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چکیده

هدف اصلی این پژوهش مقايسة مهارتهای تفکر انتقادی دانشآموزان دو زبانه
و يک زبانه بوده است .روش پژوهش ع ّلی -مقایسهای است و جامعة آماری پژوهش
را تمامی دانشآموزان دو زبانه و يک زبانه دورة راهنمایی تحصیلی شهرکرمانشاه در
سال تحصيلی 88-89تشکیل دادهاند .نمونهای به حجم  381نفر با استفاده از روش
نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب و از پرسشنامة مهارتهای تفکر انتقادی فرم
ب کالیفرنیا بهعنوان ابزار جمعآوری اطالعات استفاده شده است .دادههای جمعآوری
شده با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی،آزمون  tدرگروههای مستقل t ،هتلينگ و
رگرسيون چند متغيره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .یافتههای پژوهش حاکی
از آن استکه ميانگين مهارتهای تفکر انتقادی دانشآموزان مورد مطالعه 6/93از 34
و درسطح ضعيفی قرار دارد .بین ميانگين تفکر انتقادی دانشآموزان دو زبانه و يک
تاريخ دريافت مقاله 90/12/14 :تاريخ شروع بررسي 90/12/15 :تاريخ پذيرش مقاله91/6/29 :
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زبانه تفاوت معناداری وجود دارد و ميانگين تفکر انتقادی دانشآموزان دوزبانه ،هم در
مهارت کلی تفکر انتقادی و هم در برخی خرده مهارتهای تشکيل دهندة آن ،باالتر
از دانشآموزان يک زبانه است .نتايج آزمون رگرسيون چند متغيره حاکی از معناداری
رگرسيون بوده و متغيرهاي زبان و جنسيت دانشآموز به ترتيب بيشترين سهم را در تبيين
متغير مالک داشته است .براساس يافتههای اين پژوهش میتوان گفت که دو زبانگی نه
فقط تهديد نيست ،بلکه در صورت توجه مناسب و به موقع به زبان مادری ،میتواند به
تقويت ديگر مهارتهای شناختی و از جمله مهارتهای تفکر انتقادی منجر شود.
کلیدواژهها :دوزبانگی ،مهارتهای تفکر انتقادی ،دانشآموزان دورة راهنمایی
تحصیلی

مقدمه

انسان امروزي بيش از هر زمان ديگري با گنجینة عظيمی از دانش و تجارب بشري
مواجه است و هر روز نيز بر گستره و سيطرة اين گنجینه افزوده ميشود .عليرغم اين که
دسترسي به اين گنجینه یا اطالعات از طريق منابع متعدد به سهولت ميسر شده است ،اما
انتخاب وگزينش اطالعات مناسب و به هنگام از بين انبوه اطالعات به کاري بس دشوار
تبديل شده است و نيازمند مهارتهايي فکري و ذهني بااليي است .مهارتهای فکری انواع
مختلفی دارندکه يکی از مهمترين آنها مهارت «تفکر انتقادی »1است .تفکر انتقادي به زبان
خيلي ساده به توانايي فرد براي تحليل و ارزشيابي اطالعات اطالق ميشود .متفکر انتقادي
سؤاالت اساسي و مسائلی را مطرح و آنها را بهطور صريح تنظيم ميکند ،به جمعآوري و
ارزيابي اطالعات مرتبط ميپردازد ،ايدههاي انتزاعي را مورد استفاده قرار ميدهد ،با ذهن باز
فکر ميکند و با ديگران بهطور اثربخش ارتباط برقرار ميسازد .اما متفکران غير انتقادي از
نگاهي خود محور به دنيا مينگرند ،پرسشها را با بلي و خير پاسخ ميدهند ،ديدگاه خود
را تنها ديدگاه معقول ميپندارند و واقعيتهاي ذهني خود را تنها واقعيتهاي موجود فرض
ميکنند (دورون 2و همکاران .)2006 ،از اين رو ،کسب مهارتهاي تفکر انتقادي در دنياي
امروز بيش از هر زمان ديگري به ضرورتي غير قابل انکار در بازارکار ،رويارويي با سؤاالت
مادي و معنوي ،ارزيابي ديدگاهها ،خطمشيهاي افراد ،مؤسسات و نهايت ًا مواجهه با مشکالت
اجتماعي تبديل شده است (هاتچر 3و اسپنسر.) 2005 ،4
صاحبنظران در خصوص ارتباط بین زبان و تفکر دیدگاههای متفاوتی مطرح ساختهاند.

