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بررسی تأثیر روش تدریس کاوشگری در درس تاریخ بر مهارتهای فراشناختی دانش آموزان
تاریخ ارسال9911-40-40 :

ستاره موسوی9

تاریخ پذیرش9911-99-40 :

چکیده
پژوهش حاضرر با هد بررسری تأثیر روش تدریس کاوشرگری در درس تاریخ بر مهارتهای فراشرناختی صورت
گرفته اسرر  .در این پژوهش از روش نیمه تجربی و طرح پیش آزمون و پس آزمون از گروه کنترل و آزمایش
گرفته شرد .جامعه آماری شرام کلیۀ دانشآموزان پسرر و دختر ،دوره دوم آموزش متوسر ۀ نیری شرهرستان
شرهرضا از شهرستان های استان اصههان بوده جه انتخا نمونه با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای ابتدا
از بین دبیرسرتان های مختل شرهررضرا ،ند دبیرستان مشخر گردیدپ سبس با کنترل مترییرهای جمعی
شررناختی ،مدارس کنترل و آزمایش انتخا شرردند .در نهای  65نهر در گروه آزمایش و  65نهر در گروه کنترل
قرار گرفتند .برای جمع آوری دادهها ،پرسشنامههای مهارتهای فراشناختی در 4حوز ،شام  :آگاهی فراشناختی،
راهبرد فراشرناختی  ،برنامه ریزی و بررسی خود تنییمی ،مورد استهاده قرار گرفته اس  .پایایی این پرسشنامه
با استهاده از آزمون آلهای کرونباخ  0/19محاسبه گردیده اس  .در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلی دادههای
حاصر از پرسرشرنامه در دو س ح توصیهی و استنباطی از نرم افزار آماری  SPSS91استهاده شده اس  .نتایج
حاص از پژوهش نشان داد که روش تدریس کاوشگری درس تاریخ بر مهارتهای فراشناختی (آگاهی فراشناختی،
راهبرد فراشناختی  ،برنامه ریزی و بررسی خود) تاثیری معنادار دارد.
واژگان کلیدی :روش تدریس ،درس تاریخ ،کاوشگری ،مهارتهای فراشناختی

 - 1دانش آموخته دکتری برنامه ریزی درسی ،آموزگار مقطع ابتدایی اصفهان setarehmousavi@gmail.com
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مقدمه
در نیام آموزش و پرورش و برنامۀ درسرری ملی در حال حاضررر ،دورر نیری آموزش متوسر ه به دو دوره
تقسیم می گردد که عبارتند از :دورر اول آموزش متوس ۀ نیری (پایۀ ههتم تا نهم)پ دورر دوم آموزش متوس ۀ
نیری(پایۀ دهم تا دوازدهم) .دورر دوم آموزش متوس ۀ نیری(دبیرستان ها) از اهمی ویژه ای در رشد و تعالی
فراگیران برخوردار اس پ را که زمینۀ شک گیری شخصی و رشد همه جانبه افراد در این دوره فراهم میشود.
به اعتقاد برخی صاحبنیران این دوره ،مناسبترین فرص برای تحصی و یادگیری و سرآغاز رشد استعدادهای
نوجوان اس (صافی ،9931 ،ص.)901
در واقع هد اصرررلی آموزش و پرورش ایجاد یادگیری در دانش آموزان اسرر و یادگیری نوعاز مسرررتلزم
اسررتهاده از فرایندهایی نییر برنامه ریزی ،به کارگیری دانش ،نیارت و تنییم و تأم اسر که این مؤلهه ها در
حوزه فراشناخ قرار دارد(آزودو.)1001 ،1
داوینگ 9و همکاران( )1001معتقدند که فراشناخ شام شناخ پیرامون گونگی تحلی تهکر ،این که گونه
نتایج از تحلی اسرتنتا میگردد ،واین که گونه آنچه آموخته شرده اسر به عم در میآید ،نیز میباشد .در
ند دهۀ اخیر م العۀ فراشناخ و تاثیر آن در انجام دادن تکالی متهاوت مدرسه ،مورد توجه پژوهشگران واقع
شررده اسر  .پژوهشها نشرران می دهد که عملکرد تحصرریلی نه تنها به دانش افراد بسررتگی دارد ،بلکه به عوام
دیگری نیز نییر آگاهی از راهبردهای گوناگون یادگیری ،گونگی بهرهگیری از این دانش طی انجام دادن تکالی
نیز مربوط می شرود .فراشناخ از جمله متریرهایی اس که با عملکرد تحصیلی و متریرهای مرتب با آن راب ه
دارد .فراشناخ با درک م لب و یادگیری راب ۀ مثب دارد و فرایندهای کنترل و بازبینی فراشناختی با یکدیگر
ارتباط تعاملی دارند .بنایراین شررناخ شررخر از تواناییهایش و آگاهی از راهبردهای شررناختی و فراشررناختی،
باعث بهبود یادگیری و افزایش عملکرد تحصریلی میشود(آگوس -برادی1006 ،4پ کوریال ،ماین و ناسینسون،6
1005پ پرفک و شرروارتز1004 ،5پ آرتینو1003 ،1پ برادفورد و اسررتیو1003 ،3پ نوس1003 ،1پ حیدر و ناجبی،90
.)1003
2 - Azevedo R
3 - Downing, K., Kwong, T., Chan, S., Lam, T. and Downing
4 -Agust-Brady
5 -Korial, Maayan & Nussionson
6 -Perfecy & Schwartz
7 -Artino
8 -Bradford & stove
9 -Knouse
10 -Haidar & Najabi
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بخش عمده ای از ضرع افراد در مهارت های فراشرناخ ناشری از نوآ آموزش و پرورشی اس که آن ها
دریاف نموده اند .امروزه مدارس و دانشرگاه ها به دلی رشد سریع حی ۀ علوم انسانی و افزایش حجم اطععات،
تاکید خود را بر انتقال محتوی قرار داده اند .این تاکید باعث شرده که توانایی دانش آموزان در مهارتهای اساسی
اندیشه ،مانند استدالل و قضاوت و ارزشیابی کاهش یابد.
م العات نشان می دهد که در اغلب مدارس دانش آموزان الش فکری انتقادی با موضوعات درسی ندارند
و برای رشرد و توسرعه توانایی استدالل عقعنی که در زندگی پی چیده و مدرن امروزی مورد نیاز اس  ،کمکی به
آنها نمی شود(گودلد و کیتینگ ،99ص ،9114 ،50پ  ،9119 ،91ص .)36کاری 99در مقاله ای می نویسد« :اغلب
معلمان تاریخ به دلی اینکه زمینه مناسررب علمی ندارند ععقه مند به دانسررتن پاسررخ های صررحیح شرراگردان
هسرتند .بنابراین قاب درک اس که آموزش روش های علمی به عنوان یک مجموعه از مهارت های فکری ،یک
اشتیاق رها شده محسو می شود»(بوردن و ویلیام ،9113 ،94ص .)190در این زمینه کارا )9111( 96می گوید:
طبق نیر کارشررناسرران رفتار دانش آموزان در ح مسررمله و مهارتهای تهکر نشرران دهندر عقب افتادگی در این
زمینه اس و متاسهانه این مسأله در همه س وح آموزش مشهود می باشد (هاشمیان نژاد ،9939 ،ص.)93
آموزش سنتی مبتنی بر علوم انسانی آنگونه که انتیار می رود باعث افزایش مهارت های س ح باالی تهکر
نمی شود(هالبرن ،9111 ،95ص.)14
گرایش به الگوهای آموزش سنتی ناشی از این تصور اس که مربیان باید محتوای آموزش را پوشش داده یا
دانش آموزان را برای آینده آماده کنند .ععوه بر این مربیان به الگوهای آموزشی فعال از جمله بحث کعسی ،ح
مساله همیارانه و فعالی های مبتنی بر پژوهش ،به دلی نیاز به زمان بیشتر در مقایسه با روش سخنرانی ،کمتر
ععقه نشان می دهند ،در حالی که این الگوها دانش آموزان را روی گونگی کاربرد دانش علمی برای پاسخ به
سوال های مهم ،متمرکز می کنند(الجان و دیکارلو ،1005 ،91ص.)93یکی از این الگوهای اثربخش در حوزه
آموزش تاریخ ،روش تدریس کاوشگری اس .

11 Goodlad &Keting
12 paul
13 Carre
14 Burden & Williams
96 Cara
16 Halpern
17 Lujan & Dicarlo
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روش تدریس کاوشگری ،بر تصورات خاص درباره یادگیری و یادگیرنده پایهگذاری میشوند (ویک فیلد،93
 ،9115ص39پ به نق از وندی و الم ،1001 ،91ص.)990
در این رویکرد دانشآموز ععوه بر دستیابی به حقایق علمی ،نگرش و روش علمی را نیز میآموزند .به جای
انگیزه های بیرونی بر انگیزه های درونی تأکید شده و تعّام بین دانشآموزان با یکدیگر و با معلّم به صورت دو
جانبه در جریان اس (ابیلی ،9935 ،ص46پ به نق از ادیب باقری و افاض  ،9910 ،ص.)33
در این روش ،رشد تهکّر علمی دانشآموز هد یادگیری اس  .همچنین به علّ ارتباط فعالیّ های آموزشی
به زندگی واقعی شاگردان و توجّه به تهکّر در فرآیند یادگیری ،روح پژوهشگری و انتقاد در آنان پرورش مییابد(یانگ
و همکاران  ،1006 ،10ص .)910در راستای نشان دادن اهمی روش تدریس کاوشگری و حوزه فراشناخ به
مهمترین پژوهشهای داخلی و خارجی مرتب اشاره می شود:
پیشینه
ان تاناروانگ،تاتونگ ویوئن یانگ )1091(19در تحقیقی به بررسرری مهارتهای فراشررناخ دانش آموزان در
درک مههوم انرژی هسرته ای در دوره متوس ه پرداختند .یافته های حاص از مصاحبه نشان دادند که اکثر دانش
آموزان نمی توانند مههوم و هد از انرژی هسرته ای را توضریح و توصی کنند و فق تعداد کمی از آنها توصی
نمودند که گونه فکر می کنند و گونه انرژی هسته ای را یاد می گیرند(یادگیری گونه یادگرفتن).
عوام موثر در رشررد آگاهی درباره فرایندهای یادگیری و راهبردهای فراشررناختی  ،عبارت از ویژگی های
محتوا ،دانش اموزان ،فراینردهای یادگیری ،روش های تدریس و عادتهای دانش آموزان می باشرررد و ععوه بر این
مؤلهه های فرهنگی و زمینه ای به طور موثر بر ادراکات فراشررناخ دانش آموزان درباره مههوم انرژی هسررته ای
تاثیر می گذارد.
رافائع )1091(11نشران داد که بین آگاهی فراشناختی موقعیتی دانش آموزان و تکلی و فعالی یادگیری ارتباط
وجود دارد و آگاهی فرا شناختی همچنین با خود تنییمی و رشد رویکردهای نوشتاری فردی ارتباط دارد.
بار وک وابورا  )1099(19گزارش کردهاند که روش تررردریس کررراوشگری تأثیر معنیداری در پیشرف تحصیلی
دانررشآموزان در درس فریزیک داشرته اس و باعث افزایش فهم دانشآموزان در درس فیزیک شده اس  .طبق
نتایج تحقیق ابدیسرا و گتاین  ،)1091( 14روش کاوشگری در مقایسه با روش سخنرانی ،بیشترین تأثیر را بررررر
18 Wake Field
19 Wendy & Lam
21 Yang et all

21 - Chantharanuwong, Thathong, Yuenyon
22 - Raffaella

23 - Barchok& Abura
24 - Abdisa& Getinet
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پیررشرف تررحصیلی دانشآموزان داشته اس  .نورال و اسکات )9111( 16گزارش کردهاند کره روش کراوشگری
تأثیر بسزایی بر افزایش تواناییهای تحلیلی فراگیران دارد و تأثیرات روش کاوشگری مستمر و پویا بوده و پس از
گذش زمان باقی مانده اس  ،همچنین روش کررراوشگری در رشرررد شرررناختی و مهارتی فراگیران مؤثر اس .
هید ،استابرگ و نوستران  )1001(15بیان داشته اند الگوی کاوشگری از آن جایی که روی رشد یادگیری دانش
آموزان تاکید دارد و فراگیر محور اس فراگیران را به سم یادگیری خود تنییمی هدای می کند .هم نین
ریو و هالوسریک )1001(11نشران داده اند .در الگوی کاوشرگری فراگیران از نیر یادگیری و ساخ دانش ،خود
اهدافی را تنییم می کنند که این امر منجر به بهبود و افزایش خود تنییمی در آنان می شود.
تمرکز اصرلی و پژوهش ،بابایی ،شرریهی و خدا پرسر ( )9911در دو بخش و در پاسرخ به دو سوال بود :نخس
اینکه آموزش تاریخ ،به عنوان یکی از راههای تربی شهروندی و در کنار سایر امور ،در زمانۀ کنونی ،باعث تربی
شرهروندانی با این ویژگیها خواهد بود :واقعگرا ،ندجانبهنگر ،صبور ،تحلیلگر ،پرسشگر ،اه تردید ،اه تعام ،
اخعق محور ،آمرادر ترییر عقاید خود ،منتقد ،اسرررتداللخواه و اسرررتداللآور ،دقیق و ریزبین ،اه من ق .دوم:
آموزش دانش تاریخ،در دانشرگاهها و موسرسرات آموزش رسمی ،دارای الشهایی اس مانند :متن گریزی ،عدم
ایجاد فهم تاریخی در متربی ،تعصرربگرایی در متون تاریخی ،گریز از آموزش فلسررهۀ تاریخ .از اینرو ،پیشررنهاد
میشود که آموزش درس تاریخ در مدارس در تمامی رشتهها ،ععوه بر افزایش کمّی ،مورد بازنگری کام و مجدد
قرار گیرد ،روشهرای علمی و آکادمیک تاریخ خوانی و تاریخ نویسررری مورد توجه قرار گیرند ،آشرررنایی با کتب
تراریخی دسررر اول و تعرام با مورخان مشرررهور کشررروری و جهانی ،تمرکز بر تحلی من قی رواب تاریخی،
کاربردیسازی دانش تاریخ در زندگی متربیان مورد توجه بیشتر نیام آموزشی کشور قرار گیرد.
یافتههای پژوهش ،علی نیا( )9911بیانگر اهمی نقش مهارتآموزی در تهکرات مورخ بزرگی اسرر که ععوه بر
بُنیان نهادن پارادایمی جدید در تاریخنگاری ،نخسرررتین دورر کارورزی و کارآموزی رشرررتۀ تاریخ را در دوازدهم
جوالی  9316میعدی راهاندازی کرد.
نتایج پژوهش قادری و همکاران( )9915نشرران داد ،دانشآموزان و معلمان تاریخ نسررب به آموزش ابعاد تاریخ
محلی اسرتان ،نگرش مثبتی دارند .ازنیر دانش آموزان ،تاریخچه سریاسی بیشترین و تاریخچه اقتصادی کمترین
اهمی آموزشری را نسب به بقیه ابعاد دارند .معلمان تاریخ ،آموزش تاریخچه فرهنگی  -اجتماعی را مهمترین و
آموزش تراریخچه اقتصرررادی را کماهمی ترین بُعد از بین ابعاد تاریخ محلی اسرررتان برآورد کردند .همچنین در
25 - Noral&Scott
26 - Heid,Estabrook & Nostrant
27 - Reeve & Halusic
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خصرروص دیدگاههای معلمان و دانشآموزان درباره اهمی آموزش تاریخ محلی در برنامه درسرری تاریخ میتوان
بنابر ضرررورت پداگوژیکی ،درک و شررناخ محی زندگی خود ،برآورده شرردن نیازهای روحی افراد ،تقوی روح
میهنپرسرتی ،بازنمایی و حه اصرال و هوی بومی و توسرعۀ همه جانبه جامعه اشاره کرد .معلمان تاریخ برای
تدریس تاریخ محلی ،روش یاددهی–یادگیری مشررارکتی ،روش یاددهی–یادگیری مشرراهدهای ،روش یاددهی–
یادگیری پژوهش محور ،روش نق حکایات تاریخی توسرر معلم(تاریخشررهاهی) و تدریس با اسررتهاده از منابع
الکترونیکی را پیشنهاد دادند.
یارمحمدی و همکاران( )9916نشان دادند که آموزش به شیور کاوشگری بر تهکر انتقادی تاثیری مثب و معنادار
دارد.
شرریور آموزشرری کاوشررگری نسررب به روش معمول ،باعث افزایش مهارتهای بالینی و رضررایتمندی دانشررجویان
پرسرتاری می گرددپ لذا به نیر می رسد ،که این روش آموزشی برای آموزش استدالل بالینی و رویه های عملی
روشی موثر و مهید باشد( محمودی و همکاران.)9914 ،
پژوهش جعهری ثانی و همکاران( )9919نشررران داد که تدریس کاوشرررگری علمی بر رشرررد دانش فراشرررناخ
دانشآموزان به طورکلی در هر سه مولهه ی دانش شخر ،دانش تکلی و دانش راهبرد تاثیر داشته اس .
براسرراس نتایج به دسر آمده از نتایج تحقیق امین یزدی و آمنه عالی( )9919آشررکار گردید که دانش آموزان،
معلمان تعامل گرا در مقایسه با دانش آموزان معلمان مداخله گر از مهارت های فراشناختی باالتری برخوردارند.
همچنین بین فراشناخ دانش آموزان و نمرر پیشرف تحصیلی آنان ،راب ه مثب و معنادار وجود دارد.
نتایج تحقیق دیگری بیانگر آن اسر کرررره روش کاوشرگری ،نسب به ح مسمله ،موجب رشد بیشتر نگرشها
میشود (کلبادینژاد .)9933 ،در زمینه روش تدریس کاوشگری ،قاضی ( )9939و زمانی ( ،)9935به این نتیجه
رسریدهاند که آموزش کاوشگری بر خعقی و پیشرف تحصیلی تأثیر مثب داشته اس  .بررررراساس تررررحقیق
کرررریوانفر و نصررراصررههانی ( ،)9930روش تدریس کاوشررگری در افزایش یادگیری و نگرش دانشآموزان پیش
دانشگاهی در مبحث اصر لوشراتلیه در درس شریمی ،نسب به رویکرد انتقالی ،از اثر بخشی بیشتری برخوردار
بوده اسر (آرر برزین .)9931 ،جهاندیده ( ،) 9919در تحقیق خررررود گررررزارش کرررررده که تدریس به شیوه
کاوشگری مؤثرتر از روش همیاری در پرورش خعقی در مورد عام انع ا پذیری مریباشد.
عسرکرانی()9931نشران داد :کتا های درسی تاریخ اگر ه از مهم ترین وسای آموزشی در دوره مورد بررسی
بوده اندپ لیکن کاستی هایی هم داشته اند .پایبندی معلمان به روش های سنتی ،روا باستانگرایی افراطی و روند
رو به فزونی دخال دول در امر آموزش تاریخ ،از مهمترین موانعی بوده که به آموزش م لو این درس آسیب
رسانده اس .
ملکی( )9934به این نتیجه دس یاف که آموزش راهبردهای یادگیری شناختی در درس فیزیک ،بسیار
موثر اس پ بنابراین ،ععقه مندان به درس فیزیک هنگام استهاده از راهبردهای شناختی در یادگیری درس فیزیک،
عملکرد بهتری داشتند .از آنجا که کاربس سازه فراشناخ در طراحی و اجرای روشهای تدریس می تواند زمینه
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ساز بهبود مهارتهای فکری م لو  ،پرورش فراگیران خعق و پیشرف تحصیلی باشد(رافائع1091،پمگا،)1090 ،13
به ععوه به دلی اینکه تحقیقات نشان داده اند که بسیاری از یادگیرندگان تواناییهای فراشناخ محدودی
دارند(امینی و همکاران )9919 ،و حتی بسیاری از معلمان از روشهای تدریس کارآمد تسهی کنندر مهارتهای
فراشناخ فراگیران ،اطعآ ندانیندارند(آزدو1001،11پالیس1009،90پاسچراوهمکاران1005،99پساگور،)9111،91
لذا به نیر می رسد که بررسی ارتباط و تاثیر انواآ روش ها والگوهای آموزشی بر رشد مهارت های فراشناختی از
اهمی خاصی برخوردارباشد .ازطرفی با توجه به نقش مهارتهای فراشناختی در بهبود پیشرف تحصیلی فراگیران
و با توجه به نقش روشهای نوین تدریس ون کاوشگری در توسعۀ خعقی و عملکرد تحصیلی ،و کم توجهی به
کیهی آموزش تاریخ از سویی دیگر ،هد از تحقیق حاضر ،بررسی تاثیر روش تدریس کاوشگری در درس تاریخ
بر مهارتهای فراشناخ دانش آموزان اس .
فرضیه های پژوهش:
 -9روش تدریس کاوشرررگری در درس تاریخ بر میزان مهارت آگاهی فراشرررناختی دانش آموزان پایه دهم
متوس ه شهرضا اصههان تاثیری معنادار دارد.
 -1روش تدریس کاوشررگری در درس تاریخ بر میزان مهارت راهبرد فراشررناختی دانش آموزان پایه دهم
متوس ه شهرضا اصههان تاثیری معنادار دارد.
 -9روش تدریس کاوشرگری در درس تاریخ بر میزان مهارت برنامه ریزی دانش آموزان پایه دهم متوس ه
شهرضا اصههان تاثیری معنادار دارد.
 -4روش تدریس کاوشگری در درس تاریخ بر میزان مهارت بررسی خود تنییمی ،دانش آموزان پایه دهم
متوس ه شهرضا اصههان تاثیری معنادار دارد.
روش پژوهش
روش پژوهش حاضر ،نیمه تجربی با در نیر داشتن گروه آزمایش و کنترل و اجرای پیش آزمون و پس
آزمون میباشد .تحقیق آزمایشی ،نقشه یا طرح از پیش تعیین شده ای اس که به کمک آن گونگی اجرای

28 - Magno C
29 - Azevedo
30 - Ellis
31 - Schraw et al
32 - Sagor
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متریرمستق و نحوه انتخا گروههای پژوهشی تعیین می شود و عمده ترین نقش آن کنترل اس (پعنوکعرک
و همکاران ،1003 ،ص 911پ کرسول 94و پعنوکعرک ،1001 ،ص .)11-51
در این پژوهش روشهای تدریس کاوشگری به عنوان متریر مستق و مهارتهای فراشناختی به عنوان متریر
وابسرته می باشرند .با توجه به هد کلی پژوهش که عبارت اس از تعیین میزان اثر روش تدریس کاوشگری بر
مهارتهای فراشناختی وجود یک گروه آزمایشی و یک گروه گواه در این پژوهش از طرح پیش آزمون و پس آزمون
استهاده شده اس .
روش تدریس(کاوشگری) برای گروه آزمایشی به صورت گروهی اجرا گردید .در حالی که گروه کنترل این
روش تدریس را دریاف نکرد ، .پژوهش حاضرررر از نوآ پژوهش نیمه آزمایشررری اسر ر  .از انواآ طرح های نیمه
آزمایشری ،مناسرب ترین طرح برای این پژوهش طرح دو گروهی ناهمسران با پیش آزمون و پس آزمون 96اس .
متداولترین طرح تحقیق نیمه آزمایشری شرام دو گروه اسر  ،95طرح تحقیق نیمه آزمایشی هارگروهی بوده
اس  ،دو گروه آزمایش و دو گروه گواه.
جرامعۀ آماری مورد م العه در این پژوهش عبارت اسررر از :کلیه دانش آموزان پسرررر و دختر پایه دهم
متوس ه(انسانی) شهرستان شهرضا که در سال تحصیلی  9911-13در پایه یازدهم متوس ه(انسانی) مشرول به
تحصری میباشرند .به منیور اینکه نمونۀ انتخا شرده ،معر جامعۀ مورد م العه باشرد ،دبیرستان هایی که با
شررررای خراص دانش آموزان را ثبر نرام می نمایند ،از جامعه آماری حذ شرررد .پس از اجرای پیش آزمون
مهارتهای فراشناختی گروه های آزمایشی با استهاده از روش آموزشی کاوشگری ،تح آموزش قرار گرفته پس از
اتمام طول مدت اجرای برنامه ،مجدداز هر دو گروه ،تح اجرای پس آزمون مهارتهای فراشررناختی قرار میگیرند.
به منیور اطمینان از یکسان بودن مهارتهای فراشناختی گروه ها قب از تدریس به روش کاوشگری ،نتایج اجرای
پیش آزمون از طریق آزمون آماری تحلی واریانس دوراهه تحلی خواهد شد.
ابزار گردآوری دادها  ،شام پرسشنامه مهارتهای فراشناختی بود که این پرسشنامه ،دارای  10عبارت و هار زیر
مقیاس آگاهی ،راهبرد شناختی ،برنامه ریزی و بررسی خود می باشند .برای هر زیر مقیاس  6عبارت اختصاص
داده شده اس  .آزمودنی باید در یک مقیاس هار درجه ای لیکرت( از اصعز تا خیلی زیاد) میزان موافق یا
مخاله خود را با هر یک از عبارات مشخر کند( انی و همکاران ،9115 ،91صر .)1-5هر عبارت از یک تا هار،
نمره گذاری می شود و دامنههای نمره ها از  10تا  30در نوسان اس ( ساالری فر و همکاران ،1099 ،ص.)91
33 Plano Clark
34 Creswell
96 Non- equivalent pretest- posttest controlgroup design

 -2این گروه ها را معموال گروه های دست نخورده می نامند.
37 -O'Neil, Jr, Harold F., Abedi, Jamal
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خرده مقیاسهای این آزمون عبارتند از :ال ) خرده مقیاس آگاهی شام ماده های  ) .91 ،99 ،1 ،6 ،9خرده
مقیاس راهبرد شناختی شام ماده های  ) .91 ،96 ،99 ،1 ،9خرده مقیاس برنامه ریزی شام ماده های ،3 ،4
 .10 ،95 ،91د) خرده مقیاس بررسی خود شام ماده های  (93 ،94 ،90 ،5 ،1عابدی و همکاران ،9115 ،ص.)11
روایی پرسشنامه ،توس انی و عابدی( )9115مورد تایید قرار گرفته همچنین تحقیق ساالری فر و
همکاران( )1099نیز روایی آن را تایید نموده اس  .انی و عابدی( )9115برای تعیین اعتبار ،از روش همسانی
درونی  ،شاخر آلهای کرانباخ استهاده نموده اندپ نتایج نشان داده اس که ضریب آلها برای آگاهی  ،0/13برای
راهبرد شناختی ،0/11برای برنامه ریزی 0/13و برای بررسی خود 0/19گزارش شده اس که بیانگر اعتبار مناسب
این ابزار اس .
برای گرد آوری دادهها ،پس از تائید پرسررش نامۀ مربوطه توس ر اسررتادان محترم و تعیین حجم نمونه و
همچنین تعیین روائی و پایائی پرسرررش نامهها به منیور انتخا دانش آموزان شرررهررضرررا  ،با مراجعه به اداره
کارگزینی آموزش و پرورش شهرضا ،هماهنگی الزم با من قه و آموزش و پرورش صورت گرف  .در پژوهش حاضر
برای تجزیه وتحلی دادههای حاص از پرسشنامه از نرم افزار آماری  SPSS91استهاده شده اس  .مراح اجرای
این روش شام گام های زیر می باشد:
 -9رویا رویی شاگردان با مسمله -1 .گردآوری اطععات و تایید درستی آنها توس دانش آموزان-9 .اجرای
آزمایشری و گردآوری داده های ناشری از آزمایش ،توسر شراگردان -4 .سازماندهی و قاعده بندی راه ح برای
توضریح یک مسرمله ،توسر شراگردان -6 .تحلی فرایند کاوشرگری و تدوین بهترین راهبرد ح مسمله توس
شاگردان.

جدول ( )1توصیف عملي قالب جلسات روش تدریس کاوشگری درس تاریخ
مراحل

موضوع

مرحله یك مشخر کردن مسملهپ

هدف و روش
هدف :رویارویی شاگردان با مسمله.
روش :ایجرراد انگیزه در شررراگردان ،ایجرراد ارتبرراط بین دانش قبلی
شاگردان و موضوآ جدید.

مرحله دو گسترش فرضیهها و اهدا تحقیقپ هدف :گردآوری اطععات و تایید درستی آنها توس دانش آموزان.
روش :بررسرری منابع توس ر دانش آموزان و شررک گیری اکتشررا ،
دانش آموزان یافته ها را با همکعسیها و معلم در میان می گذارند.
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مرحله سه جررمررع آوری اطررععررات و آزمررودن هدف :ارائه فرضیه ها و طرحهای ابتکاری و گردآوری داده های ناشی
پاسخهای مورد نیرپ

از پژوهش توس شاگردان.
روش :دعوت دانش آموزان به مشارک در توضیح و تبیین اکتشافات،
ارائۀ توضریحاتی به وسیلۀ دانش آموزانپ ارائه مهاهیم ،اصول و نیریه
های مرتب توسر معلم ،تشویق دانش آموزان به پیگیری تجاربشان
در طول مرحله کاوش ،معلم و دانش آموزان ،مهاهیم و تجار را برای
توصی و تبیین پدیده ها و پاسخ به سؤاالت اولیه بکار می برند.

مرحله چهار تهسیر کردن اطععاتپ

هدف :سرازماندهی و قاعده بندی راه ح برای توضرریح یک مسمله،
توس شاگردان.
روش :کاربرد مهاهیم ،اصررول تموریهای جدید در یک موقعی جدید
برقراری ارتبراط با تجار دنیای واقعی ،تعمیق درک دانش آموزان از
آموخته های جدید ،تدارک فرص برای مشارک و دفاآ از توضیحات
و تبیینها.

مرحله پنج توسعۀ نتایج یا تعمیمها و آزمودن ،به هدف :تحلی فرایند کاوشرگری و تدوین بهترین راهبرد ح مسمله
کار بردن و اصعح نتایجپ

توس شاگردان
روش :معلم دانش آموزان را دعوت به مشارک

در توضیح و تبیین

اکتشافات مینماید ،بر مبنای توضیحاتی که به وسیله دانش آموزان
ارائه می شودپ معلم مهاهیم ،اصول و نیریه های مرتب را ارائه می
کند .معلم و دانش آموزان مهاهیم وتجار را برای توصی

و تبیین

پدیده ها و پاسخ به سؤاالت اولیه به کار می برند .سنجش دانسته های
دانش آموزان و تدارک بازخورد از فرآیند اکتشا

فراهم می گردد.

یادگیری دانش آموزان از طریق تجربه با ارزشیابی تثبی می شود.
در این پژوهش از آمار توصریهی برای گزارش توصریهی اجرای طرح پزوهش اسررتهاده شررده اس  .در این
راسرتا جداول توزیع فراوانی ،و شراخر های توصیهی میانگین و انحرا معیار مورد استهاده قرارگرفته اس  .در
ارتباط با آمار اسررتنباطی از تحلی کواریانس دو عاملی اسررتهاده شررده اس ر  .کاربرد این روش به منیور در نیر
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گرفتن اثر پیش آزمون و حذ اثر تهاوت های اولیه شرراگردان اسر  .بر ای بررسرری پایایی آزمون از روش آلهای
کرانباخ استهاده شده اس .
یافته های پژوهش (یافته های توصیفي)
فرضیه اول «روش تدریس کاوشگری در درس تاریخ بر میزان مهارت آگاهی فراشناختی دانش آموزان
پایه دوم متوس ه شهرضا اصههان تاثیری معنادار دارد».
پیش فرض های آماری
پیش فرض تساوی واریانس ها
جدول( :)2نتایج آزمون کولموگوروف -اسمیرنوف فرض نرمال بودن مهارت آگاهي فراشناختي
مولهه

آماره k-s-z

س ح معناداری

آماره شاپیرو

س ح معناداری

تجزیه و تحلی

0/156

0/99

0/111

0/40

با توجه به نتایج جدول( )1مشرخر می شرود که پیشفرض نرمال بودن توزیع نمرات آگاهی فراشناختی
تأئید میگردد(.)P ≤0/06
همان ور که نتایج جدول( )1نشان میدهد ،نتایج آزمون لوین ،تساوی واریانس نمرات مولهۀ آگاهی
فراشناختی را ثاب نمود ، .بنابراین ،فرض همسانی واریانس ها تأیید می شود .همانگونه که در جدول مشاهده
میشود ،مقدار  Fبه دس آمده برای آزمون لوین معنی دار نیس و میتوان نتیجه گرف که واریانسها همگون
هستند و آزمون تحلی کواریانس مقدور اس .
جدول ( )3نتایج آزمون لوین برای همساني واریانسها
F
درجه آزادی بین گروهی درجه آزادی خ ا
آگاهی فراشناختی

9

19/04

س ح معناداری
0/96

990

جدول ( )4میانگین وانحراف استاندارد نمرات آزمودنيها در مولفه مهارت آگاهي فراشناختي در
مرحله پیش آزمون و پس آزمون دو گروه
گروه

گواه

پس آزمون

پیش آزمون
میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحرا استاندارد

96/46

9/916

91/11

9/903
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کاوشگری

1/011

94/91

4/994

44/11

اطععات جدول  4میانگین و انحرا اسرتاندارد گروه گواه و کاوشگری در پیش آزمون و پس آزمون را در
مولهۀ آگاهی فراشناختی نشان میدهد .بر اساساین اطععات ،میانگینهای گروه کاوشگری و سنتی ،هر دو پس
از آموزش معلم با روشهای تدریس کاوشگری و سنتی افزایش داشته اس ولی این افزایش در روش کاوشگری،
قاب معحیه بوده اس .
جدول ( )5خالصه نتایج تحلیل کواریانس مربوط به تاثیر دو گروه کاوشگری وگواه بر آگاهي
فراشناختي
مولهه

مجموآ

درجه

میانگین

شاخر آماری

مجذورات

آزادی

مجذورات

پیش آزمون

0/51

9

0/51

گروه

10493/050

9

خ ا

9664/116

901

منابع
قدرت تجزیه
و تحلی

F

س ح
معناداری

0/004

9491/314 10493/050
94/154

مجذور اتا

-

0/009

0/163

0/009

0/556

-

-

با در نیر گرفتن نمرات پیش آزمون به عنوان متریر همبراش (کمکی) ،روش تدریس کاوشگری منجر به
تهاوت معنی دار بین گروه آزمایش وکنترل شده اس ( .)P ≤0/06میزان تاثیر روش تدریس کاوشگری 0/556بوده
اس  .یعنی 0/556درصد واریانس پس آزمون (افزایش آگاهی فراشناختی) مربوط به آموزش معلم با روش تدریس
کاوشگری می باشد .بنابراین ،نتیجه گرفته میشود که روش تدریس کاوشگری بر آگاهی فراشناختی دانش آموزان
مؤثر بوده اس  .در واقع ،نتایج جدول نشان داده اس که بین نمره پیش آزمون آگاهی فراشناختی و نمره پس
آزمون آن ،در دو گروه ،ارتباط معناداری وجود دارد.
جدول ( )6برون داد مربوط به مقایسه نمره مهارت آگاهي فراشناختي مربوط به تاثیر دو گروه
کاوشگری وگواه
گروه

میانگین

انحرا استاندارد

169 Confidence Interval
Upper Bound

Lower Bound

بررسی تأثیر روش تدریس کاوشگری در درس تاریخ بر مهارتهای فراشناختی دانش آموزان
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گواه

91/139

0/601

93/119

95/111

کاوشگری

44/110

0/601

46/300

49/139

همانگونه که در جدول  6-4مشاهده میشود ،پس از تعدی نمرات پیش آزمون ،اثر معنی دار عام بین
آزمودنیهای P <0/06 ،F=9491/314و اتا 0/11 :گروه وجود داش  .نمرات میانگین تعدی شدر مولهۀ آگاهی
فراشناخ پیشنهاد می کند که گروه گواه در مقایسه با گروه کاوشگری ،دارای آگاهی فراشناختی پایین تری
بودند.
فرضرریه دوم پژوهش ،یعنی «روش تدریس کاوشررگری در درس تاریخ بر میزان راهبرد فراشررناختی دانش
آموزان پایه دوم متوس ه شهرضا اصههان تاثیری معنادار دارد».
جدول( :)1نتایج آزمون کولموگورو  -اسمیرنو فرض نرمال بودن زیر مقیاس ها
س ح معناداری
س ح معناداری آماره شاپیرو
آماره k-s-z
مولهه
راهبرد فراشناختی

0/19

0/113

0/60

0/195

با توجه به نتایج جدول( )1مشرخر می شرود که پیشفرض نرمال بودن توزیع نمرات راهبرد فراشناختی
تأئید میگردد(.)P ≤0/06برای بررسرری فرض برابری واریانس ها از آزمون لوین اسررتهاده شررد که همان طور که
مشراهده می شرود مقدار  Pدر جدول لوین بزرگتر از  0/06اسر  ،بنابراین ،فرض همسانی واریانس ها تأیید می
شود.
جدول ( )8نتایج آزمون لوین برای همساني واریانسها
F
درجه آزادی بین گروهی درجه آزادی خ ا س ح معناداری
راهبرد فراشناختی

9

0/005

0/145

990

جدول ( )9میانگین وانحراف استاندارد نمرات آزمودنیها در مهارت راهبرد فراشناختي در مرحله
پیش آزمون و پس آزمون دو گروه گواه و کاوشگری
گروه

پیش آزمون
میانگین

انحراف استاندارد

پس آزمون
میانگین

انحرا استاندارد
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سنتی

94/11

1/451

94/11

1/451

کاوشگری

99/59

9/396

41/046

1/111

اطععات جدول ( )1میانگین و انحرا استاندارد گروه گواه و کاوشگری در پیش آزمون و پس آزمون را در
مولهۀ راهبرد فراشناختی نشان میدهد .بر اساساین اطععات میانگینهای گروه کاوشگری و سنتی هر دو پس از
آموزش معلم با روش تدریس کاوشگری افزایش داشته اس و این افزایش ،قاب معحیه بوده اس .
جدول ( )11خالصه نتایج تحلیل کواریانس مربوط به تاثیر دو گروه کاوشگری و سنتي بر مهارت
راهبرد فراشناختي
مولهه

مجموآ

درجه

میانگین

شاخر آماری

مجذورات

آزادی

مجذورات

پیش آزمون

0/955

9

0/955

گروه

90106/913

9

خ ا

411/991

901

منابع
راهبرد
فراشناختی

F

معناداری
0/030

5619/341 90106/913
4/639

س ح

مجذور اتا

-

0/009

0/159

0/009

0/459

-

-

با در نیر گرفتن نمرات پیش آزمون به عنوان متریر همبراش (کمکی)  ،روش تدریس کاوشگری منجر به
تهاوت معنی دار بین گروه آزمایش وکنترل شده اس ()P ≤0/06میزان تاثیر روش تدریس کاوشگری 0/459بوده
اسر ر  .یعنی 0/459درصرررد واریانس پس آزمون (افزایش راهبرد فراشرررناختی) مربوط به آموزش معلم با روش
تدریس کاوشگری شده بوده اس  .بنابراین از نتایج جدول فوق ،نتیجه گرفته میشود که روش تدریس کاوشگری
بر میزان راهبرد فراشرناختی دانش آموزان موثر بوده اسر  .در واقع نتایج جدول نشران داده اسر که بین نمره
پیش آزمون مهارت راهبرد فراشناختی و نمره پس آزمون آن در دو روش ارتباط معناداری وجود دارد.
جدول ( )11برون داد مربوط به مقایسه نمره مهارت راهبرد فراشناختي مربوط به تاثیر دو گروه
کاوشگری و گواه
گروه

میانگین

انحرا استاندارد

سنتی

99/391

0/133

169 Confidence Interval
Upper Bound

Lower Bound

94/939

99/141

بررسی تأثیر روش تدریس کاوشگری در درس تاریخ بر مهارتهای فراشناختی دانش آموزان
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کاوشگری

41/046

0/133

45/416

41/596

همانگونه که در جدول ( )99مشراهده میشود ،پس از تعدی نمرات پیش آزمون ،اثر معنی دار عام بین
آزمودنیهای  P <0/06 ،F=5619/341و اتا0/13 :گروه وجود داش  .نمرات میانگین تعدی شده مهارت راهبرد
فراشناختی پیشنهاد می کند که گروه گواه در مقایسه با گروه کاوشگری ،دارای مهارت راهبرد فراشناختی پایین
تری بودند.
فرضریۀ سروم پژوهش ،یعنی «روش تدریس کاوشگری در درس تاریخ بر میزان مهارت برنامه ریزی دانش
آموزان پایه دوم متوس ه شهرضا اصههان تاثیری معنادار دارد».
جدول( :)12نتایج آزمون کولموگوروف -اسمیرنوف فرض نرمال بودن مولفه مهارت اعتماد به نفس
مولهه

آماره k-s-z

س ح معناداری

آماره شاپیرو

س ح معناداری

برنامه ریزی

0/135

0/16

0/190

0/45

با توجه به نتایج جدول( )91مشخر می شود که پیشفرض نرمال بودن توزیع نمرات مهارت برنامه ریزی
در دو گروه کاوشرررگری و گواه تأئید میگردد( ، )P ≤0/06بنابراین فرض نرمال بودن پذیرفته می شرررود .برای
بررسری فرض برابری واریانس ها از آزمون لوین استهاده شد .همان طور که مشاهده می شود مقدار  Pدر جدول
لوین بزرگتر از  0/06اس  ،بنابراین فرض همسانی واریانس ها تأیید می شود .مقدار  Fبه دس آمده برای آزمون
لوین معنی دار نیسرر و میتوان نتیجه گرف که واریانسررها همگون هسررتند و آزمون تحلی کواریانس مقدور
اس .
جدول ( )13نتایج آزمون لوین برای همساني واریانسها
F
درجه آزادی بین گروهی درجه آزادی خ ا س ح معناداری
برنامه ریزی

9

1/190

0/019

990

جدول ( )14میانگین وانحراف استاندارد نمرات آزمودنیها در مولفه مهارت برنامه ریزی در مرحله
پیش آزمون و پس آزمون دو گروه گواه و کاوشگری
گروه

پیش آزمون
میانگین

انحراف استاندارد

پس آزمون
میانگین

انحرا استاندارد
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سنتی

94/60

9/519

95/93

9/161

کاوشگری

99/01

9/591

41/01

9/145

اطععات جدول ( )94میانگین و انحرا استاندارد گروه گواه و کاوشگری در پیش آزمون و پس آزمون را
در مهارت برنامه ریزی نشان میدهد .بر اساساین اطععات میانگینهای گروه کاوشگری و گواه هر دو پس از
آموزش معلم با روشهای تدریس کاوشگری و سنتی افزایش داشته اس ولی این افزایش در روش کاوشگری ،قاب
معحیه بوده اس .
جدول ( )15خالصه نتایج تحلیل کواریانس مربوط به تاثیر دو گروه کاوشگری و گواه بر میزان مهارت
برنامه ریزی
مولهه

مجموآ

درجه

میانگین

شاخر آماری

مجذورات

آزادی

مجذورات

پیش آزمون

0/009

9

0/009

گروه

11944/010

9

خ ا

991/115

901

منابع
برنامه ریزی

F

معناداری
0/009

1941/510 11944/010
9/900

س ح

مجذور اتا

-

0/009

0/115

0/009

0/914

-

-

همرانگونه که در جدول ( )96مشررراهده میشرررود ،با در نیر گرفتن نمرات پیش آزمون به عنوان متریر
همبراش (کمکی)  ،روش تدریس کاوشررگری منجر به تهاوت معنی دار بین گروه آزمایش وکنترل شررده اسرر
( .)P ≤0/06میزان تاثیر روش تدریس کاوشررگری 0/914بوده اسرر  .یعنی  0/914درصررد واریانس پس آزمون
(افزایش میزان برنامه ریزی) مربوط به آموزش معلم با روش تدریس کاوشرگری شده بوده اس  .بنابراین از نتایج
جدول فوق نتیجه گرفته میشررود گروه کاوشررگری بر برنامه ریزی دانش آموزان موثر بوده اسرر  .در واقع نتایج
جدول نشرران داده اسرر که بین نمرر پیش آزمون مولهۀ برنامه ریزی و نمرر پس آزمون آن در دو گروه ،ارتباط
معناداری وجود دارد.
جدول ( )16برون داد مربوط به مقایسه نمره برنامه ریزی مربوط به تاثیر دو گروه کاوشگری و گواه
گروه

میانگین

انحرا استاندارد

169 Confidence Interval

بررسی تأثیر روش تدریس کاوشگری در درس تاریخ بر مهارتهای فراشناختی دانش آموزان
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Upper Bound

Lower Bound

سنتی

95/915

0/141

95/555

96/535

کاوشگری

41/014

0/141

41/654

45/634

همانگونه که در جدول ( )95مشاهده میشود ،پس از تعدی نمرات پیش آزمون ،اثر معنادار عام بین
آزمودنیهای  P <0/06 ،F=1941/510و اتا 0/13 :گروه وجود داش  .نمرات میانگین تعدی شدر مولهۀ برنامه
ریزی پیشنهاد می کند که گروه گواه در مقایسه با گروه کاوشگری ،دارای میزان برنامه ریزی پایین تری بودند.
فرضیۀ هارم پژوهش :روش تدریس کاوشگری در درس تاریخ بر میزان مهارت بررسی خود دانش آموزان
پایه دوم متوس ه شهرضا اصههان تاثیری معنادار دارد».
جدول ( )11نتایج آزمون کولموگوروف -اسمیرنوف فرض نرمال بودن بررسي خود
مولهه

آماره k-s-z

س ح معناداری

آماره شاپیرو

س ح معناداری

بررسی خود

0/119

0/91

0/196

0/49

با توجه به اینکه آماره شرراپیرو  -ویلکز و کولموگرا اسررمیرن تهکر انتقادی در س ر ح ( )P ≤0/06معنادار می
باشد ،مهارت بررسی خود ،معنادار نبودهپ بنابراین ،فرض نرمال بودن پذیرفته می شود .برای بررسی فرض برابری
واریانس ها از آزمون لوین استهاده شدپ همان طور که مشاهده می شود مقدار  Pدر جدول لوین بزرگتر از 0/06
اسر  ،بنابراین فرض همسرانی واریانس ها تأیید می شرود .همچنین همانگونه که مشاهده می شود ،مقدار  Fبه
دس آمده برای آزمون لوین معنادار نیس و میتوان نتیجه گرف که واریانسها همگون هستند و آزمون تحلی
کواریانس مقدور اس .
جدول ( )18نتایج آزمون لوین برای همساني واریانسها
F
درجه آزادی بین گروهی درجه آزادی خ ا س ح معناداری
بررسی خود

0/159

9

990

0/590

جدول ( )19میانگین وانحراف استاندارد نمرات آزمودنیها در مهارت بررسی خود در مرحله پیش آزمون
و پس آزمون دو گروه گواه و کاوشگری
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تاریخ

گروه

پیش آزمون
میانگین

پس آزمون

انحراف

انحرا استاندارد

میانگین

استاندارد
گواه

44/1919

4/46639

43/9919

99/59195

کاوشگری

49/0911

9/91106

993/1901

4/30596

اطععات جدول ( )91میانگین و انحرا استاندارد گروه سنتی و کاوشگری در پیش آزمون و پس آزمون را
در نمرر ک مهارت بررسی خود نشان میدهد .بر اساساین اطععات میانگینهای گروه کاوشگری و گواه ،هر دو
پس از آموزش معلم با روشرهای تدریس افزایش داشرته اسر ولی این افزایش در گروه کاوشگری قاب معحیه
بوده اس .
جدول ( )21خالصه نتایج تحلیل کواریانس مربوط به تاثیر دو گروه کاوشگری و گواه بر میزان مهارت
بررسی خود دانش آموزان
مولهه

مجموآ

درجه

میانگین

شاخر آماری

مجذورات

آزادی

مجذورات

990/169

9

990/169

گروه

100965/640

9

خ ا

3633/915

901

منابع
تهکر انتقادی پیش آزمون

F

معناداری
9/551

1640/955 100965/640
13/110

س ح

مجذور اتا

-

0/009

0/391

0/009

0/913

-

-

همرانگونه که در جدول ( )10مشررراهده میشرررود ،با در نیر گرفتن نمرات پیش آزمون به عنوان متریر
همبراش (کمکی)  ،روش تدریس کاوشرررگری ،منجر به تهاوت معنادار بین گروه آزمایش وکنترل شرررده اسر ر
( .)P ≤0/06میزان تاثیر روش تدریس کاوشرگری 0/913بوده پ یعنی 99193درصد واریانس پس آزمون (افزایش
مهارت بررسری خود) مربوط به آموزش معلم با روش تدریس کاوشگری شده بوده اس پ بنابراین ،از نتایج جدول
فوق ،نتیجه گرفته میشررود که روش تدریس کاوشررگری بر میزان مهارت بررسرری خود دانش آموزان موثر بوده
اس ر  .در واقع نتایج جدول نشرران داده اس ر که بین نمره پیش آزمون مهارت بررسرری خود و نمره پس آزمون
میزان مهارت بررسی خود در دو گروه ،ارتباط معناداری وجود دارد.

بررسی تأثیر روش تدریس کاوشگری در درس تاریخ بر مهارتهای فراشناختی دانش آموزان
25

جدول ( )21برون داد مربوط به مقایسه نمره مهارت بررسی خود مربوط به تاثیر گروه کاوشگری و گواه
گروه

میانگین

انحرا استاندارد

169 Confidence Interval
Upper Bound

Lower Bound

گواه

41/319

9/195

60/941

46/444

کاوشگری

991/961

9/195

949/305

995/103

همانگونه که در جدول ( )19مشرراهده میشررود ،پس از تعدی نمرات پیش آزمون ،اثر معنادار عام بین
آزمودنیهای  P <0/06 ،F=1640/955و اتا 0/16 :گروه وجود داش  .نمرات میانگین تعدی شدر نمرر مهارت
بررسی خود پیشنهاد می کند که گروه گواه در مقایسه با گروه کاوشگری ،دارای میزان مهارت بررسی خود پایین
تری بودند.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر در زمینه تاثیر روش تدریس کاوشگری بر مهارتهای فراشناختی نشان داده اس که روش تدریس
کاوشگری بر مهارتهای فراشناختی تاثیر مثب و معن اداری دارد و این یافته ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم
با پژوشهای بار وک وابورا ( ،)1099هید ،استابرگ و نوستران ( ،)1001جعهری ثانی و همکاران( )9919همسو
اسرر  .درواقع ،روش های تدریس اسررتادان (ویژگیهای اجرا و مجری) ،عواملی هسررتند که در اثربخشرری و
هماهنگی برنامه های درسری مؤثرند و به کارگیری صحیح آنها (متناسب با شرای ) اثربخشی برنامۀ درسی را به
ارمران می آورد و به پرورش مهارتهای تهکر و فراشناخ فراگیران منجر می شود.
پژوهش ان یوک کنگ و همکارانش ( )1001حاکی از آن اسرر که دانش آموزان شرررک کننده در
برنامۀ درسری با روشرهای کاوشرگری و ح مساله عملکرد بهتری در مهارتهای مربوط به تهکر انتقادی و خعق
نشان دادند.
از یرافته های کلی این تحقیق می توان اینگونه اسرررتنباط کرد ،که هر ه قدر که معلم در جریان تدوین
فعالی های آموزشررری،تجربه های یادگیری به میزان بیشرررتری فراگیر را محور آموزش قرار داده و در عین حال
آموزشرری انع ا پذیر ،مشررارک جو ،متنوآ ،تحلیلی فراهم کندپ به همان میزان شرراهد رشررد بیشررتر مهارتهای
فراشررناخ در فراگیران می توان بود ،روش کاوشررگری با محوری تهکر و تحلی فراگیر ،قدرت تهکر ،تحلی و
اسرتنباط فراگیر را محور قرار داده و با فراهم سرازی طرحواره های الش انگیز و فرص های یادگیری معنادار و
تام بر انگیز قدرت تحلی فراگیران را پرورش می دهد در صورتی که در روشهای سنتی محوری بیشتر با استاد
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می باشرد و فضای آموزشی معموال انع ا و الش مناسبی را محقق نمی سازد و فراگیران در جریان آموزش و
تدوین مواد آموزشرری ،نقش ندان فعالی را ندارند .بنا براین ،معلم در جریان روش تدریس کاوشررگری به مولهه
هایپ علمی بودن ،تشرویق و رشرد توانمندی های شناختی ،آزادی عم متعادل ،برقرای نیمی مناسب،توجه به
ارزشرها و معیارهای جامعه در آموزش،محوری تقوی مبانی توسرعه انسانی و سازگاری اجتماعی توجه نماید در
این صورت تدریس معلم می تواند بر مهارت تجزیه و تحلی دانش آموزان تاثیر و باعث رشد آن شود.
معلم در جریان اجرای روش های تدریس کاوشررگری ،آموزش خود را م ابق مشررکعت درسرری که دانش
آموزان با آن مواجه هستند ساماندهی میکن دپ دانش آموزان را تشویق به فعالی و خعقی در کعس درس می
کندپ فعالی های آموزشری را به صورتی طراحی میکند که دانش آموزان به انجام تکالی درسی بدون کمک از
دیگران تشرویق شروند .در نتیجه ،روش تدریس کاوشرگری بر رشرد مهارتهای فراشناخ دانش آموزان اثر گذار
اسر پ در واقع در جریان این نوآ روش تدریس خود فراگیر نقش اصلی را در سازمان دهی و ساختار سازی مواد
آموزشی و فرصتهای یادگیری در ارتباط معنادار با هم دارد و معلم با دید باز و تسهی گر خود ،مشوق این فضای
آموزشری اسر و در نتیجه موجب قدرت یافتن سازماندهی اطععات دانش آموزان می گردد .زمانی که معلم در
جریان طراحی و تنییم فعالی های یادگیری و آموزشری منیم عم نموده در ارائه م الب درسی با استهاده از
رارتهرا و پیش سرررازمانده ها نیمی مههومی را ایجاد نماید و نیز ععوه بر فعالی های آموزشررری در جریان
ارتباطات عاطهی نیز ثبات داشته باشد ،در رشد مهارتهای فراشناخ فراگیران تاثیر گذار می باشد.
به نیر می رسد کمبود یک فلسهۀ ساخ گرایی ،مانعی برای فرایند کلی آموزش معلّمان به منیور تلهیق
مؤثّر فناوری در کعس درس و کاربس برنامههای درسی مبتنی بر تهکّر و پژوهش و کاوشگری میباشد (بکر،93
 ،1000ص.)16
ون روش تدریس کاوشررگری معلم در جریان تدریس به مولهههای تهاوت های فردی ،تهاوت های زمینه
ای ،مشارک همه جانبه دانش آموزان ،آموزش مبتنی بر ععره دانش آموز ،توجه به هر فراگیر به صورت مستق ،
طراحی آموزشی متناسب با نیازهای و ععقه های فراگیران ،طراحی آموزشی متناسب با هر دانش آموز ،توجه می
نمایدپ لذا این گونه تدریس می تواند بر رشد مهارتهای فراشناخ موثر باشد .در روش تدریس کاوشگری ،دانش
آموزان برای اجرای فعالی های یادگیری فراخوانده میشوند و این موجب می گردد که نسب به هم ،حس خوبی
پیدا کرده و مهارت و عملکرد اجتماعی را در خود رشرد دهند و در جریان فعالی ها و تقسیم فعالی ها با نیارت
عادالنه معلم ،عدال اجتماعی را بیاموزند .دانش آموزان در جریان اجرای برنامه های درسرری ،موقعی ها یا ایده
ها و مهارتهایی را بررسرری کرده و به کسررب و فهم آنها اقدام می کنند .در این روش مربی ،یک نقش حمایتی
دارد و فراگیران به طور حیاتی با فرایندهای خلق کردن و یادگیری درگیر میشرروند و از این طریق ،دانش جدید
را کش میکنندپ توسعه میدهند و شخصی خود را با علم همراه مینمایند و لذت ناشی ا ز علم و جستجوگری
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را درمییابند(جارولیمک و پاکر9119 ،پ ویک فیلد9115 ،پ به نق از استاپلتون،1099،91ص .)96جمع فراگیران
به همراه معلم ،یک محی حمایتی را به وجود می آورند که سرراختارهای علمی را تشررویق مینمایند و فرد را به
سرم کش بیشتر تشویق می نمایند (پالمر،1009،40ص .) 135بر اساس یافته های پژوهش  ،پیشنهادهای زیر
ارائه می شود:
پیشرررنهادات :برگزاری مداوم دورههای دانش افزایی در زمینه روشرررهای نوین تدریس مث کاوشرررگریپ-
برگزاری دورههرای ضرررمن خدم و حین خدم برای آموزش مهارتهای فراشرررناخ و الگوهای نوین تدریس
متناسررب با موضرروآ های درسرریپ -مقاالت و گزارش های مناسررب در زمینه آموزش مهارتهای فراشررناخ با
روشرهای نوین تدریس ترجمه و در اختیار معلمان قرار داده شرود -.متخصصان روانشناسی تربیتی برای سنجش
مداوم مهارتهای مختل فراگیران از جمله مهارتهای فراشرناخ در مدارس گمارده شروند تا به رشررد و بهسازی
مداوم کودکان و نوجوانان توجه نموده و برنامه هایی اعمال کنند.
منابع و مآخد
 ادیب باقری محسن ،افاض محمد رضا .)9910( .مقایسه تأثیر روش های تدریس بر رضای  ،اض را و یادگیریدانشجویان پرستاری .مجله افق توسعه آموزش پزشکی ،شماره : 4صهحه.10-51
 آرربرزین ،میترا .)9931( .بررسی اثربخشی رویکرد آموزشی کاوشگری در یادگیری اص لوشاتلیه و مقایسه آنبا رویکرد انتقالی در شیمی پیش دانشگاهی دانشآموزان شهر تهران .پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی،
دانشگاه تربی دبیر شهید رجایی.
 امین یزدی ،سید امیر ،عالی،آمنه .)9919(.بررسی تاثیر سبک های مدیری کعس بر رشد مهارت هایفراشناختی دانش آموزان.فصلنامه م العات تربیتی و روانشناسی ،سال نهم،شماره(9پیاپی ،)93صر .41-19
 امینی ،محمدپ رحیمی ،حمیدپ صمدیان ،زهرهپ آقابابییان ،صمد .)9919(.ارزیابی مهارتهای فراشناختیدانشجویان در دروس معار اسعمی ،بازاندیشی در کارکردهای نیام آموزش عالی .پژوهش در مسائ تعلیم
و تربی اسعمی ،سال بیس مو یک  ،دوره جدید ،شماره ،19صر909- 910
 بابایی،م هرهپ شریهی ،سمیهپ خدا پرس  ،کوثر .)9911(.تربی شهروندی در بستر آموزش دانش تاریخ و الشهای آن .پژوهش در آموزش تاریخ .دوره ،9شماره ،1صر.94-9
 جعهری ثانی ،حسینپ حسینی ،مجتبیپ هاشمی ،فروزان ساداتپ ل هی ،ملیحه .)9919(.تاثیر روش تدریسکاوشگری علمی بر رشد دانش فراشناختی دانش آموزان در درس علوم تجربی .دوفصلنامه راهبردهای
شناختی در یادگیری ،سال اول ،شماره دوم ،صر .43-99
39 Stapleton
40 Palmer
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 جهاندیده ،جواد .)9919( .بررسی مقایسه اثربخشی روش تدریس همیاری با روش کاوشگری بر خلّاقی دانشآموزان دختر در درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی شهرستان کبودرآهنگ در سال تحصیلی . 9910 – 19پایان
نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی ،دانشگاه ععمه طباطبایی تهران.
 زمانی ،فاطمه)9935( .مقایسه تأثیر آموزشهای مبتنی بر کاوشگری و سخنرانی بر افزایش خعقی و پیشرفتحصیلی در درس مبانی علم رایانه دانش آموزان دختر پایه سوم دبیرستان .پایاننامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی،
دانشگاه ععمه طباطبایی تهران.
 صافی احمد .)9931( .آموزش و پرورش ابتدایی ،راهنمایی و متوس ه .تهران :سم  930 ،صهحه. عسکرانی ،محمدرضا .)9931(.آسیب شناسی آموزش تاریخ در نیام تعلیم و تربی ایران «بررسی موردی عصرقاجار تا پایان دوره رضاشاه .م العات تاریخ فرهنگی (پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ) .دوره،1
شماره،6صر.11-69
 علی نیا ،امیر .)9911(.نقش مهارتآموزی در آموزش دانش تاریخ با تأکید بر پارادایم رانکهای .پژوهش در آموزشتاریخ .دوره ،9شماره،1صر.959-941
 قادری ،مص هیپ محمودی ،عبداهللپ هواس بیگی ،فاطمهپ غعمی ،خلی  .)9915(.آموزش تاریخ محلی در برنامهیدرسی تاریخ از دیدگاه معلمان تاریخ و دانشآموزان دوره متوس ه.آموزش و ارزشیابی ،دوره،90
شماره،9صر.39-69
 قاضی ،منیره.) 9939( .بررسی تأثیر آموزش کاوشگری در درس علوم تجربی بر پرورش خعقی و پیشرفتحصیلی دانش آموزان سال دوم راهنمایی شهرستان گنبد کاووس در سال تحصیلی . 31-39پایاننامه کارشناسی
ارشد علوم تربیتی ،دانشگاه ععمه طباطبایی.
 کلبادی نژاد ،علی اکبر.)9933(.م العه تأثیر روش کاوشگری هدای شده و ح مسمله در یادگیری مههوممحلولها در آزمایشگاه شیمی سال سوم دبیرستان بخش مرکزی من قه هش تهران .پایاننامه کارشناسی ارشد،
دانشگاه تربی دبیر شهید رجایی تهران.
 کیامنش علیرضا ،نوری رحمان .)9915( .یافته های سومین م العات بین المللی تیمز .پژوهشکده تعلیم وتربی 190 ،صهحه.
 کیوانهر ،محمدرضا و نصراصههانی ،احمدرضا .)9930( .تأثیر روشهای فعال تدریس علوم بر میزان موفقیدانشآموزان پایهی هارم ابتدایی .مجله دانش و پژوهش در علوم تربیتی ،سال ، 1شماره .1
 محمودی ،مختارپ عسگری ،پروانهپ بهرام نژاد ،فاطمهپ گلی طالب ،محمدپ رفیعی ،فاطمه .)9914(.بررسی تاثیرآموزش به شیوه کاوشگری بر مهارت های عملکردی دانشجویان پرستاری در محی های بالینی .فصلنامه
آموزش و اخعق در پرستاری ،سال هارم ،شماره  ،9صر .99-11
 ملکی ،بهرام .)9934( .تأثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر افزایش یادگیری و یادداری متوندرسی مختل  ،تازههای علوم شناختی ،سال ههتم ،شماره.9
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 در برنامه درسی و. پرورش تهکر انتقادی از طریق برنامه درسی دوره ابتدایی.)9939( . هاشمیان نژاد فریده.صهحه964 ، انجمن اولیا و مربیان: تهران.پرورش تهکر
 م العه تأثیر آموزش روش.)9916(. آرش، حمیدرضاپ بهرامی، بهنازپ مقامی، مسببپ نوشادی،  یار محمدی واص، پژوهشی ابتکار و خعقی در علوم انسانی،کاوشگری بر تهکر انتقادی در درس علوم تجربی فصلنامۀ علمی
.914-961 صر،1  شماره،دوره ششم
- Abdisa, Garuma; Getinet, Tesfaye. (1091). the effect of guided discovery on
students’ Physics achievement. Lat. Am. J. Phys. Educ. 5 (4) 690-691.
- Artino, A. R. (1003). Learning online: understanding academic success from a
selfregulated learning perspective. (Unpublished Doctoral Dissertation,
Connecticut University).
- August- Brady, M. M. (1006). The effect of a metacognitive intervention on
approach to and self – regulation of learning in Baccalaureate Nursing students.
Journal of Nursing Education. 44(1). 111-904.
- Azevedo R. Theoretical, conceptual, methodological, and instructional issues in
research on metacognition and self-regulated learning: A discussion,
Metacognition Learning. Metacognition and Learning . 1001; 4(9): 31–16.
- Barchok, K. H.; Abura, O. G. (1099). Effect of discovery method on secondary
school student’ s achivement in physics in kenya. Asian journal of social
science & humanities. 1 (9), 969-961.
- Becker H J. 1000. Findings from the teaching, learning, and computing survey: Is
Larry Cuban right?. Education Policy Analysis Archives, v3 n69:pp19-31.
- Bradford, S. Bell., & Steve, W. J. (1003). Active learning: Effects of core training
design elements on self – regulatory processes, learning and adaptability. Journal
of Applied psychology, 19(1): 115-995.
- Burden R & Williams M.(9113). Thinking Through The Curriculum. London and
newyork Routledge.
- Chan Y. K, Khatijah Binte M. I. 1001. Philosophy for Children. Proceeding of the
Redesigning Pedagogy: Culture, Knowledge and Understanding conference,
Singapore.

تخصصی پژوهش در آموزش-فصلنامه علمی

31

تاریخ

- Chantharanuwong,W. Thathong, K. Yuenyong,Ch.(1091). Exploring student
metacognition on nuclear energy in secondary school. Procedia - Social and
Behavioral Sciences 45 ( 1091 ) 6013 – 6996.
- Creswell J, & Plano Clark V. (1001).Designing and conducting mixed methods
research, Thousand Oaks: Sage.191pp.
- Downing, K., Kwong, T., Chan, S., Lam, T. and Downing, W. (1001). Problembasedlearning and the development of metacognition. Higher Education, 61 (6),
501-519.
- Ellis, Rod. (1009). The Study of Second Language Acquisition. Oxford: Oxford
University Press.
- Goodlad J. I, & Keating, P., (Eds). (9114). Access to knowledge: The continuing
agenda for our nation's schools (Rev. ed.). New York: College Entrance
Examination Board.
- Haidar, A. H., & Najabi, A. (1003). Emirati high school students understandings
on their understanding. Research in science & technological Education. 15(1):
196.
- Halpern, Diane F. (9111).. Teaching for Critical Thinking: Helping College
Students Develop the Skills and Dispositions of a Critical Thinker. New
Directions Teaching and Learning, no. 30.
- Heid, K., Estabrook, M., & Nostrant, C. (1001). Dancing with line: Inquiry,
democracy, and aesthetic development as anapproach to art education.
International Journal of Education & the Arts, 90 (9),9-19.
- Knouse, L. E. (1003). AD/HD, metamemory, and Self- regulation in
context.(Unpublished Doctoral Dissertation, faculty of The Graduate school,
GreensboroUniversity).
- Korial, A., Maayan, H., & Nussinson, R. (1005). The intricate relationships
between monitoring and control in metacognition: lessons for the cause and Effect
relation between. Journal of experimental psychology, 996(9), 95-51.
- Lujan, Heidi. L.& Dicarlo, Stephen. (1005). Too much teaching not enough
Learning: What is the solution? Advances in Physiology Education.90,pp91-11.

بررسی تأثیر روش تدریس کاوشگری در درس تاریخ بر مهارتهای فراشناختی دانش آموزان
31

- Magno C. (1090).The role of metacognitive skills in developing critical thinking.
Metacognition learn. 1090;6(1):991-65
- Norval C & Scott Jr. Ed. (9111). Cognitive style & Inquiry Strategy: A five Year
study, Annual Meeting of a American Education research Association, April
9111, Chicago, Il.
- O'Neil, Jr, Harold F., Abedi, Jamal. (9115). Reliability and Validity of a State
Metacognitive Inventory: Potential for Alternative Assessment.
- Palmer W. (1009). Simple, surprising, useful? Three questions for judging
teaching methods. Journal of Pedagogy, 9(1) ,pp 136-131.
- Paul R. W. (9119). Critical thinking: What every person needs to survive in a
rapidly changing world(J. Willsen & A. J. A. Binker, Eds.). Santa Rosa, CA:
Foundation for Critical Thinking.
- Perfect, J. T., & Schwartz, B. L. (1004). Applied metacognition. Cambridge
University.
- Plano Clark V, Creswell J, O’Neil Green D, & Shope R. (1003). Mixing
quantitative and qualitative approaches: An introduction toemergent mixed
methods research, In: S. HesseBiber& P. Leavy. (Eds.). Handbook of emergent
methods, New York: The Guilford Press.
- Raffaella, N.(1091). Metacognition in Student Academic Writing: A Longitudinal
Study of Metacognitive Awareness and Its Relation to Task Perception, SelfRegulation, and Evaluation of Performance. Written Communication11(1) 941–
911.
- Reeve, J., & Halusic, M. (1001). How k-91teachers can put selfdetermination
theory principles into practice. Theory and Research in Education, 1, 946-964.
- Sagor, J.K. (9111). Developing Metacognitive Awareness in Junior Primary
Teachers - A Case Study. published master's thesis. Stellenbosch: University of
Stellenbosch.
- Salarifar, Mohammad hosein & Pakdaman, Shahla. (1099). The role of
metacognitive state Components on academic performance, Journal of Applied
Psychology, 9 (4), PP 901-991. (In persian) Salarifar, Mohammad hosein.
Pouretemad, Hamidreza. Heydari, Mahmood & Asgharnejad Farid, Ali Asghar.
(1099). Beliefs and cognitive state, inhibiting or facilitating self-regulation of

32

تخصصی پژوهش در آموزش-فصلنامه علمی
تاریخ

academic . Journal of Counseling and Psychotherapy. No 1, PP 99-43. (In
persian)
- Stapleton P. (1099). A survey of attitudes towards critical thinking among Hong
Kong secondary school teachers: Implications for policy change. Thinking
Skills and Creativity, 5(9) ,pp 94–19.
- Wakefield J. F. (9115).. Educational Psychology: Learning to Be a Problem Solver.
Boston: Houghton Mifflin.
- Wendy Y. Lam K. (1001).. Examining the effects of metacognitive strategy
instruction on ESL group discussions: A synthesis of approaches. Language
Teaching Research 99،1 p p 911–960.
- Yang Y T C, Newby T. J & Bill R. L. (1006). Using socratic questioning to promote
critical thinking skills through asynchronous discussion forums in distance
learning environments. The American Journal of Distance Education 91(9),
pp959-939.

Investigating the effect of exploratory teaching method in history lesson on students'
metacognitive skills
BY: Setareh Mousavi

Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of exploratory teaching method in history course
on metacognitive skills. In this research, the quasi-experimental method and pre-test and post-test
design were taken from the control and experimental groups. The statistical population included
all male and female students of Shahreza high schools in Isfahan who were selected from different
schools of Shahreza high schools by cluster random sampling method and then selected by
controlling the demographic variables of control and experimental schools. Finally, 56 people
were in the experimental group and 56 people were in the control group. To collect data,
metacognitive skills questionnaires were used in 4 areas of metacognitive skills including
metacognitive awareness, metacognitive strategy, planning and self-examination. The reliability
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of this questionnaire was calculated to be 0993 using Cronbach's alpha test. In the present study,
SPSS 17 statistical software was used to analyze the data obtained from the questionnaire at both
descriptive and inferential levels. The results showed that the method of teaching history
exploration has a significant effect on metacognitive skills (metacognitive awareness,
metacognitive strategy, planning and self-examination).
Keywords: teaching method, history lesson, exploration, metacognitive skills

