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  كيدهچ

   حاضر سعي بر آن دارد تا به       ثير آن بر جامعه، پژوهش      أر انتقادي در آموزش و ت     ت تفكّ با توجه به اهمي
ر سـطح    د  انگليـسي  دو كـالس زبـان     بدين منظـور  .  ادبي در رشد تفكر انتقادي بپردازد      ة مباحث تأثير

 از حيـث  پس از تعـديل زبـان آمـوزان    . دانشگاه فردوسي مشهد انتخاب شدند    از كالج    باال    به متوسط
 ادبي از جمله شعر، داستان كوتاه و         در هر دو گروه كنترل و آزمايش پژوهشگر از متون          ،تفكر انتقادي 

 متـون مربوطـه را در       بايـد زبان آموزان هر دو گروه      . نمود بعضي قطعات ادبي جهت تدريس استفاده     
ي خـود   ها  ه تنها متون ادبي را خالصه و خالص       بايدزبان آموزان گروه كنترل     . كردند ميمنزل مطالعه   

آمـوزش   (داشـت  مـي د را راجع بـه مـتن ابـراز           معلم هم نظر خو    ند و كرد ميرا فقط در كالس بازگو      
 ولي از زبان آموزان گروه آزمايش خواسته شد راجع به متون مورد نظر بحث كنند، آن را بـه                    ،)انتقالي

در پايان ترم،   . )آموزش تبديلي (و احساس خود را از متن بيان نمايند        زندگي روزمره خويش ربط دهند،    
. خ دهنـد سـ د بـه آن پا  از آنها خواسته  شـ       گروه داده شد و    هر دو  آزمون تفكر انتقادي به افراد       مجدداً

تفكـر انتقـادي      ادبي باعـث رشـد     ةو مباحث  تفاوت معناداري ميان دو گروه وجود دارد         نتايج نشان داد  
 هم براي پژوهش    هايي و پيشنهاد  ه قرار گرفت  بررسيدست آمده مورد     هدر پايان، نتايج ب   . گرديده است 

    .سته ابيشتر ارايه گرديد
  .انتقادي،  تفكر، ادبيات،تبديليآموزش  ،آموزش انتقالي :ها  واژهكليد

  مقدمه .1

تواند باعـث توليـد      ميآموزش مناسب   . باشد مي اي  ه تغيير و تحول در هر جامع       مهم آموزش يكي از اركان   
از ) 1974 (تشيمل و بارنز.  استعدادها و خالقيت شود    رفتن باعث از بين     ،علم و نوآوري و آموزش نامناسب     
در آموزش انتقـالي، معلـم تنهـا انتقـال دهنـده            . انتقالي و تبديلي  : كند ميدو رويكرد نسبت به آموزش ياد       
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  بايد تنها  ندارد و  اي  ه كه حق هيچ گونه ابراز عقيد       است اي  هباشد و دانش آموز تنها مصرف كنند       ميدانش  
كند و به دانـش آمـوزان اجـازه داده           ميرا ايفا   در آموزش تبديلي، معلم نقش راهنما       . مطالب را حفظ نمايد   

اعتقـاد دارد كـه تنهـا در        ) 1970(فريـره   . شود ابراز عقيده نمايند، پژوهش كنند و دست به توليد بزنند           مي
 . گيرد مي شكل 1آموزش تبديلي هست كه تفكر انتقادي

بـه  . ه اسـت  بـود  نظران بزرگي همچـون ديـويي    مطمح نظر صاحب   چند دهه است كه تفكر انتقادي     
 براي رسيدن   اي  هباشد و هر جامع    ميتفكر انتقادي يكي از مهمترين اصول آموزشي هر كشور          اعتقاد آنان   

 2ي انتقـادي هـا  هامروزه نظري. داراي تفكر انتقادي بااليي باشندبه رشد و شكوفايي نياز به افرادي دارد كه        
. خـورد  مـي شناسـي بـه چـشم        سـي، زبـان   در بسياري از علوم و فنون از جمله حامعه شناسـي، روان شنا            

 انديشمنداني همچون كانت، هگل      فلسفي توان در تفكرات   مي انتقادي را به صورت عام       ةي نظري ها  هريش
در  1920 ةي مكتـب فرانكفـورت در آلمـان در دهـ          هـا   هدر در انديش  آن را   و ماركس و به صورت خاص       

هـدف اصـلي آنـان از       ). 1996اسموسـن،   ر(ستجو نمود   جبزرگاني همچون هورخايمر و يورگن هابرمس       
ي انتقادي تغير و اصالح در جامعه با به چالش كشيدن بسياري از چيزهايي است كه افـراد                  ها  هطرح نظري 

 آموزش زبان انگليسي به عنـوان زبـان دوم در طـي             ة حتي در زمين   .كنند ميآنها را بديهي و مسلم فرض       
ايم كه همگي به طرح مبـاحثي         و كتابها در اين زمينه بوده      ها  هالقسالهاي اخير ما شاهد انتشار بسياري از م       

  ). 1994پني كوك،  (اند هاز جمله قدرت، عدالت، ايديو لوژي، و سياست در كالسهاي درس زبان پرداخت
مر آموزش به تفكر انتقادي ن ااي انتقادي از جانب فالسفه باعث توجه متخصص   ها  هطرح مباحث نظري  

 داند كه تفكر انتقـادي بـااليي       ميه هدف اصلي آموزش هر كشور را تربيت افرادي          كه پياژ  تا جايي  گرديد
.  يافـت   بسيار  جهاني شدت  ةون جامع چ توجه به تفكر انتقادي با ظهور اينترنت و تفكراتي هم          . باشند داشته

باشـند،  ارتبـاط    توانند از طريق اينترنت بـا هـم در         مياعتقاد دارد در دنياي امروز كه همه        ) 2000(ورشوآر  
 جند جمله دستوري درست     نخواندن و نوشتن مسلما ديگر تنها دانستن معني لغات و فهم متن و يا ساخت              

 در  انفجار اطالعـات  ه با   ست مجهز به تفكر انتقادي در مواج      يبا ميياي امروز شخص     بلكه در دن   ،باشد مين
در اينترنـت    هزاران نوشته    د  با  خواهد پژوهشي انجام ده    مي به عنوان مثال، دانشجويي كه       ؛باشداينترنت  

   .  داردنياز  به تفكر انتقادي و موشكافانه خودانتخاب از ميان اين متون.  معتبر نيستنده لزوماًكمواجه است 
  

                                                            
1. critical thinking 
2. critical theories 
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توجه به موضوع خاص در ذهن كه شخص بـسيار دقيـق و موشـكافانه بـه                 «ديويي تفكر انتقادي را     
تفكر انتقادي يعني با خرد و منطق       ) 1997( به اعتقاد سيگل     .كند ميياد  ) 3: 1993(».پردازد ميتحليل آن   

تفكر ) 1956(بلوم  . داند ميتفكر انتقادي را شك به همه چيز        ) 1991(ليمپن  . تحليلي كاري را انجام دادن    
 سلـسله مراتـب      بلوم .داند مي  و ارزشيابي   تحليل ي باالي تفكر از قبيل تجزيه،     ها  هدانتقادي را مربوط به ر    

  : كند ميرا به شش گروه از ساده به پيچيده تقسيم يادگيري 
  كند و يادگيري طوطي وار است، مييادگيرنده فقط مطالب را حفظ : دانش. 1
 كند، ميكند و به زبان خود تعريف  مييادگيرنده مفاهيم را درك : فهم. 2
 برد، مييادگيرنده مفاهيم را در حل مسايل به كار : كاربرد. 3
 پردازد تا به دليل چيزي پي ببرد، ميده به تحليل مسايل در ذهن خود يادگيرن: تحليل. 4
 زند، ميي قبلي خود پيوند ها هختويادگيرنده مسايل جديد را به مسايل و آم: تركيب. 5
 مـسايل مختلـف      به نده ميتواند راجع  دراين مرحله كه باالترين حد يادگيري است يادگير       : ارزشيابي. 6

  . بد استياچرا چيزي خوب و كه  قضاوت كند و دليل بياورد
سـفانه در بـسياري از فرهنگهـا و         أ ولـي مت   وجـود دارد،   آخر تفكـر انتقـادي       ةبه اعتقاد او در سه مرحل     

توان گفـت    ميدر مجموع    .رايج است  اول كه بر اساس محفوظات است        ةزشها تنها يادگيري در مرحل    وآم
   :باشد يم داراي ويژگيهاي ذيل مناسب تفكر انتقادي فرد داراي

  ؛كند ميبه همه چيز با ديده شك نگاه  •
  ؛ات اوستذ و پرسشگري جزو كند، ميشخصي است فعال كه پيوسته سوال  •
  ؛ جديد استلئ مسان خود بين نيست و هميشه آماده شنيد•
  ؛كند ميگيري  ل را پيئاز تمامي زوايا مسا  دقيق و نكته بين است،•
•؛باشد ميب و جانبدار مرامي خاص ن متعص  
  ؛ار نمايدرراحتي ميان اجزا مختلف يك مجموعه ارتباط برق تواند به مي •
  .كند ميل و مشكالت احساساتي عمل نئ با مساههج در موا•

 آن  آمـوختن بحـث   حـوزه     ايـن   يكي از مهمترين مباحـث در     با توجه به اهميت تفكر انتقادي  مسلما         
.  در ميـان صـاحبنظران اتفـاق نظـر وجـود نـدارد             يانه،آموختني است   در اينكه آيا تفكر انتقادي      . باشد مي

 تعريف درسـتي بـراي      دانيم تفكر انتقادي چيست و     مي ن كه ما دقيقاً    آنجا از اعتقاد دارد ) 1997(آتكينسون  
 محـصول  گيرد و طبعاً مي همچنين از آنجاييكه تفكر انتقادي در بستر فرهنگ و جامعه شكل         آن نداريم و  

 پـرورش    و بدين معني كه در يك جامعه كمتر مردم ساالر با آموزش          (باشد مي اوضاع اجتماعي و سياسي   
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 كاري عبـث و     ، انتقادي  تربيت افراد با تفكر    )باشد ميمتمركز كه در آن تصميمات هميشه از باال به پايين           
هوش  به نام اي هتوانيد واژ مي دارند اگر شما ن  داعتقا) 1990مك پك، ( از جمله     محققان ديگر.  است هبيهود

. شـود آموخـت    مينو يا آن را     شود كه بگوييد چنين چيزي وجود ندارد         ميرا دقيقا تعريف كنيد اين دليل ن      
 در مـورد جامعـه هـم بايـد          . تعريف نمايند   آن را  توانند مي نفرند  چكنند ولي    ميخيلي از افراد فوتبال بازي      

ي نيست كه افراد قادر به پرورش تفكـر         انتقادي جايگاهي ندارد، اين بدين معن      تفكر   اي  هگفت اگر در جامع   
ل در دروس درگيـر  ئشود دانش آمـوزان عميـق بـا مـسا     ميتدريس تفكر انتقادي باعث  . انتقادي نيستند

شوند، قدرت تصميم گيري پيدا كنند، با موضوعات متناقض كنار بيايند، نظريات ديگـران را چـشم بـسته                   
ر مجموع تبديل به انسانهايي بـا منطـق، دقيـق، و پرسـشگر              قبول نكنند، به نقد منطقي آنها بپردازند، و د        

   . شوند
ي متفـاوت   هـا   هطرفدارن استفاده از ادبيات در كالسهاي آموزش زبان بر اين باورند كه ادبيات به شيو              

تواند به غنـاي واژگـان زبـاني زبـان      مي ادبيات  به عنوان مثال، كند؛ري زبان دوم كمك     د به يادگي  انتو مي
 يادگيري را در آنها تقويـت، و بـه          ةكند، آنها را با ساختارهاي پيچيده زباني آشنا نمايد، انگيز         آموزان كمك   

بـه اعتقـاد پژوهـشگر، شـايد       ).1975،ويدوسون(تبادل و غناي فرهنگي زبان آموزان كمك شاياني نمايد          
    . كرده باشداي هشارتاكنون كمتر كسي به نقش  ادبيات و لزوما مباحثه ادبي در باال بردن تفكر انتقادي ا

پژوهشگر بر اين باور است كه ادبيات به دليل برخورداري از غناي عاطفي و احـساسي و موضـوعات                   
ولـي  . تواند بستر الزم براي ايجاد تفكر انتقادي را فراهم نمايد          مي ،ملأبر گرفته از زندگي روزمره و قابل ت       

دانـشجويان  توانـد از     مـي معلم تنهـا    . باشد ميت   معلم نسبت به ادبيا    ئة ارا ةآنچه مهم است نگرش و نحو     
آموزش ( در باب آن شعر ايراد نمايد        اي  هحفظ نمايند و سپس بازگو كنند و خود نيز خطاب         بخواهد شعرها را    

ه و بررسـي     از دانشجويان خواسته شود آنها را مورد مداقّ         به زندگي افراد ارتباط داده،      را و يا شعرها  ) انتقالي
از اين رو پژوهش حاضر سـعي  ).  آموزش تبديلي( بحث و ابراز عقيده نسبت به آنها بپردازند   قرار دهند و به   

  . ادبي در افزايش تفكر انتقادي بپردازدةمباحثبر آن دارد تا به بررسي 

  روش تحقيق منابع و. 2

   ها هنمون .2-1

 سازي و تعـديل،      كه پس از همگن    در اين پژوهش شركت كردند    )  پسر نفر11و   دختر   نفر21( دانشجو 32
 تحـصيلي ايـن دانـشجويان       ة رشت . تن رسيد  30 به   ها  ه و نمون  دو دانشجوي دختر از پژوهش حذف شدند      
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 3/19ميانگين سن اين افراد     . بود) نفر12(، و علوم    )نفر10(، مهندسي   )نفر4(، روان شناسي    ) نفر 4(پزشكي  
ـ  ساله بو  27 ساله و    18 ترين آنهابه ترتيب    جوانترين و مسن   سال ـ . ددن  از كـالج دانـشگاه مـشهد        هـا   هنمون

اين افراد زبان انگليسي را به عنوان زبان دوم         .  باال بود   به انتخاب شدند و سطح بسندگي زبان آنها متوسط       
  . آموختند مي تابستاني در اين موسسه ةدر يك دور

  پژوهشابزار  .2-2

اسـتفاده  ) 1994(گالسر  _اتسون از آزمون تفكر انتقادي و      جهت سنجش ميزان تفكر انتقادي افراد      محقق
ييهـاي اسـتنتاج، قيـاس، تـشخيص        ا كه به بررسي و سنجش توان      استال  ؤ س 80اين آزمون شامل    . نمود

در هر قسمت اين آزمون مثالي بـراي پاسـخگويي وجـود            . پردازد ميات  ثفرضيه، تفسير، و ارزشيابي مباح    
. خواهد بهترين گزينه را انتخـاب نمايـد        مي كشد و از پاسخ دهنده     ميال شرايطي را به تصوير      ؤهر س . دارد

 جهت  .)نگاه كنيد به ضميمه    (باشد مي اي  هو گاهي پنج گزين   ) سازگار، ناسازگار  (اي  هپاسخها گاهي دو گزين   
: آزمون و آزمون مجدد   ( پايايي آزمون    .شوند ميپنج قسمت پرسشنامه با هم جمع بسته         مينمره گذاري تما  

محقـق از   ). 1994گالسر،  -واتسون(آن قابل قبول اعالم شده است       ) %30ر از   باال ت (و روايي معيار    ) 81%
پايايي اين پرسشنامه در اين پژوهش نيـز قابـل قبـول            . استفاده نمود ) 1384فراواني،  (آزمون ترجمه شده    

    %). 85: كرونباخ (است

  روش گردآوري اطالعات .2-3

  بـه  از دانشجويان متوسط  ) كنترل و آزمايش  (س   دو كال  ،1385جهت انجام اين پژوهش در آغاز تابستان        
 چهـار درس اول    جلسه و كتـاب مـورد تـدريس          22طول دوره   . شدباال را از كالج دانشگاه مشهد انتخاب        

Passages) ،نفر شـركت  17 نفر ودر كالس كنترل 15در كالس آزمايش .  بود )1998ريچاردز و سندي 
پژوهـشگر از    ، ميـزان تفكـر انتقـادي، در آغـاز تـرم           جهت يك دست كردن هر دو گروه از نظـر         . داشتند

نـشان داد   ) 1جـدول   (  آزمون تي    ةنتيج. ادي پاسخ دهند  قاالت آزمون تفكر انت   ؤدانشجويان خواست به س   
، بدين معني كه نمـره گـروه كنتـرل          /.)03 <، پي   35/1 =تي (تفاوت معنا داري ميان دو گروه وجود دارد       

   . دباش ميگروه آزمايش كمي بيشتر از
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  نتايج آزمون تي در پيش آزمون: 1جدول 
  گروهها

  
 تعداد
  

درجه 
  آزادي

  تي
  

  ميانگين
  

انحراف از 
  معيار

 ارزش پي
  

  3/6  2/61  35/1  30  17  گروه كنترل
  4/5  1/57  35/1  30  15  گروه آزمايش

03./  

  
ي در گـروه     دو نفر از افرادي كـه داراي تفكـر انتقـادي بـاالي             ،جهت تعديل و يكسان سازي دو گروه      

 از آزمون تي استفاده     ها  ه مجددا جهت تحليل داد    . نفر تقليل يافت   15 و گروه به     .كنترل بودند حذف شدند   
 ميـان دو گـروه   ./.)5<، پـي 46/1=پـي  ( تفـاوت معنـاداري  دهـد  مي نشان 2جدول  همانگونه كه   . گرديد

يكـسان   هـر دو گـروه      انتقـادي   ميزان تفكر  توان اينگونه نتيجه گرفت كه     مي،  بنابراين. شود ميمشاهده ن 
  . است

  
  نتايج آزمون تي در پيش آزمون پس از تعديل:  2جدول 

درجه  تعداد  گروهها
 آزادي

انحراف   ميانگين  تي
 از معيار

ارزش 
  پي

  9/4  58 46/1  28  15  گروه كنترل
  4/5  1/57 46/1  28  15  گروه آزمايش

07./  

  
تفكر انتقـادي كـه در جلـسه اول كـالس انجـام       از حيث هپس از تعديل و يكسان سازي هر دو گرو      

براي اينكه بفهميم آيا مباحثـه  . دهد  را افزايش تفكر انتقادي در گروه آزمايش    كرد  رفت، پژوهشگر سعي    گ
 ي در افزايش تفكر انتقادي دارد يا خير، به هر دو گرو قطعات ادبي از جمله داستان كوتاه و شعر                   تأثيرادبي  

شد آنها را  شد و از آنها خواسته        داده   گي دو موپاسان   اثر يا بود؟ ؤ، آيا اين يك ر    )چخوفاثر  تهمت  : از جمله (
حفظ  نمايند و سپس در كـالس        استه شد تنها  قطعات ادبي را        از گروه كنترل خو   . در منزل مطالعه نمايند   

 اي هد و خطابدا مياالت دانشجويان در مورد معني عبارات پاسخ      ؤبه زبان خود بازگو كنند و معلم تنها به س         
  كامل  را مورد مداقه و بررسي     متون ادبي   شد   مينمود و از گروه آزمايش خواسته        ميدر باب آن متن ايراد      
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ت  و به بحث و ابراز عقيده نسب       بدهند آنها را به زندگي خود ارتباط        ،بپردازندبه تحليل شخصيتها     ،دهندقرار
  :از جملهاالتي ؤكرد و با طرح س ميا ايفا  معلم تنها نقش راهنما ر.به آنها در كالس بپردازند

  نظر شما راجع به داستان چيست؟  •
  آيا از داستان خوشتان آمد؟ •
  ؟يدنديدچه قسمتهايي از داستان را بيشتر پس •
   چيست؟  داستانشخصيتفالن نظر شما راجع به  •
  كرديد؟  مياگر شما جاي او بوديد چه  •
  زي اتفاق افتاده؟آيا در زندگي روزمره شما چنين چي •

االت در  ؤ س ن همانگونه كه مشخص است اي     .آورد مي مناسب جهت بحث و تبادل نظر را فراهم          ةزمين
باعـث ايجـاد تفكـر انتقـادي        ) 1956(تواند به قول بلوم      ميباشد كه    ميسطوح تجزيه تحليل و ارزشيابي      

در پايان افراد به آزمون      .دادند مي اختصاصكار   هر دو گروه به اين    را   دقيقه اول هر جلسه      25حدود   .گردد
براي فهم بيشتر فرايند كالسي، معلم از زبان آموزان هـر دو             و سخ دادند  در كالس پا    مجددا تفكر انتقادي 

  .  تدريس بيان كنندةكالس خواست نظر خود را راجع به شيو

  ها هتحليل داد .2-4

قل در پـيش آزمـون و       تي، از آزمون تي مس    طريق مباحثه ادب  جهت بررسي ميزان افزايش تفكر انتقادي از        
 نظر زبـان آمـوزان هـر دو كـالس در            ،دريسبراي پي بردن به فرايند كيفي ت      . پس آزمون استفاده گرديد   

  .   و مورد ارزيابي كيفي قرار گرفت شدپايان ترم پرسيده

   پژوهشنتايج .3

همانگونـه  . دكراز آزمون تي استفاده     ژوهشگر  پ ادبي در رشد تفكر انتقادي،       ة مباحث تأثيربراي پي بردن به     
 .ميان دو گـروه وجـود دارد        )./.5<پي  ،   89/1 =تي(دهد تفاوت معنا داري      مي نشان   3كه جدول شماره    

عـالوه بـر ايـن، بـا        . بدين معني كه رشد تفكر انتقادي در گروه آزمايش بيشتر از گروه كنترل بوده اسـت               
 تفكـر   ةيابيم كه ميانگين نمر    ميو گروه در آغاز و پايان ترم در          تفكر انتقادي هر د    ةنگاهي به ميانگين نمر   

كـه    نداشته است، در حـالي      چشمگيري يافته، يعني هيچ رشدي    تغيير 3/59  به 58انتقادي گروه كنترل از     
 كـه حـاكي از رشـد تفكـر          تغيير يافتـه اسـت     9/64 به 1/57ه تفكر انتقادي گروه آزمايش از     ميانگين نمر 
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توان چنين نتيجه گرفت كه مباحثه ادبي        ميي فوق   ها  هبنا براين بر اساس يافت    . استروه  انتقادي در اين گ   
  .  مستقيم در رشد تفكر انتقادي داردتأثير

   آزمونپس ازنتايج آزمون تي در:  3جدول 
 پي ارزش انحراف از معيار ميانگين  تي درجه آزادي  تعداد  گروهها
  5/3  3/59 89/1  28  15  گروه كنترل

  1/4  9/64 89/1  28  15  وه آزمايشگر
03/  

  
براي بررسي فرايند كالسي از زبان آموزان هر دو گروه خواسته شد نظر خـود را راجـع بـه كـالس و                       

ي ادبـي و خوانـدن      هـا   ه اعتقاد داشتند آشنايي با چهـر      آزمايشزبان آموزان گروه    . كنند تدريس بيان    ةشيو
. كند ميتقاد آنان ادبيات به غناي واژگاني بسيار كمك         به اع . متون ادبي كاري است جذاب و در خور توجه        

به باور گروه كنترل حفظ كردن و بازگويي متون ادبي كاريست خسته كننده و طاقت فرسا كـه بـه وقـت                   
زبان آموزان گروه آزمايش اعتقاد داشتند عالوه بر جذاب بودن و افزايش حجـم واژگـان،                . زيادي نياز دارد  

گيرند چگونه حرف خـود را بـه         ميكند، آنان ياد     مي بحث و تبادل نظر را مهيا        ادبيات بستر مناسبي جهت   
      . ل دقيق تر نگاه كنندئشود افراد به مسا مي باعث  خواندن متون ادبيانگليسي بيان كنند و

 و بررسي بحث .4

د اينگونـه   شاي. تواند باعث افزايش تفكر انتقادي گردد      ميدر اين پژوهش مشخص گرديد كه مباحثه ادبي         
تواند باعث افزايش تفكر انتقادي گردد، ولي به بـاور   ميبه نظر برسد كه مباحثه به هر شكل و با هر متني       

بنـدي بلـوم     بـر اسـاس تقـسيم     . است بسيار مهم    ، در مباحثه  طرح شده االت  ؤپژوهشگر، نوع و چينش س    
 ، گرديـد بدان اشـاره نيز  پيشتر    كه -، فهم، كاربرد، تجزيه، تحليل و ارزشيابي      محفوظاتدانش و    -)1956(

 طـرح شـده   االت  ؤ بلكه س  ؛ به افزايش تفكر انتقادي منجر نخواهد شد        لزوماً اي  ه و هر نوع مباحث    الؤهر س 
ساز افـزايش و يـا حتـي ايجـاد تفكـر             تواند زمينه  مي كه   است و ارزشيابي    تركيبدر سطوح عالي تجزيه،     

  .انتقادي باشد
ـ       عالوه بر اين،     ت احـساسي و عـاطفي و موضـوعات ملمـوس،           ادبيات به دليل برخورداري از از ماهي

.  مناسب براي رشد تفكر انتقادي در جامعـه را فـراهم آورد            ةتواند زمين  ميجذاب، و بر گرفته از متن جامعه        
شـود   ميكند كه معتقد بودند تفكر انتقادي را ن        ميييد  أرا ت ) 1993(ي پالفاي و سالوي     ها  هتفاين پژوهش گ  
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 بـه   ؛كننـد  مـي از احساسات جدا كرد و اين احساسات هستند كه زمينه الزم براي تفكر انتقادي را فـراهم                  
  .دنشـو  مـي  رشد و خالقيت  1ت گرفته از متون ادبي باعث ايجاد تفكرات واگراأعنوان مثال، احساسات نش  

 و  2 مستقيم ميان هوش هيجـاني     اي  هطو راب توان از تفكر انتقادي جدا كرد          را نمي  به اعتقاد آنان احساسات   
 ،تواند باعث تفكر خالق تر و واالتر گـردد         مي شدن از احساسات فردي      يا آگاه آگاه بودن   . تفكر وجود دارد  

 مثالً(،  نيست مسلط  كسي كه هنوز به احساسات خود      .خورد مي به چشم     در متون ادبي   خوبي  به  چيزي كه
كند، به چه چيزها و يا افرادي تعصب دارد، به چـه گـروه    مي  تداند چه چيزي او را خوشحال يا ناراح مين

خوبي فكر كند وتصميم منطقي      تواند به  مي ن  مسلماً )ورزد و از چه گروه از افراد نفرت دارد         مياز افراد عشق    
در كوتاه حداقل  ت خود با توجه به ماهي رسد هر متني از قبيل متون سياسي و اقتصادي         ميبه نظر ن  . بگيرد
    .نمايد فكري تغيير چنين  بهكمك مدت

   نتيجه گيري.5

 بلكـه بحـث و جـدل در         گردد ايجاد و يا افزايش تفكر انتقادي     تواند باعث    ميادبيات به تنهايي ن    ترديد  بي
تواند خوراك الزم براي رشـد تفكـر انتقـادي را            مي ،ن به زندگي روزمره   آ  دادن مورد قطعات ادبي و پيوند    

كنـد و نظـر    مـي صـدايي وجـود دارد و تنهـا معلـم اسـت كـه صـحبت          ي كه تك   در كالس  . نمايد فراهم
 چنـين كالسـي   لمحـصو . ماند ميشود، هيچ جايي براي رشد تفكر انتقادي باقي ن    ميدانشجويان شنيده ن  

 كه اين ويژگيها به مرور جـزء شخـصيت و           استتنها يك تعداد مصرف كننده فاقد هر گونه نظر و عقيده            
 .شـود انتظـار خالقيـت و نـوآوري داشـت           مـي  از چنين افرادي ن    ؛)1978ويگوتسكي،(شود   مي افرادجود  و
توانـد   مي و هر شخصي     يستو معلم تنها صداي كالس ن     (عكس، در كالسي كه چند صدايي وجود دارد         ب

 سطوح باالتر تجزيه و تحليـل       با يادگيري   )نظر خويش را عنوان كند و به نظريات ديگران نيز گوش كند           
 در  .كننـد  مـي تر از گروه قبلي فكر       تر و دقيق    عميق كننده در چنين كالسي      شركت  افراد د و گير  صورت مي 

 حقيقت مطلق وجود ندارد و اين تنها معلم نيـست كـه همـه               فهمد كه تنها يك    ميچنين كالسهايي فرد    
 گيـرد بـه نظـرات      مـي او يـاد    . تواند به كشف حقيقت و رشد دانش كمك كنـد          ميداند، او هم     ميچيز را   

ديگران گوش كند، آنها را مورد واكاوي دقيق قرار دهد، هر چيـزي را چـشم بـسته نپـذيرد، و بـه عقايـد        
   . ديگران احترام بگذارد

                                                            
1. divergent thinking 
2. emotional intelligence 
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يـده  ق كمتر جاي بحث، ابراز ع   ، كالسهاي درسي ما چه در مدرسه و چه در دانشگاه          ،در فرهنگ سنتي  
در اين كالسها ذهن افـراد بـه مثابـه          ) 1970( به قول فريره   .بودو پرسشگري براي دانش آموز و دانشجو        

 اين امر در كالسهاي درس زبان       . كه مدام بايد در آن پول ريخت و هيچگاه از آن استفاده نكرد             بودبانكي  
 زبـان تنهـا     هاي و كالس  استسسات خصوصي زبان بدتر     ؤ م  در  و يا حتي   هها دانشگا چه  و چه در مدارس  

  كـه   در صـورتي   ؛ روزمـره  ات مكالمـ  در نهايـت   و    زبان ستورد به يادگيري تعدادي واژه، د     نشو ميخالصه  
و هـر    تواند با استفاده از متون جذاب همچون ادبيات كه همگـي آن را دوسـت دارنـد                 مين كالسها   همي

 احساسات و تفكرات    ي تك صدايي معلم و سركوب     ة به افسان  ، دارد ها  هكس مطلبي براي گفتن در اين زمين      
  . ت افرادي متفكر و خالق پرداختقانه پايان داد و به تربيخالّ

  :كنندتوانند به رشد تفكر انتقادي در كالس كمك  ميمعلمان با به كارگيري موارد ذيل 
  ؛محيطي آرام و بدون تنش در كالس ايجاد نماييد •
  ؛كه زبان آموزان مثل شما فكر كنندسعي نكنيد كاري كنيد  •
  ؛به زبان آموزان اجازه دهيد ابراز عقيده كنند •
  ؛به نظرات زبان آموزان احترام بگذاريد •
 ش تنهـا نقـ  نيـز دريابنـد و شـما    كاري كنيد كه زبان آموزان خود سوال مطرح كنند وخود پاسخ را    •

   ؛راهنما را ايفا نماييد
  .خطاهاي دستوري و واژهاي آنها را زياد جدي نگيريد، زيرا هدف برقراري ارتباط است •

 ابراز نمايند،    خود را   زبان آموزان ياد بگيرند چگونه فكر كنند، چگونه        شود مياين روش آموزشي باعث     
 اي  ه و چگونه به طور گروهي به پاسخ مسال        نه با ديگران ارتباط برقرار كنند     چگونه چيزي را نقد كنند، چگو     

 . گردد ميعث رشد تفكر انتقادي اتمامي موارد ذكر شده ب. برسند
  :گردند مي ذيل براي پژوهش بيشتر ارايه هاييشنهادي پژوهش حاضر پها هبا توجه به يافت

  . يعنقش مباحثه در متون مختلف از قبيل علمي، سياسي، و اجتما .1
  ؛ دو جنس يك ازهر رشد تفكر انتقادي درحثه ادبي در ا مبتأثير .2
   ؛ مباحثه ادبي در سنين مختلفتأثير .3
    .ثه ادبي در رشد خالقيت افرادح مباتأثير نقش و .4
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  ضميمه
   گالسر_واتسون ةپرسشنامقسمتي از 

 دستور العمل
 هر آزمون . نوع آزمون است كه به منظور تعيين توانايي شما در استداالل منطقي طرح شده است5اين دفترچه شامل 

.ي آن بايد با دقت مطالعه شودها هدستورالعمل مخصوص به خود دارد كه قبل از انتخاب گزين  
  استنباط: 1آزمون 

 اي ه مثالً اگر چراغهاي خان؛ي به وقوع پيوسته به دست مي آوردها ه است كه فرد از پديداي ه نتيج؛استنباط: دستور العمل
اين . سته شخص مي تواند استنباط كند كه احتماالً كسي درخانه ،قي شنيده شودروشن باشد و از داخل خانه صداي موسي

چراغها و راديو را خاموش نكرده , استنباط مي تواند درست يا نادرست باشد مثالً ممكن است اهل خانه هنگام بيرون رفتن
  .باشند

 بعد از هر عبارت چند استنباط ممكن . الزم است صحيح در نظر گرفته شودآغازيندر اين آزمون هر تمرين يا عبارت 
 صحيح و ةهر استنباط را بررسي كرده و درج. آورده شده است)  برداشت كند،نتايجي كه فرد مي تواند از عبارت ارائه شده(

  . براي هر استنباط در پاسخنامه در محل مناسب عالمت بگذاريد،با توجه به توضيحات زير. غلط بودن آن را تعيين كنيد
  . احتمال آن از حد معقول بيشتر است،يعني با توجه به مجموعه اطالعات ارائه شده: ستنباط صحيحا) ص(
  .يعني بيشتر به نظر مي رسد صحيح باشد تا غلط: استنباط احتماالً صحيح) صا (
 نظر مي آيد يا يعني از روي اطالعات داده شده نمي توان گفت كه آيا استنتاج بيشتر صحيح به: اطالعات ناكافي است) نا (

  .به عبارتي اطالعات داده شده براي قضاوت كافي نيست. غلط
  .يعني بيشتر به نظر مي رسد كه غلط باشد تا صحيح: استنباط احتماالً غلط) غا (
به اين خاطر كه مطالب داده شده بد تفسير مي كند يا به دليل آنكه با خود آن مطالب يا استنباطهاي : استنباط غلط) غ(

  . حاصل از آن مطلب مغايرت داردصحيح
 ناچار خواهيد بود كه از اطالعات يا آگاههاي ، احتماالً يا غلط است،گاهي براي تصميم گيري در مورد اينكه يك استنباط

  .جواب صحيح در مستطيل سمت چپ آمده است. اين موضوع در مثال روشن خواهد شد. عمومي خود استفاده كنيد
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  مثال
. نشجوي مقطع كارشناسي به صورت داوطلبانه در يك همايش علمي دانشجويي در مشهد شركت كردنددويست دا: گزاره

در اين همايش عناويني در ارتباط با همزيستي مسالمت آميز و راههاي دستيابي به صلح پايدار جهاني مورد بحث قرار 
 .ين مشكالت جهان امروز انتخاب شدند زيرا اينها مسائلي بودند كه از طرف دانشجويان به عنوان حياتي تر؛گرفت
 )غ( )غا( )نا( )صا( )ص( ها هگوي

 دانشجوياني كه دراين همايش شركت كرده بودند از ،ـ به عنوان يك گروه1
ساير دانشجويان هم سن خود عالقه بيشتري به مشكالت اجتماعي وسيعتر 

  .نشان دادند

          

مايش در كالسهايشان بحث ـ بيشتر دانشجويان از قبل در مورد عناوين ه2
  .نكردند

          

            .ـ دانشجويان از تمام مناطق كشور آمده بودند 3
            ـ دانشجويان فقط مشكالت كارگري را مورد بحث قرار دادند4
ـ بعضي از دانشجويان بر اين باورند كه بحث در مورد همزيستي 5

   ارزش استيز و راههاي دستيابي به صلح جهاني مهم و بامآ مسالمت
          

بيشتر مردم در سنين جواني به ) به عنوان يك نظريه عمومي(است؛ زيرا ) ص(احتماالً صحيح 1،در مثال قبل استنباط 
اطالعات داده شده اين استنباط را نمي توان كامالً صحيح در . ل بزرگ اجتماعي توجه زيادي نمي كنندئمشكالت و مسا

همچنين ممكن است .  اين موارد نيستبه جوانان ميزان اهميت دادن نشان دهنده  زيرا اطالعات داده شده؛نظر گرفت
  .بعضي دانشجويان فقط به خاطر گردش و تفريح داوطلب شركت در همايش شده باشند

و  تادان احتماالً تا حدودي در اثر بحث با اس،است؛ زيرا آگاهي دانشجويان نسبت به اين عناوين) غ( احتماالً غلط 2استنباط 
  .همكالسيها به وجود آمده است

  .است) نا(بنابراين قضاوت در مورد اين مطلب اطالعات ناكافي .  هيچ دليلي وجود ندارد3براي استنباط 
 قطعاً غلط است؛ زيرا در متن آمده است كه عناويني در ارتباط همزيستي مسالمت آميز و راههاي دستيابي به صلح 4استنباط 

  . شده بودجهاني براي بحث انتخاب
  . مي باشد) ص( به طوردقيق منطبق با اطالعات داده شده است و بنابراين صحيح 5استنباط 

 احتماالً صحيح ،)غ( غلط،)ص( صحيح ،در تمرينات اين بخش ممكن است بيش از يك استنباط از هر عبارت داده شده
بنابراين در مورد هر استنباط . ش فرض جلوگيري كندباشد تا از هر گونه پي) ن(يا اطالعات ناكافي ) غ( احتماالً غلط ،)ص(

  .كرد قضاوت  بايدبه طور جداگانه
اگر خواستيد پاسخ خود .  با مداد سياه كامالً سياه كنيد،ستوني كه فكر مي كنيد مهمترين قضاوت در مورد هر استنباط است

  .يديت اضافي روي پاسخنامه خودداري فرمااز گذاشتن هر گونه عالم.  پاسخ قبلي را كامالً پاك كنيد،را تغيير دهيد
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  ها ه و گويها هگزار
 را طرح ريزي »عمليات برفي« آزمايشي به نام ،در طي سالهاي جنگ جهاني دوم يكي از كشورهاي درگير جنگ: گزاره

مل مي بهتر ع,  تحت شرايط آب وهواي سرد و سرماي شديد و طاقت فرسا، كدام گروه از نيروهاي ارتش،كرد تا دريابد
تمام شركت . فشار خون و شرايط محيطي زادگاه يا محل زندگي, سن, وزن: برخي عوامل مورد تحقيق عبارت بودند از. كنند

 فعاليت در سرماي شديد شركت ة زنده ماندن و ادامة آموزشي مربوط به نحوة در يك دور»عمليات برفي«كنندگان در 
 ،اشتياق به شركت در تجربه: متمايز كننده افراد موفق و ناموفق مشخص شددر نتيجه عوامل زير به عنوان عوامل . كردند

 . زندگي و حفظ حيات تحت شرايط جوي سردةي و مهارت در ارتباط با نحوهميزان آگا
 )غ( )غا( )نا( )صا( )ص( ها هگوي

 »عمليات برفي« آموزشي كه براي تمام شركت كنندگان در ة به رغم دور.1
رخي از شركت كنندگان دانش و مهارت بيشتري در مورد  ب،گذاشته شده بود

  . ادامه حيات در شرايط سرد از خود نشان دادند

          

 نيروهاي مسلح چنين عقيده داشتند كه ممكن است روزي عمليات .2
  . نظامي در محيطي نظير محيط مورد آزمايش پياده شود

          

 از اين عمليات به »برفيعمليات « عده زيادي از افراد شكرت كننده در . 3
  .شدت ناراضي بودند

          

افرادي كه درمناطق سردسير به دنيا آمده و بزرگ .  به عنوان يك گروه.4
 در شرايط سرد ، موفق تر از افراد متعلق به مناطق گرمسيري،شده بودند
  . عمل كردند

          

رت  به صو، تعداد شركت كنندگاني كه وزن و فشار خون طبيعي داشتند.5
  . آشكاري بيش از شركت كنندگان در عميات قطبي بود

          

  
 براي چندمين بار در طي سال گذشته به جرم اينكه ،سسه انتشاراتي استؤآقاي محمدي كه در شهر صاحب يك م :گزاره

م به جرم خود اعتراف او باز ه.  به دادگاه احضار شد،سهميه ماهانه كاغذ انتشاراتي خود را در بازار آزاد به فروش رسانده است
 . كرد و مطابق دفعات قبل به حداكثر جريمه يعني پرداخت پنجاه هزار تومان محكوم شد

 )غ( )غا( )نا( )صا( )ص( ها هگوي
 برخي ماهها به نفع آقاي محمدي بود كه حتي با وجود احتمال پرداخت .6

  .  سهيمه كاغذ انتشاراتي خود را در بازار آزاد بفروشد, جريمه
          

            .  قانوني شهر مشهد اداره مي شدة چاپخانه آقاي محمدي در محدود.7
منع « آقاي محمدي به اميد امكان فرار از چنگ قانون بارها قانون . 8

  .  را زير پا گذاشته است»فروش سهميه كاغذ انتشاراتي در بازار آزاد
          

ي واقع درمحدوده ها ه جريمه پنجاه هزار توماني براي تنبيه تخلف چاپخان.9
  . شهر مشهد كامالً موثر بود

          

آقاي محمدي قانون فوق را هر ما ,  براي يك فصل در طي سال جاري.10
  . رعايت كرد

          

 


