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Abstract 
The aim of this study was to explore scientific 
thinking beyond the literature of scientific 
thinking and to study its enhancement in preschool 
children. Scientific thinking is a kind of thinking 
related to cognitive psychology and it often occurs 
in people's mind rather than being a phenomenon 
in the environment. Given the significant impact 
of preschool period on children's thinking 
development and subsequent academic 
achievement, it is important to consider teaching 
scientific thinking in preschool education. Based 
on investigating available resources, the 
educational package for the improvement of 
scientific thinking was designed. The method for 
teaching thinking was planned in the form of semi-
experimental study and single subject intervention 
sessions. Accordingly, as a pilot study, a sample 
including 4 subjects (2 girls and 2 boys) was 
selected through convenience sampling and 
trained in scientific thinking during eight sessions. 
Children were actively involved in the learning 
process and their response to each training session 
was evaluated individually. The results of this 
study indicated that teaching the scientific 
thinking can help learners to resolve the issues 
through scientific thinking. It is suggested that in 
order to validate the designed package of scientific 
thinking education, its effectiveness on other 
cognitive skills of preschool children be examined. 
Keywords: Scientific Thinking, Problem solving, 
Preschool Child 

 دهیچک
 از پژوهش حاضر، بررسی تفکر علمی از ورای ادبیات و هدف

وع تفکر، این ن دبستانی بود.نحوه ارتقا آن در کودکان پیش بررسی
ای دیدهپکه جای ایناغلب بهو شناسی شناختی بوده مرتبط با روان

با توجه به تأثیر پررنگ دهد. محیط باشد، در ذهن افراد رخ می در
 هایتموفقیپیشرفت تفکر کودکان و در  دوران پیش از دبستان

ی تحصیلی، ضروری است تا آموزش تفکر علمی در مراکز بعد
نابع بر پایه بررسی م توجه قرار گیرد.دبستانی موردآموزشی پیش

موجود، بسته آموزشی ارتقا تفکر علمی طراحی شد. روش آموزش 
زمایشی، در قالب جلسات مداخله آتفکر به شکل اجرای نیمه

دو مرکز  متمرکز بر آزمودنی بود. جامعه آماری این مطالعهتک
انجام شد  6971-79شهر تهران در سال تحصیلی  دبستانیپیش

 79دختر و  95آزمودنی ) 58دو مرکز شامل  و تعداد آماری این
امل ش ایاساس، جهت بررسی مقدماتی، نمونهپسر( بود. بر همین 

صورت در دسترس انتخاب شدند پسر( به 2دختر و  2آزمودنی ) 7
و در طی هشت جلسه تحت آموزش تفکر علمی قرار گرفتند. در 

ر و یصورت فعال در فرایند یادگیری درگاین روش، کودکان به
 صورت فردیپاسخ آنان نسبت به محتوای هر جلسه آموزشی به

نتایج این مطالعه نشان داد که جلسات  .قرار گرفت بررسی مورد
ر کمک نماید تا د یادگیرندگان تواند بهآموزش تفکر علمی می

 .مایندحل ن طول فرآیند یادگیری، مسائل را با شیوه تفکر علمی
جهت اعتبارسنجی بسته طراحی شده آموزش  ،شودپیشنهاد می

های شناختی کودکان تفکر علمی، اثربخشی آن بر سایر مهارت
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 دبستانیمسئله، کودکان پیشتفکر علمی، حلکلیدی:  هایواژه

 شناسی تربیتی، دانشگاه تهران، ایران، تهراندکتری روان*
 دانشگاه تهران، ایران، تهرانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده روان، و مشاوره شناسی تربیتیروان گروه دانشیار نویسنده مسؤول:**

 دانشگاه فرهنگیان، ایران، تهران استادیار گروه مدیریت آموزشی***
 تهران، ایران، تهراندانشگاه شناسی و علوم تربیتی، دانشکده روان، و مشاوره شناسی تربیتیروان استادیار گروه****

Email: ehejazi@ut.ac.ir   
Received: 19 Jun 2019 Accepted: 1 Sep 2019  :27/19/75 دریافت: 61/11/75پذیرش 

mailto:email:%20Khodayar@ut.ac.ir


 ... : طراحیدبستانیکودکان پیشتفکر علمی در  ارتقا                                                                                     13

 

 مقدمه
 ادر باشندقکه های آموزشی برای تبیین مسیر مناسب در آموزش و پروراندن یادگیرندگانی فعال و فکور نظام

نیاز به آگاهی از اصول آموزش علمی دارند تا بتوانند روش درستی ایفا کنند، های خود را بهدر جامعه نقش
های تربیتی و تمامی نظریه(. NLS، 2169کار گیرند )فرایند یادگیری اتخاذ کنند و به مناسب آموزشی را در

یکی از اهداف اصلی (. 6957)ساکی،  یادگیری، حامی تفکر و نقش کلیدی آن در تدریس و یادگیری هستند
فرآیندهای استدالل و در زمینه دانش عمومی  در دامنه 6های آموزشی این است که به کودکان، تفکر علمینظام

یکم است که کودکان را وهای قرن بیستبخشی از مهارت ،تفکر علمی صی آموزش داده شود.و دانش اختصا
در تعریف تفکر (. 2165 شاندریکا، ژانل، الیوت و کند )لومباردی،محور آماده می برای ورود به جامعه دانش

نوع از تفکر هدفمند در راستای  هر دانش است و شامل وجویجستباید گفت که این واژه متناظر با  ،علمی
روند تفکر علمی را توسط چند ویژگی مشخص کرده است:  ،2(. هوست2161افزایش دانش فرد است )کوهن، 

و در  توضیح شواهد ،سپس در گام دوم ؛ایجاد کنجکاوی و مسئله برای کودک، شرح مسئله اصلی ،در گام اول
 ،وده است. تفکر علمیبازنمایی صریح از یک رابطه علت و معلولی و تحول مفهومی آن را مطرح نم ،نهایت

کر و یک پدیده در محیط باشد، در ف کهاینجای شناختی است که اغلب به شناسیرواننوعی از تفکر مرتبط با 
های شناختی مرتبط با روند تفکر علمی است که در مواجه یکی از مهارت ،نیز مسئلهحلدهد. ذهن افراد رخ می

 ئلهمسحلندرت با چالش برای های عادی، کودکان بهدر محیطبا شرایط مختلف زندگی بسیار اهمیت دارد. 
رد موردتوجه قرار گی دبستانیپیشدر محیط آموزشی  شوند و الزم است که این موضوعمتفکرانه مواجه می

 (. 2161)لدرپیر، 

 ،نابراینیابد. بمی وسعهتدبستان با افزایش سن توان فرض نمود که دامنه دانش کودکان در دوره پیشمی
 است.  دبستانیپیشتفکر علمی در میان کودکان  ارتقادنبال طراحی بسته آموزشی جهت پژوهش حاضر به

این فرایند  توانهایی که میدبستانی روشضمن بررسی فرایند تفکر علمی در کودکان پیش ،اساس همین بر
 گیرد.توجه قرار میخشید مورددبستانی بهبود برا در کودکان پیش

 علمی و فرایندهای آنتفکر 
گرفته شده است که شامل مشاهده،  «9اوهریک»به نام  منداز یک برنامه سیستماتیک و قائده ،منشأ تفکر علمی

(. یکی از نظریات اصلی در این زمینه نظریه کوهن است که 2161گیری است )لدرپیر، فرضیه، بررسی و نتیجه
ارائه  9بحث و استدالل -7و  1استنتاج -9 ؛8تحلیلوتجزیه -2 ؛7کاوش -6مرحله  7فرایند تفکر علمی را در 

                                                           
1. scientific thinking 

2. Host 

3. oheric 

4. inquiry 

5. analysis  

6. inference 

7. argument 



 11                                             یازدهم، سال 3پژوهشی، شماره  -شناختی، علمیهای کاربردی رواننامه پژوهشفصل

سؤاالت و فرضیاتی در ذهن آنان  ،شوندرو میهکه کودکان با شرایط جدید روب زمانی ،اساس این داده است. بر
وجه تپردازند. در ادامه با ارتباط بین اطالعات حاضر و دانش موجود میتحلیل وسپس به تجزیهشود. ایجاد می

 ،گیری کرده و در نهایتی نتیجهباطالعات نظری و شواهد تجر ها و ارتباط بینبه بررسی حاصل از مقایسه
تفکر  ،طبق نظریه کوهن بر(. 2162ساموئل،  و شود )تیتیماگو انجام میواعتماد بحث وگفتدرباره دالیل قابل

چه که افراد از ابتدا آن را داشته باشند. آنشود، نه علمی نوعی از تفکر هدفمند است که با تالش کسب می
ند معنا که اگر شرایط مطلوب باشد، رو شود. بدینعنوان نوعی از درک علمی تلقی میبه ،عالوه تفکر علمیهب

اساس و با توجه به دیدگاه کوهن  همین (. بر2161تفکر علمی ممکن است منجر به درک علمی شود )کوهن، 
 علمی نیازمند آموزش و بافت برانگیزاننده است. توان گفت که تفکرمی

 اما ؛نوعی عملیات در مورد عملیات است ارائه دادند به ،(6785چه که اینهلدر و پیاژه )تفکر علمی مشابه آن
ین توانایی افتد. اخیر نمیأاند، در یادگیرندگان تا نوجوانی به تمورد عملیات صوری ارائه کرده آنان در که ناچنآن

کل کند و در شخصوص تحقیقات ارائه شده است، شروع به رشد میهچه توسط مطالعات، ببسیار زودتر از آن
(. کودکان در 2119شود )زیمرمن، دبستانی مشاهده میکودکان پیش اولیه آگاهی در مورد خود و دیگران، در

موارد ارائه شده توسط ذهن انسان متفاوت از واقعیت خارجی است و  ،شوندسالگی متوجه می 1تا  7سنین بین 
اسی ها در درک معرفت شناین موفقیت، آنوجودتوانند این موارد را با یکدیگر مقایسه کنند. البته باها میآن

 (. 2111پیرسال،  و شوند )کوهندچار اشتباهاتی نیز می
 «6کودکان برای فلسفه»ای تحت عنوان که در نظریهه چبا آندهد فرایندی که در تفکر علمی رخ میالبته 

به  گرایانهعمل هایایده و فلسفی محتوای شامل روش و ن،متفاوت است. فلسفه برای کودکا ،شودمطرح می
 کودکان برای فلسفه علم که است معتقد، (2119) لیپمن گیری است.تفکر و تصمیم هایمهارت کسب منظور

 بهبود گیرد و بهسقراطی انجام می روش به اغلب فلسفی و گوهایوگفت طریق از که است آموزشی اقدامی

 صورتبه که را چهآن تفکر، از استفاده با فلسفی ذهن دارای فرد .(6957پردازد )رمضانی، می کودکان در تفکر

نهد. با تفکر و بنا می 2قیاسی -عادت پذیرفته شده است را کنار گذاشته و تفکراتش را بر یک جریان استنتاجی
 را ایشهبرد و استداللکار میها و مبانی نظری صحیح را جهت بررسی و تحلیل بهساختزیر ،اندیشه عمیق

 کند،ای کلی وجود دارد، سپس فرض ورود مینظریه ،. در واقعنمایدقطعی مظرح می و محکم نظریات مبنایبر
(. اما در تفکر علمی که 2168؛ واثرتیل، 2169)بردفورد، شود گیری خاص منتج مییک نتیجه ،و در نهایت

نکته قابل ذکر این مطلب است  .(2162ساموئل،  و مرتبط با کاربرد استدالل استقرایی و قیاسی است )تیتیما
 حاصل در علوم پیشرفت زیادی شود وتجربی محسوب می علوم مورداستفاده در که استدالل استقرایی روش

شود که استدالل اصلی در تفکر علمی، استدالل استقرایی (. مطرح می6958است )نباتی،  روشی از این استفاده
ها ارچوب ساخت نظریههو تفسیر شواهد در چ کشف و استدالل شامل مراحل فعالیت علمی و آزمایش،است و 
ر تفکر د تفکر قیاسی نیزرود. کار میهان و بازنگری در برابر شواهد بهای برای درک جعنوان وسیلهبهاست و 

                                                           
1. science philosophy for children 

2. deductive-abductive 
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ج برآمده کوشد با استفاده از قیاس، در حد تبیین نتایپژوهشگر می بلکه ؛اما جنبه فلسفی ندارد ؛علمی کاربرد دارد
 )دانبرافتد ه تحول تفکر در کودکان اتفاق نمیگرچه این کار نیز در مراحله اولیاز استقرا به مصادیق معنا بدهد. 

 (.2168 واثرتیل،؛ 2162کالر، و 
تفکر علمی دارد. این روش آموزشی  ارتقاموارد ذکر شده همه داللت بر داشتن یک برنامه آموزشی جهت 

طور که های شناختی را بهبود بخشد. همانای ارائه گردد تا انتقال یادگیری را تسریع کند و مهارتباید به شیوه
ایی است که قابل اجرا هیکی از اهداف مهم آموزشی دستیابی به مهارت ،کنند( بیان می2168میلر ) لیبن و

در بررسی خود نشان  ،(2168ادلسبرنر، چالک، چاماچر و استرن )خوبی به زمینه دیگر انتقال یابند. باشند و به
 پس از آموزش مبتنی بر راهنمایی مربی، کودکان در دامنه دانش عمومی ارسی کردنوهای دادند که توانایی

مگام ا همطالعات تفکر علمی تمایل دارند تثابت نشده است.  تخصصیدانش  اما نقشی مشابه در ؛یابدارتقا می
با  ا هستند. این روشاتک -دانش هایی انجام گیرند که نسبتاًهای عمومی، در زمینهمهارت با تمرکز بر تحول

شود در وظایف پژوهشی در نظر گرفته می کنندگانثیر احتمالی دانش قبلی در استدالل شرکتأهدف کنترل ت
وظایفی که اعمال دانش  ان ناممکن است و یا ارائهبودن آن برای کودک طرح مسائل ناآشنا که دارا و از طریق

کوهن و  ، مطالعهدر این زمینه شود. یک مثال کالسیکها ناممکن و یا دشوار است، انجام میقبلی روی آن
های کودکان است. برای محققان این موضوع اهمیت نداشت که کودکان بردهای( در مورد راه6752فیلپس )

د. های تولید و تفسیر شواهد بوها متمرکز بر راهبردهایکنند؛ در واقع نگرانی آنآزمایش چگونه فکر می درباره
مانی که زچندمتغیره شناسایی کنند،  ی مختلفی را در یک زمینهرفت که یادگیرندگان متغیرهای علّانتظار می

توان هست که با استفاده از آن می (SVC) 6نیاز به کنترل راهبردی متغیرها ،متغیرهای چندگانه وجود دارد
تر، بیشتر قادر بودند تا کنترل ساله و بزرگ 61جداگانه بررسی کرد. در این زمینه کودکان  صورتبهمتغیرها را 

نماید که کنترل راهبردی نیز اشاره می ،(2119زیمرمن ) (.6777کلهر، و  شوند )چن متوجهرا  راهبردی متغیرها
رسند. ندی کاربرد دارد و در انجام آزمایشات به تولید شواهد مبهم میکُبا کودکان به انجام آزمایشات متغیرها در

ا را متوجه توانند کنترل راهبردی متغیرهدبستانی نیز میدهد که کودکان در سنین پیشاما نتایج اخیر نشان می
آزمایشی طراحی کردند تا در شرایط حضور متغیرهای چندگانه،  ،(2168)ورهاون  و بشوند. ون دیر گراف، سژرز

ان های آنهای کودکان بعد از انجام هر آزمایش و آموزهالعملتمام متغیرها کنترل شوند. در این تحقیق عکس
وند تا ششود. آنان درگیر چالش طراحی آزمایش با چهار متغیر مختلف دو ارزشی مییف ارزیابی میلدر هر تک

ی کرده و کنترل درستی طراحزمایشات را با سه متغیر مختلف بهمتغیر مؤثر را پیدا کنند. تقریباً نیمی از کودکان آ
در  وجود داشت و تحول سال تفاوت 8-1سال و  7-8نمایند. در عملکرد کودکان راهبردی متغیرها را اجرا می

 فاصله سنین مذکور مشاهده شد.
برخی محققان در مورد تفکر علمی با از جمله  ،مطالعاتی در مورد فرایندهای تفکر علمی انجام شده است

حول گیری و تمورد شکل سازی ذهنی را درسازی، آمادهگاهسازی، تکیهدر نظر گرفتن عناصری شامل مسئله

                                                           
1. Strategic Variables Control 



 13                                             یازدهم، سال 3پژوهشی، شماره  -شناختی، علمیهای کاربردی رواننامه پژوهشفصل

(، در یادگیرندگان انجام 2167چایجارن،  و ( و تفکر انتقادی )پتچن2118الق )چایجارن، تفکر مفهومی، تفکر خ
های دادند و همگی نشان از این موضوع بود که کاربرد اصول تفکر علمی در آموزش باعث تسهیل تبادل دیدگاه

شان داده شده نتایج ندر بحث کاوشگری در فرایند تفکر علمی شود. نتایج چندگانه بین یادگیرنده و مربی می
عات پرداخته و اطالعات کمتری اطال وجویجستکمتر به  سال برای انجام آزمایش 62تا  61که نوجوانان 

 61خالف اغلب نوجوانان دبستانی بر(. کودکان پیش6771؛ اسچابل، 6779آورند )کلهر، فی و دانبر، دست میبه
(. در مرحله تولید سؤال 2119 ،دهند )زیمرمنانجام می ساله که آزمایشات خود را بدون فرضیه مشخص 62تا 

(. 2169و فرضیه که اولین جزء تفکر علمی است، قادرند فرضیاتی برای آزمایش ایجاد نمایند )پینکی و مهلر، 
سالگی(  1-9تا سال اول دبستان ) دبستانیپیشدهند که کودکان از دوران تحقیقات مقطعی دیگر نیز نشان می

 ،کلی طوره(. ب2168ژیروت و زیمرمن، ؛ به نقل از 2168، 6یابند )ژیروت و کلهریجاد سؤال ارتقا میدر تکلیف ا
دهند. در بحث ارزیابی شواهد نیز، شناسند و طرح سؤاالت بهبود نشان میکه میه چها در تشخیص آنآن

اند. گیری کردهمختلف مصور اندازه هایکارت ( توانایی کودکان در این زمینه را با2167پیکنی، گراب و ماهلر )
 عملکرد کودکان نشانگر درک آنان از ارزیابی شواهد بود.

 یشترببسیار اندک بوده است و  ،دبستانیپیشتعداد مطالعات طولی در راستای تحول تفکر علمی در دوران 
 همزمان ورطبهمؤلفه  بررسی چند های انجام شده، محدود به ارزیابی یک مؤلفه تفکر علمی بوده است وبررسی

 انجام نشده است. 
های انجام شده محدود به معرفی تفکر علمی و سنجش مراحل فرایند تفکر پژوهش بیشتر ،دیگر طرفی از

پرورش تفکر علمی از لحاظ آموزشی که  علمی هستند و نحوه آموزش مناسب معرفی نشده است، در صورتی
دبستانی در پذیر است. با توجه به نقش غیرقابل انکار آموزش پیشامکان دبستانیپیششناختی از دوره و روان

که  در دوران تحصیلی، توجه به این نکته اساسی است های بعدیو موفقیت مسئلهحلپیشرفت تفکر کودکان، 
گیرد پرورش را در برمیونظام آموزش بلکه گستره ؛تنها به معنای آموزش علوم نیست ،آموزش تفکر علمی

 (. 2119)لدرپیر، 
طور باید مطرح کرد که این دوره فرصتی است که دبستانی در آموزش تفکر علمی را اینسهم دوران پیش

ین نوع ا ارتقاهای محرک زمینه های کودکان و ارائه موقعیتباید مربیان با انطباق شرایط آموزشی و توانمندی
، هاشدن با چالش دانش و درگیر وجویجستمعنا که با تأکید بر  (. بدین2161تفکر را آماده نمایند )لدرپیر، 

خشیدن به ب معنا شود و ساختن معنا در ذهن یا دانش به شکل فعاالنه با عملکرد و تفکر خود یادگیرنده ایجاد
 اطالعات در طی فرایند بررسی اطالعات، سازماندهی مجدد و مرتبط ساختن اطالعات و شواهد صورت بگیرد،

شود یکنند محقق مکاوشگری و پاسخ درباره دنیایی که در آن زندگی می که در روند تفکر علمی با مسیری
 جو،ودادن به کودکان در آموزش در راستای تفکر و جستتا با فرصت ضرورت دارد ،بنابراین(. 6976)محبی، 

مایتی خود گاهی و حدر آموزش تفکر، مربی با توجه به نقش تکیه ها بتوانند فعاالنه در آزمایش درگیر شوند.آن

                                                           
1. Jirout, J., & Klahr, D. 
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استقالل الزم را برای کشف و  های کودک احترام گذارد و به او اجازه بدهد تاباید در این روند به توانایی
 ویگوتسکی(. چنین اهمیتی از نقش مربی در آموزش در نظریه 2168فیفانت، علم داشته باشد ) وجویجست

ایان سازاگر خالفجسته سازاگرایی اجتماعی، برپردازان برعنوان یکی از نظریهشود. وی بهمطرح می ،(6759)
بر این (، 2162)روبسن، که تنها به نقش فعال فرد توجه دارند  2و پردازش اطالعات 6شناختی همچون پیاژه

ها در بافت زندگی اجتماعی و با توجه به باور بود که شناخت مفاهیم علمی کودک از میان تجربیات روزمره آن
؛ 2162)روبسن، دهد رخ می( PDZ) 7در منطقه تقریبی رشد 9سازنقش حمایت یا سکوکمک فعال مربی در 
گیرد تا از طریق یعنی زبان صورت می ؛ترین ابزار( و این حمایت از طریق مهم2162هملین و ویسنسکی، 

 (. 2162)روبسن،  پیرامون خود را بهتر درک کنندگو، محیط اجتماعی و فیزیکی وگفت
این مطالعه در نظر دارد با تمرکز بر رویکرد سازاگرایی اجتماعی و اهمیت نقش  ،چه گفته شدبا توجه به آن

( در مورد آموزش تفکر علمی به کودکان 2168سودین ) و و با الهام از پیشنهاداتی که استرهاس، کربر مربی
 نظر قرار داده و یک روشدر نظریه کوهن را مد های آموزش تفکر علمیاند، مؤلفهنموده معرفی دبستانیپیش

 فرایند تفکر علمی را معرفی نماید. ارتقاآموزشی برای 

 روش 
 پژوهش ینمونه و روش اجرا ی،جامعه آمار

استفاده از  8مطاله اسنادیروش پژوهش حاضر از نوع بررسی مطالعه اسنادی مبتنی بر رویکرد تجربی است. 
مطالعه اسنادی شامل  .(6977ها و یا اطالعاتی درباره یک موضوع یا پدیده است )هومن، متن نوشته حاوی داده

ای است که درگذشته با هدف کامالً های ثانویههای اولیه مورداستفاده در مطالعه پژوهشی و دادهاستفاده از داده
، 9، اسناد رسمی1اند و شامل اسناد شخصیو کنار گذاشته شده متفاوت با هدف مطالعه موجود، گردآوری، ضبط

های پژوهش آرشیوی که اساسًا از داده ،است. در این مطالعه 7های پژوهشی آرشیویو داده 5های فیزیکیداده
ر و یا ها، تصاویو اسناد رسمی استفاده شده است که شامل نوشته های پژوهشی استمورد استفاده برای هدف

 (.6978کریستنس،  و )جانسون های عمومی و خصوصی استنگردآوری شده توسط سازمااسناد 
آزمودنی طراحی تک صورتبه جلسه آموزش هشت شکل اجرای آزمایشی، در قالبروش آموزش تفکر به
جلسه  نان نسبت به هرآشوند و واکنش فعال در فرایند یادگیری درگیر می صورتبهشد. در این روش کودکان 

                                                           
1. Piaget, j. 

2. information processing  

3. scaffolding 

4. Zone of Proximal Development 

5. documentary study 

6. personal document 

7. official documents 

8. phisical data 

9. archived research data 
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سال از دو  8-1کودکان  شامل پژوهش این آماری جامع گیرد.ارزیابی قرار می فردی مورد صورتبهآموزشی 
کودک  7نمونه شامل  ،واقع در شهر تهران بود. در این پژوهش 6971-79در سال تحصیلی  دبستانیپیشمرکز 

 روند انتخاب هر دو نمونهگیری هدفمند استفاده شد. پسر( بود. جهت انتخاب نمونه از روش نمونه 2 و دختر 2)
ن در جریان روند پژوهش قرار گرفتند و والؤ، مسدبستانیپیشبه این صورت بود که پس از مراجعه به مراکز 

سال را به  1تا  8خواسته شد کودکان در دامنه سنی  دبستانیپیشن آن مراکز والؤها، از مسضمن توجیه آن
 جهت برگزاری جلسه توجیهی برایتا خواسته شد  دبستانیپیشن مرکز والؤپژوهشگر معرفی کنند. از مس
ات آموزان جهت توضیح محتوای جلسدانش کنند. سپس جلسه توجیهی برای ولیوالدین، با پژوهشگر همکاری 

نامه آموزان خواسته شد تا فرم رضایتدانش رای کودکان برگزار گردید. از ولیب آموزش تفکر علمی و اهمیت آن
 زش تفکر علمی کودکان تکمیل کنند.کتبی را برای شرکت کودکشان در جلسات آمو

های پژوهشهای متعددی انجام شد. جهت تعیین محتوا و روند آموزش جلسات آموزش تفکر علمی، بررسی
ی را هایاند و در مورد محتوای تفکر علمی و آموزش آن مثالمعرفی تفکر علمی اشاره کردهانجام شده الزاماً به 

در  ،بنابراینای جهت آموزش تفکر علمی معرفی نشده است. اما بسته مدون و قابل استفاده ؛اندمطرح نموده
رهنمودها در تحقیقات اساس  که محتوا و روند جلسات آموزش بر مبنا بود این بر هدف بسته مطرح شده،

 کاربرد مفاهیم موجود در محیط اطراف و طبیعت جهت جمله این موارد شامل استفاده از  از طراحی شود.
ه ایجاد که بپردازی و مکالمات آموزشی در یادگیری مشارکتی بودن فضای آموزش، استفاده از داستان شفاف

کند. ایجاد شرایط پژوهش فعال مانند ترغیب تحول درک و تفکر در کودکان کمک میزمینه انگیزشی و 
 جهت صتکردن فر تحلیل، کاربرد استدالل برگرفته از شواهد، مقایسه و فراهموتجزیهپرسشگری،  کنجکاوی

ثیر کاربرد راهبردهای فراشناخت مانند نظرات و بازنگری بر مراحل و أارائه توضیحات و پیشنهادات، اشاره به ت
 و )وود اندآموزش شناختی مطرح شده سازی دراز جمله ابزارهای مدل سازی و بازنمایی کهاز تجسماستفاده 
؛ 2162شوبل،  و ؛ لرر2166کریستنسن،  و ؛ لیبن، کستنسر2119؛ زیمرمن، 2111کالهر،  و ؛ لی2118اتفیلد، 

؛ 2162ویسنسکی،  و هملین ؛2162؛ روبسن، NRC ،2162؛ 2162بینز،  و ؛ بل، تزو، بریکر2166گاالگر، 
گرف، سژر و ورهاون، دیرون ؛2161ورایت،  دیکری ووایت، وندیجونچییر، دی؛ 2168کوهن، ؛ 2167داس، 
استرهاس،  پیشنهادات پژوهش رهنمودها و با توجه به ،یتدر نها .(2167الدر،  و ؛ پاول2167؛ تسون، 2165
این  .است تنظیم شده باشد،میمحتوای جلسات شامل مباحثاتی بین مربی و کودک  ،(2168سودین ) و کربر

پیشنهادات شامل طرح آزمایشاتی در مورد طبیعت و محیط اطراف کودکان است که ممکن است در شرایط 
 ها مواجه نشده باشند. کودکان باید در مورد آزمایشات فکر کرده وبا آن روزمره به شکل سؤاالت مطرح شده
و برای پاسخ خود استدالل داشته باشند. در محتوای برنامه آموزشی  نمایندنظر خود را در مورد آزمایشات بیان 

پس از  ،(2168سودین ) و استرهاس، کربراز برخی سؤاالت پژوهش  طراحی شده در پژوهش حاضر
طبق  راضافه گردید. سؤاالت بدیدی نیز سؤاالت ج سازی با فرهنگ ایرانی استفاده شده است، همچنینمتناسب

جوگری وتا کودکان بتوانند جست شدهمراه با ترسیم تصویر بر روی تخته طراحی  نظریه کوهن در قالب داستان
علت انتخاب روش آموزش به سبک  گیری نمایند.را بیاموزند، طرح فرضیه و استدالل نموده و نتیجه
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برقراری ارتباط این کودکان با فضای آموزش و ایجاد نوعی بازی ذهنی میان  ،گویی و طرح تصویرداستان
ها در جلسات ابتدایی شامل بررسی نحوه انجام آزمایش با استفاده از انتخاب پژوهشگر و کودک است. داستان

 تر شده وها گستردهیک روش برای رسیدن به نتیجه است و در جلسات بعدی با پیشرفت کودکان، داستان
 صورت بود که پس شوند. روش اجرا بدینمطرح می قالب بررسی شرایط بین دو روش آزمایش، آزمایشات در

کید بر نقش أاساس نظریه ویگوتسکی در رویکرد سازاگرایی اجتمایی که ت پاسخ کودکان، براز طرح داستان و 
پژوهشگر از طریق مباحثات در هر جلسه آموزشی، به  گیری فرایندهای عالی تفکر دارد،حمایتی در شکل

واسته از کودکان خکند. های نظریه کوهن کمک میطبق مؤلفه تفکر علمی بر ارتقاگیری و شکل درکودکان 
 تا با اطالعاتشده پرسشگری نمایند  جوگر اطالعات الزم باشند و در مورد مسئله طرحوجست که شودمی

طالعات در طی مباحثه، ا نقش حمایتی ایفا کرده و پردازی کنند. پژوهشگرفرضیهبیشتری، شروع به فکر و 
ا مقایسه نموده و ب شده نماید. در ادامه کودکان شرایط مطرح شده را با اطالعات کسبکودکان را تکمیل می

اند و در این کشاستدالل می و پژوهشگر نتیجه کودکان را به بحث ،شوند. در نهایترو میهاستنتاج جدیدی روب
 های خود، جهتعالوه بر تجسم پاسخ کنند. همچنین به کودکان فرصت داده شد تاگو میومورد با هم گفت

 د.نیز بر روی تابلو ترسیم کنن های خود راایجاد بازنمایی و همراهی آنان در فرایند، اشکالی مرتبط با گفته
 فتهو جلسات طراحی شده از روایی محتوایی استفاده شد. نظرات  هاجهت تعیین روایی محتوایی داستان

لمی، ها با تفکر عشیوه آموزش به روش مباحثه و طرح تصویر، میزان ارتباط مؤلفه ن در موردانفر از متخصص
ق و ضریب تواف سال، ساختار کلمات و شفافیت سؤاالت بررسی شد 1تا  8میزان سنجش تفکر علمی در سنین 

 CVIن و شاخص انتایج بررسی متخصص بود. 7/1 ها و مدل طراحی شده تقریباًلفهؤمتخصص در مبین افراد 
 نشان داده شده است.، 6در جدول 

برای محتوای برنامه آموزش تفکر  CVIاالت و ضریب ؤنظر متخصصان در مورد س -3 جدول

 علمی
  CVI ن و نمرات اعمال شدهاکد متخصص سؤاالت

3 3 1 8 3 

کر های تفشده را تا چه میزان مرتبط با مؤلفه ها و سؤاالت مطرحداستان
 دانید؟علمی می

 تأیید 5/1 7 7 7 7 9

لمی ع شده را تا چه میزان برای سنجش تفکر ها و سؤالت مطرحداستان
 سال مناسب هستند؟ 1تا  8در سن 

 تأیید 6 9 9 9 7 7

تا چه حد شفاف شده مطرح شده را  ها و سؤالت مطرحساختار داستان
 دهید؟و قابل درک تشخیص می

 تأیید 6 7 9 7 7 7

)مباحثه و طرح تصویر( را تا چه میزان مناسب  به روش شیوه آموزش
 دانید؟می

 تأیید 6 7 7 7 9 7

 ه شده است.ئسال ارا 8-1تفکر علمی به کودکان خالصه محتوای کل جلسات آموزش  ،2در جدول 
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 آموزش تفکر علمی خالصه محتوای جلسات -3 جدول
 موضوع جلسه جلسه

 آسای رشد درختانداستان کشاورز و داروی معجزه اول
 هاو افزایش امتیازات آن دبستانیپیشداستان کودکان  دوم
 داستان مربی و آموزش عبور از خیابان سوم

 داستان مادر و داروی مراقبت از دندان کودکان چهارم
 مو ریزشداستان داروساز و شامپو  پنجم
 های درمان کودکانحلداستان پزشک بیمارستان و راه ششم
 هایشانها و باغچهداستان مادربزرگ هفتم 
 دبستانیپیشداستان افزایش عالقه کودکان به مرکز  هشتم

 اما شاید به شکل سؤاالت مطرح ؛کار دارندای است که کودکان با آن سروها مربوط به شرایط روزمرهداستان
نحوه رشد و نگهداری از گیاهان و  ها شاملمحتوای داستان ،خالصه طوربهها مواجه نشده باشند. شده با آن

و بررسی  بستانیدپیشاثر یا مضر باشد، عوامل مؤثر موفقیت در تکالیف تواند بیبررسی احتماالتی است که می
بهداشت شخصی و مراقبت از مو و دندان، تفاوت شود، شرایط عنوان شرط الزم منظور نمیعواملی است که به

های آموزش در آب شور و شیرین و شرایطی که ممکن است در آبیاری گیاهان ایجاد کند، بررسی روش
 دارویی در رابطه با کودکان است.های غیرانتفکرات یک پزشک در مورد درم و دبستانیپیش

 عنوان نمونه تشریح سه جلسه آموزشی به
 آموزشجلسه اول 
 ویاما  ؛های زیادی وجود داشتبه سرزمینی دور سفر کرد. در آن سرزمین سرسبز درختان و گل ،کشاورزی

تواند یکاری ماند. کشاورز فکر کرد که چهتعجب کرد که چرا درختان این سرزمین کوچک هستند و رشد نکرده
 هکاینانجام دهد تا درختان رشد کنند، دارویی ساخت و اسم آن را داروی معجزه رشد درختان گذاشت و برای 

اثر دارو را امتحان کند آن را به پای درختان ریخت و به خانه برگشت. بعد از مدتی دوباره به سرزمین دور سفر 
آسایی که او به این نتیجه رسید که فقط دارویی معجزهاند. ها قد کشیده و بزرگ شدهکرد و دید که تمام درخت

باعث رشد درختان شده و به تمام کشاورزان پیشنهاد داد که برای رشد درختان فقط کافی است از  ،ساخته
 آسای او استفاده کنند. آیا آزمایش درستی انجام داده است؟ چرا؟داروی معجزه

 جلسه دوم 
ها در تکالیف پایین بود. در این چون امتیازات آن ؛کودکان ناراحت بودند ،دبستانیپیشدر یک مرکز 

دبستانی حدس زد که شاید رنگ دیوارها به این رنگ تمام دیوارها خاکستری بود. مدیر پیش دبستانیپیش
 هک موضوع ربط داشته باشد. فکر خود را عملی کرد و تمام دیوارها را رنگ آبی زد. بعد از مدتی متوجه شد

د ها تکالیف خود را بهتر انجام دادند. او به این نتیجه رسیکودکان خوشحال هستند و امتیازاتشان تغییر کرد و آن
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حل که آزمایش درستی انجام داده و به تمام مدیران پیشنهاد داد که اگر امتیازات کودکان پایین بود، تنها راه
 ؟ چرا؟ است درست بوده دبستانیپیشیر تغییر رنگ دیوارها به رنگ آبی هست. آیا آزمایش مد

 جلسه سوم 
. ور کنندعبم از خیابان ئخواهد به کودکان یاد بدهد که چگونه با توجه به عالمی دبستانیپیشمربی در یک 

دن شعر با محتوای های رنگی و خوانعکس در ذهن دارد. استفاده ازرا روش آموزش از دو نوع متفاوت وی 
س کند و پهای رنگی را امتحان مییعنی استفاده از عکس ،اول مربی هست. مربی روشنظر آموزشی که مورد

ی نتیجه . مربنمایندعبور اند که چگونه از خیابان خوبی یاد گرفتهکند که کودکان بهاز یک هفته مشاهد می
شنهاد دیگر پی توان به کودکان آموزش داد و به مربیانمی تنها روش مناسبی است که ،گیرد که روش اولمی
 ؟ چرا؟است مربی درست بوده آیا آزمایش های رنگی استفاده کنند.دهد که برای آموزش فقط از عکسمی

 هایافته
سال  1تا  8 کودک شامل دو دختر و دو پسر چهارزمایشی در سه جلسه که با آنتیجه اجرای  ،در این مطالعه

 انجام شد، به تشریح ارائه شده است.
آسا، هر چهار کودک موضوع طرح شده در مطرح شده درباره کشاورز و ساخت داروی معجزه*در داستان 

تان زیرا درخ ؛نظرشان آزمایش به درستی انجام شده بودو به کشاورز و رشد درختان را متوجه شدند مورد سفر
 تنها 6( و پسر 2 و 6) دانستند رشد درختان مستلزم چه شرایطی هست. دختراما کودکان نمی ؛بزرگ شده بودند

مورد شرایط مراقبت  ( به هیچ عاملی در2ضرورت وجود آب برای نگهداری از درختان اشاره داشتند و پسر )به
م استفاده عد از درختان اشاره نداشت. بعد از اطالعات تکمیلی پژوهشگر و مباحثه درباره چگونگی رشد درختان و

احتماالً در  کهاینیات و استنتاجات جدیدی داشته باشند. از جمله دارو برای تمام درختان کودکان توانستند فرض
از  استفاده کهاینتأمین شده است و  -آب، نور و خاک مناسب -زمان نبود کشاورز شرایط مراقبت از درختان

 ممکن است باعث شود درختان بسوزند و یا میوه ندهند. ،دارو برای سایر درختان
را زی ؛درستی انجام شده بودنظرشان آزمایش بهو بهکودک متوجه شدند  چهارهر  *موضوع داستان دوم را

 چالشی ،عدم ارتباط رنگ دیوار و بهبود امتیاز ،در این داستانبودند و امتیازات بهتر شده بود، کودکان خوشحال 
برانگیز  ( سؤال6( و پسر )6استفاده انحصاری از رنگ آبی برای دختر ) این، جودو برایشان ایجاد نکرده بود. با را

های مختلف را پیشنهاد دادند. بعد از مباحثه و اطالعات جدید کودکان نتایج جدیدی را بود و استفاده از رنگ
رنگ  کهیناکودکان باید برای انجام تکالیفشان تالش بکنند و وقت بگذارند و یا  کهاینبیان کرده از جمله 

را انجام  یکردناما الزم است تکالیف حل ؛تر بشوندشود خوشحالدیوارها باید قشنگ باشد، رنگ شاد باعث می
 بدهند تا ازمربی امتیاز بگیرد.

درستی انجام شده و استداللشان این بود که کودکان آزمایش به که کودک بیان کردند 9*در داستان سوم، 
 شاید دلیل که این ( پاسخ داد آزمایش خوبی نبود، به6. تنها، دختر )عبور کننداز خیابان  اند که چگونهیاد گرفته
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ع بگیرند. بعد از اطالعات تکمیلی توسط پژوهشگر و مباحثه درباره این موضو توانستند یادکودکان با شعر نیز می
ربی مداشته باشیم، کودکان به نتیجه رسیدند که  اطالعات کاملی که الزم است برای انتخاب بهترین روش،

ترین روش اعالم کند. همچنین بیان نمودند که عنوان مناسبنباید قبل از امتحان روش دوم، یک روش را به
ا هایی رجز این دو روش نیز وجود داشت و توانستند فرضیات و روشهای دیگری بهاستفاده از روشامکان 

مایشی عنوان یک روش آزرا بهنقاشی و همچنین ساخت ماشین و خیابان با استفاده از کاغذ رنگی مانند کاربرد 
 ان کنند.بی

( که روایی 6978محتوا و جلسات آموزش، با استناد به کتاب جانسون و کریستنس ) یابیاعتبارجهت 
های جربهنظرات، افکار، احساسات و تمعنا که پژوهشگر کیفی پس از اجرا نقطه بدین .کندتفسیری را معرفی می

ای و بررسی تجربیات کودکان گوی راستا این درکشد. کنندگان را درک و در گزارش خود به تصویر میشرکت
 سات آموزش حضور پیدا کردند ولاین موضوع بود که به مرور و در طی جلسات، آنان با اشتیاق بیشتری در ج

نظر باشد که ممکن است در ابتدا شرایط ارائه شده برای آنان عجیب به شاید این موضوع به این خاطر بوده
شرفت با پی عالوههرسیدند. باما در طی فرایند آموزش و مباحثات مسئله شفاف شده و به نتیجه می ؛برسد

اربرد با کها ها واکنش نشان داده و در مواجهه با داستانتر از موارد ارائه شده در داستانجلسات، بسیار گسترده
ؤال س های مطرح شده در آزمایشات را زیرلفهؤتر شروع به نقادی کرده و متفکر انتقادی، در مراحل پیشرفته

ر مورد هایی جالبی دبردند، همچنین با توجه به رشد تفکر خالق در آنان، توانستند برای تحقق نتیجه، ایده
 نظر داشتند.ها با هم تبادلها نشده بود و در مورد آنای به آناشاره شرایط ارائه شده مطرح کنند که قبالً

دبستانی همچنین بعد از اتمام جلسات آموزش تفکر علمی، بر طبق گزارش مربیان، کودکان در انجام تکلیف پیش
کردنی و مقایسه بود و نیاز به صبوری و دقت و تفکر در طی انجام  حل ،کردنی که شامل مواردی همچون جور

 ت، عملکرد بهتری داشتند. تکالیف داش

  گیرینتیجهبحث و 
 -توان مراحل آموزش فرایند تفکر علمیمی ،دست آمدههای انجام شده و نتایج بهاساس بررسی بر

ودکان در ک -ها و شواهد، استنتاج و بحث و استداللتحلیل و مقایسه دانستهوگری و کاوش، تجزیهجووجست
 تببین نمود:دبستانی را به شرح ذیل پیش

اوشگر ک ابتدا باید به کودکان آموزش داده شود که به چه شکل ،با توجه به مراحل ذکر شده در تفکر علمی
اطالعات  جوگروبرانگیز، کودکان باید بیاموزند تا جست های چالشمعنا که بعد از طرح داستان بدین .باشند

؛ ی کردیست کودکان را درگیر سؤاالتبامی ،نمایند. بنابراینالزم باشند و در مورد مسئله طرح شده، پرسشگری 
ه شرایطی چ نظرتاندوم به در طرح داستان رشد درختان مستلزم چه شرایطی است؟ یا باید بدانیم کهایناز جمله 

تواند صرفاً با باید وجود داشته باشد که کودکان امتیاز بیشتری بگیرند؟ همچنین در داستان سوم آیا مربی می
از  جز این دو روش، بتواندبه آیا ممکن بود مربی کهایناستفاده از یک روش متوجه بشود کدام بهتر است؟ و 

  های دیگری نیز برای آموزش استفاده کند؟روش
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چه نآ معنا که اطالعات موجود را با بدین .تحلیل نمایندوکودکان باید آموزش ببیند تا تجزیه ،در مرحله دوم
آسا در مقابل شرایط الزم برای مراقبت از از یک داروی معجزه جمله استفاده شود، ازها طرح میکه در داستان

گرفتن و نحوه رفتار مربی در مقابل انتخاب  یوار در مقابل شرایط اصلی امتیازحل تغییر رنگ دراه درختان،
های یسازگیر فرضیهاین شرایط ذهن کودکان در یند. دررویکرد مناسب مورد مقایسه قرار داده و بررسی نما

وارد برخی م ،یا حتی ممکن است ها تمام موارد در نظر گرفته نشده است ودر داستان شود که احتماالًجدید می
کودکان با کمک پژوهشگر وارد مرحله  باشند. در ادامه مطرح شده در آزمایش مانع رسیدن به نتیجه مطلوب

گیری کودکان باید بتوانند با کمک مربی این نتیجه ،شوند. در این مرحلهنامیده می «استنتاج»شوند که سوم می
ها صحیح بوده است؟ در راستای آموزش مرحله آخر که داستان را داشته باشند که آیا روش آزمایشگران در

درباره دالیل  ه وها وارد مباحثه شدبایست در مورد پاسخ کودکان با آنبحث و استدالل است، مربی می
مباحثه  ،گو کند. در داستان اولوها بحث وگفتاعتماد و یا دقیق از زبان کودکان و چرایی نتایج از نگاه آنقابل

ت راهم شده اسبرای رشد درختان ف شرایط حتماً ،کشاورز نبودرود که احتماالً در زمان صورت پیش می این به
اگر هم این دارو برای این درختان مفید بوده باشد، از کجا بدانیم که برای تمام درختان  ؛که رشد کافی داشتند

ها شود که اگر صرفاً رنگ دیوارها شاد باشد، امتیازات بچهاین بحث مطرح می ،مفید هست. در داستان دوم نیز
های جای رنگ آبی، از رنگبه توانمی ،ثیر داشته باشدأدیوارها در روحیه کودکان ت اگر رنگ و کندتغییر نمی

وش بدین شرح که اگر از ر .شونددرگیر بحث و استدالل می ،مختلفی استفاده نمود. همچنین در داستان سوم
خوبی یاد بگیرند و این موضوع نیز باید از طرف مربی در ممکن بود کودکان به ،شدخوانی نیز استفاده میشعر

جز این دو روش نیز وجود داشت و برای اعالم های دیگری بهاز روششد که امکان استفاده نظر گرفته می
 گرفت. بررسی قرار می موارد نیز باید مورد ش آموزش آنبهترین رو

ساالن گرچه کودکان در مقایسه با بزرگچنین عنوان نمود که  بایدهای انجام شده در تبیین نتایج و بررسی
فسیر شوند اعتقاداتشان ت کنندهعنوان حمایتتواند بهکنند که میمی اغلب فقط به قسمتی از شواهد موجود توجه

میلر،  و کنند، مهارت ندارند )لیبنی ایفا نمیگرفتن متغیرهایی که نقش علّ ساالن در نادیدهبزرگ و به اندازه
شواهد استفاده ای هستند که در تفکر خود از نظریه و دانشمندان حرفه مثابهبهاما  .(2162؛ روبسن، 2168

 تحت درجه باالیی ازرا بالغ، هماهنگی تئوری و شواهد  یادگیرندگان که ها در این استتفاوت آنکنند. می
کر در پرورش تف ،بنابراین دهند.انجام می اساس معیارهای خواسته شده( بر کنترل آگاهانه )صریح، سازگار و

انش( در کنندگان دعنوان یادگیرندگان فعال )در مقابل دریافتکودکان خردسال را به ،علمی، الزم است مربیان
هد تا دها اجازه میهای متنوع برای کاوش و آزمایش دهند. چنین فرصتی به آنها فرصتنظر بگیرند و به آن

(. در آموزش 2112ارزش در جهت رشد فکری بپردازند )ویلسون، عنا و توسعه درک علمی معتبر و بابه ساخت م
گذارد و  های کودک احترامگاهی و حمایتی خود باید در این روند به تواناییمربی با توجه به نقش تکیهتفکر، 

ورکراتر،  و استقالل الزم را برای کشف طبیعت و تحقیق علم داشته باشد )بالندیول، ویتری به او اجازه بدهد تا
2167.) 
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داد که شناخت مفاهیم علمی کودک از میان نشان  ویگوتسکیراستا با باور های این پژوهش همیافته
د و دهرخ میمنطقه تقریبی رشد ها در بافت زندگی اجتماعی و با کمک فعال مربی در تجربیات روزمره آن

(، بر اهمیت نقش حمایتی 2162ویسنسکی،  و ؛ هملین2162)روبسن،  شودتفکر به سطح باالتر می موجب ارتقا
 کید دارد.أو سکوسازی مربی در فرایند آموزش تفکر علمی را ت

کمک نماید تا در طول  یادگیرندگانتواند به می آموزش تفکر علمی هایاین مطالعه نشان داد که فعالیت
از  های علمیش برخی از شیوهعلمی بررسی کنند، این شیوه آموز صورتبهفرآیند یادگیری، دانش بیشتری را 

ر ذهن چه دمقایسه شرایط جدید با آنتئوری، درگیر شدن در نقد و بحث،  صورتبهجمله کاوشگری اطالعات 
نتایج حاصل از مطالعه حاضر و مطالعات قبلی  دهد.تأکید قرار می تحلیل را موردوتجزیهدارند، بررسی شواهد و 

بته ها را درک کنند. الارتباط بین شواهد و توضیحات ارائه شده در مورد پدیده ،دهد که کودکان قادرندنشان می
بلکه الزم است  ؛تنهایی قادرند فرایندها را به شکل کامل درک کنندمربیان نباید تصور کنند که یادگیرندگان به

، NRC) با توجه به شواهد علمی و کمک مربی انجام شود جهت کسب درک عمیق از علم، آموزش مناسب
2162.) 

های فردی کودکان در آزمایش، ارزیابی شواهد (، تفاوت2169های مطالعه دیموند )اساس یافته همچنین بر
های فردی پیشنهاداتی را در مورد چگونگی بهبود آموزش تفکر علمی به شود. تفاوتو حیطه دانش مطرح می

بندی کرد: عملکرد اجرایی، موضوع اصلی دستهتوان در سه های فردی را میدهد. تفاوتکودکان ارائه می
اختی پذیری شنهای فضایی. عملکرد اجرایی شامل بازداری، حافظه کاری و انعطافزبانی و توانایی توانایی

 اسمیت، و برایسنرسد )گرون، نظر میدشوار به دبستانیپذیری شناختی در کودکان پیشاما انعطاف؛ است
 .کنندیهای آموزشی موفقیت بیشتری کسب مدر تمام زمینه (. کودکان با عملکرد اجرایی پیشرفته، تقریبا2115ً
های دیداری با این ایده که با چالشهای عملکرد اجرایی که ممکن است از یادگیری پشتیبانی کنند، ویژگی

د، )دیمون تا نوعی بازی ذهنی داشته باشنددهد کودکان را در شرایطی قرار می ،جدید مواجه و متمرکز شوند
و آزمایش و ارزیابی (. نشان داده شده است که عملکرد اجرایی، دستور زبان و واژگان به بررسی هر د2169

ای مشابه، مطالعاتی با (. در مطالعه2161گراف، سژر و ورهاون، دیر)ونشود کودک مربوط میشواهد در مهد
، سژر، )واژنولدمشارکت ذهنی، کالمی، خواندن، درک و واژگان در آزمایشات  تر نشان داد کهکودکان بزرگ

و توانایی فضایی با عملکرد با اجزای اصلی استدالل  مسئلهحل( و رابطه کنترل بازداری، 2167کلیمنز و ورهاون، 
ش علمی با نقهای زبانی در تفکر (. اهمیت توانایی2167علمی رابطه دارد )میر، سودین، کربر و سوییپرت، 

های (. چگونه این توانایی2117شود )هپگود، مگنسن و پالینسر، نوشتار در کاوش کودکان مشخص می
فردی  هایشناختی و فضایی در یادگیری نقش دارند. با توجه به دامنه دانش، مطالعاتی در مورد تفاوتزبان

هنر متفاوت باشد و  د از نجوم تاتوانگرچه دامنه دانش مربوط به دانش تخصصی میصورت گرفته است. 
عنوان ابزار های کالمی بهوظیفه توانمندی ،حال این کننده عملکرد در آن سخت است، باشناسایی عوامل تعیین

 و تکنولوژی در دانشجویان کارشناسی حائز اهمیت شناسی، فیزیکارتباطی در دامنه دانش از جمله دانش زیست
 (.2165، ورهاوندیرگراف، سژر و وناست )
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(. 2168کردن مسائل است )لیبن و میلر،  های شناختی، نحوه حلهای تفکر علمی در زمینهیکی از کاربرد
یابی نوعی از هوش است که در بافت کودکان و در تعامل با محیط اطراف حلیادگیری و راه ،از نگاه ویگوتسکی

کند یرود و اکتشاف کمکی را ترغیب ممدل ویگوتسکی از یادگیری اکتشافی مستقل فراتر می ،رخ دهد. در واقع
حل دهد تا کودک به کشف راهارائه میتوضیح و مثال  ،توجه به منطقه تقریبی رشد کودککه در آن مربی با 
از تجربه داشتن دهد تا کودکان در کشف علم درگیر شوند و (. این روش اجازه می6979دست یابد )برک، 

های اولیه کودک نمایش نادرست از جهان باشند، در گرو تجربیات حتی اگر ایده ؛لذت ببرند العادههای فوقایده
توان مطرح نمود که آموزش (. می6759کنند )داک ورث، مراتب عمق بیشتری پیدا میشوند و بهاصالح می

است.  لئارو شدن با مسهتوانمندی کودکان در روب ارتقاگیری فرایند عالی تفکر و نوعی شکلتفکر علمی به
ه کودکان برانگیز ک هایی در قالب سؤاالت چالشبیان داستان تفکر علمی با ارتقاطراحی بسته آموزشی جهت 
 توانند طرح سؤال داشته باشند وکردن مسائل، خودشان می جای حلها شده و بهدرگیر شرایط متفاوت داستان

د، شونیک فرد توانمند درگیر بحث و استدالل و نتیجه می 6توجه به نظریه سازاگرایی و با مشارکتهمچنین با 
 .کمک نماید تواند به ایجاد درک باالتر و رشد شناختی کودکانمی

هایی همچون نمونه آماری و نبود ساختار و چهارچوب شفاف و مشخص با محدودیت این مطالعه در انجام
مناسب  هایبنابراین تعمیم نتایج فقط در صورت انجام پژوهش ؛آموزش تفکر علمی مواجه بوده فرایند ئدر ارا

با توجه به نقش تفکر علمی که از سنین  ،شودپیشنهاد می پذیر خواهد بود.های آماری متنوع امکانبا نمونه
دگان دچار یادگیرن تربیشحائز اهمیت است و  مسئلهحلهای شناختی از جمله یادگیری کودکی در کسب مهارت

 . درمالحظه قرار بگیرد مانده است موردها باقیور پژوهشک مشکل هستند، نحوه آموزش تفکر علمی که نقطه
 ایجاد مشاهدات واقعی، فرایند جمله از های دیگر یادگیری تفکر علمیها و مدلبرخی روشتوان می ،راستا این

همچنین از طرفی نحوه آموزش مناسب تفکر  بررسی قرار داد. موردها در محیط را آوری دادهمعتحقیق و ج
ها در دوره ر آناگ ،توجهی مربیانناشناخته است و با توجه به نقش قابل دبستانیپیشعلمی برای مربیان دوره 
 احیوجود دارد. طر یعلّ های عملی مناسب دسترسی نداشته باشند، یک فقدان واقعآموزشی خود به تکنیک

لمی ع دهد تا با شناخت بیشتر نسبت به تفکرها این امکان را میوضوح به آنیک بسته آموزشی در این زمینه به
 آموزش مؤثرتری داشته باشند. 
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