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چکیده
پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش منبع کنترل بر تفکر انتقادی دانشآموزان دوم و سوم دبیرسـتان بـر
اساس جنسیت و رشته تحصیلی انجامشده است .آزمودنیهای پژوهش  363نفر از دانش آموزان دختـر
و پسر شهر ساری بودند که با روش نمونهگیری تصادفی انتخابشده بودند .گردآوری دادهها به کمـک
پرسشنامه منبع کنترل و پرسشنامه تفکر انتقادی کالیفرنیا انجام شد .دادههای پژوهش با بهـرهگیـری از
شاخ

های آماری آزمون  tمستقل و تحلیل واریانس دوراهه تحلیل گردیدند .یافتهها نشان دادنـد کـه

بین دانش آموزان دارای منبع کنترل درونی و بیرونی ازنظر تفکر انتقادی تفاوت معنیداری وجود ندارد.
اما بین میزان تفکر انتقادی دانش آموزان رشتههای علوم انسانی ،ریاضی و علوم تجربـی تفـاوت معنـی
داری وجود دارد.
واژگان کلیدی :منبع کنترل ،تفکر انتقادی

*0کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی
** 2دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی
 ***3دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی
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مقدمه
یکی از ویژگیهای اساسی انسان آگاهی از رفتار خود و برخورداری از نیروی تفکـر اسـت.
تفکر ازجمله موضوعاتی است که از دیرباز ذهـن اندیشـمندان را بـه خـود مشـغول داشـته
است؛ زیرا آنها مـی دانسـتند کـه انسـان فرهنـگ و تمـدن خـویش را مـدیون تفکـر اسـت
(عسگری .)0326،انسان میتواند در برخورد بـا مسـائل گونـاگون از نیـروی تفکـر اسـتفاده
نماید (شریعتمداری .) 0331،تفکـر بـه معنـای جسـتجوی شـعور و آگـاهی اسـت .عـدهای
معتقدند که تفکر به شکلهای متفاوتی مانند تفکر منطقی ،شهودی ،خـالق و انتقـادی بـروز
میکند (عسگری .)0326،توجه به تفکر انتقادی در آموزشوپرورش یک موضـوع جدیـدی
نیست و منشأ آن به مکتب افالطون برمیگـردد و بـهعنـوان یـک فعالیـت مثبـت ،فرآینـدی
ضروری برای رشد هر جامعه و سازمان به شمار میآید .رشد و پرورش مهارتهای فکـری
دانشآموزان همیشه یک مسئله پیچیده در آموزش بوده است ،ولی امروزه حالت بحرانـی بـه
خود گرفته است .روسو 3معتقد است که انباشتن مغزها با اطالعات و حقایق محض ،اتـالف
هزینهها ،ضایع نمودن استعدادها و تلف کردن وقت نسل جوان یک جامعـه اسـت .وی مـی
گوید که بهجای انتقال اطالعات باید به گسترش و تقویت قوای ذهنی افـراد پرداختـه شـود
(کوئن .)2111،3ازآنجاییکه آینده جوامع بهدست انسانها ساخته میشـود ،هـدف و رسـالت
اصلی تعلیم و تربیت را باید در انسانسازی جستجو کرد .تفکـر انتقـادی شناسـایی اسـتدالل
های غلط و پرهیز از تناقضات و مفروضات اظهارشده و نشده در بحثهـای دیگـران ،عـدم
هیجان عاطفی در هنگـام روبـرو شـدن بـا مسـئله یـا عـدم تعـادل اسـت (مـایرز ،0ترجمـه
ابیلی.)0323،
تفکر انتقادی نقد کردن صرف نیست (وینینگهام و پروسر .)2110،0قابلذکر است کـه منظـور
از تفکر انتقادی نگاه گلهمندانه و شکایتآمیز نیست ،بلکه نگاه تیزبینانـه اسـت .تعریفـی کـه
انجمن روانشناسی آمریکا( )0111ارائه کرده ،این است :ما تفکر انتقـادی را ایـنگونـه درک
میکنیم که باید قضاوت خودساخته و هدفمندی باشد که منجر به تفسیر ،تحلیـل ،ارزیـابی و
استنباط شود (جانسون .)2112،2منبع کنتـرل نیـز ازجملـه ویژگـیهـای عـاطفی اسـت کـه
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میتواند نقش زیادی را در فرآیند آموزش ایفـا نمایـد .ایـن ویژگـی در چگونـه یـادگرفتن،
چگونه فکر کردن و چگونه ارزیابی کردن امور و پدیدهها میتواند اثرگذار باشد .راتر 3بـرای
اینکه تفاوتهای شخصیت موجود در عقاید ما نسبت به منبع تقویتمان را تبیین کنـد ،مفهـوم
منبــع کنتــرل را معرفــی کــرد کــه شــکلی از انتظــار تعم ـیمیافتــه اســت (ســهرابی.)0323،
لفکرت )0136(3منبع کنترل را بهصورت ذیل تعریف میکنـد" :منبـع دریـافتی یعنـی انتظـار
کلی کنترل درونی مقابل کنترل بیرونی میباشد ".مطالعات نشان میدهد کـه کودکـان وقتـی
بزرگتر میشوند ،به جهتگیری درونی بیشتری دست مییابند (میلگرام .)0330،0منبع کنتـرل
میتواند تغییر یابد و تااندازهای به نوع فعالیتها یا موقعیت خا

بستگی دارد .بررسی آثـار

منبع کنترل ،به پیشرفت در منبع کنترل توجه میشود یـا دانـشآمـوز ممکـن اسـت درزمینـۀ
درسی منبع کنترل درونی داشته باشد و موفقیتهای خود را به توانایی تحصیلی بـاال نسـبت
دهد ،اگر دانشآموز ،مهارتهای اطمینان بخشی را بهعنوانمثال در رشـتهی ورزشـی جدیـد
در خود کشف کند ،ممکن است یک منبع کنترل درونی نیـز در آن ورزش بـروز کنـد .البتـه
این منبع کنترل به دیگر روشها قابلتعمیم نیست (کدیور .)0320،شواهد نشان میدهـد کـه
منبع کنترل در کودکی آموخته میشود و بـهطـور مسـتقیم بـه رفتـار والـدین مربـوط اسـت
(شولتز .)0122،6منبع کنترل در چارچوب نظریه شخصیت یادگیری اجتماعی راتر پایهریـزی
شده است .چه چیزی تعیینکننده موفقیت یا شکست فـرد دررسـیدن بـه هـدفی کـه بـرای
بهدست آوردن آن تالش میکند ،میباشد؟ فرض نظریه یادگیری اجتماعی بر این مبنا اسـت
که عوامل محیطی و فرآیندهای درونی مشترکاً رفتار را کنترل میکنند و این نظریـه انسـان را
عنصری فعال میداند که به حلمسئله میپردازد ،هوشمند است ،دارای انتظـارات و صـاحب
کنترل درونی است ،اما درعینحال به موقعیتهای محیطـی حسـاس اسـت و از آنهـا تـأثیر
میپذیرد (کیخانی و علیاصغر.)0326 ،
منبع کنترل درونی -بیرونی
یکی از جنبههای اصلی سیستم راتر عقیده افراد درباره منابع کنترل ،تقویت است .ادراک
افراد از یک حادثه بهعنوان تقویتکننده رفتار متفاوت است .این تفاوتهـای فـردی در
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باور به منبع کنترل اولین بار در سال ( )0166تحت عنوان منبع کنترل درونـی و بیرونـی
مطرح شد و افراد ازلحاظ منبـع کنتـرل بـه دودسـته تقسـیم کـرد( :الـف) منبـع کنتـرل
درونی -3افرادی که منبع کنترل درونی دارند چنین میاندیشند که تقویـت رفتارهایشـان
بیشتر ناشی از رفتارها و خصوصیات خودشان است( .ب) منبع کنترل بیرونی -2افـرادی
که منبع کنترل بیرونی دارند چنین میاندیشند که تقویت رفتارهایشان ناشـی از شـانس،
تصادف ،تقدیر یا نیروهای محیطی و غیرقابلپیشبینی است نه از خصوصیات خودشان.
منبع کنترل درونی و بیرونی از عوامل تفاوتهای فردی به شمار میرود .راتر معتقد اسـت
که وقتی میگوییم فردی دارای منبع کنترل درونی یا بیرونی است به صفت یا سنخ 0اشـاره
نمیکنیم ،بلکه چنین فرض میشود که منبع کنترل بر یک پیوستار واحد قرار دارد و بیشتر
افراد در حد وسط این پیوستار قرار دارند (عبدی فرد .)0333،حجـم زیـادی از مطالعـات
نشان میدهد اعتماد به کنترل درونی اساساً در خانوادههـایی آموختـه مـیشـود کـه در آن
والدین صمیمی و پشتیبان کودکان هستند ،آنها را به خاطر پیشرفت در کارهایشان تشـویق
میکنند و سعی نمیکنند که بر آنها کنترل مستبدانهای داشته باشند .عقایـد کنتـرل بیرونـی
احتماالً توسط کودکان پرورشیافته در خانههـایی اسـت کـه فاقـد نقـش مـرد بزرگسـال
بودهاند .دیوید و اسمیت 2نشان دادهاند که بزرگساالنی کـه دوران کـودکی آنهـا سرشـار از
رویدادهای آسیبزا و دردناک نظیـر از دسـت دادن یکـی از والدین،جـدایی از والـدین و
بستری شدن یکی از آنها در بیمارستان ،زلزله و آتشسوزی بوده است ،بیشتر واجـد منبـع
کنترل بیرونی میباشند .بهطورکلی تحقیقات بیانگر این واقعیت هستند که شکلگیری منبع
کنترل به رفتارهای والدین و اعضای خانواده ،دوستان ،معلمان و رویدادهایی کـه افـراد بـا
آن مواجهاند و چگونگی برخورد با این رویدادها بستگی دارد (عبدی فرد.)0333،
پیآمدها و کانون کنترل
بهداشت جسمانی :افراد درونی ازنظر جسمی سالمترند .آنان مستعد داشـتن فشـارخون
پایینتر و حملههای قلبی کمتری هستند و اگر دچـار حملـه قلبـی شـوند ،بـا کارکنـان
بیمارستان بیشتر همکاری میکنند و احتماالً زودتـر از بیمـاران بیرونـی ،از بیمارسـتان
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میشوند .آنها نسبت به بهداشت خود محتاطترند و بهاحتمال بسیار در مقایسـه

با بیرونیها هنگام نشستن در اتومبیل بیشتر از کمربند ایمنی استفاده میکنند ،بیشـتر بـه
ورزش میپردازند و بیشتر سیگار را ترک میکنند (شولتز.)0331،
سالمتروانی و هیجانات منفی :شواهدی در دست است که نشان میدهد افـراد درونـی
از بهداشت روانی بهتری برخوردارند .آنان کمتر دچار مسائل هیجانی میشـوند و کمتـر
به الکل روی میآورند ،آنان بین همساالن خود محبوب هستند و در موقعیتهایی که از
میان شقوق مختلف باید دست به انتخـاب بزننـد ،احسـاس انتخـاب شخصـی بیشـتری
دارند .آنان کمتر دچار اضطراب و نشانههای روانپزشکی میشوند .اما بیرونیها عصبی،
تحریکپذیر ،مملو از کینه ،بیاعتماد و افسرده هستند و عزتنفس پایینی دارند .آنها دنیا
را خصمانه و خطرناک میبینند و معتقدند که برای تغییر دادن اوضـاع ،کـاری از دسـت
آنها برنمیآید .آنها همیشه در دریایی از دلسردیها غوطه میخورند و معتقدند که نمـی
توانند هیچ رویداد شادیآوری ایجاد کنند (گنجی.)0321،
موفقیت و شکست :وقتی فردی بسیار درونی در آزمونی نمره کمی میگیرد ،مـیگویـد:
"من بهاندازه کافی باهوش نیستم تا از عهده این آزمون برآیم ،من قـدرت ذهنـی الزم را
برای این آزمون ندارم" .فردی با کانون درونی غیر افراطی مـیگویـد" :چـون بـهانـدازه
کافی مطالعه نکردم ،شکست خوردم" .تفسیر فرد از این رویداد بر عواملی متمرکز است
که مربوط به او هستند و بنابراین میتوانـد آنهـا را کنتـرل کنـد" (مـک گـراو.)2110،3
درونیها در مدرسه و در آزمون پیشرفتتحصیلی نمرات باالتری میگیرند .آنهـا تمایـل
دارند راهبردهای خوب را نگهدارند و راهبردهایی را که با شکست روبـهرو مـیشـوند،
کنار بگذارند .راتر از این مشاهده شگفتزده شد که افراد درونی بعـد از شکسـتهـای
مکرر انتظارات خود را کاهش ندادند .اما افراد بیرونی طبق مشاهدات راتر حتـی بعـد از
تجربه کردن موفقیت ،احساس کنترل شخصی خود را افـزایش ندادنـد .آنـان پیامـدهای
موفقیتآمیز خود را بهصورت شانس یا تصادف توجیه کردند(فیسـت و فیسـت.)0323،
بیرونیها با این خطر روبهرو هستند که حتی پس از موفقیت روش خود را تغییر دهنـد
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و روشی را نگهدارند که شکستخـورده درسـت مثـل ایـن اسـت کـه آنهـا بـه خـود
می گویند" :خوب ،این روش این بـار موفقیـتآمیـز نبـوده اسـت ،احتمـاالً دفعـه بعـد
موفقیتآمیز خواهد بود" .گفته میشود که بیرونیها از خطای ادراکی شـرطبنـدی رنـج
میبرند ،مثالً اگر کسی ده بار متوالی یک سکه را به هوا بیندازد و هر ده بار شـیر بیایـد
بار یازدهم خواهد گفت که این بار خط خواهد آمد .درحالیکـه افـراد تیـپ درونـی از
خود خواهند پرسید که نکند هر دو طرف سـکه شـیر باشـد (مشـاور مدرسـه،

،21

شماره .)02
تفکر انتقادی
تاریخچهی تفکر انتقادی به دوران قبل از میالد میرسد .منشأ مطرح کردن تفکر انتقادی
برای اولین بار در اندیشهی سقراط ظاهر گشت .سقراط به حدی برای تفکـر انتقـادی و
نقش آن در زندگی اهمیت قائل بود که شـعار معـروف خـود را بـر آن اسـاس عرضـه
میکند" :زندگی ارزیابی نشده ارزش زیستن ندارد" .بیر 2تفکر انتقـادی را بـه قضـاوت
های مستدل رسیدن میداند (به نقل از هاشـمیان نـژاد .)0321،مـایرز تفکـر انتقـادی را
فرآیند منظم ،هوشمندانه ،فعاالنه و ماهر در مفهومسازی ،کاربرد ،تجزیهوتحلیل ،ترکیب،
ارزشیابی اطالعات جمعآوریشده یـا پدیـد آمـده از طریـق مشـاهده ،تجربـه ،تفکـر و
استدالل میداند .او عامل اصلی در تفکر انتقادی را توانایی طرح پرسشهـای مربـوط و
نقد سو بررسی راهحلها بدون مطرح نمودن جایگزینها معرفی میکند (مایرز.)0323 ،
دانشآموزان برای حلمسئله ای پیچیده باید اطالعات حاصل از منـابع مختلـف را بـاهم
تلفیق کنند ،دیدگاههای مختلف را موردبررسی قرار دهند ،فرضیههای مختلف بسـازند و
به آزمایش بگذارند و سرانجام به صورتی منتقدانه قضاوت کنند (شعبانی .)0322،تفکـر
انتقادی بیش از نقد کردن و هر فعالیت ذهنی دیگر هدفمنـد اسـت ،البتـه گـاهی تفکـر
انتقادی این دو مورد را نیز شامل میشود .تفکر انتقادی فرآیندی است که بهموجـب آن
نظرات ،اطالعات و منابعی را که آن اطالعات را فـراهم مـیکنـد و بـهطـور منسـجم و
منطقی آنها را نظم میبخشد ،با عقاید و اطالعات دیگر مرتبط میسازد ،منـابع دیگـر را
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در نظر میگیرد و برای مفاهیم حتمی آنها را مـورد ارزیـابی قـرار مـیدهـد (آنـدولینا،3
 .)2110تفکر انتقادی ،فرآیندی است هدفمند و قضاوتی اسـت خـودگردان کـه منجـر بـه
تفسیر ،تحلیل ،ارزشیابی و استنباط میشود(  .)0111،A.P.Aتفکر انتقادی هـدف عمـدهی
تعلیم و تربیت و نتیجۀ مطلوب رشتههای خا

میباشد (واتسون و گلیزر.)0121 ،3

پرورشکاران در همۀ سطوح عالقهمندند تا به دانشآموزان کمک کنند که تفکـر انتقـادی
را یاد بگیرند و این هدف اصلی است( .مایرز ،واتسون ،گلیزر .)0121 ،تفکر انتقادی بـه
ما این امکان را میدهد که یک شهروند مسئول باشیم و در امور جامعـه دخالـت داشـته
باشیم نه اینکه فقط یک مصرفکننده باشیم ( شریعتمداری .)0332 ،تفکر انتقـادی یـک
فرآیند شناختی است که فرد در طی آن با بررسی دالیل و تجزیـهوتحلیـل اطالعـات در
دسترس و نتیجهگیری از آنها به قضاوت و تصمیمگیـری مـیپـردازد ( برونـر.)0123،0
عدم توانایی در تجزیهوتحلیل و قضاوتهای مستدل و مستقل ،به افراد فـار التحصـیلی
میانجامد که نمیتوانند بهعنوان فردی با عملکرد کامـل و آگاهانـه در جامعـه و جهـان
ایفای نقش کنند .بنابراین ،باید نقش مراکز آموزشی بهعنوان مخزن اطالعـات ،دبیـران و
اساتید بـهعنـوان سـخنران و انتقـالدهنـدۀ اطالعـات تغییـر یابنـد .و دانـش آمـوزان و
دانشجویان بهجای اینکه صرفاً به کسب و حفت اطالعات بپردازند مهارت خویش را در
تفکر و استدالل افزایش داده و پس از پردازش اطالعات آنها را بـه کاربندنـد( شـعبانی،
 .)0331مدارس نباید با دانشآموزان خود بهعنوان گیرندگان غیرفعال و خاموشی رفتـار
کنند که تنها یادگیری به آنها تحمیل میشود .پاول 0میگوید" :اگر مـا دانـش آمـوزان و
دانش جویانی را فار التحصیل کنیم که بهعنوان متفکر عمل کنند به موفقیت بزرگـی در
مدارس رسیدهایم" (الدر.)0112 ،2
نیاز به تفکر انتقادی
تفکر انتقادی هدف عمدۀ تعلیم و تربیـت و نتیجـهی مطلـوب رشـتههـای خـا

اسـت.

پرورشکاران8در همهی سطوح عالقهمندند تا به دانش آموزان کمک کنند که تفکر انتقـادی
را یاد بگیرند و این هدف اصلی در تعلیم و تربیت میباشد .تفکر انتقادی نقـش مهمـی را
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در حرفههایی ایفا میکند که در آنها تفکر تحلیلی و دقیق ،بخش ضروری یک حرفـه را
تشکیل میدهد ( .واتسون ،گلیـزر )0121 ،توانـایی افـراد بـرای انجـام کـار یـا همـهی
خصوصیاتی که در ذیل میآیند باید در نظر گرفته شود :شناسایی موضـوعات و اصـول
در استدالل ،شناسایی روابط مهم ،استنباط صحیح از دادهها ،استنتاج نتایج از اطالعات و
دادهها ،تفسیر نتایج ،اینکه بر اساس اطالعات دادهشده درست هستند یـا نـه و ارزیـابی
شواهد و منابع ،توانایی استدالل صوری از طریق دادن تمرینها و تکـالیف بـرای پاسـخ
دادن سنجیده میشود .اما به نظر میرسد که تفکر انتقادی بر توانایی افراد برای تعبیـر و
ارزیابی و قضاوت آگاهانـه دربـارهی کیفیـت اسـتدالالت ،دادههـا و نتـایج مـیپـردازد
(فرناندو .)2116 ،3آیا گرایشها و نگرشهای ما نسبت به مسائل و امور پیرامونمان نیـاز
به ارزیابی دارد؟ آیا اندیشهها و عقاید ما در مورد خود یا دیگران یا محـیط بایـد مـورد
ارزیابی قرار گیرند؟
"حیات ارزیابی نشده ارزش زیستن ندارد".
جملهای است از سقراط که برای نخستین بار بـه اهمیـت و نقـش ارزیـابی و انتقـاد در
زندگی انسانی چه به جنبهی فردی و چه بـه جنبـهی اجتمـاعی توجـه مـیکنـد .کلمـۀ
( (criticalاز واژه یونانی ) )criticبه معنای سـؤال کـردن ،معنـی دادن و تحلیـل کـردن
گرفتهشده است و درواقع با استفاده از این سه فرآیند که افکار خود و دیگران و امـور و
پدیدههای محیط اطرافمان را بررسی کرده و بر اسـاس آن بهتـرین تصـمیمگیـریهـا را
انجام دهیم .شرح دیگری از این مفهوم به معنای منطقـی بـودن ،مـؤثر بـودن و مسـئول
بودن مهارتهایی از تفکر است که بر تصمیمگیریها ،اعتقادات و اعمال تأثیر میگذارد.
به همین دلیل است که تفکر انتقادی میتواند نقش اصالحکننده و توسعهدهنـده نسـبت
به کیفیت و ماهیت تفکر افراد در مواجهه با مسـائل پیرامـون آنهـا را ایفـا نمایـد .تفکـر
انتقادی به شخ

کمک میکند تا بتوانـد در حیطـۀ گسـتردهی مسـائل پیرامـون خـود

تصمیم بگیرد که چهکاری الزم است انجام دهد.
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تفکر انتقادی به ما این امکان را میدهد که یک شهروند مسئول باشیم و در امور جامعـه
دخالت داشته باشیم نه اینکه فقط یک مصرفکننده باشیم .تفکـر انتقـادی یـک فرآینـد
شناختی است که فرد در طی آن با بررسی دالیل و تجزیهوتحلیل اطالعات در دسـترس
و نتیجهگیری از آنها به قضاوت و تصمیمگیری میپردازد .بهعبارتدیگر تفکـر انتقـادی
یک فرآیند قضاوت خودتنظیم و هدفدار است که سبب حل مشکالت و تصمیمگیـری
مناسب در فرد میشود (فاشین ،0113 ،0به نقل از عسگری .)0326 ،ایـن در حـالی اسـت
که روشهای متداول آموزشی ،افرادی با اطالعات نظری فراوان تحویل جامعـه مـیدهنـد
که از حل کوچکترین مسائل جامعه در آینده عاجز میباشند .بهطوریکه گاه حتی بخـش
اندکی از ایـن اطالعـات را بـه یـاد نیـاورده و یـا در صـورت یـادآوری ،ایـن اطالعـات
منسوخشده بهحساب میآید .بهعبارتدیگر روش آموزش سنتی در بیشتر مواقع مخلـوطی
از اطالعات و مفاهیم را به دانشآمـوزان ارائـه مـیدهـد ،امـا آنـان را در تجزیـهوتحلیـل،
اولویتبندی و سازماندهی دانش نوظهور کـه الزمـهی تفکـر انتقـادی بـوده و منجـر بـه
یادگیری مؤثر و بامعنی خواهد گشت ،به حال خود میگذارد (عطااللهی.)0330 ،
عدم توانایی در تجزیهوتحلیل و قضاوتهای مستدل و مستقل ،به افراد فـار التحصـیلی
میانجامد که نمیتوانند بهعنوان فردی با عملکرد کامـل و آگاهانـه در جامعـه و جهـان
ایفای نقش کنند .دامن 0اخطار میدهد که مدارس نباید با دانشآمـوزان خـود بـهعنـوان
گیرندگان غیرفعال و خاموشی رفتار کنند که تنها یادگیری به آنها تحمیل میشود .پـاول
میگوید :اگر ما دانش آموزان و دانشجویانی را فار التحصیل کنیم کـه بـهعنـوان متفکـر
عمل کنند به موفقیت بزرگی در مدارس رسیدهایم ( الدر  ،پاول ،0112،نقل از عسگری،
 .)0326پیاژه 7میگوید :مهمترین هدف آموزش ،تفکر است .بنابراین با اسکینر 8در ایـن

1. Fasion
2. Piajet
3. B.F.Skinner
4.Noris
5. Ennis
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گفتهاش موافق است که "آموزش چیزی است که بهجا میمانـد .وقتـی بشـر همـهی آن
چیزهایی را که یاد گرفته بود به فراموشی میسپارد .دانش آموزان کمتری حتی یکـی یـا
دو سال بعد از ترک مدرسه یا دانشکده میتوانند در امتحانات نهاییشان موفـق شـوند (
فرناندو .)2116،یک فرد تحصیلکرده ایدئال ،میتواند در تصمیمگیریهای مهم مسـتقل
عمل کند ،به حقوق و استقالل دیگران احترام بگذارد و نهتنها به دنبال اطالعات واقعـی
باشد ،بلکه درک کند چرا آنها اینگونه اند" این فلسفه آموزش که نشان میدهد آموزش
باید شخصیت افراد و روش زندگی آنان را تغییر شکل دهـد ،تفکـر انتقـادی را ایـدئال
آموزشی میداند (نوریز ،3انیس ،0121 ،0به نقل از فرناندو .)2116،اهداف غـائی و کلـی
تعلیم و تربیت ،ناگزیر باید تغییر یابد زیرا سخنرانی به عنوان روش غالـب ،در بسـیاری
از مراکز آموزشی ،باعث ترویج سبک انفعالی تعلیم و تربیت میشـوند کـه در آن تفکـر
انتقادی یا فقط بهطور حتمی آموزش داده میشود و یا هرگز یاد داده نمیشود .بنابراین،
باید نقش مراکز آموزشی به عنوان مخزن اطالعات ،دبیران و اساتید به عنوان سـخنران و
انتقالدهندهی اطالعات ،تغییر نماید و دانش آموزان و دانشجویان بهجـای اینکـه صـرفاً
به کسب و حفت اطالعات بپردازند ،مهارت خویش را در تفکر و استدالل افـزایش داده
و پس از پردازش اطالعات ،آنها را به کاربندند (شعبانی و مهرمحمدی.)0331 ،
نظریههای یادگیری همسو با تفکر انتقادی
نظریهی شناختی :نظریهپردازان شناختی به دانش آموزان در فرآینـد یـادگیری همچـون
پردازش کنندگان فعال اطالعات مینگرند ،کسانی که تجربه میکنند و برای حل مسـائل
به جستجوی اطالعات میپردازند ،در ساختار ذهن خود آنچه را که بـرای حـل مسـائل
جدید مفید تشخی

میدهند به کار میگیرند ،بجای اینکه بهطور انفعـالی تحـت تـأثیر

محیط قرار گیرند فعاالنه انتخاب ،تمرین توجه یا چشمپوشی میکننـد .بـه همـین دلیـل
شناخت گرایـان موقعیـت یـادگیری را یکـی از مهمتـرین عوامـل در فرآینـد یـادگیری
میدانند .پیاژه ،تمثیلهای مفیدی را برای تشریح سازماندهی مغز بشـر ارائـه داد .بیـنش
اینکه جوانان چگونه مشکالت پیچیده را حل میکنند ،چشمانداز مفیدی را برای تفکـر
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دربارهی تعلیم و تربیت روشها و متون تفکر انتقادی ارائـه مـیدهـد( مـایرز  ،ترجمـه
فراهانی، 0336 ،

.) 21

در نظریهی رشد یا تحول شناختی پیاژه کنش متقابل و یا تعامـل میـان موجـود زنـده و
محیطی که در آن زندگی میکند نقش زیر بنایی دارد .زندگی بـه نظـر پیـاژه عـالوه بـر
نظریههای شناختی ،رویکردهای فراشناختی نیز از تقویت و پـرورش تفکـر انتقـادی در
فرآیند آموزش حمایت میکنند.
از دید شناختی ،دانشآموز باید بر فرآیندهای ذهنی خود نظـارتی فعـال داشـته باشـد و
0

فعالیتهای ذهنی خود را تنظیم و بازسازی کند .در تفکر فراشناختی "دانـش شـرطی "
که یکی از عناصر مهم فراشناخت است جزء اجزای تفکر انتقادی در برنامهریزی درسی
قلمداد شده است (مارزانو ،0122،2ترجمه احقر .)0320 ،حتی برخی بر این باورنـد کـه
تواناییها و مهارتهای شناختی و فراشناختی در حدود سنین پنجتا هفتسالگی شـروع
به رشـد مـیکنـد و در تعـداد زیـادی از دانـش آمـوزان از رشـد قابـلمالحظـهای نیـز
برخوردارند .نظریهی رشد شناختی پیاژه به رشد فرآیندهای تفکـر در میـان بچـههـا بـه
تجزیه وتحلیل میپردازد.چهار مرحلهی رشد شناختی دارای سازمان منسجم تفکر اسـت
که در هر مرحله از رشد قبل از اینکـه کـودک بـه مرحلـهی دیگـر پـای بگـذارد  ،رخ
میدهد .استدالل انتزاعی ،حلمسئله و رشد ذهن در طـی درون سـازی و بـرون سـازی
اتفاق میافتد (فرناندو.)2116،
نظریه ساختگرایی

7

یکی دیگر از نظریههای حامی تفکر انتقادی ،نظریهی ساختگرایی است که خود ریشـه
در تفکــر شــناختی دارد .پایــههــای فلســفی چنــین رویکــردی بــر اصــل خطاپــذیری
معرفتشناختی استوار است .بر اساس چنین نگرشی تمام معرفتهای بشـری بـه دلیـل
1. conditional knowledge
2. Marazano
3. Constructivism theory
4. Zahorik
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محدودیت و نسـبی بـودن ادراک انسـان خطاپذیرنـد (شـعبانی و مهرمحمـدی.)0331 ،
معرفت ساختهی ذهن انسان است .معرفت مجموعهای از حقایق ،مفاهیم یا قـوانینی کـه
انتظار میرود کشف شوند نیست .آن چیزی نیسـت کـه خـارج از فـرد و مسـتقل از او
وجود داشته باشد .انسان ،خالق و سازندهی معرفت در فرآیند تجربه اسـت؛ بـه همـین
دلیل تخمینیاند و قطعیت ندارنـد .سـاختگرایـان نیـز همچـون روانشناسـان شـناختی
یادگیری را یک فرآیند ادراک حاصل از تجربه میدانند و معتقدند که مجریان برنامههای
درسی باید موقعیتی فراهم سازند که در آن دانش آموزان از طریق مباحثهی استداللی که
عمــل تعامــل و تحلیــل را تســریع و تســهیل مــیکنــد ،بــه تفکــر انتقــادی بپردازنــد
(زاهوریک ،0110،3نقل از فرناندو.)2116،
آنان نیز مانند شناخت گرایان به مهارتهای سطح باالی تفکر توجه دارند و معتقدند که
درک و فهم تجربه جدید بسیار تحت تأثیر معرفـت قبلـی دانـش آمـوزان قـرار دارد.بـه
همین دلیل در تمام موقعیتهای یاددهی -یادگیری سطح اشتراک معنای معلم و شـاگرد
را عامل تعیینکنندهی میزان یادگیری و یادگیری را حاصل تجربه و تعامل فرد با محـیط
میدانند .درنتیجه به معلمان توصیه میکنند که دانش آموزان را در مباحثههای اسـتداللی
که عمل تعامل و تحلیل را تسهیل مـیکننـد  ،درگیـر نماینـد.بحث و اسـتدالل جایگـاه
چندانی در کالس ندارد .هدف سؤالها بههیچوجه تحریک تفکر دانـش آمـوزان نیسـت
این سؤال مواجهاند که چگونه میتوان از دانش آموزان منفعـل  ،شـاگردانی فعـال و بـا
بینش علمی و تفکر انتقادی تربیت کرد؟ اصوالً تفکر انتقادی چیست و چگونه پـرورش
مییابد؟ مدارس چگونه باید فرصتهایی را فراهم کنند تا دانش آموزان بتوانند مطالـب
آموختهشده را به موقعیتهای جدید انتقال دهند؟ چه روشی را باید در فرآیند آمـوزش
پــیش گرفــت تــا دانــش آمــوزان روش اندیشــیدن  ،تحلیــل و قضــاوت درســت را
بیاموزند؟متخصصان تعلیم و تربیت معتقدند که مدارس عالوه بر مهارتهـای سـهگانـۀ
خواندن ،نوشـتن و حسـاب کـردن ،شایسـتگی بـهکـارگیری حقـایق علمـی را نیـز بـه
دانشآموزان بیاموزند .بهکارگیری حقایق علمی ارتباط مستقیم با تفکر و نحوۀ اندیشیدن
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و قضاوت دانش آموزان دارد .معلمان باید دربارۀ نقش خود فکـر کننـد و فعالیـتهـای
خود را بر آموزش مهارتهایی متمرکز سازند که موجب پرورش تفکـر انتقـادی دانـش
آموزان شود (شعبانی ،مهر محمدی.)0331،
تفکر انتقادی از دیدگاه جامعهشناختی
تعلیم و تربیت از دیدگاه جامعهشناختی یعنی آماده شدن فـرد بـرای زنـدگی اجتمـاعی.
دیویی تعلیم و تربیت را در مفهوم وسیع آن وسیلهای بـرای ادامـهی زنـدگی اجتمـاعی
برمیشمرد .جوامع کنونی به عنوان محیطی بـرای بشـر امـروزه دائمـاً در حـال تغییـر و
تحول می باشد .نظام تعلیم و تربیت باید نظامی پیشرو و تأثیرگذار باشـد .حقیقـت ایـن
است که نظام تعلیم و تربیت را به سبب آنکه با انسانها و پرورش و تعالی آنها سروکار
دارد ،نمیتوان یک نظام فرعی دانست بلکه این نظام با پـرورش انسـانهـای فرهیختـه،
جزئی است که نهتنها با آهنگ تغییرات جامعه بهطور کامل همنوا نخواهد شـد ،بلکـه در
پی آن است که به این تغییرات جهت بخشد .در حقیقـت رسـالت اصـلی هـر نظـام تربیتـی
همین پیشرو بودن آن است نه پیرو بودنش .در بحث از تعلـیم و تربیـت بـر اسـاس دیـدگاه
جامعهشناختی آن با دو مبحث آموزش و پرورش استعماری و آمـوزشوپـرورش آزادکننـده
مواجه هستیم .در مورد اول آموزش ،شیوهای موسوم به تعلیم و تربیت بـانکی را دنبـال مـی
کند ،کـه رونـدی بـرخالف جریـان شـکلگیـری تفکـر انتقـادی اسـت .امـا در مـورد دوم
آموزشوپرورش مبتنی بر تفکر انتقادی است (فریره،0362 ،0

.)00

ضرورت و اهمیت تحقیق
درزمینۀ تفکر انتقادی به موارد زیر میتوان اشاره کرد :الف) تفکر انتقادی یکـی از ابعـاد
اساسی وجود انسان است و پرورش آن سبب رشد آدمی مـیشـود .ب) تفکـر انتقـادی
منطبق با ویژگیهای عقالنی انسان مانند کنجکاوی و ترقیطلبی اسـت .ج) متناسـب بـا
ویژگیهای عصر فرا صنعتی و تغییر و تحـول فزاینـده آن است(هاشـمیان نـژاد.)0321،
ادراک کنترل 2یعنی رفتارها ،اعمالها ،باورها و افکار فرد میتواند در کیفیت زندگی وی
مؤثر باشند .پژوهش حاضر می تواند ازلحاظ نظری باعـث گسـترش آگـاهی و افـزایش
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دانش درزمینۀ منبع کنترل و تفکر انتقـادی شـود و ازلحـاظ کـاربردی نتـایج حاصـل از
پژوهش حاضر میتواند در وزارت آمـوزشوپـرورش و دیگـر فعالیـتهـای آموزشـی
مورداستفاده قرار گیرد و میتوانـد راهبردهـا و راهکارهـایی بـرای بهبـود فعالیـتهـای
یاددهی و یادگیری فراهم سازد .اهمیت پـرداختن بـه ایـن موضـوع در ایـن اسـت کـه
دستاندرکاران آموزشی از تأثیر مهم سبک اسنادی (منبع کنتـرل) آگـاه شـوند و تـالش
نمایند تا با برخورد مناسب و مطلوب از نسبت دادنهای ناسازگار جلوگیری نمایند.
هدف :هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش منبع کنترل بر تفکر انتقادی است.
سؤاالت
 -0آیا بین دانشآموزان دارای منبع کنترل درونی و بیرونی ازنظـر میـزان تفکـر انتقـادی
تفاوت وجود دارد؟
 -2آیا تعامل جنسیت و منبع کنترل دانش آموزان بر میزان تفکر انتقادی آنان اثر دارد؟
 -3آیا تعامل رشته تحصیلی و منبع کنترل دانش آموزان بر میزان تفکر انتقادی آنان تأثیر
دارد؟
روش
در این تحقیق با توجه به اینکه هدف آن بررسی نقـش منبـع کنتـرل بـر تفکـر انتقـادی
میباشد از روش علّی -مقایسهای استفادهشده است.
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری
جامعهی آماری ،دانشآموزان سال دوم و سوم متوسطه دبیرستانهای شـهر سـاری بـود.
بدینصورت که چهار دبیرستان (دو مدرسهی دخترانه و دو مدرسهی پسـرانه) بـا روش
نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شدند .حجـم نهـایی نمونـه  363نفـر ( 012نفـر
دختر و  )260نفر پسر بودند.
ابزار پژوهش
دادهها به کمک ابزارهای زیر گردآوری شدند:
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الف) پرسشنامه منبع کنترل راتر .این پرسشنامه دارای  21ماده اسـت کـه هـر مـاده آن
دارای یک جفت سؤال (الف و ب) میباشد .این آزمون ارتباط باهوش و جنسیت ندارد
(کاکاوند .)0320،تنها آزمودنیهایی که نمره  1یا بیشتر بگیرند ،واجد منبع کنترل بیرونی
و آزمودنیهایی که نمره کمتر از  1بگیرنـد ،واجـد منبـع کنتـرل درونـی خواهنـد بـود.
پایایی 0این آزمون با روش کودر-ریچاردسون  1/31محاسبه شد.
ب) پرسشنامه تفکر انتقادی کالیفرنیا .این پرسشـنامه دارای  33پرسـش چندگزینـهای
است .اساس نظری این آزمون بر اندیشه توافقی دلفـی داوران انجمـن فالسـفه آمریکـا
( )A.P.Aنسبت به تفکر انتقادی مبتنی اسـت .یعنـی بـر نظـر  36نفـر از متخصصـان و
نظریهپردازان حوزهی تفکر انتقادی در رشتههای مختلـف اسـت .ایـن مفهـومسـازی از
تفکر انتقادی در یک بررسی ملی توسط مرکز آموزش ،یـادگیری و ارزشـیابی عـالی در
دانشگاه ایالت پنسیلوانیا در آمریکا مورد تأیید قرارگرفته است (فاشین و فاشـین،0112،2
نقل از عسگری) .برای نمره گذاری این آزمون کلید اسـتاندارد وجـود دارد و بـرای هـر
پاسخ درست یک نمره در نظر گرفتهشده است .پایایی این آزمون با اسـتفاده از ضـریب
کودر-یچارد سون از  1/62تا  1/31گزارششده است (عسگری.)0326،
یافتهها
برای تحلیل دادههای پژوهش از تحلیل واریانس دوراهه و آزمون  tمستقل استفاده شـد.
یافتههای مربوط به سؤال اول پژوهش در جدول ارائهشده است .همانطور که مشـاهده
میشود نتایج حاکی از عدم تفاوت معنادار بین دانش آموزان دارای منبع کنترل بیرونی و
درونی ازنظر تفکر انتقادی است.
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جدول  .3شاخصهای آزمون  tبرای آزمون معنیدار بودن میانگینهای نمرههای تفکر
انتقادی دانش آموزان دارای منبع کنترل درونی و بیرونی
آزمونلوینبراییکسانی
یانسها
وار 

شاخصها

n

میانگین

انحرافمعیار


گروهها

منبعکنترلبیرونی
منبعکنترلدرونی

068
800

4/44
4/64

7/256
7/525

Fمقدار
محاسبهشده


0/244

tآزمون

سطح
معنادار
بودن

tمقدار
محاسبهشده


درجه
آزادی

نتیجه

0/844

0/254

460

0/05
<P

یافتههای مربوط به سؤال دوم پژوهش :آزمون این سؤال که (آیا جنسیت و منبـع کنتـرل
دانش آموزان بر میزان تفکر انتقادی آنان نقش دارد؟) نشـان داد کـه تعامـل جنسـیت و
منبع کنترل دانش آموزان بر میزان تفکر انتقادی آنان تفاوت معناداری ندارد و جنسـیت
با منبع کنترل بهصورت تعاملی نمیتوانند تعیینکننده باشند.
فرضهای پژوهش :
H 0 : 1  2  3  4
H1 : 1  2  3  4

جدول .2خالصه شاخصهای توصیفی مربوط به نمرههای منبع کنترل دانش آموزان
جنسیت
دختر
پسر
کل

منبعکنترل

تعداد

میانگین

انحرافمعیار


بیرونی
درونی
کل
بیرونی
درونی
کل
بیرونی
درونی
کل

56
047
054
002
054
765
068
800
468

4/40
4/66
4/20
4/75
4/60
4/42
4/44
4/64
4/52

8/065
7/205
7/404
7/524
7/465
7/504
7/256
7/525
7/640

77

بررسی نقش منبع کنترل بر تفکر انتقادی دانشآموزان...

جدول  .1شاخصهای آزمون تحلیل واریانس دوراهه مربوط به مقایسه میانگین نمرههای
تفکر انتقادی دانش آموزان
شاخ

های آماری

مجموع
مجذورات
نمرهها

متغیرها

درجه
آزادی

میانگین
مجموع

Fنسبت

سطح معنادار
بودن

مجذورات

جنسیت

2/200

0

2/200

منبع کنترل

0/013

0

0/013

جنسیت و منبع کنترل

6/231

0

6/231

خطا

3212/201

301

6/111

کل

33203

363

0/266

1/260

1/030

1/621

1/213

1/330

یافتههای مربوط به سؤال سوم پژوهش (آیا رشته تحصیلی و منبع کنترل دانـش آمـوزان
بر میزان تفکر انتقادی آنان نقش دارد؟) نیز نشان داد که رشته تحصیلی دانش آموزان بـر
میزان تفکر انتقادی آنان تفاوت معناداری دارد .ولی تعامل رشته تحصیلی و منبع کنتـرل
دانش آموزان بر میزان تفکر انتقادی آنان تفاوت معناداری ندارد.
جدول.4خالصه شاخصهای توصیفی مربوط به نمرههای منبع کنترل دانش آموزان
رشته تحصیلی
انسانی

ریاضی

تجربی

کل

منبع کنترل
بیرونی
درونی
کل
بیرونی
درونی
کل
بیرونی
درونی
کل
بیرونی
درونی
کل

تعداد

میانگین

انحرافمعیار

47
90
137
38
87
125
78
123
201
163
300
463

8.40
8.61
8.54
8.97
9.18
9.12
8.21
8.27
8.24
8.44
8.64
8.57

2.716
2.425
2.521
2.573
2.541
2.542
2.862
2.668
2.738
2.756
2.579
2.641
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جدول  .5شاخصهای آزمون تحلیل واریانس دوراهه مربوط به مقایسه میانگین نمرههای
تفکر انتقادی دانش آموزان
منابع تغییرات
رشته تحصیلی
منبع کنترل
رشته تحصیلی و منبع
کنترل
خطا
کل

مجموع

درجه

میانگین مجموع

مجذورات نمرهها

آزادی

مجذورات

32/363

2

2/031

0

1/001

2

3060/613

303

33203

363

23/033
2/031
1/230
6/102

سطح
Fنسبت

معنادار
بودن

3/313

1/130

1/366

1/036

1/131

1/160

بحث و نتیجهگیری
در مورد موضوع پژوهش حاضر تحقیقات بسیار اندکی صورت گرفته است که میتوان به
تحقیــق بیگــز ( )0120و رز )0113( 0و علیونــدی( )0323اشــاره کرد.طبــق نظــر بیگــز
دانشآموزانی که به تفکر انتقادی عالقه ندارند یا آنهایی که انگیـزه درونـی یـا کنجکـاوی
ندارند،احتماالً منبع کنترل بیرونی دارند .بهعبارتدیگر از پیشنهاد کـرد دانـشآمـوزانی کـه
رویکرد ژرفی به مسئله یادگیری دارند ،یعنی آنهایی که انگیزه درونی کنجکـاوی دارنـد و
اغلب بر آنچه یاد میگیرند  ،تعمق میکنند تمایل به منبع کنترل درونی دارند .نتـایجی کـه
از تحقیق علیوندی ( )0323بهدست آمد نشان داد که بین منبع کنترل درونـی و بیرونـی بـا
میزان خالقیت رابطه مثبت وجود دارد و بیان میشـود اگـر دانـشآمـوزی درونـی باشـد،
انتقادیتر میاندیشد و خالقتر میباشد.بررسی حاضر در این راستا و باهدف پاسـخگویی
این سؤاالت انجامشده است .0:آیا بین دانش آموزان دارای منبع کنتـرل درونـی و بیرونـی
ازنظر میزان تفکـر انتقـادی تفـاوت وجـود دارد؟  .2آیـا تعامـل جنسـیت و منبـع کنتـرل
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دانشآموزان بر میزان تفکر انتقادی آنان نقش دارد؟  .3آیا تعامـل رشـته تحصـیلی و منبـع
کنترل دانش آموزان بر میزان تفکر انتقادی آنان نقش دارد؟
هدف این پژوهش بررسی منبع کنترل بـر تفکـر انتقـادی دانـش آمـوزان بـود .یافتـههـای
پژوهش حاضر درزمینۀ بررسی منبع کنترل و تفکر انتقادی بر دانش آمـوزان بـا یافتـههـای
بیگــز( )0120و رز ( )0113در رابطــه بــا تفکــر انتقــادی و منبــع کنتــرل ،نشــان دادنــد
دانشآموزانی که به تفکر انتقادی عالقه ندارند یا آنهایی که انگیـزه درونـی یـا کنجکـاوی
ندارند،احتماالً منبع کنترل بیرونی دارند ،همخوانی ندارد .این تناقض ممکن است به دلیـل
استفاده از روشهای آماری ،ابزارهای مورداستفاده ،نمونه موردبررسـی متفـاوت در سـایر
تحقیقات قابل توجیه باشد .همچنین یافته پژوهشی حاضر مبنی بر تعامل جنسـیت و منبـع
2

کنترل دانش آموزان بر میزان تفکر انتقادی آنان بـا نتـایج پـژوهشهـای رابـی و جـوزف

( )0121و الیور )2110( 3کـه میـزان تفکـر انتقـادی در دختـران و پسـران دارای تفـاوت
معنیداری نمیباشد ،همسو است (نقل از علیوندی.)0323،
همچنین یافته پژوهش حاضر بر تعامل رشته تحصیلی و منبع کنترل دانش آموزان بر میزان
تفکر انتقادی آنان ،تسویی )0111( 3در بررسی ارتباط رشـتههـای مختلـف و تفکـر انتقـادی
دریافت که تفکر انتقادی دانش آموزان علوم انسانی بهطور معنیداری بیشتر از دانش آمـوزان
ریاضی و تجربی است (نقل از علیوندی .)0323،نتایج پژوهش حاضر حـاکی از ایـن اسـت
که منبع کنترل بر تفکر انتقادی دانش آموزان تأثیر معنـیداری نـدارد و تفـاوتی کـه مشـاهده
میشود بین میزان تفکر انتقادی تفکر انتقادی دانش آمـوزان علـوم انسـانی و تجربـی نیـز بـا
یکدیگر تفاوت معنیداری نداشتند که با یافته پژوهش حاضـر همسـو مـیباشـد.نیکوگفتـار
()0321نیز در پژوهش نشان داد که بین مکان کنترل و دانش آموزان رشـته ریاضـی از سـایر
رشتهها میباشد و دانش آمـوزان رشـته ریاضـی سـطح تفکـر انتقـادی بـاالتری نسـبت بـه
رشتههای دیگر دارند.همچنین نتایج تحقیق دباغیان ()0322نشان داد که تفکر انتقـادی دانـش
آموزان سال سوم رشته ریاضی بهطور معنیداری بیشتر از دو رشته دیگر بود.
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تفکر انتقادی دانش آموزان رابطه معناداری وجود ندارد .ولی میزان تفکر انتقادی برحسـب
جنس متفاوت است .دشوار بودن پرسـشنامـه تفکـر انتقـادی و کمبـود منـابع تحقیقـاتی
داخلی و خارجی درزمینۀ موضوع پـژوهش و عـدم تعمـیم از محـدودیتهـای پـژوهش
حاضر به شمار میرود .پیشنهاد میشود به تفکر انتقادی بهمنزله یک ضرورت انکارناپـذیر
در مسائل علوم تربیتی و آموزشوپرورش توجه شود .پرسشنامـهای در حـد درک دانـش
آموزان تدوین شود که بافرهنگ جامعه ایران همخوانی داشته باشـد و تحقیقـات بیشـتری
در رابطه با این موضوع انجام شود.
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