Journal of Applied Psychological Research
2021, 12(3), 191-211

فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی
1400, 12)3(, 191-211

Institute of Psychology and Educational Sciences
Faculty of Psychology and Educational Sciences
University of Tehran

مؤسسه روانشناسی و علوم تربیتی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران

(DOI): 10.22059/japr.2021.301082.643499

،اثربخشی برنامۀ پرورش مهارتهای تفکر (الگوی بروکفیلد) بر تفکر انتقادی
تابآوری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پسر
Effectiveness of the Thinking Skills Development Program (Based on
Brookfield’s Model) on Students’ Critical Thinking, Academic
Resilience, and Academic Achievement
*

Shahab Afraz
Mansoureh Hajhosseini

**

شهاب افراز
منصوره حاج حسینی

Abstract
The purpose of the present study is to evaluate the
چکیده
effectiveness of thinking skills development program
(based on Brookfield's model) on academic پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامۀ پررور مارار هرای
achievement, academic resilience and critical thinking  تابآوری تحصریلی و تفکرر، مدل برکفیلد بر پیشرفت تحصیلی،تفکر
The method of the study is a quasi-experimental study
 پژوهش حاضر از نظرر رو.انتقادی دانش آموزان صور گرفته است
with pretest-posttest with a control group and was
نیمهآزمایشری و از نظرر هردف کراربردی اسرت و در اراراوب حرر
applied based on the purpose. The statistical
population of the study consists of male high school  جامعۀ آماری پرژوهش.پیشآزمون و پس آزمون با گروه گواه قرار دارد
students of Alborz Province of the 2018-2019 شامل دانش آموزان پسر مشغول به تحصیل رشتۀ تجربی متوسطۀ دوم
academic year who participated in one of the
nationally validated pilot tests for the college entrance  اسرت کره در یکری از1397-1398 اسرتان ابرررز در سرال تحصریلی
examination. The sample consists of thirty male high آزمون های آزمایشی معترر سطح کشور برای آمادگی کنکور سراسرری
school students at one of the high schools in Karaj  نمونهگیری به رو نمونرۀ دردسرتر انجرام شرده و.شرکت داشتند
who were randomly assigned to an experimental group شامل سی دانش آموز پسر متوسرطه دورۀ دوم رشرتۀ تجربری یکری از
and a control group. The measures used in the study
included: examinations test scores, Samuels’ دبیرستانهای شار کرج است که به صور تصادفی در دو گروه پانزده
Academic Resilience Inventory (ARI) and Ricketts  بررای گرردآوری.نفری به گروههای آزمایشی و گرواه منصروب شردند
Critical Thinking Disposition Inventory (CTDI). The احالعا در این پرژوهش از پرسشرنامۀ سریاهۀ ترابآوری تحصریلی
program was conducted in 8 sessions of 90 minutes
group training for the experimental group while the ) و سرریاهۀ گرررایش برره تفکررر انتقررادی ریکررتسSARI( سرراموزلز
control group received no training. Multivariate  برنامرۀ اجرایری بره.) و نمرۀ تراز آزمون آزمایشی استفاده شدCTDI(
analysis of covariance (MANCOVA) was used to  دقیقهای بررای گرروه آزمرایش90 مد هشت جلسۀ آموز گروهی
evaluate the effectiveness of the program using the  برای تحلیرل دادههرا از. آموزشی دریافت نکرد، اما گروه گواه،اجرا شد
software IBM SPSS (version 23). The results show
that implementing the Thinking Skills Development )23  (نسرخۀIBM SPSS تحلیل کوواریانس اندمتغیره و نررمافرزار
Program for studensts improved critical thinking (in  یافتهها حراکی از معنراداری اثرر برنامره در ارتقرای تفکرر.استفاده شد
three components: innovativeness, cognitive maturity,  بلوغ شرناختی و درگیرری،انتقادی دانش آموزان در سه مؤبفۀ خالقیت
and engagement), academic achievement, and مثررتنگرر و- و تابآوری تحصیلی در دو مؤبفرۀ مسرللهمحرور،ذهنی
academic resilience (in two components: problemoriented-positive and future-oriented). Communication  براسرا نترایج پرژوهش.جاتگیری آینده و پیشرفت تحصریلی برود
skills were not statistically significantly different) گنجاندن این مقوبه در برنامه آموزشی دانشآموزان متوسرطه دورۀ دوم
among high school students. The results of the study  مریتوانرد،که در آزمونهای آمادگی کنکور با ناکامی مواجره هسرتند
confirm that it may be useful to include the program in
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مقدمه
امروزه ورود به دانشگاه بهعنوان راهررد اساسی افراد در دستیابی به موفقیت حرفهای و شخصی مورد توجه
بیشتر دانشآموزان و خانوادهها قرار گرفته است .موفقیت در آزمون سراسری (کنکور) و بهدنرال آن
آزمونهای آزمایشی مکرر ،بر نظام آموزشی ،رو ها و اهداف آموزشی تأثیر گذاشته و به معضلی جدی در
سطح جامعه تردیل شده است .داوحلران با فشار روانی شدیدی برای قروبی در «یک رشته خوب ،در دانشگاه
خوب!» مواجه میشوند .همچنین احتمال کم کامیابی با توجه به مقایسۀ تعداد داوحلران با ظرفیت رشتهها و
دانشگاههای مطلوب و نگرانی داوحلران از سطح باالی سختی سؤاال کنکور ،وضعیتی را فراهم کرده است
که در آن از یک سو وقت ،تال و هزینه بیشتر و از سوی دیگر ،نتیجۀ رضایتبخش کمتر ،به افزایش
اضطراب منجر میشود (فتحآبادی ،شالنی و صادقی .)139۶ ،در این میان بسیاری از داوحلران پرتال حتی
نمیتوانند پاسخ سؤاال ساده را بهشخصه استدالل یا از کتاب درسی استخراج کنند .همچنین نمیتوانند
ناکامیهای خود در آزمونهای آزمایشی را ریشهیابی و رو خود را اصال کنند .کمرود ماار و ناتوانی در
حل مشکالتی که داوحلران آزمون سراسری حی آزمونهای آزمایشی و تمرینهای تستی با آن مواجه
میشوند ،به کاهش اعتمادبهنفس ،انگیزه و افزایش اهمالکاری میان داوحلران منجر میشود و با افزایش
فشارآورهای تحصیلی ،انگیز تحصیلی بهویژه انگیزههای درونی و تابآوری کاهش مییابد (فاضل و
یزدخواستی)139۵ ،؛ از اینرو روانشناسان از آسیبهای ناشی از تنش روانی بر دانشآموزان در سالهای آخر
دبیرستان سخن گفتهاند و کارشناسان دربارۀ خسار های حاشیهایشدن هر نوع یادگیری بهجز ماار
تستزنی هشدار دادهاند (فتحآبادی ،شالنی و صادقی139۶ ،؛ مردیاا .)1383 ،رو های تدریس پیشرفته و
خالق ،کارگروهی ،کار آزمایشگاهی و کارگاهی ،نشاط ،پویایی ،کاوشگری ،تحقیق ،ژرفاندیشی و خالقیت از
مدار حذف شده و معلم و شاگرد در مدار بهخصوص دبیرستانها مشغول حراحی تست و تمرین سرعت
و صحت در پاسخگویی به تستهای آزمون سراسری هستند .کال های در متوسطه دورۀ دوم فعال اداره
نمیشوند؛ زیرا گفتوگو در کال در موجب کاهش تمرین تست میشود (فتحآبادی ،شالنی و صادقی،
 .)139۶این امر سرب شده ماار های فکری سطح باال ،از جمله ماار های تفکر و حل مسلله مغفول بماند.
این بیماارتی نهتناا زندگی شخصی و حرفهای آتی دانشآموزان که رشد اجتماعی و شخصیتی آنها را به
خطر میاندازد.
در این راستا ،رویکرد نوین آموز با نقد این وضعیت معتقد است ،آموز و پرور باید متحول شود و
بهجای معلوما  ،تفکر را سربوحه خود قرار دهد؛ زیرا سرمایۀ هر جامعه ،به تدابیر هوشمندانۀ افراد آن وابسته
است؛ از اینرو جامعۀ موفق جامعهای متفکر است (فیشر .)138۵ ،افزون بر آن امروزه با ظاور تحوال
اشمگیر در فناوری احالعا و ارتراحا و شتاب فزاینده در تحوال علم و فناوری ،دیگر تعیین سواد واقعی
مورد نیاز آیندگان دشوار شده و این امر مدار را ملزم میکند توجه خود را از ارازۀ احالعا  ،به یادگیری و
تفکر مستقل دانشآموزان معطوف کنند .جوامع تغییر کرده است و در دنیای بحرانی و مملو از احالعا امروز،
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ایزی که دانشآموزان بدان نیاز دارند ،قوه تمیز و انتخاب است .آنها نیاز دارند خودمختار فکر کنند ،با
ظرافت و تیزبینی قضاو کرده و از میان هجوم پرتالحم دادهها انتخاب کنند (بروکفیلید .)2013 ،براسا
این رویکرد ،ماار هایی که برای نسل قرل مفید بودند ،دیگر نمیتوانند دانشآموزان را برای زندگی موفق
در جاان خارج از مدرسه مجاز کنند؛ بنابراین برای همراهشدن با تحوال کنونی و بارهمندی کاراتر از دانش
فزایندۀ امروز ،نوجوانان نیاز دارند قدر منطق و استدالل خود را کشف کنند و ماار های فکری خود را
پرور دهند .همچنین آنها نیازمند تسلط بر ماار های تفکر تحلیلی 1و انتقادی 2هستند (بیپمن.)2003 ،
دیویی 909( 3به نقل از فیشر )138۵ ،که او را پدر تفکر انتقادی مدرن میدانند ،تفکر انتقادی را تفکر تأملی
یا ژرفاندیشانه 4متکی بر توجه دقیق ،پایا و فعال به یک باور توصیف میکند و رسیدن به آن را از اهداف
اساسی تعلیم و تربیت میداند .پال ( )1984با توصیف تفکر انتقادی در بعد «خرد مستدل» ۵همهجانرهنگری،۶
همهجانرهنگری ،۶نقد خود ،7پرهیز از خشکاندیشی 8و گرایش به قضاو منصفانه 9را از شاخصههای متفکر
11
متفکر نقاد 10میداند .فشیون ( )201۵در توصیف افراد نقاد عناصر هفتگانه را برمیشمارد :تحلیلگری
(تمایل افراد به تحلیل هوشیارانه مرتنی بر اصول منطقی و معیار) ،جستوجوی حقایق( 12تمایل به
جستوجوی واقعیت حتی اگر از عقاید قرلی حمایت نکند) ،بلوغ در قضاو ( 13گرایش رشدیافتهای از ارزیابی
متفکرانه و همهجانرهنگر) ،فراخاندیشی( 14انعطافپذیری در برابر مخابفت و آمادگی برای شنیدن دیگران و
احترام به عقیدۀ مقابل) ،نظاممندی( 1۵تمایل به سازماندهی هنگام بررسی و جستوجوی حقیقت) ،اعتماد به
17
توانایی تفکر انتقادی خود( 1۶اعتمادبهنفس باالی فرد هنگام نگر جستوجوگرایانه و منتقدانه) ،کنجکاوی
(جستوجوگرایی و تمایل به آگاهی بیشتر و گردآوری احالعا ) .بروکفیلد ( )2013بر پایۀ توصیف تفکر
انتقادی بهعنوان فرایند تعمق ،18بازبینی 19و اصال مفروضا  ،1آن را ضرور آموز و برای دستیابی به
1. analytical thinking
2. critical thinking
3. Dewey
4. reflective
5. argumentative wisdom
6. holistic
7. self criticism
8. dogmatism
9. fair judgment
10. critical thinker
11. analyticity
12. truth-seeking
13. maturity
14. open-mindedness
15. systematicity
16. ct- confidence
17. inquisitiveness
18. contemplation
19. review
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عمل آگاهانه و مؤثر ضرور حیا معرفی میکند .او با تأکید بر ااار عنصر شکار مفروضا  2زیربنایی تفکر
و اعمال ،بررسی میزان دقت و اعترار آنها ،بازبینی انگارهها و تصمیما ذهنی ،سازمانی و فردی از جنرههای
گوناگون و اقدام آگاهانه براسا همۀ آنها ،ابگوی بنیادین تفکر انتقادی را تشریح کرده و روشیهایی را
برای پرور تفکر انتقادی ارازه داده است (بروکفیلد.)2012 ،
از نظر بروکفیلد ( )2012تفکر انتقادی تال عمدی ما برای یافتن ایستی مفروضا  ،وارسی درستی آنها و
بازسازی مفروضا برای انجام عمل اصالحی است .بروکفیلد ( )2012معتقد است برای آموز تفکر انتقادی
باید گامبهگام با دانشآموز حرکت کرد و نه بهعنوان معلم برای انتقال دانش تفکر انتقادی ،بلکه در مقام
مربی کنار دانشآموز گام برداشت تا قدم به قدم ماار تفکر انتقادی در او شکل بگیرد .یکی از ابگوهای
پرو تفکر بروکفیلد ( ،)2012پروتکل گفتوگوی انتقادی است که افراد در یک فرایند بحث انتقادی به
ایفای یکی از سه نقش راوی ،3کارآگاه 4و داور ۵به یکدیگر کمک میکنند .1 :مفروضا زیربنایی دیدگاه خود
را شناسایی کنند .2 .درستی ،تناسب و پیامدهای مفروضا خود را ارزیابی کنند .3 .استداللها و اعمال را از
دیدگاههای متفاو بریند .4 .مفروضا و تفسیرهای جایگزین را بیابند (بروکفیلد.)2012 ،
همچنین بروکفیلد ( )2012بر بزوم پرور افراد انتقادی ،ضرور فرصت آموزشی مرتنی بر تمرین نقد و
پرسشگری را در آموز مطر کرده و پژوهشگران را به کاربرد رو بحث انتقادی ۶را در جلب گرایش افراد
به تفکر انتقادی سوق داده است .دیگر یافتههای پژوهشی نیز اثربخشی رو های گوناگون بحث را بر
ماار ها و گرایشهای انتقادی افراد نشان دادهاند؛ برای نمونه یاننوزی ( )2007متأثر از فریره (،)1997
ابگویی از آموز مرتنی بر بحث انتقادی را برای دانشجویان مدیریت حرفهای استفاده کرد و نتیجه گرفت
بحث انتقادی فرصتی برای شنیدن دیدگاههای یکدیگر فراهم میکند و در جلب گرایش دانشجویان به بحث
و تعامل اجتماعی اثر مثرتی دارد .یانگ ( )2002تأثیر ابگویی از پرسشهای سقراحی در فضای مجازی را در
رشد ماار های تفکر انتقادی دانشجویان نشان داده است .مک گوایری ( )2010براسا دیدگاه پال و ابدر
( )2004در پرور تفکر ،اثر ابگویی از آموز مرتنی بر بحث بر رشد گرایشها و ماار های تفکر انتقادی
دانشجویان و بهویژه تأثیر آن در ماار های تحلیل ،استنراط منطقی و تفسیر جامع را گزار کرده است.
بوبتر ( )2010به اثر پرسشهای تحلیلی بر تفکر انتقادی پرداخته و اثربخشی آن را در افزایش گرایش
دانشجویان به بارهمندی از نظر دیگران و تمایل بیشتر به بحث در فضای آموزشی مؤثر نشان داده است.
یافتههای پژوهشی دیگر نیز اثربخشی برنامههای پرور ماار های فکری را بر قابلیتهای شناختی و
تحصیلی نشان میدهند .دیآبسیو ،فرناندو ،آووبیو ،بلاتریس و ااربز ( ،)2019فونگ ،کیم ،دیویس ،هنگ و
1. correction of assumptions
2. hunting assumptions
3. narrator
4. detective
5. referee
6. critical discussion
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کیم ( ،)2017یارمحمدزاده ،بختیار نصرآبادی ،آقابابایی و جمشیدی کوهساری ( ،)1389سرمد و سیدی
( ،)1392عاشوری ( ،)1393فان ( ،)2009بختیار نصرآبادی ،موسوی و کاوه فارسان ( )1391و عردابای عدبی
انصار ،فتحی آذر و عالیی ( )1389رابطۀ ماار های تفکر انتقادی با پیشرفت تحصیلی را تأیید کردهاند.
پژوهشهای فشیون ،فشیون و گیانکاربو ( )2001تأیید کرده است که ماار های تفکر انتقادی قابل یادگیری
هستند .مطابعۀ السوفی و ها سی ( )2019نیز نشان میدهد که آموز مستقیم تفکر انتقادی در تقویت
ماار های تفکر انتقادی در حوزههای خاص مؤثر است .پژوهش فتحی آذر ،ادیب ،هاشمی ،بدری گرگری و
غریری ( )1392نیز نشان میدهد که آموز تفکر تأثیر معناداری بر افزایش تفکر انتقادی دارد .پژوهش
حاجحسینی ،ماران ،ماهروزاده و دالور ( )1391نیز اثربخشی رو های آموز گفتوگومحور 1در بارود
گرایش به تفکر انتقادی را نشان داده است .نتایج پژوهش کمپرل ،کوهن و آستین ( ،)200۶گوو و دی
( )2007و وسلسکا و همکاران ( )2009نیز تأثیر ماار های حل مسلله بر افزایش تابآروی تحصیلی 2را
تأیید کرده است .پژوهش عیسیبخش ،سیف ،احدی و درتاج ( )139۶نشان داده است که آموز راهرردهای
یادگیری و مطابعه در مقایسه با آموز تنظیم هیجانی اثرگذاری بهمراتب معنادارتری بر میزان تابآوری
تحصیلی دارد؛ درحابیکه براسا پژوهش سپاهمنصور ،براتی و بازادی ( )139۵پیشرفت تحصیلی بر
تابآوری تحصیلی مؤثر است.
برایناسا به نظر میرسد تجایز دانشآموزان به ماار هایی که به آنها کمک کند مسازل تحصیلی
خود را باتر مدیریت کنند ،میتواند اثرا مثرتی بر انگیزۀ آنها داشته باشد و تابآوری تحصیلی را در آنها
تقویت کند .همچنین میتواند آنها را در کسب موفقیت تحصیلی یاری کند؛ بنابراین در پژوهش حاضر به
حراحی و اجرای ابگوی گفتوگوی انتقادی( 3بروکفیلد )2012 ،پرداخته شد تا برای دانشآموزان دورۀ دوم
متوسطه که با آزمونها و نکا تستی بسیاری مواجه هستند ،فرصتی بهمنظور پرور ماار های تحلیلی،4
بازبینی ،۵ارزیابی ۶و بازسازی 7مفروضا استدالبی 8فراهم شود .این برنامه مطابق با پروتکل گفتوگوی
انتقادی بروکفیلد ( )2012در قابب فعابیت کارگاهی مرتنی بر بحث ،به دانشآموزان کمک میکند تا بهجای
مواجاه با انروه نکا تستی ،بهواسطه تسلط بر ماار های فکری خود به بررسی و واکاوی پیشفرضها و
مفاهیم اصلی مواد درسی بپردازند .فرضیههای بررسیشده در این پژوهش عرار اند از:
برنامۀ پرور ماار های تفکر (بر مرنای مدل بروکفیلد )2012 ،به افزایش تفکر انتقادی دانشآموزان
متوسطه دورۀ دوم منجر میشود.
1. dialogic teaching
2. academic resilience
3. critical conversation
4. analytical skills
5. review
6. assessment
7. rebuilding
8. argumentative assumptions
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برنامۀ پرور ماار های تفکر (بر مرنای مدل بروکفیلد )2012 ،به افزایش پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان متوسطه دورۀ دوم میانجامد.
برنامۀ پرور ماار های تفکر (بر مرنای مدل بروکفیلد )2012 ،به افزایش تابآوری تحصیلی
دانشآموزان متوسطه دورۀ دوم منجر میشود.

روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر رو نیمهآزمایشی است و در ااراوب حر پیشآزمون و
پسآزمون با گروه گواه قرار دارد .براسا این حر جلسا برنامۀ پرو تفکر (بر مرنای مدل بروکفیلد،
 )2012با تکیه بر اصول اساسی و رو پروتکل گفتوگوی انتقادی بروکفیلد ( )2012و با استفاده از مواد
درسی ،آزمونها و اهداف آموزشی دانشآموزان متوسطه دورۀ دوم حراحی شده است که خود را برای شرکت
در آزمون سراسری آماده میکنند .جامعۀ پژوهش شامل دانشآموزان مشغول به تحصیل رشتۀ تجربی
متوسطۀ دوم در استان ابررز حی سال تحصیلی  1397-1398است که در یکی از آزمونهای آزمایشی معترر
سطح کشور 1برای آمادگی کنکور سراسری شرکت داشتند .معیار ورود به پژوهش شامل مشغوبیت به تحصیل
در پایۀ یازدهم ،شرکت در آزمون آمادگی و تمایل به مشارکت در پژوهش بود .برایناسا نمونۀ پژوهش به
شیوۀ دردستر دو کال پانزده نفره از پایۀ یازدهم تجربی یکی از دبیرستانهای پسرانه شار کرج که
حاضر به همکاری شدند ،برگزیده شد و آنها بهصور تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه منصوب شدند.
پس از انتخاب نمونه بهعنوان پیشآزمون ،سیاهههای گرایش به تفکر انتقادی ریکتس و تابآوری تحصیلی
ساموزلز توسط گروه آزمایش و گواه تکمیل و نمرۀ تراز از کارنامۀ آزمون  23آذر  1397برای سنجش پیشرفت
تحصیلی گرفته شد .سپس هشت جلسۀ  90دقیقهای برنامۀ پرور ماار های تفکر برای گروه آزمایش اجرا
شد .درناایت نیز برای پسآزمون ،هر دو گروه بار دیگر سیاهههای مذکور را تکمیل کردند و نمرۀ تراز کنکور
آزمایشی ( 24اسفند  )97نیز برای سنجش پیشرفت تحصیلی دریافت شد .بهمنظور رعایت اصول اخالقی
گروه گواه نیز پس از اجرای پسآزمون از آموز گروهی استفاده کرد.
گفتوگوی انتقادی گفتوگویی متمرکز است که در آن به فرد کمک میشود تا از مفروضاتی که براسا
آنها عمل میکند ،آگاه شود ،به بررسی این موضوع بپردازد که آیا این مفروضا بنیانی محکم دارند،
استداللها و اعمال را از دیدگاههای متفاو بریند و دربارۀ مفاوم گفتوگو برای اعمال و افکار آینده تفکر
کند .در این گفتوگو ،افراد در سه نقش شرکت دارند؛ راوی که بخشی از تفکر ،عمل یا تجربیاتش را توصیف
میکند ،کارگاهان که به راوی کمک میکنند به فام آگاهانۀ کاملی از مفروضا و اعمابی برسند که زیربنای
تفکر ،عمل و تجربیا اوست و داور که افراد را هنگام گفتوگوی قضاو گونه نظار کند و بر مراحل مجزا
در تمرین متمرکز نگه دارد.
 .1نمونۀ شرکت کننده در این پژوهش در آزمون آزمایشی مؤسسۀ آموزشی و فرهنگی گزینۀ دو ایرانیان شرکت داشتند.
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در این پژوهش ،با توجه به دغدغه دانشآموزان سالهای آخر دبیرستان و در آستانۀ کنکور ،تجربۀ
آموزشی متکی بر مواد درسی و تحلیل و تفسیر عملکرد دانشآموزان در آزمون آزمایشی برگزیده شد؛ بنابراین
با تکیه بر پروتکل پرور تفکر بروکفیلد ( )2012و مراحل و نقشهای آن ،مشاور بهعنوان داور ایفای نقش
داشت و یک دانشآموز در نقش راوی مسیر پاسخگویی خود به یکی از پرسشهای آزمون و تحلیل آن را
روایت میکرد .دیگران نیز در نقش کارآگاهان وی را در شناسایی پیشفرضهایی که برای پاسخگویی به
سؤال استفاده کرده بود اصال کرده و او را بهسوی نگر تیزبینانه و ارزیابانه هدایت میکردند .هر
دانشآموز بهنوبت یکی از سؤاال اندگزینهای را میخواند و دالیل خود در تأیید یا رد گزینهها را توضیح
میداد .سپس سایر دانشآموزان پیشفرضهای پشت هر استدالل یا راهحل را بیان میکردند .دانشآموزان
درصور تمایل مجاز بودند از فردی که سؤال را پاسخ داده دربارۀ پیشفرضها سؤال کنند .پس از جمعآوری
پیشفرضها ،مشاور صحت هرکدام از آنها را بررسی میکرد و هرکسی میتوانست با ارازۀ دبیل مرتنی بر
کتاب درسی پیشفرض را رد یا تأیید کند و رو استدالل خود را توضیح دهد .در مرحلۀ بعد به همه فرصت
داده میشد تا با تکیه بر کتاب درسی ،پیشفرضهای دیگری را که ممکن بود مطر کنند .هر پیشفرضی
که با کتاب درسی قابلتأیید نرود ،حذف میشد و درناایت با استفاده از پیشفرضهای تأییدشده بر مرنای
کتاب درسی دوباره به سؤال پاسخ داده میشد و توافق همگان بهدست میآمد.
جدول  .1خالصۀ جلسات اجراشده در این پژوهش
جلسۀ
اول

جلسۀ
دوم

جلسۀ
سوم

جلسۀ
چهارم

جلسۀ
پنجم

ایجاد ارتراط اوبیه ،معرفی اعضای گروه و مشاور ،توضیح هدف جلسا و برنامۀ پیشرو و وضع قوانین جلسا بحث گروهی
ارازۀ مقدمهای درباۀ یادگیری و حافظه ،ارازۀ نمونه و مفاوم هرمشناختی و توضیح تفاو یادگیری و حل مسلله با تکیه برر نکرا تسرتی و حفظری و در مقابرل
رو مفاومی و معنادار ،تایۀ فارستی از مزایا و معایب هر رو و ارزیابی آنها بهکمک دانشآموزان .بحث گروهی دربرارۀ تفراو دانرش و مارار و نقرش
هرکدام در موفقیت در آزمون سراسری .بحث گروهی دربارۀ شیوۀ مؤثر آمادگی برای آزمون سراسری و آغاز تمرین تفکر
ارازۀ تکلیف :از اعضا خواسته شد دفتراۀ سؤاال آخرین آزمون آزمایشی را به همراه کتاب درسی زیستشناسی جلسۀ بعد به همراه داشته باشند.
بررسی تکابیف هفتۀ گذشته :بررسی اابشهایی تکابیف هفتۀ گذشته و بحث گروهی با هدایت مشاور
تحلیل انتقادی آزمون در زیستشناسی :دانشآموزن بهنوبت یکی از سؤاال آزمون آزمایشی مربوط را خواندند و توضیح دادنرد .همچنرین زیرر نظرر مشراور
مراحل گفتوگوی انتقادی با مشارکت سایر اعضا اجرا شد و بعد از دستیابی به توافق جمعی ،سؤال بعدی مطر شد.
جمعبندی و ارازۀ تکلیف :جمعبندی مشاور صور گرفت و برای جلسۀ آینده ده سؤال دیگر از در زیستشناسی تعیین و مقرر شد برای پاسخ بره اسرتخراج و
ارزیابی پیشفرضهای آن بپردازند.
بررسی تکابیف هفتۀ گذشته :بررسی اابشهایی تکابیف هفتۀ گذشته و بحث گروهی با هدایت مشاور
تمرین تحلیل انتقادی آزمون در زیستشناسی :دانشآموزن بهنوبت یکی از سؤاال آزمون آزمایشی مربوط را خواندند و توضریح دادنرد .همچنرین زیرر نظرر
مشاور مراحل گفتوگوی انتقادی با مشارکت سایر اعضا اجرا شد و بعد از دستیابی به توافق جمعی ،سؤال بعدی مطر شد.
جمعبندی و ارازۀ تکلیف :جمعبندی مشاور صور گرفت و برای جلسۀ آینده ده سؤال دیگر از در زیستشناسی تعیین و مقرر شد برای پاسخ بره اسرتخراج و
ارزیابی پیشفرضهای آن بپردازند.
بررسی تکابیف هفتۀ گذشته :بررسی اابشهایی تکابیف هفتۀ گذشته و بحث گروهی با هدایت مشاور
تمرین تحلیل انتقادی آزمون در ریاضی :دانشآموزن بهنوبت یکی از سؤاال آزمون آزمایشی مربوط را خواندند و توضیح دادنرد .همچنرین زیرر نظرر مشراور
مراحل گفتوگوی انتقادی با مشارکت سایر اعضا اجرا شد و بعد از دستیابی به توافق جمعی ،سؤال بعدی مطر شد.
جمعبندی و ارازۀ تکلیف :جمعبندی مشاور صور گرفت و برای جلسۀ آینده ده سؤال دیگر از در ریاضی تعیین و مقرر شد برای پاسخ به استخراج و ارزیرابی
پیشفرضهای آن بپردازند.
بررسی تکابیف هفتۀ گذشته :بررسی اابشهایی تکابیف هفتۀ گذشته و بحث گروهی با هدایت مشاور
تمرین تحلیل انتقادی آزمون در ادبیا فارسی :دانشآموزن بهنوبت یکی از سؤاال آزمون آزمایشی مربوط را خواندند و توضریح دادنرد .همچنرین زیرر نظرر
مشاور مراحل گفتوگوی انتقادی با مشارکت سایر اعضا اجرا شد و بعد از دستیابی به توافق جمعی ،سؤال بعدی مطر شد.
جمعبندی و ارازۀ تکلیف :جمعبندی مشاور صور گرفت و برای جلسۀ آینده ده سؤال دیگر از در ادبیا فارسی تعیین و مقرر شد برای پاسخ بره اسرتخراج و
ارزیابی پیشفرضهای آن بپردازند.
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ادامه جدول  .1خالصۀ جلسات اجراشده در این پژوهش
جلسۀ
ششم

جلسۀ
هفتم

جلسۀ
هشتم

بررسی تکابیف هفتۀ گذشته :بررسی اابشهایی تکابیف هفتۀ گذشته و بحث گروهی با هدایت مشاور
تمرین تحلیل انتقادی آزمون در فیزیک :دانشآموزن بهنوبت یکی از سؤاال آزمون آزمایشی مربوط را خواندند و توضیح دادنرد و زیرر نظرر مشراور مراحرل
گفتگوی انتقادی با مشارکت سایر اعضا اجرا و بعد از دستیابی به توافق جمعی ،سؤال بعدی مطر شد.
جمعبندی و ارازه تکلیف :جمعبندی مشاور صور گرفت و برای جلسه آینده  10سؤال دیگر از در فیزیک تعیین و مقرر شد برای پاسخ به استخراج و ارزیابی
پیشفرضهای آن بپردازند
بررسی تکابیف هفته گذشته :بررسی اابشهایی تکابیف هفته گذشته و بحث گروهی با هدایت مشاور،
تمرین تحلیل انتقادی آزمون در دینی :دانشآموزان بهنوبت یکی از سؤاال آزمون آزمایشی مربوط را خواندند و توضیح دادند .همچنین زیر نظر مشاور مراحل
گفتوگوی انتقادی با مشارکت سایر اعضا اجرا شد و بعد از دستیابی به توافق جمعی ،سؤال بعدی مطر شد.
جمعبندی و ارازۀ تکلیف :جمعبندی مشاور صور گرفت و برای جلسۀ آینده  10سؤال دیگر از در دینی تعیین و مقرر شد برای پاسخ به اسرتخراج و ارزیرابی
پیشفرضهای آن بپردازند.
جمعبندی تجربیا جلسا قرل به همراه ارازۀ خالصهای از کارهای انجامشده توسط مشاور
پاسخگویی و بررسی سؤاال و اابشهای دانشآموزان.
بررسی مجدد رو های مطابعۀ مطر شده در جلسۀ اول ،یافتن تفاو ها و تغییرا و بررسی پیشفرضهای جدید

ابزار گرداوری اطالعات
سیاهۀ گرایش به تفکر انتقادی ریکتس)CTDI( 1

این سیاهه توسط ریکتس ( )2003و براسا مفاوم تفکر انتقادی فشیون ( )1990ساخته شده است .این
سیاهه دارای  33سؤال و سه مؤبفۀ خالقیت( 2تمایل در کنجکاویهای هوشمندانه و خالقانه برای کشف
واقعیتهای جدید) ،بلوغ شناختی /بابندگی( 3میزان وقوف بر پیچیدگیهای مسازل واقعی و قدر پذیر
دیدگاه دیگران با توجه به شناخت دانش خود و دیگران) و درگیری ذهنی /تعاد( 4آمادگی برای استدالل و
پیشبینی موقعیتهایی که نیازمند استدالل بوده و احمینانی که فرد از توانایی خود در زمینۀ استداللکردن
دارد) است .ضریب پایایی ۵برای کل سیاهه  0/8۶و برای هریک از زیر مقیا های خالقیت  ،0/79بلوغ
شناختی  0/7۵و تعاد  0/89حاصل شد (فشیون .)1990 ،ضریب آبفای کرونراخ برای کل سیاهه در مطابعۀ
پاکمار و دهقانی ( 0/7۶ ،)1389گزار شده است .در پژوهش قنرری هاشمآبادی ،گراوند ،محمدزاده قصر
و حسینی ( )1391در مقیا های خالقیت ،بلوغ شناختی و درگیری ذهنی بهترتیب  0/71 ،0/79و 0/۵7
بهدست آمده است.
سیاهۀ تابآوری تحصیلی ساموئلز)SARI( 6

نسخۀ اصلی این سیاهه با  40سؤال توسط ساموزلز )2004( 7ساخته شد و بعد از تأیید مناسببودن حی دو
)1. Critical Thinking Disposition Inventory (CTDI
2. innovativeness
3. cognitive maturity
4. engagement
5. reliability coefficient
)6. Samuels Academic Resilience Inventory (SARI
7. Samuels, W. E.
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مطابعه و با گستر مطابعه در سال  2009با همکاری وو 1به ااپ رسید  .در ایران این سیاهه را
سلطانینژاد ،آسیابی ،ادهمی و توانایی یوسفیان ( )1393هنجاریابی کردند .بعد از تحلیل مؤبفههای اصلی
درناایت  29سؤال باقی ماند و تحلیل روی آنها انجام شد .در این پژوهش ،برای این سیاهه سه عامل با
عناوین ماار های ارتراحی ،2جاتگیری آینده 3و مسللهمحور /4مثرتنگر ۵تأیید شدند .ضریب آبفای
کرونراخ برای عاملهای این سیاهه در نمونۀ دانشآموزی بین  0/۶3تا  0/77و در نمونۀ دانشجویی بین
 0/۶2تا  0/7۶بهدست آمد (سلطانینژاد و همکاران .)1393 ،بارامی ،امیری و عردابلای ( )139۶نیز ضریب
آبفای کرونراخ این سیاهه را در پژوهش خود برای کل سیاهه و عاملها  0/۶۵تا  0/7۵گزار کردند .در
مطابعۀ مقدماتی این پژوهش ،پایایی آن براسا شاخصۀ همسانی درونی ابعاد محاسره شد و ضرایب آبفای
کرونراخ برای ماار های ارتراحی  ،0/83جاتگیری آینده  0/۶2و مسللهمحور /مثرتنگر  0/70بهدست آمد.

آزمون آزمایشی مؤسسۀ آموزشی و فرهنگی گزینۀ دو ایرانیان
برای سنجش پیشرفت تحصیلی از نمرۀ تراز آزمون  23آذر  1397مؤسسۀ آموزشی و فرهنگی گزینۀ دو
ایرانیان در مرحلۀ پیشآزمون و نمرۀ تراز آزمون آزمایشی  24اسفند  97همان مؤسسه در مرحلۀ پسآزمون
استفاده شد.

شیوۀ تجزیه و تحلیل اطالعات
بهمنظور توصیف دادهها از شاخصهای توصیفی میانگین و انحراف استاندارد و برای تحلیل دادهها از تحلیل
کوواریانس اندمتغیره و نرمافزار ( IBM SPSSنسخۀ  )23استفاده شد.

یافتهها
الف) توصیف جمعیتشناختی
جدول  .2توصیف جمعیتشناختی نمونه
گروه
آزمایش
گواه
کل

جنسیت
پسر
پسر

تعداد اعضا
1۵
1۵
30

1. Woo, A.
2. communication skills
3. future orientation
4. problem- oriented
5. positivity
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نمونه شامل  30دانشآموز پسر مقطع متوسطۀ دورۀ دوم است که بهصور تصادفی در دو گروه پانزده
نفرۀ آزمایش و گواه تقسیم شدند.

ب) توصیف شاخصها
تحلیل دادههای گردآوریشده در دو سطح و بهکمک شاخصهای آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد)
و آمار استنراحی صور گرفت.
جدول  .3شاخصهای توصیفی دو گروه در پیشآزمون و پسآزمون
گروه

کنترل

آزمایش

مرحله

آماره

تراز
آزمون

پیش
آزمون
پیش
آزمون
پیش
آزمون
پیش
آزمون

میانگین
انحراف استاندارد
میانگین
انحراف استاندارد
میانگین
انحراف استاندارد
میانگین
انحراف استاندارد

۵027/33
1087٫۶98
۵081/20
1120٫8۵1
4989/33
13۵0٫3۶۶
۵2۶۶/13
1197٫89۶

تفکر انتقادی
درگیری
بلوغ
خالقیت
ذهنی
شناختی
47/۶7
27/13
41/۶0
2٫717
3٫92۵
4٫137
47/۶0
27/۵3
42/33
2٫324
3٫9۶2
3٫3۵2
49/00
2۶/۶0
42/27
3٫18۵
2٫2۶1
3٫348
۵0/73
28/۵3
44/۵3
3٫900
3٫399
3٫378

کل
11۶/00
۵٫۵03
117/47
۵٫139
117/87
۵٫449
123/80
۶٫۶78

تابآوری تحصیلی
مهارتهای جهتگیری مسئلهمحور-
کل
آیندهنگر
آینده
ارتباطی
98/00
21/13
33/73
43/13
3٫9۶4
2٫۶9۶
3٫348
3٫044
99/47
21/80
33/87
43/80
4٫۶88
2٫242
3٫420
3٫۵09
100/87
22/80
34/20
43/87
۶٫44۶
2٫8۵9
3٫212
3٫701
10۵/20
24/40
3۵/93
44/87
۶٫014
2٫823
3٫882
2٫900

براسا جدول  ،3دربارۀ بیشتر متغیرها تفاو پیشآزمون و پسآزمون در گروه کنترل ناایز و در گروه
آزمایش اشمگیرتر است .به بیان دیگر گروه آزمایش تغییراتی را در مسیر ارتقای تراز آزمون ،تفکر انتقادی و
تابآوری تحصیلی در مقایسه با گروه کنترل نشان میدهد.

ج) آزمون نرمال
جدول  .4نتایج آزمون شاپیرو-ویلک برای بررسی نرمالبودن توزیع نمرات تفکر انتقادی
پیشآزمون
متغیر
خالقیت
بلوغ شناختی
درگیری ذهنی

نمرۀ شاپیرو-ویلک
0/9۵8
0/9۵8
0/9۵3

سطح معناداری
0/277
0/273
0/209

پسآزمون
نمرۀ شاپیرو-ویلک
0/9۶1
0/9۶1
0/9۶7

سطح معناداری
0/32۶
0/328
0/4۵۵

براسا جدول  ،4نتایج آزمون از نظر آماری معنادار نیست و نرمالبودن توزیع نمرا پیشآزمون و
پسآزمون برای توزیع نمرا تفکر انتقادی و مؤبفههای آن با استفاده از آزمون شاپیرو-ویلک تأیید شد.
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جدول  .5نتیجۀ آزمون همسانی ماتریس کوواریانسها (باکس) در توزیع نمرات تفکر انتقادی
Box's M

F

7/023

1/033

درجۀ آزادی 2
۵۶80/302

درجۀ آزادی 1
۶

سطح معناداری
0/401

براسا جدول  ،۵نتیجۀ آزمون باکس از نظر آماری معنادار نیست .مفروضۀ همسانی ماتریس
کوواریانسها برای توزیع نمرا تفکر انتقادی و مؤبفههای آن با استفاده از آزمون باکس تأیید شد.
جدول  .6نتیجۀ آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانسها در توزیع نمرات تفکر انتقادی
متغیر
خالقیت
بلوغ شناختی
درگیری ذهنی

درجۀ آزادی 1
1
1
1

F

0/40۶
2/4۶۵
0/149

درجۀ آزادی 2
28
28
28

سطح معناداری
0/۵29
0/128
0/702

براسا جدول  ،۶نتایج آزمون از نظر آماری معنادار نیست .مفروضۀ همگنی واریانس متغیرهای وابسته
در میان گروهها برای توزیع نمرا تفکر انتقادی و مؤبفههای آن با استفاده از آزمون بوین تأیید شد.
جدول  .7نتایج آزمون شاپیرو-ویلک برای بررسی نرمالبودن توزیع نمرات پیشرفت تحصیلی
پیشآزمون
متغیر
پیشرفت تحصیلی

نمرۀ شاپرو-ویلک
0/943

پسآزمون

سطح معناداری
0/107

نمرۀ شاپرو-ویلک
0/9۵۵

سطح معناداری
0/228

براسا جدول  7نتایج آزمون از نظر آماری معنادار نیست .نرمالبودن توزیع نمرا
پسآزمون برای توزیع نمرا پیشرفت تحصیلی با استفاده از آزمون شاپیرو-ویلک تأیید شد.

پیشآزمون و

جدول  .8نتایج تحلیل یکسانبودن شیبخط رگرسیونی بهعنوان پیشفرض تحلیل
کوواریانس برای توزیع نمرات پیشرفت تحصیلی
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجۀ آزادی

میانگین مجذورات

مقدار F

سطح معناداری

گروه پیشآزمون

1۵4911/17۵

11

1۵4911/17۵

3/318

0/140

براسا جدول  ،8نتیجۀ آزمون از نظر آماری معنادار نیست .مفروضۀ یکسانبودن شیب خط رگرسیونی
برای توزیع نمرا پیشرفت تحصیلی تأیید شد.
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جدول  .9نتیجۀ آزمون لوین بهمنظور بررسی همگنی واریانسها برای توزیع نمرات
پیشرفت تحصیلی
متغیر
پیشرفت تحصیلی

براسا

درجۀ آزادی 1
1

F

0/۵84

سطح معناداری
0/4۵1

درجۀ آزادی 2
28

جدول  ،9نتایج آزمون از نظر آماری معنادار نیست .مفروضۀ همگنی واریانس متغیرهای وابسته در

میان گروهها برای توزیع نمرا پیشرفت تحصیلی با استفاده از آزمون بوین تأیید شد.
جدول  .10نتایج آزمون شاپیرو-ویلک برای بررسی نرمالبودن توزیع نمرات تابآوری تحصیلی
متغیر
ماار ارتراحی
جاتگیری آینده
مسللهمحور -مثرتنگر

پیشآزمون
نمرۀ شاپرو-ویلک سطح معناداری
0/203
0/9۵3
0/192
0/9۵2
0/111
0/943

پسآزمون
نمرۀ شاپرو-ویلک سطح معناداری
0/۵21
0/9۶9
0/217
0/9۵4
0/۵81
0/972

براسا جدول  ،10نتایج آزمون از نظر آماری معنادار نیست و نرمالبودن توزیع نمرا پیشآزمون و
پسآزمون برای توزیع نمرا تابآوری تحصیلی و مؤبفههای آن با استفاده از آزمون شاپیرو-ویلک تأیید شد.
جدول  .11نتیجۀ آزمون همسانی ماتریس کوواریانسها (باکس) توزیع نمرات تابآوری تحصیلی
Box's M

F

2/9۶7

0/437

درجۀ آزادی 1
۶

درجۀ آزادی 2
۵۶80/302

سطح معناداری
0/8۵۵

براسا جدول  ،11نتیجۀ آزمون باکس از نظر آماری معنادار نیست .مفروضۀ همسانی ماتریس
کوواریانسها برای توزیع نمرا تابآوری تحصیلی و مؤبفههای آن با استفاده از آزمون باکس تأیید شد.
جدول  .12نتیجۀ آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانسها توزیع نمرات تابآوری تحصیلی
متغیر
ماار های ارتراحی
جاتگیری آینده
مسللهمحور -مثرتنگر

F

2/240
0/303
0/003

درجۀ آزادی 1
1
1
1

درجۀ آزادی 2
28
28
28

سطح معناداری
0/14۶
0/۵8۶
0/9۵4
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براسا جدول  ،12نتایج آزمون از نظر آماری معنادار نیست .مفروضۀ همگنی واریانس متغیرهای وابسته
در میان گروهها برای توزیع نمرا تابآوری تحصیلی و مؤبفههای آن با استفاده از آزمون بوین تأیید شد.

ه) آزمون فرضیهها
جدول  .13نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری ( )MANCOVAبرای نمرات تفکر انتقادی
آزمونها

مقادیر

F

درجۀ آزادی اثر

درجۀ آزادی خطا

سطح معناداری

اثر پیالیی

0/32۶

3/704

3/000

23/000

0/02۶

المردای ویلکز

0/۶74

3/704

3/000

23/000

0/02۶

اثر هتلینگ
بزرگترین ریشه روی

0/483
0/483

3/704
0/704

3/000
3/000

23/000
23/000

0/02۶
0/02۶

اثر

گروه

براسا نتایج آزمون تحلیل کوواریانس اندمتغیری ( )MANCOVAارازهشده در جدول  13میتوان
گفت تفاو دو گروه در سطح  p<0/0۵معنادار بوده است؛ بنابراین میتوان دریافت تفاو نمرۀ تفکر انتقادی
در گروه آزمایش حاصل برنامۀ پرور ماار های تفکر (بر مرنای مدل بروکفیلد )2012 ،بوده است .بهمنظور
بررسی تفاو دو گروه آزمایش و کنترل در هریک از مؤبفههای تفکر انتقادی ،از آزمون اثرا بین آزمودنی
استفاده شد که نتایج آن در جدول  14آمده است.
جدول  .14نتایج آزمون اثرات بین آزمودنی برای مقایسۀ مؤلفههای تفکر انتقادی
متغیر
خالقیت
بلوغ شناختی
درگیری ذهنی

منبع
بینگروهی
درونگروهی
بینگروهی
درونگروهی
بینگروهی
درونگروهی

مجموع

درجۀ

میانگین

مجذورات
12/۶91
۵9/۶17
24/329
127/343
24/0۵2
۶8/123

آزادی
1
2۵
1
2۵
1
2۵

مجذورات
12/۶91
2/38۵
24/329
۵/094
24/0۵2
2/72۵

سطح

اندازۀ

۵/322

معناداری
0/030

اثر
0/17۶

4/77۶

0/038

0/1۶0

8/827

0/00۶

0/2۶1

F

براسا نتایج جدول  ،14مقدار  Fبهدستآمده برای همۀ مؤبفهها معنادار است؛ بنابراین برنامۀ پرور
ماار های تفکر (بر مرنای مدل بروکفیلد )2012 ،به افزایش هر سه مؤبفۀ تفکر انتقادی منجر میشود.
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جدول  .15نتایج تحلیل کوواریانس ( )ANCOVAنمرات پیشرفت تحصیلی
منبع

مجموع

درجۀ

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

3۵784912/۶77

1

3۵784912/۶77

۵10/4۶2

گروه

3۶2810/۵2۶

1

3۶2810/۵2۶

۵/17۵

خطا

1892779/4۵۶

27

70102/943

کل

840938998/000

30

مقدار F

سطح

اندازۀ

معناداری

اثر

0/001

0/9۵0

0/031

0/1۶1

براسا نتایج آزمون تحلیل کوواریانس ( )ANCOVAدر جدول  1۵میتوان گفت تفاو دو گروه در
سطح  p<0/0۵معنادار بوده است؛ بنابراین میتوان تأیید کرد که تفاو پیشرفت تحصیلی در گروه آزمایش
حاصل برنامۀ پرور ماار های تفکر (بر مرنای مدل بروکفیلد )2012 ،بوده است.
جدول  .16نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری ( )MANCOVAبرای نمرات تابآوری تحصیلی
آزمونها

مقادیر

F

درجۀ آزادی اثر

درجۀ آزادی خطا

سطح معناداری

اثر پیالیی

3/308

3/414

3/000

23/000

0/034

المردای ویلکز

0/۶92

3/414

3/000

23/000

0/034

اثر هتلینگ
بزرگترین ریشهروی

0/44۵
0/44۵

3/414
3/414

3/000
3/000

23/000
23/000

0/034
0/034

اثر

گروه

براسا نتایج آزمون تحلیل کوواریانس اندمتغیری ( )MANCOVAدر جدول  1۵میتوان گفت تفاو
دو گروه در سطح  p<0/0۵معنادار بوده است؛ بنابراین تفاو نمرۀ تابآوری تحصیلی در گروه آزمایش
حاصل برنامۀ پرور ماار های تفکر (بر مرنای مدل بروکفیلد )2012 ،بوده است .بهمنظور بررسی تفاو
دو گروه آزمایش و کنترل در هریک از مؤبفههای تابآوری تحصیلی ،از آزمون اثرا بین آزمودنی استفاده
شد که نتایج حاصل در جدول  17آمده است.
جدول  .17نتایج آزمون اثرات بین آزمودنی برای مقایسۀ مؤلفههای تابآوری تحصیلی
متغیر
ماار ارتراحی
جاتگیری آینده
مسللهمحور-مثرتنگر

منبع
بینگروهی
درونگروهی
بینگروهی
درونگروهی
بین گروهی
درونگروهی

مجموع

درجۀ

میانگین

مجذورات
7/0۵۵
9۵/۶41
12/1۵2
۵9/999
87/۶44
1۶241/000

آزادی
2۵
30
2۵
30
2۵
30

مجذورات
7/0۵۵
3/82۶
12/1۵2
2/400
87/۶44
3/۵0۶

سطح

اندازۀ

1/844

معناداری
0/187

اثر
0/0۶9

۵/0۶3

0/033

0/1۶8

4/272

0/049

0/14۶

F
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براسا نتایج جدول  17مقدار  Fبهدستآمده برای مؤبفههای جاتگیری آینده ( F=۵/0۶3و
 )α=0/033و مسللهمحور-آیندهنگر ( F=4/272و  )α=0/049معنادار است؛ بنابراین برنامۀ پرور
ماار های تفکر (بر مرنای مدل بروکفیلد )2012 ،به افزایش دو مؤبفه از سه مؤبفۀ تابآوری تحصیلی منجر
میشود.

بحث و نتیجهگیری
یافتههای پژوهش دربارۀ فرضیۀ اول نشان میدهد که تفکر انتقادی گروه آزمایش در مقایسه با قرل از
دریافت آموز بهحور معناداری افزایش یافته است .همچنین برتری معنادار گروه آزمایشی در مقایسه با گروه
گواه نشانگر آن است که آموز ماار های استدالبی (بر مرنای مدل بروکفیلد )2012 ،به افزایش تفکر
انتقادی دانشآموزان متوسطه دورۀ دوم منجر شده و این تأثیر برای هر سه مؤبفۀ تفکر انتقادی (خالقیت،
بلوغ شناختی و درگیری ذهنی) تأیید میشود .این نتیجه با نتایج پژوهشهای فشیون ،فشیون و گیانکاربو
( )2001السوفی و ها سی ( )2019فتحی آذر و همکاران ( )1392و حاجحسینی و همکاران ( )1391همسو
است که تأییدکنندۀ رویکرد مدافعان پرور تفکر ،مرنی بر قابلآموز بودن ماار های فکری هستند .تفکر
انتقادی در بستر واقعی تجربه قابلیادگیری است ،تشخیص مسلله ،شناسایی مفروضا  ،ارزیابی شواهد و
آمادگی بر تغییر دیدگاه خود ،ویژگیها و صفا ارثی نیستند .این ماار ها به رشد شناخت وابسته هستند ،اما
آمادگی فرد برای نگر انتقادی و کاربرد ماار های آن نیازمند تجربۀ واقعی و فرصتهای آموزشی است
(میلر و میلر .)138۵ ،در تجربۀ آموزشی اخیر نیز دانشآموزان ترغیب شدند و تمرین کردند تا پیشفرضهای
مورد نیاز برای پاسخگویی به هر سؤال را شناسایی و اعترارسنجی کنند ،به استداللها ،احالعا و رو های
دیگری که میتوان سؤال را تحلیل کرد و پاسخ داد ،بیندیشند و مناسبترین پاسخ را انتخاب کنند.
همچنین باید گفت این تجربۀ آموزشی بهکمک تمرین ماار های جستوجو و ساخت پاسخ توانسته
است به افزایش تمایل دانشآموزان به کنجکاوی و جستوجوی خالقانه در مواد درسی منجر شود که در
بارود مؤبفۀ خالقیت در گرایش به تفکر انتقادی نمود یافته است .بررسی همهجانرۀ سؤال ،پیشفرضهای
ضروری برای پاسخگویی به آنها و دریافت و بررسی پیشناادهای سایر اعضای گروه توانسته میزان وقوف
دانشآموزان بر پیچیدگی مسازل و قدر پذیر دیدگاه دیگران را بارود داده و درنتیجه مؤبفۀ بلوغ شناختی/
بابندگی گرایش تفکر انتقادی را ارتقا دهد .همچنین تمرین مداوم استدالل حی جلسا و تمرینهای خانگی
سرب ارتقای ماار های استدالبی دانشآموزان و میزان احمینان آنها از این توانمندیشان شود؛ درنتیجه
مؤبفۀ درگیری ذهنی /تعاد گرایش تفکر انتقادی نیز افزایش یافته است .از سوی دیگر ،وقتی دانشآموزان در
کارگاه گروهی دیدند که بهکارگیری ماار های تفکر در راستای رسیدن به اهداف تحصیلیشان و بهویژه
آمادگی بیشتر برای آزمون سراسری راهگشاست ،تمایل بیشتری به استفاده از این ماار ها پیدا کردند و
درنتیجه بعد گرایشی تفکر انتقادی نیز در آنها رشد داشته است؛ اراکه مطابق پژوهشهای فشیون (،)201۵
هابپرن ( ،)1998الوسون ( ،)1993مکپک ( ،)1981فشیون و فشیون ( )1993و گیانکاربو و فشیون ()1994
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رابطۀ مؤبفۀ ماارتی تفکر انتقادی و مؤبفۀ گرایشی آن رابطهای دوحرفه ،متقابل و پویاست و بر یکدیگر
تأثیرگذارند؛ بنابراین تمرین ماار ها و تجربۀ خوشایند استفاده از آن بر یکدیگر تأثیرگذار است.
فرضیۀ دوم یافتهها نشان میدهد ،برنامۀ پرور ماار های تفکر (بر مرنای مدل بروکفیلد )2012 ،به
افزایش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان متوسطه دورۀ دوم منجر میشود .این یافته با پژوهشهای دیآبسیو،
آووبیو و ااربز ( ،)2019فونگ و همکاران ( ،)2017یارمحمدزاده و همکاران ( ،)1389سرمد و سیدی (،)1392
عاشوری ( ،)1393فان ( ،)2009بختیار نصرآبادی ،موسوی و کاوه فارسان ( ،)1391عردابای عدبی انصار،
فتحی آذر و عالیی ( )1389همراستاست که رابطۀ ماار های تفکر انتقادی با پیشرفت تحصیلی را تأیید
کردهاند .در تریین این موضوع میتوان در نظر گرفت که یادگیری و تمرین ماار های تفکر مدل بروکفیلد
( ،)2012دانشآموز را ترغیب میکند پیشفرضهای مورد استفاده در پاسخگویی به سؤاال را شناسایی،
اعترارسنجی و بازبینی کرده و سعی کند از جنرههای جدید به موضوع بنگرد و باترین راهحل را بیابد؛ بنابراین
نهتناا سرب شکلگیری و تعمیق یادگیری معنادار در دانشآموزان میشود ،بلکه آنها را با رو های جدید
مطابعه و ارزیابی مواد درسی آشنا میکند.
از سوی دیگر در این تجربۀ آموزشی ،دانشآموزان براسا ابگوی بروکفیلد ( )2012میآموزند که با
تمرکز بر شیوۀ استدالبی خود ،مفروضا زیربنایی را شناسایی کرده ،آنها را بار دیگر ارزیابی کنند و
درصور بزوم آن را تغییر دهند .درواقع آنها در این فرایند با تمرکز ،بازبینی و ارزیابی فرایندهای فکری و
استدالبی خود ،ماار های فراشناختی را میآموزند و تمرین میکنند و از این حریق عالوهبر خودانتقادی که
یکی از ابعاد تفکر انتقادی است ،به ماار های خودتنظیمی شناختی تسلط مییابند و میتوانند با مدیریت و
نظار بر قابلیتهای فکری خود اابشهای راهرردی خود را شناسایی کنند و راهررد مؤثری برای آنها
بیابند .این نتیجه با یافتههای شیخاالسالمی ( ،)139۵شیخاالسالمی و امیدوار ( ،)139۶زارع و ناروانیان
( ،)139۶مرادی و اقدسی ( ،)1394نریمانی ،محمدامینی ،برهمند و ابوابقاسمی ( ،)138۶عاشوری ،کجراف،
منشلی و حابری ( ،)1393مصرآبادی و استوار ( )1388و احاقی ( )1394همسو است .باید گفت اجرای برنامۀ
پرور ماار های تفکر (بر مرنای مدل بروکفیلد )2012 ،عالوهبر ارتقای ماار های شناختی ،بهواسطۀ
تقویت ماار های فراشناختی نیز مؤثر بوده و توانسته به هیجانا مثرت به خود منجر شود و به ارتقای
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان بینجامد.
بنا بر یافتهها ،فرضیۀ سوم پژوهش مرنی بر اثربخشی برنامۀ پرور ماار های تفکر مدل بروکفیلد
( )2012در افزایش تابآوری تحصیلی دانشآموزان ،اثربخشی برنامه در دو مؤبفۀ جاتگیری آینده و
مسللهمحور -مثرتنگر تأیید شد .باید گفت تجربۀ دانشآموزان حی جلسا و تمرینهای خانگی در حل
مسازل و پاسخگویی به سؤاالتی که قرالً بهخوبی به آنها پاسخ نمیدادند ،به شکلگیری نگرشی مثرت
نسرت به مسازل تحصیلی انجامیده و سرب شده اابشهای تحصیلی بهعنوان فرصتهایی برای یادگیری
دیده شوند؛ بنابراین مؤبفۀ مسللهمحور-مثرتنگر بارود یافته است ،انگیزۀ آنها برای حل مسلله را در آنان
تقویت کرده و سرب ارتقای مؤبفۀ جاتگیری آینده شده است .یافتههای پژوهشهای رحیمی و علیاکرری
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دهکردی ( )1394و سعاد  ،اعتمادی و نیلفروشان ( )1394از رابطۀ معنادار تابآوری تحصیلی و پیشرفت
تحصیلی دفاع میکنند .این ارتراط را بهویژه میتوان ناشی از هیجانا مثرت پس از موفقیت تحصیلی مربوط
دانست که به تقویت انگیزۀ یادگیری منجر شده و بهترع خود تحمل در برابر اابشهای تحصیلی را افزایش
داده است .نتایج پژوهشهای عیسیبخش و همکاران ( ،)139۶سپاهمنصور ،براتی و بازادی ( )139۵مؤید آن
است که ارتقای ماار ها تحصیلی و هیجانا تحصیلی میتواند به افزایش تابآوری تحصیلی کمک کند؛
ابرته یافتهها اثربخشی برنامه در مؤبفۀ ماار های ارتراحی را تازید نکرده است .با مروری بر آیتمهای مربوط
به این مؤبفه در سیاهۀ تابآوری تحصیلی ساموزلز مشخص میشود که بیشتر این آیتمها دربارۀ اعتماد فرد
به حمایتهای اجتماعی نزدیکانشان یا ماار های اجتماعی خودشان است که با توجه به روند برنامۀ پرور
ماار های تفکر انتظار اندانی نمیرود انین نگر هایی تغییر اشمگیری داشته باشند.
درناایت میتوان نتیجه گرفت برنامۀ پرور ماار های تفکر (بر مرنای مدل بروکفیلد )2012 ،موجب
افزایش تفکر انتقادی ،تابآوری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان متوسطه دورۀ دوم میشود و با
گنجاندن آن در برنامۀ هفتگی دانشآموزان ،برگزاری کارگاه آموزشی توسط مشاورین تحصیلی میتواند برای
دانشآموزان متوسطۀ دورۀ دوم که در آزمونهای آمادگی کنکور با ناکامی مواجه هستند ،مفید باشد .همچنین
عالوهبر بارود ماار های شناختی ضروری در زندگی آتی میتواند تابآوری تحصیلی آنها را ارتقا دهد و از
این حریق مقاومت آنها را در برابر اابشهای تحصیلی باال بررد.
براسا نظر بروکفیلد ( )2012پرور ماار های تفکر انتقادی نیازمند تجربه و تمرین کافی در فرایند
آموز و در کل تجربه تحصیلی است ،اما برنامۀ درسی و انتظارا آموزشی مدار در سالهای آخر و
بهویژه تمرکز آموز بر موفقیت در کنکور سراسری ،انین فرصتی را در اختیار قرار نمیدهد .ناگزیر در این
پژوهش برنامۀ پرور تفکر به ارازۀ کارگاههای آموزشی فوق برنامه محدود شد .همچنین با توجه به دغدغۀ
دانشآموزان سالهای آخر دبیرستان ،تجربۀ آموزشی اخیر متکی بر مواد درسی و تحلیل و تفسیر عملکرد
دانشآموزان در آزمونهای آزمایشی شد .برایناسا به برنامهریزان درسی پیشنااد میشود بر پایۀ بزوم
ارتقای ماار های فکری دانشآموزان برنامۀ پرور ماار های تفکر در برنامۀ آموزشی سالهای آخر
دبیرستان گنجانده شود .همچنین توصیه میشود با ارتقای آگاهی معلمان در این حیطه از محدودیت آموز
متکی بر انتقال احالعا جلوگیری شده و امکان فرصتهای پرور ماار های فکری در آموز میسر
شود .آشنایی دبیران درو مختلف با این ماار موجب میشود بتوانند فراتر از آموز انتقابی و تکرار
تمرین متکی بر آزمونهای اندگزینهای ،دانشآموزان را در تحلیل انتقادی راهرردهای خطای خود یاری
کنند.

منابع
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سعاد  ،. ،اعتمادی ،ع ،.و نیلفروشان ،پ .)1394( .رابطۀ تابآوری و سرکهای دلبستگی با پیشررفت تحصریلی
دانشجویان .پژوهش در آموز علوم پزشکی.4۶-۵۵ ،)7( 4 .
سلطانینژاد ،م ،.آسیابی ،م ،.ادهمی ،ب ،.و توانایی یوسفیان .)1393( . ،بررسی شاخصهای روانسنجی پرسشرنامۀ
تابآوری تحصیلی  .ARIفصلنامۀ اندازهگیری تربیتی.17-34 ،)۵( 1۵ .
شیخاالسالمی ،ع ،.و امیدوار ،ع .)139۶( .اثربخشی آموز تفکر انتقادی بر سررک حرل مسرلله (کارآمرد و ناکارآمرد)
دانشآموزان .روانشناسی مدرسه.83-99 ،)۶( 2 .
شیخاالسالمی ،ع .)139۵( .تأثیر آموز ماار های تفکرر انتقرادی برر خرودنظمدهری دانرشآمروزان پایرۀ اول دورۀ
متوسطۀ دوم .پژوهش در نظامهای آموزشی.149-1۶2 ،)10( 3۵ .
عاشوری ،ج ،.کجراف ،م .ب ،.منشلی ،غ ،.و حابری ،ه .)1393( .تأثیر رو هرای آموزشری نقشرۀ مفارومی ،یرادگیری
مشارکتی و سنتی بر انگیزۀ پیشرفت و پیشرفت تحصیلی در زیستشناسی .پژوهش دانش و پژوهش در علروم
تربیتی-برنامهریزی درسی.۶3-73 ،)14(11 .
عاشوری ،ج .)1393( .ارتراط خودکارآمدی ،تفکر انتقادی ،سرک های تفکرر و هرو هیجرانی برا پیشررفت تحصریلی
دانشجویان پرستاری .مجلۀ علمی پرستاری و مامایی همدان (نسیم دانش).1۵-23 ،)22( 3 .
عردابای عدبی انصار ،و ،.فتحی آذر ،ا ،.و عالیی ،پ .)1389( .نقش آمادگی برای یادگیری خود – رهرر و نگر تفکر
انتقادی در پیشبینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه ترریز .پژوهشهای نروین روانشرناختی (روانشناسری
دانشگاه ترریز).79-100 ،)۵(17 .
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عیسیبخش ،م ،.سیف ،ع .ا ،.احدی ،. ،و درتاج ،ف .)139۶( .تأثیر آموز راهرردهای یرادگیری و مطابعره برا ترأثیر
آموز تنظیم هیجانی بر تابآوری تحصیلی و اضطراب امتحان دانشآموزان دختر دبیرسرتانی منطقرۀ  9تارران.
توسعۀ آموز جندیشاپور( 8 .ویژهنامه).۵9-۶7 ،
فاضل ،ز ،. .و یزدخواستی ،ف )139۵( .تدوین ابگوی معادبۀ ساختاری نقش فشرارآورهای تحصریلی برر ترابآوری،
انگیز و فرسودگی تحصیلی دانشآموزان پیشدانشگاهی دختر شار اصفاان .رویکردهای نوین آموزشی،)2(11 .
.107-12۶
فتحآبادی ،ج ،.شالنی ،ب ،.و صادقی .)139۶( . ،بررسی ترأثیر آزمرون سراسرری دانشرگاههرا برر دانرشآمروزان و
خانوادههای ایرانی .روانشناسی فرهنگی.49-71 ،)2(1 .
فتحی آذر ،ا ،.ادیب ،ی ،.هاشمی ،. ،بدری گرگری ،ر ،.و غریری .)1392( . ،اثربخشی آموز راهررردی تفکرر برر
تفکر انتقادی دانشآموزان .پژوهشهای نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه ترریز).192-21۶ ،)29(8 .
فیشر ،ر )138۵( .آموز و تفکر .ترجمۀ فروغ کیانزاده .تاران :انتشارا رسش.
قنرری هاشمآبادی ،ب .ع ،.گراوند ،ه ،.محمدزاده قصر ،ا ،.و حسینی . ،ع .ا .)1391( .بررسی رابطۀ گرایش به تفکرر
انتقادی و یادگیری خودراهرر در دانشجویان پرستاری و مامایی مشراد و نقرش آن در موفقیرت تحصریلی .مجلرۀ
مرکز مطابعا و توسعۀ آموز علوم پزشکی یزد.1۵-27 ،)4(7 .
مرادی ،م ،.و اقدسی ،ع .ن .)1394( .بررسی اثربخشی آموز تفکر انتقادی و ماار های حل مسلله برر راهرردهرای
خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دورۀ متوسطه ناحیۀ  1ترریز .زن و مطابعا خرانواده-144 ،)7(28 .
.129
مردیاا . ،م .)1383( .آسیبشناسی آزمون ورودی دانشگاهها .پژوهش و برنامهریزی در آموز عرابی،)31-32(10 .
.91-130
مصرررآبادی ،ج ،.و اسررتوار ،ن .)1388( .اثربخشرری نقش رۀ مفاررومی بررر پیشرررفت تحصرریلی دانررشآمرروزان در درو
زیستشناسی ،روانشناسی و فیزیک .اندیشههای نوین تربیتی.93-114 ،)۵(1 .
میلر ،دبلیو .آر ،.و میلر ،ام .اف )138۵( .راهنمای تدریس در دانشگاهها .ترجمۀ ویدا میری .تاران :انتشارا سمت.
نریمانی ،م ،.محمدامینی ،ز ،.برهمند ،ا ،.و ابوابقاسمی ،ع .)138۶( .ارتراط سرسختی روانشناختی ،سرکهرای تفکرر و
ماار های اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان .پژوهشهای نروین روانشرناختی (روانشناسری دانشرگاه
ترریز).93-107 ،)2(۵ .
یارمحمدزاده ،پ ،.بختیار نصرآبادی ،. ،آقابابایی ،ر ،.و جمشیدی کوهساری ،م .)1389( .تریین متغیرهای ادراکی تفکر
انتقادی و بعد شناختی پیشرفت تحصیلی .اندیشههای نوین تربیتی.7۵-90 ،)۶(2 .
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