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اثربخشي آموزش به شيوه بحث سقراطي بر گرايش به تفكر انتقادي
The Effect of Teaching by Socratic discussion on Critical Thinking Disposition
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چكيده

Abstract
The present study, in order to identify the effect
of teaching by Socratic discussion on students'
critical thinking disposition in university, was
performed in the qualitative approach and by an
action research method with the participants in
one group of education undergraduate students,
who were selected by purposeful sampling
(N=20). Collecting data were applied by “the
standardized open-ended interview”. The
interview was organized in tow main themes
(evaluation of the education, evaluation of the
interactions), and the systematic sequence of
five questions. After designing implementing
pattern (Socratic dialogue), according to
educational topics in educational psychology,
teaching method was done in one educational
semester and so interviews with participants
were conducted by the researcher at the end of
semester. Collected data from interview were
analyzed by interpretational analysis” and
deducted results from them indicated the
effectiveness of Socratic discussion in improve
tendency to six “elements of critical thinking
dispositions (analyticity, cognitive maturity, CT
self-confidence,
self-evaluation,
openmindedness, truth-seeking).
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پژوهش حاضر با هدف شناسايي اثر آموزش به شيوه بحث
.سقراطي بر گرايش دانشجويان به تفكر انتقادي اجرا گرديد
. و از نوع اقدام پژوهي موردي بود،روش اين پژوهش کيفي
 نفر) شامل يك گروه طبيعي20( مطالعه بر روي نمونه هدفمند
(يك کالس تشكل يافته) از دانشجويان دختر مقطع کارشناسي
در رشته علوم تربيتي صورت پذيرفت و در آن پس از طراحي
 درس،الگوي اجرايي آموزش به روش بحث سقراطي
 در طول يك نيم،روانشناسي تربيتي مطابق با سرفصل آموزشي
 گردآوري اطالعات توسط مصاحبه.سال تحصيلي به اجرا درآمد
باز و استانداردشده پاياني با افراد گروه مشارکت کننده در بحث
 مصاحبه در دو بخش کلي و توالي.سقراطي صورت پذيرفت
منظمي از پنج پرسش بود و دادههاي حاصل به روش تحليل
تفسيري و به شيوه رويكرد نظريه زمينهاي استراوس و گالسر
 اثربخشي آموزش به شيوه بحث، نتيجه حاصل.پردازش شدند
سقراطي را در بهبود شش مولفه گرايش به تفكر انتقادي
 اعتماد به توانايي تفكر انتقادي، فراخ انديشي،(تحليل گرايي
. خود ارزيابي) نشان داد، بلوغ در قضاوت، جستجوگرايي،خود
 تفكر انتقادي، بحث سقراطي، آموزش:واژههاي كليدي
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مقدمه
بحث به مثابه روشي براي آموزش ،ريشه در مفهوم سقراطي از ماهيت گفت و گويي حقيقت و تفكر
انسان دارد ،چرا که سقراط در تقابل با سوفسطائيان 1که خود را صاحب حقيقت ميدانستند ،اعتقاد داشت
حقيقت در ذهن يك فرد متولد و يافت نميشود ،بلكه در ميان جستجوي جمعي و در فرايند تعامل گفت
و شنودي متولد و ظاهر ميگردد .سقراط آموزش را "کنشي" ميدانست براي انجام دادن و نه مجموعه-
اي حقايق براي ياد گرفتن .کار او اين بود که از طريق پرسش به افراد کمك کند تا عقايد خود را
بازبيني نموده و از راه بحث ،درک شخصي و دانش خود را آشكار سازند (فيشر .)1385 ،از اين رو ،سقراط
خود را واسطه 2يا ماماي انديشه ميناميد و در گفت و گو با ديگران ،پرسش و پاسخ مجادله واري را به
سوي تولد حقيقت هدايت مينمود (انصاري به نقل از باختين .)1384 ،سقراط از طريق پرسشهاي مداوم
در جريان بحث ،موجب آگاهي فرد به جهل خود ميگشت و به او کمك مينمود تا با از دست دادن
قطعيت باورهاي قبلي ،آمادهي جستجوي مشترک گرديده و به اين نتيجه برسد که بايد ادراکي نو را آغاز
کرده و درک شخصي خود را از نو بسازد .به اين ترتيب ،بحثهاي سقراطي نه صرفاً مبادله اطالعات ،که
کوششي براي شكل بخشيدن به انديشه فرد بوده ،و موجب برخورد انديشهها و خلق واقعيتي نو از
منظري تازه ميشد .اين نگرش در عصر حاضر ،با ظهور رويكردهاي نوين تعليم و تربيت و تحوالت
چشمگير تكنولوژي ارتباطات و اطالعات ،بيش از پيش مورد توجه واقع شده و لزوم پرورش قابليتهاي
فكري را مطرح نموده است .زيرا در جهان امروز ،به ويژه با شتاب موجود در تحوالت علم و تكنولوژي،
ديگر تعيين سواد واقعي مورد نياز آيندگان دشوار بوده و براي همراه شدن با اين تحوالت و تسلط هر چه
بيشتر بر علم پيچيده و فزاينده امروز ،صرف در اختيار داشتن دانش و استفاده از تكنولوژي راهگشا
نخواهد بود ،بلكه بايد تيزبينانه ،نقادانه و خالقانه فكر کرد ،تحليل نمود و تصميم گرفت ،و اين امر تعليم
و تربيت را ملزم مي سازد تا توجه بيشتري را به پرورش تفكر معطوف نموده و به ضرورت آماده ساختن
فراگيران به مثابه متفكران نقاد ،براي پرورش گرايشهاي انتقادي اقدام نمايد .از اين روي ،امروزه تفكر
انتقادي به عنوان يكي از برون دادهاي اصلي آموزش عالي تلقي ،و رويكردهاي نوين روانشناختي و
آموزشي را موجب شده است .در اين ميان ،توسعه تفكر انتقادي در دو حوزه مهارتها و گرايشهاي
انتقادي قابل توجهاند .انيس ( ،)2002/19623تفكر انتقادي را به عنوان تفكر استداللي و تأملي شامل
دوا زده مهارت شناختي دانسته و افزون بر آن حساسيت به احساسات و آمادگي براي تشخيص سفسطه و
اغفال در استدالل را به عنوان ويژگي متفكر نقاد ياد ميکند .سيگل )1991( 4در تعريف تفكر انتقادي به
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گرايشهاي انتقادي فرد تكيه نموده و در کتاب "پرورش انديشه" بيان ميکند که تفكر انتقادي نميتواند
صرفاً مهارت يا مجموعه مهارتهايي مجزا از گرايشهاي فردي تلقي گردد ،بلكه هر دو بعد مهارت
عملي و صفات تمايلي ،ضرورت وقوع تفكر انتقادي هستند .مك پك ( )1981نيز در حالي که تفكر
انتقادي را "تشكيك تأملي" ناميده و مجموعه مهارتهاي ويژهاي را براي آن بيان مينمايد ،تمايل به
تعليق درآوردن شواهد در دسترس را به عنوان گرايش به تفكر انتقادي ياد ميکند و پال ( )1987با
توصيف تفكر انتقادي در بعد "خرد مستدل" همه جانبه نگري ،نقد خود ،پرهيز از خشك انديشي و
گرايش به قضاوت منصفانه را از شاخصههاي متفكر نقاد ميداند .پال و الدر ( )2004همچنين با تأکيد بر
روش بحث ،آن را به مثابه "تفكر مكالمهاي" روشي ميدانند که امكان تجديدنظر در ايدههاي پذيرفته
شده را فراهم آورده ،همهجانبه نگري را ممكن ميسازد و با تبادل گسترده ميان اختالف نظرها ،چارچوبي
براي آزمايش قوت و ضعف ديدگاه فراهم نموده و از اين طريق تمايل به خودمداري را خنثي ساخته و
موجب پذيرش و احترام به ديگران ميشود .دن کرلند )2000( 1در اين باره معتقد است متفكران انتقادي
افراد شك گرا و فعالند ،کساني که پيوسته ابعاد موضوع را مورد پرسش قرار ميدهند ،براي جستجو و
يافتههاي جديد آمادگي دارند و در قضاوت از خود محوري ،مطلق انديشي و عجله پرهيز ميکنند .اسميت
( ) 1992افراد نقاد را در مقابل افراد منفعل و تسليم شونده قرار داده و در آنها ترديد و تشكيك را به عنوان
يك منش در نظر ميگيرد .او همچنين ويژگيهاي شخصي چون پشتكار ،تحمل ،آمادگي براي درنگ،
تصور مثبت نسبت به ديگران و منطقي بودن را براي متفكران نقاد برميشمرد (نقل از مون.)2008 ،
توصيفها و دستهبنديهاي گوناگوني از اين نوع توسط ديگر صاحب نظران نيز ارائه گرديده ،با اين حال
به نظر ميرسد نظر فشيون و فشيون ( )2010در توصيف افراد نقاد بر پايه عناصر هفت گانهاي از
تمايالت و گرايشهاي عاطفي زير قابل تأمل باشد :تحليل گري ( 2تمايل افراد به تحليل هوشيارانه
مبتني بر اصول منطقي و معيار) ،جستجوي حقايق( 3تمايل به جستجوي واقعيت ،حتي اگر از عقايد قبلي
حمايت نكند) بلوغ در قضاوت( ،4گرايش رشد يافتهاي از ارزيابي متفكرانه و همهجانبه نگر) ،فراخ
انديشي( ،5انعطاف پذيري در برابر مخالفت و آمادگي براي شنيدن ديگران و احترام به عقيده مقابل) ،نظام
مندي( ،6تمايل به سازماندهي هنگام بررسي و جستجوي حقيقت) ،اعتماد به توانايي تفكر انتقادي خود،7
(اعتماد به نفس باالي فرد هنگام نگرش جستجوگرايانه و منتقدانه) کنجكاوي( ،8جستجوگرايي و تمايل
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به آگاهي بيشتر و گردآوري اطالعات) .بر اين اساس لزوم پرورش افراد نقاد ،ضرورت کاربست و تمرين
نقد و پرسشگري را در آموزش مطرح نموده ،و پژوهشگران را به کاربرد روش بحث در جلب گرايش افراد
به تفكر انتقادي هدايت نموده است .براي نمونه يان نوزي )2007( 1متأثر از فريره ،الگويي از آموزش
مبتني بر بحث انتقادي را براي دانشجويان مديريت حرفهاي به کار گرفت و در يك پژوهش به روش
کيفي نتيجه گرفت بحث انتقادي فرصتي براي شنيدن ديدگاههاي يكديگر را فراهم نموده و در جلب
گرايش دانشجويان به بحث و تعامل اجتماعي اثر مثبت دارد .يانگ )2002( 2در يك پژوهش کمي-
کيفي تأثير الگويي از پرسشهاي سقراطي در فضاي مجازي را بررسي نمود و در نهايت تأثير پرسشهاي
سقراطي را در رشد مهارتهاي تفكر انتقادي دانشجويان (به ويژه در ارزيابي منطقي و قضاوت درست) و
گرايش بيشتر به کاربرد بحث سقراطي را نتيجه گرفت .او همچنين در تبيين شواهد معنيدار از تغييرات
در طول زمان (مقايسه سنجشهاي سهگانه در طول دو سال) ،ماندگاري تغييرات حاصل در مهارتهاي
تفكر انتقادي دانشجويان در اثر پرسشهاي سقراطي را گزارش نمود.
مك گوايري )2010( 3در يك پژوهش اقدام پژوهي بر اساس ديدگاه پال ( )2004در پرورش تفكر
انتقادي ،اثر الگويي از آموزش مبتني بر بحث سقراطي را بر رشد گرايشها و مهارتهاي تفكر انتقادي
دانشجويان مورد مطالعه قرار داد و ضمن نشان دادن تأثير اين روش در رشد گرايش دانشجويان به تفكر
4
انتقادي ،اثربخشي آن را در رشد مهارت تحليل ،استنباط منطقي و تفسير جامع گزارش کرد .بولتر
( )2010به بررسي اثر پرسشهاي سقراطي بر تفكر انتقادي پرداخت و در يك نمونه هدفمند از
دانشجويان (شامل  25نفر) و در يك طرح شبه آزمايشي ،نتيجه گرفت اين روش در افزايش گرايش
5
دانشجويان به بهرهمندي از نظر ديگران و تمايل بيشتر به بحث در فضاي آموزشي مؤثر است .سانچز
( )2005بر اساس ديدگاه فريره و در يك پژوهش کيفي ،آموزش به شيوه بحث را مورد بررسي قرار داد و
دادههاي حاصل از مشاهده توأم با مشارکت ،مصاحبه و يادداشتهاي تفسيري خود هنگام آموزش را
جهت بررسي اثرات اين آموزش بر جستجوگري ،مشارکت در کار گروهي و حضور فعال در بحث بررسي
نمود و در تبيين نهايي نتيجه گرفت اين الگو مقاومت دانشجويان براي مشارکت با گروه را کاهش داده و
در حضور فعال آنها در جستجوگري و گفت و گو اثر مثبت دارد .سانچز نيز اثر اين روش را در بهبود
گرايش دانشجو معلمان به برقراري رابطه نزديكتر با دانش آموزان خود ،خارج شدن از نقش سنتي معلمي،
وارد شدن در فرايند يادگيري با شاگردان و تمايل به مسئله محوري و تحليل انتقادي مسائل يادآور
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ميشود .در مرور پيشينه پژوهشي موجود ،پژوهشهاي ديگري از اين نوع توسط دياز ( ،)2009بوقاسيان
( ،)2004آلماترودي ( ،)2009مك گوايري ( ،)2010کينگ ( )2005و ساليوان ( )2004را ميتوان ارائه
نمود که با کاربرد الگوهاي متفاوتي از روش بحث در بهبود گرايش دانشجويان به تفكر انتقادي تالش
نمودهاند ،با اين حال اين روش در ايران کمتر مورد توجه واقع شده و محدود پژوهشهاي موجود مانند
تقديسي ( )1381و نوشادي ( )1386تنها به بررسي نظر استادان و دانشجويان درباره اثر روش آموزش بر
تفكر انتقادي پرداختهاند و پژوهشي که اثر احتمالي اين روش را در موقعيت آموزشي نشان دهد ،وجود
ندارد .اندک پژوهشهاي موجود مانند صفري ( ،)1381بهمن پور ( )1382و اسالمي ( )1382نيز که اثر
روش بحث را در عمل بررسي نمودهاند ،بيشتر به الگوي بحث گروهي پرداختهاند و روش بحث سقراطي
به ويژه درباره دانشجويان مورد بررسي واقع نشده است .از سوي ديگر ،با مرور پژوهشهاي موجود به
نظر ميرسد تبيين اثر آموزش در جلب گرايش دانشجويان به تفكر انتقادي ،نيازمند رويكرد پژوهش
کيفي (دادهمحور) است ،تا بتواند فارغ از محدوديت ناشي از فرضيههاي مبتني بر نظريههاي موجود ،به
اليههاي دروني احساسات و گرايشهاي افراد ورود يافته و به تحليل ،تفسير و مفهوم سازي درباره اثر
اين روش در گرايش به تفكر انتقادي بپردازد .لذا در اين پژوهش اثر آموزش به شيوه بحث سقراطي (بر
پايه رويكرد آموزش انتقادي فريره و بحث سقراطي نلسون) مورد نظر قرار گرفته ،و با تحليل ،طبقه بندي
و مفهوم سازي نظر مشارکت کنندگان در بحث ،به شناسايي اثر بحث سقراطي در بهبود گرايش
دانشجويان به تفكر انتقادي پرداخته شده است.
هدف پژوهش :هدف اين پژوهش شناسايي اثر بحث در جلب گرايش دانشجويان به تفكر انتقادي
بوده ،و به طور مشخص شناسايي اثر روش بحث سقراطي در بهبود مؤلفههاي گرايش به تفكر انتقادي
در دانشجويان را مورد توجه قرار داده است.
پرسش پژوهش :آيا آموزش به شيوه بحث سقراطي در پرورش مؤلفههاي گرايش به تفكر انتقادي
موثر است؟
روش
در اين پژوهش به منظور دستيابي به بينش جامع درباره گرايشها و تمايالت افراد و بازتاب واقعيتر
تمايالت حاصل از تجربه منحصر به فرد همه مشارکت کنندگان ،رويكرد داده محور در پژوهش کيفي
برگزيده شد .لذا پژوهش به روش کيفي و از نوع مطالعه موردي اقدام پژوهانه بوده و در آن اثر آموزش
به شيوه بحث در گرايش و نگرش افراد به تفكر انتقادي مورد توجه واقع گرديد.
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ابزار
ابزار گردآوري اطالعات در اين پژوهش مصاحبه کيفي از نوع مصاحبه با پرسشهاي باز و استاندارد شده
بود .پرسشها در اين نوع مصاحبه محدود به فرضيهها نبوده ،بر اساس هيچ نوع متغير از پيش تعيين
شدهاي نيست و به مصاحبه شونده اين امكان را ميدهد که احساس ،ادراک و تفسير خود از واقعيت
تجربه شده را در دامنهاي که خود ميپسندد و با عبارات خود بيان کند .با اين حال ،اين نوع مصاحبه به
دليل دربرگيرندگي توالي و رئوس کلي مشخص براي پرسشها ،امكان تبعيض ميان پاسخ دهندگان را به
حداقل رسانده و ميتواند پايايي بيشتري را فراهم نمايد (گال ،بورگ و گال.)1386 ،
پرسشها بر پايه دو بعد کلي (ارزيابي از آموزش و ارزيابي از تعامل کالسي) و توالي منظم از پنج
پرسش ،منظم گرديد ،تا شرايط مشابه براي تماي پاسخگويان را فراهم سازد .مصاحبهها توسط پژوهشگر
و در گفت و گوهاي  30 -20دقيقهاي ،با همه دانشجويان مشارکت کننده در روش آموزش به شيوه
بحث سقراطي ( (N=20و در پايان نيمسال تحصيلي انجام پذيرفت (جدول .)1

1

جدول  :1رئوس كلي پرسشها در مصاحبه
 )1ارزيابي از آموزش:
فكر ميکنيد تأثير اين روش در آموزش شما چگونه بود؟ فهم و يادگيري مطالب ،گستره آموختهها ،استداللها ،ماندگاري آموختهها

اين روش در انگيزه شما چه تأثيري داشت؟ تمايل براي صحبت کردن در جمع ،نقادي نمودن ،گرايش به دانستن بيشتر ،گرايش به

مطالعه بيشتر
چه احساسي نسبت به اين روش داريد؟ وقتي گروه مقابل شما شكل ميگرفت ،مورد نقد قرار ميگرفتي ،نقد ميکردي ،بحثها تداوم

مييافت؟
 )2ارزيابي از تعامل اجتماعي:
اين روش چه تأثيري در ارتباط شما با هم کالسي هايتان داشت؟ در شناخت ،دوستي و صميميت ،اختالف

ارزيابي شما از تعامل در اين روش چيست؟ تفاوت با ساير روشها ،ميزان تعامل ،دوستي و صميميت با معلم


شيوه اجرا :بحث سقراطي؛ اين روش با کاربرد الگويي ترکيبي از شيوه بحث سقراطي نلسون ()2003
و آموزش انتقادي فريره ( ،)1972و طي فرايندي از گامهاي سه گانه (تعيين مسئله ،بحث و ارزيابي)
صورت پذيرفت .در گام اول (تعيين مسئله)؛ طي جلسه درسي کوتاه ( ،)1:15مدرس در گفت وگو با
شاگردان ،پس از مرور اجمالي بحث قبلي با طرح برخي ابعاد و نكات بحث برانگيز ،زمينه را براي تعيين
مسئله و بحث جديد فراهم مي نمود .در گام دوم (بحث) ،در حالي که مدرس به شكلي آگاهانه بيشتر
خود را کنجكاو نشان ميداد تا به صورت فردي که پاسخ درست را ميداند ،گفت وگوي کالسي را با
طرح پرسشهاي انتزاعي پيرامون چيستي مسئله آغاز مينمود .شاگردان تعريفهاي خود را ارائه کرده،
1

-The standardized open-ended interview-
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هر تعريف با پرسشهاي انتقادي پي در پي از جهت توجه به ابعاد ،اجزاء و عناصر مرتبط تحليل ميشد و
شاگردان با نقد ديدگاههاي يكديگر در فرايند پرسشگري پي در پي حضور مييافتند .در پايان (تحليل و
ارزيابي)؛ مدرس و دانشجويان فرايند طي شده را بررسي نموده ،درک و احساس خود نسبت به مسئله را
بازبيني مينمودند و با طرح ديدگاهها درباره برخي ابعاد ظريفتر و پنهان ،درباره نياز به تداوم گفت وگو يا
طرح پرسشهايي براي موضوع بعدي تصميم ميگرفتند.
روش پردازش :دادههاي واژگاني حاصل از مصاحبههاي پاياني گروه مشارکت کننده در بحث
سقراطي ،به شيوهي تحليل تفسيري 1پردازش شدند .اساس اين تحليل در بررسي دقيق و مقولهبندي
دادههاي واژگاني است و پژوهشگري که از اين نوع تحليل استفاده ميکند ،با شناسايي واژگان نمادي در
متون ثبت شده از گفت وگو و استنباط معنايي ،به ساخت معني دادهها دست ميزند و در آن پيوسته از
توانايي شهودي و قوهي تشخيص خود بهره ميگيرد (گال ،بورگ و گال .)1386در اين پژوهش ،پس از
2
ثبت نوشتاري دادههاي واژگاني حاصل از مصاحبه ،تحليل تفسيري مطابق با رويكرد نظريه زمينهاي
ابداع شده از سوي استراوس و گالسر )1990( 3براي مقولهبندي دادههاي واژگاني در پژوهشهاي کيفي،
صورت پذيرفت:
4
 در گام اول ،قطعه يا واحد معنادار تحليل برگزيده شد .اين واحد نه به عنوان واژه کليدي،
بلكه شامل عبارت معناداري (با هر اندازه از طول) بود که بتواند حتي خارج از بافتار متن قابل
درک باشد.
هر واحد معنادار بر پايه ابعاد و عناصر ارائه شده در تبيينهاي نظري موجود درباره گرايش به

تفكر انتقادي -در اينجا تبيينهاي نظري فشيون و فشييون ( ، )2010،2001پال و الدر
( )2004و استرنبرگ و سورلينگ ( -)1995،2005و به وسيله استنباط معنايي و تفسيري
پژوهشگر ،در قالب مولفههاي استنباطي گرايش به تفكر انتقادي ،دستهبندي گرديد .اين
مرحله در فرايندي از مقايسه مداوم 5و سپس اصالح و مقولهبندي مجدد ،آنقدر تكرار گرديد تا
هر واحد معنادار مطابق با نظريه زمينهاي در يك مقوله روشن و مجزا قرار بگيرد.
در گام سوم فراواني استنادها براي مولفههاي استنباطي محاسبه شده و سپس نسبتهاي

هر مولفه استخراج گرديد.

1

-Interpretational analysis
-Grouned theory
3
- Strauss & Glaser
4
- Segment
5
- Constant comparison
2
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در نهايت بر پايه فراواني و نسبتهاي همه مولفههاي استنباط شده ،به استخراج مضامين
پرداخته ،به کمك مقايسه شباهتها و تفاوتهاي موجود در دستهها و مقولهها ،به ترکيب
معاني حاصل پرداخته و يافتهها ارائه گرديد.

يافتهها
براي پاسخگويي به پرسش پژوهش ،با تأمل در عبارات پاسخ و مولفههاي استنباطي حاصل از هر کدام،
نتايج زير قابل استنباط است:
 -1پاسخ مشارکت کنندگان به پرسش اول مصاحبه ،درباره تاثير روش اعمال شده در فهم و يادگيري
مطالب ،با عباراتي چون نبود "حفظ طوطيوار"" ،فهم در سطح باالتر" و "يادگيري عميقتر" ،ميتواند
نشان دهد که در اين روش ،بحث توانسته از طريق طرح پرسشهاي انتقادي ،افراد را به تعمق در
موضوعات و ادراک بهتر وادارد .مفهومي که بر پايه نظر فشيون و فشيون ( )2001،2010ميتواند به
عنصر مهم گرايش به تحليل گرايي نسبت داده شود.
همچنانکه برخي پاسخها در اين بخش ،با عباراتي چون "ابزار به دست آوردن دانش" و "فراتر رفتن از
کسب اطالعات صرف" ،همراه با پاسخها درباره گستره آموختهها با عباراتي چون "توجه به زواياي ديد
ديگر و تنوع تجارب و آموختهها" ،نشانگر آن است که بحث توانسته افراد را به جستجوي بيشتر
حقايق واداشته و آنها را به سوي تحليل مبتني بر جوانب مختلف ،هدايت نمايد و به همين علت است
که آلماترودي ( )2007در پژوهش به منظور شناسايي راهبردهاي موثر آموزش تفكر انتقادي در دانشگاه،
دو راهبرد بحث گروهي و پرسشهاي سقراطي را به دليل تحريك افراد براي يافتن داليل و شواهد
پنهان ،به عنوان اثربخش ترين راهبردها براي افزايش تعمق در فهم و يادگيري مطرح مينمايد .افزون
بر آن درباره تاثير روشها در استداللها ،پاسخهايي با مضامين"مقايسه ديدگاهها" و "توجه به زيربناي
نظريهها" نشان ميدهد که حضور در بحثها توانسته عالوه بر هدايت افراد به سوي جستجوي بيشتر
داليل و شواهد ،آنها را به ارزيابي دقيق و مبتني بر معيار وادارد .مفهومي که بر پايه نظر فشيون و فشيون
( )2010ميتواند به يكي از عناصر گرايش به تفكر انتقادي در تمايل به ارزيابي مبتني معيار ،بلوغ در
قضاوت ،نسبت داده شود و پاسخهايي با مضمون "توجه به اعتبار و سنديت استداللها"" ،تشخيص
سفسطهگري" و پرهيز از "اصرار بر استدالل غلط" ،نيز بر آن صحه ميگذارد .در مجموع با تعمق در
عبارات پاسخ هر دو گروه به سه بخش يادشده از پرسش اول مصاحبه ،و بر پايه عناصر گرايش به تفكر
انتقادي در نظر فشيون و فشيون ( )2010،2001ميتوان سه مولفه "تحليل گرايي ،جستجوگرايي و بلوغ
در قضاوت" را استنباط نمود و گرايش نسبتاً باالي پاسخگويان در هر کدام (حداقل  76درصد) ،نشانگر
آن است که مشارکت در بحثها و شنيدن ديدگاههاي مختلف به دليل آنكه امكان طرح ديدگاههاي
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متفاوت را فراهم مينمايد ،توجه افراد را به سوي جوانب ديگر هدايت نموده ،آنها را به جستجوي بيشتر
واداشته ،موجب شده مشارکت کنندگان را به سوي ارزيابي دقيق و همه جانبه هدايت کند و اين تعمق
آنها را در موضوع افزايش داده و يادگيري و فهم بهتري را به دنبال داشته است .اين نتيجه در يافتههاي
پژوهش پومرلوا ( )2002نيز با عنوان رشد انگيزه بيشتر دانشجويان در جستجوگري در اثر کاربرد الگويي
از آموزش تلفيقي ،مبتني بر مربيگري و گفت و گوي سقراطي ،ارائه شده است .فريجيترز ،دام و ريج
الرس دام ( )2008نيز در پژوهشي بر روي دانشجويان علوم زيستي به مقايسه تاثير روشهاي آموزش
گفت و گويي و غير گفت و گويي بر تفكر انتقادي پرداخته و نشان دادند آموزش گفت و گويي بدون اثر
کاهنده در يادگيري دانش موضوعي ،دانشجويان را در روشن انديشي و ديد باز در بررسي ديدگاه ديگران
و تأمل و احترام به ديدگاه ديگري رشد ميدهد .اين يافته مطابق با نظر ميلر و ميلر ( )1997به ويژه در
توضيح اثر روش بحث براي کالسهاي دانشگاهي قابل تبيين است؛ چرا که آنها شيوهاي از بحث با
عنوان "مباحثه هدايت شده" را در کالسهاي دانشگاهي به کارگرفته و در باره اثربخشي آن در
کارکردهاي شناختي معتقدند ،دانشجويان در اين روشها به تفكر عميق پيرامون مسئله واداشته ميشوند،
در مقابله و دفاع از ديدگاه خود و براي نقد ديدگاه ديگران آن را به دقت بيشتر تحليل نموده و ارزيابي مي
کنند ،و بر اين اساس آنها در سطوح باالي حيطه شناختي (تحليل ،ترکيب ،کاربرد و ارزشيابي) وادار به
تفكر و تمرين واقعي در موقعيت ميشوند .آنچه به روشني در پاسخهاي مشارکت کنندگان هر دو گروه و
در بيان احساس آنها در بهبود قابليتهاي انتقاديشان نمود يافته و با عباراتي چون "رشد قدرت نقد
کردن"" ،آموختن استدالل منطقي" و "تقويت مهارتهاي استداللي" در اثر شرکت در بحث ،بيان شده
است.
 -2در پاسخ به بخش ديگر پرسش اول مصاحبه درباره ماندگاري آموختهها ،پاسخگويان با کاربرد
عبارتي چون "يادآوري بهتر" و "ماندگاري بيشتر" ،بر يادگيري عميقتر و فهم بهتر حاصل از مشارکت
در بحث تاکيد دارند و اين نشان ميدهد که بحث به وسيله طرح ديدگاههاي متفاوت ،ميتواند توجه
بيشتري را به نكات ظريف و بحث برانگيز جلب نمايد و با گفت و گو پيرامون آنها ،تاکيد بيشتر بر روي
آنها را فراهم نمايد که اين خود به يادگيري عميقتر کمك نموده ،و در يادآوري بهتر نكات هنگام
امتحان ،نمود يافته است .از سوي ديگر ،برخي پاسخها با عباراتي چون؛ "بحث دوباره هنگام مطالعه براي
امتحان"" ،کاربرد بحث در خوابگاه و حتي در درسها و موضوعات ديگر" و "حرفهاي بيفايده در
خوابگاه به بحث علمي تبديل شد" ،نشانگر آن است که بحث سقراطي در اين پژوهش توانسته ،تجربهاي
جالب توجه را براي مشارکت کنندگان فراهم آورد که حتي به ساعات ،شرايط و تجربههاي ديگر آموزشي
نيز به عنوان شيوهاي مطلوب براي فهم و يادگيري سرايت نموده است.
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اين مفهوم ميتواند استنباط مولفه توسعه عادت را موجب شود که بر پايه ديدگاه پال و الدر ()2004
به عنوان يكي از ابعاد گرايش به تفكر انتقادي مطرح ميشود .چرا که او معتقد است؛ مداومت در کاربرد
راهبردهاي منتقدانه و تعهد آگاهانه به معيارهاي ضروري آن ،تمايل ماندگاري را در نگرش انتقادي فرد
به وجود ميآورد که قابل سرايت به ساير جنبههاي زندگي و تفكر اوست .آنچه در نتايج پژوهش داياز
( )2009در شناسايي اثرات بلندمدت بحث در تفكر انتقادي افراد نيز ارائه شده است .او در پژوهشي تاثير
بحث دانش آموختگان دانشگاه را در زندگي شهروندي آنان پس از تحصيل بررسي نموده و نشان داد،
الگوي بحث به کار رفته گرايش ماندگاري را در کاربرد مهارتهاي تفكر انتقادي ،ارتباطات بين فردي،
پذيرش ديگران و جستجوي راههاي ديگر موفقيت ،موجب ميشود که تا چند سال بعد نيز تداوم مي يابد.
بر اين اساس ،هر چند بر پايه يافته پژوهش حاضر ،نميتوان همانند پژوهش داياز ماندگاري بلندمدت
گرايشها را ادعا نمود ،اما شواهد موجود ميتوانند استنباطي از بهبود عادت براي کاربرد مهارتهاي
تمرين شده را فراهم آورند که در صورت تداوم فرصت بحث و نقد ،گسترش يافته و به عنوان الگوي
ماندگار فرد در شيوه نگرش و تحليل مسائل ،رفتار او را متاثر از خود ميسازد.
 -3پاسخ به بخش ابتدايي پرسش دوم مصاحبه درباره تمايل به صحبت کردن در جمع ،با عباراتي چون
"جرات ابراز نظر در جمع" و "نهراسيدن" ،نشانگر آن است که بحث در کالس درس فرصتي را براي
ابراز وجود و حضور بيشتر فراهم نموده است ،و اين ميتواند بر پايه نظر پاسخگويان به مولفه اعتماد به
نفس نسبت داده شود .آنچه در نظر فشيون و فشيون ( )2001،2010به عنوان يكي از عناصر گرايش به
تفكر انتقادي با عبارت اعتماد به تواناييهاي فكري خود بيان ميشود .اين نتيجه ،با نتايج پژوهش واليس
( )2002و سان چو ( )2008نيز مطابقت دارد .واليس در جستجوي راههايي براي جايگزيني آموزش بانكي
با آموزش انتقادي ،به بررسي اثرات الگويي از آموزش گفت و گويي فريره پرداخته ،و از فوايد آن رشد
فرديت و ابراز وجود در کنار ديگران را بيان ميکند ،و سان چو در يك مطالعه موردي ،بهبود هويت فردي
را از اثرات عاطفي حاصل از مشارکت در سمينارهاي مشارکتي دانشجويان براي خواندن انتقادي بيان
داشته ،و در تبيين آن فرصت مشارکت در تعامل اجتماعي با ديگران ،نقد ديدگاه آنها و خود انديشي را
موثر ميداند .در تبيين اين نتيجه مطابق با نظر ليپمن ( )1997ميتوان گفت که وقتي افراد در گفت و
گوها مشارکت ميکنند ،ميآموزند که اعتقاد صرف به يك باور کافي نيست ،بلكه بايد بتوانند ديدگاه خود
را با استدالل درست توجيه نمايند ،انديشه خود را با واژگان و جمالت قابل فهم و به طور واضح شرح
دهند ،براي توضيح آن بايد بتوانند وجه تمايزها را مشخص کنند ،مثال بياورند ،استدالل مخالف خود را
بشنوند و براي مقابله با آن استدالل نمايند .در اين صورت ،شهامت ابراز نظر در آنان رشد يافته ،منجر به
بهبود اعتماد به نفس در آنها مي شود .آنچنانکه ميلر و ميلر ( )1997نيز ،تحت عنوان رشد خود باوري و
جرات ابراز عقيده ،به مثابه يكي از اثرات عاطفي مشارکت در بحث و تبادل نظر ميان دانشجويان ،معرفي
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ميکنند .از اين روي به نظر ميرسد ،گفت و گوهاي کالسي در شيوه بحث سقراطي ،از طريق طرح
مداوم پرسش و ضرورت پاسخ گويي و دفاع از خود ،توانسته دانشجويان را براي ابراز نظر تشويق نموده و
شهامت بيان خود را در آنها تحريك نمايد و از اين طريق اعتماد به نفس را در آنها بهبود داده است .آنچه
توسط برخي پاسخگويان با عباراتي چون "اعتماد به نفسم بيشتر شد" و "تو هم حرفي براي گفتن
داري" به صراحت بيان شده است.
 -4پاسخهاي افراد به پرسش درباره صحبت کردن در جمع ،با عباراتي چون "مهم اين است که تو
حرف زدي"" ،تو هم حرفي براي گفتن داري" و "وقتي حرف ميزني همه توجه ميکنند" ،عالوه بر
استنباط مولفه اعتماد به نفس ،ميتواند گرايش مشارکت کنندگان به صحبت كردن ،ابراز نظر و نقد
كردن در جمع را نيز نشان دهد .مشابه با آنچه توسط يان نوزي ( )2007به عنوان اثر آموزش انتقادي
در رشد گرايش دانشجويان به گفت وگو مطرح ميشود ،يانگ ( )2002نيز اين اثر را با عنوان رشد
گرايش بيشتر به کاربرد بحث بيان ميکند ،و بولتر ( )2010آن را تحت عنوان گرايش بيشتر به گفت و
گو در فضاي آموزشي ،گزارش مينمايد .در تبيين اين يافته همانند گيج و بالينر ( ،)1992بايد گفت در
شرايط بحث کالسي به دليل طرح پرسشها و موضوعات بحث برانگيز ،شيوه مشارکت در کالس از
نشستن و يادگرفتن به سخن گفتن و ابراز نظر تغيير يافته ،و اين خود شاگردان را براي ورود در بحثها و
تمايل بيشتر براي ابراز نظر تحريك مينمايد و به تبع آن زمينه ورود به بحثها و تحليلهاي انتقادي
فراهم ميشود که در نبود چنين بحثهايي معموال امكان آن فراهم نخواهد بود.
 -5پاسخها به بخش ديگر پرسش دوم درباره تاثير روش اعمال شده در گرايش به نقد نمودن ،با عباراتي
چون؛ "بايد بحث کردن درست را آموخت"" ،براي نقد کردن بايد به زيربناي نظريهها توجه کرد" و "ما
در نقد کردن ضعيف هستيم" ،نشان دهنده توجه پاسخگويان به "نياز به معيار" براي تحليل و نقادي
منصفانه است .ضمن آنكه در اين بخش پاسخهاي منتقدانهاي با مضاميني چون "نبود ظرفيت بحث در
بعضي افراد" و "ما در بحث ضعيف هستيم" ،نيز ميتواند به توجه پاسخگويان به عدم رعايت معيارهاي
مشارکت در بحث از سوي برخي مشارکت کنندگان نسبت داده شود .مفهومي که ميتواند بر پايه نظر
فشيون و فشيون ( )2001،2010به مولفه بلوغ در قضاوت منتسب گردد و اين خود ميتواند يافته اول
مبني بر اثربخشي بحث در بهبود گرايش به تحليل انتقادي مبتني بر معيار معين و ارزيابي دقيق (بلوغ در
قضاوت) را تائيد نمايد .به ديگر سخن ،اين تجربه آموزشي توانسته فرصتي واقعي براي حضور در بحث را
فراهم نمايد ،و به تبع آن به برخي معايب فرهنگي چون ضعف در بحث منطقي و مبتني بر معيار ،توجه
شده و بر لزوم آموختن قواعد مناسب براي بحث انتقادي تاکيد دارد .اين عبارات را همچنين ميتوان
دربردارنده مضمون ديگر ،نقد خود يا خود ارزيابي ،دانست که به طور روشنتر در عبارتي چون؛
"بحث طرف مقابل ما را به تيزبيني و تفكر انتقادي واميداشت" ،و همچنين بخش ديگر پرسش دوم
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(گرايش به دانستن) با عباراتي چون"نميتوانستم پاسخ دهم چون خوب مطالعه نكرده بودم" و" يك
موضوع داراي ابعاد بسياري است که ممكن است مورد توجه قرار نگرفته باشد" ،نمود يافته است و نشان
ميدهد در شرايط بحث ارزيابي و نقد ديدگاه مقابل ،افراد را به بازبيني انديشه خود واداشته و به خصوص
هنگام دفاع از ديدگاه خود ،بررسي مجدد استداللها فرد را به خود ارزيابي و شناسايي نقايص انديشه خود
هدايت مينمايد .فيشر ( )1385اين دستاورد را به هنر معلم هنگام بحث سقراطي منصوب ميدارد و
درباره آن معتقد است؛ اين هنر و مهارت مهم معلم در هنگام بحث است که به جاي پاسخگويي مستقيم
به پرسشها و ارائه اطالعات ،با به چالش کشيدن ديدگاه شاگردان مسئوليت جستجو را به عهده آنها
گذارده و در جريان کنش و واکنش مداوم ،قوه تميز آنها را تقويت ميکند .در اين صورت ،شاگردان را
واميدارد تا در گفت و گو با ديگري و براي پاسخي مستدل به مخالف خود ،پيوسته ديدگاه خود را مورد
ارزيابي قرار داده و عقايد خود را با ادعاي ديگري بيازمايند .اين مفهوم در نتايج پژوهشي فيراري (،)2010
تحت عنوان خود انديشي و تشخيص نواقص ديدگاه خود در اثر مشارکت در الگويي از طرح مسئله،
خودانديشي و گفت و گوي انتقادي دانشجويان نيز بيان گرديده و در تبيين آن بر پايه نظريه سازندگي
اجتماعي ،معتقد است مشارکت افراد در گروه موجب حمايت اجتماعي ديگران در ساخت دانش در سطح
باالتر (حرکت به سوي سطح بالقوه) شده ،و تنوع ديدگاهها زمينهساز بحث در ابعاد مختلف ميشود و اين
فرد را به خود انديشي و تحليل انتقادي ديدگاه خود و در نتيجه تشخيص تناقضها و نواقص در ديدگاه
خود هدايت ميکند .از سوي ديگر ،نلسون ( )2009،1949در توصيف اثرات بحث سقراطي ،خود ارزيابي
را با عنوان دستيابي به "خودمختاري منطقي" بيان ميدارد و در تبيين آن معتقد است در جريان بحث
شاگردان در مواجهه پا پرسشهاي پي در پي معلم ،به جاي يادگيري قوانين منطقي به شكل انتزاعي،
پيوسته به کنكاش درباره ديدگاه خود واداشته شده و ديدگاه خود را مورد نقد و ارزيابي مجدد ،قرار
ميدهند و اين باعث ميشود آنها ديدگاه و انديشه خود را نيز نقد نموده و اصالح نمايند .همچنانكه پال و
الدر ( )2004نيز در توضيح خرد مستدل ،خود ارزيابي را به عنوان ويژگي برجستهاي از افراد نقاد ميدانند
که به جاي تعصب و پافشاري بر عقايد غير منطقي خود يا پرهيز زيرکانه از زواياي ديد ديگر ،به همه
جانبه نگري منصفانهاي روي ميآورند که حتي منجر به نقد خود شده ،آنها را از جزم انديشي رهانيده و
به ارزيابي بيطرفانه هدايت ميکند.
 -6در پاسخ به پرسش درباره اثر بحث در گرايش به مطالعه بيشتر (پرسش دوم) ،پاسخگويان با کاربرد
عباراتي چون " هرگز بدون مطالعه دقيق نميتوان در بحث موفق بود " و" ديدگاه مقابل را هم بايد
مطالعه مي کردي تا خوب بحث کني " به اثر بحث در تحريك افراد براي جستجوي حقيقت اشاره دارند
که آن را مطابق با نظر فشيون و فشيون ( )2001،2010ميتوان به مولفه جستجوگرايي به عنوان
يكي از عناصر گرايش به تفكر انتقادي ،نسبت داد .آنچه سان چو ( )2007نيز در الگوي عملي ديدگاه
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آموزش انتقادي فريره و در يك مطالعه موردي بر روي دانشجويان تحت عنوان جستجوي شواهد پنهان،
بيان داشته و سانچز ( )2005در گزارش خود درباره اثر گفت و گوهاي انتقادي مبتني برديدگاه فريره بر
دانشجويان ،به صورت اثر مثبت گفت وگو درکاهش مقاومت دانشجويان در مشارکت با گروه و حضور
فعال آنها در جستجوگري مطرح ميکند .افزون بر آن پاسخها به روشني تاثير اين روشها را در واداشتن
افراد به مطالعه بيشتر نشان ميدهند .چراکه پاسخگويان هر دو گروه با عباراتي در مضاميني مانند"
واداشته شدن به مطالعه عميقتر" و "مجبور بودن به مطالعه چندين کتاب" براي موفقيت در بحث ،دفاع
از خود و حتي فهم بحث ديگران ،ضرورت مطالعه بيشتر را مطرح مينمودند .هر چند اين نكته نميتواند
به مثابه يكي از عناصر گرايش به تفكر انتقادي مورد توجه واقع شود ،اما خود نشانگر تاثير بحث در
واداشتن افراد به فعاليت و مسئوليت پذيري بيشتر در فرايند آموزش خود است .آنچنانكه واليس ()2002
آن را تحت عنوان مسئوليت پذيري بيشتر شاگردان نسبت داده و در توضيح آن معتقد است ،در اثر
مشارکت در بحثهاي کالسي به جاي پذيرش صرف اطالعات ديگري ،مشارکت کنندگان به کنجكاوي
بيشتر روي آورده و ساخت فهم خود را به عنوان جزعي از مسئوليت شخصي خود دنبال ميکنند .اين
نكته توسط آلماترودي ( )2007نيز با عنوان تحريك بيشتر کنجكاوي براي يافتن داليل و شواهد پنهان
بيان شده و در تبيين آن پرسشهاي سقراطي را عامل تحريك ذهني ميداند که شاگردان را به کنكاش
همه جانبه براي شناسايي همه عالئم و شواهد واداشته و حتي به شناسايي برخي عناصر پنهان منجر
ميگردد .از اين روي ميتوان گفت ،بحث از طريق تحريك حس جستجوگري شاگردان ،توانسته آنها را
به مطالعه بيشتر تشويق کرده و آنها را در آموزش خود مسئوليت پذيرتر نمايد.
 -7در پاسخ به پرسش سوم مصاحبه ،درباره احساس مشارکت کنندگان هنگام شكلگيري گروه مقابل و
نقد شدن توسط آنها ،عباراتي چون "ديدگاه مقابل من ميتواند درست باشد"و "افراد زواياي ديد متفاوتي
دارند" نشانگر توجه مشارکت کنندگان به تفاوت در عقايد و احترام به اين تفاوتهاست .آنچه فشيون و
فشيون ( )2001تحت عنوان گرايش به فراخ انديشي يا ذهن ياز مطرح نموده و در آن به آمادگي افراد
نقاد براي مالحظه ديدگاه ديگران ،تمايل به شنيدن مخالف خود و صبوري و احترام در مقابل آن اشاره
دارند .اين مضمون با نتايج پژوهشهاي کينگ ( ،)2005مك ديد ( ،)1992و کوئينگ ( ،)2004نيز
مطابقت دارد .با اين تفاوت که پژوهشهاي ياد شده در گروههاي سني ديگر ،يا با به کارگيري الگوهاي
متفاوتي از آموزش مبتني بر گفت وگو ارائه گرديدهاند .مك ديد ،الگويي مطابق با شيوه فريره را درباره
دانش آموزان پايه ششم به کار گرفته است ،کينگ اثر الگويي از گفت وگوي جستجوگرانه بر تفكر
انتقادي دانش آموزان را بررسي نموده و کوئينگ به اثر بحث سقراطي در دانشجويان علوم مهندسي
پرداخته است و همگي اثر مثبت آموزش به شيوه بحث را در رشد گرايش مشارکت کنندگان براي
پذيرش مخالف و احترام به ديدگاه ديگران را ،تائيد مي نمايند.
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در اين بخش عباراتي چون "صبرم در شنيدن ديگران بيشتر شد" و " ابتدا از مخالفت ناراحت ميشدم
اما فهميدم ترس ندارد بايد نقد درست را پذيرفت" ،و به ويژه نسبت باالي چنين پاسخهايي که به فراخ
انديشي قابل استناد است ،ميتواند نشان دهد که حضور در بحث و طرح ديدگاههاي متفاوت ضمن توجه
دادن افراد به وجوه ديگر موضوع ،فرصتي را براي تشخيص تفاوت زواياي ديد و استداللهاي مختلف،
فراهم ميسازد و آن ميتواند حس احترام به ديدگاه مخالف و پذيرش ديگران را تقويت نمايد .آنگونه که
اسالوين ( )1385در بيان اثربخشي آموزش به شيوه بحث در بعد عاطفي ،افزايش حس احترام به ديدگاه
مخالف و پذيرش ديدگاه ديگران را نتيجه ارزشمند مشارکت در گفت وگو ميداند که افراد را براي
مشارکت موثر در فرايند دموکراتيك و احساس تعهد اجتماعي ،آماده ميسازد .در اين باره پال ()2004
معتقد است روش بحث که او آن را "تفكر مكالمهاي" مينامد ،از طريق تبادل گسترده ميان اختالف
نظرها و به تبع آن فراهم آوردن چارچوبي براي آزمايش قوت و ضعف ديدگاه ها ،تمايل به خودمداري را
خنثي نموده و موجب پذيرش و احترام به ديگران ميشود .استرنبرگ و سورلينگ ( 1996و  )2005نيز
فرايند تبادل دائمي ميان خود و ديگري در جريان بحث را عاملي موثر براي کاهش خودمداري و رشد
ظرفيت افراد براي شنيدن ديگران ،پذيرش و احترام به ديدگاه مخالف ميدانند.
 -8پاسخ به بخش ديگر پرسش سوم درباره احساس افراد هنگام نقد کردن ديگران ،با عباراتي چون "در
بحث معيار نقد کردن پيدا ميكني"" ،به تدريج روش نقد کردن درست را ياد گرفتيم" و " استدالل
منطقي را ميآموختيم" ،ميتواند بر پايه نظر فشيون و فشيون ( )2001،2010استنباط مولفه بلوغ در
قضاوت را موجب شود و در تبيين آن به نظر ميرسد ،در شرايط بحث فرصتي فراهم ميشود که نه تنها
افراد را به تجربه واقعي نقد کردن وا ميدارد ،بلكه شنيدن نقد ديگران و ضرورت بررسي آن براي
پاسخگويي ،افراد را به شناسايي معايب و نقايص موجود در نقد هدايت مينمايد و اين ميتواند آنها را در
مهارتهاي استداللي تمرين داده و قوه تميز آنها را پرورش دهد .از سوي ديگر ،در اين بخش عباراتي
چون "در بحث معيار نقد کردن پيدا ميکني" و " با نقد کردن اعتماد به نفس ما رشد ميکرد" ،نشان
ميدهد تمرين واقعي بحث در شرايط کالسي ضمن آنكه به تدريج قواعد و معيارهاي درست بحث کردن
را آموزش داده و گرايش به بلوغ در قضاوت را نشان ميدهد ،با تجربه بيشتر اعتماد به نفس افراد در
کاربرد آنها بيشتر ميشود .مفهومي که سان چو ( )2008با رشد هويت فردي دانشجويان در اثر شرکت در
الگويي از بحث انتقادي شامل طرح مسئله ،خود انديشي و بحث انالين ،نشان ميدهد ،واليس ( )2002با
رشد فرديت و ابراز وجود در کنار ديگران به جاي پذيرش صرف ديگري ،بيان ميکند و ليپمن ( )2003در
تبيين آن بر پايه دو اصل کاوش مشترک و گفت وگو ،بحث سقراطي را محيط اجتماعي کاوشگري مي-
داند که در آن افراد را به تعمق راجع به موضوع واميدارد و آنها را تشويق ميکند تا درباره ايدههاي
زيربنايي که در پشت واژهها نهفته است ،فكر کنند و موضوعهاي نشات گرفته از اين ايدهها را با يكديگر
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در ميان گذارند .در اين صورت ،آنها ميآموزند به جاي پذيرش و اعتقاد صرف به يك باور ،استدالل
مخالف خود را بشنوند و براي مقابله با آن استدالل نمايند ،انديشه خود را با واژگان و جمالت قابل فهم و
به طور واضح شرح دهند و براي توضيح آن وجه تمايزها را مشخص کنند يا مثال بياوريد .در اين صورت،
آنها در گوش دادن به ديگران ،بررسي استدالل مخالف و مهارتهاي استداللي به طور عملي تمرين
ميکنند و اين منجر به بهبود عزت نفس در آنها شده ،شهامت ابراز نظررا در آنان پرورش ميدهد.
 -9پاسخگويان در پاسخ به پرسش چهارم مصاحبه پاياني درباره تاثير اين روشها در ارتباط افراد با
يكديگر ،از يك سو با عباراتي چون "سطح فكر و نگرش آنها را بهتر شناختم" و "در بحث به دغدغه
ديگران گوش ميدهي او را و زاويه ديد او را بهتر ميشناسي" به تاثير بحثهاي کالسي در رشد
شناخت افراد از يكديگر اشاره دارند و از سوي ديگر با "عباراتي چون بعضيها که چندان رويشان
حساب نميکردم را بهتر شناختم ،دقت و چگونگي استدالل آنها برايم جالب بود" و "با وجود اختالف در
نوع نگرش ،افراد را بهتر شناختم وحساب جديدي در باره آنها باز کردم" ،بر تاثير شناخت حاصل از اين
بحثها در شكلگيري نگرش و روابط تازه با همكالسيها تاکيد دارند .بر اين اساس ،به نظر ميرسد
بحثها توانستهاند ،به مشارکت کنندگان براي شناخت بهتر و واقع بينانه تر يكديگر کمك کنند و اين
مي تواند در تعامالت ميان آنها اثر داشته باشد .آنطور که افراد خود درباره تاثير اين روشها در شكلگيري
دوستي و صميميت ميان همكالسيها به آن اشاره دارند؛ "در گروهها همه به هم کمك ميکنند .يك
جور وظيفه جمعي است" .اين نكته به عنوان بك کارکرد ارزشمند در روشهاي آموزش مشارکتي مورد
تاکيد بسياري است .آن طور که کوپر ( )2000درباره آن معتقد است در آموزش مشارکتي مسئوليت
يادگيري از دوش معلم برداشته شده و به گروه شاگردان محول ميگردد ،آنها در کار با گروههاي هميار
بيش از پيش با روند يادگيري خود در ميآميزند و در اين حالت نه تنها مسئول فهم و درک خود هستند،
بلكه در برابر اعضاي ديگر در گروه خود هم مسئوليت دارند و اين مسئوليت آنها را به انجام وظايف
محوله در گروه واميدارد .فراتر از آن اسالوين ( )1385درباره روشهاي مشارکتي مينويسد ،تنها کمك
گرفتن از ديگري و دستيابي به تسلط در موضوع هدف اصلي بهرهگيري از گروه ،نيست .بلكه تمرين
مسئوليت پذيري در گروه و افزايش قابليتهاي کار جمعي ،از اهداف آموزش مشارکتي است .بر اين
اساس ،او در توصيف اثرات بحث گروهي ،رشد مهارتهاي اجتماعي ناشي از گرايش بيشتر به همكاري
با يكديگر و آموختن قواعد همكاري و ايفاي نقش در گروه را موجب رشد افراد در آمادگي براي عمل
دموکراتيك مطرح مينمايند .اين نتيجه در يافتههاي يانگ ( ،)2007ساليوان ( )2004و کاپن ( )2010نيز
ارائه شده است .يانگ در يك مطالعه موردي براي بررسي رابطه تفكر انتقادي و گفت وگو در انجام پروژه
پژوهش تاريخي در اينترنت ،رشد گرايش به تعامل بين فردي و کار گروهي را يادآور ميشود .ساليوان با
تكيه بر مفهوم گفت وگو در آموزش انتقادي از نظر فريره ،به تحليل گفت وگوها و تعامالت گروهي
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د انشجويان در طول آزمون جامع پرداخته و در بعد عاطفي رشد گرايش به کار جمعي و ارتباطات بين
فردي همراه با کاهش اضطراب امتحان را گزارش ميکند و کاپن الگويي از آموزش مبتني بر گفت و
گوي صميمي را در دانشجويان علوم پژشكي به کار گرفته و عالوه بر اثرات مثبت شناختي در رشد
مهارتهاي تفكر انتقادي ،در بعد عاطفي اثربخشي اين الگو از گفت وگو را در نزديكي و صميمت بيشتر
بين پزشك و بيمار ،ذکر ميکند .همچنانكه صفري ( )1381نيز تقويت گرايش به کار گروهي را در اثر
آموزش به روش بحث گروهي بر کارآمدي حرفهاي پرستاران ،گزارش ميدهد.
 -10بر پايه برخي عبارات پاسخ از سوي مشارکت کنندگان مانند؛ "معموال دوستان در گروه مخالف
قرار نميگرفتند و در بحث به هم کمك ميکردند و اين به صميميت بيشتر کمك ميکند" ،ميتوان
گفت؛ شكلگيري گروهها و همياري ميان آنها صميميت و دوستي ميان افراد را تقويت نموده است و
اين مي تواند به عنوان يك نتيجه ارزشمند عاطفي ديگر محسوب گردد .بعضي ديگر از پاسخها چون "
طرز نشستن گرداگرد ،ارتباط چشمي و صميميت بيشتري به دنبال دارد" و "در اين کالس کسي احساس
برتري نميکند ،هم برابرند و دربحث به هم کمك ميکنند" و "چون از فضاي خشك کالس خارج مي-
شوي شوخيها و نكاتي مطرح ميشود که دوستي را بيشتر ميکند" ،نشان دهنده آن است که نحوه
تعامل در اين روش را در بهبود رابطه ميان همكالسيها و رشد صميميت موثر بوده است .آنگونه که
فريره ( )1363درباره چنين رابطهاي در آموزش مبتني بر گفت و گوي انتقادي معتقد است ،از آنجا که نه
جهل مطلق وجود داشته و نه دانايي مطلق ،افراد در واقعيتي مشترک با يكديگر همكاري ميکنند و به
کمك هم چيزي بيشتر از عمل شخصي خود ميآفرينند .نتيجه منطقي چنين گفت وگويي نيز در مقابل
رابطه تسلطي در آموزش سنتي ،يك رابطه افقي است ،که متضمن اعتماد متقابل بوده و ضمن تكيه بر
ايمان به يكديگر ،موجب رشد محبت ،فروتني و تفاهم ميشود .بر اين اساس ،به نظر ميرسد آموزش به
شيوه بحث  ،توانسته از طريق تغيير فضاي ارتباطي ،کالس درس را از رابطه يك سويه ميان هر شاگرد و
معلم ،به فضاي تعامل و همكاري بدل نمايد .آنچه به صورت احساس مسئوليت درون گروهي براي
مشارکت کنندگان در گروهها اتفاق افتاده و با بيان تغيير رابطه تسلطي و رسمي به سوي وظيفه مشترک
همه براي بررسي نقادانه موضوع ،ارائه شده است .درحاليکه طرز نشستن گرداگرد و ارتباط چشمي ميان
تك تك افراد در هنگام بحث ،ضمن آنكه امكان بيشتر تعامل ميان فردي را فراهم ساخته ،وضعيتي از
موقعيت برابر براي همه را طراحي کرده است که افراد را به سوي همكاري و مشارکت بيشتر هدايت
ميکند .اين نكته در پاسخهاي مربوط به تاثير بحث در ايجاد اختالف نيز به روشني مشهود است؛ در
حاليکه بيشتر افراد هر دو گروه بر عدم تاثير بحثها در ايجاد اختالف تاکيد دارند ،پاسخهايي چون؛
"تفاوت عقيده را بايد پذيرفت" و "چون بحث کالسي است تفاوت ديدگاهها موجب خصومت يا اختالف
نميشود" ،نشانگر آن است که بحثها ،موجب روشن سازي تفاوتها شده ،شناخت نسبت به تفاوتها را
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بيشتر ساخته و از اين طريق پذيرش تفاوتها و احترام به آنها را به دنبال داشته است .آنگونه که باز هم
ميتوان مطابق با نظر فشيون و فشيون ( )2001،2010مولفه فراخ انديشي را استنباط نمود.
نتيجهگيري
بر پايه آنچه آمد ،نتايج حاصل براي دو بعد پرسشها در مصاحبه ميتواند به شرح زير خالصه گردد:
 با پردازش پاسخها به سه پرسش ابتدايي ،ميتوان دريافت که حضور دربحثها به دليل طرحپرسشها و موضوعات چالش برانگيز ،افراد را به سوي تعمق بيشتر ،بررسي عناصر ظريف و ناپيدا و توجه
بيشتر به چالشها و ابعاد بحث برانگيز موضوع جلب کرده است ،آنچه ميتواند تحت عنوان مولفه تحليل
گرايي مورد توجه واقع شود.
 گفت وگوهاي کالسي در شيوه بحث سقراطي ،از طريق طرح مداوم پرسش و ضرورت پاسخگويي ودفاع از خود ،توانسته دانشجويان را براي ابراز نظر تشويق نموده و شهامت بيان خود را در آنها تحريك
نمايد و از اين طريق اعتماد به توانايي تفكر انتقادي را در آنها بهبود داده است.
 حضور در بحث و طرح ديدگاههاي متفاوت ضمن توجه دادن افراد به وجوه ديگر موضوع ،فرصتي رابراي تشخيص تفاوت در زواياي ديد و استداللها ،فراهم نموده و از طريق تبادل گسترده ميان اختالف
نظرها چارچوبي براي آزمايش قوت و ضعف ديدگاهها فراهم کرده و اين موجب شده تمايل به خودمداري
خنثي گرديده و در مقابل حس احترام به ديدگاه مخالف و پذيرش ديگران (فراخ انديشي)
تقويت شود.
 پرسشهاي سقراطي موجب فراهم آوردن فرصتي براي تحريك ذهني شاگردان گرديده و آنها را بهکنك اش همه جانبه براي شناسايي همه عالئم و شواهد واداشته و آنها را به شناسايي برخي عناصر پنهان
هدايت نموده است .از اين روي ،ميتوان گفت ،بحث سقراطي موجب تحريك حس جستجوگري
شاگردان به عنوان مولفه ديگر گرايش به تفكر انتقادي گرديده است.
 مشارکت در بحث سقراطي فرصتي فراهم آورده که نه تنها افراد را به تجربه واقعي نقد کردن وا ميدارد ،بلكه شنيدن نقد ديگران و ضرورت بررسي آن براي پاسخگويي ،افراد را به شناسايي معايب و
نقايص موجود در نقد هدايت مينمايد و اين ضمن آنكه ميتواند آنها را در مهارتهاي استداللي تمرين
دهد ،موجب بهبود گرايش افراد به مولفه ديگر تفكر اانتقادي يعني بلوغ در قضاوت گرديده است.
 در فرايند بحث سقراطي ،لزوم ارزيابي و نقد ديدگاه مقابل ،افراد را به بازبيني انديشه خود واداشته و بهخصوص هنگام دفاع از ديدگاه خود ،بررسي مجدد استداللها ،فرد را به خود ارزيابي و شناسايي نقايص
انديشه خود هدايت مينمايد ،آنچه ميتواند تحت عنوان يكي ديگر از مولفههاي تفكر انتقادي يعني نقد
خود يا خود ارزيابي ،بيان گردد.
75

 سال ششم،4  شماره، پژوهشي- علمي،فصلنامه پژوهشهاي کاربردي روانشناختي

 دانشجويان را به جاي تقابل با، بحثها توانستهاند از طريق فراهم ساختن فضاي مبتني بر گفت وگو به شنيدن و تعمق در استدالل مقابل دعوت نموده و اين آنها را از جزم انديشي رهانيده با درک،يكديگر
. را فراهم کرده است، شناخت بهتر و واقع بينانهتري نسبت به يكديگر،تنوع ديدگاهها
 آنها را به مشارکت و، به ابراز نظر و همكاري، تغيير شيوه مشارکت در کالس از نشستن و يادگرفتن موجب رشد صميميت و،همكاري بيشتر واداشته و اين در بهبود تعامالت ميان آنها اثرگذار بوده
.دوستي ميان آنها گرديده است
 مشارکت و، تغيير فضاي ارتباط ميان شاگردان و معلم از مقام باال و کنترل کننده به همكاري و همياري.تعامل با معلم را برانگيخته و احساس صميميت بيشتر با معلم را به دنبال داشته است
 بحثهاي انتقادي به دليل طرح مسائل بحث برانگيز و تحريك فكري افراد به سوي چالشهاي دانشجويان را به فعاليت بيشتر تحريك نموده آنها را به، محيط آموزش فعال را فراهم ساخته،ذهني
 مسئوليت، در فرايند يادگيري،وسيله مطالعه بيشتر و مشارکت فعالتر در نقد و ارزيابي خود و ديگران
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