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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 خــاق 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 خــاق دانــش آمــوزان دختــر دوره دوم متوســطه
انجــام شــد.
روش کار :جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش نیمــه آزمایشــی (پیــش آزمــون -پسآزمــون بــا گــروه گــواه) در برگیرنــده کلیــه دانشــآموزان
دختــر دوره دوم متوســطه شــهر تبریــز در ســال تحصیلــی  1398-99بــود کــه تعــداد  60دانشآمــوز بــا اســتفاده از روش نمونــه گیــری
خوشــه اي چندمرحلــه اي و در دســترس انتخــاب و بــه طــور تصادفــی در ســه گــروه ( 20نفــر بــرای هــر گــروه) جایگزیــن شــدند .هــر
ســه گــروه پرسشــنامه ارزیابــی مهــارت تفکــر خــاق کارتــر ( )2009و آزمــون تفکــر انتقــادي واتســون -گلیــرز را بــه عنــوان پیشــآزمون
تکمیــل کردنــد و پــس از اتمــام هشــت جلســه  60الــی  90دقیقــه ای مــدل آموزشــی بایبــی و هشــت جلســه  60الــی  90دقیقــه ای مــدل
آموزشــی گانیــه (هــر یــک هفتـهای دو جلســه بــه مــدت  4هفتــه) پرسشــنامه هــای مذکــور توســط گروههــا تکمیــل شــد .دادههــا بــا
اســتفاده از تحلیــل کواریانــس تــک متغیــره در نــرم افــزار  SPSS.15تحلیــل شــدند.
یافتــه هــا :هــر دو الگــوی آموزشــی بایبــی و مــدل آموزشــی گانیــه بــر تفکــر نقادانــه و تفکــر خــاق 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
نقادانــه و تفکــر خــاق تاثیــر بیشــتری داشــتند (.)p>0/001
نتیجــه گیــری :بــا توجــه بــه برتــری اثربخشــی مــدل آموزشــی بایبــی بر پــرورش تفکــر نقادانــه و تفکــر خــاق دانش آمــوزان اســتفاده
ازايــن روش تدریــس بــه دلیــل شــواهد پژوهشــی انــدک بــا احتیــاط بیشــتری توصیــه ميشــود؛ بــا ایــن حــال ،بایســتی اهمیــت برگــزاری
دورههــای 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
شــود کــه از طریــق آنهــا دانــش آمــوزان قابلیــت هــاي چگونــه

آموختــن را از طریــق نظــم فکــري بیاموزنــد و در زندگــی روزمــره
خــود بــه کار برنــد [ .]1تفکــر 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 درك کــردن دســت مــی یابنــد [ .]2بــه بیان
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خــاق 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
( ،)1393تاثیــر روش تدريــس بایبــی را در رشــد يادگيري و خالقيت
دانــش آمــوزان پســر پايــه ســوم متوســطه مــدارس دولتــي نشــان
دادنــد [ Suciati .]10و همــکاران ( ،)2015نیــز نشــان دادنــد کــه
الگــوی تدریــس پنــج مرحلهــای بایبــی ،خالقیــت دانــش آمــوزان
دارای ســطوح مختلــف تحصیلــی را افزایــش مــی دهــد [.]1
عــاوه بــر روش بایبــی از دیگــر روش هایــی کــه بــه نظــر
مــی رســد در تقويــت مهارتهــای تفكــر دانــش آمــوزان نقــش
دارد ،الگــوی آموزشــی گانیــه اســت .در الگــوي گانيــه اجــزاء
تشــكيل دهنــدة تمــام آمــوزش هــا در پنــج دســته قابليــت هــاي
يادگيــري تقســيم بنــدي مــي شــوند و بــراي هريــك از قابليــت
هــاي پنــج گانــه ،وجــود دو دســته از شــرايط درونــي و بيرونــي
ضــروري اســت .بــراي تحقــق هريــك از قابليــت هــا بــه تبــع
شــرايط درونــي و بيرونــي رويدادهــاي آموزشــي را پيشــنهاد مــي
كننــد كــه ايــن رويدادهــاي آموزشــي شــامل نــه مرحلــه بــه شــرح
زیــر اســت :جلــب توجــه؛ مطلــع ســاختن از اهــداف آموزشــي؛
فراخوانــي يادگيريهــاي گذشــته؛ ارائــة مــواد آموزشــي؛ ارائــة
راهنمــاي يادگيــري؛ آزمــون عملكــرد؛ ارائــة بازخــورد در ارتبــاط بــا
صحــت عملكــرد؛ ارزيابــي عملكــرد؛ ترغيــب و تســهيل يــادآوري
و انتقــال يادگيــري [ .]11در 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 تفكــر خــاق 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
خــاق نیــز مطالعــه ای صــورت نگرفتــه اســت و تحقیقــات اخیــر
بــه بررســی کارآمــدی ایــن روش تدریــس بــر خالقیــت دانــش
آمــوزان پرداختــه انــد [ .]1،10بــه عــاوه ،درخصــوص مقایســه
اثربخشــی الگــوی آموزشــی بایبــی و گانیــه بــر تفکــر نقادانــه
و تفکــر خــاق دانــش آمــوزان در ســطح متوســطه پژوهشــی
صــورت نگرفتــه اســت و نیــاز بــه انجــام مطالعــات بیشــتری بــرای
مشــخص ســاختن الگــوی تدریــس انتخابــی دانــش آمــوزان بــه
منظــور ارتقــای ســطح تفکــر نقادانــه و تفکــر خــاق احســاس
میشــود؛ لــذا ،پژوهــش حاضــر بــا هــدف مقایســه اثربخشــی
الگــوی آموزشــی بایبــی و الگــوی آموزشــی گانیــه بــر تفکــر
نقادانــه و تفکــر خــاق دانــش آمــوزان دختــر دوره دوم متوســطه

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
بــا پيشــرفت روزافــزون دانــش و فنــاوري و جريــان گســتردة
اطالعــات ،دانــش آمــوزان نيازمنــد یادگیــری مهارتهايــي هســتند
كــه بــه كمــك آن همــگام بــا توســعة علــم و فنــاوري گام بردارند.
لــذا ،نظــام آمــوزش و پــروش بایســتی بــه پــرورش دانــش آموزانی
بپــردازد كــه بتواننــد بــا تفكــري خــاق 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 [ .]4تفکــر خــاق بــه آن نــوع
فعاليــت فکــري اشــاره دارد كــه بــه حــل مشــکالت و مســائل
ســخت و حــل نشــده مــی پــردازد و یــا بــراي مســائل حــل
نشــده گذشــته راه حــل هــاي جدیــدي مــی یابــد؛ بــه طــوری
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
تغییــر جهــت نظامهــای آموزشــی از ارائــه برنامــه هــای صرفــا
آموزشــی بــه برنامــه هــای تربیــت تفکــر خــاق و تفکــر
نقادانــه بایســتی بــا تغییــر محتــوای روش هــای یادگیــری
ســنتی بــه اســتفاده از الگوهــای آموزشــی نویــن همــراه باشــد
[ .]6يكــي از روش هــاي آموزشــي نوینــی كــه در ســالهای
اخیــر توجــه کارشناســان حــوزه تعلیــم و تربیــت را بــه خــود
جلــب کــرده الگــوي طراحــي آموزشــي بايبــي يــا همــان E5
 (E5 Instructional Design Modelاســت کــه يكــي از مــوارد
اســتفاده آن ،پــرورش مهارتهــای تفكــر خــاق و نقادانه اســت [.]1
ايــن روش تدريــس پيامدهــاي يادگيــري را بــراي دانــش آمــوزان
بــا ســطوح شــناختي متفــاوت ،افزايــش مــي دهــد و دربرگیرنــده
پنــج مرحلــه فعالســازي ،اكتشــاف ،شــرح دادن ،شــرح و بســط و
ارزشــيابي اســت [ .]7چرخــه تدریــس مــورد اســتفاده در الگــوي
آموزشــي  E5بــه گونهــای اســت کــه ابتــدا دانشــآموزان از طریــق
یــک فعالیــت ســاده یــا بحــث دربــاره آن برانگیختــه و ســپس
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 [ .]8مطالعــات
اخیــر کارآیــی مــدل طراحــي آموزشــي بایبــی را بــر تفکــر نقادانــه
(مهارتهــاي تحليــل ،اســتنباط ،ارزشــيابي ،اســتدالل اســتقرايي و
اســتدالل قياســي) مــورد تاییــد قــرار داده انــد []6،9؛ در حالــی
کــه در خصــوص بررســی کارآیــی ایــن روش آموزشــی بــر تفکــر
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توضیــح داده شــد .مــدل آموزشــی بایبــی و مــدل آموزشــی گانیــه
در مــدارس توســط معلمــان درس زیســت شناســی بــه دلیــل
تســط آنهــا بــر تدریــس درس مربوطــه انجــام شــد و محققــان
در اجــرای آمــوزش نقشــی نداشــتند .مباحــث تدریسشــده زیســت
شناســی در هــر پایــه تحصیلــی یکســان بــود و بــه منظور یکســان
ســازی تدریــس ،برنامــه ای از مباحــث و فصــول مشــخصی از
درس زیســت شناســی بــه معلمــان بــرای تدریــس  4هفتــه ای
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
در پژوهــش توســط دانــش آمــوزان و قیــم آنــان تکمیــل شــد
و معلمــان بــه دانــش آمــوزان و قیــم آنهــا اطمینــان دادنــد کــه
نتایــج پرسشــنامه هــا محرمانــه خواهــد بــود .گــروه هــای مــورد
بررســی پیــش از شــروع جلســه اول کالس (پیشآزمــون) و پــس
از پایــان جلســه آخــر کالس (پسآزمــون) بــه صــورت گروهــی،
ابــزار پژوهشــی را تکمیــل کردنــد .اطالعــات در ایــن پژوهــش بــه
وســیله ابزارهــای زیــر گــردآوری شــد:
پرسشــنامه ارزیابــی مهــارت تفکــر خــاق .ایــن پرسشــنامه

انجــام شــد.
روش کار
ایــن پژوهــش نیمــه آزمایشــی ،بــا اســتفاده از طــرح پیــش آزمون-
پسآزمــون بــا گــروه گــواه انجــام شــد .جامعــه آمــاری ایــن
پژوهــش دربرگیرنــده کلیــه دانــش آمــوزان ( 42281نفــر) دختــر
دوره دوم متوســطه شــهر تبریــز در ســال تحصیلــی  1398-99بود.
بــا توجــه به اینکــه در طرحهــاي آزمایشــی و نیمــه آزمایشــی براي
افزایــش اعتبــار درونــی ،در هــر یــک از گروههــا حداقــل بایســتی
 15نفــر حضــور داشــته باشــند [ ،]13در ایــن پژوهــش تعــداد 60
دانشآمــوز از ســه پایــه تحصیلــی دهــم ،یازدهــم و دوازدهــم بــا

اســتفاده از روش نمونــه گیــری خوشــه اي چنــد مرحلــه اي و در
دســترس بــه عنــوان نمونــه آمــاری انتخــاب شــدند .بدیــن ترتیــب
کــه از بیــن نواحــی پنجگانــه آمــوزش و پــرورش شــهر تبریــز
تعــداد  2ناحیــه بــه صــورت تصادفــی انتخــاب شــد و از هــر ناحیــه
تعــداد  1مدرســه بــه صــورت تصادفــی مشــخص شــدند و از هــر
مدرســه تعــداد  3کالس بــه صــورت تصادفــی انتخــاب شــد .در
نهایــت ،از میــان دانشــآموزان ایــن  6کالس بــه صــورت تصادفــی
از هــر کالس  20نفــر انتخــاب شــده و در ســه گــروه جایگزیــن
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
خــاق پایینتــر از دانــش آمــوزان پســر اســت [.]14
معیارهــای ورود بــه پژوهــش عبــارت بودنــد از تحصیــل در مقطــع
دبیرســتان؛ جنســیت دختــر؛ نداشــتن ســابقه مــردودی؛ عــدم
دریافــت مــدل آموزشــی بایبــی و مــدل آموزشــی گانیــه قبــل
از ورود بــه پژوهــش و یــا دریافــت ســایر مــدل هــای آموزشــی
همزمــان؛ در حالــی کــه عــدم موافقــت بــرای شــرکت در پژوهــش
و همچنیــن عــدم تکمیــل پرسشــنامه و عــدم حضــور در  2جلســه
پیاپــی معیارهــای خــروج از پژوهــش را تشــکیل مــی دادنــد.
بــهمنظــور انتخــاب نمونــه و اجــرای پژوهــش ،پــس از اخــذ کــد
اخــاق ( ،)IR.IAU.TABRIZ.REC.1399.174صــدور مجــوز
از ســوی دانشــگاه آزاد تبریــز و موافقــت مســئولین ذیربــط بــه
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.
ســپس ،روش و چگونگــی اجــراي کار بــراي تــک تــک آنهــا

توســط  Carterدر ســال  2009بــرای ســنجش تفکــر خــاق
ســاخته شــده اســت و از  20ســوال و  3مولفــه تشــخیص تفــاوت
(ســواالت  ،)1-6پیداکــردن نمــاد حــذف شــده (ســواالت )7-14
و پیــدا کــردن ارتبــاط دیاگــرام (ســواالت  )15-20تشــکیل شــده
اســت کــه در یــک طیــف لیکــرت پنــج درجــه ای (=1هیــچ،
=5همیشــه) نمرهگــذاری میشــود .نمــرات ایــن پرسشــنامه در
دامنــه ای بیــن  20تــا  100قــرار مــی گیرنــد [2009( Carter .]4؛
بــه نقــل از ســلیمانپور عمــران و علیــزاده ، )1399 ،در مطالعــه
خــود پایایــی کل پرسشــنامه را بــا اســتفاده از روش ضریــب آلفــای
کرونبــاخ  0/89دســت آورد [ .]4ســلیمانپور عمــران و علیــزاده
( ،)1399نیــز پایایــی کل پرسشــنامه بــه وســیله روش همســانی
درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــای کرونبــاخ  0/85گــزارش کردند
[ .]4در ایــن پژوهــش اﻋﺘﺒﺎر محتوایــی کیفــی پرسشــنامه ارزیابــی
مهــارت تفکــر خــاق توســط  4ﻧﻔﺮ از اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه تبریــز در طی
دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و پایایــی کل پرسشــنامه
توســط روش همبســتگی درونــی بــا محاســبه کرونبــاخ ضریــب
آلفــای کرونبــاخ  0/70بــه دســت آمــد.
پرسشــنامه تفکــر انتقــادي واتســون -گلیــرز -فــرم الــف .ایــن
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ســعی ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ راهنماییﻫﺎي ﺧﻮد داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي
ﻋﻤﻴﻖﺗﺮ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ؛  .4ﺷﺮح و ﺑﺴﻂ :در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ یافتــهﻫﺎي ﺧﻮد و ﺳﺎﻳﺮ اﻓـﺮاد را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ارﺗﺒﺎط
ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اراﺋﻪ ﺷﺪه را دریابنــد و ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ
ﺑـﺎ ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ را در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺗﺪاﻋﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت
ذﻫﻨﻲ ﺑـﻴﻦ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﻨﺪ؛  .5ارزشــیابی :در
آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺧﻮاﺳﺘﻪ شــد ﺗﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎي ﺧـﻮد را
در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎي واﻗﻌﻲﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ [ .]7در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﻋﺘﺒﺎر
ﻣﺤﺘﻮايــی کیفــی ﺟﻠﺴﺎت الگــوی آموزشــی بایبــی توســط  4ﻧﻔﺮ از
اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه تبریــز در طــی دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم
اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ.
الگــوی آموزشــی گانیــه .ایــن الگــو براســاس راهنمــای آموزشــی
 ،)2016( Milgram & Davidovitchبــه دانــش آمــوزان گــروه
آزمایشــی دوم طــی هشــت جلســه  60الــی  90دقیقــه ای (هفتهای
دو جلســه بــه مــدت  4هفتــه) بــه صــورت گروهــی آمــوزش داده
شــد [ .]12در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺟﻠﺴﺎت داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي درس
ﺟﺪﻳـﺪ ﻣﺮاﺣﻞ نــه ﮔﺎﻧﺔ گانیــه را ﺑﻪ زﻳﺮ ﺷﺮح ﻃﻲ ﻛﺮدﻧﺪ .1 :جلــب
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
دانــش آمــوزان و برداشــت هــای آنهــا دقــت نمــوده و ایــرادات
احتمالــی را اصــاح نمــود؛  .2آگاه کــردن یادگیرنــده از اهــداف
آمــوزش .هــدف اصلــی ایــن مرحلــه انجــام آزمایشــات علمــی بــود
و ایــن جلســه بــه نحــوه انجــام آزمایشــات و بازخــورد در ایــن
خصــوص اختصــاص یافــت؛  .3فراخوانــی یادگیریهــای گذشــته.
معلــم یادگیریهــای گذشــته دانــش آمــوزان را و ســایر آزمایــش
هایــی کــه آنهــا یــاد گرفتــه و مــی توانســتند درســت انجــام دهند،
را یــادآوری کــرد از دانــش آمــوزان خواســت بــا اشــارهای کــه او
بــه آزمایشــات مــی کنــد نحــوه انجــام آنهــا را بیــان کننــد.4 .
ارائــه محرکهــا .معلــم بــا ارائــه کلیــدواژه هــا دانــش آمــوزان را بــا
آزمایــش هــا آشــنا کــرد و پــس از آشــنا شــدن بــا آنهــا ،دانــش
آمــوزان بــه تمریــن آزمایشــات پرداختنــد .معلــم از تــک تــک
دانــش آمــوزان خواســت تــا پــای تابلــو آمــده آزمایــش را انجــام
داده و اشــکاالت را برطــرف کننــد؛  .5راهنمایــی یادگیرنــدگان .در
تمــام مراحــل قبــل معلــم دانــش آمــوزان را راهنمایــی کــرد تــا
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

پرسشــنامه توســط  Watson & Glaserدر ســال  1980بــرای
ســنجش تفکــر نقادانه ســاخته شــده اســت و دارای  80ســئوال و 5
مولفــه مهــارت اســتنباط (ســئواالت  ،)1-16شناســایی مفروضــات
(ســئواالت  ،)17-32اســتنتاج (ســئواالت  ،)33-48تعبیــر و تفســیر
(ســئواالت  )49-64و ارزشــیابی (ســئواالت  ،)65-80اســت .دامنــه
نمــرات ایــن پرسشــنامه بیــن  0تــا  80قــرار دارد و بیشــترین نمــره
هــر آزمودنــی در هــر بخــش  16میباشــد ،بــه طــوری کــه بــه هــر
پاســخ صحیــح در ایــن پرسشــنامه نمــره یــک و بــه هــر پاســخ
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  ،)54متوســط ( )59-54و قــوی ( )80-60قــرار
گیرنــد .در تقســیم بنــدی نمــرات در هــر بخــش بــرای طبقــۀ
ضعیــف ،متوســط و قــوی بــه ترتیــب نمــرۀ  11 ،10و 16-12در
نظــر گرفتــه مــی شــود [ .]15کاویانــی مهــر و همــکاران (،)1394
در پژوهشــی ثبــات پرسشــنامه را بــه وســیله روش بازآزمایــی در
فاصلــه  8هفتــه بــر روی  34نفــر  0/81محاســبه کردنــد [ .]16در
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﻋﺘﺒﺎر محتوایــی کیفــی پرسشــنامه تفکــر انتقــادي
توســط  4ﻧﻔﺮ از اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه تبریــز در طــی دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و پایایــی کل پرسشــنامه توســط روش
همبســتگی درونــی بــا محاســبه کرونبــاخ ضریــب آلفــای کرونبــاخ
 0/71بــه دســت آمــد.
الگــوی آموزشــی بایبــی .ایــن الگــو براســاس راهنمــای
آموزشــی بایبــی ( ،)2009بــه دانــش آمــوزان گــروه آزمایشــی اول
طــی هشــت جلســه  60الــی  90دقیقــه ای (هفت ـهای دو جلســه
بــه مــدت  4هفتــه) بــه صــورت گروهــی آمــوزش داده شــد []7؛
چنانچــه ،در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺟﻠﺴﺎت داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي درس
ﺟﺪﻳـﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﺔ ﺑﺎﻳﺒﻲ را ﺑﻪ زﻳﺮ ﺷﺮح ﻃﻲ ﻛﺮدﻧﺪ .1 :ﻓﻌﺎلﺳﺎزي:
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﺘﺪا ﻣﻴﺰان اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع درس
ﺟﺪﻳﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ارائــه ﺳئــواﻟﻲ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ در زﻣﻴﻨﺔ
اﻫﻤﻴـﺖ و ﻛـﺎرﺑﺮد ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪﻳﺪ مــورد بحــث ،تفکــر داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ و وادار ﺑﻪ توجــه بــه موضــوع ﺷﺪﻧﺪ؛  .2اﻛﺘﺸﺎف :در مرحله
دوم از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﻲ از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﺎﻳﺶ
ﻳﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺪاﻧﻲ اﻃﻼﻋﺎت را در زﻣﻴﻨﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻤﻊآوري ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻨﻈـﻮر از اﻃﻼﻋـﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ
و اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار کردنــد و در ﭘﺎﻳﺎن معلــم ﺧﻼﺻﻪاي
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي داﻧﺶآﻣﻮزان را ﻳﺎدداﺷﺖ کــرد؛  .3ﺗﻮﺿﻴﺢ دادن :در ایــن
ﻣﺮﺣﻠﻪ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺧﻮد را در
زﻣﻴﻨﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻛﻼس ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪﻫـﺎ
و ﺗﺠـﺎرب ﺧـﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﺑﺎ دﻻﻳﻞ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ .لذا ،ﻣﻌﻠﻢ
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طــی دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم ﻣﻮرد
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ.
در ایــن پژوهــش ســطح معنــی داری  0/05در نظــر گرفتــه شــد
و دادههــای بــا اســتفاده از روشهــای آمــار توصیفــی (درصــد،
فراوانــی ،میانگیــن و انحــراف معیــار) و آمــار اســتنباطی (آزمــون
کای دو و تحلیــل کواریانــس تــک متغیــره) در نرمافــزار SPSS
نســخه  15مــورد تجزیــهو تحلیــل قــرار گرفتنــد.

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؛
 .7ارائــه بازخــورد در صــورت عمکــرد صحیــح .در ایــن جلســه
دانــش آمــوزان بــا مقایســه آزمایــش خــود بــا نوشــته کتــاب نوعــی
بازخــورد آنــی دریافــت کردنــد .در گوشــه ســمت چــپ کتــاب
گزینــه هایــی جهــت ارائــه بازخــورد قــرار گرفــت کــه معلــم بــا
توجــه بــه عملکــرد دانــش آمــوزان و اســتفاده از جمــات توصیفــی
بــه ارائــه بازخــورد پرداخــت؛  .8ســنجش عملکــرد .در ایــن مرحلــه
دانــش آمــوزان آزمایــش هــای انجــام داده و اشــکاالت برطــرف
شــد؛  .9بهبــود یــادداری و انتقــال .در ایــن مرحلــه از دانــش آموزان

یافته ها
در ایــن پژوهــش  60دانــش آمــوزان دوره دوم متوســطه دختــر در
ســه پایــه تحصیلــی مختلــف (دهــم ،یازدهــم و دوازده) شــرکت
کردنــد کــه در (جــدول )1وضعیــت ســنی دریافــت کننــده مــدل
آموزشــی بایبــی و مــدل آموزشــی گانیــه و گــواه بــا یکدیگــر
مقایســه شــده انــد.

خواســته شــد تــا آزمایشــهای جدیــدی را در خانــه طراحــی ،اجــرا و
ارائــه دهنــد [ .]12در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮايــی کیفــی ﺟﻠﺴﺎت
الگــوی آموزشــی گانیــه توســط  4ﻧﻔﺮ از اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه تبریــز در

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

درصد

گروه

مدل آموزشی بایبی

 16-15ساله
 17-16ساله
 18-17ساله

4
11
5

20
55
25

مدل آموزشی گانیه

 -16-15ساله
 17-16ساله
 18-17ساله

3
7
10

15
35
50

گواه

 -16-15ساله
 17-16ساله
 18-17ساله

10
3
7

50
15
35

p

*0/421

*مجذور کای دو p>0/05

( .)p<0/05میانگیــن و انحــراف معیــار متغیرهــای تفکــر خــاق
و تفکــر نقادانــه در دانــش آمــوزان دختــر دوره دوم متوســطه در
گروههــای مــورد مطالعــه در (جــدول )2درج شــده اســت.

چنانچــه در (جــدول )1مالحظــه میشــود براســاس نتایــج آزمــون
مجــذور کای مــی تــوان بیــان داشــت کــه میــان گروههــای
دریافــت کننــده مــدل آموزشــی بایبــی و مــدل آموزشــی گانیــه
و گــواه بــه لحــاظ ســنی تفــاوت معنــی داری وجــود نــدارد

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

تفکر خالق

تفکر نقادانه

پیشآزمون

پسآزمون

انحراف معیار ±میانگین

انحراف معیار ±میانگین

مدل آموزشی بایبی

26/90±1/58

54/93±2/70

مدل آموزشی گانیه

26/35±2/23

48/45±2/98

گواه

26/80±1/96

25/40±3/15

مدل آموزشی بایبی

28/85±1/81

46/30±1/21

مدل آموزشی گانیه

28/80±1/70

39/60±3/26

گواه

29/10±1/78

28/75±3/27

گروه
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در متغیرهــای تفکــر خــاق ( )p=0/986 ،F=0/014و تفکر نقادانه
( )p=0/916 ،F=5/102تأییــد شــد .همگنــی ماتریــس کواریانــس
نیــز بــا اســتفاده از آزمــون ام باکــس بــا مقــدار 0/134 ،F=41/584
= pمــورد تأییــد قــرار گرفــت .مفروضــه همگنی شــیب رگرســیون
بــا اســتفاده از محاســبه مقــدار  Fتعامــل بیــن متغیــر همپــراش و
مســتقل در متغیرهــای تفکــر خــاق ()p=0/925 ،F=229/665
و تفکــر نقادانــه ( )p=0/816 ،F=83/026تأییــد گردیــد .نتایــج
حاصــل از آزمــون تحلیــل کواریانــس تــک متغیــره بــرای بررســی
تفــاوت متغیرهــای تفکــر خــاق و تفکــر نقادانــه در گروههــای
دریافــت کننــده مــدل آموزشــی بایبــی و گــواه در (جــدول )3درج
شــده اســت.

چنانچــه در (جــدول )2مالحظــه میشــود ،پــس از اجــرای مــدل
آموزشــی بایبــی و مــدل آموزشــی گانیــه میانگیــن نمــرات دانــش
آمــوزان دوره دوم متوســطه دختــر در متغیــر تفکــر خــاق و تفکــر
نقادانــه از مرحلــه پیــش آزمــون بــه پــس آزمــون در گروههــای
آزمایشــی افزایــش یافــت کــه نشــاندهنده افزایــش ســطح نمــرات
متغیرهــای مذکــور اســت؛ امــا بــرای مشــخص ســاختن تفــاوت
بیــن تاثیــر گروههــای دریافــت کننــده مــدل آموزشــی بایبــی و
مــدل آموزشــی گانیــه و گــواه از تحلیــل کواریانــس تــک متغیــره
اســتفاده شــد .نرمــال بــودن توزیــع نمــرات و همگنــی واریانــس
هــای متغیرهــای تفکــر خــاق و تفکــر انتقــادی بــه ترتیــب بــا
اســتفاده از آزمونهــای شــاپیرو ویلــک بــا مقــدار  p<0/05و لویــن

جدول  .3نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره برای بررسی تفاوت متغیرهای تفکر خالق و تفکر نقادانه در گروههای دریافت کننده مدل آموزشی بایبی و گواه
متغیر

تفکر خالق

تفکر نقادانه

مراحل ارزیابی

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

پیشآزمون

31/574

1

31/574

3/884

0/057

گروه

8342/601

1

8342/601

1026/148

0/001

خطا

284/551

35

8/130

کل

72309/00

40

پیشآزمون

3/767

1

3/767

0/434

0/514

گروه

3094/513

1

3094/513

356/492

0/001

خطا

303/816

35

8/680

کل

59779/00

40

ضریب اتا

0/267

0/111

توان آماری

1

1

p<0/05

داریــم.
نتایــج حاصــل از آزمــون تحلیــل کواریانــس تــک متغیــره بــرای
بررســی تفــاوت متغیرهــای تفکــر خــاق و تفکــر نقادانــه در
گروههــای دریافتکننــده مــدل آموزشــی گانیــه و گــواه در
(جــدول )4درج شــده اســت.

پــس از وارد کــردن متغیرهــای هــم تغییــر نیــز نتیجــه تــک
متغیــره معنیــداری بــا توجــه بــه نمــره متغیرهــای تفکــر خــاق
(=0/267 ،F)35،1(=1026/148 ،p=0/001ضریــب اتــا) و تفکــر
نقادانــه (=0/111 ،F)35،1(=356/492 ،p=0/001ضریــب اتــا)
در بیــن گروههــای دریافتکننــده مــدل آموزشــی بایبــی و گــواه

جدول  .4نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره برای بررسی تفاوت متغیرهای تفکر خالق و تفکر نقادانه در گروههای دریافت کننده مدل آموزشی گانیه و گواه
متغیر

تفکر خالق

تفکر نقادانه

مراحل ارزیابی

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

پیشآزمون

135/234

1

135/234

1/773

0/192

گروه

65/736

1

65/736

0/862

0/046

خطا

2669/454

35

76/270

کل

55854/00

40

پیشآزمون

951/053

1

951/053

6/306

0/017

گروه

165/152

1

165/152

1/095

0/020

خطا

2669/454

35

150/835

کل

1027661/00

40

ضریب اتا

0/024

0/030

توان آماری

0/147

0/175

p<0/05
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بــا ایــن حــال ،همچنــان مشــخص نیســت کــه کــدام گــروه (مــدل
آموزشــی بایبــی یــا مــدل آموزشــی گانیــه) نمــرات باالتــری را در
متغیرهــای تفکــر خــاق و تفکــر نقادانــه بــه دســت آورده اســت.
لــذا ،از آزمــون بونفرونــی بــرای مقایســه تعقیبــی در متغیرهــای
مذکــور اســتفاده شــد کــه نتایــج حاصــل از آن در (جــدول  )5درج
شــده اســت.

پــس از وارد کــردن متغیرهــای هــم تغییــر نیــز نتیجــه تــک
متغیــره معنــی داری بــا توجــه بــه نمــره متغیرهــای تفکــر خــاق
(=0/024 ،F)35،1(=0/862 ،p=0/046ضریــب اتــا) و تفکــر
نقادانــه (=0/030 ،F)35،1(=1/095 ،p=0/020ضریــب اتــا) در
بیــن گروههــای دریافــت کننــده مــدل آموزشــی گانیــه و گــواه
داریــم.

ی مدل آموزشی بایبی یا مدل آموزشی گانیه و گواه
جدول  .5نتایج آزمون بونفرونی برای مقایسه متغیرهای تفکر خالق و تفکر نقادانه در گروهها 
متغیر

تفکر خالق

گروهها

مدل آموزشی بایبی
مدل آموزشی گانیه

تفکر نقادانه

مدل آموزشی بایبی
مدل آموزشی گانیه

تفاوت میانگین

خطای استاندارد

سطح معناداری

مدل آموزشی گانیه

5 /728

0/943

0/001

گواه

28/974

0/937

0/001

گواه

23/246

0/943

0/001

مدل آموزشی گانیه

6/681

1/024

0/001

گواه

17/594

1/017

0/001

گواه

10/914

1/023

0/001

تدریــس پنــج مرحلــه ای بایبــی ،خالقیــت دانــش آمــوزان دارای
ســطوح مختلــف تحصیلــی را افزایــش مــی دهــد [ .]1روش
تدریــس بایبــی معلــم بــا طــرح ســؤاالت چالــش برانگیــز عالقــه
و کنجــکاوی دانــش آمــوزان را تحریــک مــی کنــد و بــه دانــش
آمــوزان فرصــت تفکــر بیشــتر و عمیــق تــر در ابعــاد مختلــف
موضــوع را فراهــم مــی نمایــد و دانــش آمــوزان بــرای یافتــن
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
و متفاوتــی را بــرای پاســخ بــه ســؤال مدنظــر قــرار دهنــد تــا
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
غنیســازی تفکــر خــود پرداختــه و اندیشــه هــای جدیــدی را در
زمینــه موضــوع ارائــه نمایــد .همچنیــن ایــن روش ظرفیتهــای
ذهنــی فــرد و بعــد ابتــکار و ســیالی اندیشــه فــرد را افزایــش
مــی دهــد [ .]8در نتیجــه ،تفکــر عالــی و قــدرت تفکــر نوآورانــه
و خــاق 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
متوســطه موثــر اســت .ایــن یافتــه پژوهــش حاضــر بــا نتایــج
مطالعــات اميرتيمــوري و همــکاران ( ،)1393مبنــی بــر اثربخشــی
مــدل طراحــي آموزشــي بایبــی بــر تفکــر نقادانــه (مهارتهــاي

چنانچــه در جــدول  5مالحظــه میشــود ،بیــن تأثیــر مــدل
آموزشــی بایبــی و مــدل آموزشــی گانیــه بــر تفکــر خــاق
و تفکــر نقادانــه در دانشــآموزان دوره دوم متوســطه تفــاوت
معنــاداری وجــود دارد ()p=0/001؛ بدیــن معنــا کــه نــه تنهــا
بیــن تأثیــر مــدل آموزشــی بایبــی و مــدل آموزشــی گانیــه نســبت
بــه گــروه گــواه در متغیرهــای تفکــر خــاق و تفکــر نقادانــه
تفــاوت معنــاداری وجــود دارد ( ،)p=0/001مــدل آموزشــی
بایبــی در مقایســه بــا مــدل آموزشــی گانیــه تاثیــر بیشــتری در
متغیرهــای تفکــر خــاق و تفکــر نقادانــه در دانشــآموزان دوره
دوم متوســطه دارد.
بحث
ایــن پژوهــش بــا هــدف مقایســه اثربخشــی الگــوی آموزشــی
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 خــاق دانــش آمــوزان دختــر دوره دوم متوســطه
موثــر اســت .ایــن یافتــه پژوهــش بــا نتایــج مطالعــه احمــدي
و همــکاران ( ،)1393همســو میباشــد کــه تاثیــر روش تدريــس
بایبــی را در رشــد يادگيــري و خالقيــت دانــش آمــوزان پســر
پايــه ســوم متوســطه مــدارس دولتــي نشــان دادنــد [ .]10بــه
عــاوه بــا نتایــج پژوهــش  Suciatiو همــکاران ( ،)2015از ایــن
بابــت همســو اســت کــه الگــوی بایبــی را بــر روی خالقیــت
دانــش آمــوزان مــورد تاییــد قــرار دادنــد و نشــان دادنــد الگــوی
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اهــداف آموزشــی را بــه طــور واضــح و شــفاف بــرای فراگیرنــدگان
توضیــح مــی دهــد و ﻣﺤﺘـﻮا و ﻣﻬﺎرتﻫﺎ درون ﭼﺎرﭼﻮﺑﻲ از داﻧﺶ
ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه درك ﺷﺪه قــرار دارد ،ﻣﻌﻠـﻢ ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﻣﻨﻈﻮر
از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﻴﻦ ﮔﺎمﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻲﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ و
اراﺋـﻪ ﻣـﻮاد آﻣﻮزﺷـﻲ ،زﻣﻴﻨﻪســاز رشــد خالقیــت ﻣﻲﺷﻮد و از ﮔﺎم
ارائــه راﻫﻨﻤﺎي یادگیــری ﺑﺮاي ﻏﻨﻲﺳﺎزي خالقیــت و ﻓﻌﺎلﺳﺎزي
ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن اســتفاده مــی کنــد .ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن داﻧﺶآﻣﻮزان نیــز در
ﺟﺮﻳﺎن آمــوزش و ارﺗﺒـﺎط داﺷـﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ داﻧﺶ ﻗﺒﻠﻲ ﺿﻤﻦ
اﻓﺰاﻳﺶ کیفیــت ﺗﺪرﻳﺲ و اراﺋﻪ آﻣـﻮزش ،بــه اﻓﺰاﻳﺶ تفکــر خــاق
در داﻧﺶآﻣﻮزان کمــک مــی کنــد [.]12
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
مشــاهده نشــد .در تببیــن ایــن یافتــه اشــاره بــه گامهــای ادراک
انتخابــی در مــدل آموزشــی گانیــه ضــروری بــه نظــر مــی رســد.
معلــم در گام ادراک انتخابــی ،اطالعــات جدیــدی را بــه شــکلی
موثــر بــه دانــش آمــوزان ارائــه مــی دهــد .بــه طــوری کــه معلــم
طیــف متنوعــی از مــواد آموزشــی و محــرک هــای مرتبــط بــا
مفاهیمــی کــه مــی خواهــد انتقــال دهــد را شناســایی کــرده و
در فراینــد آمــوزش از آنهــا اســتفاده مــی کنــد .لــذا ،معلــم بــرای
ارتقــای تفکــر نقادانــه دانــش آمــوزان ،اطالعــات را بــه شــکل
منطقــی و بــه روشــی ســاده متناســب بــا درک و فهــم دانــش
آمــوزان ســازماندهی مــی کنــد و تنوعــی از ابزارهــا و ســبکهای
مختلــف همچــون ارتبــاط بصــری ،راهنمایــی کالمــی و یادگیــری
فعــال را بــرای یادگیــری آنهــا بــه کار مــی گیــرد ،چــرا کــه هــر
دانــش آمــوز ســبکهای یادگیــری متفــاوت و منحصــر بــه فــرد
خــود را دارد ،در عیــن حــال ،معلــم در ایــن گام تفکــرات و باورهای
فراگیــران را نیــز بــه چالــش فــرا مــی خوانــد و آنهــا را تشــویق
مــی کنــد تــا پرس ـشهای مناســب بپرســند و اطالعــات مربــوط
را جم ـعآوری کننــد .ســپس تفکــر آنهــا را دســتهبندی کــرده و
بــا منطــق اســتدالل مــی کنــد تــا دانــش آمــوزان در پایــان بــه
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
گام فرصــت تــاش مــداوم بــرای بررســی هــر بــاور یــا شــکل
مفروضــی از دانــش در پرتــوی شــواهد پشــتیبان و نتایــج بعــدی
آن توســط معلمــان بــه واســطه پرسشــگری بــه دانــش آمــوزان
داده مــی شــود کــه ایــن امــر نیــز در افزایــش تفکــر نقادانــه نقــش
مهمــی دارد [.]11

تحليــل ،اســتنباط ،ارزشــيابي ،اســتدالل اســتقرايي و اســتدالل
قياســي) [ ]6و جاهــدی و همــکاران ( Qing ،)1397و همــکاران
( )2010و  ،)2011( Acishمبنــی بــر تاثیــر مثبــت مــدل آموزشــي
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
اساســا یادگیــری تفکــر نقادانــه از طریــق توانایــی مشــارکت
در بحثهــا و اعمــال مرتیــط بــه گــروه ایجــاد مــی شــود و لــذا
فراگیرانــی کــه بــا مــدل آموزشــی بایبــی آﻣﻮزﺷﯽ دﯾﺪه اﻧﺪ در ایــن
زمینــه ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ عمــل مــی کنند ،چرا کــه در اﯾﻦ ﻣﺪل ،ابتــدا ﻣﻮﺿﻮع
ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و دانــش آمــوزان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ،
ﺳﭙﺲ ،آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ درﺑﺎره آن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
ﻓﺮاﮔﯿﺮان در ﺣﯿﻦ ﺑﺤﺚ از اندیشــه هــای خــود ﺑﺎ ذﮐﺮ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ
ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و اﺻﻮل ﻋﻠﻤﯽ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد
آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻻزم
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 تدريــس بایبــی یادگیرنــده ،خــاق 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 خــاق دانــش آمــوزان دختــر دوره دوم
متوســطه موثــر اســت .ایــن یافتــه پژوهــش حاضــر بــا نتایــج
مطالعــه  ،)2016( Milgram & Davidovitchمبنــی بــر تاثیــر
روش آمــوزش گانیــه بــر تفكــر خــاق در آمــوزش عالــي همســو
اســت [.]12
ﻣﻬﻢتریــن عامــل اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ اﻟﮕﻮي تدریــس ﮔﺎﻧﻴﻪ بــه ﺑﺮ تفکر خالق
داﻧﺶآﻣﻮزان را مــی تــوان بــه گامهــای جلــب توجــه ،ﻣﻄﻠﻊ ﻛﺮدن 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 اﻳﻨﻜﻪ اﻃﻼﻋﺎت از ﺣﻮاس بــه
ﺣﺎﻓﻈـﺔ ﺣﺴـﻲ و ﺳـﭙﺲ بــه ﺣﺎﻓﻈﺔ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻓﻌﺎل ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
معلــم ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ راﻫﺒﺮدﻫﺎﻳﻲ ،خالقیــت یادگیرنــدگان را تحریــک
مــی کنــد .ﻣﻌﻠﻢ در ایــن روش تدریــس ﻓﺮض نمــیﻛﻨﺪ کــه
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻫﺪفﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ را از قبــل مــی داﻧﻨﺪ .بلکــه ﻣﻌﻠﻢ
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محدودیتهایــی روبــرو بــوده اســت .ایــن مطالعــه تنهــا بــر روی
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.

مطابــق بــا مهمتریــن یافتــه ایــن پژوهش مشــخص شــد کــه مدل
آموزشــی بایبــی در مقایســه بــا مــدل آموزشــی گانیه تاثیر بیشــتری
در افزایــش تفکــر خــاق و تفکــر نقادانــه در دانــش آمــوزان دوره
دوم متوســطه دارد .بــا توجــه بــه اینکــه مطالعــه مشــابهی کــه
کارآیــی اثربخشــی مــدل آموزشــی بایبــی بــا مــدل آموزشــی گانیه
را بــر تفکــر خــاق و تفکــر نقادانــه مقایســه کرده باشــد ،مشــاهده
نشــد؛ لــذا پژوهشــگر بــه بررســی نتایــج تحقیقاتــی مــی پــردازد
کــه تاثیــر مــدل آموزشــی بایبــی بــا مــدل آموزشــی گانیــه را بــر
تفکــر خــاق و تفکــر نقادانــه نشــان داده باشــند .بــرای مثــال،
نتایــج ایــن پژوهــش همراســتا بــا نتایــج تحقیقــات  Suciatiو
همــکارن ( ]1[ ،)2015و احمــدي و همــکاران ( )1393مبتنــی بــر
تاثیــر الگــوی تدریــس پنــج مرحلــه ای بایبــی بــر خالقيــت دانــش
آمــوزان اســت [ ]10و بــا نتایــج اميرتيمــوري و همــکاران ( )1393و
جاهــدی و همــکاران ( ،)1397مبنــی بــر اثربخشــی مــدل طراحــي
آموزشــي بایبــی بــر تفکــر نقادانــه از ایــن بابــت همراســتا مــی
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
در مــورد مســائل بپــردازد و بــا ترکیــب راه حــل هــا بــه راهــی
جدیــد و ایدهــای نــو بپردازنــد و تفکــر خــاق خــود را افزایــش
دهــد .بــه عــاوه ،معلــم در مــدل آموزشــي بایبــی ،دانــش آمــوزان
را در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ و ﺗﺒﯿﯿﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮﯾﯽ ﻫﺪاﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش درك 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 ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻘﺎﯾﺪ،
اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎي ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان را ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ کــه ایــن امــر بــه نوبه
خــود ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﻔﮑﺮ نقادانــه آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد [.]9
بایــد توجــه داشــت پژوهــش حاضــر همچــون هــر پژوهشــی بــا

نتیجه گیری
در یــک جمــع بنــدی کلــی ،بــا توجــه بــه برتــری اثربخشــی
مــدل آموزشــی بایبــی بــر پــرورش تفکــر نقادانــه و تفکــر خــاق
دانــش آمــوزان اســتفاده ازايــن روش تدریــس بــه دلیــل شــواهد
پژوهشــی انــدک بــا احتیــاط بیشــتری توصیــه ميشــود؛ بــا
ایــن حــال ،بایســتی اهمیــت برگــزاری دورههــای آمــوزش ایــن
رویکــرد بــه معلمــان و متخصصــان حــوزه تعلیــم و تربیــت
توضیــح داده شــود .پیشــنهاد مــی شــود ســایر محققــان عالقمنــد
بــه ایــن حــوزه ،موضــوع مــورد بحــث در ایــن پژوهــش را در
بیــن دانشــآموزان مقاطــع تحصیلــی باالتــر و یــا پاییــن تــر در
ســایر شــهرها و بــر روی نمونــه ای متشــکل از پســران انجــام
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
مقالــه حاضــر برگرفتــه از پژوهــش مصــوب شــورای تخصصــی
پژوهشــی دانشــگاه آزاد اســامی تبریــز مــورخ  98/2/31بــه کــد
اخــاق شــماره  IR.IAU.TABRIZ.REC.1399.174میباشــد.
نویســندگان بــر خــود الزم مــی بیننــد از کلیــه شــرکت کننــدگان
در ایــن پژوهــش تقدیــر و تشــکر بــه عمــل آورنــد.
تضاد منافع
نویســندگان ایــن پژوهــش هیــچ گونــه تضــاد منافعــی را گــزارش
نکردند.
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