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 چکیده
طـرح  .  گرفـت  معلمان انجام  دانشجو انتقادي    بر تفکر  عمل بازاندیشی در ر  یثتأ تعیین با هدف  پژوهش حاضر 

روش باز اندیـشی  « عامل جنسیت با دو سطح و عامل کاربندي با دو سطح(هاي عاملی  پژوهشی  از نوع طرح    
در دو   تبریـز شجویان مراکز تربیت معلم چهارگانـۀ نفر از دان 93 راها    آزمودنی .بود) »عمل و روش سنتی    در

منظــور  بـه  .تـشکیل دادنـد  ) پــسر 22  دختـر و 25(گـروه شـاهد    دو و )ر پــس22  دختـر و 24(گـروه آزمـایش   
، اسـتنباط (لفـه  ؤبـا پـنج م  ) فرم الـف (  گلیزر–دو ابزار آزمون تفکر انتقادي واتسون       از آوري اطالعات  جمع

 کالیفرنیا  آمادگی تفکر انتقاديۀ پرسشنامو) ارزشیابی دالیل تفسیر و و ها، استنتاج، تعبیر فرض تشخیص پیش
به قضاوت خود، تحلیلی بودن، کنترل خود،  ، اعتمادجویی، گرایش به موقعیت مسئله قیقتح( لفهؤهشت م اب

هاي  براي تجزیه وتحلیل اطالعات از روش. استفاده شد) کنجکاوي ذهنی، عمل منظم و پختگی در قضاوت       
موجـب  عمل  اندیشی درباز  روش نشان دادکهتحقیق  نتایج  . گردید تحلیل کوواریانس چند متغیري استفاده    

ذهنی، عمل منظم و پختگی کنجکاوي ( گرایش تفکر انتقادي و  ) قیاسیاستنتاج( تفکر انتقادي مهارترشد 
باز اندیشی بر تفکر انتقادي  ثیرأت پسر از نظر و معلمان دختر بین دانشجو. شود دانشجو معلمان می) در قضاوت

  .نداشت تفاوتی وجود
   ، گرایش تفکر انتقادي، دانشجو معلم، آزمون واتسون گلیزر تفکر انتقاديی، بازاندیش:هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
شود، اهداف نهایی  شوند و نوآوري دائماً تجربه می هاي درسی به سرعت کهنه می      در عصري که کتاب   

ی هـاي سـنتی تـدریس و یـادگیري یعنـ       روش، به عبارت دیگـر .ی تعلیم و تربیت ناگزیر باید تغییر یابد     لو ک 
 دیگر جوابگـوي نیازهـاي   ،موزشی و تکیه بر پر کردن ذهن از اطالعاتآل فراگیران در محیط    عجایگاه منف 

 نیاز است تا آنهـا آزادانـه، خالقانـه و    فراگیرانتربیتی نسل حاضر و آینده نخواهد بود و براي تربیت صحیح             
 منتقـل  فراگیـران  باید نظم فکري را به مراکز آموزشی  و   هاي مدارس    برنامه .یشنددطور علمی بیان   نقادانه و به  

 و آنـان را له نمایند ئسازي حقایق علمی، درگیر مس جاي ذخیره نمایند و چنان سازماندهی شوند که آنها را به   
 جهـت هـاي تفکـر    مهارتبه اي  طور فزاینده و یکم به انگیز قرن بیست رو شدن با تحوالت شگفت    هبراي روب 
 بـه همـین   ).8: 1374، ترجمـه ابیلـی   ،1میـرز ( مجهز نماینـد پیچیده جامعه گیري مناسب و حل مسائل  تصمیم

هـاي علمـی    ها و نگرش  پرورش و تقویت روش   ،جاي انتقال حقایق علمی    دلیل متخصصان تعلیم و تربیت به     
آنهـا معتقدنـد کـه    . انـد  فرایند را مورد توجه قرار داده جاي تولید مجدد حقایق علمی، کنند و به  را توصیه می  

جاي انباشـت حقـایق    جاي کسب حقایق علمی باید به روش کسب حقایق علمی توجه کنند و به  اگیران به فر
.  امور مختلـف قـضاوت کننـد   ة بگیرند و دربار  تصمیم،علمی در ذهن بیاموزند که چگونه شخصاً فکر کنند      

 خـود را  دی و نقـا فراگیران در فرایند آموزش باید بتوانند ادراك حسی، فهم نظریات مختلـف و تفکـر علمـ    
شـعبانی،  ( هـاي مطلـوب یـادگیري اسـت     رسیدن به چنین اهدافی مستلزم فرصـت    . تقویت کنند و رشد دهند    

1379 :13.(  
اشاره گذاران تربیتی تهیه شد،   توسط سیاست2001سال در طرح ملی آموزش عالی براي آمریکا که در     

 است که آنها داراي تفکر انتقـادي باشـند   ها ضروري ي مجهز نمودن دانشجویان به مهارت     برا کهشده است   
در دنیـاي  آنها بیـان نمودندکـه   . ساالر ضروري است  مردمۀو این مهارت براي مشارکت شهروندان در جامع    

آمـوزش بـراي اشـتغال و اسـتخدام بـه آمـوزش بـراي           حـال تغییـر از     درتربیت    تعلیم و  الگوي عمومی  فعلی
ن است که نهادهاي آموزشی، افرادي را پرورش دهنـد کـه توانـایی          این امر نیازمند آ   . قابلیت استخدام است  

 داشـته باشـند   خـالق را  گیـري از طریـق اسـتفاده از تفکـر انتقـادي و          توانایی تـصمیم   له و ئتشخیص، حل مس  
  ).292 :2005، 2چابلی مانگناو(

تقـادي توافـق   دهد که در مورد مفهـوم تفکـر ان   بررسی ادبیات پژوهشی در زمینۀ تفکر انتقادي، نشان می       
آزمـون   و از یک دیدگاه فلسفی تفکر انتقادي را شامل کاوشگري، تمییز     ) 1910( دیویی. دارد  کمی وجود 
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دو معنـا   در تفکـر انتقـادي را   )1992 (1پـول . داند له میهاي مختلف در مورد یک مسئ افکار و بررسی گزینه 
 بـراي انتقـاد از   هاي فنی است که صـرفاً   مهارت آن، تفکر انتقادي مجموعۀدر معناي محدود: کند مطرح می 

 تمــایالت بررســی گرایــشات وتفکــر انتقــادي در معنــاي وســیع، . شــود هــاي مخــالف اســتفاده مــی گاهدیــد
راردارنـد و شـامل گرایـشات و    صـورت پنهـان ق   هقلـب عقایـد و بـ    گرایانه است که در   خودمحورانه و جامعه  

تـرین تعـاریف از تفکـر انتقـادي      شده ترین و شناخته  از مهم دیگر یکی .هاي منشی و شخصیتی است     ویژگی
 کـه در شـود   فرض مـی مستدل  منطقی و  تفکر انتقادي نوعی تفکر،آنطبق  است که   ) 1991( 2سیتعریف ان 
داشــتن ، سـازي  شـامل اعمــالی ماننـد فرضــیه  و  یـا انجــام امـور دخالــت دارد    قبـول باورهــا و ،گیــري تـصمیم 
انـیس تفکـر    . مختلف براي بررسی امور اسـت يها هاي احتمالی و طرح   راه حل   ارائۀ  و هاي مختلف  دیدگاه

 ، قـضاوت ها لمهارت شامل تحلیل استدال. داند  می4 یا آمادگیگرایشو  3 مهارتۀانتقادي را شامل دو مؤلف  
 آمـاده بـودن بـراي    در برگیرندة و گرایش یا آمادگی نیز  است اساسیۀلئ شناسایی مس و اعتبار منابعدر زمینۀ 

هـاي    براي جستجوي گزینهتمایلتمرکز بر روي نتیجه یا سؤال، آمادگی براي جستجو و ارائه دالیل،      حفظ  
  .باشد مختلف و تعلیق قضاوت در مواقع فقدان دالیل و شواهد کافی می

یر ارائه کرده  آمریکا یک تعریف جامع مورد توافق همگانی براي تفکر انتقادي به شرح ز     انجمن فلسفۀ 
  :شناختی است هاي عاطفی و ؤلفهاست که شامل م

تحلیل، ارزیابی،   تعبیر،اي است که مبتنی بر دهنده ر انتقادي قضاوت هدفمند و خودنظم    ما معتقدیم تفک  «
  ،5بنینـگ نقـل از   به( »استمفهومی   تبیین مالحظات موقعیتی، روش شناختی، مالکی و       ،همچنین استنباط و 

2006 :99.(  
صورت  به دلفی اساس تکنیک  براي  مطالعه1990در سال ) 363: 2004 ،7نولمو ودام  نقل از به (6فاکون

 متخـصص  46سازي مشترك در مورد تفکر انتقادي انجام داد که       به یک مفهوم   یابی  دست اي براي   رشته بین
 یک توافق مفهومی در مـورد تفکـر انتقـادي کـه داراي     ،در این مطالعه. شرکت داشتنددر آن  نتقادي  اتفکر  

 جستجوي حقیقت، داشتن ذهـن  ،در این مطالعه. مدآدست  ه ب، گرایش عاطفی و مهارت شناختی بود   عددو ب 
و بـوده  عـد عـاطفی تفکـر انتقـادي     از ب پختگـی  ود وخـ ، کنجکاوي، اعتماد به منظم بودنباز، تحلیلی بودن،    

                                                        
1- Paul  
2- Ennis  
3- Skill  
4- Disposition  
5- Banning 
6- Facoin 
7- Dam and Voloman  



 1389، سال 1دهم، شماره یاز دوره                                        مشهد       انشگاه فردوسیشناسی د مطالعات تربیتی و روان   192

وط و نـامربوط،   شواهد، انتخاب اطالعـات مـرتبط، تمـایز بـین حقـایق مربـ       ةفرایندهاي شناختی مانند مشاهد   
  .ندستههاي شناختی تفکر انتقادي  تحلیل  و بررسی اعتبار منابع جزو مهارت

را کـسب   تواننـد آن   افـراد مـی   همـۀ   تفکر انتقادي مهارتی است که     ،)1988 (1الش و پول   و اساس نظر  بر
.  شـود  بلکـه بایـد آمـوزش داده   ، تفکر انتقادي چیزي نیـست کـه ضـرورتاً بـا رشـد افـراد همـراه شـود         .کنند
 ،را آمـوزش دهنـد   چگونگی انجـام آن  نهادهاي آموزشی و تربیتی  فرض این است که اگر       ترین پیش  اساسی

گیـري   انـدازه بـر  پنج سال گذشـته    بیست و  درپژوهشی   هاي  بیشتر فعالیت  .توانند بهتر فکر کنند     فراگیران می 
 مورد نیاز براي تـسهیل تفکـر   هايندفرای ۀشده است و انجام پژوهش در زمینتفکر انتقادي فراگیران متمرکز  

  ).101: 2006، 2بنینگ( معلمان مورد اغماض قرار گرفته است انتقادي مربیان و
. تمایل به آموزش تفکر در مدارس عمومیـت بیـشتري پیـدا کـرده اسـت        رسد،   نظر می    به در حال حاضر  

اي کـافی بـراي پـرورش    هـ  ، فقـدان روش و آنباقی است بیشتر  کار  یک تهدید جدي براي تعمیق و  اگرچه
 زیرا شرط ضـروري  . را کسب نمایندتر تفکر   سطوح عالی   است که بتوانند   حین خدمت در   معلمان مبتدي و  

هـاي شـناختی سـطح     مهارت معلمان در ارتباط با توانایی آگاهی و دانش، آموزان، براي پرورش تفکر دانش   
 ماننـد اسـتقالل   ،هـاي تفکـر انتقـادي    د ویژگی مربی بای،)1992( طبق دیدگاه پول   ).1999،  3زهار(ست   ا باال

اگر معلمـان  . داشته باشد تمندي راۀ دالیل، فکر باز، روشنفکري و جرأذهنی، کنجکاوي ذهنی، تعهد به ارائ    
  .آموزان تفکر انتقادي را از خود نشان خواهند داد  دانش،داشته باشند هایی را چنین ویزگی

هـاي تربیـت یافتـه تلقـی      صیتی انـسان  شخـ حتمی و ویژگی   و  ضروري ۀلفؤعنوان یک م   هتفکر انتقادي ب  
تواند تفکر انتقادي را آموزش دهد اگر خودش داراي تفکر انتقادي     ، فرد نمی  اساس این دیدگاه   بر. شود می
 به هنگام آموزش، تفکـر انتقـادي    بتوانند مشکل است    ،انتقادي نباشند  مربیانی که داراي مهارت تفکر    . نباشد
  ).174 :1995 ،4گلن( تسهیل کنند را

 یعنـی  ،ققان معتقدند که بـراي رشـد و تربیـت فراگیـران در عـصر کنـونی بـه معلمـان مـاهر         حبرخی از م 
آگـاهی از شـرایط     واي مانند موضوعات علمی، راهبردهاي تـدریس  معلمانی که از دانش و معلومات حرفه  

 مهـارت  یاري دیگـر نیـز معتقدنـد کـه        بـس  ،مقابـل  در.  نیاز اسـت   ند،فرهنگی و اجتماعی فراگیران برخوردار    
ربیـانی کـه   م . بلکه متفکر و تأملی بودن اسـت ،ستیکار بردن راهبردهاي تدریس ن ه توانایی بمعناي می به معل

  حـل لهئ مـس  کـرده و ریـزي  کـه معلمـان چگونـه طـرح      ایـن ةپذیرند تمایل دارند دربار  را میچنین دیدگاهی 
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قدنـد کـه تـدریس یـک      آنهـا معت .تحقیق و پژوهش انجـام دهنـد   ،کنندگیري می کنند، یا چگونه تصمیم    می
، 1ولفولـک ( است که به تفکر خالق و تعهد نسبت بـه یـادگیري در طـول زنـدگی نیـاز دارد             فعالیت پیچیده 

2001(.  
هاي آموزشی قـوي  ا به لحاظ تکنیکتنه نه معلمانی که  معلمان و مربیان جدید نیاز دارد؛دنیاي معاصر به  

 را بـا تغییـرات و درخواسـت مـداوم     آنهـا بایـد بتواننـد خـود    . ه باشـند داشتنیز ذهن باز و انتقادي   بلکه   ،دنباش
کـه هـم در سـطح      در حـالی ،محیط پیرامون خود تطبیق دهند و جریان رو به رشد اطالعات را درونی کننـد          

  ).2005، 2همکاران بید و(کنند اي روي آنها تأمل میحرفهشخصی و هم در سطح 
 اما این دو ؛مان است، دو هدف عمده در تربیت معل کر انتقادي و تدریس تأملی یا بازاندیشی      پرورش تف 

هـایی بـراي   مانی که در حـال آمـوزش و تربیـت هـستند، فرصـت     یافتنی است که معل هدف تنها زمانی دست   
  ).185: 2004، 3یه(اي و نشان دادن اعمال تدریس اندیشمندانه را داشته باشد کسب دانش، معلومات حرفه

ان معلمـ . شـود  هـاي تـدریس محـسوب مـی     عنوان یک استاندارد جدیـد مهـارت     همعلمان ب تفکر انتقادي   
چنـین معلمـانی    . محور استفاده کنند   -آموز هاي آموزشی دانش  از رویکرد داراي چنین مهارتی تمایل دارند      

کـار   ه جریان تدریس را ببازخوردهاي فراهم شده از و کنند منطقی عمل می  تحلیلی و، تدریس خودةباردر
اي معلمـان   ، بـه رشـد حرفـه   ینابنـابر  یادگیري متفکرانه مرتبط است و گرایش به تفکر انتقادي با. گیرند یم

 ةدربـار  گـرایش تفکـر انتقـادي از رفتـار خـود آگـاه بـوده و          معلمـان داراي مـنش و     . کند مبتدي کمک می  
: 2004یـه،  ( نماینـد  تنظیم عمل میخود منطقی و ،در تدریس گشودگی ذهنی برخوردار بوده و       یادگیري از 

187(.  
تربیت به این نتیجه رسـید   دولتی تعلیم و هاي خصوصی و  روي اساتید کالج در پژوهشی بر  ) 1997( پول

پاسخ بـه ایـن سـئوال کـه      دراز آنها درصد  77 تفکر انتقادي دارند و درصد از آنها تعریف روشنی از   19 که
تغییـرات   )2005 (4تـورف  . نـاتوان بودنـد  ،کننـد  پرورش تفکر انتقادي تلفیق می  چگونه محتواي درسی را با      

نـشان داد کـه معلمـان     بررسـی کـرد و    تفکـر انتقـادي را     هاي تسهیل کنندة    ۀ فعالیت زمین باورهاي معلمان در  
ة تفکـر انتقـادي   معلمان حـین خـدمت تـسهیل کننـد      و هاي تفکر انتقادي نیستند     مهارت ةمبتدي تسهیل کنند  

د کـه  عقیـده داشـتن  ) 1988(والـش و پـول      .باشـند   آمـوزان داراي پیـشرفت تحـصیلی پـایین نمـی           اي دانش بر
مان مورد توجـه قـرار   هاي تفکر انتقادي را در دورة تربیت و آماده سازي معل   هاي آموزشی باید مهارت    نظام

                                                        
1- Woolfolk  
2- Beed and et al. 
3- Yeh 
4- Torff  
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 ،شـود   کـه مالحظـه مـی   طـور  همـان  .اي بـراي راهبردهـاي مـؤثر تفکـر باشـند     دهند تا معلمان در آینده نمونه  
 پـرورش  ۀدر زمینـ .  اساسـی اسـت  یضرورت، خصوص تفکر انتقادي   به ،به معلمان  هاي تفکر  آموزش مهارت 

قیقـات  هاي تفکر انتقادي در معلمان حین خدمت و معلمان آماده به خـدمت یـا دانـشجو معلمـان تح           مهارت
در . تأکیـد دارنـد   تأمـل معلمـان    و1بـر روي پـرورش بازاندیـشی     تحقیقـات    ةعمد. متعددي انجام شده است   

 الگوي عمـومی عنوان یک  را به اند و آن  تربیت معلم بسیاري از مربیان از تأمل و بازاندیشی دفاع کرده  ۀجامع
  ).39: 1993، 2والی(اند  سازي معلمان پذیرفته در آماده
روض دانـش  فـ  م مداوم هـر عقیـده یـا شـکل     و  دقیق، فعال  ظۀتأمل یا بازاندیشی را مالح    ) 1910(ی  یدیو

 ایـن بـود   وي ۀ توصی.کنند هدفمند و آگاهانه عمل ة به یک شیوتاسازد  را قادر میمعلمان    این امر  داند و   می
تغییر معلم و رشـد  . که معلمان باید تشویق شوند تا متفکر شوند و به رشد خودشان از طریق تأمل ادامه دهند        

ندیـشی  ایـر از طریـق تأمـل و باز   غیایـن آگـاهی بـراي ت    .یر استغیاو مستلزم آگاهی او از ضرورت و نیاز به ت 
کنـد کـه از سـطح کنـونی عمـل کـه        ی و خود جستجوگري به معلمـان کمـک مـ      يوخودکا. شود  ایجاد می 

 تفکـر  ۀوسـیل  گیرد به سـطحی از عمـل حرکـت کنـد کـه بـه        تکانشی و شهودي انجام می     ،ادتیعصورت   به
ی از تأمل و بازاندیش را به موقعیـت و زمـانی کـه      یوم دیو مفه) 1983 (3اسکون .شود  انتقادي جهت داده می   

به تأمل بر روي عمل تدریس که قبل و بعد از تـدریس انجـام   را دهد گسترش داد و آن   در آن تأمل رخ می    
  .کرد تقسیم ،گیرد گیرد و تأمل و بازاندیشی در حین عمل که در جریان عمل تدریس انجام می می

ار، کـ  ۀوشـ هـاي یـادگیري فعـال ماننـد پ     روشـن کـرد کـه تکنیـک    ) 2001 (4وهش یانگ بلـود و بیتـز   پژ
 . در تفکر انتقادي دانشجویان تأثیر داشته است)هاي بازاندیشی  روش (هاي بالینی و مطالعات موردي     گزارش
هـاي حـل     موردي را بر مهارت  ۀهاي یادگیري مشارکتی و مطالع      نیکتأثیر تک  نیز) 2005( 5نري ه -بام برگر 

 ۀه ترکیب یادگیري مشارکتی و مطالعـ گیري دانشجویان پرستاري مطالعه کرده و نشان داد ک   یمله و تصم  ئمس
) 2006 (6همکـاران  ولرچ  ، دیگراي العهطدر م .گیري مؤثر است   له و تصمیم  ئهاي حل مس    موردي بر مهارت  

فـی مـورد بررسـی     کیبا روشرا ) تفکر انتقادي(هاي تفکر سطح باال  تأثیر تأمل و بازاندیشی بر روي مهارت  
هـاي   دهد که تأمل و بازاندیشی بر سیستم هاي نوشتاري فراگیران نشان می    قرار دادند و تحلیل کیفی گزارش     

                                                        
1- Reflection 
2- Valli  
3- Schon 
4- Youngblood and Beitz 
5- Baumberger - Henry 
6- Lerch and et al. 
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 و سیستم   )مطالعه نظارت بر  انتخاب هدف، تنظیم و   (  فراشناختی ،)بازیابی  درك و   تحلیل، ،کاربرد( شناختی
  . مؤثر بوده است)شنگر هیجان ، باور وهم،  هاي مختلف مرتبط به نظام( خود

شناسـی تربیتـی    گرایـی بـه مـدت یـازده هفتـه در درس روان        سـازنده  استفاده از روش آموزش مبتنی بـر      
  نوشـتن و ،هـاي ایـن پـژوهش    بـر اسـاس یافتـه   . هاي تفکر انتقادي دانشجویان گردید  موجب افزایش مهارت  

  ).179: 1998 ،1تینجاال ( جداگانه از آنهاستصورت ترکیبی مؤثرتر از استفادة همباحثه گروهی ب
 بر  رااي  کار چند رسانهۀ پوشۀوسیل هدر پژوهش خود تأثیر روش بازاندیشی ب      ) 2002 (2اسپورگن و باون  

 شـاهد دادند که در گـروه   معلم تشکیل  - دانشجو22 تحقیق را  ۀ نمون .روي تفکر انتقادي معلمان انجام دادند     
 نتـایج  .ها استفاده کردنـد  یل کیفی براي تجزیه و تحلیل داده از روش تحل  آنهاده بودند و  شو آزمایش توزیع    

هـا بیـان    داري از لحاظ تفکر انتقادي وجـود نـدارد و در تفـسیر یافتـه     نشان داد که بین سه گروه تفاوت معنی     
هـایی کـافی     معلمان آموخته شود و چنین آموزش  -شده است که تفکر انتقادي باید در متن دروس دانشجو         

  .نیستند
. با روش کیفی مورد بررسی قرار دادندرا اي    انگلیسی کره   زبان عمل بازاندیشی سه معلم   ) 1999 (3لرفا

هـاي هفتگـی، مـشاهدات کـالس درس و      ییرش نوشـتاري ایـن معلمـان از گردهمـا     گـزا  40در این تحقیق    
ات ریکـارد و از محتـواي گزارشـ    بنـدي هـوو   هاي نوشته شده آنها در طول یک تـرم براسـاس طبقـه            ژورنال

 نتایج نشان داد که هـیچ یـک از معلمـان بـه توانـایی تفکـر انتقـادي دسـت          .معلمان مورد تحلیل قرار گرفت    
  .نیافتند
هـاي مـشاهدات    یر عمل بازاندیـشی را بـر روي تفکـر انتقـادي از روي تحلیـل گـزارش               ثأت) 2001 (4لیو
یس مـورد تجزیـه و    اجـراي تـدر  ۀمعلمان در طول شش هفتـ     - تدریس دانشجو  هاي   درس و گزارش   سکال

 ت موضـوعا ةمعلمـان دربـار   -نتایج نـشان داد کـه دانـشجو   . ی بودها کیف  روش تحلیل داده.تحلیل قرار دادند 
تـر از حالـت توصـیفی بـوده       هایـشان انتقـادي     اساسی مرتبط با تدریس خود تفکر انتقادي داشتند و گـزارش          

  .است
وش باز اندیشی در دانـشجویان پرسـتاري مـورد    عنوان یک ر ثیر گزارش نویسی را به    تأ )2007 (5چایرما

هاي  ارتقاي مهارت  ابزار مفیدي براي افزایش وها  بر اساس نتایج این تحقیق نوشتن گزارش      . بررسی قرارداد 

                                                        
1- Tynjala  
2- Sporgeon and Bawen 
3- Farrell 
4- Liou 
5- Chirema 
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عنوان یـک    خواندن انتقادي، تفکر انتقادي را بهۀنشان داد که برنام )1382( نتایج پژوهش اسالمی    .تفکر بود 
تایج ن .عنوان خرده مهارت تحت تأثیر مثبت قرار داده است ي استنباط و تحلیل را بهها  مهارت کلی و مهارت   

نظم و مــهــاي  لفــهؤم(  کــه گــرایش بــه تفکــر انتقــادي بیــانگر آن بــود) 1386( آذر  و فتحــیتحقیــق بــدري
ــژوهشستسیــ ــا روش گروهــدر ) کاوشــگري و پختگــی در قــضاوت و داوري، ماتیک بــودن در پ ی کــه ب

تی آمـوزش  ن سـ ةکه بـا شـیو  شـاهد   گروهی آموزش دیده بودند نسبت به گروه       ۀلئر حل مس  یادگیري مبتنی ب  
 پـسران  تفکر انتقادي دختران و  نشان داد که آموزش بر نیز)1990( فاکون هاي  یافته. بیشتر است،دیده بودند 

 آغـاز  دختـر کـالج دانـشگاهی کـه تفکـر انتقـادي یکـسانی در             دانـشجویان پـسر و     .گذارد تأثیر متفاوتی می  
لحاظ مهـارت تفکـر انتقـادي تفـاوت      هاي آموزش تفکر انتقادي به ، پس از شرکت در دوره  پژوهش داشتند 

وزش تفکـر انتقـادي اسـتفاده    پـسران بـیش از دختـران از آمـ     ،عبارت دیگـر  هب. داري با یکدیگر داشتند    معنی
  .بردند

، نقـش معلمـان در   )2005ابلی، چـ  و مانگنـا ( باتوجه به اهمیت پرورش تفکر انتقـادي در دنیـاي معاصـر           
ثیر باز اندیشی در تأ و) 2005همکاران،  ، بید و1995، گلن، 1992پول، ( آموزان پرورش تفکرانتقادي دانش

 ،2005،  هنـري  -م برگر،  باو 2002، ، سپورگن و باون  ، ا  1380، معطري، 1999،  لرفا(  کارکنان سازي آماده
ثیر باز اندیشی بـر تفکـر انتقـادي    أهدف تعیین ت هش حاضر با پژو،)2006 ،چایرما و 2006همکاران،   ولرچ  

  :بود ازت ال اساسی پژوهش عبارؤمعلمان انجام گرفته است وس -دانشجو
  ثر است؟ؤمعلمان بر تفکر انتقادي آنها م -عمل دانشجو آیا باز اندیشی در

  
   پژوهشروش

ل از قب که یهای گروه،شجویان امکان انتساب تصادفی دانبه دلیل عدم در پژوهش حاضر     :قیطرح تحق 
. انتخـاب شـدند   ،بودنـد به تفکر انتقادي همسان  هاي تفکر انتقادي و گرایش       لحاظ مهارت  آغاز آزمایش به  

 13بـه تعـداد   )  شهید بهشتی و شهید بـاهنر - عالمه امینی-الزهرا فاطمه( تبریز ۀدر مراکز تربیت معلم چهارگان   
فـن، ریاضـی، تربیـت بـدنی و      و  اي مختلف ابتدایی، حرفهه  رشتهسال دومدر کالس دانشجوي تربیت معلم    

ها را از لحاظ تفکر انتقـادي مـورد     کالسۀابتدا هم ،ین منظوردب. داشتعلوم اجتماعی و امور تربیتی وجود     
لحـاظ مهـارت    کـه بـه  ) دو کالس پسران و دو کالس دختران( کالس 4ها  از این کالسداده و  سنجش قرار 

 22 دختـر و 24( نفـر  46تعداد دانشجویان گروه آزمایش .  شدند انتخاب، بودند هممعادل نسبتاًتفکر انتقادي   
هـاي    پژوهـشی در ایـن تحقیـق از نـوع طـرح     طـرح .  بودند) پسر 22  دختر و 25(نفر   47گروه شاهد    و )پسر
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) سـنتی با دو سـطح عملـی بـاز اندیـشی و روش      (و عامل کاربندي    ) با دو سطح  (عامل جنسیت   . عاملی است 
 ).1نگاره ( بودند

  
   طرح تحقیق تأثیر بازاندیشی بر تفکر انتقادي:)1( نگاره

    T1              x1          T2  گروه آزمایش دانشجو معلمان پسر
    T1              -         T2  گروه شاهد دانشجو معلمان پسر             

    T1              x1          T2  گروه آزمایش دانشجو معلمان دختر
    T1              -          T2  گروه شاهد دانشجو معلمان دختر             

T1: یش آزمون تفکر انتقاديپ ،X1:اعمال متغیر مستقل بازاندیشی ،T2      :پس آزمون تفکر انتقادي   

  
  :روش اجراء

ز هـاي سـال دوم مراکـ     کـالس تمـام براي اجراي پژوهش حاضر ابتدا مهارت تفکـر انتقـادي    :بخش اول 
 و یـا گـروه   شـاهد عنـوان گـروه    ه از هر مرکز یک کـالس بـ  ، پس از استخراج نتایج.گیري شد تربیت اندازه 

 علت انتخاب دانشجویان از مراکز چهارگانه جلوگیري از انتقال اطالعات دانـشجویان        .آزمایش انتخاب شد  
عنـوان   تـه یـک روز بـه   انشجویان مذکور هـر هف د. بودعمال کاربندي صحیح متغیر بازاندیشی      ا و به یکدیگر 

 بخـش اول   در. پرداختنـد  بـه مـشاهده و تـدریس در مـدارس        و عمـالً   داشـتند  کارورزي در مدارس حضور   
  : شرکت کردند  آموزشی جلسه5 به تعداد در کارگاه بازاندیشی ، دانشجویانکاربندي
  ري آنهاي بازاندیشی و مبانی نظ تعریف بازاندیشی و شیوه:  اولۀجلس
   دانشجویان از باز اندیشی خودهاي  تدوین گزارش تهیه وۀ راهنمایی در زمینۀارائ:  دومۀجلس
   سرمشق و الگو ة عملی بازاندیشی و مشاهد مرینت:  سومجلسۀ
  )بازاندیشی پیش از تدریس( بحث گروهی و تدریس روز اول گردهمایی پیش از:  چهارمۀجلس
  )بازاندیشی پس از تدریس( بحث گروهی ول تدریس و روز اگردهمایی پس از:  پنجمۀجلس

ز حـضور در  دانـشجویان هـر هفتـه قبـل ا    . انجـام شـد  هفتـه   10مدت   قسمت دوم کاربندي به :بخش دوم 
و طـرح و  کردنـد   مـی  شـرکت  )1 پـنج نفـره   چهـار یـا  هـاي  گـروه (ی هفتگی یکالس درس در یک گردهما    

 گروهی ۀ یک جلس، و سپسدادند می به گروه توضیح  د بودنبینی کرده اي که براي تدریس خود پیش     برنامه

                                                        
، تـشکیل  )سوم، چهـارم و پـنجم  اول ، دوم، ( کردند انشجویان در آن پایه کارآموزي می  هایی که د   پایهاساس   ها بر   این گروه  -1

 .شدند
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 و چگونگی تدریس خـود در کـالس، عقایـد،    دادهدیگر پس از اتمام کارورزي در حضور مدرس تشکیل    
اي کـه   لهئ و موارد مشکل یـا مـس  نداه را که در حین تدریس و پس از تدریس تجربه کرد  ی احساسات  و افکار

عوامـل بـروز   و علـل   ایـن جلـسات،   در. دادنـد براي گروه خود توضیح   همان جلسه با آن مواجه شده بودند      
هرجلـسۀ    بعد از دانشجویان.گرفت صورت گروهی مورد بررسی قرار می ئله بهراه کارهاي حل مس مشکل و 

،  بودنـد در کارگاه یاد گرفتـه که  گزارش هفتگی ۀتهی ةا براساس شیو رهاي هفتگی خود  ژورنال کارآموزي
 در  کـارورزي  الزم به یادآوري است که دانشجویان گروه شاهد بر اسـاس روش مرسـوم         .کردند  تدوین می 

 در پایـان دوره   از ایـن دانـشجویان  .مدارس حضور پیدا کرده و مدرس راهنما بر فعالیت آنها نظارت داشت          
 تدریس معلـم، ارزیـابی سـؤاالت امتحـانی و نکـات مثبـت و منفـی        ةچهار گزارش توصیف مدرسه، مشاهد   

  .ه شدحویل گرفتعنوان گزارش کار ت بهزي کارور
  

  :ابزارهاي پژوهش
ل در پـنج بخـش   اؤ سـ 80حـاوي ه پرسـشنام این  .1)فرم الف( گلیزر– تفکر انتقادي واتسون   آزمون -الف

 پرسـشنامه توسـط محقـق    .اسـت  تفسیر و ارزشـیابی دالیـل      و ها، استنتاج، تعبیر   فرض  استنباط، تشخیص پیش  
 ال بـود ؤسـ 16هـاي نـامبرده داراي    یـک از بخـش    هـر .لیسی ویرایش شـد  گن ان کمک اساتید زبا   ترجمه و به  

. بـود   متغیـر 16تـا   0هر بخـش بـین    امتیاز کسب شده از و  80امتیاز نهایی آزمون. )1980واتسون و گلیزر،   (
 80آزمون تفکـر انتقـادي بـر روي    ،  براي این منظور  . براي بررسی روایی ابزار از شواهد افتراقی استفاده شد        

  دانـشجوي 40 دانـشجوي فلـسفه و  40 (علوم تربیتـی  هاي فلسفه و رشته دانشجوي سال آخر دانشگاه تبریز در 
 بـا  05/0 داري درسطح احتمال  گروه تفاوت معنی این آزمون نشان داد بین دو   ۀنتیج.  شد ءاجرا) علوم تربیتی 

)26/2t= ( معلم مراکـز تربیـت    - دانشجو50روي  طریق آزمون مجدد بر  نتایج پایایی آزمون از   . وجود دارد
  .یید شدتأ) = 46/0r( و)  ≥p٪١ (معلم

گیـري گـرایش بـه تفکـر      بـراي انـدازه  : )CTDI (2 گرایش و آمادگی بـه تفکـر انتقـادي    ۀ پرسشنام -ب
 گـرایش  ۀگانـ  هـاي هفـت    گویه است که مؤلفه75این پرسشنامه شامل . پرسشنامه استفاده شد  این  انتقادي از   
 بودن، سیستماتیک بـودن، کنجکـاوي، اعتمـاد بـه خـود و      یی، فکر باز، تحلیل   یجو  قیقتح(ادي  به تفکر انتق  

 ة مذکور در دانشگاه کالیفرنیا تهیه شـده اسـت و شـیو   ۀپرسشنام. کند یگیري م را اندازه)  در قضاوت ختگیپ
ایـن   .باشـد  مـی  )خیلـی مـوافقم تـا خیلـی مخـالفم     از(اي لیکـرت      ی آن در یک طیف شش درجـه       یگو پاسخ

                                                        
1- Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal (A form) 
2- Critical Thinking Disposition Inventory 
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و از لحـاظ روایـی صـوري    . شنامه توسط محقق ترجمه و به کمک اساتید زبـان انگلیـسی ویـرایش شـد      پرس
 دانـشجو  164بـر روي  ) 1990( فـاکون  ۀدر مطالعـ . نشگاه تبریز قرار گرفتمورد تأیید اساتید علوم تربیتی دا     

ترتیب چنین مشاهده   بههاي هفتگانه ی ابزار به روش آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه و براي شاخص         یپایا
دانشجو  394 هاي روي پاسخ   براي بررسی روایی از تحلیل عاملی بر       .)∝= 71/0 -8/0 (و) ∝ = 90/0( : شد

صـورت   KMOهـاي پرسـشنامه کـه بـا اسـتفاده از آزمـون           بـین گویـه     ضرایب همبستگی بـاال    .استفاده شد 
روش  تحلیل عاملی بـه  فرض، ان از این پیشپس از اطمین. گرفت، انجام تحلیل عاملی را قابل توجیه نشان داد 

ها بهره گرفتـه    عاملها از مالك ویژة   نتایج براي استخراج عامل    ،پس از مشاهده   .هاي اصلی انجام شد    لفهمؤ
 عامل داراي ارزش 14ها انجام گرفت، منجر به استخراج  وي کل گویهرنتایج اولین تحلیل عاملی که بر . شد
بررسـی   با .از واریانس کل پرسشنامه را تبیین کردند     %69روي هم     عامل بر  14 این.  باالتر از یک شد    ةویژ

بـراي بـار دوم تحلیـل     و هـا گرفتـه شـد     تصمیم به حذف تعدادي از گویه    ،مقدار اشتراك هر کدام از موارد     
واریـانس  از % 56 باالتر از یـک توانـستند   مقدار ویژة  عامل با8ها انجام شد که در این تجزیه        عاملی با گویه  

تـر از روش   ور دسـتیابی بـه سـاختار عـاملی سـاده      منظـ  پس از تحلیـل عـاملی بـه        .کل پرسشنامه را تبیین کنند    
در پـژوهش توسـط محقـق بررسـی      شـده  هی ابزار ترجمی میزان پایا  .چرخش متعامد واریماکس استفاده شد    

  .دست آمد ه بα/= 73با  رونباخ برابرکروش آلفاي  پایایی درونی کل پرسشنامه با. شد
  
  ها یافته

 انحـراف هـا و   آزمـون   اسـاس نمـرات پـیش   ها بـر  آزمون  نمرات پس  ةهاي تعدیل شد    میانگین )1(جدول  
گونـه کـه مـشاهده     همـان . دهـد  انتقادي را نشان می  در متغیرهاي گرایش تفکر    شاهدمعیار گروه آزمایش و     

  باز اندیشی و شاهدگروه دوبه قضاوت   متغیرهاي کنجکاوي، عمل منظم و اعتماد       هاي    در میانگین  ،شودمی
 .هایی وجود دارد تفاوت

 معلمان مراکز تربیت معلم تبریز - دانشجو ها و انحراف معیارهاي گرایش تفکر انتقادي میانگین: )1 (جدول

 متغیرهاي وابسته بازاندیشی شاهد متغیرهاي وابسته بازاندیشی شاهد

  حقیقت جویی  )34/3(59/19  )27/3(72/19 خوداعتماد به قضاوت  )12/2(39/16 )27/2(37/17
 کنجکاوي )47/0(16/23 )50/0(67/21 تحلیلی بودن )51/1(60/15 )43/1(12/16

 عمل منظم )82/3(39/23 )90/3(51/21 کنترل خود )82/1(84/14 )90/1(82/14

 لهئگرایش به مس )66/2(09/18 )3(1 41/8 0  پختگی قضاوت  )99/1(80/15  )75/1(80/15

  .شده استمنظور عنوان کووریت  آزمون به در پیشو پیشرفت تحصیلی انتقادي  ات گرایش تفکرنمر
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 انحراف ها و آزمون اساس نمرات پیش ها بر آزمون  نمرات پسهاي تعدیل شدة میانگین) 2(جدول 
ه گونه ک همان. دهد  نشان می راانتقادي  در مورد متغیرهاي مهارت تفکرشاهد معیار گروه آزمایش و

تاج منطقی و تعبیر و  در متغیرهاي استنباز اندیشی و شاهد هاي دو گروه  از لحاظ میانگین،شود مشاهده می
  . هایی وجود دارد فرض تفاوت تفسیر و پیش

  
  معلمان مراکز تربیت معلم تبریز - هاي مهارت تفکر انتقادي دانشجو انحراف معیارها و میانگین: )2 (جدول

 متغیرهاي وابسته باز اندیشی شاهد

 استنباط )10/2 (75/5 )29/2(86/5

 استنتاج )85/1(95/11 )92/1(42/9

 تعبیروتفسیر )65/1(95/10 )18/2(07/11

 ارزشیابی دالیل )97/1(56/11 )31/2(16/10

 پیش فرض )77/1(17/10 )67/1(55/10

  .منظور شده استوریت عنوان کو آزمون به  در پیش و پیشرفت تحصیلیانتقادي نمرات مهارت تفکر
  

 نتایج .روي نمرات گرایش تفکر ارائه شده است   نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره بر     )3(جدول   در
  .داري از نظر این متغیرها هستند ها داراي اختالف معنی دهد که گروه دار هر چهار آماره نشان می معنی

  
  مراکز تربیت معلم تبریز معلمان - انتقادي دانشجوتغیري گرایش تفکر تحلیل کوواریانس چند م: )3(جدول 

  متغیريآزمون چند  آماره  F  فرضیهdf  خطاdf  دار سطح معنی
 اثر پیالیی  510/0 22/9  8 71  001/0

 النداي ویلکز  490/0 22/9  8 71  001/0

 الوي- اثرهتلینگ  03/1 22/9  8 71  001/0

 بزرگترین ریشه روي  03/1 22/9  8 71  001/0

نتایج  .روي نمرات مهارت تفکر ارائه شده است   نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیري بر      )4 (جدول در
  .داري از نظر این متغیرها هستند ها داراي اختالف معنی دهد که گروه دار هر چهار آماره نشان می معنی

  
  یت معلم تبریز مراکز تربمعلمان - تحلیل کوواریانس چند متغیري مهارت تفکر انتقادي دانشجو :)4(جدول 

خطا    df    سطح معنی دار   df  فرضیه  F  آزمون چند متغیري  آماره  
 اثر پیالیی  322/0 16/6  5 65  001/0

 النداي ویلکز  678/0 16/6  5 65  001/0
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 الوي - اثرهتلینگ  474/0 16/6  5 65  001/0

 بزرگترین ریشه روي  474/0 16/6  5 65  000/0

  
  مهارت تفکر انتقادي اثرات متقابل آنها بر و  مراکز تربیت معلم تبریزمعلمان - جنسیت دانشجو ثیر باز اندیشی وتأ :)5(جدول 

  سطح
  دار معنی

F     میانگین   ا
  مجذورات

df  مجموع  
  مجذورات

  متغیرهاي
  وابسته

  عوامل

  استنباط  61/2 1  61/2 63/0  427/0
  ها          فرض   پیش  01/1 1  01/1 34/0  564/0
  استنتاج  065/0 1  065/0 /020  993/0
  تعبیر و تفسیر  78/16 1  78/16  40/4  032/0
  ارزشیابی دالیل  0 / 111  1  111/0  023/0  879/0

  
  

  جنسیت
 

  استنباط  030/0 1  030/0 007/0 932/0
  ها          فرض پیش 89/7 1  89/7  2/ 650  104/0
  استنتاج  48/96  1  48/96  83/27  001/0
  تعبیر و تفسیر  /087  1  087/0  23/0  889/0
  ارزشیابی دالیل    54/9  1  54/9  02/2  159/0

  
  

 گروه

  استنباط  78/11  1  784/11  2/88  090/0
  ها          فرض پیش 414/0  1  414/0  138/0  711/0
  استنتاج  53/11  1  53/11  44/2  123/0
  تعبیر و تفسیر 464/0  1  464/0  21/1  273/0
  ارزشیابی دالیل 27/6  1  6 / 27  29/1  259/0

  
  گروه

  و
 جنسیت

  .شده استمنظور نمرات گرایش تفکرانتقادي و پیشرفت تحصیلی در پیش آزمون به عنوان کووریت 
  

   مراکز تربیت معلم تبریزمعلمان - دانشجوتفکر انتفادي  بر گرایشجنسیت ثیر باز اندیشی وتأ :)6(جدول 
سطح 

  دار معنی
F     میانگین   ا

  مجذورات
df   مجموع

  وراتمجذ
  متغیرهاي

  وابسته
  عوامل

  حقیقت جویی  58/24 1  58/24 70/3  058/0
  کنجکاوي ذهنی  42/6 1  42/6 65/2  128/0
  عمل منظم  26/15 1  26/15 08/2  152/0
  گرایش به موقعیت مساله  71/12 1  71/12  76/3  056/0
  اعتمادبه قضاوت خود  98/2  1  98/2  850/0  359/0

  
  
  
  

  جنسیت
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  تحلیلی بودن  014/0  1  014/0  008/0  929/0
  کنترل خود  52/6  1  52/6  95/2  093/0
  پختگی در قضاوت  595/0  1  595/0  188/0  666/0

 

  حقیقت جویی  08/3 1  08/3 466/0 497/0
  کنجکاوي ذهنی 43/94 1 43/94  75/34  001/0
  عمل منظم  73/74  1  73/74  23/10  002/0
  لهئرایش به موقعیت مسگ  316/0  1  316/0  094/0  760/0
  اعتمادبه قضاوت خود  71/5  1  71/5  62/1  206/0
  تحلیلی بودن  484/0  1  484/0  273/0  603/0
  کنترل خود  52/1  1  52/1  690/0  409/0
  پختگی در قضاوت  93/40  1  93/40  90/12  001/0

  
  
  
  

 گروه

  حقیقت جویی  58/6  1  58/6  993/0  322/0
  کنجکاوي ذهنی 09/1  1 09/1  405/0  527/0
  عمل منظم  0 /421  1  0 /421  /058  0 /811
  لهئگرایش به موقعیت مس 0/ 045  1 0/ 045  /013  908/0
  اعتمادبه قضاوت خود 9 /84  1 9 /84  80/2  098/0
  تحلیلی بودن  989/0  1  989/0  0 /557  458/0
  کنترل خود  0 / 014  1  0 / 014  006/0  936/0

  پختگی در قضاوت  29/8  1  29/8  61/2  11/0 0

  
  
  

  گروه
  و

 جنسیت

  .شده استمنظور عنوان کووریت  آزمون به انتقادي و پیشرفت تحصیلی در پیش نمرات گرایش تفکر

  
هـاي مختلـف    لفـه ؤم جنـسیت بـر   ثیر باز اندیشی وایج تحلیل کوواریانس یک متغیره تأنت )5 (جدول در

بـین خـرده    در ،شـود  گونـه کـه مـشاهده مـی      همان .أثیر متقابل آنها درج شده است     مهارت تفکر انتقادي و ت    
درسـطح  (معلمـان متفـاوت بـود     - اساس جنسیت دانـشجو تفسیر بر  تعبیر وهاي تفکر انتقادي مهارت    مهارت
عمـل  . معلمان پـسر مهـارت تعبیـر و تفـسیر بـاالتري کـسب نمودنـد        -به این معنا که دانشجو    . )05/0 احتمال
ثیر گذاشـته  انتقادي تنهـا بـر مهـارت اسـتنتاج تـأ     هاي تفکر    ارت بین خرده مه   معلمان در  -ندیشی دانشجو بازا
  .معلمان اثر متقابلی وجود نداشت -ن عمل باز اندیشی و جنسیت دانشجوبی).  01/0سطح احتمال  در( است
هـاي مختلـف    ؤلفـه ثیر باز اندیـشی و جنـسیت برم  یج تحلیل کوواریانس یک  متغیرة تأ      نتا) 6( جدول   در

معلمان  -لف گرایش تفکر انتقادي در دانشجو    هاي مخت  لفهؤبین م  در. درج شده است  گرایش تفکر انتقادي    
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بـین   عمـل بازاندیـشی در  . داري وجـود نـدارد   دختر و پسر پس از کاربندي عمل باز اندیـشی تفـاوت معنـی            
هاي کنجکاوي ذهنی، عمل مـنظم و پختگـی در قـضاوت     لفهؤهاي مختلف گرایش تفکر انتقادي بر م      لفهؤم

معلمان  -ثیر متقابل عمل باز اندیشی و جنسیت دانشجوو تأ.  داشت 001/0داري در سطح  احتمال       معنی تأثیر
  .داري مشاهده نشد ر گرایش به تفکر انتقادي اثر معنیب

  
  بحث

 مهـارت موجـب رشـد   عمـل   باز اندیشی دریکی از نتایج حاصل از پژوهش حاضر این است که روش           
 تجربـۀ  کـه  معلمـانی  - دانـشجو ،عبارت دیگر به. دانشجویان شده است )اجاستنت خرده مهارت(تفکر انتقادي   
هـاي روزانـه از کـالس     اند، یعنی در طـول جلـسات متعـدد کـارآموزي یادداشـت       داشته عمل باز اندیشی در  
مـشاهدات کالسـی فعـال     مطالعات موردي و جلسات بحث گروهی و  ژورنال نویسی،ۀتجرب درس داشتند،

گیري قیاسی باالتري  مهارت نتیجهآموزش دیده بودند سنتی  که با روش     معلمانی -شجونسبت به دان  داشتند،  
 ، )2001( لیـو  ،)1998(  تینجـاال هاي گذشـته در ایـن زمینـه همچـون     این یافته با نتایج پژوهش  . ندکسب کرد 
هنـري   - بوام برگـر ،)1382(، اسالمی )1380(معطري  ،)2002(، اسپورگن و باون     )2001(بیتز  و   یانگ بلود 

  .ستا سو هم) 1386(آذر  فتحی بدري و ،)2006(، چایرما )2006 (همکاران ، لرچ و)2005(
، 2 یـادگیري تجربـی بویـد    اندیـشی در چرخـۀ  فراینـد بـاز    و1اساس دیـدگاه یـادگیري تجربـی کلـب        بر

یان بـاز  معلمان در جر -فت دانشجوتوان گ می) 1999 ،5نقل از مون(  4 ، بود و همکاران   3مورف اتکینسون و 
سازي   آموزشی را روشنمسئلۀ  بعد،ۀدر مرحل. تجربه کردند له را ئهاي  مس   واقعی موقعیت صورت   اندیشی به 
مـرور   آوري مجـدد اطالعـات و   معبازبینی و ج با  خود باز گشتند وۀ جریان باز اندیشی به تجربنمودند و از

یا عدم  تصمیم براي انجام عمل و تفسیر و ااالخره ب مجددآنها و بحل ها و ایده پردازش معلومات ومجدد و 
، ن کار تفکر خودشان را بررسی کـرده ای با. عاطفی جدیدي دست یافتند انجام عمل به توانمندي شناختی و     

  .بخشی داشتند استنتاجات رضایت تشخیص داده و نامرتبط را عقاید مرتبط و حقایق و
 یادگیرنـدگان   )401: 1998،  نقـل از تینجـاال     هبـ ( یگوتـسکی    گرایی اجتماعی و   اساس دیدگاه سازنده   بر

در . گیرنـد  شـان یـاد مـی    ر تجـارب قبلـی  معناي جدید ب طریق ایجاد آنها از و  دانش خود هستندةایجاد کنند
اورهـاي  منظور کـسب موفقیـت در تجـارب و ب       هاي آموزشی به   گرایی فعالیت  هاي یادگیري سازنده   موقعیت

                                                        
1- Kolb 
2- Boyed                           
3- Atkins and Murph  
4- Boud, Keogh and Walker  
5- Moon 
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بنـابرین، درگیـر   . شان را دوباره شکل دهنددانش موجود ه آنها بتوانندک نحوي به ؛شود فراگیران طراحی می
شـده  آن گـراي یـادگیري اسـت موجـب      هاي سازنده ز اندیشی که یک شرط اساسی براي محیطشدن در با  

 معلمـان فـراهم   -فرصـتی بـراي دانـشجو    و آگاه شوند جریان ساخت دانش خودمعلمان از - تا دانشجواست
 توانـایی  ،بـدین طریـق   مـل کننـد و  أسـازي کنـونی خـود ت    مفهـوم  فروضات واید، م روي عقبر شده است تا

  .شناخی آنها رشد پیدا کرده است
 بـراي دانـشجویان   هاي تربیتـی مخـصوصاً    از باز اندیشی براي موقعیت     )2002 (1ویتنی -هاي دانتاس  یافته
 ارتقـاي تفکـر انتقـادي    گیري وعنوان ابـزاري بـراي رشـد یـاد     هاز نوشتن ژورنال ب   و کند ها حمایت می   کالج

  .کند استفاده می
 معلمـان  -هاي ذهنی دانـشجو  توان گفت که ساخت گرایی شناختی پیاژه نیز می     اساس دیدگاه سازنده   بر

دچار حالت  پیش آمده ۀلئتفکر در مورد مس مل وأدر کالس درس و ت واقعی  ۀلئبا یک مس  ه  از طریق مواجه  
اند تا بـا جـستجوي اطالعـات و تبـادل اندیـشه و از طریـق          ي وادار شده  به تالش فکر  آنها   و   هعدم تعادل شد  

 در ابتـدا هاي فکري خود را که ر دیگران را تجربه کرده و ساختارهاي کوچک، افکا  کنش متقابل در گروه   
  .هند تغییر د،محورانه شکل گرفته بودچوب داوري خوداز چهار

هـاي فکـري و     موجب تحول در مهارت،نامد جتماعی میاین فرایند تبادل اندیشه که پیاژه آن را انتقال ا        
هـاي   دهـد کـه بحـث    نیـز نـشان مـی   ) 1996 (2هـاي سـودزیا    یافتـه .آمادگی و نگرش انتقادي آنها شده اسـت  

طـرح   معلمـان شـده و   - دانشجوئلۀهاي موردي موجب رشد توانایی حل مس  نوشتن تحلیل  گروهی معلمان و  
هـاي    طرحـواره گیـري دوبـارة    کالس درسی منجر بـه شـکل  مسئلۀ  یک موقعیتةبارهاي مختلف در    گاهدید

   .معلمان شده است -ذهنی در دانشجو
 موجـب رشـد  عمـل   بـاز اندیـشی در   از نتایج حاصل از پژوهش حاضر این اسـت کـه روش      دیگر یکی

معلمـان   -دانـشجو ) هاي کنجکاوي ذهنی، عمـل مـنظم و پختگـی در قـضاوت       لفهؤم( گرایش تفکر انتقادي  
از لحـاظ مـنش تفکـر     معرض بازاندیـشی قـرار داشـتند     معلمانی که در-دانشجو ،عبارت دیگر  به. تشده اس 

احتیـاط در   هاي خـود و  بیاارزشی به قضاوت و ، داراي اعتماد باال  )کنجکاوي (مند به یادگیري   انتقادي عالقه 
  .اند بوده هاي خود بازبینی در قضاوت انجام داوري و

دهـد کـه    نیز نشان می) 2006( رزوي آلن و و) 2005( 4آلن ، رزوي و  )2005( 3آلن هاي مالکانی و   یافته

                                                        
1- Dantas-Whithney 
2- Sudzia  
3- Malkani and Allen 
4- Razvi and Allen 
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شـود   هـاي تربیـت معلـم موجـب مـی          برنامـه  هاي موردي بـراي پـرورش معلمـان فکـور در           تحلیل استفاده از 
هنگـامی کـه وارد    مل نماینـد و أعمل ت ثیر تئوري برأروي موردها روي ت    معلمان از طریق بحث بر     -دانشجو

  . هاي کالس درس آمادگی بهتري داشته باشند دند براي مواجهه با واقعیتکالس درس ش
 تـا  انـد  تـالش کـرده   انـد  تجارب باز اندیشی داشته  معلمانی که-توان گفت دانشجو در تبیین این یافته می  

بازاندیـشی  ، عبـارت دیگـر   به. استفاده نمایندهاي جدید  منظور دستیابی به تجارب و درك تجارب خود را به  
، در مـورد آن فکـر   کرده خـود را مجـدداً تفـسیر   ۀ تجربطول جلسات کارآموزي باعث شده است تا      در نهاآ

  .نمایندرا ارزیابی   و آننموده
دست  هیات و غناي ممکن بی و دوباره آن را با تمامی جز   گشتهباز  خود ۀبه تجرب  آنها وقتی   ،بر این اساس  

رو  ه با احـساسات منفـی خـود روبـ    ،ده ناشی از تجربه   ته ش  برانگیخ  مثبت  به احساسات  توجه، عالوه بر    ندآور
اي خود را از ایـن تجربـه بـا سـاختار دانـش فعلـی خـود        ه  آموختهاین دانشجویان .کردندشده و با آن مقابله   

آوردن دانـش   درتـصاحب  جدیـد و نیـز بـه    ۀ و به آزمودن ذهنـی فهـم جدیـد خـود و در زمینـ            همرتبط نمود 
  .دادند تجربه خود را مورد ارزشیابی مجدد قرار فرایند باز اندیشی،این  در  وپرداختنددست آمده  هب

 یـادگیري تفکـر انتقـادي از طریـق     توان گفت که اساساً  می نیزگرایی اجتماعی اساس دیدگاه سازنده   بر
  تجربـۀ  دانـشجویانی کـه  بنـابراین،  .شـود  و اعمـال مـرتبط بـه گـروه ایجـاد مـی         ها توانایی مشارکت در بحث   

مـوردي کـه در کـالس      یـا لهئمـس به طرح  در مباحث گروهی خود از آنجا که ،اند عمل داشته یشی در بازاند
نیز و  اند کردهاندیشه و اظهارنظر ،  بحث، مطالعه آنة درباراعضاي گروه   و پرداخته  شدند درس با آن مواجه   

در  ،اند کرده ل علمی دفاع مفاهیم و اصو ازبا ذکر دالیل متکی بر حقایقخود هاي  در این جلسات از اندیشه
هـاي خـود و دیگـران را کـسب      و تحلیل و ارزیابی عقایـد، اندیـشه    فرایند آنها توانایی الزم براي تجزیه        این
هاي انتقادي شده  منش وگرایش موجب تقویت    عنوان نوعی فعالیت فکري     به  بازاندیشی ، در واقع  و اند کرده
  .است
هـاي بیـشتري را بـراي تبـادل اندیـشه، بیـان همزمـان          فرصـت بحثهاي    استفاده از گروه   ،طرف دیگر  از

زمینـه را بـراي تحـول    و  عملکرد فکري دانشجویان مختلـف فـراهم کـرده    ة نحوةتفکرات مختلف و مشاهد 
  .مساعد کرده استاندیشه و تفکر انتقادي 

کر انتقادي  تف مهارتهاي لفهؤ مسایربرروش باز اندیشی پژوهش حاضر این است که     دیگر هاي از یافته 
مـنش   هاي مختلف گرایش و    لفهؤم ارزشیابی دالیل و   تفسیر و  و ها، تعبیر  فرض  مانند استنباط، تشخیص پیش   

بـه قـضاوت خـود، تحلیلـی بـودن وکنتـرل          له، اعتمـاد  جویی، گرایش به موقعیت مسئ      حقیقت(تفکر انتقادي   
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دو گروه مشاهده معلمان  -ر دانشجوهاي مذکور د لفهؤداري در م  ثر نبوده است و هیچ تفاوت معنی      ؤم) خود
 نیزحاکی از آن است که آموزش تفکر انتقـادي     )1996( 1همکاران هاي پژوهش گادزل و    یافته. نشده است 

هـاي   بـر اسـاس یافتـه    و ارزیابی اسـتدالل شـده اسـت      هاي تفسیر و   لفهؤفقط موجب رشد تفکر انتقادي در م      
.  بـوده اسـت  ثیرگـذار أاسـتنباط ت  علمـان بـر مهـارت تحلیـل و     م-نیز خواندن انتقادي دانشجو   ) 1382(اسالمی

هاي مختلف تفکر انتقـادي فقـط    لفهؤمیان م نیز حاکی از آن بود که باز اندیشی از ) 1380(هاي معطري    افتهی
دهـد کـه آمـادگی و مهـارت تفکـر انتقـادي یـک          نشان مـی ها این یافته. أثیر داشته است   ت ءبر مهارت استقرا  

 تفکر انتقادي تنها یک مهارت نیست بلکه یک منش نیز ، آنبرعالوه و  بوده  یادگیريتر  مهارت سطوح باال  
  .هست

یت خاصی که فرد ع داوري و تشکیک در نتایج و اطالعات فقط به دانش یا موق         ،آمادگی براي قضاوت  
د نـ یتی ماناي از عوامـل شخـص    به تمرین آن بپردازد بستگی ندارد بلکه به مجموعه  تفکرانهصورتی م  در آن به  

صور از تـ پشتکار، تحمل، ابهام و تردید، آمادگی براي درنگ و توقف، منطقی بـودن، آزادي در مباحثـه و               
ي هـا  روش  و بـا توجـه بـه پیچیـدگی تفکـر انتقـادي       .)1382 از شعبانی،نقل  به اسمیت( دیگران وابسته است 

بـر بلندمـدت بـودن کـسب تفکـر      کیـد برخـی محققـان مبنـی     أو ت یري تفکر انتقاديگ یاددهی و یاد   مختلف
 ثیر روش بـاز اندیـشی  کـه تـأ  توان گفـت   می ،)2004یه، (هاي اولیه  ادي و شروع آن از مدارس و از سال    انتق

  . کافی نبوده استمعلمان - گرایش به تفکر انتقادي دانشجوها و  مهارت براي رشد
ش و مـنش تفکـر   ادي و گـرای هاي تفکـر انتقـ    در بین خرده مهارت که  این پژوهش نشان داد    ،در نهایت 

). 05/0 سـطح احتمـال   در(معلمان متفاوت بود  - اساس جنسیت دانشجوتفسیر بر  تعبیر وانتقادي تنها مهارت  
 ثیر تأ بین،و از طرف دیگر.  معلمان پسر مهارت تعبیر و تفسیر باالتري کسب نمودند -به این معنا که دانشجو    

  .داري وجود ندارد  تفاوت معنیدختر ان پسر ومعلم - تفکر انتقادي دانشجوباز اندیشی بر
  )1383(خلیلـی   بابامحمدي وو  )2005( 2بیجرانو  مانندبرخی نتایج پژوهشی هاي پژوهش حاضر با    یافته

 4پـونز -مورتـانز  زیمـرمن و  ،)1990( 3پکـی و بلومنفلـد    ماننـد    هـا  نتـایج برخـی از پـژوهش       همخوانی دارد و  
 نـشان داد کـه مهـارت تفکـر          )1990 (نکوفـا . هاي حاضـر اسـت     ف یافته مخال) 1997( 5نیمیویرتا و) 1990(

که پس از آموزش میزان تفکـر    در حالی،داري ندارد  پسران پیش از آموزش تفاوت معنی       دختران و  انتقادي

                                                        
1- Gadzella and et al. 
2- Bidjerano 
3- Pokay and Blumenfeld  
4- Zimmermanand Mortanez-Pons 
5- Neimivirta  
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. انـد   پسران بیش از دختران از آموزش  بهره برده  ،عبارت دیگر   به .انتقادي پسران باالتر از دختران بوده است      
پـسران را   تفکر انتقادي دختـران و    هاي آموزشی بر   ت تأثیر متفاوت روش   لع )2001( 1 کارلو و فاکون   جیان

 پیـشرفت تحـصیلی کـه بـا     اسـتعداد ریاضـی و   توانـایی کالمـی و   در عوامل مختلفی مانند استعداد تحصیلی،     
 وتی دروهش تفـا پـسر کـه در آغـاز پـژ         دانشجویان دختر و   ،عبارت دیگر  هب .دانست جنسیت رابطه دارند می   

هـاي   ریاضـی و تحـصیلی از روش   علـت تفـاوت آنهـا در اسـتعداد کالمـی و      بـه تفکر انتقادي نداشـته باشـند    
  .گیرند صورت متفاوتی بهره می هآموزشی ب

معلمـان، پیـشنهاد    -ثیر بـاز اندیـشی بـر تفکـر انتقـادي دانـشجو        تـأ  مبنی بـر    نتایج پژوهش حاضر   با توجه 
تعبیر و تفـسیر و رشـد گـرایش کنجکـاوي ذهنـی، عمـل مـنظم و پختگـی در         براي افزایش مهارت     شود می

  .نظر گرفته شود استانداردهاي آموزشی معلمان در مهارت بازاندیشی در  معلمان،-قضاوت دانشجو
بحث   مانندهاي مختلف باز اندیشی  تکنیکهاي آموزشی مراکز تربیت معلم از   روش در دیگر،از طرف   
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