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تأثیر آموزش مهارت های تفکرانتقادی بر افزایش خالقیت در دانشآموزان
بهرام موحدزاده
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چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر آموزش مهارتهای تفکرانتقادی بر خالقیت دانشآموزان پسر پایه سوم دبیرستانهای شهر
بهبهان بود .طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون -پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود .جامعه آماری شامل کلیه
دانشآموز پسر پایه سوم دبیرستانی شهر بهبهان ،که در سال تحصیلی  1394-95مشغول به تحصیل بودند نمونهی پژوهش 50
نفر از دانش آموز پسر پایه سوم متوسطه که با روش نمونهگیری تصادفی چند مرحلهای انتخاب و به دو گروه آزمایشی و گواه
گمارده شدند .برای جمع آوری دادهها از پرسشنامههای مهارتهای تفکرانتقادی هالپرن نسخه  ،21سال  2010و خالقیت
عابدی ( )1372استفاده شد .نتایج تحلیلهای کواریانس یکراهه و چندمتغیری (مانکوا) در متغیرهای تفکرانتقادی (= 402/22
 Fو  ،)p = 0/0001خالقیت ( F = 19/23و  )p = 0/0001و در خرده مقیاسهای سیالی ( F = 6/21و  ،)p = 0/0001ابتکار
آموزش مهارتها ی تفکر انتقادی باعث افزایش معنیدار خالقیت و خرده مقیاسهای آن در دانشآموزان شد .همچنین ،نتایج
تحلیل کواریانس چندمتغیری در خرده مقیاس سیالی ( F = 63/212و  ،) p = 0/0001ابتکار ( F = 6/141و ،)p = 0/017
انعطافپذیری ( F = 5/596و  )p = 0/022و بسط ( F = 2/413و  )p = 0/127نشان داد که آموزش مهارتهای تفکرانتقادی
در طول زمان بر خالقیت و خرده مقیاسهای آن در دانشآموزان اثر پایدار دارد.

واژههای کلیدی :تفکر انتقادی ،مهارتهای تفکرانتقادی و خالقیت
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( F = 6/16و  ،) p = 0/0001انعطافپذیری ( F = 5/59و  )p = 0/003و بسط ( F = 2/41و  )p = 0/008میباشد که نشان داد

بهرام موحدزاده ،تأثیر آموزش مهارتهای تفکرانتقادی بر افزایش خالقیت در دانشآموزان
مقدمه

روانشناسان و متخصصان آموزشی بر این باورند که انفجار دادهها ،تنوع و گستردگی منابع ،دسترسی راحت به اطالعات
مستند و غیر مستند ،عدم آشنایی فراگیران با اعتباریابی دادههای استخراج شده و عواملی این چنین باعث گردیده تا تفکر،
این ویژگی اساسی انسان ،مقام و جایگاه خود را در تمامی سطوح علمی و غیر علمی بازیابد .بنابراین ،در عصری که کتابهای
درسی به سرعت کهنه میشوند و نوآوری دائماّ تجربه میشود ،هدفهای نهایی و کلی آموزش و پرورش ناگزیر باید تغییر
یابد .به عبارتی ،روشهای سنتی تدریس و یادگیری ،جایگاه منفعل دانشآموزان در محیط آموزشی و تکیه بر پر کردن
ذهن از اطالعات دیگر جوابگوی نیازهای تربیتی نسل حاضر و آینده نیست و برای تربیت صحیح دانشآموزان ،نیاز است تا
آنها آزادانه و نقادانه و به طور علمی بیندیشند (مایرز ،1986 ،1ترجمه ابیلی .)1390،برنامههای مدارس باید نظم فکری را
به دانشآموزان منتقل نمایند و چنان سازماندهی شوند که دانشآموزان را به جای ذخیرهسازی حقایق علمی ،درگیر مسئله
نمایند .ادواردز ،)2007( 2هالپرن ( )2003و پیدرز 3و سودن ) 2000( 4بر این باورند که در دنیای بیرون از کالس درس،
دانش آموزان دبیرستانی در معرض پیامهای قدرتمندی قرار میگیرند که تالش برای اجرای تفکرانتقادی را پیچیده میکند.

دموکراسیهای مشارکتی به طور فزاینده رو به افزایش است .افزایش و تکثیر اطالعات از طریق اینترنت فقط توسط افراد
ال توسعه یافته میتواند مدیریت شود .توانایی تفکرانتقادی برای افرادی که عملکرد مؤثر در
دارای مهارتهای تفکر کام ا
جامعه فعلی داشته و در جهت ایجاد تغییرات مطلوب در آن میکوشند از اهمیت خاصی برخوردار است .در خصوص رابطهی
میان تفکرخالق و تفکرانتقادی .سچیا )2012( 5معتقد است که تفکرانتقادی ،تفکرخالق را پشتیبانی کرده و از آن پیروی
میکند ،زیرا وقتی که تمرکز بر تفکرخالق افزایش یابد ،تفکرانتقادی در خدمت ارزیابی ایدهها خواهد بود .این کار میتواند
با محدود کردن تمرکز روی فهرستی از ایدهها و شناسایی معقولترین آنها و یا ایدههایی با بیشترین احتمال موفقیت،
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نیاز حیاطی به تفکرانتقادی ،خارج از یادگیری رسمی در زندگی روزمره ،روابط ،گزینههای اخالقی و حفظ و توسعه ی

انجام شود .ترغیب دانشآموزان به تفکرانتقادی ،در میان چیزهای دیگر ،شامل کمک به آنان برای تشخیص نظر از واقعیت،
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ارزیابی شواهد و جلوگیری از تفکر سطحی و غیرمنطقی است .از طرفی ،خالقیّت توانایی فرد برای تولید ایدهها ،بینشها،
اشیاء جدید و بدیع ،بازسازی مجدد در علوم و سایر زمینهها است .خالقیّت در مدل گیلفورد 1دارای ابعادی همچون
حساسیت به مسئله ،سیالی ،ایدههای نوین ،انعطافپذیری ،تحلیلگری ،پیچیدگی و ارزشیابی میباشد .خالقیّت به نسبت
متفاوت در افراد وجود دارد و تحت عنوان خالقیّت روزمره (همگانی) نامیده میشود (کروپلی .)1990 ،2استرنبرگ)1997( 3
خالقیت را ترکیبی از قدرت ابتکار ،انعطاف پذیری و حساسیت در برابر نظریههایی که یادگیرنده را قادر می سازد خارج از
تفکر معمول به نتایج متفاوت و مولد بیندیشد ،که حاصل آن رضایت شخصی و احتماالّ خشنودی دیگران خواهد بود،
میداند .پژوهشها نیز نشان دادهاند خالقیّت یک استعداد عمومی و همگانی در تمامی انسانها است که عوامل اجتماعی،
محیطی و فرهنگی در شکوفایی آن مؤثر و قابل آموزش است (جین ،4بار ،5کلتکی ،6مک کی 7و جونز .)2001 ،8در همین
راستا ،کادیفسی ،9اتسوی 10و اکاس )2012( 11در تحقیقی به بررسی ارتباط بین مسائل و مشکالت دانشآموزان در بحث
و استدالل و توانایی های تفکرانتقادی و خالقیت پرداختند .جامعه مورد تحقیق دانشجویان رشته شیمی بودند که به مدت
 10هفته مورد آموزش قرار گرفتند .نتایج نشان داد که مهارت استدالل اکثر دانشجویان به طور مناسبی افزایش پیدا کرده

توسط فوتیس )2005( 12روی دانشآموزان دورهی دبیرستان انجام شد رابطه بین تفکرخالق و تفکرانتقادی مورد بررسی
قرار گرفت .نتیجه این تحقیق حاکی از وجود رابطه معنی دار بین این دو نوع تفکر بود ،به طوری که سیالی و انعطاف
پذیری بیشترین و بسط و ابتکار کمترین ارتباط را با مهارت تفکرانتقادی داشت .چینگ 13و چان ) 2004( 14پژوهشی با
هدف بررسی رابطه بین خالقیت و تفکرانتقادی دانشآموزان مدارس ابتدایی انجام دادند .نتایج نشان داد ارتباط معنی داری
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و یک رابطه ق ابل توجه در سطح متوسط بین بحث و استدالل و ابعاد خالقیت و تفکرانتقادی وجود دارد .در پژوهشی که
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بین دو خرده مقیاس خالقیت (انعطاف پذیری و بسط) و مؤلفه های تفکرانتقادی (تحلیل ،ارزیابی و استنباط) وجود دارد.
همچنین ،زانگ )2002 ( 1نشان داد که بین سبک کلی نگر و خالقیت رابطه مثبت و بین خالقیت و سبک تحلیلی رابطه
منفی وجود دارد .همچنین ،میزم 2و همکاران ( )2010مطالعهای روی دانشآموزان دوره متوسطه رشتههای فنی و حرفهای
انجام دادند .نتایج نشان داد که هر دو جنس دانش آموزانی که از تفکرانتقادی باالیی برخوردار بودند خالقیت باالتری نیز
داشتند ،یعنی با افزایش تفکرانتقادی خالقیت افراد نیز افزایش پیدا میکند .به عالوه ،سَکستون ،3بالنگرب 4و بکر)2012( 5
معتقدند که تفکرانتقادی یکی از هدفهای مهم آموزش و پرورش ،جهت آمادگی دانشآموزان برای دانشگاه ،میباشد و
آموزش و پرورش در این زمینه مسئولیت خطیری دارد .بنابراین ،توجه و آموزش آن جهت ایجاد بستر الزم برای خالقیت
دانشآموزان در مدارس برای بالندگی جامعه الزم و ضروری است .کیوین )2009( 6تأکید ویژهای روی آموزش مهارتهای
شناختی تفکرانتقادی جهت ایجاد آمادهسازی دانشآموزان برای خالقیت بیشتردر مدرسه داشت .مور ،7سلیت ،8ادمونسون،9
کونبس 10و آنوگبوزی )2010( 11گزارش داده اند که بخشی از عدم پیشرفت افراد در دانشگاه ناشی از عدم آمادگی الزم در
آموزش مهارت های تفکرانتقادی و خالقیت بوده ،چون به نقش دقیق آموزش تفکرانتقادی در مدارس توجه نشده و حتی

کنند و نظریات شخصی را تمیز دهند تا از توانمندی الزم برای تشخیص مسائل و حل مشکالت روزانه برخوردار شوند .برای
اینکه بتوانند ایدهها و عقاید را تفسیر و اطالعات را ترکیب کنند باید اهمیت مهارتهای تفکرانتقادی و خالقیت در سطح
باال را بر حسب تواناییهایشان تشخیص دهند و تالش کنند تا به این مهارتها مسلط شوند (مارین 12و هالپرن.)2011 ،13
بنابراین ،این یافتهها محقق را به این سئوال رهنمون کرد که آموزش مهارتهای تفکرانتقادی به چه میزان بر افزایش
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ناشناخته مانده است.لذا فارغ التحصیالن دبیرستان باید قادر باشند در مورد اعتبار اطالعات قضاوت و استداللها را ارزیابی
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خالقیت در دانشآموزان تأثیر دارد .بر این اساس ،هدف پژوهش حاضر تأثیر آموزش مهارتهای تفکرانتقادی بر افزایش
خالقیت در دانشآموزان است .این فرضیه ها به محک آزمایش گذاشته شد -1 :آموزش مهارتهای تفکرانتقادی باعث
افزایش خالقیت در دانشآموزان پسر پایه سوم دبیرستانی میشود -2 .آموزش مهارتهای تفکرانتقادی باعث افزایش خرده
مقیاسهای خالقیت(سیالی ،ابتکار ،انعطاف پذیری و بسط ) در دانشآموزان پسر پایه سوم دبیرستانی میشود.
روش پژوهش

روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری با گروه گواه 1است .در این پژوهش ،آموزش
مهارتهای تفکرانتقادی به عنوان متغیر مستقل ،خالقیت و مؤلفههای آن به عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شدند.
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ( 1000نفر) دانش آموز پ سر پایه سوم متو سطه شهر بهبهان در 1394-95بودند.
نمونهی این پژوهش شامل  50دانش آموز پ سر پایه سوم دبیر ستانی در دو گروه ( 25نفر گروه آزمای شی و  25نفر گروه
گواه) استتت ،که با روش نمونه گیری تصتتادفی چندمرحلهای (نستتبتی) انتخاب شتتدند .مداخله آموزشتتی شتتامل آموزش
تفکرانتقادی بر استتاس پکیج آموزشتتی کلی 2و همکاران ( )2009استتت .ابزارهای ستتنجش عبارتند از :پرستتشتتنامه های

سناریو میباشد که هر سناریو دارای مادههایی است (جمعاا  98ماده) .این ابزار پنج خرده مقیاس دارد که هر کدام از آنها
دارای  5سناریو میباشد و پاسخگویی به سئوالها در طیفهای دو گزینهای ،سه گزینهای ،چهار گزینهای ،پنج گزینهای و
نه گزینهای با طیف نمره  0و ( 1درست =  1و غلط =  ،)2شش گزینهای با طیف لیکرت از  0تا ( 5اصالا مهم نیست = ،0
خیلی کم مهم است =  ،1کمی مهم است =  ،2متوسط مهم است =  ،3بسیار مهم است =  4و به شدت مهم است = ،)5
دو نوع درجه بندی هفت گزینهای با دو طیف لیکرت از  0تا ( 6نوع اول ،کامالا ضعیف =  ،0ب سیار ضعیف =  ،1ضعیف =
 ،2متوسط =  ،3خوب =  ،4بسیار خوب =  ،5بسیار عالی =  6و نوع دوم ،ا صالا مهم نیست =  ،0اهمیت خیلی کمی دارد =
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تفکرانتقادی هالپرن ( )HCTنسخه  ،21سال  .2010این پرسشنامه توسط هالپرن ( )2010ساخته شده است و دارای 25

 ،1کمی اهمیت دارد =  ،2اهمیت متو سط دارد =  ،3مهم ا ست =  ،4خیلی مهم ا ست =  5و بیش از حد مهم ا ست = )6

1. the pretest-posttest-followup control group design
2. Kelly
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نمره گذاری می شوند .این پرسشنامه  5خرده مقیاس دارد که عبارتند از -1 :استدالل کالمی-2تفکر در آزمون فرضیه-3
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ارزیابی -4تجزیه و تحلیل -5تصمیم گیری و حل مسئله .این پرسشنامه برای اولین بار از انجمن روانشناسی امریکا برای
انجام رستتاله دکتری محقق خریداری و با راهنمایی و نظارت پروفستتور منیجه شتتهنی ییالق استتتاد تمام دانشتتگاه شتتهید
چمران و محقق ترجمه ،چندین بار ویرایش و اصتتالح شتتد .برای تعیین میزان روایی و پایایی ان نمونه ای به حجم 319
نفر ،با روش نمونه گیری تصتادفی چندمرحله¬ای( 1نستبتی) انتخاب شتدند .در پژوهش حاضتر ،ضترایب روایی از طریق
همبستتتته کردن خرده مقیاس ها با نمره کل تفکرانتقادی ،برای استتتتدالل کالمی  ،0/84تفکر در آزمون فرضتتتیه ،0/63
ارزیابی  ،0/61تجزیه و تحلیل  0/66و تصمیم گیری وحل مسئله  0/60به دست آمدند ،که همگی در سطح p 0/0001
< معنی دار می باشند .برای تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ اسپیرمن-براون و گاتمن استفاده شد ،که ضرایب پایایی
نمره کل تفکرانتقادی با روش آلفای کرونباخ  0/83و با روش های تنصتتیف استتپیرمن-براون و گاتمن  0/70و  0/83می
با شند .پر س شنامه خالقیت عابدی ،عابدی ( )1372بر ا ساس تعریف تورنس ( )1974از خالقیت یک پر س شنامه  60ماده
ای برای اندازه گیری خالقیت ساخته است .ماده های این پرسشنامه چهار مؤلفه را می سنجند که عبارتند از -1 :سیالی،
ماده های  1تا  16پرسشنامه  -2ابتکار ،ماده های  17تا  38پرسشنامه  -3انعطاف پذیری ،ماده های  39تا  49پرسشنامه

=  ) 3به آن تعلق می گیرد و نشتتان دهنده میزان خالقیت کم به زیاد می باشتتد .برای تعیین روایی پرستتشتتنامه خالقیت
عابدی ( )1372از یک نمونه  319نفری (در واقع  313نفر) از دانش آموزان پسر پایه سوم دبیرستان شهر بهبهان استفاده
شد .برای تعیین روایی این مقیاس از روش همب سته کردن خرده مقیاس های آن با نمره کل ،اعتبار سازه ای ،ا ستفاده
شد .ضرایب روایی ،از طریق همبسته کردن خرده مقیاس ها ی پرسشنامه خالقیت عابدی با نمره کل ،برای سیالی ،0/67
ابتکار  ،0/85انعطاف پذیری  0/76و ب سط  0/66به د ست آمدند ،که همگی در سطح  p < 0/0001معنی دار می با شند.
ضرایب پایایی پر س شنامه خالقیت عابدی و خرده مقیاس های آن با سه روش آلفای کرونباخ ،تن صیف ا سپیرمن-براون و
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 -4بسط ،ماده های  50تا  60پرسشنامه ،هر ماده دارای سه گزینه می باشد که نمره ای از  1تا ( 3الف =  ،1ب =  2و ج

گاتمن رضایت بخش می باشند .ضرایب پایایی نمره کل پرسشنامه خالقیت عابدی با روش آلفای کرونباخ  0/80و با روش
های تنصتتیف استتپیرمن-براون و گاتمن  0/80و  0/82می باشتتند .مداخله آموزشتتی شتتامل پکیج آموزش مهارت ها ی

1. multistage random sampling

6

] [ DOI: 10.52547/erj.6.39.1

تفکرانتقادی بر اساس مدل کلی و همکاران ( )2009است که به صورت یک بسته آموزشی خریداری شد و برای نخستین
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بار ترجمه ،چندین بار ویرایش و ا صالح شد و در  15جل سه یک ساعته برای گروه آزمای شی ،به صورت گروهی و تعاملی،
اجرا شد .مواد آموزشی شامل اسالید ،کاربرگ ،جزوه و سناریوهای مکتوب می باشند .بعداز برگزاری گارگاه توجیهی برای
آشتتنایی با گرو ه نمونه ،طرح موضتتوع آموزش تفکرانتقادی و اجرای پیش آزمون ،مداخله آموزشتتی با محتوای هر جلستته
عبارتند از :جل سه اول ،چرا به تفکر نیاز داریم و درک تفکرانتقادی ،جل سه دوم ت شخیص ساختار ا ستدالل ،جل سه سوم
شنا سایی ا ستدالل و نتیجه گیری ،جل سه چهارم ارزیابی ،جل سه پنجم جمع بندی ،جل سه ش شم پی شنهادها (ت شخیص
بحث های درست و نادرست و نشان دادن اشکاالت مشترک افراد)  ،جلسه هفتم چگونگی ارتباط و روابط علی بین اشیاء و
پدیده ها ،جل سه ه شتم فهم ارتباطات علّی(ارتباط بین ادعاها و نظرهای واقعی و تفاوت ارتباط و علت و معلول)  ،جل سه
نهم ارزیابی ایدههای ارائه شتتده و تصتتمیمگیری ،جلستته دهم شتتناستتایی فرضتتیهها ،تجزیه و تحلیل ،جلستته یازدهم
ت صمیمگیری و ارز شیابی ،جل سه دوازدهم مدلهای ذهنی (مهارت در تفکر) ،جل سه سیزدهم مدلهای ذهنی چگونه کار
میکنند (چگونگی فکر کردن در باره افکار دیگران ،چگونگی اظهار نظر در حضتتور دیگران) ،جلستته چهاردهم فهم ،درک،
تأیید مدل فکری منطقی ،جلستتته پانزدهم اجرای پس آزمون  .یافته ها با استتتتفاده از  spss19و آزمون های تحلیل

یافتهها
جدول  . 1میانگین و انحراف معیار نمره های پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری خرده مقیاس های خالقیت در گروه های آزمایشی و گواه
خرده مقیاس ها

سیالی

ابتکار

میانگین
گروه آزمایشی

گروه گواه

گروه آزمایشی

گروه گواه

پیش آزمون

33/60

30/65

4/06

4/25

پس آزمون

41/33

31/72

3/40

3/56

پیگیری

37/76

29/40

2/38

3/61

پیش آزمون

36/53

35/81

4/14

5/88

پس آزمون

50/29

43/04

8/21

5/12

پیگیری

47/56

42/08

5/38

5/32

پیش آزمون

20/32

16/09

5/31

4/36

پس آزمون

24/85

20/88

4/33

2/99
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انعطاف پذیری

مرحله

انحراف معیار
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کوواریانس یکراهه و چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفتند.

بهرام موحدزاده ،تأثیر آموزش مهارتهای تفکرانتقادی بر افزایش خالقیت در دانشآموزان

بسط

پیگیری

23/68

19/68

4/14

2/82

پیش آزمون

19/22

18/84

2/44

3/51

پس آزمون

26/15

22/49

4/92

2/56

پیگیری

24/40

20/80

5/05

3/08

همان طور که در جدول  1مشاهده می شود میانگین (و انحراف معیار) نمره های پیش آزمون ،پس آزمون خرده
مقیاس های خالقیت نزدیک به هم هستند ولی تفاوت گروه آزمایش در پس آزمون و پیگیری نسبت به گروه گواه قابل
مالحظه است .به منظور استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری چهار مفروضه تحلیل کوواریانس شامل ،خطی بودن ،
هم خطی چندگانه ،همگنی واریانس ها و همگنی رگرسیون مورد بررسی قرار گرفتند .بدین منظور پیش آزمون های تفکر
انتقادی و خالقیت به عنوان متغیرهای کمکی (کوواریت ها) و پس آزمون های آنها ،به عنوان متغیر های وابسته تلقی
شدند .ضرایب همبستگی بین پیش آزمون و پس آزمون تفکر انتقادی  0/56و خالقیت  0/61به دست آمد .با توجه به
همبستگی های به دست آمده ،مفروضه خطی بودن روابط بین متغیرهای کمکی (کوواریت ها) وابسته محقق شده است.

بین متغیرهای کمکی (کوواریت ها) ،اجتناب شده است .مقادیر آزمون لوین در متغیر تفکرانتقادی ( F = 2/86و = 0/097
 ،)pدر خالقیت ( F = 0/014و  )p = 0/908بوده که معنی دار نمی باشد .مقدار آزمون  Mباکس به دست آمده 12/874
است و در سطح  p = 0/062معنی دار نمی باشد .با توجه رعایت مفروضه ها ،آزمون بررسی اثر مداخله آزمایشی ،تحلیل
کوواریانس چند متغیری روی میانگین نمره های پس آزمون ،با کنترل پیش آزمون های متغیرهای وابسته پژوهش خالقیت
و خرده مقیاس های آن (سیالی ،ابتکار ،انعطاف پذیری و بسط) انجام گرفت.
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همچنین ،ضرایب همبستگی بین پیش آزمون های تفکرانتقادی و خالقیت  ،0/63بوده لذا از مفروضه هم خطی چندگانه
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جدول  . 2نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری برای مقایسه میانگین نمره های پس آزمون تفکرانتقادی و خالقیت با کنترل پیش
آزمون ها در گروه های آزمایشی و گواه
آزمون

اثر

اثر پیالیی

فرضیه

خطا

معنی داری

150/20 0/913

3

43

0/0001

0/913

150/20 0/087

3

43

0/0001

0/913

ارزش
1

لمبدای ویلکز

گروه

df

df

سطح

اثر هتلینگ

2

3

بزرگترین ریشه ی روی

4

F

اندازه اثر

150/20 10/47

3

43

0/0001

0/913

150/20 10/49

3

43

0/0001

0/913

مندرجات جدول 2نشان می دهد که بین گروه های آزمایشی و گواه از لحاظ حداقل یکی از متغیرهای وابسته
(تفکرانتقادی ،خالقیت و خودکارآمدی تحصیلی) تفاوت معنی داری وجود دارد .برای بررسی دقیق این تفاوت ،تحلیل
کوواریانس های یکراهه در متن مانکوا روی متغیرهای وابسته انجام شد

خودکارآمدی تحصیلی با کنترل پیش آزمون ها در گروه های آزمایشی و گواه
متغیر وابسته

اثر

گروه

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

سطح

معنی اندازه

F
داری

اثر

تفکرانتقادی

8710/63

1

8710/63

402/22

0/0001

0/899

خالقیت

3235/75

1

3235/75

19/23

0/0001

0/299

نتایج مندرج در جدول  3نشان می دهند که تحلیل کوواریانس های یکراهه در متغیرهای تفکرانتقادی (= 402/22
 Fو  ،)p = 0/0001خالقیت ( F = 19/23و  ) p = 0/0001معنی دار می باشند .برای فهم چگونگی این تفاوت ها کافی
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جدول  . 3نتایج تحلیل کوواریانس یکراهه در متن مانکوا روی میانگین نمره های پس آزمون تفکرانتقادی ،خالقیت و

است میانگین پس آزمون گروه های آزمایشی و گواه را از لحاظ متغیرهای وابسته مذکور با یکدیگر مقایسه کنیم .در ارتباط

1. Pillai's
'2. Wilks
3. Hotelling's
4. Roy's

9

] [ DOI: 10.52547/erj.6.39.1

با پس آزمون نمره خالقیت ،میانگین گروه آزمایشی و گروه گواه به ترتیب  142/64و  118/13است که نشان می دهد

بهرام موحدزاده ،تأثیر آموزش مهارتهای تفکرانتقادی بر افزایش خالقیت در دانشآموزان

خالقیت آزمودنی های گروه آزمایشی بیشتر از گروه گواه است با بررسی میانگین های به دست آمده برای متغیرهای
تفکرانتقادی و خالقیت می توان بیان کرد که آموزش تفکرانتقادی منجر به افزایش میانگین خالقیت در گروه آزمایشی
شده است.
جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری برای مقایسه میانگین پس آزمون خرده مقیاس های سیالی ،ابتکار ،انعطاف
پذیری و بسط با کنترل پیش آزمون ها در گروه های آزمایشی و گواه

اثر

گروه

آزمون

ارزش

F

 dfخطا

سطح
معنی داری

اندازه اثر

اثر پیالیی

0/598

15/22

4

0/0001

0/598

لمبدای ویلکز

0/402

15/22

4

0/0001

0/598

اثر هتلینگ

1/485

15/22

4

0/0001

0/598

بزرگترین ریشه ی روی

1/485

15/22

4

0/0001

0/598

نتایج جدول  4نشان می دهند که بین گروه های آزمایشی و گواه از لحاظ حداقل یکی از خرده مقیاس ها ی سیالی،

یکراهه در متن مانکوا روی متغیرهای وابسته انجام شد.
جدول  . 5نتایج تحلیل کوواریانس یکراهه در متن مانکوا روی میانگین نمره های پس آزمون خرده مقیاس های سیالی ،ابتکار،
انعطاف پذیری و بسط با کنترل پیش آزمون ها در گروه آزمایشی و گواه

اثر

گروه

متغیر وابسته

مجموع

درجه

مجذورات

آزادی مجذورات

سطح معنی

میانگین
F

داری

اندازه اثر

ابتکار

159/50

1

159/50

6/16

0/0001

0/122

انعطاف پذیری

58/75

1

58/75

5/59

0/003

0/113

بسط

30/32

1

30/32

2/41

0/008

0/102
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سیالی

539/66

1

539/66

6/21

0/0001

0/590
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ابتکار ،انعطاف پذیری و بسط تفاوت معنی داری وجود دارد .برای بررسی دقیق تر این تفاوت ،تحلیل کوواریانس های
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نتایج جدول  5نشان می دهند که تحلیل کوواریانس های یکراهه در خرده مقیاس های سیالی ( F = 6/21و
 ،)p = 0/0001ابتکار ( F = 6/16و  ،) p = 0/0001انعطاف پذیری ( F = 5/59و  )p = 0/003و بسط ( F = 2/41و
 ) p = 0/008معنی دار می باشند .برای فهم چگونگی این تفاوت کافی است میانگین پس آزمون گروه های آزمایشی و گواه
را از لحاظ متغیرهای وابسته مذکور با یکدیگر مقایسه کنیم .با توجه به نتایج مندرج در جدول 1میانگین های پس آزمون
خرده مقیاس سیالی گروه آزمایشی و گروه گواه  41/33و  31/72است .در ارتباط با پس آزمون خرده مقیاس ابتکار،
میانگین های گروه آزمایشی و گروه گواه به ترتیب  50/29و  43/04می باشد ،میانگین های پس آزمون گروه های آزمایشی
و گواه در خرده مقیاس بسط نیز به ترتیب  26/15و  24/49است که نشان از تفاوت معنی دار آزمودنی های گروه آزمایشی
و گواه دارند.
نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری برای مقایسه میانگین نمره های پیگیری خرده مقیاس های سیالی ،ابتکار ،انعطاف
پذیری و بسط با کنترل پیش آزمون ها در گروه های آزمایشی و گواه نشان داد که بین گروه های آزمایشی و گواه از لحاظ
حداقل یکی از متغیرهای وابسته پژوهش (سیالی ،ابتکار ،انعطاف پذیری و بسط) در پیگیری تفاوت معنی داری وجود دارد.

نتایج این تحلیل در جدول  6ارائه شده است.
جدول  .6نتایج تحلیل کوواریانس یکراهه در متن مانکوا روی میانگین نمره های پیگیری خرده مقیاس های سیالی ،ابتکار ،انعطاف
پذیری و بسط با کنترل پیش آزمون ها در گروه های آزمایشی و گواه

اثر

گروه

متغیر وابسته

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

سطح

معنی اندازه

F

سیالی

539/669

1

539/669

63/212

0/0001

0/590

ابتکار

159/506

1

159/506

6/141

0/017

0/122

انعطاف پذیری

58/750

1

58/750

5/596

0/022

0/113

بسط

30/323

1

30/332

2/413

0/127

0/052

11

] [ DOI: 10.52547/erj.6.39.1

داری

اثر

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

برای بررسی دقیق این تفاوت ،تحلیل کوواریانس های یکراهه در متن مانکوا روی متغیرهای وابسته در پیگیری انجام شد.

بهرام موحدزاده ،تأثیر آموزش مهارتهای تفکرانتقادی بر افزایش خالقیت در دانشآموزان

نتایج مندرج در جدول 6نشان می دهند که تحلیل کوواریانس های یکراهه در خرده مقیاس سیالی (F = 63/212
و  ،) p = 0/0001ابتکار ( F = 6/141و  ،)p = 0/017انعطاف پذیری ( F = 5/596و  )p = 0/022و بسط (F = 2/413
و  ) p = 0/127معنی دار می باشند .به بیان دیگر ،برای فهم چگونگی این تفاوت کافی است میانگین پیگیری خرده مقیاس
های خالقیت در گروه های آزمایشی و گواه با یکدیگر مقایسه شود .با توجه به نتایج مندرج در جدول  1میانگین پیگیری
سیالی گروه آزمایشی و گروه گواه ،به ترتیب 37/76 ،و  29/40است .در ارتباط با نمره های پیگیری ابتکار ،میانگین گروه
آزمایشی و گواه ،به ترتیب 47/56 ،و  42/08است .میانگین پیگیری انعطاف پذیری گروه آزمایشی و گروه گواه ،به ترتیب،
 23/68و  19/68است .میانگین پیگیری خرده مقیاس بسط گروه آزمایشی و گروه گواه ،به ترتیب 24/40 ،و  20/80است
که نشان می دهند گروه آزمایشی در پیگیری ،نسبت به گروه گواه ،افزایش پیدا کرده است ،به عبارت دیگر ،آموزش
تفکرانتقادی در طول زمان اثر ماندگار دارد.
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نمودار میانگین های خرده مقیاس سیالی ،ابتکار ،انعطاف پذیری و بسط ا در گروه های آزمایشی و گواه در مراحل پیش آزمون،
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42/08

36/53

40

پس آزمون و پیگیری

نسبت به گروه گواه ،در پس آزمون ،افزایش قابل مالحظه ای یافته است و این اثر در پیگیری نیز ادامه داشته است.
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همان طور که در نمودار مشاهده می شود میانگین خرده مقیاس سیالی ،ابتکار ،انعطاف پذیری و بسط گروه آزمایشی،
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بحث و نتیجه گیری

نتایج تحلیل های کواریانس چند متغیری و یکراهه نشان داد که بین نمره های پس آزمون خالقیت و خرده مقیاس های
آن در گروه های آزمایشی و گواه تفاوت معنی داری وجود دارد .میانگین خالقیت گروه آزمایشی در پس آزمون بیشتر از
گروه گواه بود .در نتیجه ،فرضیه پژوهش مبنی بر تأثیر آموزش مهارت های تفکرانتقادی بر افزایش خالقیت و خرده مقیاس
های آن در دانش آموزان پسر پایه سوم دبیرستانی شهر بهبهان مورد تأئید قرار گرفت .همچنین ،یافته های مربوط به
پایداری مداخله ،در جدول های 6و  7ارائه شده است .نتایج تحلیل های کواریانس چند متغیری و یکراهه نشان دادند که
آموزش مهارت های تفکرانتقادی در طول زمان اثر ماندگار دارد .بنابراین ،فرضیه پژوهشی مبنی بر اینکه آموزش مهارت
های تفک رانتقادی باعث افزایش خرده مقیاس های خالقیت (سیالی ،ابتکار ،انعطاف پذیری و بسط) در دانشآموزان پسر
پایه سوم دبیرستانی شهر بهبهان در (درازمدت) می شود تأیید شد ،یافته های به دست آمده از آزمون این فرضیه ها با
نتایج پژوهش های فوتیس ( ،)2005کادیفسی و همکاران ( ،)2012توماس ( ،)2006چینگ و چان ( ،)2004زانگ (،)2002

شریفی و داوری ( )1388همخوانی دارد.
در تبیین این یافته ها می توان بیان کرد که آموزش مهارت های تفکرانتقادی می تواند بستر بسیار مناسبی را برای
تفکر انتقادی و خالقیت به وجود آورد .پال و الدر ( )2005معتقدند تفکر جدلی ،مجموعه ای از اعمال خالق دو طرفه
است که در آن ارتباط متقابل وجود دارد و فرد برای قضاوت بر دالیل و حمایت از آن ها گاه باید خود را در جایگاه
مخالف قرار دهد و با دالیل درگیر شود .بنابراین ،تفاوت واضح و روشنی بین تفکرانتقادی و خالق وجود ندارد ،زیرا نظر
صحیح در برگیرنده نحوه ارزیابی و تولید امر تازه می باشد .متفکران خالق افکار خلق شده را با توجه به اعتبار و فواید آن
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پینسنین و مک کاری ( ،)1997نیو و لیو ( ،)2009دیلی ( ،)1999شقاقی و رضایی کارگر ( ،)1389شمشیری (،)1386

و متفکران نقاد راه هایی را برای ارزیابی اظهارات ارائه شده بررسی می کنند .اگر متفکرانتقادی عالوه بر منطق گسترده
دارای ذهنی باشد که ایده های بسیاری را با توجه به تناسب و اعتبار آن با وسعت و عمق زیاد به کار گیرد ،روند توسعه

طریق تفکرانتقادی می توان توانمندی ها ،عالئق ،تجارب و دانش جامعه و خالقیت را ارتقاء داد .افرادی که دارای هر دو
13

] [ DOI: 10.52547/erj.6.39.1

خالقیت را نیز پوشش می دهد .پال ( )1987نیز معتقد است که دانش زیر بنایی تفکرانتقادی و خالقیت یکی است و از

بهرام موحدزاده ،تأثیر آموزش مهارتهای تفکرانتقادی بر افزایش خالقیت در دانشآموزان

جنبه خالقیت و نقد هستند افرادی دارای حس قوی برای تفکرانتقادی می باشند و معمو اال تأکید بیشتری بر تفکرانتقادی
دارند .با این وجود ،آموزش تفکرانتقادی باعث می شود که افراد هم قدرت زایندگی (خالقیت) و هم قدرت تحلیل گری
(تفکرانتقادی) را با هم داشته با شند.
در تبیین دیگر می توان گفت همان طور که متفکر خالق مسائل را با دیدی تازه نگاه می کند و همیشه به دنبال
جنبه هایی از حقیقت است که آشکار نیستند .متفکر انتقادی پاسخ های زیادی را در برابر یک مسئله بررسی می کند و
مسائل را برای ارزیابی و تحلیل کردن در سطح وسیعی در نظر می گیرد ..این کار می تواند با محدود کردن تمرکز روی
فهرستی از ایده ها و شناسایی معقول ترین آن ها و یا ایده هایی با بیشترین احتمال موفقیت ،انجام شود .ترغیب دانش
آموزان به تفکرانتقادی ،شامل کمک به آنان برای تشخیص نظر از واقعیت ،ارزیابی شواهد و جلوگیری از تفکر سطحی و
غیرمنطقی و ایجاد خالقیت است (فورریستر .)2008 ،همچنین ،بیلین ( )2002معتقد است خالقیّت نیاز به تفکرانتقادی
دارد و اینکه خالقیّت و تفکرانتقادی از جنبههای مهم تفکر هدفمند هستند .تفکر نیازمند توانایی تولید محصوالت فکری
است که همراه با خالقیّت میباشد ..تبیین دیگر آن است که آموزش مهارت های تفکرانتقادی محیط حمایتی فراهم می

فعالیت بیشتر ،خود ارزیابی ،نگاه های متفاوت به مسائل و مشارکت در فرایند های گروهی تشویق می شوند که این سبب
افزایش خالقیت بیشتر از طریق آموزش تفکرانتقادی می شود .باالخره استرنبرگ و لوبرت ( ،1999به نقل از فورریستر،
 )2008نشان دادند هنگامی که دانش آموزان به شیوه هایی ارزیابی شوند که توانایی های خالق آنان بررسی و شناخته
شود عملکرد تحصیلی آن ها بهبود می یابد .اگر دانش آموزان قادر به باز تولید ایده های دیگران در سطحی که بتوانند ایده
های خود را مشارکت دهند باشند ،باید توانایی در هر دو نوع تفکرانتقادی و خالق را داشته باشند .روشی که هر دو نوع
تفکر (انتقادی و خالق) را ترکیب می کند ،می تواند دانش آموزان را ترغیب کند تا زمانی را به تولید ایده ها و استدالل ها
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کند .در این محیط دانش آموزان به منظور نشان دادن توانمندی های خود به پرسش و پاسخ ،ایجاد فرصت هایی برای

اختصاص دهند ،سؤال های نافذ بپرسند و اعتبار استدالل ها را بشناسند ،حتی اگر این استدالل ها به معنای به چالش
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کشیدن دیدگاه های پیشین باشد.
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در تبیین این یافته ها می توان بیان کرد که آموزش مهارت های تفکرانتقادی می تواند بستر بسیار مناسبی را برای
تفکر انتقادی و خالقیت به وجود آورد .همچنین ،مارزانو و همکاران ( )1988معتقدند که خالقیت و تفکرانتقادی متضاد
نیستند بلکه بسیار به هم نزدیک و در بسیاری از موقعیت ها یکی هستند .تفکرانتقادی در بسیاری از زمینهها در خارج از
کالس درس و محل کار بسیار ارزشمند است .در دنیای بیرون از کالس درس ،دانش آموزان دبیرستانی در معرض پیامهای
قدرتمندی قرار میگیرند که تالش برای اجرای تفکرانتقادی را پیچیده میکند .نیاز حیاطی به تفکرانتقادی ،خارج از
یادگیری رسمی در زندگی روزمره ،روابط ،گزینههای اخالقی و حفظ و توسعه ی دموکراسیهای مشارکتی به طور فزاینده
رو به افزایش است .افزایش و تکثیر اطالعات از طریق اینترنت فقط توسط افراد دارای مهارت های تفکر کامالا توسعه یافته
میتواند مدیریت شود .همچنین ،خالقیّت نیاز به تفکرانتقادی دارد و اینکه خالقیّت و تفکرانتقادی از جنبههای مهم تفکر
هدفمند هستند .تفکر نیازمند توانایی تولید محصوالت فکری است که همراه با خالقیّت میباشد .این دو به هم وابسته
هستند و نبود هر یک دیگری را نیز کاهش میدهد و اینکه هر دو الزم و ضروری میباشند .همچنین ،آموزش ی تفکرانتقادی
به نوعی بستر الزم برای خالقیت را فراهم می کند ،لذا توجه به فهم تفکرانتقادی و خالقیت بسیار مهم است و می تواند

اطالعات در دنیای رو به رشد امروزی ،واضح است که می بایست آموزش و پرورش در جستجوی روشی مؤثر در جهت
غربال کردن اطالعات وارده از طریق روشهایی همچون آموزش تفکر انتقادی برای دانش آموزان بود -2 .این پژوهش
شواهدی را دال بر اینکه آموزش آشکار ،جامع و کوتاه مدت یک ابزار میسر برای توسعه مهارت های تفکرانتقادی است،
فراهم می کند -3 .یافته ها نشان می دهد که کمک به دانش آموزان برای یادگیری تفکرانتقادی می تواند با بازسازی
اساسی برنامه درسی دبیرستان به انجام برسد .یک برنامه این چنینی را می توان به عنوان یک دوره مکمل در دبیرستان یا
بعد از آن نیز آموزش داد -4 .استفاده از برنامه های آموزش تفکرانتقادی به عنوان مکملی برای برنامه درسی دبیرستان می
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پیامدهایی همچون موارد زیر را برای آموزش و پرورش در پی داشته باشد -1 .با توجه به هجوم گسترده و همه جانبه ی

تواند در موفقیت آینده دانش آموزان مؤثر باشد.

بودند ،نتایج این پژوهش قابل تعمیم به مقاطع تحصتتیلی دیگر نیستتت .از آن جایی که در این پژوهش ستته بار ستتنجش
(پیش آ زمون ،پس آزمون و پیگیری) انجام شتتد قابل تعمیم به گروه هایی که فقط یک بار مورد ستتنجش قرار می گیرند،
15
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محدویت ها و پیشتنهادات :با توجه به اینکه آزمودنی های این پژوهش دانش آموزان پستر پایه ستوم مقطع دبیرستتان

 تأثیر آموزش مهارتهای تفکرانتقادی بر افزایش خالقیت در دانشآموزان،بهرام موحدزاده

 محدودیت دیگر تعیین و جمع آوری دانش آموزان در یک محیط برای مداخله آموزشی و رضایت اولیاء مدرسه.نمی باشد
براساس یافته های پژوهش حاضر کارگاه های آموزش مهارتهای تفکرانتقادی برای مربیان و معلمان مورد-.وخانواده بود
 کتاب های در سی و، پی شنهاد می شود آموزش مهارت های تفکرانتقادی در همه فعالیت های آموز شی.توجه قرار گیرد
 برر سی های صورت گرفته در پژوهش حا ضر ن شان داد تفکرانتقادی و خالقیت الزم و ملزوم.برنامه در سی گنجانده شود
 با. لذا پیشنهاد می شود که این دو در برنامه های آموزشی مدارس و کالس های فوق برنامه مد نظر قرار گیرند،یکدیگرند
توجه به یافته های پژوهش مبنی بر تأثیر آموزش تفکرانتقادی بر افزایش خالقیت پیشتتتنهاد می شتتتود به دانش آموزان
.تفکرانتقادی جهت رشد خالقیت و بالعکس آموزش داده شود
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The effect of teaching critical thinking skills on creativity
Bahram Movahedzadeh1
Abstract
The aim of this study was to determine the effect of teaching critical thinking skills on
creativity of male high school students in Behbahan city. Teaching critical thinking was
independent variable, and creativity were dependent variables. The present study was a
field experimental study with pre- post-test and follow-up design. The variables were
measured by Critical Thinking of Halpern, version 21 and Creativity of Abedi. The sample
consisted of 50 high school students in third grade that were enrolled in the school year of
2015-2016, and were selected through multistage random sampling method. They also
were randomly assigned into two experimental and control groups. Before teaching critical
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thinking to experimental group, the pre-tests of critical thinking and creativity were
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administered to both groups. Then, the experimental group was taught critical thinking and
no training was provided to the control group. After the completion of the course, the
critical thinking and creativity questionnaires were administered to both groups, and five
weeks later were administered again. Results of multivariate analysis of covariance
(MANCOVA) indicated that teaching critical thinking causes a significant increase in
creativity in students. Also, the results indicated that teaching critical thinking has a
persistent effect on creatively over time.
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