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 چكيده 

يي و با توجه به آثار منفي همنوايي و نتايج مثبت تفكر انتقادي، پژوهش حاضر با هدف مطالعه تاثير آموزش مهـارت تفكـر انتقـادي در كـاهش همنـوا     
مون پس آز -طرح دوگروهي پيش آزمونطرح مورد استفاده در اين مطالعه نيمه آزمايشي، . افزايش گرايش دانش آموزان به تفكر انتقادي انجام گرفت

سـپس  . انتخاب شـدند از مدارس راهنمايي دولتي شهرستان تبريز ) نفري 30دو كالس (دانش آموز دختر  60كه در آن، تعداد . با گروه كنترل مي باشد
. سـاعت بـراي گـروه آزمـايش ارائـه شـد       160بطور تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل قرار گرفتند و آموزش گروهي مهارت تفكر انتقادي بمـدت  

و پرسشنامه كوتـاه شـده آمـادگي تفكـر انتقـادي       72-هاي همنوايي لاطالعات درباره همنوايي و تفكر انتقادي شركت كنندگان، به كمك پرسشنامه
)CTDI (هاي جمع آوري شده، پس از بررسي و اطمينان از برقراري مفروضـه داده. در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون از هر دو گروه، كسب شد
زماني كه اثر پيش آزمـون   نتايج تحليل ها نشان دادند. تجزيه و تحليل شدند )ANCOVA(طرفه ي تحليل كوواريانس، با تحليل كواريانس يكها

با حـذف  تفكر انتقادي كنترل شد، آموزش مهارت تفكر انتقادي باعث افزايش گرايش دانش آموزان گروه آزمايش به داشتن تفكر انتقادي شده بود ،اما 
در كل، اين تحقيق نشان داد كه آموزش مهارت تفكـر  . ر پيش آزمون همنوايي، آموزش مهارت تفكر انتقادي تاثيري در ميزان همنوايي نداشته استاث

  . تواند از راهكارهاي مفيد براي افزايش گرايش به تفكر انتقادي در دانش آموزان نوجوان گرددانتقادي مي
  

  آموزان، مقطع راهنماييمنوايي، دانشتفكر انتقادي، ه :هاكليد واژه
  

  
  مقدمه

اي از برخورد با خود، اجتماع و دوستان است كه در آن معموال افراد فكر و انديشه خود را با فكر و اكثر مردم اعتقاد دارند كه همنوايي شيوه
و  به نوعي تسليم شدن در برابر اعتقـادات   همنوايي معموال با احساس خوب بودن همراه بوده. انديشه دوستان و آشنايان تطبيق مي دهند

هاي مختلفي در زمينه همنوايي از طرف افراد مختلف مطـرح مـي شـود بعضـي آن را يـك      ديدگاه. و عقايد و  نفوذ گروهي اشاره مي كند
هت پيروي از ديگران به ويژگي مثبت مي انگارند به خاطر اينكه در مفهوم آن توجه به عقايد ديگران مستتر است و گروه ديگر از آن به ج

  .عنوان عامل پيروي و توجه به ديگران و پيش گيري از نو آوري ياد مي كنند
مـايرز،  (گـردد  مـي و به دوره افالطون بر نيست جديدي پديده آموزشي در محافل تفكر انتقادي هايتوانايي توسعه به از طرفي عالقه

محافـل  نيسـت اي ديگـر الزم  در چنين زمينه. شوداز تفكر انتقادي به عنوان عاملي براي ايجاد تحول مثبت ياد مي). 1383ترجمه ابيلي، 
مهـارت ) فراگيـران ( اگردانشـ  بايد كنند بلكه خدمت اطالعات دهندةو انتقال سخنران مثابه به و استادان دانش مخزن منزلة به آموزشي

  .كار برندكرده و آنها را بهموجود را پردازش داده، اطالعاتافزايشخود را در تفكر و استدالل
نقش اين امور در تفـاهم ميـان   . قدرت تميز، داوري و استدالل آوري از اهميت انكار ناپذيري در زندگي فردي و حيات برخوردار است

اگر دولتمردان و بانيان هر كشـوري بخواهـد آينـده كشورشـان را     ). 1997ليپمن (توان ناديده گرفت گفتگو را نيز نميآدميان و استفاده از 
هاي تفكر انتقادي آنهـا باشـند، تقويـت تفكـر     هاي جديد و در جهت ارتقاء و تقويت تواناييتضمين كنند بايد در فكر تعليم و آموزش نسل

هـاي  رسد كـه حتـي در گـروه   با وجود اين به نظر مي. ربيت شهروندان معقول نيز داراي اهميت استانتقادي از جمله اموري ست كه در ت
البته اين موضوع به ايـران يـا   . هاي ما نيز بسياري از دانشجويان، فاقد قدرت تميز، داوري و استدالل آوري انتقادي هستندفلسفه دانشگاه

  . شودبه كشورهاي جهان سوم محدود نمي
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توانند تفكر انتقادي و خالق دانش آموزان را باال ببرند و آنهـا را بـا   هاي راهنمايي و دبيرستان ميظام آموزشي از همان سالبنابراين ن
فردي كه داراي تفكر انتقادي است بايد ابتـدا ادعـاي مخاطـب را تشـخيص دهـد بعـد از       . هاي استدالل و تفكر انتقادي آشنا سازندشيوه

نقد انديشه لزوماً به معناي رد آن نيست، بلكه نقـد بـه معنـاي ارزيـابي و وارسـي انديشـه اسـت،        . دلة او بپردازدتشخيص ادعا به دليل يا ا
فقط بـا  بنابراين جا دارد كه ناقد نقاط قوت انديشه را بيان كرده و در بيان اين نقاط قوت، بايد از هر گونه مداحي يا چاپلوسي احتراز كند، و 

  ).1386علي تبار( ي نشان دهد كه كالم يا نوشته نويسنده از چه ميزان قوتي برخوردار استهايارائه ادله يا قرينه
تواند فوائد بسياري را براي فرد و جامعه به ارمغان آورد، زيرا اگر به همه امور فقط با ديدة مثبت نگريسته شـود  منتقدانه نگاه كردن مي

تواند جامعه را متحول سـازد  ستن و فكر كردن همراه با انتقاد بدون غرض چه بسا ميدر حاليكه نگري. گر خواهد شدحتي بديها، خوب جلوه
چون اگر شخصي فقط با ديدة مثبت به امور فكر كند مثل اين . و در اين ميان نقش افراد به عنوان فردي از جامعه چندين برابر خواهد بود

امـا اگـر انتقـاد    . او تذكر داده شود كه عينك بدبيني را از چشم خـود بـردارد  است كه كر و الل است و اگر فقط با ديد منفي بنگرد بايد به 
  ).1384ابيلي، ( منطقي و صحيح باشد، چه بسا موجب پيشرفت و توسعه شود

هاي مورد مطالعه روان شناسي اجتماعي، بررسي عوامل تاثير گذار بر نفوذ اجتماعي است كه شامل اطاعت و همنوايي كي از موضوعي
نفوذ . با مجموعه آزمايشهاي كارل هاولند و همكارانش شروع كردند 1950ان شناسي اجتماعي مسئله نفوذ اجتماعي را  از دهه رو. است

  ).2005اشنايدر، گرومن و كوتز، (اجتماعي به تغييرات در نگرشها ، باورها، ارزشها و رفتار اشاره دارد كه ناشي از تعامل با ديگران است 
ارونسون، ترجمه (ند كگيرد و معموال به نوعي تسليم شدن در برابر نفوذ گروهي اشاره ميا وسيعي را در بر ميهمنوايي حوزه نسبت

تمايل شخص به اينكه اجازه دهد افكار، گرايش ها، اعمال و حتي ادراكاتش تحت تاثير افكار، گرايش ها، اعمال و ). 1385ركن، شك
در اين . همنوايي عبارت است از فراگيري نحوه درك احساسات ديگران .با ديگران است ادراكات مسلط بر جامعه قرارگيرد، همنوايي

  ).1385فتي، (هايي براي وي فشار آور هستند مهارت فرد همچنين مي آموزد كه چه شرايط يا موقعيت
يكي از . زيابي واقع شده استهاي مربوط به همنوايي، ويژگي هاي شخصيتي بر ميزان نفوذپذيري افراد، مورد اردر تعدادي از پژوهش

دهنـد  كساني كه نياز شديد به تأييد اجتماعي دارند، بيشتر رفتاري را انجام مـي . است» نياز به تأييد اجتماعي«متغيرهاي مهم در اين ميان 
كنند و نسـبت  ل بيشتري ميتري به تأييد اجتماعي دارند، احساس استقالكساني كه نياز كم. كنند ديگران از آنها انتظار دارندكه تصور مي

  .به قضاوت گروه درباره خود، كم تر نگرانند و بالطبع در تصميم گيري ها بر ارزش ها و ترجيح هاي خود متكي اند
فردي كه داراي پايگاه . همنوايي دارد در پايگاه اجتماعي گروه، تأثير زيادي بر ميزان» مقام فردي«جورج هرماتر نيز اشاره مي كند كه 

عي بااليي است، چندان تمايلي به پيروي از نظر جمع ندارد؛ ليكن افراد داراي پايگاه متوسط، اهميت بيشتري به همنـوايي بـا گـروه    اجتما
  .دهند در صورتي كه نظر جمع را نپذيرند، طرد شوند مي دهند؛ چون احتمال مي

همخواني دارد؛ يعنـي كسـاني   » افراد مستقل«رفتاري  از طرف ديگر تصويري كه از انسان هاي موفّق در ذهن ماست، بيشتر با سبك
هرچند نظـر ديگـران را   . كه كم تر همنوايي مي كنند، بيشتر به فهم و درك و احساس خود از موقعيت ها اهميت مي دهند تا نظر ديگران

شان مهم نيست كه ديگران چـه مـي   وقتي در راستاي اهدافشان تصميمي مي گيرند، ديگر براي. نيز مي شنوند و به دانش خود مي افزايند
  .البته قطعاً چنين افرادي سلطه جو نيستند. انديشند و چگونه عمل مي كنند

تحقيقات دانشمنداني چون ماوسنر نيز نشان مي دهد افرادي كه در گذشته موفقيت هاي بيشتري را به دست آورده اند، بيشتر بر نظـر  
نشان مي دهند و در مقابل، كساني كه به شكست هاي متـوالي مبـتال شـده انـد ديگـر       خودشان متكي هستند و كم تر با جمع، همنوايي

افراد گروه اول، كساني هستند كه معموالً در گروه ها جلو مي افتند و ديگـران را هـدايت مـي    . چندان به ديدگاه هاي خود اعتنا نمي كنند
  ).1388جهانگيرزاده ، (ان كساني كه نظر درستي ابراز مي كنند، دارد سابقه موفقيت آنها نقش مهمي در پذيرفته شدنشان به عنو. كنند

چنانچه مطالب و نتايج حاصل از مطالعات مطرح شده نشان مي دهد همنوايي بيشتر براي دانش آموزان جامعـه اي پويـا آثـار چنـدان     
بماند و عمـالً در مسـيري حركـت كنـيم كـه      مثبتي نخواهد داشت و باعث مي شود كه بخش عمده اي از استعدادهاي ما نا شكفته باقي 

از ايـن رو كارشناسـان   . صرفاً به خاطر مقبوليت ديگران، آن را انتخاب كرده ايم؛ مسيري كه لزوماً با اهداف شخصي ما هماهنـگ نيسـتند  
انتقادي ممكن خواهد بود  تعليم و تربيت سعي مي كنند در روحيات همنوايي دانش آموزان مداخالت مثبتي انجام دهند، كه آن نيز با تفكر

  ) .1373آل آقا، : كومبز، ترجمه(در واقع، تفكر انتقادي بر پايه اطالعات به تقسيم بندي ، تجزيه و تحليل و كاربرد اطالعات مي پردازد 
هنر : ي كندرا اين چنين تعريف م از يك ديدگاه تفكر انتقادي) 1910(ديويي . در مورد مفهوم تفكر انتقادي توافق كمي وجود دارد

انديشيدن در باره تفكرتان ، وقتي كه شما مي انديشيد تا تفكر خود را بهتر كنيد يعني آن را روشن تر، درست تر و قابل توجيه تر بيان 
چه  تفكر مستدل و تيز بينانه درباره اين كه چه چيزي را باور كنيم و:  و در ديدگاهي ديگر عبارت است از ) 1999اسميت استونر ، (كنيد 

و در تعريفي ديگر تفكر انتقادي ، تفكري است مستدل و منطقي در جهت بررسي و تجديد نظر در ) 1985انيس، (اعمالي را انجام دهيم 
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عقايد ، نظرات ، اعمال و تصميم گيري در باره آنها بر مبناي داليل و شواهد مؤيد آنها و نتايج درست و منطقي كه پيامد آنهاست 
اما آنچه مهم تر از تعريف تفكر انتقادي است، ويژگيهاي افرادي است كه داراي تفكر انتقادي هستند كه در مورد ). 1380هاشميان نژاد ،(

گانه به عنوان ويژگي هاي تفكر انتقادي اشاره ميكنند كه مي توان از  10چمستر و  جانسون به موارد . آن هم نظرات مختلف مطرح است
، )ذهن باز (كنجكاوي انديشمندانه، عينيت گرايي، گستردگي فكر :اده كرد اين ويژگي ها عبارتند ازستفآن ها براي ارزيابي متفكران ا

انعطاف پذيري ، شك گرايي معقول، صداقت خردمندانه، روشمند بودن، ايستادگي، پافشاري و استقامت به هنگام تالش براي حل 
  ) .1992چمستر و جانسون ، ( اهمشاجرات، مصمم بودن و احترام قائل شدن به ساير ديدگاه

. هاي تفكر انتقادي نشان مي دهد كه تفكر انتقادي بيش از نقد كردن و هر فعاليت ذهني ديگر، هدفمند استمطالب مربوط به ويژگي
اي هاي متعددي براي آموزش تفكر انتقادي ارائه شده است كه يكي از اين روش ها آموزش تفكر انتقادي بر اساس كتاب مهارتهروش

هاي متعددي نيز براي بررسي و آزمون. است كه در پژوهش حاضر از اين برنامه استفاده شده است) پكيچ سازمان بهزيستي(زندگي 
  .سنجش تفكر انتقادي توسط محققان مطرح شده است

 

  
  روش

  كنندگان و طرح پژوهششركت
همچنين، طرح پژوهشاز نوع . پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع بنيادي و به لحاظ نحوه جمع آوري داده ها از نوع شبه آزمايشي است

جامعه آماري مورد مطالعه اين تحقيق را دانش آموزان . كنترل مي باشد آزمون با گروه -آزمون و پس - دو گروهي پيشطرح آزمايشي 
 1390-91حصيلي  ل به تحصيل در مدارس دولتي آموزش و پرورش ناحيه يك شهرستان تبريز در سالتدختر دوره راهنمايي مشغو

  .تشكيل مي دادند
ها به تصادف به سپس يكي از كالس. به صورت در دسترس انتخاب شدند) نفري 30دو كالس (نفر  60از جامعه آماري مورد نظر 

) آزمايشي و گواه(براي انجام دادن يك پژوهش آزمايشي با دو گروه .نظر گرفته شدعنوان گروه آزمايش و يكي به عنوان گروه كنترل در 
سرمد و همكاران، (دست يافت  88/0آزمودني براي هر گروه مي توان به توان آزمون برابر  20اختيار شود با انتخاب  α= 05/0چنانچه 

1388 .(  
  

  ابزار

اندازه گيري ميزان همنوايي و ميزان مهارت تفكر انتقادي به ترتيب از ابزارهاي اندازه با توجه به اهداف پژوهش، در اين مطالعه براي 
همچنين، براي اعمال دستكاري مهارت تفكر . ، استفاده شد)CTDI(انتقادي كاليفرنيا   تفكر آمادگي ، و پرسشنامه72-گيري همنوايي ل

  .اده شدانتقادي از پكيج آموزش مهارت تفكر انتقادي سازمان بهزيستي استف
  

  نتايج

ها و تجزيه و به منظور بررسي داده.انجام گرفت SPSS-18تجزيه و تحليل اطالعات اين پژوهش با استفاده از نرم افزار آماري  
براي  همچنين. جداول فراواني،  ميانگين، انحراف استاندارد استفاده شد: تحليل نتايج اين پژوهش از روش هاي آمار توصيفي همچون

 .استفاده شد (ANCOVA)ضيه هاي تحقيق از روش تحليل كواريانس آزمون فر
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  ش آزمونيل پيآزمون همنوايي پس از تعدانس پسيل كوواريج تحلينتا. 1جدول 
  سطح معناداري F  ميانگين مجذورات درجات آزادي مجموع مجذورات  منبع تغييرات

 001/0 35/238 48/5770 1 48/5770 همنوايي در پيش آزمون

 326/0 98/0 74/23 1 74/23 گروه ها

   21/24 57 98/1379 خطا

    60 453418 مجموع

 

و  =326/0p( با توجه به نتايج بدست آمده از جدول .آورده شده است همنوايينتايج تحليل كوواريانس پس آزمون . 1 در جدول
عني، آموزش مهارت ي. ها در پس آزمون همنوايي معنادار نمي باشدتفاوت بين گروه ، زماني كه اثر پيش آزمون حذف شود،)F)1و57(=98/0

  .در كاهش ميزان همنوايي دانش آموزان موثر واقع نشده است تفكر انتقادي
  

  ش آزمونيل پيĤزمون تفكر انتقادي پس از تعدانس پسيل كوواريج تحلينتا. 2جدول 
  سطح معناداري F  ميانگين مجذورات درجات آزادي مجموع مجذورات  تغييراتمنبع

 001/0 67/296 86/5346 1 86/5346 تفكر انتقادي در پيش آزمون

 020/0 69/5 53/102 1 53/102  گروه ها

   023/18 57 31/1027 خطا

    60 120755  مجموع

  
  

با توجه به نتايج بدست آمده از جدول  .آورده شده است انتقادينتايج تحليل كوواريانس پس آزمون تفكر  9-3-4در جدول
)05/0p<  1و57(=69/5و(F( ،عني ي. باشدمعنادار مي 05/0ها در سطح تفاوت بين گروه زماني كه اثر پيش آزمون تفكر انتقادي حذف شود

  .در افزايش گرايش به تفكر انتقادي دانش آموزان موثر واقع شده است درصدآموزش مهارت تفكر انتقادي 95با اطمينان بيش از 
  

. طرفه نشان داد كه آموزش مهارت تفكر انتقادي در كاهش ميزان همنوايي گروه آزمايش موثر واقع نشده بودانجام تحليل كوواريانس يك
  .وزان به تفكر انتقادي موثر بوده استاما مداخله آموزشي يعني آموزش مهارت تفكر انتقادي در افزايش گرايش دانش آم

  
  بحث

در كل، اين تحقيق نشان داد . هاي تفكر انتقادي هم قابل انتقال بوده و هم آموزش داده مي شودمهارتتفكرانتقادي قابل آموزش بوده و
نش آموزان نوجوان محسوب كه آموزش مهارت تفكر انتقادي مي تواند از راهكارهاي مفيد براي افزايش گرايش به تفكر انتقادي در دا

  .گردد
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