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چکیده
مقاله حاضر با هدف ارائه الگویی برای ارتقای مهارتهای تفکر دانشآموزان در انواع محیطهای یادگیری در شهر اهواز با بهره
گیری از روش پژوهش آمیخته تدوین شده است در بخش کمی با بهره گیری از پرسشنامه استاندارد مهارت های تفکر انتقادی
کالفرنیا فرم ب ) (CCTSTکه شامل  34سوال چند گزینه ای است .و در بخش کیفی با روش داده بنیاد الگوی پارادایمی
مهارت های تفکر دانش آموزان با استفاده از مصاحبه با افراد متخصص استخراج گردید .روایی سواالت مصاحبه بر اساس روایی
صوری و محتوای و تایید 10معلم با سابقه مدیریت و تدریس و هچنین چند خبره دانشگاهی تعیین گردید .و برای اعتبار داده
های مصاحبه از روش مالك ارزیابی یك مطالعه به روش گراندد تئوری ،در تحقیق حاضر از روش زاویه بندی (اجماع /مثلث
سازی) یعنی مصاحبه ،تحلیل اسناد و مشاهدات محقق استفاده شد .نتایج بدست آمده نشان داده که نمره تفکر انتقادی جامعه
مورد پژوهش  17.7از  34است  .و کمترین نمره مرتبط با سواالت بخش تحلیلی هستند که نشان از ضعف تفکر تحلیلی
انتقادی به مسائل می باشد .مقایسه وضع موجود و مطلوب نشان می دهد بین تفکر انتقادی دانش آموزان از وضعیت مطلوب و
وضعیت موجود فاصله زیادی وجود دارد.عدد وضع مطلوب بیانگر دو برابر بودن نسبت به عدد وضع موجود می باشد.
واژههای کلیدی :مهارت های تفکر انتقادی،محیط های یادگیری
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 .1مقدمه
در آموزش سنتی فعالیت اصلی کالس بر عهده معلم است و معلم فعاالنه به ارائه اطالعات و دانش سازمان یافته میپردازد و
در صدد است تا آنها را به ذهن شاگردان منتقل کند و دانشآموزان منفعالنه باید اطالعات مورد نظر را حفظ کرده و در زمان
ارزشیابی به خاطر آورده و پاسخ دهند .در این روش تأکید بر محتوای درس است و اغلب کتاب درسی و معلم منبع اطالعاتی
محسوب میشوند .ولی در آموزش برای متفکر بار آمدن دانشآموز معلم نقش راهنما و تسهیلگر را دارا بوده و دانشآموزان
فعالند و در پی کسب اطالعات از منابع دیگری عالوه بر معلم و کتاب درسی هستند .همچنین به جای تاکید بر محتوا بیشتر بر
روش تأکید دارند و حجم اطالعات دریافتی در درجه اول قرار ندارد و لزومی به حفظ کردن مطالب درس بدون درك و فهم آنها
نیست.
یکی از مهمترین وظایف معلم پرورش مهارت تفکر در دانشآموزان است .معلمان باید فعالیتهای یادگیری دانشآموزان را
با محوریت مهارتهای اندیشیدن همراه سازند و آنان را وارد دنیای پهناور یادگیری فراشناختی کنند هدف پژوهش حاضر نیز
ارائه الگویی برای ارتقای مهارتهای تفکر دانشآموزان (انتقادی و خالق) در انواع محیطهای یادگیری است.

بدون تردید نظام آموزش و پرورش ،نقشی اساسی در توسعه جامعه دارد .یکی از اهداف این سازمان تربیت افرادی است که با
استفاده از شیوههای مختلف تفکر به فعالیت بپردازند .سازمان بهداشت جهانی در سال  1994نقش تفکر در ایجاد یك زندگی
سالم را مهم ارزیابی کرده است و تفکر انتقادی و خالق را یکی از پنج مهارت اساسی زندگی میداند (محمدی و همکاران،
 .)1395تفکر از جمله موضوعاتی است که از دیر باز همواره ذهن اندیشمندان را به خود مشغول داشته است .چرا که آنان واقف
بودند ،انسان فرهنگ و تمدن خویش را مدیون تفکر است .این عقیده که نیروی تفکر انسان است که او را از سایر موجودات
متمایز میکند ،همواره مطرح بوده است (ادیبنیا .)1389 ،پیشرفت انسان در زمینه علمی ،ادبی ،هنری و معنوی همه در
نتیجه تفکر اندیشمندانه حاصل میشود و حل مشکالت زندگی اجتماعی و در سایه تفکر و تعقل صورت میگیرد (شعبانی،
.)1382
یکی از مهمترین نیازهای عصر حاضر در زمینه تربیت افرادی که بتوانند در عرصههای مختلف جامعه حضوری فعال و
منطقی داشته باشند ،توجه و دستیابی به مهارت تفکر است .در دنیای امروز بیش از هر زمان دیگری کسب مهارتهای تفکر
ضرورتی غیرقابل انکار در رویارویی با مسائل ،ارزیابی دیدگاهها ،خط مشیهای افراد و نهایتا مواجهه با مشکالت اجتماعی تبدیل
شده است (هاتچر و اسپینسر .)2005 1،پاول )1992( 2معتقد بود که تربیت انسانهای صاحب اندیشه و ذهن کاوشگر ،باید
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نخستین هدف و محصول نهایی تعلیم و تربیت باشد .به عقیده مایرز )1395(3در عصری که مفاهیم درسی به سرعت کهنه
میشوند و نوآوری دائما تجربه میشود ،اهداف نهایی و کلی تعلیم و تربیت ناگزیر باید تغییر یابد .به عبارت دیگر روشهای
سنتی تدریس یادگیری یعنی جایگاه فراگیران در محیط آموزشی و تکیه بر پر کردن ذهن از اطالعات ،دیگر جوابگوی نیازهای
تربیتی نسل حاضر و آینده نخواهد بود و برای تربیت صحیح دانشآموزان نیاز است تا آنها آزادانه ،خالقانه ،نقادانه و به طور
علمی بیندیشند (بدری گرگری و همکاران .)1395 ،گیلفورد4و همکاران ( )2006بر این باورند که ضرورت پرورش مهارتهای
تفکر از طریق برنامههای درسی به یکی از عمدهترین مقاصد مربیان تربیتی کشورها تبدیل شده است .برای عملی شدن این
مهم معلم باید در افزایش مهارتهای تفکر و استدالل شاگردان خود بکوشد و و آنها را از مرحله حفظ کردن مطالب به مرحله
تفکر سوق دهد و آنها را در یافتن راه حل مناسب که اساس یادگیری توأم با تفکر است ،آموزش دهد .به طوری که فراگیران
بتوانند مهارتهای کسب شده را در دروس گوناگون و موقعیتهای مختلف زندگی استفاده کنند (شعبانی .)1389 ،از این رو در
سالهای اخیر ( 20سال گذشته) به عنوان مهمترین اهداف تعلیم و تربیت ،بلکه از جمله اصلی ترین استانداردهای آموزشی در
دنیا محسوب میشود (هاال.)2008 5،
با وجود آنکه بسیاری از متخصصان تعلیم و تربیت بر این باورند که هدف اساسی تعلیم و تربیت باید تربیت انسان متفکر و
فرهیخته باشد .اما شواهد نشان میدهد که نظام آموزشی کشور روز به روز کارایی خود را بیشتر از دست میدهد .نتایج
پژوهشها نشان میدهد که اکثر دانشآموزان فاقد مهارتهای سطح باال هستند (شعبانی .)1389 ،در سالهای اخیر
متخصصان علوم تربیتی در مورد نارسایی توانایی شاگردان در امر شیوههای صحیح تفکر ابراز نگرانی کردهاند .رشد و پرورش
مهارتهای تفکر شاگردان همیشه مسألهای پیچیده در آموزش بوده ولی امروزه حالتی بحرانی به خود گرفته ،چون برونداد
اطالعاتی فرهنگ ما از قدرت تفکر ما درباره آن اطالعات فراتر رفته است .به رغم وجود مطالب فراوانی درباره این موضوع،
معلمان برای بهبود تفکر شاگردان خود پیشنهادهای اندکی ارائه دادهاند .نگرانی در مورد ضعف و نقص مهارتهای تفکر در
دانشآموزان ،خاص یك کشور یا منطقه نیست ،بلکه تمامی سیستمهای آموزشی دنیا را در بر گرفته است (استپلتون.)2011 6،
از آنجا که نظام آموزشی ما در دو دهه اخیر به علت رویارویی با چالشهای محتوایی و اجرایی نتوانسته به طور مکفی به پرورش
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مهارتهای تفکر بپردازد و از طرفی آسیبها و تنیدگیهای زندگی کنونی و آینده نیز تهدیدی جدی برای زندگی روانی و
اجتماعی دانشآموزان میباشد ،چاره اندیشی برای برون رفت از بحرانهای پیش رو امری ضروری است ،که به نظر میرسد در
این راستا آموزش مهارتهای تفکر به شیوهای سنجیده و سازمان یافته و فراهم نمودن چهارچوب نظری قوی برای رشد
مهارتهای تفکر و توان اندیشیدن که از ملزومات سازگاری در هزاره جدید است ،میتواند به عنوان یك ضرورت اجتنابناپذیر
از اهمیت واالیی برخوردار باشد .اگر چه پرداختن به پرورش تفکر در نظامهای مختلف از قدمت دیرینهای برخوردار است ،اما
تحقق تواناییهای مربوط به حوزه تفکر به دالیلی نتوانسته پاسخگوی نیازهای انسان حاضر باشد و در صورت ادامه این روند
میتوان آسیبهای روانی و اجتماعی زیادی را به دلیل خأل تفکر در زندگی نوع بشر پیشبینی کرد (فتحی آذر و همکاران،
 .)1392از آنجا که تاکنون پژوهشی در مورد مهارتهای تفکر انجام نشده ،در این پژوهش ،پژوهشگر بر آن شد تا به ارائه
الگویی برای ارتقای مهارتهای تفکر دانشآموزان در انواع محیطهای یادگیری بپردازد.
اهداف پژوهش
هدف اصلی:
ارائه الگویی برای ارتقای مهارتهای تفکر دانشآموزان در انواع محیطهای یادگیری
اهداف فرعی:
 .1شناسایی میزان مهارت تحلیل در میان دانش آموزان
 .2شناسایی میزان مهارت استنباط در میان دانش آموزان
 .3شناسایی میزان مهارت ارزشیابی در میان دانش آموزان
 .4شناسایی میزان مهارت استدالل استقرایی در میان دانش آموزان
 .5شناسایی میزان مهارت استدالل قیاسی در میان دانش آموزان
 .6ارائه الگویی برای ارتقای مهارتهای تفکر انتقادی دانشآموزان در انواع محیطهای یادگیری

ادبیات تفکر انتقادی
تفکر انتقادی نخستین بار توسط برخی فالسفه در حدود  350سال قبل از میالد ،مطرح شد .نوشتههای سقراط ،افالطون و
ارسطو ،شاگردان آنها را به اکتشاف نظریهها و مفاهیم تشویق میکرد .فلسفههای آنان در بردارنده این مطلب بود که غالبا نتیجه
نهایی تجزیه و تحلیل واقعیتها و قضایا آن چیزی نیست که در ظاهر امر به نظر میرسد .کند و کاو و تجزیه و تحلیل قضایای
مربوط به یك واقعیت و تصمیم گیری توام با آن ،به من ظور کند و کاو کامل مزایا و مخاطرات هر تصمیم گیری ،ضروری است
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( .)16همچنین نظریههای نوین در باره تفکر انتقادی با تفکرات لوگان ،1999(7به نقل از بور باچ ،مارکین و فریتز )2004(8و
کمیسیون ملی آموزش عالی آمریکا در سال  1983تداوم یافت ،که در آن بررسی انتقادی شرایط و قضایای مربوط به آموزش
آمریکا برای کند و کاو سهم تفکر انتقادی در آموزش جوانان آمریکا به کار گرفته شد .این بررسیها ،نتایج بهینه برآیندهای
تفکر انتقادی را در اختیار مؤسسات آموزشی قرار داد .لوگان به اجرای یك مطالعه بر  874دانشجوی جامعه شناسی پرداخت و
چن ین نتیجه گرفت که تمام این دانشجویان در همه سطوح کالج (از دانشجویان جدیدالورود گرفته تا فارغ التحصیل در
توانمندی تشخیص تفکر غیر انتقادی یا ناسالم نمره بسیار کم احراز نمودهاند .در حالی که ،فهم رهیافتهای یك چنین
اطالعاتی مشکل بود .نتایج بررسیهای کمیسیون ملی آموزش عالی در سال  1983که در گزارشی با نام «ملتی در معرض
خطر» آورده شده بود ،باعث تشویق مسؤوالن آموزش عالی برای نگاه جدی به موانع موفقیتهای دانشجویان آمریکایی شد
(میرزابیگی .)1390 ،در همان چهار چوب زمانی در یك مطالعه انجام شده در باره تفکر انتقادی ،نوریس )1985(9نتیجه گیری
کرد که عملکرد تفکر انتقادی دانشجویان در مراحل مختلف تحصیل پایینتر از سطحی است که باید باشد .بنابراین در دهه
 1980به رفع این نقیصه که در سیستمهای آموزشی و نهایتا در محیطهای کاری آمریکا ریشه دوانیده بود ،توجه خاص مبذول
شد (میرزابیگی.)1390 ،
 تعریف تفکر انتقادی ) 199110عبارت است از ،تصمیم گیری راجع به این که کدام اقدام انجام شود و یا چه
تعریف تفکر انتقادی از نظر انیس (
 ،)199311فرد ماهر در تفکر
چیزی باور شود ،که با استفاده از تفکر تعمق آمیز و استدالل پردازی انجام میگیرد .از نظر پال (
انت قادی از یك مجموع استانداردهای عقالنی در هنگام تفکر استفاده میکند که این استانداردها فرایند تفکر فردرا هدایت کرده
و همچنین تفکر انتقادی او را پرورش میدهند .از نظر استاهل و استاهل ،)1991(12تفکر انتقادی ،پرورش استدالل پردازی
دقیق و منطقی است .هالپرن )2002(13تفکر انتقادی را این گونه تعریف کرده است ،استفاده از مهارتها یا راهبردهای
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شناختی که موجب افزایش احتمال بروز یك فرایند مطلوب میشوند .از نظر مور و پارکر )2000(14تفکر انتقادی تصمیم
 ،)200215تفکر انتقادی را تحت عنوان یك فعالیت
هدفمند برای پذیرش ،رد یا معلق کردن یك داوری است .بوردن و بیرد (
فکری رده باال طبقه بندی میکنند که مستلزم یك مجموعه مهارتهای شناختی است .از نظر پاسکارال و ترزینی،)1991(16
تفکر انتقادی به طرق گوناگون تعریف شده است ولیکن به نوعی در بردارنده توانایی فرد برای انجام تمام امور ،شامل شناسایی
مو ضوعات و فرضیات اساسی در یك بحث ،تشخیص روابط مهم ،به عمل آوردن استنباطهای صحیح از دادهها ،به عمل آوردن
نتیجه گیری در خصوص دادهها و اطالعات ،تعبیر و تفسیر نتیجه گیری به عمل آمده بر مبنای دادهها و ارزیابی شواهد یا موثق
بودن آنها است .رود ،بیکر و هوور ،) 2000(17تفکر انتقادی را یك رویکرد هدفمند ،منطقی و درون نگر برای حل مسائل یا
پرداختن به مسائل ،با در نظر گرفتن شواهد و اطالعات کامل تعریف کردهاند .هنگامی که گروهی از پژوهشگران پیشرو در
حیطه تفکر انتقادی به واسطه یك فن دلفی به تعریف تفکر انتقادی پرداختند ،تعریف این مفهوم واضحتر شد .آنها بیان کردهاند
که مجموعهای از ویژگیها یا عادات فکری باعث مستعد شدن فرد برای تفکر انتقادی میشوند که این ویژگیها در توافق به
عمل آمده در فن دلفی لحاظ شده است .براین اساس ،فرد دارای تفکر انتقادی در حالت ایده آل به شکل عادت گونه دارای
کنجکاوی ،اطالعات خوب ،دلیل مدار ،روشن فکر ،تمایل به تجدید نظر ،وضوح در رابطه با موضوعات ،نظم در موضوعات
پیچیده ،آگاهی در خصوص اطالعات مرتبط ،منطق و عقالنیت در گزینش راه حلها ،تمرکز در جستجوگری و پشتکار در نیل
به نتایجی که به اندازه موضوع دقیق هستند ،میباشد (هاشمی و خواجهپور.)1393 ،
 مفاهیم درون وابسته با تفکر انتقادیمقاالت مربوط به تفکر انتقادی غالبا به زبانی نگاشته شدهاند که حاوی اصطالحات پیچیده یا ناملموس هستند و فهم آنها
 )198918هنگامی که یك تعریف یا ویژگی یك مفهوم
به راحتی ممکن نیست (بمانیان و محمودینژاد .)1387 ،از نظر رادجرز (
روشن و واضح نیست ،قابلیت مفهوم تعریف شده در کمك به تکالیف اساسی تا حد زیادی دچار اشکال میشود .مفاهیم
برخوردار از درون وابستگی با تفکر انتقادی عبارت از ،انتقادگری ،تفکر ،تحلیل ،ترکیب و خالقیت ،هستند (بمانیان و محمودی-
نژاد .)1387 ،تبیینهای مربوط به این مفاهیم درون وابسته را میتوان در جدول ( )2مشاهده کرد.
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. Moore & Parker

15

. Burden & Byrd

16

. Pascarella & Terenzini

17

. Rudd, Baker & Hoover

18

. Rodgers
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جدول ( :)2-2تعریف مفاهیم درون وابسته با تفکر انتقادی
مفهوم

تعریف

انتقادگری

غالبا با نقص یابی ،انتقاد و به عمل آوردن داوری منفی رابطه دارد.
پرده برداشتن از فرضیات پنهان ،ارزشها و باورهای فردی.
نقش مثبت برای ارتقای جایگاه و وضعیت یك بحث.
موقعیتها ،روندها و ابداعاتی که میتوان آنها را مورد تعبیر و تفسیر قرار داد و انتخابهای مرجع برای ایجاد تغییر.
یك فرایند ذهنی که در آن مرتب سازی و سازماندهی اطالعات صورت میپذیرد.
شکل دهی الگوها به شکل منطقی بر روی کاغذ یا در ذهن.
تفکر ،شیوهای که بتوان آن را آموخت ،نیست ،بلکه یك فرایند یا جهت گیری ذهنی است.
توانایی مدنظر قرار دادن کلیه توصیفهای محتمل یك مسأله یا موقعیت و شامل کردن دیدگاههای دیگران.
در فرایند تفکر ،فرضیات فردی و تجارب قبلی مدنظر قرار داده میشود و سپس از طریق پرسشگری مداوم ،دیدگاهها
گسترش داده میشود.
تجزیه کردن مطالب به بخشهای مختلف.
کشف روابط بین اجزای و بخشها.
جستجو و شناسایی شواهد و تعبیر و تفسیر شواهد پس از یك بررسی جامع.
پس از شناسایی ،خالصه بندی و نقادی بر خالصههای انتزاعی ،فرایند ایجاد یك محصول تلفیق شده شروع میشود.
شناسایی ایدههای مشترك در حیطههای انتخاب شده.
منظم کردن ایدهها در قسمتهای منطقی و تفکر مداوم در مورد ایدهها  /راه حلها تا زمانی که منسجم شوند .نتیجه گیری
ایدهها /راه حلهای گوناگون چه خواهد بود؟
چه تغییراتی باید ایجاد شود؟
افراد چگونه میتوانند به سازگاری مقابله بپردازند؟
خالقیت از کلیه موارد باال حاصل آمده و توانایی به دست آوردن و استخراج ایدهها از طریق تلفیق ،تغییر ایدههای موجود یا
افزودن موارد دیگر به آنها است.
اجرای تصمیم راه حل که میتواند در بردارنده تغییر ،اصالح یا ایجاد چیزی جدید باشد.

تفکر

تحلیل

ترکیب

خالقیت

)200719
به نقل از ادواردز (
جدول ( :)2-3تعریف عملیاتی تفکر انتقادی
تفکر انتقادی چیست؟

توضیح

یك نوع خاص از تفکر هدفمند

در هر حیطه با موضوع چه علمی و چه عملی که مستلزم آموزش عقالنی ذهن به موازات آموزش جسمی
برای فرد باشد.

آنچه فرد متفکر به شکل منظم و
عادت گونه نشان میدهد

فرد متفکر به ایجاد صفاتی همانند یکپارچگی عقالنی ،فروتنی عقالنی ،همدلی عقالنی و جرأت ورزی عقالنی
میپردازد.

اعمال کردن استانداردهای عقالنی
بر تفکر

شناسایی معیارهای استدالل پردازی متقن از قبیل دقت ،ارتباط ،عمق ،صحت و برقراری استانداردهای
روشن که از طریق آنها اثربخشی تفکر سنجش میشود.

بر عهده گرفتن مسؤولیت رشد
تفکر

آگاهی از عناصر فکر همانند فرضیات و نقطه نظراتی که یك شیوه تفکر همراه با استدالل پردازی مطلوب را
تشکیل میدهند .همچنین یك تالش آگاهانه ،فعال و منظم برای پرداختن به هر یك از مؤلفههای مهم
میباشد.

هدایت رشد تفکر مطابق با
استانداردها

سنجش مستمر سیر رشد و بنا سازی تفکر در طی فرایند ،تنظیم ،سازگار نمودن و بهبود بخشیدن استفاده
از معیارها و استانداردها میباشد.

سنجش اثربخشی تفکر مطابق با
هدف ،معیار و استانداردها

سنجش آگاهانه تفکر برای تعیین نقاط ضعف و قوت آن طبق اهداف ،معیارها و استانداردهای تعریف شده و
مطالعه رهیافتها برای ایجاد رشد و ارتقاء بیشتر در نحوه تفکر میباشد.
(به نقل از رود)2007 ،
19

. Edwards
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محیط های یادگیری
جریان یادگیری و آموزش یك جریان پیوسته و پایدار بوده و متکی بر دو دسته عوامل درونی و بیرونی است .روانشناسان
در خصوص فرآیند یادگیری و آموختن به دو دیدگاه ،یعنی عوامل بیرونی و درونی ،گرایش دارند .گروه اول از طرفداران نظریه
ار تباطی در زمینه یادگیری هستند .اینان معتقدند که یادگیری بیشتر براساس رابطههای محرك و پاسخ شکل میگیرد ،یعنی
اینکه یك عامل خارجی باعث انگیزش در موجود زنده میشود و رفتار جدیدی را در او پدید میآورد و این رفتار که اصطالحا
پاسخ نامیده میشود ،نشاندهنده فرآیند یادگیری است .گروه دوم از روانشناسان که در زمینههای یادگیری و آموزش فعال
هستند ،یادگیری را معلول ادراکات موجود زنده می دانند و معتقدند که یادگیری و آموزش را بیشتر باید در چارچوب درك و
استدالل موجود زنده تفسیر و ارزیابی کرد (ابراهیمزاده و افراسیابی.)1395 ،
امروزه اغلب بحثهای مربوط به یادگیری و جو مولد یادگیری به نظریه کورت لوین ارتباط پیدا میکند (احمدبیگی ،احقر و
ایمانی .)1398 ،لوین بر این نظر است که رفتار در نتیجه تعامل بین افراد و محیط پیرامونی وی شکل میگیرد .در واقع ،برای
درك رفتار انسان باید به کل موقعیتی که رفتار در آن اتفاق میافتد ،توجه شود .اصطالح "کل موقعیت" بهمعنی انسان و
محیط او است .لوین اضافه میکند موقعیت ها ضرورتا متشکل از عوامل و عناصر عینی و ملموس محیطی نیستند ،بلکه درك و
برداشت خود فرد از آن موقعیت تعیینکننده است و باید مورد توجه قرار گیرد (بازرگان هرندی .)1398 ،بر این اساس و در
ارتباط با یادگیری ،توجه به شرایط محیط و زمینههای مربوط به آن ضرورت مییابد.
طبق نظریه تطابق محیطی ،ادراکات و شناختهای شخص از محیط اطراف خود (محیط ذهنی) شکلدهنده رفتار او
هستند (باقری و عظمتی .)1390 ،در دیدگاه بندورا ،برخالف دیدگاه رفتارگرایان کالسیك ،انسان صرفا دریافتکننده
رویدادهای محیط نیست ،بلکه بهگونه ای فعال ،تجارب گذشته و زمان حال را تعبیر و تفسیر میکند و براساس آن دست به
پیشبینی میزند .در عین حال ،هر انسانی دارای نظام خودنظمبخشی است که با استناد به آن ،اعمال و رفتارهای خود را
ارزیابی میکند .این ارزیابی بر عملکرد او و بهتبع آن بر محیط زندگی وی اثر میگذارد (بان صفت ،ساالران و اشرفی.)1394 ،
از سویی دیگر ،خودکارآمدی یادگیرنده تحت تاثیر محیط شکل گرفته و تغییر پیدا میکند .بهعنوان مثال در محیطی که بین
یادگیرندگان رقابت وجود دارد فضای حاکم بر یادگیری متفاوت از محیطی است که یادگیرندگان ،رقابتی با هم ندارند .یا اینکه
یادگیرندگانی که از یك مدرسه به مدرسه دیگر منتقل میشوند ،خودکارآمدیشان کاهش مییابد (بدری گرگری ،آذربخش و
تقیزاده.)1393 ،
بنا بر آنچه گفته شد یکی از مهمترین عوامل توسعه برنامه تحصیلی موفقیتآمیز ،محیط یادگیری است .محیط یادگیری
مثبت و اثربخش منجر به ایجاد یکپارچگی و پیشرفت تحصیلی باال می شود .فقدان این محیط ،رسیدن به این اهداف را سخت
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مینماید (بمانیان و محمودینژاد .)1387 ،برخی پژوه شگران بر این باورند که محیط یادگیری غنی ،تدریس مدرسان را بهبود
میبخشد و شرایط بهتری را برای یادگیری فراهم میآورد (بیجنوند و همکاران .)1393 ،تعامل یادگیرندگان ،معلمان و
محیطهای یادگیری ،آموزش را تشکیل میدهد .برخالف دهههای پیشین ،یادگیرنده در امر یادگیری نقش اصلی را ایفا میکند.
دانش آموزانی که در شیوه یادگیری آزادی عمل دارند ،مسئولیت بیشتری را در یادگیری احساس میکنند (پیاب ،مهدیزاده و
اسالمپناه.)1390 ،
ویژگیهای مهم محیط یادگیری اثربخش را می توان در موارد زیر خالصه کرد :الف) ارایه یك تکلیف پیچیده بهمنظور
ارتقای توان بحث ،ب) تشویق همساالن به اشتراكگذاری دانش خود و استدالل در بحثهای خود ،ج) آزادی عمل دانشآموز
در کالس درس و دفاع از آرای خود ،د) داشتن هدفهای یادگیری تعریفشده شامل تفکر سطح باال و حل مساله ،ه)
درگیرکردن دانشآموز در نیازهای یادگیری و تعریف هدفها ،و) درگیرکردن دانشآموز در فعالیتهای واقعی که موقعیتهای
جهان واقعی را نشان میدهد ،ز) درگیرکردن فعالیتهای مشارکتی برای تعامل اجتماعی یادگیرندگان ،ح) کارکردن با
موضوعهای درسی از دیدگاههای متفاوت و ط) درگیرکردن معلم در نقش مربی یا تسهیلگر برای فراهمآوردن راهنمایی مورد
نیاز (خاکی .)1390 ،این محیطها رابطه قوی با پیشرفت دانشآموز نشان دادهاند و همچنین تاثیر قوی بر انتخابهای تحصیلی
دارند (خداشناس .)1392 ،این محیطها با فراهمکردن انتخاب و فرصتهایی برای خودجهتدهی دانشآموزان ،خودمختاری را
در کالس ارتقا میدهند و انگیزه درونی را به ارمغان میآورند (خسروجردی و محمودی.)1393 ،
روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و به لحاظ روش پژوهش ،بهرهگیری از روششناسی آمیخته (کمی ،کیفی)،
تکنیك سه سویه سازی (مصاحبه ،بررسی اسناد و مدارك و پرسشنامه) و روش داده بنیاد اطالعات موردنیاز جمعآوری و
تحلیل مشده است .با توجه به اینکه بخشی از پژوهش حاضر به شرح و توصیف واقعیتها بر اساس نظرسنجی با استفاده و
تحلیل پرسشنامه یعنی بررسی وضعیت موجود از دختران دانش آموز در حوزه مهارتهای تفکر در محیط های یادگیری
میپردازد ،میتوان روش بکار رفته در این پژوهش را توصیفی دانست (مهرعلیزاده و همکاران.)1392،
 جامعه آماریجامعه در بخش کیفی پژوهش را معلمان با سابقه ی باالی  15سال تدریس مرتبط با موضوع تشکیل میدهند .برای
نمونهگیری در این بخش از نمونهگیری تا مرحله اشباع و از روش هدفمند استفادهشده است .مصاحبهها با روش نیمه باز و
موردی انجام گرفت .در بخش اسناد کلیه اسناد مرتبط با مهارتهای تفکر در محیط های یادگیری میباشد .همچنین تعدادی
مقاله مرتبط با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب خواهند شدند .جامعه آماری برای بخش کمی پژوهش شامل کلیه
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دانشآموزان دختر مقطع ششم شهر اهواز در سال تحصیلی  1399 -1400است تعداد جامعه آماری دانش آموزان دختر پایه
ششم شهر اهواز  39180نفر می باشند
 تعیین حجم نمونهدر بخش کیفی پژوهش بر اساس اشباع نظری تعداد  15نفر از معلمان با سابقه باالی  15سال تدریس در شهر اهواز
انتخاب و با آنها مصاحبه صورت پذیرفت.
در بخش کمی از این جامعه نمونه ای به حجم  186نفر با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شد« .نمونه
تحقیق» عبارت است از یك گروه منتخب از جامعه تحقیق که باید دارای خصوصیات و صفات جامعه تحقیق باشد تا بتوان
نتایج تحقیق را به آن تعمیم داد (نادری و سیف نراقی .)1376 ،در این تحقیق برای نمونهگیری ،از روش نمونهگیری طبقهای
استفاده شده است.
بر همین اساس ،نمونه مورد نظر بر اساس میزان حجم نمونه مورد نظر و با توجه به رابطه ( )1تعیین حجم نمونه به کار گرفته
شده انتخاب شدند.
برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران به صورت زیر استفاده شده است:
رابطه ()1

شرح هر یك از نمادهای به کار رفته در رابطه ( )1از این قرار است:
 :Nجمع جامعه آماری است که در این تحقیق تعداد آنان 39180نفر میباشند.
 :Zمیزان اطمینان برآورد با در نظر گرفتن ضریب اطمینان  %95این مقدار برابر با  1/96میباشد.
 :dحداکثر خطای قابل قبول که در اینجا  0/05فرض شده است.
 :pنسبت موفقیت بین افراد نمونه است که عدد  0/50در نظر گرفته شده است.
 :qنسبت عدم موفقیت در بین افراد نمونه است که عدد  0/50در نظر گرفته شده است (.)1-p=q
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 :nجمع نمونه آماری است که در این تحقیق تعداد آنان نفر 186میباشند.
با توجه به تعداد نمونه ،با پیش بینی احتمال عدم تکمیل یا تحویل تعدادی از پرسشنامهها توسط دانش آموزان ،تعداد
پرسشنامه ،در بین دانش آموزان توزیع شد که پس از بررسیهای بهعمل آمده  180پرسشنامه برگشت داده شد180 ،تا از آنها
قابل استفاده و تجزیه و تحلیل بود ،در نتیجه ضریب بازگشت پرسشنامهها  %96بوده است.همچنین جامعه آماری در بخش
کیفی  15نفر از معلمان و مدیران (خبرگان) با سابقه و تجربه باالی  15سال تدریس و مدیریت در مدارس انتخاب و مصاحبه
با آنان انجام گرفت.
 -3-5روشهای جمعآوری دادهها
در این تحقیق ،روشهای بهکار گرفته شده در جهت جمعآوری اطالعات و دادهها شامل :روشهای کتابخانهای و میدانی -
بوده است .در روشکتابخانهای؛ با مراجعه ب ه کتب و مقاالت فارسی و التین ،بخشی از اطالعات الزم جمعآوری گردید و در
روش میدانی ،پس از تهیه پرسشنامههای مربوطه و توزیع و جمعآوری آنها در میان نمونه آماری ،از اطالعات حاصله جهت
بررسی و آزمون فرضیههای تحقیق استفاده به عمل آمد.
 -3-6ابزار سنجش تحقیق
در این پژوهش از سه ابزار برای گردآوری دادهها استفاده گردیده است:
 کتابخانهای :دادههایی که در پژوهش به کار برده میشوند ممکن است اولیه یا ثانویه باشند .دادههای اولیه را پژوهشگربه صورت دسته اول و بیشتر از طریق مشاهده ،پرسشنامه و مصاحبه به دست میآورد .دادههای ثانویه از منابع دیگر و به
صورت گوناگون به دست میآیند .این دادهها پیش از آنکه پژوهشگر پژوهش را آغاز کند توسط دیگران جمعآوری و تولید شده
به صورت گوناگون وجود دارد (خاکی .)1390 ،در پژوهش حاضر برای جمعآوری اطالعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه
پژوهش از کتابها ،پایاننامهها ،پایگاههای اطالعاتی و مقاالت استفاده خواهد شد.
 مصاحبه :یك سری از دادهها نیز با مراجعه حضوری و انجام مصاحبه با خبرگان و متخصصان علمی و اجرایی و تأییدآنها جمعآوری و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
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 پرسشنامه :یکی دیگر از روشهای گردآوری اطالعات در پژوهش حاضر پرسشنامه میباشد .این ابزار یك ابزار رایجپژوهش و روش مستقیم برای کسب دادههای پژوهش است .پرسشنامه مجموعهای از سؤالها میباشد که پاسخدهنده با
مالحظه آنها پاسخ الزم را انتخاب میکند که این پاسخها ،دادههای مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل میدهد .از طریق سواالت
پرسشنامه میتوان دانش ،عالقه و نگرش فکری افراد را مورد بررسی قرار داد (بازرگان هرندی .)1388 ،در این پژوهش
پرسشنامه ای که مورد استفاده قرار گرفته است،عبارت است از :به منظور بررسی سطح مهارتهای تفکر انتقادی در میان دانش
آموزان سال ششم اهواز از پرسشنامه مهارت های تفکر انتقادی کالفرنیا فرم ب ) (CCTSTاستفاده می شود(.در پیوست
می باشد) این آزمون شامل  34سوال چند گزینه ای است .آزمودنیها برای هر سوال باید از میان گزینه ها ،یك گزینه را که بر
اساس قضاوتشان بهترین پاسخ است ،انتخاب کنند .برای هر پاسخ صحیح یك نمره به آزمودنیها تعلق می گیرد .حداقل نمره
صفر و حداکثر آن  34می باشد .آزمون مذکور در  5بعد مهارتهای شناختی تفکر انتقادی شامل
ارزشیابی،استنباط،تحلیل،استدالل قیاسی،استدالل استقرایی می باشد .که برخی از سواالت مربوط به چند مهارت می باشند.
برای تعیین نمرات پرسشنامه جهت هر جواب صحیح یك نمره صحیح لحاظ می شود .مجموع جوابهای صحیح ،نمره نهایی
تفکر انتقادی را تشکیل می دهد .در صورتی که غیر از گزینه صحیح و یا بیش از یك گزینه انتخاب شده باشد ،یا اصال گزینه
ای انتخاب نشده باشد ،جواب غلط محسوب می شود و نمره ای به آن تعلق نمی گیرد .اعتبار آن را  0/71گزارش کرده اند.
 روایی و پایایی پرسشنامه روایی (اعتبار)برای کسب اطمینان از میزان روایی پرسشنامهها ،مراحل زیر طی گردید:
الف .مطالعه دقیق منابع مختلف موجود و در دسترس و مباحث مرتبط با موضوعات آنها؛
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ب .اخذ نظرات خبرگان؛ پس از مشخص شدن مؤلفهها و عناصر مورد نظر ،پرسشنامهای با توجه به فرضیههای تحقیق تهیه
شد و با مشورتهایی که با افراد متخصص در این زمینه از جمله معلمان و مدیران با سابقه باالی  15سال تدریس  ،پرسشنامه-
ها انتخاب گردید.
ج .توزیع مقدماتی پرسشنامه بین پاسخ دهندگان؛ برای تعیین اعتبار پرسشنامه ،ابتدا پرسشنامه بین  30نفر از پاسخ-
دهندگان نمونه آماری توزیع گردید و از آنان خواسته شد ضمن پاسخگویی ،نظرات خود را پیرامون سؤاالت از جنبههای
مختلفی که به ذهنشان میآید ابراز کنند .پس از طی این مراحل پرسشنامه نهایی جهت اجرا در اختیار نمونه آماری قرار داده
شد.
 پایایی (اعتماد)پایایی یکی از ویژگیهای فنّی ابزار اندازه گیری (پرسشنامه) است .مفهوم یاد شده با این امر سر و کار دارد که ابزار
اندازهگیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسان بهدست میدهد .کسانی که برای تحلیل دادههای خود از نرم افزار
 SPSSاستفاده میکنند ،میتوانند قابلیت اعتماد ابزار اندازهگیری را با روش آلفای کرونباخ محاسبه نمایند که البته برای
محاسبه آن فرمول خاصی نیز وجود دارد .هر چه درصد بهدست آمده به  %100نزدیكتر باشد بیانگر قابلیت اعتماد بیشتر
پرسشنامه است (مفیدی .)1392 ،در این تحقیق برای اندازهگیری دادهها جمعآوری شده از مطالعات مقدماتی20از ابزار
پرسشنامه استفاده شده و برای تحلیل دادهها ،نیز نرمافزار  SPSSبه کار گرفته شده است؛ لذا پایایی پرسشنامه یا قابلیت
اعتماد آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شده است که فرمول آن به صورت رابطه ( )2است .در پژوهش حاضر با
هدف ارائه الگویی برای ارتقای مهارتهای تفکر دانشآموزان در انواع محیطهای یادگیری پایایی ابزار به ترتیب  %81 ،%80و
 %83به دست آمد.
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در این تحقیق همانطور که ذکر شد پس از جمعآوری پرسشنامهها ،دادهها وارد نرمافزار  SPSSگردید.
 روشها و آزمونهای آماری به کار گرفته شده در تحقیقدر پژوهشهای ترکیبی یا آمیخته ،شیوه تجزیه و تحلیل دادهها بر اساس نوع طرح ،در دو نوع همزمان همچون شیوه
تلفیقی و تجزیه و تحلیل دادها به صورت متوالی مانند شیوههای اکتشافی و تبیینی قابل تفکیك است .در پژوهشهای ترکیبی
نیاز به جمع آوری دادهها به هر دو شکل کمّی و کیفی وجود دارد .هر چند که روند جمعآوری اطالعات با توجه به نوع طرح

20

pilot study

129

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال چهارم ،شماره  ،40مهر 1400

میتواند به دو صورت همزمان یا متوالی صورت پذیرد .با توجه به راهبرد انتخابی در انجام این پژوهش که با استفاده از روش
آمیخته انجام می شود ،شیوه گردآوری دادهها در دو بخش کیفی و بخش کمی قابل بررسی است.
تفسیر و نقد شرایط موجود هدف اصلی پژوهشهای کیفی است و عمدت ٌا قصد محقق پیروی از نظریهپردازی و قانون یکسان
و تعمیمپذیر نمیباشد ،بلکه هدف شناخت و تحلیل و تفسیر شرایط پدیده ی موردنظر است .نظر به ماهیت خاص و مبانی
فلسفی پژوهش ها از نوع کیفی ،پژوهش کیفی به دنبال دستیابی به آشکارسازی (توجه به کلیت و عمق مسئله) ،شناخت محیط
و موقعیت (ساختن ،غنی کردن و ترکیب کردن ابعاد مختلف مسئله ادراكشده در یك موقعیت خاص) و آگاهسازی است .به
این منظور محقق ناگزیر است تا در بطن جامعه قرارگیری و واقعیت را از دیدگاه آزمودنیها ببیند (مهر علیزاده و همکاران،
 .)1392در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای زیر استفاده خواهد شد:تحلیل مضمون که شامل مراحل
شش گانه بدین شرح می باشد:آشنایی با داده ها،ایجاد کدهای اولیه،جستجوی مضمون ها،باز بینی مضمون ها،تعریف و
نامگذاری مضمون ها و تهیه گزارش.
یافتههای تحقیق
آمار استنباطی
هدف اصلی مطالعه حاضر در بخش کمی بررسی مهارتهای تفکر انتقادی دانشآموزان در انواع محیطهای یادگیری دانش
آموزان پایه ششم دخترانه شهر اهواز بوده است.
 اهداف فرعی تحقیقشناسایی میزان مهارت تحلیل در میان دانش آموزان
 .1شناسایی میزان مهارت استنباط در میان دانش آموزان
 .2شناسایی میزان مهارت ارزشیابی در میان دانش آموزان
 .3شناسایی میزان مهارت استدالل استقرایی در میان دانش آموزان
 .4شناسایی میزان مهارت استدالل قیاسی در میان دانش آموزان
 .5ارائه الگویی برای ارتقای مهارتهای تفکر انتقادی دانشآموزان در انواع محیطهای یادگیری
در این قسمت ابتدا وضعیت تفکر انتقادی دانش آموزان ب ر اساس مولفه های پنج گانه تحلیل ،استنباط ،ارزشیابی ،استدالل
قیاسی و استدالل استقرایی بررسی شده است .در جدول زیر میانگین و انحراف معیار نمرات دانش آموزان در مولفه های تفکر
انتقادی و نیز کل آزمون نشان داده شده است.
جدول ( :)4-1بررسی یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای اصلی
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متغیر

میانگین

انحراف

تفکر انتقادی

 9از 34

4.5

تحلیل

 1از 9

1.1

استنباط

 1از 11

1.2

ارزشیابی

 2از 14

1.3

قیاس

 2.3از 16

1.3

استقراء

 2.4از 14

1.4

نتایج حاکی از آن است که نمره تفکر انتقادی جامعه مورد پژوهش  17.7از  34است .باالترین نمره مرتبط با سواالت
بخش استقرایی با  2.4بوده است که نشان از عملکرد مدارس به صورت جزء به کل می باشد.همچنین بعد از آن نمره سواالت
مرتبط با قیاس با  2.3قرار دارد و کمترین نمره مرتبط با سواالت بخش تحلیلی هستند که نشان از ضعف تفکر تحلیلی انتقادی
به مسائل می باشد.در جدول بعد به دنبال بررسی انجام شده در سطح نمره تفکر انتقادی ،هر یك از ابعاد این عوامل نیز
مشخص شدند:
جدول ( : ) 4-2فاصله و شکاف انتظاری بین وضع موجود و مطلوب تفکر انتقادی دانش آموزان پایه ششم مدارس شهر اهواز

متغیر

وضع موجود

وضع مطلوب

شکاف انتظاری

تفکر انتقادی

9

34

25

تحلیل

1

9

8

استنباط

1

11

10

ارزشیابی

2

14

12

قیاس

2.3

16

13.7

استقراء

2.4

14

11.6

مجموع

17.7

34

80.3

مقایسه وضع موجود و مطلوب نشان می دهد بین تفکر انتقادی دانش اموزان از وضعیت مطلوب و وضعیت موجود فاصله
زیادی وجود دارد.عدد وض ع مطلوب بیانگر دو برابر بودن نسبت به عدد وضع موجود می باشد.با بررسی هایی که در فرآیند
مصاحبه ها با معلمان با سابقه باالی  15سال انجام گردید مشخص شد که موارد زیادی در تعیین این عدد در سطح پایین
تاثیرگذار بودند از جمله تقویت و تشویق نشدنه دانش آموزان این پایه در تحلیل و تفکر انتقادی،شیوه های تدریس که عموما
به شکل سنتی سخنرانی و مباحثه یك طرفه از جانب معلمان،فضای مدرسه و کالس درس،پایین بودن جو حمایتی مدارس از
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دانش آموزان،همکاری نکردن والدین در شیوه های تدریس نوین و حمایت نشدن دانش آموزان در زمینه تحلیل و تفکر انتقادی
ابتدا در خانواده و پس از آن در مدارس،توجه نکردن به سطوح باالی یادگیری،غنی نکردن تجربیات و کمبود کارورزی و
کارآموزی های مرتبط با تفکر انتقادی در مدارس.

فرضیه
 = H0بین مهارتهای تفکر انتقادی دانش آموزان پایه ششم دختران شهر اهواز اختالف معنی داری وجود دارد
 = H1بین مهارتهای تفکر انتقادی دانش آموزان پایه ششم دختران شهر اهواز اختالف معنی داری وجود ندارد.
برای سنجش این فرضییه از آزمیون تیی تسیك ییك گروهیی اسیتفاده شید  .نمیره حید اسیتاندارد 75درصید بیه عنیوان
نقطه برش انتخاب شید .نتیجیه بدسیت آمیده نشیان داد بیین نمیره تفکیر انتقیادی دانیش آمیوزان و نمیره اسیتاندارد تفیاوت
معنی داری وجود دارد .به عبیارت دیگیر تفکیر انتقیادی در دانیش آمیوزان پیایین تیر از حید اسیتاندارد اسیت  .موضیوعی کیه
نیازمند بررسی و بازنگری بیشتر در برنامه درسی مدارس دارد.
 -4-3بخش کیفی پژوهش
در این قسمت اطالعات به دست آماده پژوهش که حاصل مصاحبه نیمه باز با تعداد  15نفر از معلمان با سابقه کار باالی
 15نفر بود انجام شده بود با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی در سه مرحله شامل کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و
کدگذاری انتخابی متناسب با سؤاالت پژوهش تجزیه وتحلیل و عنوان شده است.

 -4-4هدف اصلی در بخش کیفی
ارائه الگویی برای ارتقای مهارتهای تفکر انتقادی دانشآموزان در انواع محیطهای یادگیری
جدول ( :)4-3نمونه مصاحبه ها با معلمان بر اساس روش اشباع نظری
ردیف

سازمان

نمونه تحقیق

تعداد مصاحبه

1

مدارس ششم شهر اهواز

معلمان باالی  15سال سابقه کار

15

تجزیه و تحلیل کدهای باز،بسته و محوری
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جدول :4-4کدگذاری مصاحبه با معلمان
مقوله اصلی
عوامل فردی

تمرکز بر محتوا

روشهای
یادگیری

یاددهی-

مفاهیم

مقوله فرعی
ویژگی های فردی

جنسیت ،انگیزه باال

عوامل روانشناختی

فشار روانی تدریس ،تناسب انتظارات دانش آموز با برنامه درسی

انگیزه های درونی

نوسازی دانش محتوایی ،نشاط محیط یادگیری ،پاسخگویی محتوا به نیازهای
دانش آموزان

به روز بودن محتوا

همخوانی محتوا با نیازهای زندگی دانش آموزان ،تکراری نبودن محتوا ،درگیر
شدن دانش آموزان در محتوای درسی

سطح شناختی باالتر آموزش

توجه محتوای به نیازهای سطح باالتر دانش آموزان  ،دادن مطالبی فراتر از دانسته
های دانش آموز

مبتنی بر استدالل

جامع و کامل بودن الگوی طراحی شده  ،مالك قرار دادن بسط و توسعه دانش،
استدالل و بحث ،خالقیت ،ابتکار و انعطافپذیری

عقالنیت محور

شناسایی اصول ،تقویت مهارتهای فکری دانش آموزان ،ارزیابی عقاید دیگران ،نقد
خود و دیگران

پژوهش محور

خلق مفاهمی ،تقویت فرایند پژوهش ،مناسب بودن آن برای ارتقای مهارتهای
تفکر دانشآموزان ،شناسایی مهارتهای تفکر دانشآموزان  ،اولویتبندی مهارت
های تفکر دانشآموزان و طراحی مدل مهارت آموزی بر حسب هر موسسه
آموزشی و دانش آموزان

عوامل سازمانی

راهبردهای توسعه تفکر
انتقادی

انتظارات والدین

جو حمایتی

حمایت در مدرسه ،قوانین مدرسه ،برنامه درسی منعطف،

امکانات و تجهیزات مدرسه

وضعیت کالسها ،آزمایشگاهها ،سایت های کامپیوتری،

توانمندی معلمان

توانایی تدریس ،مهارتهای ارتباطی با دانش آموزان ،ارزشیابی خالق

فردی

پژوهش فردی ،مطالعه مهارتهای فکر کردن ،غنی سازی تجربه

مشارکتی

کارگروهی ،یادگیری گروهی ،ارزیابی گروهی ،تعامالت گروهی

پژوهشی

یاددهی و یادگیری به روش کارکاهی و کارورزی

همکاری والدین در مدرسه

میزان همکاری برای تقویت یادگیری دانش آموزان ،توسعه زنجیره یادگیری در
خانه و مدرسه
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نتیجه گیری:
در جمع بندی مدل پاردایمی هدف اصلی تحقیق حاضر یعنی :ارائه الگویی برای ارتقای مهارتهای تفکر دانشآموزان
در انواع محیطهای یادگیری مشخص گردید که از دیدگاه معلمان عوال علی ،محوری ،زمینه ای ،مداخله گر و راهبرد و پیامدها
بر توسعه کمی و کیفی و شناسایی مهارتهای تفکر دانشآموزان در انواع محیطهای یادگیری ،اولویتبندی مهارتهای تفکر
دانشآموزان در انواع محیطهای یادگیری و طراحی مدل مطلوب مهارتهای تفکر دانشآموزان در انواع محیطهای یادگیری .
شرایط زمینه ای:
.شرایط زیرساختی
جو حمایتی
امکانات و تجهیزات
توانمندی معلمان

شرایط علّی:
پیامدها:
عوامل فردی
عوامل سازمانی

راهبردهای توسعه تفکر انتقادی
فردی
مشارکتی
پژوهشی

پدیده مرکزی:
تمرکز بر محتوای درسی

توسعه مهارتها
بهبود یادگیری

شرایط مداخله گر:
همکاری والدین
طراحی مدل خاص هر
مدرسه
الگوی پارادایمی استخراج شده از داده های مصاحبه

پیشنهادات پژوهشی
هر تحقیقی هر چند که به صورت جامع فرض شود ،به لحاظ برخی محدودیت اعم از موضوعی و زمانی قادر نیست به همه
ابعاد موضوع نگریسته و از جنبه های مختلف به آن بپردازد .این تحقیق نیز از این قاعده مستثنی نبوده است ،بنابراین برای
انجام برخی تحقیقات همسو با این موضوع و همچنین توسعه آن ،پیشنهادهایی به شرح ذیل برای انجام تحقیقات بعدی ،ارائه
میشود.
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 بررسی موانع و مشکالت موجود در مسیر پیادهسازی تفکر انتقادی کاری متناسب با ویژگیهای کارایی درسازمانها انجام تحقیقات مداخلهای و تمرکز روی فاکتورهای تأثیرگذار و پیشبینیکننده در ارتباط با محیط های یادگیری ونهایتا سنجش اثرات و پیامدهای آن.
 پرداختن به روش این مهارت ها ،در راس برنامه های آموزش و پرورش قرار گیرد ،از این رو پیشنهاد می شود که معلمانو اساتید سعی کنند به عنوان یکی از راهکارهای پرورش مهارت های تفکر انتقادی،الگوها و روش آموزشی پرورش دهنده تفکر
انتقادی با موضوعات درسی خود به کار گیرند.
 بررسی اجمالی الگوهای آموزش تفکر انتقادی بیانگر آن است که تاکنون سه الگو تحت عناوین الگوی منطق صوری،الگویمنطق غیرصوری،و الگوی سقراطی برای بیان آموزش تفکر انتقادی به وجود آمده است.همچنین در این زمینه روش های
آموزشی بحث گروهی پرسش و پاسخ اکتشاف و حل مساله پیشنهاد می شود.
 بررسی دیدگاهها و راهکارهای ارائه شده از سوی صاحب نظران و اساتید دانشگاه در رشتههای مرتبط با محیط هاییادگیری و کارایی در جهت از بین بردن شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب.
این مقاله برگرفته شده از پژوهشی تحت عنوان ارائه الگویی برای ارتقای مهارتهای تفکر انتقادی دانشآموزان در
انواع محیطهای یادگیر ی با حمایت مالی اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان می باشد.

منابع فارسی
ابراهیم زاده ،ح .افراسیابی ،م .)1395( .تأثیر معماری پایدار در محیطهای آموزشی در شیروان ،اجالس ملی یافتههای نوین
پژوهشی و آموزشی عمران ،معماری شهرسازی و محیط زیست ایران ،تهران ،دبیرخانه دائمی همایش.
احمدبیگی ،فاطمه؛ احقر ،قدسی؛ ایمانی نائنی ،محسن ( ،)1398طراحی و اعتباریابی الگوی تفکر انتقادی و اثربخشی آن بر
یادگیری مشارکتی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،رهیافتی نو در مدیریت آموزشی287- :)2( 10 ،
.308
بازرگان هرندی ،عباس ( ،)1398مقدمهای بر روشهای تحقیق کیفی و آمیخته :رویکردهای متداول در علوم رفتاری ،چاپ
چهارم ،تهران :دیدار.
باقری ،محمد و عظمتی ،حمیدرضا ( .)1390فضای کالبدی به مثابه برنامه درسی (پرورش خالقیت کودکان در محیط
مدرسه) ،فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران ،سال ششم ،شماره  ،22صص .184-163
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بان صفت ،ح .ساالران ،ا .اشرفی ،ح .بررسی تأثیر حس مکان بر دانشآموزان در مدارس زیست محیطی ،پنجمین اجالس
بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی ،تهران ،دبیرخانه دائمی همایش.1394 ،
بدری گرگری ،رحیم؛ آذر بخش ،مسلم؛ تقی زاده ،محسن ( ،)1393تأثیر آموزش مستقیم مهارتهای تفکر با مدل هالپرن
بر مهارت تفکر انتقادی دانش آموزان مقطع متوسطه ،فصلنامه نوآوریهای آموزشی.45-58 :)52( 13 ،
بمانیان ،محمدرضا و محمودینژاد ،هادی ( .)1387تحقیقی در سنجش عوامل اثرگذار بر احساس امنیت شهری ،نمونه
موردی :کرمان ،فصلنامه مدیریت شهری ،سال  ،6شماره .3
بیجنوند ،فرامرز؛ سبحانینژاد ،مهدی؛ نیك آذین ،امیر؛ محمدی پویا ،سهراب ( ،)1393بررسی رابطه مهارت تفکر انتقادی با
کیفیت زندگی ،سالمت روان ،مقبولیت اجتماعی و قدردانی دانشجویان پزشکی ،روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار)،
.60-49 :)11( 21
پیاب ،دلشاد؛ مهدیزاده ،حسین؛ اسالم پناه ،مریم ( ،)1390تأثیر نقشههای مفهومی طراحی شده به وسیله رایانه بر میزان
یادگیری ،یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ،فناوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی.115-140 :)2( 2 ،
خاکی ،غالمرضا ( ،)1390روش تحقیق با رویکرد پایاننامهنویسی ،تهران :بازتاب.
خاکی ،غالمرضا ( ،)1394روش تحقیق در مدیریت ،چاپ سوم ،تهران :مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد.
خداشناس ،ح .تأثیر روانشناسی محیطی بر معماری داخلی فضاهای آموزشی ،سومین همایش ملی معماری داخلی و
دکوراسیون ،اصفهان ،موسسه آموزش عالی دانش پژوهان.1392 ،
خسروجردی ،نرجس و محمودی ،مسعود ( .)1393مدرسه ،خانهای امن برای زندگی کردن و زندگی آموختن .همایش ملی
معماری -شهرسازی توسعه پایدار با محوریت خوانش هویت ایرانی اسالمی ،مشهد.
شعبانی ،حسن ( ،)1378تأثیر روش حل مسأله بصورت گروهی بر روی تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پایه
چهارم ابتدایی شهر تهران ،رساله دکتری ،دانشگاه تربیت مدرس.
شعبانی ،حسن ( ،)1389مهارتهای آموزشی و پرورشی (روشها و فنون تدریس) ،چاپ بیست و سوم ،تهران :انتشارات
سمت.
فتحی آذر ،اسکندر؛ ادیب ،یوسف؛ هاشمی ،تورج؛ بدری گرگری ،رحیم؛ غریبی ،حسن ( ،)1392اثربخشی آموزش
راهبردهای تفکر بر تفکر انتقادی دانش آموزان ،فصلنامه نوین روانشناختی.42-60 :)74( 8 ،
مایرز ،چت ( ،)1386آموزش تفکر انتقادی ،ترجمه خدایار ابیلی ،چاپ دوازدهم ،تهران :سمت.
میرزابیگی ،علی ( .)1390نقش هنر در آموزش و پرورش و بهداشت روانی کودکان ،تهران :انتشارات مدرسه.
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، مدیریت بهبود کیفیت فرایند یاددهی یادگیری تأثیر عوامل محیطی بر آموزش. ك، خواجه پور فیروزآبادی. ا،هاشمی
.1393 ، مرکز همایشهای علمی همایش نگار، شیراز،دومین اجالس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
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