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چکيده
پژوهش حاضر با هدف شناسايي مؤلفههاي الگوي آموزش تفکر انتقادي بر اساس نظريهي ساختنگرايي
ويگوتسکي و بررسي اثربخشي الگو بر تفکر انتقادي دانشآموزان پايه پنجم ابتدايي انجام گرفت .پژوهش
حاضر با هدف شناسايي مؤلفههاي الگوي آموزش تفکر انتقادي بر اساس نظريهي ساختنگرايي
ويگوتسکي و بررسي اثربخشي الگو بر تفکر انتقادي دانشآموزان پايه پنجم ابتدايي انجام گرفت .روش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات آميخته (کمي و کيفي) بود .جامعه آماري بخش کيفي شامل مقاالت مرتبط
نمايه شده در پايگاههاي ساينس دايرکت ،پامبد ،سينهال و اسکوپوس بود .از اين جامعه 21 ،مقاله با
استفاده از روش نمونهگيري هدفمند و براي اعتباربخشي الگو  23نفر از متخصصين با روش نمونهگيري
گلوله برفي هدفمند انتخاب شدند .جامعه آماري بخش کمي شامل کليه دانشآموزان دختر پايه پنجم
ابتدايي شهر تهران در سال تحصيلي  4266-65بود .از اين جامعه 66 ،نفر به روش نمونهگيري خوشهاي
مرحلهاي انتخاب و بهتصادف در دو گروه آزمايش و کنترل جايگزين شدند .ابزار گردآوري اطالعات
شامل پرسشنامه محقق ساخته و آزمون تفکر انتقادي واتسون-گليزر ( )4666بود .تحليل دادههاي بخش
کيفي با تحليل محتوا ،بخش اعتباريابي با تحليل عاملي تأييدي و بخش اثربخشي با تحليل کوواريانس
انجام شدند .يافتهها نشان داد الگوي آموزش تفکر انتقادي بر اساس نظريهي ويگوتسکي در سه مؤلفه
نقش معلم ،نقش يادگيرنده و نقش دانش طبقهبندي شدند .نتايج نشان داد که برازش الگوي آموزش تفکر
انتقادي بر اساس نظر متخصصين در حد مطلوب بوده و الگوي آموزش تفکر انتقادي منجر به تفاوت
معنيدار بين گروهها در تفکر انتقادي به ميزان  22درصد شده است .با توجه به نتايج بهدستآمده
بهکارگيري الگوي آموزش تفکر انتقادي بر اساس نظريه ويگوتسکي بر تفکر انتقادي دانشآموزان مؤثر
است.
واژههاي کليدي :الگوي تفکر انتقادي ،نظريه ساختن گرايي ،ويگوتسکي

 دانشجوی دکترا فلسفه تعلیم تربیت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی
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مقدمه
در گذشته بهندرت فکر ميشد که ممکن است بتوان افراد را متفکر و خالق بار آورد.
اعتقاد همگاني درباره ماهيت تفکر اين بود که اين مشخصات کيفياتي ذاتي و موروثي
هستند که بههيچوجه امکان کنترل و دخل و تصرف در آنها وجود ندارد؛ اما نتايج
پژوهشها نشان داد که تفکر ،حل مشکل و خالقيت پديدههاي متافيزيکي نيستند ،بلکه
تفکر يک واقعيت و پديدهاي طبيعي است که تمام قوانين و نظامها و اصول حاکم بر
رفتار انسان در آن نيز صادق است .تفکر رفتاري يادگرفتني است و بنابراين ميتوان افراد
را با فراهم کردن شرايط قابلکنترل ،متفکر و خالق بار آورد (دره زرشکي ،برزگر بفرويي
و زندوانيان .)4266 ،تفکر انتقادي 4بر پايه اطالعات به تقسيمبندي ،تجزيهوتحليل و
کاربرد اطالعات ميپردازد و بر همين اساس با کشف قوانين علمي و ارائه نظريههاي
جديد به روند توليد علم شدت ميبخشد (استاپل 3و همکاران .)3045 ،انيس)3003( 2
تفکر انتقادي را نوعي تفکر منطقي و مستدل ميداند که در تصميمگيري ،قبول باورها و
يا انجام امور دخالت دارد و شامل اعمالي مانند فرضيهسازي ،نگريستن متفاوت به مسائل
و مشکالت ،طرح راهحلهاي احتمالي و نقشههاي مختلف براي بررسي امور ميداند.
تفکر انتقادي روشي از تفکر و حل مسئله است که اساس تصميمگيري و حل مسئله
اثربخش است .همچنين ،ميتوان آن را ارزيابي و تفسير اطالعات در دسترس قبل از
تصميمگيري و اقدام عملي تعريف کرد (آپلرآي ،کاراکايا و يلماز .)3042 ،1توسعه تفکر
انتقادي تا حد زيادي نيازمند تجديدنظر در روشهاي تدريس است که متأسفانه بسياري
از روشهاي تدريس متکي به معلم ،نهتنها جواب گوي توسعه تفکر انتقادي دانشآموزان
نيست ،بلکه تمايل و وابستگي آنان را به معلم افزايش داده و منجر به وخيم شدن
مشکالت يادگيري ميگردد (لي و بويول .)3043 ،2تفکر انتقادي به دانشآموزان کمک
ميکند تا انتخابهاي دشوار داشته باشند .براي رشد و پرورش تفکر انتقادي بايد به
شناسايي وضع موجود همت گماشت و درعينحال جوي مناسب و مساعد براي رشد

4. Alper Ay, F., Karakaya, A. & Yilmaz, K.
5. Lee, A., & Boyle, P.

1. critical thinking
2. Stupple, E. J. N. & et al
3. Ennis, R. H.
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تفکر ،برخورد آراء و درگيرشان در مسائل فردي ،اجتماعي ،خانوادگي ،مدرسهاي و
مشارکت در راه انديشه و ارائه راهحلها را فراهم ساخت (محمودي و دهقان نژاد.)4261 ،
در سالهاي اخير با گرايش به رويکردهاي سازنده گرايي ،موضوع آموزش تفکر
انتقادي در نظريه فرهنگي اجتماعي لئو ويگوتسکي 4موردتوجه قرار گرفته است .نظريات
شناختي ،فراشناختي و سازنده گرايي از تقويت و پرورش تفکر انتقادي در فرايند تدريس
حمايت ميکنند  .در نظريات سازنده گرايي يادگيري بيشتر بر فرايندهاي تفکر تأکيد
ميشود تا بر فراوردههاي آن (کلهر و مهران .)4266 ،روشها و راهبردهاي آموزشي بر
اساس رويکردهاي سازنده گرايي ،به کمک دانشآموز براي بررسي موضوعها و شرايط
پيچيده و تفکر در زمينههاي يادگيري معطوف است .بنابراين ،در رويکرد ويگوتسکي از
يادگيرنده خواسته ميشود تا از طريق تعاملهاي اجتماعي ،به ساختن درک فردي خود
از موضوع يادگيري اقدام کند .در اين رويکرد ،محتواي آموزش از پيش تعيين نميشود
و دستيابي به منابع متفاوت مورد تأکيد است (دوانو و ساتِر.)3041 ،3
ويگوتسکي در نظريات خود بر نقش آموزش تأکيد ميکند و معتقد است آموزش
بايد انديشمندانه کنترل و بهطور ارادي مديريت شود .ويگوتسکي ميان ابعاد شناختي و
فراشناختي در کسب دانش تمايز قائل ميشود ،بهاينترتيب که با افزايش تدريجي کنترل
آگاهانه و فعال در روند کسب خود به خودي و ناآگاهانه دانش ،ميتوان فرايند تفکر
انتقادي و يادگيري را به سطح خودآگاه آورد و موجب فکر کردن کودکان شد تا بر
سازمان فکري خود مسلط شوند .بر اساس نظريه ويگوتسکي ،براي يادگيري نهتنها به
تفکر که فعاليتي شناختي است ،نياز داريم بلکه به فراشناخت که همان تفکر درباره تفکر
است نيز احتياج داريم و درست در همين نکته ليپمن و ويگوتسکي داراي ديدگاه مشترک
هستند ،زيرا هردو معتقدند تفکر انتقادي قوي مستلزم فرايند فراشناختي يا همان تفکر
درباره تفکر است (رشتچي.)4266 ،
از ديد ويگوتسکي تفکر فعاليتي هدفمند است که طي روندي خاص موجب رشد
شناخت ميشود .با توجه منطقه مجاور رشد 2ويگوتسکي آنچه موجب رشد کودک
ميشود ،مشارکت کودک در تعاملهاي اجتماعي است و حضور يک بزرگسال يا همسال
)3. zone of proximal development (ZPD

1. Lev Vygotsky
2. Duane, B., & Satre, M. E.
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داناتر و تعامل حاصل از آن ،بر توانش يا درک کودک از آن فعاليت برتري دارد.
ويگوتسکي معتقد است روندهاي ارتباطي و مهمتر از آن روندهاي مربوط به زبان ،عامل
اصلي انتقال کنشهاي ميان روانشناختي به کنشهاي درون روانشناختي هستند (واز،
هارلند و مرکر .)3044 ،4درنتيجه ،يادگيري مهارتهاي اصلي تفکر بدون کمک
بزرگساالن و از طريق رشد بدون آموزش ممکن نيست؛ در حقيقت ،تواناييهاي کودک
براي يادگيري در تعامل با افراد داناتر شناخته ميشود .نتيجه اينکه محيط آموزشي درگير
با آموزش تفکر انتقادي براي کودکان ،نهتنها فراگيري مفاهيم را تسهيل ميکند بلکه فکر
کردن را نيز به کودکان ياد ميدهد .به عبارتي ،کودکاني که درگير تمرينهاي اجتماعي
نقادانه و خالق هستند ،آنها را دروني ميکنند و با توجه به فرايندهاي مؤثر در تفکر
جمعي ،به فرايندهايي توجه ميکنند که در تفکر خودشان دخيل است .بهعبارتديگر،
پرورش ظرفيتهاي کودک براي تفکر در کالس ،درواقع تعميم عقيده ويگوتسکي است
(چاندرا.)3006 ،3
از ديدگاه ويگوتسکي مهارتهاي تفکر انتقادي از طريق تعامالت گفتاري بين معلم
و دانشآموز تدريس ميشود .دو فرضيه اصلي در نظريه ويگوتسکي عبارتاند از نقش
گفتار دروني در خودتنظيمي 2و نحوه تدريس 1که منطقه مجاور رشد را در کالس ايجاد
ميکنند .گفتار دروني اجازه ميدهد تا انسانها بهطور آگاهانه فرايندهاي فکر خود را
هدايت کنند (واز .)3043 ،2تفکر انتقادي يک نظام روانشناختي شامل همکاري چندين
تابع ذهني باالتر ازجمله حافظه ،تفکر مفهومي ،تحليل ،سنتز ،ارزيابي و حتي تخيل است
(ادن و شيلدز .)3041 ،6متون نوشتاري و مربيان همکار ميتوانند براي تدريس مهارتهاي
تفکر انتقادي مورداستفاده قرار گيرند ،اما بهتنهايي آنها کافي نيستند و تعامل معلم و
دانشآموز نقش کليدي دارد (واز .)3043 ،روشهاي مختلف آموزشي (سخنراني،
سخنراني غيررسمي /بحث ،بحث آزاد و مطالعه مستقل) ،سطوح مختلف کنترل معلم بر
يادگيري را نشان ميدهند و راههاي مختلفي براي ارائه داربست در منطقه مجاور رشد
ميباشند (استالبرانت و هشجر .)3005 ،5در اين راستا ،چاندرا ( )3006و واز ( )3043در
5. Wass, R. T.
6. Edens, K., & Shields, C.
7. Stålbrandt, E. E., & Hössjer, A.

1. Wass, R., Harland, T., & Mercer, A.
2. Chandra, J. S.
3. inner speech in self-regulation
4. how teaching
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پژوهشهاي جداگانهاي اشاره کردند که آموزش تفکر انتقادي بر اساس ديدگاه
ويگوتسکي تأثير مثبتي بر بهبود مهارتهاي تفکر انتقادي دانشآموزان دارد .مطرودي
( )4260در پژوهشي مطرح کرده است که عواملي از قبيل معلم ،محيط يادگيري ،کودک
و همچنين روشهاي آموزشي از قبيل داستانگويي ،گفتگويهاي جمعي ،روش حل
مسئله و روش هاي مبتني بر ايده اجتماع پژوهشي در پرورش تفکر انتقادي مؤثر هستند.
جوادي ممتاز ،کردنوقابي و معروفي ( )4262اشاره کردند که گروههاي آموزشديده با
روش پرسشگري و فن پرسشگري در ميانگين نمرات کل تفکر انتقادي عملکرد بهتري
نسبت به گروه کنترل داشتهاند .ويلسون )3044( 4در پژوهشي نشان داد که استفاده از
تکيهگاه سازي بر اساس نظريه ويگوتسکي ،در مقايسه با روشهاي مرسوم آموزشي،
ميتواند مهارت تفکر انتقادي دانشجويان را تقويت کند.
هدف اصلي تعليم و تربيت امروزه بايد تربيت انسانهاي متفکر و خالق باشد و
امروزه کارشناسان و پژوهشگران اتفاقنظر دارند که تفکر انتقادي نهتنها بايد يکي از
اهداف تعليم و تربيت باشد بلکه بايد بخش الينفک آموزش در هر مقطعي محسوب شود
(کالنتري ،بني جمالي و خسروي .)4262 ،بهرغم اينکه فعاليتهاي مدارس به کودکان و
نوجوانان اختصاص دارد ،شواهد نشان ميدهد که برنامههاي آموزشي فعلي نتوانستهاند
انديشيدن ،پرسيدن و درست انتقاد کردن را در دانشآموزان ارتقاء دهند .اگر کودکان
هنگام اشتغال به تحصيل ،انديشيدن و باهم انديشيدن و بهصورت گروهي کار کردن را
نياموزند ،چگونه ميتوانند به يادگيري ادامه دهند و در جامعه قدم بگذارند (اسميت و
هولفيش .)4266 ،3بنابراين توجه به آموزش تفکر انتقادي بر اساس نظريه پوياي
ويگوتسکي که با وجود اهميت باالي آن تاکنون پژوهشي در داخل کشور به اين مهم
نپرداخته است و همچنين با توجه به اينکه امروزه مهارتهاي تفکر انتقادي در
دانشآموزان نقش مهمي در توسعه فردي و اجتماعي دارند بيشازپيش مورد تأکيد
متخصصان بوده و اين امر ميتواند بهعنوان يکي از نوآوريهاي اين پژوهش محسوب
گردد .لذا پژوهش حاضر با هدف شناسايي طبقات و مؤلفههاي الگوي آموزش تفکر
انتقادي بر اساس نظريهي ساختنگرايي ويگوتسکي و بررسي اثربخشي الگوي
طراحيشده بر افزايش تفکر انتقادي دانشآموزان پايه پنجم ابتدايي انجام گرفت.
2. Esmit & Holfish

1. Wilson, K.
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روش
روش پژوهش حاضر از نوع مطالعات آميخته (کمي و کيفي) بود که از دو روش تحليل
محتواي کيفي و نيمه آزمايشي با طرح پيشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل استفاده
شد .جامعه آماري پژوهش در بخش کيفي شامل کليه مقاالت تمام متن مرتبط با موضوع
پژوهش نمايه شده در پايگاههاي ساينس دايرکت ،4پاب مد ،3گوگل اسکوالر ،2سينهال،1
وب آف ساينس 2و اسکوپوس ،6از سالهاي  4250تا  4664( 4265تا  )3046بود .از
جامعه آماري فوق 21 ،مقاله مرتبط با استفاده از روش نمونهگيري هدفمند انتخاب شدند.
جامعه آماري براي بخش کمي پژوهش شامل کليه دانشآموزان دختر پايه پنجم ابتدايي
در سال تحصيلي  4266-65شهر تهران بود .از اين جامعه نمونهاي به حجم  66نفر با
استفاده از روش نمونهگيري خوشهاي مرحلهاي و با توجه به مالکهاي ورود به مطالعه
انتخاب و بهتصادف در دو گروه آزمايش ( 22نفر) و کنترل ( 22نفر) جايگزين شدند.
مالکهاي ورود مطالعه کيفي عبارت بودند از چاپ مقاالت در مجله معتبر ،مرتبط بودن
محتواي مقاله ،نويسندگان مشهور ،جديد بودن سال انتشار مقاله و مالکهاي خروج نيز
شامل مقاالتي بودند که متن کامل آنها وجود نداشته باشد .مالکهاي ورود پژوهش کمي
نيز عبارت بودند از قرار داشتن در رده سني  40و  44سال ،پايه تحصيلي پنجم ابتدايي،
رضايت آگاهانه دانشآموز و موافقت کتبي والدين براي شرکت در پژوهش ،وضعيت
جسمي و رواني مطلوب براي شرکت در مطالعه .مالکهاي خروج نيز شامل ابتال به
بيماريهاي شديد جسماني يا رواني و وجود سابقه بيماري جسماني و رواني بود.
پرسشنامه محقق ساخته اعتباربخشي الگوي آموزش تفکر انتقادي به کودکان .بهمنظور
اعتباربخشي الگوي طراحيشده آموزش تفکر انتقادي بر اساس نظريه ساختن گرايي
ويگوتسکي از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد .اين پرسشنامه داراي  40سؤال است
که ويژگيهايي همچون جامع و کامل بودن الگوي طراحيشده ،مرتبط بودن با موضوع،
توالي عناصر الگو ،رابطه عناصر الگو ،مناسب بودن الگو براي آموزش به کودکان ،مناسب
بودن آن براي آموزش تفکر انتقادي و تأثير آن بر غنيسازي محيط يادگيري ابتدايي و
غيره را در طيف ليکرت  2درجه از خيلي زياد ( )2تا خيلي کم ( )4اندازهگيري ميکند.
4. cinahl
5. web of sience
6. scopus

1. sciencedirect
2. pubmed
3. google scholar
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حداقل نمره آن  4و حداکثر نمره نيز برابر با  20است .بهمنظور تأييد روايي محتوايي
مقياس مذکور در اختيار  2تن از اساتيد مربوطه قرار گرفته و روايي محتوايي آن تأييد
گرديد .همچنين ،پايايي مقياس از طريق آلفاي کرونباخ  0/64محاسبه گرديد.
آزمون تفکر انتقادي واتسون-گليزر ( .)WGCTAآزمون تفکر انتقادي)WGCTA( 4
در سال  4666توسط واتسون-گليزر ساخته شده است (نقل از بيجوند ،سبحاني نژاد،
نيک آذين و محمدي پويا .)4262 ،اين آزمون داراي دو فرم «الف» و «ب» براي
اندازهگيري تفکر انتقادي در پيشآزمون و پسآزمون بوده (عسگري و ملکي )4266 ،و
ابزاري است که توانايي تفکر انتقادي آزمودني را از طريق  60سؤال عمومي که در پنج
بخش مهارتهاي (استنباط ،تشخيص پيشفرضها ،استنتاج ،تعبير و تفسير ،ارزيابي
مدارک و داليل) اندازه ميگيرد (عسگري و ملکي .)4266 ،هر يک از بخشهاي نامبرده
داراي  46سؤال است .نمره کل آزمون  60است و امتياز کسبشده از هر بخش ميتواند
بين  0تا  46متغير باشد .هر يک از آزمودنيها با توجه به امتيازات کل کسبشده از آزمون
ميتواند در يکي از طبقات ضعيف (امتياز زير  ،)21متوسط (امتياز  )21-26و قوي (امتياز
 )60-60ازنظر توانايي تفکر انتقادي قرار گيرد (بيجوند و همکاران .)4262 ،پژوهشهاي
صورت گرفته خارجي ضمن تأييد روايي سازه مقايسه با استفاده از تحليل عاملي اکتشافي
و تأييدي ،پايايي آن را در دامنهاي از  0/64تا  0/64گزارش کردهاند (برنارد 3و همکاران،
3006؛ پوسين .)3041 ،2روايي محتوايي مقياس در پژوهشهاي جداگانهاي با استفاده
ازنظر  40نفر از متخصصان دانشگاه علوم پزشکي ايران (نقل از بيجوند و همکاران،
 )4262و همچنين با استفاده ازنظر کميته راهنما و  2نفر از کارشناسان ارشد فلسفه (نقل
از مهدي زاده ،لطفي و اسالمپناه )4264 ،مورد تأييد قرار گرفته است .کاوياني مهر ،سليمي
و لياقت ( )4261در پژوهشي با بررسي ويژگيهاي روانسجي آزمون تفکر انتقادي
واتسون-گليزر و ارتباط آن با خالقيت ضمن تأييد روايي سازه مقياس و ساختار عاملي
 2عاملي آن با استفاده از تحليل عامل اکتشافي ،ضرايب پايايي مقياس را براي کل آزمون
 0/51و براي مؤلفههاي آن در دامنهاي از  0/62تا  0/54گزارش نمودند .در پژوهش
عسگري و ملک ( )4266روايي همگراي مقياس با استفاده از آزمون مهارتهاي تفکر
3. Possin, K.

1. Watson-Glaser Critical Thinking
)Appraisal (WGCTA
2. Bernard, B.
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انتقادي کاليفرنيا 0/61 4برآورد شد که اين همبستگي مثبت بود .در مطالعه پيشقدم پايايي
آزمون با استفاده از آلفاي کرونباخ  0/62گزارش شد (نقل از مهدي زاده و همکاران،
.)4264
در اين پژوهش سعي شده است که الگوي آموزشي مناسبي براي آموزش تفکر انتقادي
در محتواهاي آموزشي آورده شود .براي رسيدن به اين مقصود از روش تحليل محتواي
کيفي از نوع استقرايي استفاده شد تا مؤلفهها و طبقههاي الگو به دست آيد .در اين مرحله
براي تعيين کد تحليل محتوا براي دستيابي به مقاالت مرتبط ،ابتدا از مفهوم تفکر انتقادي
چند تعريف نظري بررسي و سپس با استفاده از تعاريف نظري مربوطه تعريف عملياتي
مدنظر برآورد گرديد و منظور از تفکر انتقادي چنين در نظر گرفته شد که تفکر انتقادي
فرايندي است که به تفکر جهت ميدهد ،توانايي قضاوت را در فرد تسهيل ميبخشد،
حل مسئله را آسان ميکند ،بهشدت عملگرا است و فرايندي آگاهانه و خودتنظيم گر
است .پس از دستيابي به تعريف عملياتي فوق ،بهمنظور انتخاب مقاالت از پايگاههاي
اطالعاتي براي تحليل محتواي کيفي ،ابتدا کليدواژههاي تفکر انتقادي ،3آموزش تفکر
انتقادي ،2تفکر انتقادي در آموزش ،1تفکر انتقادي براي دانشآموزان ،2تفکر انتقادي و
دانشآموزان ،6تفکر انتقادي براي کودکان 5و نظريه تفکر انتقادي 6بکار گرفته شد و 21
مقاله مرتبط به دست آمد .واحد تحليل محتوا در اين پژوهش ،مضمون بود .مضمون،
واحد داللتي است و به مطلب واحدي درباره موضوعي گفته ميشود .هنگاميکه واحد
تحليل محتوا مضمون است ،معموالً آن را با کد يا عددي با عالئم اختصاري مشخص
ميکنند .براي اعتباربخشي الگوي طراحيشده با روش نمونهگيري گلوله برفي هدفمند
تعداد  23نفر ا ز اساتيد و متخصصين مرتبط با موضوع انتخاب شدند که با استفاده از
پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه ،نظرات و پيشنهادهاي اصالحي آنها در الگو اعمال
گرديد .بنابراين الگو با استفاده از نظرات متخصصان مربوط به موضوع پژوهش اصالح
و تکميل شد .تحليل دادههاي بخش اعتباريابي الگو با استفاده از تحليل عاملي تأييدي در
برنامه  AMOSنسخه  34انجام شد.
5. critical thinking for students
6. critical thinking and students
7. critical thinking in children
8. critical thinking theory

1. the california critical thinking skills
)test (CCTST
2. critical thinking
3. critical thinking instruction
4. critical thinking in instruction
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سپس براي بررسي اثربخشي الگوي آموزشي تفکر انتقادي ،پژوهش در هفت مرحله
انجام پذيرفت .در مرحلهي اول ،کتاب علوم پايهي پنجم انتخاب شد .در مرحلهي دوم،
از ميان تمامي مدارس عادي دخترانهاي که در شهر تهران وجود داشت ،بهصورت
نمونهگيري تصادفي خوشهاي دومرحلهاي ،مدرسهاي واقع در منطقهي  42تهران انتخاب
شد .مرحلهي سوم پژوهش ،گروه آزمايش و گروه کنترل بهصورت تصادفي در مدرسه
انتخابشده ،گزينش شدند .گروه آزمايش و کنترل هرکدام يک کالس کامل را تشکيل
ميدادند .در مدرسهي مذکور چهار کالس در پايهي پنجم ابتدايي وجود داشت که بهطور
تصادفي دو کالس انتخاب شد و از بين اين دو کالس باز بهطور تصادفي ،يک کالس
بهعنوان گروه آزمايش و يک کالس بهعنوان گروه کنترل انتخاب شد .در مرحلهي چهارم،
پيش آزمون تفکر انتقادي در هر دو گروه آزمايش و کنترل توسط پژوهشگر اجرا شد .در
مرحلهي پنجم پژوهش ،کار اصلي تدريس درس علوم در گروه کنترل ،به عهدهي معلم
کالس بود .اما براي تدريس در گروه آزمايش ،پژوهشگر معلم را آموزش داد تا طبق
الگوي طراحيشده تدريس کند .معلم گروه آزمايش براي تدريس خود توضيحات و
آموزشهاي پژوهشگر را در طرح درس خود جاي داد .تعداد جلسات آموزشي پنج
جلسهي چهلوپنج دقيقهاي بود که اجراي پيشآزمون و پسآزمون تفکر انتقادي خارج
از اين پنج جلسهي آموزشي انجام گرديد .مرحلهي ششم پژوهش همانند مرحلهي چهارم
پژوهش انجام شد .در اين مرحله ،پسآزمون تفکر انتقادي توسط پژوهشگر بهصورت
انفرادي بر روي تکتک دانشآموزان انجام شد .تحليل دادهها در بخش بررسي اثربخشي
با استفاده از تحليل کوواريانس در برنامه  SPSSانجام شد.
يافتهها
الگوي آموزشي مبتني بر آموزش تفکر انتقادي به کودکان بر اساس نظريه ساختن گرايي
ويگوتسکي ،داراي چه ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهايي است و روابط بين آنها به چه
صورت است؟
با توجه به شکل  4طبق تحليل محتواي انجامشده بر روي متن  21مقاله در نظريه
تفکر انتقادي ،سهطبقه نقش معلم ،نقش ياد گيرنده و نقش دانش برآورد گرديد که در
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فرايند آموزش تفکر انتقادي به کودکان بر اساس نظريه ساختن گرايي ويگوتسکي نقش
دارند.
الگوي آموزش تفکر انتقادي مبتني بر نظريهي ساختنگرايي ويگوتسکي

نقش يادگيرنده

نقش دانش

راهنمايي يادگيرنده

سازندهي دانش

وابسته بودن به يادگيرنده

يادآوري مطالب پيشنياز

کسب معنا از تجربيات

وجود واقعيتهاي
چندگانه از دنيا

نقش معلم

استفاده از روشهاي تدريس مختلف

کنترل کنندهي فرايند يادگيري
وابسته بودن به زمينه

آموزش نحوهي يادگيري

اتصال دانش جديد با دانش قبلي
ذهني بودن

استفاده از روشهاي ارزشيابي مختلف

فعال بودن در فرايند يادگيري

تفسير شخصي از دنيا

تفکر انتقادي اثربخش
شکل  .1الگوي ارائه شده در نتيجهي انجام پژوهش کيفي

درنتيجه انجام تحليل بيشتر بر روي استنتاجهاي بهدستآمده در هر سه طبقه نقش
معلم ،نقش يادگيرنده و نقش دانش شاخصهاي الگو به شرح زير به دست آمد.
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جدول  .1شاخصهاي الگو براي تعيين مؤلفههاي هر طبقه
طبقه اول :نقش معلم
طبقه دوم :نقش يادگيرنده
طبقه سوم :نقش دانش

راهنمايي يادگيرنده ،يادآوري مطالب پيشنياز ،استفاده از روشهاي
تدريس مختلف ،آموزش نحوه يادگيري ،استفاده از روشهاي ارزشيابي.
سازنده دانش ،کسب معنا از تجربيات ،کنترلکننده فرايند يادگيري ،اتصال
دانش جديد يا دانش قبلي ،فعال بودن در فرايند يادگيري.
وابسته بودن به يادگيرنده ،وجود واقعيتهاي چندگانه از دنيا ،وابسته
بودن به زمينه ،ذهني بودن ،تفسير شخصي از دنيا

براي بررسي برازش الگوي آموزش تفکر انتقادي به کودکان بر اساس نظريه ساختن
گرايي ويگوتسکي از ديدگاه متخصصان ،از تحليل عامل تائيدي در برنامه AMOS

استفاده گرديد که نتايج آن در شکل ( )3و جدول ( )3ارائه شده است.

شکل  .2الگوي تحليل عامل تائيدي مدل پيشنهادي پژوهش
جدول  .2شاخصهاي نيکويي برازش براي تحليل عامل تائيدي مدل پيشنهادي پژوهش
شاخصها
مدل پيشنهادي

X2
26/316

df
21

X2/df
4/066

GFI
0/63

AGFI
0/54

CFI
0/66

NFI
0/56

RMSEA
0/016

p
0/261
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با توجه به جدول  3شاخص ( )X2/DFبرابر با  4/066است که نشان ميدهد مدل
برازش مطلوبي دارد .شاخص  0/63 ،GFIگزارش شده است که برازش خوب مدل را
نشان ميدهد .شاخصهاي  GFIو  AGFIبين صفر و يک متغير هستند و هرچقدر به
يک نزديک شوند ،برازش مدل بهتر ميشود .همچنين ،با توجه به شاخصهاي نرم شده
برازندگي  NFIو شاخص برازش تطبيقي ( )CFIکه به ترتيب برابر با  0/56و 0/66
هستند حاکي از اين است که مدل حاضر در مقايسه با ساير مدلهاي ممکن ازنظر تطبيق
مجموعهاي از دادههاي مشاهدهشده خوب عمل ميکند ،به اعتقاد گفن ،استراب و بودرن

4

( )3004مقادير باالي  0/6براي  NFIو باالي  0/6براي  CFIحاکي از برازش بسيار
مناسب مدل طراحيشده در مقايسه با ساير مدلهاي موجود است .درنهايت ،براي بررسي
اينکه مدل موردنظر چگونه برازندگي و صرفهجويي را با هم ترکيب ميکند ،از شاخص
بسيار توانمند ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريب  RMSEAاستفاده شد .اين
شاخص براي مدلهاي خوب  0/02و کمتر است ،بااينحال برازش از  0/02تا  0/06نيز
متوسط و از  0/06تا  0/40برازش قابلقبول ولي ضعيفي محسوب ميشود (الورنس،
گلن و گارينو)4264 ،3؛ شاخص  RMSEAبراي مدل حاضر برابر با  0/016محاسبه شد
که حاکي از برازش متوسط مدل است .با توجه به نتايج جدول  3مشاهده ميشود که
شاخصهاي برازش الگوي آموزش تفکر انتقادي به کودکان بر اساس نظريه ساختن
گرايي ويگوتسکي در حد مناسبي است و الگوي پيشنهادي بر اساس نظر متخصصان
مورد تأييد است.
جدول  .3شاخصهاي مرکزي ،پراکندگي و نتايج آزمون شاپيرو-ويلک براي متغيرهاي پژوهش
متغيرها

تفکر
انتقادي

گروه
آزمايش
کنترل

مرحله

حداقل حداکثر ميانگين

انحراف
معيار

کجي

کشيدگي آماره  zمعنيداري

پيشآزمون

16

64

21/02

2/662

0/331

0/663 -0/611

0/365

پسآزمون

23

65

26/35

2/566

0/462

0/654 -0/231

0/162

پيشآزمون

16

62

22/61

0/664 -0/631 -0/462 1/056

0/351

پسآزمون

20

65

26/61

0/655 -0/460

0/663

2. Lawrence, Glenn & Guarino

1/021

0/120

1. Gefen, D., Strub, D. & Boudrean, M.
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چنانکه در جدول  2مشاهده ميشود شرکتکنندگان دو گروه آزمايش و کنترل در
پيشآزمون تفکر انتقادي داراي سطح ميانگين مشابهي هستند ولي در پسآزمون تفکر
انتقادي شرکتکنندگان گروه آزمايش سطح ميانگين باالتري نسبت به شرکتکنندگان
گروه کنترل دارند .همچنين ،نتايج آزمون شاپيرو-ويلک در جدول  2حاکي از نرمال بودن
توزيع دادهها در متغير تفکر انتقادي بوده ( )p>0/02و پيشفرض نرمال بودن توزيع
دادهها براي انجام تحليل کوواريانس برقرار است.
قبل از انجام تحليل کوواريانس ،مفروضههاي اين آزمون آماري به شرح زير
موردبررسي قرار گرفتند .بهمنظور بررسي پيشفرض نرمال بودن توزيع نمرات ،قبل از
انجام تحليل کوواريانس ،از آزمون شاپيرو-ويلک استفاده گرديد .نتايج اين آزمون براي
تفکر انتقادي در جدول  2ارائه شده است .چنانکه مالحظه ميگردد توزيع نمرات گروها
با توزيع نرمال تفاوت معناداري ندارد ،بنابراين فرض نرمال بودن در متغير تفکر انتقادي
برقرار است .در ادامه ،دومين پيشفرض ،يعني پيشفرض همگني واريانسها با آزمون
لون موردبررسي قرار گرفت و نتايج حاکي از برقراري اين پيشفرض براي تفکر انتقادي
بود ( .)F=0/426, p=0/544در ادامه ،پيشفرض همگني شيبخط رگرسيوني و وجود
رابطه خطي بين متغير همپراش و متغير وابسته موردبررسي قرار گرفتند که نتايج حاکي
از برقراري اين دو پيشفرض براي تفکر انتقادي بود (جدول .)1
جدول  .4نتايج تحليل کوواريانس اثرات بين گروهي
براي گروههاي آزمايش و کنترل در تفکر انتقادي
ضريب
معنيداري
اتا

توان
آزمون

منبع تغييرات

مجموع
مجذورات

درجه
آزادي

ميانگين
مجذورات

F

0/656

0/002

0/050

گروه*پيشآزمون

0/250

4

0/250

0/455

0/562

4

پيشآزمون

556/625

4

556/625

0/0004 311/632

0/236

4

گروه

332/415

4

332/415

0/0004 50/612

خطا

300/565

62

2/465

نتايج جدول  1نشان ميدهد که با در نظر گرفتن نمرات پيشآزمون بهعنوان متغير
همپراش ،استفاده از الگوي آموزش تفکر انتقادي بر اساس نظريه ويگوتسکي منجر به

تفاوت معنيدار بين گروهها در متغير تفکر انتقادي دانشآموزان (،3=0/236
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 ،)F=50/612به ميزان  22درصد شده است .بدين معنا که  22درصد از تفاوتهاي فردي
در متغير تفکر انتقادي به خاطر تفاوت در عضويت گروهي (تأثير مداخله) است .لذا،
بهکارگيري الگوي آموزش تفکر انتقادي بر اساس نظريه ويگوتسکي منجر به افزايش
ميانگين نمرات شرکتکنندگان گروه آزمايش (با توجه به جدول  )1در تفکر انتقادي
نسبت به گروه کنترل شده است .ازاينرو ميتوان مطرح کرد که آموزش الگوي تفکر
انتقادي بر اساس نظريه ويگوتسکي بر تفکر انتقادي دانشآموزان مؤثر است .توان آماري
 4نيز بيانگر کفايت حجم نمونه و دقت آماري قابلقبول براي اين نتيجهگيري است .شکل
( ) 2نمودار خطي ميانگين متغير تفکر انتقادي را در دو مرحله پيشآزمون و پسآزمون
نشان ميدهد.

شکل  .3نمودار خطي ميانگين تفکر انتقادي در مراحل پيشآزمون و پسآزمون

بحث و نتيجهگيري
پژوهش حاضر با هدف شناسايي طبقات و مؤلفههاي الگوي آموزش تفکر انتقادي بر
اساس نظريهي ساختنگرايي ويگوتسکي و بررسي اثربخشي الگوي طراحيشده بر
افزايش تفکر انتقادي دانشآموزان پايه پنجم ابتدايي انجام گرفت .طبق تحليل محتواي
انجامشده بر روي مقاالت نشان داد که مؤلفههاي الگوي آموزش تفکر انتقادي بر اساس
نظريهي ساختنگرايي ويگوتسکي در سه طبقه نقش معلم ،نقش يادگيرنده و نقش دانش
طبقهبندي شدند که طبقه نقش معلم شامل عناصري همچون راهنمايي يادگيرنده ،يادآوري
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مطالب پيشنياز ،استفاده از روشهاي تدريس مختلف ،آموزش نحوه يادگيري ،استفاده
از روشهاي ارزشيابي ،طبقه نقش يادگيرنده شامل عناصري همچون سازنده دانش ،کسب
معنا از تجربيات ،کنترلکننده فرايند يادگيري ،اتصال دانش جديد يا دانش قبلي ،فعال
بودن در فرايند يادگيري و طبقه دانش نيز شامل عناصري همچون وابسته بودن به
يادگيرنده ،وجود واقعيتهاي چندگانه از دنيا ،وابسته بودن به زمينه ،ذهني بودن ،تفسير
شخصي از دنيا بود .نتايج تحليل عاملي نشان داد که برازش الگوي آموزش تفکر انتقادي
به کودکان بر اساس نظريه ساختن گرايي ويگوتسکي در حد مناسبي بوده و الگوي
پيشنهادي بر اساس نظر متخصصان مورد تأييد است .همچنين ،نتايج نشان داد که استفاده
از الگوي آموزش تفکر انتقادي بر اساس نظريه ويگوتسکي منجر به تفاوت معنيدار بين
گروهها در متغير تفکر انتقادي دانشآموزان به ميزان  22درصد شده است .لذا ،بهکارگيري
الگوي آموزش تفکر انتقادي بر اساس نظريه ويگوتسکي منجر به افزايش ميانگين نمرات
شرکتکنندگان گروه آزمايش در تفکر انتقادي نسبت به گروه کنترل شده است .ازاينرو
ميتوان مطرح کرد که آموزش الگوي تفکر انتقادي بر اساس نظريه ويگوتسکي بر تفکر
انتقادي دانشآموزان مؤثر است .اين يافته با يافتههاي چاندرا ( ،)3006مطرودي (،)4260
واز ( ،)3043جوادي ممتاز و همکاران ( ،)4262ويلسون ( ،)3044براون ،هاگ و شواب

4

( )3006و واز و همکاران ( )3044همسويي دارد .در اين راستا ،گلين )3002( 3در
پژوهشي چنين نتيجه گرفت که شرکت دانشجويان در فعاليتهايي همچون تعامل با
اساتيد و همساالن ،زندگي در محوطه دانشگاه و شرکت در باشگاهها و سازمانهاي مرتبط
با دانشگاه منجر به افزايش تفکر انتقادي در آنها ميگردد .ويلسون ( )3044در پژوهشي
نشان داد که استفاده از تکيهگاه سازي بر اساس نظريه ويگوتسکي ،در مقايسه با روشهاي
مرسوم آموزشي ،ميتواند مهارت تفکر انتقادي دانشجويان را تقويت کند .چاندرا ()3006
در پژوهشي اشاره کرد که آموزش تفکر انتقادي بر اساس ديدگاه ويگوتسکي تأثير مثبتي
بر بهبود مهارتهاي تفکر انتقادي دانشآموزان دارد .واز و همکاران ( )3044در پژوهشي
خاطرنشان ساختند که مدل رشدي ويگوتسکي از منطقه مجاور رشد چارچوب با اهميتي
را براي چگونگي رشد تفکر انتقادي دانشآموزان فراهم ساخته و از طريق روشهايي
همچون سکوسازي ،تمرينات حل مسئله ،متون درسي و بحث و پرسش و پاسخ ميتواند
2. Gellin, A.

1. Browne, L., Hough, M., & Schwab, K.
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منجر به بهبود تفکر انتقادي دانشآموزان گردد .براون و همکاران ( )3006در پژوهشي با
بررسي نقش سکوسازي ديدگاه ويگوتسکي در مهارتهاي تفکر انتقادي اشاره کردند که
روشهاي سکوسازي تأثير معنيداري بر بهبود تفکر انتقادي دانشآموزان دارند.
در تبيين اين يافته ميتوان مطرح ساخت که از ديدگاه ويگوتسکي شش عامل کليدي
با محيط اجتماعي با تحول تفکر انتقادي کودکان مرتبط است که عبارتاند از :ارتباط با
همساالن ،ارتباط با مربيان و معلمان ،توانايي نوشتن و صحبت کردن ،نگرش به يادگيري،
اعتمادبهنفس و داشتن ايدههايي نسبت به دانش .4دو روش مختلف سکوسازي در نظريه
ويگوتسکي براي تفکر انتقادي شناسايي شده است .روش اول داربستهاي مادي است
که بهصورت داربستهاي معمولي بوده و شامل کتابهاي درسي ،شبيهسازيهاي
کامپيوتري و استادان آموزشي سنتي هستند .اگرچه اين داربستها براي محتواي يادگيري
مفيد بود ،اما داربستهاي دوم که غيررسمي هستند (مانند گفتگوهاي ميان همساالن و
سخنران) ،با توجه به گزارش شرکتکنندگان ،بهترين فرصتها را در اختيار توسعه تفکر
انتقادي قرار ميدهند (براون و همکاران .)3006 ،واز ( )3043در پژوهشي با بررسي تأثير
آموزش تفکر انتقادي با توجه به رويکرد ويگوتسکي خاطرنشان ساخت که عواملي
همچون يادگيري متقابل ،حرکت در مسير منطقه مجاور رشد ،ماهيت هيجاني منطقه
مجاور رشد ،سکوسازي براي تفکر انتقادي ،سکوسازي هيجاني ،ماهيت پويا و زمانبندي
سکوسازي در منطقه مجاور رشد و سکوسازي هاي رسمي و غيررسمي در رشد تفکر
انتقادي دانشآموزان درگير هستند.
در توجيه يافتههاي پژوهش ميتوان اشاره کرد که تحول تفکر انتقادي با توجه به
رويکرد ويگوتسکي از فرايندهاي اجتماعي و تعاملي نشأت ميگيرد و توسعه روابط
مثبت بين معلم و همساالن مهارتهاي تفکر انتقادي را افزايش ميدهد .تفکر انتقادي از
طريق سکوسازي پژوهشي نيز توسعه پيدا ميکند (انجام فعاليتهاي پژوهشي توسط
دانشآموزان) و استفاده از فرايندهاي زباني همچون نوشتن ،خواندن و غيره از طريق
مطالعه متون درسي ميتواند تأثير آشکاري بر تفکر انتقادي دانشآموزان داشته باشد.
نبود مرحله پيگيري براي بررسي تداوم اثربخشي آموزش تفکر انتقادي بر اساس
نظريهي ساختنگرايي ويگوتسکي از محدوديتهاي اساسي پژوهش بود .پيشنهاد ميشود
1. ideas about knowledge
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پژوهشهاي مشابه اي بر روي دانشآموزان پسر و همچنين ،با طرحهاي پژوهشي داراي
مراحل پيگيري درازمدت بهمنظور ارزيابي اثربخشي الگوي تفکر انتقادي در طول زمان
انجام گيرد .همچنين ،نتايج اين پژوهش نقش معلم در روند تحولي تفکر انتقادي و
اختيارات الزم براي رشد تفکر انتقادي در دانشآموزان را برجسته نمود .بنابراين آموزش
تفکر انتقادي با توجه به رويکرد سازنده گرايي ويگوتسکي و اجراي کارگاههايي در
راستاي آموزش فرايندهاي مؤثر در تفکر انتقادي دانشآموزان براي معلمان ميتواند
تلويحات نظري و کاربردي سودمندي در ارتقاء سطح تفکر دانشآموزان و بهبود
مهارتهاي تفکر انتقادي آنها داشته باشد.
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