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ـزان تفکـر         بررسی تاثیر آموزش مهـارت  هدف پژوهش حاضر می ان بـر  هـاي پرسشـگري بـه معلـم

ـوزان پسـر دوره متوسـطه     دانـش انتقـادي   ــود.آم ـژوهش حاضـر شـبه آزمایشـی و از نــوع     طـرح   ب پ

ـرل    پس -آزمون پیش اري راکلیـه دانـش    اسـت.  آزمون بـاگروه کنت آمـوزان پسـر دوره    جامعـه آـم

ــش 219 دادنــد، از ایـن جامعـه   تشـکیل مـی  متوسـطه شهرسـتان مالیــر    ـوز سـال دوم و ســوم    دان آم

کنتـرل،  113( صورت تصـادفی انتخـاب و در دو گـروه   ه ب نیکهاي علوم انسانی و الکتروتک رشته

هـاي فلسـفه،    (درس کـالس  4کالس مورد بررسی قرار گرفتند. دبیران  8آزمایشی) در قالب  106

هـاي پرسشـگري را    منطق، دینی، الکترونیک کاربردي) به عنـوان گـروه آزمایشـی دوره مهـارت    
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ـروه کنتـ       4دریافت و دبیـران   بـراي   رل در ایـن دوره شـرکت نکردنـد.   کـالس دیگـر بـه عنـوان گ

رم     گردآوري اطالعات پژوهش از آزمون مهارت (فاشـیون و  » ب«هاي تفکـر انتقـادي کالیفرنیـا ـف

ـانس  t ها با آزمون هاي داده ) استفاده شد.1997 فاشیون، ل شـدند.     و تحلیل کوواری تجزیـه و تحلـی

ـره هوشـی و تفکـر انتقـادي و     دلسـن، معـ   آموزان هردوگروه از نظر ها نشان داد که دانش یافته ، به

ـن بودنـد. تحلیـل کوواریـانس نشـان داد        هاي پیش باتوجه به نمره هاي آن زیر مقیاس ون همگ آزـم

ــزایش     کـه آمــوزش مهــارت  ــه معلمـان باعــث اف ــگري ب ــادي   12هـاي پرسش ـدي تفکــر انتق درص

درصـد،  12بی درصـد، ارزیـا   9آموزان شده است. در پنج زیر مقیاس تفکر انتقـادي؛ تحلیـل    دانش

درصـد افـزایش یافتـه بــود.     5قرایی درصـد واســتدالل اسـت   6 درصـد، اسـتدالل قیاسـی    4اسـتنتاج  

ــانگین نمــره مهــارت  ــاوت می ــی و   تف ــه طــور کل ــاس آن در   هــاي تفکــر انتقــادي ب ــنج زیــر مقی پ

  هاي الکتروتکنیک وعلوم انسانی معنادار نبود. آموزان رشته دانش

  آموزش معلمان. ي، تفکر، تفکر انتقادي،هاي پرسشگر مهارت :واژگان کلیدي

  مقدمه

ها وآماده کردن نوجوانان و جوانـان بـراي آینـده و زنـدگی      بهسازي کیفیت یادگیري در دبیرستان

، 1پیچیده در قرن بیست و یکم، مستلزم ارتقاي کیفیت تدریس و آمـوزش تخصصـی اسـت (راگ   

ادگیري،    ). یکـی ازتـازه تـرین رو   1383ترجمه کیامنش وگنجی،  ،2001 ـا در تـدریس و ـی یکرده

؛ بـه نقـل از   1989( 2یادگیري است. انـیس، لیـپمن و پـاول    -توجه به فرایند تفکر در فرایند تدریس

ـدف تعلـیم و تربیـت        ) معتقدند که تربیت انسان1381شعبانی،  هاي صاحب اندیشـه بایـد نخسـتین ه

  باشد. »گرذهن کاوش« باشد. به نظر آنان، محصول نهایی تعلیم و تربیت باید

ـون پرسشــگري   ـراي ارزشــیابی یـادگیري دانـش   3معلمـان از فن آمــوزان، وارسـی کارهــا و   ، ب

ــرور و خالصـه سـازي درس      ـاي کالسـی، م ــزایش   هـا، جلــب توجـه دانـش    تکلیـف ه آمـوزان، اف

                                                 
1. Wrag 
2. Ennis, Lipman & Powell  
3. questioning techniques 
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(بلـک   هاي تفکر و پژوهش مستقل استفاده مـی  مهارت ـاحب نظـران    ). 1،2001کننـد  بسـیاري از ص

ـا یکـی از عناصـر، بلکـه عامـل       » پرسش کردن«زش و پرورش، حیطه روان شناسی و آمو نه را نـه ت

ـوان نمونـه آزوبـل    حیاتی فرایند یادگیري می ـن اصـل را مـورد تأکیـد قـرار      1978( 2دانند. به عن ) ای

دانـد.   داده است: مهمترین عامل مؤثر در یادگیري این است کـه فراگیـر از قبـل چـه چیزهـایی مـی      

ه مشـهور         ري قبلی، مـی پس از مشخص شدن میزان یادگی وان بـه او آمـوزش داد. حتـی ایـن گفـت ـت

ـق دسـتکاري اشـتباه     1969، 3پیاژه، روان شناس سؤیسی (پیاژه و اینهلدر ) که تفکر منطقـی از طری

  نیز بسط داد.  » پرسش کردن«توان به خوبی به  آید را می به وجود می

سـؤال پرسـیدن یـک فراینـد     ) «1386؛ به نقل از سـیف،  1992( 4بنا به گفته بلون، بلون و بالك

اب مـی       ـه معلـم از     آیـد. سـؤال   آموزشی است که محـور تعامـل در کـالس درس بـه حـس هـایی ک

). برخـی از  489(ص » کننـد  آموزان عمـل مـی   پرسد به عنوان پل ارتباطی بین او و دانش کالس می

ـا دریافتنـد پـس از مطـر       پژوهشگران به توالی سؤال ح سـاختن اولـین   هاي معلمان پرداختـه انـد. آنه

ه اهـداف      هـاي دانـش   آموزان، هـدایت پاسـخ   ها براي برانگیختن دانش سؤال آمـوزان و دسـتیابی ـب

  باالتر از اهمیت بسیاري برخوردار است.

ـدي اسـت کـه از طریـق آن یـک بازنمـایی ذهنـی         « :معتقد است  )،1990( 5سولسو ین تفکـر فرا

ـزاع، اسـتدالل و حـل       جدید به وسیلۀ تبدیل اطالعات و تعامل بین خصوصیات ـاوت، انت ذهنـی، قض

ـر اندیشـمندانه و منطقـی اسـت کـه روي           ».گـردد  مسـئله ایجـاد مـی    اي تفک تفکـر انتقـادي بـه معـن

ـا بـاور آن متمرکـز اسـت. از ایـن اصـطالح ایـن هـرروز بـه           تصمیم گیري براي انجام دادن چیزي ی

کردن صرف نیسـت (وینینگهـام   ) تفکر انتقادي نقد 2002شود (انیس،  اي استفاده می طور گسترده

                                                 
1  . Black 
2. Ausubel 
3. Piaget & Inhelder 
4. Bellon, Bellon & Block  
5. Solso  
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آمیـز هـم    ). همینطور، منظور از کلمه انتقادي در اینجا نگاه گله مندانه و شـکایت 2001 ،1و پروسر

ینانه   ).1379است (سیف،  2نیست، بلکه نگاه تیز ب

د مـالك     فمیان ت لیپمن کر عادي و تفکر انتقادي تمیز قائل می شود. تفکر عـادي، سـاده و فاـق

ـاي عینـی اسـت. او از معلمـان مـی خواهـد تـا         تقادي، پیچیده تر و بر پایۀ مـالك است اما تفکر ان ه

ـادي) در دانـش       ه سـمت تفکـر انتق ـد آورنـد    تغییرات را (از تفکر عـادي ـب ـوزان پدی (ارنشـتاین   آم

  ).1373، ترجمه خلیلی شورینی، 3وهانکینس

کنـد کـه    ه متبـادر مـی  اما بیشتر اوقات کلمه انتقادي، معناي ذهنی نقد کردن را به ذهن شنوند

ی   بعد منفی دارد و تأثیري ناخوشایند و نامساعد بر یـک ایـده، تئـوري یـا     و اگـر از   گـذارد  عمـل ـم

ا اسـتنباط شـود، مسـلماً      ـزل نـوعی        واژه انتقادي در تفکر انتقادي ایـن معـن من بـه تفکـر انتقـادي بـه 

ـر انتقـادي فراینـدي    کـه ت  ) در حـالی 2001، 4شـود (آنـدولینا   ارزیابی غیر سازنده نگریسـته مـی   فک

ـه مـی    5تحلیلی ـا در جریـان یـک مسـأله شـیوه           اسـت ک ـد بـه شـما کمـک کنـد ت هـاي مـؤثر و    توان

  ).  2001سازماندهی شده قرار گیرید و درباره آن مشکل فکر کنید (وینینگهام، 

ـر هدفمنـد اسـت، البتـه گـاهی         پس تفکر انتقادي بیش از نقد کردن وهر فعالیـت ذهنـی دیگ

ـدي اسـت کـه بـه موجـب آن         این دو مورد را نیز شامل میتفکر انتقادي  ین ـادي فرا شود. تفکـر انتق

ی    نظرات، اطالعات و منـابعی را کـه آن اطالعـات را فـراهم مـی      کنیـد و بـه طـور     کنـد ارزیـابی ـم

ـابع دیگـر     بخشید، با عقاید و اطالعات دیگر مرتبط مـی  منسجم و منطقی آنهارا نظم می من سـازید، 

  ).2001دهید (آندولینا،  د و براي مفاهیم ضمنی آنها را مورد ارزیابی قرار میگیری در نظر می را

ـه تعریـف مـی    ایـن  را ) تفکـر انتقـادي  1990( شناسی آمریکا انجمن روان ـا تفکـر     گون کنـد: م

کنیم که باید قضـاوت خودسـاخته و هدفمنـدي باشـد کـه منجـر بـه         انتقادي را این گونه درك می

ـیحی را در بـر مـی    تفسیر، تحلیل، ارزیابی و  گیـرد کـه متکـی بـر      استنباط شود. عالوه بر ایـن توض

                                                 
1. Prusser  & Winningham  
2. thoughtful  
3. Ernestein & Hankis  
4. Andolina  
5. analytical  
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ـه آن قضـاوت انجـام     دلیل و مدرك، توضیح مفهومی منظم و قانون مند با مالحظات متنی که برپای

  ).1999، 1استونر -شده است (اسمیت

مناسـب از خـود و    االتؤپرسشـگري: پرسـیدن سـ    -الفعبارت است از:  اصول تفکر نقادانه

آوري اطالعـات از   اطالعـات: جمـع   -ب هله مطرح شدأتر مطلب یا مس ان براي فهمیدن دقیقدیگر

ـاره   ارزیـابی: بررسـی و ارزیـابی اطالعـات      -ج شـده  له مطـرح أمطلـب یـا مسـ     منابع مختلـف درب

گیـري: در   نتیجـه  -د هـا  نارزش گـذاري آ  مطـرح شـده و   لهأمسـ  مطلب یا  آوري شده درباره جمع

ـا مسـ      بهترین و صحیح نظر گرفتن و انتخاب رح شـده  أترین مفهوم یا راه حـل بـراي مطلـب ی  له مـط

  ).2008، 2آندروجونز(

د از: الـف   راهکار شـروع   -هاي کاربردي براي ایجاد یک کالس درس تفکر انتقادي عبارتـن

ق بخشـی بـه تفکـر          -کردن هر موضوع با طرح یک سؤال ب اسـتفاده از سـکوت کـردن بـراي عـم

ایجـاد   -ن هتوجـه بـه زمـان و مـدیریت زمـا      -تعامـل در طـرح موضـوعات د   توجه به  -فراگیران ج

  ).1383؛ ترجمه خدایار ابیلی، 1986(مایرز ،فرصت مساوي براي همه 

د از: الـف    ـاي کوتـاه    تهیـه خالصـه   -پنج نوع تکالیف نوشتاري براي تفکر انتقـادي عبارتـن ه

ـتفاده از رسـانه   انجام تمرینات -هاي تجزیه و تحلیلی کوتاه ج  تهیه مقاله -ب هـاي   حل مسأله با اس

ـایرز،   توجـه بـه شـبیه    -هـاي خـارج از کـالس ه    اجراي پـروژه  -عمومی د ؛ ترجمـه  1986 سـازي (م

ــی،   ــه 1383خـدایار ابیل ــین رویکــردي را نظری ــناختی  ). چن ــی 3هـاي یــادگیري ش  4و ســاخت گرای

ـد یـادگی    کنند. نظریه پردازان شناختی به دانـش  حمایت می ین ري همچـون پـردازش   آمـوزان در فرا

ـراي حـل مسـائل بـه جسـتجوي        نگرند، کسانی که تجربـه مـی   کنندگان فعال اطالعات می کننـد و ب

ـراي حـل مسـائل جدیـد مفیـد تشـخیص          اطالعات می ـه را کـه ب پردازند، در ساختار ذهن خود آنچ

                                                 
1. Smith Stoner 
2. Andero Jhonse       
3. cognitive theories  
4. constructivism  
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ـد فع        دهند به کار می می رار گیرن االنـه  گیرند، به جاي اینکه به طـور انفعـالی تحـت تـأثیر محـیط ـق

  ).   1990کنند (وولفلک، انتخاب، تمرین، توجه یا چشم پوشی می

ـر انتقـادي    عالوه بر نظریه هاي شناختی، رویکردهاي فراشناختی نیز از تقویت و پرورش تفک

ـر فراینـدهاي ذهنـی       کنند. از دیدگاه فراشناختی دانـش  در فرایند آموزش حمایت می ـوز بایـد ب آم

ت  خود نظارتی فعـال داشـته باشـد و    ـازي کنـد. در تفکـر         فعالـی ـود را تنظـیم و بازس هـاي ذهنـی خ

ـر فراشـناخت اسـت جـزء اجـزاء تفکـر انتقـادي در          » 1فراشناختی دانـش شـرطی   کـه یکـی از عناص

ایی  1988برنامه ریزي درسی قلمداد شده است (مارزینو،  هـا و   ). حتی برخی بر این باورند کـه تواـن

ـا   5سنین هاي شناختی و فرا شناختی در حدود  مهارت ـروع بـه رشـد مـی      7ت کننـد و در   سـالگی ش

  ).  1981، 2اي برخوردارند (براون آموزان از رشد قابل مالحظه تعداد زیادي از دانش

ـؤثر و پرسـش کـردن،           دریس کـردن م ـه دربـاره ـت سقراط نیز از جمله اندیشـمندانی اسـت ک

ـري سـؤال    سخن گفته است. نام سقراط اغلب با راهبرد تدریس کردن بـه وسـیله پرسـی    دن یـک س

یش از مـیالد مطـالبی عنـوان       همراه بوده و به روش سقراطی شهرت یافته است. او در قرن پـنجم ـپ

اگـر منظـور از   «گویـد:   داشته که گذر ایـام هنـوز از تـازگی و کـاربرد آن نکاسـته اسـت. وي مـی       

ـه شـیوه     توانـد   اي مکـانیکی باشـد، هـیچکس نمـی     آموزش، انتقال دانش از فردي به افـراد دیگـر ب

ـق پرسـیدن         تدریس کند. حداکثر کاري که می ـر از طری توان انجام داد این اسـت کـه فـرد مطلـع ت

ها، دیگران را به فکر کردن ترغیب کـرده و از ایـن رهگـذر باعـث یـادگیري       مجموعه اي از سؤال

 ).  67، ص 1993(راگ، » آنان به وسیله خودشان شود

هاي بسـیاري بـه بررسـی کـاربرد      فته و پژوهشروش سقراطی همچنان مورد استفاده قرار گر

در دوران ). 2009، 3آموزان پرداخته اند (چورزمپـا و الپیـدس   آن در ایجاد تفکر انتقادي در دانش

ـاخته اسـت:       4معاصر کارل راجرز ـر مطـرح س دارم کـه    «نیز همین مفهوم را به گونـه اي دیگ بـاور ـن

                                                 
1. conditional knowledge  
2. Brown  
3. horzempa & Lapidus 
4. Rogers 
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ثیر آموزش و پـرورش تردیـد دارم. بـه نظـر     تاکنون کسی به دیگري چیزي آموخته باشد. من در تأ

ـادگیري هسـتند مطـالبی را فـرا خواهنـد گرفـت، و           من آن دسته از افرادي که مشـتاق و مایـل بـه ی

ده اسـت. معلـم همچـون کسـی اسـت کـه سـفره             معلم در فرایند یادگیري فقـط یـک تسـهیل کنـن

ـا توصـیف فوایـد و مزایـاي آن، دیگـران را         ـاخته و ب بـه حضـور بـر سـر سـفره      رنگینی را فـراهم س

  ).126، ص 1985، 1(بوسکاگلیا» نماید تشویق می

ـد در نظـر           فنون پرسشگري مطلوب از مـدت  ـان کارآم پـیش بـه عنـوان ابـزار اصـلی معلم ـا  ه

ـود در تفکـر و اسـتدالل دانـش     ها نشان داده اند که تفاوت گرفته شده و پژوهش آمـوزان   هاي موج

سـازند نسـبت داد. پـژوهش هـا همچنـین نشـان        ن مطرح مـی هایی که معلما توان به نوع سؤال را می

پایین«هاي معلمان  درصد از سؤال 93 دهند که در گذشته حدود می و از نـوع دانـش محـور     »سطح 

اخته کـه     بوده است که بیشتر بر یادآوري حقایق تأکید داشتند. از این گذشته بررسی ها آشـکار ـس

ش    هـاي انـدکی مطـرح     معلمان به طور معمول سـؤال  آمـوزان را بـه اسـتفاده از     مـی سـازند کـه داـن

  ).  2008، 2هاي تفکر سطح باال در ریاضیات ترغیب کنند (وي مهارت

 3در این میان تجربه و سوابق کاري معلمـان نقـش قابـل تـوجهی دارد. کوئیونـگ و یوجینـگ      

د کـه معلمـان بـا تجربـه از سـ        55با مشاهده و ضبط فرایند  )2009( هـاي   الؤکـالس درس دریافتـن

د.معلمان و دانـش   اي بیشتري در ریاضیات اسـتفاده مـی   تحلیلی و مقایسه ـراي یـافتن     کنـن آمـوزان ب

ـا بـا یکـدیگر مشـارکت مـی      پاسـخ  د کـه بـه           کننـد.  ه ـازه کـار تمایـل دارـن الی کـه معلمـان ت درـح

ادآوري مطالـب از        هـاي سـاده   الؤآموزان سرنخ داده و از سـ  دانش ـه باعـث ـی اي اسـتفاده کننـد ک

ـق دانـش   یحافظه م ـا آنهـا را در فراینـد      آمـوزان را درك مـی   شوند. این گونه معلمان منط کننـد، ام

  دهند. تدریس مشارکت نمی

ـا  1389گنجـی (  معلمــان دریافـت کــه:  سـؤال   29520جلســه کـالس و   960تحلیــل فراینـد  ) ب

ـد  سؤال پرسیده 75/30طور متوسط در هر جلسه  معلمان به ـر جلسـه، حـدود       ،ان  20از مـدت زمـان ه

                                                 
1. Boskaglia 
2. Way 
3. Qiong  & Yujing 
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ته     زان فهــم     اغلـب ســؤال  اسـت،  درصـد آن بـه ســؤال کـردن اختصـاص داشــ هـا بـراي وارســی مـی

ویق دانـش    سؤال  تعداد اندکی از، اند آموزان و یادآوري حقایق مطرح شده دانش آمـوزان   ها بـر تـش

ـته اسـت      پرسش ،اند به تفکر تأکید داشته ـاهی نداش ان جایگ بـین ابعـاد   ، کردن در طرح درس معلـم

معلمـان در سـؤال   ، پایه تدریس، نوع درس و جنسیت معلمان ارتباط معنادار وجـود دارد ها و  سؤال

وند، از جملـه: فقـط از بـاهوش     کردن خود خطاهایی را مرتکب مـی  آمـوزان سـؤال    تـرین دانـش   ـش

ؤال مطـرح کـردن.        کردن، طرح سؤال و پاسخ دادن به آن توسط خود معلم، و همیشـه یـک نـوع ـس

ـون پرسشـگري، از سـوي پژوهشـگران دیگـر نیـز         این یافته و اهمیت آموز ش معلمـان در زمینـه فن

ـویس      ـوربس و دی ــرار گرفتـه اســت (ف ـدن و نلســون 2010، 1مـورد تأکیـد ق ؛ 2009 2؛  هانگــان، فری

ـاتی      2008،  3کرامارســکی ـان، اینــگ، فرونــد و بـ ، 5، تــان 2008؛ وي2009 4؛ فرانکــی، وب، چـ

دریس و     ). پرسش کردن یکی از اب2006، 6فوردهام زارهاي معلم است که براي جهـت دهـی بـه ـت

مهـارت تفکـر انتقـادي و تفکـر     آموزان به کشـف حقـایق و دسـتیابی آنهـا بـه       هدایت توجه دانش

    ).1999،  7رود (مارتینو و ماهر بکار میخالق 

ــی ســؤال   ــه شــده در مــورد فراوان ــرفت    شــواهد ارائ ــزان پیش می ــراي  ــبی ب هــا، راهنمــاي مناس

ـتگی انـدکی وجـود         ت. بین فراوانی سـؤال آموزان نیس دانش میـزان پیشـرفت تحصـیلی، همبس هـا و 

ش کـردن بـیش از        1981، 8در واقع یکی از نویسندگان (دیلون .دارد اور اسـت کـه پرـس ) بر ایـن ـب

ـر بـه بـروز      کند. پرسش کردن بیش از حد، مـی  آموزان را وابسته و منفعل می حد، دانش توانـد منج

ـدن تفکـر گـردد. در    اضطراب شود و پرسش کردن ک   متر از حد نیز ممکن است باعث خـاموش ش

ـواع سـؤال         یافته ـرح شـده و     هاي پژوهشی، نظـرات متفـاوتی دربـاره ارتبـاط بـین دامنـه ان هـاي مط

                                                 
1. Forbes & Davis 
2. Hanegan, Friden , Nelson 
3. Kramarski 
4. Franke, Webb, Cham, Ing, Freund , & Battey 
5. Tan 
6. Fordham 
7. Martino & Maher 
8. Dillon 
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ـر) موجـب        آموزان وجـود دارد. سـؤال   پیشرفت تحصیلی دانش هـاي سـطح بـاالي یـادگیري (تفک

ایین یـادگیري    افزایش فکر کردن و سؤال ایق) باعـث افـزایش یـادآوري حقـایق      هاي سطح ـپ (حـق

هـاي بحـث برانگیـز     سطوح باال و پایین فکـر کـردن یکـی از موضـوع    مسأله شوند، در حقیقت،  می

ویق دانـش      بسیاري از صاحب نظران تربیتی استفاده از سؤال است. آمـوزان   هـاي بازپاسـخ بـراي تـش

ـود ایـن، سـؤال     کن هایشـان را توصـیه مـی    به فکر کردن و در میان گذاشـتن اندیشـه   د. بـا وج هـاي   ـن

آمـوزان را در درك مقصـود معلـم و مشـارکت در پاسـخ گـویی        بازپاسخ مبهم ممکن است دانش

ـان مناسـب، سـؤال        د بـا اسـتفاده از زب اي بازپاسـخ بسـیار     دچار تردید کند. از این رو معلمـان باـی ـه

 و سـردرگمی نشـوند  آموزان در پاسخ دادن به آنها دستخوش تردید  روشنی مطرح سازند تا دانش

  ).  2009، 1(پارکز

ـیدن یــک   ) «1386؛ بـه نقـل از سـیف،    1992( 2بنـا بـه گفتـه بلـون، بلـون و بالنـک       ؤال پرس ـس

هـایی کـه     آید. سـؤال  فرایند آموزشی است که محور تعامل کالمی در کالس درس به حساب می

 ).489(ص » کننـد  یآمـوزان عمـل مـ    پرسد به عنوان پل ارتباطی بـین او و دانـش   معلم از کالس می

ان پرداختنـد. آنهـا دریافتنـد کـه پـس از مطـرح          برخی از پژوهشگران بـه تـوالی سـؤال    هـاي معلـم

ـاي دانـش   آموزان، هدایت پاسخ ها براي برانگیختن دانش ساختن اولین سؤال آمـوزان و دسـتیابی    ه

) بـا  2009(به اهداف بـاالتر از اهمیـت بسـیاري برخـوردار اسـت. بـراي مثـال فرانکـی و همکـاران          

آمـوزان بـه    گـویی دانـش   هاي سـه معلـم در درس جبـر دریافتنـد کـه پـس از پاسـخ        بررسی سؤال

ن نتیجـه یـا پاسـخ رسـیدید؟       «هاي اولیه، مطرح کردن این سـؤال کـه    سؤال فعالیـت   »چگونـه بـه اـی

ش  –پاسخ به تـداوم ارتبـاط معلـم    –آورد. توالی پرسش ذهنی بسیار زیادي به دنبال می آمـوز   داـن

وي     انجامد. تعامل بین معلم و دانـش  می ـوزان در چنـدین الـگ ـل اسـت، از     آم ل تحلی پرسشـگري قاـب

ـور؟ شـروع         هاي موازي، و سؤال خیر، سؤال –: الگوي بلیجمله ـه؟ و چط هـایی کـه بـا چـرا؟ چگون

  ).   3،2006(مارگوتی شوند می

                                                 
1. Parks 
2. Bellon, Bellon & Blank 
3  . Margutti 
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ـا وجــود اهمیـت ســؤال   ــدریس و افـزایش یــادگیري و    هـاي مطــرح شـده در جهــت   ب دهـی ت

ـورد توجـه قـرار نگرفتـه اسـت     در ایـران   آموزان، این مهـم چنـدان کـه بایـد     دانش انتقاديفکرت ، م

ـاي پرسشـگري بـه معلمـان بـر       بررسی اثر بخشی آمـوزش مهـارت  هدف پژوهش حاضر بنابراین  ه

  باشد: هاي زیر می با فرضیه آموزان دانش تفکر انتقادي

هـاي پرسشـگري را    ه دوره مهـارت آمـوزان معلمـانی کـ    بین مهارت تفکر انتقادي دانـش  -1

ـگري را نگذرانـده    آموزان معلمانی کـه دوره مهـارت   اندو دانش گذرانده ـد، تفـاوت    هـاي پرسش ان

  وجود دارد.

میانگین مهارت -2 آموزان رشته تحصیلی الکتروتکنیـک (بـرق    هاي تفکر انتقادي دانش بین 

ـارت   آموزان رشته علوم انسانی کـه معلمـان آنهـا در     دانش صنعتی) و هـاي   هـر دو رشـته دوره مه

  اند تفاوت وجود دارد. پرسشگري را گذرانده

  روش  

کـردن بـه معلمـان بـر      هـاي پرسـش   بررسی تاثیر آموزش مهـارت از آنجا که هدف اصلی پژوهش 

پژوهش حاضـر شـبه آزمایشـی و    است، طرح  آموزان پسر دوره متوسطه میزان تفکر انتقادي دانش

هـایی   هاي شـبه آزمایشـی پـژوهش    پژوهش است.باگروه کنترل پس آزمون  -پیش آزموناز نوع 

ـد و نتیجـه مداخلـه و     هستند که پژوهشگر مداخله انجام داده و متغیر مسـتقل را دسـتکاري مـی    کن

ین متغیـر     .دهد دستکاري خود را بر روي متغیر وابسته مورد سنجش قرار می ـاط ـب در این طرح ارتب

ود   رائه متغیر مستقل بررسی مـی مستقل و متغیر وابسته، پیش و پس از ا ، ترجمـه  2009، 1(کـازبی ـش

  ).   1389نفیسی و گنجی، 

  

  

                                                 
1. Cozby 
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  گیري آماري، نمونه و روش نمونه جامعه

ش   ـر       جامعه آماري این پژوهش را کلیـه داـن تشـکیل   آمـوزان پسـر مقطـع متوسـطه شهرسـتان مالی

ک (بـرق صـنعتی)    هاي گوناگون دو رشته علوم انسانی و رشته الکت از میان رشته دادند. می روتکنـی

ق، دینـی و الکترونیـک کـاربردي، و سـرانجام        و از میان درس  8هاي مختلف دروس فلسـفه، منـط

ـاب شـدند.       آموزان دانشکالس از  ـادفی انتخ ـورت تص  نفـر از  8 کالس دوم و سـوم دبیرسـتان بص

ــن درس   ــ هـا را تــدریس مـی  دبیرانـی کـه ای د ب ــروه   ه کردـن ـورت تصــادفی انتخـاب و در دو گ ص

پرسشـگري را بـه    هـاي  نفر دبیرگروه آزمایشی دوره مهارت 4 مایشی و کنترل جایگزین شدند.آز

نفر دبیر گروه کنترل در این دوره شـرکت نداشـتند. حجـم     4عنوان متغیر مستقل دریافت کردند و 

ـاً     نمونه دانش ر از آنهـا در گـروه     113نفـر بـوده اسـت. کـه      219آموزان در ایـن تحقیـق مجموع نـف

نفـر بـه    25انـد. در سـال دوم الکتروتکنیـک     نفر در گروه آزمایشی عضـویت داشـته   106 کنترل و

ـوم الکتروتکنیـک         27عنوان گروه کنترل و  ه عنـوان گـروه آزمایشـی؛ در سـال س نفـر بـه    33نفر ـب

نفـر بـه عنـوان     27نفر به عنوان گروه آزمایشی؛ در سال دوم علـوم انسـانی    30عنوان گروه کنترل و 

نفـر بـه    28نفر به عنوان گروه آزمایشی؛ و سـرانجام در سـال سـوم علـوم انسـانی       24و گروه کنترل 

  اند. نفر به عنوان گروه آزمایشی انتخاب شده 25عنوان گروه کنترل و 

  ابزار پژوهش

ـر انتقـادي کالیفرنیـا     اطالعات پژوهش حاضـر بـا اسـتفاده از آزمـون مهـارت      اي تفک » ب«فـرم  1ـه

ـور سـنجش تفکـر انتقـادي بزرگسـاالن        1997در سـال   2یونگردآوري شده. فاشیون و فاش بـه منظ

ـوازي (الـف) و (ب) تهیـه کردنـد. فـرم       آزمون مهارت هاي تفکر انتقادي کالیفرنیا را در دو فرم م

نـه    34(ب) این آزمون شامل  ـؤال چنـد گزی ـن آزمـون، مهـارت     س ـر انتقـادي     اي اسـت. ای هـاي تفک

ؤاال  گیرد. محوري را اندازه می ـه تحلیـل معنـایی از       محدوده ـس ت در برگیرنـده مـواردي اسـت ک

                                                 
1. The Cali fornia Critical Thinking Skills Test  
2. Facione & Facione 
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کنـد. پاسـخگویی بـه برخـی      هاي تفکر انتقادي را اندازه گیري می تر مهارت جمله تا تلفیق پیچیده

هـا و پاسـخگویی    موارد این پرسشنامه، مستلزم استخراج استنباط صحیح از یک سري پیش فـرض 

ـخگویی بـه       به برخی موارد دیگر، مستلزم ارزیابی و توجیه مسـ  ت. پاس تدل یـک نتیجـه گیـري اـس

ـراض بـه اسـتنتاج    ـاي ارائـه شـده، توجیـه و ارزشـیابی ایـن        دسته دیگري از سؤاالت، مستلزم اعت ه

ـه بـه سـادگی در نتیجـه بلـوغ       اعتراضات است. در طراحی این آزمون یک زمینه عمـومی دانـش   ک

ت، مفـرو     ـیچ دانـش     طبیعی و در مدارس ابتدایی و دبیرستانی قابـل دسـتیابی اـس ض شـده اسـت. ه

ـن سـؤاالت     محتوایی در سطح دانشگاهی که براي رشته ها اختصاصی باشد، براي پاسخگویی بـه ای

هـاي تفسـیري،    مهارت .1هاي: هاي تفکر انتقادي کالیفرنیا، مهارت مورد نیاز نیست.آزمون مهارت

تقرایی را    .5اسـتدالل قیاسـی و    .4هاي ارزشـیابی،   . مهارت3هاي استنباطی،  مهارت .2 اسـتدالل اـس

  گیرد. اندازه می

پاسخگویی به این پرسشنامه،  ـن آزمـون،     45براي  ـؤاالت ای دقیقه وقت الزم است.از تحلیل س

، اسـتخراج  2هـا  و تفسیر، ارزشیابی اسـتنباط  1شامل: تحلیل در مجموع شش نمره با پنج زیر مقیاس،

  آید.   به دست می 5و استدالل قیاسی4، استدالل استقرایی 3هاي منطقی استنباط

ـون     ) پایایی ایـن آزمـون بـا   1390( فاشیون وفاشیون ول کودرریچاردس را 20-اسـتفاده از فرـم

ـر انتقـادي     ) نیز پایایی پرسشنامه مهارت1378اند. خلیلی( گزارش کرده 80/0تا  78/0بین  هـاي تفک

ا  1387وقار سیدین ( گزارش کرده است. 62/0کالیفرنیا را  روش بازآزمـایی   ) پایایی این آزمـون ـب

ـراي خـرده      82/0و با ضریب کاپا 90/0را برآورد کرده است. همچنین ضریب همبسـتگی درونـی ب

وده اسـت (     آزمون ). اطهـري  r=86/0ها با یکدیگر و همچنین با نمره کل آزمون مثبـت و معنـادار ـب

  است. محاسبه نموده 69/0) ضریب پایایی آزمون را به وسیله همبستگی درونی برابر با 1386(

                                                 
1. Analysis   
2. Evaluation  
3. Inference  
4. Deductive Reasoning  
5. Inductive Reasoning  



  
نتقادي اثر بخشی آموزش مهارت  13                                   ...  هاي پرسشگري به معلمان بر تفکر ا

ها نشان داده است که این آزمون با معدل نمـرات دانشـجویان، نمـرات اسـتعداد      نتایج پژوهش

دنی همبستگی مثبـت و معنـاداري    –دروس شفاهی آنها و نمرات آزمون خواندن نلسون ریاضی و

نج عامـل      دارد. نتیجه تحلیل عاملی در تعیین اعتبار سازه آزمون حاکی از آن بود کـه آزمـون از ـپ

استنباط، ارزشیابی، استدالل استقرایی و استدالل قیاسی) تشکیل شده است که همـه پـنج    حلیل،(ت

ـون مـذکور قـادر بـه      ، با نمره کل آزمون همبستگی مثبت و باالیی داشته استعامل . همچنـین آزم

ـفه بـود.    تمیز اختالف سطح مهارت مهـري نـژاد    هاي تفکر انتقادي بین دانشجویان پرسـتاري و فلس

ــردن   1386( ــا روش دو نیمــه ک ــایی آن را ب ــا  78/0) در انطبــاق و هنجاریــابی ایــن آزمــون، پای و ب

، بـراي مهـارت اسـتنباط    75/0، مهارت تحلیل 79/0ضریب آلفاي کرونباخ براي مهارت ارزشیابی 

  بدست آورد.   83/0و براي کل آزمون برابر  91/0

ــانی درونـی     ــادي   آزمـون مهــارت بـراي بررسـی همس ــرم  هـاي تفکـر انتق در » ب«کالیفرنیـا ف

  برآورد شد. 82/0ضریب آلفاي کرونباخ برابر با پژوهش حاضر 

  روش اجرا

ـت کردنـد      نفر دبیرگروه آزمایشی دوره مهارت 4 هاي پرسشگري را به عنوان متغیـر مسـتقل دریاف

در جلسـه   10ی بـه مـدت   گـروه آزمایشـ  نفر دبیر گروه کنترل در ایـن دوره شـرکت نداشـتند.     4و 

ـد از اتمـام    بود قرار گرفت هاي پرسشگري مهارتغیر مستقل که آموزش معرض مت ند. در نهایـت بع

هـاي آمـوزش    آموزان هر دو گروه مورد آزمون قرار گرفتند. محتواي جلسـه  ها دوباره دانش جلسه

ـا روش     1در جدول  هاي پرسشگري مهارت ـا ب هـاي آمـار توصـیفی و تحلیـل      آمـده اسـت. داده ه

  حلیل شد.تجزیه و ت کوواریانس

  هاي پرسشگري مهارت هاي آموزش محتواي جلسه. 1جدول 

  هدف  نام فعالیت  ها جلسه

  معارفه و کلیات  اول
اهمیت پرسشگري، ایجاد فضاي مثبت و    توضیح مقدماتی پیرامون 

  اعتماد سازي بین معلمان و پژوهشگر

  دوم
ها و دالیل سوال  هدف

  کردن
آموزان، آشنایی  علمان و دانشهاي سوال کردن م تبادل نظر در مورد هدف

  ها کلی با انواع و ابعاد سوال
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  ها انواع و ابعاد سوال  سوم
و ابعاد سوال هاي  ها وتمرین عملی مطرح کردن سوال آشنایی دقیق با انواع 

  گوناگون

  هاي موثر سوال کردن روش  چهارم
ه هاي سوال کردن موثر ب ها و یادگیري روش مرور انواع و ابعاد سوال

  ت کاربرديصور

  پنجم
  هاي موثر  تمرین روش

  سوال کردن
  هاي موثر سوال کردن در کالس درس ارزیابی روش

  ششم
  خطاهاي متداول در 

  سوال کردن

  پی بردن به خطاهاي متداول در سوال کردن و تمرین 

  سوال کردن بدون خطا

  ل موثر بر آنآشنایی با انواع تفکر و تفکر انتقادي و عوام  تفکر و تفکر انتقادي  هفتم

  هشتم
  هاي پرسشگري و  مهارت

  تفکر انتقادي

در  در آموزش و پرورش تفکر انتقادي  پی بردن به کارایی پرسشگري 

  آموزان دانش

  ها آماده سازي درس  نهم
هاي  آموزش نحوه آماده سازي طرح درس براي بکارگیري مهارت

ه مثال هاي عینی رائ   پرسشگري از طریق ا

  دهم
ین بندي و تمر جمع

  ها مهارت
ه کار بردن روش هاي  ها و مهارت هاي یادگرفته شده همراه با مثال تمرین ب

  کاربردي

آموزش روش از فنون گوناگون مانند ایفاي نقش، نمایش، کارگروهی و سخنرانی  ها و مهارت * براي    ها 

  استفاده شده است.

 ها یافته

  آموزان ی دانشمیانگین وانحراف معیار سن، معدل و بهره هوش .2جدول 

                 رشته تحصیلیمعدل                   هوش                        سن                     %                  f               سال و گروه      

                                          M        SD        M          SD       M      SD  

                                                                                                                          75/6      1/110      19/1      46/15     63/0      68/15     48/1         25        سال دوم         کنترل    

  73/6      52/108     4/1       48/15      56/0       81/15     9/51        27آزمایش  الکتروتکنیک    

                                       33/6      04/109     27/1     76/15      58/0      51/15    9/52         27سال دوم         کنترل    

  51/4    92/111      25/1      42/16      53/0     75/15     1/47       24آزمایش  علوم انسانی      

                                                                                      83/9       3/104      99/1      08/14    44/0       76/16      4/52      33سال سوم        کنترل      

  96/7     23/108      8/1         8/13     43/0       87/16     6/47       30آزمایش   الکتروتکنیک    

                                                                               47/8     71/108    32/1       15/59    65/0       86/16      8/52      28 سال سوم        کنترل     

  83/9    44/109     28/1        4/17     51/0       44/16      2/47      25آزمایش    علوم انسانی    



  
نتقادي اثر بخشی آموزش مهارت  15                                   ...  هاي پرسشگري به معلمان بر تفکر ا

ان   tبا استفاده از آزمون  2هاي جدول  مقایسه داده مـی ـن، معـدل تحصـیلی    نشان داد کـه  گین س

آمـوزان در دو گـروه کنتـرل و آزمـایش تفـاوت       و بهره هوشی موجود در پرونده تحصیلی دانـش 

ـره هوشـی         ر سـن، معـدل وبه معناداري با هم نداشته است. بنابراین گروه کنتـرل و آزمایشـی از نـظ

  همگن هستند.

 

 هاي آن مقیاسهاي کل تفکرانتقادي و زیر  میانگین وانحراف معیار نمره .3جدول 

ارزیابی              استنتاج  کل                  سال و         گروه      استقرایی                      تحلیل                  رشتهقیاسی              

حصیلی          M      SD       M        SD       M         SD       M         SD       M     SD        M       SD      ت

  15/1  72/2     5/1       4       41/1     4/2     68/1    32/3   37/1     04/2     7/2     72/7سال دوم  کنترل    

لکتروتکنیک     53/1       11/3   45/1   48/4   14/1    7/2    23/1     74/3    33/1/     93    22/2    37/8آزمایش ا

  33/1       67/2   12/1     78/3  1/ 28    44/2    39/1   3   32/1     85/1     1/2    33/7دوم    کنترل    سال 

  11/1      25/3     65/1     13/4   49/1       63/2   44/1   92/3      1/1       2     1/2   54/8آزمایش   علوم انسانی   

  42/1       58/2  36/1    12/4   29/1   64/2    15/1   42/3    89/0   36/1   89/1   42/7سال سوم   کنترل  

لکتروتکنیک     28/1       4/3   96/1   53/4   53/1  17/3   25/1   54/3      19/1    63/1    56/2    57/8آزمایش  ا

  26/1      39/2      37/1   1/4  26/1   39/2    66/1    39/3/     22    93/1   07/2  71/7سال سوم   کنترل    

  32/1         8/2    76/1    4/4         32/1     8/2   59/1   84/3    25/1    16/2   93/2    8/8آزمایش  علوم انسانی  

هـاي تحلیـل،    دهد میانگین نمره هاي تفکـر انتقـادي و زیرمقیـاس    نشان می 3هاي جدول  داده

ـوزان درگـروه   استنتاج، اسـتدالل قیاسـی واسـتقرایی دانـش    ارزیابی و هـاي کنتـرل و آزمایشـی     آم

ی از نظـر           tبراساس آزمون ـم نداشـته اسـت. بنـابراین گـروه کنتـرل و آزمایـش تفاوت چندانی با ه

  پیش آزمون میزان توانایی تفکر انتقادي همگن هستند.  

هـاي رگرسـیون و همگنـی    هـاي همگنـی شـیب     پیش از اجراي تحلیل کوواریانس، مفروضه

پـیش   واریانس آزمـون و   ها بررسی شد. این فرض به معنی یکسان بودن رابطه همبستگی نمره هـاي 

آزمون تفکر انتقادي در دو گروه کنترل و آزمایشی است. با توجه بـه نتیجـه تحلیـل واریـانس      پس

ـن گذشـته    یابیم که این مفروضه برقـرا  در می) ) 1Fو  p ،67/1= )209 =08/0یک طرفه ( ر اسـت.از ای
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) نیـز  ) 1Fو  p ،18/2= )211 =072/0هـا (  نتیجه آزمون لـون نشـان داد کـه فـرض همگنـی واریـانس      

  برقرار بود.

  هابه تفکیک گروه هاي آنهاي کل تفکر انتقادي و زیر مقیاسمیانگین و انحراف معیار نمره .4جدول 

استقرایی              ارزیابی               استنتاج                  تحلیلکل                                  n گروه     قیاسی              

            M      SD       M        SD       M         SD       M         SD       M     SD        M       SD  
  38/1     8/2     32/1    19/4    23/1     64/2     41/1      4/3      11/0    85/1    06/2   86/7   110کنترل            

  47/1       6/3     85/1    12/5   48/1     22/3     65/1      1/4     11/0    56/2     3/2    73/9   103آزمایش         

ـر ان   شود که میانگین نمره مشاهده می 4هاي جدول  با توجه به داده اي تفک تقـادي در گـروه   ـه

ـی   رل (      73/9آزمایش ی  86/7اسـت کـه از میـانگین گـروه کنـت هـاي   باشـد. میـانگین نمـره    ) بیشـتر ـم

ی و اسـتدال        زیرمقیـاس  نتاج، اسـتدالل قیاـس ـت ل اسـتقرایی نیـز در گـروه    هـاي تحلیـل، ارزیـابی، اس

  بیش گروه کنترل بوده است.   آزمایشی

هاي پرسشگري به معلمان بر توانایی کلی تفکر  زش مهارتخالصه نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر آمو .5جدول

 آموزانهاي آن در دانش انتقادي و زیر مقیاس

 
SS           df            MS               F                 p                 2                                 تاثیرات            

η  

  45/0           001/0         482/171      02/451          1        02/451            تفکر انتقادي اثر پیش آزمون

  09/0             001/0           53/21        16/28           1         16/28                  تحلیل       اثر پیش آزمون

  08/0            001/0           49/20        64/44           1          64/44                ارزیابی       اثر پیش آزمون

  11/0            001/0           93/24        53/41           1         53/41                 استنتاج      اثر پیش آزمون

  14/0            001/0           13/35        33/77           1          33/77            استدالل قیاسی اثر پیش آزمون

  08/0            001/0            29/18       35/34           1          35/34       استدالل استقرایی  اثر پیش آزمون

  12/0           001/0           77/29       291/78           1         291/78                                   اثر گروه    

  (آموزش مهارتهاي پرسشگري به معلمان )

در تحلیل    09/0            001/0        44/20        73/26             1          73/26                         اثر گروه 

  (آموزش مهارتهاي پرسشگري به معلمان )

  03/0            001/0           29/6          7/13              1           7/13                        اثر گروه درارزیابی        

  (آموزش مهارتهاي پرسشگري به معلمان )



  
نتقادي اثر بخشی آموزش مهارت  17                                   ...  هاي پرسشگري به معلمان بر تفکر ا

  04/0           008/0            22/7          02/12            1           02/12دراستنتاج                             اثر گروه 

  (آموزش مهارتهاي پرسشگري به معلمان )

سی)                      06/0            001/0          06/14         95/30            1          95/30             اثر گروه(قیا

  (آموزش مهارتهاي پرسشگري به معلمان )

ستقرایی)                      05/0           001/0          78/10         24/20             1          24/20           اثر گروه(ا

  (آموزش مهارتهاي پرسشگري به معلمان )

  63/2         210           552/ 325                            خطا       

  31/1          210           274/ 61           خطا (تحلیل)                

  18/2          210           41/475            خطا (ارزیابی)              

  67/1          210           79/349       خطا  (استنتاج)                   

  2/2            210          26/462       خطا(قیاسی)                       

  88/1           210          29/394                    خطا(استقرا)          

  -            212         1188/ 263            کل                            

  -            212        333/ 108         کل(تحلیل)                       

  -            212         1/525            کل(ارزیابی)                       

  -            212          6/409          کل(استنتاج)                        

  -            212        16/585         کل (قیاسی)                         

  -            212        22/461         کل (استقرایی)                      

ـدار   داري شود، سطح معنی مشاهده می 5همانطور که در جدول بدسـت آمـده کمتـر از     Fمق

ـابراین مـی  ) 1Fو  p ،774/29= )212=000/0اسـت (  05/0 ت افـزایش میـانگین نمــرات     ) بن ــوان گـف ت

وري    تفکر انتقادي در گروه آزمایشی نسبت بـه گـروه کنتـرل معنـی     کـه آمـوزش    دار اسـت بـه ـط

گردد. بـا توجـه بـه     آموزان می معلمان باعث افزایش تفکر انتقادي دانشهاي پرسشگري به  مهارت

   شود. بنابراین فرضیه اول پژوهش تأیید می درصد است. 12مجذور اتا مقدار این تأثیر 

ـادار اسـت،   بدست آ Fمقدار  دهد که ها نیز نشان می تحلیل زیرمقیاس مده در تمام موارد معن

ـتقرایی در    رهتوان گفت میانگین نم بنابراین می هاي تحلیل، ارزیابی، استنتاج، استدالل قیاسـی و اس

ـوزش مهـارت     ان باعـث       دو گروه کنترل و آزمـایش تفـاوت دارد و آم هـاي پرسشـگري بـه معلـم
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ـه مجـذور         هاي تفکر انتقادي در دانـش  افزایش توانایی زیر مقیاس ا توجـه ب ـده اسـت. ـب وزان ش آـم

درصـد،   4درصـد، در اسـتنتاج    3درصد، در ارزیـابی  9ل اتاي محاسبه شده مقدار این تأثیردر تحلی

    درصد است. 5درصد و در استدالل استقرایی 6در استدالل قیاسی 

ک طرفـه (   یـابیم کـه    در مـی  )) 1Fو  p ،85/1= )100 =18/0با توجه به نتیجه تحلیل واریانس ـی

ن نشـان داد کـه   هاي رگرسیون برقرار است. از این گذشته نتیجه آزمـون لـو   مفروضه همگنی شیب

) نیز برقرار بـود. بنـابراین امکـان اسـتفاده     ) 1Fو  p ،55/2= )211 =075/0ها ( فرض همگنی واریانس

  از تحلیل کوواریانس براي بررسی فرضیه دوم پژوهش نیز وجود دارد.  

کنیک و در دو رشته الکتروت هاي آن هاي کل تفکر انتقادي و زیرمقیاس میانگین وانحراف معیار نمره .6جدول

 علوم انسانی(گروه آزمایش)

ه          قیاسی              استقرایی                      تحلیل                ارزیابی               استنتاج  کل                          n  رشت

                   M   SD        M        SD        M         SD        M         DS       M       SD        M        SD  

  71/1      59/3    86/1     28/5    6/1   26/3     92/1      98/3     38/1     63/2     43/2    67/9  54تکتیک  

  17/1      57/3    84/1     94/4    3/1     18/3     31/1      14/4    19/1      53/2      17/2   8/9   49انسانی  

ـر انتقـادي در گـروه      شود که میانگین نمره مشاهده می 6با توجه به اطالعات جدول  هـاي تفک

ـا در         8/9آزمایشی علوم انسانی  ـدکی بـیش از میـانگین ایـن نمـره ه است که این مقدار به میـزان ان

ـا در ر  تمـامی زیـر مقیـاس   میـانگین نمـره هـاي    باشـد.   مـی  7/9گـروه الکتروتکنیـک یعنـی     شـته  ه

میانگین دانش  باشد. آموزان رشته علوم انسانی بیشتر می الکتروتکنیک بجز زیر مقیاس ارزیابی از 

هاي آن در خالصه نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر رشته تحصیلی بر توانایی کلی تفکر انتقادي و زیر مقیاس .7جدول

 آموزان رشته الکتروتکنیک و علوم انسانی گروه آزمایشیدانش

SS            df            MS             F                  p                2              رات                                 تاثی
η  

  29/0             001/0          91/39      02/154          1           02/154   اثر پیش آزمون تفکر انتقادي            

  08/0             005/0           06/8        59/12           1           59/12       پیش آزمون تحلیل                   اثر 

آزمون ارزیابی                  05/0            021/0           47/5        36/14           1            36/14        اثر پیش 

  11/0           001/0           91/11        59/23           1          59/23          استنتاج                 اثر پیش آزمون

  12/0           001/0             79/13       89/41         1           89/41   اثر پیش آزمون استدالل قیاسی          

آزمون استدالل استقرا   053/0            02/0              55/5        62/11         1           62/11یی         اثر پیش 
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  001/0            95/0           004/0        014/0           1            014/0اثر گروه (رشته تحصیلی )                     

  005/0            47/0            53/0         83/0            1             83/0اثر گروه (رشته تحصیلی )(تحلیل)          

  001/0            77/0            09/0          22/0            1             22/0اثر گروه (رشته تحصیلی ) (ارزیابی )        

ه تحصیلی )( استنتاج )           001/0            99/0            001/0          53/7           1             53/7اثر گروه (رشت

  005/0              48/0             53/0          62/1          1             62/1اثر گروه (رشته تحصیلی )(قیاسی)             

  001/0              86/0            03/0          07/0           1            07/0اثر گروه (رشته تحصیلی )(استقرایی)         

  86/3       100         385/ 94                       خطا                                 

  56/1       100        156/ 21                      خطا(تحلیل)                        

                                                                     62/2       100         262/ 62                                           خطا(ارزیابی) 

  98/1        100        198/ 12                   خطا(استنتاج)                         

  04/3        100         303/ 76                            خطا   (قیاسی)              

ستقرایی)                     09/2       100        209/ 42                        خطا (ا

  -            102         540/ 39                             کل                              

  -             102        169/ 05                                          کل(تحلیل)      

ارزیابی)                         -             102         277/ 65                       کل(

  -             102          221/ 86                      کل(استنتاج)                      

  -              102         348/ 6                       ل (قیاسی)                         ک

  -              102         221/ 05                     کل (استقرایی)                      

 05/0بدسـت آمـده بـاالتر از     Fمقـدار   داري شـود، سـطح معنـی    می 7همانطور که در جدول

ــابراین مـی ) 1Fو  p ،004/0= )102 =95/0اسـت (  ــوان گفـت تفــاوت میـانگین نمــرات تفکــر     ) بن ت

دار نیسـت. بنـابراین فرضـیه دوم پـژوهش      انتقادي در دو گروه الکتروتکنیک و علوم انسانی معنی

  شود. رد می

بدسـت آمـده در هیچکـدام از مـوارد      Fمقـدار   دهـد کـه   ها نیـز نشـان مـی    تحلیل زیرمقیاس

هاي تحلیل، ارزیابی، استنتاج، اسـتدالل قیاسـی    توان گفت میانگین نمره بنابراین میادار نیست، معن

  .و استقرایی در دو رشته الکتروتکنیک و علوم انسانی گروه آزمایشی تفاوت ندارند

  

  



 
یتی شماره بیست و  فصلنامه روان                              20    92 بهار، نهم، سال هفتمشناسی ترب

    گیري بحث ونتیجه

تگان خـود  هاي آینده ما افرادي پرسشگر و پاسخگو باشـند، اشـتباهات گذشـ    چنانچه بخواهیم نسل

ـد و کوتـاه سـخن اینکـه بـراي             ـراي مشـکالت امـروز و فـردا چـاره اندیشـی کنن را تکرار نکنند، ب

زندگی در دنیاي پیچیده قرن بیست و یکم آماده شوند، بایستی به آنان آمـوزش دهـیم و از طریـق    

ـدي و جسـتجوگرانه           مطرح کردن سؤال ـز، متـوالی، چنـد بع هـاي هوشـمندانه، متنـوع، تفکـر برانگی

  ).1389آنهارا تا رسیدن به مقصد راهنمایی کنیم (گنجی، 

ـوزش مهـارت    یافته ان باعـث       هاي پژوهش حاضر نشان داد کـه آم هـاي پرسشـگري بـه معلـم

ـر انتقـادي نیـز نشـان       تحلیـل زیرمقیـاس  گـردد.   آمـوزان مـی   افزایش تفکر انتقادي دانش هـاي تفک

میـانگین     بنـابراین مـی   اسـت، ار بدست آمده در تمام موارد معناد Fمقدار  دهد که می ـت  ـوان گف ت

ـتقرایی در دو گـروه کنتـرل و آزمـایش        نمره هاي تحلیل، ارزیابی، استنتاج، اسـتدالل قیاسـی و اس

اس    تفاوت دارد و آموزش مهارت هـاي   هاي پرسشگري به معلمان باعث افزایش توانـایی زیـر مقـی

ایـن   شـود.  لی پژوهش تاییـد مـی  آموزان شده است. بدین ترتیب فرضیه اص تفکر انتقادي در دانش

 )،2001)، بلـک( 1999مارتینو و مـاهر (  ها هماهنگی دارد از جمله یافته با نتایج بسیاري از پژوهش

ــی شــورینی   ــه خلیل ــانکینس، ترجم ــی،  1986 مــایرز،)، 1373( ارنشــتاین وه ــه خــدایار ابیل ؛ ترجم

ـا و الپیـدس  )، 1383( گ ( )، 2009( چورزمپ ــگ و یوجیـن ــی 1389ی (گنجـ ، )2009کوئیون )، فرانک

  ).  2006(مارگوتی، )2009و همکاران (

 Fمقـدار   دهـد کـه   هاي تفکـر انتقـادي نشـان مـی     تحلیل زیرمقیاسهمچنین در این پژوهش 

ـوان گفـت میـانگین نمـره     بدست آمده در هیچکدام از مـوارد معنـادار نیسـت، بنـابراین مـی      هـاي   ت

ـته الکتروتکنیـک و     دانش ی درتحلیل، ارزیابی، استنتاج، استدالل قیاسی و استقرای آمـوزان دو رش

اي نـدارد و بایسـتی    یافته در ادبیات پژوهش نمونـه  این علوم انسانی گروه آزمایشی تفاوت ندارند.

  بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

شوند تا افکار خـود را در محـیط کالسـی     آموزان تشویق می هاي معلم، دانش از طریق پرسش

ـت بسـزا         محتـواي پرسـش   پژوهش محور بیان کننـد.  ـز از اهمی ـا نی ده و نـوع آنه ی یهـاي مطـرح ـش
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ـه توجـه زیـادي بـه تفکـر و ماهیـت آن نمـود           برخوردار است.  جـان دیـویی  از جملـه پیشـروانی ک

ــروف   1933( ــیم؟ چگونـه فکــر مـی  «) اسـت. او در کتـاب مع ــی    »کن جریـان تفکــر را شـامل مراحل

انی را در بـر   داند که دو مرحلـه ابتـدایی و انتهـایی و پـنج      می گیـرد. مرحلـۀ اول یـا     مـی  مرحلـۀ مـی

ـت پیچیـده رو بـه رو         ابتدایی، ان بـا یـک موقعی مرحله شک و ابهام است و آن زمانی است که انـس

ـانی اسـت       شده و درصدد یافتن پاسخی براي مسئله و مشکل ایجاد شده اسـت. مرحلـۀ انتهـایی، زم

  ست یافته است.  که فرد از شک و ابهام درآمده و به نتیجه و جواب د

راي یـک قضـاوت      انتقاديتفکر  ، تفکري است که در جستجوي شواهد، دالیـل و مـدارك ـب

ـورداري از         یکی از ویژگـی و نتیجه گیري است. ـود و برخ اي اساسـی انسـان آگـاهی از رفتـار خ ـه

توانـد از رفتـار خـود آگـاه باشـد و در برخـورد بـا         نیروي تفکر است. به عبـارت دیگـر انسـان مـی    

). اگـر چـه عالقـه بـه     1379و امور متفاوت از نیروي تفکر خود استفاده کند (شـریعتمداري،  مسائل 

اي  هاي تفکر انتقادي در محافل آموزشی پدیده جدید نیسـت و منشـاء چنـین عالقـه     توسعه توانایی

ادي ایـن     1383ترجمه ابیلی،  ؛1986 گردد (مایرز، به مکتب افالطون بر می ). از آنجا کـه تفکـر انتـق

سـازد تـا حقیقـت را در میـان بـه هـم ریختگـی حـوادث واطالعـاتی           ر را براي فـرد ممکـن مـی   کا

ـه رسـیدن بـه کـاملترین درك         جستجو کند که همـه روزه وي را احاطـه مـی    دفش ک د و بـه ـه کـن

  ).  2002 ممکن است، دست یابد (جانسون،

ـل پیشــرفت    ــه دلی ــروز ب ــ    مـدارس ام ــر اسـاس بعضــی از رویکرده وم و فنــون و ب اي هــاي عـل

ــت      روان ــایق معطــوف کــرده و از تربی ــال اطالعــات و حق ــه خــود را بیشــتر بــه انتق ــناختی، توج ش

ه   انسان ـعبانی،   هاي متفکر و خالق فاصـله گرفـت هـاي اخیـر    ). امـا خوشـبختانه در سـال   1382 انـد (ش

شناسان پرورشی و دیگر صاحب نظران از تأکید زیـاد مـدارس بـر انتقـال دانـش و اطالعـات        روان

ـاي اندیشـیدن و تفکـر در     آموزان انتقـاد کـرده و معلمـان را بیشـتر بـه پـرورش مهـارت        به دانش ه

  ).1379اند (سیف،  یادگیرندگان سفارش کرده

هـاي پـی در    آمـوزان در سـؤال   تحول جاري در آموزش علوم، بر اهمیت درگیر ساختن دانش

ـدي م  ین سـتلزم آمـوزش معلمـان    پی به عنوان جنبه اصلی علوم پژوهش محور تأکید دارد. چنین فرا
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ــراي     2010 ،1در بـدو خـدمت و حـین خـدمت اسـت (کـوري والیزابـت        ان تـازه کـار ب ). زیـرا معلـم

  هاي بسیاري روبرو هستند.   آموزان پژوهش محور، با چالش هاي کاوشگر و دانش تربیت ذهن

تـه       ت کـه تعمـیم پـذیري یاف هـاي آن را محـدود    پژوهش حاضر با تنگناهایی روبرو بـوده اـس

ـه گیـري از مــدارس        از آن جملـه بایـد بـه حجـم نسـبتاً     ازد، سـ  مـی  ـدك گـروه نمونـه، عـدم نمون ان

ـد کـالس    هـا و حضـور مشـاهده گـر در      دخترانه و غیر انتفاعی و عدم امکان تصویر بـرداري از رون

ان اشـاره    ها، همچنین مشکالت متعدد براي برگزاري منظم کالس کالس هاي آموزشی ویژه معلـم

اي آموزشـی داراي محتـواي     ، به عنوان اولین نمونه در نوع خود بـراي موقعیـت  کرد. با وجود این ـه

هاي شفاهی یکی از عناصـر حیـاتی فراینـد یـادگیري اسـت. از       مطرح کردن سؤالکاربردي است. 

هـاي   هاي مراکـز تربیـت معلـم و دوره    هاي دبیري، درس این رو بایستی در واحدهاي درسی رشته

ـرار گیـرد.      مت معلمان به صورت بسیار پررنگآموزشی بدو خدمت و حین خد تري مـورد توجـه ق

ــاد             رورش در مقـاطع تحصـیلی گونـاگون نـه ایج وزش و ـپ ـون هـدف نهـایی آـم از ایـن گذشـته چ

بـه   هاي سیار، بلکه پروردن انسان کتابخانه هـاي مختلـف    هایی متفکر و خالق و با انگیزه اسـت، جن

ـی و درسـی و تعـداد      همچنـین برنامـه  سؤال کردن بایستی بـراي معلمـان تبیـین شـود.      هـاي آموزش

هـاي گونـاگون از سـوي معلمـان و      آموزان هر کـالس، بایسـتی امکـان مطـرح کـردن سـؤال       دانش

ـه عنـوان یکـی از راهبردهـاي              دانش ت سـؤال کـردن ب آموزان را فـراهم سـازند. بـا توجـه بـه اهمـی

ـزان سـؤال کـردن معلمـان مـی       می ی از شـاخص  توانـد بـه عنـو    کلیدي تدریس، نحـوه و    هـاي  ان یـک

  ارزشیابی معلمان در نظر گرفته شود.

ـا پیشـنهاد مـی    براساس یافتـه سخن آخر اینکه  ـا محتـواي      شـود:   ه دوره هـاي ضـمن خـدمت ب

ــارت ــوند تــا         مه ــب ش ــویق و ترغی ــان تش ــود؛ معلم ـزار ش ــان برگـ ــراي معلم ــگري ب ــاي پرسش ه

شکوفایی شـناختی از طریـق   که از آنجایی  آموزانی پرسشگر، متفکر و منتقد پرورش دهند؛ دانش

تغییـر   بـه طـوري   ها بهتـر اسـت   ، کتابتفکر انتقادي مستلزم تغییر نحوه نگارش کتب درسی است

ورد بحـث باشـد    ؤکه شروع هر درس همراه با طرح چند س یابند در کـالس   ؛ال پیرامون موضـوع ـم

                                                 
1. Cory and Elizabeth 
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ــان دانـش      و هــاي الزم درس فرصـت  ــگري رقـابتی می یرامــون آمــوزان پ زمـان کــافی بـراي پرسش

ـردد   اي ذخیـره سـازي اطالعـات،           ؛موضوعات درسی فـراهم گ وند بـه ـج ان بایـد ترغیـب ـش معلـم

  اعمال متفکرانه را پرورش دهند.
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