب انپوش  كنند، هم  بديهي فرض مي
يعني بـيم  صدر،   سعة  مؤلفةخصوصيات كه  با توجه به ايننين چ هم. شدترديد منطقي حذف 

تركيـب و  و  مواجهه با آراي مختلف و مخالف و تحليلاز  نداشتن و تعصب نداشتن و هراس
ن خود از جمـود روانـي در   كرديعني رها ،پذيري  انعطاف مؤلفةبا خصوصيات ، ارزيابي افكار

ايـن  ، است  متشابه، ها  سنجي افكار و آرا بدون توجه به منبع آن  هاي حساس و ارزش  موقعيت
هـاي   بـدين صـورت مؤلفـه   . شـد صدر نيز حذف  سعة مؤلفةو دو مؤلفه در هم ادغام شدند 

هـاي    گانه با زيرمقولـه   هاي هشت  مؤلفه، نينچ هم. ندزير مالك پژوهش قرار گرفت ةگان هشت
د و اين كار را با دقت و نتا كدگذاران را در عمل كدگذاري ياري ده ندشدمتناسب مشخص 

هـاي هريـك را نشـان      هـا و زيرمقولـه    جدول زير كـد مؤلفـه  . ي انجام دهندتر بيششفافيت 
 در سال درسي ملي جمهوري اسالمي ايران برنامةسند  اين پژوهش آماري در جامعة .دهد  مي

بـراي  . اسـت  1390 در سـال  و بخش مربوط به اهداف تفصيلي نگاشت پـنجم سـند   1391
با توجـه بـه    ،سند به پنج قسمت، پرورش و  درسي ملي آموزش برنامةتحليل و كاوش سند 

  ).2جدول ( تقسيم شد ،محتوا و شباهت مطالب
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  ها همؤلفة كد و زيرمقول .1 جدول

  رمقولهيز اي حيتشر  مؤلفه  كد

  يكاو كنج  1
ي؛ گر پرسشبررسي علل و ماهيت امور؛ تمايل به شناختن امور مختلف؛ 

  توجه فكر فرورفتن؛ شناخت؛ به

  نوجويي  2
خالقيت؛ كشف مسائل  انگيزةخواهي؛ تحليل جديد،  تازه؛ نداشتن فكري قناعت

  تازه؛ تنوع؛ خالقيت

  ؛ ابراز نظرنكردنبررسي شخصي امور؛ تقليد  استقالل رأي  3

4  
 هاي  عالقه به ارزش
  انساني

 ؛و مهرورزي احسان ؛احترام به ديگران ؛باور به مقام ارزشمند و كرامت انسان
  رعايت حقوق ديگران ؛خدمت به جامعه

  وحدت شخصيت  5
و گفتار؛ پرهيز از رفتارهاي چندگانه در جامعه؛ صداقت و هماهنگي در رفتار 

  خويش ةيگانرنگي؛ پرهيز از دروغ و افترا؛ شناخت هويت   يك

  جامعيت  6
وسيع؛  اي زمينه اها ب ارتباط آن هبامور خاص با توجه  ةمشاهدنگري؛  كل
تعميم؛ توجه به  ةقوكاربردن  بهدور؛ هاي  به هدف مسائل حاضر كردن مرتبط

  نظري؛ استنتاج و انتزاعهاي  جنبه

  تعمق  7
در هر موقعيت؛ توجه به اشارات  ها آنبيان  ؛ كشف امور اساسي وكردن سؤال

روش  هر موقعيت؛ قضاوت و حكم را بر اساسي درهاي  امور مربوط به جنبه
  تحليل تجزيه و ؛قياسي قراردادنـ  اي فرضيه

  يپذير انعطاف  8
؛ ها آنسنجي افكار بدون توجه به منبع  ارزشن خود از جمود رواني؛ كردرها

هاي  متعدد؛ پذيرش نظرها يا قضاوت هاي نبهجبحث از  توجه به مسائل مورد
  تصميم در مواقع مبهم موقتي و شرطي؛ عالقه به اخذ

  مختلف سندهاي  قسمت .2 جدول

  ساير  يادگيريهاي  حوزه  اصول  اهداف  مباني

و هـاي تفكـر فلسـفي     مؤلفه) ليست چك( يوارس فهرست از اطالعات يگردآور يبرا
فهرست وارسي در اختيار چند نفـر   .شدبراي تعيين روايي ابزار از روايي محتوايي استفاده 

و كردنـد  تأييد آن را پس از اعمال اصالحاتي كه از متخصصان تعليم و تربيت قرار گرفت 
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محتواي طوري كه  به ؛از كدگذاري مجدد استفاده شد براي تعيين پايايي ابزار. گرفتندكار  به
در اختيـار  ، پس از كدگذاري از سوي محقق، سند و واحدهاي ثبت مرتبط با تفكر فلسفي

از ، پس از كدگـذاري مجـدد   ،پنج نفر از اساتيد و كارشناسان تعليم و تربيت قرار گرفت و
 1380، سـاروخاني  ؛1385، ؛ زماني1388، لياقتدار و همكاران(ت طريق فرمول ويليام اسكا

ضـريب  ، )1391فراهـاني و ملكـي،    ؛1382عابـدي و عريضـي،    ؛1388به نقل از لياقتدار، 
بـاالبودن ضـريب توافـق ميـان      دهنـدة  توافق نشـان  %86بيش از . توافق داوران تعيين شد
  .داوران كدگذار است

66  /86 = 100 × هاي مورد توافق = 5× 223+249+248+227+227271  مقوله 
  C.R=  كل مقوله ها

اسـتفاده  ) ... و ،فراواني درصـدي ، فراواني( از آمار توصيفي ها تحليل داده و  براي تجزيه
كه از تئوري  ،آنتروپي شانونة از شيو شده نين براي اعتباربخشي به نتايج استخراجچ هم. شد

  .بهره گرفته شد ،)1380، آذر(است  محتوا شدهها وارد تحليل  سيستم
  

  ها  يافته .5
مشـخص   1 نمودار ـ طور كه در جدول همان، واحد 271واحدها با فراواني  همةاز مجموع 

و بـا   را دارد ين فراوانيتر بيش، ها كل مؤلفه %26 معادل ،واحد 69ي با كاو كنجة مؤلف، است
معادل  ،واحد فراواني 9و وحدت شخصيت با  است ترين مؤلفه مهم 244/0ضريب اهميت 

تـرين مؤلفـه    ضـعيف  024/0و با ضريب اهميـت   را دارد ين فراوانيتر كم، ها  مؤلفهكل  3%
كـل   %19واحـد معـادل    52هاي انساني بـا   عالقه به ارزش :ترتيب بههاي ديگر  مؤلفه. است
بـا  و هـا   كـل مؤلفـه   %15 معـادل واحد  41جامعيت با ، 202/0ت يضريب اهمبا و ها  مؤلفه

ضـريب اهميـت   بـا  و هـا   كل مؤلفـه  %14 معادلواحد  38 ، تعمق با157/0 اهميتضريب 
، 079/0ضـريب اهميـت   بـا  و هـا   كل مؤلفـه  %11 واحد معادل 31أي با ر استقالل ،156/0

پذيري بـا   و انعطاف ،072/0ضريب اهميت با و ها  كل مؤلفه %7واحد معادل  18 نوجويي با
هـاي بعـدي فراوانـي و     در رتبه 066/0ضريب اهميت  با وها  كل مؤلفه %5 معادلواحد  13

ـ  پـنج هـاي   تفكيـك قسـمت   هبها  فراواني مؤلفه ةمقايس با. دناهميت قرار دار  در، سـند  ةگان
ديده در قسمت اهداف  ،%62واحد، معادل  165يعني  فراوانيين تر بيش، واحد 271مجموع 

، %17 واحـد معـادل   45مباني با  :از اند عبارت ترتيب بههاي ديگر  قسمت فراوانيو شود  مي
 سـاير   و قسـمت  ،%5 معادلواحد  13، اصول با %15 واحد معادل 43هاي يادگيري با  حوزه
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فراواني م .2 مودار

يبررس   48

5 سند هم
گانه نش پنج

هاي قسمت
آ 1 نمودار

جد

نم ـ جدول



 49   منصور خوشخوئي و عطا ازنب

 

 درسي ملي برنامةتفكر فلسفي در سند هاي  ضريب اهميت مؤلفه .1 نمودار

گانه و نيـز در پاسـخ بـه سـؤاالت      هاي پنج ها و قسمت به تفكيك مؤلفه ،تر بيشتحليل 
  .آمددر ادامه خواهد  )هشت سؤال( تحقيق
ي توجـه  كـاو  كنجة تا چه ميزان به مؤلف پرورش و  درسي ملي آموزش برنامةدر سند  .1

تعـداد   گانـه  هـاي پـنج   درسي ملي به تفكيك قسـمت  برنامةپس از كاوش سند  شده است؟
واحـد   69 كل واحدها. شداستخراج  1شناسايي و با كد  يكاو كنج مؤلفةجمالت مرتبط با 
 دهنـدة  نشـان  244/0نين ضـريب اهميـت   چ همو  ،ها مؤلفه كل %26 يعني ،بود كه اين تعداد

ين تـر  بـيش  از ايـن تعـداد   .تفكر فلسفي در سند اسـت  ةمؤلفترين  و مهمفراواني ين تر بيش
 هاي ديگر سـند  و قسمتاست  %21واحد يعني  56فراواني آن مربوط به قسمت اهداف با 

واحد  5، مباني فلسفي و علمي %2معادل واحد  6هاي يادگيري  حوزه: اند از عبارت ترتيب به
 مؤلفـة و قسمت ساير هم فاقد واحد مـرتبط بـا ايـن    ، %8/0واحد يعني  2، اصول %2تقريباً 

  ).3 نمودارـ    جدول( تفكر فلسفي بود

  
 درسي ملي برنامةي در سند كاو كنج مؤلفةفراواني و درصد  .3 نمودار ـ جدول
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جامعيت تعمق انعطاف
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) wj - وزن معيار ( ضريب اهميت 
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نوجـويي توجـه   ة تا چه ميزان به مؤلفـ  پرورش و  درسي ملي آموزش برنامةدر سند  .2
 ،يكـاو  كـنج  در مقايسه با ،يتر كمنوجويي با فراواني  مؤلفةواحدهاي مرتبط با  شده است؟

فراوانـي   مشخص است، مجموع 4نمودار ـ  جدولطور كه در  همان. شوند ديده ميدر سند 
فلسفي اسـت و بـا ضـريب    هاي تفكر  مؤلفه همة %7واحد يعني  18اين مؤلفه در كل سند 

 7ين فراوانـي بـه تعـداد    تـر  بـيش . ششم فراواني و اهميت قرار دارد ةرتبدر  072/0اهميت 
، ترتيـب  بـه هاي ديگر  قسمت و قرار دارددر قسمت اهداف مندرج در سند  %3واحد يعني 

و هريـك از   ،%1 واحـد معـادل   3اصـول  ، %3واحـد يعنـي تقريبـاً     6هاي يـادگيري   حوزه
هـا   از كل مؤلفه %4/0 مورد معادل 1 ها علمي سند و ساير بخش مباني فلسفي و هاي قسمت

  .اند را به خود اختصاص داده

  
 يمل يدرس ةبرنامدر سند  يينوجو ةمؤلفو درصد  يفراوان. 4 نمودار ـ جدول

 ياسـتقالل رأ  ةمؤلفـ بـه   زانيـ چـه م  تا پرورش و آموزش  يمل يدرس ةبرنامدر سند . 3
 يدرسـ  ةبرنامدر سند  كه يجمالت پژوهش، سوم سؤال به پاسخ منظور به است؟ شده توجه

 در آن ةجينتكه  شدند يو كدگذار ييشناسا 3با كد  بودند يرأ استقالل ةمرتبط با مؤلف يمل
 مجموع از% 11 معادل واحد 31 يفراوان با مؤلفه نيا. است شده خالصه 5 نمودار   ـ جدول
 نظر ازو هم  يفراوان ثيح از هم ها، مؤلفه پنجم ةرتب در 079/0 تياهم بيضر باها و  مؤلفه
 يعني واحد 13 با اهداف قسمت در واحد 31 نيا يفراوان نيتر شيب اما گرفت، قرار ت،ياهم

 قسـمت  در: انـد از  عبـارت  بيـ ترت به گريد يها قسمت يفراوانها قرار دارد و  كل مؤلفه% 5
 واحـد  2 اصـول  در ،%2 بـاً يتقر واحـد  6 يريادگيـ  يها حوزه در ،%3 معادل واحد 9 يمبان

  .ها مؤلفه كل% 4/0 باًيتقر مورد 1 ريو باالخره در قسمت سا ،درصد% 7/0 معادل
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و پرورش تا چـه ميـزان بـه مؤلفـة ديـد گسـترده        در سند برنامة درسي ملي آموزش . 6
توجه شده است؟ جامعيت سومين مؤلفه از نظر رتبة فراوانـي و اهميـت اسـت    ) جامعيت(
ها، در سند مشاهده  كل مؤلفه% 15واحد مرتبط با اين مؤلفه، معادل  41). 8ـ نمودار    جدول(

 26قسمت اهداف با . محاسبه شد 157/0شد و ضريب اهميت آن از طريق آنتروپي شانون 
هاي ديگر  ترين فراواني را از آن خود كرده است و قسمت ها بيش كل مؤلفه% 10واحد يعني 

، اصول با %1ل واحد معاد 3هاي يادگيري با  ، حوزه%3واحد معادل  9ترتيب، مباني با  نيز به
را بـه خـود    هـا  كـل مقولـه  % 3/0واحد يعني  1، و قسمت ساير نيز با %7/0واحد معادل  2

  .اند اختصاص داده
 انديشـي  ژرف مؤلفـة پرورش تا چـه ميـزان بـه     و  درسي ملي آموزش برنامةدر سند  .7

و ضريب  ،ها كل مقوله %14 معادل ،واحد ثبت 38تعمق با  مؤلفةشده است؟  توجه) تعمق(
از ايـن تعـداد قسـمت    . قرار دارد چهارم از حيث فراواني و اهميت ةرتبدر  156/0اهميت 
هـاي   حـوزه  :ترتيب بههاي ديگر نيز  ها را دارد و قسمت مؤلفه كل %7 مورد يعني 19 اهداف

واحـد يعنـي    1اصـول بـا   و ، %7/0واحد معادل  2مباني با ، %6واحد معادل  16يادگيري با 
تعمـق   مؤلفـة و قسمت ساير نيز فاقد  اند را به خود اختصاص دادهها  كل مؤلفه %3/0تقريباً 
  ).9 نمودارـ    جدول( است

  
 درسي ملي برنامة تعمق در سند مؤلفةفراواني و درصد  .9 نمودار ـ جدول

پـذيري   انعطـاف  مؤلفـة پرورش تا چه ميزان به  و  درسي ملي آموزش برنامةدر سند  . 8
ي تر كم فراواني و اهميت ون وحدت شخصيتچ همپذيري  انعطاف مؤلفةتوجه شده است؟ 
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ي كـاو  كـنج قدرت تصـور را بـراي   و ، بودن فعال، شدن مجذوب، ها به ناشناخته يمند عالقه
در  ويژه اهميت و نقش آن در پرورش ذهن به دهندة كه نشان، )1392صمدي، ( اند برشمرده

ين تـر  بـيش ، گونه كه در نتايج مشخص اسـت  همان. هاي نخستين تعليم و تربيت است سال
 هـا  مؤلفه كل %26تنهايي  كه اين به است واحد 69ي با كاو كنج مؤلفةمعطوف به توجه سند 

با توجه . سند استة ترين مؤلف مهم 244/0 نين با ضريب اهميتچ هم. كند را از آن خود مي
 برنامـة توان گفت كـه سـند    مي، دهي و تحريك ذهن ي در شكلكاو كنجبه نقش و اهميت 

ين تـر  بـيش توجـه اسـت كـه     درخور . از اين نظر از غناي الزم برخوردار است درسي ملي
 برنامـة است و با توجه بـه نقـش هـدف در     مربوطفراواني اين مؤلفه نيز به قسمت اهداف 

از سطوح باالي نظام آموزشي گرفتـه   ،راه متصديان تعليم و تربيت ةنقش مثابة به ،درسي ملي
توان نتيجه گرفت كه اهداف تربيتي و آموزشـي   مي، صف مقدم آن يعني معلمان و مربيان تا

وسـوي   تواند اذهان فراگيران را به سـمت  و مي استسي ملي از اين نظر غني در برنامةسند 
سوي داشـتن ذهـن فلسـفي هـدايت       بهو نهايتاً  ،تحريك به فراگيري، كندوكاو براي دانستن

ي كاو كنج مؤلفةبه سؤال اول پژوهش گفت كه سند به  توان در پاسخ سبب مي همين به ؛كند
  .خوبي كرده است تأكيدتوجه و 

نوجويي است كه با توجه بـه  ، در پاسخ به سؤال دوم پژوهش، شده ررسيب مؤلفةدومين 
شايسته اسـت كـه در سـند     شناسان بر اين مفهوم ات انديشمندان و روانتأكيدتوضيحات و 

 فرد داراي ويژگي نوجـويي . شودتوجه به آن هاي آموزشي و تربيتي  راه برنامه ةنقش منزلة به
، اي تازه خواهد مسئله او مي. كند قناعت نمي در محافل مطرح است هچ آنهست يا  چه آنبه 

اي براي  نوجويي انگيزه. و يا تحليلي جديد مطرح كند ،روشي نو، نظامي جديد، نظري تازه
ن انديشه از نفوذ عوامل گوناگون زمينه را براي خلـق  كردسير عقالني يا رها. خالقيت است

كه  شدشناسايي در اين پژوهش واحدهاي ثبت مرتبط با اين مؤلفه . دكن افكار تازه آماده مي
كه ، داشت را دربر.. . و نداشتن، فكري قناعت، خالقيت، نوانديشي، طيف وسيعي از نوجويي

از اين مؤلفه . است 072/0 ها و ضريب اهميت آن كل مؤلفه %7واحد معادل  17فراواني آن 
كه با توجه به اهميت آن در پرورش افكار و  ،داردقرار  ششمة در رتبفراواني و اهميت  نظر

سـند  نداشـتن   كـافي  توجـه  دةنده نتايج نشان، اذهان فراگيران و نقش آن در رشد فكري آنان
اندركاران تعليم و تربيت كشور  نتوانسته است دست كهدرسي ملي به اين مفهوم است  برنامة

سوي داشتن ذهنـي خـالق و     يي فراگيران بهنما راهآنان را در كند و ن نمو ره زمينهرا در اين 
 مؤلفـة پس در پاسخ به سؤال دوم بايد گفـت كـه سـند بـه     . گر باشد ياري فكري نوانديش

  .نكرده است تأكيدو بر آن  توجه بوده نوجويي كم
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پـذيرد يـا رد    را مـي  چـه  آنشخص داراي تفكر فلسفي از استقالل رأي برخـوردار اسـت؛   
به پـذيرش   كننده يا نبودن داليل د و در صورت وجود داليل قانعكن كند شخصاً بررسي مي مي

 برنامـة سـند  . دهـد  استقالل رأي پايه و اساس خالقيت را تشكيل مي. كند يا رد امري اقدام مي
 زمينةمربيان و متوليان تعليم و تربيت را در ، به اين مفهوم تر بيشبا توجه  ،تواند درسي ملي مي

استقالل فكري و ذهني و متعاقب آن استقالل در ابعاد مختلـف  براي فراگيران  رساندن به ياري
واحـد   31 در درسـي ملـي   برنامـة با اين اوصاف سند  .زندگي فردي و اجتماعي ياري رساند

اسـت   079/0 هـم   به استقالل رأي پرداخته و ضريب اهميت آن ،ها كل مؤلفه %11يعني  ،ثبت
سند  نداشتن كافي نتايج حاكي از توجه. است داده و اهميت قرارپنجم فراواني رتبة كه آن را در 

  .جاي سند نمايان كند نتوانسته است اهميت آن را در جايكه به اين مفهوم است 
هاي انسان متفكر و شخص داراي ذهن  هاي انساني يكي ديگر از ويژگي عالقه به ارزش

هـا در مناسـبات    ها و نقش آن د و بررسي ارزشكن ميبررسي  راها  فرد ارزش. فلسفي است
نظامي ارزشي يا  ةتهيشخص ضمن . دكنمند  هاي انساني عالقه اجتماعي بايد او را به ارزش

هـم   اساسي بـا  يدر طرح در آن هاي اخالقي و آرمان ،اصول، معيارها، ها كه انگيزه ،اخالقي
انساني اين نظام را بر رفتـار   جامعةدر اند، در مناسبات خود با ديگران و يا  كرده ارتباط پيدا

موجبـات   هاي انساني در محيط آموزشي و تربيتي مندي به ارزش عالقه. كند خود حاكم مي
 كنـد و ايـن مهـم    انديشي را در بين فراگيران فـراهم مـي   و هم ،گرايي هم، رفاقت، سازگاري
 درسي ملـي  برنامةسند  .آموزان در پي دارد مثبت فراواني براي روزهاي آتي دانش پيامدهاي

هم   ها و ضريب اهميت آن كل مؤلفه %19بار به اين مؤلفه اشاره كرده است كه اين يعني  52
. قـرار دارد  هـا  مؤلفـه  دومة در رتبـ  فراواني و اهميـت  از نظراين مؤلفه . شدمحاسبه  202/0

توجه نسبتاً خوب  دهندة از اين تعداد در بخش اهداف نشان %13واحد يعني  35 اختصاص
 مؤلفةتوان گفت كه سند بر  مي سند به اين مفهوم است و در پاسخ به سؤال چهارم پژوهش

  .خوبي كرده است تأكيد، يكاو كنجة ون مؤلفچ هم، هاي انساني عالقه به ارزش
 ؛شخصيت دوگانه و چندگانه ندارد؛ شخصيت واحدي دارد شخص داراي تفكر فلسفي

 و مـنش  ،انديشـه  ،گفتـار  ،مختلف دچار تنـاقض و تضـاد در رفتـار    هاي ها و مكان زمان در
مربيان است كه ة وظيف. كند از كذب و دروغ احتراز و صدق و صداقت را پيشه مي ؛شود نمي

 ضـروري . آنان را در كسب شخصيت يگانه ياري دهنـد كنند و متربيان را بدين سو هدايت 
 فراگيـران د تـا  كنهاي خود به اين امر توجه  قسمت همةدرسي ملي در  برنامةاست كه سند 
سؤال پنجم اين پژوهش هم . دنداراي ثبات شخصيت و صداقت و راستي باش نظام آموزشي

پـس از  . برده چه اندازه به اين مهم پرداخته اسـت  بود تا نشان دهد كه سند نام زمينهدر اين 
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واحـد ثبـت    9سند فقط در كل  طوري كه به شدكاوش، ضعف سند در اين مورد مشخص 
نـين ايـن مؤلفـه بـا     چ هـم . هاسـت  مؤلفه كل %3مرتبط با اين مفهوم شناسايي شد كه شامل 

فراوانـي و   از نظـر آخـر   ةرتبـ ترين مؤلفه شناخته شـد و در   ضعيف 024/0 ضريب اهميت
) كلي و تفصيلي( شود كه در بخش اهداف مي تر بيشجا  آن ضعف سند. گرفتاهميت قرار 

 %7/0واحد معـادل   2 فقطو در قسمت مباني فلسفي و علمي  %1ثبت معادل  واحد 3 فقط
درسي ملي به ايـن   برنامةسند  تر كماهتمام  دهندة شده است و اين نشان  به اين مفهوم اشاره

هاي مختلف مخصوصاً اهداف و  مفهوم است و نياز به بازنگري و اصالح جدي در قسمت
  .شود احساس مي مباني فلسفي و علمي

 ،يبسيارويژگي بارز شخص متفكر و داراي ذهن فلسفي است كه انديشمندان  جامعيت
هـاي ذهـن    اند و شريعتمداري نيـز آن را در بيـان ويژگـي    كرده تأكيدويژه اسميت، بر آن  به

هـاي خـود بـه     قسمت همةدرسي ملي در  برنامةشايسته است كه سند . فلسفي آورده است
و  ،دورنگـر ، نگـر  هـايي كـل   صل فرايند تعليم و تربيت انسانتا ماح ورزداين مفهوم اهتمام 

بررسي سند نشـان داد كـه   . نكنند مقيدانديش باشند و خود را به زمان و مكان خاص  جامع
از توجه و  157/0 ضريب اهميتبا ها و  مؤلفه كل %15واحد معادل  41اين مؤلفه به تعداد 

در  %10واحـد يعنـي    26 فراواني هم بـا ين تر بيشسند برخوردار است و در اهميت نسبي 
توانسـته اسـت توجـه نسـبتاً      كهف است كه اين يكي از نقاط قوت سند است اهداقسمت 

ر دصـورت مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم      اين موضـوع بـه   ؛خوبي به مفهوم جامعيت داشته باشد
  .فراگيران و متربيان تأثيرگذار خواهد بود

 شخص داراي تفكر فلسـفي . فلسفي است انديشي هم ديگر ويژگي ذهن تعمق و ژرف
سـؤال  نگرد و دربـارة آن   ميترديد  به ديدة كنند ديگران بديهي و مسلم فرض مي چه آنبه 

هاي فكر خود را  عقايد نادرست و بت، دنه مي؛ تعصب جاهالنه را به كناري كند مطرح مي
توانـد   و مـي  ،هـد د ها ترديدي به خـود راه نمـي   در كشف امور و بيان آن، كند ميشناسايي 

نظام آموزشي موظف است كه ايـن توانـايي را در   . صورت جامع و قياسي قضاوت كند به
لـوح و   سـاده ، كفايـت  اراده و بـي  هـاي بـي   انسانورود فراگيران نهادينه و تقويت كند تا از 

بـا توجـه بـه    . جلوگيري كنـد  اجتماع ونظام آموزشي  به متعصب و جاهل و نگر، سطحي
سـند   تأكيـد پردازد تـا ميـزان    سؤال هفتم پژوهش حاضر به اين امر مي، مفهوماهميت اين 

و در  شـد بررسـي   7كـه بـا كـد     اي مؤلفه ؛درسي ملي را بر اين مؤلفه شناسايي كند برنامة
. هاسـت  مؤلفـه  كـل  %14شـامل   كـه  ندشدباره شناسايي   اين واحد ثبت در 38 فقطپايان 
چهـارم   ةرتبمناسبي دارد كه آن را در جايگاه  156/0ضريب اهميت  با اين مؤلفه نينچ هم
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بـه بخـش    %7مورد يعني  19شايان توجه است كه . دهد فراواني و اهميت قرار مي از نظر
هاي يادگيري تعلق داشـت كـه آمـار نسـبتاً      به بخش حوزه ،%6تقريباً ، مورد 16اهداف و 

ين تـر  بـيش هـا   چراكه اين بخش ؛هاي مذكور است تعمق در قسمت مؤلفةخوبي از توزيع 
در مقايسـه  تري  مراتب ملموس عملي نظام آموزشي دارند و تأثيرات به ةحوزنزديكي را به 

در پاسخ به پرسش هفتم پژوهش نيز بايد گفت كه سند بـه  . هاي ديگر سند دارند بخش با
  .توجه نسبي داشته است انديشي تعمق و ژرف مؤلفة

جـا كـه شـخص از جمـود روانـي       آن. شـود  ف كامل ميقابليت انعطا ذهنيت فلسفي با
ها بدون توجه به منابع  در قضاوت اشد،بمنعطف  فكرهاو  ها،نظر، ها يياب ارزشدر  ،بپرهيزد

بتوانـد   نـد، و كها بررسي  جنبه همةمسائل را در  ،از روي استدالل و منطق عمل كند فقطو 
روي انسان امـروزي و   هاي روبه چالشترين  يكي از بزرگ. تصميم بگيرد ضروريدر مواقع 

ناشـي از جمـود فكـري و     ها و مناقشات كنوني انسان ترين داليل بروز جنگ يكي از بزرگ
هـاي خـود    قسمت همةدرسي ملي در  برنامةسند . در موارد حساس است ناپذيري انعطاف

هـا را   د و آناندركاران باشـ  ي كامل دستنما راههاي يادگيري بايد  ويژه در اهداف و حوزه به
 همةمتأسفانه سند مذكور در . به ترغيب فراگيران به داشتن انعطاف فكري سوق دهد تر بيش

كـرده    به اين مفهـوم اشـاره   ،ها كل مؤلفه %5يعني  ،واحد ثبت 13 فقط درهاي خود  قسمت
. ماقبل آخر قـرار دارد  ةرتباهميت نيز در  از نظر 066/0است كه با توجه به ضريب اهميت 

بـه   ،هـا  كـل مؤلفـه   %2 يعني تقريباً ،واحد 6 فقطشود كه  تر مي و عميق تر بيشجا  آن فضع
پذيري  درسي ملي به موضوع انعطاف برنامةتوجهي سند  كمقسمت اهداف تعلق دارد كه از 

  .دارد نشان ها در افكار و انديشه
  

  گيري نتيجه .7
با نظر به اهميت تفكر در زندگي انسان و نقش آن در رشد و بالندگي فرد در ابعاد مختلـف  

يكـي از اركـان اساسـي در    ، هاي گوناگون جامعه در زمينه رفت پيشو متعاقب آن توسعه و 
در اين ميان تفكر . و متعلمان است تقويت ابعاد ذهني و فكري متربيان تعليم و تربيت حوزة
هـاي   راه برنامـه  ةنقشـ  مثابة به ،درسي ملي نيز برنامةو سند  ،زيربناي فكري ةمنزل به ،فلسفي

ـ فراوانـي دار نظر اهميـت   هدف مورد برد پيشدر ، آموزشي و پرورشي نتـايج پـژوهش   . دن
اما توزيع نامتقارن  ،ويژه تفكر فلسفي است توجه كافي سند به بحث تفكر و به گر بيان حاضر

 ،توجهي آن به ابعاد گونـاگون تفكـر فلسـفي اسـت     كم دهندة هاي آن نشان و نامتوازن مؤلفه
 شده اسـت؛ توجهي  پذيري كم هاي مهمي مانند وحدت شخصيت و انعطاف مؤلفهبه چراكه 
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و  نداشـتن  هـاي انسـان ناشـي از تفـاهم     مشكالت و ناسازگاري تر بيشكه  ،در جهان كنوني
سـند   ضـروري اسـت  ، شخصيت و شيوع دروغ و افتراست تزلزلپذيري فكري و نا فانعطا
ضـعف توجـه    بـه ايـن   آن گوناگونهاي  درسي ملي با بازنگري و اصالح در قسمت برنامة
 نظام آموزشي داد د كه بروننكنهاي آموزشي و تربيتي در جهتي حركت  تا برنامهد كن تر بيش

، مل آرا و افكار ديگران باشند تا بتوانند در دنيايي بهترقابليت تحو  افرادي با ذهنيت فلسفي
در خصـوص  . به كمال مطلوب و سرمنزل مقصـود دسـت يابنـد   ، تفاهم و تساهلة در ساي
ريزان  برنامهبر مجريان و ، هاي انساني ي و عالقه به ارزشكاو كنجون چ هم ،هاي ديگر مؤلفه
هـاي   ، برنامـه گفته هاي پيش مؤلفهضمن تقويت  كه،هاي درسي و آموزشي ملي است  برنامه

ند تا ايـن ابعـاد از افكـار و    كنآموزشي طراحي  گوناگون تري براي اجرا در سطوح عملياتي
و  ،نوجـويي ، تعمـق ، هـاي جامعيـت   مؤلفـه  خصـوص در . شودهاي متربيان تقويت  انديشه

در تقويت  ها مستمر آن يياب ارزشهاي متناسب و  استقالل رأي نيز با تدوين و اجراي برنامه
و نقـاط ضـعف سـند را در برخـي      ننـد كهاي يادشده از تفكر و اذهان متربيان اقـدام   جنبه

 ،بـر  تأكيـد و بـه،  تـوان در توجـه    مجموع نقاط قوت سند را مـي  در. ندكنجبران  ها قسمت
تـوجهي بـه    هاي انساني و نقاط ضعف آن را در كـم  ي و عالقه به ارزشكاو كنج هاي مؤلفه
هـا و   مؤلفه همةنين توجه نامتعادل به چ همپذيري و  هاي وحدت شخصيت و انعطاف مؤلفه

بـه   ييها نهاد پيش، هاي تحقيق براساس يافته .برشمرد سند گوناگونهاي  نامتوازن در قسمت
  :شود ارائه مي نظام آموزشي گوناگوني ها و معلمان در رده ،مديران، نمسئوال
 برنامـة هـا را بـا    سـويي آن  هماهنگي و هـم   ميزان، هاي درسي با تحليل محتواي كتاب ـ

 ؛شناسايي كنند هاي آن نظر تفكر فلسفي و مؤلفه درسي ملي از نقطه

هـاي تفكـر فلسـفي     مندي فراگيـران را از مؤلفـه   آزمايشي، ميزان بهره شبهبا تحقيقات ـ 
 .سويي نتايج آن را با تحقيق حاضر بسنجند هم و ميزان  نندكايي شناس
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