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Abstract  
The purpose of this study was to determine the effectiveness of Strategic Teaching of 
Thinking on academic buoyancy of elementary students. The research method was semi-
experimental and its design was pre-test and post-test with control group. The population of 
the study consisted of all 5th grade elementary school students in Marand city. The sample 
group was selected using cluster random sampling. The subjects of this study were 64 people 
who were randomly assigned to the experimental group (32 persons) and control (32 
persons). The intended educational content was a package of Strategic Teaching of Thinking 
and colleagues. The experimental group received 16 sessions of 50 minutes of strategic 
thinking instruction, and the control group did not receive any training on thinking and did 
not go through the normal course of the class. Students' academic buoyancy was assessed 
with a questionnaire of Hossein Chari and Dehghanizadeh's. Academic buoyancy were 
evaluated in two stages: Pre-test and post-test. Research hypotheses were analyzed by 
covariance analysis the findings of the research showed that there is a significant difference 
between the mean scores of academic buoyancy in the experimental and control groups. In 
general, it can be stated that thinking teaching to students can strengthen academic buoyancy. 
These results suggest Strategic Teaching of Thinking as an effective teaching-learning 
method in educating self-taught students, which is the most important goal of education. 
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 تفکر بر سرزندگی تحصیلی اثربخشی آموزش راهبردی

 آموزان ابتداییدانش

  3نقی اقدسی، علی2نسب، سید داود حسینی1زهرا صاحبی

 شناسی تربیتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایراندانشجوی دکتری روان. 1
 شناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایراناستاد، گروه روان .2

  شناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایرانادیار، گروه رواناست. 3

 (18/09/1399؛ تاریخ پذیرش: 26/02/1398)تاریخ دریافت: 

 چکیده 

وزش ان ا تدایآ اجرا شرردر روش پژوهش هدف تعیین اثر خشررآ وزش ش راهدردت تر ر  ر زررر  دحآ تی رریشآ دا شپژوهش حاضررر  ا 
شآ و طرح یمه شتمل  ر کشیة دا شو زشن و پسون پیش و زای ضر ز وزش ان دختر پایة و زشن  ا حروه کنترل  شدر جازعة وزارت پژوهش حا

شدر و زشد آ شه ات ا تخاب  زتراده ا  روش  مش ه حیرت ت ادفآ خش شهر زر د  شدر حروه  مش ه،  ا ا هات این تیقیق پنجم زقطع ا تدایآ 
ستة  32 رر( و کنترل ) 32حروه و زایش )  رر  شد د که  ه روش ت ادفآ  ه 64 شآ زشرد  ظر،   شد در زیتشات وزش   رر( تخ یص داده 

ات وزش ش راهدردت تر ر را دریافت کرد د و حروه کنترل دقیقه 50جشسرررة  16وزش ش تر ر غریدآ و هم اران  شدر حروه و زایشرررآ 
وزش ان  ا پرزررشررنازة س را طآ کرد در زررر  دحآ تی رریشآ دا شحش ه وزش شررآ در زشرد تر ر دریافت   رد د و جریان دادت کاهیچ

و زشن ار یا آ و زشن و پسوزش ان در دو زرحشة پیش اده ار یا آ شدر زر  دحآ تی یشآ دا شچارت و دهقا آزر  دحآ تی یشآ حسین
هات و زایش و کنترل تراوس زعنادارت وزش ان در حروههات تیقیق  شرران داد  ین زیا نین  مراس زررر  دحآ تی رریشآ دا ششرردر یافته

تشا د زشجب تقشیت زررر  دحآ تی رریشآ و ان وزش ان زآتشان چنین دنشان کرد که وزش ش تر ر  ه دا شوجشد داردر  ه صررشرس کشآ زآ
ترین که زهم وزش ان خشدحردان،یادحیرت کاروزد در تر یت دا ش -شرررشدر این  تایآ، وزش ش راهدردت تر ر را  ه زةا ة یو روش یاددهآ

 کندر هدف تعشیم و تر یت ازت، پیشنهاد زآ

 وزش ان ا تدایآ، زر  دحآ تی یشآر وزش ش راهدردت تر ر، دا ش واژگان کلیدی:
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 مقدمه

شناسی، برای افزایش شادکامی و به حداکثر رساندن ، رویکردی تازه در روان1نگرشناسی مثبتروان

شناسی، همانا ارتقای بهزیستی افراد و زة نوظهور در روانهای انسان است. هدف این حوتوانایی

ها در جهت پیشگیری و اعتالی سالمت روان و های مثبت در افراد و تقویت آنشناسایی جنبه

(. سرزندگی 1390همچنین کمک به درمان در صورت وجود مشکل و اختالل است )حسینی قمی، 

 نگر است. تشناسی مثبیکی از موضوعات اصلی روان 2تحصیلی

های زندگی فرد است که بر تربیت و یادگیری ثمربخش و ترین دورهزندگی تحصیلی از مهم

های علمی نشیند و پیشرفتها به بار میها و تواناییگذارد و در آنجا لیاقتآمیز فرد تأثیر میموفقیت

ا، موانع و فشارهای هآموزان با انواع چالششود. اما در زندگی روزانة تحصیلی، دانشحاصل می

خاص این دوره )از جمله نمرات ضعیف، سطوح استرس، تهدید اعتماد به نفس در نتیجة عملکرد، 

ها آموزان در برخورد با این موانع و چالششوند. برخی دانشکاهش انگیزش و تعامل و ...( مواجه می

چاری و اموفق هستند )حسینآموزان در این زمینه نکنند، اما گروهی دیگر از دانشموفق عمل می

شناسی ها در زمینة روانترین نگرانیتوان گفت که یکی از مهم(. در واقع، می1391زاده، دهقانی

ای است آموزان برای مواجهه با مشکالت تحصیلی و مدرسهمدرسه، فهم چگونگی تالش دانش

توجه به سرزندگی تحصیلی را به شناسان تربیتی (. از این رو، روان1395)یاوری، درتاج و اسدزاده، 

آموزان با این تهدیدها و عنوان نوعی توانمندی در فراگیران در ارتباط با سازگاری بیشتر دانش

 ها مفید دانسته اند. چالش

بار به عنوان یک توانایی در (، سازة سرزندگی تحصیلی را برای اولین2006) 3مارتین و مارش

ها و گی تحصیلی به پاسخ مثبت، سازنده و انطباقی به انواع چالشآموزان مطرح کردند. سرزنددانش

و همکاران،  4شود، اشاره دارد )پوتواینموانعی که در عرصة مداوم و جاری تحصیلی، تجربه می

(. سرزندگی تحصیلی در نقطة مقابل فرسودگی تحصیلی است. فرسودگی تحصیلی در 2011

                                                           
1. Positive psychology 

2. Academic buoyancy 

3. Martin & Marsh 

4. Putwain 
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خستگی ناشی از الزامات مربوط به مطالعه، رشد حس و  هایی مانندهای آموزشی با ویژگیموقعیت

نگرش بدبینانه و بدون حساسیت نسبت به مطالب درسی و نیز احساس عدم شایستگی فردی در 

آموزان (. فرسودگی تحصیلی دانش2004، 1شود )شافلی و باکرامور درسی و تحصیلی مشخص می

 (. 1392وار، اثر منفی بر پیشرفت تحصیلی دارد )عظیمی، پیری و ز

آموزان پژوهشگران، سرزندگی تحصیلی را راهی مفید و ساده برای درک مفهوم بهزیستی دانش

( 1393(. بنا به گفتة مرادی و چراغی )1396آبادی، اند )فتحی و جمالدر بافت تحصیلی عنوان کرده

سرزندگی ست. آموزان اهای مورد توجه در سازگاری تحصیلی دانشسرزندگی تحصیلی از توانمندی

ها و های مهم در یادگیری موفق و ثمربخش است که باعث اثبات تواناییتحصیلی یکی از شاخص

(. سرزندگی تحصیلی، از عوامل مؤثر بر 2010، 2و شچت من شود )فریلیچهای علمی میپیشرفت

رتین و ها در موفقیت تحصیلی است )ماهای آنآموزان و از جمله توانمندیعملکرد تحصیلی دانش

دهد بین ( نشان می1395پور و خلیلی گشنیگانی )های پژوهش فرهادی، قدم(. یافته2008مارش، 

سرزندگی تحصیلی و درگیری شناختی رابطة مثبت و معنادار وجود دارد. به عبارت دیگر، سرزندگی 

تحصیلی ها و مشکالت زندگی شود که در چالشتحصیلی به عنوان نوعی توانایی در نظر گرفته می

(. همچنین از جمله عوامل یا استعدادهایی 1396آبادی، کند )فتحی و جمالآموزان کمک میبه دانش

شود، سرزندگی ها و فشارهای زندگی میکه موجب سازگاری افراد در برابر تهدیدها، موانع، سختی

چالی و (. فرامرزی، حاجی یخ1395اسدی، تحصیلی است )سلطانی بناوندی، خضری مقدم و بنی

دارند که سرزندگی تحصیلی به شکل صحیح آن سبب (، در این زمینه اظهار می1395شهنی ییالق )

دهد، زیرا افراد پیشرفت تحصیلی و افزایش خودکارآمدی خالق شده، انسان را به جلو سوق می

. شونددارای عاطفة مثبت تحصیلی بعد از درک مشکل، از آن عبور کرده، به راه حل متمرکز می

های هیجان با و رابطة مستقیم های مثبتهیجان با تحصیلی اند سرزندگیشده نشان دادهتحقیقات انجام
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؛ 2006، 2؛ انگ و هوان2009و همکاران،  1؛ کوهن2020)مارتین و مارش،  دارد معکوس رابطة منفی

و همکاران،  4آموزان است )کولماربین عملکرد تحصیلی دانش( و پیش2004، 3توگاد و فردریکسون

(. بر این اساس، سرزندگی 2018و همکاران،  6؛ احمدشفیع2019و همکاران،  5؛ هولیمن2019

افراد دارای سرزندگی تواند مسیر سرشار از چالش را مدیریت کند. تحصیلی متغیری است که می

کارآمدی تحصیلی باالتر انگیزش تحصیلی باالتری دارند و به آیندة تحصیلی خود امیدوارترند و خود

 (.1395کنند )یاوری، درتاج و اسدزاده، باالتری احساس می

در جامعة پیشرفتة کنونی این ادعا که وظیفة نظام آموزش، انتقال معلومات از نسل گذشته به 

کردن زمینة آینده است، دیگر معنایی ندارد. بلکه اساس نظام آموزش در قرن بیست و یکم، فراهم

(. 1390ت )ساقی و همکاران، و چگونه فکرکردن و چگونه یادگرفتن اس های آموزشیتجربی فعالیت

آموزان ها دانشهایی گنجانده شود که از طریق آنهای مدارس باید روشدر واقع، در برنامه

( در 1389نسب و همکاران )های چگونه آموختن را از طریق نظم فکری بیاموزند. حسینیقابلیت

 این زمینه بیان کردند:

شوند و نوآوری دائماً تجربه سرعت کهنه میهای درسی بهعصری که کتابدر »

ییر یابد. به عبارت دیگر، شود، اهداف نهایی و کلی تعلیم و تربیت ناگزیر باید تغمی

ادگیری یعنی جایگاه منفعل فراگیران در محیط آموزشی نتی تدریس و یای سهروش

بگوی نیازهـای تربیتی نسل حاضر و و تکیه بر پرکردن ذهن از اطالعات، دیگر جوا

ها آزادانه، خالقانه آینده نخواهد بود و برای تربیت صحیح فراگیران نیاز است، تا آن

 «.و نقادانه و به طور علمی بیندیشند

( مدارس مکان هایی هستند که کودکان باید در 2019) 7دی چیو، گورارد و سیبنا به گفتة سی

                                                           
1. Cohn  
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العمر هستند، بیاموزند. گرین ضمن انتقاد از هایی را که بااهمیت مادامها رفتار، مهارت و نگرش آن

تحمیل اطالعات به کودکان در مدارس، معتقد است که یک چارچوب آموزشی که بتواند با احساس 

ناکارآمدی و ناتوانی و اینکه کودکان احساس کنند که قربانی نیروهای کامالً فراتر از کنترل خود 

های درسی ر برای کودکان است. از این رو، آموزش تفکر یا اندیشیدن در برنامههستند، آموزش تفک

( منظور از تفکر 1388(. بنا به گفتة سیف )2019، 1ای به دست آورده است )بوشجایگاه ویژه

 شوند.های گذشته دستکاری و سازماندهی میفرایندی است که توسط آن یادگیری

توجهی به تحول ی و بین مجریان و معلمان بیشتر رواج دارد بیهای آموزشمتأسفانه آنچه در نظام

های آموزشی به رغم پذیرفتن های آموزشی است. رهبران نظامآموزان در فرایند فعالیتفکری دانش

کند، چندان رغبتی به این فرض که فکرکردن راه را برای آموزش بهتر و تحول علمی بیشتر باز می

های خشک و آموزان ندارند. آنان با اتخاذ روشفکری دانشهای تشویق و تدریس مهارت

آموزان کنند و در راه رهایی دانشناپذیر به نحوی از انجام وظیفة اصلی تربیتی شانه خالی میانعطاف

دارند. از مرحلة وابستگی فکری و رساندن آنان به مرحلة استقالل فکری و تولید اندیشه گامی بر نمی

(. 1390ها بوده است )شعبانی، های آموزشی همواره بهتر از عملکرد آنظامدر حقیقت، ادعای ن

( نظر خودشان را دربارة آموزش تفکر به کودکان به گونة زیر بیان 1391الهی و مصطفوی )فرج

 اند:داشته

فلسفیدن به معنای ادراک، تفکر، تحلیل، استنتاج، قضاوت، تعمیم و تخصیص، یکی »

ام تربیتی است. اگر فقدان مهارت های تفکر و تحلیل در های گمشدة نظاز حلقه

گیری مناسب از شود، ریشة آن به دوران کودکی و عدم بهرهبزرگساالن مشاهده می

گردد. در رویکرد فلسفه برای کودکان به این حلقة گمشده های فکری برمیآموزه

ن در سنین شود و با توجه به آن مهارت تفکر سنجشگرانة کودکااهمیت داده می

کند و دربارة افکار خودش  آموزد که چگونه فکریابد. کودک میمختلف، پرورش می

 «.و دیگران، اندیشه و قضاوت نماید
                                                           
1. Bush 
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است،  اشتباه زییچ چه و درست زییچ چه مییبگوها ( با این دیدگاه که به بچه2003) 1لیپمن

ی اکتشافی با یکدیگر خودشان وگوهاگوید که کودکان باید با درگیری در گفتمخالف است و می

در درک و فهم و عمل به آنچه باعث کاهش  آموزاندانش به کودکان برای به نتیجه برسند. فلسفه

آموزند که دربارة مسائل دنیای ها میکند. آنشود، کمک میخشونت و بهبود و افزایش آرامش می

وار برسند. بنا به های ناآگاه و طوطیخهای ما به پاسپیرامونشان بیندیشند، نه اینکه به کمک تشویق

ترین مخالف برنامة آموزش فلسفه برای کودکان آموزش سنتی است. در ( اصلی2020) 2گفتة میکاد

آموزان منتقل آموزش سنتی، آموزش از باال به پایین است، بدین معنا که معلم دانش را به دانش

آموزان ساخته شود، بلکه در گذشته لة دانشکند. دانش در آموزش سنتی قرار نیست که به وسیمی

 حل و فصل شده است و نباید تغییر کند.

لیپمن به عنوان استاد فلسفه با مشکل فقدان یا نقصان قدرت استدالل، قضاوت و داوری نزد 

مطالعات فراوانی را در تحلیل این مشکل و رفع  1970تا  1960رو شد و از دانشجویان خود روبه

سالگی 12تا  11. از نظر وی عامل و ریشة عمده این وضعیت را در دورة کودکی و سنین آن سامان داد

اند و به همین باید جست. دانشجویان امروزی در دوران کودکی از حیث توانایی تفکر پرورش نیافته

دلیل باید سبکهای آموزش دورة کودکی را متحول ساخته و سبک مبتنی بر حافظه را به سبکی مبتنی 

سازی، تحلیل مفهومی، استدالل، تفکر و پژوهش مبدل کرد. در مدارس باید به کودک قدرت مفهومبر 

نقد و داوری را آموخت و به اختصار، باید مهارت تفکر منطقی کودکان را افزایش داد )لیپمن، 

 اند:( در این زمینه گفته1387فرمهینی فراهانی، میرزامحمدی و خارستانی ) (.2003

سفه براى کودکان از سوى لیپمن و همکارانش مطرح شد. این برنامه در برنامة فل»

پى آن است که تفکر فلسفى را در کودکان فراهم آورد. لیپمن و همکاران او ادعا 

کنند که تفکر فلسفى به معناى صرف تفکر و استدالل نیست، بلکه مستلزم تفکر می

فلسفى، در واقع، محورهاى  دربارة تفکر است. لیپمن با درنظرگرفتن خصایص تفکر

اصلى آموختن فلسفه به کودکان را براى خود مشخص کرده است. اگر کودکان 

                                                           
1. Lipman 

2. Michaud  
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وجو ها را با شواهد جستبیاموزنـد که به بررسى سازوکار افکار بپردازند، تناظر آن

تأثیر  کردن مفروضات بدیل و سنجیدند، در پى جایگزیند، مفروضاتشان را بکاونکنن

هاى روزمره بررسى کنند، تفکر فلسفى را هر ا را با فعالیتهو روابط آنها باشند آن

 «.اندچند در سطوح پایین آن آموخته

دهد آموزش تفکر با بسیاری از نتایج مثبت همراه مطالب یادشده و مبانی نظری تحقیق نشان می

این خصوصیت  مندی از سرزندگی تحصیلی است. دارابودناست. از جمله این نتایج مثبت، بهره

شناختی و حتی سالمت جسمانی همراه شناختی، خود با پیامدهای مثبت برای سالمتی روانروان

آموزان و نیز تقویت متغیرهای توان با مطالعة آزمایشی این متغیرها در بین دانشاست. بنابراین، می

ها را از آثار مثبت ، آنایهای آموزشی و مداخلهآموزان از طریق برنامهمورد مطالعه در بین دانش

 فردی شناختی در کاراییهای مثبت رواناین ویژگی اهمیت به توجه با همچنین،مند کرد. یادشده بهره

آید. بنابراین، هدف پژوهش حاضر تعیین می نظر به متغیرها مهم این بررسی اجتماعی افراد، و

برای این منظور، باشد. ن میآموزااثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر سرزندگی تحصیلی دانش

فرضیة پژوهشی را که مقاله حاضر در تالش برای پاسخ به آن تدوین شده، این است که آموزش 

 آموزان تأثیر دارد.راهبردی تفکر بر سرزندگی تحصیلی دانش

 شناسی پژوهش روش

ن با گروه آزموپس -آزمونآزمایشی، طرح پیشها، نیمهپژوهش حاضر، برحسب نوع گردآوری داده

آموزان دختر مقطع ابتدایی پایة پنجم شهر کنترل است. جامعة آماری پژوهش مشتمل بر کلیة دانش

کردند. بر اساس گزارش مدیریت آموزش و تحصیل می 1397-98مرند بود، که در سال تحصیلی 

ود. برای نفر ب 2292و تعداد افراد جامعة آماری  75پرورش شهرستان مرند، تعداد مدارس ابتدایی 

ای استفاده شد. به این ترتیب که برای جلوگیری گیری تصادفی خوشهانتخاب نمونه، از روش نمونه

های آزمودنی، دو مدرسه از بین مدارس ابتدایی شهر مرند انتخاب شدند. از تبادل اطالعات بین گروه

بودند. سپس از  مدارس مذکور از لحاظ وضعیت تحصیلی، جغرافیایی و معلم کالس تقریبا مشابه

ها به طور هر مدرسه یک کالس از چندین کالس پایة پنجم به تصادف انتخاب شد. یکی از کالس
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های آزمایشی و کنترل هر تصادفی به گروه آزمایشی و دیگری به گروه کنترل اختصاص یافت. گروه

 آموز بودند. دانش 32یک شامل 

مداخلة آموزشی، متغیر وابسته در هر دو گروه در فرایند اجرای پژوهش، یک هفته قبل از شروع 

های مورد نظر داده شد، اما گروه گیری شد. به گروه آزمایش، آموزشآزمون اندازهبه وسیلة پیش

کنترل هیچ آموزشی در مورد تفکر دریافت نکردند و جریان عادی کالس را طی کردند. مداخلة 

ک هفته بعد از پایان آموزش، در هر دو گروه از ای اجرا شد. یدقیقه 50جلسة  16آموزشی در طول 

 آزمون به اجرا در آمد.ها پسآزمودنی

 ها به شرح زیر است:ابزار گردآوری داده

های مربوط به سرزندگی تحصیلی آوری دادهبرای جمع :گیری سرزندگی تحصیلیمقیاس اندازه

استفاده شده است. پرسشنامة  (1391زاده )چاری و دهقانیاز پرسشنامة سرزندگی تحصیلی حسین

چاری و ( ساخته شده است. حسین1391زاده )چاری و دهقانیسرزندگی تحصیلی توسط حسین

( توسعه 1990زاده این مقیاس را با الگوگیری از مقیاس سرزندگی تحصیلی مارتین و مارش )دهقانی

یف لیکرتی با طیف مقیاس پاسخگویی آن به صورت طگویه است و  9دادند. این مقیاس دارای 

زاده چاری و دهقانی( است. نتایج بررسی حسین5-1ای از کامال مخالف تا کامالً موافق )درجهپنج

درصد و ضریب بازآزمایی  80( نشان داد ضرایب آلفای کرونباخ با حذف یک گویه برابر با 1391)

درصد است.  68درصد تا  51ها با نمرة کل بین درصد بود. همچنین، دامنة همبستگی گویه 73برابر 

بخشی برخوردارند. به منظور ها از همسانی درونی و ثبات رضایتکند که گویهاین نتایج بیان می

بررسی ساختار عاملی )روایی سازه( پرسشنامه از تحلیل مؤلفة اصلی با چرخش متعامد واریماکس 

( افزایشی در 8ال )سؤال در سطح گویه استفاده شد. نتایج به طور کلی نشان داد حذف یک سؤ

 کند.درصد بود، ایجاد می 75ضریب پایایی آزمون که 

( استفاده 1391برای آموزش تفکر از بستة آموزشی غریبی و همکاران ) :بستة آموزشی تفکر

شد. این بستة آموزشی توسط غریبی، فتحی آذر، ادیب، هاشمی و بدری گرگری تدوین شده است. 

ة آموزشی در یک نمونة فرعی به صورت آزمایشی اجرا شده است و برای اطمینان از صحت بست

های ایجاد نگرش ایرادهای آن برای مداخله در نمونة اصلی برطرف شده است. این جلسات با هدف
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های تفکر و فکرکردن، کسب دانش الزم مثبت نسبت به تفکر، ایجاد انگیزه نسبت به کسب مهارت

های کسب شده به موضوعات جلسه، و تعمیم مهارت های تفکر مختص هردر مورد مهارت

ریزی و راهنمایی مداخله گر )محقق(، های درسی به اجرا درآمدند. جلسات آموزشی با برنامهکتاب

خالصة محتوای جلسات آموزشی شده دنبال شد. های تعیینآموزان در فعالیتو درگیری فعال دانش

  .آمده است 1در جدول 
 

 توای جلسات آموزش راهبردی تفکر. خالصة مح1جدول 

 موضوع و دستور جلسه جلسه
 آموزان نسبت به تفکر، معرفی روند مداخله )آموزش(ایجاد انگیزه و نگرش مطلوب در دانش 1جلسة 

 های متفکرهای انسانپردازند و در مورد ماهیت تفکر، فعالیتآموزان به تعریف و توضیح تفکر میتعریف تفکر: دانش 2جلسة 
 کنند.و شیوة اندیشیدن بحث می

 3جلسة 

شود توانایی و مهارت الزم را برای رسیدن پردازند که باعث میهایی میآموزان به مجموعه فعالیتسازی: دانشمفهوم
 ها، کسب کنند.به مفهوم و ساختن مفاهیم جدید براساس رابطه یا وجوه تشابه و تفاوت پدیده

های خاصی ها را براساس ویژگیها یا روابط بین آنآموزان مفاهیم، اشیا و پدیدهبندی و سازماندهی: دانشطبقه
 کنند.بندی میطبقه

 گیرند.آموزان شیوة ایجاد و تدوین فرضیه را یاد میسازی: دانشفرضیه 4جلسة 

 5جلسة 
ان یک قابلیت از آن استفاده شوند و به عنوآموزان با مفهوم و نقش کنجکاوی در جریان تفکر آشنا میکنجکاوی: دانش

 کنند.می
 گیرند.کردن را یاد میآموزان اهمیت و شیوة پرسشکردن: دانشپرسش

 گیرند.آموزان شیوة دلیل آوردن را یاد میکردن: دانشاستدالل 6جلسة 
 گیرند.یاد می های کوچکها را در قالب کار در گروهآموزان این مهارتدادن، همدلی و ارتباط: دانشگوش 7جلسة 
 گیرند.ها را یاد میآموزان توانایی پرهیز از تعصب و احترام به تفاوتها: دانشپرهیز از تعصب و احترام به تفاوت 8جلسة 
 گیرند.های هدفمند توانایی و مهارت آزاداندیشی را یاد میآموزان به واسطة فعالیتآزاداندیشی و نقد: دانش 9جلسة 
 گیرند.شوند و مهارت تخیل را یاد میآموزان با چیستی و نقش تخیل در جریان تفکر آشنا میل: دانشقوة تخی 10جلسة 

گیرند که دنیا و اتفاقات آن همیشه بر وفق مراد نخواهد بود و آموزان یاد میسازی ذهن: دانشپذیری و سیالانعطاف 11جلسة 
 چیز به شیوة دلخواه ما صورت نخواهد پذیرفت.همه

آموزان و و طراحی سازی دانشآموزان از طریق آگاهطلبی دانشخواهی: توانایی و مهارت تردید و دلیلتردید و دلیل 12لسة ج
 شود.چند فعالیت تقویت می

 گیرند.آموزان توانایی و مهارت قضاوت صحیح و ارزشیابی را یاد میقضاوت و ارزشیابی: دانش 13جلسة 
 شوند.بینی کردن در جریان تفکر آشنا میآموزان با نقش و اهمیت و شیوة پیشدانشبینی کردن: پیش 14جلسة 

 15جلسة 
آموزان با ضرورت و نحوة کاربست تحلیل و تفسیر در جریان کارهای متفکرانه آشنا تحلیل و تفسیر کردن: دانش

 شوند.می

نگری و استنباط را به عنوان یکی از نگری، جامع آموزان توانایی ژرفنگری، جامع نگری و استنباط: دانشژرف 16جلسة 
 گیرند.های افراد متفکر یاد میویژگی
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 های پژوهشیافته

ها و همچنین، کنترل آماری متغیرهای مزاحم از تحلیل برای بررسی معناداری تفاوت میانگین گروه

 استفاده شد.  1کوواریانس
 

 های آزمایش و کنترلکیک گروههای توصیفی متغیرهای پژوهش به تفشاخص. 2جدول 

 انحراف استاندارد میانگین گروه وضعیت متغیر

 

 سرزندگی تحصیلی

 

 

 آزمونپیش
 95/5 38/19 آزمایش

 38/4 73/18 کنترل

 آزمونپس
 13/5 81/30 آزمایش

 72/3 50/22 کنترل

یش و های آزماهای توصیفی متغیر سرزندگی تحصیلی به تفکیک گروهشاخص 2در جدول 

 کنترل ارائه شده است. 

های مربوط به تحلیل کوواریانس بررسی شد. نتایج آزمون فرضها، پیشقبل از تحلیل داده

های متغیر وابسته و کووریت بود. نتایج بودن توزیع نمرهحاکی از نرمال 2اسمیرنوف -کولموگروف

ورد مقایسه، دارای پراکنش نسبتاً های مآزمون لوین نشان داد که نمرات متغیر وابسته در داخل گروه

بودن رابطة متغیر وابسته و کووریت بود. همچنین، دهندة خطیبرابر است. نمودار پراکنش، نشان

برای بررسی همگنی شیب رگرسیون در سطوح مختلف متغیر مستقل، نشان داد بین  Fنتایج آزمون 

ها، جهت رعایت فرضگر از پیشکووریت و متغیر مستقل تعامل وجود ندارد. در بررسی یکی دی

گیری شد. این استقالل مقادیر کووریت از متغیر مستقل، کووریت پیش از ارائة متغیر مستقل اندازه

 اند از: ها عبارتفرضپیش

دهد، مقدار آماره نشان می 3طور که جدول همان: بودن توزیع متغیر وابسته و کووریتنرمال

آزمون برابر با برای متغیر سرزندگی تحصیلی در نمرات پیش اسمیرنوف -در آزمون کولموگروف

به دست  07/0با سطح معناداری  10/0آزمون برابر با و در نمرات پس 20/0با سطح معناداری  07/0
                                                           
1. Analysis of covariance 

2. Kolmogorov- Smirnov test  
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آمد. بنابراین، در این سطح معناداری، آزمون برای کووریت و متغیر وابسته غیر معنادار است که 

 ی این متغیرها نرمال است. هاتوان گفت توزیع نمرهمی
 

 هابودن دادهاسمیرنوف برای بررسی نرمال -. نتایج آزمون کولموگروف3جدول 

  متغیر
 اسمیرنوف -کولموگروف

 سطح معناداری درجة آزادی آماره

 سرزندگی تحصیلی
 20/0 64 07/0 آزمونپیش

 07/0 64 10/0 آزمونپس

در تحلیل کوواریانس باید نمرات متغیر وابسته  :هاروهگهمگنی واریانس متغیر وابسته در بین 

 (.1395های مورد مقایسه، دارای پراکنش نسبتاً برابر باشند )مصرآبادی، در داخل گروه
 

 های آزمایشی و کنترل. آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس متغیر وابسته در بین گروه4جدول 

 F سطح معناداری 

 05/0 30/6 سرزندگی تحصیلی

دهد، آزمون لوین در مورد متغیر سرزندگی تحصیلی، با مقدار نشان می 4طور که جدول همان

توان گفت نمرات باشد؛ بنابراین، می، معنادار نمی05/0و سطح معناداری  30/6برابر با  Fآمارة 

 اشند.بهای مورد مقایسه، دارای پراکنش نسبتاً برابر میهای وابسته در داخل گروهمتغیر

در تحلیل کوواریانس باید بین دو متغیر وابسته و هم  :رابطة خطی بین متغیر وابسته و کووریت

بودن رابطة متغیرها، از نمودار پراکنش تغییر یک رابطة خطی برقرار باشد. برای تشخیص خطی

 شود. استفاده می

 
های دو متغیر وابسته و کووریت. نمودار پراکنش نمره1شکل   
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دهد، رابطة بین متغیرهای وابسته و کووریت دربارة متغیر نشان می 1ور که شکل طهمان

 سرزندگی تحصیلی، خطی است.

های رگرسیون به فرض همگنی شیبپیش :در سطوح متغیر مستقل 1همگنی شیب رگرسیون

 (. 1395نبود تعامل بین کووریت و متغیر مستقل اشاره دارد )مصرآبادی، 
 

 برای بررسی همگنی شیب رگرسیون در سطوح مختلف متغیر مستقل Fن . نتایج آزمو5جدول 

 سطح معناداری F اثر تعاملی متغیرهای مستقل* کووریت

 93/0 00/0 مستقل* سرزندگی تحصیلی

شود، اثر تعاملی بین متغیر مستقل و سرزندگی تحصیلی مشاهده می 5طور که در جدول همان

(000/0=F(  توان گفت مقادیر کووریت در سطوح مختلف متغیر مستقل ، میمعنادار نیست. بنابراین

 توزیعی یکنواخت دارد.

برای رعایت استقالل مقادیر کووریت از های کووریت از اعمال متغیر مستقل: استقالل اندازه

  گیری شده است.متغیر مستقل، کووریت پیش از ارائة متغیر مستقل اندازه
 

 در مورد اثر آموزش راهبردی تفکر بر سرزندگی تحصیلی . خالصة تحلیل کوواریانس6جدول 

 مجذور اتا سطح معناداری F میانگین مجذورات درجة آزادی مجموع مجذورات منابع پراکنش

 23/0 00/0 73/18 46/293 1 46/293 کووریت

 51/0 00/0 85/65 40/1031 1 40/1031 گروهیبین

    66/15 61 39/955 خطا

     64 99/47837 کل

دهد اثر اصلی گروه شود، نتایج تحلیل کوواریانس نشان میمشاهده می 6طور که در جدول همان

(. همچنین، طبق نتایج این جدول، اثر  P  ،76/18 =F≤05/0) آزمون معنادار استبر نمرات پس

موزش توان گفت آ(. بنابراین، مطابق با نتایج، می P  ،96/65 =F≤05/0کووریت هم معنادار است ) 

                                                           
1. Homogeneity of regression slop 
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آزمون آموزان تأثیر دارد. همچنین، انتخاب نمرات پیشراهبردی تفکر بر سرزندگی تحصیلی دانش

 جا بوده است.به عنوان کووریت درست و به

 گیریبحث و نتیجه

پژوهش حاضر به منظور تعیین اثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر سرزندگی تحصیلی انجام 

نتایج تحقیقات تفکر بر سرزندگی تحصیلی تأثیرگذار است.  شد. نتایج نشان داد آموزش راهبردی

 بر مؤثر عوامل جمله از مسئله های حلمهارت که قبلی همسو با پژوهش حاضر نشان دادند

 کمپل سیلز، ؛2004 ،2بانانو ؛2006 ،1)انگ و هان روندشمار می به تحصیلی سرزندگی افزایش

مسو با نتایج پژوهش حاضر، بسیاری ه (.2009، 4وسلسکا و همکاران ؛2006 ،3استاین و کوهن

 تأثیر آنان عاطفی بعد پرورش بر کودکان به فلسفه آموزشاند از تحقیقات انجام شده نشان داده

 هدایتی ؛1392 همکاران، و رضایی ؛1393 همکاران، و رضایی ؛1394 تجری، و )ماهروزاده دارد

 ؛1387 پور،رمضان و صمدی هروزاده،ما ؛1389 نوری، و کریمی حاتمی، ؛1389 همکاران، و

تحقیقاتی که  (.1386 نژاد،قاضی و ناجی ؛1397 هدایتی، ؛1393 خسروی، و جمالبنی کالنتری،

های ( و جنبه1396شناختی )عظیمی، و همکاران، های رواناند متغیرهای سرمایهنشان داده

آموز و کیفیت روابط آنان و ( و تعامل میان معلم و دانش2011و همکاران،  5شناختی )استوری

بین سرزندگی ( پیش1396پور و جلیلی، های یادگیری حمایتی )صدری دمیرچی، کریمیانمحیط

(؛ 1393های مرادی و چراغی )تحصیلی هستند با یافتة تحقیق حاضر همسو هستند. نتایج پژوهش

لیلی گشنیگانی (؛ صادقی و خ1393زاده و همکاران )(؛ دهقانی1395فرامرزی و همکاران )

تواند آموزان در کالس درس نمیطلبی دانش(، مبنی بر اینکه عدم پذیرش استقالل1395)

بینی کند، نیز با یافتة تحقیق حاضر همسو است. همچنین، این سرزندگی تحصیلی آنان را پیش

                                                           
1. Ang & Huan 

2. Bonanno 

3. Campbell-Sills, Cohan & Stein  

4. Veselska  

5. Story 
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های ؤلفههای به عمل آمده، مبنی بر رابطة مثبت و باال بین تفکر و مهای پژوهشیافته با یافته

؛ ذبیحی حصاری، چاجی، 1397وند، شناختی با شادکامی و سرزندگی )ویسکرمی و یوسفروان

 ( همخوانی دارد.1394؛ پورعبدل، صبحی قراملکی و عباسی، 1396مقدم، و زارع

طلبد. کاوشگری مستلزم توان استدالل کرد که تفکر، کاوشگری میدر تبیین یافتة حاضر می

دهد ها نشان میطور که بررسیتجارب مشترک است. تعامل اجتماعی هم، همان تعامالت اجتماعی و

شوند و در نهایت، شادکامی و سرزندگی را به باعث تحریک سیستم عصبی و کاهش استرس می

های با تفکر سطح باال، داشتن روابط گرم آورد. در واقع، از آنجایی که ویژگی بارز کالسارمغان می

آموزان احساس هایی همة دانشادی در بیان احساسات است، در چنین کالسو صمیمی و نیز آز

های ها از رکنهای مختلف نظر و ایدة آناند و در مواجهه با مسائل و چالشکنند مورد پذیرشمی

 انگیز واهمه ندارند.گیری است و از مواجهه با مسائل چالشتصمیم

توان به این نتیجه مبانی نظری و تجربی حامی می های حاصل از این پژوهش وبندی یافتهبا جمع

تواند به آموزان مقطع تحصیلی ابتدایی میآموزان به ویژه دانشرسید که از آموزش تفکر برای دانش

عنوان یک برنامة ثمربخش در جهت دستیابی به فرهنگ تفکر استفاده کرد. با عنایت به نتایج و 

ریزان درسی با درنظرگرفتن این یافته که برنامهپیشنهاد کرد  تواندستاوردهای مفید این برنامه می

پذیر است، توجه بیشتری به تفکر در تدوین محتوای درسی مبذول دارند؛ محتوای تفکر آموزش

های درسی باید از حالت بیان دانش خارج شوند و تفکر بر کل محتوای کتب درسی سایه کتاب

بهترین زمان آموزش تفکر در افراد دورة  رسدر، به نظر میهای تحقیق حاضمطابق با یافتهافکند. 

تر شروع شود که آموزش تفکر را از سنین پایینبه والدین و مربیان پیشنهاد می، بنابراین، کودکی است

شود آموزش و پرورش ترتیبی اتخاذ کند پیشنهاد میبرای اجرای برنامة درسی مبتنی بر تفکر،  کنند.

دانشگاه فرهنگیان باید  در این راستا، و انگیزشی معلمان در تفکر بهبود یابد. توانمندی شناختیکه 

ای را در این زمینه برای دانشجومعلمان در نظر بگیرد و معلمان را مجهز به واحدهای درسی ویژه

های آموزش خود را با تفکر تطبیق دهند. گردد که روشبه معلمان پیشنهاد می های تفکر کند.مهارت

گر، به جای اینکه وقت کالس را صرف انتقال کننده و تسهیلتوانند به عنوان مشارکتان میمعلم

کردن و ترغیب به اطاعت از اطالعات کنند، چهارچوبی را انتخاب کند که در آن اطالعات و موعظه
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گیری را کسب کنند، فکرکردن در های الزم برای کاوش، فکرکردن و تصمیمآموزان مهارتدانش

هایی برای فکرکردن فراهم کنند تا در س را تشویق کنند و مورد حمایت قرار دهند و موقعیتکال

 آموزان بتوانند دانش خود را خودشان بسازند.نهایت، دانش

های آتی ارائه کرد از جمله توان پیشنهادهایی برای پژوهشهای این پژوهش، میدر راستای یافته

با توجه به این که در این پژوهش حوزة عاطفی و حوزة اجتماعی رد. توان به این موارد اشاره کآن می

شود مرتبط با آموزش تفکر مورد بررسی قرار گرفته است، بنابراین، به پژوهشگران آتی پیشنهاد می

های دیگر مبنی بر تأثیر مثبت آموزش راهبردی تفکر های این پژوهش و پژوهشکه با توجه به یافته

با توجه به اینکه هایی در زمینة حوزة شناختی انجام دهند. و اجتماعی، پژوهش های عاطفیبر حوزه

های این پژوهش نماید که تکرارپذیری یافتهپژوهش حاضر دارای محدودیت مکانی بود، الزم می

به پژوهشگران در زمینة آموزش تفکر به کودکان همچنین،  ها ی آماری دیگر بررسی شود.در جامعه

های تفکر، های درسی، میزان هماهنگی محتوا را با مهارتود که با تحلیل محتوای کتابشپیشنهاد می

 شود.شناسایی کنند که این گام مهم در این زمینه محسوب می

های مربوط به علوم انسانی با محدودیت هایی کم و بیش این پژوهش هم مانند سایر پژوهش

آموزان پایة پنجم ابتدایی شهر مرند ماری به دانشمحدود بودن جامعة آمواجه بوده است. از جمله 

گیری ها و مقاطع تحصیلی و محدودبودن ابزار اندازهو و احتیاط در تعمیم نتایج به دیگر شهرستان

 ها مانند مصاحبه و مشاهده.گیری از دیگر ابزارهای گردآوری دادهبه پرسشنامه و عدم بهره
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 منابع 

(. مقایسة اهمال کاری تحصیلی و 1394) و عباسی، مسلم ،راملکی، ناصرصبحی ق ،پورعبدل، سعید

های ناتواناییآموزان با و بدون اختالل یادگیری خاص. سرزندگی تحصیلی در دانش

 .22- 38(، 3)4، یادگیری

 فلسفه برای برنامة اجرای تأثیر (. بررسی1389) زهرا نوری، و ،یوسف کریمی، ،حمیدرضا حاتمی،

شهدای  مدرسة راهنمایی اول مقطع دختر آموزاندانش هیجانی هوش افزایش در کودکان

 . 3-22 ،2، کودک و تفکر. 1388-89تهران در سال تحصیلی  آزادی

(. سرزندگی تحصیلی و ادراک از الگوی 1391) زاده، محمدحسینو دهقانی ،حسین چاری، مسعود

- 47، 4(2، )موزش و یادگیریمطالعات آای خودکارآمدی. ارتباطی خانواده، نقش واسطه

21. 

رشد تیر من همیشه به هدف خواهد خورد.  ،نگرشناسی مثبت(. روان1390) حسینی قمی، طاهره
 .62- 64 ،23 آموزش مشاور مدرسه،

(. تأثیر 1389) و مقدم، محمد ،فتحی آذر، اسکندر ،بدری گرگری، رحیم ،نسب، سید داودحسینی

مطالعات تربیتی ادی دانشجومعلمان مراکز تربیت معلم تبریز. بازاندیشی در عمل بر تفکر انتق

 .189-210(، 1)11، شناسیو روان

 سلیمانی خشاب، عباسعلی ،مرادی، مرتضی ،حسین چاری، مسعود ،زاده، محمدحسیندهقانی

نقش ، (. سرزندگی تحصیلی و ادراک از الگوهای ارتباطات خانواده و ساختار کالس1393)

 .1-30 ،(30)32شناسی تربیتی، روان خودکارآمدی.ای ابعاد واسطه

(. رابطة خردمندی با 1396) مقدم، علیو زارع ،چاجی، محمدرضا ،ذبیحی حصاری، نرجس خاتون

(، 35)4های تربیتی، پژوهشآموزان. شناختی و سرزندگی تحصیلی در دانشبهزیستی روان

35-20 

(. بررسی تأثیر 1393) و رضایی، علی محمد ،ضاسبحانی، عبدالر ،پادروند، نادر ،رضایی، نورمحمد

های سیالی، انعطاف پذیری، اجرای برنامة فلسفه برای کودکان در افزایش خالقیت و مؤلفه

 .19-36، 2، ابتکار و خالقیت در علوم انسانیابتکار و بسط. 
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(. بررسی 1392) و اسمعیلی، معصومه ،دالور، علی ،قائدی، یحیی ،آبادی، عبدالهشفیع ،رضایی، هما

پژوهی در افزایش هوش هیجانی اثربخشی اجرای برنامة فلسفه برای کودکان به شیوة اجتماع

 .79-105، 30 شناسی تربیتی،رواندختران دبیرستانی. 

های (. بررسی رابطة سبک1390) و محمدی، مهدی ،فاضل، امین ،چلبیانلو، غالمرضا ،ساقی، سمیرا

گری راهبردهای آگاهی فراشناختی در بین دانشجویان. اسطهیادگیری و پیشرفت تحصیلی با و

 . 79-94(، 13)4، علوم تربیتی

های (. کنکاش در سازه1395) اسدی، حسنو بنی ،خضری مقدم، نوشیروان ،سلطانی بناوندی، الهام

راهبردهای بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس معنای زندگی. نگر: پیششناسی مثبتروان
 . 287-277(، 4)10پزشکی،  آموزش در علوم

 )ویرایش ششم(. تهران: دوران. روانشناسی پرورشی نوین(. 1388سیف، علی اکبر )

 (. تهران: سمت.ها و راهبردهای تفکرروش تدریس پیشرفته )آموزش مهارت(. 1390) شعبانی، حسن

بینی پیش (. نقش ابعاد یادگیری خودراهبر در1395) و خلیلی گشنیگانی، زهرا، صادقی، مسعود

پژوهش در آموزش علوم سرزندگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان. 
 .9-17(، 2)8پزشکی، 

بینی سرزندگی (. پیش1396) و جلیلیان، سهیال ،پور، غفارکریمیان ،صدری دمیرچی، اسماعیل

ان شناختی در بین دانشجویتحصیلی بر اساس ادراک از محیط یادگیری و سرسختی روان

 .361-374(، 5)10راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. 

های (. نقش سرمایه1396) و درگاهی، شهریار ،خزان، کاظم ،قدیمی، سمیه ،عظیمی، داریوش

گیری ورزی تصمیمشناختی و اشتیاق تحصیلی در پیش بینی سرزندگی تحصیلی و تعللروان

 .147-157(، 3)12مرکز مطالعات و توسعة آموزش علوم پزشکی یزد، دانشجویان پرستاری. 

(. رابطة فرسودگی تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی 1392) و زوار، تقی ،پیری، موسی ،عظیمی، محمد

(، 11)10، ریزی درسیپژوهش در برنامهآموزان دورة متوسطه. با عملکرد تحصیلی دانش

128- 116. 

(. 1391) و بدری گرگری، رحیم ،هاشمی، تورج ،فتحی آذر، اسکندر ،ادیب، یوسف ،غریبی، حسن

آموزان اثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر تفکر انتقادی، تحول اخالقی و پرسشگری دانش

 . رسالة دکتری، دانشگاه تبریز.پنجم دبستان
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ایت آوری در رابطة حمگری تاب(. بررسی نقش واسطه1396) آبادی، موناو جمال ،فتحی، داود

(، 4)10، راهبردهای آموزش در علوم پزشکیتحصیلی و سرزندگی تحصیلی در دانشجویان. 

269 – 263. 

(. رابطة بین سرزندگی 1395) و شهنی ییالق، منیجه ،حاجی یخچالی، علیرضا ،فرامرزی، حمید

های انگیزشی با خودکارآمدی خالق دانشجویان گیریهای پیشرفت و جهتتحصیلی، هدف

 .214- 221(، 2)7توسعة آموزش جندی شاپور، شاپور اهواز. جندیدانشگاه 

(. فلسفه برای کودکان، رشد تفکر سنجشگرانه. 1391) و مصطفوی، سیده مریم ،فرج الهی، مهران

 .89 – 107(، 3)1شناختی، های معرفتپژوهش

یین تطبیقی (. تب1387) و خارستانی، اسماعیل ،میرزامحمدی، محمدحسن ،فرمهینی فراهانی، محسن

 .45-70 ،4 حکمت و فلسفه،اهداف آموزش فلسفه به کودکان در کشورهای مختلف. 

بینی سرزندگی تحصیلی بر (. پیش1395) و خلیلی گشنیگانی، زهرا ،الهپور، عزتقدم ،فرهادی، علی

اساس درگیری شناختی، انگیزشی و رفتاری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان. 

 .260 -265(، 4)9وزش در علوم پزشکی، راهبردهای آم

 برنامة اجرای اثربخشی (. بررسی1393) و خسروی، زهره ،الساداتجمالی، شکوهبنی ،کالنتری، سارا

 اول مقطع کالس دختر آموزاندانش تفکرات غیر منطقی کاهش بر کودکان به آموزش فلسفة

 .37-48 ،11، شناسی بالینی و شخصیتروانبروجن.  شهرستان راهنمایی

بررسی تأثیر روش اجتماع پژوهشی (. 1387) و رمضانپور، شیوا، صمدی، پروین، ماهروزاده، طیبه

نامة پایان های شهروندی آنان.آموزش فلسفه به کودکان پایة سوم ابتدایی بر پرورش مهارت

  شناسی.کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء، دانشکدة علوم تربیتی و روان

های گلستان سعدی بر پرورش قضاوت (. بررسی تأثیر داستان1394) و تجری، الهام، بهماهروزاده، طی

، 10، فلسفه و کودک. (P4C)اخالقی نوجوانان با استفاده از روش آموزش فلسفه به کودکان 

5-26 . 

تجربی از روابط بین ادراک از الگوهای  -(. الگوی علی1393) و چراغی، اعظم ،یمرادی، مرتض

ارتباط خانواده، ادراک از ساختار کالس، انگیزش و خودگردانی تحصیلی و سرزندگی 

 .113-140(، 1)6، مطالعات آموزش و یادگیریتحصیلی در نوجوانان دبیرستانی. 

 . تبریز: طنین دانش.اطی در علوم رفتاریکاربست آمار استنب(. 1395) مصرآبادی، جواد

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6955&Number=10&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6955&Number=10&Appendix=0
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های (. بررسی نتایج برنامة فلسفه برای کودکان روی مهارت1386) نژاد، پروانهو قاضی، ناجی، سعید

 .123-150، 7، مطالعات برنامة درسیاستداللی و عملکرد رفتاری کودکان. 

حصیلی و شادکامی در (. بررسی نقش سرزندگی ت1397) وند، لیالو یوسف، ویسکرمی، حسنعلی

پژوهش در آموزش علوم بینی خالقیت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان. پیش
 .28-37(، 2)10پزشکی، 

(. الگویی برای پیشرفت معرفت فلسفی در برنامة فلسفه برای کودکان. 1397) هدایتی، مهرنوش

 .101-152 ،11، شناسیرویش روان

 تأثیر بررسی(. 1389) غالمرضا یونسی، و ،عبداله آبادی،شفیع ،یحیی قائدی، ،مهرنوش هدایتی،

 در نفس عزت افزایش بر پژوهشی اجتماع صورت به «کودکان برای فلسفه» برنامة اجرای

 های پژوهش و ها)تازه مشاوره های پژوهش تهران. شهر ابتدایی مقطع آموزاندانش

 .47تا  23 ،35 ره(،مشاو

(. بررسی اثربخشی آموزش امید بر سرزندگی 1395) و اسدزاده، حسن ،درتاج، فریبرز ،یاوری، هانیه

 .21- 33(، 35)10های آموزشی، پژوهش در نظامورة دوم متوسطه. آموزان دتحصیلی دانش
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