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چکیده
هدف :مطالعات نشان میدهد برنامه آموزشی و درسی مبتنی بر کاوشگري بهطور مؤثري سبب افزايش تفکر انتقادي
دانشآموزان میگردد ،بنابر اين هدف اين پژوهش تعيين تأثير آموزش شيوه کاوشگري بر تفکر انتقادي دانشآموزان در
درس علوم تجربی بود.
روش :روش مورد استفاده در اين پژوهش از نوع نيمهآزمايشی با طرح پيشآزمون و پسآزمون با گروه آزمايش و گروه
کنترل بود .جامعه آماري شامل کليه دانشآموزان پسر پايه هشتم شهر همدان در سال  4931بود .در اين پژوهش از
روش نمونهگيري در دسترس استفاده شد ،حجم نمونه در اين پژوهش  14نفر بود که بهصورت تصادفی  04نفر در گروه
آزمايش و  04نفر در گروه کنترل قرار گرفت .سپس آموزش شيوه کاوشگري به گروه آزمايش ارائه شد و گروه کنترل
تحت آموزش سنتی قرار گرفت .جهت جمعآوري دادهها از آزمون مهارتهاي تفکر انتقادي کاليفرنيا -فرم ب استفاده
شد .دادهها با استفاده از تحليل کوواريانس يک متغيره تحليل شدند.
یافتهها :نتايج نشان داد که آموزش شيوه کاوشگري بر تفکر انتقادي دانشآموزان مؤثر بود .همچنين آموزش شيوه
کاوشگري بر مؤلفههاي تحليل ،استنباط ،ارزشيابی ،استدالل قياسی و استداللی استقرايی دانشآموزان مؤثر بود.
نتیجهگیري :بنابراين بر اساس نتايج اين پژوهش میتوان گفت يادگيري بر اساس شيوه کاوشگري بهعنوان يک روش
تدريس میتواند سبب توسعه توانائیهاي تفکر انتقادي گردد.
کلیدواژهها :شيوه کاوشگري ،تفکر انتقادي ،درس علوم تجربی.

 .4دانشيار گروه روانشناسی ،دانشگاه بوعلی سينا
 .0استاديار گروه روانشناسی ،دانشگاه بوعلی سينا
 .9کارشناس ارشد روانشناسی تربيتی ،دانشگاه بوعلی سينا
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 .1مقدمه
نظام آموزشی و نيازهاي اجتماعی اکنون به آموزش يک فرد با تفکر خالق ،فعال ،رقابتی تأکيد دارد
که قادر به اکتشاف مسئله نيستد ،بلکه به آنها آموزش میدهد که مسائل از قبل آماده را بهطور مؤثر
حل کنند .اکنون آموزش نياز به آغاز رشد تمامعيار دارد تا از طريق برخی تغييرات و عوامل تسريع
کننده نيازهاي فرد و جامعه را برآورده سازد ،در طول اين رشد و توسعه ممکن است برخورد آموزش
و پرورش متمرکز بر رشد جسمی ،رشد هنري ،کسب دانش ،رشد مهارتهاي دستی ،رشد ادراک و
تفکر براي زندگی اجتماعی باشد (سرافينا ،دوستاال و هاولکا .)0442 ،4برنامههاي آموزشی بهندرت
فرصتهايی براي ايجاد و پرورش مهارتهاي تفکر انتقادي به وجود میآورند و بيشتر بر حافظه
محوري تأکيد دارند.
تفکر انتقادي فرايندي شناختی ،فعال ،هدفمند و سازمانيافته است که شخص با استفاده از آن به
بررسی افکار و عقايد خود و ديگران ،يا موقعيتهاي خاص میپردازد و با ارزيابی و تفسير ماهرانه
خود ،به درک و فهم روشنتر و بهتر دست میيابد (شعبانی .)4900 ،مهارتهاي تفکر انتقادي داراي
شش مؤلفه؛  )4تشخيص و تعيين اعتبار منابع و مشاهدات )0 ،استنتاج و قضاوت قياسی )9 ،تعاريف
و شناخت مفروضات )1 ،آزمايش برنامه و پيشبينی تبعات احتمالی )2 ،استدالل و قضاوت بر نتايج
استقرايی و  )6معناشناسی است .همچنين لوتيخ ( )0443اعتقاد دارد تفکر انتقادي راه درست فکر
کردن است (گراوند ،سبزيان ،کامکار و کرمی.)4939 ،
تعليم و تربيت بهطورکلی از تعدادي مدلهاي آموزشی و پرورشی تشکيل شده است که منعکس
اشکال مختلف يادگيري است که کمتر مربوط به آموزش مبتنی بر کاوشگري است .در آن يادگيري
به طور عمده به يادگيري مبتنی بر حل مسأله ،يادگيري تغيير و تحول ،يادگيري عملی ،يادگيري
تجربی ،يادگيري فعال ،يادگيري بر اساس مثال و تکميل تکاليف و يادگيري مشارکتی است .آموزش
مبتنی بر کاوشگري شامل روشهاي فعال کسب دانش با استفاده از سؤال ،اکتشاف ،حل مسئله و
همچنين يکی از ابزارهاي اصلی براي ايجاد محيط چالشبرانگيز و تحريککننده است (سرافينا و
همکاران.)0442 ،
در روش کاوشگري دانشآموزان قدرت تحمل در امور پيچيده را پيدا میکنند و آن را پيگيري
مینمايند ،بيان کالمی خود را رشد میدهند و تفکر منطقی و انتقادي در رفتارشان متجلی میشود
(طرفه تابان4932 ،؛ نقل از نصرآبادي و نوروزي .)4902 ،پايه و بنيان روش کاوشگري ريشه در
فعاليتهاي ديويی ،0پياژه 9و ويگوتسکی 1دارد (کاسترونوا .)0440 ،2نظريهپرداز اصلی روش
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کاوشگري ريچارد ساچمن 4است .ساچمن روش کاوشگري را در سال  4360براي آموزش فرايند
جستجو و توضيح پديدهها تدوين کرد (آقازاده .)4930 ،از ديدگاه ساچمن ،هدف اصلی اين روش،
تقويت فرايندهاي تفکر استقرايی و استدالل علمی است .ساچمن برخالف برخی دانشمندان ،معتقد
است عموم دانشآموزان اين توانايی را دارند که فرايند کاوشگري را بياموزند (احديان.)4904 ،
کاوشگري بر اساس اهداف آن انواع مختلفی دارد :کاوشگري تأييدي؛ که سؤال ،رويکرد تفکر و
نتايج آن براي دانشآموزان از قبل تعيين و شناخته شدهاند ،تنها هدف آن بررسی نتايج توسط خود
عمل کاوشگري است .کاوشگري ساختاريافته؛ سؤال و رويکرد تفکر به دانشآموزان توسط معلم بيان
میشود ،در آن نتايج مشخص است و فقط دانشآموزان توضيح خودشان از پديدهها را ارائه میدهند.
کاوشگري متمرکز؛ معلم سؤال پژوهش را مطرح میکند ،دانشآموزان رويکرد روش شناختی ايجاد
میکنند و آن را اجرا میکنند .کاوشگري باز؛ دانشآموزان خودشان سؤال و پرسشها را مطرح می-
کنند ،آنها در مورد رويکردشان فکر میکنند ،پژوهش اجرا میکنند و نتايج خود را شکل میدهند
(بانچی و بل .)0440 ،0در اين شيوه دانشآموزان مسأله را ايجاد و سؤاالت تحقيق را تعيين مینمايد
و اين فعاليتها فرصتی براي دانشآموزان فراهم میکند تا آزمايش کاوشگري انجام دهند ،آن
مهارتهاي ارتباطی ،مهارت تفکر انتقادي ،تفکر خالق ،مهارتهاي دستکاري ،تکنيکهاي انجام
پژوهش را گسترش میدهد (کيتوت ،رازک و سمان.)0444 ،9
تحقيقات نشان دادهاند که استفاده از روشهاي آموزش کاوشگري سبب افزايش تفکر خالق و
مهارتهاي کسب ،تجزيهوتحليل اطالعات ،ارتقاء يادگيري فراگيران در زمينههاي مختلف ،تفکر
انتقادي ،استقالل در يادگيري و حل مسأله ،تقويت روح همکاري و توانايی کار کردن با ديگران،
تقويت استقالل و قضاوت بر اساس شواهد و مستندات علمی میشود (سيف .)4904،پژوهش کرمی،
پاکمهر و عقيلی ( )4930نشان داد که الگوي کاوشگري بر مهارتهاي شناختی فراگيران بهويژه
تفکر انتقادي مؤثر است .مومنیمهمويی ،کرمی و شريفیکاخکی ( )4939در تحقيق خود به اين
نتيجه رسيدند که کاوشگري تأثير بسيار زيادي بر تفکر انتقادي و نگرش دانشآموزان به کتب درسی
دارد .در پژوهشی که توسط جهانی ( )4904انجام شد ،به نقد و بررسی مبانی فلسفی الگوي آموزش
تفکر انتقادي ليپمن پرداخته شده است ،مهمترين يافته اين پژوهش آن است که آموزش تفکر
انتقادي منحصراً از طريق فرايندهاي کاوشگري امکانپذيراست (علیپور ،سيفنراقی و نادري،
.)4930
فان )0444( 1در تحقيق خود اشاره میکند که توانايی براي تحليل و نقد اطالعات در سطحی
باالتر ،باعث می شود يادگيرنده باکفايت ،عالمانه و سنجيده در استراتژيهاي عميق يادگيري درگير
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شود و تالشهاي بيشتري براي يادگيري خود و تأمل بيشتر در برنامهريزي و سازماندهی يادگيري
خود انجام دهد؛ و به دليل ارتباط بين تفکر انتقادي و خودتنظيمی يادگيري ،رشد مهارتها و نگرش
تفکر انتقادي میتواند سطح آمادگی براي خودتنظيمی يادگيري را در دانشجويان باال ببرد .لمپرت4
( )0443در پژوهش خود اذعان میدارد که برنامة درسی مبتنی بر کاوشگري بهطور مؤثري سبب
افزايش تفکر انتقادي میگردد .مگنوسن ،ايشيدا و ايتانو )0444( 0در تحقيق خود به اين نتيجه
رسيدند که يادگيري بر اساس کاوشگـري بهعنوان يک روش تـدريس میتـواند سبب توسعه
توانايیهاي تفکر انتقادي گردد (نقل از وقار سيدين و همکاران .)4903 ،همچنين ريو و هالوسيک9
( )0443بيان داشتهاند که در الگوي کاوشگري ،فراگيران از نظر يادگيري و ساخت دانش ،خود
اهدافی را تنظيم می کنند که اين منجر به بهبود و افزايش خودتنظيمی در آنان میشود .آندرسون1
( )0440در تحقيق خود بر روي يادگيري کاوشگري بيان میکند که اين روش تأثير مهمی بر
موفقيتهاي شناختی ،گرايشها و مهارتهاي فرايندي علوم داشته است .تحقيقات نشان دادهاند که
روشهاي کاوشگرمحور ،نهتنها موفقيت دانشآموزان را در درس علوم (در برابر تمام توانايیهاي
گروهی) بهبود میبخشد ،بلکه عالقه و هيجان آنان را درباره علوم افزايش میدهد (والکر.)0443 2،
تحقيقات نشان داده است که توانايی تفکر انتقادي دانشآموزان به ميزان قابلتوجهی از طريق
آموزش يادگيري مبتنی بر کاوشگري افزايش میيابد ،در اين شيوه مهارتهاي تفکر انتقادي در پنج
مرحله آموزش داده میشود؛  )4تعامل و درگير شدن :معلم دانش قبلی دانشآموز را ارزيابی میکند
و عالقه دانشآموزان را به مفاهيم جديد از طريق فعاليتهاي کوچک ،ترغيب کنجکاوي و برانگيختن
دانش قبلی درگير میکند )0 ،اکتشاف :معلم تعدادي از فعاليتهاي اکتشافی طراحی شده را براي
استفاده دانشآموزان از دانش قبلی خود ،جهت توليد ايدههاي جديد ،کشف سؤاالت ،کشف
احتماالت ،طراحی و انجام تحقيقات فراهم میکند )9 ،تبيين :اين مرحله تمرکز بر اکتشاف دانش-
آموز دارد و فرصتی براي نشان دادن درک مفهوم ،پردازش مهارت و رفتارها فراهم میکند و معلم
دانشآموزان را به سمت درک عميق از دانش خود هدايت میکند )1 ،شرح و بسط :چالشهاي
معلم ،درک مفهومی دانشآموزان را از طريق تجربههاي جديد رشد میدهد ،دانشآموزان قادر به
رشد درک عميقتر و وسيعتر میشوند و آن را در ساير موقعيتها به کار میگيرند )2 ،ارزيابی :اين
مرحله دانشآموزان را براي ارزيابی درک و توانايیهاي خود تشويق میکند و فرصتی براي معلم
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فراهم میکند تا پيشرفت اهداف آموزشی را ارزيابی نمايد (بی بی 4و همکاران0446 ،؛ تاي پورسی و
واناپاي رون.)0442 ،0
بنابراين در تدريس بايد از روشهايی استفاده نمود که فرصتهايی را براي کاوشگري و
پرسشگري نظامدار درباره واقعيت ها فراهم آورد و به موجب آن پرداختن به تفکر انتقادي را از
يادگيرندگان طلب کند و دربرگيرنده تمرينات متنوع حول يک موضوع باشد تا سبب پرورش تفکر
انتقادي در يادگيرندگان شود .چرا که هر کس نيازمند استفاده از توانايیهايش براي تفکر است ،زيرا
هدف تفکر ،فراهم آوردن جواب سؤاالتی است که در محيطهاي آموزشی و زندگی روزمره مطرح
میشود (سلطانالقرائی و سليماننژاد.)4903 ،
آموزش مبتنی بر کاوشگري روشی است که میتواند تفکر انتقادي را شعلهور ساخته و بهبود
ببخشد ،آن رويکردي شاگرد محور است ،داراي ماهيت پويا از آموزش اکتشافی است تا دانشآموزان
با استفاده از تصويرسازي ذهنی ،تخيل و افکار خود به تفسيرهاي مناسب از دانش و پرسش دست
يابند .در اين شيوه معلمان بهجاي ارائه کردن دانش بهعنوان تسهيلکنندههاي کسب دانش عمل
میکنند (کيتوت ،رازک و سمان)0444 ،9؛ بنابراين اگر بتوانيم براي دانشآموزان فرصتهايی فراهم
کنيم که چون دانشمندان کار کنند ،مانند آنان فکر کنند و سؤال کنند ،مسائل مختلف را خودشان
حل نمايند ،اين امکان براي آنها فراهم میشود تا توانايی تفکر شناختی و تفکر انتقادي آنها افزايش
يابد ،پس در همين راستا اين مطالعه به دنبال بررسی اين مسأله بود آيا آموزش مبتنی بر شيوه
کاوشگري بر افزايش تفکر انتقادي دانشآموزان مؤثر است.
 .2روششناسی
روش انجام اين پژوهش با توجه به اهداف آن ،از نوع نيمه آزمايشی با طرح پيشآزمون و پسآزمون
با گروه آزمايش و گروه کنترل بود.
جدول  :1طرح پژوهش پیشآزمون و پسآزمون با گروه آزمایش و گروه کنترل
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جامعه آماري شامل کليه دانشآموزان پسر پايه هشتم دوره اول متوسطه شهر همدان به تعداد
 9314بود که در سال تحصيلی  4931مشغول به تحصيل بودند .در اين پژوهش از روش نمونه-
گيري در دسترس استفاده شد و مدرسه شهيد نواب صفوي از ناحيه يک انتخاب گرديد و از مدرسه
1. Bybee
2. Thaiposri, Wannapiroon
3. Kitot, Razak. Seman
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انتخاب شده دو کالس بهطور تصادفی از بين کالسهاي مدرسه انتخاب شد و بهطور تصادفی يک
کالس در گروه آزمايش (گروه آموزش تفکر انتقادي) و يک کالس در گروه کنترل قرار گرفت .حجم
نمونه در اين پژوهش  14نفر بود که بهصورت تصادفی  04نفر در گروه آزمايش يک (گروه آموزش
تفکر انتقادي) و  04نفر هم در گروه کنترل قرار گرفت.
 .1-2ابزار پژوهش :آزمون مهارتهاي تفکر انتقادي کالیفرنیا -فرم ب ()CCTST-B
جهت سنجش مهارتهاي تفکر انتقادي آزمودنیها ،از پرسشنامه مهارتهاي تفکر انتقادي کاليفرنيا-
فرم ب 4فاشيون و فاشيون ( )4334استفاده شد .اين پرسشنامه داراي  91ماده است و زمان
پاسخگويی به اين آزمون  12دقيقه میباشـد .پـرسشنامـه تفکر انتقادي کاليفرنيا -فرم ب
( ،)CCTST-Bداراي  2زير مقياس است که عبارتاند از :تجزيه و تحليل ( 3ماده) ،ارزشيابی (41
ماده) ،استنباط ( 44ماده) ،استدالل استقرايی ( 46ماده) و استدالل قياسی ( 41ماده) .در اين
پرسشنامه در هر ماده تنها يک پاسخ صحيح براي هر ماده وجود دارد ،آزمودنی در هر ماده نمره (4
يا  )4میگيرد .نمره کلی فرد بين ( 4يا  )91است .در پژوهشی که در سال  4902توسط خدامرادي
انجام شد ،اين ابزار جهت درک مفاهيم در جامعهي ايران ترجمه و ويراستاري شد ،همچنين برخی
از اصطالحات و نامهاي خاص نيز جهت همخوانی با فرهنگ جامعه ايران ،مورد تغيير قرار گرفت.
تعيين روايی محتوا نيز با شاخص والتس و باسل در واضح بودن  39/99درصد و در ساده بودن
 32/94درصد به دست آمد .در پژوهش خدامرادي پايايی اين آزمون با روش آلفاي کرونباخ  4/06و
آزمون مجدد ضريب همبستگی پيرسون  4/06و حداقل ضريبی کاپا براي تکتک سؤاالت آزمون
 4/04به دست آمد .ضريب پايايی پرسشنامه به روش آلفاي کرونباخ در پژوهش حاضر  4/04و براي
خرده مقياس تحليل  ،4/34ارزشيابی  ،4/30استنباط  ،4/32استدالل قياسی  4/04و استدالل
استقرايی  4/39به دست آمد.
 .2-2روش اجراي پژوهش
در اين پژوهش بهمنظور رعايت اصول اخالقی در اجراي پژوهش از مدير ،معلمين و دانشآموزان و
والدينشان جهت انجام پژوهش رضايت کامل کسب شد .همچنين به دانشآموزان اين اجازه داده شد
که اگر در حين انجام پژوهش و در طی جلسات آموزش از ادامه کار منصرف شدند ،بهراحتی بتوانند
از ادامه همکاري انصراف دهند .سپس دو کالس بهطور تصادفی از بين کالسهاي مدرسه انتخاب
شد و بهطور تصادفی يک کالس در گروه آزمايش يک (گروه آموزش تفکر انتقادي و يک کالس در
گروه کنترل قرار گرفت .در گام بعدي پيشآزمون که شامل پرسشنامه تفکر انتقادي يادگيري بود،
در گروههاي آزمايش (گروه آموزش تفکر انتقادي) و گروه کنترل اجرا گرديد .در انجام اين پژوهش،
براي آموزش از يک بسته آموزشی شيوه کاوشگري با محتواي کتاب علوم ،پايه هشتم استفاده شد
1. The California critical thinking skil test
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که اين بسته از پنج مرحله ،شامل مرحله اول :برهم زدن تعادل ،مرحله دوم :پرسشگري ،مرحله
سوم :فرضيهسازي ،مرحله چهارم :آزمايشگري و مرحله پنجم :تحليل و نتيجهگيري تشکيل شده
است .در گام دوم ،در اين پژوهش آموزش مراحل پنجگانه بسته شيوه کاوشگري در  0جلسه اجرا
شد ،الزم به ذکر است که انجام آموزش شيوه کاوشگري توسط خود پژوهشگر صورت پذيرفت که
خالصه جلسات آموزش شيوه کاوشگري به شرح زير است:
جدول  :2خالصه جلسههاي آموزش شیوه کاوشگري
جلسهها

تشریح شیوه کاوشگري

جلسه اول

معارفه و آشنايی با دانشآموزان و توضيح روش کاوشگري صورت پذيرفت.

جلسه دوم

يک موقعيت اسرارآميز ،ابهامدار ،مهيج و غير معمول از طريق انجام يک آزمايش ،تعريف يک پديده ،نشان دادن
يک عکس و ...ارائه شد.

جلسه سوم

به سؤاالت دانشآموزان با استفاده از واژههاي «بله يا خير» پاسخ داده شد و از توضيح مستقيم درباره موقعيت
خودداري شد .در اينجا هدايت هوشمندانه فرايند کاوشگري همراه با صبر و حوصله و تأکيد بر روي پرسش-
هايی که به متغيرهاي درونی اشاره دارد مدنظر بود.

جلسه چهارم

پژوهشگر روي متغيرها براي ساخت فرضيه توسط دانشآموز تأکيد کرد و به تقويت مهارت فرضيهسازي در
دانشآموزان پرداخت.

جلسه پنجم و
ششم

در اين جلسات ،پژوهشگر منابع علمی معتبر را به دانشآموزان معرفی کرد و دانشآموزان به جمعآوري دقيق
اطالعات از منابع معتبر و طبقهبندي اطالعات و آزمون فرضيهها پرداختند.

جلسه هفتم

تأکيد بر مؤثرترين سؤالها ،بهترين نوع اطالعات و سازماندهی و تحليل نتايج کسبشده مدنظر بود.

جلسه هشتم

در اين جلسه ،آموزش تعميم نتايج به موقعيتهاي جديد توسط پژوهشگر و جمعبندي صورت پذيرفت.

جلسه آخر

پسآزمون در گروه آزمايش و گروه کنترل انجام پذيرفت.

 .3یافتهها
اطالعات پژوهش در پيشآزمون و پسآزمون با استفاده از ميانگين ،انحراف معيار و تحليل
کوواريانس يک متغيره تجزيه و تحليل شدند:

06

تأثیر آموزش شیوه کاوشگری بر فرایندهای ...

جدول  :3میانگین و انحراف معیار نمرات تفکر انتقادي و مؤلفههاي آن در گروه آزمایش و گروه کنترل
گروه آزمایش
شاخص

ارزشيابی
استنباط
تحليل
استدالل قياسی
استدالل استقرايی
تفکر انتقادي

آزمون
پيشآزمون
پسآزمون
پيشآزمون
پسآزمون
پيشآزمون
پسآزمون
پيشآزمون
پسآزمون
پيشآزمون
پسآزمون
پيشآزمون
پسآزمون

میانگین
6/64
3/02
1/62
2/34
1/04
2/44
6/12
3/02
3/92
0/94
03/02
99/24

انحراف
استاندارد
4/432
4/440
4/414
4/403
4/436
4/434
4/642
4/349
4/910
4/431
0/921
0/442

گروه کنترل
میانگین
6/20
6/32
2/44
2/14
1/14
1/34
3/44
3/94
3/12
3/34
94/29
90/02

انحراف
استاندارد
4/136
4/642
4/020
4/314
4/332
4/302
4/240
4/134
4/600
4/031
0/400
0/004

يافتهها حاکی است که  -4ميانگين و انحراف استاندارد براي ارزشيابی به ترتيب ،در گروه
آزمايش (تفکر انتقادي) در پيشآزمون ( )4/432 ،6/64و در پسآزمون ( )4/440 ،3/02و در گروه
کنترل در پيشآزمون ( )4/136 ،6/20و در پسآزمون ( )4/642 ،6/32به دست آمد؛  -0ميانگين و
انحراف استاندارد استنباط ،در گروه آزمايش (تفکر انتقادي) در پيشآزمون ( )4/414 ،1/62و در
پسآزمون ( )4/403 ،2/34و در گروه کنترل در پيشآزمون ( )4/020 ،2/44و در پسآزمون (،2/14
 )4/314به دست آمد؛  -9همچنين ،ميانگين و انحراف استاندارد تحليل ،در گروه آزمايش (تفکر
انتقادي) در پيشآزمون ( )4/436 ،1/04و در پسآزمون ( )4/2،434/44و در گروه کنترل در
پيشآزمون ( )4/332 ،1/14و در پسآزمون ( )4/302 ،1/34به دست آمد؛  -1ميانگين و انحراف
استاندارد استدالل قياسی ،در گروه آزمايش (تفکر انتقادي) در پيشآزمون ( )4/642 ،6/12و در
پسآزمون ( )4/349 ،3/02و در گروه کنترل در پيشآزمون ( )4/240 ،3/44و در پسآزمون (،3/94
 )4/134به دست آمد؛  -2ميانگين و انحراف استاندارد استدالل قياسی ،در گروه آزمايش (تفکر
انتقادي) در پيشآزمون ( )4/642 ،6/12و در پسآزمون ( )4/349 ،3/02و در گروه کنترل در
پيشآزمون ( )4/240 ،3/44و در پسآزمون ( )4/134 ،3/94به دست آمد؛  -6ميانگين و انحراف
استاندارد استدالل استقرايی ،در گروه آزمايش (تفکر انتقادي) در پيشآزمون ( )4/910 ،3/92و در
پسآزمون ( )4/431 ،0/94و در گروه کنترل در پيشآزمون ( )4/600 ،3/12و در پسآزمون (،3/34
 )4/031به دست آمد .همچنين ،ميانگين و انحراف معيار براي کل تفکر انتقادي به ترتيب ،در گروه
آزمايش (تفکر انتقادي) در پيشآزمون ( )0/921 ،03/02و در پسآزمون ( )0/442 ،99/24و در
گروه کنترل در پيشآزمون ( )0/400 ،94/29و در پسآزمون ( )0/004 ،90/02به دست آمد؛
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بنابراين در گروه آزمايش (تفکر انتقادي) نمرات ميانگين تفکر انتقادي در تمامی متغيرها در
پسآزمون نسبت به پيشآزمون افزايش يافته است ،امّا در گروه کنترل نمرات پسآزمون نسبت به
پيشآزمون تغيير چندانی نشان نمیدهد (جدول .)9
فرضیه اول :آموزش شيوه کاوشگري بر تفکر انتقادي دانشآموزان در درس علوم تجربی مؤثر است.
نتايج پژوهش با توجه به اينکه در آزمون کلموگروف  -اسميرنوف سطح معنیداري باالتر از 4/42
بود ،نرمال بودن دادهها را نشان داد ،نيز رابطه خطی بين متغيرها وجود داشت و همچنين يافتهها
نشان داد با توجه به اينکه سطح معناداري تمامی مقادير  Fبه دست آمده باالتر از  4/42است،
شيبهاي رگرسيون پيشآزمون و پسآزمون در دو گروه آزمايش (تفکر انتقادي) و گروه کنترل
تفاوت معناداري نداشته و فرض همگنی شيبهاي رگرسيون تأييد گرديد.
جدول  .4آزمون تحلیل کوواریانس یک متغیره براي گروه آزمایش و گروه کنترل در میزان تفکر انتقادي
منبع

مجموع

درجه

مربع

تغییرات

مجذورات

آزادي

میانگین

گروه

03/932

4

03/932

خطا

21/006

93

4/100

F

معناداري

شدت اثر

40/100

4/444

4/999

نتايج تحليل يافتهها در فرضيه «آموزش شيوه کاوشگري بر تفکر انتقادي دانشآموزان در درس
علوم تجربی مؤثر است» معناداري آزمون ( )F=40/100را نشان میدهد که پس از تعديل
ميانگينهاي پيشآزمون ،تفاوت معناداري بين ميانگين گروه آزمايش (تفکر انتقادي) و گروه کنترل
در پسآزمون وجود دارد .به عبارت ديگر ،آموزش کاوشگري بر ميزان تفکر انتقادي افراد در گروه
آزمايش (تفکر انتقادي) تغيير ايجاد کرده است ،در صورتیکه در گروه کنترل اينچنين تغييري
ديده نمیشود .اين مسأله نشاندهنده اين است که آموزش کاوشگري بر ميزان تفکر انتقادي
دانشآموزان تأثيرگذار بوده و تفکر انتقادي آنان را در پسآزمون نسبت به پيشآزمون بهصورت
چشمگير افزايش داده است .با توجه به مجذور اتا به دست آمده مقدار اين تأثير  99درصد است
(جدول .)1
فرضیه دوم :آموزش شيوه کاوشگري بر مؤلفههاي تفکر انتقادي دانشآموزان در درس علوم تجربی
مؤثر است.
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جدول  .5آزمون تحلیل کوواریانس یک متغیره گروه آزمایش و گروه کنترل در مؤلفههاي تفکر انتقادي

تحليل
استنباط
ارزشيابی
استدالل
قياسی
استدالل
استقرايی

منبع

مجموع

درجه

مربع

تغییرات

مجذورات

آزادي

میانگین

گروه
خطا
گروه
خطا
گروه
خطا
گروه
خطا
گروه
خطا

0/400
44/330
9/244
42/406
0/040
46/414
0/306
04/649
0/043
41/361

4
93
4
93
4
93
4
93
4
93

0/400
4/943
9/244
4/143
0/040
4/191
4/306
4/201
0/043
4/933

شدت

F

معناداري

6/623

4/441

4/420

2/200

4/446

4/400

1/106

4/442

4/413

1/330

4/492

4/441

2/226

4/401

4/494

اثر

همچنين يافتهها حاکی است که پس از تعديل ميانگينهاي پيشآزمون ،تفاوت معناداري بين
ميانگين گروه آزمايش (تفکر انتقادي) و گروه کنترل در پسآزمون تمامی خردهمقياسهاي تفکر
انتقادي (تحليل ،استنباط ،ارزشيابی ،استدالل قياسی و استداللی استقرايی) وجود دارد .به عبارت
ديگر ،روش آموزش کاوشگري بر ميزان تمامی خردهمقياسهاي تفکر انتقادي (تحليل ،استنباط،
ارزشيابی ،استدالل قياسی و استداللی استقرايی) دانشآموزان در گروه آزمايش (تفکر انتقادي) تغيير
ايجاد کرده است ،در صورتیکه در گروه کنترل اينچنين تغييري ديده نمیشود .اين مسأله نشان-
دهنده اين است که روش کاوشگري بر ميزان تمامی خردهمقياسهاي تفکر انتقادي (تحليل،
استنباط ،ارزشيابی ،استدالل قياسی و استداللی استقرايی) دانشآموزان مؤثر بوده و ميزان همه اين
متغيرها را در پسآزمون نسبت به پيشآزمون بهصورت چشمگير افزايش داده است .با توجه به
مجذور اتا بهدست آمده مقدار اين تأثير براي تحليل در حدود  42درصد ،استنباط در حدود 43
درصد ،ارزشيابی در حدود  42درصد ،استدالل قياسی در حدود  44درصد و استدالل استقرايی در
حدود  49درصد میباشد (جدول .)2
 .4بحث و نتیجهگیري
نتايج پژوهش نشان داد که آموزش مبتنی بر شيوه کاوشگري بر تفکر انتقادي دانشآموزان در درس
علومتجربی مؤثر است .اين يافته با نتيجه پژوهش يانگ بلود و بيتز ( )0444که در پژوهش خود به
اين نتيجه رسيدند که استفاده از روشهاي فعال تدريس باعث رشد تفکر انتقادي در آنها میشود
مطابقت دارد .همچنين اين يافته با نتيجه يافته تينجاال ( )4330که در تحقيق خود با استفاده از
آموزش مبتنی بر سازندهگرايی به اين نتيجه رسيد که آموزش مبتنی بر سازندهگرايی موجب افزايش
مهارتهاي تفکر انتقادي دانشجويان گرديد مطابقت دارد .کيتوت و همکاران ( )0444نشان داد
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آموزش شيوه کاوشگري در افزايش تفکر انتقادي دانشآموزان مؤثر است ،همچنين پژوهشهاي
انجام گرفته توسط آندرسون ( )0440و والکر ( ،)0443نشاندهنده مؤثر بودن شيوه کاوشگري در
درس علوم تجربی بود .همچنين اين يافته با نتيجه پژوهشهاي صورت گرفته توسط کرمی ،پاکمهر
و عقيلی ( ،)4930مؤمنی مهمويی ،کرمی و شريفیکاخکی ( )4939مطابقت دارد.
مومنی مهمويی و همکاران ( )4939بيان میکنند که الگوي کاوشگـري از طريق بازکردن
دريچههاي مقابل چشم دانشآموزان و نشان دادن افقهاي علمی و تحقيقاتی دانشآموزان را ترغيب
میکند که تالش بيشتري کنند و علوم را بهعنوان مطالب ثابت ،قطعی ،محدود و غيرقابل توسعه و
تکامل ندانند .در توجيه نتايج بهدستآمده در پژوهش حاضر میتوان گفت چون در روش کاوشگري
معموالً دانشآموزان بهصورت مستقل ،از طريق شناسايی فرايندهاي تحقيق ،مراحل کاوشگري را به
کار میگيرند ،اين امر ،تمايل به سمت تفکر انتقادي را افزايش میدهد .در روش تدريس کاوشگري
به دليل اينکه از روشهايی استفاده میشود که فرصتهايی را براي کاوشگري و پرسشگري نظامدار
درباره واقعيتها فراهم میآورد ،موجب میشود تا پرداختن به تفکر انتقادي را از يادگيرندگان طلب
کند .در واقع در روش کاوشگـري به دليل اينکه تدريس بر اسـاس پرسيدن سؤاالت مناسب از
دانشآموزان صورت میگيرد ،زمينه براي گرايش به سمت تفکر انتقادي فراهم میشود.
کاوشگري يک رويکرد پرسش  -حل مسأله محور است که از طريق روشهاي مختلف؛ آزمايش،
مطالعه بر اساس متن کتاب ،فعاليتهاي اکتشافی ،دريافت اطالعات ،درک مفاهيم ،مبتنی بر نظريه،
ايجاد سؤال و انجام تحقيق بر روي مسأله انجام میشود .در اين شيوه معلمان يک محيط يادگيري
ايجاد میکند که انگيزه دانشآموزان به شيوه يادگيري کاوشگري را افزايش میدهد .در آن پس از
پاسخ دانشآموزان از طريق تفکر بر مسأله ،معلم آموزش و راهنمايی الزم را فراهم میکند .عالوه بر
اين ،دانشآموزان به آنچه در اين شيوه انجام میدهند احساس خوشايند و کنجکاوي زياد دارند
(کيتوت و همکاران.)0444 ،
همچنين نتايج نشان داد که آموزش شيوه کاوشگري بر تحليل ،استنباط ،ارزشيابی ،استدالل
قياسی و استدالل استقرايی دانشآموزان در درس علومتجربی مؤثر است .بنابراين فرضيه پژوهش
مبنی بر اينکه آموزش شيوه کاوشگري بر تحليل ،استنباط ،ارزشيابی ،استدالل قياسی و استدالل
استقرايی دانشآموزان در درس علومتجربی مؤثر است تأييد میشود .اين يافته با نتيجه پژوهشهاي
صورت گرفته توسط مگنوسن ،ايشيدا و ايتانو ( ،0444به نقل از وقار سيدين و همکاران،)4903 ،
لمپرت ( )0443مطابقت دارد .لمپرت ( )0443در توجيه نتيجه پژوهش خود اذعان میدارد که
برنامه درسی مبتنی بر کاوشگري بهطور مؤثري سبب افزايش تفکر انتقادي میگردد .به عبارت ديگر
با بهکارگيري اين روش در آموزش ،عالوه بر اينکه دانشآموزان قواعد مشکلگشايی و راهحليابی
مسائل را میآموزند ،سطوح مختلف تفکر انتقادي افزايش میيابد و بر اساس نظريه ساچمن در
زمينه الگوي کاوشگري ،فراگيران میتوانند راهبردهاي تفکر را بياموزند .همچنين در پژوهش وي
نشان داده شد که روش کاوشگري بر همه مؤلفههاي تفکر انتقادي تأثير دارد .وي در توجيه اين
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يافته اشاره میکند که میتوان چنين استنباط کرد که وقتی دانشآموزان در فرايند کاوشگري ،خود
در پی حل مسأله و راههاي مختلف آن هستند و طی اين فرايند ،نتيجهگيريهاي گوناگونی را در
زمينههاي جديد به کار میبرند و تعميم میدهند ،به بلوغ شناختی میرسند.
آموزش مبتنی بر کاوشگري يک فرآيند يادگيري است که دانشآموزان را تشويق به تفکر
انتقادي ،حل مسئله ،مفهومسازي ،تصميمگيري خالقانه با استفاده از سبکها و راهبردهاي تفکر
میکند .آن يک رويکرد آموزش و يادگيري است که میتواند توانايی تفکر و تخصص علمی را افزايش
دهد ،همچنين اين فعاليت میتواند عالقه و انگيزه به يادگيري را افزايش دهد .در واقع ،اين فعاليت-
ها از طريق تمرکز بر تفکر ،باعث ارتقاي يادگيري مؤثر در دانشآموزان میشود و منجر به نگرش
مثبت دانشآموزان نسبت به موضوعات آموخته شده میشود .اين روش همچنين دانشآموزان را
براي دستيابی به تکنيکهاي تحقيق ،اکتشاف و کاوشگري تشويق میکند ،آموزش مبتنی بر
کاوشگري باعث میشود دانشآموزان فکر کنند و تفکر انتقاديشان را افزايش دهند ،در واقع
استراتژيهاي کاوشگري شناخت محتواي دانش ،حقايق و فرآيندهاي آن است (کيتوت و همکاران،
.)0444
آموزش مبتنی بر کاوشگري يکی از ابزارهاي اصلی براي فعالسازي کنجکاوي دانشآموزان از
طريق افزايش عالقه خود به مسائل علمی ،تغيير کنجکاوي دانشآموزان به پروژههاي آموزشی ،به
چالش کشيدن دانشآموزان براي تهيه و تدوين ماهيت مسأله با استفاده از دانش خود ،تعريف
مشکل بر اساس پروژه مبتنی بر کاوشگري که بخشی از آن تعريف گامهايی است که منجر به تحقق
اين پروژه میشود ،اجراي گامها و فعاليتهاي پروژه برنامهريزي شده ،در نهايت رويارويی نتايج با
واقعيت ،مقايسه نتايج ملموس و عينی ،مقايسه نتايج با نتايج مورد انتظار ،اعتبارسنجی نتايج،
مقايسه نتايج با دانش کنونی و مرتبس ساختن نتايج با ساير مسائل علمی است (سرافينا و همکاران،
.)0442
بنابراين آموزش به شيوه کاوشگري دانشآموزان را به تعامل و جستجوگري وادار میکند و حس
کنجکاوي را در آنها برمیانگيزد .در واقع آنان به حدي از بلوغ شناختی در زمينهها و مسائل
گوناگون میرسند که از راهحلی که خودشان کشف کردهاند ،در يافتن راهحل مسائل ديگر نيز بهره
میبرند .در توجيه نتايج به دست آمده در پژوهش حاضر میتوان گفت ،بر اين اساس که تفکر
انتقادي نيازمند تعدادي از تمايالت و گرايشات نظير جستجوگري و کنجکاوي است و با توجه به
اينکه در روش کاوشگري دانشآموزان بهصورت فعال و متفکر در فرايند يادگيري دخالت داده می-
شوند و تأکيد بر جستجوگري و فعاليت شاگردان است ،اين روش میتواند موجب ارتقاء تفکر
انتقادي در فراگيران شود .در واقع يک عنصر مشترک در کاوشگري و تفکر انتقادي وجود دارد که
موجب تأثيرگذاري روش کاوشگري بر تفکر انتقادي میگردد و آن هم فعال بودن يادگيرنده و
پذيرنده محض مطالب نبودن است.
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