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 چکیده:

است. روش تحقیق از نوع  دانش آموزانبر ارتقای روحیه پژوهشگری و مهارت پژوهش  ششم ابتدایی پژوهشتفکر و  کتاباثربخشی  هدف این پژوهش بررسی

 22است. از نمونه در دسترس  مشهد دختر ششم ابتدایی منطقه تبادکان دانش آموزانشبه آزمایشی با دو گروه کنترل و آزمایش است و جامعه آماری شامل 

در بررسی انتخاب گردیده و در دو گروه با جایگزینی تصادفی قرار گرفتند. دو گروه از لحاظ میانگین معدل توسط مدرسه همتا سازی شده اند.  دانش آموز

ها شامل ابزار .شده استمستقل برای مقایسه دو گروه استفاده   tآزمون متغیر مهارت پژوهش ازگری از تحلیل کوواریانس و در بررسی پژوهشمتغیر روحیه 

داد عملکرد و نگرش  نتایج تحقیق نشانی محقق ساخته می باشد. پژوهش( و چک لیست مهارت 1332گری ساخته محمد شریفی )پژوهشپرسشنامه روحیه 

ششم ابتدایی توانسته  پژوهشگری تفاوت معناداری دارد به این معنی که کتاب تفکر و پژوهشو روحیه  پژوهشدر حوزه مهارت  کنترل و آزمایش دو گروه

از مقدار اندازه  روحیه پژوهشگری)اثربخشی( متغیر مقدار اندازه اثر  دو را ارتقا بخشد و در بین این  دانش آموزان پژوهشگری و مهارت پژوهشاست روحیه 

 گری بیشتر است.پژوهشاثر 

  .پژوهشکلید واژه: کتاب تفکر و پژوهش ششم ابتدایی ، روحیه پژوهشگری، مهارت 

 

 

 

 مقدمه:

 به فناوری برتر هستیمو شاهد رقابت های بسیار فشرده ی جوامع در دستیابی  ییرات زیادی در زندگی بشری در حال وقوع اندغدر دنیای پیچیده ی امروز، ت

بتواند به تحقیق بپردازد، برای تشخیص مسائل و راه حل ها و تمیز درستی ها از نادرستی ها تفکر و این مستلزم این است که دانش آموز قرن بیست و یکم 

آموزش از شکل رفتارگرایی صرف به همین دلیل (. 1332 )کدیور، جوابگوی مسائل او نیستند برنامه های از پیش تعیین شده و بی چون و چرا،کند، چرا که 

گوناگون به سوی تفکرگرایی، حل مسئله، شناخت پدیده ها و حتی در برخی موارد، تولید دانش از سوی فراگیرندگان،  و فراگیری اطالعات و دانستنی های

 (.1331سلیقه دار، مجدفر و اصالنی، )تبدیل شده است 

                                                           
    zohreh_javidi@yahoo.com                                                    دانشگاه فردوسی مشهد کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی .1

 kareshki@um.ac.ir                                                                                                     مشهد. دانشیار دانشگاه فردوسی 2

 tjavidi@um.ac.ir                                                                                                        مشهد . دانشیار دانشگاه فردوسی3

 
 



 

2 
 

در  پژوهشگری و مهارت پژوهش، پرورش روحیه پژوهشالزمه ی تقویت  است. دانش آموزانیکی از راه های مهم تولید دانش، پرورش مهارت پژوهش در 

بدیهی  کندوکاو را در آنان نهادینه کند.تواند کودکان را به نگاهی دوباره و تفکری دیگر دعوت و روحیه های پژوهشی در مدارس میبرنامهاست.  دانش آموزان

زیرا کودک کشف  چگونه طی کردن آن است. است که پژوهش در دوران کودکی الزاما در جهت تولید دانش نیست، بلکه مهم آموختن مسیر پژوهش و

 جدیدی نمی کند، بلکه در جریان کارهای پژوهشی به کشف مجددی می رسد. اهمیت یک پژوهش کودکانه بیش از حاصل آن، در چگونگی روند آن است.

رویارویی با پدیده های مختلف اجتماعی می شود. همین فعالیت موجب گرایش و تمایل مثبت کودک نسبت به پژوهش در آینده و مهارت های الزم برای 

همچنین بدیهی  (.1332)عماد خراسانی،  آموختن چگونه اندیشیدن و درست فکرکردن از دیگر پیامدهای ارزشمند کارهای پژوهشی کودکان و نوجوانان است

ست که کشورها می توانند به جای مصرف اندیشه های رشد و توسعه علمی از طریق پژوهش حاصل می شود و در پناه توسعه تفکر پژوهشی ااست که 

از طریق تفکرپژوهشی در دانش آموزان می توان زمینه های فکری و عملی الزم برای رسیدن به اهداف بلند  و دیگران به تولید علم و اندیشه ورزی بپردازند

 (.111، ص1332)ملکی و حبیبی پور،  مدت نظام آموزش و پرورش را ایجاد کرد

و زش و پرورش به عنوان یکی از نهادهای اصلی جامعه در اجرای توسعه تفکر پژوهشی می تواند نقش عمده ای داشته باشد؛ چرا که سیاست گذاری آمو

 (. 1331)جهانی،  برنامه هایی که در مدارس اعمال می شود نوع و نگرش علمی را پایه گذاری نموده و آینده علمی کشور را جهت می بخشد

های اخیر آموزش و پرورش ایران نسبت به ضرورت پرورش دانش آموزانی متفکر و پژوهنده بنا به نیاز جامعه آگاهی داشت و برای تحقق آن برنامه در دهه 

را نشان می سیر تغییرات محتوای کتاب ها و دستیابی به این اهداف از طریق آموزش پنهان در سایر دروس، به خوبی این امر  .مختلفی را به اجرا در آورد

اما  .کرد ششم ابتدایی برای پرورش مهارت های تفکر و پژوهش وارد عرصه برنامه درسیرا  پژوهشآموزش و پرورش کتاب تفکر و  در سال های اخیر دهد.

کودکان ما و میزان رغبت ورد تاثیر این کتاب بر نحوه تفکر علیرغم انقالبی که بر لزوم وارد کردن این درس در دهه اخیر بر پا بود، هنوز تحقیقات کافی در م

دانش  پژوهشگری  و مهارت پژوهشحاضر، اثربخشی تدریس این کتاب بر ارتقای روحیه  پژوهشسوال اصلی آنان به کارهای پژوهشی انجام نشده است. 

 ششم ابتدایی است. آموزان

کتاب به عنوان محتوای برنامه درسی بسیار مهم تلقی می کند بازنگری و اصالح محتوای آنها زمینه های چون در نظام آموزش و پرورش ایران، نقش از طرفی 

(. با نظر به اینکه آموزش و پرورش ایران باید 113، ص1331)موسی پور،  رشد، برنامه ریزی و به تبع آن پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را فراهم می سازد

وظیفه به شمار می رود به  دانش آموزانود و کتاب، هسته و محور آموزش است، بررسی هر زمان محتوا و تأثیرات کتاب بر به اهداف نهایی خودش نایل ش

 خصوص که در واقع تحقیقات مفصلی در مورد این کتاب انجام نشده است. 

دربر می گیرد به استناد اینکه کتاب تفکر و زندگی پایه  از آنجا که تغییرات کتب درسی و همچنین برنامه ریزی درسی گام به گام تمام سطوح آموزشی را

را پوشش هفتم ادامه ی روند آموزش تفکر به دانش آموزان است، بررسی محتوای این کتب که سطح گسترده ای از اهداف تعلیم و تربیتی آموزش و پرورش 

ی تواند اثرگذار باشد. بنابراین یافته های این پژوهش نه تنها بر دیدگاه می دهد،الزم و ضروری می باشد که آسیب شناسی کتاب بر تهیه و تدوین آن هم م

یز خواهد بود. دانش آموزان و والدین و معلمان تاثیر خواهد داشت، مورد استفاده نویسندگان کتاب و متخصصین تعلیم و تربیت برای اصالح و تکامل کتاب ن

برای پذیرش تغییر نظام آموزشی، تحول آموزش و اعمال ، سیاست گذاری ها و همچنین برنامه ریزی ها در تصمیم گیری ها می تواند نتایج این تحقیق

 .استفاده شوداصالحات 

 توضیحات این تحقیق  برای پژوهش دو مولفه اصلی در نظر گرفته شده است: روحیه پژوهشگری و مهارت پژوهش. در

توجه دقیق، فعاالنه، ممتد و بدون انقطاع هر عقیده یا شکلی از دانش می باشد و معموأل در جهت  به عقیده دیویی مفهوم کاوشگری یا پژوهش عبارت از

و به همین دلیل  (1333؛ به نقل از سلسبیلی، 1333بررسی باورها و اعتقادات از طریق بکارگیری دلیل، شاهد و استنباط و تعمیم به پیش می رود )دیویی،

 (.1331ی  را تمایل به دسترسی اطالعات به روش انتقادی دانسته اند ) به نقل از شیرزاد،پژوهشداشتن روحیه ( 2111آیتو و همکارانش )است که 
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می شود، آنست که  "فعالیت کشف کردن "از  "پژوهش  "از طریق جمع آوری داده ها است. اما آنچه سبب تمایز  "کشف کردن  "پژوهش اساسأ درباره 

از دیدگاه (. 1331( و هر چند اندک، تا حدی به دنبال ایجاد تغییر باشد )کیامنش و سرایی، 2112پژوهش باید اخالقی، شک کننده و نظام دار باشد )رابسن، 

( اکتشاف به صورت تنظیم مجدد شواهد و داده ها و تغییر سازمان دهی آن ها صورت می گیرد، به نحوی که انسان به فراتر از دانستنی های 1332خلخالی)

 قبلی خود می رسد و به بینش تازه تری دست می یابد.

باشد، به منزله عنصری کلیدی برای پرورش سواد علمی همه یادگیرندگان مطرح  کاوشگری علمی و پرورش مهارت های پژوهشی به هر معنایی که در نظر

(. امروزه دانش آموزان نیازمند کسب مهارت هایی هستند که آنها را در امر پردازش اطالعات و استفاده از آن تا رسیدن به 1333است )اسفیجانی و همکاران، 

 یری خود باشند )حیدری همت آبادی، موسی پور و حری،انی مستقل و همیشگی بسازد که مدیر یادگدانش خود ساخته یاری نماید و از آنان یادگیرندگ

، باید (، چرا که در دنیای امروز، دانشمندی منسوخ شده و دنیا، دنیای روش مندی و کاوشگری است و برای رسیدن به جامعه ای پویا و توسعه یافته1332

 (. 1331و همکاران، ه شود و از بعد فردی به ملی و سپس فراملی و بین المللی تبدیل شود ) سلیقه دارفرهنگ پژوهش و تحقیق در جامعه نهادین

پژوهش، همواره از ابزارهای پیشرفت و تعالی مادی و معنوی بشر بوده و هست، می توان پیشرفت های بشر در طی دوران های مختلف تاریخ  با توجه به اینکه

تحقیق دانست. با دقت در تکوین و تکامل بشر به این نتیجه می رسیم که تکامل او بر اساس دو حرکت مشخص در هر نسلی تا کنون را مدیون پژوهش و 

ربیات و استوار است و این سیر تکامل از آنجایی ناشی می شود که هر یک از نسل های بشری دو وظیفه مشخص بر دوش دارد. نخست مسأله دستیابی به تج

ذشته و دیگر مسأله نوآوری و افزون بر تجربیات قبلی انسان ها، که از آن به عنوان پژوهش و تحقیق یاد می شود. مسأله ی نوآوری و اندیشه های علمی گ

 (.1331افزودن برعلم در واقع وظیفه ی هر یک از نسل های بشری تلقی می شود )فیاضی، 

شوند. آنان دست به ابتکار می زنند و در خود مهارت های حل مسأله ، تصمیم گیری و  دانش آموزان از طریق کاوشگری به تجربیات عینی و فعال مجهز می

  (.1333تحقیق را ایجاد می کنند و این مهارت ها آنان را به یادگیرندگان مادام العمر تبدیل می کند )حسن زاده، 

است؛ اول اینکه در جریان کاوش، دانش آموزان به طور فعال و از راه  در واقع می توان گفت کاوشگری و پژوهش به دو دلیل برای دانش آموزان حائز اهمیت

آموزان به مهارت عمل، به فراگیری علوم می پردازند که این موضوع، باعث یادگیری پایدار در آنان می شود و دوم، در جریان فرایند علم ورزی است که دانش 

ن مهارت های  بدست آمده در کاربرد حواس می تواند در طول زندگی فرد بکار آید. عالوه بر های خود در استفاده از حواس پنج گانه شکل می دهند. ای

روحیه  تقویت مهارت های مذکور دانش آموزان دوست دارند پرسش و جستجو کرده و تفکر کاوشگری، آزمایش و یادگیری را بیاموزند. از این رو، تقویت

زان به تحقیق در مسائل و معضالت اجتماعی شده و احساس مسئولیت آنان را تحریک و تقویت می نماید. تحقیق و پژوهش موجب عالقه و گرایش دانش آمو

 (.1331بدین گونه است که روحیه تحقیق و پژوهش، عاملی برای ایجاد تعهدات اجتماعی و روحیه مشارکت در بین آنان می گردد ) عظیمی، 

گیران، خلق دانش است. هدف یادگیری کسب، درک و کاربرد دانش و همچنین بکارگیری این مهارت ها به فرا پژوهشتوجیه دیگر برای تدریس فرایندهای 

 پژوهشبرای خلق دانش است. فراگیران به ندرت فرصت می یابند تا دانش اصیل خود را در مدارس خلق کنند. بخش گسترده ای از دانش جدید از طریق 

معتقد است هدف آموزش « برونر»همانگونه که  (.1331تأیید یا بی اعتبار می گردد )کیامنش و سرایی، هشپژوتولید می شود و بخش بزرگی از دانش با 

ستجو گر انباشتن ذهن دانش آموزان از معلومات نیست بلکه هدف این است که یادگیرنده به تفکر منطقی دست یافته و برای خود تفکری منطقی و روحی ج

 خ بررسی کند و خود به کسب دانش بپردازد.بیابد. موضوعات را مانند یک مور

و برداشت های مختلف از چگونگی اجرای آن است،  "آموزش مبتنی بر پژوهش  "با توجه به این که یکی از بارزترین مقوالت مورد بحث در آموزش، موضوع 

چنان که جهانی  (.4،2112ان پذیر است )اند ویسلغلبه بر فاصله موجود بین حوزه های آموزش و پژوهش با رخنه کردن پژوهش در بدنه آموزش امک

 ( یکی از ویژگی های بارز کاوشگری را نهادینه ساختن روش شناسی پژوهش و دعوت از فراگیران برای ورود به عرصه های جذاب و چالش برانگیز1334)

اما جستجو و  -شدچرا که ممکن است جواب درستی وجود نداشته با -پژوهش می داند. پژوهش به معنای جستجوی زیاد برای یافتن جواب درست نیست

های کودک و نوجوان زمانی ارزشمند و ناظر بر اهداف بلند خود پژوهش کاوش بیشتر منجر به یافتن راه حل های مناسب برای مسائل و سواالت می شود.

 .ها سازمان یابدهای آنخواهد بود که متناسب با ظرفیت، نیازها و توانایی

                                                           
4 .Ent wistle 
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از سایر نهادها و ساختارهای اجتماعی ظرفیت و توانایی الزم را دارد، نهاد تعلیم و تربیت است، بنابراین الزم است در راستای تحقق این مهم، نهادی که بیش 

تفکر که نظام آموزش و پرورش برنامه های آموزشی و درسی را به نحوی سازمان دهی کند که همه توانایی های شناختی همچون آفرینندگی و خالقیت، 

 (. 1332که از عناصر شناختی اصلی پژوهشگری هستند، پرورش یافته و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان شکوفا شود ) شعبانی، انتقادی و حل مسأله 

نی و لزوم توجه به آموزش و پرورش مهارت های کاوشگری و پژوهش، این سوال را مطرح می سازد که از چه زمانی باید این آموزش شروع شود. اسفیجا

معتقدند که دانش آموزان باید از همان دوره ابتدایی به این مهارت ها مجهز گردند، چرا که دوره ابتدایی یکی از دوره های با اهمیت در ( 1333همکاران )

احب نظام های آموزش و پرورش است. در این دوره، زمینه و شرایط شکل گیری شخصیت و رشد همه جانبه افراد فراهم می شود. به اعتقاد برخی از ص

(. همچنین اکبری و احمدلو 1334ران، این دوره مناسب ترین فرصت برای تحصیل و یادگیری است و سرآغاز رشد استعداده ای کودک است )صافی، نظ

 ( معتقدند تقویت وارضای حس کنجکاوی و پرورش روحیه پژوهشگری در دوره کودکی به منزله پاشیدن بذر اندیشه در وجود آنان است که در سنین1331)

 باالتر به بار می نشیند.

در مورد پژوهش، اساس تحصیل علم در مدارس ابتدایی است، چرا که پژوهش برای دانش آموزان ابتدایی شامل ترغیب آن ها برای پرسیدن سوال های علمی 

د تا از این طریق بتوانند پاسخ هایشان را اشیا، موجودات زنده و طبیعت و کمک به جمع آوری مدارک از طریق مشاهده است. به عالوه باید به آنها کمک کر

؛ مگنوسان و 2111ارزیابی کرده و به گونه ای واضح و روشن در مورد آنها با دیگران گفتگو و از پاسخ هایشان با ارائه سند و مدرک دفاع کنند )بای بی، 

 (.2114و متز، 2111پالینکسار،

ه تأکید کاوشگری بر مهارت های یادگیری است که بوسیله آن دانش آموزان می توانند موقعیت های ( در این زمینه معتقدند ک2111(، نیوبای )1333والکر)

ستنباط و نتیجه متغیر را برای حل مسائل، مورد بررسی و آزمون قرار دهند. وی برخی از این مهارتها را شامل مشاهده کردن، طبقه بندی، تجزیه و تحلیل، ا

( نیز کاوشگری مربوط 2111ده ها، دستیابی به نتیجه و پشتیبانی و حمایت از نتیجه بر می شمارد. از دیدگاه وینزچیل )گیری، فرضیه سازی، جمع آوری دا

ی است به طیف گسترده ای از فعالیت های عقالنی شامل آزمون فرضیه، حل مسأله، مدل سازی، مشارکت در گفتگوی سقراطی، طراحی تحقیق، جمع آور

از این منظر، کاوشگری، حل مسأله اکتشاف و تفکر انتقادی در زمره روش های آموزشی جدید است که از اصول ساخت گرایی  یل آن.داده ها و تجزیه و تحل

)آیتو،آیتو  "ی یعنی تمایل به دسترسی اطالعات به روش انتقادی استپژوهشداشتن روحیه  ،در جهان امروز "آیتو و همکارانش نیز معتقدند: پیروی می کند.

(، پس روحیه پژوهشی تأثیر زیادی بر یادگیری دانش آموزان دارد و دارا بودن روحیه پژوهشی به عنوان موقعیتی 1331؛ به نقل از شیرزاد،2111نیشادا،و 

 برای دستیابی به اطالعات به روش انتقادی بسیار حائز اهمیت است.

همان ژرف اندیشی و حل مسأله است، چرا که دیویی نخستین بار از طریق حل  بررسی در حوزه کاوشگری و پژوهش نشان می دهد که کاوشگری به نوعی

( 1333، به نقل از سلسبیلی، 1331ماسیاالس نیز )(. 1331مسأله و توجه به فعالیت های آزادانه کودک از طریق مشاهده، اکتشاف را روشن ساخت )شکاری، 

موضوع کاوشگری و پژوهش با واژه هایی چون حل مسأله، روش استقرایی، تفکر نقادانه یا ژرف معتقد است اگرچه مولفان مختلفی از اوایل قرن بیستم به 

تدوین شده،  اندیشی، روش علمی یا یادگیری مفهومی پرداخته اند، اما عنصر اساسی فرایند در همه آن ها، در مطالعات انجام گرفته یا برنامه های درسی

و مورد غور و تعمق قرار گرفته است. در همه این رویکردها دانش آموزان یاد می گیرند تا بتوانند داده ها یا همان هایی است که توسط دیویی شناسایی 

 مسائل مورد پژوهش را دستکاری کرده و با آن کار کنند و با موقعیت هایی که چالش فکری ایجاد می کند، روبرو می شوند.

و تربیت در زمینه کاوشگری و حل مسأله ارائه کرده اند، همه آنان سه ویژگی کاوشگری و مفاهیم  علی رغم تعریف و مفاهیم بسیاری که متخصصان تعلیم

یژگی ها، نزدیک به آن را توصیف پدیده ها، تشکیل فرضیه و آزمایش فرضیه می دانند. توصیف پدیده در بردارنده مهارت های مشاهده، تشخیص اجزاء و و

مبین آن است که دانش آموز در این روش ترغیب می شود، آن چه را که مشاهده می کند تشخیص دهد سپس با طبقه بندی و مقایسه است. این ویژگی 

ایه فرضیه مقایسه آن با پدیده مشاهده شده دیگر تعیین کند که پدیده تحت مطالعه در کدام یک از مقوله های دانش جای می گیرد. این مهارت اساس و پ

(. معلمان باید فرضیه سازی را به دانش آموزان آموزش دهند. برای این کار الزم است معلم با ارائه تمرین هایی، 1333ی پور،سازی است )نظری بوژانی و قاسم

زان ارتباط دانش آموزان را وادارد که پس از مشاهده و جستجوی دقیق پدیده ها الگویی را در ذهن خود ایجاد کنند. این الگو با دانش گذشته دانش آمو

 (.1331مالیری،عزیزدارد ) مستقیم
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نابعی در اختیار در فرایند تجزیه و تحلیل و آزمایش فرضیه می توان از رویکردهای متفاوتی استفاده کرد. معلم برای ساختن فرضیه های اولیه، اطالعات و م

که معلم در اختیارشان قرار داده و مشاهده دقیق تر،  دانش آموزان قرار می دهد سپس دانش آموزان با بحث و تبادل نظر در گروه و مطالعه منابع و مواردی

یید نشدن برای آنها فرضیه های خود را می آزمایند. این مهم است که دانش آموزان بیاموزند در فرایند تجزیه و تحلیل داده ها و نتیجه گیری، تأیید شدن و تأ

 (.1331و همکاران، به تأیید فرضیه ها دست یابند )سلیقه دار ارزش یکسان داشته باشد. آنها نباید تالش کنند در این فرایند حتمأ

ی سازد. الگوی کاوشگری ساچمن نیز، شاگردان را به درون انواع روش های منظم مورد استفاده اندیشمندان در سازمان دهی دانش و تدوین اصول وارد م

مهارت ها و زبان کاوشگری دانشمندان را بیاموزد. شناسایی و تدوین  آموزش کاوشگری بر حسب مفهوم روش علمی، سعی می کند به شاگردان بعضی از

 مسأله و تالش برای یافتن راه حل نیز از دانش آموزان انتظار می رود )همان(.

به چهار دسته  "تفکر در تعلیم و تربیت"ماتیو لیپمن هم که یکی از شاخص ترین افراد در حوزه تعلیم و تربیت مبتنی بر پژوهش و کاوشگری است، در کتاب 

های پژوهشی مهارت های فراشناختی که محتوای اصلی تعلیم و تربیت پژوهش محوری را تشکیل می دهد اشاره می کند. یکی از این مهارت ها، مهارت 

؛ به نقل از 1331است که شامل قدرت مقایسه کردن، تفکیک کردن، فرضیه ساختن، شیوه های جمع آوری اطالعات و قدرت پیش بینی می باشد )لیپمن،

آوری اطالعات و نتیجه گر چهار مولفه ی اصلی توانایی یافتن مسأله، فرضیه سازی، گردپژوهش(. با تکیه به این اسناد، 1331بختیار نصرآبادی و نوروزی، 

 قرار داد. دانش آموزانی پژوهشگیری را با زیر مولفه های مربوطه، محور کار خود برای ارزیابی میزان ارتقای مهارت 

حاظ پرورش ( به تحلیل محتوای کتاب های علوم و ریاضی ایران از ل1333اسفیجانی، زمانی و بختیار نصرآبادی )در مروری بر پژوهش های گذشته در ایران،  

با محتوای کتب کشورهای پیشرفته نظیر انگلستان و  بودند. آنها با مقایسه نتایج تحقیق خود روحیه تحقیق و پژوهشگری و تقویت روحیه علم گرایی پرداخته

هش محور بوده است، اما کتاب نتایج تحلیل محتوا نشان داد که کتاب های علوم همه پایه ها در هر سه کشور پژو نتایج را چنین گزارش کردند؛آمریکا 

مقدار کمی ریاضی در ایران نه تنها روحیه پژوهشگری را در دانش آموزان پرورش نداده بلکه نسبت مقوله های پژوهشی به مقوله های غیرپژوهشی نیز از 

 (.1332 برخوردار بود. نتایج تحلیل کیفی نیز در این پژوهش موید این نتیجه است )به نقل از محمد شریفی،

الگویی برای ایجاد عالقه و انگیزه به مطالعه و پژوهش، اثر بخشی آن در دانش آموزان دوره  "( در تحقیقی با عنوان 1333رضایی، قدم پور و پاشا شریفی )

در این درس به بیان می کنند که به کارگیری الگوی طراحی شده در یک بافت پژوهش محور در درس علوم سبب می شود که دانش آموزان  "راهنمایی

ی از کارآمدی شخصی باالتر دست یابند و ضمن تالش بیشتر در فعالیت های علمی و پژوهشی اهمیت بیشتری برای درس علوم قائل شوند و رضایت بیشتر

نقش  "( در تحقیق خود با عنوان 1331صحرانورد )گری موثر است چنان که پژوهشالبته روش تدریس فعال نیز در پرورش روحیه  این درس داشته باشند.

به این  "پژوهش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی  -استفاده از روش های فعال تدریس درس علوم تجربی در پرورش روحیه پرسشگری 

پژوهش و حس  -رفعال تدریس می کنند، روحیه پرسشگری از معلمانی که با روش غی بیشترنتیجه رسید که معلمانی که با روش فعال تدریس می کنند 

 کنجکاوی را در دانش آموزان پرورش می دهند.

به اهمیت نقش محتوای  "بررسی راهبردهای ایجاد روحیه پژوهشی در دانش آموزان از طریق برنامه درسی "( نیز در تحقیقی با عنوان 1334مهری نژاد )

بی به عنوان سه شاخصه تأثیرگذار و اصلی در تربیت یادگیرندگان اشاره و این سوال را مطرح می کند که آیا می کتاب ها، روش تدریس و نحوه ی ارزشیا

طوری پرورش توان با تغییر در شیوه ی تدریس و ارزشیابی، دانش آموزان را به سمت پژوهشگری هدایت کرد به گونه ای که آن ها از نظر شناختی و عاطفی 

 خاطر سپردن اطالعات و محتوای کتب درسی، اندیشیدن، آفرینندگی، جستجوگری، کنجکاوی و نقادی را در زندگی بیاموزند.یابند که به جای به 

( نشان داد که آموزش با روش کاوشگری باعث افزایش مهارت های تفکر دانش آموزان پایه پنجم در درس علوم 1331یافته های پژوهش رضایی و قبادی )

مرعشی، ناجی، پورصباحیان، بان ول، هوفشاین و همکاران، توماس و همکاران، یافته با نتایج پژوهش های شواخی، زارش شده این تجربی شده است که گ

فلسفی دانش هولمز و هافمن، ماسکا و هوارد، پاپرت و کاسترونو که به بررسی تاثیر روش های فعال از جمله کاوشگری بر پرورش مهارت های فکری و تفکر 

 پرداخته اند؛ همخوانی دارد. آموزان

ست می یابد لیپمن کالس درس را آزمایشگاه و مهم ترین فعالیت فراگیران را پژوهش تلقی می کند. به اعتقاد او کالس درس زمانی به اهداف واقعی خود د

(. 1331 یابد و خالقیت رشد می کند )جهانی،که در پژوهش غوطه ور شود و در آن هرکس به کاوشگری دعوت شود. در این حالت است که افکار پرورش می 
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( اشاره شده است که برنامه های آموزش فلسفه به کودکان می تواند از طریق مهارت های پژوهشی، به 1332)همچنین در یافته های تحقیقی دیگر از جهانی 

 تقویت منش های اخالقی دانش آموزان کمک کند. 

، در محدوده مطلوب 1332مدارس ابتدایی به استناد یافته های تحقیق محمد شریفی در سال ش آموزان وضعیت موجود روحیه کاوش و پژوهشگری دان

دانیم آیا طیف قضاوت قرار گرفته است. پس می توان نتیجه گرفت دانش آموزان ابتدایی را هم می توان به سمت پژوهشگری تشویق کرد و حال می خواهیم ب

روحیه پژوهشگری و کسب مهارت  دو متغیرآموزش و پرورش توانسته است با وارد کردن کتاب تفکر و پژوهش در برنامه کالسی دانش آموزان در ارتقای 

 پژوهش تأثیر بگذارد.

. هر چند مبانی نظری و  گری از همان دوران کودکی است.پژوهشو پرورش روحیه  پژوهشآنچه تمام صاحب نظران بر آن اتفاق نظر دارند ، نیاز به تعلیم 

راتژی های مختلف تدریس، شیوه های ارزشیابی و عوامل زیادی منجر به تجربی حاکی از این امر است که عوامل فرهنگی، انگیزشی و فردی، به کارگیری است

ی و عناصر آن، غیرقابل روحیه پژوهشگری گردد، بررسی ها نشان می دهند که از بین عوامل مختلف تأثیر برنامه های درسمهارت پژوهش و بهبود و افزایش 

 انکار است و تا کنون در این مورد تحقیقی انجام نگرفته است.

 روش

  .استشبه آزمایشی روش ، نظر به شیوه جمع آوری اطالعات ش های کاربردی محسوب می شود و بابا توجه به هدف، این پژوهش جز پژوه

انتخاب گردیده و در  دانش آموز 22است. از نمونه در دسترس  مشهد دختر ششم ابتدایی منطقه تبادکان دانش آموزانجامعه آماری شامل  جامعه و نمونه.

 دو گروه با جایگزینی تصادفی قرار گرفتند.

دوره ابتدایی می باشد، استفاده  دانش آموزان( که مربوط به 1332در این پژوهش، برای سنجش روحیه پژوهشگری از پرسشنامه  محمد شریفی ) ابزارها.

، تالش مستمر، کنجکاوی و پرسشگری، توانایی کار گروهی،، تفکر انتقادی و حل مسأله پرسشنامه شامل رفتارهای خالقانه . مولفه های اینه استشد

خودتنظیمی، تخیل و ادراک فضایی  می باشد. روایی محتوایی پرسشنامه توسط افراد متخصص تایید شده و پایایی این ، ، اعتماد به نفسحساسیت به محیط

 است. گزارش شده 31/1پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ 

سوال در اختیار  22. برای بررسی روایی، این چک لیست با شده استمهارت پژوهشی از طریق آزمون معلم ساخته پژوهش دانش آموزی اندازه گیری  

کردن آزمون مورد پایایی به روش دو نیمه سوال آن تایید شد و  11تنها   CVIو  CVRمتخصصان دانشگاه فردوسی در حوزه پژوهش قرار گرفت و با محاسبه 

بدست آمد  33/1بدست آمد و با استفاده از روش دو نیمه کردن ، ضریب اعتبار آلفای کرونباخ  31/1بررسی قرار گرفت و ضریب اعتبار پیرسون برای آن 

(31/1r= .) 

ز مهر ماه آغاز شد. در پایان آبان ماه پروپزال ا 32-33انتخاب این کار آزمایشی برای دوره تحصیل سال این تحقیق به این صورت انجام گرفت که  .روش کار

ماه کار آزمایشی هر هفته دو جلسه انجام پذیرفت و در طی این چند ماه درس کار و فناوری و ریاضی  4به تصویب رسید و از آذرماه تا اسفند ماه در طول 

شد تا در مدت زمان باقی مانده سال تحصیلی، جبران درس تفکر و دانش آموزان گروه کنترل به جای درس تفکر و پژوهش در برنامه هفتگی قرار داده 

  ساعات درس ریاضی و کار و فناوری شود. پژوهش به جای

آمده داده ها ی آزمون روحیه پژوهشگری از نمرات شرکت کنندگان دو گروه آزمایشی و کنترل بدست ، در تحلیل داده ها. داده ها و روش تحلیل داده ها

شامل نمرات پیش آزمون و پس آزمون دانش آموزان است. برای آزمون فرضیه مربوط به این متغیر از تحلیل کوواریانس استفاده شده است.  ، این نمراتاست

 د و گروهیدر بررسی متغیر مهارت پژوهش از طرح مقایسه ای گروه ایستا که در آن مقایسه میان گروهی بین گروهی که در معرض متغیر مستقل قرار گرفتن

 مستقل را برای مقایسه دو گروه استفاده کردیم.  tکه متغیر مستقل بر آن اعمال نمی شود، صورت می گیرد. بنابراین آزمون

اطالعاتی که در  پژوهشبا نظر به فرضیه های                                                                                                                          پژوهشیافته های 

و چک لیست اجرای پرسشنامه روحیه پژوهشگری نحراف استاندارد نتایج حاصل از اشامل میانگین و ابتدا یافته های توصیفی این قسمت ارائه می گردد 

 ه است .و سپس یافته های استنباطی ارائه شد مهارت پژوهش بر روی دو گروه کنترل و آزمایش می باشد
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 : شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش1-4جدول 

 متغیر                  گروه                  تعداد                      پس آزمون                                  پیش آزمون

 میانگین          انحراف معیار            میانگین       انحراف معیار                                                                   

 

 33/12            23/123                  34/11         34/141                 31روحیه                آزمایش             

 31/12           31/123                  11/12          31/124                31کنترل                    پژوهشگری    

                       

 

 33/3              13/41                 31مهارت               آزمایش              

 23/11             33/34                 31       کنترل                     پژوهش

 : آموزش کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم بر ارتقای روحیه پژوهشگری دانش آموزان تأثیر دارد.  اول فرضیه

( MANCOVAمتغیری )پیش از آزمودن فرضیه برای مقایسه مولفه های روحیه پژوهشگری در پس آزمون دو گروه، از آزمون تحلیل کوواریانس چند 

 استفاده شد که نتایج زیر را در برداشت.

تایید  Boxes M=14/231, P>1/431))            فرض برابری کوواریانس متغیرهای وابسته در متغیر روحیه پژوهشگری بر اساس نتایج آزمون ام باکس

ی بین متغیرهای وابسته را نشان داد. برابری واریانس های خطا در ( همبستگی کاف=223/121مجذور کاp<1/111 ,شد. همچنین نتایج آزمون بارتلت )

 مولفه ها با آزمون لون مورد سنجش قرار گرفت که نتایج به شرح زیر می باشد.

 : نتایج آزمون لوین برای اطمینان از همگنی واریانس های مولفه های روحیه پژوهشگری3-4جدول

 سطح معنی داری                     F                   df1                     df2                         مولفه ها            

تفکر انتقادی و حل مسأله                                   113/1                          21                         1                   314/3          رفتارهای خالقانه                

113/1                  1                         21                           233/1 

 413/1                           21                         1                  232/1توانایی کار گروهی                         

 314/1                            21                         1                  111/1تالش مستمر                               

 133/1                            21                         1                  334/1کنجکاوی و پرسشگری                   

 214/1                            21                         1                  213/1حساسیت به محیط                       

 334/1                            21                         1                  343/1اعتماد به نفس                             

 333/1                            21                         1                  122/1خودتنظیمی                                

 412/1                            21                         1                  312/1                     تخیل و ادراک فضایی

 

( نشان می دهد که اثر چند متغیری دو گروه بر متغیر روحیه پژوهشگری معنی دار است. معنی دار بودن آزمون F=1/333, P= 1/111مالک المبدای ویلکز )

شگری تفاوت معنی ( حاکی از آن است که بین دو گروه از نظر ترکیب مولفه های روحیه پژوهF (3،12)=1/333,P=1/111, partialη=1/111هاتلینگ )

 یعنی گروه آزمایش نتیجه بهتری نسبت به گروه کنترل داشته است. دار وجود دارد.
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 : نتایج تحلیل کوواریانس در ارتقای روحیه پژوهشگری3-4جدول

 معنی داری                         Fمنبع          مولفه ها             مجموع               درجه                 میانگین             

 تغییر                                مجذورات             آزادی               مجذورات       

 112/1            132/11                213/14                     1                  21/14رفتارهای خالقانه                        

                   111/1            243/13                123/33                     1                    12/33     تفکر انتقادی و حل مسأله          

 111/1            433/12               323/23                      1                  32/23توانایی کار گروهی                       

 133/1              321/3               313/13                       1                 31/13تالش مستمر                              

 112/1             334/11               131/34                      1                  13/34گروه    کنجکاوی و پرسشگری        

 111/1             111/21               222/31                      1                 22/31حساسیت به محیط                      

 111/1               313/3               222/31                      1                  22/31اعتماد به نفس                           

 111/1              231/13             413/12                      1                   41/12خودتنظیمی                             

 111/1           131/14           323/111                   1               32/111        تخیل و ادراک فضایی         

 313/4                        21              133/231رفتارهای خالقانه                      

 132/3                        21             143/431   تفکر انتقادی و حل مسأله          

 313/1                        21            112/113توانایی کار گروهی                      

 342/1                        21             112/312تالش مستمر                            

 343/2                         21              313/412خطا     کنجکاوی و پرسشگری     

 431/1                        21               334/33حساسیت به محیط                    

 313/3                        21              434/221اعتماد به نفس                         

 134/3                         21             121/132خودتنظیمی                            

 423/3                      21             121/443      تخیل و ادراک فضایی         

  =112/1Pنتایج به دست آمده از تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که نمرات دو گروه آزمایش و کنترل در خرده مقیاس های رفتارهای خالقانه

، کنجکاوی و  F(1و21) =433/12و    =111/1P، توانایی کار گروهیF(1و21) =24/13و  =111/1P، تفکر انتقادی و حل مسأله F(1و21) =132/11و

، F(1و21) =313/3و  =111/1Pاعتماد به نفس ،  F(1و21) = 111/21و  =111/1P، حساسیت به محیطF(1و21) =334/11و    =112/1Pپرسشگری

از لحاظ آماری تفاوت معناداری دارند و گروه   F(1و21) =131/14و   =111/1P  ، تخیل و ادراک فضایی F(1و21) = 23/13و   =111/1Pخودتنظیمی

د تالش آزمایش در این خرده مقیاس ها پس از آموزش نمرات باالتری نسبت به گروه کنترل کسب کرده اند و این تفاوت معنادار شده است. اما در مور

 تفاوت معناداری مشاهده نشد. F(1و21) =321/3و    =133/1Pمستمر

 : آموزش کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم بر ارتقای مهارت پژوهشی دانش آموزان تأثیر دارد.دوم فرضیه

که نتایج زیر را در  پیش از آزمودن فرضیه برای مقایسه مولفه های مهارت پژوهش در پس آزمون، از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد

 برداشت.
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کوواریانس تأیید می شود. آزمون کرویت بارتلت نیز به لحاظ آماری  -برابری ماتریس های واریانس (BoxsM=1/114, p=1/413)طبق نتایج آزمون باکس

تحلیل است )پاشا شریفی و  ( نشان دهنده همبستگی کافی بین متغیرهای وابسته برای ادامه =111/1Pو  332/143 =معنادار است )مجذور خی

 (.1331: 432همکاران،

 : نتایج تحلیل واریانس برای مقایسه مهارت پژوهش3-4جدول

 خطا                          سطح معنی داریF                               dfمتغیر                       مقدار                     

 112/1                               13                         343/3                       31/1   گروه                     

بیانگر    F=3/343, P<1/11)دو گروه همراه با چهار آزمون چند متغیری که فرضیه صفر چند متغیری یعنی یکسانی متغیر وابسته را ارزشیابی می کند )

 آموزش کتاب روی ارتقای مهارت پژوهش موثر است.این است که متغیر مستقل 

 : جدول توصیفی مربوط به متغیر مهارت پژوهش11-4جدول 

 گروه                 تعداد                      میانگین                     انحراف معیار              انحراف میانگین

 33/1                             33/3                         13/41                         31آزمایش               

 31/1                           23/11                         33/34                        31کنترل                 

 

 

 

 : نتایج توصیفی مولفه های مهارت پژوهش11-4جدول 

 گروه ها                     تعداد                      میانگین                 انحراف معیار            مولفه ها         

 32/2                              23/3                          31کنترل                                                      

  توانایی یافتن مسأله 

 22/2                             13/3                         31آزمایش                                                     

                            

 23/2                              21/1                         31کنترل                                                      

 فرضیه سازی

       21/2                             41/3                         31آزمایش                                                     

                    

 11/3                            22/13                         31کنترل                                                      

 گردآوری اطالعات

 11/3                            13/11                         31آزمایش                                                    

 

  11/3                              21/3                         31کنترل                                                      

 نتیجه گیری

 32/3                            41/11                         31آزمایش                                                    
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 مولفه های مهارت پژوهش : نتایج آزمون مانوا برای مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل در12-4جدول

  F                       P                میانگین                   dfمنبع           مولفه ها                   مجموع               

 مجذورات     رات                            تغییرات                                   مجذو

 124/1             334/1             132/4133            1             241/12توانایی یافتن مسأله                         

 112/1            224/11            312/2113             1            131/34فرضیه سازی                                 

 131/1             333/4          213/12433             1            213/14 گروه        گردآوری اطالعات            

 141/1              422/4           121/1233              1            413/12  نتیجه گیری                               

 

 332/2            21           323/332 ی یافتن مسأله        توانای              

 334/2            21           213/413     فرضیه سازی                          

 131/11           21           123/223    خطا        گردآوری اطالعات        

 311/11           21           132/311نتیجه گیری                               

 

 21          323/334توانایی یافتن مسأله                      

 21           134/434فرضیه سازی                             

 21           333/322مجموع      گردآوری اطالعات        

 21            431/323نتیجه گیری                             

( و متغیر وابسته نتیجه  F(1،21)= 4/333, P=1/131) ( و متغیر وابسته گردآوری اطالعاتF(1،21)=11/224, P=1/112متغیر وابسته فرضیه سازی) 

گردآوری اطالعات و نتیجه گیری در ( از نظر آماری معنادار است. این نشان می دهد نمره های توانایی یافتن مسأله و F(1،21)= 4/422, P=1/141گیری )

متغیر توانایی میان دو گروه آزمایش و کنترل از لحاظ آماری تفاوت وجود دارد و گروه آزمایش در این سه خرده مقیاس بهتر عمل کرده اند. اما تحلیل تک 

ناداری بین دو گروه در مورد یافتن مساله وجود ندارد هر (  از نظر آماری معنادار نیست. پیداست که تفاوت مع F(1،21)= 1/334, p=1/124یافتن مسأله )

 چند میانگین نمرات گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل است.  

 -موگروفبرای مقایسه نمره کل مهارت پژوهش در دو گروه گواه و کنترل از آزمون تی استفاده شد که البته فرض نرمال بودن قبل از آن با آزمون کال

نتایج نشان داد که فرض نرمال بودن توزیع متغیر های وابسته در بین دو گروه مورد  =332/1pبررسی قرار گرفته است. با توجه به مقدار اسمیرنوف مورد

بین دو گروه اختالف معنادار وجود    (p=1/112, t=2/212, df=21)می باشد واریانس ها برابر هستند. بنابراین  Levenes p > 1/1  تایید است. چون

 دارد، یعنی آموزش کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم بر ارتقای مهارت پژوهش دانش آموزان تأثیر دارد.

 بحث و نتیجه گیری

نتایج بدست آمده . بود دانش آموزانبر ارتقای روحیه پژوهشگری و مهارت پژوهش  ششم ابتدایی پژوهشتفکر و  کتاباثربخشی  بررسیهدف این پژوهش 

نمرات  نشان می دهد که بین میانگین نمرات دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون روحیه پژوهشگری تفاوت معنادار وجود دارد و میانگین

پژوهش دانش آموزان گروه میانگین نمرات مهارت  پژوهشروحیه پژوهشگری دانش آموزان گروه آزمایش باالتر از گروه کنترل است. هر چند که در این 

سه با روحیه آزمایش باالتر از گروه کنترل است، اما از روی سطح معناداری مولفه های مهارت پژوهش می توان به این نتیجه رسید که این مهارت در مقای
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ر روحیه پژوهشگری، بیشتر از مقدار اندازه اثر مهارت نتایج به دست آمده نشان داد که مقدار اندازه اث از طرفیپژوهشگری ارتقای چندانی نداشته است. 

با توجه به اینکه این کتاب، اولین کتاب آموزش دارد. متغیر بر ارتقای روحیه پژوهشگری  بین این دو این کتاب بیشترین تاثیر را در  ی می باشد. یعنیپژوهش

رین تمرکز این کتاب، ایجاد رغبت و عالقه به پژوهشگری در دانش آموزان است تا و یادگیری تفکر و پژوهش برای دوره ابتدایی است به نظر می رسد بیشت

این کتاب در تعداد کثیری از مولفه های روحیه پژوهشگری از جمله تفکر انتقادی و حل مسأله، ایجاد توانایی کار گروهی،  رسیدن به مهارت پژوهش.

اد به نفس و خود تنظیمی، وادارکردن دانش آموزان به تخیل، خوب عمل نموده و نتیجه کنجکاوی و پرسشگری، ایجاد حساسیت به محیط، ایجاد اعتم

در این کتاب فقط به یکی از مراحل مهارت پژوهش که گردآوری اطالعات است، به طور محدود پرداخته شده در حالی که  اما تاثیرگذاری آن واضح است.

با مرور تحقیق  ند کار آشنا سازد.ست و پرداختن به یک مرحله نمی تواند دانش آموزان را با فراییادگیری مهارت پژوهش مستلزم آموزش همه مراحل آن ا

( که بیان می کنند در کتاب های درسی ایران نسبت به سایر کشورها کمتر به پرورش روحیه تحقیق و 1333اسفیجانی، زمانی و بختیار نصرآبادی )

ورت توجه بیشتر برای پرورش آن پی می بریم. در پژوهش مهری نژاد که به بررسی راهبردهای ایجاد روحیه پژوهشگری پرداخته شده است، به اهمیت و ضر

پژوهشگری پرداخته شده است، به اهمیت نقش محتوای کتاب ها، روش تدریس و نحوه ارزشیابی به عنوان سه شاخصه تاثیر گذار در پرورش روحیه 

غییر در شیوه تدریس و ارزشیابی برای حل این مشکل است ، اما در این پژوهش به اهمیت نقش محتوای کتاب در پژوهشگری اشاره می کند و او به دنبال ت

 تاثیری که بر روحیه پژوهشگری دارد می توان پی برد.  

 بحث کلی

در میزان  پژوهشگروه آزمایش و گروه کنترل گویای آن است که تأثیر آموزش کتاب تفکر و  دانش آموزانتفاوت معنادار بدست آمده از نگرش و عملکرد 

ر روحیه پژوهشگری، بیشتر از مقدار مقدار اندازه اثهر چند که محسوس است.  پژوهشگری و مهارت پژوهشبرای ایجاد و تقویت روحیه  دانش آموزانآمادگی 

می رسد  این مسأله بیشتر مربوط به میزان استفاده و کاربرد مولفه های آنها و گستردگی مطالب بیان شده مرتبط  ی می باشد. به نظرپژوهشاندازه اثر مهارت 

با  پژوهشمی توان به تحقیقات گسترده ی پیاژه و ویگوتسکی و لیپمن استناد کرد. نتایج این  پژوهشبرای توجیه یافته های این با آنها در این کتاب است. 

 های یاد شده همسو و موید فرضیات بنیادی آن ها است.  پژوهشمجموعه 

مراحل مهارت پژوهش را به صورت عینی تر و با مثال های مجسم تر به آن ها  پس می بایستانش آموزان ششم در مرحله ی ابتدایی تفکر انتزاعی هستند، د

ه چرا نام این آموزش داد و در سال های بعدی تحصیل به جزئیات آن پرداخت و به تدریج آن ها را وادار به تحقیق روی مفاهیم  انتزاعی تر کرد. حال اینک

ندان به آموزش مهارت پژوهش پرداخته نشده سوالی است که پاسخ آن در این پژوهش نمی گنجد. کتاب، تفکر و پژوهش در یک سطح قرار داده شده اما چ

و می کند، عجیب این است که بر خالف سایر کتب دانش آموزان که در سال های بعدی تحصیل شان، آنها را با نکات و جزئیات بیشتر در حوزه آن درس روبر

به نظر می  به دنبال کتاب تفکر و پژوهش ششم می آید، هیچ نامی از مهارت های پژوهش رویت نمی گردد. در کتاب تفکر و مهارت های زندگی هفتم که

 ا افزایش دهد. رسد اگر در محتوای این کتاب به نحوی از بازی ها برای آموزش استفاده شود، به آسانی می تواند اندازه اثر پرورش هر کدام از متغیرها ر

می تواند پایه های پژوهشگری را در دانش آموزان استوار سازد و در ارتقای روحیه پژوهشگری و مهارت پژوهش موثر باشد، اما  هر چند که ورود این کتاب

کتاب در کنار این به این معنی نیست که متغیرهای نهفته در سایر کتب تعلیمی دانش آموزان نادیده گرفته شود و فقط بر آموزش این کتاب تکیه شود. این 

بهبود کیفیت آموزش و تغییر نظام آموزشی از سنتی به جدید و همچنین حاصل انعطاف  د واقع شود و این پیشرفت نشانه یکتب درسی می تواند مفی بقیه

کردن و به ر پذیری در تغییر الگوی کالس ها و مواد آموزشی است. در نظام های آموزشی کنونی در مقایسه با گذشته، تأکید اساسی بر نقش فراگیر و درگی

اگیر و چالش کشاندن ذهن وی در فرایند یادگیری است. الزمه ایجاد چنین یادگیری، تحول است. توجه به رهنمودهای آموزشی جدید، اهمیت دادن به فر

تدریج منجر به ایجاد و تقویت  و ارائه بازخوردهای مطلوب و بجا در فرایند یادگیری به دانش آموزانتوانمندی های او، برنامه ریزی متناسب با زمان و نیاز 

 می شود. پژوهشمهارت گری و پژوهشروحیه 

صالح محتوای همانطور که قبال اشاره شد در نظام آموزش و پرورش ایران، نقش کتاب به عنوان محتوای برنامه درسی بسیار مهم تلقی می شود. بازنگری و ا 

در حال حاضر این نتیجه روشن است که باید به تفکر و  حصیلی دانش آموزان را فراهم می سازد.آنها زمینه های رشد، برنامه ریزی و به تبع آن پیشرفت ت

در برنامه درسی جای گرفته  پژوهشبه عنوان یک مهارت نگریست و کسب این مهارت نیاز به آموزش دارد و برای تحقق این هدف کتاب تفکر و  پژوهش
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رار گیرد، هر چند که بررسی محتوا و تاثیر آن می بایست قبل از اجرا مورد بررسی قرار بگیرد، اما در شرایط است. پس باید محتوای آن به دقت مورد بررسی ق

د. در این واقعی و در بطن کالس درس خیلی از ناگفته ها ظاهر می شوند که وظیفه هر معلمی است که مسأله را با دقت پیگیری و نتایج آن را منعکس کن

ی پژوهشگری و مهارت پژوهشش این کتاب به روش صحیحی که در کتاب راهنمای آن آمده است می تواند بر پرورش روحیه تحقیق مشخص شد که آموز

بط با ان موثر باشد. اما سوال که مطرح است آیا این کتاب در راستای تحقق اهداف برنامه ریزی شده می باشد؟ سلسله مطالب آن تا چه اندازه مرتدانش آموز

هدف کلی آموزش آن است؟ آیا می توان فصل های آن را گسترش داد و یا مطالب آن را جایگزین مطالبی کرد که آموزش آن مهیج تر،  هم و مرتبط با

 نمی گنجد. پژوهشو تحقیق می باشد که در حوصله این  پژوهششاداب تر و رسیدن به هدف را کوتاه تر سازد. همه این ها نیازمند 

 پیشنهاد های پژوهش

بازنویسی  با توجه به نتایج پژوهش و اثر بخش بودن تدریس اینگونه کتاب ها، به مولفان توصیه می گردد در تنظیم هر چه بهتر و دقیق تر آن بکوشند. -1

ازی های هدفدار منجر شود، فعالیت های آزمایشگاهی و حتی ب پژوهشکتب درسی به منظور افزودن کاستی ها ازجمله فعالیت هایی که به یادگیری مهارت 

 می تواند بر بهبود آموزش و تاثیرگذاری آن نقش مهمی ایفا کند. 

آموزش و پرورش موظف است به آموزش دهندگان این درس قبل از  پژوهشگری و مهارت پژوهشبرای توجه به نقش موثر این کتاب برای تقویت روحیه  -2

وزارت آموزش و پرورش توصیه می شود تدابیر الزم را برای ایجاد شوق تدریس، آموزش نحوه  ورود به کالس، مهارت های الزم را آموزش دهد، پس به این

 تدریس پیش بینی کنند.

به بررسی  به معلمان توصیه می گردد از آنجا که آنها در صحنه عمل و اجرا قرار دارند، نسبت به آنچه قرار است آموزش دهند، حساسیت داشته باشند و -3

 موزش های خود بپردازند. محتوا و تاثیر آ
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