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  چکیده 

شم شمحوری در کتاب تفکر و پژوهش پايه  م پژوهش بررسی جايگاه رويکرد پژوهشازآنجاهدف 
روش  کارگیریبه وا باابتدايی با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون بود. پژوهش توصیفی، از نوع تحلیل محت

 و پژوهش کتاب تفکر هافعالیتآنتروپی شانون بود. جامعه آماری شامل کلیه متن، تصوير، خودآزمايی و 
 شدهتدوين لیستچککل شماری است. ابزار پژوهش،  صورتبهماری پايه ششم ابتدايی بود. نمونه آ

توسط اردکانی،  شدهتدوينپژوهش محوری  هایمؤلفهبراساس  لیستچکتحلیل محتوی بود که اين 
ساعی، حل م تشريک شامل؛ پژوهشگری، مؤلفهبود که  مؤلفه 14و شامل  (1396) ملکی، صادقی و درتاج

ت، شناختقل، فرااطی، تفکر انتقادی، تعاون و همکاری، يادگیری مسله، خالقیت، مهارت ارتبأمس
کتاب  ان داد که درباشند. نتايج نشمی صدرسعهپذيری، استقالل و پذيری، انعطافکنجکاوی، مسئولیت

 صدرسعه مؤلفه پژوهشگری و کمترين توجه به مؤلفهتفکر و پژوهش پايه ششم ابتدايی بیشترين توجه به 
ی، طمهارت ارتبا به ترتیب اهمیت شامل؛ تشريک مساعی و حل مساله خالقیت، هامؤلفهير شده است و سا

، پذيریطافانع، پذيریتفکر انتقادی، تعاون و همکاران، يادگیری مستقل، فراشناخت، کنجکاوی، مسئولیت
رار ق هه مورد توجبه يک انداز پذيریمسئولیتکنجکاوی و  مؤلفهباشند. در اين بین دو استقالل می

 ی دارد.م ابتدايايه ششپپژوهشگری در کتاب تفکر و پژوهش  مؤلفهاند. بنابراين نتايج نشان از توجه به گرفته

                   

 علوم انتظامی امین، تهران، ايراندانشگاه  ،شناسی و علوم تربیتیوانگروه ردانشیار  1.

هران، ايران دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات، ت ،ريزی درسیدانشجو کارشناسی ارشد گروه برنامه 2.

 rojanaahmadpour@gmail.com)نويسنده مسؤل( 

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد بوکان، بوکان، ايران ،ريزی درسی. دکتری گروه برنامه3
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  .شانونتحلیل محتوی، رویکرد پژوهش، کتاب درسی و روش آنتروپی :یکلیدگان واژ

 مقدمه 
اگر بدانیم آموزان دارد و محتوای کتاب درسی بیشترين اهمیت را در زمینه آموزش دانش

و الزم االجراست  شدهفرستادهکه در سیستم آموزشی، همه دستورها از مرکز به تمام مناطق 
 ترينمهم( کتاب درسی يکی از 1389)سیدی،  کنیماهمیت آن را چند برابر احساس می

با وجود تنوع و گوناگونی منابع و  .(2018 ،1)پینگل دروندادهای نظام آموزشی است
 فرآينددرسی هنوز يکی از عناصر مهمی هستند که در  هایکتابوزشی، آم هایفناوری

دانش  ازآنجاکه( اما 2019، 2)کیکلیک برندآموز از آن بهره میيادگیری، معلم و دانش
رو به افزايش است، موضوع درسی ممکن است که با سرعت زيادی منسوخ  سرعتبه

با تغییرات علم، تغییر کند و محتواهای  گردند؛ بنابراين محتوا مورد استفاده بايد متناسب
(. اين 1398)مزارعی، طالبی و طاووسی،  درسی لحاظ گردد هایکتابمهم و بااهمیت در 

نیای امروز توجه به رويکرد در د بااهمیتدر حالی است که يکی از موارد مهم و 
 درسی است. هایکتابمحوری در پژوهش

 آنچه .است کرده تفکر نیازمند شدت به را آدمی معاصر، زندگی هایپیچیدگی

 کارگیریبه بلکه نیست، متنوع و مختلف علوم و دانش نبود است، اهمیت حائز امروزه
 جهان امروز (. جهان2014، 3)پائول و الدر هاستآنعقالنی و آموزش  هایروش

 به خود بايد هم معلمان آن رأس در و تربیت و تعلیم است. مسئله طرح و پرسشگری

را  مهارت اين هم و باشند مجهز است، خردورزی و پژوهش همانا که پاسخگويی رابزا
 پرورش و آموزش است. پژوهش يادگرفتن مستلزم کار اين بیاموزند. فراگیران به

( اين در صورتی است که 1392پويا، محور، ضرورت جهان امروز است )قاسمی  -پژوهش
 که يادگیری هایمهارت باشد.ز مینیا مورد جديد هایمهارت يکم و بیست قرن در

عدم  از های ناشیچالش با رويارويی برای هايیتوانايی و هاشايستگی با را آموزاندانش
 -که پژوهش يادگیری جديد هایروشکند.  آماده تغییر حال در جهان و قطعیت

 پیچیده اطالعاتی محیط يک در کارکردن و زندگی برای را آموزاندانش محورند،

                   

1. Pingel 

2.  Keklik 

3.  Paul & Elder 
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 آموزاندانش پژوهشی محیط ( در2017، 1)کولتاو، مانوتیز و کاسپاری کنندده میآما

 وک در به بايد سؤاالت پاسخ به دستیابی برای که شوندمواجه می سؤاالتی با همواره
 برای منبعی مثابهبه و کنندمی حمايت فرآينداين  از معلمان باشند. مجهز بیشتری فهم

 شوند. اينمی گرفته نظر در آموزاننیاز دانش مورد یعلم و فکری هایمهارت پرورش

 ارزيابی پرسش، آزاد، مبنای بحث بر که افتد. محیطیمی اتفاق حمايتی محیطی در کار

 در و جستجوی دانش فرآيند به پژوهش گیرد.می شکل شواهد و اطالعات انتقادی

طريق  از ادگیریي کند.می اشاره فرآيند اين بر مبتنی تدريس روش همچنین و جديد
 العمرمادام يادگیرندگانی و پژوهشگران به تا کندمی آماده را آموزاندانش پژوهش،

 بسیاری هایپژوهش و مطالعات وجود (. با2009، 2)جاستیس، واری و رايس شوندتبديل 

 ،آمدهعملبه مدارس در محور -رويکرد پژوهش کاربست مزايای تبیین زمینه در که
 قضاوت، انتقادی، تفکر پرورش توانايی زمینۀ در را بخشیرضايت سطح تحقیقات نتايج

 از بسیاری .دهدنشان نمی آموزاندانش پژوهش و پرسشگری استدالل، استنباط،

 وتحلیلتجزيه قدرت انتقادی، تفکر هایمهارت فاقد کنونی جامعه در آموزاندانش

 آخوندزاده و همکاران، ؛1391 نی،)کیا هستند باال سطح مسائل با مواجهه و مسائل پیچیده

 (.1388همکاران،  و آنجفی ؛1389 عبدلی، و ؛ جاويدی1389 حقانی، ؛1390
 کشف و کاوش و جستجو راه که است شده سبب ما مدارس بر حاکم سنتی شرايط

 جایبه و شدهگرفته هاآن از حدودی تا عمل استقالل شود، بسته آموزانبر دانش

 شود معلم به معطوف اختیارات و هامسئولیت همه مدرسه، رد آموزانمحوريت دانش

 قرار پژوهشی محیط در را آموزاندانش هاروش اين از گیری( بهره1388پور،  )قاسمی

 با کامالً و است محور -پژوهش يادگیری و آموزش فرآيندآن  در که محیطی دهد؛می

 پژوهش، فرآيند ( طی2007، 3)کولتاو و همکاران اندمتفاوت سنتی هایروش

 هاآندهند. کنند، بازخورد نشان میو کشف می مشاهده آنچه به نسبت آموزاندانش
ها و تناقضات را های جديد بپرسند، چالشممکن است جهت خود را تغییر دهند و پرسش

خود باشند  جديد و پر کردن شکاف اطالعاتی اندازهایپی چشمکشف کنند و در 

                   

1.  Kuhlthau, Maniotes & Caspari 

2.  Justice, Warry & Rice 

3. Kuhlthau at all 
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مورد نیاز برنامه  هایمهارتمحور  -ز طريق يادگیری پژوهشا (2018، 1استريپلینگ)
مورد نظر، سواد اطالعاتی، يادگیری چگونه  هایمهارتيابد و درسی نیز توسعه می

تدريس و يادگیری به شرح  فرآينداجتماعی در  هایمهارتيادگرفتن، صالحیت سواد و 
 های( پروژه2008) ارانشهمک و ( کولتاو2010، 2)پريووست آمیزندديگر می باهمزير 

 يادگیری تجربه آموزان،مهارت دانش و دانش سطح افزايش در محورشپژوه

 داشته است. پريوست تأثیرکیفیت  و بودن مستقل خودهدايتی، و خودکنترلی ،بخشلذت
 کردن انگیزه بیشتر و عمیق تفکر برانگیختن در را محور -پژوهش  ( يادگیری2010)

 يادگیری که ایانگیزه اند.دانسته مؤثر پژوهش، و قیقتح برای آموزاندانش

 و اعتمادقابل يادگیری که شودمی سبب کندمی ايجاد آموزاندانش محور درپژوهش

 اين شود.می داده پاسخ آموزاندانش واقعی هایپرسش آن به طی تا آيد پديد درستی

 درسی برنامه محتوای و شخصی هایتجربه ،کندمی کمک آموزاندانش به يادگیری نوع

شود. می کامل واقعی زندگی با ایيادگیری مدرسه ترتیباينبه و کنند ترکیب باهم را
محور نشأت گرفته از يادگیری پژوهش معتقدند( 2010) 3واکر و اسمیت-اسپرونکن

تواند در برقراری ارتباط میان آموزش و پژوهش، تحکیم و تقويت گرا میرويکرد ساختن
آموزان برای پاسخ سؤاالتشان يک چرخه کامل دانش کههنگامی ويژهبهمايد، ايجاد ن

پژوهش را طی کنند. همچنین زمانی که تمرکز يادگیری بر کشف دانش جديد باشد و 
کنند، اين امر به ايجاد همکاران يادگیرندگان در جريان پژوهش فعالیت می مثابهبهمعلمان 

 هایپژوهشکند. می کمک عملی يادگیرندهجامعه يک  وجود آوردنتسهیالتی برای به 

 4گور و دارد از جمله؛ سور تأکیديادگیری مبتنی بر پژوهش  مثبت تأثیرات به متعددی
 7(؛ سوداک و همکاران2009) 6(؛ هپوردس و والتن2013) 5(؛ تاالنکر و همکاران2014)
( معتقد است 1398) ی( اين در حالی است که سعدون2013) 8( و کارپینتی و گیلیبتی2015)

 گردد.که رويکرد پژوهش محور باعث ايجاد انگیزه و عالقه به درس می

                   

1. Stripling 

2. Prevost 

3. Spronken-Smith & Walker 

4. Sever & Güven 

5. Talanquer at all 

6. Hepworth & Walton 

7. Suduc 

8. Carpineti & Giliberti 
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ها ريهحول نظو ت از سوی ديگر، با توجه به تغییر و تحوالت سريع در دنیای امروز، تغییر
جود جديد در زمینه يادگیری و و هایديدگاهرواج  ويادگیری  -يادهی هاديدگاهو 

ه ايگاجله اصلی در اين پژوهش بررسی أری، بنابراين مسيادگی رويکردهای مختلف در
کنیک از ت محوری در کتاب تفکر و پژوهش پايه ششم ابتدايی با استفادهرويکرد پژوهش
 .استآنتروپی شانون 

  1روش

. پی شانون استروش آنترو کارگیریبهپژوهش حاضر توصیفی، از نوع تحلیل محتوا با 
ژوهش پايه پ( کتاب تفکر و هافعالیتو  خودآزمايی تصوير، )متن، واحد تحلیل صفحات

احل ين مرباشد. تحلیل محتوا دارای سه مرحله اصلی است. از جمله اششم ابتدايی می
 شامل؛

 (دهیسازمانو  سازیآمادهمرحله قبل از تحلیل ) -1

 )پیام( بررسی مواد -2

 (.1398بازرگان و حجازی،  )سرمد، هادادهپردازش  -3
نون فوزه تحلیل محتوا در اين پژوهش از، روش آنتروپی شانون استفاده شد. امر یبرا

ها راوانی مقولهفبر درصدگیری از  هاآناست که اساس  شدهارائهبسیاری در اين خصوص 
را  هاآنيج باشند که نتاباشد. اين دسته از فنون دارای مشکالت رياضی خاص خود میمی

نون به روپی شاآنت استفاده از روش ر اين تحقیق تالش شده تا باد کم اعتبار خواهد کرد. لذا
وهش د پژتحلیل کتاب تفکر و پژوهش پايه ششم ابتدايی براساس میزان توجه به رويکر

 پرداخته شود.

                   

1. Method 
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 مراحل آنتروپی شانون .1جدول 
 مراحل آنتروپی شانون

 
 ماتريس مرحله اول

 هایفراوانی

)1, 2, 3,..., m, j=1, 2…, ni=(   =    Pij 

F  = مؤلفهفراوانی   P  = فراوانی     ماتريس شده هنجار= i   پاسخگو شماره 
= n   مؤلفه تعداد    = m   پاسخگو                    تعدادj   = مؤلفه شماره 

 
 

 مرحله دوم
 بار اطالعاتی

 هر مقوله

, 2…, n)       (i=1, 2, 3,..., m, j=1   Ej=k

=k 

= Ej اطالعاتی     بارP   = فراوانی    ماتريس شده هنجارi   = پاسخگو شماره 
m    =پاسخگو     تعدادj   = مؤلفه شماره    =Ln لگاريتم= n       مؤلفه تعداد 

 
 سوم مرحله

 بار محاسبه

 اطالعاتی

 نشانگرها و

 اهمیت ضريب

=  Wj 

=Ej  اطالعاتی  بار=Wj  اهمیت   درجهj    =مؤلفه شماره  n   = مؤلفه تعداد 

سازمان  تألیفجامعه آماری پژوهش شامل کتاب تفکر و پژوهش پايه ششم ابتدايی 
کل  صورتبهبود. نمونه آماری  1399ريزی آموزشی چاپ نهم سال پژوهش و برنامه

مورد تحلیل واقع  هافعالیتتصوير، خودآزمايی و شماری است لذا کلیه محتوا اعم از متن، 
)پديده در متن( بود که با استفاده  تحلیل محتوای لیستچکشدند. ابزار گردآوری شامل، 

اقدام به تحلیل محتوای کتاب تفکر و پژوهش پايه ششم ابتدايی شد. در اين تحقیق  هاآناز 
توسط اردکانی، ملکی، صادقی و  دهشتدوين هایمؤلفهپژوهش محوری از  هایمؤلفهبرای 

شامل؛ پژوهشگری،  مؤلفهاست استفاده شد. اين  مؤلفه 14( که شامل 1396) درتاج
مساعی، حل مساله، خالقیت، مهارت ارتباطی، تفکر انتقادی، تعاون و همکاری، تشريک

پذيری، استقالل و پذيری، انعطافيادگیری مستقل، فراشناخت، کنجکاوی، مسئولیت
تدوين  لیستچکاستخراج و در قالب يک  مؤلفهباشند. بدين منظور ابتدا اين صدر میسعه

 کتاب مورد تحلیل واقع شد. هافعالیتشد. سپس کلیه متن، تصوير، خودآزمايی و 

 ها یافته
( تهیه شد و سپس 2) بر حسب هر مؤلفه در جدول آمدهدستبههای ابتدا مجموع فراوانی

های بهنجار شده درآمد. داده صورتبهاساس روش آنتروپی شانون  های اين جدول برداده
آمد و در  به دستها پس از آن، بر اساس مرحلۀ دوم اين روش، مقدار بار اطالعاتی داده
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نیز تعیین  آمدهدستبهانتها بر اساس مرحلۀ سوم روش مذکور، ضريب اهمیت اطالعات 
ترين میزان توجه و اهمیت، به کدام بیش طورکلیبهشد تا بدين طريق مشخص شود که 

 سبک تعلق دارد. نتايج به تفکیک در جداول زير آمده است.

پژوهش محوری کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی  هایمؤلفه. فراوانی 2شکل 

 
پژوهش محوری در کتاب تفکر و پژوهش پايه  هایمؤلفهفراوانی  2جدول شماره 

 دهد. ن میششم ابتدايی را به تفکیک نشا

پژوهش محوری در کتاب تفکر و پژوهش  هایمؤلفهی بهنجار شده حاصل از تحلیل هاداده .3جدول
پایه ششم ابتدایی 

 
پژوهش  هایمؤلفه( حاصل از تحلیل Pijهای بهنجار شده )داده 3جدول شماره 

ز دهد. پس امحوری در کتاب تفکر و پژوهش پايه ششم ابتدايی را به تفکیک نشان می
ها با استفاده از فرمول مرحله دوم شانون مقدار بار اطالعاتی و ضرايب سازی دادهنرمال

که دارای بار اطالعاتی  مؤلفهاست. هر مقوله يا  آمدهدستبه هامؤلفهاهمیت هر يک از 
 بیشتری باشد از اهمیت بیشتری برخوردار است.
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ی در کتاب تفکر و پژوهش محور هایفهمؤلمقدار بار اطالعاتی، ضریب اهمیت و رتبه  .4جدول
 پژوهش پایه ششم

ابتدایی

 
 هایمؤلفهمقدار بار اطالعاتی، ضريب اهمیت و رتبه حاصل از  4نتايج جدول شماره 

دهد. با توجه به پژوهش محوری در کتاب تفکر و پژوهش پايه ششم ابتدايی را نشان می
با ضريب اهمیت  صدرسعهبه اول و ( رت267/0پژوهشگری با ضريب اهمیت ) مؤلفهنتايج، 

کنجکاوی و  مؤلفهدو  ديگرباشد. از سوی ( دارای رتبه سیزدهم می136/0)
توان گفت بیشترين میزان اند. بنابراين میبه يک اندازه مورد توجه بوده پذيریمسئولیت

ايج باشد. ساير نتپژوهشگری می مؤلفهتوجه در کتاب تفکر و پژوهش پايه ششم ابتدايی بر 
 آمده است. 4به تفکیک در جدول 

 گیری بحث و نتیجه
تحقیق حاضر با هدف بررسی رويکرد پژوهش محوری در کتاب تفکر و پژوهش پايه 
ششم ابتدايی با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون انجام پذيرفت. نتايج نشان داد که در 

پژوهشگری و کمترين  همؤلفکتاب تفکر و پژوهش پايه ششم ابتدايی بیشترين توجه به 
توان بیان نمود که در کتاب تفکر و قرار دارد. به عبارتی می صدرسعه مؤلفهتوجه به 

به  هامؤلفهپژوهشگری است و ساير  هایمؤلفهپژوهش پايه ششم ابتدايی بیشترين توجه بر 
مساله، خالقیت، مهارت ارتباطی، تفکر انتقادی، ترتیب اهمیت شامل؛ تشريک مساعی، حل

، پذيریمسئولیتتعاون و همکاران، يادگیری مستقل، فراشناخت، کنجکاوی، 
کنجکاوی و  مؤلفهباشند. در اين بین دو می صدرسعه، استقالل و پذيریانعطاف

 اند.به يک اندازه مورد توجه قرار گرفته پذيریمسئولیت
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د اذعان کرد که رويکرد پژوهش محوری امروزه جايگاه مهمی در ها بايدر تبیین يافته
 هایمؤلفهکنند تا با آموزان تالش میبین رويکردهای مختلف دارد. در اين رويکرد دانش

آن محتوی دروس برگرفته  تبعبههای درسی و طلبد تا برنامهمهم پژوهشی آشنا شوند لذا می
بتوانند حتی بعد از فراغت از  هاآنوزان با يادگیری آمپژوهشی باشند تا دانش هایمؤلفهاز 

خودمحور به دنبال يادگیری مفاهیم و موضوعات جديد باشند. اين  صورتبهتحصیل نیز 
محوری د هر کدام بر اهمیت رويکرد پژوهشمتعد هایپژوهشدر صورتی است که نتايج 

محور بر بت يادگیری پژوهشمث اذعان دارند از جمله موارد مطرح در اين رويکرد تأثیرات
آموزان در ( موفقیت دانش2014گور،  و )سور آموزاندانش انگیزه، تعامل و موفقیت

 مستقل يادگیری هایمهارت( 2013و همکاران،  )تاالنکر افزايش و توسعه مهارهای علمی
 پژوهشی، ساخت معنی و کسب دانش هایمهارت( همچنین 2009)هپوردس و والتن، 

 گفتگوی عمیقو( و تشويق جهت تفکر شخصی، سؤال، بحث2015همکاران، )سوداک و 
 که است هايیمهارت پرورش باشد. لذا اين روش درصدد( می2013)کارپینتی و گیلیبتی، 

 بر تأکید با آموزش نوع اين کند.می آماده زندگی مسائل حل و زندگی را برای فرد

 قرار يادگیرنده اختیار در را العمردامما يادگیری هایروش زندگی، هایمهارت آموزش

 نوع اين از حاصل هایمهارت نوع در واژه اين کارگیریبهعلت  رسدمی نظر به دهد.می

 خردورزی، انديشیدن، و تفکر قوای هاآن پايه بر که هايیمهارت است. يادگیری

 پرورش زمینه کند ومی پیدا توسعه و رشد جمعی عقالنیت و تولید و خالقیت
 شود. در آموزشمی فراهم مشارکت و تعامل همکاری، قالب در اجتماعی هایمهارت

 و معلمان سطح در تنها نه ایحرفه يادگیرنده جامعه گیریشکل به محورپژوهش

 به و هايافته تسهیم به و شده توجه نیز آموزاندانش سطح در کارکنان بلکه

 و يادگیری و آموزش نوع اين به دستیابی شود.می تأکید هاآن گذاشتناشتراک

آموزشی پیشرفته و مترقی است و  هاینظامتمام  اهداف از تقريباً  آن از حاصل هایمهارت
 ناپذيراجتنابآموزشی که مترصد پیشرفت و توسعه هستند، ضرورتی  هاینظامبرای همه 

 رشد (. برای1398عباسیان، آبادی، عبدالهی و طوالزدهی، زين پور)حسین است

 به فضايی و گرفت فاصله معلم سلطه تحت درس کالس از بايد آموزدانش هایتوانايی

 پژوهش طريق از معلم تحکم و قدرت از ترس بدون آموزدانش آن در که شد نزديک

 و کشف دانش و مفاهیم خود برای کارگروهی و مباحثه اطالعات، و شواهد بر تأکیدبا 
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از  خردمندپرور و خردورز خردمحور، ایمعهجا (. ساختن1384)هاپکینز،  کند خلق
 بايد به دنبال ابتدايی ششم یپايه در پژوهش و تفکّر است. ملّتی هر اصلی هایآرمان

 از سطح باالتری به رسیدن و هامهارت اين بین پیوند و موجود هایکردن شکافرپ

محور شواهد بیانگر اين هستند که رويکرد پژوهش .پژوهش باشد و تفکّر صالحیت
آموزان از طريق دهد و به افزايش قوه ذهنی دانشکیفیت يادگیری را افزايش می

انجامد، واضح است که اين روش به درگیرکردن آنان با مسائل پیچیده و جديد می
ريزی و ارتباطات را آموزش های پیچیده، نظیر برنامهها و روالفرآيندآموزان دانش

ريزان و کتاب درسی و هم برنامه مؤلفانشدن اين هدف هم  دهد. بنابراين برای برآوردهمی
اندرکاران نظام آموزشی به زمان احتیاج دارند تا بتوانند کتاب مناسبی جهت رشد دست

 آموزان قرار دهند.قدرت تفکر و پژوهش در اختیار دانش
 مؤلفانريزان و اندرکاران و برنامهبا توجه به نتايج حاصل از تحقیق به مسئوالن، دست
محوری پژوهش هایمؤلفهشود به کتب درسی از جمله کتاب تفکر و پژوهش پیشنهاد می

محوری از جمله پژوهشگری، پژوهش هایمؤلفهتوجه به  چراکهبیشتر اهتمام ورزند 
، تعاون و همکاران، تفکر انتقادی، مهارت ارتباطیمساله، خالقیت، مساعی، حل تشريک

پذيری، استقالل و ، انعطافپذيریمسئولیت، کنجکاوی، يادگیری مستقل، فراشناخت
 العمر ايفاهای مادامن در آموزشآموزانقش مهمی در رشد علمی دانش ،تواندمی صدرسعه

آموزان فراهم آيد، از سوی ديگر بهتر است فعالیت دانش نمايد تا از اين طريق زمینه و
در ارتباط با مباحث مرتبط با  جدی چالش با آموزاندانش تا گردد طراحی طوری محتوا

 هایمهارت توسعه و يادگیری برای را هاآنهمکاری  زمینه و گردند مواجه پژوهشگری
کتاب درسی  هافعالیتگردد انتخاب و چینش تصاوير و فراهم آيد، همچنین پیشنهاد می

درسی  هایکتابمحوری صورت گیرد تا اين بخش مهم از پژوهش هایمؤلفهبراساس 
آموزان ايفاء نمايند. و در نهايت محوری در دانشدر روحیه پژوهش مؤثرتریبتوانند نقش 

و شرايط  هاموقعیتدرسی به  هایکتابگردد که در بررسی به پژوهشگران پیشنهاد می
آموزان با روش پژوهشگری توجه شود و در تحلیل کتب درسی واقعی زندگی دانش

محوری را پوشش داده و نتايج تحقیقات مختلف را با هشبیشتری از رويکرد پژو هایمؤلفه
های اين همچون فراتحلیل مقايسه نمايند. از جمله محدوديت هایروشگیری از بهره

های پژوهشی در منابع توان به کمبود منابع فارسی و عدم توجه به رويکردپژوهش می
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وپی شانون محققان با روش آنتر کارگیریبهفارسی اشاره نمود. همچنین در اجرای و 
 اند.های مواجه بودهمحدوديت

 تعارض منافع
 در اين پژوهش هیچ نوع تعارض منافعی وجود ندارد.

 سپاسگزاری
تشکر فراوان از کلیه افراد و دوستانی که به هر نحوی ما را در اين پژوهش ياری 

 اند.رسانیده

 منابع 
(. تفکر 1390) ته و عابدينی زهرا.طهران، هدی؛ صالحی، شايسآخوندزاده، کبری؛ احمری

 11. مجله ايرانی آموزش در علوم پزشکیانتقادی در حوزه آموزش پرستاری ايران. 
(3:)210-221. 

 پور، کوثر و کهن، فهیمه.آنجفی، فرشته؛ زراعت، زهرا؛ سلطان محمدی، زهره؛ قابچی
مجله  (. مهارت تفکر انتقادی دانشجويان فنی مهندسی و علوم انسانی.1388)

 .22 – 19(؛  2) 1 راهبردهای آموزش،
(. روند تحول تفکر انتقادی در 1389) جاويدی کالته جعفرآبادی، طاهره و عبدلی افسانه.

-103(؛ 2) 11، شناسیروانمطالعات تربیتی و دانشجويان دانشگاه فردوسی مشهد. 
120. 

 عباسیان، حسین.  رضا؛ عبدالهی، بیژن وآبادی، حسنپورطوالزدهی، شهره؛ زينحسین
گرا: طراحی مدلی بر محور در محیط ساختن(. آموزش و يادگیری پژوهش1398)

 .30-10، 132، فصلنامه تعلیم و تربیتاساس پژوهش پديدارنگارانه. 
 هایمهارت(. 1389حقانی، فريبا؛ امینیان، بهاره؛ کمالی، فرحناز و جمشیديان، سپیده. )

هیجانی در دانشجويان پزشکی دوره مقدمات  وشتفکر انتقادی و ارتباط آن با ه
 10. مجله ايرانی آموزش در علوم پزشکیبالینی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. 

(5: )906-917. 
 تحقیق در علوم رفتاری. هایروش(. 1398) سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه.

 تهران؛ انتشارات آگه. 
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محوری در ايجاد انگیزه و عالقه به رويکرد پژوهش تأثیربه (. تجر1398سعدونی، فاطمه. )
درس عربی. جشنواره کشوری تجربیات برتر، دانشگاه فرهنگیان، پرديس استان 

 خوزستان.
(. تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی چهارم ابتدايی بر اساس 1389سیدی، محبوبه. )

رفتاری حیطه  هایهدفتکنیک ويلیام رومی و مقايسه محتوای کتاب بر اساس 
 .64-49(، 1) 1، های پژوهش در برنامه درسیمجله تازهشناختی بلوم. 

های گسترش و تقويت روحیه پژوهشگری در بین (. بررسی شیوه1388) پور، مرضیه.قاسمی
.  88-89ممسنی در سال  نورآبادان دختر پايه دوم مقطع متوسطه شهرستان آموزدانش
شناسی و علوم ی، دانشکده روانيدانشگاه عالمه طباطبا ،نامه کارشناسی ارشدپايان

 تربیتی.
 اول ناشر. :. تهرانپژوهش در عمل(. 1392پويا، اقبال. )قاسمی
(. تبیین 1396) اردکانی، راحله؛ ملکی، حسن؛ صادقی، علیرضا و درتاج، فريبرز.قاضی

دوره  اجتماعیمحوری در آموزش و تحلیل محتوای کتب مطالعاترويکرد پژوهش
 هاینظامپژوهش در محوری. های پژوهشبر اساس مؤلفه )سوم تا ششم( ابتدايی

 .17-7(؛ 39) 11، آموزشی
(. 1391جو، مهناز؛ پورمعماری، محمدحسین و امینی، کوروش. )کیانی، میترا؛ افشین

ساز آن در دانشجويان پرستاری و پرستاران ی تفکر انتقادی و عوامل زمینهمقايسه
ی علمـــی، مجــــلههای منتخب دانشگاه علوم پزشکی زنجان. بیمارستان شاغل در

 .122-113(؛ 78) 20، پژوهشـی دانشـــگاه علـــــوم پزشـــکی زنجـــان
(. تحلیل محتوای کتاب علوم 1398مزارعی، رقیه؛ طالبی، احسان و طاووسی، مصطفی. )

. 1398-1397تحصیلی تجربی پايه ششم ابتدايی بر اساس الگوی مريل در سال
 .26-12(؛ 16) 15، فصلنامه پويش در آموزش علوم پايهدانشگاه فرهنگیان، 

اکبر ؛ ترجمه مسعود وفايی و سیدعلیپژوهش در کالس درس .(1384) هاپکینز، ديويد.
 (.2002)انتشار به زبان اصلی،  فرهنگی. هایپژوهشدفتر  :مرعشی. تهران
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