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روش آموزش علوم مبتنی بر کاوشگری
بر ساخت دانش و توسعه مهارتهای تفکر فراگیران
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فرشته گلیان

3

چکیده
از مهم ترین نیازهای هر جامعه ،دارا بودن شهروندانی اندیشمند و کارآمد در زمینههای مختلف اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی
و اقتصادی است .حاصل شدن این مهم ،منوط بر ایجاد توانایی ساخت دانش توسط افراد جامعه و نیز توسزعه مهار هزایی
همچون تفکر انتقادی ،خود رهبری ،خالقیت و نوآوری ،کاوشگری و پرسشگری آنها اسزت کزه آن نیز درگزرو خلزم ن زام
آموزش و پرورش با رویکرد پژوهش محوری است .از اینرو ،هدف این مطالعه ،مروری بر تاثیر آمزوزش علزوم بزا اسزتفاده از
روش کاوشگری 2بر ساخت دانش و توسعه مهار های ذکر شده در فراگیران است .روش این مطالعه از نوع مروری بود و در
بخش مقاال چاپ شده در خارج از کشور بزا گزردآوری چهزل مقالزه از پایگاههزای سزایند دایرکزت ،گوگزل اسزکوالر و
اسکوپوس ،و در بخش مقاال داخلی از پایگاه مرک اطالعا علمی جهاد دانشگاهی ،پژوهشزگاه علزوم و فنزاوری اطالعزا
ایران و پرتال جامع علوم انسانی استفاده شد .مرور منابع جمعآوری شده نشان داد آموزش علوم با روش کاوشگری ،بواسطه
فعال بودن فراگیران در حین آموزش و در پی آن ،ایجاد توانایی حل مسئله در آنها ،منجر به کشف و سزاخت دانزش عمیزم
توسط فراگیران میگردد و همچنزین بزر تقویزت مهار هزایی چزون تفکزر انتقزادی ،خزودرهبری ،خالقیزت ،کاوشزگری و
پرسشگری آنها تاثیر مثبت دارد .در نتیجه ،با استفاده از روش کاوشگری در آموزش علوم ،فراگیران بزه شزهروندانی کارآمزد
در جهت پیشبرد هر چه بهتر جامعه تبدیل میشوند و برای نیل به این هدف مهم ،میبایست ن امهای آموزشزی از رویکزرد
آموزش محوری به سمت رویکردهای پژوهش محوری حرکت کنند.
کلیدواژهها :روش کاوشگری ،تفکر انتقادی ،آموزش علوم ،پژوهش محوری ،پرسشگری.

تأیید نهایی0011/10/37 :
 -0تاریخ وصول0211/01/30 :
- 3استادیار دانشگاه فرهنگیان ،گروه آموزش فی یک ،دانشکده شهید بهشتی ،پردید چمرانfereshtehgolian@gmail.com
3- Inquiry Based Science Education
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 .1مقدمه
از جمله نیازهای اساسی جوامع بشری در دوران جهانی شدن علم و توسزعه فنزاوری ،پزرورش فراگیرانزی خزال ،
متفکر و کنجکاو با یادگیری مادام العمر است .به همین دلیل ،ن امهزای آموزشزی بزه آمزوزش افزرادی بزا تفکزر
انتقادی ،فعال و رقابتی تأکید دارند تا قادر به برآورده کردن نیازهای جامعه باشزند)سزرافینا 0و همکزاران: 3102 ،
 )592و الزم است مربیان به تربیت نیروی کار با قابلیت پژوهش علمی و تصزمیمگیری آگاهانزه برردازنزد اوبراین،3
.)40 :3111
روش تدرید سنتی ،شامل انتقال مستقیم مفاهیم از طرف معلم به فراگیران است و یزک عامزل بازدارنزده در
جریان یادگیری است که سبب عدم پرورش مهار های تفکر در فراگیران میگردد .در آغزاز قزرن بیسزت و یکزم،
بسیاری از کشورها در تالش بر اجرای شیوههای مختلف آموزشی برآمدند تا عدالت و کیفیت آموزشی بهبود یابزد.
از این رو ،به ن ر میرسد کزه تیییزر اساسزی در تزدرید ،بزهخصزو درس علزوم تجربزی ،بزا هزدف تمرکز بزر
رویکردهای پژوهش محور ،بهخصو رویکرد سازندهگرایی 2و در پی آن کاربرد روش تزدرید کاوشزگری در ایزن
رویکرد ،که گاهی روش استقرایی نی نامیده میشود ،به عنوان یک عنصر اصلی برنامزه درسزی و بزه من زور ارتقزا
سطح یادگیری فراگیران ضروری است ،که عالوه بر گسترش دانش ،سبب توسعه مهار های تفکر آنها میگردد.
یادگیری مبتنی بر پژوهش به انواع تکنیکهای آموزشی که دانشآموزان را در کشف یا تحقیم درگیزر مزیکنزد و
دیدگاههایی که در آن دانشآموزان خود رهبزر هسزتند ،اشزاره دارد لزوی 0و همکزاران .)6 :3101،روش تزدرید
پژوهش محور میتواند مناطقی از می را فعال کند و توانایی تفکر دانشآموزان را باال برد که به سبب آن ،تفکر بزه
یک عاد ذهنی تبدیل شود .معلمان قادر هستند با به کزارگیری روشهزای مناسزب تزدرید ،توانزایی تفکزر در
دانشآموزان را فراهم آورند سیمن.)324 :3111 ،2
استفاده از رویکردهای پژوهش محور در تدرید ،یکی از مهمترین روشهای بزاال بزردن سزطح تفکزر ،پزرورش
مهار حل مسئله و نی بهبود شیوههای اندیشیدن است و همواره بین آموزش پژوهش محور و کسب موفقیت در
علم ،ارتباط وجود دارد ولوز .)22 :3102 ،6رویکردهای یادگیری پژوهش محور شامل فرآیند اکتشزاف در جهزان
طبیعی است که منجر به طرح سؤال ،مشاهده ،بحث در مورد نتیجه مشاهده و حصزول نتیجزه نهزایی میگزردد.
همچنین ،فرصت ساخت مفهزوم و یزادگیری عمیزم را بزه فراگیزران میدهزد و محرکزی بزرای تفکزر آنهزا اسزت
مگی .)222 :3103،7جیمن -الکسزاندره 4و همکزاران  )3111در پژوهشزی در مزورد«انجزام درس »1یزا «انجزام
علم »01دریافتند فراگیران از طریم درگیرشدن در فرآیندهای تحقیم ،سواد علمزی کسزب میکننزد کزه بزه در
ایدههای علمی ،ماهیت تحقیقا  ،ارزیابی و تفسیر شواهد میانجامد.
رویکرد سازندهگرایی ،یکی از رویکردهای پژوهش محور است و در همه تعزاریفی کزه از رویکزرد سزازندهگرایی
شده است ،استفاده از فعالیتهای اصیل برای یادگیری معنیدار ،مربوط ساختن محتوا برای یادگیرنده و همچنین

1- Serafína
2 -O’Brien
4- Constructivism
4- Levy
2- Seeman
6- Vellos
7- Magee
8- Jimenez- Alexiandre
6- Doing the lesson
7- Doing science
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و فهزم و

کمک به یادگیرندگان برای تبدیل شدن به افراد خودسامانده دیده میشود .فعال بودن فراگیزر در در
ساختن دانش ،نکتهای اساسی در این رویکرد پژوهش محور است سیف.)330 :0210 ،
بحث آموزش و پرورش به خصو در زمینه آموزش علوم و ایجاد تواناییهایی ماننزد حزل مسزئله ،خالقیزت و
نی پرورش مهار تفکر انتقادی ،از اهمیت بهس ایی برخوردار است همالیزک )26 :3102 ،0و یکزی از روشهزای
تدرید در این رویکرد که تدرید به شیوه کاوشگری در آموزش علزوم اسزت ،توصزیه شدهاسزت بزایبی:3111 ،3
 .)31در سراسر جهان ،به من ور اطمینان از در فراگیران از ماهیت علم و کسب توانایی باال در یادگیری مفاهیم
علمی ،روش آموزش علوم مبتنی بر کاوشگری معرفی شد و به عنزوان یزک روش مزوثر مزورد توجزه قزرار گرفزت
خالیک .)002 :3104 ،2یافتهها حاکی از آن اسزت کزه آمزوزش علزوم مبتنزی بزر کاوشزگری بزه عنزوان یکزی از
شیوههای تدرید پژوهش محور ،با اف ایش عملکرد علمی و تفکر فراگیران ارتبزاط مسزتقیم دارد و سزبب تقویزت
یادگیری در همه فراگیران ،صرفن ر از وضعیت اقتصادی و اجتمزاعی آنهزا میگزردد تیگزا 0و همکزاران:3104 ،
.)31
فلسفه این نوع یادگیری ،مبتنی بر یادگیری طبم ن ریههزای یزادگیری دانشزمندان گهشزته ،همچزون پیزا،ه،
دیوی ،ویگوتسکی و پائولو فریره است .این روش را میتوان روش آموزش اروپایی دانست که یادگیرنده را از مرحله
ذهنی به مرحله مهار عملی میرسا ند و در کنار آموزش علوم ،تعامل گروهی دانش آموزان را نی اف ایش میدهد
ذبایحی و همکار .)67 :0214 ،روش تدرید کاوشگری یکی از روشهای فعال و فرایند محور تزدرید اسزت کزه
بر پایه سواال چالش برانگی و موقعیتهای مبهم استوار است و بزه فراگیزر فرصزت داده مزیشزود تزا طراحزی و
تصمیمگیری نموده و مسئله را حل نماید .در این روش ،عالوه بزر شزنیدن ،مولفزههای مهمزی همچزون مشزاهده،
پرسش ،تفکر ،کاوشگری ،آزمایش و استدالل مورد توجه قرار میگیرد تزا فراگیزران از همزان ابتزدای تحصزیل بزه
توانمندی در تفسیر ،قضاو و ن ریهپزردازی برسزند .همچنزین ،بزه فراگیزر آزادی و فرصزت تصزمیمگیزری داده
میشود تا نحوه یادگیری را تمرین کند .در چنین رویکردی ،به جای نتیجه ،تاکیزد بزر فرآینزد یزادگیری اسزت و
فرآیند یادگیری شامل کسب مهار های عملکردی از قبیل مشاهده ،جمعآوری اطالعا  ،تفکزر و اسزتدالل اسزت
فارو صادقی بجد و همکار.)0213 ،
7
6
2
در دو دهه اخیر سازمانهایی مانند بنیاد ملی علوم  ،شورای تحقیقا ملی  ،انجمن آمریکزایی پیشزرفت علزم
علم 7ال اماتی را در توسعه آموزش علوم به شزیوه کاوشزگری بزه کزار بسزتهاند و میلیزونهزا دالر در فعالیتهزایی
همچززون توسززعه برنامززههای درسززی ،مهار هززای معلمززی و نهادهززای حززامی آمززوزش علززوم ه ینززه کردهانززد.
سرمایهگهاریهای مشابهی نیز در اسزترالیا گزودروم ،)03 :3117 ،4انگلسزتان دپارتمزان آمزوزش )6 :0113 ،1و
مجامع بینالمللی پنل بین اکادمی3116 ،01؛ کمیسیون اروپایی )3117 ،00در این زمینه انجام شدهاست.

1- Hamalik
2- Bybee
3 -Khalik
4- Teiga
5 -National Science Foundation
6- National Research Council
7 -American Association for the Advancement of Science
8 -Goodrum
9-Department for education and employment
10 -Inter Academies Panel
11 -European Commission
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در خارج از کشزور پژوهشزگرانی ماننزد اگزن و چزاوا  ،)3110 0جوناسزن ،)0110 3دنیلزی2و پینزا،)3101 0
نور ،)3104 2سانجایا ،)3116 6سوپاسورن 7و لردکام ،)3100 4بادن ،)3110 1دی تروکیزو ،)0117 01هوانز  00و
هوانز  00و همکززاران  ،)3102جلززید03و همکززاران  ،)3103مگززی  )3103 02و خالیززک )3104 00در ارتبززاط بززا
کاوشگری در علوم تجربی و تاثیر آن بر ساخت دانش فراگیران و نی توسعه مهار هزای آنزان تحقیقزاتی را انجزام
دادند .نتایج تحقیقا نشان داد در آموزش علوم با استفاده از روش کاوشگری و بنابر ن ریه سزازندهگرایی ،دانزش
ساختنی است و در حالت انفعالی دریافت نمیشود ،بلکه فعاالنه ساخته میشود که این امر منجر به کسب دانشزی
عمیم میگردد و تابعی از تجربیا قبلی و ساختارهای فکری فراگیر است .همچنین ،تدرید کاوشزگری در علزوم
سبب در ماهیت دانش ،کسب مهار تفکر ،ایجاد مهار در زمینه مطالب علمی ،بهدست آوردن ابتکزار عمزل و
ایدهپردازی در دانشآموزان در یک محیط معنادار و مشابه مسایل زندگی واقعی میگردد.
در داخل کشور نی پژوهشهایی در زمینه تدرید علوم به شزیوه کاوشزگری انجزام شدهاسزت کزه میتزوان بزه
مطالعه مسیب یار محمدی واصل و همکاران  ،)0216ع ی مالیزری  ،)0211ذبزایحی و همکزار  ،)0214فزارو
صادقی بجد و همکار  ،)0213علمالهدایی  )0241اشاره کرد .نتایج نشان داد که یادگیری علوم مبتنی بزر شزیوه
کاوشگری ،سبب توسعه توانایی تفکر انتقادی میگزردد و تعامزل گروهزی دانشآمزوزان را نیز افز ایش میدهزد و
همچنین ،به جای نتیجه ،تاکید بر کسب مهار های عملکردی از قبیزل مشزاهده ،جمزعآوری اطالعزا  ،تفکزر و
استدالل دارد.
پد از جمعآوری مطالب و تحقیقا ارائه شده از سوی محققان که در زمینزه آمزوزش علزوم تجربزی بزا کزاربرد
روش کاوشگری انجام شده است ،مشاهده گردید که در هر یک از پژوهشهای مختلف خارجی و داخلزی بزه یزک
بعد از م ایای استفاده از روش تدرید کاوشگری در آموزش علوم پرداخته شده است .بنابراین ،الزم دیده شزد کزه
این م ایا در کنار هم گردآوری شود تا خواننده با مطالعه این مقاله مروری با برخزی از م ایزای مهزم ایزن روش در
کنار هم آشنا شود و بتواند دید جامعی نسبت به این روش تدرید پیدا کند .از اینرو ،هدف این مقاله ،مروری بزر
پژوهشهای انجام شد ه در ارتباط با روش آموزش علوم مبتنی بر کاوشگری و یافتن پاسخ سواال پژوهش بود که
در دو بخش به آن پرداخته شده است.
سوال : 0روش آموزش علوم مبتنی بر کاوشگری بر ساخت دانش توسط فراگیران چه تاثیری دارد؟
سوال :3روش آموزش علوم مبتنی بر کاوشگری میتواند بر توسعه مهار های تفکر فراگیران مانند تفکزر انتقزادی،
خودرهبری ،خالقیت ،کاوشگری و پرسشگری موثر باشد؟
برای پاسخ به سواال مطرح شده ،متون و مفاهیم مرتبط ،از قبیزل کتابهزا ،پایزان نامزهها ،مجزال  ،مقالزهها و
تحقیقا بینالمللی مورد بررسی قرار گرفت.
1- Eggen & Kauchak
2- Jonassen
3 -Daniele
4 -Pina
5- Nor
6- Sanjaya
7- Supasorn
8- Lordkam
9- Boden
10 -Di Trocchio
11 -Hwang
12- Gillies
13- Magee
14 -Khalik
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 .1-1روش پژوهش
روش مورد استفاده در این پژوهش ،با توجه به ماهیت موضوع ،از نوع مزروری و مطالعزا اسزنادی کتابخانزهای)
است .برای دستیابی به دادههای معتبر در فرایند پژوهش ،به استخراج متون و مفاهیم مرتبط با موضزوع پزژوهش،
از قبیل کتابها ،پایاننامهها ،مجال  ،مقالهها و بازدید از سایتهای تخصصزی و ،ورنزالهزای معتبزر و رجزوع بزه
پایگاههای سایند دایرکت ،گوگل اسکوالر و اسکوپوس در بخش مقاال خارجی و در بخش مقاال منتشزر شزده
در داخل کشور از پایگاه مرک اطالعا علمی جهاد دانشگاهی ،پایگاه پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعزا ایزران و
نی پرتال جامع علوم انسانی در گردآوری مقاال و پایان نامهها مبادر شد.
فرایند کار بدین صور انجام گرفت که ابتدا عاملهای اصلی در بررسی سواال پزژوهش حاضزر کزه مزدّ ن زر
پژوهشگر بود ،مانند ماهیت رویکرد پژوهش محوری ،رویکرد سازندهگرایی و روش تدرید کاوشگری تعیین شزدند
و سرد حدود شصت مقا له و پایان نامه با توجه به این عوامل از پایگاههای مهکور استخراج شزد .در مرحلزه بعزد،
زیرمقیاس های هر عامل با توجه به سواال پژوهش تبیین شدند و با توجزه بزه اهمیزت و نقزش آنهزا در تزدرید
کاوشگری ،مال ورود به مرور مقاال توسط پژوهشگر تعیین شد و حدود چهل مقاله از بین مقزاال مسزتخرج،
معیار ورود به مطالعه را پیدا کردند و برای پژوهش حاضر انتخاب شدند .در این مرحله ،با توجه به سواال مطزرح
شده در پژوهش ،مقاال دسته بندی شدند و در هر دسته با توجه به سوال پژوهش ،مطالب مورد ن زر اسزتخراج و
در پژوهش حاضر ارائه شدند.
 .2یافتهها
با توجه به اهمیت روش کاوشگری در آموزش علوم ،تاثیر بهکارگیری ایزن روش بزر سزاخت دانزش و مهار هزای
تفکر فراگیران مانند تفکر انتقادی ،خودرهبری ،خالقیت ،کاوشگری و پرسشزگری ،بزر اسزاس بیانزا اهزل فزن و
صاحبن ران در مقاال استخراج شده ،مورد بررسی قرار گرفت و به سواال پژوهش پاسخ داده شزد کزه در ذیزل
به پاسخ سواال پرداخته شده است.
●سوال :0روش آموزش علوم مبتنی بر کاوشگری بر ساخت دانش توسط فراگیران چه تاثیری دارد؟
بر اساس مرور مقاال و منابع ،در رویکرد سازندهگرایی ،یادگیرنزدگان بزه طزور مسزتمر درگیزر بازسزازی دنیزای
خویش هسزتند و فعاالنزه معنزی و ن م را بر تجاربشان تحمیل میکننزد و دنیزایی را خلزم میکننزد کزه در آن
زندگی میکنند سرابی و همکار .)12 :0216 ،در این رویکرد ،برای کامل کردن نقش فعزال فراگیزران ،بزه جزای
آنکه معلم را به عنزوان عرضزه کننزدة دانش به دانشآموزان تعریف کند ،او را به عنوان تسهیل کننده یزادگیری و
همراه آنها در ایجاد فهم میداند پامال بلوتین ،0ترجمه مهرمحمدی .)1 :0212 ،این رویکرد بر این بزاور اسزت کزه
دانش نتیجۀ فعالیت سازنده تک تک افراد است و به جای آنکه دانزش از پزیش سزاخته شزده را بزه دانشآمزوزان
انتقال دهد ،در تزالش اسزت تزا یادگیرنزده ،خود به تولید علم عمیم برردازد عسزگری و همکزاران.)40 :0211 ،
فراگیران دانش را از تجارب خود و موضوعاتی که مطالعه مینمایند ،بدست میآوردند و به این صور نیسزت کزه
دانش از یک منبع دیگر به آنان انتقال یابد اگزن 3و همکزار .)63 :3110 ،بزر اسزاس ن ریزه سزازندهگرایی ،هزی
دانشی مطلم نیست ،بلکه همه دانشها ساختنی هستند و دانش از راه فرآیندهای جهب و انطبا ساخته میشزود
و این امر به صور انفرادی رخ میدهد سیف .) 330 :0210 ،بنابر این ،دانش یک فرد ،تابعی از تجربیزا قبلزی،

1- Pamela Bolotin
2- Eggen
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ساختارهای فکری و اعتقادا اوست که وی با استفاده از آن اشزیا و وقزایع را تفسزیر میکنزد جوناسزن:0110 ،0
 .)12گالسرزفلد ،0141 3به نقل از علمالهدایی )12 :0241 ،بیان میکند در ن ریه سازندهگرایی ،دانش در حالزت
انفعالی دریافت نمیشود ،بلکه فعاالنه و با تفکر یادگیرنده ساخته میشزود .یادگیرنزده دانزش و مفزاهیم جدیزد را
دریافت میکند و آنها را با دانستههای قبلی پیوند میزند و به کسب معنایی عمیم میپردازد .بزا توجزه بزه اینکزه
روش تدرید کاوشگری در آموزش علوم ،ریشه در رویکرد سازندهگرایی دارد ،تدرید کاوشگری بزه دانشآمزوزان
امکان در ماهیت دانش را میدهد و راهی برای توسعه تفکر استراتژیک و کسب مهار در زمینه مطالزب علمزی
است بل 2و همکاران.)047 :3112 ،
بنابر یافتههای حاصل از مرور منابع مشاهده میشود روش کاوشگری در آموزش علوم بر ساخت دانزش توسزط
فراگیران موثر است و سبب ساخت دانشی عمیم توسط آنها میگردد.
سوال :3روش آموزش علوم مبتنی بر کاوشگری میتواند بر توسعه مهار های تفکر فراگیران مانند تفکزر انتقزادی،
خودرهبری ،خالقیت ،کاوشگری و پرسشگری موثر باشد؟
بر اساس مرور مقاال و منابع ،نقش روش کاوشگری بر توسعه مهار های ذکر شده مورد بررسی قرار گرفزت و
نتایج در ذیل و به تفکیک ذکر شدند.
● تاثیر روش آموزش علوم مبتنی بر کاوشگری بر توسعه مهار تفکر انتقادی در فراگیران چگونه است؟
فراگیران باید با مدلی از تفکر به نام تفکر انتقادی آشنا شوند که بر اساس آن ابتدا در مدرسه بر حل مسائل علمزی
فائم آیند و سرد در زندگی آینده قادر به تج یه ،تحلیل و خلم نتیجه منطقزی باشزند .در پژوهشزی کزه توسزط
دنیلی 0و پینا )3101 2انجام شد ،به این نتیجه رسیدند که آموزش علوم به شیوه کاوشگری منجر به درگیر شزدن
دانشآموزان در ماهیت تحقیقاتی علوم میشود و به آنها کمک میکند تا مطالزب را در یزک زمینزه معنزیدار فزرا
گیرند و تأکید بر آموزش علم به عنوان تحقیم و نه حفظ واقعیتها و اصطالحا دارد که ایزن امزر سزبب توسزعه
تفکر انتقادی میشود .نور )3104 6در تحقیم خود بیان کرد یکی از روشهایی که منجر بزه بهبزود و ارتقزا تفکزر
فراگیران میشود ،مدل یادگیری کاوشگری بخصو در بحث علوم اسزت .یزادگیری بزر اسزاس کاوشزگری سزبب
اف ایش در مفاهیم و ترغیب فراگیران به تعامل با یگدیگر و اف ایش ارتباطا طی بحثها و نیز تفکزر انتقزادی
می گردد .آنها باید خال فکر کنند ،تحلیل کنند تا نتایج قابل قبولی بهدست آورند .سانجایا )3116 7از کاوشزگری
به عنوان یک فرآیند یادگیری ،مبتنی بر تحقیم و کشف یاد میکنزد کزه از طریزم فرآینزد تفکزر انتقزادی انجزام
میگیرد و بر حل مسئله توسط فراگیران و تفکر من م تاکید دارد.
انتشارا بنیاد ملی علوم ایالت متحده )0117 4عنوان کرده است تدرید بزا روش کاوشزگری سزبب میشزود
فراگیران فهم خود را از ایدههای بنیادی علمی به واسطه آزمایش مستقیم ،بهکارگیری کتب و منزابع ،کارشناسزان
و نی بحث و گفتگو کامل کنند و همه این موارد با هدایت معلم در کالس رخ میدهد کزه یکزی از اثزرا آن بزاال
بردن مهار تفکر انتقادی است.

1- Jonassen
4- Glasersfeld
3- Bell
4 -Daniele
5 -Pina
6- Nor
7- Sanjaya
8- NSF
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هم چنین کارگروهی بزین المللزی ،کزار مشزترکی را در زمینزه ارزیزابی برنامزههای آمزوزش علزوم بزر مبنزای
کاوشگری انجام داد که گ ارش آن را پنل بین آکادمی 0تن یم نمود .این کارگروه چنزد هزدف را دنبزال کزرد کزه
یکی از آنها توسعه اب ارهایی برای ارزیا بی مهار تفکر انتقادی فراگیران در یادگیری علزوم بزا رویکزرد کاوشزگری
بود .از نقطه ن ر کارگروه ،آموزش علوم بر مبنای کاوشگری میتواند به روشهای مختلفی اجرا شود که در برخزی
از جنبهها مانند جهب فراگیران در شناسایی شواهد ،استدالل انتقادی و منطقی و نی در تامل و تفکر انتقزادی بزر
روش سنتی آموزش برتری دارد.
در پژوهشی ،مسیب یار محمدی واصل و همکاران  )0216نشان دادند یادگیری بر اساس شیوه کاوشگری به
عنوان یک روش تدرید ،میتواند سبب توسعه توانایی تفکر انتقادی گردد .ع ی مالیری  )0211نی در تحقیقی
که در رساله دکترا انجام داد ،نتیجه گرفت روش کاوشگری بر پیشرفت مهار تفکر انتقادی دانشآموزان
دبیرستانی در خرده مقیاسهای استنباط و استنتاج تأثیر معنیدار داشته است.
بنابر یافتههای حاصل از مرور منابع مشاهده میشود روش کاوشگری در آموزش علوم بر توسعه مهار تفکر
انتقادی در فراگیران تاثیر مثبت دارد.
● تاثیر روش آموزش علوم مبتنی بر کاوشگری بر توسعه مهار خودرهبری در فراگیران چگونه است؟
یادگیری خودراهبر فرایندی است که در آن افراد برای شناسایی نیازهای یادگیری خود ،تعیین اهزداف یزادگیری،
شناسایی منابع و مطالب مورد نیاز برای یادگیری ،انتخاب و اجرای راهبردهای مناسب یادگیری و ارزیابی برآیندهای
یادگیری ،خود با یزا بزدون کمزک دیگزران وارد عمزل شزده و ابتکزار عمزل را در دسزت میگیرنزد .سوپاسزورن 3و
لردکام ) 3100 2در پژوهشی که در زمینه دستاوردهای آموزش به روش کاوشگری انجزام دادنزد ،ایزن روش را بزر
پایه سازندهگرایی معرفی کردند و بیان نمودند فعالیتهای انجام شده در کالس درس فراگیزر محزور و خزودراهبر
است و موجب تقویت یادگیری فراگیران در آموزش علوم میشود .بنابر این ،تاثیر مثبت روش آموزش علوم مبتنی
بر کاوشگری بر توسعه مهار خودرهبری در فراگیران قابل مشاهده است.
● تاثیر روش آموزش علوم مبتنی بر کاوشگری بر توسعه مهار خالقیت و نوآوری در فراگیران چگونه است؟
این واقعیت وجود دارد که ساخت دانش مبتنی بر خالقیت است و معلمان باید در روش آموزش علوم مبتنزی بزر
کاوشگری ،به دانشآموزان در ساختن دانش محتوا بدون از بین بردن خالقیت کمک کنند بادن .)12 :3110 ،0در
در این روش ،تشویم به خالقیت در درس علوم ،به معنای تشویم ایدهپردازی در یک محیط بزدون تهدیزد و نقزد
است .این بدان معنی است که برای خال شدن دانشآموزان ،باید همه ایدهها شنیده شوند و مزورد تمسزخر قزرار
نگیرند .در رویکرد سازندهگرایی ،معلمزان تفکّزر مسزتقل و ،رفاندیشزانۀ دانشآموزان را در ارتبزاط بزا شزرکت در
بحث و گفتگو و عنوان کردن راههای پیشنهادی برای حل مسئله ،تشویم میکنند سزرابی و همکزار.)12 :0216 ،
دی تروکیو )0117 2به شواهد زیادی استناد کردهاست که نشزان میدهزد آنچزه روزی تصزور میشزد یزک ایزده
احمقانه است ،سرانجام توسط جامعه علمی پهیرفتزه شزد بزه عنزوان مثزال ،انتقزال امزواج الکترومیناطیسزی در
مسافتهای طوالنی ،شکافتن اتم و ن ریه عمومی نسبیت) ،بنزابر ایزن ،ایزن روش بزر توسزعه مهزار خالقیزت و
نوآوری فراگیران تاثیرگهار است.
● تاثیر روش آموزش علوم مبتنی بر کاوشگری بر توسعه مهار کاوشگری در فراگیران چگونه است؟
1- IAP
2- Supasorn
3- Lordkam
4- Boden
5 -Di Trocchio
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روش کاوشگری در آموزش علوم تجربی به طور گسترده ترویج یافته است و دانشآموزان را تشویم میکنزد تزا در
مورد دنیای طبیعی تحقیم و کاوش کنند و مهار کاوشگری خود را توسعه دهند ،راه حل بیابند و در بهتزری
از واقعیتها پیدا کنند .رویکرد کاوشگری سبب مشارکت و همکاری دانشآموزان با یکزدیگر بزرای فرضیهسزازی،
ارزیابی و تخمین نقادانه ادرا  ،کزاوش ،جسزت و جزوی دانزش و اطالعزا علمزی جدیزد میشزود .زمزانی کزه
دانشآموزان تشویم میشوند تا در فرآیند یزادگیری مشزارکت فعزال داشزته باشزند ،دربزاره مسزایلی کاوشزکری
میکنند که کنجکاوی آنها را برمیانگی د و همچنان که در جهت نتایج مزورد توافزم حرکزت میکننزد ،بزه تفکزر
خالقانه میپردازند و انگی ه بیشتری برای یادگیری کسب میکنند جلید 0و همکزاران .)12 :3103 ،بزه من زور
توسعه مهار کاوشگری ،باید دانشآموزان در یک محیط معنزادار ،بزه توجیزه و تفسزیر شزواهد و حزل مسزائلی
برردازند که مشابه مسایل زندگی واقعی هستند هوان  3و همکاران )02 :3102 ،و ایزن خصوصزیت کزه در روش
آموزش علوم با استفاده از کاوشگری مشاهده میشود ،بر توسزعه مهزار کاوشزگری در فراگیزران کمزک شزایانی
میکند.
● تاثیر روش آموزش علوم مبتنی بر کاوشگری بر توسعه مهار پرسشگری در فراگیران چگونه است؟
ملکی و همکاران  )0212به نقل از مگی 2بیان میکنند یادگیری مبتنی بر پژوهش یک فرایند چرخشی است و
یادگیرندگان سؤال میپرسند ،این پرسشها منجر به طلب کزردن سزؤالهای دیگزر یزا راهحلزی بزرای مشزکل و
درنتیجه آغاز اکتشاف و ایجاد فرضیه میگردد و فرضیا منجر به آزمزایش بزرای پیزدا کزردن پاسزخ و راهحزل
میشود و آزمایشها و بررسیها منجر به ایجاد سؤال جدید میشود .فراگیران در واقع به ساخت دانش جدید بزر
اساس یافتههای پژوهش دست مییابند و در مورد دانش جدید به دستآمده بحث میکنند که این به نوبه خزود
منجر به پرسشها و بررسیهای بیشترمیگردد.
گروه تحقیقاتی وین هارلن )3101 0در پرو،ه فیبوناجی به اقداما معلزم در هزدایت فراگیزران طزی ایزن روش
اشاره کردهاست که میتوان به تشویم به پرسشگری ،کمک به تن یم سواال  ،پبشبینی نتیجه ،درگیزر کزردن در
برنامهری ی تحقیقا  ،بررسی نتایج تحقیم و بیان نتایج ،ارایه استدالل برای یافتزهها ،تشزویم بزه یزافتن سزواال
جدید و مهمترین مرحله ،تشویم فراگیران به تامل در مورد یافتههایشان اشاره کرد .شورای تحقیقزا ملزی ایالزت
متحده )0116 6بیان کرده است کاوشگری یک فعالیت چند وجهی است که شامل مشزاهده ،پرسشزگری ،بررسزی
منابع ،برنامهری ی جهت تحقیقا  ،مرور آنچه قبال در آزمایشها شناخته شدهاست ،اسزتفاده از وسزائل ،تحلیزل و
2

تفسیر دادهها ،پاسخهای پیشنهادی ،توضیحا و برقراری ارتباط بین نتایج حاصل میباشد .بنابر ایزن ،کاوشزگری
سبب توسعه مهار پرسشگری در فراگیران است.
 .3نتیجهگیری
به من ور موفقیت جوامع در دنیای امروز ،دانشآموزان به یادگیری موضوعا آکادمیک ،دانزش و فهزم و همچنزین
مهار هایی مانند تفکر انتقادی ،حل مسئله ،خالقیت و نوآوری ،ارتباط و همکاری با یکدیگر نیاز دارند تایرسزوری
تایرسوری 7و همکار .) 3027 :3100 ،به من ور نیل بزه ایزن هزدف ،در بحزث آمزوزش و پزرورش نیزاز مبزرم بزه
رویکردهای پژوهش محور احساس میشود .رویکرد سازندهگرایی که مبتنی بر ن ریزههای یزادگیری دانشزمندانی

7

1- Gillies
2 -Hwang
5- Magee
4- Harlen
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6- NRC
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همچون پیا،ه ،دیوی ،ویگوتسکی و پائولو فریره است ،رویکردی پژوهش محور است کزه فراگیزران بزر اسزاس ایزن
رویکرد فعال هستند و با هدایت معلم دانشی عمیم بر پایه تجربیا و آموختزههای خزود میسزازند و ایزن مهزم
سبب میشود فراگیران به یادگیرندگانی مادامالعمر تبدیل شوند.
یکی از حوزههای مهم آموزشززی در ن امهای تعلیم و تربیت که اهمیت بس ایی در رسزیدن بزه ایزن هزدف را
دارد ،آموزش علوم تجربی در دوره ابتدایی و دوره اول دبیرستان و نی علزوم پایزه شزامل دروس فی یزک ،شزیمی،
زیستشناسی و زمینشناسی در دوره دوم دبیرستان میباشد ،زیرا فراگیران در بسیاری از جنبههای زندگی خزود
با این دروس مواجه هستند .بنابراین ،استفاده از روش کاوشگری در آموزش علوم ،به عنزوان یزک روش یزاددهی-
یادگیری پژوهش محور ،میتواند زمینهای مناسب برای یادگیری له بخش فراگیران را فراهم کند.
از آنجا که در دانشگاه فرهنگیان ،دانشجو معلمزان در رشزتههای آمزوزش فی یزک ،آمزوزش شزیمی و آمزوزش
زیست شناسی و نی آموزش علوم تجربی در حال تحصیل هستند ،روش کاوشگری ،به عنوان یک روش سزازگار بزا
رشته تحصیلی آنها ،کاربرد فراوانی در تدرید این معلمان آینده خواهد داشت .از اینرو ،آشنایی دانشجو-معلمزان
با شیوه کاوشگری در آموزش علوم و محیطهای مناسب آن و نی اهدف و دستاوردهای این روش تزدرید کارآمزد
خواهد بود.
در این روش ،معلمان قبل از آموزش ،از اینکه دانشآموزان را به لحاظ ذهنی کجزا قزرار دهنزد ،اطزالع کسزب
میکنند و سرد بر چگونگی تشکیل تدریجی معنا دربارة موضوع درسزی توسزط دانزشآمزوز ن ار میکنند که
این خود باعث میشود آنها به ساخت دانشی عمیم برردازند و به جای آنکه معلمزان در ابتزدا بزه توضزیح مطالزب
برردازند ،بزرای دانزشآمزوزان تجاربی به من ور جستجوگری و تفکر انتقادی ،در ارتباط با موضوع درسزی فززراهم
مزیآورنزد که به تقویت تفکر انتقادی فراگیر میانجاند .در این روش ،دانزشآمزوزان مکرراً فرصتهایی بزه من زور
درگیر شدن در مسائل یا فعالیتهای مبتنی بر پزژوهش در اختیزار دارند که به توسزعه مهار هزای پرسشزگری و
کاوشگری منجر میگردد .همچنین ،دانشآموزان به صور مشارکتی به فعالیت با یکدیگر اقزدام مزیکننزد و هزر
فرد قادر است بصور خود راهبرد در فعالیت شرکت کند و این مهار را در خود تقویت کند .آنها بززرای شزرکت
در بحث و گفت و گو تشویم میشوند و این مسئله سبب تقویت مهار خالقیت و نوآوری دانشآمزوزان میگزردد
و آنها روشهای متنوع برای بیان دانستههای خود به همسزاالن یزا معلمانشزان را در اختیزار دارنزد.
با توجه به یافتههای حاصل از پژوهش و مرور مقاال و منابع ،میتزوان نتیجزه گرفزت آمزوزش علزوم بزا روش
کاوشگری تاثیر مثبتی در ساخت دانش و همچنین توسعه مهار های تفکر فراگیران دارد.
 .4پیشنهادها
در انجام این پژوهش محقم به نکاتی برخورد نموده است که در دو بخش به شرح زیر قابل ارائه و پیشنهاد است.
با توجه به یافتههای حاصل از مرور منابع ،بخش اول پیشزنهادا در ارتبزاط بزا معلمزان و آشزنایی آنهزا بزا روش
کاوشگری در آموزش علوم است که به شرح زیر ارائه میگردد:
 -0آشنایی معلمان به عنوان مجری روش کاوشگری در آموزش علوم بزا اصزول و اهزداف رویکزرد سزازندهگرایی و
ن ریه پردازهای این رویکرد با توجه به این موضوع که روش کاوشگری بر اسزاس رویکزرد سزازندهگرایی بنزا شزده
است.
 -3آشنایی معلمان با اصول و اهداف روش کاوشگری در آموزش علوم با در ن ر گرفتن ایزن موضزوع کزه یکزی از
اهداف مهم این روش تدرید ،ایجاد توانایی ساخت دانش توسط فراگیر است و دانش نسبی میباشد.
 -2آشنایی معلمان با مراحل اجرای روش کاوشگری در آموزش علزوم ،زیزرا اجزرای روش کاوشزگری در آمزوزش
علوم نیاز به تبحر و تخصص باال دارد.
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 -0آشنایی معلمان با محیطهای یادگیری مناسب با روش کاوشگری ،با توجه بزه ایزن موضزوع کزه ایزن روش در
محیطهای یادگیری در بافتار زندگی واقعی و مسائل قابل لمد فراگیران انجام میشود.
با توجه به یافتههای حاصل از مرور منابع ،بخش دوم پیشنهادا در ارتباط با دستاوردهای علمی روش کاوشزگری
در آموزش علوم است که به شرح زیر ارائه میگردد:
 -2آشنایی معلمان با دستاوردهای روش کاوشگری در فراگیران در زمینه دانشی مانند سزاخت دانزش مفهزومی و
عمیم توسط فراگیر.
 -6آشنایی معلمان با دستاوردهای روش کاوشگری در فراگیران در زمینه مهارتی مانند کسب مهار حل مسئله.
 -7آشنایی معلمان با دستاوردهای روش کاوشگری در فراگیران در زمینه نگرشی مانند عالقهمند شزدن فراگیزران
به علوم طبیعی و حفظ و سیانت محیط اطراف خود.
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