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چکيده
آموزش تفکر انتقادی به انگيزه برای یادگيری ،کسب مهارتهای حل مسأله ،تصميمگيری ،استدالل و افزایش مهارتهای
شناختی منجر میشود و پژوهشهاپژوهشها نشان میدهد تفکر انتقادی را میتوان با تمرین و آموزش ارتقا داد .بنابراین ،با توجه
به نقش اساسی شيوههای آموزشی هدف ،این پژوهش مقایسه اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بهروش چرخه کارپلوس و تمثيل به
دانشآموزان بود .روش پژوهش نيمهآزمایشی با طرح پيشآزمون و پسآزمون ،با استفاده از گروههای کنترل با انتخاب تصادفی
بود .همچنين ،طرح پژوهش دارای دو گروه آزمایش ( -1گروه آموزش چرخه کارپلوس؛  -3گروه آموزش تمثيل) و یك گروه
کنترل بود .جامعه آماری پژوهش شامل کليه دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهرستان سقز ( 021نفر) در سال  1231بود.
شيوه نمونهگيری پژوهش خوشهای چندمرحلهای بود؛ بدین صورت که از ميان نواحی دوگانه شهر سقز بهطور تصادفی ناحيه یك
انتخاب شد و سپس بر اساس فهرست موجود در ناحيه یك ،از ميان مدارس دولتی این ناحيه ،دو مدرسه و از ميان دانشآموزان
پایه سوم این مدارس تعداد  01نفر انتخاب و سپس به روش جایگزینی تصادفی به دو گروه آزمایش و یك گروه کنترل تقسيم
شدند .دادههای پژوهش با پرسشنامه تفکر انتقادی کاليفرنيا فرم « ب » بهدست آمد و برای تحليل دادهها از ميانگين ،انحراف معيار
و تحليل کوواریانس چندمتغيره استفاده شد .یافتهها نشان داد آموزش تفکر انتقادی بهشيوه تمثيل و چرخه کارپلوس مهارت تحليل
انتقادی ،ارزیابی انتقادی ،استنتاج انتقادی ،قياس انتقادی و مهارت استقرا را بهبود میبخشد ()P<1/11؛ اما بين اثربخشی آموزش
تفکر انتقادی بهشيوه تمثيل و چرخه کارپلوس تفاوت معنیداری وجود نداشت .همچنين ،نتایج نشان داد که تقریباً آموزش بهشيوه
فنّ تمثيل از آموزش بهشيوه چرخه کارپلوس مؤثرتر است .بنابراین ،برای کمك به دانشآموزان به منظور اینکه چگونه آموختن را
بياموزند و به مهارتهای تفکر انتقادی ،همچون :ا ستنتاج ،ارزشيابی ،قياس ،استقرا و تحليل دست یابند ،میتوان از روشهای
جدید تدریس مانند شيوه تمثيل و چرخه کارپلوس استفاده کرد.

واژههای کليدی :آموزش تفکر انتقادی ،تمثيل ،چرخه کارپلوس و فرایندهای شناختی.
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مقدمه
تفکر انتقادی از ممتازترین و در عين حال ،از پيچيدهترین تواناییهای آدمی است .تفکرانتقادی،
تفکری است مستدل و منطقی در جهت بررسی و تجدیدنظر در عقاید ،نظرها ،اعمال و تصميمگيری
در باره آنها بر مبنای دالیل و شواهد مؤید آنها و نتایج درست و منطقی که پيامد آنهاست (هاشميان
نژاد.)1281،
علیرغم اجماع متخصصان و دانشمندان درباره اهميت توجه به تفکر انتقادی و پرورش تفکر
انتقادی ،آراء متنوعی ارائه شده است (وسيك .)3113 ،1یکی از علتها آن است که تفکر انتقادی
مفهومی پيچيده است و دارای فعاليت و فرایند ذهنی پيچيدهای نيز هست .بنابراین ،توصيف و
اندازهگيری آن براحتی امکانپذیر نيست (ویلگز و مك کانل .)3118 ،3تفکر انتقادی بهمعنی فرایند
نظمدادن فکورانه ،مفهومیسازی فعاالنه و ماهرانه ،کاربست ،تحليل ،ترکيب و ارزیابی اطالعات
گردآوری شده ،یا توليدشده بهوسيله مشاهده ،تجربه ،تأمل و استدالل ارتباطات بهعنوان راهنما برای
نظر و عمل تعریف شده است (اسنایدر 2و همکاران.)3113 ،
کونرلی )3110( 4معتقد است اگر دانشآموزان از مهارتهای تفکر انتقادی استفاده کنند،
دیدگاههای ژرف ،واضح و روشنی کسب میکنند ،نسبت به رویدادها عالقهمند میشوند ،روش
قابل قبولی را برمیگزینند و منصفانه رفتار میکنند(عالئی ،فتحی آذر و عبداللهی .)1233 ،برطبق
دیدگاه هالپرن )3110( 1تفکر انتقادی استفاده از مهارتهای شناختی است که احتمال نتایج مطلوب
را افزایش میدهد و از آن برای توصيف تفکری که هدفمند و مبتنی بر هدایت است ،استفاده
میشود .در اینجا هدف ،شامل حلّ مسأله ،استنتاج ،فرمولبندی ،برآورد احتماالت و تصميمگيری
است .برادلی 0تفکر انتقادی را مجموعهای از مهارتهای شناختی؛ مانند :شناسایی مباحث محوری و
مفروضات ،ارزیابی رویداد و استنباط نتيجه تعریف میکند (استاپنيسکی 0و همکاران.)3118 ،
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واتسون وگليزر )1381( 1میگویند تفکر انتقادی ،آميزهای از دانش ،نگرش و رفتار در هر فرد
است ،و توانایی تفکر انتقادی را پنج مهارت -1 :استنباط؛  -3شناسایی؛  -2استنتاج؛  - 4تعبير و
تفسير؛ و  -1ارزشيابی استداللهای منطقی میدانند .آنها معتقدند توانایی تفکر انتقادی ،پردازش و
ارزشيابی اطالعات پيشين با اطالعات جدید و پيامد حاصل تلفيق استدالل قياسی و استقرایی با فرایند
حلّ مسأله است .با آنکه بسياری از متخصصان بر این باورند که هدف اساسی تعليم و تربيت باید
تربيت انسان متفکر باشد ،نتایج پژوهشهاپژوهشها نشان میدهد که بيشتر فارغالتحصيالن فاقد
مهارتهای شناختی تفکر انتقادی هستند (شعبانی.)1283،
وانگلدر )3113( 3مینویسد« :تفکر انتقادی را میتوان با تمرین و آموزش ارتقا داد» .آموزش
تفکر انتقادی ممکن است تکنولوژییی را در آینده پدید آورد که سر وکارش به جای تخریب،
بيشتر با سالمسازی باشد .همچنين ،آموزش تفکر انتقادی به انگيزه جهت یادگيری ،کسب مهارت
های حل مساله ،تصميم گيری ،استدالل و باال بردن سطح مهارت های شناختی منجر میشود
(استونر .)1333 ،2در سالهای اخير ،پژوهشها نشان داده که تفکر انتقادی قابل آموزش است.
جاکوب )3111( 4پژوهشی با عنوان ارزیابی مهارتهای تفکر انتقادی انجام داد .در این پژوهش ،به
بررسی پيشرفت مهارتهای تفکر انتقادی دانشجویان سال اول ریاضيات پرداخته شد و نتایج نشان
داد که بهبودی اندك در مهارتهای تفکر انتقادی بهوجود آمده است.
مانگانا و چابلی ) 3111( 1تأثير روش بازاندیشی به صورت کارگروهی را بر تفکر انتقادی معلمان
بررسی کردند و نتایج نشان داد که آموزش تفکر به صورت کارگروهی بر افزایش خود تفکر و
باالبردن سطح مهارتهای شناختی مؤثر است.نظر به اینکه تعداد مدلهای مناسب برای آموزش
تفکر انتقادی بسيار کم است و روشهای سنتی بهجای قوای تفکر انتقادی ،بر یادآوری اطالعات
تأکيد دارند ،این امر باعث شده که دانشآموزان تكبعدی به مسائل توجه کنند و هنگام آموزش
سؤال نکنند و در مهارتهای تفکر انتقادی آنها تغييری ایجاد نشود؛ یعنی در طبقهبندی و استدالل
منطقی و نتيجهگيریهای خود ناتوان باشند .هدف از آموزش ،تربيت افرادی است که بتوانند در
جهانی که بهطور روزافزون در حال تحول و پيچيدهترشدن است ،هوشمندانه زندگی کنند؛
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بنابراین ،برای دستيابی به این هدف باید بر راهبردهای یاددهی و یادگيری تمرکز کرد (ادلی و
سيلمن3113 ،1؛ بهنقل از:کریمی ،نيلی ،ميرشاه جعفری و شرفی .)1232 ،از جمله این راهبردها که
در سالهای اخير در محافل علمی بيشتر استفاده شدهاند ،میتوان به چرخه کارپلوس 3و تمثيل 2اشاره
کرد (ابيلی.)1280 ،
کارپلوس و همکارانش روشهای بهکارگيری نظریههای پياژه 4در خصوص انتقال از سطوح
فکری عينی به انتزاعی را درکالسهای درس خود آزمودند .نتيجه آزمایشهای آنها یك چرخه
یادگيری سه مرحله ای بود که کشف مطالب و معرفی مفاهيم جدید را درهم ادغام
میکرد(کارپلوس .)1308 ،هدف چرخه یادگيری این بود که شاگردان را در کشف آزمایشها و
یا مسایل مربوط به رشته تحصيلیشان درگيرکند ،کنجکاوی آنها را برانگيزد و بدین وسيله آنها را به
سطوح انتزاعی افکار هدایت کند.
چرخه کارپلوس شامل سه مرحله کشف مطالب ،ابتکار و ابداع مفاهيم و کاربرد است .مرحله
اول کشف مطالب است .پيش از شروع کشف ،معلم باید مفاهيم یا اصول اساسی و مهم مورد
آموزش را بوضوح مشخص کند .سپس باید با دقت مطالب و مواردی را که به مفاهيم مربوط است
و شاگردان با آنها نسبتا آشنایی دارند ،انتخاب کند .شاگردان با این مواد کار را آغاز و درباره
اکتشاف خود با شاگردان دیگر و معلم بحث میکنند .مهمترین جنبه این قسمت ،ایجاد فضایی است
که درآن بازجویی و پرسش رقابتی طبيعی را برای ساختار فکری شاگردان ممکن میسازد و بدین
وسيله عدم تعادل الزم را برای تغيير و تحول ایجاد می کند .مرحله دوم ابتکار و ابداع مفاهيم است.
در این مرحله ،معلم به شاگرد کمك میکند تا از کنشهای متقابل خود با مطالب و پرسشهای
ناشی از آن به منزله نقطه شروعی برای معرفی کليات ،اصول یا مفاهيمی که به کشفيات اوليه مفهوم
میبخشند ،استفاده کند .طی این فرایند ،شاگردان بتدریج به درك امور انتزاعی در چهارچوبی
پرمعنا هدایت میشوند .این بخش چرخه یادگيری معموالً چالشبرانگيزترین بخش برای معلمان
است .در مرحله پایانی چرخه یادگيری که دوره کاربرد مفاهيم ناميده میشود؛ شاگردان مفاهيم،

1- Adali & Silman
2- Karplus Cycle
3- metaphor
4- Piaget

مقایسه اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بهشيوه تمثيل و چرخه کارپلوس بر81/ ...

اصول وکليات تنظيم شده را درکار خود با رشته مطالبی جدید بهکار میبرند .هدف این مرحله
تقویت ساختارهای فکری تازه پرورش یافته است (ابيلی.)1280 ،
متخصصان شناختی به ما میگویند که دانشآموزان نيازمند برقراری ارتباط مفاهيم جدید با
کشفيات جدیدشان و همچنين ،نيازمند جایگزینی نظریات جدید در چهارچوب مفاهيم یادگيری
خود هستند؛ بنابراین ،اکتشاف پدیدههای جدید پيش از طرحریزی آنها برای یادگيری ،امری حياتی
است .پژوهشگران دریافتهاند زمانی که دانشآموزان در آموزش هر سه مرحله چرخه یادگيری را
طی کنند ،برایشان مفيد خواهد بود (بوالرد و فيلدر .)3110 ،1
آبرامی ) 3118( 3دریافت که هر سه مرحله چرخه یادگيری به یك اندازه مهم و مفيد هستند .وی
همچنين ،در بررسی درس علوم دریافت که معرفی مفاهيم بهدنبال اکتشاف میآید و تنها در این
صورت است که دانشآموزان یادگيری بهتری خواهند داشت و معرفی مفاهيم پس از اکتشاف به
دانشآموزان کمك میکند که مفاهيم جدید را با تجربيات قبلی خود ارتباط دهند.
عالوه برچرخه کارپلوس ،شيوه تمثيل نيز در افزایش تفکر انتقادی مؤثر است .با بهکارگيری
تمثيل برخی از مفاهيم به گروه دیگری از مفاهيم عينیتر تبدیل میشوند یا تغيير شکل میدهند .این
چهارچوب جدید ،امکان ارزشيابی مجدد تفکر موجود ما در خصوص مفهوم اوليه را فراهم
میسازد .تاروپودهای فکری ،عاطفی ،ذهنی و حوادث اجتماعی که در تمثيلها بههم پيوستهاند ،فرد
را در مشکالت شخصیاش راهنمایی میکنند.
تمثيل به استعاره ،قصههای کوتاه و حکایات نيز اطالق میشود .در زبان فارسی ،استعاره با تمثيل
متفاوت است؛ هرچند خویشاوندی نزدیکی بين آنها وجود دارد .در واقع ،تمثيلها داستانهای
آموزشیاندکه به صورت غيرمستقيم؛ اما با قدرت ،معانی متفاوتی را برای بازسازی تجارب فرد و
ارائه نگاهی نو از چشماندازی غيرمنتظره یا غيرعادی ارائه میکنند (اوون.)3111 ، 2
در پارهای از موارد ،انسان هنگام رویارویی با یك مشکل ،بهجای فکرکردن به راههای جدیدی
که پيش از این وجود نداشته یا بهکار گرفته نشدهاند ،میتواند از راهحلهایی که برای مسائل مشابه
یا مسایلی که بهنحوی با مسأله پيشرو وجه مشترکی دارند ،استفاده کند .در چنين حالتی ،فرد
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بهجای استفاده از قدرت تفکر ،از تمثيل کمك میگيرد .در بيشتر متون تفکر ،از تفکر استعاری یا
تمثيلی بهعنوان بخشی از تفکر یاد میشود؛ اما نظر به اهميت روزافزون این مقوله و اقبالی که
اندیشمندان و صاحبنظران در چند سال اخير به این نوع تفکر داشتهاند ،به تفکر تمثيلی بهعنوان یك
نوع مستقل تفکر اشاره میشود (پاول و الدر.)3110 ،1
هنگامی که یك تمثيل گفته میشود ،موضوع شکل میگيرد ،مسائل گوناگون آشکار میشود و
شخصيتها و اشيای قصه با افکار ،هيجانها و رفتارهای خاص پاسخ میدهند .هنگامی که یك
کودك به قصه گوش فرامیدهد ،ممکن است با یك شخصيت یا یك موضوع و یك حادثه در
قصه همانندسازی کند و در نتيجه ،همانندسازی را به زندگی خود فرافکنی کند .عالیق وی به افکار،
احساس و رفتارهای شخصيت های قصه به او اجازه میدهد تا در تجربههای شخصيتهای قصه
سهيم شود و باورها ،افکار و تجارب هيجانی این شخصيتها را به خود فرافکنی کند و در نتيجه،
میتواند به شکل فرافکنانه بر پریشانیهای هيجانی خود کار کند (ویلر.)3111 ،
پياژه ( )1302و سایر نظریهپردازان رشد معتقدند که کليد همخوانی ،ارتباط دادن یادگيری جدید
با دانش پيشين است .هدایت موفقيت آميز شاگردان از عمليات عينی و ساختارهای فکری ساده به
شيوههای تفکر انتزاعیتر ،هميشه با تکيهکردن بر تجربيات گذشته و ساختارهای فکری موجود
شروع میشود؛ بهعبارتی دیگر ،یادگيری از تمثيل ناشی میشود .در واقع ،برخی از دانشمندان
شناختی معتقدند که استدالل از راه تمثيل ،اساس رشد مهارتهای تفکر انتقادی است
(هانت .) 1383،3احتماال هيچ راهی بهتر از استفاده از یك تمثيل درست برای حيات بخشيدن به یك
مفهوم انتزاعی (تفکر انتقادی) و قابل وصول کردن آن برای شاگردان وجود ندارد (هلمبرگ،2
.)1383
الکوف 4و جانسون ( )3111در تئوری خود معتقدند تمثيل ساختاری مفهومی است که در آن
مجموعهای از تجربيات در قالب معانی دیگری طرحریزی می شود و این ساختار به شکل
سيستماتيك در قالب یك الگوی زبانی طرحریزی میشود .در اینجا تمثيل نتيجه مستقيم تجسم
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شناختی است .پس تمثيل ،ساختاری مفهومی است که بهشکل هدفمند نقش انتقال مفاهيم را بر عهده
دارد و در واقع ،حرکت از سمت تاریکی به سمت روشنایی است (اسميت.)3110 ،
تمثيل ،ساختاری بنيادین است که بهشکل مفهومی ،معنایی را به ذهن آدمی متبادر میسازد و
نهایتا آن را به عمل تبدیل میکند .تمثيلها اغلب به شکل آشکار و بهعنوان یك الگوی زبانی در هر
زبان مرتبط با آن ،از یك معنا سرچشمه میگيرند که از آن برای توصيف مفهومی هدفمند بهره
گرفته میشود .هر نوع تمثيلی دارای برخی از جنبههای مفهومی مشترك با سایر مفاهيم است.
تمثيلهای داستانی میتوانند بهشکلی خالق مفاهيم آشکار را دوباره بازسازی و جنبههای پنهان آنها
را برجسته کنند وبرای انجام این کار از تمثيل های مشترکی بهره میبرند .به هرحال ،به علت حضور
همهجانبه تمثيل ،مفاهيم تمثيلی میتوانند در شکل نقادانه خود بسختی آزمون شوند؛ حتی اگر ما این
مفاهيم را در نخستين مکان داستان بيان کنيم (جيورجيس.)3118 ،1
میتوان گفت تمثيلها بهنوعی شرایط ذهنی و اجتماعی کودکان را بازسازی میکنند .به
عبارتی ،نيروی تمثيل در این است که میتواند دنيایی احتمالی را بهعنوان موضوع کاوش فکری
کودك بيافریند(فيشر .)3110 ،بوردین )3110( 3در پژوهش خود نشان داد که برای ارتقای سيستم
آموزشی در مدارس باید مهارتهای تفکر انتقادی آموزش داده شود .وی همچنين ،در یافتههای
خود به این نتيجه رسيد که بهترین شيوه آموزش برای نهادینه کردن تفکر انتقادی ،آموزش به شيوه
تمثيل است.
با توجه به اینکه تاکنون درآموزش تفکر انتقادی و تأثير آن بر بهبود مهارتهای تفکر انتقادی،
چهارچوبی مدون و منظم در بحث آموزش مطرح نبوده است و بيشتر معلمان از همان روشهای
قدیم و سنتی که خود یادگرفته اند ،مطالب را آموزش میدهند و ميزان پيشرفت تفکر دانشآموزان
را در حد یادآوری مطالب نگه میدارند و آنها را به سطح پردازش و ارزشيابی و فرضيه سازی تفکر
نمیرسانند ،برای اینکه به دانشآموزان کمك کنيم تا بيندیشند و به مهارتهای تفکر انتقادی،
همچون :استدالل ،ارزشيابی و تحليل برسند ،الزم است از روشهای جدید برای تدریس و از موادی
که به یاری آنها آموزش تفکر را در هر کالس یا جامعه تحقق میبخشدد ،استفاده کنيم (فيشر،2
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 .)1288بنابراین ،هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بهروش چرخه کارپلوس
و تمثيل بر بهبود مهارتهای تفکر انتقادی دانشآموزان است .بر این اساس ،فرضيههای پژوهش
عبارتند از:
 -1آموزش تفکر انتقادی بهشيوه تمثيل و شيوه چرخه کارپلوس ،مهارتهای تفکر انتقادی
دانشآموزان را بهبود میبخشد.
 -3آموزش تفکر انتقادی بهشيوه تمثيل و چرخه کارپلوس ،بر توانایی تحليل انتقادی ،ارزیابی
انتقادی ،استنتاج انتقادی ،قياس انتقادی و استقرایی دانشآموزان اثر مثبت دارد.

روش
روش پژوهش نيمهآزمایشی با بهکارگيری پيشآزمون و پسآزمون ،با استفاده از گروههای
کنترل با انتخاب تصادفی است .طرح پژوهش دارای دو گروه آزمایش ( -1گروه آموزش چرخه
کارپلوس؛  -3گروه آموزش تمثيل) و یك گروه کنترل است .جامعه آماری پژوهش شامل کليه
دانشآموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهرستان سقز ( 021نفر) در سال  1231بود .حجم نمونه در
این پژوهش  01نفر بود و نظر بهاینکه در پژوهشهای آماری وجود حداقل  11نفر برای هر گروه
الزامی است (دالور)1284 ،؛ در این پژوهش آزمودنیها پس از انتخاب در گروه های آزمایش(31
نفر) و کنترل( 31نفر) بهطور تصادفی جایگزین شدند .شيوه نمونهگيری در این پژوهش خوشهای
چند مرحلهای بود؛ بدین ترتيب که از ميان نواحی دوگانه شهر سقز بهصورت تصادفی ،ناحيه یك
انتخاب شد .سپس بر اساس ليست موجود در اداره آموزش و پرورش ناحيه یك ،از ميان مدارس
راهنمایی دولتی روزانه این ناحيه ،دو مدرسه و از ميان دانشآموزان پایه سوم این مدارس تعداد 01
نفر انتخاب و سپس به روش جایگزینی تصادفی به دو گروه آزمایش و یك گروه کنترل تقسيم
شدند .پس از انتخاب گروهها ،از هر سه گروه پيشآزمون گرفتهشد .شرکتکنندگان در گروه
آزمایشی تمثيل 31نفر از مدرسه معراج بودند که  2نفر از آنان در ضمن آموزش ترك تحصيل
کرده و یك نفر هم در پسآزمون حضور نيافت .بنابراین ،در مجموع  10نفر در این گروه حضور
قطعی یافتند .شرکتکنندگان در گروه آزمایشی چرخه کارپلوس  31نفر از مدرسه راهيان نور
بودند که  4نفر از آنان پس از دو جلسه آموزش با ادامه جلسات موافق نبودند و انصراف دادند.
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درگروه کنترل نيز  10نفر از مدرسه معراج حضور پيدا کردند.در هر دو گروه آزمایش ،مربی
آموزشدهنده خود محقق بود .درآغاز از همه گروهها (دو گروه آزمایشی و گروه کنترل)
پيشآزمون (پرسشنامه تفکر انتقادی) گرفتهشد .برای گروه آزمایشی اول آموزش به روش تمثيل در
13جلسه  31دقيقهای ،هفتهای یك جلسه بود و برای گروه آزمایشی دوم آموزش بهروش چرخه
کارپلوس از  4درس پایانی درس علوم (انسان و حرکت ،نوجوانی و بلوغ ،توليد مثل،آدمی و محيط
زیست) به مدت 13جلسه  31دقيقهای ،هفتهای یك جلسه بود.
خالصه محتوای جلسات آموزش چرخه کارپلوس:
جلسه اول :در جلسه نخست ضمن معارفه و آشنایی با دانشآموزان از آنها برای قبول شرکت در
تحقيق قدردانی شد و در ادامه ،با استفاده از پرسشنامه تفکر انتقادی و طبق دستورالعمل پيشآزمون
گرفتهشد.
جلسه دوم :مرحله اول چرخه کارپلوس کشف مطالب است؛ لذا این مفهوم در قالب یکی از
فصلهای درس علوم ( فصل  :11انسان و حرکت) به شکل زیر اجرا شد :مثال ساده در علوم ممکن
است بسط و توسعه مفهوم «ماهيچه و استخوان» باشد .شاگردان توسط محقق کنشهای متقابل
استخوان ،غضروف ،مفصل و ماهيچه ،نورون و دستگاه عصبی را در یك اسکلت انسانی (موالژ)
مشاهده کردند و براساس این مشاهدات ،پرسشهای مشابه پرسشهای زیر را مطرح خواهند کرد:
«رشد استخوان چگونه است؟» محقق شاگردان را تشویق خواهد کرد که رابطه ميان دستگاه عصبی
و سيستم ماهيچهای را معرفی کنند .در این مرحله از کشف ،شاگردان تشویق میشوند که براساس
مشاهدات خود اطالعاتی را جمعآوری کنند.
جلسه سوم :در مرحله ابتکار و ابداع ،از شاگردان خواسته شد درباره کنش متقابل سيستم حرکتی
انسان فرضيههایی بسازند و محقق میتواند به شاگردان کمك کند تا رابطه ميان متغيرهای گوناگون
عصب ،ماهيچه و استخوان را دریابند .لذا وقتی که مفهوم کلی؛ یعنی انسان و حرکت ابداع شد
شاگردان میتوانند به توسعه و بسط مفاهيم مربوطه ادامه دهند.
جلسه چهارم :در مرحله کاربردی از شاگردان خواسته می شود که تجربيات تازه کشف شده
خود در مورد دردهای مفصلی و استخوانی و شکستگی را نيز دریابند.
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جلسه پنجم :در مرحله اکتشاف ،فصل نوجوانی و بلوغ مدّنظر بود که در مورد بسط و توسعه
مفاهيم بلوغ است و شاگردان توسط محقق به کنشهای متقابل رشد ،بلوغ و تغييرات جنسی می
پردازند .براساس این بحث وگفتگو پرسشهایی درزمينه علل تغييرات عاطفی و رفتاری در نوجوانی
بهوجود آمد و دانشآموزان در این مرحله اطالعاتی را کشف و جمعآوری میکنند.
جلسه ششم :در مرحله ابتکار و ابداع مفاهيم از دانشآموزان خواسته میشود که درزمينه
کنشهای متقابل ميان بلوغ و رشد جسمی و روحی و تأثيرات آن بر نوجوانی فرضياتی بسازند و
معلم در این مرحله به دانشآموزان کمك میکند تا رابطه ميان بلوغ ،رشد ،تغييرات جنسی،
تغييرات عاطفی و رفتارها را دریابند .وقتی که یك مفهوم کلی در زمينه بلوغ و نوجوانی ابداع شد،
شاگردان می توانند با بحث و گفتگو و ارائه فرضيههای درست و نادرست به توسعه و بسط مفاهيم
مربوطه ادامه دهند.
جلسه هفتم :در مرحله کاربردی ،از شاگردان خواسته میشود تجربيات کشفشده خود را
درباره علل دمدمی مزاج بودن ،پرخاشگری ،بیحوصله بودن و احساس تماشاگرخيالی بودن را نيز
بيان کنند.
جلسه هشتم :در مرحله اکتشاف فصل توليد مثل به بسط و توسعه مفاهيم توليد مثل پرداخته
میشود و شاگردان توسط محقق به شکل گروهی به بحث وگفتگو درباره اصطالحات زیر
میپردازند :توليد مثل غيرجنسی (رویشی ،هاگزایی) توليد مثل جنسی ،توليد مثل جنسی درگياهان
گلدار ،توليد مثل جنسی در جانوران و توليد مثل در انسان .دانشآموزان در این مرحله نيز اطالعاتی
را کشف و جمعآوری میکنند.
جلسه نهم :در مرحله ابتکار و ابداع مفاهيم ،از دانشآموزان خواسته میشود درزمينه توليد مثل
غيرجنسی و جنسی ،فرضياتی را بسازند و محقق در این مرحله به دانشآموزان کمك میکند که
رابطه ميان بلوغ و توليد مثل را دریابند و هنگامی که یك مفهوم کلی درزمينه توليد مثل ابداع شد،
شاگردان می توانند با بحث و گفتگو و ارائه فرضيات ،به توسعه و بسط مفاهيم مربوطه ادامه دهند .در
مرحله کاربردی از شاگردان خواسته میشود تجربيات کشفشده خود را درخصوص درك توالی
و بقای نسل ،بيان کنند.
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جلسه دهم :در مرحله اکتشاف فصل آدمی و محيط زیست به بسط و توسعه مفاهيم منابع طبيعی
و محيط زیست پرداخته میشود و شاگردان توسط محقق به شکل گروهی ،پس از توضيحات محقق
به بحث وگفتگو میپردازند و براساس این بحث وگفتگو ،دانشآموزان در این مرحله اطالعاتی را
جمع آوری وکشف میکنند.
جلسه یازدهم :در مرحله ابتکار و ابداع مفاهيم ،از دانشآموزان خواسته میشود در زمينه آدمی
و محيط زیست و علت باران اسيدی و آلودگی هوا فرضياتی بسازند و سپس توسط محقق به
دانشآموزان کمك میشود تا رابطه ميان آلودگی هوا و باران اسيدی را دریابند و وقتی که یك
مفهوم کلی در زمينه انسان و تأثير آن بر محيط زیست ابداع شد ،شاگردان خواهند توانست با بحث
وگفتگو و ارائه فرضيات درست و ا شتباه و اصالح آن توسط محقق ،به بسط و توسعه مفاهيم ادامه
دهند .در مرحله کاربردی ،از شاگردان خواسته میشود که تجربيات کشف شده خود را درمورد
نحوه تأثيرگذاری انسان در تغيير طبيعت و آلودگی هوا را بيان کنند.
جلسه دوازدهم :پس از اتمام جلسات آموزشی ،در این جلسه از کليه گروههای آزمایش وکنترل
پسآزمون گرفته میشود .شایان ذکر است که پنج عامل مهارتهای تفکر انتقادی (تحليل ،استنباط،
ارزشيابی ،قياس و استقرا) درآموزش سهمرحلهای چرخه کارپلوس قرار میگيرد .در مرحله اکتشاف
چرخه کارپلوس دانشآموزان به قياس و استقرا ،در مرحله ابتکار و ابداع مفاهيم به تحليل و استنباط
و درمرحله کاربردی به ارزشيابی میپردازند.
خالصه محتوای جلسات آموزش روش تمثيل:
جلسه اول :ضمن معارفه وآشنایی با دانشآموزان ،از آنها برای قبول شرکت در پژوهش قدردانی
میشود و در ادامه ،به توزیع پرسشنامه تفکر انتقادی اقدام میشود و طبق دستورالعمل ،از
دانشآموزان پيش آزمون گرفته میشود.
جلسه دوم :داستان اول نقل خواهد شد (ناگه غروب کدامين ستاره؟) و در پایان این سؤالها از
گروهها پرسيده میشود .عينك تخيلی چه نام داشت؟ شاکيان قورباغه (سين) چه گروههایی بودند؟
نام جفت قورباغه(سين)چه بود؟
جلسه سوم :در این جلسه با آموزش داستانهای زیرقياس و استقرای انتقادی آموزش داده خواهد
شد .داستان دوم (هماندیشی) نقل میشود .این داستان به کلینگری ،جزئینگری توجه به مقدمات و
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پيامدها و تغيير زاویه دید تأکيد میکند و با این سؤالها همراه است :نام بردن مثالهایی از زندگی
فردی که با وقایع شهر قورباغه متناسب باشد .معنای این جمله به زبان ساده«:وسعت نادانی من بيشتر
از داناییام است».
جلسه چهارم :در این جلسه با آموزش داستانهای زیرقياس و استقرای انتقادی آموزش داده
میشود .داستانهای (تردید و دودلی) و (به آن بدی هم که فکر میکردم نبود) نقل میشود و سپس
این سؤالها از گروهها پرسيده میشود :چه عواملی باعث نارضایتی مجمع دانشمندان ،از رفتار
قورباغه (سين) شده بود؟ چرا قورباغه(سين) نمیخواست از راه آموزش (عشق به دانایی) ثروتمند
شود؟
جلسه پنجم :در این جلسه با آموزش داستانهای زیر تحليل انتقادی آموزش داده میشود.
داستانهای (احساسات ،زنگ تفریح عقل نيست) و (شب تاریك و بيم موج) نقل میشود و سپس
این سؤال از گروهها پرسيده میشود :آیا بهنظر شما بهکارگيری اصول چهارگانه (عينك تخيلی)
میتواند در زندگی روزمره ما مفيد باشد؟ و از آنها خواسته میشود چند نمونه از کاربردهای تفکر
انتقادی را در موقعيتهای زندگی روزمره ذکرکنند.
جلسه ششم :در این جلسه با آموزش داستانهای زیر استنباط انتقادی آموزش داده میشود.
داستانهای (پشت پرده توطئه) و(چه کسی از همه داناتر است؟) نقل میشود و ازگروهها در پایان
داستان پرسيده میشود :چرا قورباغه (سين) از شخصيت پخته متين و متعادل برخوردار نبود؟ چرا
قورباغه (کاف) پس از نخستين دفاعيه قورباغه (سين) تقاضای نشست اضطراری و مشورت با
دوستان را نمود؟ چرا قورباغه (سين) برخالف بسياری از طرفدارانش از اظهارات قورباغه (قاف)
ناراحت نشد و در ابتدای دفاعيهاش از وی تشکرکرد؟
جلسه هفتم :در این جلسه با آموزش داستانهای زیر استنباط انتقادی آموزش داده میشود.
داستانهای (واهلل که شهر بیتو مرا حبس میشود) و(قدمزدن در حاشيه حقيقت) نقل میشود و در
انتهای داستان از گروهها پرسيده میشود که :اگر از شما خواسته میشد باتوجه به محتوای دادگاه
رسيدگی به اتهام قورباغه (سين) نام جدیدی برای این داستان انتخاب کنيد ،چه نامی را پيشنهاد
میکردید؟ اگر قوباغه (سين) پيشنهاد فرار از زندان را میپذیرفت ،چه میشد؟
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جلسه هشتم :در این جلسه با آموزش داستانهای زیر تحليل انتقادی آموزش داده میشود.
داستانهای (در سرزمين قدکوتاهان) و (پشت هراتفاق اجتماعی یك ماجرای خانوادگی نهفته است)
نقل میشود و سؤال زیر ازگروه پرسيده میشود :اگر قرار باشد اصول چهارگانه (عينك تخيلی) را
در قالب شش اصل ،تنظيم کنيم ،به نظر شما بهتر است برخی از اصول را به دو شاخه تقسيم کنيم یا
اساسا عوامل جدیدی را مطرح کنيم؟
جلسه نهم :در این جلسه با آموزش داستان های زیر ارزشيابی انتقادی آموزش داده میشود.
داستان «من این عينك تخيلی را برای شما تجویز میکنم» نقل خواهد شد و در پایان داستان سؤال
زیر مطرح میشود :آیا قورباغه (سين) در تحليل واقعی دادرسی ،بدرستی از اصول عينك تخيلی
استفاده میکرد؟
جلسه دهم :در این جلسه با آموزش داستانهای زیر تحليل انتقادی آموزش داده میشود .داستان
«شما میتوانيد نه بگویيد) نقل میشود و این سؤال درپایان نقل داستان پرسيده میشود:آیا عملکرد
قورباغه (سين) در دادگاه متناسب با شخصيت و پيشينه او بود؟
جلسه یازدهم :در این جلسه با آموزش داستانهای زیر ارزشيابی انتقادی آموزش داده میشود.
داستانهای (سکوت جایز نيست) و (خودتان قضاوت کنيد) نقل میشود و در پایان نقل داستان،
سؤالهای زیر از گروهها پرسيده میشود :حقيقت چيست؟ معنی آن چيست؟ آیا میتوان آن را
اثبات کرد؟ چرا عدهای بهتر از دیگران فکر میکنند؟ می توانيد فکر نکنيد؟!
جلسه دوازدهم :پس از پایانیافتن جلسات آموزشی ،دراین جلسه از کليه گروههای آموزشی
وکنترل ،پسآزمون گرفته میشود.
پرسشنامه تفکر انتقادی کاليفرنيا :دادههای این پژوهش از راه پرسشنامه تفکر انتقادی کاليفرنيا 1فرم
«ب» بهدست آمد .این پرسشنامه یك آزمون توسعهیافته برای سنجش مهارتهای تفکر انتقادی
است .این آزمون  24سؤال دارد که  18پرسش آن چهارگزینهای و  10پرسش دیگر پنجگزینهای
است؛ آزمودنیها برای هر سؤال باید از ميان گزینهها یك گزینه را که بر اساس قضاوتشان بهترین
پاسخ است ،انتخاب کنند؛ برای هر پاسخ یك نمره به آزمودنی تعلق میگيرد .حداقل نمره تفکر
انتقادی صفر و حداکثر آن  24است .آزمون یادشده در پنج بعد مهارتهای شناختی تفکر انتقادی،
1- California Critical Thinking Test
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شامل :ارزیابی ( 14سؤال) ،قياس ( 10سؤال) ،استقرا ( 14سؤال) ،استنباط ( 11سؤال) و تحليل (3
سؤال) بود که برخی از سؤالها مربوط به چند مهارت است (فاشيون و فاشيون .)3110 ،این آزمون
برای نخستين بار در ایران توسط خليلی و سليمانی ( )1283ترجمه و هنجاریابی شده است.
خدامرادی و همکاران ( )1281برای تعيين پایایی آزمون از دو روش همسانی درونی و همسانی
بيرونی استفاده کردهاند .ضریب همبستگی درونی برای خرده آزمونهای تحليل (،)r=1/01
ارزشيابی ( ،)r=1/00استنباط ( ،)r=1/01استدالل استقرایی ( )r=1/00و استدالل قياسی ()r=1/01
بهدست آمده است و این نشان میدهد که خردهآزمونها با یکدیگر و همچنين ،با نمره کل آزمون
دارای همبستگی مثبت و معنی دار بوده ،آزمون از پایایی الزم برخوردار است.
در این پژوهش برای تجزیه و تحليل دادههای پژوهش از ميانگين ،انحراف معيار ،درصد ،تحليل
کوواریانس چند متغيره استفاده شد .سپس با استفاده از نرمافزار  spss16تجزیه و تحليل شد.

یافتهها
یافتهها نشان میدهد که نمره تفکر انتقادی در پيشآزمون بيشترین ميانگين مربوط به گروه
کارپلوس ( )8/11سپس گروه کنترل ( )8/28و تمثيل ( )0/88است .در پسآزمون بيشترین ميانگين
مربوط به گروه تمثيل ( )11/03سپس گروه کارپلوس()12/34و کنترل ( )8/13است .در هر دو
گروه آزمایش افزایش نسبی تفکر انتقادی وجود داشت که نشاندهنده کارایی آموزش به هر دو
روش است وگروه کنترل تفاوتی نسبت به پيشآزمون نداشت(جدول .)1
جدول  :1شاخصهای توصيفی نمره تفکر انتقادی در گروههای آزمایش و کنترل
پسآزمون

پيشآزمون
گروهها

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

تمثيل

10

0/88

1/30

10

11/03

4/33

کارپلوس

10

8/11

1/13

10

12/34

3/10

کنترل

10

8/28

1/33

10

8/13

3/10

کل

48

8/31

1/81

48

13/18

4/40
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فرضيه اول :آموزش تفکر انتقادی بهشيوه تمثيل و شيوه چرخه کارپلوس مهارتهای تفکر انتقادی
دانشآموزان را بهبود میبخشد .در این پژوهش نتایج آزمون تحليل کواریانس چندمتغيره نشان
میدهد (جدول  )3اثر اصلی گروههای آزمایشی تمثيل و کارپلوس در مقایسه با گروه کنترل ،بر
روی مهارتهای تفکر انتقادی معنی دار است (.) p<1/11
جدول  :3نتایج تحليل کوواریانس چندمتغيره آموزش تفکر انتقادی بهشيوه تمثيل و چرخه کارپلوس

شاخص

مقدار

F

درجه آزادی

P

اثر پيالیی

1/013

2/022

11

1/111

آموزش تفکر انتقادی با دو روش تمثيل و چرخه کارپلوس نشان میدهد تفاوت نمرات این دو
گروه  1/32است و تفاوت نمرات این دو گروه با یکدیگر معنیدار نيست ()p>1/11؛ اما تفاوت
نمرات روش تمثيل با گروه کنترل 0/32است و تفاوت نمرات این دو گروه با یکدیگر معنیدار
است ( .)p<1/11همچنين ،تفاوت نمرات روش کارپلوس با گروه کنترل  0نمره است و تفاوت
نمرات این دو گروه با یکدیگر معنیدار است ( .)p<1/11بنابراین ،آموزش تفکر انتقادی به شيوه
تمثيل و چرخه کارپلوس بر توانایی مهارتهای تفکر انتقادی دانشآموزان اثر مثبت دارد(جدول .)2
جدول  :2مقایسههای گروهی اثر آموزش تفکر انتقادی با دو روش تمثيل و کارپلوس بر فرایند های شناختی تحليل،
استنباط ،ارزشيابی ،استدالل استقرایی و استدالل قياسی
مقایسه گروهها
کارپلوس
تمثيل
کارپلوس

تفاوت ميانگين
1/32

خطای استاندارد
1/314

سطح معنیداری
1/10

کنترل

0/32

1/333

1/111

کنترل

0

1/314

1/111

فرضيه دوم :آموزش تفکر انتقادی بهشيوه تمثيل و چرخه کارپلوس بر توانایی تحليل انتقادی،
ارزیابی انتقادی ،استنتاج انتقادی ،قياس انتقادی و استقرای دانشآموزان اثر مثبت دارد .در این
پژوهش ،تحليل دادههای تأثير آموزش تفکر انتقادی بهروش تمثيل و چرخه کارپلوس در مهارت
تحليل گویای آن است که تفاوت نمرات گروه تمثيل با کنترل  3/03و گروه کارپلوس با کنترل
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 1/02است و تفاوت نمرات این دو گروه با یکدیگر معنیدار است ()p<1/11؛ در مهارت ارزشيابی
تفاوت نمرات گروه تمثيل با کنترل  3/10و گروه کارپلوس با کنترل  3/21است و تفاوت نمرات
این دو گروه با یکدیگر معنیدار است ()p<1/11؛ در مهارت استنباط تفاوت نمرات گروه تمثيل با
کنترل  1/28و گروه کارپلوس با کنترل  1/81است و تفاوت نمرات این دو گروه با یکدیگر
معنیدار است ()p<1/11؛ در مهارت قياس تفاوت نمرات گروه تمثيل با کنترل  2/31و گروه
کارپلوس با کنترل  3/30است و تفاوت نمرات این دو گروه با یکدیگر معنیدار است ( )p<1/11و
در مهارت استقرا تفاوت نمرات گروه تمثيل با کنترل  3/22و گروه کارپلوس با کنترل  3/08است و
تفاوت نمرات این دو گروه با یکدیگر معنیدار است( .)p<1/11بنابراین ،آموزش تفکر انتقادی
به شيوه تمثيل و چرخه کارپلوس بر توانایی تحليل انتقادی ،توانایی ارزشيابی ،توانایی استنباط،
مهارت قياس و مهارت استقرای دانشآموزان اثر مثبت دارند(جدول .)4
جدول  :4نتایج تحليل کوواریانس چندمتغيره گروههای آزمایش با کنترل بر خردهمهارتهای تفکر انتقادی
مهارت

تفاوت

خطای

مجموع

ميانگين

مقدار

سطح معنی

ميانگين

استاندارد

مجذورات

مجذورا

eta

داری

تمثيل

3/03

1/43

کارپلو
تمثيل
س

1/02
3/10

1/41
1/01

01/30

ت
11/38

1/114

کارپلو

3/21

1/01

84/20

13/11

1/280

1/111

تمثيل
س
کارپلو
تمثيل
س
کارپلو
تمثيل
س
کارپلو

1/28

1/40

1/81
2/31
3/30
3/22

1/43
1/00
1/01
1/01

38/18

4/18

1/201

1/111

118/83

11/11

1/438

1/111

3/08

1/01

08/12

3/02

1/213

1/111

اثربخشی آموزش

تحليل

کنترل

ارزشيابی

کنترل

استنباط

کنترل

قياس

کنترل

استقرا

کنترل

1/111

س

بحث و نتيجهگيری
یافتههای پژوهش نشان داد آموزش تفکر انتقادی بهشيوه فنّ تمثيل بر بهبود مهارت تحليل انتقادی،
مهارت ارزیابی انتقادی ،مهارت استنتاج انتقادی ،مهارت قياس انتقادی و استقرا اثر مثبت و
معنیداری دارد( .)P<1/11بنابراین ،نتایج این یافتهها از تأثير آموزش تفکر انتقادی بهشيوه فنّ تمثيل
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بر مهارت تحليل انتقادی با یافتههای (هاوس3111 ،1؛ بوردین 3110 ،و دورکی)3111 ،3؛ بر بهبود
مهارت ارزیابی انتقادی با یافتههای (بامر)3113 ،؛ بر بهبود مهارت استنتاج انتقادی با یافتههای (ویلر،
3111؛ بامر3113 ،؛ وان گلدر)3113 ،؛ بر بهبود مهارت قياس انتقادی با یافتههای (هاوس3111 ،؛
هالپرن3110 ،؛ دورکی )3111 ،و بر بهبود مهارت استقرای انتقادی با یافتههای (هلمبرگ)1383 ،
همخوان و هماهنگ است.
همچنين ،هاوس ( )3111پژوهشی با عنوان «مهارتهای تفکر انتقادی در کالسهای علوم رایانه»
بهروش تمثيل انجام داد .در این پژوهش از دو گروه دانشآموزان  3ساله پسر برای آموزش مفاهيم
علوم رایانهای از نمونههای گياهی (دانش ژنتيك و توالی شاخهها) به عنوان نمونههای تمثيلی استفاده
کردند؛ یعنی دانشآموزان را به سرزمينهای کشاورزی بردند و مستقيماً رشد و تکامل آنها را
مشاهده میکردند .نتایج پژوهشها نشان داد که دانشآموزان حس رقابتشان برای شرکت در
مباحثات بيشتر شده و دیدگاههایشان نيز بهبود یافته است؛ همچنين ،سخنان احساسی بمراتب کاهش
یافته که در نتيجه آموزش تمثيلی و بيدار کردن حس تفکر نقادانه (با بهرهگيری از رشد و نموّ
گياهان) دانشآموزان بود و نيز نتایج این پژوهش نشان داد که تمثيل در آموزش و بيدارکردن حسّ
نقادانه تفکر نقش حياتی داشته ،میتواند در حسّ واقعی زندگی و معنای منطقی رخدادهای محيط
پيرامون بسيار مؤثر باشد.
دورکی ( )3111پژوهشی با عنوان «آموزش به شيوه تمثيل و تأثير آن بر تکاليف نوشتاری در دوره
فوق دیپلم و ليسانس» انجام داد .نتایج یافتهها نشان داد که در قالب یك روش آموزشی ،تمثيل سبب
خلق تصویری میشود که بخشی از آن بر پایه واقعيت بنا شده است و در آن دانشجویان نيازمند
توجه به یك جنبه موضوعی در یك داستان تمثيلی میشوند .پس از مصاحبه تمثيلی از دانشجویان
خواسته شد با بهرهگيری از تمثيل به خودارزیابی بپردازند؛ و نيز از آنان خواسته شد تمثيل خود را بر
اساس یك داستان بنویسند .نتایج نشان داد که تکاليف نوشتاری اگر به شکل تمثيل آموزش داده
شود ،سطح تفکر انتقادی دانشجویان را باال خواهد برد.
یافتههای بامر ( )3113نشان داد که تمثيل در آموزش مهارت تفکر انتقادی و رشد زیرمقياسهای
آن رابطه معنیداری دارد .میتوان گفت روش یادگيری دانشآموزان به ساختارهای پيشين متکی
1- Hawes
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است و اساساً از راه تمثيل میآموزند و برای درك موضوع ،شخص باید بتواند آن را با سایر
چيزهایی که میداند ارتباط دهد .بنابراین ،تمثيلها هنگامی که آگاهانه بهکار میروند ،میتوانند به
مراجع کمك کنند تا طرز تلقی ،بازخورد و سرمشق ذهنی تازهای نسبت به سبكهای رفتاری و
شيوههای فکری خود بيابد .با ارائه تمثيل گوینده یا ارائهکننده تمثيل ذهن و نظام اندیشه خواننده یا
شنونده را به چالش فرامیخواند تا محدودیت و نقص موجود در نقشهها یا برداشتهای شخصی
خود را ببيند و به بصيرت جدیدی دست یابد .تمثيلها در سطح بسيار کارآمد میتوانند چهارچوب،
معيارهای سنجش ،ارزیابی و برداشت های برخاسته از عادات ما را از جهان به چالش فراخوانند یا ما
را از شيوه فکری محدود شده هميشگی مان دور کنند و به سوی یادگيری و کشفهای جدید
رهنمون سازند (ویلر.)3111 ،1
همچنين یافتههای این پژوهش نشان داد آموزش تفکر انتقادی بهشيوه چرخه کارپلوس بر بهبود
مهارت تحليل انتقادی ،مهارت ارزیابی انتقادی ،مهارت استنتاج انتقادی ،مهارت قياس انتقادی و
استقرا اثر مثبت و معنیداری دارد( .)P<1/11بنابراین ،نتایج این یافتهها از تأثير آموزش تفکر
انتقادی بهشيوه چرخه کارپلوس بر مهارت تحليل انتقادی با یافتههای جاکوب ( )3111بر بهبود
مهارت ارزیابی انتقادی با یافتههای (فاسيك )3110 ،بر بهبود مهارت استنتاج انتقادی با یافتههای
(مقصودی و همکاران )1283 ،بر بهبود مهارت قياس با یافتههای پوشکين (  )3110بر بهبود مهارت
استقرای انتقادی با یافتههای بایبی و جوزف ( )3110همخوان و هماهنگ است.
مارینا و هالپرن )3111( 3نشان دادند که ارتباط معناداری ميان ميانگين نمره تفکر انتقادی دو گروه
آموزش بهروش های سنتی و غيرسنتی وجود دارد؛ یعنی افرادی که بهروش چرخه کارپلوس
آموزش دیده بودند ،ميانگين نمره تفکر انتقادیشان از گروه دیگر که بهروش سنتی آموزش دیده
بودند ،بيشتر بود .همچنين ،پوالت )3113( 2پژوهشی با عنوان «بررسی تأثير آموزش بهروش چرخه
کارپلوس بر مهارتهای تفکر انتقادی دانشآموزان کالس  0در درس ریاضی » انجام داد .نتایج
پژوهش نشان داد که آموزش چندمرحلهای چرخه کارپلوس بر ارتقای تفکر انتقادی دانشآموزان
مؤثر بوده است.
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بایبی و جوزف )3110( 1پژوهشی با عنوان «تأثير مدل آموزشی چرخه کارپلوس در علوم بهداشتی
» انجام دادند .نتایج پژوهشها نشان داد که آموزش بهروش چرخه کارپلوس در تفهيم عمقی مطالب
دروس فيزیك ،ریاضی ،زیست شناسی و شيمی در مدارس ابتدایی تا متوسطه اثر بسزایی دارد .در
پژوهشی که توسط مؤسسه ملی پژوهشهای آمریکا )3110( 3با عنوان «بررسی آموزش در علوم
زیستی» انجام شد ،مشخص گردید که آموزش علوم زیستی بهروش چرخه کارپلوس سبب تسریع
آموزش و افزایش انگيزش و مشارکت دانشآموزان در فرایند تحقيق میشود و مهارتهای تفکر
انتقادی در آنان تقویت و سبب ارتقای مهارت حل مسأله و فهم موضوعهای زیست شناسی میشود.
آکار )3111( 2پژوهشی با عنوان «اثربخشی آموزش بهروش چرخه کارپلوس بر یادگيری مفاهيم
علمی درس شيمی در دانشآموزان مقطع راهنمایی» انجام داد .هدف اصلی پژوهش موردنظر،
مقایسه اثربخشی آموزش بهروش چرخه کارپلوس و مقایسه آن با روش آموزش سنتی با اولویت
بررسی مفاهيم مربوط به اسيد و باز در دانشآموزان مقطع راهنمایی بود .یافتهها نشان داد که تفاوت
معنی داری در خصوص یادگيری مفاهيم مربوط به اسيد و باز در مقایسه با دو روش مشاهده شد و
نيز سطح نگرش دانشآموزان در مقایسه با روش سنتی افزایش چشمگيری نشان داد.
تحليل یافتههای پژوهش مبنی بر اینکه آموزش تفکر انتقادی بهشيوه فن تمثيل و چرخه کارپلوس
نتایج متفاوتی بهبار میآورند ،نشان داد که در کليه مهارتهای تفکر انتقادی اگرچه ميانگين نمره
فن تمثيل بيشتر از ميانگين نمره چرخه کار پلوس بود؛ اما با بررسی آماری مشخص شد که از لحاظ
آماری معنیدار نيستند؛ یعنی ا ینکه تنها در مورد مهارت تحليل آموزش بهشيوه فن تمثيل از آموزش
بهشيوه چرخه کارپلوس مؤثرتر بوده است؛ ولی در تمام مهارتها اثربخشی هر دو روش «تمثيل و
چرخه کارپلوس» تقریباً به یك ميزان است .در خصوص این نکته که آموزش چگونه میتواند
مهارتهای تفکر انتقادی افراد را بهبود بخشد ،میتوان گفت :برای بهبود مهارت های تفکر انتقادی،
فراهم ساختن محيط و شرایطی که در آن فرد در زمينه کسب مهارتهای تفکر انتقادی تشویق
میشود (آموزش انتقادی) ،مهمترین ابزار نيل به این مهم است .همچنين ،در ضمن آموزش مهارت
تفکر انتقادی ،موقعيتی فراهم میشود که در آن فرد در مواجهه با مسائل و مشکالت ،پيش از هر
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چيز موانع ذهنی بر سر راه تفکر انتقادی خود را شناسایی کرده و سپس با انعطاف و جسارت الزم و
نيز با استفاده از ابزارهایی که مهارت تفکر انتقادی در اختيار وی قرار داده است ،شيوه صحيح و در
عين حال ،فارغ از چهارچوب و آزاد تفکر را از بين تمامی شيوههای سنتی تفکر انتخاب و به این
ترتيب ،بر مشکل خود غلبه میکند .در این آموزشها تفکر انتقادی ارزشمند تلقی شده ،تشویق
میشود و از سویی ،ماهيت گروهی این آموزشها طوری است که انگيزه افراد را برای بيان نظرها
بویژه نظرهای انتقادی تا سرحد امکان تقویت میکند و به این ترتيب ،تمرین و ممارست در آموزش
یاد شده ،توان تفکر انتقادی افراد را ارتقا میبخشد.
بنابراین ،آموزش تفکر انتقادی در برنامههای مدارس باید گنجانده شوند که از طریق آنها
دانش آموزان قابليت های چگونه آموختن را از طریق نظم فکری بياموزند و در زندگی خود بهکار
برند .با توجه به نقش اساسی محيطهای آموزشی باید به گونهای سازماندهی شود که دانشآموزان
را بهجای ذخيرهسازی حقایق علمی با مسائلی که در زندگی واقعی با آنها مواجه میشوند ،درگير
سازند .لذا محقق پيشنهاد میکند برای کاراتر بودن برنامه ارتقای تفکر انتقادی بهتر است تغييری
اساسی در ساختار آموزشی کشور صورت گيرد؛ بهگونهای که تفکر انتقادی اساس تدوین کتب
درسی و آموزش آنها در کليه مقاطع تحصيلی گردد؛ زیرا این روش سبب نهادینه کردن آن در ميان
دانش آموزان و در نتيجه جامعه علمی کشور میگردد.
محدودیتهای پژوهش -1 :به علت افزاش تعداد گروهها ،این مطالعه تنها در بين دختران پایه سوم
انجام گرفت و عامل جنسيت کنترل شد .بدون شك ،مطالعه تفاوتهای جنسيتی با همين موضوع
میتواند باعث روشنتر شدن ابعاد مسأله شود -3 .آموزش تفکر انتقادی در  13جلسه  31دقيقهای
انجام شد که با توجه به چند موضوعی بودن به نظر محقق تعداد جلسات کافی نبود و بهتر است در
پژوهشهای مشابه در صورت امکان تعداد جلسات آموزشی بيشتر باشد که با توجه به دایر بودن
مدارس در نوبت صبح و تعطيلی روزهای پنج شنبه و در نتيجه ،کوتاهشدن زمان آموزش و از طرفی،
کم بودن فاصله زمانی دو نوبت امتحان که معلمان باید در این وقفه زمانی آموزش اصلی کتب
درسی را به پایان میرساندند؛ لذا زمانی فراتر از  13جلسه آموزش برای محقق ميسر نشد -2 .با
توجه به اینکه اندازه اثر متغير مستقل در حدّ متوسط بود ،الزم است نتایج کمی با احتياط تفسير شود
و برای رفع این مسأله پيشنهاد می شود در پژوهشهای بعدی از حجم نمونه بيشتری استفاده شود.
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