
 

 

  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیتفکر و کودك، 
  92 -  79صص  ،1392 بهار و تابستان ،اولشمارة  ،چهارمسال 

 اثربخشی آموزش راهبردي تفکر بر پرسشگري 
  پنجم ابتدایی شهر سنندجۀ آموزان پسر پای دانش

  *حسن غریبی

  ***اسکندر فتحی آذر ،**یوسف ادیب

  ******زاده زلیخا قلی، *****رحیم بدري گرگري، ****تورج هاشمی

  چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آمـوزش راهبـردي تفکـر بـر پرسشـگري      

پژوهش به صورت آزمایشـی و بـا طـرح    این . استپنجم دبستان ۀ آموزان پای دانش
بـدین منظـور از بـین    . و گـروه کنتـرل صـورت گرفـت    آزمـون   آزمـون، پـس   پیش
بـه عنـوان   ) پسـر  40دختـر و   40( نفـر  80آموزان پنجم دبستان شهر سنندج  دانش
انتخـاب شـدند و   ) تصـادفی + اي   خوشـه (اي  آماري به صورت چند مرحلـه ۀ نمون

پسران و دختران هر کدام به طـور تصـادفی در دو گـروه آزمـایش و کنتـرل قـرار       
جلسه و هر جلسه یک سـاعت آمـوزش تفکـر     15وه آزمایش به مدت گر. گرفتند

در دو ) آزمـایش و کنتـرل  ( آموزان هـر دو گـروه   پرسشگري دانش. دریافت نمودند
سـاپ    بک و جـی  MQOSچند بعدي ۀ نام پیش و پس از آموزش، با پرسشۀ مرحل

ها با استفاده از تحلیل کوواریـانس   داده. مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت )2004(
داري بـر   که آموزش تفکـر تـأثیر معنـی    استنتایج بیانگر این . تجزیه و تحلیل شد

توانـد توسـط آمـوزش مسـتقیم تفکـر در       پرسشگري می. افزایش پرسشگري دارد
                                                                                                     

   Gharibi@tabrizu.ac.ir )مسئولة نویسند( شناسی، گروه علوم انسانی، دانشگاه پیام نور استادیار روان *
  yousef_adib@yahoo.com دانشگاه تبریز ،دانشیار گروه علوم تربیتی **

   E-fathiazar@tabrizu.ac.irدانشگاه تبریز  ،استاد گروه علوم تربیتی ***
  Tourajhashemi@yahoo.comدانشگاه تبریز  ،شناسی دانشیار گروه روان ****

  Badri_rahim@yahoo.comدانشگاه تبریز  ،دانشیار گروه علوم تربیتی *****
 Z.gholizadeh92@yahoo.com دانشگاه کردستان ،شناسی استادیار گروه روان ******

  8/4/1392: تاریخ پذیرش ،29/2/1392: تاریخ دریافت



 ...آموزان پسر  اثربخشی آموزش راهبردي تفکر بر پرسشگري دانش   80

 1392بهار و تابستان ، اول، شمارة چهارمسال  ،تفکر و کودك

هـاي کالسـی و نیـز     هـا و فعالیـت   هـا در بحـث   کالس از طریق مشارکت آزمودنی
  . زا افزایش یابد برانگیز و چالش هاي حیرت یترویارویی آنها با موقع

  .آموزان، سنندج دانش، تفکر، پرسشگري، آموزش راهبردي تفکر :ها واژهکلید
 

  مقدمه. 1
سـؤال محـوري در   ۀ هاي مهم انسان و نخستین دلیل پرداختن به اندیشـ  یکی از ویژگی

این سؤال که چرا معموالً بـا افـزایش سـن و قـرار     . است وتعلیم و تربیت، کنجکاوي ا
شود، پرسشی   تر می رنگ اي بیشتر، کنجکاوي افراد کم  گرفتن در معرض تجربیات مدرسه

گیري پاسخ محور یا سازوکارهاي غیرانسانی نظـام    حیاتی است که باید آن را در جهت
بخش است، تعلیم و   لذت سؤال کردن براي انسان ازآنجایی که. کرد وجو جستآموزشی 

 انسانی است، تربیتی که مجال و امکان تجربه نمودن چنین لذتی را از انسان سلب ننماید
)Freire, 1985( )   ،هـاي تعلـیم و تربیتـی کـه ویژگـی       نظـام ). 1384به نقـل از مهرمحمـدي

هنـد  کنند، باید بدانند کـه هرگـز نخوا   و آن را سرکوب می   پرسشگري را به رسمیت نشناخته
تواند رخ بدهد این است که پرسشـگري بـروز     تنها اتفاقی که می .توانست آن را از بین ببرند

ادامـه  » زیرزمینـی «دهد و به شکل درونی یـا اصـطالحاً     و ظهور بیرونی خود را از دست می
ــت ــد یاف ــای   . خواه ــز در س ــگري هرگ ــی پرسش ــی ذات ــر ویژگ ــارت دیگ ــه عب اراده و ۀ ب

  ).Sarason, 1993( محیط از میان نخواهد رفت هاي حاکم بر  گیري  جهت
عنصر مهم روح علمی همانا علم ما به جهل ماست و تمدن بشري آن قدر کـه در گـرو   

بـه  ( )Fourastie, 1971(ها نبوده است  ها و پاسخ هاي بیجا بوده است، در گرو دریافت سؤال
دکتـرین بـدیل تعلـیم و    پرسشگري از آن جهت باید به عنـوان  ). 1384نقل از مهرمحمدي، 

تربیت شناخته و پذیرفته شود که در عصر جدید، یعنی عصر انفجار اطالعات، شـرط بقـاي   
در این عصر چنانچـه مدرسـه بـر کارکردهـاي     . آید  هاي رسمی آموزشی به حساب می نظام

در  ،قابل تبیـین اسـت، اصـرار بـورزد    » محوري پاسخ«سنتی خود که در چهارچوب دکترین 
ایلـیچ   کند و زمینه را بـراي احیـاي تـز مشـهور      را با بحران مشروعیت مواجه میواقع خود 

)Illich (زدایی از ساحت اجتماع فراهم خواهد ساخت یعنی مدرسه .  
آمـوز را در مسـیر     نظران معتقدند بهترین معلم کسی اسـت کـه دانـش    بعضی از صاحب

ـ  نیازي از وجود خودش قرار دهد و کوشش کند ایـن    احساس بی تـدریج در او   هاحسـاس ب
سؤال، با آفرینش هر سـؤال اسـت کـه اسـتقالل     ة به عبارت دیگر ذهن آفرینند. شکل بگیرد
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ظهور رسانده و امکان پـویش و بالنـدگی را در مسـیري کـه خـود      ۀ عقالنی خود را به منص
ر هـاي تعلـیم و تربیـت غالبـاً د     نظام). Eisner, 2002( سازد  طراح و معیار آن است فراهم می

تمـام کنجکـاوي   کـه   شـده اسـت  این باعث  .اند  هاي آماده به کودك عجله کرده جوابۀ ارائ
هاي آموزشـی بایـد بـه سـؤال بـه       نظام .)Mutiasho, 1993( کودك ناشکفته نگه داشته شود

). 1384مهرمحمـدي،  (عنوان انرژي متـراکم و رهانشـده در خـدمت یـادگیري نگـاه کننـد       
مندي و قضاوت متأمالنه در مورد باورها و اعمال  اهمیت هدف دانشمندان تعلیم و تربیت بر

. Facione, 2007)( ویژه آن نوع قضاوتی که بر تفکـر انتقـادي مبتنـی باشـد     هکنند، ب  تأکید می
آمـوزان    تمایـل و شـرایط دانـش    وعوامل زیادي در بهبود تفکر انتقادي فراگیران مؤثر است 

فراگیـران بایسـتی بـراي کنجکـاوي و پرسشـگري      . براي تفکر انتقادي مهمترین عامل است
  ). Paterson, 2003( گویند فوراً باور نکنند  تشویق شوند و هر چیزي را که دیگران می

هـاي نـوآوري و    مهـارت  ،کنند  آموزانی که در یادگیري از رویکرد تفکر استفاده می دانش
ـ    مـی در مقایسه با کسانی که از رویکرد تفکـر اسـتفاده ن   شانخالقیت دار   طـور معنـی   هکننـد، ب

دهد که یادگیري فعال و  گرفته نشان می هاي صورت پژوهش. (Sokol, 2008)یابد   افزایش می
تواند عامل رشد مهارت تفکر انتقادي و  هاي تدریس می مطالعات موردي به عنوان استراتژي

نـد کـه  آمـوزش    ا ها نشان داده برخی پژوهش). Popila, 2011( پرسشگري در فراگیران باشد
ص را در فراگیـران  یتواند توانایی تفکر انتقادي، پرسشگري و صحت تشـخ  تفکر می ۀپیوست

  . (Monteiro, Mattos & Margaret, 2009) بهبود ببخشد
اي از تفکر عقالنی یا حـداقل بـه عنـوان      ها تفکر انتقادي را به عنوان پاره بسیاري تئوري

برخـی از  . (Moshman, 2004) نگرنـد   تفکـر عقالیـی دارد، مـی   اي که ارتباط نزدیکی با   پاره
درسی علوم معتقدند که معیارهاي واقعی موفقیـت یـک   ۀ صاحبنظران در مورد اصالح برنام

اندیشـند،    نظام تحصیلی این است که برونداد آن نظام که همان شهروندان هستند، چگونه می
گرانـه و منتقدانـه     و عقایدشان چقـدر تحلیـل   ها گذارند، دیدگاه  هایی احترام می به چه ارزش
  نماینـد   هـایی تعمـق مـی     چـه موضـوع  ة کننـد و دربـار    هـایی مطـرح مـی    سـؤال است؛ چـه  

Shymansky & Kyle, 1990) .( فقیهی)در تحقیق خود نتیجـه گرفـت کـه یـادگیري     ) 1378
بـه عنـوان    آمـوزان   هاي واقعی که سرانجام دانـش   تفکر مستلزم آن است که آموزش بر نقش

شهروند، تولیدکننده، فراگیر، عضو خانواده و غیره برعهـده خواهنـد گرفـت متمرکـز شـود،      
هاي فکري آموزش داده شده مطابق با زمان تکامل یابند و براسـاس   بنابراین باید نوع مهارت

  .هاي سطح باالي مورد نیاز در هر زمان تعریف و تشریح شوند مهارت
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: نویسـد   اخالق مـی ۀ در کتاب مدرس) 1386نقل از جهانی،  به(Haynes, 2003) ( هاینس
اخـالق، آشـنایی و   ۀ ها براي پرورش اخالقی و ایجاد مدرسـ  ترین روشمؤثرشاید یکی از «

اي کـه در    از میـان تعـاریف فلسـفی   . روش آموزش فلسفه براي کودکـان باشـد   کارگیري به
پرسشگري انسان نظر داشـته و  یکی از این تعاریف به  خصوص انسان صورت گرفته است،

بعضـی رویکردهـا انسـان را     .است   ترین توانایی انسان در نظر گرفته پرسشگري را شاخص
تـرین ویژگـی او را     تـرین و مهـم   کننـده معرفـی نمـوده اسـت و نـاب      موجودي ذاتاً پرسش

هـاي   گیرهـاي نظـام   وي معتقد است که گرچه جهـت . (Sarason, 1993) داند  پرسشگري می
وزشی در چگونگی استفاده از ظرفیت پرسشگري در جهت رشـد و کمـال انسـان نقشـی     آم

هـاي حـاکم بـر     گیري اراده و جهتۀ کننده دارد، این ویژگی ذاتی هرگز در سای و تعیین بسزا
یافتگی و  محور به تعلیم و تربیت، میان تربیت در نگرش پرسش. محیط از میان نخواهد رفت

  .  ط وجود دارد، این ارتباط هرگز انحصاري نیستبیشتر دانستن، گرچه ارتبا
شود،   هاي مختلف ضروري شناخته می هرچند داشتن اطالعات و معلومات در زمینه

یافتگی  مهمترین مؤلفه یا مالك تربیت. آید  یافتگی به حساب نمی تربیتۀ ترین مؤلفماما مه
آموزان به خلق و   ذهن دانشهایی است که  کارایی نظام تعلیم و تربیت پرسش هو در نتیج
گرفته درخصوص توانایی  تحقیقات انجام). 1384مهرمحمدي، (شده است  نائلتولید آنها 

آمـوزان و دانشـجویان،     تفکر انتقادي، قضاوت، استنباط، اسـتدالل و پرسشـگري دانـش   
؛  Norris, 1983 ( بخشی نیست ها در سطح رضایت ییروشنی آشکار ساخته که این توانا به

آمده در  عمل مطالعات به. Shin,1998)؛  Paul, 1997؛ Elder, 2000 &Paul؛ 1374مایرز، 
آموزان و دانشـجویان ایرانـی در    هاي مذکور در بین دانش ییدهد که توانا  ایران نشان می

بابا (ی قرار دارد و در نظام تعلیم و تربیت ایران مورد توجه قرار نگرفته است پایینسطح 
کیامنش و  ؛1386بدري و همکاران،  ؛1384بهمنی و همکاران،  ؛1383خلیلی، محمدي و 

  ).1382شعبانی،  ؛1376نوري، 
هاي محتـوایی و   اخیر به علت رویارویی با چالشۀ که نظام آموزشی ما در دو ده ازآنجا

ـ ناجرایی نتوا هـا و   طـور کـافی بـه پـرورش پرسشـگري بپـردازد و از طرفـی آسـیب         هسته ب
زندگی کنونی و آینده نیـز تهدیـدي جـدي بـراي زنـدگی روانـی و اجتمـاعی        هاي  تنیدگی
رو امـري ضـروري      هاي پـیش  رفت از بحران اندیشی براي برون باشد، چاره  آموزان می  دانش
اي سـنجیده و    هـاي تفکـر بـه شـیوه     رسد در این راستا آمـوزش مهـارت    به نظر می واست 

ظـري قـوي بـراي رشـد پرسشـگري، و تـوان       یافته و فـراهم نمـودن چهـارچوب ن    سازمان
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تواند به عنوان یـک ضـرورت    جدید است، میة اندیشیدن که از ملزومات سازگاري در هزار
  .ناپذیر از اهمیت واالیی برخوردار باشد  اجتناب

اي   هاي مختلف از قدمت دیرینـه  اگرچه پرداختن به پرورش پرسشگري و تفکر در نظام
هاي مربوط به پرسشگري و تفکر به دالیلی نتوانسته است  اما تحقق توانایی ،برخوردار است

هـاي   توان آسیب  این روند میۀ پاسخگوي نیازهاي انسان قرن حاضر باشد و در صورت ادام
رو  ازایـن . بینـی کـرد    تفکر در زندگی نوع بشر پیش روانی و اجتماعی زیادي را به دلیل خأل

با رویکرد علمی و جدید به بررسی اثربخشـی آمـوزش    که استهدف پژوهش حاضر این 
بدین منظور آموزش مستقیم تفکر از میان . آموزان بپردازد  راهبردي تفکر، بر پرسشگري دانش

هـاي دیگـر ایـن     وجه تمایز این مداخله با مداخله .رویکردهاي آموزش تفکر انتخاب گردید
هـاي قبلـی    باشد، چیزي که در پژوهش یادگیري را دارا می ـ  است که مالحظات روانشناختی

اساس سؤال اساسی تحقیق عبارت اسـت از اینکـه آیـا آمـوزش      براین. صورت نگرفته است
در ایـن راسـتا ایـن     .یـا خیـر   باشد آموزان می  راهبردي تفکر قادر به افزایش پرسشگري دانش

  .گذارد وزان تأثیر میآم آموزش راهبردي تفکر بر پرسشگري دانش که فرضیه مورد بررسی قرار گرفت
  

  روش. 2
آزمون وگروه کنترل صـورت   آزمون، پس پژوهش حاضر به صورت آزمایشی و با طرح پیش

د کـه  نـ ده آموزان پنجم دبستان سنندج تشکیل می آماري این پژوهش را دانشۀ جامع. گرفت
 80پـژوهش  آماري با توجه به آزمایشی بودن ۀ حجم نمون. استنفر  8600تعداد آنها بالغ بر 

باشد که بااستنادبه تحقیقات قبلـی و نیـز ازآنجاکـه در تحقیقـات آزمایشـی بـه طـور         نفر می
نفر براي تشـکیل   80شود، در این تحقیق نیز  نفر براي هر گروه انتخاب می 30تا  20مرسوم 

بـه ایـن   ) تصـادفی + اي   خوشـه (اي  چهار گروه در نظر گرفته شد، که به صورت چندمرحله
وپـرورش شـهر سـنندج بـه      نخست از بین نواحی یک و دو آموزش: خاب شدندصورت انت

ۀ سپس از بین مدارس ابتدایی آن ناحیـه، دو مدرسـ  . یک ناحیه انتخاب گردید یتصادفطور 
 یتصـادف طـور  دخترانه و از هر مدرسه نیز یک کالس پنجم دبستان بـه  ۀ پسرانه و دو مدرس

یـک کـالس   (صورت تصادفی ه دو کالس ب ،سدرنهایت از بین این چهار کال. انتخاب شد
یـک  (عنوان گروه آزمایش و دو کالس هم به عنوان گروه کنترل  هب) یک کالس پسر دختر و

آمـوزش تفکـر بـه     ،در ایـن پـژوهش  . در نظر گرفته شدند) کالس دختر و یک کالس پسر
 ،تفکـر بـراي آمـوزش   . ساعته با گروه آزمایش اجرا شـد  یکۀ جلس15آموزان به مدت   دانش



 ...آموزان پسر  اثربخشی آموزش راهبردي تفکر بر پرسشگري دانش   84

 1392بهار و تابستان ، اول، شمارة چهارمسال  ،تفکر و کودك

شناسـی و   آموزشی براساس مطالعات موجود و لحاظ نمودن اصـول روان ۀ نخست یک بست
این بسـته بـا همـاهنگی اسـاتید     . پنجم دبستان تهیه و تدوین گردیدۀ یادگیري متناسب با پای

 از صـحت  اطمینـان  جهـت . راهنما و مشاور تهیه شده و مورد تأیید ایشان قرار گرفته است

 اجرا شـد  آزمایشی صورت به فرعیۀ نمون یک در اصلی،ۀ نمون در اجرا زا قبل آموزشی،ۀ بست
اي یک جلسه توسـط   سپس هفته .گردید برطرف اصلیۀ نمون در مداخله براي آن ایرادهاي و

بـه دلیـل رعایـت    . دیده، آموزش تفکر بـه اجـرا در آمـد    دو تن از معلمان باتجربه و آموزش
بلکه توسط دو تن از معلمـانی   ،صورت نگرفتشناسی، مداخله توسط محققان  اصول روش

یک معلم مرد براي کالس پسران ( که کالس آنها جهت مداخله انتخاب شده بود، انجام شد
نخست آموزش الزم به ایـن معلمـان جهـت اجـرا و     ). و یک معلم زن براي کالس دختران

ات کالسـی  سپس آنها جلسات آموزشی را در همان ساع ؛عمل آمده انجام صحیح مداخله ب
. هـا لحـاظ نشـد    اجرا کردند، یعنی زمان اضافی براي گروه آزمایش از نظر حضور در کالس

آموزشـی، آمـوزش   ۀ در بسـت . درنتیجه، سایر شرایط براي گروه آزمایش و کنترل برابـر بـود  
هـاي   محتوا و روش تقویت نگرش انتقـادي، مهـارت پـرورش تفکـر و کـاوش و مهـارت      

آموزشـی براسـاس متـون و    ۀ این بست. یافته طراحی و تدوین شد صورتی سازمان استدالل به
هاي موجود و نیز براساس نظر اساتید تهیه شد و روایی و پایایی آن مورد تأیید اساتید  پیشینه

  .نظر قرار گرفت صاحب
  

  اجرا، خالصه و عناوین چهارچوب جلسات آموزش راهبردي تفکرة شیو. 3
سـنجش   و ،آموزان و برقراري ارتباط اولیه آشنایی با دانشهدف این جلسه  .مقدماتیۀ جلس

 ،بـراین  عـالوه  .هـاي الزم بـه اجـرا در آمـد     ها و آزمون پرسشنامه در آن و آنها بودو ارزیابی 
رویکرد اصلی در . آموزش و اهمیت تفکر بیان شدة توضیح کوتاه و مختصري در مورد شیو

ـ   و مشـارکت کـه عـالوه    مسئلهثه، حل یعنی مبتنی بر مباح ،این مداخله ترکیبی بود ۀ بـر جنب
  . گرفت عملیاتی و تجربی را نیز در بر میۀ نظري، جنب

  تعریف تفکر: موضوع جلسه .اولۀ جلس
  بندي و سازماندهی  سازي، طبقه مفهوم: موضوع جلسه .دومۀ جلس
  سازي فرضیه: موضوع جلسه .سومۀ جلس
  کنجکاوي و پرسش کردن: موضوع جلسه .چهارمۀ جلس
  استدالل کردن: موضوع جلسه .پنجمۀ جلس
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  گوش دادن، همدلی و ارتباط: موضوع جلسه .ششمۀ جلس
  ها پرهیز از تعصب و احترام به تفاوت: موضوع جلسه .هفتمۀ جلس
  آزاداندیشی و نقد: موضوع جلسه  .هشتمۀ جلس
  تخیلة قو: موضوع جلسه .نهمۀ جلس
  سازي ذهن  پذیري و سیال انعطاف: موضوع جلسه .دهمۀ جلس
  خواهی تردید و دلیل: موضوع جلسه .یازدهمۀ جلس
  یابی قضاوت و ارزش: موضوع جلسه .دوازدهمۀ جلس
  بینی کردن  پیش: موضوع جلسه .سیزدهمۀ جلس
  تحلیل و تفسیر کردن: موضوع جلسه .چهاردهمۀ جلس
  نگري و استنباط  نگري، جامع  ژرف: موضوع جلسه .پانزدهمۀ جلس
) آزمـون  پـس (هاي الزم را  گر آزمون  مداخله(ارزیابی نهایی : موضوع جلسه .پایانیۀ جلس

ها تقدیر   سپس از آنان به خاطر مشارکت در این کالس .کننده اجرا کرد بر روي افراد شرکت
  ).و تشکر نمود

  
  گیري ابزار اندازه. 4

ۀ سشـنام آمـوزان از پر  گیـري توانـایی پرسشـگري دانـش     به منظور اندازه: مقیاس پرسشگري
ســاپ   بــک وجــی the multidimensionnel quest orientation scale( MQOS(چندبعـدي  

اي در پنج بعـد پیچیـدگی، تحـول،     گزینه پنج سؤال 49این ابزار داراي . استفاده شد )2004(
پایایی این پرسشنامه در پژوهش اسـکندري و  . است شمولی و انگیزش تردید و تغییر، جهان

  : با روش آلفاي کرانباخ به شرح زیر گزارش شده است) 1386(کیانی 
  MQOSچند بعدي ۀ پایایی پرسشنام. 1جدول

  ابعاد
  روش

  پرسشگري  انگیزش  تحول  پیچیدگی  شمولی جهان  تغییر و تردید

  84/0  80/0  82/0  85/0  82/0  81/0  آلفاي کرانباخ

نامه با روش آلفاي کرانباخ در تحقیق حاضر نیـز عبـارت    این پرسش ،بر این پایایی عالوه
 ، انگیـزش 77/0، تحـول  80/0، پیچیـدگی  83/0، جهـان شـمولی   78/0بود از تغییر و تردید 
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گزارش شده اسـت کـه در ایـن     83/0روایی مقیاس پرسشگري . 81/0و  پرسشگري  84/0
  .دست آمد هب 80/0تحقیق نیز با روش روایی سازه 

  
  ها هتیاف. 5

آمـوزان   به منظور بررسی این فرضیه که آموزش راهبردي تفکر بر افزایش پرسشگري دانـش 
آزمـون در   آزمـون و پـس   کنندگان در مراحل پیش تگذارد، نمرات پرسشگري شرک تأثیر می

انحـراف اسـتاندارد نمـرات     میـانگین و  2 جـدول . گروه آزمایش و کنترل با هم مقایسه شد
  .دهد هاي مورد مطالعه نشان می آزمون در گروه آزمون و پس شگري را در مراحل پیشپرس

  آزمون در گروه آزمایش و کنترل آزمون و پس انحراف استاندارد نمرات پرسشگري در پیش میانگین و .2 جدول

  
آزمون گروه  پیش

  آزمایش
آزمون گروه  پس

  آزمایش
آزمون گروه  پیش

  کنترل
آزمون گروه  پس

  کنترل

  میانگین  متغیر
انحراف 
  استاندارد

  میانگین
انحراف 
  استاندارد

  میانگین
انحراف 
  استاندارد

  میانگین
انحراف 
  استاندارد

  84/15  62/151  66/12  60/142  62/13  75/159  60/8  47/129  پرسشگري

آمـوزان در گـروه    میانگین نمرات پرسشگري دانـش که دهد  نشان می 2اطالعات جدول 
اسـت و در گـروه کنتــرل در    75/159آزمـون   و در پـس  47/129آزمـون   پـیش آزمـایش در  

هـا را در   نیـز میـانگین گـروه    1 نمـودار . است 62/152آزمون  و در پس 60/142آزمون  پیش
  .دهد آزمون پرسشگري نشان می آزمون و پس پیش

  
  آزمون پرسشگري آزمون و پس ها در پیش میانگین گروه .1 نمودار

151.62159.75

0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
180.00

آزمایشگروهکنترلگروه

آزمونپیش
آزمونپس
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آزمون گروه آزمایش و کنترل را در متغیر پرسشگري  آزمون و پس میانگین پیش 1 نمودار
هـاي   پژوهش از همگنی شیب ۀفرضیقبل از بررسی تحلیلی نتایج در رابطه با . دهد نشان می

فـرض الزم بـراي اسـتفاده از تحلیـل      عنـوان پـیش   هاي مورد مطالعـه بـه   رگرسیون در گروه
  .درج شده است 3ة آمده در جدول شمار دست یج بهنتا .کوواریانس، اطمینان حاصل شد

  ها نتایج گزارش آزمون فرض همگنی شیب .3 جدول
  مجذور اتا .F Sig  میانگین مجذورات df  مجموع مجذورات  متغیرها
  009/0  42/0  65/0  03/145  1  03/145  گروه

  003/0  64/0  21/0  55/46  1  55/46  آزمون پیش
  013/0  32/0  99/0  78/220  1  78/220  آزمون پیش × گروه

        02/221  76  95/16797  خطا

دار نشـده اسـت، لـذا     براي پرسشگري معنی  F)76,1= ( 99/0ها با مقدار  همگنی شیب
با توجـه بـه   . هاي رگرسیون براي متغیر پرسشگري محقق شده است همگنی شیبۀ مفروض

کوواریانس استفاده شد کـه نتـایج   مورد نظر، از تحلیل ۀ هاي فوق، جهت بررسی فرضی یافته
  .آمده است 4ة آن در جدول شمار

هاي  آزمون گروه آزمون و پس هاي نمرات پیش نتایج آزمون تحلیل کوواریانس بر روي میانگین .4 جدول
  در متغیر پرسشگري) =40n( و کنترل) =40n( آزمایش

  منبع تغییرات  متغیرها
مجموع 
  مجذورات

ۀ درج
  آزادي

میانگین 
  مجذورات

 شاخص
F 

سطح 
  داري معنی

مجذور 
  اتا

  پرسشگري
  000/0  922/0  01/0  13/2  1  13/2  آزمون پیش

  056/0  036/0  55/4  85/1006  1  85/1006  گروه
        02/221  77  73/17018  خطا

از نظـر آمـاري   )  = 01/0F(آزمون  مربوط به پیش F ،دهد نشان می 4 همانطور که جدول
ایـن عـدم معنـاداري در    . اسـت  0.05داري آن بیشتر از  یعنی سطح معنیباشد،  دار نمی معنی
. باشـد  آزمون و عدم وجود اختالف در این نمرات مـی  تعدیل نمرات پیشۀ آزمون نشان پیش

داري  از نظر آماري معنادار است، یعنـی سـطح معنـی   )  = 55/4F(در گروه F  همچنین مقدار
تغییـر در متغیـر وابسـته بـه علـت آمـوزش و        0.056 عالوه بر ایـن . است 0.05آن کمتر از 
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آمده حاکی از تأثیر آموزش راهبـردي   دست هبنابراین نتایج ب. متغیر مستقل بوده استۀ مداخل
به عبارتی آموزش راهبردي تفکر توانسـته  . باشد آموزان می تفکر بر افزایش پرسشگري دانش

  .آموزان گروه آزمایش افزایش دهد است پرسشگري را در دانش
  

  گیري نتیجه. 6
هاي پژوهش حاضر بیانگر آن بود که آموزش تفکر باعـث بهبـود توانـایی پرسشـگري      یافته

همسو با این تحقیق، تحقیقات زیادي مؤیـد تـأثیر آمـوزش تفکـر بـر      . شود آموزان می دانش
؛  Gjoci & Kerenxhi, 2010؛ Eisner, 2002؛ Sokol, 2008( باشـند  توانـایی پرسشـگري مـی   

yang, 2008 ؛Dun, Charko & Karjik, 2008 & 2009  ؛ku, 2009 ؛Wells, 2009؛Bacanl?, 

Tarhan & Dombayci, 2011  Demir, ؛ Aizikovitsh& Amit, 2011 ؛Marchiano, Eduliee 

& Harvey, 2011  ؛Monteiro, Mattos & Margaret, 2009 ؛Doddington, 2007 ؛
Schauer, 2003 ؛Bekvac, 2001 ؛Zembal-saul, 2009 ؛Smith, 2008 Halonen & ؛

Grosser & Lombard , 2008 ؛Ismajli, 2008 ،1384؛ مهرمحمدي.(  
آموزان با فرایند پرسشـگري و   توان گفت که آشنایی دانش این پژوهش میۀ در تبیین یافت

مکانیسـم  ة کننـد  و تسـهیل ة توانـد تشـدیدکنند   ایجاد انگیزه در آنان جهت طرح پرسش، مـی 
عبارتی افـزایش   به. آموزان را وسعت ببخشد هاي پرسشگري دانش ي بوده و تواناییپرسشگر

برانگیز و نیز درگیر شـدن در   آموزان با حیرت و مسائل و موضوعات چالش رویارویی دانش
هـاي پرسشـگري و    حل، منجر بـه تقویـت توانـایی    مباحث و احساس نیاز آنان به یافتن راه

ایـن یافتـه براسـاس دیـدگاه     . گـردد  ناختی فراگیـران مـی  یـابی مجـدد شـ    تالش براي تعادل
 آمـوزان از  دانـش  ذهنـی  هـاي  سـاخت  بدین صورت که .گرایی پیاژه قابل تبیین است سازنده

تعـادل   عدم مورد این مسائل، دچار در تفکر و تأمل و کالس در واقعی با مسائل ههمواج طریق
دارد  وا مـی  اندیشه تبادل و اطالعات يوجو جست به  آنها را که طوري هباست، شده  شناختی

ـ     .یابی مجدد بپردازند متقابل به تعادل طریق کنش از تا پـژوهش  ۀ در تبیینـی دیگـر بـراي یافت
جـویی،   توان گفت آموزش راهبردي تفکر فرایند کاوشگري، کنجکـاوي، حقیقـت   حاضر می

دهـد و   ه مـی هـا  میـل بـه مباحثـه و پرسشـگري را توسـع       طلبی و ارزیابی استدالل استدالل
هـاي   در این راستا پـژوهش . کند نفس الزم را در فراگیران براي پرسشگري ایجاد می اعتمادبه

Trickey, 2006) ؛Haynes, Kennedy & White, 2008 ؛ Kennedy, 2006 ؛Shymansky & 

Kyle, 1990؛ Wenger, 1998؛ Daud & Husin, 2004؛ Sarason, 1993؛ Aizikovitsh & 
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Amit, 2011؛ Dun, Charko & Karjik, 2008؛ Zembal-saul, 2009 (   و همچنـین نظریـات
  . باشند لیپمن، فیشر و دوبونو مؤید این جریان می

کـه پیونـد    اسـت رسد پرسشگري یکی از تمایالت و نیازهاي حیـاتی انسـان    به نظر می
. بخـش اسـت    و همـواره بـراي انسـان لـذت     دارداساسی با آگاهی و تکوین شناخت بشـر  

اساس تعلیم و تربیتی پویاست که فرصت و امکان تجربه نمودن چنین لذت و رشـدي   این بر
معلمِ پایبند به آموزش راهبردي تفکر براي پرسشـگري، فراتـر از   . را براي انسان فراهم نماید

کنـد کـه    ها و اهدافی تـدریس مـی   اندیشد و در جهت غایت شده می موضوع درسی تفکیک
تدریس براي پرسشگري و تفکـر نقـاد، پـیش از هـر     . اند ضوع درسیبندي مو باالتر از طبقه

برانگیـزي و تفکـر نقـاد در کـالس و      چیز، عبارت است از ایجاد محیط مساعد براي حیرت
مکـانی   ،یعنی تبدیل کردن محیط کالس درس و مدرسه به یک اجتماع کوچک نقاد. مدرسه

. رد تشویق و پاداش قـرار بگیرنـد  هاي مربوط به پرسشگري و تفکر نقاد در آن مو که ارزش
به قدرت ذهـن خـود در تشـخیص و حـل     که گیرند  آموزان یاد می در چنین محیطی، دانش

معلـم در  . کارآمدي تفکر شخصی خود را باور کنندکه گیرند  آنان یاد می. مسائل اعتماد کنند
را  کنـد کـه معـانی    بیشتر پرسشگر است تا واعظ و پرسـش هـایی را مطـرح مـی     هاین شیو

هـا   دهند بحـث  کنند، اجازه نمی طلبند، شرح و بسط را تسهیل می کاوند، دلیل و شاهد می می
هـا   کنند، به یافتن شباهت کننده شوند، براي گوش دادن به حرف دیگران انگیزه ایجاد می گیج

هاي  سازند، داللت ها را برجسته می ها و ناهمخوانی شوند، تناقض و تضادهاي مفید منتهی می
  . کنند نی و پیامدها را استنتاج میضم

هاي حاکم بر محـیط از میـان     گیري  اراده و جهتۀ ویژگی ذاتی پرسشگري هرگز در سای
این سؤال که چرا معموالً با افزایش سن و قرار گرفتن در معـرض تجربیـات   . نخواهد رفت

بایـد آن را در  شود، پرسشی حیاتی است کـه   تر می رنگ اي بیشتر، کنجکاوي افراد کم  مدرسه
. کـرد  وجـو  جسـت محور یـا سـازوکارهاي غیـر انسـانی نظـام آموزشـی        گیري پاسخ  جهت

پرسشگري از آن جهت باید به عنوان دکترین بدیل تعلیم و تربیت شناخته و پذیرفتـه شـود   
در ایـن عصـر   . آیـد   هاي رسمی آموزشی به حساب مـی  که در عصر جدید، شرط بقاي نظام

قابـل  » محـوري  پاسـخ «کردهاي سنتی خود که در چهارچوب دکترین چنانچه مدرسه بر کار
کند و زمینه را براي   درواقع خود را با بحران مشروعیت مواجه می ،تبیین است، اصرار بورزد

. زدایی از ساحت اجتماع فـراهم خواهـد سـاخت    احیاي تز مشهور ایوان ایلیچ یعنی مدرسه
آموزش راهبردي تفکر داللـت دارنـد، امـا بررسـی     نظري بر پایدار بودن تأثیر ۀ اگرچه پیشین
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حاضر ممکن نشد و لذا مشخص نبودن روند تـداوم  تـأثیر   ۀ تداوم تأثیر این روش در مطالع
در . توان براي پژوهش حاضر ذکر نمـود  هایی است که می آمده از محدودیت دست همداخله ب

و شخصیتی مورد نظـر  شناختی  هاي روان این پژوهش متغیرهاي دیگري چون برخی ویژگی
ـ  عالوه .قرار نگرفته است آمـاري در تحقیـق حاضـر بـه شـهر      ۀ براین، با توجه به اینکه نمون
پنجم دبستان محدود شده است، احتماالً از قدرت تعمـیم نتـایج   ۀ آموزان پای سنندج و دانش

  . ها و مقاطع دیگر بکاهد پایه ها، مکانتحقیق به 
کننده در این پژوهش بـه ویـژه    افراد شرکتۀ شائب در نهایت از مساعدت و همکاري بی

آموزان عزیزي که در پژهش حاضر مشارکت فعال داشته و اطالعات الزم را در اختیار  دانش
  .گردد اند، تشکر و قدردانی می محققان نهاده
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