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Abstract
The aim of this study was to explore scientific
thinking beyond the literature of scientific
thinking and to study its enhancement in preschool
children. Scientific thinking is a kind of thinking
related to cognitive psychology and it often occurs
in people's mind rather than being a phenomenon
in the environment. Given the significant impact
of preschool period on children's thinking
development
and
subsequent
academic
achievement, it is important to consider teaching
scientific thinking in preschool education. Based
on investigating available resources, the
educational package for the improvement of
scientific thinking was designed. The method for
teaching thinking was planned in the form of semiexperimental study and single subject intervention
sessions. Accordingly, as a pilot study, a sample
including 4 subjects (2 girls and 2 boys) was
selected through convenience sampling and
trained in scientific thinking during eight sessions.
Children were actively involved in the learning
process and their response to each training session
was evaluated individually. The results of this
study indicated that teaching the scientific
thinking can help learners to resolve the issues
through scientific thinking. It is suggested that in
order to validate the designed package of scientific
thinking education, its effectiveness on other
cognitive skills of preschool children be examined.
Keywords: Scientific Thinking, Problem solving,
Preschool Child

چکیده
 بررسی تفکر علمی از ورای ادبیات و،هدف از پژوهش حاضر
، این نوع تفکر.بررسی نحوه ارتقا آن در کودکان پیشدبستانی بود
مرتبط با روانشناسی شناختی بوده و اغلب بهجای اینکه پدیدهای
 با توجه به تأثیر پررنگ. در ذهن افراد رخ میدهد،در محیط باشد
دوران پیش از دبستان در پیشرفت تفکر کودکان و موفقیتهای
 ضروری است تا آموزش تفکر علمی در مراکز،بعد ی تحصیلی
 بر پایه بررسی منابع.آموزشی پیشدبستانی موردتوجه قرار گیرد
 روش آموزش. بسته آموزشی ارتقا تفکر علمی طراحی شد،موجود
 در قالب جلسات مداخله،تفکر به شکل اجرای نیمهآزمایشی
 جامعه آماری این مطالعه متمرکز بر دو مرکز.تکآزمودنی بود
 انجام شد6971-79 پیشدبستانی شهر تهران در سال تحصیلی
79  دختر و95(  آزمودنی58 و تعداد آماری این دو مرکز شامل
 نمونهای شامل، جهت بررسی مقدماتی، بر همین اساس.پسر) بود
 پسر) بهصورت در دسترس انتخاب شدند2  دختر و2(  آزمودنی7
 در.و در طی هشت جلسه تحت آموزش تفکر علمی قرار گرفتند
 کودکان بهصورت فعال در فرایند یادگیری درگیر و،این روش
پاسخ آنان نسبت به محتوای هر جلسه آموزشی بهصورت فردی
 نتایج این مطالعه نشان داد که جلسات.مورد بررسی قرار گرفت
آموزش تفکر علمی میتواند به یادگیرندگان کمک نماید تا در
. مسائل را با شیوه تفکر علمی حل نمایند،طول فرآیند یادگیری
 جهت اعتبارسنجی بسته طراحی شده آموزش،پیشنهاد میشود
 اثربخشی آن بر سایر مهارتهای شناختی کودکان،تفکر علمی
.پیشدبستانی مورد بررسی قرار گیرد
 کودکان پیشدبستانی، حلمسئله، تفکر علمی:واژههای کلیدی
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مقدمه
نظامهای آموزشی برای تبیین مسیر مناسب در آموزش و پروراندن یادگیرندگانی فعال و فکور که قادر باشند
در جامعه نقشهای خود را بهدرستی ایفا کنند ،نیاز به آگاهی از اصول آموزش علمی دارند تا بتوانند روش
مناسب آموزشی را در فرایند یادگیری اتخاذ کنند و بهکار گیرند ( .)2169 ،NLSتمامی نظریههای تربیتی و
یادگیری ،حامی تفکر و نقش کلیدی آن در تدریس و یادگیری هستند (ساکی .)6957 ،یکی از اهداف اصلی
نظامهای آموزشی این است که به کودکان ،تفکر علمی 6در دامنه فرآیندهای استدالل و در زمینه دانش عمومی
و دانش اختصاصی آموزش داده شود .تفکر علمی ،بخشی از مهارتهای قرن بیستویکم است که کودکان را
برای ورود به جامعه دانش محور آماده میکند (لومباردی ،ژانل ،الیوت و شاندریکا .)2165 ،در تعریف تفکر
علمی ،باید گفت که این واژه متناظر با جستوجوی دانش است و شامل هر نوع از تفکر هدفمند در راستای
افزایش دانش فرد است (کوهن .)2161 ،هوست ،2روند تفکر علمی را توسط چند ویژگی مشخص کرده است:
در گام اول ،ایجاد کنجکاوی و مسئله برای کودک ،شرح مسئله اصلی؛ سپس در گام دوم ،توضیح شواهد و در
نهایت ،بازنمایی صریح از یک رابطه علت و معلولی و تحول مفهومی آن را مطرح نموده است .تفکر علمی،
نوعی از تفکر مرتبط با روانشناسی شناختی است که اغلب بهجای اینکه یک پدیده در محیط باشد ،در فکر و
ذهن افراد رخ میدهد .حلمسئله نیز ،یکی از مهارتهای شناختی مرتبط با روند تفکر علمی است که در مواجه
با شرایط مختلف زندگی بسیار اهمیت دارد .در محیطهای عادی ،کودکان بهندرت با چالش برای حلمسئله
متفکرانه مواجه میشوند و الزم است که این موضوع در محیط آموزشی پیشدبستانی موردتوجه قرار گیرد
(لدرپیر.)2161 ،
میتوان فرض نمود که دامنه دانش کودکان در دوره پیشدبستان با افزایش سن توسعه مییابد .بنابراین،
پژوهش حاضر بهدنبال طراحی بسته آموزشی جهت ارتقا تفکر علمی در میان کودکان پیشدبستانی است.
بر همین اساس ،ضمن بررسی فرایند تفکر علمی در کودکان پیشدبستانی روشهایی که میتوان این فرایند
را در کودکان پیشدبستانی بهبود بخشید موردتوجه قرار میگیرد.

تفکر علمی و فرایندهای آن
منشأ تفکر علمی ،از یک برنامه سیستماتیک و قائدهمند به نام «اوهریک »9گرفته شده است که شامل مشاهده،
فرضیه ،بررسی و نتیجهگیری است (لدرپیر .)2161 ،یکی از نظریات اصلی در این زمینه نظریه کوهن است که
فرایند تفکر علمی را در  7مرحله  -6کاوش7؛  -2تجزیهوتحلیل8؛  -9استنتاج 1و  -7بحث و استدالل 9ارائه
1. scientific thinking
2. Host
3. oheric
4. inquiry
5. analysis
6. inference
7. argument

فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی ،علمی -پژوهشی ،شماره  ،3سال یازدهم

11

داده است .بر این اساس ،زمانی که کودکان با شرایط جدید روبهرو میشوند ،سؤاالت و فرضیاتی در ذهن آنان
ایجاد میشود .سپس به تجزیهوتحلیل ارتباط بین اطالعات حاضر و دانش موجود میپردازند .در ادامه با توجه
به بررسی حاصل از مقایسهها و ارتباط بین اطالعات نظری و شواهد تجربی نتیجهگیری کرده و در نهایت،
درباره دالیل قابلاعتماد بحث وگفتوگو انجام میشود (تیتیما و ساموئل .)2162 ،بر طبق نظریه کوهن ،تفکر
علمی نوعی از تفکر هدفمند است که با تالش کسب میشود ،نه آنچه که افراد از ابتدا آن را داشته باشند.
بهعالوه تفکر علمی ،بهعنوان نوعی از درک علمی تلقی میشود .بدین معنا که اگر شرایط مطلوب باشد ،روند
تفکر علمی ممکن است منجر به درک علمی شود (کوهن .)2161 ،بر همین اساس و با توجه به دیدگاه کوهن
میتوان گفت که تفکر علمی نیازمند آموزش و بافت برانگیزاننده است.
تفکر علمی مشابه آنچه که اینهلدر و پیاژه ( ،)6785ارائه دادند به نوعی عملیات در مورد عملیات است؛ اما
آنچنان که آنان در مورد عملیات صوری ارائه کردهاند ،در یادگیرندگان تا نوجوانی به تأخیر نمیافتد .این توانایی
بسیار زودتر از آنچه توسط مطالعات ،بهخصوص تحقیقات ارائه شده است ،شروع به رشد میکند و در شکل
اولیه آگاهی در مورد خود و دیگران ،در کودکان پیشدبستانی مشاهده میشود (زیمرمن .)2119 ،کودکان در
سنین بین  7تا  1سالگی متوجه میشوند ،موارد ارائه شده توسط ذهن انسان متفاوت از واقعیت خارجی است و
آنها میتوانند این موارد را با یکدیگر مقایسه کنند .البته باوجوداین موفقیت ،آنها در درک معرفت شناسی
دچار اشتباهاتی نیز میشوند (کوهن و پیرسال.)2111 ،
6
البته فرایندی که در تفکر علمی رخ میدهد با آنچه که در نظریهای تحت عنوان «فلسفه برای کودکان »
مطرح میشود ،متفاوت است .فلسفه برای کودکا،ن شامل روش و محتوای فلسفی و ایدههای عملگرایانه به
منظور کسب مهارتهای تفکر و تصمیمگیری است .لیپمن ( ،)2119معتقد است که فلسفه علم برای کودکان
اقدامی آموزشی است که از طریق گفتوگوهای فلسفی و اغلب به روش سقراطی انجام میگیرد و به بهبود
تفکر در کودکان میپردازد (رمضانی .)6957 ،فرد دارای ذهن فلسفی با استفاده از تفکر ،آنچه را که بهصورت
عادت پذیرفته شده است را کنار گذاشته و تفکراتش را بر یک جریان استنتاجی -قیاسی 2بنا مینهد .با تفکر و
اندیشه عمیق ،زیرساختها و مبانی نظری صحیح را جهت بررسی و تحلیل بهکار میبرد و استداللهایش را
برمبنای نظریات محکم و قطعی مظرح مینماید .در واقع ،نظریهای کلی وجود دارد ،سپس فرض ورود میکند،
و در نهایت ،یک نتیجهگیری خاص منتج میشود (بردفورد2169 ،؛ واثرتیل .)2168 ،اما در تفکر علمی که
مرتبط با کاربرد استدالل استقرایی و قیاسی است (تیتیما و ساموئل .)2162 ،نکته قابل ذکر این مطلب است
که استدالل استقرایی روش مورداستفاده در علوم تجربی محسوب میشود و پیشرفت زیادی در علوم حاصل
استفاده از این روشی است (نباتی .)6958 ،مطرح میشود که استدالل اصلی در تفکر علمی ،استدالل استقرایی
است و شامل مراحل فعالیت علمی و آزمایش ،کشف و استدالل و تفسیر شواهد در چهارچوب ساخت نظریهها
است و بهعنوان وسیلهای برای درک جهان و بازنگری در برابر شواهد بهکار میرود .تفکر قیاسی نیز در تفکر
1. science philosophy for children
2. deductive-abductive
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علمی کاربرد دارد؛ اما جنبه فلسفی ندارد؛ بلکه پژوهشگر میکوشد با استفاده از قیاس ،در حد تبیین نتایج برآمده
از استقرا به مصادیق معنا بدهد .گرچه این کار نیز در مراحله اولیه تحول تفکر در کودکان اتفاق نمیافتد (دانبر
و کالر2162 ،؛ واثرتیل.)2168 ،
موارد ذکر شده همه داللت بر داشتن یک برنامه آموزشی جهت ارتقا تفکر علمی دارد .این روش آموزشی
باید به شیوهای ارائه گردد تا انتقال یادگیری را تسریع کند و مهارتهای شناختی را بهبود بخشد .همانطور که
لیبن و میلر ( )2168بیان میکنند ،یکی از اهداف مهم آموزشی دستیابی به مهارتهایی است که قابل اجرا
باشند و بهخوبی به زمینه دیگر انتقال یابند .ادلسبرنر ،چالک ،چاماچر و استرن ( ،)2168در بررسی خود نشان
دادند که تواناییهای وارسی کردن کودکان در دامنه دانش عمومی پس از آموزش مبتنی بر راهنمایی مربی،
ارتقا مییابد؛ اما نقشی مشابه در دانش تخصصی ثابت نشده است .مطالعات تفکر علمی تمایل دارند تا همگام
با تمرکز بر تحول مهارتهای عمومی ،در زمینههایی انجام گیرند که نسبتاً دانش -اتکا هستند .این روش با
هدف کنترل تأثیر احتمالی دانش قبلی در استدالل شرکتکنندگان در وظایف پژوهشی در نظر گرفته میشود
و از طریق طرح مسائل ناآشنا که دارا بودن آن برای کودکان ناممکن است و یا ارائه وظایفی که اعمال دانش
قبلی روی آنها ناممکن و یا دشوار است ،انجام میشود .یک مثال کالسیک در این زمینه ،مطالعه کوهن و
فیلپس ( )6752در مورد راهبردهایهای کودکان است .برای محققان این موضوع اهمیت نداشت که کودکان
درباره آزمایش چگونه فکر میکنند؛ در واقع نگرانی آنها متمرکز بر راهبردهایهای تولید و تفسیر شواهد بود.
انتظار میرفت که یادگیرندگان متغیرهای علّی مختلفی را در یک زمینه چندمتغیره شناسایی کنند ،زمانی که
متغیرهای چندگانه وجود دارد ،نیاز به کنترل راهبردی متغیرها )SVC( 6هست که با استفاده از آن میتوان
متغیرها را بهصورت جداگانه بررسی کرد .در این زمینه کودکان  61ساله و بزرگتر ،بیشتر قادر بودند تا کنترل
راهبردی متغیرها را متوجه شوند (چن و کلهر .)6777 ،زیمرمن ( ،)2119نیز اشاره مینماید که کنترل راهبردی
متغیرها در انجام آزمایشات با کودکان بهکُندی کاربرد دارد و در انجام آزمایشات به تولید شواهد مبهم میرسند.
اما نتایج اخیر نشان میدهد که کودکان در سنین پیشدبستانی نیز میتوانند کنترل راهبردی متغیرها را متوجه
بشوند .ون دیر گراف ،سژرز و ورهاون ( ،)2168آزمایشی طراحی کردند تا در شرایط حضور متغیرهای چندگانه،
تمام متغیرها کنترل شوند .در این تحقیق عکسالعملهای کودکان بعد از انجام هر آزمایش و آموزههای آنان
در هر تکلیف ارزیابی میشود .آنان درگیر چالش طراحی آزمایش با چهار متغیر مختلف دو ارزشی میشوند تا
متغیر مؤثر را پیدا کنند .تقریباً نیمی از کودکان آزمایشات را با سه متغیر مختلف بهدرستی طراحی کرده و کنترل
راهبردی متغیرها را اجرا مینمایند .در عملکرد کودکان  7-8سال و  8-1سال تفاوت وجود داشت و تحول در
فاصله سنین مذکور مشاهده شد.
مطالعاتی در مورد فرایندهای تفکر علمی انجام شده است ،از جمله برخی محققان در مورد تفکر علمی با
در نظر گرفتن عناصری شامل مسئلهسازی ،تکیهگاهسازی ،آمادهسازی ذهنی را در مورد شکلگیری و تحول
1. Strategic Variables Control
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تفکر مفهومی ،تفکر خالق (چایجارن )2118 ،و تفکر انتقادی (پتچن و چایجارن ،)2167 ،در یادگیرندگان انجام
دادند و همگی نشان از این موضوع بود که کاربرد اصول تفکر علمی در آموزش باعث تسهیل تبادل دیدگاههای
چندگانه بین یادگیرنده و مربی میشود .نتایج در بحث کاوشگری در فرایند تفکر علمی نتایج نشان داده شده
که نوجوانان  61تا  62سال برای انجام آزمایش کمتر به جستوجوی اطالعات پرداخته و اطالعات کمتری
بهدست میآورند (کلهر ،فی و دانبر6779 ،؛ اسچابل .)6771 ،کودکان پیشدبستانی برخالف اغلب نوجوانان 61
تا  62ساله که آزمایشات خود را بدون فرضیه مشخص انجام میدهند (زیمرمن .)2119 ،در مرحله تولید سؤال
و فرضیه که اولین جزء تفکر علمی است ،قادرند فرضیاتی برای آزمایش ایجاد نمایند (پینکی و مهلر.)2169 ،
تحقیقات مقطعی دیگر نیز نشان میدهند که کودکان از دوران پیشدبستانی تا سال اول دبستان ( 1-9سالگی)
در تکلیف ایجاد سؤال ارتقا مییابند (ژیروت و کلهر2168 ،6؛ به نقل از ژیروت و زیمرمن .)2168 ،بهطور کلی،
آنها در تشخیص آنچه که میشناسند و طرح سؤاالت بهبود نشان میدهند .در بحث ارزیابی شواهد نیز،
پیکنی ،گراب و ماهلر ( )2167توانایی کودکان در این زمینه را با کارتهای مختلف مصور اندازهگیری کردهاند.
عملکرد کودکان نشانگر درک آنان از ارزیابی شواهد بود.
تعداد مطالعات طولی در راستای تحول تفکر علمی در دوران پیشدبستانی ،بسیار اندک بوده است و بیشتر
بررسیهای انجام شده ،محدود به ارزیابی یک مؤلفه تفکر علمی بوده است و بررسی چند مؤلفه بهطور همزمان
انجام نشده است.
از طرفی دیگر ،بیشتر پژوهشهای انجام شده محدود به معرفی تفکر علمی و سنجش مراحل فرایند تفکر
علمی هستند و نحوه آموزش مناسب معرفی نشده است ،در صورتی که پرورش تفکر علمی از لحاظ آموزشی
و روانشناختی از دوره پیشدبستانی امکانپذیر است .با توجه به نقش غیرقابل انکار آموزش پیشدبستانی در
پیشرفت تفکر کودکان ،حلمسئله و موفقیتهای بعدی در دوران تحصیلی ،توجه به این نکته اساسی است که
آموزش تفکر علمی ،تنها به معنای آموزش علوم نیست؛ بلکه گستره نظام آموزشوپرورش را در برمیگیرد
(لدرپیر.)2119 ،
سهم دوران پیشدبستانی در آموزش تفکر علمی را اینطور باید مطرح کرد که این دوره فرصتی است که
باید مربیان با انطباق شرایط آموزشی و توانمندیهای کودکان و ارائه موقعیتهای محرک زمینه ارتقا این نوع
تفکر را آماده نمایند (لدرپیر .)2161 ،بدین معنا که با تأکید بر جستوجوی دانش و درگیر شدن با چالشها،
دانش به شکل فعاالنه با عملکرد و تفکر خود یادگیرنده ایجاد شود و ساختن معنا در ذهن یا معنا بخشیدن به
اطالعات در طی فرایند بررسی اطالعات ،سازماندهی مجدد و مرتبط ساختن اطالعات و شواهد صورت بگیرد،
مسیری که در روند تفکر علمی با کاوشگری و پاسخ درباره دنیایی که در آن زندگی میکنند محقق میشود
(محبی .)6976 ،بنابراین ،ضرورت دارد تا با فرصتدادن به کودکان در آموزش در راستای تفکر و جستوجو،
آنها بتوانند فعاالنه در آزمایش درگیر شوند .در آموزش تفکر ،مربی با توجه به نقش تکیهگاهی و حمایتی خود
1. Jirout, J., & Klahr, D.
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باید در این روند به تواناییهای کودک احترام گذارد و به او اجازه بدهد تا استقالل الزم را برای کشف و
جستوجوی علم داشته باشد (فیفانت .)2168 ،چنین اهمیتی از نقش مربی در آموزش در نظریه ویگوتسکی
( ،)6759مطرح میشود .وی بهعنوان یکی از نظریهپردازان برجسته سازاگرایی اجتماعی ،برخالف سازاگرایان
شناختی همچون پیاژه 6و پردازش اطالعات 2که تنها به نقش فعال فرد توجه دارند (روبسن ،)2162 ،بر این
باور بود که شناخت مفاهیم علمی کودک از میان تجربیات روزمره آنها در بافت زندگی اجتماعی و با توجه به
کمک فعال مربی در نقش حمایت یا سکوساز 9در منطقه تقریبی رشد )ZPD( 7رخ میدهد (روبسن2162 ،؛
هملین و ویسنسکی )2162 ،و این حمایت از طریق مهمترین ابزار؛ یعنی زبان صورت میگیرد تا از طریق
گفتوگو ،محیط اجتماعی و فیزیکی پیرامون خود را بهتر درک کنند (روبسن.)2162 ،
با توجه به آنچه گفته شد ،این مطالعه در نظر دارد با تمرکز بر رویکرد سازاگرایی اجتماعی و اهمیت نقش
مربی و با الهام از پیشنهاداتی که استرهاس ،کربر و سودین ( )2168در مورد آموزش تفکر علمی به کودکان
پیشدبستانی معرفی نمودهاند ،مؤلفههای آموزش تفکر علمی در نظریه کوهن را مدنظر قرار داده و یک روش
آموزشی برای ارتقا فرایند تفکر علمی را معرفی نماید.

روش
جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
روش پژوهش حاضر از نوع بررسی مطالعه اسنادی مبتنی بر رویکرد تجربی است .مطاله اسنادی 8استفاده از
متن نوشته حاوی دادهها و یا اطالعاتی درباره یک موضوع یا پدیده است (هومن .)6977 ،مطالعه اسنادی شامل
استفاده از دادههای اولیه مورداستفاده در مطالعه پژوهشی و دادههای ثانویهای است که درگذشته با هدف کامالً
متفاوت با هدف مطالعه موجود ،گردآوری ،ضبط و کنار گذاشته شدهاند و شامل اسناد شخصی ،1اسناد رسمی،9
دادههای فیزیکی 5و دادههای پژوهشی آرشیوی 7است .در این مطالعه ،از دادههای پژوهش آرشیوی که اساس ًا
مورد استفاده برای هدفهای پژوهشی است و اسناد رسمی استفاده شده است که شامل نوشتهها ،تصاویر و یا
اسناد گردآوری شده توسط سازمانهای عمومی و خصوصی است (جانسون و کریستنس.)6978 ،
روش آموزش تفکر بهشکل اجرای آزمایشی ،در قالب هشت جلسه آموزش بهصورت تکآزمودنی طراحی
شد .در این روش کودکان بهصورت فعال در فرایند یادگیری درگیر میشوند و واکنش آنان نسبت به هر جلسه
1. Piaget, j.
2. information processing
3. scaffolding
4. Zone of Proximal Development
5. documentary study
6. personal document
7. official documents
8. phisical data
9. archived research data
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آموزشی بهصورت فردی مورد ارزیابی قرار میگیرد .جامع آماری این پژوهش شامل کودکان  8-1سال از دو
مرکز پیشدبستانی در سال تحصیلی  6971-79واقع در شهر تهران بود .در این پژوهش ،نمونه شامل  7کودک
( 2دختر و  2پسر) بود .جهت انتخاب نمونه از روش نمونهگیری هدفمند استفاده شد .روند انتخاب هر دو نمونه
به این صورت بود که پس از مراجعه به مراکز پیشدبستانی ،مسؤوالن در جریان روند پژوهش قرار گرفتند و
ضمن توجیه آنها ،از مسؤوالن آن مراکز پیشدبستانی خواسته شد کودکان در دامنه سنی  8تا  1سال را به
پژوهشگر معرفی کنند .از مسؤوالن مرکز پیشدبستانی خواسته شد تا جهت برگزاری جلسه توجیهی برای
والدین ،با پژوهشگر همکاری کنند .سپس جلسه توجیهی برای ولی دانشآموزان جهت توضیح محتوای جلسات
آموزش تفکر علمی و اهمیت آن برای کودکان برگزار گردید .از ولی دانشآموزان خواسته شد تا فرم رضایتنامه
کتبی را برای شرکت کودکشان در جلسات آموزش تفکر علمی کودکان تکمیل کنند.
جهت تعیین محتوا و روند آموزش جلسات آموزش تفکر علمی ،بررسیهای متعددی انجام شد .پژوهشهای
انجام شده الزاماً به معرفی تفکر علمی اشاره کردهاند و در مورد محتوای تفکر علمی و آموزش آن مثالهایی را
مطرح نمودهاند؛ اما بسته مدون و قابل استفادهای جهت آموزش تفکر علمی معرفی نشده است .بنابراین ،در
بسته مطرح شده ،هدف بر این مبنا بود که محتوا و روند جلسات آموزش بر اساس رهنمودها در تحقیقات
طراحی شود .از جمله این موارد شامل استفاده از کاربرد مفاهیم موجود در محیط اطراف و طبیعت جهت
شفاف بودن فضای آموزش ،استفاده از داستانپردازی و مکالمات آموزشی در یادگیری مشارکتی که به ایجاد
زمینه انگیزشی و تحول درک و تفکر در کودکان کمک میکند .ایجاد شرایط پژوهش فعال مانند ترغیب
کنجکاوی پرسشگری ،تجزیهوتحلیل ،کاربرد استدالل برگرفته از شواهد ،مقایسه و فراهم کردن فرصت جهت
ارائه توضیحات و پیشنهادات ،اشاره به تأثیر کاربرد راهبردهای فراشناخت مانند نظرات و بازنگری بر مراحل و
استفاده از تجسمسازی و بازنمایی که از جمله ابزارهای مدلسازی در آموزش شناختی مطرح شدهاند (وود و
اتفیلد2118 ،؛ لی و کالهر2111 ،؛ زیمرمن2119 ،؛ لیبن ،کستنسر و کریستنسن2166 ،؛ لرر و شوبل2162 ،؛
گاالگر2166 ،؛ بل ،تزو ،بریکر و بینز2162 ،؛ 2162 ،NRC؛ روبسن2162 ،؛ هملین و ویسنسکی2162 ،؛
داس2167 ،؛ کوهن2168 ،؛ دیجونچییر ،دیوایت ،وندیکری و ورایت2161 ،؛ وندیرگرف ،سژر و ورهاون،
2165؛ تسون2167 ،؛ پاول و الدر .)2167 ،در نهایت ،با توجه به رهنمودها و پیشنهادات پژوهش استرهاس،
کربر و سودین ( ،)2168محتوای جلسات شامل مباحثاتی بین مربی و کودک میباشد ،تنظیم شده است .این
پیشنهادات شامل طرح آزمایشاتی در مورد طبیعت و محیط اطراف کودکان است که ممکن است در شرایط
روزمره به شکل سؤاالت مطرح شده با آنها مواجه نشده باشند .کودکان باید در مورد آزمایشات فکر کرده و
نظر خود را در مورد آزمایشات بیان نمایند و برای پاسخ خود استدالل داشته باشند .در محتوای برنامه آموزشی
طراحی شده در پژوهش حاضر از برخی سؤاالت پژوهش استرهاس ،کربر و سودین ( ،)2168پس از
متناسبسازی با فرهنگ ایرانی استفاده شده است ،همچنین سؤاالت جدیدی نیز اضافه گردید .سؤاالت بر طبق
نظریه کوهن در قالب داستان همراه با ترسیم تصویر بر روی تخته طراحی شد تا کودکان بتوانند جستوجوگری
را بیاموزند ،طرح فرضیه و استدالل نموده و نتیجهگیری نمایند .علت انتخاب روش آموزش به سبک
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داستانگویی و طرح تصویر ،برقراری ارتباط این کودکان با فضای آموزش و ایجاد نوعی بازی ذهنی میان
پژوهشگر و کودک است .داستان ها در جلسات ابتدایی شامل بررسی نحوه انجام آزمایش با استفاده از انتخاب
یک روش برای رسیدن به نتیجه است و در جلسات بعدی با پیشرفت کودکان ،داستانها گستردهتر شده و
آزمایشات در قالب بررسی شرایط بین دو روش آزمایش ،مطرح میشوند .روش اجرا بدین صورت بود که پس
از طرح داستان و پاسخ کودکان ،بر اساس نظریه ویگوتسکی در رویکرد سازاگرایی اجتمایی که تأکید بر نقش
حمایتی در شکلگیری فرایندهای عالی تفکر دارد ،پژوهشگر از طریق مباحثات در هر جلسه آموزشی ،به
کودکان در شکلگیری و ارتقا تفکر علمی بر طبق مؤلفههای نظریه کوهن کمک میکند .از کودکان خواسته
میشود که جستوجوگر اطالعات الزم باشند و در مورد مسئله طرح شده پرسشگری نمایند تا با اطالعات
بیشتری ،شروع به فکر و فرضیهپردازی کنند .پژوهشگر نقش حمایتی ایفا کرده و در طی مباحثه ،اطالعات
کودکان را تکمیل مینماید .در ادامه کودکان شرایط مطرح شده را با اطالعات کسب شده مقایسه نموده و با
استنتاج جدیدی روبهرو میشوند .در نهایت ،پژوهشگر نتیجه کودکان را به بحث و استدالل میکشاند و در این
مورد با هم گفتوگو میکنند .همچنین به کودکان فرصت داده شد تا عالوه بر تجسم پاسخهای خود ،جهت
ایجاد بازنمایی و همراهی آنان در فرایند ،اشکالی مرتبط با گفتههای خود را نیز بر روی تابلو ترسیم کنند.
جهت تعیین روایی محتوایی داستانها و جلسات طراحی شده از روایی محتوایی استفاده شد .نظرات هفت
نفر از متخصصان در مورد شیوه آموزش به روش مباحثه و طرح تصویر ،میزان ارتباط مؤلفهها با تفکر علمی،
میزان سنجش تفکر علمی در سنین  8تا  1سال ،ساختار کلمات و شفافیت سؤاالت بررسی شد و ضریب توافق
بین افراد متخصص در مؤلفهها و مدل طراحی شده تقریباً  1/7بود .نتایج بررسی متخصصان و شاخص CVI
در جدول  ،6نشان داده شده است.
جدول  -3نظر متخصصان در مورد سؤاالت و ضریب  CVIبرای محتوای برنامه آموزش تفکر
علمی
سؤاالت
داستانها و سؤاالت مطرح شده را تا چه میزان مرتبط با مؤلفههای تفکر
علمی میدانید؟
داستانها و سؤالت مطرح شده را تا چه میزان برای سنجش تفکر علمی
در سن  8تا  1سال مناسب هستند؟
ساختار داستانها و سؤالت مطرح شده مطرح شده را تا چه حد شفاف
و قابل درک تشخیص میدهید؟
شیوه آموزش به روش (مباحثه و طرح تصویر) را تا چه میزان مناسب
میدانید؟

کد متخصصان و نمرات اعمال شده

CVI

3
9

3
7

1
7

8
7

3
7

1/5

تأیید

7

7

9

9

9

6

تأیید

7

7

7

9

7

6

تأیید

7

9

7

7

7

6

تأیید

در جدول  ،2خالصه محتوای کل جلسات آموزش تفکر علمی به کودکان  8-1سال ارائه شده است.

فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی ،علمی -پژوهشی ،شماره  ،3سال یازدهم

11

جدول  -3خالصه محتوای جلسات آموزش تفکر علمی
جلسه
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم

موضوع جلسه
داستان کشاورز و داروی معجزهآسای رشد درختان
داستان کودکان پیشدبستانی و افزایش امتیازات آنها
داستان مربی و آموزش عبور از خیابان
داستان مادر و داروی مراقبت از دندان کودکان
داستان داروساز و شامپو ریزش مو
داستان پزشک بیمارستان و راهحلهای درمان کودکان
داستان مادربزرگها و باغچههایشان
داستان افزایش عالقه کودکان به مرکز پیشدبستانی

داستانها مربوط به شرایط روزمرهای است که کودکان با آن سروکار دارند؛ اما شاید به شکل سؤاالت مطرح
شده با آنها مواجه نشده باشند .بهطور خالصه ،محتوای داستانها شامل نحوه رشد و نگهداری از گیاهان و
بررسی احتماالتی است که میتواند بیاثر یا مضر باشد ،عوامل مؤثر موفقیت در تکالیف پیشدبستانی و بررسی
عواملی است که بهعنوان شرط الزم منظور نمیشود ،شرایط بهداشت شخصی و مراقبت از مو و دندان ،تفاوت
آب شور و شیرین و شرایطی که ممکن است در آبیاری گیاهان ایجاد کند ،بررسی روشهای آموزش در
پیشدبستانی و تفکرات یک پزشک در مورد درمانهای غیردارویی در رابطه با کودکان است.

تشریح سه جلسه آموزشی بهعنوان نمونه
جلسه اول آموزش
کشاورزی ،به سرزمینی دور سفر کرد .در آن سرزمین سرسبز درختان و گلهای زیادی وجود داشت؛ اما وی
تعجب کرد که چرا درختان این سرزمین کوچک هستند و رشد نکردهاند .کشاورز فکر کرد که چهکاری میتواند
انجام دهد تا درختان رشد کنند ،دارویی ساخت و اسم آن را داروی معجزه رشد درختان گذاشت و برای اینکه
اثر دارو را امتحان کند آن را به پای درختان ریخت و به خانه برگشت .بعد از مدتی دوباره به سرزمین دور سفر
کرد و دید که تمام درختها قد کشیده و بزرگ شدهاند .او به این نتیجه رسید که فقط دارویی معجزهآسایی که
ساخته ،باعث رشد درختان شده و به تمام کشاورزان پیشنهاد داد که برای رشد درختان فقط کافی است از
داروی معجزهآسای او استفاده کنند .آیا آزمایش درستی انجام داده است؟ چرا؟

جلسه دوم
در یک مرکز پیشدبستانی ،کودکان ناراحت بودند؛ چون امتیازات آنها در تکالیف پایین بود .در این
پیشدبستانی رنگ تمام دیوارها خاکستری بود .مدیر پیشدبستانی حدس زد که شاید رنگ دیوارها به این
موضوع ربط داشته باشد .فکر خود را عملی کرد و تمام دیوارها را رنگ آبی زد .بعد از مدتی متوجه شد که
کودکان خوشحال هستند و امتیازاتشان تغییر کرد و آنها تکالیف خود را بهتر انجام دادند .او به این نتیجه رسید
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که آزمایش درستی انجام داده و به تمام مدیران پیشنهاد داد که اگر امتیازات کودکان پایین بود ،تنها راهحل
تغییر رنگ دیوارها به رنگ آبی هست .آیا آزمایش مدیر پیشدبستانی درست بوده است؟ چرا؟

جلسه سوم
مربی در یک پیشدبستانی میخواهد به کودکان یاد بدهد که چگونه با توجه به عالئم از خیابان عبور کنند.
وی دو نوع متفاوت از روش آموزش را در ذهن دارد .استفاده از عکسهای رنگی و خواندن شعر با محتوای
آموزشی که موردنظر مربی هست .مربی روش اول ،یعنی استفاده از عکسهای رنگی را امتحان میکند و پس
از یک هفته مشاهد میکند که کودکان بهخوبی یاد گرفتهاند که چگونه از خیابان عبور نمایند .مربی نتیجه
میگیرد که روش اول ،تنها روش مناسبی است که میتوان به کودکان آموزش داد و به مربیان دیگر پیشنهاد
میدهد که برای آموزش فقط از عکسهای رنگی استفاده کنند .آیا آزمایش مربی درست بوده است؟ چرا؟

یافتهها
در این مطالعه ،نتیجه اجرای آزمایشی در سه جلسه که با چهار کودک شامل دو دختر و دو پسر  8تا  1سال
انجام شد ،به تشریح ارائه شده است.
*در داستان مطرح شده درباره کشاورز و ساخت داروی معجزهآسا ،هر چهار کودک موضوع طرح شده در
مورد سفر کشاورز و رشد درختان را متوجه شدند و بهنظرشان آزمایش به درستی انجام شده بود؛ زیرا درختان
بزرگ شده بودند؛ اما کودکان نمیدانستند رشد درختان مستلزم چه شرایطی هست .دختر ( 6و  )2و پسر  6تنها
بهضرورت وجود آب برای نگهداری از درختان اشاره داشتند و پسر ( )2به هیچ عاملی در مورد شرایط مراقبت
از درختان اشاره نداشت .بعد از اطالعات تکمیلی پژوهشگر و مباحثه درباره چگونگی رشد درختان و عدم استفاده
دارو برای تمام درختان کودکان توانستند فرضیات و استنتاجات جدیدی داشته باشند .از جمله اینکه احتماالً در
زمان نبود کشاورز شرایط مراقبت از درختان -آب ،نور و خاک مناسب -تأمین شده است و اینکه استفاده از
دارو برای سایر درختان ،ممکن است باعث شود درختان بسوزند و یا میوه ندهند.
*موضوع داستان دوم را هر چهار کودک متوجه شدند و بهنظرشان آزمایش بهدرستی انجام شده بود؛ زیرا
کودکان خوشحال بودند و امتیازات بهتر شده بود ،در این داستان ،عدم ارتباط رنگ دیوار و بهبود امتیاز ،چالشی
را برایشان ایجاد نکرده بود .با وجود این ،استفاده انحصاری از رنگ آبی برای دختر ( )6و پسر ( )6سؤال برانگیز
بود و استفاده از رنگ های مختلف را پیشنهاد دادند .بعد از مباحثه و اطالعات جدید کودکان نتایج جدیدی را
بیان کرده از جمله اینکه کودکان باید برای انجام تکالیفشان تالش بکنند و وقت بگذارند و یا اینکه رنگ
دیوارها باید قشنگ باشد ،رنگ شاد باعث میشود خوشحالتر بشوند؛ اما الزم است تکالیف حلکردنی را انجام
بدهند تا ازمربی امتیاز بگیرد.
*در داستان سوم 9 ،کودک بیان کردند که آزمایش بهدرستی انجام شده و استداللشان این بود که کودکان
یاد گرفتهاند که چگونه از خیابان عبور کنند .تنها ،دختر ( )6پاسخ داد آزمایش خوبی نبود ،به این دلیل که شاید
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کودکان با شعر نیز میتوانستند یاد بگیرند .بعد از اطالعات تکمیلی توسط پژوهشگر و مباحثه درباره این موضوع
که الزم است برای انتخاب بهترین روش ،اطالعات کاملی داشته باشیم ،کودکان به نتیجه رسیدند که مربی
نباید قبل از امتحان روش دوم ،یک روش را بهعنوان مناسبترین روش اعالم کند .همچنین بیان نمودند که
امکان استفاده از روشهای دیگری بهجز این دو روش نیز وجود داشت و توانستند فرضیات و روشهایی را
مانند کاربرد نقاشی و همچنین ساخت ماشین و خیابان با استفاده از کاغذ رنگی را بهعنوان یک روش آزمایشی
بیان کنند.
جهت اعتباریابی محتوا و جلسات آموزش ،با استناد به کتاب جانسون و کریستنس ( )6978که روایی
تفسیری را معرفی میکند .بدین معنا که پژوهشگر کیفی پس از اجرا نقطهنظرات ،افکار ،احساسات و تجربههای
شرکتکنندگان را درک و در گزارش خود به تصویر میکشد .در این راستا و بررسی تجربیات کودکان گویای
این موضوع بود که به مرور و در طی جلسات ،آنان با اشتیاق بیشتری در جلسات آموزش حضور پیدا کردند و
شاید این موضوع به این خاطر بوده باشد که ممکن است در ابتدا شرایط ارائه شده برای آنان عجیب بهنظر
برسد؛ اما در طی فرایند آموزش و مباحثات مسئله شفاف شده و به نتیجه میرسیدند .بهعالوه با پیشرفت
جلسات ،بسیار گستردهتر از موارد ارائه شده در داستانها واکنش نشان داده و در مواجهه با داستانها با کاربرد
تفکر انتقادی ،در مراحل پیشرفتهتر شروع به نقادی کرده و مؤلفههای مطرح شده در آزمایشات را زیر سؤال
بردند ،همچنین با توجه به رشد تفکر خالق در آنان ،توانستند برای تحقق نتیجه ،ایدههایی جالبی در مورد
شرایط ارائه شده مطرح کنند که قبالً اشارهای به آنها نشده بود و در مورد آنها با هم تبادلنظر داشتند.
همچنین بعد از اتمام جلسات آموزش تفکر علمی ،بر طبق گزارش مربیان ،کودکان در انجام تکلیف پیشدبستانی
که شامل مواردی همچون جور کردنی ،حل کردنی و مقایسه بود و نیاز به صبوری و دقت و تفکر در طی انجام
تکالیف داشت ،عملکرد بهتری داشتند.

بحث و نتیجهگیری
بر اساس بررسیهای انجام شده و نتایج بهدست آمده ،میتوان مراحل آموزش فرایند تفکر علمی-
جستوجوگری و کاوش ،تجزیهوتحلیل و مقایسه دانستهها و شواهد ،استنتاج و بحث و استدالل -در کودکان
پیشدبستانی را به شرح ذیل تببین نمود:
با توجه به مراحل ذکر شده در تفکر علمی ،ابتدا باید به کودکان آموزش داده شود که به چه شکل کاوشگر
باشند .بدین معنا که بعد از طرح داستانهای چالش برانگیز ،کودکان باید بیاموزند تا جستوجوگر اطالعات
الزم باشند و در مورد مسئله طرح شده ،پرسشگری نمایند .بنابراین ،میبایست کودکان را درگیر سؤاالتی کرد؛
از جمله اینکه باید بدانیم رشد درختان مستلزم چه شرایطی است؟ یا در طرح داستان دوم بهنظرتان چه شرایطی
باید وجود داشته باشد که کودکان امتیاز بیشتری بگیرند؟ همچنین در داستان سوم آیا مربی میتواند صرفاً با
استفاده از یک روش متوجه بشود کدام بهتر است؟ و اینکه آیا ممکن بود مربی بهجز این دو روش ،بتواند از
روشهای دیگری نیز برای آموزش استفاده کند؟
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در مرحله دوم ،کودکان باید آموزش ببیند تا تجزیهوتحلیل نمایند .بدین معنا که اطالعات موجود را با آنچه
که در داستانها طرح میشود ،از جمله استفاده از یک داروی معجزهآسا در مقابل شرایط الزم برای مراقبت از
درختان ،راهحل تغییر رنگ دیوار در مقابل شرایط اصلی امتیاز گرفتن و نحوه رفتار مربی در مقابل انتخاب
رویکرد مناسب مورد مقایسه قرار داده و بررسی نمایند .در این شرایط ذهن کودکان درگیر فرضیهسازیهای
جدید میشود که احتماالً در داستانها تمام موارد در نظر گرفته نشده است و یا حتی ممکن است ،برخی موارد
مطرح شده در آزمایش مانع رسیدن به نتیجه مطلوب باشند .در ادامه کودکان با کمک پژوهشگر وارد مرحله
سوم میشوند که «استنتاج» نامیده میشوند .در این مرحله ،کودکان باید بتوانند با کمک مربی این نتیجهگیری
را داشته باشند که آیا روش آزمایشگران در داستانها صحیح بوده است؟ در راستای آموزش مرحله آخر که
بحث و استدالل است ،مربی میبایست در مورد پاسخ کودکان با آنها وارد مباحثه شده و درباره دالیل
قابلاعتماد و یا دقیق از زبان کودکان و چرایی نتایج از نگاه آنها بحث وگفتوگو کند .در داستان اول ،مباحثه
به این صورت پیش میرود که احتماالً در زمان نبود کشاورز ،حتماً شرایط برای رشد درختان فراهم شده است
که رشد کافی داشتند؛ اگر هم این دارو برای این درختان مفید بوده باشد ،از کجا بدانیم که برای تمام درختان
مفید هست .در داستان دوم نیز ،این بحث مطرح میشود که اگر صرفاً رنگ دیوارها شاد باشد ،امتیازات بچهها
تغییر نمیکند و اگر رنگ دیوارها در روحیه کودکان تأثیر داشته باشد ،میتوان بهجای رنگ آبی ،از رنگهای
مختلفی استفاده نمود .همچنین در داستان سوم ،درگیر بحث و استدالل میشوند .بدین شرح که اگر از روش
شعرخوانی نیز استفاده میشد ،ممکن بود کودکان بهخوبی یاد بگیرند و این موضوع نیز باید از طرف مربی در
نظر گرفته میشد که امکان استفاده از روشهای دیگری بهجز این دو روش نیز وجود داشت و برای اعالم
بهترین روش آموزش آن موارد نیز باید مورد بررسی قرار میگرفت.
در تبیین نتایج و بررسیهای انجام شده باید چنین عنوان نمود که گرچه کودکان در مقایسه با بزرگساالن
اغلب فقط به قسمتی از شواهد موجود توجه میکنند که میتواند بهعنوان حمایتکننده اعتقاداتشان تفسیر شوند
و به اندازه بزرگساالن در نادیده گرفتن متغیرهایی که نقش علّی ایفا نمیکنند ،مهارت ندارند (لیبن و میلر،
2168؛ روبسن .)2162 ،اما بهمثابه دانشمندان حرفهای هستند که در تفکر خود از نظریه و شواهد استفاده
میکنند .تفاوت آنها در این است که یادگیرندگان بالغ ،هماهنگی تئوری و شواهد را تحت درجه باالیی از
کنترل آگاهانه (صریح ،سازگار و بر اساس معیارهای خواسته شده) انجام میدهند .بنابراین ،در پرورش تفکر
علمی ،الزم است مربیان ،کودکان خردسال را بهعنوان یادگیرندگان فعال (در مقابل دریافتکنندگان دانش) در
نظر بگیرند و به آنها فرصتهای متنوع برای کاوش و آزمایش دهند .چنین فرصتی به آنها اجازه میدهد تا
به ساخت معنا و توسعه درک علمی معتبر و باارزش در جهت رشد فکری بپردازند (ویلسون .)2112 ،در آموزش
تفکر ،مربی با توجه به نقش تکیهگاهی و حمایتی خود باید در این روند به تواناییهای کودک احترام گذارد و
به او اجازه بدهد تا استقالل الزم را برای کشف طبیعت و تحقیق علم داشته باشد (بالندیول ،ویتری و ورکراتر،
.)2167
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یافتههای این پژوهش همراستا با باور ویگوتسکی نشان داد که شناخت مفاهیم علمی کودک از میان
تجربیات روزمره آنها در بافت زندگی اجتماعی و با کمک فعال مربی در منطقه تقریبی رشد رخ میدهد و
موجب ارتقا تفکر به سطح باالتر میشود (روبسن2162 ،؛ هملین و ویسنسکی ،)2162 ،بر اهمیت نقش حمایتی
و سکوسازی مربی در فرایند آموزش تفکر علمی را تأکید دارد.
این مطالعه نشان داد که فعالیتهای آموزش تفکر علمی میتواند به یادگیرندگان کمک نماید تا در طول
فرآیند یادگیری ،دانش بیشتری را بهصورت علمی بررسی کنند ،این شیوه آموزش برخی از شیوههای علمی از
جمله کاوشگری اطالعات بهصورت تئوری ،درگیر شدن در نقد و بحث ،مقایسه شرایط جدید با آنچه در ذهن
دارند ،بررسی شواهد و تجزیهوتحلیل را مورد تأکید قرار میدهد .نتایج حاصل از مطالعه حاضر و مطالعات قبلی
نشان میدهد که کودکان قادرند ،ارتباط بین شواهد و توضیحات ارائه شده در مورد پدیدهها را درک کنند .البته
مربیان نباید تصور کنند که یادگیرندگان بهتنهایی قادرند فرایندها را به شکل کامل درک کنند؛ بلکه الزم است
جهت کسب درک عمیق از علم ،آموزش مناسب با توجه به شواهد علمی و کمک مربی انجام شود (،NRC
.)2162
همچنین بر اساس یافتههای مطالعه دیموند ( ،)2169تفاوتهای فردی کودکان در آزمایش ،ارزیابی شواهد
و حیطه دانش مطرح میشود .تفاوتهای فردی پیشنهاداتی را در مورد چگونگی بهبود آموزش تفکر علمی به
کودکان ارائه میدهد .تفاوتهای فردی را میتوان در سه موضوع اصلی دستهبندی کرد :عملکرد اجرایی،
توانایی زبانی و تواناییهای فضایی .عملکرد اجرایی شامل بازداری ،حافظه کاری و انعطافپذیری شناختی
است؛ اما انعطافپذیری شناختی در کودکان پیشدبستانی دشوار بهنظر میرسد (گرون ،برایسن و اسمیت،
 .)2115کودکان با عملکرد اجرایی پیشرفته ،تقریباً در تمام زمینههای آموزشی موفقیت بیشتری کسب میکنند.
ویژگیهای عملکرد اجرایی که ممکن است از یادگیری پشتیبانی کنند ،با این ایده که با چالشهای دیداری
جدید مواجه و متمرکز شوند ،کودکان را در شرایطی قرار میدهد تا نوعی بازی ذهنی داشته باشند (دیموند،
 .) 2169نشان داده شده است که عملکرد اجرایی ،دستور زبان و واژگان به بررسی هر دو آزمایش و ارزیابی
شواهد در مهدکودک مربوط میشود (وندیرگراف ،سژر و ورهاون .)2161 ،در مطالعهای مشابه ،مطالعاتی با
کودکان بزرگتر نشان داد که مشارکت ذهنی ،کالمی ،خواندن ،درک و واژگان در آزمایشات (واژنولد ،سژر،
کلیمنز و ورهاون )2167 ،و رابطه کنترل بازداری ،حلمسئله و توانایی فضایی با عملکرد با اجزای اصلی استدالل
علمی رابطه دارد (میر ،سودین ،کربر و سوییپرت .)2167 ،اهمیت تواناییهای زبانی در تفکر علمی با نقش
نوشتار در کاوش کودکان مشخص میشود (هپگود ،مگنسن و پالینسر .)2117 ،چگونه این تواناییهای
زبان شناختی و فضایی در یادگیری نقش دارند .با توجه به دامنه دانش ،مطالعاتی در مورد تفاوتهای فردی
صورت گرفته است .گرچه دامنه دانش مربوط به دانش تخصصی میتواند از نجوم تا هنر متفاوت باشد و
شناسایی عوامل تعیینکننده عملکرد در آن سخت است ،با این حال ،وظیفه توانمندیهای کالمی بهعنوان ابزار
ارتباطی در دامنه دانش از جمله دانش زیستشناسی ،فیزیک و تکنولوژی در دانشجویان کارشناسی حائز اهمیت
است (وندیرگراف ،سژر و ورهاون.)2165 ،
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یکی از کاربردهای تفکر علمی در زمینههای شناختی ،نحوه حل کردن مسائل است (لیبن و میلر.)2168 ،
از نگاه ویگوتسکی ،یادگیری و راهحلیابی نوعی از هوش است که در بافت کودکان و در تعامل با محیط اطراف
رخ دهد .در واقع ،مدل ویگوتسکی از یادگیری اکتشافی مستقل فراتر میرود و اکتشاف کمکی را ترغیب میکند
که در آن مربی با توجه به منطقه تقریبی رشد کودک ،توضیح و مثال ارائه میدهد تا کودک به کشف راهحل
دست یابد (برک .)6979 ،این روش اجازه میدهد تا کودکان در کشف علم درگیر شوند و از تجربه داشتن
ایدههای فوقالعاده لذت ببرند؛ حتی اگر ایدههای اولیه کودک نمایش نادرست از جهان باشند ،در گرو تجربیات
اصالح میشوند و بهمراتب عمق بیشتری پیدا میکنند (داک ورث .)6759 ،میتوان مطرح نمود که آموزش
تفکر علمی بهنوعی شکلگیری فرایند عالی تفکر و ارتقا توانمندی کودکان در روبهرو شدن با مسائل است.
طراحی بسته آموزشی جهت ارتقا تفکر علمی با بیان داستانهایی در قالب سؤاالت چالش برانگیز که کودکان
درگیر شرایط متفاوت داستانها شده و بهجای حل کردن مسائل ،خودشان میتوانند طرح سؤال داشته باشند و
همچنین با توجه به نظریه سازاگرایی و با مشارکت 6یک فرد توانمند درگیر بحث و استدالل و نتیجه میشوند،
میتواند به ایجاد درک باالتر و رشد شناختی کودکان کمک نماید.
این مطالعه در انجام با محدودیت هایی همچون نمونه آماری و نبود ساختار و چهارچوب شفاف و مشخص
در ارائه فرایند آموزش تفکر علمی مواجه بود؛ بنابراین تعمیم نتایج فقط در صورت انجام پژوهشهای مناسب
با نمونههای آماری متنوع امکانپذیر خواهد بود .پیشنهاد میشود ،با توجه به نقش تفکر علمی که از سنین
کودکی در کسب مهارتهای شناختی از جمله یادگیری حلمسئله حائز اهمیت است و بیشتر یادگیرندگان دچار
مشکل هستند ،نحوه آموزش تفکر علمی که نقطه کور پژوهشها باقیمانده است مورد مالحظه قرار بگیرد .در
این راستا ،میتوان برخی روشها و مدلهای دیگر یادگیری تفکر علمی از جمله ایجاد مشاهدات واقعی ،فرایند
تحقیق و جمعآوری دادهها در محیط را مورد بررسی قرار داد .همچنین از طرفی نحوه آموزش مناسب تفکر
علمی برای مربیان دوره پیشدبستانی ناشناخته است و با توجه به نقش قابلتوجهی مربیان ،اگر آنها در دوره
آموزشی خود به تکنیکهای عملی مناسب دسترسی نداشته باشند ،یک فقدان واقع علّی وجود دارد .طراحی
یک بسته آموزشی در این زمینه بهوضوح به آنها این امکان را میدهد تا با شناخت بیشتر نسبت به تفکر علمی
آموزش مؤثرتری داشته باشند.
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