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    و ارتباط اولویت سبک ها با گرایش آنها به تفکر انتقادی های یادگیری افراد  بررسی سبک

 

 3طیبه ماهروزاده 

 8مریم نادري

 تفکر انتقادي افراد نیز قابل افزایش است که ؛رغم ویژگی ثبات آنها قابل توسعه هستند هاي یادگیري، علی سبک

، استدالل کردن، هدایت کردن کردن تامل شامل تفکر پرورش قوه به باید ،آموزان دانش انتقادي تفکر پرورش براي

طرح سوال، تعریف یک مساله، بررسی شواهد و قرائن، تجزیه و تحلیل محفوظات و  هرچه بیشتر آنها کمک کرد .

سازي مسائل، توجه به سایر تفسیرها، پذیرش شک و تردید  ها، اجتناب از استدالل عاطفی، پرهیز از ساده سوگیري

محور، دسته شناختهاي یادگیري را به سه سبکهاي افراد داراي تفکر انتقادي، برشمرد.  توان از ویژگی را می

هایی هستند  هاي فیزیولوزیک، سبک کنند. سبک)فیزیولوژیک( تقسیم می محور )عاطفی( و فعالیت محورشخصیت

هایی هستند  هاي عاطفی سبک سبک ؛پردازند اش می بیشتر به چگونگی واکنش یادگیرنده به محیط فیزیکیکه 

دهد یعنی این که بدانیم یک  تشکیل میرا  ن یادگیريهاي شخصیت فرد و چگونگی برخورد او با جریا ویژگیکه 

هاي  پذیري و مقاومت، روش هاي انعطاف روش پردازد فرد با چه ویژگی و چه نوع هیجانی به یادگیري می

باشند هدف این  یابنده می کننده، انطباق هاي یادگیري همگرا، واگرا، جذب گرایی درمقابل خردگرایی و روش سنت

است که با روش ها با گرایش آنها به تفکر انتقادي  و ارتباط اولویت سبک افرادهاي یادگیري  بررسی سبکمقاله 

توان نتیجه گرفت بستر تفکر انتقادي در افراد  از بررسی هاي به عمل آمده می گیرد. میانجام تحلیلی  -توصیفی 

افراد داراي تفکر انتقادي عالوه بر  .داراي سبک یادگیري شناختی مستقل از زمینه، براي آنها فراهم می باشد

داشتن سبک شناختی مستقل از زمینه، داراي سبک یادگیري تاملی، واگرا، انعطاف ناپذیر و جذب کننده هستند، 

لذا افراد داراي تفکر انتقادي با آگاهی از نوع سبک یادگیري خود، قادر خواهند بود کارائی خویش را در تحول 

هاي شناختی مورد نظر مثال سبک یادگیري مستقل از زمینه الزاما  با انتخاب سبکمحیط خویش افزایش دهند. 

توان در جهت این هدف، تالش خود را براي خلق و پرورش تفکر انتقادي  داراي تفکر انتقادي نخواهیم شد، اما می

ربست رویکردها و با کااندرکاران تعلیم وتربیت  و معلمان و دستعلمی  شود اعضاي هیأت توصیه میآغاز نمود.

هاي تفکر انتقادي  هاي یادگیري دانشجویان را مدنظر قرار دهند و در پرورش مهارت هاي نوین آموزشی، سبک رویه

 .ایشان بکوشند

 یادگیري، تفکر انتقادي، سبک یادگیري، سبک واژگان کلیدی:

                                                   
 Email:mahroozade.t@gmail.comطیبه ماهروزاده، عضو هیات علمی، دانشیار فلسفه تعلیم وتربیت دانشگاه الزهرا،  1

 

مریم نادري ، دانشجوي دکتري فلسفه تعلیم وتربیت ، گروه علوم تربیتی ، دانشکده علوم انسانی دانشگاه الزهرا تهران ،  -و * 2
7834509911@yahoo.comEmail:tmh 
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 مقدمه

در دنیاي امروزي داشتن ذهنی است.  و عقلی فعالیت شکل ترین عالی و انسان رفتار پیچیدة بسیار شکل تفکر،

کارگیري آن در تمامی  چه اهمیت دارد استفاده از حجم وسیع اطالعات و به گشا نیست آن اطالعات زیاد، راه

هاي زندگی است لذا جهت استفاده از سطح گسترده اطالعات، الزم است فراگیران به سطوح عالی تفکر و  حیطه

 مساله تبحر کافی داشته باشند. اي شناختی و حلخودشناسی دست یابند و در فرآینده

هاي  موجب عدم استفاده موثر از زمان، منابع و ظرفیتهاي یادگیري خود  عدم آگاهی افراد از نوع تفکر و سبک 

 کم بازده فراگیران را ایجاد خواهد کرد.  موجود آموزشی گردیده و تجارب آموزشی

ست که در آن به مرور درک، فهم و تفسیر مساله، ا طراحی شده اکثر کشورهاي جهان سیستم آموزشی طوريدر 

سیستم آموزشی ما در  شود، اما به فرد آموزش داده می، انتقادي تفکرعبارتی  بهها و کاربرد منطق،  تحلیل سوال

. مستلزم وقت و هزینه زیادي است، وپرورش وجود آوردن چنین سیستمی در آموزش این گونه نیست و به ایران به

ها، اجتناب از استدالل  طرح سوال، تعریف یک مساله، بررسی شواهد و قرائن، تجزیه وتحلیل محفوظات و سوگیري

هاي تفکر انتقادي  سازي مسائل، توجه به سایر تفسیرها، پذیرش شک و تردید از ویژگی عاطفی، پرهیز از ساده

 باشد. می

هوش منطقی باال، به تنهایی تضمین کننده موفقیت دهند که داشتن تحصیالت و امروزه تحقیقات نشان می 

( که 1116هاي یادگیري خود هستند)گلدمن، آموزان نیست، بلکه افراد براي موفقیت نیازمند شناخت سبکدانش

تحولند. بنابراین سبک هاي افراد تا حدودي حاصل تعامل فرد با محیط و قابل توسعه وها مانند تواناییاین سبک

هاي فردي، نوع موضوع، مقدار دانش، تجربه و انتظارات فرد  تند و به تناسب شرایط و محیط، ویژگیها ثابت نیس

و ارتباط اولویت  افرادهاي یادگیري  هدف این مقاله بررسی سبک (.64: 1112کند )نجفی و همکاران،تغییر می

در نظر دارد به گیرد و  میجام انتحلیلی  –است که با روش توصیفی ها با گرایش آنها به تفکر انتقادي  سبک

 سئواالت ذیل پاسخ دهد: 

 هایی دارند؟  هاي یادگیري و تفکر انتقادي چه ویژگی سبک

 باشد؟ هاي یادگیري می یک از سبک افراد داراي تفکر انتقادي جز کدامسبک یادگیري 

 قادي خواهند شد؟ در صورت انتخاب سبک مستقل از زمینه توسط افراد آیا آنها الزاما داراي تفکر انت
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 نظري مبانی 

 یک تفکر، دیگر، عبارت ذهنی است. به و عقلی فعالیت شکل ترین عالی و انسان رفتار پیچیدة بسیار شکل تفکر،"

)شعاري ". شود می مشخص حوادث، و اشیا نمایانگرِ هاينشانه یا رموز وسیلۀ به که است شناختی فرایند

تفکر انتقادي بهترین شیوه درک میزان توانائی تفکر افراد در مدیریت و مهارت تفکر است.  (.111: 1150نژاد،

هاي کلی فرد در انجام اموري مانند منزله یک ردیف از توانائی   ( تفکر انتقادي را به1111پاسکارال و ترنزینی )

استنباط، تفسیر نتایج حاصل  سازي در یک بحث، تشخیص اهمیت روابط، استنتاج،تعریف مسائل محوري، فرضیه

( تفکر انتقادي، نوعی تفکر 1161اند. بر مبناي نظر نوریس وانیس)از شواهد معتبر و نیز ارزشیابی انتقادي دانسته

 توان گذارد. میدهیم، تاثیر میچه باور داریم یا انجام میگیري در مورد آنبازتابی و معقول است که بر تصمیم

 یعنی تفکر، دوگانۀ هايشیوه میان اتصال نقطۀ عنوان به و مراحل تفکر تمامی در ناظر و حاضر را انتقادي تفکر

 و تفکرخالق و سو یک در منطقی تفکر یعنی تفکر، متمایز نسبتاً نوع سه میان واسط نیز حلقۀ و واگرا، و همگرا

 (.150: 1166فرد، کرد )مکتبی فرض بشر، ذهن ساختار دیگر سوي در استعاري

ها و هاي مرتبط با تفکر انتقادي را همراه با مهارت(طی مطالعات خود فهرستی از زمینه1110فیسیون)

نفس، پیگیري، و نمویافتگی داري، اعتمادبهجویی، روشنفکري، تحلیل، نظام بازخوردهاي ویژه مانند حقیقت

 (.1166فیسیون و گیان کارلو،حسینی به نقل ازمشخص کرد )

پرورش خنثی وجود ندارد. ونام آموزشپرداز انتقادي مکتب فرانکفورت ،چیزي به ولو فریره نظریهبه عقیده پائ    

بخش شود، یا آزادينوایی را باعث میها در نظام موجود است و همکننده ادغام نسلپرورش یا تسهیلوآموزش

ي مشارکت کنند و نحوهوکار پیدا میطور انتقادي و خالقانه با واقعیت سر است و از طریق آن زنان و مردان به

 کنند. درتحول دنیاي خود را کشف می

 

 هاي تفکر انتقادي ویژگی

ها، اجتناب از  طرح سوال، تعریف یک مساله، بررسی شواهد و قرائن، تجزیه وتحلیل محفوظات و سوگیري    

توان از  سازي مسائل، توجه به سایر تفسیرها، پذیرش شک و تردید را می استدالل عاطفی، پرهیز از ساده

 هاي افراد داراي تفکر انتقادي، برشمرد. ویژگی

 شود: زیر در نظر گرفته می براي تفکر انتقادي ابعاد

ها احترام  تمایالت: متفکران انتقادي شکاکند، فکري باز دارند، منصف هستند و به شواهد و استدالل -

هاي متفاوت را مورد توجه قرار داده و موضع خود را در صورت لزوم  ر نظ  گذارند، دقت و صراحت دارند، نقطه می

 دهند. تغییر می
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نظري باید مبتنی بر واقعیات و مرتبط با منابع معتبر باشد، عاري از سوگیري باشد، ها: هر گونه اظهار مالک -

 کامال مستدل باشد.خالی از خطاهاي منطقی باشد، ثبات منطقی داشته باشد و باالخره 

 بحث و جدل: تفکرانتقادي در برگیرنده شناسایی، ارزیابی و طرح بحث و جدل است . -

 گیري از یک یا چند مقدمه. ها، یا قضاوت و نتیجه بین دادهاستدالل : بررسی روابط منطقی  -

 دهند. هاي مختلفی مورد توجه قرار می ها را از نقطه نظر هاي متعدد: متفکران انتقادي پدیده نقطه نظر -

 (17: 1164هاي تفکر انتقاي: طرح سئواالت، قضاوت وشناسائی محفوظات.)شهابی، هاي کاربست مالک روش -

(. سبک 1165بخشد )سیف، هاي ذهنی خود را بهبود میدي است که طی آن فرد بازنمایییادگیري فرآین   

بندي، پاالیش، دریافت وپردازش یادگیري عبارت است از روش ترجیحی که فرد اطالعات را از طریق آن سازمان

نشات گرفته که گرایی و فراشناختی شناسی با عنوان شناختایده سبک یادگیري از رویکرد جدید روانکند. می

 توان با توجه به چگونگی تفکر او درک کرد. معتقد است رفتار انسان را می

محور محور )عاطفی( و فعالیتمحور، شخصیتها را به سه دسته شناخت( سبک1115استرنبرگ و گریگورینکو )   

اش  نده به محیط فیزیکیهاي فیزیولوزیک بیشتر به چگونگی واکنش یادگیر کنند. سبک)فیزیولوژیک(  تقسیم می

هاي شخصیت  پردازد بعضی دوست دارند در خلوت و برخی عادت دارند با صداي موزیک مطالعه کنند. ویژگی می

دهد مثال گروهی در یادگیري  فرد و چگونگی برخورد او با امر یادگیري، محتواي سبک عاطفی را تشکیل می

هاي خود به مطالعه و یادگیري بپردازند. مفهوم شناخت  پشتکار دارند گروهی دیگر دوست دارند با همکالسی

شناختی به طریقه  سبکاندیشد.  فرایندي است که نسبت به ادراک، توجه، تفکر، استدالل و خالقیت .... می

 .دریافت، ذخیره سازي، پردازش و انتقال اطالعات توسط فرد اشاره دارد

 هاي ذیل هستند: هاي شناختی داراي ویژگی سبک

.ثبات 1گیرد. .فراگیرندگی که جنبه درونی عمل شناخت را در نظر می2روالی(  -ظاهري ) صوري -.سبک روندي1

 (1-10: 1162هاي شناختی داراي نوعی ثبات نسبی بوده و دوقطبی هستند. )نوروزي .قطبیت سبک4

نه و نابسته به زمینه )ویتکین هاي وابسته به زمی ترین آنها عبارتنداز: روش اند و مهم هاي شناختی متنوعسبک   

(.روشهاي 65: 1161هاي یادگیري تکانشی و تاملی)خسروي به نقل ازکاگان و همککاران،  (روش1155،

پذیري و  هاي انعطاف کننده دیداري، روش سازي،روشهاي پردازش کننده کالمی در برابر پردازش مفهوم

هاي  سبک (111: 1164فراهانی، ، به نقل از )خاکسارگرایی درمقابل خردگرایی  ناپذیري، روشهاي سنت انعطاف

 :سبک یادگیري همگر(. 111: 1164یادگیري همگرا، واگرا، جذب کننده، انطباق یابنده)خاکساربه نقل ازکلب،

غیر ، آزمایشگري فعال است. در کاربرد عملی اندیشه ها قوي است شیوه یادگیري آنان مفهوم سازي انتزاعی و

سبک . اند با اشیاء کار کنند بسیاري از مهندسین داراي این نوع سبک یادگیري دهند یح میترج هیجانی است و
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به مردم عالقه ، تاملی است. در توانایی تخیل قوي است مشاهده شیوه یادگیري تجربه عینی وا: یاد گیري واگر

سبک . اند نوع سبک یادگیريهنرهاي زیبا داراي این  انسانی و افراد علوم ،مند است در امور هنري متخصص است

مشاهده تاملی است. در استدالل استقرایی بسیار  سازي انتزاعی و شیوه یادگیري مفهوم: کننده یادگیري جذب

سبک انطباق .قوي است جذب علوم پایه وریاضیات می شود.در بخش پژوهشی وبرنامه ریزي کار می کند

مسایل را به طور شهودي حل می کند براي کسب شیوه یادگیري تجربه عینی وآزمایشگري فعال  :دهنده

  .گزینند غالبا مشاغل مانند بازاریابی و فروشندگی را برمی اطالعات به دیگران متکی است

هاي یادگیري در حوزه سبک شناختی غیروابسته به محیط آموزشی و وابسته به ترین سبکیکی دیگر از مهم  

هاي وابسته به  (وآزمودنی FIّField Independent (محیط آموزشی است. بین آزمودنی هاي نابسته به زمینه یا  

  (1115وگریگورینکو،( تفاوت وجود دارد.)استرنبرگ FD ) ّField dependentمحیط یا

ته به محیط آموزشی از لحاظ روانی از دیگران و از محیط خارج خود تمایزیافتگی کمتري دارند و در افراد وابس  

هاي شناختی خود، اتکا زیادي به محیط دارند.در مقابل، افراد غیروابسته به محیط آموزشی از لحاظ روانی فعالیت

وابسته به محیط کلی گرا بوده در دگان هاي بیرونی وابستگی دارند. یادگیرنتمایز یافته تر و کمتر به محرک

)امامی پور و کنند گرایش به سبک تکانشی دارند  غیروابسته به محیط تحلیلی عمل مییادگیرندگان که  حالی

گرایش به پردازش سریالی یا متوالی اطالعات دارند)نجفی و همکاران به نقل از سرمدي  (.1167شمس، 

 (.67: 1112وزارع،

گرایش کمتري به  ک وابسته به محیط گرایش بیشتر به توسعه مهارت هاي میان فردي داشته وافراد داراي سب   

: 1112بازسازي شناختی دارند داراي انگیزه بیرونی بوده و از همکاري متقابل لذت می برند)نجفی و همکاران،

ز مبرم دارند)ویتکین و (. سعی می کنند در گروه کار کنند و به تکالیف سازمان یافته و تقویت بیرونی نیا67

 (.1155همکاران،

افراد غیروابسته به محیط آموزشی داراي انگیزه درونی بوده از یادگیري انفرادي لذت می برند، داراي اما افراد    

کنند، ساختارهاي اطالعاتی خود را بر اند، از فرآیندهاي درونی براي حل مساله استفاده میافکار سازمان یافته

پذیرند، داراي مهارتهاي تحلیل اند، مسئولیتکنند، قادر به ساختاردهی به مسائل منطقییل میدیگران تحم

هاي حل مساله قیاسی استفاده می کنند، عالقمند به  اند، از روشعاطفه  منطقی هستند، نسبت به دیگران بی

اطالعات از پردازش موازي و  (. هنگام تحلیل1155هاي بازسازي شناختی دارند )ویتکین وهمکاران،توسعه مهارت

 (.2001( وداراي سبک تاملی هستند.)بارون وپارکر،1115کنند)برنر، تصویرسازي ذهنی استفاده می
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 پیشینه تحقیق

هایی که نگارنده در این حوزه انجام داده حوزه صددرصد مرتبط با این موضوع را ندیده ولی برخی از   بررسی   

 هاي مرتبط عبارتنداز: پژوهش

هاي تفکر انتقادي است. بنابراین سبک کننده واریانس بینی(دریافتند که سبک یادگیري، پیش1117تورس وکانو)

تفکر انتقادي مطرح کردند. در مطالعات راد، بیکر هاي یادگیري را به عنوان یک متغیر معنادار براي توسعه مهارت

 یید شد.( نیز رابطه سبک یادگیري و تفکر انتقادي تا2000و هوور)

(در پژوهشی با عنوان یادگیري مشارکتی و تفکر انتقادي نتیجه گرفت محیط آموزشی و تعامل 1166حسینی )

شود. در تحقیقی که توسط  فراگیران یا یادگیري مشارکتی باعث افزایش سطح تفکر انتقادي فراگیران می

ت بیشتر دانشجویان در کالس با رشد ( انجام گرفت نشان داد که مشارک2007کانل، استیر، اوونس و نایت) مک

زاده و همکاران  شود. نتایج تحقیق عباس تفکر انتقادي همراه است. یعنی تعامل باعث افزایش توانایی استدالل می

کننده و سپس همگرا  نشان داده بیشترین سبک یادگیري بدون توجه به مقطع تحصیلی، سبک یادگیري جذب

کننده و در مقطع کارشناسی ارشد سبک همگرا  مقطع کارشناسی، جذب باشد که سبک یادگیري غالب در می

هاي یادگیري و  بیشترین و سبک انطباق یابنده داراي کمترین فراوانی هستند. در همین مطالعه بین سبک

نتایج پژوهش بختیارنصرآبادي و همکاران حاکی از آن است که بین تفکر جنسیت رابطه معناداري یافت نشد. 

هاي  کننده تفاوت معناداري وجود دارد به این ترتیب که سبک هاي همگرا و جذب فراگیران با سبکانتقادي 

 همگرا، واگرا، انطباق یابنده و جذب کننده از بیشترین سطح تفکر انتقادي برخوردار بودند. 

 

 ها یافته

سبک  هوور همسو بود راد، بیکروبین تفکر انتقادي و سبک یادگیري رابطه وجود داشت که با تحقیقات    

کانل و همکاران  یادگیري افراد داراي تفکر انتقادي ، سبک مستقل از زمینه بودکه با پژوهش حسینی و مک

گونه  هاي سبک وابسته به زمینه است که این همخوانی نداشت . یادگیري مشارکتی و تعامل افراد با هم از ویژگی

ه بازسازي شناختی و... هستند و این خصوصیات مشمول افراد افراد منفعل، احساسی، اجتماعی، عدم گرایش ب

باشد . البته ممکن است پژوهش حسینی و مک کانل و همکارانش تنها به خلق و افزایش  داراي تفکر انتقادي نمی

افراد داراي تفکر انتقادي سبک یادگیري شناختی  تفکر انتقادي توسط یادگیري مشارکتی اشاره دارد. بنابراین 

پیشرفت یادگیري و هاي شناختی یادگیري در میزان  نقش نگرش تفکر انتقادي و سبکقل از زمینه دارند. مست

 ناپذیر است. تحصیلی اجتناب
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 گیري بحث و نتیجه

هاي افراد داراي سبک یادگیري مستقل از زمینه  که ذکر  هاي افراد داراي تفکر انتقادي و ویژگی با توجه به ویژگی

گونه افراد به سبک یادگیري شناختی مستقل از زمینه گرایش بیشتري دارند و بستر تفکر انتقادي در این  شد این

ادي عالوه بر داشتن سبک شناختی مستقل از زمینه، داراي سبک براي آنها فراهم می باشد. افراد داراي تفکر انتق

سبک یادگیري تاملی، واگرا، انعطاف ناپذیر و جذب کننده هستند، لذا افراد داراي تفکر انتقادي با آگاهی از نوع 

سبک یادگیري خود، قادر خواهند بود کارائی خویش را در تحول محیط خویش افزایش دهند. با انتخاب 

ختی مورد نظر مثال سبک یادگیري مستقل از زمینه الزاما داراي تفکر انتقادي نخواهیم شد، اما هاي شنا سبک

توان در جهت این هدف، تالش خود را براي خلق و پرورش تفکر انتقادي آغاز نمود.  لذا افراد داراي تفکر  می

ا در تحول محیط خویش افزایش انتقادي با آگاهی از نوع سبک یادگیري خود ،قادر خواهند بود کارائی خویش ر

شود اعضاي  توصیه میدهند و با انتخاب سبک مستقل از زمینه الزاما داراي تفکر انتقادي نخواهیم شد.  

هاي  هاي نوین آموزشی، سبک با کاربست رویکردها و رویهاندرکاران تعلیم وتربیت  و معلمان و دستعلمی  هیأت

گردد  پیشنهاد می هاي تفکر انتقادي ایشان بکوشند. و در پرورش مهارت یادگیري دانشجویان را مدنظر قرار دهند

 هاي یادگیري همت گمارند. پژوهشگران حوزه فلسفه یا روانشناسی به رابطه تفکر انتقادي با سایر سبک
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