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چکيده
این پژوهش با ه دف طراحی و اعتباریابی الگوی تفکر انتقادی و اثربخشی آن بر یادگیری مشارکتی در
دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال در سال  1396انجام شد .روش پژوهش بر حسب هدف
کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه
کنترل و پیگیری ،همین طور از نظر نوع داده آمیخته اکتشافی بود .جامعۀ آماری در بخش کیفی شامل  12نفر
از صاحب نظران و خبرگان دانشگاهی (متخصصان علوم تربیتی و فلسفه) بودند که با روش نمونهگیری هدفمند
انتخاب شدند .همچنین جامعه آماری در بخش کمّی شامل  60نفر از دانشجویان دختر و پسر دوره کارشناسی
حسابداری بودند که با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس ،در دو گروه  30نفر آزمایش و کنترل
همتاسازی شدند .گروه آزمایش  8جلسه  90دقیقهای تحت آموزش تفکر انتقادی قرار گرفتند و گروه کنترل در
لیست انتظار ماندند .ابزار گردآوری دادهها در بخش کیفی مصاحبه های نیمه ساختاریافته انفرادی اکتشافی بود
که برای حصول اطمینان از روایی بخش کیفی و بهمنظور اطمینان خاطر از دقیق بودن یافتهها از دیدگاه
پژوهشگر ،از نظرات اساتید و خبرگان این حوزه و متخصصان علوم تربیتی و فلسفه استفاده شد .در بخش کمّی
نیز بهمنظور گردآوری داده ها از پرسشنامه یادگیری مشارکتی چو و باولی ( )1999استفاده شد .4دادههای
گردآوری شده حاصل از بخش کمّی از طریق آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل عاملی اکتشافی ،آزمون تحلیل
کوواریانس و  tوابسته) و با استفاده از نرمافزار  SPSS-V22و  Lisrel-V8.8تحلیل شد .یافتهها نشان داد :از
جمله مؤلفه های تفکر انتقادی شامل مهارت تحلیل ،مهارت خودگردانی ،مهارت ارزشیابی ،مهارت استنباط و
درک ،مهارت توضیح و مهارت تفسیر بود .بر اساس ابعاد و مؤلفههای شناساییشده ،مدل پژوهش از برازش
مناسبی برخوردار بود .نتایج پژوهش نشان داد که اثربخشی الگوی تفکر انتقادی طراحیشده بر یادگیری
مشارکتی در بین دانشجویان مؤثر بوده و پایداری آن در طول زمان نیز ماندگار بوده است.
واژگان کليدی :تفکر انتقادی ،یادگیری مشارکتی ،مهارت خودگردانی ،مهارت تفسیر،دانشجویان

-1استادیار،گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاداسالمی واحد تهران شمال،تهران ،ایران
 -2دانشیار پژوهشگاه مطالعات ،سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی ،وزارت آموزش و پرورش
 -3دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
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مقدمه
تفکر انتقادی 1به منزلۀ یک مهارت اساسی برای مشارکت عاقالنه در یک جامعۀ
دموکراتیک شناخته میشود و در دنیای مُدرن امروز یک مهارت مورد نیاز است که بیشتر به
عنوان توانایی افراد برای به چالش کشیدن تفکراتشان درک میشود ،این توانایی مستلزم آن
است که آنها معیارهای خود را برای تجزیه ،تحلیل و ارزیابی تفکراتشان گسترش دهند و به
صورت عادی از آن معیارها و استانداردها برای گسترش کیفیت تفکراتشان استفاده کنند.
) .)،2 Rowis, &et al.2015-p125همچنین ،قضاوتی هدفمند و خودگردان است که از راه
تفسیر ،تحلیل ،ارزیابی و استنباط به نتیجه میرسد .آن را تفسیری میدانند مستند،
مفهومی ،روششناسی ،انتقاد منطقی و ریشهای در تفکر روی آنچه قرار است درباره آن
قضاوت شود (.)Rajati & et al -2017.p157
زکی )2015:p140( 3آن را هنر تجزیه و تحلیل و ارزیابی تفکر همراه با بررسی برای
اصالح آن تعریف میکند .کاس)2016:p3(4آن را یکی از مهمترین اصول آموزشی هر کشور
میداند و هر جامعهای برای رسیدن به رشد و شکوفایی نیاز به افرادی دارد که دارای تفکر
انتقادی باالیی باشند .آموزش تفکر انتقادی منجر به انگیزه جهت یادگیری ،کسب مهارت-
های حلمسأله ،تصمیم گیری،خالقیت و یادگیری مشارکتی میگردد.
)(zare & nahroanian-2017:p70
تفکر انتقادی سبکی از فکر کردن در مورد هر موضوع ،محتوا یا شکل است که فرد متفکر
کیفیت فکر کردن خود را با تحلیل کردن ،ارزیابی و نوسازی آن باال میبرد
( .)jones-2017:p735رشد و پرورش مهارتهای فکری دانشجویان همواره مسئله پیچیدهای
در آموزش بوده و کارشناسان تعلیموتربیت اتفاق نظر دارند که رشد تفکر انتقادی وظیفه
اصلی مراکز آموزشی بوده و باید بخش الینفک آموزش در هر مقطعی باشد
)  .)Mobasheri manoochehri&nowroozi2017:p4برخورداری از مهارت تفکر انتقادی
میتواند اندوختههای علمی را به کار گیرد و به حیطه عمل بکشاند .در واقع این مهارت راهی
جهت از بردن شکاف بین تئوری و عمل است .یکی از وظایف اصلی هر موسسه آموزشی
عالوه بر توسعه شایستگیهای حرفهای دانشجویان ،توسعه مهارتهای تصمیمگیری ،مسئله-
گشایی و خودکارآمدی است که این مهارتها خود تحت تاثیر توانایی تمرین تفکر انتقادی
1

- critical thinking
- Pitt, Rowis, Levett-Jones & Hunter
3 - Zeki
4 - Kass
5 - Jones
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است ( .)Yarmohammadi vasel & et al-2017:p79این مهارت یک فرایند شناختی،
خودتنظیمی و هدفدار تلقی می شود که در نتیجه تفسیر ،تجزیه و تحلیل و ارزشیابی و
استنباط شکل میگیرد.
1
( .) Masek & Yamin-2012:p85به فرد کمک مینماید تا برای درستی و نادرستی
مسائل ،دالیلی را ذکر کند و با بررسی و تجزیهوتحلیل اطالعات در دسترس ،تشخیص
فرضیات و گزینه ها با منطق و استدالل و ذهنیتی باز به دنبال پرسش سوال از خود و
دیگران و آزمودن راهها ،حقیقت مساله را کشف نماید.
(.)2 Sharma & Singh-2011:p41
آزونز و دمیرهان )2017:p164( 3معتقدند که تفکر انتقادی یا توانایی قضاوت هدفمند،
خودنظم یافته بوده و در عصر دانش به طور گسترده به عنوان مهارت اساسی زندگی
تشخیص داده شده است .آنها نقش کارکرد تفکر انتقادی را در زندگی بزرگسالی مهم می-
دانند و معتقدند افرادی که از توانایی تفکر انتقادی برخوردارند ،شانس بیشتری برای موفقیت
و هماهنگی در عرصه اجتماعی دارند.در پژوهشی که دبی ،ویلهلم و وندر میج)2015:p33( 4
در مورد  350دانشجو انجام دادند مشخص شد که محیط آموزشی نه تنها بر مهارتها بلکه
بر ایجاد و گرایش تفکر انتقادی تاثیر میگذارد.
یادگیری مشارکتی 5رویکردی جدید در دنیاست که در سه دهه اخیر توجه زیادی را به
خود جلب کرده است تحقیقات وسیع به عمل آمده نیز این نکته را مورد تاکید قرار میدهند؛
زمانی که دانشجویان فرصتهایی برای ارتباط متقابل با یکدیگر دارند تا اهداف مشترک خود
را تحقق بخشند ،هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ اجتماعی پیشرفت میکنند .از طریق
روابط متقابل ،دانشجویان یاد میگیرند تا در مورد مسائل توضیح بخواهند ،ایدههای خود را
مطرح کنند ،اختالف نظرها را واضح سازند و برداشتها و استنباطهای جدید به وجود آورند
(.)6 Ke & Carafano-2016:p114
الگوی تدریس مشارکتی
دراین الگو فراگیران نقش اصلی را بر عهده دارند.بنابراین الگویی است فراگیر محور که
فعالیت یادگیرنده از اصول آن است.همچنین در این الگو مدرس نقش راهنما و هدایت کننده
1

- Masek & Yamin
- Sharma & Singh
3 - Uzunöz & Demirhan
4 - De Bie, Wilhelm & Van der Meij
5- cooperative learning
6 - Ke & Carafano
2

288

فصلنامه علمي– پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي ،سال دهم ،شماره،2تابستان ،98پياپي 38

دارد و موظف است شرایط یادگیری را فراهم کند.ساز و کار این الگو به سبب وجود عوامل
بارز و موثری چون روابط مثبت میان اعضاء ،همکاری در گروه های یادگیری ،مسئولیت
پذیری فردی و پیامد های رضایت بخش گروهی موجب دستاوردهای مثبت و شاخص در
آموزش و پرورش فراگیران شده است.
)(behrangi & moradi-2018:p110
یادگیری مشارکتی به فراگیران این فرصت را میدهد تا با یکدیگر بحث کنند ،مسئولیت
یادگیری خود را بر عهده بگیرند و خالصه این که متفکر انتقادی گردند و فرصتهای بهتری
برای رشد تحصیلی و فردی به دست آورند ( .) 1khoshneshin-2011:p188یادگیری
مشارکتی در مقایسه با یادگیری انفرادی معلومات بیشتر و عمیقتری را در اختیار
دانشجویان قرار میدهد ( .)2 Malmberg,Järvelä& Järvenoja-2017امروزه یادگیری
مشارکتی یکی از شیوه های موثر و کارآمد در جهان معاصر است که با آثار و دستاوردهای
فردی ،اجتماعی و تحصیلی باالیی چون افزایش عزتنفس ،احترام واقعی ،مهارتهای
اجتماعی و تفکر انتقادی میتواند انگیزه الزم را برای رشد عملی و اجتماعی دانشجویان به
وجود آورد ( .)nabavi-2017:p65در تحقیقی که توسط فالون و خو )2014:p13( 3در مورد
دانشجویان انجام شد ،به مقایسه میزان مهارتهای تفکر انتقادی دانشجویان در شیوههای
سنتی و مشارکتی پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد که مشارکت بیشتر دانشجویان در
کالس با رشد تفکر انتقادی همراه است .در واقع کنش و واکنش فراگیران ،توانایی استدالل
آنها را افزایش میدهد.
در اینجا به تعدادی پژوهش که رابطه تفکر انتقادی با مهارت حلمساله و یادگیری
مشارکتی را بررسی کردهاند اشاره میشود .عبداللهی عدلی انصار و همکاران ()2010:p15
نقش آمادگی یادگیری مشارکتی و نگرش به تفکر انتقادی در پیشبینی عملکرد تحصیلی
دانشجویان را بررسی و نشان دادند که بین نگرش تفکر انتقادی و آمادگی برای یادگیری
مشارکتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .هوآنگ 4و همکاران ( )2017:p207در پژوهش
خود نشان دادند که مهارت تفکر انتقادی در میان دانش آموزان در شرایط یادگیری
مشارکتی و شرایط نقشهبرداری مفهومی بیشتر از مواردی است که در شرایط کنترل وجود
دارد .همچنین نتایج نشان داد که یادگیری مشارکتی می تواند تفکر انتقادی دانش آموزان را
1

- Khoshneshin
- Malmberg, Järvelä & Järvenoja
3 - Falloon & Khoo
4 - Huang& others
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باال ببرد.همچنین آی ،کاراکایا و ییلماز )2015:p29( 1تفکر انتقادی را به عنوان مهارت
اساسی در حلمساله ،یادگیری خودراهبر و مادامالعمر شناسایی کردند .در پژوهشی دیگر
نادی و همکاران ( )2011:p18تاثیر آموزش انتقادی ،حلمساله و فراشناخت بر یادگیری
مشارکتی دانشجویان را بررسی کردند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که آموزش تفکر انتقادی،
حل مساله و فراشناخت باعث افزایش میزان یادگیری مشارکتی دانشجویان شده است .در
پژوهشی ،کارتر 2و همکاران ( )2017:p184نشان دادند که یادگیری مشارکتی گروه آزمایش
که تفک ر انتقادی دریافت کرده بودند از گروه کنترل باالتر رفت .در مجموع گرچه پژوهش-
های انجام شده پیشین عمدتا به بررسی رابطه بین تفکر انتقادی و بهبود یادگیری مشارکتی
از سوی دیگر پرداختهاند ،اما یکی از نارساییهای اصلی این مطالعات عدم توجه به رابطه
همزمان این متغیرها در قالب یک مطالعه جامع میباشد .در مجموع بر اساس اهداف تحقیق
و آنچه از نظر پژوهشی و نظری مرور گردید با این پرسش مواجه می شویم که :مولفه های
تفکر انتقادی کدام اند؟ الگوی تفکر انتقادی و اعتباریابی آن چگونه است؟ برازش الگوی
طراحی شده چگونه است؟ اثربخشی الگوی تفکر انتقادی طراحی شده بر یادگیری مشارکتی
در بین دانشجویان و پایداری آن در طول زمان چگونه است؟

روش شناسي
از آنجا که پژوهش حاضر در مورد طراحی و اعتباریابی الگوی تفکر انتقادی و اثربخشی
آن بر یادگیری مشارکتی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال انجام
پذیرفته ،پژوهش حاضر از حیث بعد محیط ،از نوع کتابخانهای -میدانی؛ بر حسب هدف،
بنیادی ،از نظر زمان گردآوری داده مقطعی و از نظر روش اجرای پژوهش اکتشافی میباشد.
جامعه آماری در بخش کیفی شامل صاحبنظران و خبرگان دانشگاهی (متخصصان علوم
تربیتی و فلسفه) و هم چنین افرادی که دارای مطالعات تخصصی و پژوهشی در این حوزه
بودند .برای تعیین نمونه های این پژوهش و تعیین این گروه از خبرگان از روش نمونه گیری
هدفمند استفاده شد که تعداد  12نمونه به عنوان مصاحبه شونده در نظر گرفته شد .در
حین مصاحبه به جمع آوری نظرات در مورد شاخصهای مناسب برای تعیین عوامل موثر بر
مولفه های تفکر انتقادی پرداخته و عوامل مورد نظر بررسی و نهایی شد .مدت زمان انجام
مصاحبه بین  30تا  60دقیقه بود .برای حصول اطمینان از روایی پژوهش و بهمنظور
اطمینان خاطر از دقیق بودن یافتهها از دیدگاه پژوهشگر ،از نظرات اساتید این حوزه و
- Ay, Karakaya & Yilmaz
- Carter&others

1
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متخصصان آموزش و پرورش که در این حوزه خبره و مطلع بودند استفاده شد .همچنین به-
طور همزمان از مشارکت کنندگان در تحلیل و تفسیر دادهها کمک گرفته شد .همچنین
برای محاسبه پایایی از روش پایایی بین دو کدگذار استفاده شد .در مصاحبه با روش توافق
درون موضوعی دو کدگذار ،1از یکی از اساتید علوم تربیتی و فلسفه آشنا به کدگذاری
درخواست شد تا به عنوان کدگذار ثانویه در پژوهش مشارکت کند در ادامه محقق به همراه
این همکار پژوهش ،تعداد سه مصاحبه را کدگذاری کرده و درصد توافق درون موضوعی که
به عنوان شاخص پایایی تحلیل به کار می رود را محاسبه کرد که پایایی حاصل از دو کدگذار
با توجه به محاسبات  75.1درصد بدست آمد که بیانگر پایایی مناسب بود .برای تحلیل داده-
های پژوهش از طریق تحلیل محتوا استفاده شد .در این طرح مراحل تحلیل دادههای کیفی
گردآوری شده ،از طریق کدگذاری باز 2و کدگذاری محوری 3انجام شده است .جامعه آماری
بخش کمی شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر دوره کارشناسی حسابداری دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تهران شمال در سال تحصیلی  1396که مشغول به تحصیل بودند ،تشکیل
دادند .بهمنظور انتخاب گروههای نمونه ،بر اساس روش نمونهگیری در دسترس از بین
کالسها ی درسی که پژوهشگر در درس رفتار سازمانی اشتغال به تدریس داشت ،دو کالس
بهتصادف انتخاب شدند که تعداد دانشجویان دو کالس در مجموع  100نفر بود .ابتدا آزمون
مهارتهای حل مسئله و یادگیری مشارکتی در بین کلیه دانشجویان اجرا و سپس بر اساس
معیارهای ورود به پژوهش -1 :دانشجویان دوره کارشناسی؛  -2دامنه سنی بین 18-25
سال؛  -3عدم اشتغال؛  -4عالقه به شرکت در پژوهش در دو گروه  30نفری همتاسازی
شدند .درنهایت بنا بر قرعه یک گروه بهعنوان گروه آزمایش و دیگری بهعنوان گروه کنترل
تعیین گردید .گروه آزمایش  8جلسه  90دقیقه ای آموزش تفکر انتقادی دریافت کردند و
گروه کنترل در لیست انتظار ماندند .جلسات آموزش تفکر انتقادی در جدول  1آورده شده
است.در این پژوهش از ابزارهای زیر برای جمع آوری داده ها استفاده شده است:
مقياس يادگيری مشارکتي :مقیاس یادگیری مشارکتی چو و باولی ( )1999دارای 13
سؤال  5گزینه در  3خرده مقیاس (پویایی گروهی ،انجام کاربر روی پروژه و بازخورد)
ال مخالف)
میباشد .پرسشنامه دارای  5گزینه برحسب مقیاس لیکرت (از کامالً موافق تا کام ً
میباشد .ضریب پایایی پرسشنامه بهوسیله مقیمی و رمضانی ( )1392با استفاده از روش
آلفای کرونباخ  0/86گزارششده است.
1-

)Inter coder reliability (ICR
- Open Coding
3 - AxialCoding
2
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جدول -1محتوای جلسات آموزش تفکر انتقادی
جلسه

محتوای جلسات آموزش

1

پس از معارفه ،اهمیت تفکر انتقادی بررسی شد ،طی این جلسه ،مفهوم و ضرورت تفکر انتقادی و
چرایی تفکر انتقادی برای زندگی خردمندانه مطرح شد

2

در این جلسه ،مهارت های درک ،استنباط ،و استنتاج بیان شد که عبارتاند از :استنباط و استنتاج
از مطالب شفاهی و مکتوب ،دلیل آوردن ،بیان مطالب درک شده به صورت روابط انتزاعی و منطقی

3

طی این جلسه ،مهارت تفسیر مطرح شد که شامل تفسیر مفاهیم و دیدگاهها ،بازنویسی مطالب و
دیدگاهها به منظور بازسازی استدالل ،وضوح بخشی به مفاهیم و ایدههاست.

4

در این جلسه به مهارتهای تحلیل پرداخته شد که عبارتاند از :تمیز ادعا از استدالل ،تحلیل
روابط میان مقدمهها و نتیجه استدالل ،تمیز واقعیتها از فرضیهها و تشخیص مفاهیم مبهم

5

در این جلسه مهارت ارزی ابی بیان شد که شامل مراحل ارزیابی یک استدالل (بررسی اعتبار
استدالل و ارزیابی مقدمه ها و نتیجه استدالل) ،شناخت مالکهای ارزیابی منطقی (سازگاری
منطقی ،سازگاری درونی و  )...و شناخت نقاط قوت و ضعف اصول ارزیابی منطقی است

6

در این جلسه مهارتهای خودگردانی بررسی شدند که عبارت اند از :جمعآوری اطالعات به شیوه
یادداشتبرداری و خالصهنویسی ،پرسیدن و ارزیابی از خود

7

در این جلسه مهارتهای تشخیص مغالطههای منطقی مطرح شدند که عبارت اند از :مفهوم مغالطه
منطقی و آشنایی با مغالطههای منطقی

8

در این جلسه ،مهارت تشخیص مغالطههای اخالقی بررسی شد که شامل مفهوم مغالطههای اخالقی
و آشنایی با مغالطه های اخالقی (در مقام استدالل کردن و در مقام نقد و پاسخ) است

دادههای گردآوری شده حاصل از بخش کمّی از طریق آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل
عاملی اکتشافی ،آزمون تحلیل کوواریانس و  tوابسته) و با استفاده از نرمافزار  SPSS-V22و
 Lisrel-V8.8تحلیل شد.

يافته ها
در بخش کیفی ،دادههای پژوهش با استفاده از روشهای علمی مورد تحلیل و ارزیابی قرار
میگیرد؛ اما قبل از تجزیه و تحلیل دادهها پیش پردازش دادهها مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج نشان داد در برخی از گویهها گمشدگی اتفاق افتاده است؛ بنابراین ،برای رفع این
مشکل از روش میانه برای جایگذاری مقادیر آنها استفاده شد و تمام دادههای مفقوده
جایگزین شد .به منظور شناسایی دادههای پرت از گراف باکس پالت 1استفاده شد که نتایج
- Boxplot

1
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نشان داد هیچ داده پرتی وجود ندارد .عالوه بر اینها در نرم افزار اکسل برای حذف آدمهای
بی تفاوت انحراف معیار هر آزمودنی در پاسخ به یک پرسشنامه محاسبه شد که نتایج نشان
داد انحراف معیار پاسخ هر یک از آزمودنیها به سوالهای پژوهش کمتر از  0.3نیست و
بنابراین هیچ آزمودنی حذف نشد.
مولفه های تفکر انتقادی کداماند؟
شایانذکر است که با  12خبره در این زمینه بر اساس مصاحبه نیمه ساختاریافته با  5سؤال
مصاحبه شد .مصاحبه از نوع نیمه ساختاریافته بود .سؤالهای مصاحبه در جدول  2آورده
شده است .پاسخ های ارائه شده برای هر سؤال پس از تحلیل محتوا توسط پژوهشگر و دو نفر
از متخصصین آمار در جدول  3آورده شده است.
جدول -2سؤالهای مصاحبه
سؤال

رديف
1

به نظر شما چه عواملی و چگونه میتوانند بر تفکر انتقادی دانشجویان تأثیر داشته باشد؟

2

تعریف شما از تفکر انتقادی دانشجویان چیست؟

3

ویژگیهای یک دانشجو که دارای تفکر انتقادی است ،چیست؟

4

عوامل بازدارنده و تسهیلکننده تفکر انتقادی دانشجویان چیست؟

5

راهکارهای پیشنهادی شما در خصوص ارتقای تفکر انتقادی دانشجویان چیست؟

در جدول زیر چک لیست مربوط به نتایج تحلیل محتوای مصاحبه در مورد بعد تفکر
انتقادی آورده شده است.
جدول  -3فهرست منابع مورد استفاده
بعد

مفاهيم استخراجي اوليه
تجزیهوتحلیل مباحث و تجارب
تحلیل تکالیف و تبدیل سؤاالت به اجزای کوچک

تفکر
انتقادی

تمیز دادن حقایق از فرضیهها
تحلیل روابط بین عبارات یک مطلب
تحلیل یک فرایند یا موقعیت کلی به اجزا
مشاهده شباهتها و اختالفها

کد مصاحبهشونده
I3,I7,I10
I6,I8,I4
I4,I7,I11,I12
I2,I3,I1,I11
I2,I3,I7,I9,I10
I6,I8,I4,I7,I9
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خالصه کردن و یادداشتبرداری
مفهوم و تفسیر

I4,I6,I10
I4,I5,I8,I9,I3,I10

تفسیر تجارب

I5,I9,I1,I12

بازسازی دیدگاهها

I1,I5,I9,I10

نقش ارزشیابی در رشد تفکر

I2,I3,I1

مفهوم ارزشیابی و مراحل آن

I2,I3,I7,I9,I12

شناسایی مالکها و معیارها در ارزشیابی و قضاوت

I2,I3,I7,I9

تشخیص نقاط قوت و ضعف

I5,I6,I1,I8

اصول قضاوت منطقی

I2,I7,I8,I9,I3,I4

تبدیل عالئم رمزی به عالئم گفتاری

I6,I9, I10, I3,

ایجاد رابطه منطقی بین مفاهیم جدید و تجارب قبلی

I4,I5 I2, I10,

بیان مطالب درک شده بهصورت انتزاعی و فنی

I4,I5 I2, I10,

استنتاج و استنباط از مطالب گفتاری و شنیداری

I7, I1, I4,I12

ترسیم مفهوم در قالب یک کل

I2, I3, I10

تبیین مقدمه مناسب برای مطلب

I7, I1, I5,I12

سخنوری و اصول آن

I3, I7, I9, I4

درک و شناخت خود و تواناییهای ذهنی
نقش نگرش در اعتمادبهنفس
جمعآوری اطالعات از طریق یادداشتبرداری و
خالصهنویسی
پرسش از خود
ارزیابی خود

I3,I2,I12
I1, I5, I7, I8, I10
I3, I7, I9, I10
I8, I10, I3,
I1, I7, I8, I4

در جدول فوق ،مفاهیم اولیهای که از تحلیل محتوا حاصلشده ،ارائهشده است .اطالعات
جدول باال ،بیانگر محور اساسی سؤالهای پژوهش بوده و در قسمت دوم جدول پاسخهای
ارائهشده توسط مصاحبهشوندگان آورده شده است که از کدگذاری باز بهدستآمده است و در
قسمت سوم یعنی کد ،کد مربوط به مصاحبهشونده آورده شده است .در برخی از جداول
تعدادی از مصاحبه شوندگان ،به سؤال یا سؤاالتی پاسخ نداده و یا در پاسخ به برخی سؤاالت
به چندین عامل اشارهکردهاند .درنهایت  27شاخص از مصاحبه با خبرگان استخراج شد.
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در شناسایی مولفههای تفکر انتقادی ،ابتدا باید از این مسأله اطمینان یافت که میتوان
دادههای موجود را برای تحلیل به کار برد یا به عبارتی ،آیا تعداد دادههای مورد نظر (اندازه
نمونه و رابطه بین متغیرها) برای تحلیل عاملی مناسب هستند یا خیر؟ بدین منظور از
شاخص  KMOو آزمون بارتلت استفاده شد .نتایج نشان داد ،شاخص  KMOبزرگتر از 0.6
بوده و مقادیر تقریب ًا نزدیک به یک را نشان میدهد که حاکی از کفایت حجم نمونه بر اساس
شاخصهای شناسایی شده برای تحلیل عاملی میباشد .سطح معنیداری  0.000برای آزمون
بارتلت نیز نشان دهنده مناسب بودن متغیر پژوهش برای تحلیل عاملی میباشد زیرا فرض
یکه بودن ماتریس همبستگی رد میشود .همانطور که گفته شد در شناسایی مولفههای
تفکر انتقادی براساس نتایج حاصل از بخش کیفی و روایی محتوا ،روی  27شاخص شناسایی
شده تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد .جدول اشتراکات برای همه شاخصها باالی  0.5به-
دس ت آمد و نیاز به حذف هیچ سوالی نبود .در جدول زیر نیز میتوان تبیین واریانس کل 1را
مشاهده کرد.
جدول  -4تبیین واریانس مؤلفهها
مقادیر ویژه اولیه
عوامل

درصد

مجموع مربع بارهای

مجموع مربع بارهای چرخش

استخراجشده

یافته
درصد

کل

واریانس

1

9.121

33.780

33.780

2

2.678

9.918

43.698

2.678

3

2.013

7.454

51.152

2.013

7.454

4

1.868

6.918

58.070

1.868

6.918

58.070

5

1.585

5.870

63.940

1.585

5.870

63.940

3.191

6

1.019

3.773

67.713

1.019

3.773

67.713

1.055

7

0.869

3.220

70.933

8

0.757

2.804

73.737

9

0.671

2.487

76.224

10

0.644

2.387

78.611

تجمعی

درصد

کل

واریانس

9.121

33.780

33.780

9.918

43.698

3.606

51.152

3.437

12.730

3.222

11.932

51.987

11.818

63.805

3.908

67.713

تجمعی

کل

واریانس

3.772

13.970

13.970

13.356

27.325
40.055

تجمعی

Variance Explained

1 Total

295

طراحي و اعتباريابي الگوی تفکر انتقادی و اثربخشي آن بر يادگيری مشارکتي در...

11

0.598

2.215

80.825

12

0.557

2.062

82.887

13

0.510

1.891

84.778

14

0.466

1.726

86.504

15

0.451

1.671

88.175

16

0.387

1.432

89.606

17

0.372

1.377

90.983

18

0.361

1.339

92.321

19

0.325

1.204

93.525

20

0.303

1.122

94.648

21

0.296

1.096

95.743

22

0.249

0.924

96.667

23

0.218

0.807

97.474

24

0.211

0.780

98.254

25

0.184

0.683

98.937

26

0.150

0.555

99.492

27

0.137

0.508

100

با توجه به جدول فوق 6 ،عامل اول دارای مقادیر ویژه بزرگتر از یک هست و در تحلیل
باقی میمانند .این عوامل تا تقریباً  68درصد ،واریانس شاخصهای مؤلفههای تفکر انتقادی
را تبیین میکند .بهمنظور تحقیق درباره ماهیت روابط بین متغیرها و نیز دستیابی به تعاریف
و نامگذاری عاملها ،ضرایب باالتر از  0.4در تعریف عاملها مهم و بامعنی بوده و ضرایب
کمتر از این حدود بهعنوان عامل تصادفی در نظر گرفتهشده است .برای تفسیر عاملها
رینولدز 1و همکاران ( )1988کمترین مقدار این ضریب را برابر با  0/40بکار بردهاند.
الگوی تفکر انتقادی و اعتباريابي آن چگونه است؟ برازش الگوی طراحيشده
چگونه است؟

- Reynolds

1
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به منظور تعیین الگوی مناسب برای ابعاد تفکر انتقادی از مدل تحلیل عاملی تائیدی
استفاده گردیده است .مدل اصالحشده برازش مناسبتری را به دادهها ارائه میکند.
خروجیهای مدل در جدول زیر موردبررسی قرارگرفته است.
جدول  -5شاخصهای برازش تحلیل مسیر مدل
نام شاخص

شاخصهای برازش
مقدار

حد مجاز

Chi-square/df

2.82

کمتر از 3

( RMSEAریشه میانگین خطای برآورد)

0.030

کمتر از 0/1

( CFIبرازندگی تعدیلیافته)

0.98

باالتر از

( NFIبرازندگی نرم شده)

0.98

0/ 9
باالتر از

( GFIنیکویی برازش)

0.96

0/ 9
باالتر از

( AGFIنیکویی برازش تعدیلشده)

0.93

0/ 8
باالتر از
0/ 8

همانگونه که مشاهده میشود شاخصهای برازش مدل در وضعیت مطلوبی قرارگرفته است.
البته شایانذکر است بر اساس مطالعهای که در ادبیات پیشینه صورت گرفت ،هریک از ابعاد
شناساییشده خود شامل مؤلفههایی بود که شاخصهای هر بعد آنها را تشکیل میدهند .در
شکل  ، 1برآورد ضرایب استاندارد مسیرها به همراه بار عاملی هر یک از متغیرها آورده شده
است.
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شکل -2مدل ساختاری پژوهش در حالت معناداری ضرایب
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همانطور که در شکل  2نشان دادهشده است ،کلیهی مقادیر پارامترهای مربوط به
مؤلفههای تفکر انتقادی به همراه بارهای عاملی و ضرایب مسیر نشان دادهشده است و تمام
بارهای عاملی در وضعیت قابل قبولی قرار دارند.
در بخش کمّی ،با توجه به همسانی واریانس نمرات و نرمال بودن توزیع نمرات و حجم
مساوی گروه آزمایش و کنترل برای آزمون معناداری تفاوت مشاهدهشده بین دو گروه
آزمایش و کنترل در پسآزمون و کنترل اثر نمرهها پیشآزمون از تحلیل کوواریانس و برای
پایداری آن در طول زمان از  tوابسته استفاده شد.
سؤال دوم :اثربخشي الگوی تفکر انتقادی طراحيشده بر يادگيری مشارکتي در
بين دانشجويان و پايداری آن در طول زمان چگونه است؟
جدول -6تحلیل کوواریانس یکطرفه بین آزمودنی جهت بررسی تأثیر تفکر انتقادی بر
مؤلفههای یادگیری مشارکتی
منبع
تغییر

متغیر

گروه

پویایی گروه
انجام کار
روی پروژه
بازخورد

خطا

پویایی گروه
انجام کار
روی پروژه
بازخورد

59.92

پویایی گروه

554

انجام کار
روی پروژه

471

بازخورد

522

کل

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح
معنیداری

462.08

1

462.08

246.322

0.000

397.62

1

397.62

265.513

0.000

462.08

1

462.08

377.869

0.000

91.92

29
29

1.876

29
30

73.38

1.498
1.223

30
30

بر اساس اطالعات جدول  ،6با احتساب آلفای میزان شده بنفرونی در مؤلفههای
"پویایی گروه"" ،انجام کار روی پروژه" و "بازخورد" ،تفاوت معناداری بین گروهها ،وجود
دارد؛ بهطوریکه اطالعات جدول  8نیز نشان میدهد میانگین این سه مؤلفه در دانشجویان
گروه آزمایش که تحت آموزش تفکر انتقادی قرارگرفتهاند ،بهطور معنیداری افزایش داشته
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است ،بنابراین میتوان ادعا کرد که تفکر انتقادی بر "پویایی گروه"" ،انجام کار روی پروژه" و
"بازخورد" دانشجویان مؤثر است.
بهمنظور مقایسه میانگینهای مراحل پسآزمون و پیگیری گروه از آزمون  tوابسته استفاده
شد که نتایج آن در جدول  7گزارششده است.
جدول  -7آزمون مقایسه میانگینهای مراحل پسآزمون و پیگیری یادگیری مشارکتی
مرحله

میانگین

یادگیری

پسآزمون

2.90

مشارکتی

پیگیری

2.97

تفاوت

درجه

میانگینها

آزادی

0.07

29

مقدار
آماره
آزمون
0.596

سطح
معناداری
0.554

همانگونه که نتایج جدول  7نشان میدهد با توجه به اینکه سطح معنیداری
بهدستآمده برای مقیاس یادگیری مشارکتی بزرگتر از  0.05میباشد؛ بنابراین ،با %95
اطمینان بین مراحل پسآزمون و پیگیری تفاوت معنادار نیست و اثربخشی الگوی تفکر
انتقادی طراحیشده بر یادگیری مشارکتی در بین دانشجویان و پایداری آن در طول زمان
ماندگار بوده است.

بحث و نتيجه گيری
با توجه بهمرور ادبیات و پیشینه پژوهش ،با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی پس از
چرخش 6 ،عامل شناسایی شد .بر اساس مطالعهای که در زمینه ادبیات این حوزه صورت
گرفت عامل اول مهارت تحلیل ،عامل دوم مهارت خودگردانی ،1عامل سوم مهارت ارزشیابی،
عامل چهارم مهارت استنباط و درک ،عامل پنجم مهارت توضیح و عامل ششم مهارت
تفسیر 2نامگذاری شد .نظام آموزشی و نیازهای اجتماعی اکنون به آموزش یک فرد با تفکر
خالق ،فعال ،رقابتی تأکید دارد که قادر به اکتشاف مسئله نیستند ،بلکه به آنها آموزش
self discipline skill

1

2 interpretation skill
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میدهد که مسائل از قبل آمده را بهطور مؤثر حل کنند .اکنون آموزش نیاز به آغاز رشد
تمامعیار دارد تا از طریق برخی تغییرات و عوامل تسریعکننده نیازهای فرد و جامعه را
برآورده سازد ،در طول این رشد و توسعه ممکن است برخورد آموزش عالی متمرکز بر رشد
جسمی ،رشد هنری ،کسب دانش ،رشد مهارتهای دستی ،رشد ادراک تفکر برای زندگی
اجتماعی باشد (سرافینا و همکاران .)201:2015 ،برنامه آموزشی بهندرت فرصتهایی برای
ایجاد و پرورش مهارتهای تفکر انتقادی به وجود میآورند و بیشتر بر حافظه محوری تأکید
دارند .تفکر انتقادی فرایندی شناختی ،فعال ،هدفمند و سازمانیافته است که شخص با
استفاده از آن به بررسی افکار و عقاید خود و دیگران ،یا موقعیتهای خاص میپردازد و با
ارزیابی و تفسیر ماهرانه خود ،به درک و فهم روشنتر و بهتر دست مییابد .مهارتهای تفکر
انتقادی دارای  6مؤلفه ) 1 :تشخیص و تعیین اعتبار منابع و مشاهدات )2 ،استنتاج و قضاوت
قیاسی )3 ،تعاریف و شناخت مفروضات )4 ،آزمایش برنامه و پیشبینی تبعات احتمالی)5 ،
استدالل و قضاوت بر نتایج استقرایی و  )6معناشناسی است .همچنین لوتیخ ()61:2009
اعتقاد دارد تفکر انتقادی راه درست فکر کردن است ( به نقل از ویسکرمی،گراوند و همکاران،
.)2011
طبق پژوهشهای انجامشده در خصوص تفکر انتقادی دانشجویان بارها نشان دادهاند که
مهارتها ی عملکردی و فرایندی سطح باال در فراگیران ایرانی در مقایسه با یادگیرندگان
سایر کشورها کمتر است (امینی و همکاران )39:2014 ،و علیرغم نقش و اهمیت تفکر
انتقادی در عملکرد تحصیلی ،این حوزه چندان موردتوجه نبوده است و نوعاً دانشجویان از
این نظر در وضعیت مناسبی قرار ندارند (حسینی نسب و همکاران .)24:2006 ،جاویدی
کالته جعفرآبادی و عبدلی ( )103:2009در پژوهش خود نشان دادند که در نظام آموزش
عالی کشور تفکر انتقادی در برنامههای درسی دانشگاهی از جایگاه مناسبی برخوردار نیست،
زیرا نتایج پژوهش آنان نشان میدهد که میانگین کلی نمرات تفکر انتقادی دانشجویان
موردتحقیق با توجه به استانداردهای گزارششده در حد ضعیف است ،اگرچه دانشجویان زن
در مهارت استنتاج و دانشجویان مرد در مهارت تفسیر نمرات باالتری کسب کردهاند .امین
خندقی و پاک مهر ( )114:2010در پژوهش خود ضمن تائید رابطه معنادار بین تفکر انتقادی
و سالمت روان تأکید میکنند که بهبود فرایند تفکر انتقادی دانشجویان به ارتقای سالمت
روان آنان منجر میشود.
به منظور تعیین الگوی مناسب برای ابعاد تفکر انتقادی از مدل تحلیل عاملی تأییدی
استفاده گردید .نتایج نشان داد که الگوی تفکر انتقادی از اعتبار برخوردار بود .در تبیین
نتایج بهدستآمده می توان چنین بیان کرد ،نگاهی به وضعیت موجود در نظام آموزش عالی
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کشور ازنظر آموزش و تفکر انتقادی این نقصان بزرگ را بهخوبی نشان میدهد که شرایط
موجود در دانشگاهها عمدتاً مبتنی بر ارائه اطالعات خام بهطور یکطرفه و دریافت بازخورد از
آن با اتکا به قدرت حافظه دانشجویان بدون هیچ نوع پردازش اطالعات و بدون تحریک
قدرت نقادی و خالقیت آنها میباشد .محتوای مورد آموزش ،روشهای آموزشی ،حوزههای
مهمی هستند که اصالح آنها میتواند زمینه تحقق اهداف آموزش انتقادی را فراهم کند.
همچنین با بررسی و تحلیل دادهها روشن شد که الگوی طراحیشده با توجه به مؤلفههای
پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است.
همچنین نتایج نشان داد که اثربخشی الگوی تفکر انتقادی طراحیشده بر یادگیری
مشارکتی در بین دانشجویان و پایداری آ ن در طول زمان ماندگار بوده است .یافتههای
حاصل از پژوهش حاضر همسو با بسیاری از پژوهشها هوآنگ و همکاران ( ،)2017دادو و
بودمر ( ،)2017کارتر و همکاران ( ،)2017اثربخشی تفکر انتقادی بر یادگیری مشارکتی را
تائید کردند .در تبیین نتایج بهدستآمده میتوان چنین بیان کرد تفکر انتقادی ،فرد را بر آن
می دارد که به همه امور با دیدی نقادانه بنگرد و در حقیقت به کالبدشکافی و نقد و بررسی
مسائل بپردازد .یکی از ویژگیهایی که تفکر انتقادی در افراد ایجاد میکند ،افزایش یادگیری
مشارکتی است؛ بر این مبنا انتظار میرود که تفکر انتقادی بر یادگیری مشارکتی افراد در
فعالیتهای علمی تأثیر بگذارد و ازآنجاکه فعالیتهای علمی در آموزش عالی و بهویژه در بین
دانشجویان ،ارزشی بی نهایت در توانایی تولید علم کشور دارد ،لذا پژوهش حاضر با هدف
اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر یادگیری مشارکتی دانشجویان صورت گرفت .وجود
قابلیتهای زیاد روش یادگیری مشارکتی مانند فعالیتهای حل مساله ،مباحثه ،تعاملهای
اجتماعی ،تعدد منابع ،اظهارنظرهای متفاوت و فرصت نقد یکدیگر ،میتوانند ازجمله عوامل
برتری یادگیری مشارکتی باشد که براثر آموزش تفکر انتقادی ایجادشده است .با تکیهبر این
قابلیت هاست که بسیاری از پژوهشگران ،در تبیین نتایج پژوهشهای خود ،تفکر انتقادی را
بهعنوان یکی از مؤثرترین روشهای تقویت یادگیری مشارکتی دانستهاند و از نقش ارزنده آن
در یادگیری حمایت کردهاند
(.)،kim &et al-2016:p115
درواقع ،آموزش و آمادهسازی دانشجویان در زمینه تفکر انتقادی هم گویای رسالت
آموزش عالی و هم بیانگر انتظاری است که بسیاری از کارفرمایان و نهادهای اجتماعی از
دانشآموختگان دانشگاهی دارند
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( )fahim & et al-2012:p45و زمینهای را فراهم میکند تا دانشجویان بهعنوان قشر
فرهیخته جامعه مهارتهای الزم را برای پژوهش ،تصمیمگیری ،حل مساله و یادگیری
مادامالعمر کسب کنند
( )wade &et al-2017:p84و با دوری جستن از جزمیت گرایی ،واجد ذهنیتی باز و
جامع شوند تا به واقعیات و پدیدههای مختلف از منظرهای متفاوت بنگرند و آنها را ارزیابی
کنند تا بتوانند مجموعهای از مستندات و دالیل الزم را برای دفاع از یک عقیده فراهم کنند
و از تمایل درونی الزم برای اعمال رفتارهای منطقی در همه عرصههای زندگی خود برخوردار
شوند ( .)siegel-2010:p54نتایج پژوهش با یافتههای رنجبر و اسماعیلی ( ،)2017کوهپایه
زاده و همکاران ( ،)2016شبونی و همکاران ( ،)2016الهی شیروان و همکاران ( ،)2014کیم و
همکاران ( ،)2016لین و همکاران ( ،)2015خان و مسعود ( ،)2015الیسما و وناپیرون
( ،)2014سینق و همکاران ( ،)2013پترویچی ( ،)2013لین ( ،)2013هامر و اوکافه
( ،)2013کونانی ( ،)2011همسو میباشد.
از سوی دیگر ،آموزش تفکر انتقادی شرایطی را فراهم میکند تا دانشجویان عالوه بر
کسب و نقادی اطالعات تخصصی رشتههای علمی خود بتوانند در جهان سرشار از تغییر و
تحول امروز درباره بسیاری از چالشهای اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و اخالقی
نگاهی منطقی و واقعبینانه داشته باشند و برای مقابله و حل آنها تصمیمهای معقول اتخاذ
کنند و اصوالً چگونه یادگرفتن و آزمودن راههای مختلف حل مشکالت را تجربه کنند .بدیهی
است که تحقق اهداف و دستاوردهای یادشده مستلزم آن است که آموزش تفکر انتقادی
بهعنوان یک حوزه آموزشی و تربیتی مهم و جدی در دستور کار دانشگاهها و مراکز آموزش
عالی کشور قرار بگیرد ،امری که یافتههای پژوهشی مختلف چندان مؤید آن نیست.
از محدودیت های پژوهش کم بودن حجم نمونه ،استفاده از روش نمونه گیری در
دسترس و بررسی نکردن برخی متغیرهای مداخله گر بود .بنابراین با توجه به نقش چشمگیر
روشهای تدریس استادان در ایجاد و رشد تفکر انتقادی دانشجویان ،الزم است زمینههای
اولیه برای تغییر راهبردهای یاددهی و یادگیری آنان فراهم شود .لذا ،برگزاری کارگاههای
آموزشی بهمنظور توانمندسازی استادان در استفاده و کاربرد روشهای تدریس فعال،
مشارکتی و مبتنی بر پرسش و پاسخ میتواند زمینه الزم برای رشد تفکر انتقادی در
کالسهای درس را فراهم سازد.
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