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چكيده
هدف از پژوهش حاضر ،مقایسه اثربخشي روش و فن آموزش پرسشگری بر تفکر انتقادی و مهارتهای آن
در درس مطالعات اجتماعي دانشآموزان دختر پایه اول متوسطه شهر همدان بود .روش تحقيق نيمه آزمایشي
و طرح پژوهش از نوع پيشآزمون -پسآزمون همراه با گروه کنترل و جامعه آماری شامل کليه دانش آموزان
دختر پایه اول مقطع متوسطه در دبيرستانهای دولتي و روزانه شهر همدان در سال تحصيلي  7937 -32بود.
گروه نمونه با استفاده از روش نمونهگيری خوشهای چندمرحلهای از دو دبيرستان شهر همدان با در نظر گرفتن
کالس بهعنوان واحد نمونهگيری انتخاب و بهصورت کامالً تصادفي ،کالسها در  9گروه ( 2گروه آزمایش
و  7گروه کنترل) جایگزین شدند .ابزار اندازهگيری پژوهش آزمون تفکر انتقادی کاليفرنيا (فرم ب) بود.
جهت تحليل دادهها از تحليل کواریانس یک متغيره و چند متغيره استفاده شد .نتایج پژوهش نشان داد که:
گروههای آموزشدیده با روش پرسشگری و فن پرسشگری در ميانگين نمرات کل تفکر انتقادی عملکرد
بهتری نسبت به گروه کنترل داشتهاند .درحاليکه گروه آموزشدیده با روش پرسشگری در ميانگين نمرات
کل تفکر انتقادی ،عملکرد بهتری نسبت به گروه آموزشدیده با فن پرسشگری داشت .بهعالوه ،در مقایسه
اثربخشي این دو روش بر ميانگين نمرات مهارتهای تفکر انتقادی ،ميزان تأثير روش پرسشگری بر ميانگين
نمرات مهارتهای تحليل ،استنباط ،قياس و استقراء ،تفاوت معنيداری با فن پرسشگری نداشت .تنها تفاوت
معنادار در خرده مقياس ارزشيابي بود.

واژگان کليدي :آموزش ،تفکر انتقادی ،دانشآموزان ،روش پرسشگری ،فن پرسشگری.
 .7کارشناس ارشد روانشناسي تربيتي دانشگاه بوعلي سينا tayebeh_javadi@yahoo.com
 .2دانشيار روانشناسي دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعي دانشگاه بوعلي سينا همدان (نویسنده مسئول)
Nogha5@yahoo.com
 .9دانشيار علوم تربيتي دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه بوعلي سينا همدان y.maroofi2007@gmail.com
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مقدمه
یکي از ویژگيهای اساسي انسان آگاهي از رفتار خود و برخورداری از نيروی تفکر است؛
بهعبارتدیگر ،انسان ميتواند از رفتار خودآگاه باشد و در برخورد با مسائل و امور متفاوت
از نيروی تفکر خود استفاده کند (شریعتمداری .)7932 ،تفکر انتقادی یکي از انواع تفکر
است که در حيطه تعليم و تربيت جایگاه ویژهای دارد و برخي از محققين ارتباط آن را با
آموزش و یادگيری موردتحقيق قرار دادهاند .پيشرفت در مهارت تفکر انتقادی اغلب جزء
مهمترین دالیل برای آموزشهای رسمي است؛ زیرا که توانایي تفکر انتقادی برای موفقيت
در دنيای امروزی که بهسرعت در حال پيشرفت است ضروری ميباشد (مرین ،هالپرن،7
 .)2177امروزه یکي از اهداف مهم تعليم و تربيت و بهویژه تربيت علمي ،پرورش افرادی
است که بتوانند با شرایط مختلف سازگار شده ،منعطف و انتقادی فکر کرده ،به افراد
احترام گذاشته و ایدهها را تحمل کنند (تامکایا و آیبک2113 ،؛ به نقل از آکتاميس و
ینيک .)2171 ،2ازاینرو الزم است تعليم و تربيت در دوره معاصر بيش از گذشته ،کانون
توجه خود را بهجای محتوا ،بر فرایند و مهارتهای تفکر انتقادی معطوف کند (پيج و
مکورجي2111 ،9؛ سزر.)2113 ،1
اما ماهيت تفکر انتقادی چيست؟ عليرغم اجماع متخصصين و دانشمندان دربارهی
اهميت توجه به تفکر انتقادی و پرورش آن ،دربارهی تعریف و ماهيت تفکر انتقادی ،آراء
متنوعي ارائهشده است (وسيک2113 ،1؛ جانس .)2111 ،6یکي از علل آن است که تفکر
انتقادی مفهومي پيچيده است و دارای فعاليت و فرایند ذهني پيچيدهای نيز ميباشد؛ بنابراین،
توصيف و اندازهگيری آن بهراحتي امکانپذیر نيست (ویجيز و مک کانل2113 ،1؛ اطهری
و همکاران )7933 ،و دليل دیگر اینکه ،هر محقق با توجه به فهم فردی و نيازهای پژوهش
خویش به تعریف آن پرداخته است (باتينه و االزی .)2113 ،3مثالً انجمن تفکر انتقادی به
1. Marin & Halpern
2. Aktamis  Yenice
3. Page & Mukherjee
4. Sezer
5. Vacek
6. Jones
7. Wilgis & McConnell
8. Bataineh & Alazzi
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نقل از اسنایدر )2113( 7تفکر انتقادی را فرایند نظم دادن فکورانه ،مفهومي سازی فعاالنه و
ماهرانه ،کاربست ،تحليل ،ترکيب و ارزیابي اطالعات جمعآوری شده ،یا توليدشده
بهوسيله مشاهده ،تجربه ،تأمل ،استدالل یا ارتباطات بهعنوان راهنما برای نظر و عمل تعریف
کرده است.
بر اساس مفهوم ارائهشده به روش دلفي ،تفکر انتقادی یک فرایند قضاوت خودتنظيم و
هدفدار است که توجهات قابل استدالل و قابلتأملي به شواهد ،زمينه ،مفاهيم ،روشها و
معيارها دارد (فاشيون73 :2111 ،2؛ واکر .)261 :2119 ،9برای انجام چنين تفکری و جهت
رسيدن به چنين عملکردی ،نقش مداخلهگرانهی مهارتهای شناختي تفکر انتقادی بسيار
چشمگير است .این مهارتها شامل پنج بخش است که در دو طبقهبندی قرار ميگيرد .در
طبقهبندی اول که به آن طبقهبندی سنتي گفته ميشود ،مهارتهای شناختي تفکر انتقادی؛
شامل استدالل استقرایي 1و استدالل قياسي 1است و در طبقهی دوم که به آن طبقهبندی به
روش دلفي گفته ميشود ،مهارتهای شناختي تفکر انتقادی؛ شامل تجزیهوتحليل،6
ارزشيابي 1و استنباط 3است (بولز916 :2111 ،3؛ ميلر)1 :2119 ،71؛ بنابراین مهارتهای تفکر
انتقادی؛ شامل تحليل ،ارزشيابي ،استنباط ،استدالل استقرایي و استدالل قياسي است (فاشيون
و فاشيون .)7331،استنباط به نتيجهگيری فرد از دو یا چند پدیده به وقوع پيوسته ،تحليل به
پردازش اطالعات و تجزیهوتحليل آنها ،ارزشيابي به داوری درباره استداللهای قوی و
ضعيف ،استدالل استقرایي نتيجهگيری حکم کلي از مطالعه جزیيات و استدالل قياسي به
نتيجهگيری جزئي از یک حکم کلي اطالق ميگردد (شریعتمداری.)7913 ،
پژوهشها نشان ميدهند ،بهرغم اهميت تفکر انتقادی بهعنوان ابزاری اساسي برای
یادگيری ،بهطورکلي توانایي دانش آموزان درزمينه مهارتهای تفکر انتقادی اندک است
1. Snyder
2. Facione
3. Walker
4. induction
5. deduction
6. analysis
7. evaluation
8. inference
9. Bowles
10. Miller
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(مارتين و همکاران .)2113 ،اندیشمندان تربيتي بر این باورند که فقر تفکر دانش آموزان
نتيجه حاکميت روشهای سنتي در مدارس است (گودلد7339 ،7؛ سراتنيک7337 ،2؛ به نقل
از شعباني .)7932 ،ترویج اندیشيدن و اندیشهورزی در مدارس و مراکز آموزشي تنها در
سایه انتقال اطالعات به ذهن شاگردان حاصل نميشود ،بلکه باید در برنامههای مدارس
روشهایي گنجانده شود که از طریق آنها دانش آموزان قابليتهای چگونه آموختن را
از طریق نظم فکری بياموزند و در زندگي روزمره خود به کار برند (مهر محمدی.)7913 ،
پژوهشهای صورت گرفته نشان ميدهد که یادگيری فعال و مطالعات موردی بهعنوان
استراتژیهای تدریس ميتواند عامل رشد مهارت تفکر انتقادی در فراگيران باشد (پاپيل،9
.)2177
پرسش کردن یکي از ابزارهای معلم است که برای جهتدهي به تدریس و هدایت
توجه دانش آموزان به کشف حقایق و دستيابي آنها به مهارت تفکر انتقادی و تفکر خالق
به کار ميرود (مارتينو و ماهر7333 ،1؛ به نقل از گنجي و همکاران .)7932 ،از نظر پاول
( )2111هسته اصلي تفکر انتقادی پرسشگری است .پاول ،الدر و بارتل )7331( 1نيز معتقدند
که این بهترین راهبرد شناختهشده برای تدریس تفکر انتقادی است .الدر و پاول ()2112
در رابطه با اهميت پرسشگری در کالس چنين ميگویند که «پرسشهای مفيد و مؤثر باعث
تغيير در نحوهی تفکر و ایدههای دانش آموزان ميگردد».
بنا بر اظهارات کاتون )2117( 6هدف پرسشگری در کالس درس مواردی چون :تشویق
دانش آموزان به داشتن مشارکتي فعاالنه در درس ،ارتقای مهارتهای تفکر انتقادی آنها و
نيز تشویق دانش آموزان برای دنبال کردن دانش شخصي خود ميباشد .نسرین )2119( 1چند
دليل برای پرسشگری مطرح ميکند که عبارتاند از :ابراز تمایل برای شنيدن احساسات و
طرز فکر دانش آموزان ،تشویق برای حل مسئله که باعث تفکر و یادگيری ميشود و عمق
بخشيدن سطح تفکر دانش آموزان .سقراط نيز با روش پرسش و پاسخ خود دریافت که
1. Goodlad
2. Sirotnik
3. Popil
4. Martino & Maher
5. Paul, Elder & Bartell
6. Cotton
7. Nasreen
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انسانها نميتوانند نسبت بهدرستي شناختشان اطمينان داشته باشند .روش پرسش و پاسخ او
اینک به «پرسشهای سقراطي» معروف شده است (جمشيدیان و خميجاني .)7933 ،روش
سقراطي همچنان مورد استفاده قرار گرفته و پژوهشهای بسياری به بررسي کاربرد آن در
ایجاد تفکر انتقادی در دانش آموزان پرداختهاند (چورزمپا و الپيدس.)2113 ،7
پژوهشهای مرتبط با موضوع نشاندهنده تأثير پرسشگری بر افزایش تفکر انتقادی

دانشآموزان است .دویلچ )2171( 2در پژوهشي که بهمنظور بررسي تأثير پرسشهای
کالسي بر تفکر انتقادی و ميزان مشارکت دانشجویان رشته زبان انجام داد ،به این نتيجه رسيد
که استفاده از پرسشگری منجر به رشد مهارتهای تفکر انتقادی و ميزان مشارکت

دانشجویان ميشود .در پژوهش دیگری که کایوکریا و بوتنارو )2171( 3با عنوان
پرسشگری -ابزار تفکر انتقادی انجام دادند ،این نتيجه بهدست آمد که در  21سال گذشته
یکي از ابزارهای مهم برای ایجاد تفکر انتقادی ،پرسشگری است .نقش پرسشگری در رشد
و ارتقای تفکر انتقادی ،از سوی پژوهشگران دیگر نيز مورد تأکيد قرار گرفته است (بارتک،1
2112؛ براون و کيلي7331 ،1؛ کریگ و پيج7337 ،6؛ دیلي7333 ،1؛ دکستر 3و همکاران،
7331؛ هاوس 3و همکاران7331،؛ کينگ7331 ،71؛ مایریک و یونگ2112 ،77؛ فيليپس و
دوک2117 ،72؛ شل.)7333 ،79
پرسشهای معلمين به چند روش مختلف قابل تقسيماند .چافي )7333( 71سؤاالت را به
شش نوع اطالعاتي ،تفسيری ،تحليلي ،ترکيبي ،ارزشيابي و کاربردی طبقهبندی ميکند (به
1. Chorzempa  Lapidus
2. DeWaelsche
3. Cojocariu & Butnaru
4. Bartek
5. Browne & Keeley
6. Craig & Page
7. Daly
8. Dexter
9. House
10. King
11. Myrick & Yonge
12. Phillips & Duke
13. Schell
14. Chaffee
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نقل از کوچوک تپ .)2171 ،7سانمز )2112( 2سؤاالت را با توجه به اهداف آنها ،نوع
پاسخ ،شيوههای آموزشي و روش طرح آنها به چهار دستهی مختلف تقسيمبندی کرده
است.

■ تقسيم سؤاالت بر اساس اهداف پرسشگری به سطوح شناختي بلوم برميگردد که

شامل مراحلي چون دانش ،درک مطلب ،کاربرد ،تحليل ،ترکيب و ارزشيابي ميباشد.

■ تقسيمبندی سؤاالت بر اساس نوع پاسخ یکي از مهمترین اصول و روشهاست .در
این حوزه سؤاالت به دو دستهی باز پاسخ (گسترده پاسخ) و بسته پاسخ (تک پاسخ)
تقسيمبندی ميشوند.

■ سؤاالت ازنظر شيوه طرح به دو دستهی سؤاالت جمعي و سؤاالت فردی تقسيم

ميشوند.

■ سؤاالت با توجه به روش آموزشي به چهار نوع سؤال راهنمایي کننده (تلقيني/
جهتدار) ،پيگيرانه ،اتفاقي و تأکيدی تقسيم ميشوند.
بهکارگيری سؤاالت پيگيرانه در جهت بررسي درک دانش آموزان و همچنين تشویق
آنها به شرح و تفصيل نظرات خود بسيار مهم است .کارین )7331( 9چند نمونه از سؤاالت
پيگيرانه را معرفي ميکند از قبيل «در این صورت چه اتفاقي خواهد افتاد؟»« ،چرا چنين فکر
ميکنيد؟»« ،دليل خود را توضيح دهيد؟» و «نظر شما چيست؟»(به نقل از نيکول و تریسي،1
 .)2116از سوی دیگر ،روش سخنراني از روشهای رایج و سنتي در آموزش است و
یادگيری به روش سخنراني برای همه در برههای از زمان اجتنابناپذیر است .زیرا وسيله
مناسبي برای ارائه اطالعات پایه و علوم تجربي و حتي در برخي شرایط ،مناسبترین روش
تدریس است؛ اما در این روش به فراگير فرصت تفکر داده نميشود و یادگيرندگان در
هنگام استفاده از این روش منفعل هستند .یکي از فنون مؤثر برای فعال کردن یادگيرندگان
در روش سخنراني استفاده از پرسشهای کالسي است .استفاده از سؤال در بخشهای
مختلف تدریس ضمن اینکه دانش آموزان را از انفعال خارج ميکند ،برای یادگيرندگان
فرصتي را فراهم ميآورد تا فرایندهای فکری سطح باال نظير خالقيت و تفکر انتقادی را
1. Kucuktepe
2. Sonmez
3. Carin
)4. Nicholl (Tracey
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تمرین کنند (کرد نوقابي .)7936 ،فنون پرسشگری مطلوب از مدتها پيش بهعنوان ابزار
اصلي معلمان کارآمد در نظر گرفتهشده و پژوهشها نشان دادهاند که تفاوتهای موجود در
تفکر و استدالل دانش آموزان را ميتوان به نوع سؤالهایي که معلمان مطرح ميسازند نسبت
داد (گنجي.)7933 ،
با توجه به اهميت مهارتهای تفکر برای دانش آموزان در دنيای کنوني (دام و ولومن،7
 2111و مانگنا و چابلي )2111( ،2و سطوح پایين تفکر انتقادی در فراگيران (به نقل از مارزانو،
رنکين و سوحيوز ،7931 ،نوریس ،7339 ،9ميرز ،7911 ،بابامحمدی و خليلي ،7939 ،بهمني
و همکاران )7931 ،و نقش معلم (گلن ،7331 ،1زهار ،7333 ،1مگي ،)2116 ،6محيط
آموزشي (ازکان2171 ،1؛ مک فرسون و استانویچ )2111 ،3و روش تدریس (پاپيل2177 ،؛
کاسموری ،کيتوت ،احمد و سمان2171 ،3؛ آنجلي و واالنيدز2113 ،71؛ ماسکي2113 ،77؛
یانگ )2111 ،72در پرورش تفکر انتقادی ،هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشي روش و
فن آموزش پرسشگری بر مهارتهای تفکر انتقادی در درس مطالعات اجتماعي
دانشآموزان دختر پایه اول متوسطه بود.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع نيمه آزمایشي با طرح پيشآزمون  -پسآزمون همراه با گروه کنترل
بوده است .جامعه آماری این پژوهش همه دانش آموزان دختر مشغول به تحصيل در پایه اول
متوسطه شهر همدان در سال تحصيلي  7937-32بودند.
برای انتخاب نمونه ،با روش خوشهای چندمرحلهای  ،از بين نواحي دوگانه شهر همدان
بهصورت تصادفي یکي از نواحي (ناحيه یک) انتخاب شد .از بين مدارس متوسطه دولتي
1. Dam & Voloman
2. Mangena & Chabeli
3. Norris
4. Glen
5. Zohar
6. Maggi
7. Ozkan
8. Macpherson & Stanovich
9. Kasmurie, Kitot, Ahmad & Seman
10. Angeli & Valanides
11. Maskey
12. Yang
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موجود در این ناحيه ،دو مدرسه با در نظر گرفتن کالس بهعنوان واحد نمونهگيری انتخاب
شدند .سپس از  6کالس موجود در مدرسه قدس بهصورت کامالً تصادفي  2کالس بهعنوان
گروههای آزمایشي انتخاب شدند و از  1کالس موجود در مدرسه طالقاني هم بهصورت
تصادفي یک کالس بهعنوان گروه کنترل انتخاب شد .حجم نمونه  61نفر ( 21نفر گروه
آزمایشي اول 21 ،نفر گروه آزمایشي دوم و  21نفر گروه کنترل) بود .ذکر این نکته الزم
است که بين هر دو گروه آزمایش و کنترل ازلحاظ شخص معلم ،سطح علمي و موقعيت
فرهنگي و اجتماعي خانواده هيچ تفاوتي وجود نداشت و تنها تفاوت بين گروههای آزمایش
و کنترل در شيوه آموزش مطالب درسي بود.
ابزار پژوهش :ابزار مورداستفاده در این پژوهش ،آزمون مهارتهای تفکر انتقادی
کاليفرنيا( 7فرم ب) است .این آزمون ،بهعنوان ابزاری استانداردشده برای سنجش مهارتهای
اساسي تفکر انتقادی در سطح دبيرستان و باالتر طراحي و تهيهشده است (فاکون و فاکون،
7333؛ به نقل از عسگری .)7936 ،پرسشنامه ذکر شده شامل سيوچهار سؤال چهار یا پنج
گزینهای است و در دو شکل موازی (الف) و (ب) که ازنظر مفهومي و آماری معادل هستند،
تدوینیافته و در دسترس است (بابامحمدی و خليلي .)9 :7939 ،در این پژوهش از آزمون
فرم (ب) تفکر انتقادی که دارای  91سؤال است استفاده شد .در این آزمون به ازای هر سؤال
صحيح ،یک نمره به فرد تعلق ميگيرد و مجموع سؤالهای صحيح آزمون ،نمرهی کل آن
محسوب ميشود (حداکثر  91نمره) و زمان الزم جهت پاسخدهي به سؤالهای آزمون -16
 11دقيقه ميباشد و پاسخ صحيح پاسخي است که مطابق با کليد آزمون باشد (ميلر.)2119 ،
سؤالهای آزمون ،در طبقهبندی جدید در سه حيطهی تجزیهوتحليل ،ارزشيابي و استنباط
قرار دارد ،ولي در طبقهبندی سنتي از  91سؤال آزمون 1 ،سؤال رهاشده و  91سؤال دیگر در
دو حيطهی استدالل استقرایي و استدالل قياسي دستهبندیشده است؛ بنابراین آزمون ذکرشده
به سنجش پنج مهارت شناختي تفکر انتقادی شامل :تجزیهوتحليل ( 3سؤال) ،ارزشيابي (71
سؤال) ،استنباط ( 77سؤال) ،استدالل استقرایي ( 71سؤال) و استدالل قياسي ( 76سؤال)
ميپردازد (ریميني :2112 ،ص 76؛ ميلر :2111 ،ص 7؛ بيکر13 :2112 ،؛ به نقل از اطهری و
همکاران )7933 ،که در فرایند استانداردسازی ،ميانگين نمرهی کل این آزمون 71/33
گزارش شده است؛ بنابراین اگر ميانگين نمرهی کل آزموني کمتر از  71/33باشد ،به ضعف
)1. California Critical Thinking Skills(CCTST
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در مهارتهای تفکر انتقادی اشاره داشته و اگر ميانگين بيشتر از  71/33شود ،نشانهی قوت
و باال بودن مهارتهای تفکر انتقادی است (شاین 7و همکاران .)291 :2116 ،در آزمون
مهارتهای تفکر انتقادی کاليفرنيا (فرم ب) ،ضریب پایایي با استفاده از روش کودر
ریچاردسون  1/17 ،21تعيين شد (جاکوبز7331 ،؛ به نقل از اطهری و همکاران.)7933 ،
همچنين روایي ،پایایي و هنجاریابي این آزمون در ایران موردبررسي قرارگرفته است.
پژوهشگران ،آزمون مهارتهای تفکر انتقادی کاليفرنيا (فرم ب) را به زبان فارسي ترجمه و
ویرایش نمودند ،سپس به هماهنگي و تطبيق آن با عوامل فرهنگي و اجتماعي پرداختند.
همچنين بهمنظور تعيين روایي صوری و محتوایي آزمون ،آن را به نظرخواهي اساتيد
روانشناسي تربيتي ،آموزش پزشکي و اساتيد بخش زبان فارسي و انگليسي گذاشتند .پس
از انجام اصالحهای الزم و تأیيد روایي صوری و محتوایي آزمون ،از آن برای سنجش
مهارتهای تفکر انتقادی  111دانشجوی کارشناسي دانشگاههای علوم پزشکي تهران که به
شيوهی تصادفي انتخاب شده بودند ،استفاده کردند .ضریب پایایي آزمون بهوسيلهی
همبستگي دروني ( )1/62محاسبه گردید (خليلي و سليماني .)31 :7932 ،همچنين در این
پژوهش ،به سنجش پایایي آزمون ذکرشده با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ
پرداخته شد و ميزان پایایي آزمون ( )1/11برآورد شد .طبق نظر فاشيون و همکاران ،ضریب
پایایي ( )1/61 -1/11برای چنين ابزارهایي که قدرت تفکر را در فرد مورد سنجش قرار
ميدهد ،مناسب است (بولز)911 :2111 ،؛ بنابراین ،آزمون ترجمهشدهی مهارتهای تفکر
انتقادی کاليفرنيا (فرم ب) از روایي و پایایي الزم ،بهعنوان یک ابزار پژوهشي ،برخوردار
است.
شیوه اجرا

روش اجرای پژوهش به این صورت بود که پس از تهيه طرح تحقيق ،ابزار الزم جهت
گردآوری اطالعات موردنياز در این پژوهش (پرسشنامه تفکر انتقادی کاليفرنيا فرم «ب»)
تهيه شد .سپس دو مدرسه در ناحيه یک شهر همدان بهعنوان نمونه انتخاب شدند .کالسي
که از مدرسه طالقاني انتخاب شد ،گروه کنترل و دو کالسي که از مدرسه قدس انتخاب
شدند ،گروههای آزمایش را تشکيل دادند .در مرحله بعد با هماهنگي مدیران دو مدرسه قبل
از اعمال متغيرهای مستقل ،پرسشنامه تفکر انتقادی کاليفرنيا فرم «ب» جهت تکميل در اختيار
1. Shin
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دانش آموزان هر سه کالس گذاشته شد .پس از اجرای پيشآزمون مهارتهای تفکر انتقادی
کاليفرنيا فرم (ب) ،گروههای آزمایشي به مدت  1جلسه (هر هفته یک جلسه  31دقيقهای)
در طول یک ماه در معرض اجرای متغيرهای مستقل قرار گرفتند .محتوای هر جلسه بر اساس
عناوین فصل نظام خانواده (جدول  )7ارائه شد .این برنامه طبق برنامه هفتگي و در ساعات
درس مطالعات اجتماعي و بهوسيله دبير مربوطه همان درس اجرا گردید.
جدول  .1عناوین درسی جلسههای آموزش
جلسهها

موضوع درس

اول

خانواده ،یک نظام اجتماعي

دوم

خانواده و نظام اجتماعي کل

سوم

خانواده و فرد

چهارم

آسيبهای نظام خانواده

شيوه کار برای گروه آزمایشي روش پرسشگری بدینصورت بود که در هر جلسه
آموزشي پس از انجام فعاليتهای مقدماتي مانند حضوروغياب و ایجاد انگيزه برای ورود به
بحث ،ابتدا دانش آموزان به ترتيب به روخواني محتوای درس ميپرداختند و پسازآن طبق
طرح درس مربوط ،اولين سؤال باز پاسخ بر اساس موضوع آن جلسه مطرح ميگردید .پس
از طرح پرسش حداکثر سه دقيقه فرصت تفکر به دانش آموزان داده ميشد و پس از سپری
شدن زمان موردنظر با نام بردن یکي از دانش آموزان ،از او خواسته ميشد که پاسخ دهد.
در گام دوم بعد از ارائه پاسخ از سوی دانشآموز موردنظر یک سری سؤالهای پيگيرانه
مانند« :دالیل تو چيست؟»« ،پيامدهای آنچه خواهد بود؟»« ،منظورت از  ...چيست؟»« ،چرا
اینجور گفتي؟»« ،چرا؟»« ،شواهد تو کدماند؟»« ،چگونه فهميدی؟»« ،چه اتفاقي ميافتاد
اگر...؟» مطرح ميگردید و سپس از او خواسته ميشد که بعد ارائه پاسخهایش دانشآموز
بعدی را برای پاسخ دادن نام ببرد .بخشهای بعدی هم به همين منوال آموزش داده ميشد.
خالصه درس و نتيجهگيری هم از طریق مطرح کردن یک سری سؤال مانند« :مفاهيم/مباحثي
که بيان کردیم چه بودند؟»« ،چه کسي یادش ميآید چه گفتيم؟»« ،آیا ما به پاسخ پرسش
نزدیک شدیم؟» انجام ميگرفت.
شيوه کار برای گروه آزمایشي فن پرسشگری هم بدینصورت بود که در هر جلسه
آموزشي پس از انجام فعاليتهای مقدماتي ،ابتدا مبحث آن جلسه توسط دبير مربوطه به
روش سخنراني ارائه ميگردید .سپس در البهالی توضيحاتش با نوشتن یک سؤال باز پاسخ
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و چالشبرانگيز بر روی تابلو کالس ،توجه دانش آموزان را جلب و از چند نفر پاسخ
ميگرفت و در مواردی هم به اقتضاء نوع سؤال ،به دنبال پاسخ دانش آموزان ،سؤالهای
پيگيرانه مانند« :دالیل تو چيست؟»« ،پيامدهای آن چه خواهد بود؟»« ،منظورت از ...
چيست؟»« ،چرا اینجور گفتي؟»« ،چرا؟»« ،شواهد تو کدماند؟»« ،چگونه فهميدی؟»« ،چه
اتفاقي ميافتاد اگر...؟» را که در جستجوی دالیل آنها برای پاسخهایشان بود را مطرح
ميکرد و پسازآن ،پاسخ آنها را کامل ميکرد .در پایان جلسه هم خالصه درس و
نتيجهگيری از طریق روش سخنراني ارائه ميگردید.
پس از گذشت یک ماه (اواسط آبان تا اواسط آذر) و اتمام فصل مذکور (فصل سوم:
نظام خانواده) همان پرسشنامه بهعنوان پسآزمون در اختيار دانش آموزان هر سه کالس
گذاشته شد.
تجزیهوتحليل اطالعات این پژوهش در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي از طریق
نرمافزار اس پي اس اس  771انجام شد .در سطح آمار توصيفي از مشخصههای آماری مانند
ميانگين و انحراف معيار و در سطح آمار استنباطي از تحليل کواریانس یک متغيره و تحليل
کواریانس چند متغيره استفاده شد.

یافتههاي پژوهش
در این تحقيق برای مقایسه تأثير روش و فن پرسشگری بر کل تفکر انتقادی دانشآموزان از
تحليل کواریانس یک متغيره 2و برای مقایسه تأثير آنها بر خرده مقياسهای تفکر انتقادی از
تحليل کواریانس چند متغيره 9استفاده شده است.
در جدول  2نتایج توصيفي مربوط به نمرات بهدستآمده از سنجش متغير تفکر انتقادی
و خرده مقياسهای آن ارائهشده است؛

1. SPSS
2. ancova
3. mancova
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جدول  .2میانگین و انحراف معیار نمرات تفکر انتقادی
آزمون

پيشآزمون

گروه

پسآزمون

گروه کنترل
گروه فن پرسشگری
گروه روش پرسشگری

M

Sd

M

Sd

تحليل

9/11

7/71

9/31

7/17

ارزشيابي

9/71

7/22

9/21

7/12

استنباط

2/11

7/11

2/11

7/76

قياس

1/31

2/13

1/11

7/11

استقرایي

2/11

7/91

2/61

7/73

کل تفکر انتقادی

3/71

7/32

3/11

1/33

تحليل

9/11

7/96

1/31

1/31

ارزشيابي

9/61

7/29

1/71

7/71

استنباط

2/31

7/11

9/11

7/93

قياس

1/71

2/11

1/11

7/33

استقرایي

9/91

7/19

1/11

7/11

کل تفکر انتقادی

3/21

2/23

72/21

7/11

تحليل

9/91

7/63

1/91

7/11

ارزشيابي

9/31

7/16

1/11

2/19

استنباط

2/21

7/11

2/11

1/31

قياس

9/31

7/66

6/11

2/16

استقرایي

9/11

7/11

1/11

7/13

کل تفکر انتقادی

3/91

2/91

79/31

7/37

با توجه به جدول  2ميانگين نمرات کل تفکر انتقادی در پيشآزمون سه گروه تفاوت
چنداني نداشته است .ميانگين این نمرات در پيشآزمون گروه کنترل  ،3/71در گروه فن
پرسشگری  3/21و در گروه روش پرسشگری  3/91بوده است .انحراف معيار این نمرات نيز
به ترتيب برابر با  2/23 ،7/32و  2/91ميباشد؛ اما با توجه به جدول باال ميانگين نمرات کل
تفکر انتقادی در پسآزمون گروهها تفاوت قابلتوجهي پيدا کرده است .ميانگين این نمرات
در پسآزمون گروه کنترل  ،3/11در گروه فن پرسشگری  72/21و در گروه روش
پرسشگری  79/31است .انحراف معيار این نمرات نيز به ترتيب برابر با  7/11 ،1/33و 7/37
ميباشد.
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همچنين ميانگين نمرات همه خرده مقياسهای تفکر انتقادی بهجز خرده مقياس استنباط،
در پسآزمون گروه روش پرسشگری باالتر از پسآزمون گروههای فن پرسشگری و کنترل
و در پسآزمون گروه فن پرسشگری باالتر از پسآزمون گروه کنترل بوده است.
جدول  .3نتایج تحلیل کواریانس یک متغیره روی نمرات پسآزمون کل تفکر انتقادی با کنترل اثر
پیشآزمون
متغير

مجموع مربعات

درجه آزادی

مربع ميانگين

مقدار F

سطح معنيداری

کل تفکر انتقادی

733/13

 16و2

31/21

16/33

1/117

با توجه به نتایج تحليل کواریانس در جدول  ،9مقدار Fبهدستآمده  16/33است و سطح
معنيداری این مقدار با درجه آزادی  2و  16کمتر از  1/11ميباشد (16( =16/33 ،p=1/117
و )F (2؛ بنابراین تفاوت ميانگين نمرات کل تفکر انتقادی در پسآزمون گروهها معنيدار
است.
برای پي بردن به معنيداری تفاوت ميانگين نمرات کل تفکر انتقادی بين هر جفت از
گروههای موردبررسي از آزمون تعقيبي بن فروني 7استفاده گردید که نتایج حاصل در جدول
 1آورده شده است؛
جدول  .4آزمون تعقیبی بن فرونی برای بررسی معنیداری تفاوت میانگین نمرات کل تفکر انتقادی بین
گروهها
گروهها
روش پرسشگری
فن پرسشگری

تفاوت مياگين
فن پرسشگری

*
*

7/19

انحراف معيار
1/11

سطح معني داری
1/111

گروه کنترل

1/23

1/11

1/117

گروه کنترل

*2/16

1/11

1/117

تفاوت ميانگين معنيدار است

با توجه به جدول  ،1تفاوت ميانگين نمرات کل تفکر انتقادی ،بين هر جفت از گروههای
موردبررسي معنيدار است چراکه در مورد همه تفاوتها ،سطح معنيداری کمتر از 1/11
ميباشد ( .)P<1/11این امر نشان ميدهد که ميانگين نمرات کل تفکر انتقادی در گروه
روش پرسشگری بهطور معنيداری باالتر از گروههای فن پرسشگری و گروه کنترل است.
همچنين ميانگين این نمرات در گروه فن پرسشگری نيز بهطور معنيداری باالتر از گروه
کنترل است.
1. Bonferroni
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با توجه به نتایج بهدستآمده ،با  31درصد اطمينان ميتوان گفت که روش پرسشگری
و فن پرسشگری هر دو بر افزایش ميزان کل تفکر انتقادی دانش آموزان تأثير معنيداری
دارند؛ اما تأثير روش پرسشگری بهطور معنيداری بيش از فن پرسشگری است.
برای مقایسههه تأثير روش و فن پرسههشههگری بر خرده مقياسهای تفکر انتقادی از تحليل
کواریانس چند متغيره استفاده شده است (جدول .)1
جدول  .5نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره روی نمرات پسآزمون مؤلفههای تفکر انتقادی
اثرات

ارزش

مقدار f

درجه آزادی

خطای درجه ازادی

سطح معني داری

اثر پيالیي

1/13

6/11

71

33

1/117

المبدای ویلکز

1/23

3/13

71

36

1/117

اثر هوتلينگ

2/13

3/36

71

31

1/117

بزرگترین ریشه روی

7/31

73/11

1

13

1/117

با توجه به اطالعات جدول  1مشاهده ميشود که مقدار  Fبهدستآمده در آماره المبدای
ویلکز  3/13است که سطح معنيداری این مقدار با درجه آزادی  71و  36کمتر از 1/11
است ()P<1/11؛ بنابراین در ترکيب خطي خرده مقياسهای تفکر انتقادی ،بين سه گروه
تفاوت معنيداری وجود دارد.
در ادامه برای پي بردن به این نکته که دقيقاً ازلحاظ کدامیک از خرده مقياسها بين سه
گروه تفاوت معنيدار وجود دارد 1 ،تحليل کواریانس یک متغيره در متن تحليل کواریانس
چند متغيره انجام گرفت .به خاطر اینکه در اینجا  1تحليل جداگانه انجام شده است ،باید از
تعدیل بن فروني 7استفاده کرد .به این معني که سطح آلفای  1/11را بر تعداد تحليلها تقسيم
نمود؛ بنابراین  1/11را بر  1تقسيم ميکنيم و سطح معنيداری  1/17را برای هر یک از
تحليلها در نظر ميگيریم (جدول .)6
جدول  .6نتایج  5تحلیل کواریانس تک متغیره در متن تحلیل کواریانس چند متغیره روی نمرات
پسآزمون خرده مقیاسهای تفکر انتقادی با کنترل نمرات پیشآزمون
مجموع

درجه آزادی

مربع ميانگين

مقدار f

سطح معناداری

تحليل

97/16

 12و 2

11/637

77/91

1/117

ارزشيابي

271/96

 12و 2

271/96

71/79

1/117

متغيرها

مربعات

1. Bonferroni adjustment
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استنباط

11/67

 12و 2

11/67

9/17

1/16

قياس

67/11

 12و 2

67/11

72/11

1/117

استقراء

7/11

 12و 2

7/11

3/97

1/117

با توجه به جدول  ،6در قسمت خرده مقياسهای تحليل ،ارزشيابي ،قياس و استقراء ،سطح
معنيداری مقادیر  Fبهدستآمده با درجه آزادی  2و  12پایينتر از  1/17است ()P<1/17؛
بنابراین تفاوت ميانگين نمرات این خرده مقياسها در پسآزمون گروهها معنيدار است.
اما در قسمت خرده مقياس استنباط سطح معنيداری مقدار  Fبهدستآمده با درجه آزادی
 2و  12باالتر از  1/11ميباشد ()P>1/17؛ بنابراین تفاوت ميانگين نمرات استنباط در
پسآزمون گروهها معنيدار نيست.
برای پي بردن به معنيداری تفاوت ميانگين نمرات خرده مقياسهای تحليل ،ارزشيابي،
قياس و استقراء بين هر جفت از گروههای موردبررسي از آزمون تعقيبي بن فروني استفاده
شده است (جدول .)1
جدول  .7نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی برای بررسی معنیداری تفاوت میانگین نمرات خرده
مقیاسهای تفکر انتقادی بین گروهها
متغيرها
تحليل

گروهها
روش پرسشگری
فن پرسشگری

ارزشيابي

روش پرسشگری
فن پرسشگری

قياس

روش پرسشگری
فن پرسشگری

استقراء

روش پرسشگری
فن پرسشگری

تفاوت ميانگين

انحراف معيار

سطح معنيداری

1/61

1/19

1/11

گروه کنترل

*

7/13

1/93

1/117

گروه کنترل

*7/76

1/93

1/12

فن پرسشگری

*7/97

1/96

1/112

گروه کنترل

*

7/11

1/92

1/117

گروه کنترل

1/11

1/99

1/17

فن پرسشگری

7/17

1/11

1/21

گروه کنترل

*

1/13

*

فن پرسشگری

2/91

1/117

گروه کنترل

7/91

1/13

1/12

فن پرسشگری

1/13

1/93

1/ 11

گروه کنترل

*

1/96

گروه کنترل

*

7/13
1/37

1/96

1/117
1/11

تفاوت ميانگين معنيدار است

با توجه به اطالعات جدول  ،1تفاوت ميانگين نمرات خرده مقياسهای تحليل ،قياس و
استقرا بين گروههای روش پرسشگری و کنترل و همچنين بين گروههای فن پرسشگری و
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کنترل معنيدار است چراکه سطح معنيداری این تفاوتها کمتر از  1/11ميباشد
( .)P<1/11این امر نشان ميدهد که ميانگين نمرات خرده مقياسهای یاد شده در گروههای
روش پرسشگری و فن پرسشگری بهطور معنيداری باالتر از گروه کنترل است؛ بنابراین با
 31درصد اطمينان ميتوان گفت که روش پرسشگری و فن پرسشگری هر دو برافزایش
ميانگين نمرات تحليل ،قياس و استقراء تأثير معنيداری دارند؛ اما ميزان تأثير روش
پرسشگری بر خرده مقياسهای یادشده ،تفاوت معنيداری با فن پرسشگری ندارد.
همچنين با توجه به جدول باال ،تفاوت ميانگين نمرات خرده مقياس ارزشيابي ،بين
گروههای روش پرسشگری و فن پرسشگری و همچنين بين گروههای روش پرسشگری و
کنترل معنيدار است چراکه سطح معنيداری این تفاوتها کمتر از  1/11ميباشد
( .)P<1/11این امر نشان ميدهد که ميانگين نمرات خرده مقياس ارزشيابي در گروه روش
پرسشگری بهطور معنيداری باالتر از گروههای فن پرسشگری و کنترل است؛ بنابراین با 31
درصد اطمينان ميتوان گفت که تنها روش پرسشگری برافزایش ميانگين نمرات ارزشيابي
دانشآموزان تأثير معنيداری دارد؛ اما فن پرسشگری تأثير معنيداری برافزایش ميزان
ارزشيابي در دانش آموزان ندارد.

بحث و نتيجهگيري
امروزه در عصر اطالعات مهارتهای تفکر بهعنوان عنصری تعيينکننده محسوب ميشود
و برای اینکه افراد بهسرعت تغييرات جهان را در کنترل خود درآورند ،به آن نياز دارند.
بسياری از مربيان عقيده دارند که دانش اختصاصي نميتواند برای کارهای فردا مهم باشد
و شهروند باید توانایي یادگيری و پي بردن به مفهوم اطالعات جدید را داشته باشد.
پژوهشهای گوناگوني که در کشورهای گوناگون و ازجمله در ایران انجامشدهاند نشانگر
این نکته هستند که هرگاه در کالس از روشهای فعال تدریس استفاده شود ،ميزان تفکر
انتقادی دانش آموزان افزایش ميیابد (برای مثال نگاه کنيد به پاپيل2177 ،؛ کاسموری،
کيتوت ،احمد و سمان2171 ،؛ آنجلي و واالنيدز2113 ،؛ ماسکي2113 ،؛ یانگ2111 ،؛
بارتک2112 ،؛ براون و کيلي7331 ،؛ کریگ و پيج7337 ،؛ دیلي7333 ،؛ دکستر و
همکاران7331 ،؛ هاوس و همکاران7331،؛ کينگ7331 ،؛ مایریک و یونگ2112 ،؛ فيليپس
و دوک2117 ،؛ شل7333 ،؛ گنجي و همکاران.)7932 ،
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یافتههای این پژوهش نشان داده است که طرح پرسشهایي در سطح دانش و عدم طرح
پرسشهایي با سطح شناختي باالتر از دانش و پيگيرانه در کالس درس (گروه کنترل)،
طرح پرسشهایي با سطح شناختي باالتر از دانش و بهصورت مداوم (گروه روش
پرسشگری) و طرح پرسشهایي با سطح شناختي باالتر از دانش و بهصورت گه گاهي در
بين ارائه درس به روش سخنراني (گروه فن پرسشگری) ،تأثير معنيداری بر ميزان تفکر
انتقادی دانش آموزان باقي ميگذارند.
با توجه به یافتههای حاصل ،چندین سؤال بهصورت زیر قابلطرح و بررسي است؛ اینکه
چرا اجرای پرسش کالسي با طرح پرسشهای سطح شناختي باالتر از دانش و پيگيرانه
(بهصورت مداوم و گه گاهي) در مقایسه با روش پرسش کالسي صرف که در آن این
موارد رعایت نشدند ،تأثير متفاوت معنيداری در افزایش تفکر انتقادی دانش آموزان
داشتهاند و چرا بين دو گروه روش پرسشگری و فن پرسشگری تفاوت معناداری در زمينة
ميزان تفکر انتقادی وجود دارد.
در رابطه با این یافته که گروههای آموزشدیده با روش و فن پرسشگری در ميانگين
نمرات کل تفکر انتقادی عملکرد بهتری نسبت به گروه کنترل داشتهاند ،ميتوان اینگونه
تبيين نمود که در محيطهای آموزشي که با روشهای تدریس سنتي هم چون روش
سخنراني مطالب درسي ارائه ميگردد ،فعاليت اصلي کالس بر عهده معلم است و معلم
فعاالنه به ارائه اطالعات و دانش سازمانیافته ميپردازد و درصدد است تا آنها را به ذهن
فراگيران منتقل کند .درحاليکه ،دانش آموزان تنها نظارهگر و منفعل هستند و باید تنها به
آنچه معلم بيان ميکند ،اکتفا کنند و اطالعات موردنظر را حفظ کرده و در زمان ارزشيابي
به خاطر آورده و پاسخ دهند ،بدون آنکه فرصتي برای تمرین فرایندهای فکری سطح باال
نظير تفکر انتقادی را داشته باشند .همين امر مانعي جهت رشد و پرورش مهارتهای تفکر
انتقادی خواهد بود .به اعتقاد ویگوتسکي ( ،7337نقل از امير تيموری و همکاران)7939 ،
در کالسي که تکصدایي وجود دارد ،هيچ جایي برای رشد تفکر انتقادی باقي نميماند.
محصول چنين کالسي تنها ،تعدادی مصرفکننده فاقد هرگونه نظر و عقيده است .بنا به
گفته فولي و اسميالنسکي «پرسش و پاسخ عامل تفکر شاگردان ميباشد .بهطوریکه رشد
تفکر شاگردان را ميتوان در پرتو پرورش روحيه پرسشگری در آنان دانست و لذا سؤال
کردن کم تفکر را خاموش ميسازد»(براون و رگ ،ترجمه فضائلي هاشمي .)7913 ،نتایج
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حاصل از آزمون این فرضيه ،با نتایج پژوهشهای انجامشده توسط پاپيل2177 ،؛ کاسموری،
کيتوت ،احمد و سمان2171 ،؛ ماسکي 2113 ،و یانگ 2111 ،که نشان دادهاند روشهای
فعال تدریس در مقایسه با روش سنتي ،باعث رشد تفکر انتقادی در ميان یادگيرندگان
ميگردد ،مطابقت دارد.
همچنين یافتههای این پژوهش نشان داد که فن آموزش پرسشگری نيز بر ميزان کل تفکر
انتقادی دانش آموزان تأثير داشته است ،اما در مقایسه با روش آموزش پرسشگری ،ميزان
تأثير آن کمتر بوده است .در توجيه این یافته ميتوان گفت که تدریس به شيوه سخنراني ،با
استفاده از فن پرسشگری باعث ميشود که آموزش از حالت خطي و یکطرفه بودن خارج
و بهصورت فعالتری صورت پذیرد و منجر به شرکت فعاالنه دانش آموزان در مباحث
کالسي و تحریک مهارتهای فکری آنان ميگردد؛ درنتيجه بارش افکار ،هماندیشي،
انتقادپذیری و روحيه تجزیهوتحليل و قضاوت دانش آموزان بيشتر و قدرت استدالل و تفکر
انتقادی آنان نيز افزایش ميیابد .ولي با توجه به اینکه در روش پرسشگری زمان بيشتری به
دانش آموزان داده ميشود تا به قضاوت درباره افکار خود و دیگران بپردازند و نقش
فعالتری هم در روند یادگيری ایفا کنند ،پس در ارتقاء تفکر انتقادی دانش آموزان بيشتر
تأثيرگذار است .نتایج این پژوهش با پژوهشهای انجامشده توسط دویلچ (،)2171
کایوکریا و بوتنارو ( ،)2171وی ،)2113( 7جوزمپا و الپيدس ()2113که نشان دادهاند
سؤاالتي که معلمان ميپرسند بهطور معناداری منجر به افزایش مهارتهای تفکر
دانشآموزان ميشود ،همسو است.
در آخرین یافته این پژوهش ،نشان داده شد که ميزان تأثير روش پرسشگری بر خرده
مقياسهای تحليل ،استنباط ،قياس و استقراء ،تفاوت معنيداری با فن پرسشگری نداشت .تنها
تفاوت معنادار در خرده مقياس ارزشيابي بود .بهعبارتدیگر ،روش پرسشگری برافزایش
ميانگين نمرات ارزشيابي دانش آموزان تأثير معنيداری داشت .درحاليکه فن پرسشگری
تأثير معنيداری برافزایش ميزان ارزشيابي در دانش آموزان نداشته است .در تبيين این یافته
ميتوان گفت که پرسش و پاسخ در کالس درس ذهن معلم و شاگردان را صيقل ميدهد و
تفکر را در آنان تحریک مينماید .به این دليل که شاگردی که با دالیلي موجه به پاسخ
خاصي ميرسد و سپس آن را مطرح ميسازد؛ یا با آن دالیل ازنظر و پاسخ خود دفاع
1. Way
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مينماید .درواقع به صور مختلف به دنبال مستدلتر نمودن بحث و کالم است و بدین ترتيب
تدریجاً روحيه استدالل را نيز در خود قویتر خواهد ساخت (علوی .)7931 ،پسازآن
جائيکه در روش آموزش پرسشگری کل جلسات تدریس به شيوه پرسش کردن انجام
ميشود و دانش آموزان در این روش فرصت بيشتری برای تجزیه ،تحليل و ارزیابي عقاید
و اندیشههای خود و دیگر همکالسيهای خود را دارند ،بهتر ميتوانند قضاوت منصفانهای
داشته باشند تا نسبت به فن آموزشي پرسشگری که گه گاهي از پرسش استفاده ميشود .این
یافته در ادبيات پژوهش نمونهای ندارد و بایستي بيشتر مورد بررسي قرار گيرد.
سخن آخر اینکه ،در پژوهش حاضر هرچند تالش شد تا مواردی نظير تدریس توسط
یک مدرس ،یکسان بودن محتوای مورد تدریس و تخصيص تصادفي کالسها به گروههای
موردمطالعه انجام گيرد؛ اما عدم امکان تخصيص تصادفي دانش آموزان در گروههای مورد
مطالعه بهواسطه مقررات آموزشي ،تغييرات تن صدا ،تفاوت احتمالي در تعداد مثالهای مورد
استفاده در گروهها غيرقابلاجتناب است و احتماالً نتایج را تحت تأثير خود قرار داده است.
انجام تحقيقاتي با کنترل متغيرهای مداخلهگر ذکرشده بهخصوص بامطالعه در طي یکترم
تحصيلي ممکن است نتایج متفاوتي به دنبال داشته باشد .از آنجائي که این پژوهش به مقطع
متوسطه اختصاص دارد ،پيشنهاد ميشود که در سایر پایهها نيز اثر پرسشگری در تفکر
انتقادی ،یادگيری دروس مختلف و رشد اجتماعي دانش آموزان بررسي گردد.
درنهایت با توجه به اینکه یکي از مهمترین اهداف آموزشوپرورش ،توسعه تفکر
و اندیشه ورزی است ،پيشنهاد ميشود که از پرسشگری بهعنوان روشي مناسب برای دستيابي
یادگيرندهها به تفکر انتقادی بهره گرفته شود .همچنين ،ازآنجایيکه استفاده از پرسشگری
در مراکز آموزشي مختلف کشور قابليت اجرایي دارد ،برنامه ریزان ،ترتيبي اتخاذ نمایند تا
این روش از طریق آموزشهای کارگاهي به معلمان معرفي و آموزش داده شود.
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