Research in Curriculum Planning

پژوهش در برنامهريزی درسی
)62  (پیاپی00  شماره، دوره دوم،سا شانزدهم
159-182  صکحات،1097 بهار

The Effect of Research-Based Teaching
Method on Critical Thinking of Students
of Master Degree in Educational Planning
at Azad University of Sari
Mohammad Hajizad, Seyedeh Mahbobeh Jafari
Rostami
1

Department of Education, Neka Branch, Islamic Azad
University,
Neka, Iran.
2
Educational Management, Faculty of Education Sciences,
Islamic Azad University, Sari, Iran.

Abstract
The main goal of this research is to study the
effects of the research-oriented teaching method
on critical thinking of graduated students in
educational planning at sari-based Islamic Azad
University. The present survey is semi
experimental in term of data collection and
applied in term of the goal. The statistical
community includes all educational planning
graduated students of Sari-based Islamic Azad
University as 210 ones. The sampling method is
simple random. In the present study, the standard
test questionnaire of California Form B critical
thinking skills (CCTST-B)(1990) (1990)have
been employed. In order to determine the
content and formal validity, the study
questionnaires have been presented to some
field-related exports, masters, guides and
advisors to be reviewed that all of them
confirmed the questionnaires’ validity to be used
for the study. To further guarantee their
reliability, 30 questionnaires have been executed
before the final run randomly and their alphaCronbach has been estimated at 0.78 level. It
should be noted that the course of advanced
teaching method in the weekly program of Azad
University of Sari was held one day a week and
Wednesdays. In the first session, the
implementation of critical thinking questionnaire
Form B and Comic creativity was completed as
a pre-test in both experimental and control
classes. During the implementation period, the
teaching-driven teaching with emphasis on the
use of the teaching method of exploration as an
independent variable, the researcher was fully
associated with the professor and was present in
the test class and when faced with the problem,
he provided the necessary guidance, then at the
end of the eighth session, the same
questionnaires were completed as a post-test in
both experimental and control classes. Researchbased teaching has influenced the variable
"critical thinking". Also, teaching-driven
research among critical thinking components
(interpretive skills, assessment skills, inferential
skills, deductive skills, and inductive skills) did
not only affect the component of interpretive
skills and affected other components.
Keywords: teaching, research-oriented, critical
thinking
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چکیده
 تأثیر شیوه تدریس پژوهشمحور برر تککرر ندادانر،هدف این پژوهش
دانشجویان کارشناسی ارشد رشت برنامر ریرزی آموزشری دانشرگاه آزاد
 این پژوهش از نظر روش گرردآوری دادههرا «نیمر.واحد ساری است
 تمرامی، جامعرة آمراری.آزمایشی» و از نظر هدف «کاربردی» میباشد
دانشجویان کارشناسی ارشد رشت برنامر ریرزی آموزشری دانشرگاه آزاد
 روش. نکرر اسرت212 واحد ساری میباشند ک تعرداد آنهرا برابرر برا
 در این پژوهش از پرسشنام آزمرون.نمون گیری تصادفی ساده میباشد
CCTST-( California form b استاندارد مهارتهای تککرر انتدرادی
 بر منظرور تعیرین روایری محتروایی و.) استکاده شده اسرت1992( )B
 پرسشنام مورد بررسی چند ترن از متصصصرین و متجرربین و،صوری
اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت ک همگری برر روا برودن پرسشرنام
 ب منظور اطمینان بیشتر از پایا برودن.برای انجام پژوهش تأکید داشتند
 ب طرور تصرادفی اجررا، پرسشنام قبل از اجرای نهایی02  تعداد،آنها
 الزم بر ککرر. برآورد شده است2/87 گردید و ضریب آلکا کرونباخ آن
است واحد درسی روش تدریس پیشرفت در برنام هکتگی دانشگاه آزاد
 در جلسر او.واحد ساری ب صورت یک روز در هکت برگزار میگردید
اجرای پرسشنام های مهارت تککر انتدادی فرم ب و خالقیت کامکاری
ب عنوان پیشآزمون در هر دو کالس آزمایش و شاهد (گواه) اجرا گردید
ر طی مدت اجرا تدریس پژوهشمحور (با تأکید برر اسرتکاده از روش.د
 محدق ب طور کامل با استاد،تدریس کاوشگری) ب عنوان متغیر مستدل
مورد نظر در ارتباط بوده و در کالس آزمایش حضرور داشرتند و هنگرام
رویارویی مشکل راهنماییهای الزم را ارائ میکرد و سرسس در پایران
جلس هشتم همان پرسشنام ها ب عنوان پسآزمون در هرر دو کرالس
 در این تحدیق از آمار توصیکی برای.آزمایش و شاهد (گواه) اجرا گردید
محاسب میرانگین و انحرراف معیرار متغیرهرای تحدیرق و نشران دادن
فراوانی و نمودارهای مربوط ب آن و همچنین از آمار استنباطی ب منظور
 نتایج نشان داده است کر.بررسی فرضی های تحدیق استکاده میگردد
.تدریس پژوهش محور برر متغیرر «تککرر ندادانر » مرثثر بروده اسرت
همچنین تدریس پرژوهش محرور در برین مثلکر هرای تککرر ندادانر
، مهرارتهرا اسرتنباطی، مهارتهرای ارزشریابی،(مهارتهای تکسیری
 فدط بر مثلک مهارتهرای،)مهارتهای قیاسی و مهارتهای استدرایی
.تکسیری تأثیر نداشت است و بر دیگر مثلک ها تأثیری داشت است
 تککر ندادان، تدریس، پژوهشمحور:واژههای کلیدی
hajizad@iauneka.ac.ir : نویسندة مسئول.*
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مقدمه
نظام آموزشی کشور با توجه به نقش محوری در تربیت
نسل جوان از مسئولیت دوچندانی نسبت به سایر نهادها
برای کسب این مهم برخوردار است .با شروع قرن بیست
و یکم ضرورت تحوول در آمووزشوپورورش بور هگاوان
روشن شد .در عصر انفجوار دانوش و اطالعوات و رشود
فزاینده یافتههای علگی ،نظام تعلیموتربیت نه قادر است
تگامی دانش و اطالعوات موجوود را بوه مخاطبوان خوود
عرضه کند و نه در صورت برخورداری از چنین توانوایی
میتواند آنان را از دست زدن به کشف مجهول و یافتن
اطالعات تازه در بزرگسالی مستغنی سازد؛ زیرا بسیاری
از آموختههای امروز دانشآمووزان در بزرگسوالی آنهوا
دیار به کار نخواهد آمد؛ بنابراین ،تنهوا توانوایی کوه بوا
تجهیز دانشآموزان به آن مویتووان از رشود روزافوزون
قابلیتهای نیروی انسانی در آینده اطگینان حاصل کرد،
ایجاد توانایی پژوهشاری و مهارتهای مربوط به آن در
ایشان است ( .)Samadi, 2011به عبارتی ،مدارس بایود
تواناییهای پژوهشواری ازجگلوه تفکور انتقوادی ،حول
مسئله و آفرینندگی دانشآموزان را در آنچه مویبیننود،
آنچه میشنوند و میخوانند پرورش دهند.
مدارس باید بتوانند به دانشآموزان کگوک کننود توا
عقایود را از حقوایق ،سفسوهه را از اسوتدلل منهقوی،
شایستای را از عدم شایستای بهویژه در فرهنو هوایی
که از هر سو تحت بگباران اطالعات مختلف قرار دارنود
تشخیص دهند و در افزایش حقایق و بنا کوردن عقایود
خویش فعالنه مشارکت نگایند ( .)Esner, 1998یکی از
اهداف عگودة آمووزشوپورورش توانوایی حول مسوئله،
آفرینندگی و ابتکار دانشآموزان است .با این تواناییهوا
دانشآموزان مویتواننود بوا شورای گونواگون زنودگی و
موقعیتهوای جدیود سوازگار شووند (.)Adibnia, 2013
رشد این تواناییها ازآنجاکه در فرایند یاددهی یوادگیری
میبایست شرایهی فراهم شوود توا دانوشآمووزان بورای
یادگیری برانایخته شووند و در ایون مهوم معلوم نقوش
اساسی ایفا میکند ،روش تدریس معلم میتواند بهعنوان

یووک عاموول برجسووته در ایوون فراینوود موور ر باشوود.
شریعتگداری ( )1779در این زمینوه موینویسود« :طوی
فرایند تعلیم و تربیت مهارتهای اساسوی تفکور ،قودرت
مشاهده ،طرح آزمایش ،بحث و گفوتوگوو و جگو آوری
اطالعات هگای در حول محوور حول مسوئله بوه دسوت
میآیند و بروز رویودادهای فوو درگورو تعامول معلوم و
دانوشآمووز اسوت .روش تودریس یکوی از مهومتورین
عناصری است که در تحقق هدفهوای آموزشوی نقوش
مر ری دارد .به نظر میرسد که در آمووزش سونتی بوه
یادگیری عگیق و معناداری که بتوانود منجور بوه رشود
شخصیت دانشآموز شود و او را در حول مشوکل یواری
دهد کگتر توجه میشد و با آموزش سهحی هدف اصلی
آموزشوپرورش که هگان یوادگیری عگیوق و ا وربخش
اسوت ،تحقوق نگوییافوت ( .)Adibnia, 2013تودریس
پژوهش محور یکی از روشهوای فعوال و فراینود محوور
تدریس است که بور پایوه سورال هوای چوالش برانایوز و
موقعیت های مبهم استوار است و به دانشجو فرصت داده
میشود تا طراحی و تصگیمگیری نگوده و مسئله را حل
نگاید .در این شیوه عالوه بر شنیدن ،مرلفههوای مهگوی
هگچون مشاهده ،پرسش ،تفکور ،کاوشواری ،آزموایش و
استدلل موردتوجه قرار میگیرد توا فراگیوران از هگوان
ابتوودای تحصوویل بووه توانگنوودی تفسوویر و ق وواوت و
نظریهپوردازی مجهوز شووند .در ایون شویوه ،موضووعات
درسی از سوی استاد یا دانشجو بهصورت یوک موقعیوت
مبهم یا مسوئله مهورح مویگردنود و کشوف مفواهیم و
راه حل های عگلی برای مشکالت عینی ،بهصورت گروهی
یا فردی به عهده دانشوجویان اسوت .در ایون شویوه بوه
دانشجو آزادی و فرصت تصگیم گیری داده مویشوود توا
نحوه یادگیری را تگرین کند .در چنین رویکردی بهجای
نتیجه ،تأکید بر فرآیند یادگیری است و فرآیند یادگیری
شامل کسب مهارت هوای عگلکوردی از قبیول مشواهده،
جگ آوری اطالعات ،تفکر و استدلل اسوت .در تودریس
پژوهشمحور ،استاد نیز هگاام با دانشجو در جسوتجوی
پاسووا اسووت ،وسووایل و امکانووات را فووراهم م وینگای ود و
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گامبهگام مراحل مختلف کاوشاری را تا رسیدن به نتایج
و اهداف تعیینشده هدایت و کنترل موینگایود .در ایون
شیوه تأکید بر چاوونای حول مسوئله اسوت نوه پاسوا
مسئله ( .)Taylor, 2007یادگیری فرآیندی درونی است
نه چیزی که بر فراگیران تحگیل شود .یادگیرنوده خوود،
ایده هایشان را با شوواهدی کوه برآموده از فعالیوت هوای
فیزیکی و ذهنیشان است مقایسه مویکننود و آنهوا را
(در صورت ناسازگاری بوا شوواهد) تغییور مویدهنود یوا
گستردهتر و مستدل میکننود .تعامول یادگیرنودههوا بوا
یکدیار و استاد که معگولً به شکل بلند فکر کردن و یوا
گفت وگوی استدللی (چانهزنی) رخ میدهد نقش مهگی
در تغییر ساختار ذهنی آنها دارد .پس استاد باید چنین
فرصت هایی را برای تبادل و بازتوا ایودههوا و افکوار در
طراحی آموزشوش در نظور گرفتوه باشود ( salighedar,
 )2012اموروزه هودف از آموووزش مهوارتهوای تفکوور در
جهت شکلگیری تفکر آزادانه ،خالقانه ،نقادانوه و علگوی
به مسائل و تصگیمگیری مناسب و حل مسائل پیچیوده
است ( .)Eslami, 2010لزم به ذکور اسوت ،متخصصوان
تعلیم و تربیوت و پژوهشواران بوه مهوارتهوای تفکور و
آموزش آن به فراگیران در حوال افوزایش اسوت .تفکور
انتقادی بهعنوان تفکر اندیشگندانه و منهقی که بر انجام
دادن چیزی یوا بواور آن متگرکوز اسوت ( Safarzadeh,
 .)2016فراگیووران بوورای روبوورو شوودن بووا تحووولت
شافتانایز قرن بیست و یکم بایود بوهطوور فزاینودهای
مهارتهای تفکر را برای تصوگیمگیوری مناسوب و حول
مسووائل پیچیووده جامعووه کسووب کننوود .بسوویاری از
صاحبنظران مانند ( )Shabani, 2010بر این باورند کوه
یکووی از اهووداف اساس وی تعل ویم و تربی وت بای ود تربی وت
انسانهای متفکر باشد )poul, 1997( .معتقد اسوت کوه
تربیت انسانهای صاحب اندیشه و ذهون کاوشوار ،بایود
نخستین هدف و محصول نهایی تعلیم و تربیت باشد .در
عصری که کتا های درسی بهسرعت کهنه مویشووند و
نوآوری دائگاً تجربه می شود ،اهداف نهایی و کلی تعلویم
و تربیت ناگزیر باید تغییر یابد؛ بهعبارتدیار ،روشهوای

سنتی تدریس و یادگیری یعنی جایااه منفعل فراگیوران
در محی آموزشی و تکیه بر پر کردن ذهن از اطالعوات،
دیار جواباوی نیازهوای تربیتوی نسول حاضور و آینوده
نخواهد بود و برای تربیت صحیح فراگیران نیاز اسوت توا
آنهووا آزادانووه و نقادانووه و بووهطووور علگ وی بیندیشووند و
برنامه های مدارس و مرکز آموزشی باید نظم فکری را به
فراگیران منتقل نگایند و چنان سازماندهوی شووند کوه
آن ها را به جای ذخیرهسازی حقایق علگی ،درگیر مسئله
نگایند .مهابق دیدگاه ( )poul, 1997تفکر انتقادی یکوی
از اهداف تعلیم و تربیت نیست بلکوه هودف اساسوی آن
است تفکر انتقادی ،از مباحثی است که فالسوفه معاصور
پیایر آن هستند و به نظر آنها میتواند نتایج مختلفوی
ازجگله نتیجه فرهنای فلسفی داشته باشد .به نظور ایون
فالسفه دنیای مدرن نیاز به تفکر نقادانه دارد چون برای
افرادی که در جامعه مدرن زندگی میکنند ،آرا و نظرات
و مدلهای مختلفی پیشنهاد میشود و این فورد بایود از
میان آنها یکی را انتخا کورده و موورد نقود و بررسوی
قرار دهد و بع ی را کنار باذارد و آنچه بهترین اسوت را
انتخا کند .تحقیقوات متعوددی در ایون زمینوه انجوام
گرفتووه کووه ازجگلووه آنهووا موویتوووان بووه تحقیووق
( )Shojanoori, et al, 2010اشاره نگود که بوه مقایسوه
تهبیقی روش آموزش سامرایی با یادگیری پژوهشمحور
پرداختنود .هودف اصولی مقالوه حاضور ،توصویف روش
آموزش سامرایی است .شیوه آموزشی سوامرایی (روشوی
که در آن فراگیوران فعوال بووده و قبول از شوروع درس
نظرات دیاران را مهالعه و سپس در آمووزش مشوارکت
کرده و درنتیجه نکات مبهم بحث در هگان جلسه درس
شکافته میشود) که سالها قبل در حووزههوای علگیوه
مورد استفاده بود با یادگیری پژوهش محور کوه اخیوراً
مورد توجه نظام آموزشی عالی کشور قرار گرفته از نظر
اصول و پیامدها ،مشابهتهایی دارند .از جگله اینکوه در
هر دو روش فراگیر در روند یادگیری شخصی فعال است
که دائگاً از طریق پژوهش به سواخت تفکور مویپوردازد.
هگچنین ،از پیامدهای مورد انتظار یادگیری بوا ایون دو
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روش آموزشی عالوه بور دانوش علگوی ،فهوم و تحلیول
موضووع؛ مهوارت در رونود تحقیوق و تعهود نسوبت بوه
پژوهش ،وسعت دیود و روحیوه هگکواری اسوت .نتوایج
مهالعه نشان داد که روش آموزش سامرایی با یوادگیری
پژوهشمحور دارای اصول و پیامدهای مشابهی است؛ از
جگله اینکه در هر دو روش فراگیور در رونود یوادگیری
شخصی فعال است که دائگاً از طریق پژوهش به ساخت
تفکر میپردازد )Samadi, & Mehmandost, 2011( .در
پژوهشی تحت عنوان رویکرد پژوهشمحور در کتا های
سال اول دوره متوسهه و مقایسه آن با اهوداف آموزشوی
کتب مورد نظر نشوان دادنود کوه از میوان اهوداف کلوی
جگهووری اسووالمی ایوران  8/11در صوود ،اهوداف دوره
متوسهه  1/55درصود از اهوداف دروس موورد نظور بوه
ترتیوب کتوا فیزیوک  58درصود ،علووم اجتگوواعی 75
درصوود ،علوووم زیسووتی و بهداشووت  50درصوود ،قوورآن و
تعلیگات دینی  5در صد و ادبیات فارسی نیز  11درصود
به مولفههای پژوهشمحور اختصاص دارد.
( )Kolahdozi & Kosari, 2011در پژوهشووی بووا
عنوان مبوانی و الاووی آمووزشهوای پوژوهشمحوور در
دانشااه جوام اموام حسوین(ع) نشوان داده انود کوه در
چهارعنصوور پژوهشووی ،اداری  -پشووتیبانی ،آموزشووی و
اخالقووی  -فرهناووی تجلووی یافووتHosseini & ( .
 )Bahrami, 2009در پژوهشی با عنوان «تأ یر یادگیری
مشارکتی بر تفکر انتقادی» نشان داد که گوروه آزموایش
نسبت به گروه گواه از لحاظ مهوارتهوایی مثول تحلیول
انتقووادی و باورپووذیری ارزشهووای تفکوور انتقووادی برتوور
هستند؛ و یادگیری مشارکتی بر روی تفکر انتقادی تأ یر
دارد ،)Fathi & Badri, 2007( .در تحقیقوی بوا عنووان
«مقایسه تأ یر یادگیری مبتنی بر حل مسئله گروهوی و
آموزش سنتی بر تفکر انتقادی دانشجو معلگان» به ایون
نتایج دست یافتند :گرایش به تفکر انتقادی (مرلفه هوای
منظم و سیستگاتیک بوودن در پوژوهش و کاوشواری و
پختاووی در ق وواوت و داوری) در گروهووی کووه بووا روش
یادگیری مبتنی بر حل مسوئله گروهوی آمووزش دیوده

بودند بیشتر است؛ اما در سایر مرلفههای تفکور انتقوادی
(حقیقت جویی ،کنجکاوی ،تحلیلی بودن ،اعتگاد به خود
و فکوور بوواز) تفوواوتی بووین دو گووروه وجووود نداشووت.
( ،)Mehrinejhad & Pashasharifi, 2005در پژوهشوی
تحت عنوان بررسی ا ربخشوی تودریس بوه شویوة حول
مسئله و ارزشیابی بر اساس شاخصهای پژوهشوارانه در
پرورش روحیه پژوهشواری نشوان داد کوه تودریس بوه
شیوة حل مسئله گذشته از هگراه شدن با ارزشویابی بور
اساس شاخصهای پژوهشارانه یا بودون آن ،نسوبت بوه
شیوة تدریس سنتی در پرورش روحیوه پژوهشواری بوا
احتگال  99درصد کارآمدتر اسوت،)Akslayn, 2008( .
در مقالهای با عنوان «یادگیری پژوهشمحور چیست؟»،
به اهگیت آن در نظام اجتگاعی اموروزی تأکیود دارد و
اذعوان مویدارد کوه دانوشآمووزان بورای یوادگیری
پوژوهشمحوور بایود در سوه زمینوه عوادات ذهنوی،
مهارتهای پژوهشی و دیدگاه نارش پژوهشوی متبحور
شوند )Antsy, 2007( .نیز در مقالهای با عنوان «رویکرد
پژوهشمحور برای آموزش علوم تئوری و عگل» برناموه
درسی پژوهشمحور را بهعنوان ترکیبی از نظریوههوای
سازندهگرایی ،طبقهبندی بلوم ،هووش چندگانوه ،زبوان
تگوام معرفوی مویکنودYoung Bloody & Bates, ( .
 )2001در پووژوهش تجرب وی خووود بوور روی دانشووجویان
پرستاری نشان دادنود کوه اسوتفاده از روش هوای فعوال
تدریس باعوث رشود تفکور انتقوادی در آنهوا مویشوود
()Magnusson et al, 2000( .)Badri & Fathi, 2008
ا ر روش آموزش مبتنی بر پوژوهش را بور روی توانوایی
تفکر انتقادی بررسی کردند و نشان دادند فراگیرانی کوه
در فرم تست تفکر انتقادی گلیوزر نگورات پوایین گرفتوه
بودند پس از آموزش نگرات بالتری گرفتنود ( & Badri
 .)Fathi, 2008لذا در این پژوهش به دنبال پاسا به این
سرال هستیم که آیا شیوه تدریس پژوهش محور بر تفکر
نقادانه دانشجویان کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی
دانشااه آزاد ساری مر ر است یا خیر؟
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روش پژهش
با توجوه بوه اینکوه در پوژوهش حاضور ،شویوة تودریس
پژوهش محور بهعنوان یک متغیر مستقل اعگال میشود،
با متغیر آزمایشی در طرحهای آزمایشی روبهرو بوده کوه
مفروضووات کنتوورل آموواری در مقایسووه بووا گووروه شوواهد
«گواه» رعایت میگردد جامعه آماری ،کلیه دانشوجویان
رشته کارشناسی ارشد برنامهریزی آموزشی دانشااه آزاد
واحد ساری (سوال تحصویلی  )97-92مویباشوند و بور
اساس آمار بت شده در دانشااه آزاد ساری تعداد آنهوا
برابر با  210نفر مویباشود .روش نگونوهگیوری تصوادفی
ساده مویباشود ،از بوین دانشوجویان کارشناسوی ارشود
برنامه ریزی آموزشی دانشااه آزاد واحد ساری کوه درس
روش های تدریس پیشرفته را انتخا کردهاند  70نفر به
حکم قرعه به دو گروه  15نفری گگارش شودند .پوس از
اجوورای نگونووهگیووری تصووادفی از بووین دانشووجویان
کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی واحود آزاد سواری
که درس روشهای تدریس پیشرفته را انتخا کردهانود،
دو گروه  15نفری بهعنوان گروه آزمایش و گواه به حکم
قرعه انتخوا شودند .بوا رعایوت مفروضوههوای کنتورل
آماری ،از طریق پیشرفت تحصیلی و هوش ،معادلسازی
انجام گرفوت و بوا بهوره گیوری از مودل آمواری تحلیول
کوواریووانس ،سووهم متغیرهووای مووزاحم مزبووور مشووخص
گردید و از تحلیل آماری تفکیک شدند؛ بنوابراین ،طورح
پیش آزمون – پس آزمون با گروه شاهد بوهعنووان طورح
پژوهشی حاضر است .طرح آزمایشی پژوهش حاضور بوه
شرح زیر است:
اجرای پسآزمون ---------پیشآزمون گروه شاهد
اعگووال متغیوور آزمایشووی
اجوورای پووسآزمووون
گروه آزمایش
پیشآزمون
به منظور تدریس بوه شویوه پوژوهش محوور از روش
الاوی کاوشاری که پیروان دیودگاه تربیوت مبتنوی بور
پژوهش ازجگله ماتیو لیپگن یکی از شاخصتورین افوراد
دیدگاه تعلویم و تربیوت کوه مبتنوی بور پوژوهش اسوت
پیشوونهاد موویکننوود اسووتفاده شووده اسووت .پووس از

معادلسازی دانشوجویان دو کوالس آزموایش و گوواه بوا
رعایت مفروضههای کنتورل آمواری ،از طریوق پیشورفت
تحصیلی و تست هوش ،محقق برای تأ یر متغیر مستقل
پژوهش بر متغیرهای وابسته اقدام به آمووزش چاوونای
شیوه تدریس مورد نظر به استاد کوالس گوروه آزموایش
شدند و طی دو جلسه مشورتی محقق برنامه آموزشی از
قبل تعیین شده بود را که دربرگیرندة فصل اول تا فصل
هفتم کتا روش و فنون تدریس را که استاد مورد نظور
بهعنوان منب اصلی درس معرفی کرده بودند ،به ایشوان
ارائه نگودند تا آنها را به مدت  2ماه در هشت هفتوه در
کالس اجرا کند .لزم به ذکر اسوت واحود درسوی روش
تدریس پیشرفته در برنامه هفتاوی دانشوااه آزاد واحود
ساری بهصورت یک روز در هفته روز چهارشونبه برگوزار
میگردید .در جلسه اول اجرای پرسشنامه هوای مهوارت
تفکوور انتقووادی فوورم و خالقیووت کامکوواری بووهعنوووان
پیشآزمون در هر دو کالس آزمایش و شاهد (گواه) اجرا
گردید د.ر طی مودت اجورا تودریس پوژوهشمحوور (بوا
تأکید بر استفاده از روش تدریس کاوشواری) بوهعنووان
متغیر مستقل ،محقق به طور کامل با استاد مورد نظر در
ارتباط بوده و در کالس آزمایش ح ور داشتند و هناوام
رویارویی مشکل راهنگاییهوای لزم را ارائوه مویکورد و
سپس در پایان جلسه هشتم هگان پرسشنامهها بهعنوان
پسآزمون در هر دو کالس آزمایش و شاهد (گواه) اجورا
گردید .در روش پرسشنامه ای هم داده هوای مربووط بوه
نگونه آماری از طریق پرسشنامه جگ آوری شوده اسوت.
با استفاده از مشاهده و مصاحبه ،دادههوای تکگیولشوده
جگ و آوری م ویشووود .ولووی روش جگ و آوری دادههووای
پژوهش بهصورت میودانی و در کوالس درس بوود .ابوزار
گردآوری داده ها در ایون تحقیوق پرسشونامه اسوتاندارد
میباشد .به منظور بررسی تفکور انتقوادی دانشوجویان از
پرسشنامه آزمون مهارتهای تفکر انتقادی California
 )1990( )CCTST-B( form bاستفاده خواهد شد .این
آزمووون حوواوی  75سوورال چندگزینووهای بووا یووک پاسووا
صحیح در  5حوزه مهارت های شوناختی تفکور انتقوادی
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(تحلیوول ،اسووتنباط ،اسووتدلل اسووتنتاجی ،اسووتدلل
استقرایی و ارزشویابی) ایون پرسشونامه در سوال 1990
توس و ( )Faction and factionابووداع گردیوود .در 20
سرال این آزمون تعداد گزینهها  5موورد و در  15سورال
تعداد گزینهها  5مورد است کوه آزموودنیهوا بورای هور
سرال باید از میان گزینههای صوحیح یوک گزینوه را بور
اساس ق اوتشان که بهترین پاسا است انتخوا کننود.
زمان برای آزمون  55دقیقه در نظر گرفته شده است .بوا
توجه به اینکه در ایون تحقیوق از پرسشونامه اسوتاندارد
استفاده گردیده است که دارای روایی لزم میباشد .لوذا
بهمنظور حصوول اطگینوان بیشوتر بورای تعیوین روایوی

صوری ،پرسشنامه مورد بررسی چند تن از متخصصین و
متجووربین و هگچنووین روایووی محتوووایی مووورد بررسووی
اساتید راهنگا و مشاور قرار گرفت که هگای بر روا بودن
پرسشنامه برای انجام پژوهش تأکید داشتند .با توجه بوه
اسووتاندار بووودن پرسشوونامة تحقیووق ،پایووایی آنهووا در
تحقیقات قبلی بارها به تأیید رسیده است؛ اما بوهمنظوور
اطگینان بیشتر از پایا بودن آنها ،تعوداد  70پرسشونامه
قبل از اجرای نهایی ،به طور تصادفی در بین آزمودنیهوا
اجرا گردید و پس از جگ آوری ،مقدار آلفا کرونباخ آنها
به شرح ذیل محاسبه گردید که نشاندهنده پایوا بوودن
پرسشنامه میباشد:

جدول ضریب آلفا کرونباخ پرسشنامه
پرسشنامهها

آلفا کرونباخ

تفکر انتقادی

0/78

تجزیهوتحلیل دادههای جگ آوری شده ،به دو روش توصیفی و اسوتنباطی از طریوق نورمافوزار  SPSSانجوام شوده
است .در این تحقیق از آمار توصیفی برای محاسبه میاناین و انحراف معیار متغیرهای تحقیق و نشان دادن فراوانوی و
نگودارهای مربوط به آن استفاده شده است و از آمار استنباطی بهمنظور بررسی فرضیههای تحقیق استفاده میگوردد.
با توجه به اینکه متغیرهای پیشرفت تحصیلی و هوش از طریق پیشآزمون مشخص گردید و پژوهشار سعی در حذف
و تفکیک ا ر آنها دارد از مدل آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده میکند تا با مقایسه نگرات در دو مرحلوه
پیشآزمون و پسآزمون به شدت ا ر متغیر مستقل یا شیوه تدریس پژوهش محور بر متغیرهای وابسته یا تفکر نقادانه
دست یابد.
یافتهها
جدول  .0شاخصهاي آماري مرتبط با بررسي متغیر «مهارتهاي تفسیري»

گروه

کنترل
آزمایش

مرحله

شاخصهای

شاخصهای

شاخصهای

گرایش مرکزی

پراکندگی

توزیع
انحراف

خطای

ضریب

ضریب

معیار

معیار

کجی

کشیدگی

0/69

0/42

-0/06

0/26

0/78
-0/76
0/62

نما

میانه

میانگین

دامنة تغییرات

واریانس

پیشآزمون

4/00

4/00

4/44

8/00

4/96

2/74

پسآزمون

4/00

6/00

6/00

4/00

3/64

7/86

0/46

پیشآزمون

6/00

6/00

6/04

6/00

2/94

7/92

0/42

-0/63

پسآزمون

4/00

9/00

9/00

6/00

7/82

7/36

0/36

-0/80
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مفروضه نرمال بودن را داراسوت و مویتووان از میواناین
بهعنوان معرف شاخص گرایش مرکزی اسوتفاده نگوود و
از مدلهای آمار پارامتریک استفاده به عگل آورد.

با توجه به جدول ( )1و بوا تأکیود بور اینکوه تفواوت
انوودکی بووین نگووا ،میانووه و میوواناین وجووود دارد و
ازآنجاییکه میزان ضریب کجی و ضریب کشیدگی کگتر
از رقم  1است ،می توان مهورح نگوود کوه توزیو فوو ،

جدول  .3شاخصهاي آماري مرتبط با بررسي متغیر «مهارتهاي ارزشیابي»

گروه

کنترل
آزمایش

مرحله

شاخصهای

شاخصهای

شاخصهای

گرایش مرکزی

پراکندگی

توزیع

دامنة

انحراف

خطای

ضریب

ضریب

معیار

معیار

کجی

کشیدگی

9/66

2/94

0/47

0/42

-0/67

2/27

0/94

-0/33

-0/66

0/94

0/69

0/36

0/87

-0/39

-0/36

نما

میانه

میانگین

پیشآزمون

76

74

73/04

8/00

پسآزمون

72

76

73/67

4/00

4/86

پیشآزمون

70

72

72/37

4/00

6/60

2/43

پسآزمون

78

74/60

79/60

8/00

9/64

2/69

تغییرات

با توجه به جدول ( )2و بوا تأکیود بور اینکوه تفواوت
انوودکی بووین نگووا ،میانووه و میوواناین وجووود دارد و
ازآنجاییکه میزان ضریب کجی و ضریب کشیدگی کگتر
از رقم  1است ،می توان مهورح نگوود کوه توزیو فوو ،

واریانس

مفروضه نرمال بودن را داراسوت و مویتووان از میواناین
بهعنوان معرف شاخص گرایش مرکزی اسوتفاده نگوود و
از مدلهای آمار پارامتریک استفاده به عگل آورد.

جدول  .2شاخصهاي آماري مرتبط با بررسي متغیر «مهارتهاي استنباطي»

گروه

کنترل
آزمایش

مرحله

شاخصهای

شاخصهای

شاخصهای

گرایش مرکزی

پراکندگی

توزیع

دامنة

انحراف

خطای

ضریب

ضریب

معیار

معیار

کجی

کشیدگی

8/29

2/84

0/44

-0/28

-0/47

2/86

0/46

-0/69

-0/87

0/49

0/34

0/04

0/97

-0/36

-0/68

نما

میانه

میانگین

پیشآزمون

72

72

77/40

70

پسآزمون

77

72

77/76

6

8/74

پیشآزمون

70

72

77/40

77

8/96

2/66

پسآزمون

77

73

72/33

9

4/42

2/70

تغییرات

با توجه به جدول ( )7و بوا تأکیود بور اینکوه تفواوت
انوودکی بووین نگووا ،میانووه و میوواناین وجووود دارد و
ازآنجاییکه میزان ضریب کجی و ضریب کشیدگی کگتر
از رقم  1است ،می توان مهورح نگوود کوه توزیو فوو ،

واریانس

مفروضه نرمال بودن را داراسوت و مویتووان از میواناین
بهعنوان معرف شاخص گرایش مرکزی اسوتفاده نگوود و
از مدلهای آمار پارامتریک استفاده به عگل آورد.
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جدول  .1شاخصهاي آماري مرتبط با بررسي متغیر «مهارتهاي قیاسي»
گروه

مرحله

کنترل
آزمایش

شاخصهای

شاخصهای

شاخصهای

گرایش مرکزی

پراکندگی

توزیع

نما

میانه

میانگین

دامنة تغییرات

واریانس

انحررراف خطررای ضریب

ضرررریب

پیشآزمون

74

76/00

76/44

6

2/84

معیار
7/98

معیار
0/43

کجی
0/04

کشیدگی
-0/63

پسآزمون

73

79/00

79/97

8

8/06

2/84

0/46

0/33

-0/66

پیشآزمون

76

79/60

79/28

70

4/30

2/40

0/42

-0/60

0/68

پسآزمون

78

76

76/30

70

4/43

2/48

0/44

0/97

0/79

مفروضه نرمال بودن را داراسوت و مویتووان از میواناین
بهعنوان معرف شاخص گرایش مرکزی اسوتفاده نگوود و
از مدلهای آمار پارامتریک استفاده به عگل آورد.

با توجه به جدول ( )5و بوا تأکیود بور اینکوه تفواوت
انوودکی بووین نگووا ،میانووه و میوواناین وجووود دارد و
ازآنجاییکه میزان ضریب کجی و ضریب کشیدگی کگتر
از رقم  1است ،می توان مهورح نگوود کوه توزیو فوو ،

جدول  .1شاخصهاي آماري مرتبط با بررسي متغیر «مهارتهاي استقرایي»

گروه

کنترل
آزمایش

مرحله

شاخصهای

شاخصهای

شاخصهای

گرایش مرکزی

پراکندگی

توزیع

نما

میانه

میانگین

پیشآزمون

72

72/60

72/64

پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

72
70
79

72/60
77/6
79

72/60
77/39
76/77

دامنة
تغییرات
70

9/77

70
6
9

9/82
9/47
4/39

با توجه به جدول ( )5و بوا تأکیود بور اینکوه تفواوت
انوودکی بووین نگووا ،میانووه و میوواناین وجووود دارد و
ازآنجاییکه میزان ضریب کجی و ضریب کشیدگی کگتر
از رقم  1است ،می توان مهورح نگوود کوه توزیو فوو ،

واریانس

انحراف
معیار
2/44

خطای
معیار
0/99

ضریب
کجی
-0/49

ضریب
کشیدگی
0/64

2/97
2/66
2/06

0/46
0/96
0/40

-0/69
-0/24
-0/60

-0/87
-0/78
-0/42

مفروضه نرمال بودن را داراسوت و مویتووان از میواناین
بهعنوان معرف شاخص گرایش مرکزی اسوتفاده نگوود و
از مدلهای آمار پارامتریک استفاده به عگل آورد.

جدول  .6شاخصهاي آماري مرتبط با بررسي متغیر «تفکر نقادانه»

گروه

مرحله

شاخصهای

شاخصهای

شاخصهای

گرایش مرکزی

پراکندگی

توزیع

نما

میانه

میانگین

کنترل

پیشآزمون
پسآزمون

26
24

26/60
26

26
30

دامنة

واریانس

انحراف

خطای

ضریب

ضریب

معیار
3/99
4/93

معیار
0/68
7/40

کجی
-0/99
0/78

کشیدگی
-0/79
-/67

7/47

-0/06

-0/46

7/44

-0/49

-0/66

تغییرات
73
76

73/36
27/46

آزمای

پیشآزمون

24

28

28/96

74

26/60

6/06

ش

پسآزمون

36

39

36/22

73

76/44

4/47
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با توجه به جدول ( )1و بوا تأکیود بور اینکوه تفواوت
انوودکی بووین نگووا ،میانووه و میوواناین وجووود دارد و
ازآنجاییکه میزان ضریب کجی و ضریب کشیدگی کگتر
از رقم  1است ،می توان مهورح نگوود کوه توزیو فوو ،

مفروضه نرمال بودن را داراسوت و مویتووان از میواناین
بهعنوان معرف شاخص گرایش مرکزی اسوتفاده نگوود و
از مدلهای آمار پارامتریک استفاده به عگل آورد.

جدول  t .1دو گروه مستقل براي بررسي مؤلفههاي «تفکر نقادانه» با تأکید بر دو گروه کنترل و آزمایش در مرحله
پیشآزمون
خردهمقیاس
مهارتهای تفسیری
مهارتهای ارزشیابی
مهارتهای استنباطی
مهارتهای قیاسی
مهارتهای استقرایی
تفکر نقادانه

سطوح

میانگین

انحراف معیار

کنترل

4/44

2/74

آزمایش

6/04

7/92

کنترل

73/04

2/94

آزمایش

72/37

2/43

کنترل

77/40

2/84

آزمایش

77/40

2/66

کنترل

76/44

7/98

آزمایش

79/28

2/40

کنترل

72/64

2/44

آزمایش

77/39

2/66

کنترل

26

3/99

آزمایش

28/96

6/06

با توجه به جدول ( )7و با تأکید بر میوزان مقوادیر t

بهدستآمده ،می توان مهرح نگود که تفاوت معنویداری
در سهح  α=0/05بین میاناینهای نگونوههوای تحقیوق

میزان t

درجه آزادی

سطح معنیداری

-0/89

28

0/30

0/48

26

0/33

0/00

28

0/84

-0/66

24

0/29

7/24

29

0/47

0/78

26

0/39

در مرلفههای «تفکر نقادانه» با تأکید بر دو گروه کنتورل
و آزمایش وجود ندارد .ازاینرو ،مهرح میشود در مرحله
پیشآزمون واریانسها هگان بوده است.

جدول  .1تحلیل کوواریانس یکطرفه مرتبط با بررسي اثرات «تدریس پژوهش محور» بر «مهارتهاي تفسیري»
منبع

مجموع

درجة

میانگین

میزان

سطح

شدت

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

معنیداری

اثر

پیشآزمون

36/64

7

36/66

24/49

0/007

گروه

2/04

7

2/04

7/42

0/244

خطا

34/46

24

7/44

کل

844/00

24

با توجه به جدول ( )8و با تأکید بر میوزان مقوادیر F

بهدستآمده ،مهرح میشود که ارتباط معنویداری بوین

0/06

متغیر وابسته (مهارتهای تفسویری) و متغیور هگپوراش
(پیش آزمون) ،در سهح   =0/01وجود دارد؛ بنوابراین،
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تدریس پژوهش محور که در راسوتای شناسوایی ا ورات
توودریس پووژوهش محووور بوور «مهووارتهووای تفسوویری»
می پردازد و در سهح  α=0/05معنیدار نیست ،میتووان
مهرح نگود که  0/05درصد نگرات تفکر نقادانوه .تحوت
تأ یر تدریس پژوهش محور تبیین میشود.

با توجه به اینکه ا ر معنیدار متغیر پویشآزموون ،موورد
هگپراش قرار گرفته و بوهعنووان متغیور کنتورل عنووان
می شود ،می تووان بوه ا ورات متغیور آزمایشوی تودریس
پژوهش محور بوا عنووان منبو تغییورات ،تأکیود نگوود.
درنهایت با توجه به میوزان  F=1/52در منبو تغییورات

جدول  .3تحلیل کوواریانس یکطرفه مرتبط با بررسي اثرات «تدریس پژوهش محور» بر «مهارتهاي ارزشیابي»
منبع

مجموع

درجة

میانگین

میزان

سطح

شدت

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

معنیداری

اثر

پیشآزمون

69/67

7

67/69

79/20

0/007

گروه

39/63

7

39/63

77/62

0/003

خطا

64/60

74

3/27

کل

4498/00

20

با توجه به جودول ( )9ارتبواط معنویداری بوین
متغیر وابسته (مهارت های ارزشیابی) و متغیور هگپوراش
(پیش آزمون) ،در سهح   =0/01وجود دارد؛ بنوابراین،
با توجه به اینکه ا ر معنیدار متغیر پویشآزموون ،موورد
هگپراش قرار گرفته و بوهعنووان متغیور کنتورل عنووان
می شود ،می تووان بوه ا ورات متغیور آزمایشوی تودریس
پژوهش محور بوا عنووان منبو تغییورات ،تأکیود نگوود.
درنهایت با توجه به میزان  F=11/52در منبو تغییورات

0/40

تدریس پژوهش محور که در راسوتای شناسوایی ا ورات
توودریس پووژوهش محووور بوور «مهووارتهووای ارزشوویابی»
میپردازد و در سهح  α=0/01معنویدار اسوت ،تودریس
پژوهش محور بر «مهوارت هوای ارزشویابی» مور ر بووده
است .ازآنجاییکه میزان شدت ا ر  0/50میباشد ،میزان
تأ یر تدریس پژوهش محور بر «مهارتهوای ارزشویابی»
مهلو است.

جدول  .0تحلیل کوواریانس یکطرفه مرتبط با بررسي اثرات «تدریس پژوهش محور» بر «مهارتهاي استقرایي»
منبع

مجموع

درجة

میانگین

میزان

سطح

شدت

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

معنیداری

اثر

پیشآزمون

94/74

7

94/74

28/29

0/007

گروه

40/48

7

40/48

74/79

0/007

خطا

42/46

78

2/34

کل

0/48

27

با توجه به جدول ( )10ارتباط معنیداری بین متغیر
وابسووته (مهووارتهووای اسووتقرایی) و متغیوور هگپووراش
(پیش آزمون) ،در سهح   =0/01وجود دارد؛ بنوابراین،

با توجه به اینکه ا ر معنیدار متغیر پویشآزموون ،موورد
هگپراش قرار گرفته و بوهعنووان متغیور کنتورل عنووان
می شود ،می تووان بوه ا ورات متغیور آزمایشوی تودریس
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پژوهش محور بوا عنووان منبو تغییورات ،تأکیود نگوود.
درنهایت با توجه به میزان  F=17/11در منبو تغییورات
تدریس پژوهش محور که در راسوتای شناسوایی ا ورات
توودریس پووژوهش محووور بوور «مهووارتهووای اسووتقرایی»
میپردازد و در سهح  α=0/01معنویدار اسوت ،تودریس

پژوهش محور بر «مهوارتهوای اسوتقرایی» مور ر بووده
است .ازآنجاییکه میزان شدت ا ر  0/58میباشد ،میزان
تأ یر تدریس پژوهش محور بر «مهارتهوای اسوتقرایی»
مهلو است.

جدول  .00تحلیل کوواریانس یکطرفه مرتبط با بررسي اثرات «تدریس پژوهش محور» بر «مهارتهاي استنباطي»
منبع

مجموع

درجة

میانگین

میزان

سطح

شدت

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

معنیداری

اثر

پیشآزمون

86/68

7

86/68

34/47

0/007

گروه

73/66

7

73/66

6/29

0/032

خطا

69/48

22

2/68

کل

0/76

26

با توجه به جدول ( )11ارتباط معنیداری بین متغیر
وابسووته (مهووارتهووای اسووتنباطی) و متغی ور هگپووراش
(پیش آزمون) ،در سهح   =0/01وجود دارد؛ بنوابراین،
با توجه به اینکه ا ر معنیدار متغیر پویشآزموون ،موورد
هگپراش قرار گرفته و بوهعنووان متغیور کنتورل عنووان
می شود ،می تووان بوه ا ورات متغیور آزمایشوی تودریس
پژوهش محور بوا عنووان منبو تغییورات ،تأکیود نگوود.

درنهایت با توجه به میوزان  F=5/21در منبو تغییورات
تدریس پژوهش محور که در راسوتای شناسوایی ا ورات
تدریس پوژوهش محوور بور «مهوارت هوای اسوتنباطی»
میپردازد و در سهح  α=0/05معنویدار اسوت ،تودریس
پژوهش محور بر «مهارت هوای اسوتنباطی» مور ر بووده
است یعنی  0/19درصد نگرات تفکر نقادانه .تحت توأ یر
تدریس پژوهش محور تبیین میشود.

جدول  .03تحلیل کوواریانس یکطرفه مرتبط با بررسي اثرات «تدریس پژوهش محور» بر «مهارتهاي قیاسي»
منبع

مجموع

درجة

میانگین

میزان

سطح

شدت

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

معنیداری

اثر

پیشآزمون

66/73

7

66/73

6/07

0/004

گروه

30/64

7

30/64

4/66

0/039

خطا

734/97

22

9/72

کل

8294/00

26

با توجه به جدول ( )12ارتباط معنیداری بین متغیر
وابسووته (مهووارتهووای قیاسووی) و متغیوور هگپووراش
(پیش آزمون) ،در سهح   =0/01وجود دارد؛ بنوابراین،
با توجه به اینکه ا ر معنیدار متغیر پویشآزموون ،موورد

0/78

هگپراش قرار گرفته و بوهعنووان متغیور کنتورل عنووان
می شود ،می تووان بوه ا ورات متغیور آزمایشوی تودریس
پژوهش محور بوا عنووان منبو تغییورات ،تأکیود نگوود.
درنهایت با توجه به میوزان  F=5/99در منبو تغییورات

 / 011پژوهش در برنامهریزي درسي ،دوره دوم ،شماره ( 23پیاپي  ،)61سال شانزدهم ،بهار 0231

تدریس پژوهش محور که در راسوتای شناسوایی ا ورات
توودریس پووژوهش محووور بوور «مهووارتهووای قیاسووی»
میپردازد و در سهح  α=0/05معنویدار اسوت ،تودریس

پژوهش محور بر «مهارتهای قیاسی» مر ر بوده اسوت
یعنوی  0/18درصود نگورات تفکور نقادانوه .تحوت تووأ یر
تدریس پژوهش محور تبیین میشود.

جدول  .02تحلیل کوواریانس یکطرفه مرتبط با بررسي اثرات «تدریس پژوهش محور» بر «تفکر نقادانه»
منبع

مجموع

درجة

میانگین

میزان

سطح

شدت

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

معنیداری

اثر

پیشآزمون

796/27

7

796/27

73/70

0/002

گروه

66/60

7

66/60

4/97

0/074

خطا

207/40

79

72/97

کل

20724/00

76

با توجه به جدول ( )17ارتباط معنیداری بین متغیر
وابسته (تفکر نقادانه) و متغیر هگپراش (پیشآزمون) ،در
سهح   =0/01وجود دارد؛ بنابراین ،با توجه بوه اینکوه
ا ر معنیدار متغیور پویشآزموون ،موورد هگپوراش قورار
گرفته و بهعنوان متغیر کنترل عنوان میشود ،مویتووان
به ا رات متغیر آزمایشی تدریس پژوهش محور با عنووان
منب تغییرات ،تأکید نگود .درنهایت با توجوه بوه میوزان
 F=7/11در منب تغییرات تدریس پژوهش محور کوه در
راستای شناسایی ا رات تدریس پژوهش محور بر «تفکور
نقادانه» می پردازد و در سهح  α=0/05معنویدار اسوت،
تدریس پژوهش محور بر «تفکر نقادانه» مر ر بوده است
یعنی  72درصد نگرات تفکر نقادانه تحت تأ یر تودریس
پژوهش محور تبیین میشود.
بحث و نتیجهگیري
آموزش برای یادگیری بهعنوان اولین گام -آموزش بورای
عگوول کووردن -آموووزش بوورای زیسووتن و آموووزش بوورای
هگزیستی مسالگتآمیز بوا دیاوران ،طبیعوی اسوت کوه
وصول به اهداف مذکور با روشهوای سونتی و ناکارآمود
نگیتواند هگراه باشد؛ بنابراین تغییر و اصالح روشهوا از
مهمترین مسائل فردی در آموزشوپرورش و در آمووزش
عالی است .هگراه شدن با عصر اطالعات و عقب نگانودن

0/32

از قافلة علووم و فنوون بشوری نیازمنود مرکبوی بوه نوام
تکنولوژی و فناوری اطالعات و ارتباطوات اسوت .چراکوه
امروزه تکنولوژی و فناوری جزئی از زندگی انسانها شده
است .ازآنجاکه در فرایند یاددهی یوادگیری مویبایسوت
شرایهی فراهم شوود توا دانوش آمووزان بورای یوادگیری
برانایخته شوند و در این مهم معلم نقوش اساسوی ایفوا
میکند .روش تدریس معلم میتواند بهعنوان یک عامول
برجسته در این فرایند مر ر باشد .شوریعتگداری در ایون
زمینه مینویسد :طی فرایند تعلیموتربیوت مهوارت هوای
اساسی تفکر ،قودرت مشواهده ،طورح آزموایش ،بحوث و
گفتوگو و جگ آوری اطالعات ،هگاوی در حوول محوور
حل مسئله به دست مویآینود و بوروز رویودادهای فوو
درگرو تعامل معلم و دانشآموز است .الاوهوای تودریس
درواق الاوهای یوادگیری هسوتند ،موا درحوالیکوه بوه
شاگردان در کسب اطالعات ،نظرات ،مهارتهوا ،راههوای
تفکر و ابراز نظر خود کگک میکنیم هگچنین بوه آنوان
نحوة یادگیری را آموزش میدهویم .درواقو مهوم تورین
نتیج وة آموووزش م ویتوانوود اسووتعدادهای افووزوده شوودة
شاگردان برای یادگیری آسانتر و مور رتر در آینوده بوه
علت دانش و مهوارتی کوه کسوب کوردهانود و بوه علوت
چیرگی آنان بر فرآیندهای یادگیری باشود .نحووة انجوام
تدریس ا ر بسیاری بر تواناییهای شاگردان برای آموزش
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به خود دارد .معلگان موفق تنها ارائهدهندگان فرهگند و
متقاعدگر نیستند ،بلکه آنان ،شاگردان خود را به تکالیف
سالم شناختی و اجتگواعی وارد کورده و بوه آنوان نحووة
استفادة مر ر از آن ها را یواد مویدهنود .بوهطوور مثوال،
هرچند که یادگیری ایراد سخنان واضح و پرف یلت ،بوه
شدت مهلو است ،ولی این یادگیرنوده اسوت کوه یواد
میگیرد شاگردان معلگوان موفوق ،نحووة ذخیوره سوازی
اطالعات ،نظرات و درایت را از معلگان خود میگیرنود و
مناب یادگیری را بهطور مر ر به کوار مویبرنود .بوه ایون
صووورت نقووش عگووده در توودریس ،خلووق یادگیرنوودگان
قدرتگند است .چنین اصولی بورای مدرسوه هوم کواربرد
دارد .موودارس مهووم بووه شوواگردان یوواد گوورفتن را درس
میدهند به این صورت تدریس از آن جهت که شاگردان
در آن مدارس ،سالبهسال ترقوی مویکننود و شواگردان
یادگیری بهتری را آموزش میگیرنود مور رتر مویشوود،
عالوه بر شنیدن ،مرلفههوای مهگوی هگچوون مشواهده،
پرسش ،تفکر ،کاوشاری ،آزمایش و استدلل مورد توجه
قرار میگیرد تا فراگیوران از هگوان ابتودای تحصویل بوه
توانگندی تفسیر و ق اوت و نظریه پردازی مجهز شووند.
در این شیوه ،موضوعات درسی از سوی استاد یا دانشجو
به صورت یک موقعیت مبهم یا مسئله مهرح میگردند و
کشف مفاهیم و راهحلهای عگلی برای مشکالت عینوی،
بهصورت گروهی یا فردی به عهده دانشجویان اسوت .در
این شیوه به دانشجو آزادی و فرصت تصگیمگیوری داده
میشود توا نحووة یوادگیری را تگورین کنود .در چنوین
رویکردی بهجای نتیجه ،تأکید بر فرآیند یادگیری اسوت
و فرآیند یادگیری شامل کسب مهارتهای عگلکوردی از
قبیل مشاهده ،جگو آوری اطالعوات ،تفکور و اسوتدلل
است .نتایج تجزیه وتحلیل اطالعات تحقیق نشان داد که
تدریس پژوهش محور بر متغیور «تفکور نقادانوه» مور ر
بوده است .هگچنوین تودریس پوژوهش محوور در بوین
مرلفووههووای تفکوور نقادانووه (مهووارتهووای تفسوویری،
مهارت های ارزشیابی ،مهارت ها استنباطی ،مهوارت هوای
قیاسووی و مهووارتهووای اسووتقرایی) ،فقوو بوور مرلفووه

مهارت هوای تفسویری توأ یر نداشوته اسوت و بور دیاور
مرلفهها تأ یری داشته است .استفاده از تدریس پوژوهش
محور فرصتهای بیشتری را برای تبوادل اندیشوه ،بیوان
هگزمان تفکرات مختلف و مشاهده نحوة عگلکرد فکوری
دانشجویان مختلف ،زمینه را برای تحول اندیشه و تفکور
انتقادی فراهم کرده است .با توجه به اینکه تفکر انتقادی
به مجگوعهای از فعالیتهای فکری اطال میشود که به
تحلیل ،ارزشیابی و ق اوت دربواره راهبردهوا و تولیودات
فکری میپردازد در فرایند پژوهش محور ،نیز سه مرحله
طرح مسئله ،انتقال دانوش و ارزشویابی و بررسوی نتوایج
وجود دارد به هگین دلیل میتوان گفت که دانشجویانی
که به روش پوژوهش محوور آمووزش دیودهانود توانوایی
کنتوورل اجرایووی رفتووار در آنهووا رشوود یافتووه اسووت
(فراشناخت) که این نتایج با نتایج تحقیقات ( Hosseini
 )Badri & Fathi, 2008( )& Bahrami, 2009هگسوو
میباشد.
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