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 چکیده
ها آموخت که خود به  را به آن ییها مهارت یستیآموزان متفکر و پژوهنده امروزه با داشتن دانش یبرا

 یزیر آموزان مهم است. برنامه دانش یراه توجه به همه ابعاد پرورش نیدر ا بروند یریادگیدنبال 

. لذا دینما یمآموزان توجه  دانش یابعاد وجود ینگر است که به تمام کل یزیر برنامه کی یچندبعد

 هیآموزان پا دانش یمهارت پژوهشگر تیبر تقو یچندبعد یزیر برنامه ریتأث یبا هدف بررس قیتحق نیا

ششم  هیآموزان پا دانش هیپژوهش کل نیدر ا ی. جامعه آماررفتیشهر تهران صورت پذ ییداششم ابت

آموز )دختر  دانش 12 یا بقهط یریگ شهر تهران بودند که با استفاده از روش نمونه 80منطقه  ییابتدا

قرار  یگروه مورد بررس کیآزمون با  و پس آزمون شیپ یشیو پسر( با استفاده از روش شبه آزما

 ،یآموزان )مختار دانش یاستفاده از پرسشنامه سنجش مهارت پژوهشگر قیگرفتند. ابزار تحق

پرسشنامه سنجش  تاًیما و آنچه در آن است و نها نیپروژه زم آزمون، شیپ ی( برا8932،یزارع

 یزیر نشان داد که برنامه یطورکل به جی( بود. نتا8911 ی)شعبان یو تفکر یپژوهش یها مهارت

ها در خرده  ششم دارد و آن هیآموزان پا دانش یمهارت پژوهشگر تیدر تقو یینقش بسزا یچندبعد

داشتند و تنها  یرشد خوب یو تفکر انتقاد یکاوشگر ،یابیمانند قضاوت، ارزش یپژوهشگر یها مهارت

 نکردند. دایپ آزمون شینسبت به پ یچندان رییتغ یریگ میدر خرده مهارت انتخاب و تصم

، یکاوشگر ،یچندبعد یزیر برنامه ،یتفکر انتقاد ،یپژوهشگر یها مهارت کلیدی: واژگان
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 مقدمه

تر شدن جهانی که در آن  با توجه به تغییرات سریع اجتماعی، انفجار اطالعات و پیچیده

های متفکر و آفریننده بیشتر احساس  کنیم، نیاز به شناسایی و پرورش ذهن زندگی می

ترین مسائل نظام آموزشی  مین دلیل در شرایط کنونی مسئله تفکر از مهمشود. به ه می

توجه  ایران است و جزء الینفک آن است و در تعلیم و تربیت بیش از هرجای دیگر قابل

گیرد.  است. در یک نگاه دقیق، آموزش و پژوهش در کانون رشد فردی و اجتماعی قرار می

ها و  آموز، برنامه و عناصر آن )از قبیل معلم، دانشهای نظام آموزشی  امروزه نقش و کارکرد

محتوای درسی و ...( در حال تغییر و تحول است چون در عصر انقالب اطالعاتی، اطالعات 

شدت  های علمی به دیگر، عمر مفید یافته عبارتی دریافتی تاریخ مصرف معینی دارند، به

شود )وان  دو برابر می بار دانش بشر که هر پنج سال یک طوری یافته، به کاهش

سو دچار چالش بیرونی دنیای  وپرورش از یک (. در این دوره آموزش0220؛8جنکل

های درونی نظام آموزشی درگیر  وپرورش یعنی جهانی شدن و از سوی دیگر با چالش آموزش

های درونی سبب تغییر در مفاهیم آموزشی شده است و مفهوم آموزشی را  است و چالش

وپرورش را پرداختن به یادگیری برای چگونه دانستن  و وظیفه آموزش دگرگون ساخته

)دانش(، یادگیری برای عمل کردن، یادگیری برای بودن و یادگیری برای بهتر زندگی کردن 

ازپیش به پژوهش در مدرسه و  . در جهان امروز بیش(8930 ،)پورظهیر داند. با دیگران می

های و  ش همراه و همگام شده است. گزارشکالس درس توجه شده و پژوهش با آموز

وپرورش ژاپن حاکی از آن است که پژوهش از  آمده در مورد نظام آموزش عمل تحقیقات به

 .(8910 ،)سرکارآرانی دبستانی و ابتدایی وارد فرایند آموزش شده است دوره پیش

ان تفکر و در نظام آموزشی ایران نیز در مقطع ابتدایی به این مهم با کتابی تحت عنو

ها در خصوص اثر  پژوهش در پایه ششم ابتدایی توجه شده است که هنوز تحقیقات پژوهش

آموزان  بخش بودن یا نبودن این کتاب بر نحوه تفکر و ارتقاء سطح مهارت پژوهشگری دانش

در حال انجام است و به حد کافی نرسیده است. برای مثال در پژوهشی که )جاویدی و 

در خصوص اثربخشی کتاب تفکر و پژوهش بر ارتقای مهارت پژوهشی، ( 8931همکاران، 

آموزان ششم ابتدایی داشتند گزارش دادند کتاب تفکر و پژوهش  روحیه پژوهشگری دانش

آموزان را ارتقا بخشد؛  ششم ابتدایی توانسته است روحیه پژوهشگری و مهارت پژوهش دانش

در خصوص بررسی میزان (8930 ،ی)سیف،نادری، عرب هاشمو یا در پژوهش دیگر که 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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های سواد اطالعاتی در کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی نظام  توجه به مهارت

ها مناسب و  وپرورش ایران داشتند نشان دادند که این کتاب در برخی از این مهارت آموزش

 در برخی دیگر نامناسب عمل کرده است.

ست این است که بررسی نماید که اما آنچه در این تحقیق مدنظر پژوهشگر ا

آموزان  ریزی چندبعدی به چه میزان بر پرورش و تقویت مهارت پژوهشگری دانش برنامه

آموز باید او را در  مقطع ششم ابتدایی مؤثر است چراکه برای ارتقای سطح یادگیری دانش

ل گری آشنا کنیم. مد سنین ابتدایی با مفاهیم ساده پرسشگری، جستجوگری و پژوهش

نگر است و یک ارتباط چندجانبه میان هنر، علم  ریزی چندبعدی که دارای رویکرد کل برنامه

دهد که با قرار گرفتن آموز فرصت می کند و به دانشی برقرار می و فناوری بازندگی روزمره

های دانشی، مهارتی و نگرشی  های علمی(، به بنیان در فرایند این ارتباط )در قالب فعالیت

عنوان مدلی تأثیرگذار  ریزی چندبعدی به های هنر و علم دست یابد. برنامه در حوزه مشترک

های  های مختلف ازجمله مهارت ویژه آموزش مهارت در آموزش پیش از دبستان و دبستان به

ریزی چندبعدی در  . برنامه(8911 ،بازرگان)زبانی و ارتباطی تفکری و پژوهشگری است 

های زندگی برای  کارگیری حداکثر مؤلفه یطی غنی در بهجهت تحقق هدف ایجاد مح

های هنری ، علمی و فناورانه را موردتوجه قرار داده  پرورش و حضور فعال کودک ، بنیان

های پژوهشگری را فرا گیرند تا بتوانند در عصر  طور فزاینده باید مهارت آموزان به است. دانش

. در واقع (8910 ،)هاشمی ظ نماینددانایی همچنان خود را در شرایط روزآمد حف

ها و سطوح  وپرورش در عصر اطالعات و ارتباطات باید تعادلی بین رشد مهارت آموزش

های آموزشی در  ترین دوره مدرسه برقرار کند و از آنجا که آموزش ابتدایی یکی از مهم

ورت ها از این دوران ص شود باید شروع این مهارت های جهان محسوب می سراسر کشور

 . (8919 ،)مفیدی گذارد ها را بنیان می های شخصیتی و رفتاری انسان گیرد چرا که پایه

ریزی  لذا این پژوهش به دنبال بررسی این سؤال است که آیا استفاده از برنامه

آموزان پایه ششم ابتدایی شهر  چندبعدی باعث پرورش و تقویت مهارت پژوهشگری دانش

 شود؟ دارای کتابی با این عنوان هستند می ای که عنوان پایه تهران به

 مبانی نظری

های  های تأثیرگذار توجه کند و قابلیت ریزی موفق است که به حداکثر مؤلفه اصوالً برنامه

. (8911 ،)بازرگان ین ابعاد وجودی انسان به کار گیرد ها را برای پرورش بیشتر آن
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ه کلیت موردنظر در پرورش شخصیت را نگری است ک ریزی کل برنامه 8ریزی چندبعدی برنامه

هایی از زندگی و  ها، قلمرو پروژه دهد. قلمرو فعالیت در حداقل سه قلمرو موردتوجه قرار می

ها و  ریزی در قالب مضامین، نگرش ها در این برنامه ای، بنیان رشته قلمرو مضامین میان

پذیر و فرآیند مدار برای کسب  هایی در تلفیق انعطاف ها و فعالیت ای، پروژه های پایه مهارت

  (8911 ،)بازرگاناند.  سواد علمی و فناورانه به کار گرفته شده

ریزی چندبعدی بر بنیان نظر و عمل منطبق بر اهداف تعیین شده در  مدل برنامه

جانبه کودک باشد. رویکردی که  تواند محق پرورش شخصیت همه ، می تعلیم و تربیت

سو و یادگیری خودجوش  از پیش طراحی شده و آزمایشگاهی از یکتواند میان آموزش  می

کودک پلی بسازد. مسلماً دانستن حقایق علمی بدون درک معنا، ارزش، کاربرد و ارتباطشان 

با سایر حقایق بدون ارزش است و بسان ساختن دیواری از آجر بدون مواد اتصال دهنده 

ریزد است، بنابراین بایستی توجه نمود که  راحتی فرومی سختی چیده شده اما به است که به

آموزان هنگام آموختن به چیزی فراتر از دانش نیاز دارند هنگام آموختن آنچه آموخته  دانش

ها در فرآیند آموختن کسب شوند و این  ها و نگرش شود فقط دانش نباشد بلکه مهارت می

آموز  آموختن را در دانشها همراه با دانش آموخته شده است که شوق  ها و نگرش مهارت

 ،)هوازین ریزی چندبعدی گامی در تحقق این هدف مهم است  نماید، برنامه تقویت می

 ریزی چندبعدی است  دهنده مدل  اصلی برنامه شکل زیر نشان (8938

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Multi-Dimensional Curriculum(MDC) 
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 ریزی چندبعدی ابعاد اصلی برنامه :1شکل 

ارای سه بعد است که در آنچه در تصویر فوق نمایان است این است که هر مکعب د

ریزی چندبعدی مهم تعامل این سه بعد با یکدیگر است که بر کل شخصیت اثرگذار  برنامه

یک از ابعاد وجود ندارد بلکه با انتخاب هر  ریزی اولویت بین هیچ است. در این نوع برنامه

اصلی و یک، ابعاد بعدی در پی آن هستند. آنچه مهم است تلفیق بجا و مناسب از سه بعد 

 ریزی چندبعدی است. ها با توجه به راهبردهای برنامه اجزای آن

 های زندگی کودکان بعد پروژه

 های مورد عالقه بعد فعالیت

 ها ها و نگرش بعد مضامین، مهارت
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اند  در هر بعدازاین ابعاد چهار گروه اصلی از مبانی یادگیری مستتر است که عبارت

 از:

دانش: آن دسته مفاهیم بنیادی علمی و اجتماعی که در ارائه آن تقدم و تأخر -الف

 نقش دارد

ای یادگیری )مشاهده،  های پایه گروه مهارت 1ود به ها: که خ های و نگرش مهارت -ب

آوری، الگوسازی و کاربرد و  بندی، تفسیر، استنتاج، جمع گیری، طبقه برقراری ارتباط، اندازه

 های فردی است. نهایتاً آزمایش( است، مهارت تفکر انتقادی، مهارت اجتماعی و مهارت

 وخو و نگرش خلق -ج

 احساسات. -د

هایی که امروزه موردتوجه متخصصان تعلیم و تربیت قرارگرفته  مهارتاز طرفی یکی از 

مانند دانشمندان کوچکی که  آموزان را به است پژوهشگری است در این عصر باید دانش

های  پیوسته در حال رشد و گسترش دانش خود باشند تربیت نماییم چراکه یکی از ویژگی

جکاوی است و ما باید این روحیه را به سانی ها خصوصاً در دوران ابتدایی کن اساسی انسان

پرورش دهیم که آنان در این دوره رشد و تحول سریع و روز افزون علوم و تکنولوژی، 

 آموختگانی خالق نوآور و پژوهشگر بار آیند. دانش

منظور  مند و خالق که به یک کار نظام"کند: گونه تعریف می یونسکو پژوهش را این

در این تعریف چهار ویژگی را  "شود ت بشر، فرهنگ و جامعه انجام میافزایش و بهبود شناخ

های علمی و ایجاد  کارگیری روش اند از خالقیت، نوآوری، به شود که عبارت مالحظه می

. در راستای این آرمان مأموریت درس تفکّر و پژوهش  فراهم  (8913 ،کشاورز)دانش جدید 

آموزان بر اساس  روش و منش تفکّر و تعقّل دانشگیری و تقویت  کردن فرصتی برای شکل

های فکری خود را  آموزان ظرفیت فطرت خدادادی آنان است. این برنامه درصدد است دانش

عنوان انسان بشناسند، معیارهای خود را بررسی و انتخاب کنند و در زندگی به کار  به

ورش با اصطالحاتی روبرو وپر ببرند)مقدمه کتاب تفکر و پژوهش(. امروزه در نظام آموزش

گیر کرده است. اصطالح معلم  از گذشته چشم شویم که نقش پژوهش را در آموزش بیش می

وپرورش باب شده  آموز پژوهنده در دهه اخیر در آموزش پژوهنده، مدرسه پژوهنده و دانش

 پردازیم: ها می صورت مختصر به معرفی هرکدام از آن است و برای آشنایی بیشتر به
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 8م پژوهندهمعل

( ایده معلم محقق را برای اولین بار مطرح کرد. 8312در انگلستان ) 0الورنس استن هاوس

او معتقد بود که تدریس و تحقیق به یکدیگر مرتبط هستند و به همین دلیل، از معلمان 

طور نقادانه و منظم، بر عمل تدریس خود بازتاب داشته باشند. وی اظهار  خواست تا به

، 8309(. در سال 8913علمان بهترین داوران تدریس خویش هستند )ساکی،داشت که م

 1با انتشار کتابی به نام تحقیق عملی برای بهبود عملکرد تدریس مدرسه 9استفن کوری

( او 8932، به نقل از رضوی،0229هد، نیف و وایت تأثیر زیادی بر آموزش گذاشت ( مک

ورند زیرا در ا ین  ق خودشان را به دست آمعتقد بود که معلمان، خود باید نتایج تحقی

، 0توانند از آن نتایج برای بهبود عملشان استفاده کنند.( اندرسون ها بهتر می صورت، آن

(. رویکرد معلم پژوهنده بر این مفهوم کلیدی استوار است که رویدادهای درون 0228

های کالسیک  پژوهششوند که با تکیه صرف بر  های منحصر به فرد تلقی می کالس موقعیت

و دانشگاهی قابل تبیین نیستند، آیزنر که برای تدریس ماهیت هنری قائل است حقیقت 

های حادث شده در کالس درس  تدریس را مستلزم برخورد ماجراجویانه معلم با موقعیت

 (.8911داند )ساکی، به نقل از مهر محمدی،  می

 (8913ت از )ساکی،برخی تأثیرات ورود معلمان در این عرصه عبارت اس 

 ازپیش درک خواهند  توان مفروضات مربوط به استانداردهای فنی تدریس را بیش

 کرد.

 جای کارگزاری که از باال به پایین و  عنوان یک یادگیرنده فکور به موقعیت معلم به

 شود. کننده نظرات دیگران است درک می بدون هیچ سؤالی صرفاً مصرف

 ها  کالس درس و کوشش در جهت تفسیر آنهای  فرصتی برای تحلیل پدیده

 شود. فراهم می

 های  شود و فهم اینکه این پیچیدگی های فرایند مدرسه بیشتر درک می پیچیدگی

های اجتماعی، تاریخی، فرهنگی، فلسفی، اقتصادی، سیاسی و روانی  جدا از زمینه

 درک نخواهد بود. اند، قابل که آن را در برگرفته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  . Researcher teacher 

2. Lawrence Stenhouse 

3. Sthephen Corey3- 

4. Action Research to Improve School Practices- 

5. Anderson 
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 8مدرسه پژوهنده

م مدرسه پژوهنده، مدرسه را محیطی پویا برای پژوهش، یادگیری و رشد در نظر مفهو

شود. در مفهوم مدرسه  آفرین مهیا می گیرد که با مشارکت و همراهی همه عوامل نقش می

شود. بر این اساس مدیر، معلم و  پژوهنده، یادگیری وظیفه همه عناصر مدرسه تلقی می

هر چه بیشترند و اتکا به سطوح پژوهش راهبرد اصلی  آموز هر سه موظف به یادگیری دانش

عنوان سازمانی هوشیار و  انجام این وظیفه است. مدارس پژوهنده درواقع نگاه به مدرسه به

عنوان سازمان یادگیرنده یاد  دائماً در حال پژوهش و یادگیری است. آنچه امروز از آن به

ای آموزشی نظیر مدرسه، منطبق است و ه شود بیش از هر سازمانی با مفروضات سازمان می

مفهوم مدرسه پژوهنده کوششی برای تعمیم این مفهوم به سطح مدرسه است. گاروین 

( سازمان یادگیرنده را عبارت از مهارت و توانایی سازمان در ایجاد، کسب و انتقال 8339)

اساسی  کند بخش دانش و اصالح رفتار افراد برای انعکاس دانش و بینش جدید ذکر می

های جدید  سازمان یادگیرنده به توانایی ایجاد دانش جدید و استفاده از آن در ایجاد فرصت

(. در مدرسه پژوهنده 8913شود )به نقل از ویژه نامه پژوهش،  برای پیشرفت مربوط می

آموز، مدیر،  شود همه عناصر اعم از معلم، دانش هیچ عنصری بی نیاز از پژوهش تلقی نمی

ای  دانند و پژوهش در انواع خود وسیله ایر کارکنان یادگیری را از وظایف خود میمشاور و س

 .(8911شود )ساکی، برای یادگیری بیشتر تلقی می

 0آموز پژوهنده دانش

های آموزشی  آموزان از دوران کودکی و نوجوانی و در محیط خمیرمایه روحیه علمی دانش

عنوان  رسد. مدارس به و باروری می های دیگر به شکوفایی گیرد و در دوره شکل می

آموزان ایفاء  پژوهشی دانش-ترین نقش را در تربیت علمی فرهنگی مهم -های آموزشی محیط

های  های سازمانی در حوزه آموز پرسشگر و جویای پژوهش آمال همه کوشش کنند. دانش می

اده است که صف و ستاد نظام آموزشی است. بررسی مبانی نظری و نتایج تحقیقات نشان د

آموزان خود  بایست در دانش آموزان کار ساز نیست، بلکه می صرف انتقال دانش به دانش

منظور خشنودی و رضایت خود در پی  برای ارضای کنجکاوی و میل به مجهول یابی و به

آید )قدمی، به نقل  ها و وقایع و اندوختن دانش و مهارت الزم برمی کشف کم و کیف پدیده

ها، فضاها و تجهیزات و نظام تربیت  تبع اهداف، محتواها، روش ( به8913ه پژوهش،نام از ویژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Researcher school 

2. Researcher student 
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بایست دستیابی به این هدف را تسهیل نمایند؛ و باید در زمینه کم و کیف  معلم هم می

های  آموزان نسبت به پژوهش، پژوهش آموزش و ارتقاء دانش و نگرش و توانش دانش

 .(8913نامه پژوهش، از ویژهگسترده انجام گیرد )قدمی، به نقل 

کنند که برای پرورش روحیه پژوهشگری در  ( اشاره می0282اسکوت و توماس، )

آموزان ابتدایی بهتر از مسائل جاری و برگرفته شده از زندگی واقعی شروع کرد و بیان  دانش

ای  هتواند پای شوند که می آموزان هر روزه با مسائلی در زندگی روبرو می کنند که دانش می

آموزان ابتدایی را کمی  ها روش تحقیق دانش ها به شمار آید. آن برای تحقیق برای آن

 کنند. تر از روش تحقیق دانشمندان و محققین معرفی می متفاوت

 (0282)اسکوت و توماس، آموزان سال و دانش مقایسه روش تحقیق محققان بزرگ
 سال ین بزرگروش تحقیق دانشمندان و محقق آموزان ابتدایی روش تحقیق دانش

 مشاهده 

 تعجب

  پرسیدنسؤال 

 تعجب

 آموختن درباره ماده موردتحقیق تعجب 

  ریزی برای تحقیق تعجب طرح 

 هدایت تحقیق تعجب 

 آوری اطالعات تعجب جمع 

 تهایی در ارتباط با اطالعا ساختن فرضیه 

 آوری شده جمع

 تعجب

 شده آوری تحلیل اطالعات جمع 

 شریک شدن درنتیجه گیری 

 بحث و گفتگو 

  

 بیان مسئله یا موضوع 

 

  ها تدوین فرضیه 

 

 ریزی و هدایت تحقیق برنامه 

 

 

 

 

 

 ها وتحلیل داده تجزیه 

 

 

 گیری نتیجه 

آموزان حاصل  آموز پژوهنده با توسعه تفکر انتقادی در دانش مسیر دستیابی به دانش

که موجب  -راهبردشود. معلم در این نقش با ایجاد جو حمایتی و با تکیه بر دو دسته  می

 پردازد: آموز پژوهنده می به تربیت دانش -شوند تقویت تفکر انتقادی و بینش علمی می
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 الف( راهبرد عاطفی

 تعصبی پرورش روحیه انصاف و بی (8

 پرورش شهامت متفکرانه (0

 خردباوری (9

 ها توانایی شکیبایی نمودن در قضاوت (1

 ها توانایی ارزشیابی افکار و نظریات جدا از منابع آن (0

توان در دو دسته  راهبردهای عاطفی را می 8که با توجه به کتاب تفکر و پژوهش

 بندی نمود. قضاوت و ارزشیابی تقسیم

 راهبرد شناختی

 ازحد مطالب سازی بیش خودداری از ساده (8

 گیری و تعمیم بهبود توانایی نتیجه (0

 تقویت روحیه مباحثه (9

 ها ها و تناقض ها و شباهت شناسایی تفاوت (1

 ها( بینی )کشف مضامین پیامد ایی استنباط، تفسیر و پیشتقویت توان (0

 گوش دادن نقادانه (1

انتقال از تجربه عینی به امور انتزاعی )ساکی به نقل از پاول، جنسن و  (1

 (.0289کروکالو،

 توان در دو دسته قضاوت و ارزشیابی تقسیم بندی نمود. راهبردهای عاطفی را می (1

مهارت انتخاب و  1پژوهش که بر پرورش  طورکلی و با توجه به کتاب تفکر و به

گیری، کاوشگری، قضاوت و ارزشیابی تبه همراه مهارت تفکر انتقادی تمرکز دارد این  تصمیم

 گذارد. های پژوهشگری می پژوهش نیز مبنای خود را این خرده مهارت از مهارت

د نمایند. در انجام این رسالت بزرگ، معلمان عمدتاً باید بر تدریس مسئله محور تأکی

هایی که در این زمینه انجام شده است نیز بر این نکته اذعان شده است مثالً در  درپژوهش

های تحقیقاتی و آزمایشگاهی در مدارس  ( با عنوان بررسی شیوه8911پژوهشی که کرمی )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ی یافته تحقّق اهداف بر سو یک از ابتدایی ششم ی پایه در پژوهش و در مقدمه کتاب تفکر و پژوهش چنین آمده است تفکّر 8.

 های شکاف کردن پر دنبال به دیگر سوی از و است شده بنا قبلی ی پایه پنج های درسی برنامه در آن های مهارت و تفکّر انواع

 توانایی پرورش بر بنابراین، است؛ پژوهش و تفکّر صالحیت از باالتری سطح رسیدن به و ها مهارت این بین پیوند و موجود

 .دارد تمرکز و ارزشیابی قضاوت کاوشگری، گیری، تصمیم و انتخاب
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های تحقیقاتی از  های گسترش فعالیت استان لرستان انجام داد. نتایج نشان داد که شیوه

آموزان عبارت بودند از وجود امکانات کافی یعنی کتابخانه مناسب و مجهز در  شنظر دان

آموزان،  آموزان و دبیران، آموزش روش تحقیق به دانش مدرسه، ایجاد انگیزه برای دانش

آموزان، ایجاد تغییرات ساختاری در نظام آموزشی،  تعیین تکالیف تحقیقاتی برای دانش

 ارتقاء علمی معلمان است.

( پژوهشی تحت عنوان پرورش مهارت تفکرانتقادی با استفاده 8912انی، حسن )شعب

ی آموزش محور انجام داده است و نتایج تحقیق نشان داده است که روش حل  از شیوه

ویژه در سنین ابتدایی  آموزان به مسئله تأثیر به سزایی در پرورش مهارت تفکر انتقادی دانش

 دارد.

( در پژوهشی با عنوان اهمیت برنامه درسی در 0221) 8شواینهارت و ویکارت

دبستانی و  دبستانی چیست؟ به بررسی طولی کودکان پیش وپرورش کودکان پیش آموزش

دبستانی با مدل اسکوپ پرداختند ودراین بررسی به این نتیجه رسیدند که اهداف آموزش 

ه باید به کودکان در دبستانی و دبستانی نباید صرفاً برای حضور در مدرسه باشد بلک پیش

های دیکته  گیری، حل مسئله و کنار آمدن با دیگران نیز کمک کند. آموزش توانایی تصمیم

دانند  ترین راه آماده شدن برای مدرسه می ها آن را مطمئن شده به هدایت معلم که بعضی

ممکن است موجب بهبود موقت عملکرد تحصیلی شود اما فرصت بهبود بلندمدت رفتار 

های یادگیری که به ابتکار خود  رود. از سوی دیگر فعالیت و اجتماعی از دست می شخصی

کند تا حس مسئولیت اجتماعی کسب کرده،  ها کمک می گیرد به آن کودکان صورت می

های بین فردی را بیاموزند و از لحاظ فردی و اجتماعی تواناتر شوند و کمتر به درمان  مهارت

 و در نوجوانی کمتر تخلف کنند و دستگیر شوند. اختالالت عاطفی محتاج شوند

( پژوهشی با عنوان میزان توجه به سواد اطالعاتی در 8913. لطفی ماهر، ناهید )

کند که در دوره  های بخوانیم و بنویسیم دوره ابتدایی انجام داده است که اشاره می نامه درس

امه ریزان درسی باید بیشتر به ابتدایی تو جه به سواد اطالعاتی بسیار پایین است؛ و برن

 گنجاندن این سواد در دروس بخوانیم توجه نمایند.

( اثربخشی سه روش تدریس را در پرورش روحیه پژوهشگری 8911مهری نژاد )

موردمطالعه قرار داد. سه شیوه تدریس عبارت بودند از تدریس به شیوه سنتی، تدریس به 

ها نشان  های پژوهشگرانه. تحلیل داده اس شاخصمسئله همراه با ارزشیابی بر اس شیوه حل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Shweinhart&wekart 
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مسئله فارغ از نوع ارزشیابی در پرورش روحیه پژوهشگری با  داد تدریس به شیوه حل

درصد مؤثرتر از روش تدریس سنتی است. همراهی ارزشیابی بر اساس  33اطمینان 

ه های پژوهشگرانه در افزایش اثربخشی تدریس به شیوه حل مسئله بر روحی شاخص

 .داری نداشته است آموزان تأثیر معنی پژوهشگری دانش

( با عنوان بررسی 8930در پژوهش دیگری که عرب هاشمی، سیف نراقی و نادری ) 

های سواد اطالعاتی در کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی نظام  میزان توجه به مهارت

ه از مجموع مضامین مرتبط با اند به این نتیجه رسیدند ک وپرورش ایران انجام داده آموزش

در صد را  31/90فراوانی  92های سواد اطالعاتی، مهارت تشخیص نیاز به اطالعات با  مهارت

به خود اختصاص داده است؛ و در باالترین رتبه قرارگرفته است و مهارت درک مسائل 

ترین  ییندرصد را به خود اختصاص داده و در پا 8/8فراوانی  8اخالقی، حقوقی و اجتماعی 

آوری اطالعات؛  های سواد اطالعاتی شامل، مهارت جمع رتبه قرار دارد. دیگر فراوانی مؤلفه

مهارت درک، درونسازی و ثبت اطالعات و مهارت کاربرد صحیح اطالعات به ترتیب در 

 های بعدی قرار دارند. رتبه

انی بر دبست وپرورش پیش ( با عنوان تأثیر آموزش8931پژوهش صفری و همکاران )

دبستانی به این  های اجتماعی کودکان پیش ریزی چندبعدی بر رشد مهارت مبنای برنامه

ریزی چندبعدی بر رشد  دبستانی بر مبنای برنامه وپرورش پیش نتیجه رسیدند آموزش

 های متداول تأثیر مثبت دارد. های اجتماعی کودکان در مقایسه با سایر روش مهارت

در پژوهش خود با عنوان اثربخشی کتاب تفکر و پژوهش  (8931جاویدی و همکاران )

آموزان ششم ابتدایی به این نتیجه  بر ارتقای مهارت پژوهشی، روحیه پژوهشگری دانش

رسیدند که این معنی که کتاب تفکر و پژوهش ششم ابتدایی توانسته است روحیه 

دو متغیر مقدار اندازه  آموزان را ارتقا بخشد و در بین این پژوهشگری و مهارت پژوهش دانش

 اثر ( اثربخشی)روحیه پژوهشگری از مقدار اندازه اثر پژوهشگری بیشتر است.

دهد که بین پیشرفت در کارهای پژوهشی یک جامعه و  ها نشان می تمامی بررسی

دیگر  عبارت شتاب توسعه فراگیر و پایدار آن جامعه یک رابطه مستقیم وجود دارد؛ به

های موفق است که مبنای تمام کارهای آن پژوهش  ه است. جامعهپژوهش زیربنای توسع

های آن از سوی مؤسسات علمی و پژوهشی  گذاری ها و سیاست گیری باشد و تصمیم

ها باید یکی از  گیری ها و تصمیم ریزی پشتیبانی شود؛ بنابراین پژوهش محور کردن برنامه

(. لذا نهاد 8913 دمی،ترین راهبردهای حاکم در تعلیم و تربیت باشد )ق جدی

جای تأکید بر نقش سازشی خود به نقش زایشی پرداخته و تغییر  وپرورش باید به آموزش



 

 

 

 

 

 

 
 .... یمهارت پژوهشگر تیبر پرورش و تقو یچندبعد یزیر برنامه ریتأث 

 

 

818 

 
( یعنی به 8919رویه دهد و به آموختن یادگیری برای یادگیری بپردازد. )کینگ و اشنایدر، 

 .شوندها آماده  هایی اهتمام ورزد که بر ای اندیشیدن و مواجهه با ناشناخته تربیت انسان

 اهداف پژوهش

 هدف اصلی

این تحقیق با توجه به کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی که درصدد است تا در درس 

ها؛ پرسش و کاوش توجه کنند و همچنین  آموزان بیاموزد که به کنجکاوی تفکّر و به دانش

دهد پرسشگری و کاوشگری کنند با این هدف درصدد است بررسی نماید که  فرصت می

تواند  آموزان می ریزی چندبعدی چه تأثیری در افزایش مهارت پژوهشگری دانش برنامه

 داشته باشد.

 اهداف فرعی

 -آموز پژوهنده بایستی بر راهبردهای عاطفی با توجه به اینکه برای رسیدن به دانش

 شناختی و تفکری توجه شود اهداف فرعی این تحقیق به شرح زیر است.

 آموزان پایه ششم  یزی چندبعدی بر تقویت تفکر انتقادی دانشر بررسی تأثیر برنامه

 ابتدایی؛

 آموزان پایه  ریزی چندبعدی بر تقویت مهارت کاوشگری دانش بررسی تأثیر برنامه

 ششم ابتدایی؛

 گیری  ریزی چندبعدی بر تقویت مهارت انتخاب و تصمیم بررسی تأثیر برنامه

 آموزان پایه ششم ابتدایی؛ دانش

 آموزان پایه  ریزی چندبعدی بر تقویت مهارت ارزشیابی دانش ر برنامهبررسی تأثی

 ششم ابتدایی؛

 آموزان پایه  ریزی چندبعدی بر تقویت مهارت قضاوت دانش بررسی تأثیر برنامه

 ششم ابتدایی.

 فرضیات تحقیق

 آموزان مؤثر است ریزی چندبعدی در افزایش مهارت پژوهشگری دانش برنامه

 آموزان پایه ششم ابتدایی تأثیر  ی بر تقویت تفکر انتقادی دانشریزی چندبعد برنامه

 مثبت دارد؛
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 آموزان پایه ششم  گیری دانش ریزی چندبعدی بر تقویت انتخاب و تصمیم برنامه

 ابتدایی تأثیر مثبت دارد؛

 آموزان پایه ششم ابتدایی تأثیر  ریزی چندبعدی بر تقویت کاوشگری دانش برنامه

 مثبت دارد؛

 آموزان پایه ششم ابتدایی تأثیر  یزی چندبعدی بر تقویت ارزشیابی دانشر برنامه

 مثبت دارد؛

 آموزان پایه ششم ابتدایی تأثیر  ریزی چندبعدی بر تقویت قضاوت دانش برنامه

 مثبت دارد.

 روش تحقیق

بندی بر اساس هدف از نوع پژوهش کاربردی است چراکه به  این تحقیق از حیث دسته

وسیله آن نیازی  دن درک یا دانش الزم برای تعیین ابزاری است که بهدنبال به دست آور

بندی روش تحقیق در حیطه روش شبه آزمایشگاهی  مشخص برطرف گردد؛ و از نوع دسته

ای سعی شد تا با گزینش  گیری تصادفی طبقه است. با توجه به استفاده از روش نمونه

گر را به حداقل رساند. تحقیق آزمایشی مبتنی بر سه اصل  های مداخلهتصادفی سایر متغیر

که هدف  (؛ و ازآنجایی8931تکرار پذیری، تصادفی ساختن و کنترل موضعی است )هومن، 

هایی است که موردمطالعه  تحقیق آزمایشگاهی استنباط روابط علت و معلومی بین پدیده

های  ی داشته باشد. هرچند کنترل در پژوهشتواند نقش بسزای پژوهشگر است لذا کنترل می

توان با کنترل  سو نمی ویژه[ علوم تربیتی بسیار پیچیده است چراکه از یک علوم انسانی به

نظام آموزشی را مختل نمود و از طرفی تعداد متغیرهایی که باید کنترل شود مانند )سن، 

نابراین در این تحقیق سعی بر (؛ ب8931هوش، انگیزه، زمینه قبلی و ...( زیاد است )هومن،

( و با 0آزمون گروه )شکل  آزمون و پس آن شد تا با استفاده از طرح شبه آزمایشی پیش

 استفاده از گزینش تصادفی میزان تورش را به حداقل رساند.

زی چندبعدی و پروژه زمین ری در این تحقیق متغیر مستقل استفاده از آموزش برنامه

های پژوهشگری )تفکر انتقادی، راهبردهای شناختی و  ما است و متغیر وابسته مهارت

صورت تصادفی  آموزان که به آزمون از دانش صورت که ابتدا یک پیش عاطفی( است. بدین

 R........T1....... X........ T2 گروه آزمایش
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و شود  آزمون اعمال می شده و سپس متغیر مستقل ارائه و نهایتاً پس اند گرفته شده گزینش

 گردد. ها با یکدیگر مقایسه می نمره

 جامعه و نمونه آماری

شهر تهران مد نظر قرار  80به دلیل وسعت جامعه آماری شهر تهران در این تحقیق منطقه 

این منطقه مد نظر قرار گرفت؛ و با استفاده  8گرفت و در این منطقه نیز مدارس صرفاً دولتی

ه از بین دو کالس جمعی را انتخاب و در کالس ای از هر مدرس گیری طبقه از روش نمونه

موردنظر قرار دادیم و درمجموع دو کالس مدرسه پسرانه و دو کالس مدرسه دخترانه از 

 مدرسه تشکیل گردید. 1مجموع 

 12نفر رسید و در مجموع تحقیق بر روی  02حجم نمونه در هر کالس انتخابی به 

 شهر تهران انجام دادیم. 80آموز دختر و پسر ششم ابتدایی منطقه  دانش

 ها آوری داده گرد  ابزارهای

 ها در این تحقیق از ابزارهای زیر استفاده شده است: برای گردآوری داده

 آزمون سنجش مهارت پژوهشگری پیش

( 8932این پرسشنامه محقق ساخته استاندارد شده توسط زارعی، مفیدی و مختاری )

ان ابتدایی از مهارت پژوهشگری ساخته شده آموز جهت سنجش میزان برخورداری دانش

سؤال در سه بعد کاوشگری، قضاوت و تفکر انتقادی را موردسنجش قرار  81است که 

آموزان با  دهد و از این پرسشنامه نیز در این تحقیق جهت تعیین میزان آشنایی دانش می

 ته شد.مهارت پژوهشگری مرتبط با درس تفکر و پژوهش و تعین سطح آنان بهره گرف

 پروژه زمین ما و آنچه در آن است

ریزی چندبعدی است که نقطه اتکا و پیشینه مناسب برای  های مهم در برنامه یکی از پروژه

طورکلی  آموزان با یک الگوی چندبعدی است در این پروژه و به درگیر شدن دانش

هنما و ریزی چندبعدی محور قرار دادن کودک و قرار دادن مربی در نقش را برنامه

آموزان به دانش و  کننده و همکار کودک در امر یادگیری است. در این پروژه دانش تسهیل

های علوم تجربی  مهارت و نگرش الزم در خصوص موضوع یادگیری با آثار در حوزه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

های غیر  به این دلیل مدارس دولتی مورد تحقیق قرار گرفت که فرض بر این بود که مدارس غیر دولتی برخی فعالیت . 8

 دهند که ممکن بود بر روی نتایج اثر گذار باشد. درسی را در کالس انجام می
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ها  یابند. در بعد فعالیت ریزی و موسیقی دست می گویی، بازی نمایش، برنامه اجتماعی، قصه

ریزی  های برگرفته از زندگی کودک در آموزش مبتنی بر برنامه وژهو همچنین بعد پر

هایی زیادی برای مشارکت کودکان با یکدیگر، مشارکت دادن کودکان در  چندبعدی فعالیت

صورت  هایی برای انجام کارها به بینی فرصت های آموزشی، پیش ها و برنامه تدارک فعالیت

ی  اری جشن در آخر هر پروژه و انجام همهگروهی، دورهم نشستن، بحث و گفتگو، برگز

 ها، توجه به دستورات معلم با خانواده تأکید دارد. کارهای آن توسط بچه

 پرسشنامه سنجش مهارت تفکری

آموزان پایه پنجم  (، جهت سنجش مهارت تفکری دانش8911این آزمون توسط شعبانی )

ی(، قضاوت و تشخیص )انتخاب و معیار تفکر انتقادی، سنجش )ارزشیاب 1ابتدایی مبتنی بر 

 گیری( است. تصمیم

 برای کاوشگری نیز از همان پرسشنامه اولیه استفاده شد.

 روایی و پایایی آزمون

از طریق روایی محتوایی و صوری موردبررسی قرار  8932پرسشنامه زارعی و همکاران در 

ه از طریق آزمون الفای گرفته و مورد تأیید قرار گرفته است و همچنین پایایی این پرسشنام

توسط شعبانی روایی  8911/. گزارش شده است. روایی آزمون تفکر نیز در سال 18کرونباخ 

صوری گزارش شده و پایی آن نیز ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در پژوهش )شعبانی، 

 برآورد شد. 12/2( برای این پرسشنامه باالی 8911

پایایی را مورد ارزیابی از طریق آلفای کرونباخ با  در این پژوهش نیز ما برای اطمینان

و  11/2آموزان مورد بررسی قرار دادیم که برای پرسشنامه سنجش مهارت  نفر از دانش 80

 رسیدیم. 13/2برای آزمون تفکر 

 شیوه اجرای پژوهش

آموزان بود برای کالس آزمایش بود که با  اولین قدم در اجرای این پژوهش انتخاب دانش

صورت کامالً تصادفی انتخاب و برای کالس مدنظر  ها را به آموزان آن ه به معدل دانشتوج

آزمون را برگزار کردیم و  ابتدا پیش 8آموزان انتخابی )گروه آزمایش( قراردادیم. با دانش

ای یک جلسه یک  ماه، هفته 8نمرات آن را برای هر یک به ثبت رساندیم و بعدازآن به مدت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .نمودیم با حضور آزمایشگرالزم به ذکر است در مدارس دخترانه از معلم به عنوان همکار استفاده  8.
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ریزی چندبعدی آموزش  را بر اساس برنامه "ین ما و آنچه در آن استزم"ساعته، کیت 

آزمون محاسبه و ثبت گردید؛ و سپس با دادیم بعدازآن اتمام دوره آموزش نمرات پس

وتحلیل قرار  ها و میزان اثر هر یک را مورد تجزیه ههای مربوطه اختالف داد استفاده از آزمون

 گرفت.

 هایافته

شهر تهران انتخاب شدند. سعی  80آموزان مقطع ابتدایی منطقه  دانشدر پژوهش حاضر که 

درصد از  02کننده، برابر باشد؛ بنابراین  آموزان دختر و پسر شرکت بر آن بود که تعداد دانش

طوری کامالً تصادفی انتخاب  آموزان دختر پایه ششم ابتدایی که به نمونه آماری شامل دانش

باشد که در سال تحصیلی آموزان پایه ششم ابتدایی می نشدرصد نیز شامل دا 02شدند و 

نفر  12نفر و در مجموع  12تفصیل بودند که از هر گروه  در شهر تهران مشغول به 31-31

 بودند.

آزمون در یک گروه از طریق  آزمون و پس ها ما ابتدا با توجه به پیش برای تحلیل داده

پردازیم و سپس برای تعیین  غیر مستقل میزوجی به بررسی تفاوت حاصله از مت tآزمون 

دهیم تا میزان اثر هر  میزان تأثیر متغیر مستقل یک آزمون رگرسیون خطی نیز انجام می

 .های نیز مشخص گردد ی متغیر یک از زیر مؤلفه

 های پژوهش بررسی فرضیه

ی آموزان پایه ششم ابتدای های پژوهشگری دانش ریزی چندبعدی بر تقویت مهارت برنامه

 تأثیر دارد

ارزشیابی،  -زیر مجموعه مهارت تفکری انتقادی 0که مهارت پژوهشگری به  ازآنجایی

پردازیم و سپس  ها می تصمیمی گیری و کاوشگری است ابتدا به بررسی زیر فرضیه -قضاوت

زوجی برای  tبه بررسی فرضیه کلی خواهیم پرداخت. جدول زیر نشان دهنده آزمون 

آزمون استفاده  آزمون و پس ها قبل و بعد از اجرای متغیر مستقل پیش مقایسه آزمون شونده

آموزان پایه  ریزی چندبعدی بر تقویت تفکر انتقادی دانش برنامه نمودیم و با توجه به وجود

 ششم ابتدایی تأثیر مثبت دارد.
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ریزی چندبعدی در تقویت مهارت تفکر  زوجی برای بررسی تأثیر برنامه tآزمون  :1جدول 

 تقادیان

 میانگین تعداد مرحله متغیر
انحراف 

 استاندارد

 درجه

 آزادی

T 
 

سطح 

 معناداری

 تفکر انتقادی
 13 111/2 01/0 12 آزمون پیش

19/00- 22/2 
 13 100/2 081/1 12 آزمون پس

شود بر اساس نتایج مندرج با توجه به سطح معناداری  طور که در جدول مشاهده می همان

22/2p 19/00اطمینان و اندازه آزمون  30/2= در سطح- tدهد که اختالفی  = نشان می

آموزان ازلحاظ تقویت مهارت تفکر انتقادی وجود دارد بنابراین  معناداری در بین دانش

آموزان پایه  ریزی چندبعدی بر تقویت مهارت تفکر انتقادی دانش توانیم بپذیریم که برنامه می

ها  دیگر فرض تحقیق مبنی بر اختالف بین میانگین بارتع ششم ابتدایی تأثیر مثبت دارد؛ به

ریزی چندبعدی موردپذیرش و فرض صفر مبنی بر عدم  و تأثیر متغیر مستقل یعنی برنامه

 شود. ها رد می اختالف میانگین

آموزان پایه ششم  گیری دانش ریزی چندبعدی بر تقویت انتخاب و تصمیم برنامه

 ابتدایی تأثیر مثبت دارد.

ریزی چندبعدی در تقویت مهارت انتخاب و  زوجی برای بررسی تأثیر برنامه tآزمون  2جدول 

 گیری تصمیم

 میانگین تعداد مرحله متغیر
انحراف 

 استاندارد

 درجه

 آزادی

T 
 

سطح 

 معناداری

انتخاب و 

 گیری تصمیم

 13 099/2 39/0 12 آزمون پیش
03/1 212/2 

 13 900/2 21/9 12 آزمون پس

 30/2= در سطح 212/2pتایج مندرج در جدول، با توجه به سطح معناداری بر اساس ن

توانیم  دهد که اختالفی وجود ندارد بنابراین می = نشان میt 03/1اطمینان و اندازه آزمون 

گیری پایه ششم  ریزی چندبعدی بر تقویت مهارت انتخاب و تصمیم بپذیریم که برنامه

ها رد و  دیگر فرض تحقیق مبنی بر اختالف بین میانگین تعبار ابتدایی تأثیر مثبت ندارد؛ به

تواند  شود. این عدم اختالف نیز می ها تأیید می فرض صفر مبنی بر عدم اختالف میانگین

 .آموزان در این قسمت باشد ناشی از توانمند بودن دانش



 

 

 

 

 

 

 
 .... یمهارت پژوهشگر تیبر پرورش و تقو یچندبعد یزیر برنامه ریتأث 

 

 

811 

 
آموزان پایه ششم ابتدایی  ریزی چندبعدی بر تقویت مهارت قضاوت دانش برنامه

  ر مثبت دارد.تأثی

 ریزی چندبعدی در تقویت مهارت قضاوت زوجی برای بررسی تأثیر برنامه tآزمون  :3جدول 

شود بر اساس نتایج مندرج با توجه به سطح معناداری  دول مشاهده میطور که در ج همان

22/2p 21/91اطمینان و اندازه آزمون  30/2= در سطح- tدهد که اختالفی  = نشان می

توانیم  آموزان از لحاظ تقویت مهارت قضاوت وجود دارد بنابراین می معناداری در بین دانش

آموزان پایه ششم ابتدایی  ویت مهارت قضاوت دانشریزی چندبعدی بر تق بپذیریم که برنامه

ها و تأثیر متغیر  دیگر فرض تحقیق مبنی بر اختالف بین میانگین عبارت تأثیر مثبت دارد؛ به

ریزی چندبعدی موردپذیرش و فرض صفر مبنی بر عدم اختالف  مستقل یعنی برنامه

 شود. ها رد می میانگین

 

آموزان پایه ششم ابتدایی  ت ارزشیابی دانشریزی چندبعدی بر تقویت مهار برنامه

 تأثیر مثبت دارد.

 ریزی چندبعدی در تقویت مهارت ارزشیابی زوجی برای بررسی تأثیر برنامه tآزمون  4جدول 

 

 میانگین تعداد مرحله متغیر
انحراف 

 استاندارد

 درجه

 آزادی

T 
 

سطح 

 معناداری

 قضاوت
 13 901/2 81/9 12 آزمون پیش

21/91- 22/2 
 13 111/2 123/1 12 آزمون پس

 میانگین تعداد مرحله متغیر
انحراف 

 استاندارد

 درجه

 آزادی

T 
 

سطح 

 معناداری

 22/2 -91/02 13 000/2 13/0 12 آزمون پیش ارزشیابی

 13 908/2 20/1 12 آزمون پس
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شود بر اساس نتایج مندرج با توجه به سطح معناداری  طور که در جدول مشاهده می همان

22/2p 91/02اطمینان و اندازه آزمون  30/2= در سطح- tدهد که اختالفی  = نشان می

توانیم  این میآموزان ازلحاظ تقویت مهارت ارزشیابی وجود دارد بنابر معناداری در بین دانش

آموزان پایه ششم  ریزی چندبعدی بر تقویت مهارت ارزشیابی دانش بپذیریم که برنامه

ها و  دیگر فرض تحقیق مبنی بر اختالف بین میانگین عبارت ابتدایی تأثیر مثبت دارد؛ به

ریزی چندبعدی موردپذیرش و فرض صفر مبنی بر عدم  تأثیر متغیر مستقل یعنی برنامه

 شود. ها رد می نگیناختالف میا

آموزان پایه ششم ابتدایی  ریزی چندبعدی بر تقویت مهارت کاوشگری دانش برنامه

 تأثیر مثبت دارد.

 ریزی چندبعدی در تقویت مهارت کاوشگری زوجی برای بررسی تأثیر برنامه tآزمون  5جدول 

شود بر اساس نتایج مندرج با توجه به سطح معناداری  طور که در جدول مشاهده می همان

28/2p 11/81اطمینان و اندازه آزمون  30/2= در سطح- tدهد که اختالفی  = نشان می

آموزان ازلحاظ تقویت مهارت کاوشگری وجود دارد بنابراین  معناداری در بین دانش

آموزان پایه  ریزی چندبعدی بر تقویت مهارت کاوشگری دانش توانیم بپذیریم که برنامه می

ها  دیگر فرض تحقیق مبنی بر اختالف بین میانگین عبارت ششم ابتدایی تأثیر مثبت دارد؛ به

دبعدی موردپذیرش و فرض صفر مبنی بر عدم ریزی چن و تأثیر متغیر مستقل یعنی برنامه

 شود. ها رد می اختالف میانگین

 میانگین تعداد مرحله متغیر
انحراف 

 استاندارد

 درجه

 آزادی
T یسطح معنادار 

 کاوشگری
 13 029/2 31/0 12 آزمون پیش

11/81- 28/2 
 13 011/2 11/9 12 آزمون پس
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آموزان پایه ششم  ریزی چندبعدی بر تقویت مهارت پژوهشگری دانش برنامه

 ابتدایی تأثیر مثبت دارد.

ریزی چندبعدی در تقویت مهارت  زوجی برای بررسی تأثیر برنامه tآزمون  6جدول 

 پژوهشگری

شود بر اساس نتایج مندرج با توجه به سطح معناداری  طور که در جدول مشاهده می همان

22/2p 08/92اطمینان و اندازه آزمون  30/2= در سطح- tدهد که اختالفی  = نشان می

آموزان ازلحاظ تقویت مهارت پژوهشگری وجود دارد بنابراین  معناداری در بین دانش

آموزان پایه  ریزی چندبعدی بر تقویت مهارت پژوهشگری دانش توانیم بپذیریم که برنامه می

ها  ین میانگیندیگر فرض تحقیق مبنی بر اختالف ب عبارت ششم ابتدایی تأثیر مثبت دارد؛ به

ریزی چندبعدی موردپذیرش و فرض صفر مبنی بر عدم  و تأثیر متغیر مستقل یعنی برنامه

 شود. ها رد می اختالف میانگین

 گیری بندی و نتیجه جمع

های پژوهشگری  ریزی چندبعدی بر تقویت مهارت پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر برنامه

گر سعی نمود با انتخاب روش  پژوهش پژوهشآموزان صورت پذیرفته است. در این  دانش

ها را  شونده آزمون با یک گروه موارد تأثیرگذار بر آزمون آزمون و پس نیمه آزمایشگاهی پیش

دهند که استفاده از  طورکلی نشان می با گزینش تصادفی به حداقل برساند و نتایج به

گردد. این نتایج  وزان میآم های پژوهشگری دانش ریزی چندبعدی سبب تقویت مهارت برنامه

خصوص دسترسی بـه  های نوین آموزشی و بهدارد که امروزه با ورود فناوری اذعان می

هـای جهانی و ها از فرهنـگ اینترنت در بین جامعه فراگیر در مدارس و تأثیرپذیری آن

وپرورش نـاگزیر اســت تــا  غیربومی، موقعیتی به وجود آمده است که آموزش

ـای نــوینی را متناســب بــا نیازهــای زمــان بــرای خــود برگزیند )صیف و کارکردهـ

نظام  ها، مستلزم نگاهی نو به (. گزینش این کارکردهای نو و دستیابی به آن8911بیرانوند، 

ویژه در نگاه  نظران معتقدند، بهوپرورش اســت )همان(. از این دید بسیاری از صاحب آموزش

 میانگین تعداد مرحله متغیر
انحراف 

 استاندارد

 درجه

 آزادی

T 
 

سطح 

 معناداری

 پژوهشگری
 13 082/2 10/0 12 آزمون پیش

01/92- 22/2 
 13 010/2 11/9 12 آزمون پس
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وپرورش باید مبتنی بر دانایی، قوه تفکر و قدرت خالقیت باشد )مرآتی،  آموزشتافلر و الوین 

 (.8938آبادی، پناه و خمیساسالم

توان اذعان داشت که  آمده در تحقیق می دست از طرفی با توجه به نتایج به 

آزمون  آمده در پیش دست آموزان پایه ششم ابتدایی با توجه به سطح میانگین به دانش

( در حال حاضر متوسط رو به پایین هستند و هنوز به سطح 1ژوهشگری )جدول مهارت پ

تواند ناشی از این باشد که کتاب تفکر و پژوهش بیشترین  اند و این می مطلوب نرسیده

آموزان است تا رسیدن به مهارت  تمرکز، ایجاد رغبت و عالقه به پژوهشگری در دانش

( همسو است از 8931جاویدی و همکاران ) پژوهش و از این حیث تحقیق ما با تحقیق

( داشتن روحیه پژوهشی را تمایل به دسترسی اطالعات به 0288)  طرفی آیتو و همکارانش

 (.8938اند )به نقل از شیرزاد، روش انتقادی دانسته

های  آموزان پایه ششم ابتدایی در مهارت همچنین با توجه به اینکه دانش 

( توجه ویژه به 8319تقادی متوسط رو به پایین هستند آیزنر )ارزشیابی، کاوشگری، تفکر ان

ی استقالل فکری و عقلی، طرح و تدوین مسائل در  پرورش تفکر نقاد، ایجاد و توسعه

آموزان را  ها و محتوای دروس و پرورش حساسیت نسبت به مسائل مختلف در دانش برنامه

های  ریزی و تولید برنامه ا از طریق طرحه دهد. او معتقد است این ویژگی مورد تأکید قرار می

های تفکر تا حدود زیادی قابل حصول است از  درسی مبتنی بر فرایند حل مسئله و مهارت

( که در خصوص بررسی محتوای کتاب 8931این حیث نیز این تحقیق با پژوهش ضیایی )

نجام داده تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی بر اساس الگوی خالقیت هدایت شده پلسک ا

 دارد به مهارت تفکر انتقادی کمتر پرداخته شده است همسو است. است و بیان می

ای چندین  رشته ها و مضامین میان ریزی چندبعدی در بعد مهارت ازآنجاکه برنامه 

وتحلیل  مهارت، شامل شهروندی؛ مهارت برقراری ارتباط، مهارت حل مسئله، مهارت تجزیه

هاست(، شادی و  شود و توجه به قوانین و دستورالعمل م میصورت گروهی انجا )که به

مهربانی و برقراری ارتباط مناسب بین کودکان، بین مربی و کودکان، بین کودک و والدین، 

های تفکر انتقادی و ابعادی که برای آن در نظر گرفته شده است )نظیر  مهارت

خلق اندیشه(، استقالل فردی )که وتحلیل، ترکیب، کاربرد، ارزشیابی، بیان اندیشه،  تجزیه

های فردی است( کوشایی )پیگیر بودن و داشتن پشتکار  های ارتقای قابلیت شامل مهارت

ها و مراحل مختلف  ها(، ارزشیابی )شامل مرور پاسخ برای به سرانجام رساندن امور و فعالیت

ت در مورد یک های متفاو پاسخگویی به امور و رویدادها و همچنین قضاوت در مورد پاسخ

ی یک طرح بر اساس مشاهدات و مستندات و د ر  سازی )شامل ارائه رویداد( و نهایتاً فرضیه
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میان گذاشتن آن با دیگران(، تعریف کرده است که باید کودک در پایان آموزش بر اساس 

(. لذا این پژوهش با استفاده از 8932را کسب کند. )بازرگان،   ها بسته این مهارت

آموزان از این روش برای آموزش استفاده  ریزی چندبعدی نشان داد که اگر برای دانش برنامه

طور که در این  های پژوهشی آنان را ارتقا داد همان صورت محسوسی مهارت توان به شود می

های کاوشگری، قضاوت،  آموزان موردمطالعه در مهارت پژوهش نشان داده شد دانش

ریزی چندبعدی نسبت به قبل  ز آموزش با استفاده از برنامهارزشیابی، تفکر انتقادی بعد ا

 اند. پیشرفت داشته

( که در خصوص تأثیر 8931از طرفی نتایج این پژوهش با پژوهش صفری و همکاران )

های اجتماعی کودکان انجام داده است همسو است  ریزی چندبعدی بر رشد مهارت برنامه

روژه زمین ما و آنچه در آن است هر مکعب آن بر دارد که پ چراکه در نتایج خود بیان می

تواند  تواند باشد که با توجه به هدف می اساس متنی از زندگی کودک و اطراف آن می

 های اجتماعی کودکان را تقویت نماید. مهارت

 شود که: های پژوهش پیشنهاد می با توجه به نتایج و یافته

 دبستان در سطح  برای دوره پیش ریزی چندبعدی برای استفاده از الگوی برنامه

 صورت گیرد.  ریزی کشور برنامه

 وتحلیل در  های پژوهشگری ازجمله تفکر انتقادی، ارزشیابی، قضاوت، تجزیه مهارت

ریزی و پردازش قرار گرفته لذا  خوبی مورد برنامه ریزی چندبعدی به الگوی برنامه

 وه مناسبی پرداخته شودهای دیگر در این دوره نیز به این امر به شی در آموزش

 ها توان معلمان است در استفاده از تدریس  های انتقال این مهارت یکی از راه

شود برگزاری دوره آموزش ضمن  ریزی چندبعدی لذا پیشنهاد می مبتنی بر برنامه

ریزی چندبعدی و  خدمت برای معلمان پایه ششم برای آموزش مبتنی بر برنامه

های  ریزی تا بتوانند مهارت مبتنی بر این برنامهتدریس کتاب تفکر و پژوهش 

 آموزان منتقل نمایند. خوبی به دانش پژوهشگری را به

 ریزی چندبعدی،  توجه به نتایج پژوهش و اثربخش بودن تدریس مبتنی بر برنامه

تر بودن کتاب تفکر و پژوهش بازنویسی  شود که برای اثربخش پیشنهاد می

هایی  ریزی چندبعدی ازجمله فعالیت ز مبتنی بر برنامهها ا منظور افزودن کاستی به

های آزمایشگاهی و حتی  که به یادگیری مهارت پژوهش منجر شود، فعالیت

 دار انجام دهند. های هدف بازی
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 های پژوهش محدودیت

توان در این پژوهش به آن اشاره نمود استفاده از مدل  های که می ازجمله محدودیت 

افزایی و آموزش  هایی همچون رشد، هم ه اینکه در مدارس با پدیدهتحقیق است با توجه ب

ها گرفتن گروه کنترل ممکن است در درک نتایج  رو هستیم که باوجود این مربوط به روبه

توانست بر روی گروه  خدشه وارد نماید بنابراین با توجه به اینکه محقق کنترل کامل نمی

آزمون با یک گروه استفاده  آزمون و پس طرح پیش کنترل داشته باشد ترجیح داده شد که از

شود که در بازده زمانی معلم کالً از تدریس درس تفکر و پژوهش خودداری نماید و محقق 

ریزی چندبعدی انجام دهد و از تصنعی بودن تا حد  با فراغ بال این درس را مبتنی بر برنامه

انسانی امکان ایجاد فضای زیادی جلوگیری به عمل آید. هرچند در تحقیقات علوم 

 آزمایشگاهی میسر نیست و بهتر است بدون گروه کنترل باشد.

وسعت شهر موردمطالعه که درنتیجه به یک منطقه محدود گردید چراکه اگر کل شهر 

( رفت آمد محقق با 31شدآنگونه به دلیل زمان انجام پروژه )اردیبهشت  تهران انتخاب می

ترم تحصیلی از انجام مقتضی  های پایان لیل بودن در ماهمشکل مواجه و ممکن بود به د

 پروژه باز ماند.
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