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چكيده
زمينه :تعلیم و تربیت انتقادی بر خردورزی ،نقد و تغییر به عنوان هدفهای ارزشمند آموزشی توجه میکند و سعی دارد شرایط واقعی اجتماعی تربیت
را کشف کند ،به همین سبب به نقادی اندیشه نیازمند است .بررسیهای انجام شده نشان میدهد آموزي تفکرد انتقادی روی خودتنظیمی و اهمالکاری
دانشآموزان مؤثر است .سؤال مورد بررسی این است که آیا تقویت و آموزي تفکر انتقادی روی درونی و بیرونی بودن اهداف انتخابی نیز مؤثر باشد؟
هدف :پژوهش حاضر با هدف ت ثیر آموزي تفکر انتقادی بر جهتگیری درونی و بیرونی هدف دانشآموزان مقطع متوسطه انجام شد .روش :پژوهش
حاضر یك مطالعه نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون و پیگیری با گروه کنترل بود .جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشآموزان مقطع
متوسطه دوم شهر زاهدان تشکیل دادند؛ و نمونه پژوهش شامل  31آزمودنی که به روي نمونهگیری خوشهای مرحلهای تصادفی انتخاب شدند سپس به
طور تصادفی نمونه انتخابی در دو گروه  00نفری گمارده شدند و در پایان بطور تصادفی یك رگوه به عنوان گروه آزمایش و یك گروه به عنوان گروه
کنترل انتخاب گردید .ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه راهبردهای انگیزشی پنتریج و همکاران ( )0110بود .ابتدا افراد هر دو گروه مورد پیشآزمون
قرار گرفتند و سپس آزمودنیهای گروه آزمایش  02جلسه آموزي تفکر انتقادی از طریو پرتکل آموزشی تفکر انتقادی براساس دیدگاههای هایپر فیشر
و مایزر ( )2102آموزي دیدند در حالی که گروه کنترل هیچ مداخلهای را دریافت نکردند .برای تجزیه و تحلیل آماری دادهها از تحلیل کوواریانس
استفاده شد .يافتهها :نتایج نشان داد بین میانگینهای نمرات جهتگیری درونی و بیرونی هدف در گروه آزمایش و کنترل در مرحله پسآزمون تفاوت
معناداری وجود دارد ( .)P<1/10ت ثیر آموزي تفکر انتقادی بر جهتگیری درونی و بیرونی هدف دانشآموزان در مرحله پیگیری تداوم داشته است.
نتيجهگيری :آموزي تفکر انتقادی بر جهتگیری درونی و بیرونی هدف دانشآموزان مؤثر بود .آموزي دانشآموزان برای استفاده مؤثر از تواناییها،
عملکرد آنان را بهبود بخشیده و موجبات تصمیمگیری و اندیشیدن منطقی را در آنان فراهم میسازد .واژه كليدها :تفکر انتقادی ،جهتگیری درونی
هدف ،جهتگیری بیرونی هدف
Background: Critical education focuses on rationality, criticism, and change as valuable educational goals. This view
seeks to discover the true social conditions of education that is why it needs a critique of thought. Aims: The question is
whether reinforcement and training of critical thinking also affect the internalization and externalization of the chosen
goals?. Method: The statistical population of the study consisted of all secondary school students in Zahedan. The
sample consisted of 30 subjects who were selected by random cluster sampling method and randomly divided into two
experimental (n= 15) and control (n= 15) groups. Data collection tool was the motivational strategies questionnaire of
Penrice et al (1991). The subjects in both groups were pre-tested and then the experimental group received 12 sessions
of critical thinking training while the control group did not receive any intervention. Data were analyzed by ANCOVA.
Results: The results showed that there was a significant difference between the mean scores of internal and external
orientation in the experimental and control groups in the post-test (P<0/01). Conclusions: The effect of critical thinking
instruction on the internal and external orientation of the students in the follow-up phase continued. Therefore, critical
thinking training was effective on students' internal and external orientation. Teaching students to make effective use of
their abilities improves their performance and enables them to make rational decisions and think. Key word: Critical
thinking, Inner goal orientation, Outer goal orientation
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به صورت درونی چارچوب گذاری شده بود کاهش داد .فن

از برجستهترین موضوعات در زمینه انگیزي پیشرفت ،موضوع

استینکیست ،ما توس ،لنز و سوانت ( )2118نیز نشان دادند که تعقیب

هدفهای تحصیلی و جهتگیریهای هدف است .به طور کل نظریههای

هدف بیرونی در برابر درونی ت ثیر کاهندهای بر عملکرد تحصیلی و

هدفگرایی به این دلیل به وجود آمدهاند که رفتار پیشرفت را به ویژه

مداومت یادگیرندگان دارد .عالوه بر این آنها معتقدند که چارچوب

در محیطهای آموزشی و در زمینه یادگیری و نیز عملکرد فراگیران در

گذاری بیرونی هدف در مقایسه با چارچوب گذاری درونی هدف به

انجام تکالیف تحصیلی ،تبیین کنند (پینتریچ .)2111 ،جهتگیری

فعالیت تکلیف محور کمتر منجر میشود که در کاهش عملکرد آنها

هدف از مؤثرترین رویکردها در انگیزي است و تلویحات انگیزشی

خود را نشان میدهد.

مهمی در یادگیری و عملکرد دارد .جهتگیری هدف ،شیوه

در نظریههای شناختی ،فراشناخت و ساختگرایی بر اهمیت

ناخودآگاه برخورد فرد با یك تکلیف یادگیری شناخته شده است

آموزي تفکر و ارزشیابی در یاددهی و یادگیری ت کید شده است.

(هافمن ،هوداک  -روساندر ،داتا ،موریس ،کلز .)2102 ،الگوی

روانشناسان تربیتی شکل کاربردی این مهم را در آموزي تفکر انتقادی

یکپارچه از باورها ،اسناد و عواطف فرد که سبب میشود او به شیوههای

میدانند (یارمحمدی واصل ،فرهادی و یعقوبی .)0310 ،تفکر از

مختلف به موقعیتها گرایش پیدا کند ،در آن زمینه به فعالیت بپردازد

دیدگاه جان دیویی ت یید یا تولید واقعیتهای جدید بر اساس

و نهایتاً پاسخی را ارائه دهد .جهتگیری هدف در موقعیت تحصیلی

واقعیتهای موجود و شکلدهی باورهای آینده براساس باورهای

مبین انگیزه فرد از تحصیل است و پاسخهای او را در موقعیتهای

گذشته و حال است (بئر ،0178 ،به نقل از رضوی ،نوشین فرد ،باب

یادگیری تحت ت ثیر قرار میدهد .در واقع جهتگیری هدف رفتار

الحوائجی و محمداسماعیل .)0312 ،افراد در ضمن فعالیتهای فکری،

تحصیلی را جهت میدهد و قادر به تبیین رابطه بین باورهای دانشآموز

مهارتهای هضم دانش جدید و ارزیابی اطالعات انبوه پیش رو را

درباره موفقیت تحصیلی و درگیر شدن و استمرار داشتن در انجام یك

کسب میکنند .با نوع خاصی از تفکر به نام تفکر انتقادی فراگیران

تکلیف یادگیری است (الیوت و مك گریگور.)2110 ،

میتوانند خواندهها ،شنیدهها ،اندیشهها و اعتقادات مختلف را مورد

نوع هدفهایی که افراد بر آنها متمرکز میشوند متفاوت هستند.

قضاوت و ارزشیابی قرار دهند .از نظر جان دیوئی ،ماهیت و ذات این

یك راه برای توصیف این تفاوتها این است که هدفها را درونی یا

نوع تفکر "نقد سازنده" یا "بدبینی سالم و پرهیز از تعجیل در قضاوت"

بیرونی بدانیم (دسی و رایان .)2100 ،بر اساس نظریه خودمختاری

است (سرمد و سیدی.)0312 ،

هدفهای درونی ،مثل کمكهای عامالمنفعه ،سالمتی و رشد شخصی،

افراد باید توانایی تجزیه و تحلیل ،ارزیابی و قضاوت در مورد

میل طبیعی افراد به رشد را منعکس میکنند .در مقابل ،هدفهای

شرایط زندگی خود به منظور تصمیمگیریهای مهم را داشته باشند.

بیرونی ،مثل جذابیت جسمانی ،موفقیت مالی و قدرت یك جهت

توانایی و مهارتهای تفکر انتقادی به فرد اجازه پردازي اطالعات

گیری بیرونی را باعث میشوند و افراد را به سمت رقابتهای بین

محیطی ،استنباط عینی ،ارزیابی مشکالت مشخص و نتیجهگیری بر

فردی ،کسب ت ییدهای مشروط و نشانههای بیرونی ارزشمندی شخصی

اساس انواع متفاوتی از اطالعات را میدهد (کاشانی نیا ،یوسلیانی،

و موفقیت میکشانند (کاسر ،رایان ،کوچمن و شلدون 2111 ،به نقل

حسینی و رضاسلطانی.)2101 ،
«تفکر انتقادی را میتوان با تمرین و آموزي ارتقا داد» .آموزي

از شیخ االسالمی.)0310 ،
اخیراً ون استینکیست ،لنز و دسی ( )2110در یك مجموعه

تفکر انتقادی ممکن است تکنولوژی یی را در آینده پدید آورد که سر

مطالعههای میدانی این موضوع را از طریو چارچوب گذاری

و کاري به جای تخریب ،بیشتر با سالم سازی باشد .همچنین ،آموزي

فعالیتهای یادگیری خاصی از نظر دستیابی به هدف درونی (مثل

تفکر انتقادی به انگیزه جهت یادگیری ،کسب مهارتهای حل مساله،

رشد شخصی) یا یك هدف بیرونی (مثل موفقیت مالی) بررسی

تصمیمگیری ،استدالل و باال بردن سطو مهارتهای شناختی منجر

کردهاند .آنها چنین یافتند که ارائه مطالب یادگیری به عنوان فراهم

میشود .در سالهای اخیر ،پژوهشها نشان داده که تفکر انتقادی قابل

آورنده یك هدف بیرونی ،پردازي عمیو مطالب یادگیری ،پیشرفت

آموزي است (به عنوان مثال ،زارع و نهروانیان0311 ،؛ یارمحمدی

تحصیلی و مداومت در تکالیف درسی را در مقایسه بازمانی که هدف

واصل و همکاران .)0310 ،نتایج پژوهشها نشان داده است که تفکر
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ت ثیر آموزي تفکر انتقادی بر جهتگیری درونی و بیرونی هدف...

انتقادی بر انگیزي دانشآموزان مؤثر بوده است (قدمپور،

در بخش اول این پرسشنامه ،تمایالت انگیزشی دانشجویان در مورد

خلیلیگشنیگانی و رضائیان0318 ،؛ شیخ االسالمی.)0310 ،

دروس و دورههای دانشگاهی از طریو شش زیر مقیاس مورد سنجش

بنابراین ،با توجه به اینکه اکثر نوجوانان در محیطهای تحصیلی

قرار میگیرند .در این پژوهش از بخش تمایالت انگیزشی استفاده

هستند ،الزم است که نامالیمات تحصیلی و راههایی را که با این

خواهد شد .این شش زیر مقیاس عبارتاند از :جهتگیری انگیزي

مشکالت برخورد میکنند دانسته شود .نظر به این که در ایران در این

درونی ( 2گویه) ،جهت گیری انگیزي بیرونی ( 2گویه) ،ارزي

زمینه تاليهای اندکی صورت گرفته است و اکثر تاليها در حد

تکلیف ( 1گویه) ،کنترل نکات برجسته یادگیری ( 2گویه) ،احساس

تکنیكهای سطحی و آزمون نشده باقی ماندهاند؛ لذا ضروری است که

خودکار آمدی برای یادگیری و عملکرد ( 7گویه) ،اضطراب آزمون

با کاربست مداخالت مبتنی بر رویکردهای نوین و آزمون شده

( 0گویه) .در این پژوهش از جهتگیری انگیزي درونی و جهت

ویژگیهای رفتاری و شناختی دانشآموزان در جهت تحقو اهداف

گیری انگیزي بیرونی استفاده شده است (پنتریج )2111 ،برای تعیین

پرورشی ارتقا بخشید .بر همین اساس پژوهش حاضر بدنبال پاسخ به

پایایی این پرسشنامه از روي همسانی درونی استفاده کردند که به

این سؤال است که آیا آموزي تفکر انتقادی بر جهتگیری درونی و

عنوان مثال ضرایب آلفای کرونباخ برای خودکارآمدی و ارزي

بیرونی هدف دانشآموزان مقطع متوسطه اثربخش است؟

تکلیف به ترتیب  1913و  191بوده و برای راهبردهای شناختی مرور

روش

ذهنی ،بسط ،سازماندهی و تفکر انتقادی به ترتیب ،1/12 ،1/80 ،1/11

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه اجرا یك

 1/71به دست آمده است .همچنین در بررسی روایی پرسشنامه نشان

مطالعه شبه آزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون و پیگیری با

داده شده است که همبستگیهای معنی داری میان عوامل و رتبههای

گروه کنترل است .جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشآموزان

درسی دانشجویان وجود داشت و پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای

مقطع متوسطه دوم شهر زاهدان تشکیل دادند .از میان جامعه آماری

یادگیری وسیلهای روان پایا و مفیدی برای اندازهگیری انگیزي و

تعداد  31نفر روي نمونهگیری به شیوه خوشهای مرحلهای تصادفی

راهبردهای یادگیری دانشجویان است .همسانی درونی زیر مقیاسهای

انتخاب شدند به این صورت که تعداد  11نفر از دانشآموز انتخاب و

جهتگیری انگیزي درونی ،جهتگیری انگیزي بیرونی ،ارزي

پرسشنامهها را تکمیل کردند .بعد از تکمیل پرسشنامه  31نفر از دانش

تکلیف ،کنترل نکات برجسته یادگیری ،احساس خودکارآمدی برای

آموزانی که نمرات پایین در جهتگیری درونی کسب کردند را به

یادگیری و عملکرد ،اضطراب آزمون به ترتیب برابر با ،1/71 ،1/10

عنوان نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش

 1/10 ،1/11 ،1/78 ،1/72به دست آمد که نشان از همسانی درونی قابل

( 00نفر) و کنترل ( 00نفر) جایگزین شدند .همه دانشآموز تا آخر

قبول در فرهنگ ایرانی دارد.

پژوهش حضور داشتند.

شیوه اجرا :برای اجرای این پژوهش ابتدا  31نفر انتخاب شدند و

ابزار

در دو گروه (گروه آزمایش و گروه کنترل) به ابزار اندازهگیری پاسخ

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری :این پرسشنامه ابزاری

دادند .سپس متغیر مستقل یعنی آموزي تفکر انتقادی در میان گروه

خود گزارشی است که توسط پنتریج ،اسمیت ،گارسیا و مك کیچی

آزمایشی اعمال شد و بعد از اتمام جلسات آموزي تفکر انتقادی ،گروه

( )0110در  70گویه تنظیم شده است و  00زیر مقیاس دارد و تکمیل

آزمایش و گروه کنترل مجدداً ابزار اندازهگیری را به عنوان پس آزمون

آن تقریباً بین بیست تا سی دقیقه به طول میانجامد (پینتریچ.)2111 ،

پاسخ دادند .یك ماه بعد هردو گروه مجدداً مورد پیگیری قرار گرفتند.

در این پرسشنامه ،مشارکتکنندگان به هر گویه روی طیفی پنج

قبل از اجرای آموزي رضایتنامه از آزمودنیها گرفته شد و اینکه در

درجهای از  -0کامالً مخالف تا  -0کامالً موافو پاسخ میدهند .تعداد

هر مرحله از پژوهش میتوانند از ادامه آن انصراف دهند .به گروه

 7گویه از کل گویهها ( 70گویه) به صورت معکوس نمرهگذاری

آموزي ت کید شده که مطالب پکیج آموزشی تا زمان اجرای پس

میشوند .پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری شامل سه

آزمون برای کسی تعریف نگردد .آموزي توسط فرد متخصص که

مقیاس انگیزي ( 30گویه) ،راهبردهای شناختی و فراشناختی (30

کارگاههای آموزشی در این زمینه گذرانده بود در مدرسه دخترانه

گویه) و راهبردهای یادگیری مربوط به مدیریت منابع ( 01گویه) است.

پژوهش و ولیعصر شهر زاهدان انجام شد .تعداد جلسات درمانی برای
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آموزي تفکر انتقادی  02جلسه بود .در هر جلسه ابتدا خالصهای از

يافتهها

مباحث جلسه قبلی مطرح شده و به این ترتیب دو جلسه به هم ربط داده

به منظور آزمون فرضیههای پژوهش ،از روي آزمون تحلیل

میشد .جلسات درمانی هر هفته یك بار و به مدت  0/0ساعته برگزار

کوواریانس با استفاده از نرمافزار  SPSS -22به کار گرفته شده است.

میشد .جلسات آموزي تفکر انتقادی از این قرار است:

به منظور رعایت مفروضههای تحلیل کوواریاس ،مفروضههای این

جدول .0شرح جلسات آموزي تفکر انتقادی براساس دیدگاههای هایپر فیشر و

آزمون با استفاده از آزمون شاپیرو  -ویلك و آزمون لون و آزمون

مایزر ( ،0171به نقل از زارع و نهروانیان)0311 ،

همگنی شیب رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت .از آنجا که سطو

جلسات

محتوای جلسات

معنیداری به دست آمده در آزمون شاپیرو  -ویلك ،آزمون لون و

خويآمدگویی ،آشنایی با شرکتکنندگان و گفتگو در مورد
جلسه اول

آزمون همگنی شیب رگرسیون ،در متغیرهای پژوهش ،بیش از مقدار

برنامهی گروه ،اهداف و ساختار جلسات ،مقررات گروهی،
صحبتهای مقدماتی دربارهی تفکر ،تفکر انتقادی و نقش آن

مالک  1/10میباشد ،در نتیجه مفروضههای تحلیل کوواریاس

در تصمیمگیری و حل مسائل روزمرهی زندگی

رعایت شده است .جدول  2آمارههای توصیفی جهتگیری درونی

مهارت تحلیل:
 -تجزیه و تحلیل مباحث و تجارب

و بیرونی هدف به تفکیك گروه و مرحله آزمون نشان میدهد:

 تحلیل تکالیف و تبدیل سؤاالت به اجزای کوچكجلسه دوم و سوم

همانطور که در جدول  2نشان داده شده است ،میانگین نمرات

 تمیز دادن حقایو از فرضیهها -تحلیل روابط بین عبارات یك مطلب

جهتگیری درونی هدف در گروه آزمایش در پسآزمون و پیگیری

 -تحلیل یك فرآیند یا موقعیت کلی به اجزا

نسبت به پیشآزمون افزابش یافته و نمرات جهتگیری بیرونی هدف

 مشاهدهی شباهتها واختالفها -خالصه کردن و یادداشت برداری

کاهش یافته است در حالی که میانگین نمرات جهت گیری درونی و

 -مهارت تفسیر

بیرونی هدف در گروه کنترل در پیشآزمون و پسآزمون و پیگیری

 -تفسیر تجارب و بازسازی دیدگاهها

تفاوت چشمگیری نداشته است .جدول  3نتایج تحلیل کوواریانس

 -مهارت ارزشیابی

جهت بررسی تفاوت گروهها در جهت گیری درونی و بیرونی هدف

مفهوم تفسیر:
جلسه سوم

مفهوم ارزشیابی:
جلسه چهارم و پنجم

را نشان میدهد:

 شناسایی مالکها و معیارها در ارزشیابی و قضاوت -تشخیص نقاط قوت و ضعف

همانطوری که در جدول  3نشان داده شده است ،بین

 -اصول قضاوت منطقی

میانگینهای نمرات جهتگیری درونی و بیرونی هدف شرکت

مهارت استنباط و درک:
 تبدیل عالیم رمزی به عالیم گفتاریجلسه ششم و هفتم

کنندگان بر حسب عضویت گروهی (گروه آزمایش و کنترل) در

 -ایجاد رابطهی منطقی بین مفاهیم جدید و تجارب قبلی

مرحله پسآزمون و پیگیری تفاوت معناداری وجود دارد (.)P<1/10

 بیان مطالب درک شده به صورت انتزاعی و فنی -استنتاج و استنباط از مطالب گفتاری و شنیداری

بنابراین آموزي تفکر انتقادی بر جهتگیری درونی و بیرونی هدف

مهارت توضیو:
جلسه هشتم و نهم

ترسیم مفهوم در قالب یك کل

مؤثر بوده است و ت ثیر آموزي تفکر انتقادی بر جهتگیری درونی

 -تبیین مقدمهی مناسب برای مطلب

و بیرونی هدف در مرحله پیگیری تداوم داشته است .میزان ت ثیر جهت

مهارت خودگردانی:

گیری درونی هدف  82/0درصد و جهت گیری بیرونی هدف 80/2

 -سخنوری و اصول آن

درصد در مرحله پسآزمون و میزان ت ثیر جهتگیری درونی هدف

 درک و شناخت خود و تواناییهای ذهنی نقش نگري در اعتماد به نفس فرددهم و یازدهم

 18/0درصد و جهتگیری بیرونی هدف  80/0درصد در مرحله

 -جمعآوری اطالعات از طریو یادداشت برداری و خالصه

پیگیری بوده است.

نویسی
 پرسش از خود ارزیابی خودجلسه دوازدهم

جمعبندی -اجرا پسآزمون
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ت ثیر آموزي تفکر انتقادی بر جهتگیری درونی و بیرونی هدف...

جدول .2میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیشآزمون و پسآزمون جهتگیری درونی و بیرونی هدف در دو گروه
گروه

متغیرها
جهتگیری درونی هدف
جهتگیری بیرونی هدف

پیشآزمون

تعداد

پیگیری

پسآزمون

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

آزمایش

00

7/03

2/11

07/03

3/80

01/21

2/81

کنترل

00

1/11

2/02

1/11

2/12

7/13

2/83

آزمایش

00

08/33

3/18

00/03

2/23

01/21

2/20

کنترل

00

01/11

2/12

08

2/01

08/21

3/83

جدول .3نتایج تحلیل کواریانس تك متغیری بر روی نمرههای پسآزمون و پیگیری جهتگیری درونی و بیرونی هدف در دو گروه
منابع

مجموع مجذورات

درجهآزادی

میانگین مجذورات

F

معنیداری

مجذور اتا

توان آماری

12/202

0

12/202

1/112

1/102

1/202

1/820

جهتگیری
پیشآزمون

درونی هدف
جهتگیری
بیرونی هدف
جهتگیری

پسآزمون

درونی هدف

گروه

جهتگیری
بیرونی هدف
جهتگیری
درونی هدف

خطا

جهتگیری
بیرونی هدف
جهتگیری

پیشآزمون

درونی هدف
جهتگیری
بیرونی هدف
جهتگیری

پیگیری

گروه

درونی هدف
جهتگیری
بیرونی هدف
جهتگیری

خطا

درونی هدف
جهتگیری
بیرونی هدف

320/202

0

320/202

011/103

1/110

1/812

0/111

018/102

0

018/102

18/088

1/110

1/820

0/111

280/038

0

280/038

81/023

1/110

1/802

0/111

230/201

21

7/110

-

-

-

-

77/801

21

3/202

-

-

-

-

23/171

0

23/171

0/002

1/222

1/101

1/220

208/212

0

208/212

22/101

1/110

1/107

0/111

732/878

0

732/878

02/011

1/110

1/180

0/111

311/122

0

311/122

10/321

1/110

1/800

0/111

210/023

21

00/227

-

-

-

-

001/118

1/001

21

-

-

-

-

همکاران ( ،)0318زارع و نهروانیان ( ،)0311یارمحمدی واصل و

بحث و نتيجهگيری
هدف این پژوهش ت ثیر آموزي تفکر انتقادی بر جهتگیری

همکاران ( ،)0310شیخاالسالمی ( ،)0310یعقوبی و همکاران

درونی و بیرونی هدف دانشآموزان مقطع متوسطه بود .لذا پس از

( ،)2103اسمیت و همکاران ( )2107و کارگاس و همکاران ()2108

اجرای این روي و بررسی نتایج پیشآزمون و پسآزمون و پیگیری

اشاره کرد.

میتوان نتیجهگیری کرد که آموزي تفکر انتقادی بر جهتگیری

به استناد این یافتهها ،و نیز با تکیه بر ارای نظری اندیشمندان که

درونی و بیرونی هدف دانشآموزان مؤثر بوده است .مطالعات

طی قرنهای متمادی ابراز شده ،میتوان گفت که آموزي تفکر به

متعددی آموزي تفکر انتقادی را در زمینههای مختلف به کار گرفتند

طور اعم و آموزي تفکر انتقادی به طور اخص ،میتواند در افراد

و آن را اثربخش دانستند که میتوان به پژوهشهای قدمپور و
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این آمادگی را ایجاد کند که در مقایسه با قبل از آموزي متحول

هر پژوهش دارای محدودیتهایی است که پژوهش حاضر نیز

شوند و پدیدهها را به شیوهای متفاوت مالحظه کنند .این نکته که

از آن مستثنی نبوده است از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان

برگزاری یك دوره کوتاه مدت  02جلسهای ذهنیت دانشآموزان

قابل تعمیم نبودن آن و همچنین عدم امکان کنترل و اندازهگیری آن

نمونه آماری را به صورت اصولی تغییر داد ،نشان میدهد که آزمون

بعد از چند ماه نام برد .بنابراین پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی

به عمل آمده سودمند بوده و میتوان از آن در موارد مشابه استفاده

از مرحله پیگیری استفاده شود و همچنین پیشنهاد میشود که آموزي

کرد؛ زیرا به گفته مایرز همانگونه که به وسیله عمل کردن

مهارتهای تفکر انتقادی در زمره برنامههای آموزشی دانشآموزان

میآموزیم ،به وسیله تفکر انتقادی نیز یاد میگیریم و چون هدف

در مدارس قرار گیرد.

تفکر انتقادی عینیت است .به خصوص وقتی اهمیت دارد که به

منابع

بردباری روشنفکرانه اصیل منجر گردد این بردباری همان روشی بود

رضوی ،سیدعلی اصغر؛ نوشین فرد ،فاطمه؛ باب الحوائجی ،فهیمه؛

که پژوهشگران در طول برگزاری دوره مدنظر قرار داده بودند

محمداسماعیل ،صدیقه ( .)0312بررسی ت ثیر آموزي تفکر

(یارمحمدی واصل و همکاران.)0310 ،

انتقادی بر مهارتهای خواندن و نوشتن دانشجویان منطقه 3
دانشگاههای آزاد اسالمی .جامعهشناسی مطالعات جوانان،)01(2 ،

به بیان دیگر ،چون به نظر هگل تربیتی که واقعاً از روی آزاد

.28-22

اندیشی باشد .موجد حقیقت و درک تداوم فرهنگی میشود .در

زارع ،حسین و نهروانیان ،پروانه ( .)0311اثر آموزي تفکر انتقادی بر

جلسههای آموزي حتیاالمکان از مطلو اندیشی پرهیز میشد و در

سبكهای حل مس له و یادگیری خودراهبر .تازههای علوم

واقع ارائه دهنده فکر انتقادی به تبعیت از ویلیام جیمز سعی داشت

شناختی70 .70-11 ،)2(01 ،

مانند یك دوست و راهنما رفتار کند تا مبلغ جزمی بودن نباشد (شیخ

زارع ،حسین و نهروانیان ،پروانه ( .)0311ت ثیر دوره آموزي تفکر انتقادی

االسالمی.)0310 ،

بر سبكهای تصمیمگیری و سبكهای حل مس له .راهبردهای

از سوی دیگر ،با توجه به اینکه در جلسات آموزي مهارتهای

شناختی در یادگیری.03-30 ،)1(0 ،

تفکر انتقادی ،به آموزي مجموعهای از فعالیتهای فکری از جمله

سرمد ،غالمعلی و سیدی ،فرشید ( .)0312بررسی ت ثیر آموزي تفکر

تحلیلی ،ارزشیابی و قضاوت دربارهی راهبردها و تولیدات فکری

انتقادی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان .فصلنامه تحقیقات

پرداخته شده است .لذا ،در دانشآموزان ،توانایی کنترل اجرایی

مدیریت آموزشی.010-007 ،)0(0 ،
شیخ االسالمی ،راضیه ( .)0371ارائه مدلی برای یادگیری خود تنظیمی زبان

رفتار ،رشد یافته و در قضاوت و داوری رشد بیشتری پیدا میکنند که

انگلیسی ،رساله دکتری ،چاپ نشده ،دانشکده روانشناسی و علوم

در نهایت موجب افزایش خودنظمدهی هدف در آنان میشود .به

تربیتی دانشگاه شیراز.

کارگیری الگوی تفکر انتقادی و درگیر شدن دانشآموزان در

قدم پور ،عزت اله؛ خلیلیگشنیگانی ،زهرا؛ رضائیان ،مهدی ( .)0318ت ثیر

موقعیتهای یادگیری ،عالوه بر اینکه موجبات ارتقای انگیزي آنان

آموزي بسته فراشناختی (تفکر انتقادی ،حل مسئله و فراشناخت)

را به تفکر فراهم میکند ،بلکه سبب میشود که آنان برای یادگیری

بر انگیزي و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پسر دوره دوم

بهتر ،اهدافی را برای خویش تنظیم کنند و طی یك برنامهریزی به

متوسطه .نشریه علمی پژوهشی آموزي و ارزشیابی (فصلنامه)00 ،

آن اهداف دست یابند .در واقع ،آموزي مهارتهای تفکر انتقادی

(.11-80 ،)22

از آنجا که منجر به فعال کردن یادگیری میشود و یادگیرندگان در

یارمحمدی واصل ،مسیب؛ فرهادی ،مهران؛ یعقوبی ،افسانه ( .)0310مقایسه

پی این هستند که به اهداف یادگیری دست یابند ،این درگیری در

اثربخشی آموزي تفکر انتقادی به شیوه تمثیل و چرخه کارپلوس

موقعیتهای یادگیری سبب میشود که فراگیران ،خودشان دانش را

بر فرآیندهای شناختی تحلیل ،استنباط ،ارزشیابی ،استدالل

بسازند .لذا برای ساخت این دانش باید اهدافی را برای خود تنظیم

استقرایی و استدالل قیاسی .رویکردهای نوین آموزشی،)0(00 ،

کنند که همهی اینها در نهایت سبب افزایش جهتگیری درونی

.70-012
Deci, E. L., Ryan, R. M. (2015). Self-Determination
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