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Abstract
The purpose of this research was the content
analysis of 7th grade science textbook's exercises
based on Suchman's inquiry model. The method of
this research was content analysis and the
statistical population were the exercises of 7th
grade science textbook (activity, discussion,
collecting information, testing yourself, thinking,
experiment). Exercise was the unit of analysis and
the criteria were phases of inquiry model. The
result showed that among 156 exercises only 49
exercises (31%) were based on inquiry model;
among the six exercises, experiment with the
frequency of 24(48/97%) and testing yourself with
no frequency had the most and the least frequency.
Other result showed that among those 49
exercises, gathering data with frequency of
17(34/69%) had the most frequency; collecting
information with frequency of 2(4/08%) and
hypothesizing with frequency of 5(10/20%) had
the least frequency. Totally, the result shows that
the book hasn't regarded inquiry model very much
so it's necessary to pay more attention to "inquiry
model" and preparing students for real life.
Keywords: 7th grade, content analysis, inquiry,
experimental science textbook.
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چکیده
هدف از این تحقیق تحلیل محتوای تمرینهای کتاب علوو تجربوی
.پایه هفتم دوره اوّل متوسطه بر اساس الگوی کاوشگری ساچمن بود
روش این پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوا و جامعه آماری ایون
 اعاعووا، گفووتوگووو کنیوود،پووژوهش کلیووه تموورینهووای (فعالیووت
 آزموایش کنیود) کتواب، فکر کنیود، خود را بیازمایید،جمعآوری کنید
 وا ود دوت در ایون.علو تجربی پایه هفتم دوره اوّل متوسوطه بوود
.پژوهش تمرین و ماک تحلیل محتوا مرا ل کاوشگری ساچمن بود
) درصود11(  تمورین94  تمرین کتاب تنها151 نتایج نشان داد که از
 آزمایش کنید،مطابق الگوی کاوشگری بود؛ از میان شش نوع تمرین
 درصد و گفتوگو کنید و همچنین خود را بیازمایید با صوفر94/49 با
درصد به ترتیب بیشترین و کمترین درصود را در میوان تمورینهوای
 سایر نتایج نشان داد کوه.مرتدط با کاوشگری به خود اختصاص دادند
 بیشوترین ضوور بوه مر لوه گوردآوری دادههووا، تمورین94 در ایون
 درصد و کمترین ضور به مر له جموعآوری19/14 (آزمایشگری) با
 درصود و سو م مر لوه فرضویهسوازی بوا9/84 اعاعا (تأیید) با
 نتوایج نشوان داد کوه در، در مجمووع. درصد مربوط مویشود18/28
تمرینهای کتاب به الگوی کاوشگری توجه کمی شوده اسوت؛ ایون
یافته لزو توجه بیشتر به الگوی کاوشگری در تدوین کتواب و آمواده
.کردن دانشآموز برای زندگی واقعی را نشان میدهد
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مقدمه

انسان از سال های اول زندگی ،کنجکااوی روونای داور وا
بهکاو میبندر ،اطالعات رو موور داور ،ریراران و مطا
اطراف وا جمعآووی ،سازمانرهی و تفسا ر مایکناد و باا
استفاره از این اطالعات به نت جهگ ری رو ماوور جااان و
جایراااه دااور رو ایاان جاااان م ایپااررازر .ایاان مجموعااه
تواناییهای فکری ،ظرف تی توسعه یافته به نام کاوشارری
وا رو انسااان شااک ماایرهااد National Research
Council,2000؛  .)Carin, Bass, & Contant,2005رو
سطح ب نالمللی ن از به یارگ ری کاوشرری بهعنوان جزئی
از برنامه روسی احساس میشور & Lunetta, Hofstein,
 .)Clough, 2007از طرف ریرر ،رولتها رو سراسر جااان
به اهم ت آماوزش علاوم مف اد بارای شاروندانپاان پای
بررهاند  .)Minner, Levy, & Century, 2010کاوشارری
رو هر سططی باید رو مرکز برنامه آموزش علوم قراو گ رر
و رو هر روس و هر وشتهای بهکاو گرفته شور National
 .)Science Teachers Association, 2007رانا آماوزان
رو هر سططی و رو هر حاوزه علاوم بایاد فرصات تفکار و
عما باه شا وه کاوشارری وا راشاته باشاند & Olson
.)Loucks-Horsley, 2000
ووباارتو و کااالف )Roberts, & Kellough, 2000
مطرح کررند که آموزش باید بر استراتژیایهاایی مبتنای
باشد که ران آموزان وا آماره کند تا کنجکاو باشند ،سؤال
بپرسند و رو جستجوی پاسخ باشند .کاوشرری از تأل فاات
جان ریویی  )John Deweyتاکنون بهصاووت چااوچوبی
برای آموزش علوم روآمده است  .)Barrow, 2006به ب ان
ریرر ،ایده کاوشرری به اوای قارن ب ساتو و فارا جاان
ریویی مبنی بر اینکه ران آماوزان بایاد رو تاالش بارای
کسب ران جدید و یارگ ری از طریق تمرینهای عملای
مپاااوکت راشااته باشااند برماایگااررر؛ از نظاار ریااویی
ران آموزان با مپاوکت رو یارگ ری دور ،ران و مااوت
کسب می کنند .تمرکز بر کاوشارری رو علاوم تجربای رو
رهههای  1950و  1990روباوه موور توجه قاراو گرفات و
تغ ر و انطباا بسا اوی پ ادا کارر  .)Dakers, 2010رو

سال  1991ویچاور سااچمن  )Richard Suchmanووش
تدویو کاوشرری وا تدوین کرر.
وویکاارر کاوشاارری راوای  9مرحلااهی روگ رشاادن
ران آموز با یک موقع ت مسئلهراو ،جماعآووی اطالعاات
تأی د) ،فرضا هساازی ،گاررآووی رارههاا آزمایپارری)،
سااازمانرهاای اطالعااات و نتااایم آزمااای  ،تطل اا ،
نت جه گ ری و تعم و است؛ بادین ترت اب کاه رو مرحلاه
اوّل ،معلو مپک یا موقع ت مسئلهراو وا اوائه میکند و به
توض ح ووش های کاوشرری برای ران آموزان میپاررازر،
موقع ت باید جالب و برانر زاننده باشد رو غ ر این صاووت
اجاارای ایاان ووش رشااواو دواهااد شااد؛ رو مرحلااه روم
ران آموز باید با تمرکز بر مسئله و پرسپرری به ماه ات
مساائله پاای بباارر ،او نبایااد از معلااو رودواساات کنااد تااا
موقع ات وا توضا ح رهااد و معلاو ن از نبایااد باه توضا ح
موقع ت پررازر بلکه نق او توساعه اطالعااتی اسات کاه
ران آموز به رست آووره است ،ران آموز رو این مرحلاه
بااه پرس ا پ رامااون اش ا ا ،دااوا  ،شاارای و موقع اات
می پررازر؛ رو مرحله سوم ،بر اساس ران دور ،اطالعاتی
کااه رو مرحلااه قب ا تأی ااد شاادند و وابطااههااایی کااه رو
اطالعات مپاهده میکند به سادت فرض ه یاا باه عبااوت
ریرر اوائه واهح های احتمالی مایپاررازر ،رو ایان واساتا
ران آموز باید تفکر کند و رو تصوو دور به تجزیهوتطل
نتایم هر یک از این فرض هها بپاررازر؛ رو مرحلاه چاااوم
به منظوو قبول یا ور فرض ه آن وا میآزماید و بدین منظوو
باید اطالعات رق قی از مناابع متتلان نظ ار کتاا هاای
روسی و غ رروسی ،مصاحبه ،گررش علمی و تجرباه هاای
مستق و آزمایپراهی جمع آووی کناد ،رو مرحلاه پانجو،
ران آماوز باه ساازمان رهای و رساته بنادی توضا طات،
اطالعات و نتایم آزمای میپررازر و رو مرحلاه آدار باه
نت جهگ ری پررادته و پ ب نی مایکناد کاه نتاایم باه
رست آمده تاا چاه حاد قابا تعما و اسات Shabani,
.)2012
اد راً اطالعاتی رو زم نه اثربتپای اناوار وویکررهاای
یارگ ری فعال حاص شده است .تطق قات پرانو و فادلر
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 )Prince & Felder, 2006نپان رار اگرچه تفااوتهاایی
بر اساس نور ووش ،تجربه معلو ،ویژگی هاای رانا آماوز
وجور راور اما تکن کهای یاارگ ری فعاال موجاب باباور
نتایم ران آموز میشاور ،بااخد زماانی کاه یاارگ ری
عم ق مدنظر است .کاوشرری فعال تهایی نظ ر تپات
آگاهانااه مسااائ  ،شناسااایی واهحاا هااا ،آزمایپاارری،
جستجوی احتماالت ،کاوش اطالعات ،مدلسازی ،مباحثاه
با همساالن و اساتدالل کاررن وا رو برمایگ ارر Linn,
 .)& Bell Davis, 2004کاوشرری یک وویکرر ف لساوفانه
به تدویو است کاه رو آن رانا آماوز باهطاوو فعاال رو
یارگ ری دور مپاوکت راور؛ ووش تدویو کاوشرری یک
ووش ران آموز مطوو است؛ این ووش به مپاوکت کالسی
ن از راور و انتظاو میوور که ران آموزان مسئول ت فرایند
یااارگ ری دااور وا باار عاااده گ رنااد؛ تاادویو از طریااق
کاوشرری به ران آموزان ایان امکاان وا مایرهاد تاا باه
مسئله ب ندیپند و به جستجوی تفس رهای ممکان بارای
سؤاالت دور پررازند؛ کاوشرری ران آماوزان وا باا طارح
سااؤاالت و هاادایت تفکاار آناااا رو مااوور موضااور روگ اار
میکند .معلو به مپاهده پررادته و از ران آماوزان علات
وقور وویدارها وا میپرسد و بدین ترت اب آنااا وا تپاویق
میکند تا به فرض هسازی بپررازند .ران آموزان میتوانناد
باا آزماای و دطاا باه نت جاه و پاساخ برساند Beam,
.)2010
هدف تدویو کاوشارری قاراو رارن رانا آماوزان رو
یک مط معناراو برای شک رارن و توج اه تفاسا ر بار
اساس شواهد و ح مسائلی است که مپابه مسائ زندگی
واقعای هساتند  .)Hwang, Chiu & Chen, 2015ایان
ووش رو آموزش علوم بهطوو گسترره ترویم یافته اسات و
ران آموزان وا تپویق میکند تا رو موور رن اای طب عای
تطق ق کند ،واهح پ دا کند و روک باتری ب ابد .تدویو
کاوشرری مپاوکت و همکاوی رانا آماوزان باا یکادیرر
باارای فرض ا هسااازی ،اوزیااابی و تتم ا ن نقارانااه ارواک و
تصووات متتلان و جساتجوی رانا و اطالعاات علمای
جدید وا رو برراور .زمانی که ران آموزان تپویق میشوند

تا رو فرایند یارگ ری مپاوکت فعال راشته باشند ،روبااوه
مسائلی تطق ق کنند که کنجکاوی آنااا وا برمایانر ازر و
همچنان که رو جات نتایم موور توافق حرکت مایکنناد،
به تفکر دالقانه پررازند ،انر ازه ب پاتری بارای یاارگ ری
کسب میکنند  .)Gillies et al., 2012تدویو کاوشرری
بر نق معلو رو حمایات از رانا آماوزان رو تطق اق رو
موور یک پدیده طب عی به همان ش وهای کاه رانپامندان
رو جوامع علمی متتلن به تول د ران میپررازند تأک اد
راور؛ چن ن ووش تدویسی به ران آموزان کمک میکناد
تا شایستریهای علمای داور وا توساعه رهناد & Gao
.)Wang, 2004
استفاره از تدویو کاوشرری رو کالسهای علوم نتایم
مطلوبی وا به رنبال راور ،ایان ناور تادویو ماااوتهاای
پرسپرری ،تفسا ر و پا ب نای رانا آماوز وا پارووش
میرهد؛ ران آموزان بجای اینکاه رویافاتکنناده مطا
اطالعات باشند رو فرایند یاارگ ری مپااوکت مای کنناد؛
مطاا کااالس راناا آمااوز مطااوو ماایشااور؛ باعاا
دورکاوآماادی ران ا آمااوزان و مپاااوکت آناااا رو یااافتن
واهح برای مسائ میگررر؛ ووشهای کاوشرری منعطن
اسات و ایان امکااان وا باه معلماان مایرهاد تاا آن وا بااا
تفاوت های شنادتی و عالیق ران آموزان متتلن تطب اق
رهند؛ به رل تعام مساتق و باا پدیادههاای طب عای از
طریق حواس و ابزاوهاای مناساب ،رانا آماوزان رن اای
طب عی وا باتر روک میکنند؛ ران آماوزان ماااوتهاای
تفکاار انتقاااری دااور وا بااا مپاااهده ،سااؤال پرساا دن،
فرض هسازی ،جمعآووی رارهها ،پ ب نی ،تجزیهوتطل ،
تفس ر نتایم ،اساتفاره از اساتدالل اساتقرایی و ق اسای و
وب علت و معلول توسعه میرهند .رو مجماور مایتاوان
گفت که یارگ ری از طریق فعال ت های کاوشرری ،شاام
ح مسئله ،دالق ت و مااوتهای تفکر انتقااری ،موجاب
می شور ران آموزان ابزاو الزم برای حا مساائ زنادگی
واقعی وا کسب کنند .)Dakers, 2010
تطق قااات ال ااوو  )Oliver, 2007و پاارانو و فاادلر
 )Prince & Felder, 2006نپان رار کاه از آنجاایی کاه
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تدویو کاوشرری ،مسئلهای وا برای حا باه رانا آماوز
اوائه میکند ،موجب افزای انر ازه او مایشاور .تادویو
کاوشاارری ران ا آمااوز وا رو فراینااد یااارگ ری مپاااوکت
میرهد و به او امکان میرهد تا مطالب وا دور یار بر ارر
و از این طریق فرصت ب پتری برای فااو باتار مفااه و و
تفکر انتقاری فراهو میشاور .)Wang, & Posey, 2011
ووش کاوشااارری بااار پایاااه ساااادتاوگرایی قاااراو راور،
سادتاوگرایی فعال تهای ران آموز مطوو وا بهکاو میبرر،
رو این فعال تها بهجای اینکه ران آموز بهطوو منفع باه
جمااعآووی اطالعااات از سااتنرانی اوائااه شااده رو ووش
آموزشاای ساانتی بپااررازر ،رو فراینااد یااارگ ری فعاالنااه
مپاوکت مایکناد  .)Slunt & Giancarlo, 2004اجارای
این فعال تهای موجب تقویات یاارگ ری رانا آماوزان و
بابور نرارش آنااا نسابت باه یاارگ ری علاوم مایشاور
 .)Supasorn & Lordkam, 2014از طریق فعال اتهاای
کاوشرری ،ران آموزان از فرایند تول د ،آزمون و باازنرری
رانا علمای آگااهی ماییابناد .)Smith, et al., 2000
تدویو کاوشرری به رانا آماوزان امکاان روک ماه ات
ران وا میرهد و واهی برای توساعه تفکار اساتراتژیک و
کسب مااوت رو زم نه مطالب علمی اسات Bell et al.,
.)2003
ال وو  )Oliver, 2008ب اان مایکناد کاه باا تادویو
کاوشرری ران آموزان تپویق میشوند تا سطح بااالیی از
ذهن دور وا بهکاو بندند و مسئول ت ب پتری وا رو زم ناه
یارگ ری دور بر عاده گ رند .تطق قات نپان میرهد کاه
تدویو کاوشرری نسبت به ووش های تدویو سانتی باه
یارگ ری باتر ران آموزان منجار مایشاور Alfieri et
al.,2011؛ Furtak et al., 2012؛ & Minner, Levy,

 .)Century, 2010تدویو کاوشرری زماانی و مایرهاد
که سؤاالتی برای پاسخگویی ،مسائلی بارای حا کاررن و
مجموعااهای از مپاااهدات باارای توضاا ح و تفساا ر بااه
ران آموزان اوائه مایشاور  .)Bateman, 1990اگار ایان
ش وه بهطوو ماؤثری اجارا گاررر رانا آماوزان بایاد یاار
بر رند که"چرونه سؤاالت مناسب بپرسند ،به شناساایی و
جمع آووی شواهد مناسب بپررازند ،نتایم وا بهطوو نظاماند

اوائااه کننااد ،نتااایم وا تجزیااهوتطل ا و تفس ا ر کننااد و
نت جهگ ری نمایند و اوزش و اهم ت آن نت جهگ ریهاا وا
اوزیابی کنند" .)Lee, 2004
نظام های آموزشی که هنوز ووش های سانتی بار آنااا
حاااکو اساات ،لااذت تفکاار ،کاوشاارری و دالق اات وا از
ران آموزان می گ رند و بجای اینکاه اندیپاه و دالق ات
آناا وا پرووش رهند ،ذهنپان وا از حقایق و مفاه و علمی
پر میکنند  .)Shabani, 2002معلو نباید مطتاوای روس
وا به ذهن ران آموز منتق کند بلکه باید نطوه یاارگ ری
وا بااه او یااار رهااد  .)Palmer, 2003اسااتفاره معلااو از
ووشهای انتقال ران به ذهن ران آماوز باعا افازای
وابستری ران آموز به معلو میشور و مپکالت یاارگ ری
او وا شادیدتر مایکناد  .)Lee & Boyle, 2008اماروزه
کاوشرری بهعنوان یک ووش ران آموز مطوو موور توجاه
بسا اوی از صاااحبنظااران قااراو گرفتااه اساات .ایاان ووش
ران آموزان وا به افراری باا تواناایی حا مسائله تبادی
میکند ،از این وو انجمان ملای علاوم معلماان وا ترغ اب
میکند تا تطق ق وا رو هر سططی و رو هر پایه تطصا لی
بهکاوگ رند .)Daglas, 2007
رو کپااوو مااا مطالعاااتی رو زم نااه تطل ا مطتااوای
کتا های روسی رو پایه ها و رووه های متتلان تطصا لی
انجام گرفته است که رو ارامه به آناا اشااوه دواهاد شاد.
حساا نی یاازری و احماادیان & Husseini Yazdi.
 )Ahmadiyan, 2015به تطل مطتوای کتا هاای علاوم
تجرباای رووه ابتاادایی از نظاار م اازان توجااه بااه انااوار
پرس های روسی پررادت .یافتهها نپان رار که رو کتا
علوم تجربای اول ابتادایی ب پاترین فراوانای باه ساؤاالت
همررا و فررمداو و کمترین فراوانی به سؤاالت نت جه مداو
مربااوب بااور .رو کتااا روم ابتاادایی سااؤاالت همراارا و
زم نهای ب پترین و سؤاالت نت جه مداو کمترین فراوانای،
رو کتاا ساال ساوم و چااااوم ساؤاالت همرارا و عملاای
ب پترین و سؤاالت نت جه مداو کمترین ،رو کتاا پانجو
سؤاالت همررا و موضور مطوو ب پترین و سؤاالت نت جاه
مداو و پ ب ن کمترین فراوانی وا راشتند .برائی ،مارام و
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کاوشاکی  )Baraei, Mahram & Kareshak, 2014باا
ووش تطل مطتوا به بروسی تمرینهای کتا علوم رووه
ابتدایی بر اساس مراح ش گانه اوائه شده توسا جاان
ریویی پررادتند .یافتهها نپان رار که رو کتا های علاوم
ب پتر به مرحله چااوم فرایند ح مسائله اوائاه واهحا )
توجه شده است و کمترین توجه به مرحلههای بردوور باا
مسئله ،تغ ر موقع ت و ساادتن مسائله شاده اسات .رو
کتا اول کمترین و رو کتاا ساوم ب پاترین توجاه باه
مراح ح مسئله شده است.
ساال می و عصاااوه  )Salimi & Osareh, 2013بااه
تطل مطتوای کتا علوم تجربی سال روم واهنماایی بار
اساس عوام دالق ت گ لفوور پررادتند .یافتاه هاا نپاان
رار که کتا علاوم روم واهنماایی با ازحاد بار ساطح
شنادتی و تفکر همررا تأک د راور و به تفکر واگرا و تفکار
اوزش ا توجه چندانی نپده است .رو مطتوای این کتاا
با ن ساطوح متتلان دالق اات گ لفاوور تعاارل مناسااب
ن ساات .اسااتار حساانلو ،فرجاای د اااوی و شااکراللای
Ostadhasanlou; Faraji Khiavi, & Shokrollahi,

 )2012به تطل مطتوای کتا های علوم تجربی چااوم و
پنجو بر اساس اهداف آموزشی مری پررادتناد ،یافتاههاا
نپان رار که از نقاب قوت این رو کتا این اسات کاه تاا
حدور زیاری به ران عملی و عملکرر کاوبرر توجه شاده
است و اص تفک ک ،تنور و سطح رشاواوی وعایات شاده
است .از نقاب ضعن این کتا ها این است که باه عملکارر
کپن و ابدار پررادته نپده است و اص همتاساازی ن از
وعایت نپده است .ام راحمدی ،ایروانای و شارفی Amir
 )Ahmadi, Iravani & Sharafi, 2012به بروسی مطتوای
کتا علوم تجربی پایه پنجو ابتدایی بر اساس ریدگاه ح
مسئله جان ریویی پررادتناد .یافتاههاا نپاان رار کاه رو
کتا به ح مسئله ،مراح و همچنا ن ماااوتهاای آن
توجه چندانی نپده است ،تنااا ساه روس از  11روس باا
مراح ح مسئله مطابقت راور؛ به مااوت هاای ضارووی
ح مسئله مپاهده ،طبقاه بنادی ،انادازهگ اری ،کااوبرر
ابزاو ،جماع آووی اطالعاات ،فرضا ه ساازی و پا ب نای،

متغ رهاا ،برقاراوی
تفس ر یافتهها و نت جهگ ری ،تپت
اوتباب ،اوزیابی و طراحی تطق ق توجه زیاری نپده اسات
و به مااوت تفس ر ،استنباب و نت جهگ ری ب پترین توجه
متغ رها و اوزیابی کمترین توجه
و به مااوتهای تپت
شده است.
عالوه بر تطل مطتوای کتا علوم تجربی ،مطالعاات
ریرری ن ز رو زم نة این روس انجام گرفته است .اسادیان
و حب باای آذو  )Asadian & Habibi Azar, 2013بااه
بروسی اثربتپی برنامه روسی علوم به ش وه آموزش مطوو
با برنامه روسای علاوم باه شا وه پاژوه مطاوو رو رووه
ابتدایی پررادتند و یافتهها نپان رار که تفاوت معنااراوی
رو ران  ،مااوت ،نررش و وضایتمندی ران آماوزان کاه
با ش وه پژوه مطوو آموزش ریده بورند با ران آموزانی
که با ش وه آموزش مطوو تعل و ریده بورند وجور راشت و
برنامه روسی علوم به ش وه پژوه مطوو اثربت تر باور.
یارگاااوزاره و عساارری Yadegarzadeh, & Askari,
 )2012به اوزش ابی برنامه روسی علوم ابتدایی باا اساتفاره
از الرااوی ره عاااملی اکاار باار اساااس نظاار معلمااان و
سرگروه های آموزشی پررادتناد .یافتاه هاا نپاان رار کاه
طبقه بندی اکر برای اوزش ابی یاک برناماه روسای کاما
ن ست و عالوه بر آن باید به عواملی نظ ار انساجام برناماه
روسی ،انعطااف پاذیری رو اجارا ،تناساب مطتاوا باا ن ااز
یارگ رنده ،ران آموز مطووی ن ز توجه شور .برنامه روسی
علااوم ب پااترین تمرکااز وا باار مفاااه و ف زیااک ،شاانادت
مط  ،رانساتنی هاای ضارووی علاوم ،ماااوت مپااهده،
مفاوم باداشت و کمترین تمرکاز وا بار کااوبرر علاوم رو
زندگی واقعی ،مااوت آزمای و ح مسئله ،تطابق اهداف
با ن ازهای ران آموزان راشته است .پژوه یوسان زاره،
وضاایی و قبااری Yosefzadeh, Rezai, & Ghobadi,
 )2012با هدف بروسی تأث ر ووش تادویو کاوشارری بار
پرووش مااوت های تفکر فلسفی ران آموزان پایاه پانجو
ابتدایی رو روس علوم تجربی نپاان رار کاه ماااوتهاای
تفکاار فلسااافی و مؤلفااههاااای آن جامع اات ،تعماااق،
انعطافپذیری ،کنجکاوی ،انتقارپذیری) رو رانا آماوزانی
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که روس علوم وا به ووش کاوشرری آموزش ریدهاند باالتر
از ران آموزانی باور کاه باه ووش سانتی آماوزش ریاده
بورند .روواقع ،ووش تادویو کاوشارری موجاب افازای
مااوت تفکر فلسافی رانا آماوزان شاد .عبادی Abdi,
 )2014بااه بروساای تااأث ر ووش کاوشاارری باار پ پاارفت
تطص لی  40ران آموز پایه پنجو از رو کالس متتلن رو
روس علوم رو مقایسه با ووش سنتی پررادات و رویافات
که ران آموزانی که با ووش کاوشرری آموزش ریده بورند
نمرات باالتری نسبت به رانا آماوزان آماوزش یافتاه باا
ووش سنتی کساب کررناد .فریسان  )Friesen, 2010باا
پژوه بار  19مدوساه ابتادایی و واهنماایی باا 11800
راناا آمااوز رو منطقااه آلبرتااا رویافاات کااه مپاااوکت
ران آموزان رو کاوشرری اثر مثبت معناراوی بر پ پرفت
تطص لی آناا رو امتطانات استانداور استانی راشاتند .بااوو
 )Barrow, 2006رویافت که کاوشرری به رانا آماوزان
کمک میکند تا توانایی تفکر انتقاری و عقالن ت علمای وا
توسعه رهند و روع نحال روک عم قیتری از علو وا هاو
کسااب کننااد .گرمااالی ،بااریکمن ،هاااالو و آومسااتران
 )Gormally; Brickman; Hallar; Armstrong, 2009با
بروسی تأث رات کاوشرری بر ماااوت هاا و اعتمارباه نفاو
رانا آمااوزان رویافتنااد کاه کاوشاارری رانا و مااااوت
ران آموزان وا رو روس علاوم افازای رار و رانا آماوز
کاوشرر اعتماربهنفو ب پاتری وا رو توانااییهاای علمای
کسب کررند.
پژوه های ذکر شده باه بروسای اناوار پرسا هاای
روسی رو کتا علوم ابتدایی ،بروسی کتا روم واهنمایی
بر اساس عوام دالق ت گ لفوور و کتا چاااوم و پانجو
ابتدایی بر اهداف آموزشی مری پررادته است .رو پژوه
هو الروی حا مسائله ریاویی وا یکای رو کتاا پانجو
ابتدایی و ریرری رو تمرینهای کتاا هاای رووه ابتادایی
بروسی کرره است .ریرر پژوه ها ن از باه تاأث ر الراوی
کاوشرری بر مااوت های تفکر فلسفی ،ران و ماااوت رو
روس علوم ،اعتماربه نفو ،تفکر انتقاری ،عقالن ت علمی و
پ پرفت تطص لی ران آموزان اذعان کررناد .هماانگوناه

که مپاهده شد ه چ یک از پژوه های انجاام گرفتاه باه
تطل مطتوای کتا علاوم تجربای پایاه هفاتو رووه اوّل
متوسطه بر مبناای الراوی کاوشارری نپررادتاه اسات و
علی وغو اهم ت ووش کاوشرری رو آموزش علوم و آمااره
سادتن ران آموزان برای زنادگی واقعای ،برناماه روسای
علوم رو کپوو ماا نتوانساته ووح اه کاوشارری ،علمای و
مااوتهای تفکر وا رو ران آموزان پرووش رهد؛ بروسیها
نپان میرهاد کاه اگرچاه رو برناماهویازی روسای علاوم
تغ رات ایجار شاده اسات اماا نتاایم تطق قاات ساوم ن
مطالعه ب نالمللی ویاض ات و علوم نپاان رار کاه ماااوت
راناا آمااوزان کپااوو مااا رو زم نااه سااادت فرضاا ه،
تجزیهوتطل رارهها ،حا مسائله ،اساتفاره از ووشهاا و
ابزاوهای علمی و همچنا ن تطق اق رو مطا رو ساطح
پای نی است  .)Asgari, 2008از این وو رو ایان پاژوه
سعی بر این است تا به تطل مطتوای کتا علوم تجربای
پایه هفتو بر اساس الراوی کاوشارری سااچمن پررادتاه
شور .این کتا شام پنم بت و  15فص است .بتا
اول علوم و ابزاوهای آن شام فص اول :تجرباه و تفکار و
فص روم :اندازهگ ری رو علوم و ابزاوهای آن ،بتا روم
موار الفبای زندگی شام فص سوم :اتوها الفباای ماوار و
فص چااوم :موار پ رامون ما ،بت سوم با عناوان مناابع
دداراری رو ددمت ما شاام فصا پانجو :از معادن تاا
دانه ،فص شپو :سفر آ ووی زم ن و فص هفتو :سافر
آ روون زم ن ،بت چااوم با عنوان انرژی ن از هم پاه
شام فص هپتو :انارژی و تبادی هاای آن ،فصا نااو:
منابع انرژی و فصا رهاو :گرماا و با ناهساازی مصارف
انرژی ،بت پنجو با عنوان رن ای روون من شام فصا
یازرهو :سلول و سازمان بندی آن ،فصا روازرهاو :سافره
سالمت ،فص س زرهو :سفر غذا ،فص چااورهو :گاررش
موار ،فص پانزرهو :تبارل با مطا اسات .رو هار فصا
توض طاتی رو موور موضور اصلی اوائاه شاده کاه روواقاع
متن روس وا تپک مایرهاد و بعاد باه فراداوو بطا ،
تمرینهاایی شاام فعال ات ،گفاتوگاو کن اد ،اطالعاات
جمعآووی کن د ،دور وا ب ازمای د ،فکار کن اد و آزماای
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کن د ،اوائه شده است .ران آماوزان از طریاق روس علاوم
به کسب ران رو زم ناه داور و رن اای پ راماون رانا
میپررازند و با توجه پ پارفت ساریع علاو و باه تباع آن
تغ ر رو مطتوا و ووش مناسب تدویو آن ،لزوم توجه باه
کتا روسی علوم رو چندان میشور .تادویو ایان روس
ماو با ووش کاوشرری به ران آموزان کمک مایکناد تاا
بجای حفظ منفعالنه مطالب اوائه شاده توسا معلاو ،رو
سادت ذهنی دور مپاوکت فعال راشته باشند و رانا و
مااوت کسب شده وا رو ح مسائ واقعی زندگی باهکااو
میگ رناد .از ایان وو باا توجاه باه اهم ات روس علاوم و
تدویو آن به ووش کاوشرری رو آمار کررن ران آموزان
برای زندگی واقعی ،پژوه حاضر به رنبال ایان اسات تاا
م زان حضوو الروی کاوشارری و مراحا آن وا رو کتاا
علوم تجربای پایاه هفاتو رووه اول متوساطه وا مپات
نماید.
روش پژوهش

ووش این پژوه توص فی از نور تطل مطتاوا اسات .رو
این پژوه سعی شده تا مطتوای کتا علوم تجربی پایاه
هفتو با مراح کاوشرری ساچمن سنج ده شور و از ایان
وو جز پژوه های تطل مطتوا قاراو مایگ ارر .تطل ا
مطتوا بهعنوان یک ووش تطق اق از مراحا زیار تپاک
شده است:
 .1انتتا جامعه آماوی  .1مع او توصا ن  .3انتتاا
یک طبقهبندی بر اساس مع ااو توصا ن  .4تع ا ن واحاد
عناصر هر طبقه  .9پاررازش اطالعاات و
ثبت  .5تپت
نت جهگ ری .)Nourian, 2013
جامع اة آماااوی ایاان پااژوه تماارینهااای فعّال اات،
گفااتوگااو کن ااد ،اطالعااات جمااعآووی کن ااد ،دااور وا
ب ازمای د ،فکر کن د ،آزمای کن اد) کتاا علاوم تجربای
پایااه هفااتو رووه اوّل متوسااطه 104-چاااس سااال 1393
است .این کتاا شاام  130صافطه 5 ،بتا علاوم و
ابزاوهااای آن ،مااوار الفبااای زناادگی ،منااابع دااداراری رو
ددمت ما ،انرژی ن ااز هم پاه ،رن اای روون مان) و 15
فص است .با توجه به اهم ت کتا علوم رو ایجار مااوت

کاوشرری رو ران آموزان و آمارهسازی آناا برای زنادگی
آینده ،لزوم بروسی این کتا بر اساس مراح کاوشارری
به چپو میدوور .بعالوه ،با توجه به پ پرفت سریع علو و
تکنولوژی و لزوم اطالر و همراام باورن رانا آماوزان باا
تطوالت ووز رن ا به نظر می وسد کتا علوم تجربی با
از کتب ریرر رچاو تغ ر و رگرگونی شده اسات و قاعادتاً
ووش تدویو این علوم هو باید ووش ناوین باشاد .مع ااو
توصا ن رو ایاان پااژوه وویکاارر کاوشاارری اساات کااه
طبقهبندی بر اساس آن انجام میپذیرر .تمام تمارینهاای
این کتا به ش وه سرشماوی ماوور مطالعاه قاراو گرفات.
این پژوه به رنبال پاسخ به رو ساؤال اسات .1 :م ازان
حضوو الروی کاوشرری رو کتا علوم تجربی پایاه هفاتو
رووه اول متوسطه چقدو است؟  .1م ازان حضاوو مراحا
شپرانه کاوشرری رو کتا علوم تجربی پایاه هفاتو رووه
اول متوسطه چقدو است؟
ووش کاوشرری از  9مرحله روگ ر شدن ران آموز باا
یااک موقع اات مساائلهراو ،جمااعآووی اطالعااات تأی ااد)،
فرض ه سازی ،گررآووی راره ها آزمایپرری) ،سازمان رهی
اطالعات و نتایم آزمای  ،تطل  ،نت جاهگ اری و تعما و
تپک شده است .مقولههای کدگذاوی بر اسااس مراحا
کاوشرری ش گانه ساچمن تع ن شدند .رو این تطق اق
واحد ثبت تمرینهای کتا رو نظر گرفته شد .باهمنظاوو
جمعآووی رارهها رو چکل ست مطقق سادته بهکاو وفت؛
برای پاسخ به سؤال اوّل تمامی تمارینهاای کتاا 159
تمرین) بروسی و چکل ستی تا اه شاد کاه رو آن تماام
تمرین ها ،نور تمرین فعال ت ،گفت وگاو کن اد ،اطالعاات
جمعآووی کن د ،دور وا ب ازمای د ،فکار کن اد و آزماای
کن د) و حضوو و یا عدم حضاوو الراوی کاوشارری واور و
بروسی شد و بدین ترت اب تماام تمارینهاای مارتب باا
کاوشرری شناساایی شادند .بارای پاساخ باه ساؤال روم،
چکل ست ریرری تا ه شد ،تمرینهایی که رو پاساخ باه
سؤال قب باهعناوان تمارینهاای مرباوب باه کاوشارری
شناسااایی شاادند  49تماارین) واور چااکل ساات شاادند،
طبقات این چکل ست ،مراح کاوشرری سااچمن بورناد
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به ترت بی که هر یک از تمرینها رو یکای از ایان مراحا
کدگذاوی شد .رو مرحله کدگذاوی از رو تن از همکااوانی
که رو زم نه تطل مطتوا پژوه هایی انجام راره بورناد
تمرینهای مرتب با کاوشرری و همچنا ن
برای تپت
ادتصا مطتوا باه یکای از طبقاات کماک گرفتاه شاد.
سپو ضریب همبساتری با ن رو مرحلاه کدگاذاوی باه
کمک ضریب توافق سنج ده شد .ضریب توافق کدگاذاوی
تمرینهاای کاوشارری  0/87و ضاریب توافاق کدگاذاوی
مطتوا بر اساس هر یک از مراح کاوشرری  0/83بهرست
آمد .برای تجزیه وتطل ا راره هاا شااد هاای توصا فی
روصد ،فراوانی و ضریب دایرو باهکااو وفات و روناایات
اطالعات رو قالب جدول اوائه و از آناا نت جهگ ری شد.

یافتههاي پژوهش

نتایم حاص از بروسی م زان حضوو الراوی کاوشارری رو
تماارینهااای کتااا علااوم تجرباای پایااه هفااتو رووه اوّل
متوسطه باا اوزیاابی تماام  159تمارین کتاا فعال ات،
گفااتوگااو کن ااد ،اطالعااات جمااعآووی کن ااد ،دااور وا
ب ازمای د ،فکر کن د و آزمای کن د) نپان میرهد کاه از
مجمااور  159تماارین کت اا  49 ،تماارین یعناای 31/41
روصد کتا مطابق الروی کاوشارری اسات .رو جادول 1
م زان حضاوو کاوشارری رو هار یاک از اناوار تمارینهاا
فعال ت ،گفتوگو کن د ،اطالعات جمعآووی کن اد ،داور
وا ب ازمای د ،فکر کن د و آزمای کن د) باه تفک اک اوائاه
شده است.

جدول  .6میزان حضور الگوي کاوشگري در تمرینهاي کتاب علوم تجربي پایه هفتم

خودرابیازمایید 

فکرکنید 

آزمایشکنید 

مجموع 

اطالعاتجمعآوریکنید 

گفتوگوکنید 

ینها  فعالیت 
تمر 
فراوانی 

 22

0

1

0

2

 22

 24

درصد 

 22/94

0

 2/02

0

 2/09

 29/49

 100

نتایم جدول  1نپان میرهد که از م ان  9نور تمرین
کتا  ،ب پترین حضوو کاوشارری ،رو آزماای کن اد باا

 48/97روصد و کمترین حضوو رو گفت وگو کن د و داور
وا ب ازمای د با  0روصد به چپو میدوور.

جدول  .7فراواني تمرینهاي کتاب علوم تجربي پایه هفتم

تمرینها

فراوانی مشاهده شده

فراوانی مورد انتظار

باقیمانده

مقدار خی دو

فعالیت

22

9/11

11/92

**99/1

گفتگو کنید

0

9/11

-9/11

اطالعات جمعآوری کنید

1

9/11

-9/11

خود را بیازمایید

0

9/11

-9/11

فکر کنید

2

9/11

-2/19

آزمایش کنید

22

9/11

19/92
**

طبق جدول  3دی رو بهرست آماده  87/1اسات کاه
این مقداو با روجه آزاری  5نپان میرهد ب ن فراوانیهای
مپاهده شده و فراوانی موور انتظاو م ازان حضاوو الراوی
کاوشرری رو ب ن تمرینهای متتلن کتا علاوم تجربای
پایه هفتو متوسطه اول تفاوت معناراوی وجور راور.

P≤0/01

نتایم حاص از بروسی م زان حضوو مراح ش گاناه
الروی کاوشرری ساچمن رو کتا علوم تجربی پایه هفتو
رووه اوّل متوسطه باا اوزیاابی  49تمارین کتاا کاه باه
کاوشرری مربوب میشد رو جدول  3اوائه شده است.
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جدول  .9میزان حضور مراحل ششگانه الگوي کاوشگري در تمرینهاي کتاب علوم تجربي پایه هفتم

مراحل

جمعآوری 


درگیرشدن 

کاوشگری بایکموقعیت 

اطالعات

ساچمن 

مسئلهدار 


فراوانی 

9

2

5

درصد 

 12/29

 2/09

 10/20

اطالعاتو 

نتیجهگیری 


نتایجآزمایش 

وتعمیم 

19

9

 10

12/14

 11/12

 20/20

دادهها
گردآوری 

فرضیهسازی 


(تأیید) 

سازماندهی 


تحلیل،

(آزمایشگری) 

مجموع 
 24
 100

**

جاادول  3نپااان م ایرهااد رو  49تماارین ماارتب بااا
کاوشرری ،از م ان مراح ش گانه کاوشارری ب پاترین
حضوو به مرحلاه گاررآووی رارههاا آزمایپارری) باا 17
فراواناای و  34/99روصااد و کمتاارین حضااوو بااه مرحلااه

P≤0/01

جمعآووی اطالعات تأی د) با  1فراوانای و  4/08روصاد و
بعد از آن مرحله فرض هسازی با  5فراوانی و  10/10روصد
مربوب میشور.

جدول  .5فراواني مراحل ششگانه الگوي کاوشگري در کتاب علوم تجربي پایه هفتو

مراحلکاوشگری

فراوانیمشاهدهشده 


فراوانیموردانتظار 

باقیمانده 

مقدارخیدو 

ساچمن 
درگیر شدن با یک

9

9/11

-1/11

**

11

موقعیت مسئلهدار
جمعآوری اطالعات
(تأیید)

2

9/11

-1/11

فرضیهسازی

5

9/11

-1/11

گردآوری دادهها
(آزمایشگری)

19

9/11

-9/92

سازماندهی اطالعات و

5

9/11

-0/11

نتایج آزمایش
تحلیل ،نتیجهگیری و
تعمیم

10

9/11

طبق یافتههای جدول  4دای رو باهرسات آماده 19
است ،مقداو دی رو با روجه آزاری  5نپان مایرهاد کاه
ب ن فراوانیهاای مپااهده شاده و فراوانای ماوور انتظااو
مراح کاوشرری سااچمن رو با ن تمارینهاای متتلان
کتا علوم تجربی تفاوت معناراوی وجور راور.
بحث و نتیجهگیري

الزامااات عصاار کنااونی ترب اات ران ا آمااوزانی کاوشاارر،
پرسپرر ،دال  ،کنجکاو باا تفکار انتقااری وا مای طلباد،

1/92

ران آموزانی که با همکاوی باا یکادیرر باه مپااوکت رو
فرایند یارگ ری دور بپررازند و انر زه الزم برای فراگ اری
علوم وا کسب کنند .کتا های روسای تاأل ن شاده بایاد
امکااان جااایرزینی ووشهااای ساانتی آمااوزش مطااوو بااا
ووشهای پژوه مطاوو و حرکات از کاالسهاای معلاو
مطوو به سوی کالسهای ران آموز مطوو وا فراهو کنناد.
با ووش کاوشرری فعال ت هاای رانا آماوزان باا زنادگی
واقعاای آناااا پ ونااد مایدااوور ،رو حا مساائله اسااتقالل
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مااییابنااد و تفکاار انتقاااری رو آناااا ایجااار ماایگااررر؛
ران آموزانی که راوای ذهن کاوشارر هساتند مایتوانناد
مسائ واقعی زندگی دور و مساائ جامعاهای کاه رو آن
زندگی میکنند وا ح نمایند.
نتایم ایان پاژوه م ازان حضاوو الراوی کاوشارری
ساچمن و مراح این الرو وا رو کتا علاوم تجربای پایاه
هفتو رووه اوّل متوسطه بروسی کرر .اوزیابی م زان حضوو
الروی کاوشرری رو کتاا نپاان رار کاه از  159تمارین
تناااا  49تماارین یعناای  31روصااد آن مطااابق الرااوی
کاوشرری بور؛ این رو حالی است که رو سطح جااانی بار
لزوم توجه به تدویو کاوشرری و قراو رارن آن باهعناوان
جزئی از برنامه روسی به طوو زیاری تأک د مایشاور .ایان
یافته با پژوه یارگاوزاره و عسارری Yadegarzadeh,
 )& Askari, 2012که نپان رار برناماه روسای علاوم بار
کاوبرر علاوم رو زنادگی واقعای ،ماااوت آزماای و حا
مسئله ،تطابق اهداف با ن ازهای ران آموزان تمرکز کمای
راور ،همسو است و همچن ن با پژوه اسدیان و حب بای
آذو  )Asadian & Habibi Azar, 2013کاه نپاان رار
برنامه روسی علوم به ش وه پژوه مطاوو رو مقایساه باا
شا وه آمااوزش مطااوو اثااربت تاار اساات؛ پااژوه باااوو
 )Barrow, 2006که کاوشرری وا موجب توساعه تواناایی
تفکر انتقاری و عقالن ات علمای و روک عم اقتار علاو و
پاااژوه گرماااالی ،باااریکمن ،هااااالو و آومساااتران
)Gormally; Brickman; Hallar; Armstrong, 2009
کااه کاوشاارری وا موجااب افاازای راناا و مااااوت
راناا آمااوزان رو روس علااوم و اعتماربااهنفااو آناااا رو
تواناییهای علمی میرانست ،همسو است.
تدویو کاوشرری موجاب کنجکااوی ،دورکاوآمادی،
انعطاف پذیری ،انتقارپذیری ،دالق ت ،تفکر انتقاری ،ایجار
مااااوت ح ا مساائله ،پرسپاارری ،تفس ا ر و پ ا ب ناای
ران آموز میشور؛ رو این نور تدویو ران آماوز از یاک
رویافتکننده مط به مپااوکتکنناده فعاال رو فرایناد
یارگ ری تبدی میشور و به این ترت ب برای ح مساائ
زناادگی واقعاای ابزاوهااای الزم وا کسااب کاارره و آماااره

می شور .رو دور کتا علاوم تجربای پایاه هفاتو ن از رو
قسمتی تک عنوان ستنی با همکاوان اوجمند آمده اسات
که "هر فص علوم ،پ رامون یک زم نه یارگ ری از زندگی
واقعی ران آموز باید شک گ رر و فرصتی وا برای تلف اق
علوم با زندگی ووزمره فراهو کند" .لذا ادتصا کمتار از
ن می از تمرینهای این کتا به کاوشرری نپان از توجاه
کو به این ووش تدویو ماو اسات ،بااخد اینکاه ایان
ران آموزان رو رووه متوسطه تطص میکنناد و برناماه
ویزان روسی باید به آماره سادتن آناا برای زندگی واقعای
توجه ب پتری راشته باشند.
نتایم بروسی م زان حضوو مراح متتلان کاوشارری
رو کتا علوم تجربی پایاه هفاتو ن از نپاان رار کاه باه
مرحله جمع آووی اطالعات تأی د) توجه کمی شده اسات
و تناا رو  1تمرین  4/08روصاد) باه آن پررادتاه شاده
است؛ بعد از اوائه موقع ت مسئلهراو مرحله اول) این دور
ران آموز است که رو مرحله روم باید به رنبال جمعآووی
اطالعات رو موور ماه ت اشا ا و وویادارها باشاد و معلاو
نباید به توض ح موقع ت بپررازر؛ رو این مرحله ران آموز
به پرسپرری پ رامون اشا ا ،داوا  ،شارای و وویادارها
میپررازر و به کمک جمعآووی اطالعات ب پتر مایتواناد
به فرضا هساازی پاررازر )Shabani, 2012؛ پرسپارری
اهم ت بس اوی راور و از نظار واگ  )Rog, 2004موجاب
برانر تتن عالقه و حو کنجکاوی ،متمرکز سادتن توجه
ووی یک مسئله ،توسعه یاارگ ری فعاال ،فرصات روونای
مپکالتی که
سادتن اطالعات و تفکر روباوه آن ،تپت
رو یارگ ری ران آموز ادالل ایجار میکند و تپویق او به
تفکر و اظااو نظر رو موور پاسخهای همکالسیهاای داور
مایشاور  )Husseini Yazdi & Ahmadiyan, 2015رو
دور کتا علوم پایه هفتو ن از باه معلماان توصا ه شاده
است که "ووح ه پرسپرری صط ح وا تقویت کن د ".ایان
رو حالی اسات کاه نتاایم نپاان رار ایان کتاا فرصات
پرسپرری کمی رو ادت او ران آموزان قراو میرهد.
بعد از مرحلاه جماعآووی اطالعاات تأی اد) کمتارین
روصد به مرحله فرض هسازی با  5تمرین  10/10روصاد)
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ادتصا راشت .رو مرحله فرض ه ساازی رانا آماوز باه
پ ب نی واه ح های احتمالی برای پرسا هاای مطارح
شده میپاررازر ،رو ایان مرحلاه رانا آماوز باه تفکار و
تجزیه وتطل هر یاک از ایان واه حا هاا رو عاالو تصاوو
میپاررازر )Shabani, 2012؛ رو کتاا ن از دطاا باه
معلمان آمده است که "به ران آموزان فرصات ره اد تاا
عقاید دور وا ب ان کنند ".اما نتاایم نپاان رار کاه کتاا
فرصت فرض هسازی مطدوری وا رو ادت ااو رانا آماوزان
قراو می رهد .این یافتهها که نپاان مایرهاد باه مراحا
متتلن الروی کاوشارری توجاه یکساانی نپاده اسات و
بردی مراح موور غفلت قاراو گرفتاه اسات باا پاژوه
ام راحمدی ،ایروانی و شارفی Amir Ahmadi, Iravani
 )& Sharafi, 2012که با بروسی کتا علوم تجربی پنجو
بر اساس ریدگاه ح مسئله ریویی رویافتند که رو کتاا
به مراح ح مسئله و همچنا ن ماااوتهاای آن توجاه
چناادانی نپااده اساات و بااه مااااوت تفس ا ر ،اسااتنباب و
نت جهگ ری ب پترین توجاه و باه ماااوتهاای تپات
متغ رها و اوزیابی کمترین توجه شده است و همچن ن باا
پژوه برائی ،ماارام و کاوشاکی & Baraei, Mahram
 )Kareshak, 2014که با بروسی تمرینهاای کتاا علاوم
رووه ابتدایی بر اساس مراح ش گاناه ریاویی رویافتناد
که رو کتا های علوم ب پتر به مرحله چااوم فرایند حا
مسئله اوائه واه ح ) و کمتر باه مرحلاه هاای برداوور باا
مسئله ،تغ ر موقع ت و سادتن مسئله توجه شاده اسات،
همسو است .رو مجمور ،نتایم حاکی از لزوم توجه ب پاتر
به الروی کاوشرری رو کتا علاوم تجربای پایاه هفاتو و
آماره سادتن آناا برای زندگی واقعی اشاوه کارر .از م اان
مراح متتلن کاوشرری ن ز رو این کتا باه جماعآووی
اطالعات تأی د) که مستلزم پرسپرری ران آموز اسات و
همچناا ن فرضاا هسااازی و اوائااه واهحاا توساا دااور
ران آموز باید توجه ب پتری شور.
پیشنهادها

این پژوه به تطل مطتوای تمارینهاای کتاا علاوم
تجربی پایه هفاتو رووه اوّل متوساطه پررادات ،پ پاناار

می شور رو پژوه های آتی ماتن کتاا ن از بار مبناای
الروی کاوشرری تطل گررر .با توجاه باه اهم ات ووش
تدویو کاوشرری رو آماره ساادتن رانا آماوزان بارای
زندگی واقعی پ پناار می شاور ،کتاا هاای علاوم ساایر
پایههای تطص لی باخد رو رووه متوسطه از نظر م ازان
توجه به الروی کاوشرری بروسی شاور و رو یاک تطق اق
م زان افزای و یا کاه حضوو این الرو رو طی پایههای
متتلن تطص لی رووه متوسطه اوزیابی گررر.
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