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Abstract: The purpose of this study was to evaluate
the effectiveness of critical thinking training for
cooperative learning among students of Islamic Azad
University, Tehran North Branch in 2017. The
research method was applied in terms of its purpose
and in terms of data collection method, a semiexperimental design was a pre-test and post-test
design with control and follow-up group. The
statistical population consisted of 60 male and female
students, majoring in accounting that were assigned to
two groups of 30 experimental and control groups
using available sampling method. The experimental
group received eight 90-minute sessions of critical
thinking training, while the control group did not
receive this training. The questionnaire proposed by
Cho and Bowley (1999) were used for collecting data
about cooperative learning. The collected data were
analyzed using descriptive and inferential statistics
(covariance analysis and t-dependent analysis) and
analyzed using SPSS-V22 software. The results
showed that the critical thinking training has affected
cooperative learning and its sustainability has
remained stable over time. Therefore, teaching critical
thinking could improve cooperative learning in
students.
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نائینی

 این پژوهش با هدف اثربخشی آموزش تفکر:چکیده
انتقادی بر یادگیری مشارکتی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی
 روش پژوهش بر حسب. انجام شد1396 واحد تهران شمال در سال
هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری دادهها نیمه آزمایشی از نوع
.پس آزمون همراه با گروه کنترل و پیگیری بود-طرح پیش آزمون
 نفر از دانشجویان دختر و پسر دوره60 جامعه آماری شامل
کارشناسی حسابداری بودند که با استفاده از روش نمونهگیری در
. نفره آزمایش و کنترل همتاسازی شدند30  در دو گروه،دسترس
 دقیقهای تحت آموزش تفکر انتقادی قرار90  جلسه8 گروه آزمایش
 بهمنظور گردآوری.گرفتند و گروه کنترل در لیست انتظار ماندند
) استفاده1999( دادهها از پرسشنامه یادگیری مشارکتی چو و باولی
 دادههای گردآوریشده از طریق آمار توصیفی و استنباطی.شد
 وابسته) و با استفاده از نرمافزارt (آزمون تحلیل کوواریانس و
 یافتهها نشان داد آموزش تفکر انتقادی. تحلیل شدSPSS-V22
بر یادگیری مشارکتی در بین دانشجویان مؤثر است و پایداری آن
 بنابراین آموزش تفکر انتقادی.در طول زمان نیز ماندگار بوده است
.باعث افزایش یادگیری مشارکتی در دانشجویان شده است
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مقدمه
تفکر انتقادی به منزلۀ یک مهارت اساسی برای مشارکت عاقالنه در یک جامعۀ
دموکراتیک شناخته میشود و در دنیای مُدرن امروز یک مهارت موردنیاز است که بیشتر به
عنوان توانایی افراد برای به چالش کشیدن تفکراتشان درک میشود ،این توانایی مستلزم آن است
که آنها معیارهای خود را برای تجزیه ،تحلیل و ارزیابی تفکراتشان گسترش دهند و بهصورت
عادی از آن معیارها و استانداردها برای گسترش کیفیت تفکراتشان استفاده کنند (پیت ،روئیس،
لوت-جونز و هانتر .)2015 ،تفکر انتقادی ،قضاوتی هدفمند و خودگردان است که از راه تفسیر،
تحلیل ،ارزیابی و استنباط به نتیجه میرسد .همچنین آن را تفسیری میدانند مستند ،مفهومی،
روششناسی ،انتقاد منطقی و ریشهای در تفکر روی آنچه قرار است درباره آن قضاوت شود
(رجعتی ،جدید تمجید و آهنگری .)1396 ،زکی ( )2015تفکر انتقادی را هنر تجزیهوتحلیل و
ارزیابی تفکر همراه با بررسی برای اصالح آن تعریف میکند .کاس ( )2016تفکر انتقادی را یکی
از مهمترین اصول آموزشی هر کشور میداند و هر جامعهای برای رسیدن به رشد و شکوفایی نیاز
به افرادی دارد که دارای تفکر انتقادی باالیی باشند .آموزش تفکر انتقادی منجر به انگیزه جهت
یادگیری ،کسب مهارتهای حل مسأله ،تصمیمگیری ،خالقیت و یادگیری مشارکتی میگردد
(زارع و نهروانیان.)1396 ،
تفکر انتقادی سبکی ا ز فکر کردن در مورد هر موضوع ،محتوا یا شکل است که فرد متفکر
کیفیت فکر کردن خود را با تحلیل کردن ،ارزیابی و نوسازی آن باال میبرد (جونز .)2017 ،رشد
و پرورش مهارتهای فکری دانشجویان همواره مسئله پیچیدهای در آموزش بوده و کارشناسان
تعلیم و تربیت اتفاقنظر دارند که رشد تفکر انتقادی وظیفه اصلی مراکز آموزشی بوده و باید
بخش الینفک آموزش در هر مقطعی باشد (مباشری ،منوچهری و نوروزی .)1396 ،برخورداری از
مهارت تفکر انتقادی میتواند اندوختههای علمی را به کار گیرد و به حیطه عمل بکشاند .در واقع
این مهارت راهی جهت از بردن شکاف بین تئوری و عمل است .یکی از وظایف اصلی هر موسسه
آموزشی عالوه بر توسعه شایستگیهای حرفهای دانشجویان ،توسعه مهارتهای تصمیمگیری،
مسئله گشایی و خودکارآمدی است که این مهارتها خود تحت تأثیر توانایی تمرین تفکر انتقادی
است (یارمحمدواصل ،ذوقی پایدار و محمدی .)1396 ،این مهارت یک فرایند شناختی،
خودتنظیمی و هدفدار تلقی میشود که در نتیجه تفسیر ،تجزیهوتحلیل و ارزشیابی و استنباط
شکل میگیرد (ماسک و یامین .)2012 ،به فرد کمک مینماید تا برای درستی و نادرستی
مسائل ،دالیلی را ذکر کند و با بررسی و تجزیهوتحلیل اطالعات در دسترس ،تشخیص فرضیات و
گزینهها با منطق و استدالل و ذهنیتی باز به دنبال پرسش سؤال از خود و دیگران و آزمودن
راهها ،حقیقت مساله را کشف نماید (شارما و سینق.)2011 ،
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آزونز و دمیرهان ( )2017معتقدند که تفکر انتقادی یا توانایی قضاوت هدفمند ،خودنظم
یافته بود ه و در عصر دانش به طور گسترده به عنوان مهارت اساسی زندگی تشخیص داده شده
است .آنها نقش کارکرد تفکر انتقادی را در زندگی بزرگسالی مهم میدانند و معتقدند افرادی که
از توانایی تفکر انتقادی برخوردارند ،شانس بیشتری برای موفقیت و هماهنگی در عرصه اجتماعی
دارند.در پژوهشی که دبی ،ویلهلم و وندر میج ( )2015در مورد  350دانشجو انجام دادند
مشخص شد که محیط آموزشی نه تنها بر مهارتها بلکه بر ایجاد و گرایش تفکر انتقادی تأثیر
میگذارد .لی ( ) 2015با آموزش تفکر انتقادی به دانشجویان دریافت که به رغم آموزش ،یک
سوم از دانشجویان به این مهارت دست نیافتند .به منظور حل این مشکل ،در گروههای کوچک
بحث و پرسش ،روشهایی برای تنظیم یادگیری و نحوه ایجاد انگیزه در اعضای گروه شکل
گرفتند .نتایج نشان دادند که محیط آموزشی و تعامل فراگیران با یادگیری مشارکتی به ایجاد
تفکر انتقادی در تدریس کمک میکنند.
یادگیری مشارکتی رویکردی جدید است که در سه دهه اخیر توجه زیادی را به خود
جلب کرده است تحقیقات وسیع بهعملآمده نیز این نکته را مورد تأکید قرار میدهند؛ زمانی که
دانشجویان فرصتهایی برای ارتباط متقابل با یکدیگر دارند تا اهداف مشترک خود را تحقق
بخشند ،هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ اجتماعی پیشرفت میکنند .از طریق روابط متقابل،
دانشجویان یاد میگیرند تا در مورد مسائل توضیح بخواهند ،ایدههای خود را مطرح کنند،
اختالفنظرها را واضح سازند و برداشتها و استنباطهای جدید به وجود آورند (کی و کارافانو،
.)2016
یادگیری مشارکتی به فراگیران این فرصت را میدهد تا با یکدیگر بحث کنند ،مسئولیت
یادگیری خود را بر عهده بگیرند و خالصه این که متفکر انتقادی گردند و فرصتهای بهتری برای
رشد تحصیلی و فردی به دست آورند (خوشنشین .)2011 ،یادگیری مشارکتی در مقایسه با
یادگیری انفرادی معلومات بیشتر و عمیقتری را در اختیار دانشجویان قرار میدهد (مالمبرگ،
جاروال و جارونوجا .)2017 ،امروزه یادگیری مشارکتی یکی از شیوههای مؤثر و کارآمد در جهان
معاصر است که با آثار و دستاوردهای فردی ،اجتماعی و تحصیلی باالیی چون افزایش عزتنفس،
احترام واقعی ،مهارتهای اجتماعی و تفکر انتقادی میتواند انگیزه الزم را برای رشد عملی و
اجتماعی دانشجویان به وجود آورد (نبوی .)1396 ،در تحقیقی که توسط فالون و خو ( )2014در
مورد دانشجویان انجام شد ،به مقایسه میزان مهارتهای تفکر انتقادی دانشجویان در شیوههای
سنتی و مشارکتی پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد که مشارکت بیشتر دانشجویان در
کالس با رشد تفکر انتقادی همراه است .در واقع کنش و واکنش فراگیران ،توانایی استدالل آنها
را افزایش میدهد.
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در اینجا به تعدادی پژوهش که رابطه تفکر انتقادی با یادگیری مشارکتی را بررسی
کردهاند اشاره میشود .عبداللهی عدلی انصار و همکاران ( )1389نقش آمادگی یادگیری
مشارکتی و نگرش به تفکر انتقادی در پیشبینی عملکرد تحصیلی دانشجویان را بررسی و نشان
دادند که بین نگرش تفکر انتقادی و آمادگی برای یادگیری مشارکتی رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد .هوآنگ و همکاران ( )2017در پژوهش خود نشان دادند که مهارت تفکر انتقادی در
میان دانش آموزان در شرایط یادگیری مشارکتی و شرایط نقشهبرداری مفهومی بیشتر از مواردی
است که در شرایط کنترل وجود دارد .همچنین نتایج نشان داد که یادگیری مشارکتی میتواند
تفکر انتقادی دانش آموزان را باال ببرد.همچنین آی ،کاراکایا و ییلماز ( )2015تفکر انتقادی را به
عنوان مهارت اساسی در حل مساله ،یادگیری خودراهبر و مادامالعمر شناسایی کردند .در
پژوهشی دیگر نادی و همکاران ( )1390تأثیر آموزش انتقادی ،حل مساله و فراشناخت بر
یادگیری مشارکتی دانشجویان را بررسی کردند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که آموزش تفکر
انتقادی ،حل مساله و فراشناخت باعث افزایش میزان یادگیری مشارکتی دانشجویان شده است.
در پژوهشی ،کارتر و همکاران ( )2017نشان دادند که یادگیری مشارکتی گروه آزمایش که تفکر
انتقادی دریافت کرده بودند از گروه کنترل باالتر رفت.
بنابراین انجام پژوهش حاضر از این نقطه نظر ضروری و بااهمیت به نظر میرسد که می
تواند کمک شایانی به سیاستگذاران و تصمیمگیرندگان عرصه آموزش نموده تا درک عمیقتری
از میزان کارایی آموزش مهارتهای تفکر انتقادی بر یادگیری مشارکتی در دانشجویان برسند.
افزون بر این طراحان برنامههای درسی و کتب آموزشی و دانشگاهی میتوانند از نتایج تحقیق
حاضر به منظور طراحی مواد آموزشی با رویکرد تفکر انتقادی بهره جویند .آنچه اهمیت پژوهش
حاضر را دو چندان مینماید استفاده کاربردی اساتید و دانشجویان از یافتههای تحقیق فوق برای
گنجاندن مهارتهای تفکر انتقادی در چارچوب برنامههای آموزشی جهت ارتقای یادگیری
مشارکتی میباشد لذا مطالعه حاضر با هدف اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر یادگیری
مشارکتی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال انجام گرفت.
روش پژوهش
پژوهش حاضر یک طرح نیمه آزمایشی پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری
بود که در آن یک گروه آزمایش به نام آموزش تفکر انتقادی و یک گروه کنترل استفاده گردید.
متغیر مستقل آموزش تفکر انتقادی و متغیر وابسته یادگیری مشارکتی بود .همچنین پژوهش
دارای یک گروه کنترل (که هیچ مداخله ای دریافت نکرد) بود .جامعه آماری شامل کلیه
دانشجویان دختر و پسر دوره کارشناسی حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال در
سال تحصیلی  1396که مشغول به تحصیل بودند ،تشکیل دادند .نمونه مورد مطالعه در این
پژوهش دانشجویان درس رفتار سازمانی بود که بر اساس روش نمونه گیری در دسترس از بین
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کالس های درسی که پژوهشگر در درس رفتار سازمانی اشتغال به تدریس داشت ،دو کالس به
تصادف انتخاب شدند تعداد دانشجویان دو کالس در مجموع  100نفر بود .ابتدا آزمون یادگیری
مشارکتی در بین کلیه دانشجویان اجرا و سپس بر اساس معیارهای ورود به پژوهش-1( :
دانشجویان دوره کارشناسی؛  -2دامنه سنی بین  18-25سال؛  -3عدم اشتغال؛  -4عالقه به
شرکت در پژوهش)  60نفر انتخاب و در دو گروه  30نفری آزمایش و کنترل همتاسازی شدند.
آموزش تفکر انتقادی با آموزش مهارت تفکر فعال ،تفکیک واقعیت ،غیرواقعیت و عقیده،
سازما ندهی اطالعات و استدالل کردن در مورد نتیجه آن ،به چالش کشیدن یک موضوع با
استفاده از سوال کردن ،تحلیل ،تفسیر ،دقت در نتیجه گیری و استنباط درست از آن ،بررسی
دقیق منابع اصلی افکار ،عقاید و ارزیابی اعتبار آنها و پذیرش اطالعات صحیح و عمل به اجرای
آن بر روی گروه آزمایشی به مدت  8جلسه  90دقیقه ای اجرا گردید و گروه کنترل در زمینه
تفکر انتقادی آموزشی دریافت نکرد .جلسات آموزش تفکر انتقادی در جدول  1آورده شده است
ابزار گردآوری در پژوهش مقیاس یادگیری مشارکتی چو و باولی ( )1999بود.
مقیاس یادگیری مشارکتی :این پرسشنامه توسط چو و باولی ( )1999تهیه و تدوین
گردید و شامل  13سوال می باشد و در آن سنجش یادگیری مشارکتی دانشجویان مورد ارزیابی
قرار گرفته است .این پرسشنامه به دلیل زیربنای نظری مناسب ،تایید خبرگان با تخصص
موضوعی از روایی محتوایی الزم برخوردار است .این پرسشنامه شامل  3خرده مقیاس (پویایی
گروهی ،انجام کار بر روی پروژه و بازخورد) و  5گزینه بر حسب مقیاس لیکرت برای هر گزینه
کامال موافقم  ،5موافقم  ،4نه موافقم و نه مخالفم  ،3مخالفم 2وکامال مخالفم ،1امتیاز در نظر
گرفته شده است .ضریب پایایی پرسشنامه بهوسیله مقیمی و رمضانی ( )1392با استفاده از روش
آلفای کرونباخ  0/86گزارششده است .همچنین ضریب پایایی در پژوهش حاضر از طریق آلفای
کرونباخ  0/89بدست آمد.
جدول  :1محتوای جلسات آموزش تفکر انتقادی
جلسه

1
2
3

محتوای جلسات آموزش
پس از معارفه ،اهمیت تفکر انتقادی بررسی شد ،طی این جلسه ،مفهوم و ضرورت
تفکر انتقادی و چرایی تفکر انتقادی برای زندگی خردمندانه مطرح شد
در این جلسه ،مهارتهای درک ،استنباط ،و استنتاج بیان شد که عبارتند از :استنباط
و استنتاج از مطالب شفاهی و مکتوب ،دلیل آوردن ،بیان مطالب درک شده به صورت
روابط انتزاعی و منطقی
طی این جلسه ،مهارت تفسیر مطرح شد که شامل تفسیر مفاهیم و دیدگاهها،
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4

5

6
7
8

بازنویسی مطالب و دیدگاهها به منظور بازسازی استدالل ،وضوح بخشی به مفاهیم و
ایدههاست.
در این جلسه به مهارتهای تحلیل پرداخته شد که عبارتاند از :تمیز ادعا از
استدالل ،تحلیل روابط میان مقدمهها و نتیجه استدالل ،تمیز واقعیتها از فرضیهها و
تشخیص مفاهیم مبهم
در این جلسه مهارت ارزیابی بیان شد که شامل مراحل ارزیابی یک استدالل (بررسی
اعتبار استدالل و ارزیابی مقدمهها و نتیجه استدالل) ،شناخت مالکهای ارزیابی
منطقی (سازگاری منطقی ،سازگاری درونی و  )...و شناخت نقاط قوت و ضعف اصول
ارزیابی منطقی است
در این جلسه مهارتهای خودگردانی بررسی شدند که عبارتاند از :جمعآوری
اطالعات به شیوه یادداشتبرداری و خالصهنویسی ،پرسیدن و ارزیابی از خود
در این جلسه مهارتهای تشخیص مغالطههای منطقی مطرح شدند که عبارتاند از:
مفهوم مغالطه منطقی و آشنایی با مغالطههای منطقی
در این جلسه ،مهارت تشخیص مغالطههای اخالقی بررسی شد که شامل مفهوم
مغالطههای اخالقی و آشنایی با مغالطههای اخالقی (در مقام استدالل کردن و در
مقام نقد و پاسخ) است

تجزیهوتحلیل اطالعات به دست آمده از اجرای پرسشنامهها از طریق نرمافزار SPSS-
 22در دو بخش توصیفی و استنباطی (تحلیل کوواریانس و تی وابسته) انجام پذیرفت.
یافتهها
در مطالعه حاضر ابتدا توصیف آماری از متغیرهای پژوهش بهعملآمده ،سپس تفاوت
احتمالی گروهها بررسی شده است.
جدول  :2اطالعات توصیفی متغیرها به تفکیک مرحله سنجش در گروهها
پسآزمون
پیشآزمون
انحراف
میانگین
انحراف معیار
میانگین
گروه
مؤلفه
معیار
0.52
4.03
0.59
2.62
آزمایش
پویایی گروه
0.51
2.87
0.52
2.85
کنترل
انجام کار روی پروژه
بازخورد
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آزمایش

2.74

0.38

3.69

0.40

کنترل

2.78

0.42

2.80

0.44

آزمایش

2.40

0.48

3.77

0.49

کنترل

2.45

0.51

2.43

0.53
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اطالعات توصیفی جدول  2نشان میدهد که میانگین "یادگیری مشارکتی" دانشجویان گروه
آزمایش ،پس از مداخله ،افزایشیافته است ،و این در حالی است که در گروه کنترل ،تغییر
قابلتوجهی مشاهده نمیشود.
در ادامه جهت بررسی تأثیر تفکر انتقادی بر مؤلفههای یادگیری مشارکتی از آزمون تحلیل
کوواریانس استفاده شد .در بهکارگیری روشهای آماری پارامتریک ،ابتدا باید مفروضات آزمون
مورد تائید قرار بگیرد تا بتوان از آزمون مورد نظر استفاده کرد؛ بنابراین ابتدا مفروضات روش
تحلیل کوواریانس ،نرمال بودن توزیع متغیر وابسته ،همگنی واریانسها ،و همگنی شیبهای
رگرسیون در گروههای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
جدول  .3خالصه آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و خالصه آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس
خطاها در مؤلفههای یادگیری مشارکتی

خالصه آزمون کولموگروف-اسمیرنوف
متغیرها
شاخص
Z
Sig
سطح
معناداری

پویایی
گروه
0.81
0.52
0.05

انجام کار بازخورد
روی
پروژه
0.64
1/29
0.80
0.07
0.05

0.05

خالصه آزمون لوین جهت بررسی همگنی
واریانس خطاها
انجام کار بازخورد
متغیرها پویایی
روی
گروه
پروژه
شاخص
df 1
1
1
1
df 2
28
28
28
F
Sig

0.962
0.332

0.375
0.543

0.068
0.795

با توجه به جدول  3و سطوح معناداری بدست آمده هر یک از متغیرهای پژوهش که بزرگتر
از  0/05میباشد ،فرضیه صفر تائید شده و توزیع دادههای تمام متغیرها نرمال است .همچنین
سطح معنیداری  Fبهدستآمده در همه مؤلفهها ،باالتر از  0/05است .این نتیجه بدان معنی
است که واریانس خطای گروهها در مؤلفههای «یادگیری مشارکتی» تقریباً مساوی است .الزم به
ذکر است که «سن» و «جنسیت» متغیر کنترل میباشد و «یادگیری» متغیر مداخلهگر میباشد.
از آنجا که «یادگیری» متغیری است که تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را تحت تأثیر قرار
میدهد و مشاهده آن به طور مستقیم امکانپذیر نمیباشد ،متغیر مداخلهگر نامیده میشود.
با توجه به همسانی واریانس نمرات و نرمال بودن توزیع نمرات و حجم مساوی گروه آزمایش
و کنترل برای آزمون معناداری تفاوت مشاهدهشده بین دو گروه آزمایش و کنترل در پسآزمون و
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کنترل اثر نمرهها پیش آزمون از تحلیل کوواریانس و برای پایداری آن در طول زمان از  tوابسته
استفاده شد.
جدول  :4تحلیل کوواریانس یکطرفه بین آزمودنی جهت بررسی تأثیر تفکر انتقادی بر
مؤلفههای یادگیری مشارکتی

منبع تغییر

مجذورات

آزادی

مجذورات

گروه
خطا

554

30

پویایی گروه

کل

انجام کار روی
پروژه
بازخورد

مجموع

59.92

29

73.38

471
522

درجه

میانگین

پویایی گروه
انجام کار روی
پروژه
بازخورد

91.92

29
29

1.876

معنیداری

پویایی گروه
انجام کار روی پروژه
بازخورد

462.08
397.62
462.08

1
1
1

462.08
397.62
462.08

246.322
265.513
377.869

متغیر

سطح

F

0.000
0.000
0.000

1.498
1.223

30
30

بر اساس اطالعات جدول  ،4با احتساب آلفای میزان شده بنفرونی در مؤلفههای "پویایی
گروه"" ،انجام کار روی پروژه" و "بازخورد" ،تفاوت معناداری بین گروهها ،وجود دارد؛
بهطوریکه اطالعات جدول  8نیز نشان میدهد میانگین این سه مؤلفه در دانشجویان گروه
آزمایش که تحت آموزش تفکر انتقادی قرارگرفتهاند ،بهطور معنیداری افزایش داشته است،
بنابراین میتوان ادعا کرد که تفکر انتقادی بر "پویایی گروه"" ،انجام کار روی پروژه" و
"بازخورد" دانشجویان مؤثر است.
بهمنظور مقایسه میانگینهای مراحل پسآزمون و پیگیری گروه از آزمون  tوابسته استفاده
شد که نتایج آن در جدول  4گزارششده است.
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جدول  :5آزمون مقایسه میانگینهای مراحل پسآزمون و پیگیری یادگیری مشارکتی
مرحله
یادگیری
مشارکتی

میانگین

پسآزمون

3.26

پیگیری

3.33

تفاوت
میانگینها
0.07

درجه
آزادی
29

مقدار
آماره آزمون

سطح
معناداری

0.614

0.519

همانگونه که نتایج جدول  5نشان میدهد با توجه به اینکه سطح معنیداری بهدستآمده
برای مقیاس یادگیری مشارکتی بزرگتر از  0.05میباشد؛ بنابراین ،با  %95اطمینان بین مراحل
پس آزمون و پیگیری تفاوت معنادار نیست و اثربخشی الگوی تفکر انتقادی طراحیشده بر
یادگیری مشارکتی در بین دانشجویان و پایداری آن در طول زمان ماندگار بوده است.
نتیجهگیری
در راس تای هدف مطالعه که تعیین اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر یادگیری مشارکتی
دانشجویان بود ،یافته ها نشان داد که دانشجویان قبل از انجام مداخله تفاوت معنی داری از
لحاظ یادگیری مشارکتی با یکدیگر نداشتند و دو گروه آزمایش و کنترل از نظر ویژگی های
دموگرافیک از وضعیت یکسانی برخوردار بودند .نمره یادگیری مشارکتی بعد از انجام مداخله
تفاوت معنی داری را با یکدیگر نشان داد که بیانگر اثربخشی الگوی تفکر انتقادی بر یادگیری
مشارکتی در بین دانشجویان و پایداری آن در طول زمان ماندگار بوده است .یافتههای حاصل از
پژوهش حاضر همسو با بسیاری از پژوهشها هوآنگ و همکاران ( ،)2017دادو و بودمر (،)2017
کارتر و همکاران ( ،)2017هوآنگ و همکاران ( )2017مبتنی بر اثربخشی تفکر انتقادی بر
یادگیری مشارکتی را تائید کردند .آنان از پیامدهای تفکر انتقادی ،به بهبود مشارکت ،قدرت
تصمیم گیری و ارتقای مهارت های استدالل و تفکر انتقادی دانشجویان اشاره کردند .طرفداران
تفکر انتقادی و یادگیری مشارکتی از جمله کاخال و آن ( )1995ادعا کردند که تبادل فعال ایده
ها در گروه های کوچک ،نه تنها باعث افزایش عالقه در میان شرکت کنندگان می شود ،بکله
تفکر انتقادی را نیز ارتقا می بخشد .نتایج پژوهش اینوا ( )2012و کاران و همکاران ( )2008با
یافته های پژوهش همخوانی داشت .یافته های تحقیق حسینی ( )2009نیز در رابطه با یادگیری
مشارکتی و تفکر انتقادی ،اثر یادگیری مشارکتی را بر همه مهارت های آن مشتمل بر توانایی
تحلیل انتقادی ،اار شواهد و ارزشیابی انتقادی تاکید کرده اند.
یادگیری مشارکتی یک رویکرد آموزشی به یاددهی-یادگیری است که گروه های
یادگیرندگان را در کار با یکدیگر ،برای حل یک مسئله ،تکمیل یک وظیفه ،یا تولید یک محصول
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درگیر می کند .یادگیری مشارکتی بر این عقیده استوار است که یادگیری ذاتا یک عمل
اجتماعی است که شرکت کنندگان در آن با یکدیگر صحبت می کنند و از طریق صحبت کردن
یادگیری اتفاق می افتد؛ به عبارت دیگر یادگیری مشارکتی ،آموزشی است که یادگیرندگان را در
کار در گروه ها ،تحت شرایط وابستگی مثبت ،مسئولیت فردی ،تعامل ارتقا دهنده ،استفاده
مناسب از مها رت مشارکتی و فرایند گروهی جهت تحقق بخشیدن به یک هدف مشترک درگیر
می کند (نبوی .) 1396 ،پیشرفت های تحصیلی هر جامعه ای در گرو توان آموزشی آن جامعه
است همچنین کارایی هر سیستم آموزشی را با سنجش میزان دستاوردهای تحصیلی فراگیران
می توان برآورد نمود ،بنابراین یادگی ری مشارکتی به فراگیران این فرصت را می دهند تا با
یکدیگر بحث کنند ،مسئولیت یادگیری خود را بر عهده بگیرند و خالصه این که متفکر انتقادی
گردند و فرصت های بهتری برای رشد تحصیلی و فردی به دست آورند .در تبیین نتایج
بهدستآمده میتوان چنین بیان کرد تفکر انتقادی ،فرد را بر آن میدارد که به همه امور با دیدی
نقادانه بنگرد و در حقیقت به کالبدشکافی و نقد و بررسی مسائل بپردازد .یکی از ویژگیهایی که
تفکر انتقادی در افراد ایجاد میکند ،افزایش یادگیری مشارکتی است؛ بر این مبنا انتظار میرود
که تفکر انتقادی بر یادگیری مشارکتی افراد در فعالیتهای علمی تأثیر بگذارد و ازآنجاکه
فعالیتهای علمی در آموزش عالی و بهویژه در بین دانشجویان ،ارزشی بینهایت در توانایی تولید
علم کشور دارد ،لذا پژوهش حاضر باهدف اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر یادگیری مشارکتی
دانشجویان صورت گرفت .وجود قابلیتهای زیاد روش یادگیری مشارکتی مانند فعالیتهای حل
مساله ،مباحثه ،تعامل های اجتماعی ،تعدد منابع ،اظهارنظرهای متفاوت و فرصت نقد یکدیگر،
می توانند ازجمله عوامل برتری یادگیری مشارکتی باشد که براثر آموزش تفکر انتقادی ایجادشده
است .با تکیهبر این قابلیتهاست که بسیاری از پژوهشگران ،در تبیین نتایج پژوهشهای خود،
تفکر انتقادی را بهعنوان یکی از مؤثرترین روشهای تقویت یادگیری مشارکتی دانستهاند و از
نقش ارزنده آن در یادگیری حمایت کردهاند (کیم و همکاران.)2016 ،
تردیدی وجود ندارد که دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بنا بر اهداف و کارکردهای ذاتی
خود باید رشد و پرورش تفکر انتقادی و مهارتهای مرتبط با آن را بهعنوان یکی از مهمترین
مأموریتها و اولویتهای خود قرار دهند .این امر را متخصصان و صاحبنظران مختلف موردتوجه
و تأکید قرار دادهاند (رمضانی و همکاران .)1389 ،درواقع ،زندگی در عصر پرشتاب و سرشار از
تغییرات سریع قرن بیست و یکم ایجاب میکند که دانشآموختگان دانشگاهی به آگاهیها و
مهارت های فکر نقادانه مجهز شوند تا بتوانند الزامات و مقتضیات جهان امروز را برآورده سازند .در
تبیین نتایج بهدستآمده میتوان چنین گفت که مهارتهای شناختی تفکر انتقادی مانند تفکر
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فعال ،سؤال کردن ،تحلیل ،تفسیر و دقت در نتیجهگیری ،به چالش کشیدن راهحلهای احتمالی
یک مسئله ،سازماندهی اطالعات و استدالل کردن در مورد نتیجه تصمیمگیریهای زندگی،
میتواند موجبات افزایش یادگیری مشارکتی در دانشجویان گردد.
با توجه به تبیینهای مختلفی که درباره آموزش تفکر انتقادی ارائه شد ،میتوان استنباط
کرد که تالش مسنجم و سازمانیافته در مسیر رشد و آموزش این نوع تفکر جایگاه و اهمیت
ویژهای دارد .چه آنکه تفکر انتقادی مدتزمان مدیدی است که بهعنوان یکی از اهداف مهم
نظامهای آموزشی قرارگرفته است (حسینی )1388 ،و بهویژه باید در دانشگاهها و مراکز آموزش
عالی موردتوجه و تأکید قرار بگیرد (امین خندقی و پاک مهر)1390 ،؛ بهعبارتدیگر ،رشد و
پرورش تواناییهای فکر و شناختی دانشجویان در خصوص نقد و ارزیابی دقیق و روشمند مطالب،
یادگیری مشارکتی ،مفاهیم و پدیدههایی که نوعاً آنها در طول یادگیری خود با آن مواجه
هستند ،یکی از رویکردها و اهداف اصلی مراکز آموزش عالی بوده است ،چراکه با برخورداری از
تفکر انتقادی و مهارتهای مرتبط با آن است که دانشجویان میتوانند مواضع و دیدگاههای خود
را بهگونهای عمیق ،دقیق و واضح کسب و ابراز و نیز روش قابل قبولی را برای یادگیری مشارکتی
انتخاب و به شیوهای منصفانه عمل و رفتار کنند (کاووس و آزوبلیا )2009 ،و صرفاً به استفاده از
نتایج تفکر دیگران بسنده نکنند (امینی و همکاران .)1393 ،با توجه به چنین دستاوردهایی است
که پرورش تفکر انتقادی و ترویج رشد روحیه نقادی و یادگیری مشارکتی دانشجویان باید همواره
موردتوجه و تأکید دانشگاهها قرار بگیرد.
در واقع ،آموزش و آمادهسازی دانشجویان در زمینه تفکر انتقادی هم گویای رسالت
آموزش عالی و هم بیانگر انتظاری است که بسیاری از کارفرمایان و نهادهای اجتماعی از
دانشآموختگان دانشگاهی دارند (فهیم و همکاران )2012 ،و زمینهای را فراهم میکند تا
دانشجویان بهعنوان قشر فرهیخته جامعه مهارتهای الزم را برای پژوهش ،تصمیمگیری ،حل
مساله و یادگیری مادامالعمر کسب کنند (واد و همکاران )2017 ،و با دوری جستن از جزمیت
گرایی ،واجد ذهنیتی باز و جامع شوند تا به واقعیات و پدیدههای مختلف از منظرهای متفاوت
بنگرند و آنها را ارزیابی کنند (الیی )2011 ،تا بتوانند مجموعهای از مستندات و دالیل الزم را
برای دفاع از یک عقیده فراهم کنند و از تمایل درونی الزم برای اعمال رفتارهای منطقی در همه
عرصههای زندگی خود برخوردار شوند (سیگل .)2010 ،از سوی دیگر ،آموزش تفکر انتقادی
شرایطی را فراهم میکند تا دانشجویان عالوه بر کسب و نقادی اطالعات تخصصی رشتههای
علمی خود بتوانند در جهان سرشار از تغییر و تحول امروز درباره بسیاری از چالشهای اجتماعی،
فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و اخالقی نگاهی منطقی و واقعبینانه داشته باشند و برای مقابله و
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حل آنها تصمیمهای معقول اتخاذ کنند و اصوالً چگونه یادگرفتن و آزمودن راههای مختلف حل
مشکالت را تجربه کنند .بدیهی است که تحقق اهداف و دستاوردهای یادشده مستلزم آن است
که آموزش تفکر انتقادی بهعنوان یک حوزه آموزشی و تربیتی مهم و جدی در دستور کار
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور قرار بگیرد ،امری که یافتههای پژوهشی مختلف چندان
مؤید آن نیست.
بر اساس یافته های بررسی حاضر و تحقیقات پیشین ،ضرورت به کار بردن روش های
نوین آموزش و ارزشیابی و ترویج و توسعه هر چه بیشتر آنها در همه مقاطع تحصیلی ،برنامه ها و
دروس با رویکرد تفکر انتقادی ،تحلیل گر و موشکافانه در تمامی عرصه های زندگی ،درس و کار،
در دنیایی که ابتدا مهارت های تفکر و ذهن و در مرحله بعد توانمندی های جسم مقیاس
پ یشرفت هر فرد و اجتماعی است ،امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد .برای افزایش و ارتقای
بیشتر و موثرتر تفکر انتقادی ،صرف وقت و زمان بیشتر ،برنامه ریزی ،طرح های وسیع تر،
امکانات و منابع بیشتر ضروری به نظر می رسد .شاید بتوان گفت که آموزش به شکل تیمی با
رویکرد ت فکر انتقادی در سنین پایین تر ،می تواند جرقه ای برای بیدار و فعال کردن ذهن ،انگیزه
کاوش و جستجوگری شود .این توانایی ذهن (تفکر انتقادی) نیز مانند سایر توانایی ها با تمرین،
تکرار ،ممارست و کاربرد عملی هر چه بیشتر به طور مفید و اثربخشی ارتقا پیدا می کند.
دران تهای مقاله به محدودیت و پیشنهاد به پژوهشگران آینده اشاره میشود .از
محدودیتهای پژوهش بررسی نکردن برخی متغیرهای مداخلهگر نظیر روشهای تدریس
استادان بود .بنابراین با توجه به نقش چشمگیر روشهای تدریس استادان در ایجاد و رشد تفکر
انتقادی دانشجویان ،الزم است زمینههای اولیه برای تغییر راهبردهای یاددهی و یادگیری آنان
فراهم شود .لذا ،برگزاری کارگاههای آموزشی بهمنظور توانمندسازی استادان در استفاده و کاربرد
روشهای تدریس فعال ،مشارکتی و مبتنی بر پرسش و پاسخ میتواند زمینه الزم برای رشد تفکر
انتقادی در کالسهای درس را فراهم سازد.
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