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مقایسه اثربخشی دو روش آموزشی ایفای نقش و پرسش و پاسخ برتفکّر انتقادی و 

 مسئولیتپذیری دانش آموزان دختر اول دبیرستان

  2، اسماعیل سعدی پور1مهدیه هالجیان

 چکیده

دانشآموزان  هدف از این پژوهش مقایسه اثربخشی دو روش آموزشی ایفای نقش و پرسش و پاسخ بر تفكّر انتقادی و مسئولیتپذیری

دختر اول دبیرستان است. این مطالعه از نوع آزمایشی بوده و در آن از طرح چندگروهی پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل 

استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشآموزان دختر پایه اول مقطع متوسطه دولتی منطقه دو شهر تهران تشكیل می داد. 

 6دبیرستان دخترانه این منطقه یک دبیرستان به تصادف انتخاب شد. این دبیرستان ) هدی ( دارای  53ه از بین به این صورت ک

( بر 1539( و پرسشنامه مسئولیت پذیری نعمتی )1991دانشآموز بود. پرسشنامه تفكّر انتقادی واتسون گلیزر) 193کالس پایه اول و 

که دارای یک نمره انحراف استاندارد پایین تر از میانگین بودند را به طور تصادفی به دانش آموزی  53نفر اجرا شد.  193روی این 

دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل تقسیم کردیم. نتایج نشان داد که هر دو روش ایفای نقش و پرسش و پاسخ بر مسئولیتپذیری 

لیت پذیری و تفكّر انتقادی دانشآموزان پایه اول مقطع و تفكّر انتقادی دانشآموزان اثربخش بوده است. به منظور افزایش مسئو

 متوسطه؛ معلّمان می توانند از روش ایفای نقش و پرسش و پاسخ استفاده کنند.

 ایفای نقش، پرسش و پاسخ، تفكّر انتقادی، مسئولیت پذیری. واژگان کلیدی:

                                                           
 ( Hallajian67@gmail.com)           اه عالمه طباطبائی. کارشناس ارشد رشته روانشناسی تربیتی، دانشگ1

  ( ebiabangard@yahoo.com)نویسنده مسئول: دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبائی    . 2
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 مقدمه

آموزش تفكّر به »رد که یكی از اهداف اصلی تعلیم و تربیت را گمان نمیرود در هیچ جای دنیا بتوان حتی یک نظام آموزشی پیدا ک

قلمداد نكند. اما آیا به راستی همه مدارس روش فكرکردن را به دانشآموزان یاد میدهند؟ رشد و پرورش مهارتهای « آموزاندانش

است، چون برونداد اطالعاتی فرهنگ  تفكّر همیشه مسألهای پیچیده در تعلیم و تربیت بوده ولی امروز حالتی بحرانی به خود گرفته

از قدرت تفكّر انتقادی افراد درباره آن اطالعات فراتر رفته است. همچنین تغییرات مداوم و پیچیدگی روزافزون زندگی، توسعه 

شگفتانگیز صنعت، سیر تصاعدی و سریع اطالعات بشری، ازدیاد بیسابقه جمعیت، کشمكش و جدال بین ارزشهای فكری مختلف 

 جاب میكند که عالیترین کوششها در راه رشد نیروی تفكّر دانشآموزان صورت بگیرد.ای

تجلّی واقعی موفقیّت یک نظام آموزشی این نیست که دانشآموزان چقدر در »(، عنوان کردند که: 1991) 2و کایل 1شیمانسكی

این است که برونداد آن نظام که همان ارزشیابیهای مدرسهای موفق بودهاند. معیارهای واقعی موفقیّت یک نظام آموزشی 

شهروندان هستند، چگونه میاندیشند، چه سؤاالتی مطرح میكنند، به چه ارزشهایی احترام میگذارند، درباره چه موضوعاتی تعمق 

و منتقد هستیم  مینمایند و دیدگاهها و عقایدشان چقدر تحلیلگرایانه و منتقدانه است. بنابراین، اگر خواهان شهروندانی متفكّر، خالق

 (.1599باید فكر کردن را به آنها بیاموزیم )فقیهی، 

صورت گرفت، محققّان بر عدم تأکید مدارس و دانشگاهها بر تفكّر احساس خطر کردند  91و  31با توجّه به مطالعاتی که طی دهه 

اکت، کار اصلی مدارس و آنها اعالم کردند که حفظ کردن مطالب، تمرینهای طوطیوار، تكالیف سنگین و کالسهای س

دانشگاههای سنتی است که مانع تحقیق، تولید علم، عقالنیت و تفكّر سطح باال میشود. در مراکز علمی و آموزشی معموالً مربیان و 

محققّان، معیار اصلی خوب و بد هستند. آنها به دانشآموزان خود میگویند که کارهای خود را خوب و درست انجام دهند. در این 

لت تفكّر صورت نمیگیرد و آموزش سطحی و طوطیوار میشود. دانشآموزان از کالم معلّم یادداشت برمیدارند و گفتههای او حا

حجت است، این گونه آموزش دانشآموزان را به معلّم وابسته میسازد و مانع استقالل عقالنی آنان میشود. در این حال آنان حتی در 

(. به نظر بسیاری از فالسفه و 1595از معیارهای فكری الزم برخوردار نیستند )نصرآبادی،  بزرگسالی به دیگران وابستهاند و

روانشناسان و متخصصان تعلیم و تربیت، تقویت تفكّر علمی و انتقادی نیازی به توجیه ندارد، زیرا توجّه به تفكّر به عنوان یک هدف 

اشد. یقیناً موقعیت هر نظامی بستگی به توانایی افراد در تحلیل مسائل و در محور فرایند تعلیم و تربیت، خود گواه این مسأله میب

 (2113، 5؛ مک فرسون و استانویچ2111، 5ازکانتصمیمگیری متفكّرانه دارد)

                                                           
1-Schimanski 

2-Kyle 

3-Ozkan 

4-Macpherson &Stanovich 
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( معتقدند که تربیت انسانهای صاحب اندیشه باید نخستین هدف تعلیم و تربیت باشد. به نظر پاول 2111) 1انیس لیپمن و پاول

 یی تعلیم و تربیت باید ذهن کاوشگر باشد.محصول نها

( کسی که چندین برنامه مهارت تفكّر را طراحی کرده است برای تدریس تفكّر انتقادی در قالب 1993) 2به گفته سیگر ارینبرک

غالتحصیل میشوند نیازها و منافع فردی و اجتماعی بر روی عقالنیت تأکید میكند. او معتقد است وقتی که دانشآموزان از دبیرستان فار

باید قادر باشند عوامل علمی و اخالقی هوشمندانه را دنبال کنند و جامعه نیز حق دارد چنین انتظاراتی از اعضای خود داشته باشد. 

 وی پیشنهاد میكند این تولیدات که تنها در سایه تفكّر شاگردان قابل وصول میباشد، باید پایه و اساس برنامهریزی تمام دروس باشد،

زیرا هدف اصلی تعلیم و تربیت انتقال دانشآموزان از دنیای خودمحور مبتنی بر تجربیات شخصی محدود و واقعیات محسوس و یا 

تحمیل شده به قلمرو دنیای غنی و انتزاعیتر میباشد که متضمن ارزشها، بینشها و حقایق متعدد و گوناگون است. متأسفانه به رغم 

د ضرورت پرورش و تقویت تفكّر انتقادی دانشآموزان هنوز فاصله زیادی بین نظریه و عمل در این وجود نظریههای مختلف در مور

 زمینه وجود دارد.

سال، نیمی از جوانان ما هویت شغلی محكمی ندارند و  29تا  19بر اساس یافتههای پژوهشی سازمان ملی جوانان، در طیف سنی 

(. مهارت اجتماعی 1592تپذیری قرار دارند )لطفآبادی، به نقل از حسینینژاد، بسیاری از آنان در درجات بسیار ضعیف مسئولی

استعدادی است که باعث بروز رفتارهایی میشود که به صورت مثبت و منفی تقویت شده و میتواند در روابط آدمی با دیگران نتایج 

 (.1592مثبت و موفقیّتآمیزی به وجود آورد )لطفآبادی،

نتایج ناشی از عدم  5گی انسان، ناتوانی در دستیابی به همكاری و تفاهم با دیگران باشد. به نظر التون مایوشاید بزرگترین درماند

 (.1593، ترجمه عالقهبند، 5تعادل میان توسعه مهارتهای فردی و اجتماعی برای جامعه فاجعهآمیز بوده است )هرسی و بالنچارد

سیعی از رفتارهای نوجوانان را از جمله میزان فعالیتهای مشارکتی، احترام مسئولیتپذیری یک مهارت اجتماعی است و دامنه و

گذاشتن به مقررات و حقوق دیگران، رعایت ادب، وظیفهشناسی، امانتداری، نظمپذیری، تصمیمگیری آگاهانه و تعهد را در 

 (.1596هیمی قوام، برمیگیرد. به نظر گلیكان، باالترین سطح اخالق مبتنی بر اصل مسئولیت پذیری است )ابرا

مسئولیت پذیری اجتماعی را نوعی احساس تعهد و پایبندی به سایرین، تبعیت از قواعد و معیارهای اجتماعی و درک  6و گلن 3بدلی

 (.1539قوانین گروهی میداند )سبحانی نژاد، 

فتار خود میداند )براندن، ترجمه ، مسئولیت پذیری شخصی را به معنای پاسخگو بودن در مورد انتخابها و تصمیمها و ر1براندن

 (.1593قرچهداغی، 

                                                           
5- Ennis Lipman& Paul 

6- Erinberk 

1-Elton Mayo 

2-Hersey & Blanchard 

3-Bedly 

4-Glenn 
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در مورد لزوم مسئولیت پذیری شخصی، فرانكل میگوید مسئولیت شخصی مانند آزادی معنوی یكی از ابعاد هستی انسان است و 

 (.5931، ترجمه خوشدل، 2میتواند ما را به تحقق بیشتر خود راه ببرد و استعدادها را از قوه به فعل درآورد )شولتس

با توجّه به اینكه احساس مسئولیت بیانگر نوعی نگرش و مهارت است مانند هر نوع نگرش و مهارتی، آموختنی و اکتسابی است 

(. این مهارت به تدریج و از ابتدای زندگی ایجاد میشود. در واقع یک شخص هرگز نمیتواند 1592، به نقل از فوالدچنگ، 5)برونر

 (.1531شان دهد، مگر آنكه آن را در طول زندگی آموخته باشد )ماسنو همكاران، ترجمه یاسایی، رفتاری مسئوالنه از خود ن

مؤلفههایی که توضیح داده شد باید با روشی مناسب آموزش داده شوند. به این منظور دو روش ایفای نقش و پرسش و پاسخ به 

 بررسی و مقایسه قرار گرفتند.منظور آموزش تفكّر انتقادی و مسئولیت پذیری انتخاب شده و مورد 

ایفای نقش، در ساده ترین شكل خود، در افتادن با مسائل به طور عملی است. در این فرایند، مسئله مشخص می شود، فعالیت هایی 

صورت می گیرد و مجموعه فعالیت های عملی و فكری به بحث گذاشته می شوند. برای عملی شدن ایفای نقش، عده ای از 

نقش ایفا می کنند و برخی هم به مشاهده موقعیت می پردازند و تالش می کنند تا درک و فهم درستی از آن به دست  دانشآموزان

آورند. فرایند ایفای نقش نمونه مناسبی از رفتار انسانی را پی می افكند که به مثابه ابزاری انگاشته می شود که به وسیله آن 

بند، از بینشی که درباره نگرش ها، ارزش ها و ادراکات دست می دهد بهره مند می یادگیرندگان، احساسات خود را در می یا

گردند، نگرش ها و مهارت های حل مسئله را بسط می دهند و به بررسی موضوع درسی از چشم اندازهای گوناگون اقدام می کنند. 

ایجاد می کند. این باور در روش تدریس ایفای نقش به هر روی، ایفای نقش، برای یادگیرندگان، موقعیت یادگیری مبتنی بر تجربه 

برجسته است که می توان قیاسی بین موقعیت واقعی زندگی و موضوع درسی انجام داد. از اینروست که فعالیت های مربوط به 

ی و روش تدریس ایفای نقش سبب پدید آیی پاسخ های اثر گذار و سازنده می شود. هم از جنبه شخصی و هم از جنبه تخصص

اجتماعی. زیرا، فعالیت های همیارانه دانشآموزان راه های جدیدی بر نحوه تجربه افزایی و دانش سازی ایجاد می کند )آقا زاده، 

1595.) 

روش تدریس پرسش و پاسخ یا دیالكتیک سقراطی، روشی است که معلّم به وسیله آن شاگرد را به تفكّر دربارة مفهومی جدید یا 

میكند. در این روش، شاگرد تالش میكند با کوششهای ذهنی از معلوم به مجهول حرکت کند. این روش را  بیان مطلبی تشویق

روش سقراطی نیز گفتهاند. سقراط معتقد بود دانش در طبیعت افراد وجود دارد، کافی است که معلّم زمینه را مساعد کند و به 

راط در جلسات بحث با شاگردانش، ابتدا به انتقال اطالعات یا پاسخ به شاگرد کمک نماید تا او خود به دانش مورد نظر برسد. سق

سؤال یا مسألهای نمیپرداخت، بلكه از راه پرسشهای متوالی، افراد را به تفكّر وا میداشت و آنان را قدم به قدم هدایت میكرد تا خود 

 (.1593:  265 -263جواب درست را کشف کنند )شعبانی، 

                                                                                                                                                                                     
5-Branden 

6-Schultz 

7-Brunner 



 [دوّمین همایش ملّی روانشناسی مدرسه]

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]

 [دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی]

[ 59اردیبهشت  32 ] 

5 

 

معلّم هنگام جلب توجّه شاگرد به مطلب یا درس جدید و تدریس آن، مستقیماً به بیان مطلب نمیپردازد،  در روش پرسش و پاسخ،

بلكه با طرح سؤالهای برنامهریزی شده، فعالیتهای ذهنی شاگردان را در مسیر مطالب و مفاهیم جدید قرار داده، آن را هدایت میكند 

ین روش برای مرور مطالبی که قبال آموخته شده یا ارزشیابی میزان ادراکی که تا خودشان به کشف مفاهیم جدید توفیق یابند. ا

 شاگردان از مفهوم درس دارند و برای پرورش قدرت تفكّر و استدالل آنان، روش بسیار مؤثری است.

 این روش بر سه اصل متكی است:

 ر به تالش ذهنی کند.وجود سؤال یا مسألهای که کنجكاوی شاگردان را برانگیزد و آنان را وادا -1

 طرح سؤالهای متوالی برای تداوم فعالیتهای ذهنی. -2

 هدایت تالش ذهن برای کشف آگاهانه مسأله به طوری که نتیجه آن به خالقیت فكری و کسب دانش منجر شود. -5

قضاوت استفاده از هدف از روش پرسش و پاسخ تشخیص و تحریک تفكّر، تواناییها و عالیق، تقویت قدرت استدالل، سنجش و 

 (.1593: 265 -263تجارب و دانستههای گذشته و ایجاد اعتماد به نفس در شاگرد است )شعبانی، 

 در ادامه، به برخی از تحقیقات انجام گرفته در این زمینه اشاره می شود:

ن یک صالحیت شهروندی: (، با عنوان تفكّر انتقادی به عنوا2115) 1پژوهش انجام شده توسط گریت تن دام و مونیک وولمن

راهبردهای تدریس، دو مسئله را بررسی کردند. ابتدا راهبردهای آموزشی که باعث ارتقا تفكّر انتقادی در دانشآموزان می شوند که 

ن عبارتند از: توجّه به پیشرفت عقاید معرفت شناختی دانشآموزان، ارتقا یادگیری فعال، برنامه درسی مسئله محور، تحریک تعامل بی

دانشآموزان، یادگیری مبتنی بر موقعیت های واقعی زندگی. این تحقیق برای اثبات اثربخشی برنامه ها بخصوص برای ارتقای تفكّر 

انتقادی شكست خورد. قسمت دوم این مقاله پیشنهاداتی در مورد چارچوب آموزشی برای تفكّر انتقادی از یک دیدگاه 

كّر انتقادی به صورت کسب صالحیت شرکت کردن منتقدانه در اجتماعاتی که فرد عضو ساختارگرایی اجتماعی داد. یادگیری تف

آن می باشد تصور می شود. اگر آموزش و پرورش چیزی فراتر از شرکت منتقدانه در اجتماعات است باید فرصت هایی در کالس 

 هم کند. و مدرسه برای مشاهده، تقلید و تمرین منتقدانه و بازخورد دادن بر اساس آن فرا

یافته های  .انجام گرفت( 2111)2پژوهشی با عنوان فن آموزش برای توسعه تفكّر انتقادی در نوجوانان که توسط مارین و هالپرن

پژوهش نشان می دهد که آموزش صریح و روشن یک روش مؤثر برای آموزش مهارت های تفكّر انتقادی برای دانشآموزان 

 دبیرستانی است.

اثربخشی آموزش راهبردی تفكّر بر تفكّر انتقادی دانشآموزان انجام داد. نتایج بیانگر این بود که شی با عنوان ( پژوه1592فتحی )

آموزش تفكّر تاثیر معنی داری بر افزایش تفكّر انتقادی دارد. تفكّر انتقادی می تواند از طریق آموزش مستقیم تفكّر در کالس و 

 ت های کالسی و نیز درگیر نمودن آنها در فرایند تفكّر، افزایش یابد.مشارکت آزمودنی ها در بحث ها و فعالی

                                                           
1-Dam &Volman 

1-Marin & Halpern 
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با عنوان اثر بخشی آموزش مهارت های پرسشگری به معلّمان بر تفكّر انتقادی دانشآموزان  (،1592ی)پژوهشی دیگر توسط گنج

شی و تفكّر انتقادی و زیر مقیاسهای آن متوسطه انجام شد. یافتهها نشان داد که دانشآموزان هردوگروه از نظر سن، معدل، بهره هو

باتوجّه به نمرههای پیش آزمون همگن بودند. تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش مهارت های پرسشگری به معلّمان باعث 

د، درص 12درصد، ارزیابی  9درصدی تفكّر انتقادی دانشآموزان شده است. در پنج زیر مقیاس تفكّر انتقادی؛ تحلیل  12افزایش 

درصد افزایش یافته بود. تفاوت میانگین نمره مهارت های تفكّر  3درصد واستدالل استقرایی  6درصد، استدالل قیاسی  5استنتاج 

 انتقادی به طور کلی و پنج زیر مقیاس آن در دانشآموزان رشته های الكتروتكنیک وعلوم انسانی معنادار نبود.

یادگیری که مسئولیت پذیری و تفكّر انتقادی یادگیرندگان در تایلند را ارتقا میدهد پژوهشی با عنوان طراحی چارچوب محیط های 

( انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که مدل پیشنهادی در این پژوهش شامل این 2112و همكاران )1هنگ سون اوراتاناراکساتوسط 

اربست زنی، مرکز ابزار شناختی، مدیریت، مرکز عوامل می شود: مشكل محور، مرکز منابع، مرکز مشارکت و همكاری، مرکز د

 .مسئولیت پذیری، مرکز تفكّر انتقادی

و مانگنا و چابلی ، 2115دام و وولمن، (با توجه به اهمیت آموزش تفكّر انتقادی و مسئولیت پذیری به عنوان دو صالحیت شهروندی

(، اثربخشی آموزش راهبردهای تفكّر 2111و هالپرن، تاثیر روش آموزشی صریح و وروشن بر تفكّر انتقادی)مارین  ،2113، 2

(، تاثیر آموزش مهارت های پرسشگری به معلّمان بر تفكّر انتقادی دانشآموزان )گنجی، 1592انتقادی بر این مهارت)اسكندر فتحی، 

را ارتقا میدهد توسط  طراحی چارچوب محیط های یادگیری که مسئولیت پذیری و تفكّر انتقادی یادگیرندگان در تایلند( و 1592

( انجام شدپژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی دو روش ایفای نقش و پرسش و پاسخ 2112هنگ سون اوراتاناراکساو همكاران )

  بر مسئولیتپذیری و تفكّر انتقادی انجام شده است و فرضیههای مطرح شده در این پژوهش عبارتند از:

 فكّر انتقادی دانشآموزان دختر سال اول مؤثر است.آموزش روش ایفای نقش بر افزایش ت -1

 آموزش روش پرسش و پاسخ بر افزایش تفكّر انتقادی دانشآموزان دختر سال اول مؤثر است. -2

 آموزش روش ایفای نقش بر افزایش مسئولیت پذیریدانشآموزان دختر سال اول مؤثر است. -5

 ریدانشآموزان دختر سال اول مؤثر است.آموزش روش پرسش و پاسخ بر افزایش مسئولیت پذی -5

بین اثربخشی روش آموزش ایفای نقش و پرسش و پاسخبر افزایش تفكّر انتقادی دانشآموزان سال اول دبیرستان تفاوت وجود  -3

 دارد.

ت وجود بین اثربخشی روش آموزش ایفای نقش و پرسش و پاسخبر افزایش مسئولیت پذیریدانشآموزان سال اول دبیرستان تفاو -6

 دارد.

 روش پژوهش

                                                           
2-hongsunee uarattanaraksaa 

3-Mangena &Chabeli 
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 می باشد. –طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل  -این پژوهش از نوع کاربردی و روش آزمایشی 

 جامعه، نمونه و روش نمونه گیری

 جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشآموزان دختر پایه اول مقطع متوسطه دولتی منطقه دو شهر تهران تشكیل میداد. به این 

کالس پایه  6دبیرستان دخترانه این منطقه یک دبیرستان به تصادف انتخاب شد. این دبیرستان ) هدی ( دارای  53صورت که از بین 

( بر روی این 1539( و پرسشنامه مسئولیت پذیری نعمتی )1991دانشآموز بود. پرسشنامه تفكّر انتقادی واتسون گلیزر) 193اول و 

شآموزی که دارای یک نمره انحراف استاندارد پایینتر از میانگین بودند را به طور تصادفی به دو گروه دان 53نفر اجرا شد .  193

 آزمایش و یک گروه کنترل تقسیم کردیم. 

 دیاگرام طرح مورد استفاده به شرح ذیل است:

   R   o1   x1   o2گروه آزمایش اول:

  R   o1  x2   o2   گروه آزمایش دوم:

      R    o1  -    o2 گروه کنترل:

 ابزار مورد استفاده در این تحقیق به این شرح است:

 : 1گلیزر )فرم الف( -آزمون تفکّر انتقادی واتسون -الف

سوال در پنج بخش استنباط، تشخیص پیش فرض ها، استنتاج، تعبیر و تفسیر و  91( حاوی 1991گلیزر ) -پرسشنامه واتسون

می باشد. نمرات در بخش استنباط از طریق  16و بیشترین نمره هر آزمودنی از هر بخش  91آزمون ارزشیابی دالیل است. نمره کلی 

درستی و نا درستی عبارات، در بخش شناسایی مفروضات با تشخیص وجود یا عدم وجود پیش فرض ها در عبارات ذکر شده یا 

و یا نشده از موقعیت ها، در بخش تعبیر و تفسیر با  نشده از موقعیت ها، در بخش استنتاج با مشخص کردن نتایج استخراج شده

مشخص کردن تعبیر و تفسیرهای استخراج شده یا نشده از شرح حال ها و باالخره در بخش ارزشیابی دالیل با تشخیص دالیل قوی 

رد و مجموع پاسخ و ضعیف به دست می آید. به عبارت دیگر در این آزمون به ازای هر پاسخ صحیح یک نمره به فرد تعلق می گی

نمره(. هر یک از آزمودنی ها بر حسب امتیاز کل  91های صحیح به پرسش های آزمون، نمره کل آن محسوب می شود )حداکثر 

( از نظر توانایی تفكّر 61-91( و قوی )35-39(، متوسط )35کسب شده از آزمون می توانند در یكی از طبقات ضعیف )کمتر از 

در نظر  12-16و طبقه قوی  11و کمتر، طبقه متوسط  11تقسیم بندی نمرات در هر بخش طبقه ضعیف نمره  انتقادی قرار گیرند. در

دقیقه است. این آزمون بعد از ترجمه به زبان فارسی و ویرایش، به  61گرفته شد. زمان الزم جهت پاسخ دهی به سواالت آزمون 

ایران، مورد بررسی قرار گرفت. در پژوهشی که به وسیله اسالمی و منظور هماهنگی و تطبیق آن با عوامل فرهنگی و اجتماعی 

                                                           
1-Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal (A form) 
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( مشخص شد. t -0.4( از طریق یک مطالعه مقدماتی قبلی، روایی آزمون تفكّر انتقادی از طریق اعتبار تی زوجی )1599معارفی )

 آمده است. به دست 31/1( با ضریب آلفای کرونباخ 1599پایایی این پرسشنامه توسط جعفر آبادی و عبدلی)

 ب( آزمون مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی نعمتی :

ساخته و هنجاریابی شد. نمره گذاری این  1599سوال می باشد، توسط پری سیما نعمتی در سال  39این پرسشنامه که شامل 

لف. نمره گذاری از گزینه است: کامال موافق، بی نظر، مخالف، کامال مخا 3پرسشنامه به این صورت است که هر عبارت شامل 

پیروی می کند. در سواالتی که مستقیم نمره گذاری می شوند، اگر آزمودنی گزینه کامال مخالف را انتخاب کند،  3تا  1سیستم 

نمره یک و اگر گزینه مخالف را انتخاب کند، نمره دو، اگر گزینه بی نظر را انتخاب کند، نمره سه و اگر گزینه موافق را انتخاب 

ره چهار و اگر گزینه کامال موافق را انتخاب کند نمره پنج می گیرد. نمره گذاری سواالت معكوس برعكس می باشد، یعنی کند، نم

 .56، 55، 52، 51، 59، 56، 55، 52، 51، 29، 26، 25، 22، 21، 19، 16، 12، 11، 9، 6سوال های 

قرار گرفت. در این پژوهش برای بررسی روایی  روایی آزمون توسط دو روش روایی محتوایی و روایی سازه مورد بررسی

محتوایی، از نظرات متخصصان روانشناسی و خود دانشآموزان استفاده شد. برای تعیین روایی سازه در پژوهش حاضر از روش های 

و با استفاده از تحلیل عاملی و تفاوت های گروهی استفاده شد. داده های به دست آمده از پژوهش با استفاده از روش تحلیل عاملی 

چرخش واریماکس مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که آزمون از هفت عامل تشكیل شده و اشتراکات سوال ها )همبستگی 

و اکثرا باال بوده است. بررسی روایی سازه از  39/1و  59/1تک تک سواالت با مفهوم کلی آزمون یعنی مسئولیت پذیری( بین 

برای گروه های مستقل  tی نیز بر روی دو گروه با مسئولیت پذیری باال و پایین، با استفاده از آزمون طریق تفاوت های گروه

 -صورت گرفت که نتایج تفاوت معنا داری را در تمامی هفت عامل ذکر شده، نشان داد. یعنی آزمون مسئولیت پذیری محقق

ه و از روایی سازه باالیی برخوردار بوده است. پایایی این پرسشنامه ساخته به خوبی توانسته این دو گروه را از یكدیگر تفكیک کرد

 به دست آمد. 95/1با ضریب آلفای کرونباخ 

 نتایج

( مسئولیت پذیری و تفكّر انتقادی در MANOVA. نتایج آزمون های معناداری تحلیل واریانس چند متغیری )1جدول 

 . دانشآموزان گروه های آزمایشی و کنترل

 مجذور اتا P خطا d.f فرضیه F d.f مقدار نام آزمون

 393/1 <111/1 111 11 16/9 926/1 اثرپیالیی

 393/1 <111/1 99 11 66/9 235/1 المبداویلکز

 393/1 <111/1 96 11 35/11 35/2 اثرهتلینگ

 393/1 <111/1 31 3 33/19 93/1 بزرگترینریشه خطا
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طوح معنی داری همه آزمون ها قابلیت استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری مالحظه می شود س 1همانطور که در جدول شماره 

)مانوا( را مجاز می شمارند. این نتایج نشان می دهد که بین گروه های دانشآموزان، حداقل از نظر یكی از متغیرهای وابسته تفاوت 

غیرهای وابسته و عضویت گروهی است( نشان می معنی داری وجود دارد. مجذور اتا )که درواقع مجذور ضریب همبستگی بین مت

دهد که تفاوت بین سه گروه با توجّه به متغیر های مسئولیت پذیری و تفكّر انتقادی در مجموع معنی دار است و میزان این تفاوت 

 درصد واریانس مربوط به اختالف بین سه گروه در تاثیر متقابل متغیرهای وابسته می باشد.  39حدود 

( تفکّر انتقادی و مسئولیت پذیری در MANOVAنتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری ) .3جدول 

 دانشآموزان گروه های آزمایش و کنترل

 

 

نشان میدهد دانشآموزانی که تحت آموزش با روش ایفای نقش و پرسش و پاسخ قرار گرفتهاند نسبت به  2همانطور که جدول 

نترل که این آموزش را دریافت نكردهاند در تمامی خردهمقیاسهای مسئولیتپذیری، یعنی خودمدیریتی، نظمپذیری، گروه ک

قانونمندی، امانتداری، وظیفهشناسی و پیشرفتگرایی، و تفكر انتقادی یعنی استنباط، بررسی پیش فرض ها، استنتاج، تفسیر و ارزیابی 

 به دست آوردهاند.مدارک به طور معناداری نمرات باالتری 

. مقایسه میانگین تفاضل نمرات مسئولیت پذیری و تفکّر انتقادی در دانشآموزان گروه آزمایش و 2جدول 

 کنترل با آزمون توکی

 ss Df MS F P متغیر وابسته

 111/1 55/19 553/1512 2 35/2615 خود مدیریتی

 111/1 52/21 932/296 2 513/391 نظم پذیری

 111/1 31/3 339/523 2 252/393 قانون مندی

 111/1 39/25 562/695 2 213/199 امانت داری

 111/1 51/12 623/529 2 952/ 569 وظیفه شناسی

 111/1 65/9 563/365 2 525/296 سازمان یافتگی

 111/1 23/19 621/136 2 313/591 پیشرفت گرایی

 111/1 53/11 322/632 2 653/ 121 استنباط

 111/1 55/11 299/ 226 2 96/525 بررسی پیش فرض ها

 111/1 93/13 591/ 293 2 312/921 استنتاج

529/353 2 1123/ 632 تفسیر  25/15 111/1 

 111/1 39/19 95/052 2 131/133 ارزیابی مدارک
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 X ± SD گروه متغیر وابسته

 مسئولیت پذیری -1

 خود مدیریتی -1

 ایفای نقش -1
 3/23±1/3 پیش

 59±5/6 پس

 پرسش و پاسخ -2
 3/29±2/3 پیش

 53±1/6 پس

 کنترل -5
 9/23±9/5 پیش

 5/29±9/5 پس

 نظم پذیری -2

 ایفای تقش -1
 6/23±3/5 پیش

 6/53±2/3 پس

 پرسش و پاسخ -2
 5/23±6/5 پیش

 3/55±9/5 پس

 کنترل -5
 6/23±3/5 پیش

 5/26±9/5 پس

 قانون مندی -5

 ایفای نقش -1
 2/56±5/6 پیش

 2/59±5/3 پس

 پرسش و پاسخ -2
 9/56±3/6 پیش

 5/35±9/3 پس

 کنترل -5
 9/56±2/6 پیش

 3/53±5/6 پس

 امانت داری -5

 ایفای نقش -1
 1/15±9/5 پیش

 9/53±6/5 پس

 پرسش و پاسخ -2
 5/15±9/5 پیش

 6/25±3/5 پس

 کنترل -5
 2/15±6/5 پیش

 9/15±2/5 پس

 وظیفه شناسی -3
 ایفای نقش -1

 9/11±9/2 پیش

 2/23±5/5 پس

 5/11±9/2 پیش پرسش و پاسخ -2
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 9/25±5/5 پس

 کنترل -5
 5/11±1/5 پیش

 2/12±5/5 پس

 سازمان یافتگی -6

 ایفای نقش -1
 6/13±2/5 پیش

 2/29±5/3 پس

 پرسش و پاسخ -2
 9/13±5/5 پیش

 5/23±6/3 پس

 کنترل -5
 5/13±6/5 پیش

 3/13±3/3 پس

 پیشرفت گرایی -3

 ایفای نقش -1
 5/11±3/2 پیش

 6/25±9/5 پس

 پرسش و پاسخ -2
 9/11±6/2 پیش

 3/22±3/5 پس

 کنترل -5
 11±5/5 پیش

 5/11±9/2 پس

 تفكّر انتقادی -2

 استنباط -1

 ایفای نقش -1
 1/3±1/5 پیش

 3/12±3/5 پس

 پرسش و پاسخ -2
 2/3±5/2 پیش

 6/15±6/5 پس

 کنترل-5
 5/6±5/5 پیش

 1/3±6/5 پس

 بررسی پیش فرض ها -2

 ایفای نقش -1
 2/3±2/5 پیش

 3/15±3/5 پس

 پرسش و پاسخ -2
 9/6±1/5 پیش

 1/15±9/5 پس

 کنترل -5
 5/3±2/5 پیش

 1/9±6/5 پس

ا -1 استنتاج-5  2/6±3/5 پیش
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 2/12±9/5 پس یفای نقش

 پرسش وپاسخ -2
 5/6±6/5 پیش

 9/15±9/5 پس

 کنترل -5
 3/6±2/5 پیش

 9/3±9/5 پس

 تفسیر -5

 

 ایفای نقش -1
 9/6±1/5 پیش

 6/12±6/5 پس

 پرسش و پاسخ -2
 9/6±2/5 پیش

 5/15±3/5 پس

 کنترل -5
 3/6±5/5 پیش

 5/6±3/5 پس

 ارزیابی مدارک -3

 ای نقشایف -1
 3/3±2/5 پیش

 2/15±3/5 پس

 پرسش و پاسخ -2
 9±9/2 پیش

 2/13±6/5 پس

 کنترل -5
 3/6±1/5 پیش

 3/3±2/5 پس

استفاده از آزمون تعقیبی توکی نشان داد که روش آموزشی ایفای نقش بر تمامی مؤلفههای مسئولیتپذیری، یعنی خودمدیریتی، 

داری، وظیفهشناسی و پیشرفتگرایی و روش آموزشی پرسش و پاسخ بر تمامی مولفه های تفكر انتقادی نظمپذیری، قانونمندی، امانت

یعنی استنباط، بررسی پیش فرض ها، استنتاج، تفسیر و ارزیابی مدارک ، به یک میزان اثر گذاشته و از نظر آماری تفاوت معناداری 

 بین آنها وجود نداشته است. 

 بحث و نتیجه گیری

وهش حاضر تعیین اثر بخشی دو روش ایفای نقش و پرسش و پاسخ بر مسئولیت پذیری و تفكّر انتقادی دانشآموزان دختر هدف پژ

اول دبیرستان بود. نتایج پژوهش نشان داد روش ایفای نقش بر افزایش مسئولیت پذیری و روش پرسش و پاسخ بر افزایش تفكّر 

چنین بین اثربخشی روش آموزشی ایفای نقش و پرسش و پاسخ بر افزایش تفكّر انتقادی انتقادی این دانشآموزان مؤثر بوده اند. هم 

 و مسئولیت پذیری دانشآموزان تفاوت معنی داری وجود دارد.

(را از نظر ایجاد فرصت هایی در 2115یافته های حاصل از این پژوهش، پژوهش انجام شده توسط گریت تن دام و مونیک وولمن )

ای مشاهده، تقلید و تمرین منتقدانه و بازخورد دادن بر اساس آن تایید می کند. هم چنین در راستایپژوهش مارین کالس و مدرسه بر
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( با عنوان فن آموزش برای توسعه تفكّر انتقادی در نوجوانان، روش پرسش و پاسخ روشی صریح و روشن برای 2111و هالپرن )

( و کامران گنجی 1592دبیرستان می باشد. در تایید پژوهش اسكندر فتحی ) آموزش مهارت های تفكّر انتقادی به دانشآموزان

(، آموزش تفكّر در کالس از طریق درگیر نمودن دانشآموزان و استفاده از مهارت های پرسشگری تاثیر معنی داری بر 1592)

 افزایش تفكّر انتقادی دارد.

ه درس تأثیرمعنی داری بر میزان تفكّر انتقادی دانشآموزان باقی می یافته های این پژوهش نشان داده است که طرح پرسش در ارائ

 .گذارند

دررابطه با این یافته که گروه های آموزش دیده با روش پرسشگری در میانگین نمرات کل تفكّر انتقادی عملكرد بهتری نسبت به 

ه با روش های تدریس سنتی هم چون روش گروه کنترل داشته اند، میتوان اینگونه تبیین نمود که در محیط های آموزشی ک

سخنرانی مطالب درسی ارائه می گردد، فعالیت اصلی کالس بر عهده معلّم است ومعلّم فعاالنه به ارائه اطالعات و دانش سازمان 

عل هستند و باید یافته میپردازد و درصدد است تا آنها رابه ذهن فراگیران منتقل کند. در حالی که، دانشآموزان تنها نظاره گر و منف

تنها به آنچه معلّم بیان میكند، اکتفا کنند و اطالعات مورد نظر را حفظ کرده و در زمان ارزشیابی به خاطر آورده و پاسخ دهند، 

بدون آن که فرصتی برای تمرین فرایندهای فكری سطح باال نظیر تفكّر انتقادی را داشته باشند. همین امر مانعی جهت رشد و 

( در 1595، نقل از امیرتیموری و همكاران، 1991به اعتقاد ویگوتسكی )(. 1،1999)زهاررتهای تفكّر انتقادی خواهد بود پرورش مها

کالسی که تكصدایی وجود دارد، هیچ جایی برای رشد تفكّر انتقادی باقی نمی ماند. محصول چنین کالسی تنها، تعدادی مصرف 

پرسش و پاسخ عامل تفكّر شاگردان می باشد. به طوری که »به گفته فولی و اسمیالنسكی کننده فاقد هرگونه نظرو عقیده است. بنا 

رشد تفكّر شاگردان را می توان در پرتو پرورش روحیه پرسشگری در آنان دانست و لذا سئوال کردن کم تفكّر را خاموش می 

فرضیه، با نتایج پژوهشهای انجام شده توسط  (. نتایج حاصل از آزمون این1539)براون و رگ، ترجمه فضائلی هاشمی، « سازد

که نشان داده اند  2113و یانگ، 2119؛ ماسكی، 2111؛ کاسموری، کیتوت، احمد و سمان، 2111پاپیل، ، 2119آنجلی و واالنیدز، 

یافته ارد. روش های فعال تدریس در مقایسه با روش سنتی، باعث رشد تفكّر انتقادی در میان یادگیرندگان می گردد، مطابقت د

(را از نظر ایجاد فرصت هایی در 2115های حاصل از این پژوهش، پژوهش انجام شده توسط گریت تن دام و مونیک وولمن )

کالس و مدرسه برای مشاهده، تقلید و تمرین منتقدانه و بازخورد دادن بر اساس آن تایید می کند. هم چنین در راستای پژوهش 

وان فن آموزش برای توسعه تفكّر انتقادی در نوجوانان، روش پرسش و پاسخ روشی صریح و روشن ( با عن2111مارین و هالپرن )

( و کامران گنجی 1592برای آموزش مهارت های تفكّر انتقادی به دانشآموزان دبیرستان می باشد. در تایید پژوهش اسكندر فتحی )

ن و استفاده از مهارت های پرسشگری تاثیر معنی داری بر (، آموزش تفكّر در کالس از طریق درگیر نمودن دانشآموزا1592)

 افزایش تفكّر انتقادی دارد. 

                                                           
1-Zohar 
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الزم به ذکر است که مبنای روش پرسش و پاسخ یا گفتگوی سقراطی پرسش بود و به یاری این پرسش ها، سقراط یادگیرندگان را 

ل می کرد تا نتیجه ای که مورد نظر او بود حاصل شود. این به تفكّر وا می داشت و بنیان ایده ها و دانسته های نا درست را متزلز

روش که که با عنوان روش پرسشگری سقراطی مطرح می شود، توسط سقراط به عنوان روشی برای تدریس تفكّر انتقادی در نظر 

 (. 1595گرفته شد )نصر آبادی و نوروزی،

یش مسئولیت پذیری می شود می توان اینگونه تبیین نمود که در هم چنین در رابطه با این یافته که روش ایفای نقش باعث افزا 

روش ایفای نقش فراگیران با عملیات نمایش و ایفاگران نقش ارتباط عاطفی بر قرار می کنند، با هیجان، نمایش را پی می گیرند و 

د، یادگیری تسریع شده و به خود را در صحنه احساس می کنند. چون در روش مذکور مجموعه قوای حسی فراگیران فعال می شو

تبع آن انگیزه آنان برای مسئولیت پذیری افزایش خواهد یافت. بنا به گفته آرون و ورما، فعالیت ایفای نقش به دانشآموزان انگیزه 

ر این (، که د2111، 1می دهد تا در یادگیری عمیق درگیر شوند که نتیجه آن درک معنادار مواد درسی و محتواست ) ابور و ددلیكا

( در روش ایفای نقش دانشآموزان با شخصیت 2113) 2بر اساس نظریه مانورم و پوالکپژوهش محتوای ما مسئولیت پذیری بود. 

ها، باورها، نظام های ارزشی، توانایی و تجارب پس زمینه ای متفاوت مواجه می شوند و در این روش تالش می شود به 

خویش را در درون فضای اجتماعی که در آن زندگی می کنند بیابند و نكات مبهم  یادگیرندگان یاری شود تا معنا و مفهوم

تصورات خود را درباره وجود خویش با یاری گرفتن در گروه های اجتماعی روشن سازند و در تحلیل موقعیت های اجتماعی به 

از موقعیت های اجتماعی را به وجود می صورت همیار و مشترک فعالیت کنند و شیوه ای آزادمنشانه برای پرداختن به انواعی 

( با استفاده از روش ایفای نقش فرد عالوه بر آگاهی نسبت به مسئولیت های فردی از 1991آورند همچنین از نظر آرگایل )

ی خودمیان بینی خارج می شود و می تواند به دنیای اطراف و انسان هایش از دید دیگران نیز نگاه کند و مسئولیت های اجتماع

خویش را به بهترین نحو انجام دهد.ایفای نقش به طور ضمنی طرفدار موقعیت یادگیری مبتنی بر تجربه است که محتوای آموزشی 

تهیه می شود و بنا به فرض این الگو می توان قیاس های درستی از موقعیت های دارای مسئله در زندگی  "اکنون و همین جا"آن 

 توانند از طریق نمونه گیری از زندگی واقعی و خلق مجدد آن به ایفای نقش بپردازند. واقعی خلق کرد و دانشآموزان می

ایفای نقش در ساده ترین سطح خود از طریق عمل به مسائل می پردازد و با موقعیت های دارای مسئله در زندگی شاگردان آغاز 

ی گیرد. بعضی از دانشآموزان ایفا گر نقش و بقیه می شود؛ مسئله ای طرح می شود، نقش آن ایفا می شود و مورد بحث قرار م

تماشاچی می شوند. فردی خود را به جای فرد دیگر می گذارد و سعی می کند با دیگران که خود مشغول ایفای نقش می باشند به 

گر به خوبی انجام تعامل بپردازد. از آنجا که همدلی، همدردی، خشم و محبت همه در خالل تعامل به وجود می آیند، ایفای نقش ا

پذیرد بخشی از زندگی می شود. در پایان، در برون ریزی با ایفای نقش، حتی تماشاچیان به اندازه کافی دست به کار بوده اند که 

دلیل تصمیم هر کس و منشا مقاومت و راه های دیگر نزدیک شدن به موقعیت را بدانند. بدون شک با توجه به موارد باال و هم 

                                                           
2-Abour &Dedlicka 

3-Monorm & Pollock 
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این روش به صورت عملی به مسائل می پردازد و در ارتباط نزدیک با زندگش شاگردان است، سبب افزایش انگیزه در  چنین اینكه

آنان برای یادگیری می شود. در این روش همان طور که در این پژ.هش نیز نشان داده شد، مسئولیت پذیری دانشآموزان افزایش می 

ن مسئولیت به آنهاست. چون در این روش هریک از دانشآموزان نقش خاصی را بر عهده یابد زیرا یادگیری دانشآموزان مستلزم داد

دارند سعی می کنند به خوبی از عهده نقش خود بر آیند و این امر موجب درگیری بیشتر آنان با موضوعی که معلّم قصد آموزش 

 آن را دارد می شود. 

روش پرسش و پاسخ باعث افزایش تفكّر انتقادی و استفاده از روش ایفای نقش نظر به اینكه نتایج این پژوهش نشان داد استفاده از 

باعث افزایش مسئولیت پذیری دانشآموزان می شود، به معلّمان، مربیان و والدین توصیه می شود از این روش ها استفاده کنند. 

 ایر پایه های تحصیلی اجرا شود.همچنین پیشنهاد می شود پژوهش حاضر در مدارس پسران، با مدت زمان بیشتر و در س

 منابع 
 .35، پاییز، ص 1، شماره 5(. رفتار اخالقی کودکان چگونه شكل میگیرد؟فصلنامه رشد مشاور مدرسه، دورة 1596ابراهیمی قوام، صغری )

رستاری و پرستاران بالینی دانشگاه علوم پزشكی (. مقایسه توانایی تفكّر انتقادی دانشجویان ترم های اول و آخر کارشناسی پ1599اسالمی، اکبر. معارفی، ف )

 .53(، 1) 9. فصلنامه علوم پزشكی جهرم. 1596و خدمات بهداشتی درمانی جهرم 

 (. راهنمای روش های نوین تدریس. تهران: آییژ.1595آقا زاده، محرم )

بر تفكّر انتقادی دانشجویان در درس روان شناسی  E3آموزشی (. اثربخشی مدل طراحی 1595تیموری، امیر. محمد حسن؛ مرادی، رحیم و رسولی، بهنام. )

 .61-32(: 2)3. مجله مدیا، تربیتی

 (. مسئولیت پذیری: اتكای به خود و زندگی پاسخگو. تهران: شباهنگ.1593(. ترجمه: قرچهداغی، مهدی )1996براندن، ناتانیل )

ه، نشریه فرهنگ و اجتماع. گفتگو با حسین لطفآبادی دبیر شورای علمی پژوهشی سازمان ملی (. جوانان، مسئولیت پذیری و نقش جامع1592حسینینژاد، مریم )

 .12جوانان. ص 

(. مسئولیت پذیری اجتماعی در برنامه ریزی درسی کنونی دوره ابتدایی ایران و طراحی برای آینده. رساله دکتری، دانشگاه تربیت 1539سبحانی نژاد، مهدی )

 مدرس.

 (. مهارتهای آموزشی و پرورشی، تهران: سمت.1593شعبانی، حسن )

 (. ترجمه: خوشدل، گیتی. روانشناسی کمال، الگوهای شخصیت سالم. تهران: پیكان. چاپ سیزدهم.1993شولتس، دوآن )

ر بر تفكّر انتقادی (. اثربخشی آموزش راهبردی تفك1592ّفتحی آذر، اسكندر و ادیب، یوسف و هاشمی، تورج و بدری گرگری، رحیم و غریبی، حسن )

 نشریه پژوهشهای نوین روانشناختی ) روانشناسی دانشگاه تبریز(.دانشآموزان. 

 .39(. اصالح برنامههای درسی: پرورش مهارتهای فكری. فصلنامه تعلیم و تربیت، سال پانزدهم، شماره 1539فقیهی، فاطمه )

بخشی آموزش مهارت های پرسشگری به معلّمان بر تفكّر انتقادی دانشآموزان متوسطه. نشریه (. اثر1592گنجی، کامران. یعقوبی، ابوالقاسم. لطفعلی، رضا )

 .1-23، صص 23، شماره 9روانشناسی تربیتی. دوره 

 .(. جریان اجتماعی شدن و آموزش مهارتهای اجتماعی به کودکان. دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد1592لطفآبادی، حسین )

 (. رشد و شخصیت کودک. ترجمه: مهشید یاسایی. تهران: نشر مرکز.1591ماسن، پاول هنری و دیگران )

 (. آموزش تفكّر انتقادی در مدارس و نقش آن در توسعه دانش، تولید علم و تدوین نظریه. نمایه.1595نصرآبادی، حسینعلی و نوروزی، رضاعلی )
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