
چكيده:
هدف پژوهش حاضر بررس�ی اثربخش�ی الگوی تفکر انتقادی پاول بر گرایش به تفکر انتقادی و مهارت های 
زندگی با توجه به نقش تعدیلی سبک های تفکر همگرا و واگرا بود. به این منظور به شیوة هدفمند و غربالگری 
با اس�تفاده از پرس�ش نامة کل�ب از بین440 دانش آم�وز ، 120 نفر انتخاب و در چهار گ�روه30 نفری به صورت 
تصادفی ، دوگروه آزمایش و کنترل )همگرا- واگرا( جایگزین ش�دند. پرس�ش نامة تفکر انتقادی کالیفرنیا و 
مهارت های زندگی به عنوان پیش آزمون توسط گروه ها تکمیل شد. برای گروه آزمایش طی10جلسه مهارت های 
زندگی )همدلی ، روابط بین فردی ، مقابله با هیجانات ، تفکر انتقادی خالق ، حل مس�ئله ، خود آگاهی هیجانی ، 
تصمیم گیری ، ارتباط مؤثر و مقابله با استرس( با الگوی پاول و برای گروه های کنترل با روش سخنرانی آموزش 
داده شد. سپس از گروه ها پس آزمون به عمل آمد و داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد: 

استفاده از متغیر تعدیل کننده موجب می شود که:
 1. گروه همگرای آزمایش در عمِل منظم، گرایش به موقعیت حل مس�ئله و تحلیلی بودن؛ و گروه واگرای 
آزمایش در حقیقت جویی و کنجکاوی باالترین نمرات را به دست آورند؛ و  2 .گروه همگرای آزمایش در تصمیم گیری 

و ارتباط مؤثر؛ و گروه واگرای آزمایش در همدلی، تفکر انتقادی و خالق باالترین نمره را کسب کنند.
نتیجه: سبک های تفکر )واگرا- همگرا( قادرند اثرات آموزش تفکرانتقادی بر گرایش به تفکر انتقادی و 

مهارت های زندگی را تعدیل کنند. 

الگوی تفكر انتقادی پاول، گرایش به تفكر انتقادی، مهارت های زندگی و سبک های تفكر 
همگرا و واگرا.

كليد واژه ها:

اثربخشی الگوی تفکرانتقادی پاول
 بر گرایش به تفکرانتقادی 

و مهارت های زندگی دانش آموزان
با توجه به نقش تعدیلی سبک های تفکر واگرا و همگرا

تورج هاشمي*
منصور بيرامي**

رحيم بدري***
ميرمحمود ميرنسب****

مرتضي رضويان شاد*****
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مقدمه
نظام های تعلیم و تربیت در اقصی نقاط جهان، اهداف ويژه ای را جهت هدايت فراگیران در عرصه های 
آموزشی ترسیم نموده و روش های حصول آن اهداف را در قالب برنامه ها ، روش ها و مدل های آموزشی 
معین می کنند )س��یف، 1388(. هر چند رش��د همه جانبة فراگیران در عرصة آموزش��ی مدنظر نظام های 
تعلیم و تربیت اس��ت )هولفیش1 و اسمیت2 ، 1381(، لکن برخی از توانمندی ها و قابلیت ها  بیش از ساير 
مقوله ها مورد توجه بوده و تالش های ويژه ای جهت تحقق آن ها در نظام های آموزشی صرف می شود. در 
اين راستا ، بررسی هدف های آموزشی کشورهای رشديافته نشان می دهد که شکل دهی و ايجاد بسترهای 

مناسب برای تحقق تفکر انتقادی از اهمیت ويژه ای برخوردار است )آقازاده، 1386(. 
 در سال های اخیر تالش های مستمر و دامنه داری جهت شکل دهی مدل های نظری جهت عملیاتی 
کردن آموزش تفکر انتقادی در عرصه های آموزشی به عمل آمده است )کوين 3، به نقل از عباسی، 1380 
بر ارزشیابی تعقل و ارائه و بررسی مدارک ؛ اسپورگن4 و باون5 ، 2002 بر فرايند بازانديشی؛ نوکز6 دول7 
و هاکر8، 2007 بر آموزش اکتشافی، تینجاال9 ،1998 بر تأثیر محیط يادگیری مبتنی بر سازندگی؛ و شعبانی، 
1378 بر تأثیر روش حل مسئله به صورت کارگروهی در شکل دهی تفکر انتقادی تأکید داشته اند( با اين 
حال، محدوديِت اجرايی کردن آن ها در کالس های درس، نیاز به کوشش های جديد در اين عرصه را به 

نمايش می گذارد. 
مبتنی بر همین نیاز است که در سال های اخیر ريچارد پاول10 الگويی از آموزش تفکر انتقادی را ارائه 
نموده و در آن به تبییِن اصوِل تفکرانتقادی و ش��یوه های آموزش��ی آن در فرايند تدريس روزانه پرداخته 
است. اين الگو بر سه بخش يعنی عناصر تفکر11، شاخص ها12و ويژگی های ذهنی13 تأکید دارد. به نظر پاول 
اين الگو جهانی و مرجعی برای پژوهشگران حوزة تفکر انتقادی است. همچنین به نظر او تفکر انتقادی 
را بايد در قالب محتوا و موضوعات تخصصی آموزش داد؛ در اين صورت تفکر انتقادی به ساير حوزه ها 
انتقال خواهد يافت. پاول بر اهمیت استفاده از مسائل زندگی واقعی تأکید دارد و برای اين امر دو دلیل 
می آورد. نخست اينکه مسائل واقعی زندگی فعالیت يادگیرنده ها را بر می انگیزد و ديگر اينکه در زندگی 

مسائل مبهم، به هم  ريخته و پیچیده ای وجود دارد که برای حل آن ها به تفکرانتقادی نیاز داريم.
 هس��تة اصلی تفکر انتقادی استدالل کردن است، يعنی فرد برای فهم روشن موضوعات بايد قادر به 
اس��تدالل کردن باشد. عامل اصلی در تفکر انتقادی نیز توانايی طرح پرسش هايی مرتبط و نقد و بررسی 
راه حل هاست. برای استدالل نیاز به استفاده از عناصر تفکر داريم. برای اين منظور فرد بايد سؤاالتی را 
مطرح کند که پاسخ دادن به آن ها موجب فهم روشن و واضح از موضوع می شود. عناصر تفکر عبارتند 

از: هدف14، سؤال15، مفاهیم16، پیش فرض ها17، اطالعات18، استنباط19، نتايج20 و ديدگاه21. به شرح زير: 
هدف: تالش می شود چه چیزی بیان شود؟ 

سؤال: مهم ترين سؤالی که اينجا مطرح می شود چیست؟
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مفاهیم : مفاهیم کلیدی اين مطلب کدام است؟
پیش فرض ها: فرض های اصلی در اين موضوع کدام است؟ 

اطالعات: مهم ترين اطالعات در اين مطلب چیست؟ 
استنباط: چه روابطی بین داده ها وجود دارد؟ 

نتایج: آيا نتايج گرفته شده از موضوع با توجه به مقدمه صحیح است؟
دیدگاه: با چند ديدگاه در مورد اين مسئله استدالل شده است؟ در صورت نگاه يک بعدی به موضوع، 

احتمال خطا افزايش می يابد. 
 وقتی می خواهیم کیفیت استدالل ها ی خود را درباره مسائل و موضوعات شنیده شده يا خوانده شده 
بسنجیم، از شاخص هايی استفاده می کنیم که عبارت اند از: روشنی22، درستی23، ارتباط24، منطقی بودن25، 

وسعت نظر26، دقت27 و عمق28. 
به شرح زير:

روشنی: آيا هدف به خوبی بیان شده است؟
درس��تی: چطور می فهمیم که آن موضوع درست اس��ت؟ درصورتی که موضوع را به خوبی فهمیده 

باشیم می توا نیم در مورد آن بیشتر توضیح بدهیم و يا مثال ديگری بزنیم. 
ارتباط: آيا مطالب به هم مرتبط هستند؟

منطقی بودن: آيا نتايج منطقی و درست است و با سؤاالت و پیش فرض های اولیه مرتبط می باشد؟
 وسعت نظر: آيا به ديدگاه های ديگری هم نیاز داريم؟ 

دقت: آيا تفسیر ما از موضوع دقیق است؟ 
عمق: مفاهیم به کاربرده شده عمیق و معنادار هستند يا سطحی؟

 هدف نهايی آموزش اين الگو پرورش چند ويژگی ذهنی است، از جمله فروتنی29، جرئت مندی30، 
همدلی31، يکپارچگی32، استقامت33 و ايمان استدالل34 است. 

به شرح زير:
فروتنی: ادعای فرد در مورد يک موضوع بیش از دا نسته های او نباشد. 

جرئت مندی: بعضی ايده هايی که به نظر مسخره می رسند و شايد در ظاهر هم عقالنی نباشد، ممکن 
است صحیح باشند. 

همدلی: خود را جای ديگری بگذاريم تا به طور کامل او را درک کنیم. 
یکپارچگی: عناصر و شاخص هايی را که برای ديگران به کار می بريم، برای خودمان نیز به کار ببريم. 
استقامت: با وجود مشکالت، نا امیدی و موانع در استفاده از تفکر انتقادی، برای دستیابی به شناخت 

عمیق، از آن استفاده کنیم. 
ایمان به استدالل: استفاده از مهارت های تفکر انتقادی موجب می شود تا به افرادی منطقی تبديل بشويم.



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

اثربخشیالگویتفکرانتقادیپاولبرگرایشبهتفکرانتقادیومهارتهایزندگیدانشآموزان

ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن

ë شمارة51 
ë سال سیزدهم 

ë پايیز1393
40

 به عقیده پاول اين الگو می تواند برای آموزش کلیة موضوعات قابل استدالل استفاده شود )محمدی، 
1387(. بر اين اساس در تحقیق حاضر درس مهارت های زندگی به عنوان محتوا، جهت آموزش الگوی 
پاول انتخاب شد. منظور از مهارت های زندگی آن نوع توانايی های عملی است که افراد برای احساس 
موفقیت و شادمانی در زندگی روزانه به آن ها نیاز دارند. در حال حاضر مهارت های زندگی به عنوان يکی 

از دروس اختیاری برای دانش آموزان دورة دبیرستان ارائه می شود )جوادی و شهدايی، 1391(.
 در جهت تعیین اثر بخشی الگوی پاول، پژوهش هايی به انجام رسیده است. اسکانلن35 )2006( در 
تحقیقی به بررس��ی تأثیر عناصر و استانداردهای مدل پاول بر روی تفکرانتقادی و درس انشا پرداخت. 
نتايج نش��ان داد که اس��تفاده از اين الگو، تأثیری مثبت در شکل گیری تفکر  انتقادی و عملکرد تحصیلی 

دانش آموزان دارد.
 همچنین ريد36 )1998( به بررسی تأثیر ترکیب الگوی پاول با درس تاريخ دانشگاهی آمريکا پرداخت. 
اما در آزمون گرايش به تفکر انتقادی و آزمون محتوای تاريخ تفاوت معنی داری بین دو گروه مش��اهده 

نشد. 
 مطالعة محمدی )1387( نشان داد که آموزش تفکرانتقادی بر اساس الگوی پاول تأثیری قابل توجه در 

بهبود تفکر انتقادی دارد اما اين تأثیرات در گرايش به تفکر انتقادی چندان قابل توجه نیست. 
برخی نظريه پردازان و پژوهش��گران بر اس��اس يافته های متناقض، در بررس��ی اثرات آموزش تفکر 
انتقادی بر پیامد های تحصیلی، توجه خويش را به برخی متغیرهای مهارتی و شناختی معطوف نموده و 
از اين عوامل به عنوان متغیر های تعديل کننده37 ياد می کنند. به نظر آن ها تأثیرات آموزش تفکر انتقادی بر 
پیامد های تحصیلی به واسطة برخی ويژگی های فراگیران، از قبیل سبک های تفکر38 و يادگیری39 تسهیل 

يا کند می شود. 
 در يکی از اين تحقیقات، گیلفورد40 )1967( در بررسی ساخت ذهنی به عنصر عملیات اشاره می کند. 
اي��ن عنصر ناظر بر چندين فرايند مهم ذهنی از قبیل ش��ناخت، حافظه، تفک��ر واگرا41، تفکر همگرا42 و 
ارزشیابی است. به نظر وی تفکر همگرا پیوندي نزديک با هوش دارد و در فرايند مسئله گشايی به تولید 
راه حل های معمول منجر می شود، درصورتی که تفکر واگرا رابطه ای تنگاتنگ با آفرينندگی دارد و لذا به 

مجموعه ای از راه حل های مختلف منتهی می شود.
 کلب43 )1984( در مطالعه ای نشان داد که تفکر واگرا از تجربة عینی و مشاهدة تأملی تشکیل  يافته 
اس��ت که در ش��کل گیری تخیل قوی و تولید انديش��ه های متنوع و ديدن امور از زوايای مختلف نقش 
قابل توجهی دارد، درصورتی که تفکر همگرا در مفهوم سازی انتزاعی و آزمايشگری فعال تأثیر مي گذارد 
و موجب توانمندی فرد در کاربرد عملی انديشه ها و بروز استدالل فرضیه ای- قیاسی در مسائل می شود.

 مبتنی بر اين ديدگاه ها، به نظر می رس��د پ��اره ای از ويژگی های مربوط به تفکر واگرا و تفکر همگرا 
ارتباط تنگاتنگ با تفکرانتقادی دارد. بنا بر نظر فاسیون44 )2001( ويژگی های مربوط به تفکر انتقادی از 
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قبی��ل میل به حقیقت جويی، تحلیل گری کنجکاوانه و نظام مندی در خ��ردورزی در افراد خالق و دارای 
تفکر واگرا نیز مشاهده می شود. از ديدگاه تورنس45 )1998( تفکر واگرا مهم ترين ويژگی آفرينندگی بوده 
و افراد خالق در مواجهه با مشکالت به شکاف های اطالعاتی موجود در موقعیت ها، فرضیه سازی دربارة 
نواقص موجود، آزمودن حدس ها و تجديد نظر در گمانه ها و باز آزمايی آن ها روی می آورند. اين فرايندها 
در موقعیت تفکر انتقادی نیز روی می دهد زيرا مش��تمل بر اس��تنباط، تشخیص پیش فرض ها، استنتاج و 

تفسیر و ارزيابی داليل است. 
 از نظر پاول )2007( هس��تة اصلی تفکر انتقادی پرسشگری است که اين ويژگی در تفکر واگرا نیز 
به کار گرفته می شود. بنا بر نظر ماگنوسن46 )2000( ارزيابی استدالل ها، توجه به پیش فرض ها، تشخیص 
آن ها و به کار گیری فرايندهای استنتاج منطقی در حل مسائل از جمله ويژگی هايی هستند که در دو فرايند 

تفکرانتقادی و تفکر واگرا به طور همانند مشاهده می شوند.
 بنا بر نظر استرنبرگ47 )2001( در برخورد با مسائل، تفکر واگرا موجب تغییر منظر فرد شده، روندهای 
معمولی ذهن برای حل مس��ئله متوقف می ش��ود. اين امر سبب ورود عناصر غیر معمول به موقعیت حل 
مسئله می شود. بر اين اساس می توان استنباط کرد که فرايند مشابهی در تفکرانتقادی نیز رخ می دهد؛ چرا 
که افراد در چنین موقعیتی به تحلیل های جديد و ترکیب موضع گیری ها و جست و جوی راه حل های غیر 

معمول و شکل دهی سازه های مفهومی جديد در ترکیب های نو روی می آورند. 
 از سوی ديگر به زعم کريتون48 )2000( برخی ويژگی های تفکر همگرا همچون تمرکز بر استدالل 
فرضی- قیاسی و ايجاد ايده های عملی و تصمیم گیری سريع در تفکر انتقادی نیز مشاهده می شود. بر اين 

اساس بین اين دو نوع تفکر )انتقادی و همگرا( هم پوشی قابل مالحظه ای وجود دارد. 
 مبتنی بر اين يافته ها، مک ديد49 )2000( نش��ان داده اس��ت که تفکر انتقادی پاره ای از ويژگی های 
تفکر واگرا و تفکر همگرا را به طور همزمان داراس��ت و تفکیک اين دو نوع تفکر از تفکر انتقادی مرز 
مشخصی ندارد. همچنین مارا50 )1997( نیز با تصريح همپوشی بین تفکر واگرا و همگرا با تفکر انتقادی 
نش��ان داده است که در موضوعات متنوع، هر يک از دو تفکر واگرا و همگرا به طور اختصاصی به تفکر 

انتقادی ياری می رسانند. 
 مبتنی بر آنچه عنوان شد، استنباط می شود که رابطة بین تفکر انتقادی و عملکرد تحصیلی به واسطة 
تفکر واگرا و همگرا تحت تأثیر قرار می گیرد. به عبارتی، به نظر می رسد آموزش تفکر انتقادی بدون در نظر 
گرفتن سبک های تفکر دانش آموزان، تأثیر مستقیم قابل مال حظه ای بر گرايش به تفکر انتقادی و عملکرد 
تحصیل��ی دانش آموزان ندارد چرا که س��بک های تفکر قادرند اثرات آم��وزش تفکر انتقادی برعملکرد 
تحصیلی و حتی گرايش به تفکر انتقادی را تسهیل يا کند کنند، از اين رو سؤال اساسی اين است که آيا 
سبک های تفکر )واگرا، همگرا( قادرند اثرات آموزش تفکر انتقادی بر گرايش به تفکر انتقادی و پیشرفت 

تحصیلی دانش آموزان را تعديل کنند؟ 
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 به نظر می رسد يافته های پژوهش حاضر در عرصه های تعلیم و تربیت، کاربردهای وافری داشته باشد، 
زيرا به اس��تناد يافته های اين پژوهش می توان از يک س��و طرح های مدونی جهت آموزش سیستماتیک 
تفکر انتقادی در دوره های تحصیلی مختلف ارائه نمود و از سوی ديگر در نظام های تربیت معلم و تربیت 

دبیر، تجديد نظر های قابل توجهی جهت زمینه سازی برای شیوه های آموزش تفکر انتقادی به عمل آورد. 

سؤاالت تحقيق
1. آي��ا روش آموزش تفکر انتقادی مبتنی بر مدل پاول، با توجه به اثرات تعديلی س��بک های تفکر 

)همگرا و واگرا( بر گرايش به تفکر انتقادی دانش آموزان تأثیر دارد؟
2. آي��ا روش آم��وزش تفکر انتقادی مبتنی بر مدل پاول با توجه به اثرات تعديلی س��بک های تفکر 

)همگرا و واگرا( بر مهارت های زندگی دانش آموزان تأثیر دارد؟

روش تحقيق
 پژوهش حاضر از نوع پژوهش های شبه آزمايشی است. طرح پژوهش از نوع بلوک های تصادفی )با 

در نظر گرفتن نوع سبک به عنوان بلوک( با پیش آزمون و پس آزمون است.
éجامعة آماری : در اين پژوهش، جامعة مورد مطالعه ش��امل کلیة دانش آموزان پس��ر سوم متوسطه 

شهر تهران بود.
éروش نمونه گیری: از بین دانش آموزان پس��ر پاية سوم متوسطه منطقة 14 شهر تهران، با استفاده از 
پرس��ش نامة سبک های تفکر کلب، 440 نفر غربالگری شدند که از اين میان 120نفر )60 نفر تفکر 
واگرا و 60 نفر تفکر همگرا( به ش��یوه هدفمند و بر اس��اس عالقه مندی آن ها برای شرکت در دورة 
آموزشی مهارت های زندگی انتخاب شدند. از هر گروه )واگرا و همگرا( به صورت تصادفی 30 نفر 
در گروه آزمايش و30 نفر در گروه کنترل جايگزين شدند. هفتة اول دو پیش آزمون گرايش به تفکر 
انتقادی و مهارت های زندگی برای چهار گروه انجام شد. در هفته دوم الگوی پاول به گروه آزمايش 
آموزش داده شد. از هفته سوم تا دهم آموزش محتوای انتخاب شده )مهارت های زندگی( برای گروه 
آزمايش با الگوی پاول و برای گروه های کنترل، به شیوه سخنرانی ارائه شد. اين ده مهارت عبارت 
بود از: همدلی، روابط بین فردی، مقابله با هیجانات، تفکر انتقادی خالق، حل مس��ئله، خود آگاهی 

هیجانی، تصمیم گیری، ارتباط مؤثر و مقابله با استرس. در هفتة سیزدهم پس آزمون ها تکرار شدند.

روش گردآوری اطالعات
 پس از انتخاب نمونه به تعداد کافی از جامعة مورد نظر و جايگزينی تصادفی در گروه های ياد شده، 
آم��وزش مهارت ه��ای زندگی به اجرا در آمد. روش آموزش برای گروه آزمايش با اس��تفاده از مدل تفکر 
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انتقادی پاول به اين صورت اس��ت که ابتدا يک کالس 30 نفری به پنج گروه ش��ش نفری تقسیم می شود. 
معلم در شروع کالس يک مهارت  را به صورت خالصه طی پانزده دقیقه بیان می کند و در پايان آموزش آن 
مهارت سؤالی را مطرح می کند و همه گروه ها به آن سؤال پاسخ می دهند. 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 اين سؤال گروه ها ده 
دقیقه فرصت داشتند. در اين مرحله دانش آموزان درگروه ها به بحث می پرداختند و نظر نهايی گروه مکتوب 
می شد. سپس نماينده هر گروه نظر نهايی را قرائت می کرد. در اين مرحله گروه های ديگر پس از استماع 
پاس��خ خوانده شده، با استفاده از عناصر تفکر و شاخص ها، به قضاوت در مورد پاسخ می پرداختند. اين 
مرحله حدود پانزده دقیقه طول می کشید. در اين قسمت معلم برکار دانش آموزان نظارت می کند و هر جا که 
الزم باشد بازخوردهای الزم را ارائه می کند. بعد از اينکه همة گروه ها ارزيابی خود را ارائه دادند، معلم به 

جمع بندی و نتیجه گیری درس می پردازد. اين راهنما در جدول شمارة1، ارائه شده است.

جدول1.  راهنمای تدریس معلم                                                                                                                                                                                                                                                                                             
درس: ............................. معلم: .............................  هدف های يادگیری ............................. : تاريخ: .............................

وظایف دانش آموزانوظایف معلم

مقدمه: 
مرور درس قبلی و معرفی درس جديد

گوش دادن

اجرا
مطرح كردن سؤاالت مربوط به درس

مطرح كردن نكات كلیدی
گروه  بندی دانش آموزان )در گروه های 6نفره(

دانش آموزان به صورت گروهی بر روی سؤال معلم كار می كنند.

معلم يك سؤال در رابطه با مهارت تدريس 
شده مطرح می كند. 

از ديگر گروه ها بخواهید تا نظرات خود را بر اساس عناصر تفكر 
و شاخص های سنجش بیان كنند. اين كار را برای همة گروه ها انجام 

دهید. برای مثال: آيا بحثی كه گروه  مورد نظر مطرح كرد، هدف واضح و 
مشخصی داشت يا نه؟

ديدگاه شان محدود بود يا وسعت نظر داشتند؟ چرا؟
نتیجه گیری شان در رابطه با موضوع، درست بود يا نه؟ چرا؟

اطالعاتی كه برای رسیدن به نتیجه استفاده كرده بودند، مرتبط بود؟ 
چرا؟ آيا اعضای گروه نظرات خود را به نحو منطقی مطرح كردند؟ چرا؟

جمع بندی و نتیجه گیري از درس



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

اثربخشیالگویتفکرانتقادیپاولبرگرایشبهتفکرانتقادیومهارتهایزندگیدانشآموزان

ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن

ë شمارة51 
ë سال سیزدهم 

ë پايیز1393
44

 به عنوان مثال بعد از تدريس مهارت همدلی، معلم اين س��ؤال را مطرح می کند : آيا فرد معتاد سابقة 
ويژگی های منفی مانند  ضعف اراده و بزه کاری داشته که موجب معتاد شدن او شده است؟ با وجود اين 
خصوصی��ات منفی، به عنوان کس��ی که می خواهد او را به جامعه برگردان��د، با چه داليلی می توانیم با او 

همدلی کنیم؟
 يکی از گروه ها پاس��خ خود را برای کالس می خواند: نجات معتاد، نجات جامعه اس��ت. با نجات 
دادن او می توانیم به نجات جامعه کمک کنیم. اگر او به خانواده اش برگردد، از متالشی شدن يک خانواده 
جلوگیری می شود. اما اگر خانوادة او بدون سرپرست بماند ممکن است افراد آن خانواده در فقر بسر ببرند 
و به سوی انواع بزه کاری کشیده شوند. پس بايد در نظر داشت که هر چند فعاًل او معتاد است ، اما با اين 
حال سرپرست يک خانواده است. پس بايد نگاه های غلط مثل  »معتاد انگل جامعه است« را کنار بگذاريم 
تا بتوانیم با او همدلی کنیم. در مرحلة بعد، ساير گروه ها اين پاسخ را براساس عناصر و شاخص ها مورد 

ارزيابی قرار می دهند. يکی از گروه ها ارزيابی خود از عناصر الگوی پاول چنین بیان می کند : 
 هدف: اين پاسخ می خواهد بگويد كه نجات جامعه در گرو نجات فرد معتاد است.

 سؤال: فرد معتاد به چه طريق ممکن است جامعه را نابود کند؟ 
مفاهیم: مفاهیم کلیدی اين پاسخ عبارتند از: معتاد، نجات دادن، انگل، افکار غلط. 

پیش فرض ها: فرد معتاد توانايی آسیب زدن به جامعه را دارد. 
اطالعات: افکار غلط مهم ترين مانع در ريشه کن کردن اعتیاد است.

 استنباط: مواد مخدر يک نفر را آلوده می کند ، آن يک نفر می تواند حداقل به خانواده خود آسیب بزند.
 نتایج: اولین قدم جهت همدلی با فرد معتاد )برای درمان او( کنار گذاشتن باورهای غلط است. 

دیدگاه: اين 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 شاخص ها نیز چنین می گويند: 
روشنی: پاسخ روشن و واضح بیان شده است. 

درستی: با توضیحات ارائه شده پی می بريم سؤال را به خوبی درک کرده اند. 
ارتباط: مطالب ارائه شده به هم مرتبط هستند. 

منطقی بودن: نتیجه با پیش فرض مرتبط و منطقی به نظر می رسد.
 وسعت نظر: برای کامل شدن 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 گروه ها در پايان به جمع بندی و نتیجه گیری از درس می پردازد . 
برای تحلیل داده های مربوط به سؤاالت پژوهش از، روش های توصیفی )میانگین و انحراف معیار(، 
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روش های آمار استنباطی، تحلیل کوواريانس چند متغیره و نرم افزارspss 20 استفاده شد.
الف. پرسش نامة سبك یادگیري51كلب: اين پرسش نامه توسط كلب ساخته شده و داراي 12 جمله 
است. هر جمله شامل چهار قسمت است که به ترتیب تجربة عیني، مشاهدة تأملي، مفهوم سازي انتزاعي 
و آزمايشگري فعال را می سنجد. از جمع اين چهار قسمت در دوازده سؤال چهار نمره به دست مي آيد که 
نشانگر چهار شیوه يادگیري است. از تفريق دو به دوي اين شیوه ها يعني مفهوم سازي انتزاعي از تجربه 
عیني و آزمايش��گري فعال از مش��اهدة تأملي دو نمره به دست مي آيد که چهار سبك يادگیري با نام هاي 
واگرا، همگرا، جذب كننده و انطباق يابنده را مشخص می کند )کلب و فرای52، 1985(. روايی سازة اين 
آزمون با تحلیل عاملی و پايايی آن با روش ضريب آلفا مورد بررسی و تأيید قرار گرفت. مقدار ضريب 
آلفا برای مفهوم س��ازی انتزاعی، تجربة عینی، آزمايشگری فعال و مشاهده تأملی به ترتیب 0/77، 0/68، 

0/76 و 0/68 بود )حسیني لرگاني، 1377(.
ب. پرس��ش نامة گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا: اين پرس��ش نامه توسط فاس��یون و فاسیون در 
س��ال1992 ساخته شد )فاسیون و فاس��یون ، 2007( حاوی 75 سؤال است که هفت مؤلفة تحلیل گری، 
نظام مندی، کنجکاوی، فراخ انديشی، اعتماد به توانايی تفکر انتقادی خود، جست وجوگری حقايق و بلوغ 
در قضاوت را می س��نجد. پاس��خ ها بر روی يک مقیاس 6 درجه ای لیکرت قرار دارند. نمرة کل آزمون 
حاصل نمره های زير مقیاس است که دامنه ای از 70 تا 420 دارد. نمره کل باالی 280 نشان دهندة تمايل 

مثبت به تفکرانتقادی است.
 برای بررس��ی پايايی آن س��ازندگان از ضريب همسانی استفاده کردند. میزان ضريب آلفا چنین بود: 
جس��ت وجوگری حقايق0/71، فراخ انديش��ی0/73، تحلیل گری0/72، نظام من��دی0/74، اعتماد به تفکر 
انتق��ادی خود 0/78، کنجکاوی0/80 و بلوغ در قضاوت 0/75. اعتبا ر س��ازة اين آزمون از طريق تحلیل 
عاملی تأيیدی پذيرفته شد )برجعلی لو، 1386(. اين پرسش نامه توسط بدری )1387( ترجمه و به کمک 
اس��تادان زبان انگلیس��ی ويرايش شد و از لحاظ روايی صوری مورد تأيید استادان علوم تربیتی دانشگاه 
تبري��ز ق��رار گرفت.در تحقیق حاضر مقدار ضريب آلفا در يک گ��روه 30 نفری برای مؤلفه ها، به ترتیب 

عبارت بود از: 0/81، 0/74، 0/91، 0/74، 0/72، 0/87، 0/87.
 ج. پرسش نامة مهارت های زندگی: اين پرسش نامه که توسط خدادادی و همکاران )1390( با هدف 
س��نجش مهارت های زندگی دانش آموزان دبیرستانی طراحی ش��د، شامل صد سؤال با ده مؤلفة مهارت 
تصمیم گیری، ارتباط مؤثر، مقابله با استرس، همدلی، حل مسئله، روابط بین فردی، تفکر نقاد، خالقیت، 
مديريت هیجانات و خودآگاهی اس��ت. سؤاالت اين پرسش نامه چهار گزينه ای و به روش لیکرت به طور 
مستقیم و معکوس نمره گذاری می شود. نمرة نهايی دامنه ای بین 100 تا 400 دارد. روايی اين پرسش نامه 
با دو شیوه روايی صوری و محتوی توسط صاحب نظران رشتة روان شناسی مورد تأيید قرار گرفت. جهت 
بررس��ی پايايی، روش آلفای کرونباخ اس��تفاده شد. اين مقادير به اين قرارند: تصمیم گیری 0/95، ارتباط 
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مؤثر0/75، مديريت استرس 0/81، همدلی 0/76، حل مسئله 0/95، روابط بین فردی 0/72، تفکر انتقادی 
0/94، تفک��ر خالق 0/84، مديريت هیجانات 0/54، مهارت خود آگاهی هیجانی0/73. در تحقیق حاضر 
مقدار ضريب آلفا در يک گروه 30 نفری برای مؤلفه ها، به ترتیب عبارت بودند از : 0/90، 0/84، 0/91، 

0/87، 0/85، 0/82، 0/77، 0/80، 0/90 و 0/90.

یافته ها
 در جدول شمارة 2، شاخص های توصیفی مؤلفه های گرايش به تفکر انتقادی برای دو گروه آزمايش 

و کنترل بر حسب واگرا يا همگرا بودن نوع تفکر، ارائه شده است.

جدول2.  شاخص های توصیفی مؤلفه های گرایش به تفکر انتقادی                                                                                                                                                                                                                                                                                             

مؤلفه  

کنترل همگراآزمایش همگراکنترل واگراآزمایش واگرا

انحراف میانگین
انحراف میانگینمعیار

انحراف میانگینمعیار
انحراف میانگین معیار

معیار

20/131/2517/071/2617/101/2417/201/16حقیقت جویی

19/101/7516/532/2416/371/1616/231/19كنجكاوی

13/071/8013/071/8615/801/1313/501/85عمل منظم

16/801/8316/202/1418/731/3615/701/76گرایش موقعیت مسئله

13/831/9513/201/6312/971/1012/671/03اعتماد به قضاوت خود

13/301/8212/671/9915/071/1712/531/07تحلیلی بودن

9/731/399/971/409/601/289/200/85كنترل خود

14/072/5313/671/9913/271/4613/271/62پختگي در قضاوت

 نتايج جدول 2 نشان می دهد: گروه آزمايش واگرا در چهار مؤلفة حقیقت جويی، کنجکاوی، اعتماد به 
قضاوت خود و پختگی در قضاوت باالترين نمرات را کسب کرده اند، در مؤلفه های عمل منظم، گرايش 
به موقعیت حل مسئله و تحلیلی بودن، گروه آزمايش همگرا نسبت به ساير گروه ها عملکرد بهتری داشته 

است و گروه کنترل واگرا تنها در مؤلفه کنترل خود نمرات باالتری از سايرين کسب کرده است.
 در جدول3 شاخص های توصیفی مؤلفه های مهارت های زندگی برای دو گروه آزمايش و کنترل بر 

حسب واگرا يا همگرا بودن نوع تفکر، ارائه شده است.
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جدول3.  شاخص های توصیفی مؤلفه های مهارت های زندگی 

مؤلفه  

کنترل همگراآزمایش همگراکنترل واگراآزمایش واگرا

انحراف میانگین
انحراف میانگینمعیار

انحراف میانگینمعیار
انحراف میانگین معیار

معیار

29/503/8627/333/2927/373/5326/332/75همدلی

30/974/3929/173/6226/973/8927/172/49بین فردی

30/203/1832/072/5727/934/0826/302/82مديريت هیجانات

31/303/9826/133/8826/834/1425/232/92تفکر انتقادی

31/333/3126/032/7926/002/9223/733/19تفکر خالق

26/633/1826/033/3731/732/1830/332/37حل مسئله

26/633/4725/973/2127/772/9927/033/57خودآگاهی

24/903/7724/872/8630/373/2027/632/50تصمیم گیری

25/272/7424/572/5727/933/8725/132/93ارتباط مؤثر

24/273/3929/032/7123/732/0723/632/74مقابله با استرس

نتايج جدول 3 نش��ان می دهد ك��ه در مؤلفه های همدلی، بین فردی و تفک��ر انتقادی و تفکر خالق 
گروه آزمايش واگرا باالترين نمره را کس��ب کرده اس��ت. گروه آزمايش همگرا در مؤلفه های حل مسئله، 
خودآگاهی، تصمیم گیری و ارتباط مؤثر باالترين نمرات را به دست آورده است و گروه کنترل واگرا نیز در 

دو مؤلفة مديريت هیجانات و مقابله با استرس بیشترين نمرات را کسب کرده است.

سؤال1. آیا روش آموزش تفكر انتقادی مبتنی بر مدل پاول با توجه به اثرات تعدیلی سبک های تفكر 
)همگرا و واگرا( بر گرایش به تفكر انتقادی دانش آموزان تأثير دارد؟ 

 نتايج آزمون تحلیل کوواريانس چند متغیره برای مقايسه ترکیب خطی نمرات مؤلفه های گرايش به 
تفک��ر انتقادی دو گروه آزمايش و کنترل با تعديل کنندگ��ی اثرات تفکر واگرا و همگرا در جدول 4 ارائه 
شده است. پیش از اجرای اين آزمون پیش فرض های نرمال بودن توزيع نمرات )از طريق بررسی مقادير 
 ،)M.box چولگی �  کش��یدگی(، پیش فرض همگنی ماتريس واريانس– کوواريان��س )از طريق آزمون
پیش فرض همگنی ضرايب رگرس��یون )از طريق بررس��ی تفاوت روابط متغیرها در گروه های مختلف(، 
پیش فرض خطی بودن رابطة بین متغیرها از طريق نمودار بررسی شد و نتايج نشان داد که پیش فرض های 

فوق برقرار می باشند.



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

اثربخشیالگویتفکرانتقادیپاولبرگرایشبهتفکرانتقادیومهارتهایزندگیدانشآموزان

ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن

ë شمارة51 
ë سال سیزدهم 

ë پايیز1393
48

جدول4.  نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Fمؤلفه  
سطح درجه آزادی

معنا داری
توان آزموناندازه اثر

خطافرضیه

21/0381010/00010/631اثر پیاليی

21/0329/173/620/00010/631المبدای ويلکز

21/0332/072/570/00010/631اثر هتلینگ

21/0326/133/880/00010/631بزرگ ترين ريشه روی

نتايج جدول 4 نشان می دهد: با توجه به مقدار F به دست آمده برای ارزش ويژه اثر پیاليی، ترکیب 
خط��ی نمرات مؤلفه های گرايش به تفکر انتقادی در چهار گروه )آزمايش واگرا، آزمايش همگرا، کنترل 
 واگرا و کنترل همگرا( بعد از برداش��تن اثر نمرات پیش آزمون در س��طحP ≤ 0/05 معنا دار بوده اس��ت
 (F 8.101=21/03( به عب��ارت ديگر اثر تعاملی کاربندی )آزمايش و کنترل( با متغیر تعديل کننده، نوع تفکر 

واگ��را و همگ��را، معنادار بوده و نوع تفکر اثر تعديل کنندگ��ی دارد. در ادامه برای آنکه بدانیم تفاوت در 
ک��دام يک از مؤلفه های گرايش به تفکرانتقادی معنادار بوده و به نفع کدام گروه اس��ت، از آزمون تحلیل 

کوواريانس عاملی استفاده شد. نتايج اين آزمون در جدول 5 آمده است.

جدول5   نتایج آزمون تحلیل کوواریانس عاملی بعد از برداشتن اثر نمرات پیش آزمون از روی نمرات پس آزمون 

مؤلفه

کنترلآزمایش

F

درجه
آزادی
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ح م
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خطا

20/170/1717/110/1717/060/1617/160/1789/1911080/00010/451حقیقتجویی

19/700/2516/400/2516/510/2516/160/2522/3611080/00010/170/997کنجکاوی

13/230/1915/810/1913/030/1913/370/1935/2411080/00010/251عملمنظم

16/650/2118/960/2116/800/2115/740/2139/1111080/00010/271گرایشموقعیتحلمسئله

13/590/1713/110/1713/170/1712/800/170/0911080/7640/0010/060اعتمادبهقضاوتخود

13/410/1914/960/1912/680/1812/520/1920/9011080/00010/160/995تحلیلیبودن

9/700/149/570/149/760/149/480/40/3011080/5880/0030/084کنترلخود

13/950/1913/630/1913/590/1913/100/190/1911080/6630/0020/072پختگیدرقضاوت
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با توجه به نتايج جدول 5 اثر تعاملی کاربندی )آزمايش و کنترل( و متغیر تعديل کننده )نوع تفکر واگرا 
و همگرا(، در سطحp≥ 0/05 در نمرات مؤلفه های: حقیقت جويی، کنجکاوی، عمل منظم، گرايش به موقعیت 
حل مس��ئله و تحلیلی بودن بعد از برداش��تن اثر نمرات پیش آزمون، معنادار می باشد. به عبارت ديگر اثر 
يک سطح از متغیر کاربندی )مانند سطح آزمايش( بستگی به ترکیب آن با سطوح متغیر تعديل کننده، )نوع 

تفکر واگرا و همگرا( دارد.
 می توان اين گونه گفت که اعضای گروه آزمايش همیشه دارای باالترين میانگین هستند و نمرات آن ها 
بس��تگی به اين دارد که عضو گروه تفکر واگرا باش��ند يا همگرا . نتايج میانگین های تعديل شده نیز نشان 
می دهد که افراد گروه آزمايش با تفکر واگرا، نمرات باالتری در حقیقت جويی و کنجکاوی دارند. اما در 
مؤلفه های عمل منظم، گرايش به موقعیت حل مس��ئله و تحلیلی بودن گروه آزمايش با نوع تفکر همگرا 

نمرات باالتری را کسب کردند. 

سؤال2. آیا روش آموزش تفكر انتقادی مبتنی بر مدل پاول با توجه به اثرات تعدیلی سبک های تفكر 
)همگرا و واگرا( بر مهارت های زندگی دانش آموزان تأثير دارد؟ 

 نتايج آزمون تحلیل کوواريانس چند متغیره برای مقايسه ترکیب خطی نمرات مؤلفه های مهارت های 
زندگی دو گروه آزمايش و کنترل با تعديل کنندگی اثرات تفکر واگرا و همگرا در جدول 6 ارائه شده است. 
پیش از اجرای اين آزمون پیش فرض های نرمال بودن توزيع نمرات )از طريق بررس��ی مقادير چولگی 
– کشیدگی(، پیش فرض همگنی ماتريس واريانس – کوواريانس ) از طريق آزمونM. box( ، پیش فرض 
همگنی ضرايب رگرسیون از طريق بررسی تفاوت روابط متغیرها در گروه های مختلف، پیش فرض خطی 
بودن رابطه بین متغیرها از طريق نمودار بررس��ی ش��د و نتايج نش��ان داد که پیش فرض های فوق برقرار 

می باشند.

جدول6.  نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره

Fارزش ویژه 
سطح درجه آزادی

معنا داری
توان آزموناندازه اثر

خطافرضیه

14/6610970/00010/601اثر پیاليی

14/6610970/00010/601المبدای ويلکز

14/6610970/00010/601اثر هتلینگ

14/6610970/00010/601بزرگ ترين ريشه روی
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 نتايج آزمون تحلیل کوواريانس چند متغیره نتايج جدول 6 نشان می دهد: با توجه به مقدار F به دست 
آمده برای ارزش ويژة اثر پیاليی، ترکیب خطی نمرات مؤلفه های گرايش به تفکر انتقادی در چهار گروه 
)آزمايش��ی واگرا، آزمايش��ی همگرا، کنترل واگرا وکنترل همگرا( بعد از برداشتن اثر نمرات پیش آزمون 
در س��طح p≥0/05 معنادار بوده اس��ت.به عبارت ديگر اثر تعاملی کاربندی )آزمايش و کنترل( با متغیر 
تعديل کننده، نوع تفکر واگرا و همگرا، معنادار بوده و نوع تفکر اثر تعديل کنندگی داش��ته است. در ادامه 
ب��رای آنکه بدانیم تفاوت در کدام يک از مؤلفه های مهارت های زندگی معنادار بوده و به نفع کدام گروه 

است؛ از آزمون تحلیل کوواريانس عاملی استفاده شد. نتايج آن در جدول 7 ارائه شده است.
 

جدول7  نتایج آزمون تحلیل کوواریانس عاملی بعد از برداشتن اثر نمرات پیش آزمون از روی نمرات پس آزمون                                                                                                                        

مؤلفه
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29/010/3227/610/2926/590/2927/320/3215/0111060/00010/130/97همدلی
29/110/3928/650/3627/970/3528/550/392/4311060/1220/020/34بینفردی

29/210/5328/480/4831/150/4727/670/529/3911060/0030/080/86مدیریتهیجانات
30/470/4027/100/3725/900/3626/040/4026/0311060/00010/201تفکرانتقادی
29/820/4226/180/3825/770/3725/320/4120/0211060/00010/160/99تفکرخالق
27/890/3230/700/2926/820/2929/320/310/3411060/5640/0030/09حلمسئله
27/450/2827/240/2626/110/2526/590/282/0611060/1540/020/30خودآگاهی

26/030/3229/410/2925/110/2927/210/315/5411060/020/050/65تصمیمگیری
25/920/3227/520/2924/840/2824/630/3111/3811060/0010/100/92ارتباطمؤثر

24/260/3324/130/3028/580/3023/700/3371/6111060/00010/401مقابلهبااسترس

 نتايج جدول 7 نشان می دهد: اثر تعاملی کاربندی )آزمايش و کنترل( و متغیر تعديل کننده، نوع تفکر 
واگرا و همگرا، در سطح P ≤ 0/05 در نمرات مؤلفه های  همدلی، مديريت هیجانات، تفکر انتقادی، تفکر 
خ��الق، مهارت تصمیم گیری، ارتباط مؤثر و مقابله با اس��ترس بعد از برداش��تن اثر نمرات پیش آزمون، 
معنادار می باشد. به عبارت ديگر اثر يک سطح از متغیر کاربندی )مانند آزمايش( بستگی به ترکیب آن با 

سطوح متغیر تعديل کننده )نوع تفکر واگرا و همگرا( دارد.
 می توان اين گونه گفت که اعضای گروه آزمايش همیشه دارای باالترين میانگین نیستند و نمرات آن ها 
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بس��تگی به اين دارد که عضو گروه تفکر واگرا باش��ند يا همگرا. نتايج میانگین های تعديل شده نیز نشان 
می دهد که افراد گروه آزمايش 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 آزمايش موقعی که دارای 
تفکر همگرا باشند، نمرات باالتری در تصمیم گیری و ارتباط مؤثر دارند تا موقعی که دارای تفکر واگرا 
باشند. در اعضای گروه کنترل نیز هنگامی که آن ها دارای تفکر واگرا باشند، عملکرد بهتری رادر آزمون 

مديريت هیجانات وارتباط مؤثر دارند تا وقتی که دارای تفکر همگرا باشند.

بحث و نتيجه گيری 
 نتايج پژوهش هاي پیشین پیرامون اثربخشی الگوی تفکر انتقادی پاول نتايج متناقضی 
نش��ان می دهد. تعدادی ادعا دارند که آموزش تفکر انتقادی تأثیر قابل توجهی بر گرايش 
به تفکر انتقادی و عملکرد تحصیلی ندارد )رد، 1998و محمدی، 1387(، برخی ادعای 
مخالف آن را دارند )اس��کانلن، 2006(. در جهت پاسخگويی به اين ابهام پژوهشگران 
تحقی��ق حاضر، توجه خ��ود را معطوف به متغیرهای تعديل کنن��ده نمودند. به نظر آن ها 
تأثیرات آموزش تفکرانتقادی بر پیامدهای تحصیلی به واسطة برخی ويژگی های فراگیران 
از قبیل س��بک های تفکر و يادگیری تس��هیل يا بازداری می ش��ود. بنا بر تعريف، متغیر 
تعديل کننده متغیری است کّمی يا کیفی که میزان رابطة میان متغیرهای مستقل و وابسته 
را تحت تأثیر قرار می دهد و می توان آن را متغیر مستقل دوم نامید )بارون و کنی، 1986(.
 در جهت بررسی فرضیة فوق، تحقیق حاضر آموزش تفکرانتقادی براساس الگوی 
پاول را به عنوان متغیر مستقل و سبک تفکر )واگرا و همگرا( را به عنوان متغیر تعديل کننده 
مورد بررس��ی قرار داد. نتايج پژوهش نشان داد: پس از آموزش الگوی پاول، بین افراد 
دارای سبک های تفکر همگرا و واگرا، نسبت به پاسخ دهی و عملکرد در پرسش نامه های 
گراي��ش ب��ه تفکرانتق��ادی و مهارت های زندگی تف��اوت وج��ود دارد. به نحوی که در 
پرسش نامة گرايش به تفکر انتقادی افراد دارای تفکر واگرا در دو مؤلفة حقیقت جويی و 
کنجکاوی و افراد دارای تفکر همگرا در مؤلفه های عمل منظم، گرايش به موقعیت حل 
مسئله و تحلیلی بودن عملکرد بهتری دارند. همچنین در پرسش نامة مهارت های زندگی 
افراد دارای تفکر واگرا در همدلی، تفکر انتقادی و خالق و افراد دارای تفکر همگرا در 

تصمیم گیری و ارتباط مؤثر باالترين نمره را کسب کردند. 
 بنابراين به عنوان نتیجة کلی پژوهش می توان گفت: »در جريان آموزش تفکرانتقادی 
با اس��تفاده از الگوی پاول، س��بک تفکر )همگرا و واگرا( به عنوان متغیر تعديل کننده يا 

متغیر مستقل دوم عمل می کند و منجر به عملکرد متفاوت گروه ها می شود«.
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 در تبیین يافته های فوق بايد گفت تفکرانتقادی به طور همزمان پاره ای از ويژگی های 
تفکر واگرا و تفکر همگرا را دارا می باشد، لذا تفکیک اين دو نوع تفکر از تفکرانتقادی 
مرز مش��خصی ن��دارد )مک ديد، 2000(. از طرفی وجود همپوش��ی بی��ن تفکر واگرا و 
همگرا با تفکرانتقادی و اينکه در موضوعات متنوع، هر يک از دو تفکر واگرا و همگرا 
به طور اختصاصی به تفکرانتقادی ياری می رس��انند موجب می شود. هريک از اعضای 
گروه همگرا يا واگرا در برخی از مؤلفه های متغیرهای وابس��ته نمرات باالتری کس��ب 
کنند. به عنوان مثال وقتي يادگیرنده با موقعیتي روبه رو مي ش��ود كه نمي تواند با اس��تفاده 
از اطالعات و مهارت هايي كه در آن لحظه در اختیار دارد به آن موقعیت س��ريعًا پاس��خ 
درس��ت بدهد يا وقتي كه يادگیرنده هدفي دارد و هنوز راه رسیدن به آن را نیافته است، 
مي گويیم با يك مسئله روبه روست. حل مسئله صرفًا داشتن اطالعات، مفاهیم يا اصول 
و كن��ار هم قراردادن آن ها نیس��ت، بلكه يادگیرنده بايد راه ه��اي تازة تركیب دانش هاي 
قبلي به ويژه قواعد يا اصول قباًل آموخته شده را كه به حل مسائل منجر مي شوند، كشف 
كند؛ يعنی در اين مرحله از حل مسئله، تفکر واگرا به دانش آموز کمک بیشتری می کند. 
در پاره ای از موارد نیز پاس��خ مناس��ب نیازمند کاربرد عملی انديشه ها و بروز استدالل 
فرضیه ای– قیاسی، يا به عبارتی تفکر همگراست. در اين مرحله ويژگی های تفکر همگرا 
که با حل مسئله رابطة نزديکی دارد به دانش آموز کمک بیشتری می کند و افرادی که تفکر 

همگرا دارند، عملکرد بهتری از خود نشان می دهند )مارا، 1997(.
 سبک يادگیری همگرا از دو شیوة مفهوم سازي انتزاعي و آزمايشگري فعال تشكیل 
مي شود. افراد داراي اين سبك در يافتن موارد استفادة عملي براي انديشه ها و نظريه ها 
)مثل آزمون هاي هوش( كارآمدند. به س��خن ديگر، كس��اني كه از اين س��بك يادگیري 
بهره مندند در حل مس��ائل و تصمیم گیري بر اساس راه حل هايي كه براي مسائل مي يابند 
توانا هستند. اين گونه افراد ترجیح مي دهند با مسائل و تكالیف فني سروكار داشته باشند 
ت��ا موضوع هاي اجتماعي و بین ف��ردي. به طور کلی اين افراد غیر هیجاني بوده و ترجیح 
مي دهند با اشیا كار كنند تا با انسان ها. به اين افراد سبك همگرا مي گويند چون وقتي با 
مسئله اي رو به رو مي شوند به سرعت براي يافتن راه حل درست مي كوشند يا كوشش هاي 
خود را بر آن راه حل واحد متمركز مي كنند. در مواقعي كه يك پاسخ درست موجود است 
عملكرد خوبي دارند و مي تواند اس��تدالل فرضیه اي- قیاسي را در مورد مسائل خاص 
متمركز س��ازد )کلب و فرای، 1985(. از اي��ن رو افراد دارای تفکر همگرا در مؤلفه های 
عمل منظم، گرايش به موقعیت حل مس��ئله و تحلیلی بودن )از پرس��ش نامة گرايش به 
تفکر انتقادی( و تصمیم گیری و ارتباط مؤثر )از پرسش نامة مهارت های زندگی( باالترين 
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نمرات را در بین گروه ها به دست آورده اند. 
 از سوي ديگر، سبك يادگیري واگرا از تركیب تجربة عیني و مشاهدة تأملي حاصل 
مي ش��ود. افراد داراي اين س��بك يادگی��ري موقعیت هاي عین��ي را از زواياي مختلف 
مي بینند. رويكرد آنان نس��بت به موقعیت ها مشاهده كردن است تا عمل كردن. اين افراد 
موقعیت هايي را كه نیاز به ابراز انديشه هاي متنوع دارند، مي پسندند و به جاذبه هاي متنوع 
فرهنگي و جمع آوري اطالعات عالقه نشان مي دهند. از آنجا كه اين افراد قادر به تولید 
انديش��ه  هاي گوناگون و ديدن امور از زواياي مختلف توانا هستند سبك آن ها را واگرا 
مي نامند. به طور كلي، افراد داراي س��بك واگرا از قدرت تخیلي و احساس برخوردارند 
و به مردم عالقه مند هس��تند و اين ويژگي ها براي موفقیت در فعالیت هاي هنري، امور 
فرهنگی و امور تفريحي مفید اس��ت )کلب وفرای، 1985(. بنابر اين سؤاالتی که نیازمند 
برخورداری از تفکر واگرا می باش��د، موجب عملکرد بهتر افراد دارای اين س��بک در 
مؤلفه های حقیقت جويی و کنجکاوی )از پرسش نامة گرايش به تفکر انتقادی( و همدلی، 

تفکر انتقادی و خالق )از پرسش نامة مهارت های زندگی( می شود.
 الزم است به ياد داشته باشیم که برای پرورش تفکرانتقادی، تنها آموزش آن کافی 
نیست. يادگیري متغیر پیچیده اي است. عالوه بر آموزش تفکرانتقادی، عوامل متعددي 
مثل هوش، انگیزه، ويژگي هاي شخصیتي فراگیران و شیوة يادگیري آنان، كیفیت آموزشي 
و محیط آموزشي و حتي عوامل خانوادگي در میزان يادگیری آن ها از اين آموزش تأثیر 
گذارن��د. غفلت از اين عوامل مه��م اثرات منفي و گاه جبران ناپذي��ري در پي خواهد 
داش��ت. در اين میان س��بك يادگیری از مهم ترين مفاهیمي است كه تفاوت هاي فردي 
را توضیح مي دهد )س��یف، 1388(. س��بك يادگیري هر فرد روش پردازش اطالعات 
دريافتي است و نحوة واكنش به آن را در هر فرد تعیین مي كند. با شناخت نحوه پردازش 
اطالعات و ارزيابي س��بك يادگی��ري آن ها مي توان به آنان كمك نمود تا در راس��تاي 
اهداف آموزش گام بردارند و در س��طحي وسیع تر به تفكر انتقادي و حل مسئله دست 

يابند )بانتا ، 1993(. 
 به يادگیرندگان نمی توان گفت که بینديشید، بلکه بايد کنجکاوی آنان را برانگیخت. 
نخستین مرحله انديشیدن تمايل و عالقه به تفکر است. همچنین تفکر انتقادی را بايد در 
قالب محتوا و موضوعات تخصصی آموزش داد. در اين صورت تفکرانتقادی به س��اير 
حوزه ها انتقال خواهد يافت. در آموزش تفکرانتقادی استفاده از مسائل زندگی واقعی به 
دو دلیل اهمیت دارد. نخست، مسائل واقعی زندگی از يک طرف فعالیت يادگیرنده ها را 
بر می انگیزد. دوم: در زندگی مسائل مبهم ، به هم ريخته و پیچیده ای وجود دارد که برای 
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حل آن ها تفکرانتقادی الزم است )پاول، 2007(. 
 يکی از موارد مهم در مؤثر واقع شدن آموزش تفکرانتقادی، انتخاب مطالب چالش 
برانگیز و جذاب است. اگر معلم به روش کلیشه ای با تفکرانتقادی برخورد کند و يا بیشتر 
بر کشف و بررسی امور شناخته شده که قباًل شکل گرفته و نیازی به دوباره تشکیل دادن 
آن نیست بپردازد، يادگیرندگان انگیزه کمی برای تجزيه و تحلیل انتقادی کسب خواهند 

نمود )مايرز، 1386(.
 همچنی��ن مهارت های تفک��ر انتقادی در يک محیط غن��ی از بحث و تبادل فکری 
به بهترين وضعی توس��عه می يابد. برای دس��تیابی به تفکرانتقادی مطلوب الزم اس��ت 
دانش آموزان اين روش را فعاالنه تمرين کنند. دانش آموزان از طريق ش��نیدن سخنرانی 
درباره تفکرانتقادی مطلب چندانی نمی آموزند. عامل اصلی در تفکرانتقادی توانايی طرح 
پرسش  های مرتبط و نقد و بررسی راه حل هاست. برای دستیابی به اين توانايی الزم است 
دانش آم��وزان مفاهیم و روش های اصلی رش��ته خود را به خوبی ياد بگیرند. معلم بايد 
ابتدا به نحو مقتضی از اين امر اطمینان حاصل کند. در اين صورت اس��ت که پرسش و 

تجزيه و تحلیل شروع می شود. 
 در راس��تای موارد ياد ش��ده، در پايان هر جلس��ه آموزش، برای گروه های آزمايش 
س��ؤالی مطرح می شد که از س��ريال های جذاب تلويزيونی و مورد عالقه دانش آموزان 
بود که موجب شرکت فعال و خردمندانه ای در مباحثات می شد. آن ها هنگام استفاده از 
اين الگو، دو نوبت وارد بحث می ش��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 
گروه های ديگر )با اس��تفاده از عناصر تفکر و شاخص های الگو( به بحث برون گروهی 
می پرداختند. در مجموع می توان گفت: تعامالت و چالش های موجود در آموزش الگوی 
تفکرانتق��ادی پاول، همراه با در نظر گرفتن س��بک تفکر )واگرا و همگرا به عنوان متغیر 
تعديل کننده( قادرند اثرات آموزش تفکرانتقادی بر گرايش به تفکرانتقادی و مهارت های 

زندگی را تعديل کنند.

 پيشنهاد
با توجه به اينکه سبک های تفکر )واگرا- همگرا( قادرند اثرات آموزش تفکر انتقادی 
ب��ر گرايش به تفکر انتقادی و مهارت های زندگ��ی را تعديل کنند، جهت آموزش تفکر 
انتقادی بهتر است معلمان در ابتدای سال تحصیلی با استفاده از پرسش نامة کلب سبک 

تفکر دانش آموزان خود را شناسايی کنند.



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

اثربخشیالگویتفکرانتقادیپاولبرگرایشبهتفکرانتقادیومهارتهایزندگیدانشآموزان

ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن

55
 ë 51شمارة
 ë سال سیزدهم
ë 1393پايیز

منابع .............................................................................................

 آق��ازاده، احمد. )1386(. آموزش و پرورش تطبیقی. تهران: پیام 
نور. 

 بدري گرگري، رحیم. )1387(. تأثیر بازانديشي بر تفکر انتقادی 
دانش��جو معلمان و تهیة روش مناس��ب براي پ��رورش تفکر 

انتقادی )رساله دكتري(. دانشگاه تبريز.
 برجعلی لو، س��میه. )1386(. تفکر انتقادی، سبک های هويت، 
تعه��د هويت و پیش بینی خود کارآمدی تحصیلی دانش آموزان 
پايه سوم دبیرستان )پايان نامة کارشناسی ارشد(. دانشگاه تهران. 
 ج��وادی، محم��د جعف��ر و ش��هدايی، مري��م. )1391(. تأثیر 
آموزش مهارت های زندگی بر سبک های هويت و ابراز وجود 

دانش آموزان. فصل نامة تعلیم و تربیت، 111، 74-63.
 حس��ینی لرگانی، س��یده مريم. )1377(. مقايسة بین سبک های 
يادگیری دانشجويان سه رشتة پزشکی، فنی- مهندسی و علوم 
انسانی )پايان نامة کارشناسی ارشد(. دانشگاه عالمه طباطبايی، 

تهران.
 خ��دادادی، مجتب��ی، س��لطانی نژاد، عبداهلل و فکری، س��عیده. 
)1390(. هنجارياب��ی پرس��ش نامة ده مه��ارت زندگی نس��خة 

دانش آموزی. تهران: روان تجهیز. 
 س��یف، عل��ی اکب��ر. )1388(. روان شناس��ي پرورش��ي نوين: 
روان شناسی يادگیری و آموزش )ويرايش ششم(. تهران: دوران.

 ش��عباني، حس��ن. )1378(. تأثیر روش حل مس��ئله به صورت 
کارگروهي بر تفکر انتقادي و پیش��رفت تحصیلی دانش آموزان 
پاية چهارم ابتدايي )رس��الة دکتري(. دانش��گاه تربیت مدرس، 

تهران.
 عباس��ی، عفت. )1380(. بررسی مهارت های مؤثر بر پرورش 
تفکرانتق��ادی در برنامة درس جامعه شناس��ی دورة متوس��طه 

)رساله دکتری(. دانشگاه تربیت معلم، تهران. 
 ماي��رز، چت. )1386( . آم��وزش تفکرانتقادی )ترجمة خدايار 

ابیلي(. تهران : سمت. 
 محمدی، نوش��یروان. )1387(. بررس��ی تأثیر آموزش الگوی 
تفکرانتقادی پاول بر تفکرانتقادی دانش آموزان پس��ر در درس 
مطالعات اجتماعی )پايان نامة کارشناسی ارشد(. دانشگاه تهران.

 هولفیش، گوردون و اس��میت، فیلی��پ. )1381(. تفکر منطقی 
روش تعلیم و تربیت )ترجمه شريعتمداری(. تهران: سمت.

Banta, T. W. (1993). Toward a plan for using 

national assessment to ensure continuous 

improvement of higher education. Journal of 

Higher Education, 42, 33-58.

Baron, R. M., &Kenny, D. A. (1986). The 

moderator-mediator variable distinction in social 

psychological research: conceptual strategic and 

statistical considerations. Journal of Personality 

and Social Psychology, 51, 1173-1182.

Creighton, C. L. (2000). Critical thinking skills 

and learning styles of first-year student in 

weekend occupational therapy programs. Journal 

of General Education  

59, 29-5 

Facione, P., &Facione, N. C. (2007). The 

disposition toward critical thinking: it’s characte, 

measurement and relationship to critical thinking 

skills. California: Academic press.

Facione, P. (2001). The disposition toward 

critical thinking: it’s character, measurement and 

relationship to critical thinking skills. California: 

Academic Press. 

Guilford, J. P. (1967). The nature of human 

intelligence. New York: Mc Graw-Hill.

Kolb, D., & Fry, R. (1985). The learning style 

inventory, technical manual. Boston: Mc Ber

Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: 

experience as the source of learning and 

development. NJ: Prentice Hall.

Magnusen, L. (2000). The impact of the use of 

inquiry based learning as a teaching methodology 

on the development of critical thinking. Journal of 

Nursing Education, 19(8), 360-364.

Marra, S. E. (1997). An exploration of critical 

thinking, Learning style, locus of control, and 

environmental perception in baccalaureate 

Nurising students (Unpubluisled master’s thesis). 

West Virginia University.

Mc Dade, D. C. (2000). Relationships between 

learning styles and critical thinking ability 

among health professional student (Unpubluisled 

Doctoral Dissertation). Georgia University.

Nokes, D., Dole, A., & Hacker, D. (2007). 

Teaching high school students to Use heuristics 

while reading historical texts. Journal of 

Educational Psychology, 99, 492-504.

Paul, R. c. (2007). Foundation for critical thinking 

online model for learning the elements and 

standards of critical thinking. Retrieved Aprile 25 



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

اثربخشیالگویتفکرانتقادیپاولبرگرایشبهتفکرانتقادیومهارتهایزندگیدانشآموزان

ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن

ë شمارة51 
ë سال سیزدهم 

ë پايیز1393
56

پی نوشت ها ......................................................................................
1. Holfish 
2. Smith
3. Kewin
4. Sporgeon 
5. Bawen
6. Nokes 
7. Dole
8. Hacker
9.Tynjala
10. Richard Paul
11. element of thought
12. standards
13. intellectuall Traits
14. purpose
15. questions
16. concept
17. assumption
18. information
19. inference
20. implication
21. point of view
22. clarity
23. accuracy
24. relevance
25. logicalness
26. breadness
27. precision
28. depth

29. humility
30. courage
31. empathy 
32. integrity
33. perseverance 
34. fairmindedness 
35. Scanlen
36. Reed
37. moderate variable
38. thinking Styles 
39. learning Styles
40. Guilford
41. divergent thinking 
42. convergent thinking
43. Kolb
44. Facione
45. Torrance
46. Magnusen
47. Strenberg
48. Creigton
49.Mc Dade
50. Marra
51. learning style invventory
52. Fry
53. Neuron Facione
54. Peter Facione
55. Banta 

,2012 from http: // www. Critical thinking. org/

ctmodel/logic-model 1.htm

Reed, H. J. (1998). Effect of a model for critical 

thinking on student achievement in primary 

source document analysis and interpretation, 

argumentative reasoning thinking disposition and 

history content in a community  

college

history course (Doctoral Dissertation). South 

Florida University 

Scanlan, J. (2006). The effect of Richard paul's 

universal elements and standards of reasoning 

reasoning on twelfth grade composition 

(Unpubluished Master’s thesis). Alliant 

International University. 

Spurgeon, S., & Bawen, L. (2002). Digital 

video multimedia portfolios as a tool to 

develop reflective teacher. National Computing 

Conference Proceeding. Retrieved November 

10,2006. http://www. uoregon.edu /Ness2002/. 

Strenberg, R. J. (2001). Psychology, in search of 

human mind. san Diego, California, US: Harcout 

Inc. 

Torrance, E. P. (1998). An interview with Paul 

Torrance about creativity. Journal of Educational 

Psychology Review, 10, 441-452.

Tynjala, P. (1998). Traditional studing for 

examination versus constractivist learning tasks. 

Journal of Studies in Higher Education, 21, 

173-189.


