
 پژوهش کودک و نوجوانبخش بیانیه هیات داوران 
 

یی با جهان و فهم رازهای آن. این روش از دل کنجکااوی برار بتابت با      روکاوشگری روشی است برای رویا

هاای  کند و با توابایی طار  پرسا   ی او معنا پیدا میگیرد و با قدرت مراهدهدبیای پیرامون خود برات می

کند تاا  کمک می ،کند و روش پژوه  در این مرحل سمت پیدا کردن پاسخ سوق پیدا میدقیق و درست ب  

حقیقت جویی اسات   باشی از کاوشگری با روشی علمی ب  دست بیاید. کاوشگری مبنا و پای  هایپاسخ سوال

هیاات داوران  هاای قبلای باواهاد باود.     و بدون آن دبیای پژوه  چیزی جز تکرار مکررات و مرور پاژوه  

وابتاه    ،های کودک و بوجوان این جرنواره بر این باور است ک  روش صحیح پژوه  برای کودکاان پژوه 

هاای  گری و طار  پرسا   ک  بنیان آن کنجکاوی، مراهده ؛های کاوشگری استب  آموزش و پرورش مهارت

حهای اگار با      ها وجود بداشه  باشاد، درست است. لذا هر روش دیگری ک  در آن رد پای پرورش این مهارت

شود. بار  ای منجر شده باشد، کاوشگری و پژوه  کودک و بوجوان تلقی بمیتولید یک گزارش پژوه  حرف 

داوری با  شار  زیار ابهااا       های رسیده ب  مرحلا  همین اساس معیارهای اصلی سنج  و ارزیابی پژوه 

 شده ابد:

 ک و بوجوانالف: وجود بگاه جتهجوگر و کنجکاوی در موضوع پژوه  در کود

 گری دقیق و رعایت اصول علمی ثبت مراهدات : تالش برای مراهده

 های درست ک  حاصل کنجکاوی خود پژوهرگر باشدج: طر  پرس 

 های پژوهرگریابی ب  پاسخ پرس های علمی دستد: ب  کارگیری روش

روش  ساازی دربااره  ساازی و جریاان  و بر اساس گروه سنی پژوهرگران، با  منواور فرهنا    بر همین اساس 

ی امهیازهاای ایان دوره از   ، عمدهون پرورش فکری کودکان و بوجوابانپژوه  کودک و بوجوان در مراکز کاب

یابی ب  پاسخ و های علمی دستهای کودک و بوجوان بر مبنای س  بند اول قرار گرفه  و روشداوری پژوه 

هاا در بوار   وان یک شاخص در میاان ساایر شااخص   تهی  گزارش ب  روش آکادمیک در مرحل  بهایی و ب  عن

 ابد.گرفه  شده

 ها ب  شر  زیربد:کرد ک  بعضی از آندر عین حال بررسی آثار، بکات قابل تامل دیگری را بیز عیان می

شناسی دارد. چنابک  در بعضی آثار ردپای حضاور مربای   مرارکت و تعامل مربیان با پژوهرگران بیاز ب  آسیب -

ای تنوایم شاده   توان بر آن بام پژوه  بوجوان بهاد، گرچ  کاار بتایار حرفا    ای است ک  دیگر بمیتا ابدازه

 توجهی و فقدان هر گوب  هدایت و بوارت بر کار، در برخی آثار دیگر ب  خوبی هویداست.باشد. از آن سو بی

 شوبد.های اینهربهی همچنان یکی از معضالت آثار بوجوابان محتو  میکپی -

روباد و  ای و دابرگاهی با  کاار مای   های حرف بوجوابان ب  اسهفاده از عناوین و الفاظی ک  در پژوه ترویق  -

هیچ کاربردی در موضوع و بوع پژوه  بوجوابان بدارد، سبب شاده در معادودی از آثاار، اهادال اصالی کاار       

 آور بزدیک شود.مغفول مابده و روبد پژوه  ب  روبویتی ربج

کند ب  منوور حفظ روبد رو ب  رشد این بربام  از لحاظ کمی و کیفای، آماوزش   نهاد میذا هیات داوران پیرل

ی پاژوه   اما  بمربیان و تبیین اهدال بربام  برای آبان در اولویت کار قرار بگیرد. داشاهن درک درسات از بر  



و تحقیاق و پاژوه     کاودک و بوجاوان  شادن باین کاوشاگری بارای      بوجوابان و تمایز قائل برای کودکان و

 ای و دابرگاهی ضرورتی است ک  دیر یا زود باید ب  آن پرداخت.حرف 

بار   ، هاای پژوهرای  با در بور گرفهن جمیع جهات، هیات داوران با هدل ترویق شرکت کنندگان در فعالیت

با  عمال    تقادیر های یک اثر پژوهرای خاو  را دارا باشاند،    آن شد ک  از آثاری ک  ب  بوعی برخی از ویژگی

ی برتار و الگاوی قیعای روش صاحیح کاوشاگری بارای       آثار برگزیده و تقدیر شده الزاما بموب بنابراین  .آورد

آثااری کا  در متایر کاوشاگری قارار       ،داوران باا بگااه تراویقی و ترویجای     کودک و بوجوان بیتت و هیات

قابال  یاا  و  برگزیدهر آثاا بیز در فهرست ر ابدهابد و حهی برخی از وجوه این روش را مورد توج  قرار دادگرفه 

 تقدیر قرار داده است.
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