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چكيده:
هدف پژوهش حاضر بررس�ی اثربخش�ی الگوی تفکر انتقادی پاول بر گرایش به تفکر انتقادی و مهارتهای
زندگی با توجه به نقش تعدیلی سبکهای تفکر همگرا و واگرا بود .به این منظور به شیوة هدفمند و غربالگری
با اس�تفاده از پرس�شنامة کل�ب از بین 440دانشآم�وز 120 ،نفر انتخاب و در چهار گ�روه 30نفری بهصورت
تصادفی ،دوگروه آزمایش و کنترل (همگرا -واگرا) جایگزین ش�دند .پرس�شنامة تفکر انتقادی کالیفرنیا و
مهارتهای زندگی بهعنوان پیشآزمون توسط گروهها تکمیل شد .برای گروه آزمایش طی10جلسه مهارتهای
زندگی (همدلی ،روابط بینفردی ،مقابله با هیجانات ،تفکر انتقادیخالق ،حل مس�ئله ،خودآگاهی هیجانی،
تصمیمگیری ،ارتباط مؤثر و مقابله با استرس) با الگوی پاول و برای گروههای کنترل با روش سخنرانی آموزش
داده شد .سپس از گروهها پسآزمون به عمل آمد و دادهها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج نشان داد:
استفاده از متغیر تعدیلکننده موجب میشود که:
عمل منظم ،گرایش به موقعیت حل مس�ئله و تحلیلی بودن؛ و گروه واگرای
 .1گروه همگرای آزمایش در ِ
آزمایش در حقیقتجویی و کنجکاوی باالترین نمرات را بهدست آورند؛ و.2گروه همگرای آزمایش در تصمیمگیری
و ارتباط مؤثر؛ و گروه واگرای آزمایش در همدلی ،تفکر انتقادی و خالق باالترین نمره را کسب کنند.
نتیجه :سبکهای تفکر (واگرا -همگرا) قادرند اثرات آموزش تفکرانتقادی بر گرایش به تفکر انتقادی و
مهارتهای زندگی را تعدیل کنند.

كليد واژهها:
 ïتاريخ دريافت مقاله92/6/16 :

الگوی تفکر انتقادی پاول ،گرایش به تفکر انتقادی ،مهارتهای زندگی و سبکهای تفکر
همگرا و واگرا.
 ïتاريخ شروع بررسي92/6/31 :

 ïتاريخ پذيرش مقاله92/2/18 :
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مقدمه

نظامهای تعلی موتربیت در اقصی نقاط جهان ،اهداف ویژهای را جهت هدایت فراگیران در عرصههای
آموزشی ترسیم نموده و روشهای حصول آن اهداف را در قالب برنامهها ،روشها و مدلهای آموزشی
معین میکنند (س��یف .)1388 ،هر چند رش��د همهجانبة فراگیران در عرصة آموزش��ی مدنظر نظامهای
تعلی موتربیت اس��ت (هولفیش 1و اسمیت ،)1381 ،2لکن برخی از توانمندیها و قابلیتها بیش از سایر
مقولهها مورد توجه بوده و تالشهای ویژهای جهت تحقق آنها در نظامهای آموزشی صرف میشود .در
این راستا ،بررسی هدفهای آموزشی کشورهای رشدیافته نشان میدهد که شکلدهی و ایجاد بسترهای
مناسب برای تحقق تفکر انتقادی از اهمیت ویژهای برخوردار است (آقازاده.)1386 ،
در سالهای اخیر تالشهای مستمر و دامنهداری جهت شکلدهی مدلهای نظری جهت عملیاتی
کردن آموزش تفکر انتقادی در عرصههای آموزشی به عمل آمده است (کوین ،3به نقل از عباسی1380 ،
7
بر ارزشیابی تعقل و ارائه و بررسی مدارک؛ اسپورگن 4و باون 2002 ، 5بر فرایند بازاندیشی؛ نوکز 6دول
و هاکر 2007 ،8بر آموزش اکتشافی ،تینجاال 1998، 9بر تأثیر محیط یادگیری مبتنی بر سازندگی؛ و شعبانی،
 1378بر تأثیر روش حل مسئله بهصورت کارگروهی در شکلدهی تفکر انتقادی تأکید داشتهاند) با این
ِ
محدودیت اجرایی کردن آنها در کالسهای درس ،نیاز به کوششهای جدید در این عرصه را به
حال،
نمایش میگذارد.
10
مبتنی بر همین نیاز است که در سالهای اخیر ریچارد پاول الگویی از آموزش تفکر انتقادی را ارائه
ِ
اصول تفکرانتقادی و ش��یوههای آموزش��ی آن در فرایند تدریس روزانه پرداخته
تبیین
نموده و در آن به ِ
13
12
11
است .این الگو بر سه بخش یعنی عناصر تفکر  ،شاخصها و ویژگیهای ذهنی تأکید دارد .بهنظر پاول
این الگو جهانی و مرجعی برای پژوهشگران حوزة تفکر انتقادی است .همچنین بهنظر او تفکر انتقادی
را باید در قالب محتوا و موضوعات تخصصی آموزش داد؛ در این صورت تفکر انتقادی به سایر حوزهها
انتقال خواهد یافت .پاول بر اهمیت استفاده از مسائل زندگی واقعی تأکید دارد و برای این امر دو دلیل
میآورد .نخست اینکه مسائل واقعی زندگی فعالیت یادگیرندهها را برمیانگیزد و دیگر اینکه در زندگی
مسائل مبهم ،بههمریخته و پیچیدهای وجود دارد که برای حل آنها به تفکرانتقادی نیاز داریم.
هس��تة اصلی تفکر انتقادی استداللکردن است ،یعنی فرد برای فهم روشن موضوعات باید قادر به
اس��تدالل کردن باشد .عامل اصلی در تفکر انتقادی نیز توانایی طرح پرسشهایی مرتبط و نقد و بررسی
راهحلهاست .برای استدالل نیاز به استفاده از عناصر تفکر داریم .برای این منظور فرد باید سؤاالتی را
مطرح کند که پاسخ دادن به آنها موجب فهم روشن و واضح از موضوع میشود .عناصر تفکر عبارتند
از :هدف ،14سؤال ،15مفاهیم ،16پیشفرضها ،17اطالعات ،18استنباط ،19نتایج 20و دیدگاه .21به شرح زیر:
هدف :تالش میشود چه چیزی بیان شود؟
سؤال :مهمترین سؤالی که اینجا مطرح میشود چیست؟
38
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مفاهیم :مفاهیم کلیدی این مطلب کدام است؟
پیشفرضها :فرضهای اصلی در این موضوع کدام است؟
اطالعات :مهمترین اطالعات در این مطلب چیست؟
استنباط :چه روابطی بین دادهها وجود دارد؟
نتایج :آیا نتایج گرفته شده از موضوع با توجه به مقدمه صحیح است؟
دیدگاه :با چند دیدگاه در مورد این مسئله استدالل شده است؟ در صورت نگاه یک بعدی به موضوع،
احتمال خطا افزایش مییابد.
وقتی میخواهیم کیفیت استداللهای خود را درباره مسائل و موضوعات شنیده شده یا خوانده شده
بسنجیم ،از شاخصهایی استفاده میکنیم که عبارتاند از :روشنی ،22درستی ،23ارتباط ،24منطقی بودن،25
وسعت نظر ،26دقت 27و عمق.28
به شرح زیر:
روشنی :آیا هدف بهخوبی بیان شده است؟
درس��تی :چطور میفهمیم که آن موضوع درست اس��ت؟ درصورتیکه موضوع را به خوبی فهمیده
باشیم میتوانیم در مورد آن بیشتر توضیح بدهیم و یا مثال دیگری بزنیم.
ارتباط :آیا مطالب به هم مرتبط هستند؟
منطقی بودن :آیا نتایج منطقی و درست است و با سؤاالت و پیشفرضهای اولیه مرتبط میباشد؟
وسعت نظر :آیا به دیدگاههای دیگری هم نیاز داریم؟
دقت :آیا تفسیر ما از موضوع دقیق است؟
عمق :مفاهیم بهکاربرده شده عمیق و معنادار هستند یا سطحی؟
30
29
هدف نهایی آموزش این الگو پرورش چند ویژگی ذهنی است ،از جمله فروتنی  ،جرئتمندی ،
همدلی ،31یکپارچگی ،32استقامت 33و ایمان استدالل 34است.
به شرح زیر:
فروتنی :ادعای فرد در مورد یک موضوع بیش از دانستههای او نباشد.
جرئتمندی :بعضی ایدههایی که بهنظر مسخره میرسند و شاید در ظاهر هم عقالنی نباشد ،ممکن
است صحیح باشند.
همدلی :خود را جای دیگری بگذاریم تا بهطور کامل او را درک کنیم.
یکپارچگی :عناصر و شاخصهایی را که برای دیگران بهکار میبریم ،برای خودمان نیز بهکار ببریم.
استقامت :با وجود مشکالت ،ناامیدی و موانع در استفاده از تفکر انتقادی ،برای دستیابی به شناخت
عمیق ،از آن استفاده کنیم.
ایمان به استدالل :استفاده از مهارتهای تفکر انتقادی موجب میشود تا به افرادی منطقی تبدیل بشویم.
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بهعقیده پاول این الگو میتواند برای آموزش کلیة موضوعات قابل استدالل استفاده شود (محمدی،
 .)1387بر این اساس در تحقیق حاضر درس مهارتهای زندگی بهعنوان محتوا ،جهت آموزش الگوی
پاول انتخاب شد .منظور از مهارتهای زندگی آن نوع تواناییهای عملی است که افراد برای احساس
موفقیت و شادمانی در زندگی روزانه به آنها نیاز دارند .در حال حاضر مهارتهای زندگی بهعنوان یکی
از دروس اختیاری برای دانشآموزان دورة دبیرستان ارائه میشود (جوادی و شهدایی.)1391 ،
در جهت تعیین اثربخشی الگوی پاول ،پژوهشهایی به انجام رسیده است .اسکانلن )2006( 35در
تحقیقی به بررس��ی تأثیر عناصر و استانداردهای مدل پاول بر روی تفکرانتقادی و درس انشا پرداخت.
نتایج نش��ان داد که اس��تفاده از این الگو ،تأثیری مثبت در شکلگیری تفک ر انتقادی و عملکرد تحصیلی
دانشآموزان دارد.
36
همچنین رید ( )1998به بررسی تأثیر ترکیب الگوی پاول با درس تاریخ دانشگاهی آمریکا پرداخت.
اما در آزمون گرایش به تفکر انتقادی و آزمون محتوای تاریخ تفاوت معنی داری بین دو گروه مش��اهده
نشد.
مطالعة محمدی ( )1387نشان داد که آموزش تفکرانتقادی براساس الگوی پاول تأثیری قابلتوجه در
بهبود تفکر انتقادی دارد اما این تأثیرات در گرایش به تفکر انتقادی چندان قابلتوجه نیست.
برخی نظریهپردازان و پژوهش��گران براس��اس یافتههای متناقض ،در بررس��ی اثرات آموزش تفکر
انتقادی بر پیامدهای تحصیلی ،توجه خویش را به برخی متغیرهای مهارتی و شناختی معطوف نموده و
از این عوامل بهعنوان متغیرهای تعدیل کننده 37یاد میکنند .بهنظر آنها تأثیرات آموزش تفکر انتقادی بر
پیامدهای تحصیلی بهواسطة برخی ویژگیهای فراگیران ،از قبیل سبکهای تفکر 38و یادگیری 39تسهیل
یا کند میشود.
40
در یکی از این تحقیقات ،گیلفورد ( )1967در بررسی ساخت ذهنی به عنصر عملیات اشاره میکند.
ای��ن عنصر ناظر بر چندین فرایند مهم ذهنی از قبیل ش��ناخت ،حافظه ،تفک��ر واگرا ،41تفکر همگرا 42و
ارزشیابی است .بهنظر وی تفکر همگرا پیوندي نزدیک با هوش دارد و در فرایند مسئلهگشایی به تولید
راهحلهای معمول منجر میشود ،درصورتیکه تفکر واگرا رابطهای تنگاتنگ با آفرینندگی دارد و لذا به
مجموعهای از راهحلهای مختلف منتهی میشود.
ل یافته
کلب )1984( 43در مطالعهای نشان داد که تفکر واگرا از تجربة عینی و مشاهدة تأملی تشکی 
اس��ت که در ش��کلگیری تخیل قوی و تولید اندیش��ههای متنوع و دیدن امور از زوایای مختلف نقش
قابلتوجهی دارد ،درصورتیکه تفکر همگرا در مفهوم سازی انتزاعی و آزمایشگری فعال تأثیر ميگذارد
و موجب توانمندی فرد در کاربرد عملی اندیشهها و بروز استدالل فرضیهای -قیاسی در مسائل میشود.
مبتنی بر این دیدگاهها ،بهنظر میرس��د پ��ارهای از ویژگیهای مربوط به تفکر واگرا و تفکر همگرا
ارتباط تنگاتنگ با تفکرانتقادی دارد .بنا بر نظر فاسیون )2001( 44ویژگیهای مربوط به تفکر انتقادی از
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قبی��ل میل به حقیقتجویی ،تحلیلگری کنجکاوانه و نظاممندی در خ��ردورزی در افراد خالق و دارای
تفکر واگرا نیز مشاهده میشود .از دیدگاه تورنس )1998( 45تفکر واگرا مهمترین ویژگی آفرینندگی بوده
و افراد خالق در مواجهه با مشکالت به شکافهای اطالعاتی موجود در موقعیتها ،فرضیهسازی دربارة
نواقص موجود ،آزمودن حدسها و تجدیدنظر در گمانهها و بازآزمایی آنها روی میآورند .این فرایندها
در موقعیت تفکرانتقادی نیز روی میدهد زیرا مش��تمل بر اس��تنباط ،تشخیص پیشفرضها ،استنتاج و
تفسیر و ارزیابی دالیل است.
از نظر پاول ( )2007هس��تة اصلی تفکر انتقادی پرسشگری است که این ویژگی در تفکر واگرا نیز
بهکار گرفته میشود .بنا بر نظر ماگنوسن )2000( 46ارزیابی استداللها ،توجه به پیشفرضها ،تشخیص
آنها و بهکارگیری فرایندهای استنتاج منطقی در حل مسائل از جمله ویژگیهایی هستند که در دو فرایند
تفکرانتقادی و تفکر واگرا بهطور همانند مشاهده میشوند.
بنابر نظر استرنبرگ )2001( 47در برخورد با مسائل ،تفکر واگرا موجب تغییر منظر فرد شده ،روندهای
معمولی ذهن برای حل مس��ئله متوقف میش��ود .این امر سبب ورود عناصر غیرمعمول به موقعیت حل
مسئله میشود .بر این اساس میتوان استنباط کرد که فرایند مشابهی در تفکرانتقادی نیز رخ میدهد؛ چرا
توجوی راهحلهای غیر
که افراد در چنین موقعیتی به تحلیلهای جدید و ترکیب موضعگیریها و جس 
معمول و شکلدهی سازههای مفهومی جدید در ترکیبهای نو روی میآورند.
از سوی دیگر به زعم کریتون )2000( 48برخی ویژگیهای تفکر همگرا همچون تمرکز بر استدالل
فرضی -قیاسی و ایجاد ایدههای عملی و تصمیمگیری سریع در تفکرانتقادی نیز مشاهده میشود .بر این
اساس بین این دو نوع تفکر (انتقادی و همگرا) همپوشی قابل مالحظهای وجود دارد.
مبتنی بر این یافتهها ،مک دید )2000( 49نش��ان داده اس��ت که تفکر انتقادی پارهای از ویژگیهای
تفکر واگرا و تفکر همگرا را بهطور همزمان داراس��ت و تفکیک این دو نوع تفکر از تفکر انتقادی مرز
مشخصی ندارد .همچنین مارا )1997( 50نیز با تصریح همپوشی بین تفکر واگرا و همگرا با تفکر انتقادی
نش��ان داده است که در موضوعات متنوع ،هر یک از دو تفکر واگرا و همگرا بهطور اختصاصی به تفکر
انتقادی یاری میرسانند.
مبتنی بر آنچه عنوان شد ،استنباط میشود که رابطة بین تفکر انتقادی و عملکرد تحصیلی بهواسطة
تفکر واگرا و همگرا تحتتأثیر قرار میگیرد .بهعبارتی ،بهنظر میرسد آموزش تفکر انتقادی بدون در نظر
گرفتن سبکهای تفکر دانشآموزان ،تأثیر مستقیم قابل مالحظهای بر گرایش به تفکر انتقادی و عملکرد
تحصیل��ی دانشآموزان ندارد چرا که س��بکهای تفکر قادرند اثرات آم��وزش تفکر انتقادی برعملکرد
تحصیلی و حتی گرایش به تفکر انتقادی را تسهیل یا کند کنند ،از این رو سؤال اساسی این است که آیا
سبکهای تفکر (واگرا ،همگرا) قادرند اثرات آموزش تفکر انتقادی بر گرایش به تفکر انتقادی و پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان را تعدیل کنند؟
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بهنظر میرسد یافتههای پژوهش حاضر در عرصههای تعلی موتربیت ،کاربردهای وافری داشته باشد،
زیرا به اس��تناد یافتههای این پژوهش میتوان از یک س��و طرحهای مدونی جهت آموزش سیستماتیک
تفکر انتقادی در دورههای تحصیلی مختلف ارائه نمود و از سوی دیگر در نظامهای تربیتمعلم و تربیت
دبیر ،تجدیدنظرهای قابلتوجهی جهت زمینهسازی برای شیوههای آموزش تفکر انتقادی بهعمل آورد.

سؤاالت تحقیق

 .1آی��ا روش آموزش تفکر انتقادی مبتنی بر مدل پاول ،با توجه به اثرات تعدیلی س��بکهای تفکر
(همگرا و واگرا) بر گرایش به تفکر انتقادی دانشآموزان تأثیر دارد؟
 .2آی��ا روش آم��وزش تفکر انتقادی مبتنی بر مدل پاول با توجه به اثرات تعدیلی س��بکهای تفکر
(همگرا و واگرا) بر مهارتهای زندگی دانشآموزان تأثیر دارد؟

روش تحقیق

پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای شبهآزمایشی است .طرح پژوهش از نوع بلوکهای تصادفی (با
در نظر گرفتن نوع سبک بهعنوان بلوک) با پیشآزمون و پسآزمون است.
éجامعة آماری :در این پژوهش ،جامعة مورد مطالعه ش��امل کلیة دانشآموزان پس��ر سوم متوسطه
شهر تهران بود.
éروش نمونهگیری :از بین دانشآموزان پس��ر پایة سوم متوسطه منطقة  14شهر تهران ،با استفاده از
پرس��شنامة سبکهای تفکر کلب 440 ،نفر غربالگری شدند که از این میان 120نفر ( 60نفر تفکر
واگرا و  60نفر تفکر همگرا) به ش��یوه هدفمند و براس��اس عالقهمندی آنها برای شرکت در دورة
آموزشی مهارتهای زندگی انتخاب شدند .از هر گروه (واگرا و همگرا) بهصورت تصادفی  30نفر
در گروه آزمایش و 30نفر در گروه کنترل جایگزین شدند .هفتة اول دو پیشآزمون گرایش به تفکر
انتقادی و مهارتهای زندگی برای چهار گروه انجام شد .در هفته دوم الگوی پاول به گروه آزمایش
آموزش داده شد .از هفته سوم تا دهم آموزش محتوای انتخاب شده (مهارتهای زندگی) برای گروه
آزمایش با الگوی پاول و برای گروههای کنترل ،به شیوه سخنرانی ارائه شد .این ده مهارت عبارت
بود از :همدلی ،روابط بینفردی ،مقابله با هیجانات ،تفکر انتقادی خالق ،حل مس��ئله ،خودآگاهی
هیجانی ،تصمیمگیری ،ارتباط مؤثر و مقابله با استرس .در هفتة سیزدهم پسآزمونها تکرار شدند.

روش گردآوری اطالعات

پس از انتخاب نمونه به تعداد کافی از جامعة مورد نظر و جایگزینی تصادفی در گروههای یاد شده،
آم��وزش مهارته��ای زندگی به اجرا در آمد .روش آموزش برای گروه آزمایش با اس��تفاده از مدل تفکر
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انتقادی پاول به این صورت اس��ت که ابتدا یک کالس  30نفری به پنج گروه ش��ش نفری تقسیم میشود.
ت را بهصورت خالصه طی پانزده دقیقه بیان میکند و در پایان آموزش آن
معلم در شروع کالس یک مهار 
مهارت سؤالی را مطرح میکند و همه گروهها به آن سؤال پاسخ میدهند .سؤاالت مطرح شده از سطوح
تحلیل ،ترکیب و ارزش��یابی جدول بلوم بود .س��ؤال انتخاب شده از مسائل همزمان جامعه بود که در آن
موضوعی در ارتباط با مهارت آموزش داده ش��ده وجود داش��ت .برای پاسخ دادن به این سؤال گروهها ده
دقیقه فرصت داشتند .در این مرحله دانشآموزان درگروهها به بحث میپرداختند و نظر نهایی گروه مکتوب
میشد .سپس نماینده هر گروه نظر نهایی را قرائت میکرد .در این مرحله گروههای دیگر پس از استماع
پاس��خ خوانده شده ،با استفاده از عناصر تفکر و شاخصها ،به قضاوت در مورد پاسخ میپرداختند .این
مرحله حدود پانزده دقیقه طول میکشید .در این قسمت معلم برکار دانشآموزان نظارت میکند و هر جا که
الزم باشد بازخوردهای الزم را ارائه میکند .بعد از اینکه همة گروهها ارزیابی خود را ارائه دادند ،معلم به
جمعبندی و نتیجهگیری درس میپردازد .این راهنما در جدول شمارة ،1ارائه شده است.
جدول  .1راهنمای تدریس معلم
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درس ............................. :معلم ............................. :هدفهای یادگیری  : .............................تاریخ............................. :
وظایف معلم
مقدمه:
مرور درس قبلی و معرفی درس جدید

وظایف دانشآموزان
گوش دادن

اجرا
مطرح كردن سؤاالت مربوط به درس
مطرح كردن نكات كلیدی
گروهبندی دانشآموزان (در گروههای 6نفره)

دانشآموزان بهصورت گروهی بر روی سؤال معلم كار میكنند.

معلم یك سؤال در رابطه با مهارت تدریس

از دیگر گروهها بخواهید تا نظرات خود را بر اساس عناصر تفكر
و شاخصهای سنجش بیان كنند .این كار را برای همة گروهها انجام
دهید .برای مثال :آیا بحثی كه گروه مورد نظر مطرح كرد ،هدف واضح و
مشخصی داشت یا نه؟
دیدگاهشان محدود بود یا وسعتنظر داشتند؟ چرا؟
نتیجهگیریشان در رابطه با موضوع ،درست بود یا نه؟ چرا؟
اطالعاتی كه برای رسیدن به نتیجه استفاده كرده بودند ،مرتبط بود؟
چرا؟ آیا اعضای گروه نظرات خود را به نحو منطقی مطرح كردند؟ چرا؟

شده مطرح میكند.

جمعبندی و نتيجهگيري از درس
شمارةë 51
سال سيزدهم ë
پاییزë 1393
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بهعنوان مثال بعد از تدریس مهارت همدلی ،معلم این س��ؤال را مطرح میکند :آیا فرد معتاد سابقة
ویژگیهای منفی مانن د ضعف اراده و بزهکاری داشته که موجب معتاد شدن او شده است؟ با وجود این
خصوصی��ات منفی ،بهعنوان کس��ی که میخواهد او را به جامعه برگردان��د ،با چه دالیلی میتوانیم با او
همدلی کنیم؟
یکی از گروهها پاس��خ خود را برای کالس میخواند :نجات معتاد ،نجات جامعه اس��ت .با نجات
دادن او میتوانیم به نجات جامعه کمک کنیم .اگر او به خانوادهاش برگردد ،از متالشی شدن یک خانواده
جلوگیری میشود .اما اگر خانوادة او بدون سرپرست بماند ممکن است افراد آن خانواده در فقر بسر ببرند
و بهسوی انواع بزهکاری کشیده شوند .پس باید در نظر داشت که هر چند فع ً
ال او معتاد است ،اما با این
ل «معتاد انگل جامعه است» را کنار بگذاریم
حال سرپرست یک خانواده است .پس باید نگاههای غلط مث 
تا بتوانیم با او همدلی کنیم .در مرحلة بعد ،سایر گروهها این پاسخ را براساس عناصر و شاخصها مورد
ارزیابی قرار میدهند .یکی از گروهها ارزیابی خود از عناصر الگوی پاول چنین بیان میکند:
هدف :این پاسخ میخواهد بگوید كه نجات جامعه در گرو نجات فرد معتاد است.
سؤال :فرد معتاد به چه طریق ممکن است جامعه را نابود کند؟
مفاهیم :مفاهیم کلیدی این پاسخ عبارتند از :معتاد ،نجات دادن ،انگل ،افکار غلط.
پیشفرضها :فرد معتاد توانایی آسیب زدن به جامعه را دارد.
اطالعات :افکار غلط مهمترین مانع در ریشهکن کردن اعتیاد است.
استنباط :مواد مخدر یک نفر را آلوده میکند ،آن یک نفر میتواند حداقل به خانواده خود آسیب بزند.
نتایج :اولین قدم جهت همدلی با فرد معتاد (برای درمان او) کنار گذاشتن باورهای غلط است.
دیدگاه :این پاسخ بیشتر به افکار غلط افراد جامعه توجه کرده است .الزم است به موانع همدلی (مثل
بدبینی خود فرد معتاد) هم اشاره شود.
در بررسی شاخصها نیز چنین میگویند:
روشنی :پاسخ روشن و واضح بیان شده است.
درستی :با توضیحات ارائه شده پی میبریم سؤال را به خوبی درک کردهاند.
ارتباط :مطالب ارائه شده به هم مرتبط هستند.
منطقی بودن :نتیجه با پیشفرض مرتبط و منطقی بهنظر میرسد.
وسعت نظر :برای کاملشدن پاسخ الزم است به موانع همدلی (مثل بدبینی) هم اشاره شود.
دقت :تفسیرهای بیان شده دقت الزم را دارند.
عمق :با توجه به دو جنبه اشاره شده (افکار غلط و عوارض اجتماعی) پاسخ ارائه شده عمقی است.
معلم پس از شنیدن نظر همة گروهها در پایان به جمعبندی و نتیجهگیری از درس میپردازد.
برای تحلیل دادههای مربوط به سؤاالت پژوهش از ،روشهای توصیفی (میانگین و انحراف معیار)،
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روشهای آمار استنباطی ،تحلیل کوواریانس چند متغیره و نرمافزار spss 20استفاده شد.
الف .پرسشنامة سبك يادگيري51كلب :این پرسشنامه توسط كلب ساخته شده و داراي  12جمله
است .هر جمله شامل چهار قسمت است که به ترتيب تجربة عيني ،مشاهدة تأملي ،مفهوم سازي انتزاعي
و آزمايشگري فعال را میسنجد .از جمع اين چهار قسمت در دوازده سؤال چهار نمره بهدست ميآيد که
نشانگر چهار شيوه يادگيري است .از تفريق دو به دوي اين شيوهها يعني مفهومسازي انتزاعي از تجربه
عيني و آزمايش��گري فعال از مش��اهدة تأملي دو نمره بهدست ميآيد که چهار سبك يادگيري با نامهاي
واگرا ،همگرا ،جذبكننده و انطباق يابنده را مشخص میکند (کلب و فرای .)1985 ،52روایی سازة این
آزمون با تحلیل عاملی و پایایی آن با روش ضریب آلفا مورد بررسی و تأیید قرار گرفت .مقدار ضریب
آلفا برای مفهومس��ازی انتزاعی ،تجربة عینی ،آزمایشگری فعال و مشاهده تأملی به ترتیب ،0/68 ،0/77
 0/76و  0/68بود (حسيني لرگاني.)1377 ،
ب .پرس��شنامة گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا :این پرس��شنامه توسط فاس��یون و فاسیون در
س��ال 1992ساخته شد (فاسیون و فاس��یون  )2007 ،حاوی  75سؤال است که هفت مؤلفة تحلیلگری،
نظاممندی ،کنجکاوی ،فراخاندیشی ،اعتماد به توانایی تفکر انتقادی خود ،جستوجوگری حقایق و بلوغ
در قضاوت را میس��نجد .پاس��خها بر روی یک مقیاس  6درجهای لیکرت قرار دارند .نمرة کل آزمون
حاصل نمرههای زیر مقیاس است که دامنهای از  70تا  420دارد .نمره کل باالی  280نشان دهندة تمایل
مثبت به تفکرانتقادی است.
برای بررس��ی پایایی آن س��ازندگان از ضریب همسانی استفاده کردند .میزان ضریب آلفا چنین بود:
جس��توجوگری حقایق ،0/71فراخاندیش��ی ،0/73تحلیلگری ،0/72نظاممن��دی ،0/74اعتماد به تفکر
انتق��ادی خود  ،0/78کنجکاوی 0/80و بلوغ در قضاوت  .0/75اعتبار س��ازة این آزمون از طریق تحلیل
عاملی تأییدی پذیرفته شد (برجعلی لو .)1386 ،این پرسشنامه توسط بدری ( )1387ترجمه و به کمک
اس��تادان زبان انگلیس��ی ویرایش شد و از لحاظ روایی صوری مورد تأیید استادان علوم تربیتی دانشگاه
تبری��ز ق��رار گرفت.در تحقیق حاضر مقدار ضریب آلفا در یک گ��روه  30نفری برای مؤلفهها ،به ترتیب
عبارت بود از.0/87 ،0/87 ،0/72 ،0/74 ،0/91 ،0/74 ،0/81 :
ج .پرسشنامة مهارتهای زندگی :این پرسشنامه که توسط خدادادی و همکاران ( )1390با هدف
س��نجش مهارتهای زندگی دانشآموزان دبیرستانی طراحی ش��د ،شامل صد سؤال با ده مؤلفة مهارت
تصمیمگیری ،ارتباط مؤثر ،مقابله با استرس ،همدلی ،حل مسئله ،روابط بینفردی ،تفکر نقاد ،خالقیت،
مدیریت هیجانات و خودآگاهی اس��ت .سؤاالت این پرسشنامه چهارگزینهای و بهروش لیکرت بهطور
مستقیم و معکوس نمرهگذاری میشود .نمرة نهایی دامنهای بین  100تا  400دارد .روایی این پرسشنامه
با دو شیوه روایی صوری و محتوی توسط صاحبنظران رشتة روانشناسی مورد تأیید قرار گرفت .جهت
بررس��ی پایایی ،روش آلفای کرونباخ اس��تفاده شد .این مقادیر به این قرارند :تصمیمگیری  ،0/95ارتباط
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مؤثر ،0/75مدیریت استرس  ،0/81همدلی  ،0/76حل مسئله  ،0/95روابط بین فردی  ،0/72تفکر انتقادی
 ،0/94تفک��ر خالق  ،0/84مدیریت هیجانات  ،0/54مهارت خودآگاهی هیجانی .0/73در تحقیق حاضر
مقدار ضریب آلفا در یک گروه  30نفری برای مؤلفهها ،به ترتیب عبارت بودند از ،0/91 ،0/84 ،0/90 :
 0/90 ،0/80 ،0/77 ،0/82 ،0/85 ،0/87و .0/90

یافتهها

در جدول شمارة  ،2شاخصهای توصیفی مؤلفههای گرایش به تفکر انتقادی برای دو گروه آزمایش
و کنترل بر حسب واگرا یا همگرا بودن نوع تفکر ،ارائه شده است.
جدول  .2شاخصهای توصیفی مؤلفههای گرایش به تفكر انتقادی                                                                                         

آزمايش واگرا
مؤلفه

كنترل واگرا

                                                                             

آزمايش همگرا

كنترل همگرا

ميانگين

انحراف
معيار

ميانگين

انحراف
معيار

ميانگين

انحراف
معيار

ميانگين

انحراف
معيار

حقیقتجویی

20/13

1/25

17/07

1/26

17/10

1/24

17/20

1/16

كنجكاوی

19/10

1/75

16/53

2/24

16/37

1/16

16/23

1/19

عمل منظم

13/07

1/80

13/07

1/86

15/80

1/13

13/50

1/85

گرایش موقعیت مسئله

16/80

1/83

16/20

2/14

18/73

1/36

15/70

1/76

اعتماد به قضاوت خود

13/83

1/95

13/20

1/63

12/97

1/10

12/67

1/03

تحلیلی بودن

13/30

1/82

12/67

1/99

15/07

1/17

12/53

1/07

كنترل خود

9/73

1/39

9/97

1/40

9/60

1/28

9/20

0/85

پختگي در قضاوت

14/07

2/53

13/67

1/99

13/27

1/46

13/27

1/62

نتایج جدول  2نشان میدهد :گروه آزمایش واگرا در چهار مؤلفة حقیقتجویی ،کنجکاوی ،اعتماد به
قضاوت خود و پختگی در قضاوت باالترین نمرات را کسب کردهاند ،در مؤلفههای عمل منظم ،گرایش
به موقعیت حل مسئله و تحلیلی بودن ،گروه آزمایش همگرا نسبت به سایر گروهها عملکرد بهتری داشته
است و گروه کنترل واگرا تنها در مؤلفه کنترل خود نمرات باالتری از سایرین کسب کرده است.
در جدول 3شاخصهای توصیفی مؤلفههای مهارتهای زندگی برای دو گروه آزمایش و کنترل بر
حسب واگرا یا همگرا بودن نوع تفکر ،ارائه شده است.
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جدول  .3شاخصهای توصیفی مؤلفههای مهارتهای زندگی

آزمايش واگرا
مؤلفه

همدلی

بین فردی

ميانگين

انحراف
معيار

ميانگين

29/50

3/86

27/33

30/97

مدیریت هیجانات

30/20

تفکر خالق

31/33

تفکر انتقادی
حل مسئله

خودآگاهی

31/30

26/63

4/39

3/18

3/98

3/31

3/18

29/17

32/07

26/13

26/03

26/03

انحراف
معيار

ميانگين

3/29

27/37

3/62

2/57

3/88

2/79

3/37

26/97

27/93

26/83

26/00

31/73

كنترل همگرا

انحراف
معيار

ميانگين

3/53

26/33

3/89

4/08

4/14

2/92

2/18

27/17

26/30

25/23

23/73

30/33

انحراف
معيار

2/75

2/49

2/82

2/92

3/19

2/37

26/63

3/47

25/97

3/21

27/77

2/99

27/03

3/57

25/27

2/74

24/57

2/57

27/93

3/87

25/13

2/93

تصمیمگیری

24/90

مقابله با استرس

24/27

ارتباط مؤثر

كنترل واگرا

آزمايش همگرا

3/77

3/39

24/87

29/03

2/86

2/71

30/37

23/73

3/20

2/07
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27/63

23/63

2/50

2/74

نتایج جدول  3نش��ان میدهد ك��ه در مؤلفههای همدلی ،بین فردی و تفک��ر انتقادی و تفکر خالق
گروه آزمایش واگرا باالترین نمره را کس��ب کرده اس��ت .گروه آزمایش همگرا در مؤلفههای حل مسئله،
خودآگاهی ،تصمیمگیری و ارتباط مؤثر باالترین نمرات را بهدست آورده است و گروه کنترل واگرا نیز در
دو مؤلفة مدیریت هیجانات و مقابله با استرس بیشترین نمرات را کسب کرده است.
سؤال .1آیا روش آموزش تفکر انتقادی مبتنی بر مدل پاول با توجه به اثرات تعدیلی سبکهای تفکر
(همگرا و واگرا) بر گرایش به تفکر انتقادی دانشآموزان تأثیر دارد؟

نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره برای مقایسه ترکیب خطی نمرات مؤلفههای گرایش به
تفک��ر انتقادی دو گروه آزمایش و کنترل با تعدیلکنندگ��ی اثرات تفکر واگرا و همگرا در جدول  4ارائه
شده است .پیش از اجرای این آزمون پیشفرضهای نرمال بودن توزیع نمرات (از طریق بررسی مقادیر
چولگی ـ  کش��یدگی) ،پیشفرض همگنی ماتریس واریانس– کوواریان��س (از طریق آزمون ،)M.box
پیشفرض همگنی ضرایب رگرس��یون (از طریق بررس��ی تفاوت روابط متغیرها در گروههای مختلف)،
پیشفرض خطی بودن رابطة بین متغیرها از طریق نمودار بررسی شد و نتایج نشان داد که پیشفرضهای
فوق برقرار میباشند.
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جدول .4نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره                                                                                         

درجه آزادی
فرضیه

خطا

سطح
معناداری

اندازه اثر

توان آزمون

101

0/0001

0/63

1

0/0001

0/63

1

مؤلفه

F

اثر پیالیی

21/03

8

21/03

32/07

المبدای ویلکز

21/03

بزرگترین ریشه روی

21/03

اثر هتلینگ

                                                                            

29/17

3/62

0/0001

26/13

3/88

0/0001

2/57

1

0/63

1

0/63

نتایج جدول  4نشان میدهد :با توجه به مقدار  Fبهدست آمده برای ارزش ویژه اثر پیالیی ،ترکیب
خط��ی نمرات مؤلفههای گرایش به تفکر انتقادی در چهار گروه (آزمایش واگرا ،آزمایش همگرا ،کنترل
واگرا و کنترل همگرا) بعد از برداش��تن اثر نمرات پیشآزمون در س��طح P ≤ 0/05معنادار بوده اس��ت
) )F 8.101=21/03بهعب��ارت ديگر اثر تعاملی کاربندی (آزمایش و کنترل) با متغیر تعدیلکننده ،نوع تفکر
واگ��را و همگ��را ،معنادار بوده و نوع تفکر اثر تعدیلکنندگ��ی دارد .در ادامه برای آنکه بدانیم تفاوت در
ک��دام یک از مؤلفههای گرایش به تفکرانتقادی معنادار بوده و بهنفع کدام گروه اس��ت ،از آزمون تحلیل
کوواریانس عاملی استفاده شد .نتایج این آزمون در جدول  5آمده است.
جدول 5نتایج آزمون تحلیل کوواریانس عاملی بعد از برداشتن اثر نمرات پیش آزمون از روی نمرات پسآزمون

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

بین گروه

خطا

سطح معناداری

اندازه اثر

48

واگرا همگرا

واگرا همگرا

توان آزمون

مؤلفه

آزمایش

کنترل

درجه
آزادی

حقیقتجویی

20/17

0/17

17/11

0/17

17/06

0/16

17/16

0/17

89/19

1

108

0/0001

0/45

1

کنجکاوی

19/70

0/25

16/40

0/25

16/51

0/25

16/16

0/25

22/36

1

108

0/0001

0/17

0/997

عمل منظم

13/23

0/19

15/81

0/19

13/03

0/19

13/37

0/19

35/24

1

108

0/0001

0/25

1

گرایش موقعیت حل مسئله 16/65

0/21

18/96

0/21

16/80

0/21

15/74

0/21

39/11

1

108

0/0001

0/27

1

اعتماد به قضاوت خود

13/59

0/17

13/11

0/17

13/17

0/17

12/80

0/17

0/09

1

108

0/764

0/001

0/060

تحلیلی بودن

13/41

0/19

14/96

0/19

12/68

0/18

12/52

0/19

20/90

1

108

0/0001

0/16

0/995

کنترل خود

9/70

0/14

9/57

0/14

9/76

0/14

9/48

0/4

0/30

1

108

0/588

0/003

0/084

پختگی در قضاوت

13/95

0/19

13/63

0/19

13/59

0/19

13/10

0/19

0/19

1

108

0/663

0/002

0/072
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با توجه به نتایج جدول  5اثر تعاملی کاربندی (آزمایش و کنترل) و متغیر تعدیلکننده (نوع تفکر واگرا
و همگرا) ،در سطح p≥ 0/05در نمرات مؤلفههای :حقیقتجویی ،کنجکاوی ،عمل منظم ،گرایش به موقعیت
حل مس��ئله و تحلیلی بودن بعد از برداش��تن اثر نمرات پیشآزمون ،معنادار میباشد .بهعبارت دیگر اثر
یک سطح از متغیر کاربندی (مانند سطح آزمایش) بستگی به ترکیب آن با سطوح متغیر تعدیلکننده( ،نوع
تفکر واگرا و همگرا) دارد.
میتوان اینگونه گفت که اعضای گروه آزمایش همیشه دارای باالترین میانگین هستند و نمرات آنها
بس��تگی به این دارد که عضو گروه تفکر واگرا باش��ند یا همگرا .نتایج میانگینهای تعدیلشده نیز نشان
میدهد که افراد گروه آزمایش با تفکر واگرا ،نمرات باالتری در حقیقتجویی و کنجکاوی دارند .اما در
مؤلفههای عمل منظم ،گرایش به موقعیت حل مس��ئله و تحلیلی بودن گروه آزمایش با نوع تفکر همگرا
نمرات باالتری را کسب کردند.
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سؤال .2آیا روش آموزش تفکر انتقادی مبتنی بر مدل پاول با توجه به اثرات تعدیلی سبکهای تفکر
(همگرا و واگرا) بر مهارتهای زندگی دانشآموزان تأثیر دارد؟

نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره برای مقایسه ترکیب خطی نمرات مؤلفههای مهارتهای
زندگی دو گروه آزمایش و کنترل با تعدیلکنندگی اثرات تفکر واگرا و همگرا در جدول  6ارائه شده است.
پیش از اجرای این آزمون پیشفرضهای نرمال بودن توزیع نمرات (از طریق بررس��ی مقادیر چولگی
– کشیدگی) ،پیشفرض همگنی ماتریس واریانس– کوواریانس (از طریق آزمون ،)M. boxپیشفرض
همگنی ضرایب رگرسیون از طریق بررسی تفاوت روابط متغیرها در گروههای مختلف ،پیشفرض خطی
بودن رابطه بین متغیرها از طریق نمودار بررس��ی ش��د و نتایج نش��ان داد که پیشفرضهای فوق برقرار
میباشند.
جدول .6نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره

درجه آزادی
فرضیه

خطا

سطح
معناداری

اندازه اثر

توان آزمون

97

0/0001

0/60

1

0/0001

0/60

1

0/60

1

0/60

1

ارزش ویژه

F

اثر پیالیی

14/66

10

المبدای ویلکز

14/66

10

97

اثر هتلینگ

14/66

10

97

0/0001

بزرگترین ریشه روی

14/66

10

97

0/0001
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نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره نتایج جدول  6نشان میدهد :با توجه به مقدار  Fبهدست
آمده برای ارزش ویژة اثر پیالیی ،ترکیب خطی نمرات مؤلفههای گرایش به تفکر انتقادی در چهار گروه
(آزمایش��ی واگرا ،آزمایش��ی همگرا ،کنترل واگرا وکنترل همگرا) بعد از برداشتن اثر نمرات پیشآزمون
در س��طح  p≥0/05معنادار بوده اس��ت.به عبارت دیگر اثر تعاملی کاربندی (آزمایش و کنترل) با متغیر
تعدیلکننده ،نوع تفکر واگرا و همگرا ،معنادار بوده و نوع تفکر اثر تعدیلکنندگی داش��ته است .در ادامه
ب��رای آنکه بدانیم تفاوت در کدام یک از مؤلفههای مهارتهای زندگی معنادار بوده و به نفع کدام گروه
است؛ از آزمون تحلیل کوواریانس عاملی استفاده شد .نتایج آن در جدول  7ارائه شده است.
جدول 7نتایج آزمون تحلیل کوواریانس عاملی بعد از برداشتن اثر نمرات پیش آزمون از روی نمرات پسآزمون
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مؤلفه
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نتایج جدول  7نشان میدهد :اثر تعاملی کاربندی (آزمایش و کنترل) و متغیر تعدیلکننده ،نوع تفکر
ی همدلی ،مدیریت هیجانات ،تفکر انتقادی ،تفکر
واگرا و همگرا ،در سطح  P ≤ 0/05در نمرات مؤلفهها 
خ�لاق ،مهارت تصمیمگیری ،ارتباط مؤثر و مقابله با اس��ترس بعد از برداش��تن اثر نمرات پیشآزمون،
معنادار میباشد .بهعبارت دیگر اثر یک سطح از متغیر کاربندی (مانند آزمایش) بستگی به ترکیب آن با
سطوح متغیر تعدیلکننده (نوع تفکر واگرا و همگرا) دارد.
میتوان اینگونه گفت که اعضای گروه آزمایش همیشه دارای باالترین میانگین نیستند و نمرات آنها
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بس��تگی به این دارد که عضو گروه تفکر واگرا باش��ند یا همگرا .نتایج میانگینهای تعدیلشده نیز نشان
میدهد که افراد گروه آزمایش موقعی که دارای تفکر واگرا باشند ،نمرات باالتری در همدلی ،تفکر انتقادی
و تفکر خالق دارند تا موقعی که دارای تفکر همگرا باشند .همچنین افراد گروه آزمایش موقعی که دارای
تفکر همگرا باشند ،نمرات باالتری در تصمیمگیری و ارتباط مؤثر دارند تا موقعی که دارای تفکر واگرا
باشند .در اعضای گروه کنترل نیز هنگامی که آنها دارای تفکر واگرا باشند ،عملکرد بهتری رادر آزمون
مدیریت هیجانات وارتباط مؤثر دارند تا وقتی که دارای تفکر همگرا باشند.
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 بحث و نتیجهگیری

نتایج پژوهشهاي پیشین پیرامون اثربخشی الگوی تفکر انتقادی پاول نتایج متناقضی
نش��ان میدهد .تعدادی ادعا دارند که آموزش تفکر انتقادی تأثیر قابلتوجهی بر گرایش
به تفکر انتقادی و عملکرد تحصیلی ندارد (رد1998 ،و محمدی ،)1387 ،برخی ادعای
مخالف آن را دارند (اس��کانلن .)2006 ،در جهت پاسخگویی به این ابهام پژوهشگران
تحقی��ق حاضر ،توجه خ��ود را معطوف به متغیرهای تعدیلکنن��ده نمودند .بهنظر آنها
تأثیرات آموزش تفکرانتقادی بر پیامدهای تحصیلی بهواسطة برخی ویژگیهای فراگیران
از قبیل س��بکهای تفکر و یادگیری تس��هیل یا بازداری میش��ود .بنا بر تعریف ،متغیر
کمی یا کیفی که میزان رابطة میان متغیرهای مستقل و وابسته
تعدیلکننده متغیری است ّ
را تحتتأثیر قرار میدهد و میتوان آن را متغیر مستقل دوم نامید (بارون و کنی.)1986 ،
در جهت بررسی فرضیة فوق ،تحقیق حاضر آموزش تفکرانتقادی براساس الگوی
پاول را بهعنوان متغیر مستقل و سبک تفکر (واگرا و همگرا) را بهعنوان متغیر تعدیلکننده
مورد بررس��ی قرار داد .نتایج پژوهش نشان داد :پس از آموزش الگوی پاول ،بین افراد
دارای سبکهای تفکر همگرا و واگرا ،نسبت به پاسخدهی و عملکرد در پرسشنامههای
گرای��ش ب��ه تفکرانتق��ادی و مهارتهای زندگی تف��اوت وج��ود دارد .بهنحوی که در
پرسشنامة گرایش به تفکر انتقادی افراد دارای تفکر واگرا در دو مؤلفة حقیقتجویی و
کنجکاوی و افراد دارای تفکر همگرا در مؤلفههای عمل منظم ،گرایش به موقعیت حل
مسئله و تحلیلی بودن عملکرد بهتری دارند .همچنین در پرسشنامة مهارتهای زندگی
افراد دارای تفکر واگرا در همدلی ،تفکر انتقادی و خالق و افراد دارای تفکر همگرا در
تصمیمگیری و ارتباط مؤثر باالترین نمره را کسب کردند.
بنابراین بهعنوان نتیجة کلی پژوهش میتوان گفت« :در جریان آموزش تفکرانتقادی
با اس��تفاده از الگوی پاول ،س��بک تفکر (همگرا و واگرا) بهعنوان متغیر تعدیل کننده یا
متغیر مستقل دوم عمل میکند و منجر به عملکرد متفاوت گروهها میشود».
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در تبیین یافتههای فوق باید گفت تفکرانتقادی بهطور همزمان پارهای از ویژگیهای
تفکر واگرا و تفکر همگرا را دارا میباشد ،لذا تفکیک این دو نوع تفکر از تفکرانتقادی
مرز مش��خصی ن��دارد (مکدید .)2000 ،از طرفی وجود همپوش��ی بی��ن تفکر واگرا و
همگرا با تفکرانتقادی و اینکه در موضوعات متنوع ،هر یک از دو تفکر واگرا و همگرا
بهطور اختصاصی به تفکرانتقادی یاری میرس��انند موجب میشود .هریک از اعضای
گروه همگرا یا واگرا در برخی از مؤلفههای متغیرهای وابس��ته نمرات باالتری کس��ب
کنند .بهعنوان مثال وقتي يادگيرنده با موقعيتي روبهرو ميش��ود كه نميتواند با اس��تفاده
از اطالعات و مهارتهايي كه در آن لحظه در اختيار دارد به آن موقعيت س��ريع ًا پاس��خ
درس��ت بدهد يا وقتي كه يادگيرنده هدفي دارد و هنوز راه رسيدن به آن را نيافته است،
ميگوييم با يك مسئله روبهروست .حل مسئله صرف ًا داشتن اطالعات ،مفاهيم يا اصول
و كن��ار هم قراردادن آنها نيس��ت ،بلكه يادگيرنده بايد راهه��اي تازة تركيب دانشهاي
قبلي بهويژه قواعد يا اصول قب ً
ال آموخته شده را كه به حل مسائل منجر ميشوند ،كشف
كند؛ یعنی در این مرحله از حل مسئله ،تفکر واگرا به دانشآموز کمک بیشتری میکند.
در پارهای از موارد نیز پاس��خ مناس��ب نیازمند کاربرد عملی اندیشهها و بروز استدالل
فرضیهای– قیاسی ،یا به عبارتی تفکر همگراست .در این مرحله ویژگیهای تفکر همگرا
که با حل مسئله رابطة نزدیکی دارد به دانشآموز کمک بیشتری میکند و افرادی که تفکر
همگرا دارند ،عملکرد بهتری از خود نشان میدهند (مارا.)1997 ،
سبک یادگیری همگرا از دو شيوة مفهومسازي انتزاعي و آزمايشگري فعال تشكيل
ميشود .افراد داراي اين سبك در يافتن موارد استفادة عملي براي انديشهها و نظريهها
(مثل آزمونهاي هوش) كارآمدند .به س��خن ديگر ،كس��اني كه از اين س��بك يادگيري
بهرهمندند در حل مس��ائل و تصميمگيري براساس راهحلهايي كه براي مسائل مييابند
توانا هستند .اينگونه افراد ترجيح ميدهند با مسائل و تكاليف فني سروكار داشته باشند
ت��ا موضوعهاي اجتماعي و بينف��ردي .بهطور کلی این افراد غيرهيجاني بوده و ترجيح
ميدهند با اشيا كار كنند تا با انسانها .به اين افراد سبك همگرا ميگويند چون وقتي با
مسئلهاي روبهرو ميشوند به سرعت براي يافتن راهحل درست ميكوشند يا كوششهاي
خود را بر آن راهحل واحد متمركز ميكنند .در مواقعي كه يك پاسخ درست موجود است
عملكرد خوبي دارند و ميتواند اس��تدالل فرضيهاي -قياسي را در مورد مسائل خاص
متمركز س��ازد (کلب و فرای .)1985 ،از ای��نرو افراد دارای تفکر همگرا در مؤلفههای
عمل منظم ،گرایش به موقعیت حل مس��ئله و تحلیلی بودن (از پرس��شنامة گرایش به
تفکر انتقادی) و تصمیمگیری و ارتباط مؤثر (از پرسشنامة مهارتهای زندگی) باالترین
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نمرات را در بین گروهها بهدست آوردهاند.
از سوي ديگر ،سبك يادگيري واگرا از تركيب تجربة عيني و مشاهدة تأملي حاصل
ميش��ود .افراد داراي اين س��بك يادگي��ري موقعيتهاي عين��ي را از زواياي مختلف
ميبينند .رويكرد آنان نس��بت به موقعيتها مشاهده كردن است تا عملكردن .اين افراد
موقعيتهايي را كه نياز به ابراز انديشههاي متنوع دارند ،ميپسندند و به جاذبههاي متنوع
فرهنگي و جمعآوري اطالعات عالقه نشان ميدهند .از آنجا كه اين افراد قادر به توليد
انديش��ههاي گوناگون و ديدن امور از زواياي مختلف توانا هستند سبك آنها را واگرا
مينامند .بهطور كلي ،افراد داراي س��بك واگرا از قدرت تخيلي و احساس برخوردارند
و به مردم عالقهمند هس��تند و اين ويژگيها براي موفقيت در فعاليتهاي هنري ،امور
فرهنگی و امور تفريحي مفيد اس��ت (کلب وفرای .)1985 ،بنابراین سؤاالتی که نیازمند
برخورداری از تفکر واگرا می باش��د ،موجب عملکرد بهتر افراد دارای این س��بک در
مؤلفههای حقیقتجویی و کنجکاوی (از پرسشنامة گرایش به تفکر انتقادی) و همدلی،
تفکر انتقادی و خالق (از پرسشنامة مهارتهای زندگی) میشود.
الزم است به یاد داشته باشیم که برای پرورش تفکرانتقادی ،تنها آموزش آن کافی
نیست .يادگيري متغير پيچيدهاي است .عالوه بر آموزش تفکرانتقادی ،عوامل متعددي
مثل هوش ،انگيزه ،ويژگيهاي شخصيتي فراگيران و شيوة يادگيري آنان ،كيفيت آموزشي
و محيط آموزشي و حتي عوامل خانوادگي در میزان یادگیری آنها از این آموزش تأثير
گذارن��د .غفلت از اين عوامل مه��م اثرات منفي و گاه جبرانناپذي��ري در پي خواهد
داش��ت .در اين ميان س��بك يادگيری از مهمترين مفاهيمي است كه تفاوتهاي فردي
را توضيح ميدهد (س��يف .)1388 ،س��بك يادگيري هر فرد روش پردازش اطالعات
دريافتي است و نحوة واكنش به آن را در هر فرد تعيين ميكند .با شناخت نحوه پردازش
اطالعات و ارزيابي س��بك يادگي��ري آنها ميتوان به آنان كمك نمود تا در راس��تاي
اهداف آموزش گام بردارند و در س��طحي وسيعتر به تفكر انتقادي و حل مسئله دست
يابند (بانتا .)1993 ،
به یادگیرندگان نمیتوان گفت که بیندیشید ،بلکه باید کنجکاوی آنان را برانگیخت.
نخستین مرحله اندیشیدن تمایل و عالقه به تفکر است .همچنین تفکر انتقادی را باید در
قالب محتوا و موضوعات تخصصی آموزش داد .در این صورت تفکرانتقادی به س��ایر
حوزهها انتقال خواهد یافت .در آموزش تفکرانتقادی استفاده از مسائل زندگی واقعی به
دو دلیل اهمیت دارد .نخست ،مسائل واقعی زندگی از یک طرف فعالیت یادگیرندهها را
بر میانگیزد .دوم :در زندگی مسائل مبهم ،به هم ریخته و پیچیدهای وجود دارد که برای
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حل آنها تفکرانتقادی الزم است (پاول.)2007 ،
یکی از موارد مهم در مؤثر واقع شدن آموزش تفکرانتقادی ،انتخاب مطالب چالش
برانگیز و جذاب است .اگر معلم به روش کلیشهای با تفکرانتقادی برخورد کند و یا بیشتر
بر کشف و بررسی امور شناخته شده که قب ً
ال شکل گرفته و نیازی به دوباره تشکیل دادن
آن نیست بپردازد ،یادگیرندگان انگیزه کمی برای تجزیه و تحلیل انتقادی کسب خواهند
نمود (مایرز.)1386 ،
همچنی��ن مهارتهای تفک��ر انتقادی در یک محیط غن��ی از بحث و تبادل فکری
به بهترین وضعی توس��عه مییابد .برای دس��تیابی به تفکرانتقادی مطلوب الزم اس��ت
دانشآموزان این روش را فعاالنه تمرین کنند .دانشآموزان از طریق ش��نیدن سخنرانی
درباره تفکرانتقادی مطلب چندانی نمیآموزند .عامل اصلی در تفکرانتقادی توانایی طرح
پرسشهای مرتبط و نقد و بررسی راهحلهاست .برای دستیابی به این توانایی الزم است
دانشآم��وزان مفاهیم و روشهای اصلی رش��ته خود را به خوبی یاد بگیرند .معلم باید
ابتدا بهنحو مقتضی از این امر اطمینان حاصل کند .در این صورت اس��ت که پرسش و
تجزی هوتحلیل شروع میشود.
در راس��تای موارد یادش��ده ،در پایان هر جلس��ه آموزش ،برای گروههای آزمایش
س��ؤالی مطرح میشد که از س��ریالهای جذاب تلویزیونی و مورد عالقه دانشآموزان
بود که موجب شرکت فعال و خردمندانهای در مباحثات میشد .آنها هنگام استفاده از
این الگو ،دو نوبت وارد بحث میش��دند :ابتدا برای دادن پاسخ به سؤال مطرح شده از
سوی معلم به بحث درون گروهی و سپس برای قضاوت درمورد پاسخ ارائه شده توسط
گروههای دیگر (با اس��تفاده از عناصر تفکر و شاخصهای الگو) به بحث برون گروهی
میپرداختند .در مجموع میتوان گفت :تعامالت و چالشهای موجود در آموزش الگوی
تفکرانتق��ادی پاول ،همراه با در نظر گرفتن س��بک تفکر (واگرا و همگرا بهعنوان متغیر
تعدیلکننده) قادرند اثرات آموزش تفکرانتقادی بر گرایش به تفکرانتقادی و مهارتهای
زندگی را تعدیل کنند.

پیشنهاد 

با توجه به اینکه سبکهای تفکر (واگرا -همگرا) قادرند اثرات آموزش تفکر انتقادی
ب��ر گرایش به تفکر انتقادی و مهارتهای زندگ��ی را تعدیل کنند ،جهت آموزش تفکر
انتقادی بهتر است معلمان در ابتدای سال تحصیلی با استفاده از پرسشنامة کلب سبک
تفکر دانشآموزان خود را شناسایی کنند.
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