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 ان ششم ابتداییآموزدانشاثربخشی درس تفکر و پژوهش در ارتقا روحیه پژوهشگری 

 4، حسن نجومی3، مریم طالبی2، عیسی برقی1محسن حاجی تبار فیروزجائی

 چکیده

آموزان ششم ابتدایی شهر پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درس تفکر و پژوهش در ارتقا روحیه پژوهشگری دانش   

پیمایشی می باشد. جامعه آماری  -به اجرا درآمد. روش پژوهش توصیفی  43-44آموزان در سال تحصیلی دیدگاه دانشصوفیان از 

نفر می باشد. نمونه آماری بوسیله جدول  141باشند که تعداد آنها آموزان ششم ابتدایی شهر صوفیان میاین پژوهش، کلیه دانش

طبقه ای نسبتی انتخاب شد. برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته  نفر به روش نمونه گیری تصادفی 113مورگان 

 178.2استفاده شده است، روایی پرسشنامه ها توسط اساتید مورد تایید قرار گرفت و پایایی آنها نیز توسط آزمون آلفای کرونباخ 

تفکر و پژوهش در تقویت روحیه پژوهشگری  ای نشان داد که کتاب کارمحاسبه گردید. نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه

آموزان، بر توانایی درک روابط بین پدیده ها، بر کنجکاوی و بر ایجاد منش تفکر انتقادی، بر ایجاد پشتکار و بر انجام کار دانش

 آموزان موثر است.گروهی در دانش

 ط، کنجکاوی، کارگروهی کتاب کار تفکر و پژوهش، روحیه پژوهشگری، توانایی درک روابها: کلیدواژه
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 مقدمه 

گیری از ابزار مشاهده )به کارگیری حواس( آغاز می شود و او را گام به گام آموز برای بهرهبا آموزش دانش پژوهش دبستانی   

موجب درکودکان این گروه سنی  های پژوهشیمهارت کند. ایجادها و مواد خواندنی آشنا میی انواع کتابو مطالعه کتابخانه با

شود که بهتر ببینند، بشنوند، لمس کنند، ببویند و... به آسانی بتوانند از منابع موجود در اطراف شان بهره بگیرند، با انواع کتاب ها می

و مواد خواندنی مورد نیاز و چگونگی استفاده از رسانه های دیداری و شنیداری آشنا شوند و در این راستا هر یک از منابع کار را 

های پژوهشی خود به شکل گفتاری، دیداری )نقاشی( و نوشتاری )جمالت ساده ی کوتاه( تکمیل کنند)دانشور و رائه ی یافتهبا ا

و روش  منابع مرجع طرح پژوهش، را به عنوان پرسش های پژوهشی و طرح چگونه پرسیدن آموزان باید(. دانش1341همکاران،

های مناسب جست وجو را به ز منابع را به صورت فردی و گروهی بیاموزند و مهارتهای پژوهش با استفاده اپاسخ دادن به پرسش

(. در 1341رفته رفته کودکان را در فرآیند جست و جو قرار خواهد داد)دانشور و همکاران، پرسشگری دست آورند. رشد مهارت

آموزان یاد می دهد که به کنجکاوی ه دانشآموزان نقش عمده ای دارد. باین میان کتاب کار تفکر و پژوهش برای تقویت دانش

پرسش و کاوش کنند، روش های یادگیری را مورد بررسی قرار داده و بهبود بخشند. با انجام فعالیت های  های خود توجه کنند،

و  گیرد. در این پژوهش محقق اثربخشی کتاب کار و تفکراین کتاب گام های اولیه برای تفکر و پژوهش در کودکان شکل می

 دهد.آموزان ششم را مورد بررسی قرار میپژوهش در ارتقا روحیه پژوهشگری دانش

کودکان در برخورد با موقعیت های مختلف برای اتخاذ تصمیم و نشان دادن رفتارهای مناسبب، ززم اسبت مهبارت هبایی داشبته         

راد در طول زندگی می تواننبد از آن هبا اسبتفاده    باشند. مهارت های حل مسئله و پرسشگری، مهارت های بسیار مهمی هستند که اف

کنند. در روش حل مسئله، گام اول تشخیص مسئله است؛ سپس مسئله با کمک اطالعات موجود تعریف می شود و طی فرایندی ببا  

ل دسبت  کمک روش هایی مانند بارش مغزی، استفاده از روش های جایگزین و توجه به دیدگاه های مختلف، فرد به بهترین راه ح

 (. 2113، 1پیدا می کند)کرکلی

 -از نظر لیپمن ، مهارت هایی که مورد توجه تعلیم و تربیت پژوهش محور قرار می گیرند، به چهار دسته طبقبه بنبدی مبی شبوند        

مهارت های پژوهشی  این مهارت ها شامل قدرت مقایسه کردن، تفکیک کردن، فرضیه ساختن، شیوه های جمع آوری اطالعات و 

آمبوزان  مهارت در سازمان دهی اطالعات  هنگبامی کبه دانبش    -توانایی استدزل و آوردن دلیل و برهان.  -قدرت پیش بینی است. 

آموزان بتوانند مهارت در تفسیر و ترجمه ی اطالعات  دانش -بتوانند بین مطالب آموخته شده و دنیای اطرافشان، رابطه برقرار کنند. 

(. ببه ایبن ترتیبب،    2،1441یای پیرامونشان به دست آورده اند، تفسیر کنند و به دیگران گزارش دهنبد)لیپمن آنچه را که درباره ی دن

توجه به رویکرد مطالعه و پژوهش محوری در محتوای کتب درسی و بهبود سطح کیفی فعالیتهای آموزشی نظام آموزش و پرورش 

                                                           
1 - Kirkley 
2 - Lipman 
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کر و پژوهش پایه ششم ابتدایی سعی شده اسبت کبه ببر فعالیتهبای     ( که در کتاب کار و تف.138ززم و ضروری است)عظیمی زاده،

 آموزان تاکید شود.پژوهش محوری دانش

این فعالیت های فردی و گروهی می تواند رنگ و بوی پژوهش به خود گیرد، فعالیت هایی که چگونه فکر کردن، چگونه      

آموزد و نه تنها آنها را از شیوه های سنتی حافظه محور دور می  آموزان میپرسش کردن و پیدا کردن راه و روش پاسخ را به دانش

(. 1341کند، بلکه عادت به تفکر، پرسش و یافتن پاسخ را در ضمیرشان نهادینه می سازد)سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی،

کاو، از توان یادگیری بسیار از آن جایی که کودکان در مقطع تحصیلی ابتدایی به موجب برخورداری از ذهنی جستجوگر و کنج

بازیی برخوردارند، لذا تقویت و ارضای حس کنجکاوی و پرورش روحیه پژوهشگری در این دوره به منزله پاشیدن بذر اندیشه در 

ن (. لذا با نگاهی به نقش نظام آموزش و پرورش به عنوا1381وجود آنان است که در سنین بازتر به بار می نشیند)اکبری و احمدلو،

تربیت کننده و آموزش دهنده سرمایه انسانی خالق و پژوهشگر بایستی این سوال کلیدی و مهم را مطرح کردد که نظام آموزش و 

پرورش تا چه حد، فراگیران را به این سمت سوق می دهد در پاسخ باید گفت که ایجاد روحیه پژوهش گری از جمله اهداف 

ل بایستی بعد از سه سال که از ایجاد دوره ششم ابتدایی و تدریس کتاب مذکور طی شده کتاب تفکر و پژوهش می باشد، با این حا

آموزان در سالهای قبل کتابی با نام تفکر و پژوهش نداشتند و در سند تحول بنیادین به دنبال این بودند که است. دانش

م ابتدایی در نظر گرفتند، لذا محقق به دنبال آن بود که آموزانی پژوهشگر ببار بیاورند، به همین خاطر کتابی را برای پایه ششدانش

 این کتاب تا چه حد توانسته است به اهداف مورد نظر برسد. 

برای آموزش تفکر ، معلمان باید فرایندهای شناختی که تفکر را بنیان می نهند، درک کنند و با وظایف، مهارت ها و موقعیت   

می شوند، آشنا باشند و فعالیت های متنوع کالس درس را که این فرایندها را بارور می سازند، هایی که این فرایندها به کار گرفته 

 (..138به کار گیرند؛ در این راستا توجه به بعضی نکات ضروری خواهد بود)سلطان القرائی و سلیمان نژاد،

 د  شمرنبرای تفکر چهار ویژگی زیر را بر می (1381)به نقل از سیف،  1تندام و ولمن

 . کنجکاوی فکری  ترغیب جستجوگری، نفوذ کردن در امور، پرسش و انتقاد 1

 . آزاد اندیشی  توجه به شاگردان برای اجتناب از تفکر محدود و پرداختن به کشف مسائل2

 . دقت فکری  ترغیب شاگردان جهت کنترل امور غلط و نادرست و دقت در کار خود و سازماندهی آن. 3

 ریزی، تعیین هدف، جهت یابی و جهت گیری برای دستیابی به نتیجه. ترغیب راهبرد برنامه . برنامه ریزی 4

که کتاب کار تفکر و پژوهش در تقویت روحیه است که  های نوین، به صورت تجربی نشان دادهبرخی از پژوهش  

در تحقیق خود نشان دادند که آموزش ( 1344جعفری و همکاران) برای مثال تأثیر مثبتی داشته است.آموزان پژوهشگری دانش

فلسفه به کودکان بر پرورش بعد شناختی)کنجکاوی، پرسشگری، استدزل کردن، تفکر انتقادی، خالقیت، عالقه به آزمایش و 

                                                           
1 - Tundum& wellman 
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ی تجربه( و بعد عاطفی)عالقه به نظم و ترتیب، اشتیاق، مشارکت جویی، استقالل رای، اعتماد به نفس، ابراز وجود( روحیه پژوهشگر

کودکان دوره پیش دبستانی تاثیر دارد و به طور کلی اجرای این برنامه بر پرورش روحیه پژوهشگری این کودکان تاثیر گذار بوده 

آموزان نسبت به ( در تحقیق خود نشان دادند که الگوی کاوشگری بر تفکر، نگرش دانش1343است. مومنی مهمویی و همکاران )

آموزان، بر افزایش شناسایی مفروضات، استنتاج، تعبیر و تفسیر، ارزشیابی استدزل های منطقی دانش کتاب علوم تجربی، بر استنباط،

( در 1343آموزان نسبت به کتاب درسی علوم تجربی تاثیر معناداری دارد.     جعفری)نگرش مثبت و کاهش نگرش منفی دانش

د را نسبت به روش ارائه شده در کتاب راهنمای معلم نشان داد. اثر بخشی روش حلقه ی صداها بروکفیلتحقیق خود نشان داد که 

آموزان دختر پایه ی ششم آموزش فلسفه بر میزان مهارت استدزل و پژوهش دانش( در تحقیق نشان داد که 1342سیدمحمدی)

زان کالس ششم بیشتر از آمو( در پژوهش خود نشان داد که میانگین خالقیت دانش1342فرامرزی) .ابتدایی تأثیر معناداری دارد

آموزان کالس ششم ابتدایی، نقش مثبتی دارد. محمد آموزان کالس پنجم است و درس تفکر و پژوهش خالقیت دانشدانش

ای )محیط شناختی، محیط فیزیکی و محیط اجتماعی( هیچ تأثیری بر ( در تحقیق خود نشان که عوامل درون مدرسه1342شریفی )

توان گفت که این عوامل نه باعث کاهش روحیه آموزان نداشته است. به عبارت دیگر میه پژوهشگری دانشایجاد یا بازداری روحی

( در تحقیق خود نشان 2111)1اند. چانگ و چن لینآموزان فراهم نمودهاند و نه موجبات افزایش آن را در دانشپژوهشگری شده

ا بر اساس ارزیابی خود را از ارتباط بین تجارب قبلی و جدید، دارند. آموزان تمایل به اتخاذ پاسخ های خود ردادند که دانش

( در تحقیق خود نشان دادند که رویکرد نقشه مفهومی به طور قابل توجهی می تواند توانایی حل مسئله 2111و همکاران ) 2هاوانگ

 مداخله حل مساله داد که وهش خود نشانپژ ( در2112)3کوهن و تاچواری میرز، آموزان را بهبود ببخشد. شلرز،و عملکرد دانش

 آزمایش مورد که دیگری مفاهیم به و است بوده ماه پایدار شش از بعد تأثیر این داشته، ریاضی مهارت افزایش در بازیی تأثیر

آموزان را نش( در تحقیق خود به این نتیجه رسید که آموزش حل مسأله توانایی دا2111)4است. انور یافته تعمیم بود، نگرفته قرار

( در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که نشانه افراد با هوش توانایی آن ها 2111)1در حل مسأله ریاضی افزایش می دهد. ماریامانس

در کنترل عواطف و کاربرد منطق است. متفکران عواطفشان را می شناسند و درک می کنند که چگونه این عواطف می تواند بر 

ر گذارد. هنگامی که عواطف ماورای فرآیندهای تصمیم گیری به کار گرفته شوند، تصمیم گیری فرآیند آگاهانه تصمیماتشان تاثی

 و نظام مند است که به نظر می رسد که هیچ جایی را برای احساسات نمی گذارد.

                                                           
1 - Chang & Chen Lin 

2 - Hwang 

3 - Schlese, Cohen & Thackwray 

4 - Anwar 
5  - Marya Manes 
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کنترل عواطف و کاربرد منطق است.  ( در پژوهش به این نتیجه رسیدند که نشانه افراد با هوش توانایی آن ها در2111)1ماریامانس   

متفکران عواطفشان را می شناسند و درک می کنند که چگونه این عواطف می تواند بر تصمیماتشان تاثیر گذارد. هنگامی که 

عواطف ماورای فرآیندهای تصمیم گیری به کار گرفته شوند، تصمیم گیری فرآیند آگاهانه و نظام مند است که به نظر می رسد که 

 یچ جایی را برای احساسات نمی گذارد.ه

 روش 

این تحقیق از نظر هدف کاربردی است چون از نتایج حاصله آموزش و پرورش و خانواده ها و سازمانهای  نوع و طرح پژوهش:

و از  پیمایشی می باشد -شود. با توجه به ماهیت این پژوهش، بر اساس نحوه گرداوری داده ها نوع توصیفیمند میآموزشی بهره

 .باشدلحاظ روش اجرا، میدانی می

باشبند کبه نمونبه    آموزان پایبه ششبم شهرصبوفیان مبی    جامعه آماری کلیه دانش گیری:ی آماری، نمونه و روش نمونهجامعه

، باشد. برای انتخاب نمونهنفر می 141آماری از میان آنان به روش تصادفی طبقه ای ساده نسبتی انتخاب شده است حجم کل جامعه 

نفر به تناسب  113آموز، نفر دانش141از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای ساده استفاده شده است و طبق جدول مورگان از میان 

 جنسیت بصورت تصادفی انتخاب گردید.

 ابزار پژوهش:

 1به صورت  سوال می باشد که پاسخ سوازت به روش درجه بندی لیکرت22این پرسشنامه شامل  :محقق ساخته یپرسشنامه

، 1اند. که نمره هر یک عبارتند از  کامال مخالف=نظر،موافق و کامال موافق درجه بندی شدهدرجه ای کامال مخالف، مخالف،بی

گیری از روایی صوری یا نمادی استفاده گردید. . برای تعیین روایی ابزار اندازه 1و کامال موافق = 4، موافق =3نظر=، بی2مخالف=

و تفکر  17.31و کنجکاوی، 17.12نامه بوسیله آلفای کرونباخ محاسبه گردیده که به ترتیب، درک روابط و پدیده ها پایایی پرسش

توان نتیجه به دست آمده است که می178.2و کل پرسشنامه، 17.42، انجام کار گروهی،  17.14و ایجاد پشتکار، 17823انتقادی،

 تند.گرفت که سوازت دارای پایایی بسیار خوبی هس

به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آماری میانگین، انحراف معیار و واریانس و   ها:روش تجزیه و تحلیل و داده

  استفاده شده است. 22spssدر قسمت استنباطی از آزمون تی تک نمونه ای، با استفاده از نرم افزار 

 نتایج 

توزیع نفر( از آنان دختر بودند. و بر اساس  43درصد) .417آموزان انتخابی پسر و نشنفر( از دا 21درصد) 1873 در پژوهش حاضر   

ساله و  13آموزان در مقطع ششم دبستان سال و بیشتر دانش13و میانه سنی 12722آموزان انتخابیمیانگین سن دانشآموزان سن دانش

 باشد.سال می 14سال و بازترین سن  11تری سن ، پایین

 استنباطی هاییافته
                                                           
1  - Marya Manes 
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شود. بعد با استفاده ها پرداخته میاسمیرنوف به بررسی نرمال بودن توزیع داده -در این بخش ابتدا با استفاده از آزمون کلموگروف  

گیرد.ها مورد استفاده قرار میاز نتیجه این آزمون، آزمونهای مرتبط با فرضیه  

آزمون کلموگروف اسمیرنوف .1جدول   

یکنجکاو درک روابط  قادیتفکر انت   کار گروهی پشتکار 

N تعداد   113 113 113 113 113 

پارامترهای 

 نرمال

 274.2 37114 37124 27.8 3738 میانگین

 17234 178.2 17832 17214 17.13 انحراف معیار

 17228 17443 .1748 .1734 17112 آماره آزمون کلموگروف اسمیرنوف

Asymp. Sig. (2-tailed) 1782. 17141 17834 178.2 17123 

برای آزمون نرمال بودن داده ها، بیشتر از سطح خطای در نظر گرفته  1با توجه به اینکه سطح معناداری به دست آمده در جدول 

 باشدیم( است، بنابراین متغیرهای تحقیق دارای توزیع نرمال 1711شده توسط محقق )

 آزمون تی تک نمونه ای فرضیه اصلی. نتایج 3جدول 

 آزادیدرجه tمقدار  انحراف معیار میانگین تعداد نمونه 

113 47188 174843 247412 112 

 4781است و با توجه به میانگین محاسبه شده که  1711محاسبه شده و کمتر از  17111(سطح معنی داری که 2با توجه به جدول )

آموزان ششم فکر و پژوهش در تقویت روحیه پژوهشگری دانشکتاب کار ت آموزان مورد بررسیباشد، بنابراین از دیدگاه دانشمی

 موثر است.

 آموزان موثر است.کتاب کارتفکر و پژوهش بر توانایی درک روابط بین پدیده ها در دانشفرضیه اول: 

 آزمون تی تک نمونه ای فرضیه اول. نتایج 2جدول 

 داریسطح معنی درجآزادی tمقدار  انحراف معیار میانگین تعداد نمونه

113 471.1 172284 187843 112 17111 

 .471است و با توجه به میانگین محاسبه شده که  1711محاسبه شده و کمتر از  17111سطح معنی داری که  3با توجه به جدول 

ها در کتاب کارتفکر و پژوهش بر توانایی درک روابط بین پدیده  آموزان مورد بررسیباشد، بنابراین از دیدگاه دانشمی

 آموزان موثر است.دانش

 آموزان موثر است.کتاب کارتفکر و پژوهش بر کنجکاوی دانشفرضیه دوم: 
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 آزمون تی تک نمونه ای فرضیه دوم. نتایج 4جدول 

 داریسطح معنی آزادیدرجه tمقدار  انحراف معیار میانگین تعداد نمونه

113 47131 1722 1174 112 17111 

 47131است و با توجه به میانگین محاسبه شده که  1711محاسبه شده و کمتر از  17111ح معنی داری که سط 4با توجه به جدول 

 آموزان موثر است.کتاب کارتفکر و پژوهش بر کنجکاوی دانش آموزان مورد بررسیباشد، بنابراین از دیدگاه دانشمی

 آموزان موثر است.انتقادی در دانشکتاب کارتفکر و پژوهش بر ایجاد منش تفکر    فرضیه فرعی سوم:  

 آزمون تی تک نمونه ای فرضیه فرعی سوم. 9جدول 

 داریسطح معنی آزادیدرجه tمقدار  انحراف معیار میانگین تعداد نمونه

113 47288 1712 217141 112 17111 

 47288ه به میانگین محاسبه شده که است و با توج 1711محاسبه شده و کمتر از  17111سطح معنی داری که  1با توجه به جدول 

آموزان موثر کتاب کارتفکر و پژوهش بر ایجاد منش تفکر انتقادی در دانش آموزان مورد بررسیباشد، بنابراین از دیدگاه دانشمی

 است.

 آموزان موثر است.کتاب کارتفکر و پژوهش بر ایجاد پشتکار در دانشفرضیه فرعی چهارم: 

 نمونه ای فرضیه فرعی چهارمآزمون تی تک . 6جدول 

 داریسطح معنی آزادیدرجه tمقدار  انحراف معیار میانگین تعداد نمونه

113 47314 1721 217844 112 17111 

 47314است و با توجه به میانگین محاسبه شده که  1711محاسبه شده و کمتر از  17111سطح معنی داری که  2با توجه به جدول 

 آموزان موثر است.کتاب کارتفکر و پژوهش بر ایجاد پشتکار در دانش آموزان مورد بررسیاز دیدگاه دانشباشد، بنابراین می

 آموزان موثر است.کتاب کارتفکر و پژوهش بر انجام کار گروهی در دانشفرضیه فرعی پنجم: 

 آزمون تی تک نمونه ای فرضیه فرعی پنجم. 7جدول 

 داریسطح معنی آزادیدرجه tقدار م انحراف معیار میانگین تعداد نمونه

113 47112 17.1. 117813 112 17111 

 47314است و با توجه به میانگین محاسبه شده که  1711محاسبه شده و کمتر از  17111سطح معنی داری که  .با توجه به جدول 

 آموزان موثر است.جام کارگروهی در دانشکتاب کارتفکر و پژوهش بر ان آموزان مورد بررسیباشد، بنابراین از دیدگاه دانشمی

 

  

 گیری بحث و نتیجه
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 در که معنا بدین گیرد؛ دربرمی محوری را نتیجه تا محوری فرایند از ای گستره نتیجه، به دستیابی حیث از تفکّر پرورش فرایند   

 به فرایند گستره، این دیگر سوی در ؛نیست نظر مدّ پاسخی یکسان به رسیدن و است مهم کردن فکر فرایند فقط ها برنامه برخی

 رویکرد اما است؛ مدّنظر اجماع نوعی به دستیابی هم و فرایند در عمل آزادی طیف، هم ٔ  میانه در است یکسان ای نتیجه دنبال

 بلقا اما پاسخی نیست، صحیح کامالً یا صحیح پاسخ تنها چه اگر که است پاسخی به دستیابی جهت در این برنامه در فلسفیدن

 .هاست پاسخ سایر از تر پذیرفته و نظرات، اجماع از برگرفته دفاع،

آموزان که، کتاب کار تفکر و پژوهش در تقویت روحیه پژوهشگری دانشنتایج نشان داد  پژوهش،اصلی  در خصوص فرضیه

(، 1343اران)(، مومنی مهمویی و همک1344جعفری و همکاران)نتایج این یافته با نتایج تحقیقات ششم موثر است. 

های باشد و با نتایج پژوهش( همسو می2113(، گلیس و آشمن)1341(، پژوهش منطقی)1342اللهی)(، فرج1342فرامرزی،)

 ( غیر همسو می باشد.2112( و کوک و گلدین)1384(، مهری نژاد و پاشا شریفی )1342محمدشریفی)

و پژوهش بر توانایی درک روابط بین پدیده ها در  که کتاب کارتفکرنتایج نشان داد  پژوهش،اول  در خصوص فرضیه

(، مومنی مهمویی و 1344پژوهشهای جعفری و همکاران) نتایج این یافته با نتایج تحقیقات آموزان موثر است.دانش

 باشد و با نتایج( همسو می2113(، گلیس و آشمن)1341(، پژوهش منطقی)1342اللهی)(، فرج1342(، فرامرزی،)1343همکاران)

 ( غیر همسو می باشد. 2112( و کوک و گلدین)1384(، مهری نژاد و پاشا شریفی )1342های محمدشریفی)پژوهش

نتایج این  آموزان موثر است.که کتاب کارتفکر و پژوهش بر کنجکاوی دانشنتایج نشان داد  پژوهش،دوم  در خصوص فرضیه

(، 1342(، فرامرزی،)1343(، مومنی مهمویی و همکاران)1344پژوهشهای جعفری و همکاران)یافته با نتایج تحقیقات 

(، 1342های محمدشریفی)باشد و با نتایج پژوهش( همسو می2113(، گلیس و آشمن)1341(، پژوهش منطقی)1342اللهی)فرج

 ( غیر همسو می باشد.2112( و کوک و گلدین)1384مهری نژاد و پاشا شریفی )

آموزان موثر که کتاب کارتفکر و پژوهش بر ایجاد منش تفکرانتقادی در دانشن داد نتایج نشا پژوهش،سوم  در خصوص فرضیه

(، 1342(، فرامرزی،)1343(، مومنی مهمویی و همکاران )1344است. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهای جعفری و همکاران)

(، 1342های محمدشریفی)نتایج پژوهشباشد و با ( همسو می2113(، گلیس و آشمن)1341(، پژوهش منطقی)1342اللهی)فرج

 ( غیر همسو می باشد.2112( و کوک و گلدین)1384مهری نژاد و پاشا شریفی )

 آموزان موثر است.که کتاب کارتفکر و پژوهش بر ایجاد پشتکار در دانشنتایج نشان داد  پژوهش،چهارم  در خصوص فرضیه

(، 1342(، فرامرزی،)1343(، مومنی مهمویی و همکاران)1344ن)نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهای جعفری و همکارا

(، 1342های محمدشریفی)باشد و با نتایج پژوهش( همسو می2113(، گلیس و آشمن)1341(، پژوهش منطقی)1342اللهی)فرج

 ( غیر همسو می باشد.2112( و کوک و گلدین)1384مهری نژاد و پاشا شریفی )

آموزان موثر که کتاب کار تفکرو پژوهش بر انجام کار گروهی در دانشایج نشان داد نت پژوهش،پنجم  در خصوص فرضیه

 است.  
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آموزان به تفکر و پژوهش با توجه به نتایج به دست آمده به منظور ترغیب مدیران و مسئوزن آموزشی جهت ترغیب دانش  

 گردد. پیشنهادهای زیر ارائه می

آموزان، پیشنهاد می شود  در تدریس ب کار تفکر و پژوهش در تقویت روحیه پژوهشگری دانشبا توجه به تایید موثر بودن، کتا   

این درس نهایت دقت و حوصله از طرف معلمان بکار رود. و چون این درس نیازمند اموزش صمعی و بصری می باشد امکانات 

 ززم از سوی مدرسه برای تدریس هرچه بهتر این درس فراهم گردد.

آموزان، پیشنهاد می شود  تایید موثر بودن، کتاب کار تفکر و پژوهش بر توانایی درک روابط بین پدیده ها در دانش با توجه به

 برای درک بهتر روابط، کالس ها در فضای باز و با بهره گیری از عناصر طبیعت برگزار گردند.

شود  معلمان با طراحی سوازت آموزان، پیشنهاد میبا توجه به تایید موثر بودن، کتاب کار تفکر و پژوهش بر کنجکاوی دانش

آموزان و پرسیدن سوازتی که به جواب آنها در طی کالس پرداخته نشده است، خاص و بیان یک بحث خاص و هدایت دانش

 آموزان تقویت کند.حس کنجکاوی را در بین دانش

شود  معلمان به آموزان، پیشنهاد مید منش و تفکر انتقادی در دانشبا توجه به تایید موثر بودن، کتاب کار تفکر و پژوهش بر ایجا   

 آموزان اجازه دهند عقاید خود را بطور واضح و با صداقت بیان کنند و این امر را مورد تشویق قرار دهند.دانش

 شود  د میآموزان، پیشنهابا توجه به تایید موثر بودن، کتاب کار تفکر و پژوهش بر ایجاد پشتکار در دانش   

 آموزان آموزش داده شود.روش های مختلف جمع آوری اطالعات را برای یافتن پاسخ به دانش

 آموز یاد داده شود وقت زیادی را برای حل مسائل در نظر بگیرد و صبور باشد.به دانش

 برای حل مسئله انواع راه های متفاوت را بررسی نماید و تا رسیدن به جواب ادامه دهد. 

 طالعه کتاب های علمی و پژوهشی بپردازد.به م

 آموزانی که در انجام کارها پشتکار دارند، مورد تشویق قرار گیرند.دانش

 شود  آموزان، پیشنهاد میبا توجه به تایید موثر بودن، کتاب کار تفکر و پژوهش بر انجام کارگروهی در دانش

 و گروهی بودن را بیاموزیم.آموزان فرهنگ با هم بودن، همفکری، همکاری به دانش 

آموزان موفق در کارهای گروهی، تا هم خودشان جدی تر کار کنند و هم باعث به کار آمدن و تشویق تشویق و ترغیب دانش 

 دیگران شوند.

 منابع 

 ..2-21( 213ماهنامه پیوند،)(. کتاب و حس کنجکاوی کودکان و نوجوانان. 1381اکبری، عسگر؛ احمدلو، معصومه) 

 .. تهران  انتشارات فرهنگ سبزفنون تدرس و یادگیری( 1384یمانی، محمدنقی ؛ فرشته پارسی؛ مهدی اسماعیل تبار)ا 

 ..تهران  انتشارات پسینراهنمای عملی روش های نوین تدریس(. 1381عباس ؛ غندالی،شهاب الدین و فرجی،محمد) خورشیدی، 
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. لی اجمالی بر مصوبات شورای مبانی آموزش و پرورش در راستای تحول بنیادینتحلی(. 1341سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی) 

 تهران  انتشارات مدرسه.

، بهار و فصل نامه ی تربیت اسالمی.سال سوم(.تفکر انتقادی و ضرورت آموزش آن در کالس. .138سلطان القرایی، خلیل و سلیمان نژاد ، اکبر.) 

 .141الی  181.صفحات .138تابستان 

 .(. تهران  انتشارات سمت، چاپ اولروش تدریس پیشرفته )آموزش مهارتها و راهبردهای تفکر(. 1382بانی، حسن )شع 

در پرورش تفکر  "حلقه ی صداها"تحلیل و مقایسه روش مبتنی بر کتاب راهنمای معلم تفکر و پژوهش و روش ( . 1343جعفری، نسرین ) 

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی، چاپ نشده.ییآموزان پایه ششم دوره ابتداانتقادی دانش

پژوهشگری کودکان دوره پیش دبستانی.  (. بررسی تاثیر آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش روحیه1344جعفری، زهره؛ صمدی، پروین؛ قائدی، یحیی) 

 .41-44،صص.1، دوره دوم، شمارهوازدهمپژوهش در برنامه ریزی درسی، سال د

 .. تهران  اداره کل چاپ و توزیع کتابهای درسیکتاب معلم)راهنمای تدریس( تفکر و پژوهش( 1341دانشور میترا و همکاران) 

اهنمایی آموزان بر کالس سوم رتعیین تاثیر روش آموزش حل مساله به تفکر خالق و موقعیت تحصیلی دانش(. .138عظیمی زاده،اعظم ) 

 پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران. منطقه خواجه.

آموزان کالس ششم ابتدایی شهر سراب در سال بررسی نقش درس تفکر و پژوهش در پرورش خالقیت دانش(. 1342فرامرزی، بهنام) 

 .. نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی53-52تحصیلی

 .. چاپ هفتم، تهران  انتشارات آزمون نوینمای عملی روش های مشارکتی وفعال در تدریسراهن(. 1382فضلی خانی،منوچهر) 

 .. چاپ اول، تهران  انتشارات جهاد دانشگاهیکلیات روش ها و فنون تدریس(. 13.4کاظمی،یحیی) 

 .مجله علوم تربیتیمقطع ابتدایی.  آموزانای موثر بر آن در دانش¬(. بررسی روحیه پژوهشی و عوامل درون مدرسه1342محمد شریفی، زهرا) 

 .. تهران  انتشارات مدرسه، چاپ اولیادگیری و تربیت معلم –بازاندیشی فرایند یادهی  (.13.4مهر محمدی، محمود ) 

زان نسبت به آمو(. تاثیر الگوی کاوشگری بر تفکر انتقادی و نگرش دانش1343مومنی مهمویی،حسین؛ کرمی، مرتضی؛ سیدشریفی کاخکی، مریم سادات) 

  .43-113،صص13، شماره2، دوره11مجله پژوهش در برنامه درسی. سالکتاب درسی علوم تجربی در دوره ابتدایی. 
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