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Abstract
Introduction: Educational Bybee and Ganiye educational model are among the teaching methods 
that seem to play a role in strengthening this category of thinking skills; therefore, the present study 
was conducted to comparethe effectiveness of the educational model Bybee and Ganiye educational 
model on critical thinking and creative thinking of second-year female students.
Methods: The statistical population of this quasi-experimental study (pre-test-post-test with a control 
group) included all-female high school students in Tabriz in the academic year 2010-2011 those 60 
students were selected using multi-stage and available cluster sampling and randomly assigned to 
three groups (20 for each group). All three groups completed the Carter (2009) Creative Thinking 
Skills Assessment Questionnaire and the Watson-Glears Critical Thinking Test as a pre-test and at the 
end of eight sessions of 60-90 minutes of Bybee training model and eight 60–90-minute sessions of 
Ganiye training model (every two sessions per week for 4 weeks), the mentioned questionnaires were 
completed by the groups. Data were analyzed using univariate analysis of covariance in SPSS.15 
software.
Results: Both the Bybee educational model and Ganiye educational model had a significant effect 
on critical thinking and creative thinking of second-year female students (p<0.001); However, the 
Bybee training model had a greater effect on the promotion of critical thinking and creative thinking 
than the Ganiye training model (p<0.001).
Conclusions: Due to the superiority of the effectiveness of the Bybee educational model on fostering 
students' critical thinking and creative thinking, the use of this teaching method is recommended with 
more caution due to the small research evidence; however, the importance of holding training courses 
in this approach should be explained to teachers and specialists in the field of education. 
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چکیده
مقدمــه: گسترش تفکر نقادانــه و خــالق یکی از مهمترین اهداف تعلیم و تربیت است. مــدل آموزشــی بایبــی و گانیــه از جملــه روش هــای 
تدریــس هســتند کــه بــه نظــر مــی رســد در تقویــت ایــن دســته از مهارتهــای تفکــر نقــش داشــته باشــند؛ لــذا پژوهــش حاضــر بــا هــدف 
مقایســه اثربخشــی مــدل آموزشــی بایبــی و مــدل آموزشــی گانیــه بــر تفکــر نقادانــه و خــالق دانــش آمــوزان دختــر دوره دوم متوســطه 

انجــام شــد. 
روش کار: جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش نیمــه آزمایشــی )پیــش آزمــون- پس آزمــون بــا گــروه گــواه( در برگیرنــده کلیــه دانشــآموزان 
دختــر دوره دوم متوســطه شــهر تبریــز در ســال تحصیلــی 99-1398 بــود کــه تعــداد 60 دانش آمــوز بــا اســتفاده از روش نمونــه گیــری 
خوشــه اي چندمرحلــه اي و در دســترس انتخــاب و بــه طــور تصادفــی در ســه گــروه )20 نفــر بــرای هــر گــروه( جایگزیــن شــدند. هــر 
ســه گــروه پرسشــنامه ارزیابــی مهــارت تفکــر خــالق کارتــر )2009( و آزمــون تفکــر انتقــادي واتســون- گلیــرز را بــه عنــوان پیشــآزمون 
تکمیــل کردنــد و پــس از اتمــام هشــت جلســه 60 الــی 90 دقیقــه ای مــدل آموزشــی بایبــی و هشــت جلســه 60 الــی 90 دقیقــه ای مــدل 
آموزشــی گانیــه )هــر یــک هفتــه ای دو جلســه بــه مــدت 4 هفتــه( پرسشــنامه هــای مذکــور توســط گروههــا تکمیــل شــد. داده هــا بــا 

اســتفاده از تحلیــل کواریانــس تــک متغیــره در نــرم افــزار SPSS.15 تحلیــل شــدند. 
یافتــه هــا: هــر دو الگــوی آموزشــی بایبــی و مــدل آموزشــی گانیــه بــر تفکــر نقادانــه و تفکــر خــالق دانشــآموزان دختــر دوره دوم 
متوســطه تاثیــر معنــاداری داشــتند )p>0/001(؛ بــا ایــن حــال، مــدل آموزشــی بایبــی نســبت بــه مــدل آموزشــی گانیــه بــر ارتقــای تفکــر 

 .)p>0/001( نقادانــه و تفکــر خــالق تاثیــر بیشــتری داشــتند
نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه برتــری اثربخشــی مــدل آموزشــی بایبــی بر پــرورش تفکــر نقادانــه و تفکــر خــالق دانش آمــوزان اســتفاده 
از  ایــن روش تدریــس بــه دلیــل شــواهد پژوهشــی انــدک بــا احتیــاط بیشــتری توصیــه می شــود؛ بــا ایــن حــال، بایســتی اهمیــت برگــزاری 

دوره هــای آمــوزش ایــن رویکــرد بــه معلمــان و متخصصــان حــوزه تعلیــم و تربیــت توضیح داده شــود.
 کلید واژه ها: آموزش، الگو، بایبی، گانیه، تفکر نقادانه، تفکر خالق.

مقدمه
امــروزه در عصــر اطالعــات مهارتهــاي تفکــر بــه عنــوان عنصــري 
تعییــن کننــده محســوب مــی شــود و ترویــج اندیشــیدن در مدارس 
تنهــا در ســایه انتقــال اطالعــات بــه ذهــن شــاگردان حاصــل نمی 
شــود؛ بلکــه بایــد در برنامــه هــاي مــدارس روش هایــی گنجانــده 
ــه  شــود کــه از طریــق آنهــا دانــش آمــوزان قابلیــت هــاي چگون

آموختــن را از طریــق نظــم فکــري بیاموزنــد و در زندگــی روزمــره 
خــود بــه کار برنــد ]1[. تفکــر نقادانــه یکــی از روش هایــی اســت 
بــه وســیله آن دانــش آمــوزان بــا هنــر اســتدالل و منطــق آشــنا 
مــی شــوند و آمادگــی خــود را بــراي موقعیــت هــاي پویــاي خــارج 
از کالس، افزایــش مــی دهنــد و بــه شایســتگی هــای الزم بــراي 
بهتــر زیســتن و بهتــر درک کــردن دســت مــی یابنــد ]2[. بــه بیان 



فائزه میرصمدی و همکاران

79

بهتــر، تفکــر نقادانــه، بررســی فعــال، دقیــق و پایــدار هــر بــاور بــا 
دانــش فرضــی اســت کــه براســاس یــک ســري دالیــل حمایــت 

کننــده و نتایــج حاصلــه از آن ایجــاد مــی گــردد ]3[.
ــتردة  ــان گس ــاوري و جری ــش و فن ــزون دان ــرفت روزاف ــا پیش ب
اطالعــات، دانــش آمــوزان نیازمنــد یادگیــری مهارتهایــی هســتند 
کــه بــه کمــک آن همــگام بــا توســعة علــم و فنــاوري گام بردارند. 
لــذا، نظــام آمــوزش و پــروش بایســتی بــه پــرورش دانــش آموزانی 
بپــردازد کــه بتواننــد بــا تفکــري خــالق با مســائل درســی روبــه رو 
شــده و بــه واســطه دســتیابی بــه بینــش هــای جدیــد، رویکردهای 
نــو، چشــم اندازهــای تــازه، راه هــای جدیــد و یکپارچــه فهمیــدن 
و ادراک بــه حــل مســائل بپردازنــد ]4[. تفکــر خــالق بــه آن نــوع 
ــائل  ــکالت و مس ــل مش ــه ح ــه ب ــاره دارد ک ــري اش ــت فک فعالی
ــل  ــائل ح ــراي مس ــا ب ــردازد و ی ــی پ ــده م ــل نش ــخت و ح س
ــوری  ــه ط ــد؛ ب ــی یاب ــدي م ــاي جدی ــل ه ــته راه ح نشــده گذش
کــه شــخص از تلفیــق مهارتهــای حــل مســئله و تصمیــم گیــری 
از افــکار یــا روابــط نــو برخــوردار شــده و قــدرت کشــف و انتخــاب 

راه حــل هــای جدیــد را پیــدا مــی کنــد ]5[.
ــا  ــای صرف ــه ه ــه برنام ــی از ارائ ــای آموزش ــت نظامه ــر جه تغیی
آموزشــی بــه برنامــه هــای تربیــت تفکــر خــالق و تفکــر 
نقادانــه بایســتی بــا تغییــر محتــوای روش هــای یادگیــری 
ــد  ــراه باش ــن هم ــی نوی ــای آموزش ــتفاده از الگوه ــه اس ــنتی ب س
]6[. یکــی از روش هــاي آموزشــی نوینــی کــه در ســالهای 
ــود  ــه خ ــت را ب ــم و تربی ــوزه تعلی ــان ح ــه کارشناس ــر توج اخی
                                                                     E5 ــان ــا هم ــی ی ــی بایب ــی آموزش ــوي طراح ــرده الگ ــب ک جل
E5 Instructional Design Model) اســت کــه یکــی از مــوارد 

اســتفاده آن، پــرورش مهارتهــای تفکــر خــالق و نقادانه اســت ]1[. 
ایــن روش تدریــس پیامدهــاي یادگیــري را بــراي دانــش آمــوزان 
بــا ســطوح شــناختی متفــاوت، افزایــش مــی دهــد و دربرگیرنــده 
ــه فعالســازي، اکتشــاف، شــرح دادن، شــرح و بســط و  ــج مرحل پن
ــورد اســتفاده در الگــوي  ــس م ارزشــیابی اســت ]7[. چرخــه تدری
آموزشــی E5 بــه گونهــای اســت کــه ابتــدا دانشــآموزان از طریــق 
ــپس  ــه و س ــاره آن برانگیخت ــث درب ــا بح ــاده ی ــت س ــک فعالی ی
بــه طــور فعاالنــه بــه یادگیــری مــی پردازنــد، معلــم نیــز دانــش 
آمــوزان را بــه گونــه ای هدایــت مــی کنــد کــه ضمــن شــرکت در 
فعالیتهــای گروهــی بــه جســتجو و کاوش بپردازنــد ]8[. مطالعــات 
اخیــر کارآیــی مــدل طراحــی آموزشــی بایبــی را بــر تفکــر نقادانــه 
ــل، اســتنباط، ارزشــیابی، اســتدالل اســتقرایی و  )مهارتهــاي تحلی
ــی  ــد ]6،9[؛ در حال ــرار داده ان ــد ق ــورد تایی ــی( م ــتدالل قیاس اس
کــه در خصــوص بررســی کارآیــی ایــن روش آموزشــی بــر تفکــر 

خــالق دانــش آمــوزان مطالعــه ای صــورت نگرفتــه اســت و اکثــر 
مطالعــات بــه بررســی تاثیــر ایــن الگــوی آموزشــی بــر خالقیــت 
دانــش آمــوزان پرداختــه انــد؛ بــرای مثــال، احمــدي و همــکاران 
)1393(، تاثیــر روش تدریــس بایبــی را در رشــد یادگیري و خالقیت 
دانــش آمــوزان پســر پایــه ســوم متوســطه مــدارس دولتــی نشــان 
دادنــد ]Suciati .]10  و همــکاران )2015(، نیــز نشــان دادنــد کــه 
الگــوی تدریــس پنــج مرحلهــای بایبــی، خالقیــت دانــش آمــوزان 

ــد ]1[. ــی ده ــش م ــی را افزای ــف تحصیل دارای ســطوح مختل
ــر           ــه نظ ــه ب ــی ک ــر روش های ــی از دیگ ــر روش بایب ــالوه ب ع
ــش  ــوزان نق ــش آم ــر دان ــای تفک ــت مهارته ــد در تقوی ــی رس م
ــزاء  ــه اج ــوي گانی ــت. در الگ ــه اس ــی گانی ــوی آموزش دارد، الگ
تشــکیل دهنــدة تمــام آمــوزش هــا در پنــج دســته قابلیــت هــاي 
ــراي هریــک از قابلیــت  یادگیــري تقســیم بنــدي مــی شــوند و ب
ــی  ــی و بیرون ــود دو دســته از شــرایط درون ــه، وج ــج گان ــاي پن ه
ــع  ــه تب ــا ب ــت ه ــک از قابلی ــق هری ــراي تحق ضــروري اســت. ب
شــرایط درونــی و بیرونــی رویدادهــاي آموزشــی را پیشــنهاد مــی 
کننــد کــه ایــن رویدادهــاي آموزشــی شــامل نــه مرحلــه بــه شــرح 
ــی؛  ــداف آموزش ــاختن از اه ــع س ــه؛ مطل ــب توج ــت: جل ــر اس زی
ــة  ــی؛ ارائ ــواد آموزش ــة م ــته؛ ارائ ــاي گذش ــی یادگیریه فراخوان
راهنمــاي یادگیــري؛ آزمــون عملکــرد؛ ارائــة بازخــورد در ارتبــاط بــا 
صحــت عملکــرد؛ ارزیابــی عملکــرد؛ ترغیــب و تســهیل یــادآوري 
و انتقــال یادگیــري ]11[. در خصــوص بررســی اثربخشــی الگــوی 
آموزشــی گانیــه مطالعــات اندکــی صورت گرفتــه اســت؛ چنانچه در 
یکــی از معــدود مطالعــات صــورت گرفته مشــخص شــد کــه روش 
آمــوزش گانیــه بــر تفکــر خــالق دانشــجویان در ســطح تحصبالت 
تکمیلــی تاثیــر دارد ]12[؛ در حالــی کــه نمونــه مــورد بررســی ایــن 
مطالعــه را دانــش آمــوزان تشــکیل مــی دهنــد، همچنیــن در زمینه 
بررســی تاثیــر الگــوی تدریــس پنــج مرحلــه ای بایبــی بــر تفکــر 
خــالق نیــز مطالعــه ای صــورت نگرفتــه اســت و تحقیقــات اخیــر 
ــش  ــت دان ــر خالقی ــس ب ــن روش تدری ــدی ای ــه بررســی کارآم ب
ــه  ــوص مقایس ــالوه، درخص ــه ع ــد ]1،10[. ب ــه ان ــوزان پرداخت آم
ــه  ــر نقادان ــر تفک ــه ب ــی و گانی ــی بایب ــوی آموزش ــی الگ اثربخش
ــی  ــطه پژوهش ــطح متوس ــوزان در س ــش آم ــالق دان ــر خ و تفک
صــورت نگرفتــه اســت و نیــاز بــه انجــام مطالعــات بیشــتری بــرای 
مشــخص ســاختن الگــوی تدریــس انتخابــی دانــش آمــوزان بــه 
ــر خــالق احســاس  ــه و تفک ــر نقادان ــای ســطح تفک ــور ارتق منظ
ــی  ــه اثربخش ــدف مقایس ــا ه ــر ب ــش حاض ــذا، پژوه ــود؛ ل می ش
ــر  ــر تفک ــه ب ــی گانی ــوی آموزش ــی و الگ ــی بایب ــوی آموزش الگ
نقادانــه و تفکــر خــالق دانــش آمــوزان دختــر دوره دوم متوســطه 
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انجــام شــد.

روش کار
ایــن پژوهــش نیمــه آزمایشــی، بــا اســتفاده از طــرح پیــش آزمون- 
ــن  ــاری ای ــه آم ــد. جامع ــام ش ــواه انج ــروه گ ــا گ ــون ب پس آزم
ــر  ــه دانــش آمــوزان )42281 نفــر( دخت ــده کلی پژوهــش دربرگیرن
دوره دوم متوســطه شــهر تبریــز در ســال تحصیلــی 99-1398 بود. 
بــا توجــه به اینکــه در طرحهــاي آزمایشــی و نیمــه آزمایشــی براي 
افزایــش اعتبــار درونــی، در هــر یــک از گروههــا حداقــل بایســتی 
15 نفــر حضــور داشــته باشــند ]13[، در ایــن پژوهــش تعــداد 60 
دانش آمــوز از ســه پایــه تحصیلــی دهــم، یازدهــم و دوازدهــم بــا 
ــه اي و در  ــه گیــری خوشــه اي چنــد مرحل اســتفاده از روش نمون
دســترس بــه عنــوان نمونــه آمــاری انتخــاب شــدند. بدیــن ترتیــب 
ــز  ــهر تبری ــرورش ش ــوزش و پ ــه آم ــی پنجگان ــن نواح ــه از بی ک
تعــداد 2 ناحیــه بــه صــورت تصادفــی انتخــاب شــد و از هــر ناحیــه 
تعــداد 1 مدرســه بــه صــورت تصادفــی مشــخص شــدند و از هــر 
ــی انتخــاب شــد. در  ــه صــورت تصادف ــداد 3 کالس ب مدرســه تع
نهایــت، از میــان دانشــآموزان ایــن 6 کالس بــه صــورت تصادفــی 
ــن  ــر انتخــاب شــده و در ســه گــروه جایگزی از هــر کالس 20 نف
شــدند تــا در هــر یــک از گروههــای آزمایــش یکــی از الگوهــا اجرا 
شــود و گــروه گــواه نیــز هیــچ یــک از ایــن دو مــدل آموزشــی را 
دریافــت نکــرد. انتخــاب دانــش آمــوزان دختــر نیــز بدیــن دلیــل 
صــورت گرفــت کــه مطابــق بــا تحقیقــات اخیــر مشــخص شــده  
کــه نمــره دانــش آمــوزان دختــر در زمینــه تفکــر نقادانــه و تفکــر 

خــالق پایینتــر از دانــش آمــوزان پســر اســت ]14[.
معیارهــای ورود بــه پژوهــش عبــارت بودنــد از تحصیــل در مقطــع 
ــدم  ــردودی؛ ع ــابقه م ــتن س ــر؛ نداش ــیت دخت ــتان؛ جنس دبیرس
ــل  ــه قب ــی گانی ــدل آموزش ــی و م ــی بایب ــدل آموزش ــت م دریاف
ــدل هــای آموزشــی  ــت ســایر م ــا دریاف ــه پژوهــش و ی از ورود ب
همزمــان؛ در حالــی کــه عــدم موافقــت بــرای شــرکت در پژوهــش 
و همچنیــن عــدم تکمیــل پرسشــنامه و عــدم حضــور در 2 جلســه 

ــد.  پیاپــی معیارهــای خــروج از پژوهــش را تشــکیل مــی دادن
بــه  منظــور انتخــاب نمونــه و اجــرای پژوهــش، پــس از اخــذ کــد 
ــوز  ــدور مج ــالق )IR.IAU.TABRIZ.REC.1399.174(، ص اخ
ــه  ــط ب ــئولین ذیرب ــت مس ــز و موافق ــگاه آزاد تبری ــوی دانش از س
آمــوزش و پــرورش شــهر تبریــز مراجعــه شــد. پــس از مشــخص 
کــردن نواحــی و مــدارس مربــوط، متناســب بــا حجــم نمونــه بــا 
معلمــان و دانــش آمــوزان هماهنگــی هــای الزم بــه عمــل آمــد. 
ــا  ــک آنه ــک ت ــراي ت ــراي کار ب ــی اج ــپس، روش و چگونگ س

توضیــح داده شــد. مــدل آموزشــی بایبــی و مــدل آموزشــی گانیــه 
ــل  ــه دلی ــی ب ــت شناس ــان درس زیس ــط معلم ــدارس توس در م
ــان  ــد و محقق ــه انجــام ش ــس درس مربوط ــر تدری ــا ب تســط آنه
در اجــرای آمــوزش نقشــی نداشــتند. مباحــث تدریسشــده زیســت 
شناســی در هــر پایــه تحصیلــی یکســان بــود و بــه منظور یکســان 
ــخصی از  ــول مش ــث و فص ــه ای از مباح ــس، برنام ــازی تدری س
ــه ای  ــس 4 هفت ــرای تدری ــان ب ــه معلم ــی ب درس زیســت شناس
ارائــه شــد. گــروه آزمایشــی اول در معــرض مــدل آموزشــی بایبــی 
قــرار گرفــت، گــروه آزمایشــی دوم مــدل آموزشــی گانیــه را دریافت 
کــرد؛ در حالــی کــه گــروه گــواه تدریس ســنتی درس زیستشناســی 
را کــه هفتــه ای دو بــار در طــول یــک هفتــه تدریــس مــی شــد 
دریافــت کــرد. بــه منظــور رعایــت اصــول اخالقــی، پــس از اخــذ 
رضایــت از قیــم شــرکت کننــدگان، فــرم موافقــت بــراي همــکاري 
ــد  ــل ش ــان تکمی ــم آن ــوزان و قی ــش آم ــط دان ــش توس در پژوه
ــد کــه  ــان دادن ــم آنهــا اطمین ــوزان و قی ــش آم ــه دان و معلمــان ب
نتایــج پرسشــنامه هــا محرمانــه خواهــد بــود. گــروه هــای مــورد 
بررســی پیــش از شــروع جلســه اول کالس )پیش آزمــون( و پــس 
ــه صــورت گروهــی،  ــان جلســه آخــر کالس )پس آزمــون( ب از پای
ابــزار پژوهشــی را تکمیــل کردنــد. اطالعــات در ایــن پژوهــش بــه 

وســیله ابزارهــای زیــر گــردآوری شــد:     
ــنامه  ــن پرسش ــاق. ای ــر خ ــارت تفک ــی مه ــنامه ارزیاب پرسش

ــالق  ــر خ ــنجش تفک ــرای س ــال 2009 ب ــط Carter در س توس
ســاخته شــده اســت و از 20 ســوال و 3 مولفــه تشــخیص تفــاوت 
)ســواالت 6-1(، پیداکــردن نمــاد حــذف شــده )ســواالت 7-14( 
و پیــدا کــردن ارتبــاط دیاگــرام )ســواالت 20-15( تشــکیل شــده 
ــچ،  ــه ای )1=هی ــج درج ــرت پن ــف لیک ــک طی ــه در ی ــت ک اس
ــنامه در  ــن پرسش ــرات ای ــود. نم ــذاری می ش ــه( نمرهگ 5=همیش
دامنــه ای بیــن 20 تــا 100 قــرار مــی گیرنــد ]Carter .]4 )2009؛ 
ــه  ــزاده، 1399( ، در مطالع ــران و علی ــلیمانپور عم ــل از س ــه نق ب
خــود پایایــی کل پرسشــنامه را بــا اســتفاده از روش ضریــب آلفــای 
کرونبــاخ 0/89 دســت آورد ]4[. ســلیمانپور عمــران و علیــزاده 
ــیله روش همســانی  ــه وس ــی کل پرسشــنامه ب ــز پایای )1399(، نی
درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــای کرونبــاخ 0/85 گــزارش کردند 
]4[. در ایــن پژوهــش اعتبار محتوایــی کیفــی پرسشــنامه ارزیابــی 
مهــارت تفکــر خــالق توســط 4 نفر از اساتید دانشگاه تبریــز در طی 
ــنامه  ــی کل پرسش دو مرحله مورد مطالعه و تأیید قرار گرفت و پایای
ــب  ــاخ ضری ــا محاســبه کرونب ــی ب توســط روش همبســتگی درون

ــه دســت آمــد.  آلفــای کرونبــاخ 0/70 ب
پرسشــنامه تفکــر انتقــادي واتســون- گلیــرز- فــرم الــف. ایــن 
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پرسشــنامه توســط Watson & Glaser در ســال 1980 بــرای 
ســنجش تفکــر نقادانه ســاخته شــده اســت و دارای 80 ســئوال و 5 
مولفــه مهــارت اســتنباط )ســئواالت 16-1(، شناســایی مفروضــات 
)ســئواالت 32-17(، اســتنتاج )ســئواالت 48-33(، تعبیــر و تفســیر 
)ســئواالت 64-49( و ارزشــیابی )ســئواالت 80-65(، اســت. دامنــه 
نمــرات ایــن پرسشــنامه بیــن 0 تــا 80  قــرار دارد و بیشــترین نمــره 
هــر آزمودنــی در هــر بخــش 16 میباشــد، بــه طــوری کــه بــه هــر 
ــه هــر پاســخ  پاســخ صحیــح در ایــن پرسشــنامه نمــره یــک و ب
غلــط نمــره صفــر تعلــق میگیــرد و هریــک از آزمودنیهــا برحســب 
امتیــاز کل کســب شــده از آزمــون مــی تواننــد در یکــی از طبقــات 
ضعیــف )کمتــر از 54(، متوســط )54-59( و قــوی )60-80( قــرار 
ــة  ــرای طبق ــش ب ــر بخ ــرات در ه ــدی نم ــیم بن ــد. در تقس گیرن
ــب نمــرة 10، 11 و 12-16در  ــه ترتی ــوی ب ــف، متوســط و ق ضعی
نظــر گرفتــه مــی شــود ]15[. کاویانــی مهــر و همــکاران )1394(، 
ــی در  ــه وســیله روش بازآزمای ــات پرسشــنامه را ب در پژوهشــی ثب
فاصلــه 8 هفتــه بــر روی 34 نفــر 0/81 محاســبه کردنــد ]16[. در 
پژوهش حاضر اعتبار محتوایــی کیفــی پرسشــنامه تفکــر انتقــادي 
توســط 4 نفر از اساتید دانشگاه تبریــز در طــی دو مرحله مورد 
ــط روش  ــنامه توس ــی کل پرسش مطالعه و تأیید قرار گرفت و پایای
همبســتگی درونــی بــا محاســبه کرونبــاخ ضریــب آلفــای کرونبــاخ 

0/71 بــه دســت آمــد.
ــای  ــاس راهنم ــو براس ــن الگ ــی. ای ــی بایب ــوی آموزش الگ
آموزشــی بایبــی )2009(، بــه دانــش آمــوزان گــروه آزمایشــی اول 
ــه ای دو جلســه  ــی 90 دقیقــه ای )هفت طــی هشــت جلســه 60 ال
بــه مــدت 4 هفتــه( بــه صــورت گروهــی آمــوزش داده شــد ]7[؛ 
چنانچــه، در هر یک از جلسات دانش آموزان براي یادگیري درس 
جدیـد مراحل پنجگانة بایبی را به زیر شرح طی کردند: 1. فعالسازي: 
در این مرحله ابتدا میزان اطالعات دانشآموزان در مورد موضوع درس 
جدید ارزیابی شد، سپس با ارائــه سئــوالی چالش برانگیز در زمینة 
ــر دانشآموزان  ــث، تفک ــورد بح اهمیـت و کـاربرد موضوع جدید م
برانگیخته و وادار به توجــه بــه موضــوع شدند؛ 2. اکتشاف: در مرحله 
دوم از دانشآموزان خواسته شد تا به صورت عملی از طریق آزمایش 
یا بررسی میدانی اطالعات را در زمینة موضوع جمعآوري کنند. به این 
منظـور از اطالعـات قبلی خود نیز بهره بردند و بین نتایج آزمایشها 
و اطالعات خود ارتباط برقرار کردنــد و در پایان معلــم خالصهاي 
یافتههاي دانشآموزان را یادداشت کــرد؛ 3. توضیح دادن: در ایــن 
مرحله از دانشآموزان خواسته شد تا اطالعات و تجربیات خود را در 
زمینة موضوع با کالس به اشتراک بگذارند و تا حد ممکن یافتـههـا 
و تجـارب خـود را به صورت  منطقی و با دالیل ارائه دهند. لذا، معلم 

ســعی کرد تا با راهنماییهاي خود دانشآموزان را به سمت یادگیري 
عمیقتر هدایت کند؛ 4. شرح و بسط: در این مرحله از دانشآموزان 
خواسته شد یافتــههاي خود و سایر افـراد را بررسی کنند و ارتباط 
بین تمام مفاهیم ارائه شده را دریابنــد و موقعیـتهـایی متناسـب 
بـا هریک از این مفاهیم را در ذهن خود تداعی کنند و به صورت 
ذهنی بـین مفـاهیم مختلـف ارتباط برقرار کنند؛ 5. ارزشــیابی: در 
آخرین مرحله از دانشآموزان خواسته شــد تا آموختههاي خـود را 
اعتبار  حاضر  پژوهش  در   .]7[ بگیرند  کار  واقعیبه  موقعیتهاي  در 
محتوایــی کیفــی جلسات الگــوی آموزشــی بایبــی توســط 4 نفر از 
اساتید دانشگاه تبریــز در طــی دو مرحله مورد مطالعه و پس از انجام 

اصالحات الزم مورد تأیید قرارگرفت.
الگــوی آموزشــی گانیــه. ایــن الگــو براســاس راهنمــای آموزشــی   

Milgram & Davidovitch  )2016(،  بــه دانــش آمــوزان گــروه 

آزمایشــی دوم طــی هشــت جلســه 60 الــی 90 دقیقــه ای )هفته ای 
دو جلســه بــه مــدت 4 هفتــه( بــه صــورت گروهــی آمــوزش داده 
ــد ]12[. در هر یک از جلسات دانش آموزان براي یادگیري درس  ش
ــب  ــه را به زیر شرح طی کردند: 1. جل ــه گانة گانی جدیـد مراحل ن
توجــه. در ایــن مرحلــه معلــم بــا پخــش فیلــم از نحــوه انجــام امور 
یــا انجــام آزمایــش یــا نصــب تصاویــر در کالس دانــش آمــوزان را 
بــا آزمایش آشــنا کــرده و صحبــت هایــی را پیرامون اثــرات و نتایج 
حاصــل از آزمایشــات علمــی ترتیــب داد. معلــم بــه شــیوه یادگیری 
ــرادات  ــوده و ای ــت نم ــا دق ــای آنه ــوزان و برداشــت ه ــش آم دان
ــداف  ــده از اه ــردن یادگیرن ــود؛ 2. آگاه ک ــالح نم ــی را اص احتمال
آمــوزش. هــدف اصلــی ایــن مرحلــه انجــام آزمایشــات علمــی بــود 
ــن  ــورد در ای ــات و بازخ ــام آزمایش ــوه انج ــه نح ــه ب ــن جلس و ای
ــته.  ــای گذش ــی یادگیریه ــت؛ 3. فراخوان خصــوص اختصــاص یاف
ــش  ــایر آزمای ــوزان را و س ــش آم ــته دان ــای گذش ــم یادگیریه معل
هایــی کــه آنهــا یــاد گرفتــه و مــی توانســتند درســت انجــام دهند، 
را یــادآوری کــرد از دانــش آمــوزان خواســت بــا اشــارهای کــه او 
ــد. 4.  ــان کنن ــا را بی ــام آنه ــوه انج ــد نح ــی کن ــات م ــه آزمایش ب
ارائــه محرکهــا. معلــم بــا ارائــه کلیــدواژه هــا دانــش آمــوزان را بــا 
ــا آنهــا، دانــش  آزمایــش هــا آشــنا کــرد و پــس از آشــنا شــدن ب
ــک  ــک ت ــم از ت ــد. معل ــات پرداختن ــن آزمایش ــه تمری ــوزان ب آم
ــا پــای تابلــو آمــده آزمایــش را انجــام  دانــش آمــوزان خواســت ت
داده و اشــکاالت را برطــرف کننــد؛ 5. راهنمایــی یادگیرنــدگان. در 
ــا  ــی کــرد ت ــم دانــش آمــوزان را راهنمای تمــام مراحــل قبــل معل
اشــکاالت را برطــرف کــرده و معلــم بــا دانشــآموزانی کــه در انجــام 
آزمایــش مشــکل داشــتند، تمریــن بیشــتری انجــام داد و در صورت 
امــکان از روش هــای متفاوتــی بــرای آمــوزش اســتفاده کــرد؛ 6. 
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فراخــوان عملکــرد. در ایــن جلســه بــرای مــرور درس جدیــد و رفع 
اشــکاالت معلــم بــا نوشــتن تمرینهــا و انجــام آزمایشــها عملکــرد 
دانــش آمــوزان را مشــاهده و نقایــص احتمالــی برطــرف ســاخت؛ 
ــه  ــن جلس ــح. در ای ــرد صحی ــورت عمک ــورد در ص ــه بازخ 7. ارائ
دانــش آمــوزان بــا مقایســه آزمایــش خــود بــا نوشــته کتــاب نوعــی 
ــاب  ــپ کت ــمت چ ــه س ــد. در گوش ــت کردن ــی دریاف ــورد آن بازخ
ــا  ــم ب ــه بازخــورد قــرار گرفــت کــه معل گزینــه هایــی جهــت ارائ
توجــه بــه عملکــرد دانــش آمــوزان و اســتفاده از جمــالت توصیفــی 
بــه ارائــه بازخــورد پرداخــت؛ 8. ســنجش عملکــرد. در ایــن مرحلــه 
دانــش آمــوزان آزمایــش هــای انجــام داده و اشــکاالت برطــرف 
شــد؛ 9. بهبــود یــادداری و انتقــال. در ایــن مرحلــه از دانــش آموزان 
خواســته شــد تــا آزمایشــهای جدیــدی را در خانــه طراحــی، اجــرا و 
ارائــه دهنــد ]12[. در پژوهش حاضر اعتبار محتوایــی کیفــی جلسات 
ــز در  ــه توســط 4 نفر از اساتید دانشگاه تبری الگــوی آموزشــی گانی

طــی دو مرحله مورد مطالعه و پس از انجام اصالحات الزم مورد 
قرارگرفت. تأیید 

در ایــن پژوهــش ســطح معنــی داری 0/05 در نظــر گرفتــه شــد 
ــد،  ــی )درص ــار توصیف ــای آم ــتفاده از روش ه ــا اس ــای ب و داده ه
ــار اســتنباطی )آزمــون  ــار( و آم ــی، میانگیــن و انحــراف معی فراوان
  SPSS ــزار ــره( در نرم اف ــک متغی ــس ت ــل کواریان کای دو و تحلی

ــد.  ــرار گرفتن ــل ق ــه  و تحلی نســخه 15 مــورد تجزی

یافته ها
در ایــن پژوهــش 60 دانــش آمــوزان دوره دوم متوســطه دختــر در 
ــف )دهــم، یازدهــم و دوازده( شــرکت  ــی مختل ــه تحصیل ســه پای
ــده مــدل  ــد کــه در )جــدول1( وضعیــت ســنی دریافــت کنن کردن
ــر  ــا یکدیگ ــواه ب ــه و گ ــی گانی ــدل آموزش ــی و م ــی بایب آموزش

ــد. مقایســه شــده ان

جدول 1. مقایسه وضعیت سنی گروههای دریافت کننده مدل آموزشی بایبی و مدل آموزشی گانیه و گواه

pدرصدفراوانیگروه

مدل آموزشی بایبی
15-16 ساله
16-17 ساله
17-18 ساله

4
11
5

20
55
25

مدل آموزشی گانیه
15-16- ساله
16-17 ساله
17-18 ساله

3
7
10

15
35
50

0/421*

گواه
15-16- ساله
16-17 ساله
17-18 ساله

10
3
7

50
15
35

p>0/05 مجذور کای دو* 

چنانچــه در )جــدول1( مالحظــه میشــود براســاس نتایــج آزمــون 
ــای  ــان گروهه ــه می ــت ک ــان داش ــوان بی ــی ت ــذور کای م مج
ــه  ــدل آموزشــی گانی ــی و م ــدل آموزشــی بایب ــده م ــت کنن دریاف
ــدارد                                           ــود ن ــی داری وج ــاوت معن ــنی تف ــاظ س ــه لح ــواه ب و گ

ــار متغیرهــای تفکــر خــالق  )p<0/05(. میانگیــن و انحــراف معی
ــطه در  ــر دوره دوم متوس ــوزان دخت ــش آم ــه در دان ــر نقادان و تفک

ــت. ــده اس ــدول2( درج ش ــه در )ج ــورد مطالع ــای م گروهه
 

 جدول 2. میانگین و انحراف معیار متغیرهای تفکر خالق و تفکر نقادانه در گروههای مورد مطالعه

گروهمتغیر
پس  آزمونپیش  آزمون

انحراف معیار± میانگینانحراف معیار± میانگین 

تفکر خالق
2/70±1/5854/93±26/90مدل آموزشی بایبی
2/98±2/2348/45±26/35مدل آموزشی گانیه

3/15±1/9625/40±26/80گواه

تفکر نقادانه
1/21±1/8146/30±28/85مدل آموزشی بایبی
3/26±1/7039/60±28/80مدل آموزشی گانیه

3/27±1/7828/75±29/10گواه
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ــدل  ــرای م ــس از اج ــود، پ ــه میش ــدول2( مالحظ ــه در )ج چنانچ
آموزشــی بایبــی و مــدل آموزشــی گانیــه میانگیــن نمــرات دانــش 
آمــوزان دوره دوم متوســطه دختــر در متغیــر تفکــر خــالق و تفکــر 
ــه پــس آزمــون در گروههــای  ــه پیــش آزمــون ب ــه از مرحل نقادان
آزمایشــی افزایــش یافــت کــه نشــاندهنده افزایــش ســطح نمــرات 
ــرای مشــخص ســاختن تفــاوت  ــا ب متغیرهــای مذکــور اســت؛ ام
ــی و  ــدل آموزشــی بایب ــده م ــت کنن ــر گروههــای دریاف ــن تاثی بی
مــدل آموزشــی گانیــه و گــواه از تحلیــل کواریانــس تــک متغیــره 
اســتفاده شــد. نرمــال بــودن توزیــع نمــرات و همگنــی واریانــس 
ــا  ــه ترتیــب ب هــای متغیرهــای تفکــر خــالق و تفکــر انتقــادی ب
اســتفاده از آزمونهــای شــاپیرو ویلــک بــا مقــدار p<0/05 و لویــن 

در متغیرهــای تفکــر خــالق )p=0/986 ،F=0/014( و تفکر نقادانه 
)p=0/916 ،F=5/102( تأییــد شــد. همگنــی ماتریــس کواریانــس 
 0/134 ،F=41/584 نیــز بــا اســتفاده از آزمــون ام باکــس بــا مقــدار
=p مــورد تأییــد قــرار گرفــت. مفروضــه همگنی شــیب رگرســیون 
بــا اســتفاده از محاســبه مقــدار F تعامــل بیــن متغیــر همپــراش و 
 )p=0/925 ،F=229/665( ــالق ــر خ ــای تفک ــتقل در متغیره مس
ــج  ــد.  نتای ــد گردی ــه )p=0/816 ،F=83/026(  تأیی و تفکــر نقادان
حاصــل از آزمــون تحلیــل کواریانــس تــک متغیــره بــرای بررســی 
ــای  ــه در گروهه ــای تفکــر خــالق و تفکــر نقادان ــاوت متغیره تف
دریافــت کننــده مــدل آموزشــی بایبــی و گــواه در )جــدول3( درج 

شــده اســت.

جدول 3. نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره برای بررسی تفاوت متغیرهای تفکر خالق و تفکر نقادانه در گروههای دریافت کننده مدل آموزشی بایبی و گواه
توان آماریضریب اتاسطح معناداریFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمراحل ارزیابیمتغیر

تفکر خالق

31/574131/5743/8840/057پیش  آزمون
8342/60118342/6011026/1480/0010/2671گروه 
284/551358/130خطا
72309/0040کل

تفکر نقادانه

3/76713/7670/4340/514پیش آزمون
3094/51313094/513356/4920/0010/1111گروه 
303/816358/680خطا
59779/0040کل

p<0/05

ــک  ــه ت ــز نتیج ــر نی ــم تغیی ــای ه ــردن متغیره ــس از وارد ک پ
متغیــره معنیــداری بــا توجــه بــه نمــره متغیرهــای تفکــر خــالق 
)F)35،1(=1026/148 ،p=0/001، 0/267=ضریــب اتــا( و تفکــر 
ــا(  ــب ات ــه )F)35،1(=356/492 ،p=0/001، 0/111=ضری نقادان
ــده مــدل آموزشــی بایبــی و گــواه  در بیــن گروههــای دریافتکنن

داریــم. 
نتایــج حاصــل از آزمــون تحلیــل کواریانــس تــک متغیــره بــرای 
ــه در  ــر نقادان ــالق و تفک ــر خ ــای تفک ــاوت متغیره ــی تف بررس
گروههــای دریافتکننــده مــدل آموزشــی گانیــه و گــواه در       

ــت. ــده اس ــدول4( درج ش )ج

 جدول 4. نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره برای بررسی تفاوت متغیرهای تفکر خالق و تفکر نقادانه در گروههای دریافت کننده مدل آموزشی گانیه و گواه
توان آماریضریب اتاسطح معناداریFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمراحل ارزیابیمتغیر

تفکر خالق

135/2341135/2341/7730/192پیش  آزمون
65/736165/7360/8620/0460/0240/147گروه 
2669/4543576/270خطا
55854/0040کل

تفکر نقادانه

 951/0531951/0536/3060/017پیش  آزمون
165/1521165/1521/0950/0200/0300/175گروه 
2669/45435150/835خطا
1027661/0040کل

p<0/05
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ــک  ــه ت ــز نتیج ــر نی ــم تغیی ــای ه ــردن متغیره ــس از وارد ک پ
متغیــره معنــی داری بــا توجــه بــه نمــره متغیرهــای تفکــر خــالق 
تفکــر  و  اتــا(  0/024=ضریــب   ،F)35،1(=0/862  ،p=0/046(
نقادانــه )F)35،1(=1/095 ،p=0/020، 0/030=ضریــب اتــا( در 
ــواه  ــه و گ ــدل آموزشــی گانی ــده م ــت کنن ــای دریاف ــن گروهه بی

ــم.  داری

بــا ایــن حــال، همچنــان مشــخص نیســت کــه کــدام گــروه )مــدل 
آموزشــی بایبــی یــا مــدل آموزشــی گانیــه( نمــرات باالتــری را در 
متغیرهــای تفکــر خــالق و تفکــر نقادانــه بــه دســت آورده اســت. 
ــای  ــی در متغیره ــرای مقایســه تعقیب ــی ب ــون بونفرون ــذا، از آزم ل
مذکــور اســتفاده شــد کــه نتایــج حاصــل از آن در )جــدول 5( درج 

شــده اســت.

جدول 5. نتایج آزمون بونفرونی برای مقایسه متغیرهای تفکر خالق و تفکر نقادانه در گروههای  مدل آموزشی بایبی یا مدل آموزشی گانیه و گواه
سطح معناداریخطای استانداردتفاوت میانگینگروه هامتغیر

تفکر خالق
مدل آموزشی بایبی

7280/9430/001/ 5مدل آموزشی گانیه

28/9740/9370/001گواه
23/2460/9430/001گواهمدل آموزشی گانیه

تفکر نقادانه
مدل آموزشی بایبی

6/6811/0240/001مدل آموزشی گانیه
17/5941/0170/001گواه

10/9141/0230/001گواهمدل آموزشی گانیه

ــدل  ــر م ــن تأثی ــود، بی ــه می ش ــدول 5 مالحظ ــه در ج چنانچ
ــالق  ــر خ ــر تفک ــه ب ــی گانی ــدل آموزش ــی و م ــی بایب آموزش
و تفکــر نقادانــه در دانشــآموزان دوره دوم متوســطه تفــاوت 
ــا  ــه تنه ــه ن ــا ک ــن معن ــود دارد )p=0/001(؛ بدی ــاداری وج معن
بیــن تأثیــر مــدل آموزشــی بایبــی و مــدل آموزشــی گانیــه نســبت 
ــه  ــر نقادان ــالق و تفک ــر خ ــای تفک ــواه در متغیره ــروه گ ــه گ ب
تفــاوت معنــاداری وجــود دارد )p=0/001(، مــدل آموزشــی 
ــر بیشــتری در  ــه تاثی ــا مــدل آموزشــی گانی بایبــی در مقایســه ب
ــآموزان دوره  ــه در دانش ــر نقادان ــالق و تفک ــر خ ــای تفک متغیره

دوم متوســطه دارد.

بحث 
ــدف مقایســه اثربخشــی الگــوی آموزشــی  ــا ه ــن پژوهــش ب ای
بایبــی و الگــوی آموزشــی گانیــه بــر تفکــر نقادانــه و تفکــر خالق 
دانــش آمــوزان دختــر دوره دوم متوســطه انجــام شــد. مطابــق بــا 
اولیــن یافتــه ایــن پژوهــش مشــخص شــد کــه الگــوی آموزشــی 
بایبــی بــر تفکــر خــالق دانــش آمــوزان دختــر دوره دوم متوســطه 
ــدي  ــه احم ــج مطالع ــا نتای ــه پژوهــش ب ــن یافت ــر اســت. ای موث
ــس  ــر روش تدری ــه تاثی و همــکاران )1393(، همســو میباشــد ک
ــر  ــوزان پس ــش آم ــت دان ــري و خالقی ــد یادگی ــی را در رش بایب
ــه  ــد ]10[. ب ــان دادن ــی نش ــدارس دولت ــطه م ــوم متوس ــه س پای
عــالوه بــا نتایــج پژوهــش Suciati و همــکاران )2015(، از ایــن 
ــت  ــر روی خالقی ــی را ب ــوی بایب ــه الگ ــت ک ــو اس ــت همس باب
دانــش آمــوزان مــورد تاییــد قــرار دادنــد و نشــان دادنــد الگــوی 

تدریــس پنــج مرحلــه ای بایبــی، خالقیــت دانــش آمــوزان دارای 
ــد ]1[. روش  ــی ده ــش م ــی را افزای ــف تحصیل ــطوح مختل س
تدریــس بایبــی معلــم بــا طــرح ســؤاالت چالــش برانگیــز عالقــه 
و کنجــکاوی دانــش آمــوزان را تحریــک مــی کنــد و بــه دانــش 
ــف  ــاد مختل ــر در ابع ــق ت ــتر و عمی ــر بیش ــوزان فرصــت تفک آم
ــن  ــرای یافت ــوزان ب ــش آم ــد و دان ــی نمای ــم م موضــوع را فراه
پاســخ بــه تمــام ابعــاد موضــوع توجــه مــی نماینــد و ســعی مــی 
کننــد پاســخ هــای متفاوتــی را ارائــه نمایــد و چــون افــراد دیگری 
نیــز در ایــن چالــش شــرکت دارنــد نظــرات و پاســخهای مختلفی 
ارائــه مــی شــود و هــر یــک از افــراد ســعی دارنــد دیــدگاه جدیــد 
ــا  ــد ت ــرار دهن ــر ق ــؤال مدنظ ــه س ــخ ب ــرای پاس ــی را ب و متفاوت
بتواننــد پاســخی جدیــد و متفــاوت از افــراد دیگــر ارائــه نماینــد و 
ایــن امــر ایــن امــکان را بــه یادگیرنــده مــی دهــد تــا بــا بررســی 
راه حــل هــای مختلــف بــرای حــل یــک مشــکل بــه توســعه و 
ــه و اندیشــه هــای جدیــدی را در  غنیســازی تفکــر خــود پرداخت
ــای  ــن روش ظرفیته ــن ای ــد. همچنی ــه نمای ــه موضــوع ارائ زمین
ــش  ــرد را افزای ــه ف ــیالی اندیش ــکار و س ــد ابت ــرد و بع ــی ف ذهن
مــی دهــد ]8[. در نتیجــه، تفکــر عالــی و قــدرت تفکــر نوآورانــه 

و خــالق را در فــرد افزایــش مــی دهــد.
مطابــق بــا دیگــر یافتــه ایــن پژوهــش مشــخص شــد کــه الگوی 
آموزشــی بایبــی بــر تفکــر نقادانــه دانــش آمــوزان دختــر دوره دوم 
ــج  ــا نتای ــه پژوهــش حاضــر ب ــن یافت ــر اســت. ای متوســطه موث
مطالعــات امیرتیمــوري و همــکاران )1393(، مبنــی بــر اثربخشــی 
ــاي  ــه )مهارته ــر نقادان ــر تفک ــی ب ــی بایب ــی آموزش ــدل طراح م
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ــتدالل  ــتقرایی و اس ــتدالل اس ــیابی، اس ــتنباط، ارزش ــل، اس تحلی
ــکاران  ــکاران )Qing ،)1397 و هم ــدی و هم ــی( ]6[ و جاه قیاس
)2010( و Acish )2011(، مبنــی بــر تاثیــر مثبــت مــدل آموزشــی 
بایبــی بــر تفکــر نقادانــه یادگیرنــدگان از ایــن بابــت همســو اســت 
کــه الگــوی بایبــی را بــر روی تفکــر نقادانــه دانــش آمــوزان مــورد 

تاییــد قــرار دادنــد ]9،17،18[.
ــارکت  ــی مش ــق توانای ــه از طری ــر نقادان ــری تفک ــا یادگی اساس
ــذا  ــود و ل ــی ش ــاد م ــروه ایج ــه گ ــط ب ــال مرتی ــا و اعم در بحثه
فراگیرانــی کــه بــا مــدل آموزشــی بایبــی آموزشی دیده اند در ایــن 
زمینــه موفقتر عمــل مــی کنند، چرا کــه در این مدل، ابتــدا موضوع 
ــوزان به مطالعه موضوع میپردازند،  ــش آم خاصی مطرح شده و دان
میپردازند.  موضوع  آن  درباره  اظهارنظر  و  بحث  به  آنها  سپس، 
فراگیران در حین بحث از اندیشــه هــای خــود با ذکر دالیل متکی بر 
حقایق مفاهیم و اصول علمی دفاع میکنند که این امر باعث میشود 
موضوع  در  موجود  ارتباطات  به  بردن  پی  و  تشخیص  توانایی  آنها 
مورد بحث را کسب کنند. همچنین آنها در این فرایند، توانایی الزم 
براي تجزیه و تحلیل و ارزیابی عقاید، اندیشههاي خود و دیگران را 
کسب میکنند و تفکــر نقادانــه شــان را افزایــش مــی دهنــد؛ چــرا 
کــه در روش تدریــس بایبــی یادگیرنــده، خــالق و از بنــد قوانیــن 
تحمیلــی و ســطحی آزاد مــی شــود. همیــن اســتقالل در یادگیــري 
ســبب مــی شــود تــا دانــش آمــوزان در فراینــد یادگیــري انعطــاف 
پذیــر داشــته باشــند و بــه راحتــی بتواننــد انتقــادات خــود را بیــان 
کننــد کــه همیــن امــر زمینــه ســاز افزایــش تفکــر نقادانــه در آنهــا         

مــی شــود ]6[. 
مطابــق بــا دیگــر یافتــه ایــن پژوهــش مشــخص شــد کــه الگــوی 
آموزشــی گانیــه بــر تفکــر خــالق دانــش آمــوزان دختــر دوره دوم 
ــج  ــا نتای ــر ب ــش حاض ــه پژوه ــن یافت ــت. ای ــر اس ــطه موث متوس
ــر تاثیــر  مطالعــه Milgram & Davidovitch  )2016(،  مبنــی ب
روش آمــوزش گانیــه بــر تفکــر خــالق در آمــوزش عالــی همســو 

اســت ]12[. 
مهمتریــن عامــل اثربخشی الگوي تدریــس گانیه بــه بر تفکر خالق 
دانشآموزان را مــی تــوان بــه گامهــای جلــب توجــه، مطلع کردن از 
اهداف یادگیــری و ارائه راهنما نســبت داد. معلــم، فرآینــد آموزش را 
بــا اســتفاده از گام جلــب توجــه بــا هــدف برانگیختــن بعــد عاطفــی 
و انگیزشــی آغــاز مــی کنــد. با توجه به اینکه اطالعات از حواس بــه 
حافظـة حسـی و سـپس بــه حافظة منتقل فعال میشوند، بنابراین 
معلــم با اتخاذ راهبردهایی، خالقیــت یادگیرنــدگان را تحریــک      
مــی کنــد. معلم در ایــن روش تدریــس فرض نمــیکند کــه 
ــه معلم  ــی دانند. بلک ــل م دانشآموزان هدفهاي آموزشـی را از قب

اهــداف آموزشــی را بــه طــور واضــح و شــفاف بــرای فراگیرنــدگان 
ــد و محتـوا و مهارتها درون چارچوبی از دانش  ــی ده ــح م توضی
ایـن منظور  بـراي  معلـم  دارد،  قــرار  یادگیرنده درک شده  پیشین 
از طریق ایجاد پیوند بین گامهاي یادگیري فراخوانیهاي گذشته و 
ــت میشود و از گام  ــد خالقی ــاز رش ارائـه مـواد آموزشـی، زمینهس
ــت و فعالسازي  ــری براي غنیسازي خالقی ــه راهنماي یادگی ارائ
ــز در  ــد. فعال بودن دانشآموزان نی ــی کن ــتفاده م یادگیرندگان اس
جریان آمــوزش و ارتبـاط داشـتن مطالب جدید با دانش قبلی ضمن 
افزایش کیفیــت تدریس و ارائه آمـوزش، بــه افزایش تفکــر خــالق 

ــد ]12[. در دانشآموزان کمــک مــی کن
یکــی دیگــر از یافتــه هــای ایــن پژوهــش نشــان داد کــه الگــوی 
آموزشــی گانیــه بــر تفکــر نقادانــه دانــش آمــوزان دختــر دوره دوم 
متوســطه موثــر اســت. در خصــوص ایــن یافتــه مطالعــه مشــخصی 
ــه گامهــای ادراک  مشــاهده نشــد. در تببیــن ایــن یافتــه اشــاره ب
انتخابــی در مــدل آموزشــی گانیــه ضــروری بــه نظــر مــی رســد. 
ــکلی  ــه ش ــدی را ب ــات جدی ــی، اطالع ــم در گام ادراک انتخاب معل
موثــر بــه دانــش آمــوزان ارائــه مــی دهــد. بــه طــوری کــه معلــم 
ــا  ــط ب ــای مرتب ــرک ه ــی و مح ــواد آموزش ــی از م ــف متنوع طی
ــرده و  ــایی ک ــد را شناس ــال ده ــد انتق ــی خواه ــه م ــی ک مفاهیم
در فراینــد آمــوزش از آنهــا اســتفاده مــی کنــد. لــذا، معلــم بــرای 
ــکل  ــه ش ــات را ب ــوزان، اطالع ــش آم ــه دان ــر نقادان ــای تفک ارتق
ــش  ــم دان ــا درک و فه ــب ب ــاده متناس ــی س ــه روش ــی و ب منطق
ــا و ســبکهای  ــد و تنوعــی از ابزاره ــی کن ــوزان ســازماندهی م آم
مختلــف همچــون ارتبــاط بصــری، راهنمایــی کالمــی و یادگیــری 
فعــال را بــرای یادگیــری آنهــا بــه کار مــی گیــرد، چــرا کــه هــر 
ــرد  ــه ف ــاوت و منحصــر ب ــری متف ــبکهای یادگی ــوز س ــش آم دان
خــود را دارد، در عیــن حــال، معلــم در ایــن گام تفکــرات و باورهای  
ــد و آنهــا را تشــویق  ــرا مــی خوان ــش ف ــه چال ــز ب ــران را نی فراگی
مــی کنــد تــا پرســش های مناســب بپرســند و اطالعــات مربــوط 
ــد. ســپس تفکــر آن هــا را دســته بندی کــرده و  را جمــع آوری کنن
ــه  ــان ب ــا دانــش آمــوزان در پای ــا منطــق اســتدالل مــی کنــد ت ب
یــک نتیجــه قابــل قبــول دربــاره مســئله دســت یابنــد. در نتیجــه 
آمــوزش گام ادراک انتخابــی در مــدل گانیــه نقــش بســیار مهمــی 
در افزایــش تفکــر نقادانــه دانــش آمــوزان دارد؛ چــرا کــه در ایــن 
ــا شــکل  ــاور ی ــر ب ــرای بررســی ه ــداوم ب ــالش م گام فرصــت ت
مفروضــی از دانــش در پرتــوی شــواهد پشــتیبان و نتایــج بعــدی 
ــوزان  ــش آم ــه دان ــه واســطه پرسشــگری ب آن توســط معلمــان ب
داده مــی شــود کــه ایــن امــر نیــز در افزایــش تفکــر نقادانــه نقــش 

ــی دارد ]11[. مهم
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مطابــق بــا مهمتریــن یافتــه ایــن پژوهش مشــخص شــد کــه مدل 
آموزشــی بایبــی در مقایســه بــا مــدل آموزشــی گانیه تاثیر بیشــتری 
در افزایــش تفکــر خــالق و تفکــر نقادانــه در دانــش آمــوزان دوره 
ــه  ــابهی ک ــه مش ــه مطالع ــه اینک ــه ب ــا توج ــطه دارد. ب دوم متوس
کارآیــی اثربخشــی مــدل آموزشــی بایبــی بــا مــدل آموزشــی گانیه 
را بــر تفکــر خــالق و تفکــر نقادانــه مقایســه کرده باشــد، مشــاهده 
ــذا پژوهشــگر بــه بررســی نتایــج تحقیقاتــی مــی پــردازد  نشــد؛ ل
کــه تاثیــر مــدل آموزشــی بایبــی بــا مــدل آموزشــی گانیــه را بــر 
ــال،  ــرای مث ــند. ب ــه نشــان داده باش ــر نقادان ــر خــالق و تفک تفک
ــات Suciati و  ــج تحقیق ــا نتای ــتا ب ــش همراس ــن پژوه ــج ای نتای
همــکارن )2015(، ]1[ و احمــدي و همــکاران )1393( مبتنــی بــر 
تاثیــر الگــوی تدریــس پنــج مرحلــه ای بایبــی بــر خالقیــت دانــش 
آمــوزان اســت ]10[ و بــا نتایــج امیرتیمــوري و همــکاران )1393( و 
جاهــدی و همــکاران )1397(، مبنــی بــر اثربخشــی مــدل طراحــی 
ــی  ــت همراســتا م ــن باب ــه از ای ــر نقادان ــر تفک ــی ب آموزشــی بایب
باشــد کــه الگــوی بایبــی را بــر روی تفکــر نقادانــه دانــش آمــوزان 

مــورد تاییــد قــرار دادنــد ]6،9[. 
الگــوی طراحــی آموزشــی بایبــی زمینــه ای را فراهــم مــی کنــد که 
یادگیــری بــه صــورت منظــم و بســیار ســاده صــورت مــی گیــرد و 
دانــش آمــوز مــی توانــد بیــن مطالــب علمــی و واقعیتهــای موجــود 
رابطــه روشــنی برقــرار نمایــد و ایــن امــر درک و فهــم او را از پدیده 
هــای علمــی و دنیــای واقعــی افزایــش مــی دهــد و دانــش آمــوز 
مــی توانــد بــا دیــد روشــنتری بــه بررســی راه حــل هــای مختلــف 
ــی  ــه راه ــا ب ــب راه حــل ه ــا ترکی ــردازد و ب ــورد مســائل بپ در م
ــش  ــد و تفکــر خــالق خــود را افزای ــو بپردازن ــد و ایدهــای ن جدی
دهــد. بــه عــالوه، معلــم در مــدل آموزشــی بایبــی، دانــش آمــوزان 
را در مسیر تفسیر یافتهها و تبیین دستاوردهاي خود به سویی هدایت 
میکند که بتوانند با گسترش درک و فهم خویش، آموختههاي جدید 
را در شرایط جدید به کار گیرند و به ارزشیابی فعالیتهاي یادگیري 
بپردازند و به آنها فرصت و قدرت بحث در گروه را میدهد که در 
این فرایند آنهــا توانایی الزم براي تجزیه و تحلیل و ارزیابی عقاید، 
اندیشههاي خود و دیگران را کسب میکنند کــه ایــن امــر بــه نوبه 

ــه آنها میشود ]9[. خــود باعث افزایش میزان تفکر نقادان
بایــد توجــه داشــت پژوهــش حاضــر همچــون هــر پژوهشــی بــا 

ــر روی  ــوده اســت. ایــن مطالعــه تنهــا ب ــرو ب محدودیتهایــی روب
دانشــآموزان دختــر دوره دوم متوســطه شــهر تبریــز انجــام شــد. 
لــذا قــدرت تعمیــم یافتــه هــای پژوهــش بــه ســایر نمونــه هــا را 
کاهــش مــی دهــد. از دیگــر محدودیتهــای پژوهــش مــی تــوان 
بــه نمونــه گیــری هدفمنــد و اســتفاده از طــرح نیمــه آزمایشــی به 
جــای اســتفاده از طــرح تمــام آزمایشــی اشــاره کــرد. عــدم انجــام 
پیگیــری نیــز از جملــه محدودیتهــای اساســی ایــن پژوهــش بــود.  

نتیجه گیری
ــی  ــری اثربخش ــه برت ــه ب ــا توج ــی، ب ــدی کل ــع بن ــک جم در ی
مــدل آموزشــی بایبــی بــر پــرورش تفکــر نقادانــه و تفکــر خــالق 
دانــش آمــوزان اســتفاده از  ایــن روش تدریــس بــه دلیــل شــواهد 
ــا  ــود؛ ب ــه می ش ــتری توصی ــاط بیش ــا احتی ــدک ب ــی ان پژوهش
ایــن حــال، بایســتی اهمیــت برگــزاری دوره هــای آمــوزش ایــن 
ــت  ــم و تربی ــوزه تعلی ــان ح ــان و متخصص ــه معلم ــرد ب رویک
توضیــح داده شــود. پیشــنهاد مــی شــود ســایر محققــان عالقمنــد 
ــش را در  ــن پژوه ــث در ای ــورد بح ــوع م ــوزه، موض ــن ح ــه ای ب
ــر در  ــن ت ــا پایی ــر و ی ــی باالت ــن دانشــآموزان مقاطــع تحصیل بی
ــه ای متشــکل از پســران انجــام  ــر روی نمون ســایر شــهرها و ب
دهنــد و از ســایر طرحهــای آزمایشــی بــا نمونــه گیــری تصادفــی 
اســتفاده کننــد. همچنیــن، تأثیــر مداخلــه مــورد بحــث را پیگیــری 
نماینــد تــا میــزان ثبــات نتایــج در طــول زمــان مشــخص شــود.  

سپاسگزاری
ــه حاضــر برگرفتــه از پژوهــش مصــوب شــورای تخصصــی  مقال
پژوهشــی دانشــگاه آزاد اســالمی تبریــز مــورخ 98/2/31 بــه کــد 
اخــالق شــماره IR.IAU.TABRIZ.REC.1399.174 میباشــد. 
نویســندگان بــر خــود الزم مــی بیننــد از کلیــه شــرکت کننــدگان 

در ایــن پژوهــش تقدیــر و تشــکر بــه عمــل آورنــد.
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