
 

 

زمینه سازی برای تفکر پژوهشی و نیز گسترش رویکرد 

نوجوانان مسلماً دستاوردها پژوهش مدار در میان کودکان و 

ای را دربرخواهد داشت. مهمترین موردی که و نتایج بهینه

توان در بحث فلسفه تربیتی وجود فعالیتهای تحقیقی به می

؛ این است که در گام اول با زمینه سازی آن اشاره کرد

مناسب و فراهم آوردن لوازم اندیشه، در حقیقت آزادی، 

کودکان و نوجوانان تقدیم  استقالل و فرصت ها را به

تقویت خطرپذیری فکری و رویارویی با معماها، ،کنیممی

دادن مسئولیت ذهنی به کودکان و نوجوانان که به دنبال 

،  115پژوهشنامه آموزش).پاسخ بروند، آغاز تفکر پژوهشی است

 ( 32ص

و نوجوانان شده  ها باعث تفکر بیشتر کودکانهمین پرسش

انجامد و به مرور ، فهمیدن و آگاهی بیشتر میو به دانستن

گیرند که برای رسیدن به حقایق و مفاهیم زمان یاد می

نباید نسبت به اتفاق ها و پدیده ها ی اطراف بی تفاوت 

های متعددی در ذهن داشته و با باشند بلکه باید پرسش

  روحیه ی نوگرا، پرسشگران خوبی باشند

. مهارت ، پرسش استکلید ورود به هرفعالیت پژوهشی

 فعالیتهای بنیادین و پرسشگری یکی از مهارتهای پایه

 علیه صادق امام . شود می محسوب خودآموزی و پژوهشی

 پرسش آن کلید که است قفلی علم»: فرمایند می السالم

  «.است

 هدف از پرسش
می پرسش ها همواره باید هدف دار باشند. غالباً از پرسش 

توان برای ارزشیابی میزان آموخته ها استفاده کرد. اما هدف 

های اختصاصی و گوناگون دیگری هم وجود دارند که در 

 زیر فقط به تعدادی از آنها اشاره می شود.

 بر انگیختن عالقه یا کنجکاوی -

 هدایت تفکر در مسیر معین -

 به چالش کشاندن -

 مرور آموخته ها -

 ت انجام یک فعالیتسازماندهی یا هدای -

 تشویق برای تأمل بر یادگیری -

 الگوسازی برای پرسش کردن و تفکر -

 تشویق به طرح سوال های بیشتر -

 (7، ص 1211) گادینو، برانگیختن حس جستجوگری -

راه كارهايي براي سوق دادن كودك به سوي 

 پژوهش
، که در بسیاری از فعالیت های گروهی کودکان و نوجوانان

به خود بگیرند ، به « پژوهش » موارد می توانند رنگ و بوی 

در زمین فکر و اندیشه ی یادگیرندگان مثابه کاشتن دانه 

 (11،ص1217)رئوف، .هستند

یک راه بسیار مؤثر برای وادار کردن عضو به تفکر عمیق تر، 

 استفاده از رویکرد فلسفی پرسش کردن است.
 (11،ص1211)گادینو،

ق علمی و غالباً بخش پرسش کردن به منزله هسته تحقی

. طرح سؤال های هوشمندانه و اصلی توضیح دادن هاست

تفکر برانگیز نقش بسزایی در پیشرفت یادگیری دارد. یا به 

؛ اساس یادگیری پژوهش عبارتی که قبالً نیز اشاره شده

های تفکر محور بر پرسشگری استوار بوده و به رشد مهارت

 (  11، ص  1211، )غنی. انجامدمی

در این میان برای تقویت روحیه پرسشگری در بین کودکان 

 ؛ادو نوجوانان راهکارهای زیر را می توان مورد بررسی قرارد

مربی که هنر پرسش کردن دارد ، اعضا را از لحاظ فکری و 

دهد. پرسش ها، محرک گاهی عاطفی تحت تاثیر قرار می

های بحث کردن و فکر کردن واقع می شوند و در زمینه

شناختی به اعضا کمک می کنند. برای آنکه پرسش ها 

 مناسب و اثرگذار باشند:

وی پرسش های چند پرسش را از قبل طراحی کنید. ر -

چالش بر انگیز بیش تر متمرکز شوید. با این کار اعضا برای 

 رسیدن به اعتماد به نفس آماده می شوند.

به جای آنکه تعداد زیادی پرسش بسته و از نوع تستی  -

 مطرح کنید ، روی چند پرسش باز متمرکز شوید.

 هر بار فقط یک پرسش را مطرح کنید. -

بدهید. به عنوان مثال ؛ می  به اعضا فرصت پرسش کردن -

توانید جسم یا شیئی را روی میز قرار داده و از آنها بخواهید 

درباره آن شی سؤال بنویسند و یا درباره آن پرسش کرده و 

 بحث کنند.

به اعضا فرصت فکر کردن بدهید. یادتان باشد که آنان ،  -

 دیرتر از ما پاسخ ها را می یابند.

 می ایجاد شما ذهن در سوالی چه لیوان این :مثال: مربی

 کند؟

ز آن می نوشیم ا که آبی طعم بر لیوان جنس: عضو      

 تاثیر دارد؟

 می را جواب کسی آیا است، جالبی بسیار سوال: مربی      

 داند؟



 

 

پرسش ها در چنین محیطی به موضوعات بسیار مختلفی 

گذارند. اعضا یاد شوند که بر زندگی ما اثر میمربوط می

توان حل کرد، برخی به گیرند که بعضی از مسائل را میمی

طور موقتی قابل حل اند و بعضی، راه حلی ندارند. نمونه 

  از این قبیل هستند.پرسش های بحث برانگیز 

 آیا همه جانداران صاحب عقل اند؟ -

به این معناست که رفتار نامناسب « متأسفم »آیا گفتن  -

 باید فراموش شود؟

 روش هایی برای تشویق اعضا به سؤال پرسیدن:

با دقت و با دید مثبت به حرف وقتی اعضا سؤال می کنند  -

های آنان گوش بدهیم. اظهار نظر مثبت مربی و همچنین، 

 خواستن پاسخ از اعضای دیگر، می تواند کارساز باشد.

توانیم از اعضا بپرسیم: با انجام این فعالیت، چه نوع می -

سواالتی در ذهن شما پیدا شد؟ از این متن چه سؤاالتی 

ه کردن به این وسیله یا شی چه دارید؟ از توجه و یا نگا

 سؤاالتی در ذهن شما پیدا می شود؟

سؤال های فکری، از این قبیل ارائه دهیم: به نظر شما  -

نویسنده چه چیز را می خواهد بگوید؟ به نظر شما مخترع از 

 اختراع این وسیله چه هدفی داشته است؟

که با ورود در آنها مهارت اعضا از بازی ها و فعالیت هایی  -

 در طرح سؤال زیاد می شود استفاده کنیم.

از هر پدر و مادری که بپرسید ، به شما خواهد گفت که 

فرزندانشان سؤال های زیادی و گاه پیچیده ای می پرسند. 

اما ممکن است این کار را در برخورد با دیگران و یا مدرسه 

می توانیم اعضا را به سؤال نکنند. با استفاده از نکات زیر، 

 پرسیدن تشویق کنیم.

 پرسش های خود را گوناگون و جالب کنیم. -

در ضمن اجرای فعالیت جایی برای سؤال پرسیدن منظور  -

 کنیم.

به جای طرح سؤال می توانیم جواب ها را به اعضا بگوییم  -

 و از آنان بخواهیم برای آن جواب ها سؤال طرح کنند. 

را که توسط اعضا پاسخ داده شده اند، در پرسش هایی  -

 فضای مرکز و در معرض دید آنان نصب کنیم.

 از پرسش های اعضا برای بحث استفاده کنیم. -

سؤال هایی را مطرح کنیم که اعضا باید در خارج از مرکز  -

 آنها را بررسی کنند.

بازی ترتیب بدهیم. یا به عبارتی دیگر از  ،با پرسش ها -

 ی تلفیقی در این خصوص استفاده نمایید.فعالیت ها

آغاز می شود . پرسش اساس پژوهش « پرسش » پژوهش از

بوده و موفقیت هر پژوهشی منوط به نحوه ی پرسشگری 

 بنیادین و . مهارت پرسشگری یکی از مهارتهای پایهاست

 .  شودمی محسوب خودآموزی و پژوهشی فعالیتهای

 منابع 
 1211، : فاطمی. ترجمه حسین دانش فر.تهران. پرسش کردنگادینو، سالی

 1217،  51مدیریت مدرسه  -. پژوهش های دانش آموزی. رشد، علیرئوف

ه اصول و قواعد فعالیت های پژوهشی کودکان و نوجوانان ، . جزو، رضاغنی

 1211کانون پرورش فکری ) مدیریت پژوهش ( ، 

 1217، 115پژوهشنامه آموزشی ، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 

 
 

 48، پ 06مشهد مقدس، خیابان امام رضا)ع(، امام رضا )ع( 

 11813033 -11833436تلفن:   
Peyrovan-zahra.com 

Peyrovan.zahra@yahoo.com 

 

 

 مهارت رپسشگري رد كودكان

 

mailto:Peyrovan.zahra@yahoo.com
mailto:Peyrovan.zahra@yahoo.com

