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بررسي نقش معلمان پژوهشگر در تقويت و توسعه تفكر پژوهشي
آموزان ابتدايي دانش

ي علوم دانشيار، دكتري مديريت آموزشي، گروه علوم تربيتي، بخش مديريت آموزشي، دانشكدهيزدي،  تقوايي مريم
.انساني، دانشگاه آزاد اسالمي، ساري، ايران

چكيده
آموزان دختر ي تفكر پژوهشي دانش پژوهش با هدف تعيين بررسي نقش معلمان پژوهشگر در تقويت و توسعهاين 

از نظر هدف كاربردي و از نظر روش اجرا توصيفي .انجام شد) ناحيه يك(ي ابتدايي شهر ساري  مدارس دولتي دوره
ي ابتدايي در ن زن مشغول به خدمت دورهمعلما ي شامل كليه مورد مطالعه آماري ي جامعه .از نوع پيمايشي بود

كه با استفاده از جدول كرجسي و مورگان ونفر بود  255به تعداد  1398-99شهرستان ساري در سال تحصيلي 
هاي ها از روش براي گردآوري داده .عنوان حجم نمونه انتخاب شدندنفر به 150ساده گيري تصادفي روش نمونه

روايي. سؤالي بود 37ي  ساخته ي محقق پرسشنامه ها شامل ابزار گردآوري داده .فاده گرديداي و ميداني است كتابخانه
محاسبه) 83/0(ضريب آلفاي كرونباخ  از طريق  آن پايايي و اين پرسشنامه توسط متخصصان مورد تأييد قرار گرفت

)اينمونه تك Tآزمون ( استنباطي آمار توصيفي و دو روش آماري شامل آمارها از داده تجزيه و تحليل جهت. گرديد
ها نشان داد كه بين كاربرد فرايند حل مسأله، استنتاج ويافته .استفاده گرديد SPSSافزار  از نرمو جهت آناليز 

گيري خالقيت، كاربرد فرايند استدالل و كاربرد فرايند تحليل توسط معلمانآموزان در بكاركاوشگري، تشويق دانش
نتايج حاصل از سؤال اصلي نشان. داري وجود داشتي معني آموزان رابطه ي تفكر پژوهشي دانش هبا تقويت و توسع

آموزان رابطه وجود داشته ي تفكر پژوهشي دانش داد كه در مجموع بين تفكر پژوهشي معلمان بر تقويت و توسعه
.است
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Investigating the role of research teachers in strengthening 
and developing the research thinking of elementary students 

Maryam Taghvaee Yazdi, Associate Professor, PhD in Educational
Management, Department of Educational Sciences, Educational Management 

Department, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Sari, Iran. 

Abstract 
The aim of this study was to determine the role of research teachers in 
strengthening and developing the research thinking of female students in 
public primary schools in Sari (District 1). In terms of practical purpose and in 
terms of implementation method, it was a descriptive survey. The statistical 
population included all female teachers working in primary school in Sari city 
in the academic year of 2009-2010 in the number of 255 people using Krejcie 
and Morgan table and simple random sampling method of 150 people as a 
sample size. Were. Library and field methods were used to collect data. Data 
collection tools included a 37-item researcher-made questionnaire. The 
validity of this questionnaire was confirmed by experts and its reliability was 
calculated through Cronbach's alpha coefficient (0.83). Two statistical 
methods including descriptive statistics and inferential statistics (one-sample 
t-test) were used to analyze the data and SPSS software was used for analysis. 
The results showed that there was a significant relationship between the 
application of problem solving, inference and exploration, encouraging 
students to use creativity, application of reasoning process and application of 
analysis process by teachers with strengthening and developing students' 
research thinking. The results of the main question showed that in general, 
there was a relationship between teachers 'research thinking on strengthening 
and developing students' research thinking. 
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مقدمه
رغم همه معضالت اي از معرفت كه ما را علي پيچيدگي امر تعليم و تربيت و نيز دسترسي به حوزه

هر چند تاكنون به داليل. هاي علمي دارد به پژوهشدر رسالتي كه بر دوش داريم، راهبر باشد نياز 
عديده، تحقيقات در آموزش و پرورش ايران، نتوانسته جايگاه اصلي خود را پيدا كند كه شايد يكي

گونه تحقيقات باشد اما به هرحال ترين داليل آن، عدم باور و اعتقاد مديران به نتايج اين از اصلي
هاي تحقيقاتي، پاسخگوي اين همه پرسش در نظام تعليم و تربيت توان بدون استناد به يافته نمي
اند و برخي هاي زيادي دست يافته گيري از نتايج تحقيقات به موفقيت برخي از كشورها با بهره. بود

ديگر در ابتداي راه بوده و لذا با مشكالت فراواني دست به گريبان هستند و بدين جهت ضرورت
ان و مسؤوالن اين قبيل كشورها، امر مهمي است كه به خوبي احساسيك تحول در انديشه مربي

آموزي از اين شود و ايران ما نيز به دليل ساختار عظيم تعليم و تربيت و جمعيت باالي دانش مي
ترين مباحثي است كه توجه كشورهاي امروزه رشد و توسعه، يكي از مهم. باشد قاعده مستثني نمي

محدوديت منابع، انرژي و نيروي انساني كارآمد،. معطوف داشته است در حال توسعه را به خود
تر هايي كه بتواند آنان را هر چه سريع اي ميان اين كشورها در زمينه دستيابي به راه رقابت فشرده

براي نيل به هدف ).Razavi,2010,p.17(به سرمنزل مقصود برساند، ايجاد كرده است 
رسد كه ابتدا بايد در نگرش آموزش و به نظر مي» مدارسفرهنگ پژوهش در «مقدس توسعه 

اي در آموزش و پرورش بديهي است كه پايه و اساس هر انديشه. پرورش تغييراتي حاصل گردد
.اندركاران تعليم و تربيت آن كشور دارد بستگي به حمايت دست

هاي نده سرمايهده  كننده و آموزش با نگاهي به نقش نظام آموزش و پرورش به عنوان تربيت
انساني خالق و پژوهشگر بايستي اين سوال كليدي و مهم را مطرح كرد كه نظام آموزش و

پژوهش و: توان گفت دهد در پاسخ مي سوق مي پژوهش سمتبه پرورش ما تا چه حد فراگيران را 
براي را يكند كه نظام آموزشي و فرهنگي، زمينه و بستر مناسب اي توسعه پيدا مي نوآوري در جامعه

توان در كنار آموزش يكي از اهداف بسيار مهم آموزش و تحقيق را مي لذا .آن تدارك ديده باشد
مدارس و معلمان داراي وظيفه بسياردر اين ميان مورد توجه قرار گيرد و  بايدپرورش دانست كه 

تحقيق و روح و انگيزه ،هاي تحقيقاتي توانند عالوه بر فعاليت مهم و حساسي هستند كه مي
.آموزان نهادينه كنند هاي درست پژوهش را در ميان دانش روش

خواهد در فرايند معلم پژوهشگر كسي است كه به امر آموزش و يادگيري مشغول است و مي
آموزان به پژوهش بپردازد تا آموزش را آموزش و يادگيري شخصاً و همراه ديگر همكاران و دانش
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آموزان هايي است كه براي بالنده ساختن دانش شي، رسيدن به هدفمنظور از اثربخ. اثربخش سازد
پژوهنده شدن معلمان سبب رشد پرسشگري در. ي آنان در نظر گرفته شده است جانبه و رشد همه

اگر آموزش مبتني بر پژوهش باشد، به ناچار بافت مدرسه سراسر. شود محيط مدرسه و كالس مي
در نتيجه ضمن بالنده شدن خود معلمان،. خواهد گرفتها شكل  ها و پاسخ بر مبناي پرسش

ها و نظرات و محك تمام ارزش. آموزان نيز روحيه پژوهشگري و پرسشگري پيدا خواهند كرد دانش
در چنين فرايندي در كالس و مدرسه، قطعيت و مطلق جاي خود را به. ها پژوهش خواهد شد عمل

ي علوم و البته در عرصه - ش براي معلم و شاگرد هيچ چيز از پي. نسبيت و خردورزي خواهد داد
تفكر و عمل، نقش محوري. قطعي و يقيني نخواهد بود -ها  فنون و نحوه انديشيدن و جز اين

 & Jafarianشود  هاي گوناگون مطرح مي خواهد داشت كه در هر محل و منطقه به صورت

Jafarian, 2020,p. 11) .(
آموزاني فكور و پژوهنده است كه بتوانند در جامعه ش دانشيكي از اهداف اصلي تدريس، پرور

اما ذاتاً متفكران خوبي نيستند؛ مگر ؛كنجكاوند ها ذاتاً انسان. كنند ءهاي خود را به درستي ايفا نقش
تفكر. كنيم در شرايط عادي ما از تفكر اجتناب مي. كه شرايط مناسب آن فراهم شود اين

به همين دليل است كه افراد اندكي آن را درست انجام شود و ترين كار محسوب مي سخت
.گيرد مدرسه است كه در ابعاد مختلف صورت مي ي ترين وظيفه آموز، مهم دانش تربيت. دهند مي

شود كه شامل فرهنگ و تفكر پژوهشي به مجموعه الگوهاي رفتاري يك فرد پژوهشگر گفته مي
ها را ادت و توانايي ناشي از انگيزه علمي است و او آنگونه ع دانش، عقايد، هنر، اخالق، آداب و هر

از. كند به عنوان عضوي از جامعه علمي از روح جستجوگري و عقل نقاد و عقل جمعي كسب مي
خالق، ارزيابي، استنتاج، كاوشگري، تحليل، نقاد، تفكر هاي اين فرهنگ غني تفكر شاخصه
ال كردن و تجربه كردنؤاستدالل، س ،مندي، طرح مسئله، حل مسئله، دانش كاربردي روش
آموزان، معلمان و مديران آموزش و پرورش تشكيل به يك سوم جمعيت را دانش نزديك. باشد مي
سياسي، ي د در جهت رشد و توسعهنتوان عنوان نيروي انساني فعال مي اين افراد به .دهند مي

ف در شرايط فعلي منوط بهاهدا تحقق ايناما . دنثيرگذار باشأاقتصادي و فرهنگي ت ،اجتماعي
هاي جامعه و بكارگيري دانش انساز آينده آموزان اين دانشنهادينه شدن فرهنگ پژوهشي در بين 

.)  (Husen, 2019,p. 7باشد ها مي آننوين توسط  هاي محور و فناوري -پژوهش
.ستامروزه بار مسئوليت سنگين گسترش فرهنگ پژوهش در سطح جامعه بر دوش معلمان ا

زمينه گسترش توانند كاري در معلمان هم بدون زمينه و امكانات و شرايط الزم و كافي نمي البته
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پيش از آنكه معلمان در امر پژوهش نقش داشته لذا ؛تفكر پژوهشي و پژوهشگري پيش ببرند
براي. شود گير ها به اندازه كافي گسترش يافته و همه ابتدا بايد فرهنگ پژوهش در ميان آن ؛باشند

چون ساختار اداري آموزش تنگناها و مشكالت اقتصادي و عوامل ديگر هم  اين كار الزم است همه
هاي منفي مسئوالن ارشد اين وزارتخانه نسبت به پژوهش رفع شود تا همه و پرورش و ديدگاه

ر بينتوانند در گسترش فرهنگ پژوهش د معلمان پژوهنده مي. معلمان بتوانند معلم پژوهنده شوند
.نمايند ءثري ايفاؤآموزان نقش م خود و دانش
پژوهشي، نهاد آموزش و پرورش راهكارهاي متعددي را تاكنون فرهنگگسترش  ي در زمينه

آموزان و معلمان به اجرا در هايي در سطح دانش ها و برنامه سيس مراكز پژوهشي، طرحأدر قالب ت
طرح) ب، هاي آموزش و پرورش سيس پژوهشكدهأت )الف :ها عبارتند از آورده است كه برخي از آن

مسابقات) ه، واحد درسي مطالعات پژوهشي) د، آموزي سراهاي دانش پژوهش) ج، معلم پژوهنده
). Nevo,2017,p. 9( آموزي پژوهش دانش) ، ونويسي مقاله انشاء و

ترش تفكرگسفني در زمينه  و نقش نظام آموزشي به دليل تحوالت اقتصادي، علميبنابراين، 
ي از آن جهت حائز اهميت است كه از قلمرو و دامنه و چشمگيرتر از ساير نهادها استپژوهشي 

زيادي از اوقات مفيد اعضاي جامعه اي برخوردار است و مدت زمان نسبتاً شمول بسيار گسترده
ي صرفاًالبته نظام آموزش. گيرد مشتمل بر نونهاالن و كودكان و نوجوانان و جوانان را دربرمي

آموزان و معلمين و مديران مدارس نيست بلكه ساختار سازماني و بستري كه دانش ي دربرگيرنده
دهند نيز ثير قرار ميأها را تحت ت هايي كه آن كنند و قوانين و سياست گونه افراد در آن كار مي اين

تن راه حل براياز جمله عوامل بسيار مهم در شناخت مشكالت جامعه و ياف. بايد مد نظر باشد
گشاي نخست اينكه چاره. پژوهش از دو بعد داراي اهميت است .ها، امر پژوهش و تحقيق است آن

كند تا هاي انسان به او كمك مي ه با افزايش دانستهكمشكالت فردي و اجتماعي است و ديگر اين
نكته مهم اين اما. هاي خود به ديگران در حل مشكالت جامعه كمك مضاعف كند با انتقال يافته

چراكه پژوهش در حقيقت يك فن است و ؛است كه خود پژوهش نيز نيازمند آموزش است
.ها جز با آموزش ميسر نيست كار بستن آنهاي مختلفي دارد كه يادگيري و به روش

آموزان نيز به عنوان يك ضرورت اساسي در نظام آموزشي پژوهشي در دانش -تربيت علمي
ساخت اين تربيت پي. هاي ابتداي تحصيل مورد توجه قرار گيرد از همان سالمطرح است كه بايد 

خميرمايه. كند گيرد و به تقويت ابعاد مختلف رشد يك انسان كمك مي ساير ابعاد تربيتي را دربرمي
هاي آموزشي آموزان از دوران كودكي و نوجواني و عمدتاً در محيط دانش پژوهشي -روحيه علمي
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هاي عنوان محيطمدارس به .رسد هاي ديگر به شكوفايي و باروري مي در دورهگيرد و  شكل مي
.اند عهده گرفته آموزان بر پژوهشي دانش -ترين نقش را در تربيت علمي فرهنگي مهم -آموزشي

آموزان، در وجوگري در دانش مدارس رسالت دارند تا با هدايت و مديريت روحيه كنجكاوي و جست
- تربيت علمي .يافته قدم بردارند يافته و براي ساختن جامعه توسعه سان توسعهمسير دستيابي به ان

آموز متفكر و پژوهشگر باعث آموزان اهميت اساسي دارد زيرا تربيت دانش دانشدر  پژوهشي
سفانه هنوز فرهنگ پژوهش در كشور ما نهادينهأمت. شود كه در آينده نسلي سالم داشته باشيم مي

كهنشده هاي گوناگون آموزشي و فرهنگي تقويت  ين براي پژوهش در بخشنشده و باور راست
).Sudsawad, 2018, p.14(بتوان از آن در جهت توسعه و پيشرفت كشور استفاده نمود 

چه تاكنونهاي پژوهشي در كشور بايد به مراتب بيش از آن لذا براي رشد و گسترش فعاليت
زيرا پژوهش در هر كشوري زيربناي توسعه به شمار .انجام شده است به امر تحقيق توجه شود

هاي خود به پژوهش و تحقيق اهميت بايد در رئوس برنامه ،رود و هر كشور خواهان پيشرفت مي
هاي آتي كه كشور ما فاقد منابع عمده درآمدزاي بايد توجه داشت براي سال. ل شودياي قا ويژه

تواند ماند كه اين امر مي ي جهت اداره جامعه نميتحقيق و نوآور ءشد، راهي جز زيرزميني خواهد
با توجه به اهميت پژوهش و نقش ،بنابراين. هاي علمي محقق گردد تأبه دست پژوهشگران و هي

كليدي آن در رشد و توسعه جوامع، گسترش و تقويت نهادهاي علمي و پژوهشي و اهتمام در
ر كشور، براي سرعت بخشيدن به روندجهت اشاعه فرهنگ پژوهش و ارتقاء جايگاه تحقيقات د

هايي كه در جهت اشاعه رغم تالش علي. هاي بنيادين جامعه است توسعه يكي از لوازم و ضرورت
هاي فرهنگي الزم براي سفانه فعاليتأمت ،گيرد فرهنگ پژوهش در آموزش و پرورش انجام مي

ژوهش چندان جدي گرفتهخوبي انجام نشده و در مدارس ما امر په شناسايي اهميت پژوهش ب
ترين دليل آن سيستم آموزشي سنتي حاكم بر مدارس، تكيه بر محفوظات و مهمكه  شود نمي

يعني معلمان به جاي آشنا كردن؛ باشد از اهميت پژوهش ميآموزان  دانش ها و عدم آگاهي تئوري
در. ا حفظ كنندآموزند كه درس ر ها مي به آن تنهاها به تكنيك و روش تحقيق و اثبات آن  آن

،درك مطلب ،ديدن كودكان در اين سن قدرت يادگيري بيشتر و انرژي سرشاري براي كه  حالي
ها صرف پژوهش و تحقيق شود ها و كتابخانه شان بايد در آزمايشگاهجستجو و تفحص دارند و وقت

ابتدايي  دوره با انجام پژوهش در. هاي درسي محدود گردد ها و جزوه كه فقط به حفظ كتابنه اين
دراز همان دوران ابتدايي بايد  پژوهش، بنابراين. توان ميزان يادگيري افراد را افزايش داد مي

در جامعه آموزش داده شود تا در آينده شاهد تحقيقاتي كاربردي و پربار آموزان دانشبه مدارس 
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كه از خانه شروع شود تر آن است پروري بايد از دبستان و بلكه درست يعني روحيه محقق .باشيم
Eisner & Elliot, 2016, p.)( .آموزي و نقش آن در طرح تحقيقات در سطح دانش ،درواقع

تواند از نظر نيروي ترين راهكارهايي است كه مي ارتقاي پژوهش در سطح ملي و منطقه از مهم
يكي از لذا ؛شدسزايي در توسعه سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي داشته با هثير بأانساني ت

كاوش در كودك وجستجوگري  ي باال بردن روحيه ،ترين عوامل تقويت فرهنگ پژوهش مهم
چراكه اكتشافات علمي هميشه مبتني بر؛ سپس آموزش روند پژوهش از دوران ابتدايي است

.دباش تحقيق مي ي روحيه
اي خطير مينه وظيفهسازي در اين ز عنوان اولين پايگاه رسمي فرهنگآموزش و پرورش بهلذا 

شواهد نشان. و بزرگ بر عهده دارد كه همانا تربيت نسلي جستجوگر، انديشمند، دانا و توانا است
وهش بايد با قدرت، قوت،ژامر پ ؛ لذادهد اين نهاد در اين زمينه چندان كامياب نبوده است مي

يالت تكميلي ودبستان تا تحص از پيش( جديت و گستردگي بيشتري در نظام آموزشي كشور
ي مند شده و آينده گري عالقه آموزان به پژوهش و پژوهش توسعه و دنبال شود تا دانش) آكادميك

بنابراين، محقق درصدد است به اين سؤال پاسخ .تحقيقاتي كشور را به نحو مطلوب محقق كنند
آموزان ي دانشي تفكر پژوهش توانند در تقويت و توسعهمعلمان پژوهشگر ميگويد تا چه اندازه 

ي ابتدايي مدارس دولتي نقش مؤثري داشته باشند؟ دختر دوره
Bahrami (2019)  بررسي شناخت عوامل مؤثر بر گرايش معلمان به«تحقيقي با عنوان

به منظور اخذ درجه كارشناسي ارشد» هاي پژوهشي از ديدگاه معلمان منطقه ماهان كرمانفعاليت
شود كه در عوامل ذكر شده در اين هاي تحقيق چنين استنباط مي فتهاز مجموع يا. انجام داده است

ها به ترين عوامل گرايش آن آگاهي معلمان از روش تحقيق، مهم: تحقيق، به ترتيب عوامل
هاي پژوهشي، اثر دادن فعاليت پژوهشي در ارزشيابي، استفاده از نتيجه پژوهش در علم و در فعاليت

هاي پژوهشي تأثير ي بر گرايش معلمان به فعاليتپايان تشويق مادي و غيرماد
مندي بررسي عوامل مؤثر بر عالقه«تحقيقي با عنوان   Shamkhani (2018).اند داشته

پژوهي و روي آوردن معلمان مقاطع تحصيلي ابتدايي و راهنمايي دولتي منطقه معلمان به اقدام
ميت دادن به نتايج تحقيقات معلمان، وجوداه: نتايج بيانگر آن است كه. انجام داده است» فامنين

شناسي تحقيق منابع مالي، وجود نيروهاي متخصص در آموزش و پرورش، آشنايي معلمان با روش
پژوهي رساني در آموزش و پرورش در ميزان عالقه معلمان به اقدام و پژوهش و وجود شبكه اطالع

معلمان كه در دوره شركت كرده و معلماني كه پژوهي در نزد بين ميزان عالقه به اقدام. تأثير دارد
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پژوهشي و ميزان هاي آموزشي اقدام بين طول دوره. اند تفاوت معناداري وجود ندارد شركت نكرده
بين نظرات معلمان در مورد عوامل. پژوهشي رابطه معناداري وجود ندارد عالقه معلمان به اقدام

)جنسيت، تحصيالت و دوره تحصيلي(شناختي  معيتهاي ج پژوهي به تفكيك مؤلفه مؤثر بر اقدام
.تفاوت معناداري وجود ندارد

Osanloo & Osanloo (2016)  نقش مدارس و معلمان در«در پژوهشي با عنوان
كند كه اي توسعه پيدا مي پژوهش و نوآوري در جامعهنشان دادند » يتقويت و توسعه تفكر پژوهش

بنابراين تحقيق را .ر مناسبي براي آن را تدارك ديده باشدنظام آموزشي و فرهنگي، زمينه و بست
ميتوان در كنار آموزش يكي از اهداف بسيار مهم آموزش و پرورش دانست كه بايد مورد توجه قرار

رسد كه مدارس و معلمان در اين ميان داراي وظيفه بسيار مهم و حساسيگيرد و به نظر مي
هاي درست هاي تحقيقاتي روح و انگيزه تحقيق و روش تتوانند عالوه بر فعالي هستند كه مي

 & Hassanzadeh Sourshajani.دآموزان نهادينه كنن پژوهش را در ميان دانش

Omidian (2016)  ي پژوهشي بررسي نقش معلم در ارتقاء روحيه«در پژوهشي با عنوان
سزايي برخوردار ت بهآموزش و پرورش از اهمي ي كه پژوهش در عرصه نددانشان د» آموزان دانش

آموزان پژوهشگر شكل دانش. است و اين اهميت در سند تحول به خوبي نشان داده شده است
روحيه كه معلمان پژوهشگري داشته باشيم تا الگوي مناسبي جهت ارتقاءنخواهند گرفت، مگر اين

بر است با روحيهكه ارتقاء روحيه پژوهشگري براچرا ؛آموزان ايجاد كرده باشيم پژوهشگري دانش
 Erfani. دآموزان خواهد ش هاي بنيادي و كاربردي در بين دانش پژوهش از پرسشگري كه منتج

et al. (2016) و دانش بر پژوهي درس آموزش هاي دوره اثربخشي«عنوان  با اي مقاله در
ادگيري،ي هاي نظريه كاربرد كه يافتند دست نتيجه اين به» ابتدايي  معلمان دوره تدريس مهارت
هاي انگيزه آموزشي، وسايل از در استفاده ارزشيابي كاربرد به نگرش و يادگيري هاي فرصت
 Mostafa. است عادي معلمان از بيشتر پژوه درس معلمان در درس، كالس و مديريت كاري

Nejad et al. (2016) مشاركتي پژوهش از اي نمونه عنوانبه پژوهي درس از استفاده تأثير
نتايج. اند كرده بررسي بدني تربيت معلمان خودكارآمدي و تدريس ي بر انگيزه را درس كالس در

.است معلمان خودكارآمدي و تدريس ي ايجاد انگيزه در مطلوب الگويي پژوهي درس كه نشان داد
Habibzadeh (2014) خودكارآمدي تصوري بر پژوهي درس اثربخشي آزمايشي، روش با

تصوري ديـخودكارآم تقويت موجب پژوهي درس كه است دريافته و كرده را مطالعه معلمان
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راهبردهاي از استفاده و آموزان دانش كردن فعال درس، در عوامل مديريت كالس معلمان
.شود آموزشي مي

)2020 (Akamim & Bose  ي بين نگرش نسبت به بررسي رابطه«تحقيقي با عنوان
نشان داده رابطه معنادار بين نگرش نسبت به مواد درسي، انجام داده است كه نتايج »مواد درسي

 Braunon et )2019( .شود آموز نسبت به مواد درسي مي موجب افزايش خودكارآمدي دانش

al.  با آموزش» جيك ساوا«ي آموزش همياري از نوع تكنيك  ي شيوه مقايسه«تحقيقي با عنوان
در اين. انجام دادند» رس علوم و رياضيآموزان در د سنتي در پيشرفت تحصيلي و نگرش دانش

نتايج نشان. پنجم ابتدايي به مدت شش هفته شركت داشتند  آموز پايهدانش 304پژوهش حدود 
دادند و هاي خود نشان مي كالسي ها و هم گروهي ها عالقه بيشتري به هم آزمودني  داد كه در گروه
ش مثبت نسبت به مدرسه بيش ازمندي و دوست داشتن موضوع درسي و نگر ميزان عالقه

هاي معتقد است كه افزايش بودجه Hans Eischel) 2019(. آموزان گروه كنترل بود دانش
هاي مديريت گيري پژوهشي براي كشور، مردم، اقتصاد، تعليم و تريبت، ايجاد شعف و تصميم

نكته توجهي خودش به اين  در مقاله Katenhausen )2018(. توان خوب و اثربخش باشد مي
ي علوم انساني ها، به ويژه در حيطه هاي مالي و اقتصادي پژوهش كند كه افزايش حمايت مي
Like )2018(. ها را به تحقيقات افزايش دهد ي آن گشاي پژوهشگران بوده و عالقه تواند راه مي

رمعتقد است كه عوامل فردي و محيطي د» انگيزش و عالقه پژوهشي«در تحقيقي تحت عنوان 
معقد است كه Amort) 2017. (انجام تحقيقات نقش مؤثر داشته و مشوق پژوهشگران است

كند كه عوامل محيطي او خاطرنشان مي. تواند باعث خالقيت و نوآوري شود ي پژوهش مي انگيزه
تحقيقي با Orio et al) .2016. (ي پژوهش را تقويت كند تواند انگيزه و شرايط آموزشي مي

»هاي سوم تا ششم ابتدايي آموزان پايه ي فلسفه براي كودكان روي دانش برنامه بررسي«عنوان 
)چك ليست(هاي استدالل نيوجرسي و فهرست وارسي  انجام دادند كه با استفاده از آزمون مهارت

ي استدالل داري در زمينه نتايج معرف توصيف كودكان به اثرات مثبت و معني. انجام گرفت
بررسي كيفيت يادگيري در«تحقيقي با عنوان  Berlin Rogge) 2016. (كودكان بود

هاي تدريس كارايي و كيفيت يادگيري در روش: نتايج نشان داد. انجام داد» هاي تدريس روش
Lippmann & Byrman) 2016. (هاي تدريس سنتي است كاوشگري بهتر از روش

انجام» خود نياز به كمك دارند كودكان به منظور بهبود توانايي استدالل«تحقيقي با عنوان 
چنين. نتايج نشان داد كه كودكان به منظور بهبود توانايي استدالل خود به كمك نياز دارند. اند داده
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ي چنين نتايج نشان داد يك برنامه هم. شود ها مي بهبودي در تفكر باعث تقويت ساير مهارت
ل بلكه بر تفكر انتقادي كودكان داشتهتواند نتايج مؤثري نه فقط بر استدال آموزشي مناسب مي

در موفقيت شكاف كاهش به منجر پژوهي درس داد نشان) Lim et al. 2016(پژوهش . باشد
ايجاد آموزگاران،  گسترش دانش پژوهي، از طريق چنين درس هم شود؛ مي علوم و رياضي دروس
.شود مي تديس كيفيت ارتقاي باعث آموزشي مواد بهبود و مناسب ارتباط

:باشدهاي پژوهش حاضر به شرح زير ميفرضيه
ي تفكر پژوهشي بين كاربرد فرايند حل مسئله توسط معلمان با تقويت و توسعه .1

.آموزان رابطه وجود دارد دانش
ي توسط معلمان با تقويت و توسعهكاوشگري  و استنتاجآموزان در  بين تشويق دانش .2

.ردآموزان رابطه وجود دا تفكر پژوهشي دانش
ي تفكر آموزان در بكارگيري خالقيت توسط معلمان با تقويت و توسعه بين تشويق دانش .3

.آموزان رابطه وجود دارد پژوهشي دانش
ي تفكر بين كاربرد فرايند استدالل توسط معلمان در كالس درس با تقويت و توسعه .4

.آموزان رابطه وجود داردپژوهشي دانش
آموزان ي تفكر پژوهشي دانش معلمان با تقويت و توسعهتوسط بين كاربرد فرايند تحليل  .5

.رابطه وجود دارد

شناسي پژوهشروش
ي تفكر پژوهشي بررسي نقش معلمان پژوهشگر در تقويت و توسعهپژوهش حاضر با هدف 

.انجام گرفته است )ناحيه يك(ي ابتدايي شهر ساري  آموزان دختر مدارس دولتي دوره دانش
است؛ چراكه به دنبال بررسي تأثير تفكر پژوهشي ژوهش به لحاظ هدف كاربردياين پ ،بنابراين

ماهيت توصيفي از نوع و از نظر باشدآموزان مي ي تفكر پژوهشي دانش معلمان بر تقويت و توسعه
-معلمان زن مشغول به خدمت دوره ي آماري اين پژوهش كليه ي جامعه .رود پيمايشي به شمار مي

حجم. باشدنفر مي 255به تعداد  1398-99در سال ) منطقه يك(ساري  ي ابتدايي در شهر
چنين از هم .نفر محاسبه شد 150ي مورد مطالعه بر اساس جدول كرجسي و مورگان برابر  نمونه

-آوري اطالعات از دو روش كتابخانه براي گرد. ه استاستفاده شد سادهگيري تصادفي روش نمونه

كتب، مقاالت، ي اطالعات از طريق مطالعه اي در روش كتابخانه. سته ااي و ميداني استفاده شد
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در. شد آوريرساني و منابع اينترنتي جمعهاي اطالعها، نشريات داخلي و خارجي، پايگاه نامه پايان
-جمع ي پژوهش به تعداد مورد نياز براي تجزيه و تحليل آماري، توزيع و پرسشنامه ،روش ميداني

هاي خاممجموع داده آماري، ي ز اجراي پرسشنامه در بين افراد منتخب جامعهپس ا. آوري گرديد
ابزار. مورد تحليل قرار گرفتSpss  افزار آماري نرم شده به كامپيوتر وارد و از طريق آوري جمع

بررسي حل(بعد  5ال و شامل ؤس 37داراي  كهاست   ساخته محققي  گردآوري اطالعات پرسشنامه
باشد و بر مي) و كاوشگري، خالقيت، استدالل و تحليل بر اساس اهداف تحقيق مسئله، استنتاج

)زياد خيلي: 5زياد و : 4متوسط، : 3كم، : 2كم،  خيلي: 1( اي ليكرتگزينه اساس طيف پنج
جهت تعيين روايي محتوايي و صوري، پرسشنامه، مورد بررسي چند تن از. گذاري شده است رتبه

در) اصالح(هاي الزم  پس از حذف و اضافهقرار گرفت كه  ين حوزهكارشناسان امتخصصين و 
، تعدادتعيين پايايي جهت .نهايت مورد بازبيني قرار گرفت و روايي محتوايي آن مورد تأييد واقع شد

روش ها، به كه پس از تكميل پرسشنامه در اختيار جمعي از معلمان قرار گرفتپرسشنامه  30
83/0برابر تفكر پژوهشي  ي پرسشنامه پايايي، آلفاي كرونباخ ده از ضريبهمساني دروني و با استفا

تجزيه و .استپرسشنامه از پايايي مناسب و مطلوبي برخوردار  محاسبه شد كه نشان داددرصد 
انجام Spssافزار  آوري شده به دو روش توصيفي و استنباطي از طريق نرم هاي جمعتحليل داده
از آمار توصيفي براي نشان دادن جداول فراواني، درصد فراواني و شپژوهدر اين . شده است

-مربوط به آن استفاده شده است و از آمار استنباطي به منظور بررسي فرضيه اي دايره هاينمودار

- شامل آزمون كولموگروف پژوهش آزمون انجام شده در اين. ديگرداستفاده  پژوهشهاي 
.باشدميي ا نمونه تك Tاسميرنوف و آزمون 

ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شده براي پايايي سؤاالت: 1جدول 
آلفاي كرونباخمتغيرها

  79/0حل مسئله
  78/0كاوشگري
  81/0خالقيت
  80/0استدالل
  82/0تحليل

  83/0تفكر پژوهشي
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ها يافته
:ها تجزيه و تحليل توصيفي يافته) الف

دهندگان داراي مقاله، لي، سن، پاسختوزيع فراواني مدرك تحصي: 2جدول 
و سنوات ي چاپ شده  دهندگان داراي مقاله پاسخ
درصد فراواني توزيع فراواني

مدرك تحصيلي

77/4پاسخبي
353/23فوق ديپلم
857/56ليسانس

167/10فوق ليسانس
77/4دكتري
  100  150مجموع

سن
2517سال30زير
436/28سال40-31

824/54سال 40باالي 

دهندگان داراي پاسخ
مقاله

96پاسخبي
1313/87مقاله دارد
107/6مقاله ندارد
150100مجموع

دهندگان داراي پاسخ
ي چاپ شده  مقاله

32پاسخبي
527/34داراي مقاله چاپ شده
953/63فاقد مقاله چاپ شده

150100مجموع

نواتس

10-13121
20-11526/34
30-21674/44

150100مجموع

اين جدول. دهندگان نشان داده شده است وضعيت مدرك تحصيلي پاسخ 2ي  در جدول شماره
نفر 35دهندگان داراي مدرك تحصيلي ليسانس،  از پاسخ) درصد 7/56(نفر  85دهد  نشان مي

داراي مدرك) درصد 7/4(نفر  7فوق ليسانس و ) درصد 7/10(نفر  16فوق ديپلم، ) درصد 3/23(
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درصد زير 17. دهندگان نشان داده شده است همچنين وضعيت سن پاسخ. تحصيلي دكتري هستند
فراواني. باشند سال مي 40درصد باالي  4/54سال و  40تا  31درصد بين  6/28سال،  30

از) درصد 3/87(نفر  131. ستدهندگان در مورد نگارش مقاله نشان داده شده ا پاسخ
ها فاقد مقاله و از آن) درصد 7/6(نفر  10هاي تحقيقي و  دهندگان داراي مقاله و فعاليت پاسخ

52. دهندگان در مورد چاپ مقاالت نشان داده شده است فراواني پاسخ. كارهاي تحقيقاتي هستند
ها فاقد از آن) درصد 3/63(نفر  95ي چاپ شده و  دهندگان داراي مقاله از پاسخ) درصد 7/34(نفر 
.دهندگان نشان داده شده است در آخر نيز فراواني سنوات خدمت پاسخ. ي چاپ شده هستند مقاله

سال و 20تا  11درصد بين  6/34سال،  10تا  1دهندگان بين  درصد از پاسخ 21سنوات خدمت 
.باشد سال مي 30تا  21درصد بين  4/44

.دهد ها را نمايش مي نرمال بودن دادهوضعيت  3ي جدول شماره

ها وضعيت نرمال بودن داده: 3جدول 
وضعيت نرمال  سطح معناداري اسميرنف - كلموگروف  مقادير  رديف

بودن
نرمال  160/1136/0حل مساله  1
نرمال  994/0277/0استنتاج و كاوشگري  2
نرمال  683/0739/0خالقيت  3
نرمال  939/0341/0استدالل  4
نرمال  998/0273/0تحليل  5

ها نرمال ها نرمال باشند و فرض يك بر آن است كه داده فرض صفر بر آن است كه داده
باشد 05/0كمتر از  sigها نرمال و اگر مقدار  باشد داده 05/0بيشتر از  sigاگر مقدار . نباشند
با توجه به. آمده است 3جدول نتايج نرمال بودن هر يك از متغيرها در . ها غيرنرمال هستند داده

.ها نرمال هستند توان گفت كه تمامي داده مي رنوفياسم -آزمون كلموگروفو  sigمقادير 

:ها تجزيه و تحليل استنباطي يافته) ب
ي بين كاربرد فرايند حل مسئله توسط معلمان در كالس درس با تقويت و توسعه: فرضيه اول

.وجود داردآموزان رابطه  تفكر پژوهشي دانش
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اي نمونه تك Tآزمون : 4جدول 
مقدار آزمون

اختالف ميانگين داري سطح معني  درجه آزادي  tمقدار 
درصد اطمينان فاصله از 95

اختالف
باال پايين

82/19 48/18 147/19 05/0 149 433/56 حل مسئله

توان باشد و مي دار مي يمعن  p < 0/05در سطح  t=  433/56، مقدار 4با توجه به جدول 
گفت هر چه ميزان كاربرد فرآيند حل مسئله توسط معلمان در كالس درس بيشتر باشد، تفكر

.آموزان توسعه و عمق بيشتري خواهد يافت پژوهي دانش
توسط معلمان با تقويت وكاوشگري  و استنتاجاموزان به  بين تشويق دانش: فرضيه دوم

.موزان رابطه وجود داردآ ي تفكر پژوهشي دانش توسعه

اي نمونه تك Tآزمون : 5جدول 
مقدار آزمون

اختالف ميانگين داري سطح معني  درجه آزادي tمقدار 
درصد اطمينان فاصله از 95

اختالف
باال پايين

17/23 66/21 42/22 05/0 149 681/56 كاوشگري

توان باشد و مي دار مي معني  p < 0/05سطحدر   t=  681/56، مقدار 5با توجه به جدول 
آموزان را به استنتاج و كاوشگري تشويق كنند، تفكر پژوهي گفت هر چه معلمان، دانش

.آموزان توسعه و عمق بيشتري خواهد يافت دانش
آموزان در بكارگيري خالقيت توسط معلمان با تقويت و  بين تشويق دانش: فرضيه سوم

.موزان رابطه وجود داردآ ي تفكر پژوهشي دانش توسعه
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اي نمونه تك Tآزمون : 6جدول 
مقدار آزمون

اختالف ميانگين داري سطح معني  درجه آزادي tمقدار 
درصد اطمينان فاصله از 95

اختالف
باال پايين

13/23 66/21 4/22 05/0 149 341/60 خالقيت

توان باشد و مي دار مي معني  p < 0/05در سطح  t=  341/60، مقدار 6با توجه به جدول 
آموزان ي بيشتري استفاده كنند، تفكر پژوهشي دانش هاي خالقانه گفت هر چه معلمان از فعاليت
.كند توسعه و عمق بيشتري پيدا مي

ي بين كاربرد فرايند استدالل توسط معلمان در كالس درس با تقويت و توسعه: فرضيه چهارم
.ن رابطه وجود داردآموزا تفكر پژوهشي دانش

اي نمونه تك Tآزمون : 7جدول 
مقدار آزمون

درصد اطمينان فاصله از اختالف 95  اختالف ميانگين داري سطح معني  درجه آزادي tمقدار 
باال پايين

82/17 63/16 22/17 05/0 149 07/57 استدالل
 

توان گفت باشد و مي دار مي عنيم  p < 0/05در سطح t=  07/57، مقدار 7با توجه به جدول 
هر چه ميزان كاربرد استدالل توسط معلمان در كالس درس بيشتر باشد، تفكر پژوهي

.آموزان توسعه و عمق بيشتري خواهد يافت دانش
ي تفكر پژوهشي توسط معلمان با تقويت و توسعهكاربرد فرايند تحليل  بين: فرضيه پنجم

.آموزان رابطه وجود دارد دانش

اي نمونه تك Tآزمون : 8جدول 
مقدار آزمون

اختالف ميانگين داري سطح معني  درجه آزادي  tمقدار 
درصد اطمينان فاصله از 95

اختالف
باالپايين

39/17 16 7/16 05/0 149 56/47 تجزيه و تحليل
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توان گفت يباشد و م دار مي معني  p < 0/05در سطح t=  56/47، مقدار 8با توجه به جدول 
هر چه ميزان كاربرد فرآيند تحليل توسط معلمان در كالس درس بيشتر باشد، تفكر پژوهي

.آموزان توسعه و عمق بيشتري خواهد يافت دانش

گيري بحث و نتيجه
بين تفكر پژوهش معلمان با تقويت و: دهد هاي پژوهش نشان مي ي كلي پژوهش، يافته در فرضيه

 Bahramiهاي فوق با نتايج   يافته. داري وجود دارد زان رابطه معنيآمو ي تفكر دانش توسعه

(2019), Shamkhani (2018), Osanloo and Osanloo (2016), 
Hassanzadeh Sourshajani and Omidian (2016), Akami and Bose 
(2020), Bararonon et al. (2019), Kattenhausen (2018), Iurio et al. 

(2016) And Berliner Gage (2016) نتايج پژوهش اين محققان. خواني دارد هم
هاي روش تحقيق، آموزش دادن روش تحقيق به معلمان و نشان داده است برگزاري كارگاه

رساني در آموزش و پرورش و  ميزان تشويق مادي و غيرمادي به معلمان، وجود شبكه اطالع
چنين وجود آنان تأثير مثبتي دارد و هم پژوهي در تفكر پژوهشي عالقه معلمان به اقدام

ها، نوع پرسشگري معلمان، برگزاري ها و مجالت پژوهشي، آزمايشگاههاي مجهز، سايت كتابخانه
آموزان در تفكر پژوهشي هاي علمي و پژوهشي و فراهم آوردن منابع مورد نياز براي دانش انجمن
پرورش قصد توسعه فرهنگ پژوهش در چنانچه آموزش و. آموزان نقش مؤثري داشته است دانش

هاي تحصيلي باالتر آن ي ابتدايي ايجاد نموده و در دوره مدارس را دارد بايد اين فرهنگ را در دوره
امروزه در دوره ابتدايي جايگاه پژوهش كمرنگ بوده و در كتب درسي. را بسط و  گسترش دهد

و پرورش در اولين گام بايد تغييراتي را آموزش. بيني نشده است مجالي براي پرداختن به آن پيش
ء شود و در برنامهآموزان ارضا در كتب درسي اعمال نمايد تا از اين طريق حس كنجكاوي دانش

.درسي بايد جايي براي پژوهش در نظر گرفته شود و تنها بر محفوظات تكيه نشود
د فرايند حل مسئلهبين كاربر: دهد هاي پژوهش نشان مي ي اول پژوهش، يافته در فرضيه

داري وجود آموزان همبستگي مثبت و معني ي تفكر پژوهشي دانش توسط معلمان با تقويت و توسعه
 ,Bahrami (2019), Shamkhani (2018)هاي فوق با نتايج  يافته. دارد

Hassanzadeh Sourshajani and Omidian (2016) and Habibzadeh 
 Akami and Boseهاي فوق با نتايج پژوهش  فتهچنين يا هم. خواني دارد هم (2014)

(2020), Bararonon et al. (2019) and Berliner Gage (2016) همسو
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آموزان اجازه دهد تا به دانش. آموزان را به استقالل فكر تشويق نمايد مدرسه بايد دانش. باشد مي
آموزان معلم بايد دانش. يندشان دنبال نما عاليق طبيعي خود را در پيشرفت و ارضاء حس كنجكاوي

هاي كاري به كشف مسئله بپردازند و تالش را تشويق كند تا خودشان به تنهايي در قالب گروه
هاي فكري و دستيابي به مفاهيم فكري استقالل در يادگيري، حل مسئله، نگرش مثبت به فعاليت

يافتن ديدگاهي مثبت هايي مانند احساس تعهد نسبت به تفكر علمي، و نگرش. را تحقق بخشد
يافته ها و قوانين علمي، دست نسبت به علم، احترام به دانشمندان، باور داشتن اصل تغيير يافته

هاي علمي گروهي را به مرور چنين عالقه به همكاري و فعاليت روحيه كاوشگري و پژوهش، هم
به مرور روح خالقيت،ها  ها و نگرش مجموع اين مهارت. آموزان ايجاد و تقويت نمايد در دانش

.كند آموزان ايجاد مي تر در دانش پژوهش، استدالل و خودمداري را براي يادگيري بهتر و عميق
آموزان به بين تشويق دانش: دهد هاي پژوهش نشان مي ي دوم پژوهش، يافته در فرضيه

مبستگيآموزان ه ي تفكر پژوهشي دانش استنتاج و كاوشگري توسط معلمان با تقويت و توسعه
 ,Bahrami (2019)هاي فوق با نتايج پژوهش  يافته. داري وجود دارد مثبت و معني

Shamkhani (2018), Erfani et al. (2016), Bararonon et al. (2019), 
Iurio et al. (2016) and Berliner Gage (2016) نقش اصلي معلم،. خواني دارد هم

معلم بايد. فرايند كاوشگري از طريق حل مسئله استآموزان به سوي  سوق دادن يادگيري دانش
ي درسي فراهم آورد و به سازماندهي هاي مناسب يادگيري را با توجه به محتواي برنامه فرصت
آموزان بپردازد تا آنان خود به درك و توسعه مفاهيم دست يابند و هاي گروهي دانش فعاليت
آوري نمايند و حدس زدن رح شده را جمعهاي ط هاي الزم براي پاسخ دادن به پرسش داده
.يادگيري را به عهده بگيرند -هاي فرضي، در فرايند ياددهي حل هاي مناسب و آزمودني راه حل راه
چنين الزم است معلم در فرايند تدريس توقع خود را از نوع مطالب و نحوه پاسخگويي به آزمون هم

.محور به كار برد -هاي مسئله آموزان پرسش تشريح نمايد و در ارزشيابي دانش
آموزان در بين تشويق دانش: دهدهاي پژوهش نشان مي ي سوم پژوهش، يافته در فرضيه

آموزان همبستگي ي تفكر پژوهشي دانش بكارگيري خالقيت توسط معلمان با تقويت و توسعه
 Shamkhani (2018), Akamiهاي فوق با نتايج  يافته. داري وجود دارد مثبت و معني

and Bose (2020), Amort (2017) and Berliner Gage (2016) خواني هم
آموزان را به ها و ارتقاي دانش و توانايي دانشايجاد شرايط و امكاناتي كه رشد خالقيت. دارد

تحقيق اين. تناسب استعدادهاي آنان فراهم نمايند يكي از اهداف اساسي آموزش و پرورش است
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آموزي مستلزم آموزان و نيز شركت جمعيت دانش هاي دانش ت توانمنديهدف با توجه به تفاو
هاي هاي موجود عمدتاً انجام برنامه دسترسي به منابع و امكانات مناسب است ولي محدوديت

سازد؛ لذا ايجاد آموزان را با مشكل مواجه مي هاي فردي دانش مبتني بر گستره استعدادها و تفاوت
مند و مستعدي كه با روحيه تحقيق و پژوهش در تعميق و گسترش عالقههايي براي افراد  زمينه

.رسد هاي خود اهتمام دارند، امري ضروري به نظر مي آموخته
بين كاربرد فرايند استدالل: دهد هاي پژوهش نشان مي ي چهارم پژوهش، يافته در فرضيه

داري وجود گي مثبت و معنيآموزان همبست ي تفكر پژوهشي دانش توسط معلمان با تقويت و توسعه
 ,Bahrami (2019), Shamkhani (2018)هاي فوق با نتايج پژوهش  يافته. دارد

Erfani et al. (2016), Habibzadeh (2014), Akami and Bose (2020), 
Bararonon et al. (2019) and Amort (2017) استدالل در سطح. خواني دارد هم

براي استدالل يك موضوع. شود وضوعات به زبان خودشان معنا ميآموزان، بيان و تشريح م دانش
اين اطالعات و آگاهي از راه مطالعه و تحقيق. اي داشته باشيم بايد اطالعات و آگاهي گسترده

يادگيري به بيان شفاهي و تشريح - بخش وسيعي از فرآيند ياددهي. آيد بيشتر به دست مي
ن را وادار خواهد ساخت تا براي تشريح درست و استداللآموزا لذا دانش. موضوعات وابسته است

.ي موضوعات، به تحقيق و پژوهش و در نتيجه تفكر پژوهشي بپردازند منطقي درباره
بين كاربرد فرايند تحليل توسط: دهد هاي پژوهش نشان مي ي پنجم پژوهش، يافته در فرضيه

.داري وجود دارد همبستگي مثبت و معنيآموزان  ي تفكر پژوهشي دانش معلمان با تقويت و توسعه
خواني هم Bahrami (2019) and Berliner Gage (2016)هاي فوق با نتايج  يافته
كه كودكان مستعد در شرايط مناسب آموزش ديده و فعاالنه در جريان يادگيريدر صورتي. دارد

كه سهم وافري در فرايندشركت داشته باشند، در آينده به مبتكران و نوآوراني مبدل خواهند شد 
با انجام پژوهش در. كنند المللي ايفا مي اي، ملي و بين پيشرفت و توسعه علمي در ابعاد منطقه

بنابراين پژوهش بايد از همان دوره. توان ميزان يادگيري افراد را افزايش داد ي ابتدايي مي دوره
ي روحيه. قاتي كاربردي و پربار باشيمابتدايي به كودكان آموزش داده شود تا در آينده شاهد تحقي

براي ايجاد و تقويت. پروري بايد از دبستان و بلكه درست آن است كه از خانه شروع شود محقق
روحيه پژوهشگري در محيط پژوهشي مدرسه بايد به كودكان اجازه سؤال كردن داده شود و در

پاسخش را پيدا نكردند از ديگران بپرسند وها معلمان بايد بروند ياد بگيرند و اگر  پاسخ به سؤال آن
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گاه استعداد كودك را كور نكنند و در تقويت، فرهنگ و تحقيق در خردساالن كوشش و سعي هيچ
.كافي نمايند

به بررسي تفكر پژوهشدامنه  بود؛ به شرح زير مواجه هايي محدوديت با پژوهش حاضر
آموزان اشاره شده است و ديگر عوامل دانشي تفكر پژوهشي  پژوهشي معلمان با تقويت و توسعه

ي ابتدايي مؤثر بر پژوهش را مورد بررسي قرار نداده است، جنسيت كه كليه معلمان زن در دوره
چنين عدم دسترسي به منابع تحقيقاتي گسترده در هم. مشغول به خدمت مورد سنجش قرار گرفتند

جهت سنجش و عدم استفاده از ديگر ابزارهاي ي استاندارد مركز استان مازندران، فقدان پرسشنامه
-تحقيق مانند مصاحبه، عدم وجود روحيه پژوهش و عدم همكاري بعضي از معلمان مدارس و اين

كه پژوهش حاضر در شهر ساري منطقه يك صورت گرفت؛ لذا در تعميم نتايج اين پژوهش به
.ساير جوامع در شهرهاي ديگر بايد با احتياط عمل كرد

هاي پژوهش؛ با توجه به نتيجه فرضيه كليدهاي ارايه شده مبتني بر نتايج و يافتهپيشنها
هاي معلمان در هاي پژوهش و نوآوري به اشاعه مستندسازي تجربه: گردد پژوهش پيشنهاد مي

آموزان اهميت دهند، تقويت خودباوري و كمك مدرسه و ايجاد انگيزه براي رشد و بالندگي دانش
يي استعدادهاي بالقوه معلمان در حل مسايل پژوهشي را فراهم آورند، به فراهمبه رشد و شكوفا

هاي پژوهشي معلمان و ساختن زمينه ارتقاي دانش پژوهشي معلمان اهميت دهند، كاربست يافته
آموزان را مد نظر قرار دهند، جلب نظر معلمان به اهميت تحقيق و پژوهش در فرايند دانش

:گردد با توجه به نتيجه فرضيه اول پژوهش پيشنهاد مي. د نظر قرار دهندياددهي، يادگيري را م
ها، مسئولين آموزش و پرورش به تأمين و تجهيز فضاهاي الزم جهت داير نمودن آزمايشگاه

هاي ها بپردازند، به تشكيل انجمن كارگاه، سايت، كتابخانه، سالن مطالعه و همايش و نمايشگاه
زي در مدرسه اهميت دهند، به انتشار يك نشريه به صورت سالنامه ياآمو علمي و پژوهشي دانش

آموزان هاي مشاركت دانش فصلنامه يا ماهنامه با توجه به توانايي و امكانات مدرسه بپردازند، زمينه
ي آموزان را به سمت پروژه اي را فراهم آورند، دانش هاي ملي و منطقه پژوهشگر در پژوهش

با توجه. ها فراهم آورند هاي برابر آموزشي براي همه آن ق دهند و فرصتيادگيري و پژوهشي سو
آموزان و هاي دانش به ايجاد زمينه بروز خالقيت: گردد به نتيجه فرضيه دوم پژوهش پيشنهاد مي

پژوهشي و -ها اهميت دهند، به برگزاري مسابقات علمي رشد و توسعه بنيه علمي و پژوهشي آن
آموزان را هاي فردي و گروهي در بين دانش اهميت دهند، ارايه تحقيق آزمايشگاهي در مدرسه

هاي علمي و كاربردي آموزان به تلفيق دانش نظري و فعاليت توسعه دهند، تشويق و ترغيب دانش
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با. آموزان اهميت دهند را مد نظر قرار دهند، به فراهم آوردن منابع مورد نياز براي مطالعه دانش
هاي معلمان افزايش و تقويت مهارت: گردد ضيه سوم پژوهش پيشنهاد ميتوجه به نتيجه فر

آموزان تقويت نمايند، ساعتي خاص به عنوان شناختي سطوح باال مانند مهارت مشاهده را در دانش
ي هفتگي مدارس بگنجانند، والدين را به استفاده و مطالعه از كتابخانه ساعت پژوهشي در برنامه

آموزان از والدين خود الگوپذيري كرده و به مطالعه تشويق شوند، ، تا دانشمدرسه تشويق نمايند
آموزان با كتابخانه مدرسه را فراهم آورند، ايجاد شرايط و امكاناتي كه افزايش تعامل و ارتباط دانش
با توجه به نتيجه فرضيه چهارم. شود فراهم نمايند آموزان را سبب مي رشد خالقيت و ارتقاي دانش

مند به مطالعه بپردازند، حمايت از آموزان محقق و عالقه به تشويق دانش: گردد نهاد ميپيش
ها را مد نظر قرار دهند، به ايجاد هاي تحقيقاتي آن آموزان پژوهشگر، نظارت و هدايت طرح دانش
تآموزان پژوهشگر با ساير نهادها و مؤسسات علمي بپردازند، موقعي ي برقراري ارتباط دانش زمينه

آموزان فراهم آورند، تقويت هاي علمي و پژوهشي را براي دانش ها و همايش شركت در كنفرانس
با. هاي علمي و پژوهشي  فراهم آورند آموزان را در انجام فعاليت روحيه همكاري و مشاركت دانش

د نيازمسئولين به ايجاد بانك اطالعاتي مور: گردد توجه به نتيجه فرضيه پنجم پژوهش پيشنهاد مي
ها و نتايج پژوهش ساخته هايي از دست آموزان در مدرسه بپردازند، به تشكيل نمايشگاه دانش
حل مسئلهها با توضيحات شفاهي در جهت يافتن راه هاي آن آموزان و هدايت انديشه دانش

آموزان از طريق كاربرد راه حل آموخته شده در مسايل بپردازند، ارزشيابي از يادگيري دانش
آموزان در جهت عاليق و استعدادهايشان ژوهشي را مدنظر داشته باشند، هدايت و راهنمايي دانشپ

.را مد نظر قرار دهند
با توجه به اينكه صالحيت علمي پژوهشگر در: پيشنهادهاي مبتني بر تجارب پژوهش شامل

هاي ه صالحيتشود در انتخاب محققين و پژوهشگران ب انجام تحقيقات اثرگذار است پيشنهاد مي
هاي آموزشي در نتايج تحقيقات اثرگذار است علمي آنان توجه شود؛ با توجه به اينكه برگزاري دوره

ها به هاي الزم را در حين انجام تحقيق و با تمركز و كاربست يافته شود آموزش پيشنهاد مي
عتبر علمي جهتپژوهشگران ارايه دهند؛ نظر به اينكه منابع تحقيق از جمله كتب و نشريات م

رساني فرهنگيان را به شود كه مسؤوالن مراكز اطالع انجام پژوهش ضروري است، پيشنهاد مي
پژوهشي و تأليفات و منابع -افزارهاي آموزشي و مجالت علمي صورت وسيع گسترش دهند و نرم

چنين هم. اطالعات در خصوص پژوهش تدارك ديده شود و در اختيار معلمان پژوهشگر قرار دهند
ها استفاده ها بگذارند تا بتوانند به راحتي از آن سايت هاي پژوهشي را در اختيار آن آدرس سايت
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ها در كنند؛ به جهت اينكه تشويق و حمايت معلمان پژوهشگر و معرفي و ترويج و آثار برتر آن
ها تانهايي در مناطق و اس شود كه هر از گاهي همايش پژوهش اثرگذار است؛ لذا پيشنهاد مي

هاي مقاله. هاي برگزيده بتوانند آثار خود را در آن همايش ارايه دهند برگزار شود تا صاحبان مقاله
برتر خود را مورد تقدير قرار دهند تا معلمان پژوهشگر اعتماد به نفس بيشتري پيدا كرده و بتوانند

.ها بهره ببرند هاي آن تري بردارند و ديگران هم از يافته هاي محكم در اين مسير گام

 مالي حمايت/ منافع تعارض

انجام مالي حمايت بدون و نيست تعارض در سازماني و ارگان هيچ منافع با حاضر پژوهش نتايج
.است شده
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