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Abstract
Creativity can play an important role in today's world, and especially in
education. Using innovative approaches in teaching can help students cope with
stressful situations and learn better and deeper but unfortunately, little value is
given to creativity. The purpose of this study was to compare the effectiveness of
divergent thinking and metaphorical thinking as creativity-training methods on
critical thinking among English learners. The present study is an experimental
study with pre-test and post-test and control group. The study population
consisted of 45 TOEFL students in Jahade Daneshgahi in Tabriz University. The
data were collected using Honey Critical Thinking Questionnaire, and for the
data analysis covariance analysis was used. The results showed that although the
critical thinking score in the divergent thinking group was higher than the
metaphorical thinking score, this difference was not significant, but both
methods were effective in enhancing students' critical thinking. Although more
studies are needed to better understand and deepen the impact of creativity on
critical thinking, the present study suggests that the use of creative methods can
increase the sense of innovation and creativity and critical thinking in learners.
Also teachers can use both creativity-training methods in teaching English.
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مقایسۀ اثربخشی تفکر واگرا و تفکر استعارهای به عنوان دو روش خالق بر تفکر انتقادی
زبانآموزان انگلیسی
سارا برغول ،1نسرين حديدي تمجيد ،2توران

آهور3

 .1گروه آموزش زبان انگلیسی ،دانشگاه آزاد اسالمی تبريز ،تبريز ،ايران.
 ( .2نويسندۀ مسئول) گروه آموزش زبان انگلیسی ،دانشگاه آزاد اسالمی تبريز ،تبريز ،ايرانnhadidi@iau.ac.ir .

 .3گروه آموزش زبان انگلیسی ،دانشگاه آزاد اسالمی تبريز ،تبريز ،ايران.

چکيده
خالقیت میتواند نقش مهمی در دنیاي امروز و بهخصوص حیطۀ آموزش ايفا كند .استفاده از
تاريخ دريافت
1399/1/10

روشهاي خالقانه در آموزش ،میتواند در رويارويی با شرايط پراسترس به دانش آموزان كمك
كند و باعث ارتقاء در يادگیري شود؛ ولی متأسفانه در سیستمهاي آموزشی بهاي اندكی به
خالقیت داده میشود .پژوهش حاضر با هدف مقايسه اثربخشی دو روش تفكر واگرا و تفكر
استعارهاي به عنوان روشهاي خالقیت بر تفكر انتقادي در زبانآموزان انگلیسی انجام شد .اين

1399/3/10

پژوهش حاضر شامل دانشجويان كالسهاي تافل در جهاد دانشگاهی دانشگاه تبريز بودند و
حجم نمونه بر اساس روش پژوهش  45نفر انتخاب گرديد و براي جمعآوري دادهها از
پرسشنامۀ تفكر انتقاديِ هانی و جهت تجزيه و تحلیل دادهها از روش تحلیلِ كوواريانس،
استفاده شد .يافتهها حاكی از آن بود كه گرچه نمرۀ تفكر انتقادي در گروه تفكر واگرا از نمرۀ

واژگان کليدي

گروه تفكر استعارهاي باالتر است ،اين تفاوت در سطح معنادار نبوده ،اما هر دو روش در بهبود

تفكر استعارهاي ،تفكر
انتقادي ،تفكر واگرا،
خالقیت

تفكر انتقادي در سطح معنادار اثربخش بودند .اگرچه نیاز به مطالعات بیشتري در اين زمینه
است تا بتوان تأثیر خالقیت بر تفكر انتقادي را بهتر و عمیقتر درك كرد ،اما تحقیق حاضر
بیان میكند كه استفاده از روشهاي خالقانه میتواند باعث افزايش خالقیت و همچنین تفكر
انتقادي در فراگیران شده و معلمان میتوانند از هر دو روش خالقیت در آموزش زبان انگلیسی
استفاده نمايند.
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این مقاهل گررفته ا سااهل کتراا ااسا گرغول هب ساهنمایی کترا نساین حدید تمجید و کترا توسان آهوس است.
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تاريخ پذيرش نهايی

پژوهش مطالعهاي آزمايشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه كنترل است .جامعۀ
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مقدمه
انسان در مسیر زندگی خود با مسائل و چالشهاي
بیشماري رودررو میشود كه براساس سبك تفكر و نوع
ديدگاه خود تالش در حل اين مسائل دارد و در اين راستا،
خالقیت به عنوان يك عنصر اساسی براي توسعۀ فرد،
توانگري ،كامیابی ،و پیشرفت عمومی جامعۀ بشري به
شمار میرود .محققان بر اين باورند كه مهارتهاي خالق
میتوانند در مواجهه با شرايط حساس زندگی كمك كنند
(بیردسل .)2014 ،1تفكر خالق میتواند به تفكر منتقدانه
منجر شده و انگیزه را باالتر ببرد (فهیم و شیخی بهدانی،2
2011؛ و كو .)2009 ،3نظريههاي گوناگونی در مورد
4
خالقیت وجود دارند .در نظريۀ انسانی خالقیت ،مازلو
( )1968معتقد است كه بشر شش نیاز اساسی دارد
(نیازهاي زيستی ،امنیتی ،اجتماعی ،احترام ،و
خودشكوفايی) و هنگامی كه اين نیازها را برآورده كند ،به
خودشكوفايی میرسد كه پس از آن میتواند خالقانه خود
را بیان كند .براساس اين نظريه ،محیط به عنوان عاملی
براي خالقیت در نظر گرفته نمیشود .نظريۀ تحلیلی
خالقیت آمابیل ،)2013( 5الگوي ديگري براي خالقیت
است كه در آن عوامل اجتماعی و روانی براي دستیابی به
يك نتیجۀ خالق ،مهم هستند .طبق اين نظريه،
محصوالت خالق بايد هم نوآورانه و هم مناسب باشند.

عالو ه برخالقیت كه در دنیاي امروز براي داشتن زندگی و
آموزش موفق الزم است ،طبق گفتۀ چافی،)2004( 12
تفكر انتقادي نیز مستقیماً با تصمیمگیري در ارتباط است.

پلوكر 6و همكاران ( )2004ادعا میكنند كه خالقیت
تعامل میان استعداد ،فرايند و محیط است كه توسط آن
فرد يا گروهی محصولی قابل درك تولید میكنند كه براي
يك بستر اجتماعی ،نوآورانه و مفید باشد .كرافت)2008( 7
بیان میكند كه خالقیت دو دسته است :يكی خالقیتی كه
در افراد با استعداد مانند موتزارت يا انیشتین مشهود
است ،ديگري خالقیت در توانايی حل مشكالت روزمره با
روشهاي نوآورانه و جديد .دستۀ دوم مقولهاي است كه
مخصوصاً براي مباحث آموزشی مورد نیاز است.

طبق نظر تعدادي از دانشمندان علوم شناختی ،تفكر می-
تواند شامل سه نوع منطقی ،انتقادي ،و خالق باشد ،ولی
تعدادي ديگر ،هر سه نوع را يكسان تلقی میكنند و براين
عقیدهاند كه نوع تفكر نمیتواند متفاوت باشد (حسینی و
حیدري .)1397 ،13اصول پنجگانۀ تفكر انتقادي (واتسون و

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-18

خالقیت در آموزش نیز نقش مهمی دارد؛ زيرا باعث
افزايش موفقیتهاي آكادمیك از جمله آموزش زبان
میشود .توانايی برقراري ارتباط مؤثر و خالقانه به زبان
انگلیسی يكی از نیازهاي ضروري در دنیاي امروز است و
خالقیت و قدرت تخیل در قلب زبان جاي دارند
(بیردسل .)2014 ،8كالسهاي زبان دانشآموزمحور و
فعالیتمحور بهترين جو براي تقويت خالقیت در دانش-
آموزان است؛ زيرا خالقیت را فرايندي ضروري براي
تصمیمگیري تلقی میشمارند (ريچاردز .)2008 ،9به نظر
میرسد هوش خالق عاملی است كه میتواند يادگیري
زبان را تسهیل كند؛ زيرا به زبانآموزان كمك میكند تا
با تجربیات جديد و غیرقابل پیشبینی ،كنار بیايند .از اين
رو يك روش براي مساعدت به فراگیران زبان براي
برقراري ارتباط موفق و توانايی بیان منظور خود به بهترين
نحو ،يادگیري خالقانۀ زبان است و معلمین زبان با تعیین
فعالیتهايی كه بتوانند باعث ارتقاء سطح خالقیت ،تفكر
انتقادي ،و تخیل فراگیران شوند ،نقش بسزايی در اين باره
میتوانند داشته باشند زيرا حتی نوع نگاه فرد به يك
مشكل ،میتواند بر خالقیت او اثرگذار باشد (اسپوزيك 10و
همكاران 2016 ،؛ ورنون و هاكینگ.)2014 ،11

گلیزر )1980 ،14عبارتند از :استنباط (توانايی تشخیص
درست از نادرست) ،شناسايی مفروضات ،نتیجهگیري،
نگرشی باز از نظر فكري مرتبط است كه به اقدامات

1

8

2

9

Birdsell
Richards
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Spuzic
11
Vernon & Hocking
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13
Hosseini & Heydari
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Watson & Glaser

Birdsell
Fahim & Sheikh Behdani
3
Ku
4
Maslow
5
Amabile
6
Plucker
7
Craft

62

] [ DOR: 20.1001.1.23455780.1398.7.3.6.8

تفسیر و پردازش اطالعات ،و ارزشیابی .تفكر انتقادي به

فصلنامۀ روانشناسی شناختی

پاییز  ،1398دورۀ  ،7شمارۀ 3

 .)2014تفكر انتقادي را میتوان يك سازۀ شناختی چند-

و معموالً در آنها از يك مفهوم مأنوس براي كمك به

بعدي در نظر گرفت كه ارتباط بین استدالل استقرايی و

درك يك مفهوم نامأنوس استفاده میشود ،نقش مهمی در

قیاسی و فرايندهاي خالق را براي حل مسئله بیان می-

آموزش دارند ،زيرا باعث میشوند فراگیران ابتكار و نوآوري

كند .بنابراين ،تفكر انتقادي میتواند شامل بخشهاي

را حس كنند .استفاده از استعاره میتواند به تفكر انتقادي

شناختی ،انگیزشی ،رفتاري ،و فراشناختی باشد (میل و

و تفكر خالق بینجامد .استعاره نوعی از ارتباط است كه در

ويگفیلد .)2014 ،2تعدادي از دانشمندان (لیاو2007 ،3؛ و

عین حال باعث ايجاد ابهام میشود ،ذهن را به سمت

هانگ و چوي )2015 ،4بر اين باورند كه تفكر انتقادي يك

آگاهی سوق میدهد و در نتیجه منجر به برانگیخته شدن

عامل اساسی در يادگیري خالقانۀ زبان در جهت استفادۀ

تمركز میشود كه میتواند باعث ايجاد تلنگري در ذهن

ماهرانۀ زبان است .خالقیت و تفكر انتقادي میتوانند نوع

شده ،به خالقیت بیانجامد .تفكر استعارهاي را میتوان

تفكر فرد را ارتقا بخشند .دانشآموزانی كه داراي تفكر

شبیهسازي ذهنی نامید كه از طريق آن ارتباط بین تفكر

انتقادي هستند ،استعداد و توانايی مقابله با گوناگونیهاي

استعارهاي يا مرتبط كردن ايدههاي نامربوط به دانشجويان

زندگی را دارند و اين كار با انجام فعالیتهايی فراتر از

براي ايجاد ارتباط بین ايدههاي مختلف و حل مشكل

كتاب درسی ،امكانپذير است .متفكران انتقادي ،استدالل

كمك میكند (ساكاردي2014،10؛ و محمدي 11و همكاران

و شجاعت فكري داشته و به استدالل خود اعتماد دارند.

 .)2019 ،به گفتۀ ناوانیدهان و كاماالباهان ،)2014( 12در

اين افراد براي خود هدفهاي آشكاري انتخاب میكنند و

نظريهي معاصر استعاره كه ديدگاه سنتی استعاره را به

براي رسیدن به آن از پرسشكردن بیم ندارند و سعی می-

چالش میكشد ،استعاره يك سیستم مفهومی محدود به

كنند به جنبههاي مختلف اطالعات موجود به دقت فكر

واژگان در سطح لفظی نیست بلكه وابسته به سیستم

كنند و به آنها معنی و مفهوم بدهند تا بتوانند بدون

تصوير ذهن انسان براساس شناخت از طريق يك منبع و

سوگیري و ابهام به استنباط مسائل بپردازند و از اشتباه

يك هدف است .در پژوهش لكاف و جانسون)1980( 13

كردن نهراسند (حسینی و حیدري.)1397 ،5

هدف ،موقعیت يا سوژهاي است كه گوينده و يا نويسنده
قصد دارند به رسمیت شناخته شوند .ساختار پیچیدۀ

در اين راستا ،تفكر واگرا (جونز و استس )2015 ،6و تفكر

استعاره ،قابلیت داشتن استدالل انتزاعی از يك ايده يا

استعارهاي (گیبز2006 ،7؛ موحدي و پورمحمدي)2018 ،8

انديشه را به شخص ديگري به منظور داشتن شباهتهايی

نمونههايی از انواع مختلف تفكر و منطق خالقانه به شمار

كه غیر تحتاللفظی و نمادين هستند ،ضروري میكند.

میروند .در خصوص ارتباط استعاره با مباحث شناختی،

اين سبك استدالل انتزاعی بسیار مهم است؛ زيرا استفاده

تحقیقات بیان میكنند كه استعارهها به تصويرسازي

از زبان استعارهاي در تمام جوامع اهمیت داشته و عملكرد

ذهنی و تمركز و پردازش روي اين تصاوير ،و ارتباط بین
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مناسب و منطقی منتهی میشوند (پاپ 1و همكاران ،

بشري نقش مهمی در جنبههاي مختلف ادراك داشتهاند؛

قابلتوجهی در ارتباط دارد .از سوي ديگر ساكاردي

دو نیمكره ،ذهن را به ايجاد تفكر خالق ياري میكنند

( )2014ادعا میكند كه از طريق تفكر واگرا به جاي

(عیسیزادگان .)1392 ،9استعارهها كه در طول حیات

بین سؤاالت میانديشیم ،كه به ما كمك میكند جهان را
1

Papp
Miele & Wigfield
3
Liaw
4
Hong & Choi
5
Hosseini & Heydari
6
Jones & Estes
7
Gibbs
8
Movahedi & Pourmohamadi
9
Isazadegan

بهتر و خالقانهتر ببینیم .متفكران همگرا شناسايی نتايج

2

شناخته شده را مورد توجه قرار میدهند ،درحالیكه
10

Saccardi
Mohammadi
12
Navaneedhan & Kamalanabhan
13
Lakoff& Johnson
11
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متفكران واگرا از طريق ايجاد ارتباطات بیسابقه ،ايدههاي

آموزش ببینند تا با انگیزۀ بیشتري در كالسها حضور

جديد تولید میكنند .تفكر با يك ايده شروع میشود و

يابند.

موارد دو نیمكرۀ مغز افزايش میيابد و اين عمل باعث

مطالعات زيادي در سرتاسر جهان در مورد ارتباط بین

ادراك سريعتر و قويتر میشود (گیبز.)2006 ،

خالقیت و تفكر ،و علیالخصوص تفكر انتقادي انجام گرفته

گیلفورد )1968( 1بیان میكند كه سه عنصر انعطاف-
پذيري ،اصالت ،و سیالی از عناصر مهم در تفكر واگرا
هستند .گیلفورد از «استفادۀ غیر معمول» و «عنوان
داستان» به عنوان آزمونهاي واگرا استفاده كردهاست.
تمركز تفكر همگرا بر پاسخهاي قديمی و آشنا و مبتنی بر
استدالل تأكید دارد ،درحالیكه تفكر واگرا سعی در تركیب
اطالعات موجود در ذهن انسان را دارد تا بتواند به پاسخ-
هاي جديد و سنتشكن دست يابد كه منجربه خالقیت
شود.

است .در اين راستا ،نتايج پژوهش محمدي 6و همكاران
()2016

نشان داده است كه بین مهارتهاي تفكر

انتقادي و خالقیت رابطۀ مثبت و معناداري وجود دارد.
نتايج برخی از پژوهشها نیز نشان دادهاند كه خالقیت و
استفاده از استعاره رابطۀ مثبت و معناداري با ارتقاي سطح
تفكر و نیز پیشرفت تحصیلی دارد (شريفی 7و همكاران،
2013؛ و محمدي 8و همكاران .)2019 ،نتايج پژوهش
بدري 9و همكاران ( )1392نشان داد ،برنامۀ آموزش تفكر
واگرا به روش پويا به طور معناداري ،خالقیت و شاخص-

درونی خالق میباشد؛ زيرا هرگز دو گفته نمیتوانند عین

است .در مجموع ،در بیشتر مطالعاتی كه تا كنون انجام

هم باشند .به همین جهت كالسهاي زبان میتوانند

يافته ،خالقیت از طريق پرسشنامهها مورد مطالعه قرار

فرصتهاي مناسبی براي آموزش خالقیت به دانش آموزان

گرفته است (اسدي ارشلو2014 ،10؛ جانگ و چنگ،11

باشند .اما متأسفانه همانطور كه اشترنبرگ )2012( 2اشاره

2017؛ و حاجیلو 12و همكاران )2012 ،و با توجه به

میكند ،سیستمهاي آموزشی و علیالخصوص سیستم

اطالعاتی كه نگارنده به دست آورده ،مطالعات بسیار اندكی

آموزشی ايران ،دنیايی از آموزش و يادگیري سنتی و

دربارۀ تأثیر فعالیتهاي مختلف خالقیت بر ارتقاء سطح

متداول ،همراه با تستهاي استانداردشدهاند كه خالقیت را

تفكر انتقادي انجام يافته است؛ بیشتر اين مطالعات در

امري ناپسند میپندارند به طوريكه حتی ممكن است

سطح تئوريك باقی ماندهاند و بسیار به ندرت پشتیبانی

دانشآموزان را به دلیل حل نكردن مسائل از طريق

تجربی براي نشان دادن عملیاتی بودن فعالیتهاي

روشهاي عوامپذير مورد تنبیه قرار دهند (ويلاللبا3ا،

كالسها دارند .بنابراين هدف پژوهش حاضر مقايسۀ

2017؛ و يتس و تويگ .)2017 ،4از اينرو بنابه گفتۀ

اثربخشی دو روشِ تفكرِ واگرا و تفكر استعارهاي بر تفكر

الچر ،)2010( 5خالقیت محصول نهايی نیست بلكه يك

انتقادي ،به عنوان روشهاي خالقیت ،در زبانآموزان

هاي نگارنده ،در اكثر مراكز آكادمیك و آموزشی و خصوصاً

تفكر واگرا به عنوان روش خالقیت بر تفكر انتقادي

در كالسها ي زبان ،آموزش خالقیت به عنوان يك موضوع

زبانآموزان اثربخش است؟  .2آيا تفكر استعارهاي به عنوان

مهم و اساسی تلقی نمیشود و از دانشآموزان انتظار

روش خالقیت بر تفكر انتقادي زبانآموزان اثربخش است؟

میرود كه مطالب جديدي ياد بگیرند و به سؤاالت پاسخ -
دهند بدون اينكه در مورد تفكر منتقدانهتر و خالقتر

6

Mohammadi
Sharifi
8
Mohammadi
9
Badri
10
Asadi Arashlou
11
Jung & Chang
12
Hajilou
7

1

Guilford
Sternberg
3
Villalba
4
Yates & Twigg
5
Locher
2
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فرآيند است .بر اساس آنچه كه گفته شد ،و طبق بررسی-

انگلیسی میباشد .سؤاالت تحقیق حاضر عبارتند از .1 :آيا
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اگرچه زبان به طور ذاتی قانون مدار است ،اما از لحاظ

هاي سهگانۀ سیالی ،انعطافپذيري و ابتكار را افزايش داده
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مداخلههاي استفاده شده در اين تحقیق از كتاب ملی و

روش

5

پیچی ( )2015اقتباس شده كه دو محقق دانشمند ،در

پژوهش حاضر مطالعهاي آزمايشی با طرح پیشآزمون و

تحقیقات جداگانهاي ،يكی از فعالیتهاي تفكر واگرا و

پسآزمون با گروه كنترل است .جامعۀ پژوهش حاضر

ديگري از فعالیتهاي تفكر استعارهاي استفاده كرده و آن

شامل دانشجويان كالسهاي تافل در جهاد دانشگاهی

روشها را تأيید كردهاند .همچنین ريچاردز )2008( 6نیز

دانشگاه تبريز بودند و حجم نمونه براساس روش پژوهش

استفاده از فعالیتهاي تفكرواگراي بكاررفته شده در اين

 45نفر انتخاب گرديد .به عبارت ديگر  30نفر براي دو

تحقیق را تأيید نموده .همچنین براي سنجش روايی

گروه مداخله و  15نفر براي گروه كنترل به صورت

فعالیتهاي بكاررفته در اين تحقیق ،از 6نفر از اساتید

دردسترس انتخاب شدند و به صورت انتساب تصادفی در

باتجربهي حوزهي آموزش نیز نظرسنجی انجام گرفت كه

گروهها قرار گرفتند .براي اطمینان از همگنی اولیۀ

همه استفاده از اين فعالیتها را تأيید نمودند .همچنین

شركتكنندگان از لحاظ دانشزبانی ،نمونهاي از تست

براي كنترل متغیرهاي مزاحم از روش انتساب تصادفی

تافل  ibtمورد استفاده قرارگرفت و براساس نتايج اين

استفاده شد .دادههاي مطالعه شده در نرمافزار بسته آماري

تست ،افرادي با نمرات  1انحراف معیار باالتر و پايینتر از

براي علوم اجتماعی)(SPSS

میانگین انتخاب شدند .مالكهاي ورود به پژوهش عبارت

كوواريانس تجزيه و تحلیل آماري شد .نمرات پیشآزمون

بود از :تكمیل رضايتنامه كتبی براي ورود به پژوهش،

به عنوان متغیرهاي همگام شناخته شد و تأثیر آن بر

داشتن پیشینه و سطح يكسان در دانش زبان انگلیسی.

نمرات پسآزمون و پیگیري با استفاده از تحلیل كوواريانس

مالكهاي خروج :حضور نامداوم در جلسات آموزش .در
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بررسی شد.

پژوهش حاضر براي جمعآوري دادهها از پرسشنامۀ تفكر
انتقادي( )1CTQاستفاده شد .اين پرسشنامه توسط هانی

و با استفاده از تحلیل

2

( )2000ساخته شده و داراي  30سؤال لیكرت میباشد.
در پژوهش عباسی ،)2013( 3میزان روايی آن كه به
وسیله آلفاي كرونباخ ارزيابی شد  0.79به دست آمد و در
پژوهش فهیم و ذاكر ،)2014(4میزان روايی آن كه به
وسیلۀ آلفاي كرونباخ ارزيابی شد  0.81به دست آمده
است .قبل از شروع آموزش و مداخله ،از شركتكنندگان
رضايتنامۀ كتبی براي ورود به پژوهش اخذ شد و نیز
جهت ثبت پیشآزمون ،گروه كنترل و دو گروه مداخله
(گروه تفكر استعارهاي و گروه تفكر واگرا) پرسشنامۀ تفكر
انتقادي هانی( )2000را تكمیل كردند .سپس مداخله و
انجام گرديد و بالفاصله بعد از آنكه جلسات آموزش و
مداخله پايان يافت ،يك پسآزمون به وسیلهي پرسشنامۀ
تفكر انتقادي هانی جهت ثبت تغییرات ،گرفته شد.
1

Critical Thinking Questionnaire
Honey
3
Abbasi
4
Fahim & Zaker

5

2

Maley & Peachey
6
Richards

65

] [ DOR: 20.1001.1.23455780.1398.7.3.6.8

آموزش و آزمونها به مدت  14جلسه (جدول شماره )1
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جدول  -1فعاليت کالسها از جلسه  1تا جلسه 14

جلسات

خالصه جلسات

اول ،دوم

در اولین جلسه كالس ،شركتكنندگان هر سه گروه به قسمت اول تست استاندارد تافل (بخشهاي خوانداري و شنیداري) و در جلسه
دوم ،به قسمت دوم اين تست (بخشهاي گفتاري و نوشتاري) پاسخ دادند.

سوم،

در جلسۀ سوم نیز پرسشنامۀ تفكر انتقادي هانی توسط هر سه گروه پاسخ داده شد .از جلسۀ چهارم ،در گروه تفكر استعارهاي و تفكر
واگرا آموزشهاي خاصی به مدت  15دقیقه عالوه بر روش معمول آموزش زبان شروع شدند ،درحالیكه گروه كنترل روش معمول
آموزش را ادامه دادند.
در جلسات پنجم و ششم در كالس تفكر استعارهاي دو سري كلمات انگلیسی كه ظاهراً بیارتباط روي تخته نوشته شد و از دانش-
آموزان خواسته شد سعی كن ند كلمات دوتايی جديد و مبتكرانه بسازند و مفهوم كلمات خود را به صورت شفاهی يا كتبی توضیح دهند.
در گروه تفكر واگرا ،از دانشآموزان خواسته شد تا در مورد استفاده هاي خالقانه و نامأنوس يك شیء مثل مداد فكر كنند و توضیحاتی
در اين باره بدهند.آموزان خواسته شد تا در مورد استفاده هاي خالقانه و نامأنوس يك شیء مثل مداد فكر كنند و توضیحاتی در اين باره
بدهند.
در جلسات هفتم ،هشتم ،و نهم در كالس تفكر استعارهاي دو كلمه روي تخته نوشته شد و از دانشآموزان خواسته شد تفاوتها و
شباهتهاي آنها را بیابند (مثالً از دانشآموزان خواسته شد تفاوتها و شباهت هاي بین انسان و يك پلنگ را بنويسند و در مورد آنها
توضیحاتی ارائه كنند) .در گروه تفكر واگرا جملهاي روي تخته نوشته شد و از دانشآموزان خواسته شد تا داستان اين جمله را به صورت
خالقانه و منحصربهفرد ادامه دهند.

چهارم
پنجم،
ششم

هفتم،
هشتم ،
نهم

دهم،
يازدهم

سيزده،
چهارده

در جلسه دوازدهم  ،شركت كنندگان هر سه گروه براي بار دوم به قسمت اول يك تست استاندارد تافل (بخشهاي خوانداري و
شنیداري) و در جلسۀ سیزدهم ،به قسمت دوم آن تست (بخش هاي گفتاري و نوشتاري) پاسخ دادند .در جلسهْ چهاردهم نیز هر سه
گروه به پرسشنامۀ تفكر انتقادي هانی پاسخ دادند.

يافتهها
جهت پاسخدهی به سؤاالت تحقیق ،نخست توزيع

در پیشآزمون و پسآزمون بررسی گرديد كه نتايج آن در

پراكندگی نمراتِ تفكر انتقادي در بین زبانآموزان گروهها

جدول  2گزارش شده است.
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دوازده،

در جلسۀ دهم و يازدهم ،در كالس تفكر استعارهاي ،معلم نمونههايی از استعاره در كالس بیان كرد (مانند «افكار مايۀ خالقیت هستند»
يا «وقت طالست») و از دانشآموزان خواست آنها نیز استعاره هايی بسازند و در كالس به كار ببرند .در كالس تفكر واگرا از دانش-
آموزان خواسته شد در مورد اتفاقی در زندگی خود يك جمله بنويسند و سپس هركس برگۀ خود را به دانشآموز سمت راست خود
بدهد تا جملۀ دوم را براي داستان اضافه كرده و برگه را دوباره به دانش آموز سمت راست خود تحويل دهد تا او نیز جملۀ سوم را ادامه
دهد و اين كار تا نفر آخر كالس به اين ترتیب ادامه يافت (مثالً يكی از دانشآموزان با جملۀ «زمانیكه من  12ساله بودم به جنوب سفر
كرديم» آغاز كرد و برگه را به نفر بعدي داد .نفر دوم جملهي «در راه جنوب در هواپیما پیرمردي بیمار شد» را اضافه كرد و به نفر سوم
داد .او نیز جملۀ «ناگهان خلبان تصمیم به فرود اضطراري گرفت» را به داستان اضافه كرد و به همین صورت افراد كالس داستان را به
كمك هم ادامه دادند).

جدول  -2توزيع پراکندگی نمرات تفکر انتقادي در بين زبانآموزان سه گروه در پيشآزمون و پسآزمون

تفکر

گروه كنترل

پیشآزمون

15

پسآزمون

15

147.26

پیشآزمون

15

139.53

5.76

پسآزمون

15

144.26

5.47

پیشآزمون

15

128.26

18.39

پسآزمون

15

131.2

16.78

تفكر استعارهاي
تفكر واگرا
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141.13

6.34
3.55
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متغير

گروه

شاخص تغيير

انتقادي

تعداد

ميانگين

انحراف استاندارد
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بر اساس آزمون اسمیرنوف كولموگروف انجام گرفته در

براي پاسخ به سؤال  1تحقیق ،از آزمون تحلیل كوواريانس

اين تحقیق مشخص میشود كه سطح معنیداري آزمون

استفاده شده است .ابتدا آزمون لون جهت همگنی انجام

فوق در مورد تمامی متغیرها در تمامی گروهها ،هم در

شد .با توجه به نتايج آزمونِ لون ،جهت همسانی واريانس

پیشآزمون و هم در پسآزمون ،بیشتر از  0/05بوده و

میتوان فرضكرد كه واريانسها يكسان هستند (< 0/05

نرمال میباشند .در نتیجه آزمونهاي پارامتري استفاده

 .)pبا تأيید پیشفرضها ،نتیجۀ تحلیل كواريانس تفكر

شده براي متغیرهاي مورد نظر در اين تحقیق مناسب

واگرا در افزايش تفكر انتقادي زبانآموزان در جدول 3

هستند.

ارائه شده است.

جدول  -3نتايج تحليل کوواريانس تفکر واگرا در افزايش تفکر انتقادي زبانآموزان

مجموع مجذورات

درجه آزادي

ميانگين مجذورات

F

معناداري

پيشآزمون

3552.59

1

3552.59

168.06

0.01

0.86

گروه

185.89

1

185.89

8.79

0.01

0.24

خطا

570.73

27

21.13

شاخص تغيير

ضريب
اتا

انتقادي زبانآموزان در كالس تفكر واگرا در جدول  3ارائه

آموزان دو گروه تفاوت معناداري وجود دارد (، p > 0/01

شد .در اين تحلیل نمرههاي پیشآزمون ،تحت كنترل

 = 0/24 ، F= 8/79مجذور اتا) .در راستاي پاسخ به سؤال

آماري قرارگرفت؛ يعنی اثر نمرههاي متغیرِ همانند ،از روي

 1تحقیق ،میانگین و انحراف استاندارد نمرات تفكر

نمرۀ تفكر انتقادي زبانآموزان برداشتهشده و سپس دو

انتقادي زبانآموزان در كالس تفكر انتقادي در جدول 4

گروه بر اساس واريانس باقیمانده مقايسه شدند .نتايج

گزارش شده است.

جدول  - 4ميانگين و انحراف استاندارد نمرات تفکر انتقادي زبانآموزان در کالس تفکر واگرا

انحراف

 %95فاصله اطمینان

استاندارد

كران پايین

كران باال

133.89

139.04

139.42

144.57

گروه

میانگین

كنترل

136.46

1.25

تفكر واگرا

141.99

1.25

در گروه تفكر واگرا با میانگین  141/99به صورت معنی-

اساس نتايج آزمون لون ،جهت همسانی واريانس ،میتوان

داري باالتر از نمرۀ تفكر انتقادي زبانآموزان گروه كنترل

فرض كرد كه واريانسها يكسان هستند ( .)p < 0/05با

با میانگین  136/46میباشد .در نتیجه آموزش خالقیت به

تأيید پیشفرضها ،نتايج تحلیل كواريانس تفكر استعارهاي

روش تفكر واگرا در بهبود تفكر انتقادي زبانآموزان

در افزايش تفكر انتقادي زبانآموزان در جدول  5گزارش

اثربخش بود .براي پاسخ به سؤال  2تحقیق ،از آزمون

شده است.

تحلیل كووريانس استفاده
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همچنین مطابق جدول  4نمرۀ تفكر انتقادي زبانآموزان

شده است .ابتدا آزمونِ لون ،جهت همگنی انجام شد .بر
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تحلیل كواريانس نشان داد بین نمرۀ تفكر انتقادي زبان-
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جدول  - 5نتايج تحليل کوواريانس تفکر استعارهاي در افزايش تفکر انتقاديِ زبانآموزان

مجموع مجذورات

درجه آزادي

ميانگين مجذورات

F

معناداري

پيشآزمون

4183.93

1

4183.93

141.17

0.01

0.83

گروه

107.75

1

107.75

3.63

0.04

0.11

خطا

800.2

27

شاخص تغيير

ضريب
اتا

نتايج تحلیل كواريانس انجامشده بر روي نمرۀ تفكر

واريانس باقیمانده مقايسه شدند .نتايج تحلیل كواريانس

انتقادي زبانآموزان در گروه تفكر استعارهاي در جدول 5

نشان داد بین نمرۀ تفكر انتقادي زبانآموزان دو گروه

ارائه شد .در اين تحلیل نمرههاي پیشآزمون تحت كنترل

تفاوت معناداري وجود دارد (0/11 ، F= 3/63 ، p > 0/04

آماري قرار گرفت؛ يعنی اثر نمرههاي متغیر همانند از روي

= مجذور اتا) .در راستاي پاسخ به سؤال  2تحقیق،

نمرۀ تفكر انتقادي زبانآموزان برداشته شده و سپس

میانگین و انحراف استاندارد نمرات تفكر انتقادي زبان-

دوگروه بر اساس

آموزان در گروه تفكر استعارهاي در جدول  6ارائه شده
است.
جدول  - 6ميانگين و انحراف استاندارد نمرات تفکر انتقادي زبانآموزان در گروه تفکر استعارهاي

گروه

ميانگين

استاندارد

كران پايین

كران باال

131.62

137.5

کنترل

134.56

1.43

135.56

141.44

تفکر استعاره اي

138.5

1.43

همچنین مطابق جدول  6اثربخشی در گروه تفكر

خارجه را از طريق دو نوع فعالیت خالق (تفكر واگرا و

استعارهاي مشاهده گرديد و آموزش خالقیت با روش

تفكر استعارهاي) مورد ارزيابی و مطالعه قرار دهد .با توجه

تفكر استعارهاي با میانگین  138/5باالتر از گروه كنترل با

به آنالیزهايی كه بر روي دادههاي تحقیق انجام شد در-

میانگین  134/56است .در نتیجه آموزش خالقیت با روش

نتیجۀ استفاده از فعالیتهاي تفكر واگرا و تفكر استعارهاي

تفكر استعارهاي در بهبود تفكر انتقادي زبانآموزان

در كالسهاي زبان ،تفكر انتقادي در هر دو گروه تفاوت

اثربخش بود .اگرچه نمرۀ تفكر انتقادي زبانآموزان در

معنیداري نسبت به گروه كنترل داشته ،البته اثربخشی

گروه تفكر واگرا با میانگین  141/99از نمرۀ تفكر استعاره-
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انحراف

 %95فاصله اطمينان

تفكر واگرا نسبت به تفكر استعارهاي بیشتر بود .نتايج اين

اي با میانگین  138.5باالتر است؛ اما اين تفاوت در

تحقیق توسط تعدادي از مطالعات قبلی مرتبط با خالقیت

تفكر انتقادي در سطحی معنادار ،اثربخش بودند.

نوع تفكر میشود به صورت غیر مستقیم همخوانی دارد.
نجمائی )2019( 1ارتقاء سطح مهارتهاي تفكر انتقادي را
در دانشآموزان مراكشی در دو گروه كنترل و آزمايش

بحث و نتيجه گيري

مورد مطالعه قرار داد .در گروه آزمايش از آموزش آشكار

تحقیق حاضر تالش كرده است تا ارتباط ممكن بین تفكر
انتقادي و خالقیت دانشآموزان انگلیسی ،به عنوان زبان

Nejmaoui

68

1

] [ DOR: 20.1001.1.23455780.1398.7.3.6.8
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مهارتهاي تفكر انتقادي از قبیل ايجاد و ارزيابی فرضیه،

عالوه بر ديگر كشورهاي دنیا ،در ايران نیز در سالهاي

ارزيابی بحثها و ارزيابی شواهد ،همراه با آموزش

اخیر تمركز محققان در حیطۀ آموزش و به خصوص

مهارتهاي نگارشی استفاده شد ولی در كالس كنترل،

آموزش زبان انگلیسی بر خالقیت و استفاده از روشهاي

تنها مهارتهاي نگارشی آموزش داده شدند .قبل از شروع

نوآورانه براي آموزش مفهوم تفكر انتقادي و ارتقاء سطح

دوره ،از يك آزمون نگارش استداللی به عنوان پیشآزمون

تفكر انتقادي در فراگیران بوده است .محمودي و دهقان
4

دانشآموزان تصحیح شدند .نتايج تحقیق نشانداد كه

هوش هیجانی و يادگیري زبان را مورد مطالعه قرار دادهاند

سطح اولیۀ تفكر انتقادي دانشآموزان مراكشی پايین بود،

و از آزمون تعیین سطح آكسفورد ،آزمون مهارتهاي تفكر

بعد از معرفی روشهاي خالقانه ،تفكر انتقادي

انتقادي كالیفرنیا ( ،5)CCTSTپرسشنامۀ هوش هیجانی

پیشرفت قابل مالحظهاي داشت .هدايتی 1و همكاران

بار-آن 6و پرسشنامۀ راهبردهاي يادگیري زبان

(7(SILL

( )2019نیز پژوهشی با هدف بررسی رابطۀ بین تفكر

استفاده كردند .در گروه آزمايش ،مهارتهاي تفكر انتقادي

انتقادي و خالقیت از طريق مدل تركیبی يادگیري برپايۀ

آموزش دادهشدند؛ به عنوان مثال تصاويري با مضامین

مشكالت و نقشههاي ديجیتال ذهن در كالسهاي

بحثبرانگیز به دانشآموزان نشان داده شد .سپس از آنها

فیزيولوژي و آناتومی اندونزي انجام دادند .هر جنبه از

خواسته شد يك عنوان يا توضیح براي تصاوير بنويسند.

تفكر و خالقیت شركتكنندگان با استفاده از آزمون

نتايج نشان داد كه آموزش مهارتهاي تفكر انتقادي باعث

تشريحی اندازهگیري شد .نتايج نشان داد كه بین تفكر

تقويت مهارتهاي يادگیري زبان در سطوح مختلف هوش

انتقادي و خالقیت رابطۀ معناداري وجود دارد.

هیجانی میشود .استفاده از تصاوير بحث برانگیز در اين

اما

تحقیق ،شباهت زيادي به فعالیتهاي تفكر واگرا دارد.

ژنگ )2002( 2از پرسشنامۀه سبك تفكر اشترنبرگ و
اطالعات در مورد سبك تفكر دانشجويان استفاده كرد.

انتقادي از طريق يادداشتهاي روزانه در ابتدا ،پرسشنامۀ

نتايج اين تحقیق نیز همسو با تحقیق حاضر بود و بیان

تفكر انتقادي واتسون_گلیسر مورد استفاده قرار گرفت.

كنندۀ ارتباط مستقیم بین خالقیت و تفكر بود؛ زيرا نشان

سپس به دانشآموزان در دو گروه آزمايش آموزش داده -

داد افرادي كه توسعۀ عقالنی و خالقیت باالتري داشتند از

شد تا از دو روش متفاوت يادداشتنويسی براي كارهاي

دامنۀ وسیعتري از سبك تفكر نیز استفاده میكردند.

روزمره استفاده كنند .در گروه كنترل هیچ نوع آموزشی

ريچهارت 3و همكاران ( )2009با استفاده از نقشههاي

در مورد يادداشتنويسی داده نشده بود .طبق نتايج اين

مفهومی به دانشآموزان كمك میكردند تا در مورد تفكر

تحقیق ،دانشآموزان هر دو گروه آزمايش ،صرف نظر از

خود عمیقاً فكر كنند ،تا نوع تفكر خود را تقويت بخشند.

نوع يادداشتهاي روزانه ،نتیجۀ بهتري در پرسشنامۀ

نتايج بررسی پاسخهاي دانشآموزان نشانداد همانطور كه

تفكر انتقادي نسبت به گروه كنترل داشتند و استفاده از

در تحقیق حاضر نیز بیان شده كه روشهاي خالق باعث

روشهاي خالقانه باعث ارتقاء سطح تفكر انتقادي در

تقويت تفكر دانشآموزان میشود ،نقشههاي مفهومی به

كالس زبان شده بود .در تحقیق فهیم و ذاكر)2014( 9

عنوان يك روش خالقیتمحور نیز تفكر استراتژيك را

دربارۀ ارتباط بین خالقیت و تفكر انتقادي از پرسشنامۀ

تقويت میبخشند.
4

Mahmoodi & Dehgannezhad
California Critical Thinking Skill Test
6
Bar-On EQ-i
7
Strategy Inventory of Language Learning
8
Khatib
9
Fahim & Zaker
5

1

Hidayati
Zhang
3
Ritchhart
2
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واگنر و پرسشنامۀ توسعۀ عقالنی ،براي جمعآوري

در تحقیق خطیب 8و همكاران ( )2012دربارۀ ارتقاء تفكر
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و در اتمام دوره از يك پسآزمون استفاده شد و انشاي

نژاد ( )2015ارتباط بین تفكر انتقادي و سطوح مختلف
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خالقیت ذاكر و پرسشنامۀ تفكر انتقادي هانی استفاده

كو ( ، )2009كلی 5و همكاران ( ،)2005هالپرن)2014( 6

شد و نتیجه بیانگر اين امر بود كه ارتباط مثبت و

و لگت )2017( 7نیز اشاره میكنند كه يكی از مهمترين

معناداري بین اين دو فاكتور مشاهده شد.

اهداف تعلیم و تربیت مدرن ،آموزش و آشنايی با تفكر
انتقادي است تا دانشآموزان خود را با تغییرات دنیاي

اگرچه نیاز به مطالعات بیشتري در اين زمینه است تا

جديد كه دائماً در حال سرعتگیري است به صورت مؤثر

بتوان تأثیر خالقیت بر تفكر انتقادي را بهتر و عمیقتر

و با سرعت زياد تطبیق دهند .استفاده از فعالیتهاي تفكر

درك كرد ،تحقیق حاضر بیان میكند كه استفاده از

واگرا و استعارهاي میتواند تا حدي به دانشآموزان در اين

روشهاي خالقانه میتواند باعث افزايش حس نوآوري و

زمینه كمك كند .تحقیق حاضر نیز مانند ديگر تحقیقها

ابتكار در فراگیران شده و در نتیجه به تفكر انتقادي

محدوديتهايی از قبیل تعداد دانشجويان و انتخاب سطح

بینجامد (كو )2009 ،1كه اين امر نیز به نوبۀ خود میتواند

خاصی از زبانآموزان را دارا میباشد .براي مثال اين

باعث پیشرفت تحصیلی و توانايی در حل مسئله شود .به

پژوهش در كالسهاي تافل انجامگرفته است كه پیشنهاد

نظر میرسد در فرهنگ ما ،مردم بیشتر میل به تفكر

میشود در كالسهايی با سطوح زبانی مختلف ديگر نیز

همگرا دارند ،زيرا انجام آنچه كه تبديل به عادت شده

انجام شود .تحقیق حاضر به خاطر وجود محدوديتهاي

بسیار آسانتر است به خصوص در دنیاي امروز كه سرعت

خاص با تعداد كمی از دانشجويان اجرا شده است و

انجام كارها بیشتر شده ،تمركز بر روي تفكر واگرا میتواند

پیشنهاد میشود با تعداد بیشتري از دانشجويان نیز انجام

به نوعی وقتگیر و پرچالش باشد .بنابراين مردم ترجیح

شود .همچنین پژوهش حاضر از دو فعالیت خالق تفكر

میدهند اولین پاسخی كه به ذهنشان میآيد را انتخاب
كنند .همچنین استفاده از استعاره كه نوعی تصويرسازي

عالقمند در اين زمینه پیشنهاد میشود ،در مورد انواع

ذهنی است و به ذهن كمك میكند به سمت كشف

ديگر فعالیتها ي تفكر خالق نیز تحقیق و مطالعه نمايند.

ناشناختهها برود ،میتواند به دانشآموزان كمك كند تا

ولیكن علیرغم محدوديتها ،يافتههاي اين تحقیق میتواند

مفاهیم انتزاعی را در قالب تصوير دريافت كنند

براي معلمان ،محققان ،نويسندگان كتابهاي آموزشی و

(ساكاردي .)2014 ،2اين نوع يادگیري مخالف دريافت

دانشجويان مورد استفاده قرار گیرد.

انفعالی و يكجانبۀ مطالب است كه میتواند به خالقیت و
تفكر انتقادي بیانجامد .و شايد به اين علت است كه نظام
آموزشی آنطور كه بايد كارايی نداشته (بدر ي 3و
همكاران1392 ،؛ حسینی )1385 ،4و فارغالتحصیلها
مهارتها ي الزم را در انجام كارها و توانايی تفكر سطح باال
ندارند.
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واگرا و تفكر استعارهاي استفاده كرده است كه به محققان

آنچه به طور معمول از دانشآموزان انتظار میرود؛ اينست
اما در دنیاي امروز كه عصر دانش و دانايی است ،تنها
كسانی میتوانند موفقیت به دست يابند كه توانايی
پرورش اطالعات و تفكر انتقادي و خالق داشته باشند. .
1
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كه مطالبی را كه معلم به آنها انتقال میدهد حفظ كنند.
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