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 چكيده        
با هدف شناسايي اثر آموزش به شيوه بحث  پژوهش حاضر

راطي بر گرايش دانشجويان به تفكر انتقادي اجرا گرديد. سق
 .و از نوع اقدام پژوهي موردي بود ،روش اين پژوهش کيفي

نفر( شامل يك گروه طبيعي  20) مطالعه بر روي نمونه هدفمند
)يك کالس تشكل يافته( از دانشجويان دختر مقطع کارشناسي 

از طراحي در رشته علوم تربيتي صورت پذيرفت و در آن  پس 
الگوي اجرايي آموزش به روش بحث سقراطي، درس 
 روانشناسي تربيتي مطابق با سرفصل آموزشي، در طول يك نيم

سال تحصيلي به اجرا درآمد. گردآوري اطالعات توسط مصاحبه 
بحث  باز و استانداردشده پاياني با افراد گروه مشارکت کننده در

کلي و توالي سقراطي صورت پذيرفت. مصاحبه در دو بخش 
هاي حاصل به روش تحليل  منظمي از پنج پرسش بود و داده

 اي استراوس و گالسر تفسيري و به شيوه رويكرد نظريه زمينه
اثربخشي آموزش به شيوه بحث  ،نتيجه حاصل. پردازش شدند

سقراطي را در بهبود شش مولفه گرايش به تفكر انتقادي 
توانايي تفكر انتقادي )تحليل گرايي، فراخ انديشي، اعتماد به 

 نشان داد. در قضاوت، خود ارزيابي( خود، جستجوگرايي، بلوغ
 آموزش، بحث سقراطي، تفكر انتقادي هاي كليدي:واژه

 
 

 
 

Abstract 
The present study, in order to identify the effect 
of teaching by Socratic discussion on students' 
critical thinking disposition in university, was 
performed in the qualitative approach and by an 
action research method with the participants in 
one group of education undergraduate students, 
who were selected by purposeful sampling 
(N=20). Collecting data were applied by “the 
standardized open-ended interview”. The 
interview was organized in tow main themes 
(evaluation of the education, evaluation of the 
interactions), and the systematic sequence of 

five questions. After designing implementing 
pattern (Socratic dialogue), according to 
educational topics in educational psychology, 
teaching method was done in one educational 
semester and so interviews with participants 
were conducted by the researcher at the end of 
semester. Collected data from interview were 
analyzed by interpretational analysis” and 
deducted results from them indicated the 
effectiveness of Socratic discussion in improve 
tendency to six “elements of critical thinking 
dispositions (analyticity, cognitive maturity, CT 
self-confidence, self-evaluation, open-
mindedness, truth-seeking). 
Keywords: teaching, Socratic discussions, 
critical thinking disposition 
 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  email: hajhosseini@ut.ac.ir                                                                                              دانشگاه تهران عضو هيات علمي *
 

 

 
 

 

Accepted: 6 Jul 2015 Received 15/4/94پذيرش:  14/3/93دريافت:   : 4 Jun 2015 

mailto:email:%20Khodayar@ut.ac.ir


 ، سال ششم4ي، شماره پژوهش -يعلم روانشناختي، کاربردي هايپژوهش نامهفصل

 

60 

 

 مقدمه
ماهيت گفت و گويي حقيقت و تفكر بحث به مثابه روشي براي آموزش، ريشه در مفهوم سقراطي از 

دانستند، اعتقاد داشت که خود را صاحب حقيقت مي 1که سقراط در تقابل با سوفسطائيان چرا ،انسان دارد
شود، بلكه در ميان جستجوي جمعي و در فرايند تعامل گفت  حقيقت در ذهن يك فرد متولد و يافت نمي

-مجموعهو نه براي انجام دادن دانست  مي "کنشي"ا رآموزش  سقراط گردد.و شنودي متولد و ظاهر مي

کند تا عقايد خود را  اين بود که از طريق پرسش به افراد کمك  اوکار  .اي حقايق براي ياد گرفتن
سقراط  ،(. از اين رو1385 ،)فيشر بازبيني نموده و از راه بحث، درک شخصي و دانش خود را آشكار سازند

ناميد و در گفت و گو با ديگران، پرسش و پاسخ مجادله واري را به يشه مييا ماماي اند 2خود را واسطه
هاي مداوم از طريق پرسش سقراط (.1384نمود )انصاري به نقل از باختين، سوي تولد حقيقت هدايت مي

نمود تا با از دست دادن  کمك مي گشت و به اودر جريان بحث، موجب آگاهي فرد به جهل خود مي
ي جستجوي مشترک گرديده و به اين نتيجه برسد که بايد ادراکي نو را آغاز ي قبلي، آمادهقطعيت باورها

هاي سقراطي نه صرفاً مبادله اطالعات، که  بحث ،کرده و درک شخصي خود را از نو بسازد. به اين ترتيب
و از خلق واقعيتي ن ها و کوششي براي شكل بخشيدن به انديشه فرد بوده، و موجب برخورد انديشه

و تحوالت  تربيت رويكردهاي نوين تعليم و حاضر، با ظهور عصر اين نگرش در .شدمنظري تازه مي
هاي  پرورش قابليت لزومگير تكنولوژي ارتباطات و اطالعات، بيش از پيش مورد توجه واقع شده و  چشم

ت علم و تكنولوژي، تحوالموجود در با شتاب  ، به ويژهدر جهان امروز زيرافكري را مطرح نموده است. 
چه  تحوالت و تسلط هراين ديگر تعيين سواد واقعي مورد نياز آيندگان دشوار بوده و براي همراه شدن با 

علم پيچيده و فزاينده امروز، صرف در اختيار داشتن دانش و استفاده از تكنولوژي راهگشا  بيشتر بر
و اين امر تعليم  ،كر کرد، تحليل نمود و تصميم گرفتنخواهد بود، بلكه بايد تيزبينانه، نقادانه و خالقانه ف

سازد تا توجه بيشتري را به پرورش تفكر معطوف نموده و به ضرورت آماده ساختن و تربيت را ملزم مي
 تفكر امروزه ،هاي انتقادي اقدام نمايد. از اين روي پرورش گرايش رايفراگيران به مثابه متفكران نقاد، ب

روانشناختي و  رويكردهاي نوين و ، تلقي عالي آموزش اصلي دادهاي برون از كيعنوان ي به انتقادي
هاي ها و گرايشدر دو حوزه مهارت انتقادي تفكر توسعه ،آموزشي را موجب شده است. در اين ميان

(، تفكر انتقادي را به عنوان تفكر استداللي و تأملي شامل 31962/2002انيس ) اند. قابل توجهانتقادي 
زده مهارت شناختي دانسته و افزون بر آن حساسيت به احساسات و آمادگي براي تشخيص سفسطه و دوا

( در تعريف تفكر انتقادي به 1991) 4سيگل کند. اغفال در استدالل را به عنوان ويژگي متفكر نقاد ياد مي
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تواند ر انتقادي نميکند که تفك بيان مي "پرورش انديشه"هاي انتقادي فرد تكيه نموده و در کتاب  گرايش
بلكه هر دو بعد مهارت  ،هاي فردي تلقي گردد هايي مجزا از گرايش صرفاً مهارت يا مجموعه مهارت

که تفكر  حالي ( نيز در1981) عملي و صفات تمايلي، ضرورت وقوع تفكر انتقادي هستند. مك پك
نمايد، تمايل به  راي آن بيان مياي را ب هاي ويژهناميده و مجموعه مهارت  "تشكيك تأملي"انتقادي را 

( با 1987) کند و پال تعليق درآوردن شواهد در دسترس را به عنوان گرايش به تفكر انتقادي ياد مي
خشك انديشي و  همه جانبه نگري، نقد خود، پرهيز از "خرد مستدل" توصيف تفكر انتقادي در بعد
( همچنين با تأکيد بر 2004) داند. پال و الدر ميهاي متفكر نقاد  شاخصه از گرايش به قضاوت منصفانه را

هاي پذيرفته ن تجديدنظر در ايدهدانند که امكا روشي مي "ايتفكر مكالمه"بحث، آن را به مثابه روش 
چارچوبي  ،سازد و با تبادل گسترده ميان اختالف نظرها جانبه نگري را ممكن ميشده را فراهم آورده، همه

از اين طريق تمايل به خودمداري را خنثي ساخته و  ديدگاه فراهم نموده و براي آزمايش قوت و ضعف
( در اين باره معتقد است متفكران انتقادي 2000) 1شود. دن کرلندموجب پذيرش و احترام به ديگران مي

دهند، براي جستجو و  افراد شك گرا و فعالند، کساني که پيوسته ابعاد موضوع را مورد پرسش قرار مي
 اسميت کنند. هاي جديد آمادگي دارند و در قضاوت از خود محوري، مطلق انديشي و عجله پرهيز مي هيافت

( افراد نقاد را در مقابل افراد منفعل و تسليم شونده قرار داده و در آنها ترديد و تشكيك را به عنوان 1992)
آمادگي براي درنگ،  هاي شخصي چون پشتكار، تحمل، گيرد. او همچنين ويژگي يك منش در نظر مي

(. 2008شمرد )نقل از مون،  ميقي بودن را براي متفكران نقاد برتصور مثبت نسبت به ديگران و منط
، با اين حال هاي گوناگوني از اين نوع توسط ديگر صاحب نظران نيز ارائه گرديده بندي ها و دسته توصيف

اي از  نقاد بر پايه عناصر هفت گانه ( در توصيف افراد2010) نظر فشيون و فشيونرسد  به نظر مي
) تمايل افراد به تحليل هوشيارانه  2هاي عاطفي زير قابل تأمل باشد:  تحليل گري تمايالت و گرايش

حتي اگر از عقايد قبلي  ،)تمايل به جستجوي واقعيت 3جستجوي حقايق ،اصول منطقي و معيار( مبتني بر
فراخ  ،جانبه نگر(اي از ارزيابي متفكرانه و همه يافته، )گرايش رشد 4حمايت نكند( بلوغ در قضاوت

نظام  ،، )انعطاف پذيري در برابر مخالفت و آمادگي براي شنيدن ديگران و احترام به عقيده مقابل(5انديشي
، 7اعتماد به توانايي تفكر انتقادي خود ،، )تمايل به سازماندهي هنگام بررسي و جستجوي حقيقت(6مندي

، )جستجوگرايي و تمايل 8باالي فرد هنگام نگرش جستجوگرايانه و منتقدانه( کنجكاوي )اعتماد به نفس
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بر اين اساس لزوم پرورش افراد نقاد، ضرورت کاربست و تمرين  به آگاهي بيشتر و گردآوري اطالعات(.
د و پژوهشگران را به کاربرد روش بحث در جلب گرايش افرا ،نقد و پرسشگري را در آموزش مطرح نموده

( متأثر از فريره، الگويي از آموزش 2007) 1يان نوزي به تفكر انتقادي هدايت نموده است. براي نمونه
اي به کار گرفت و در يك پژوهش به روش  مبتني بر بحث انتقادي را براي دانشجويان مديريت حرفه

وده و در جلب هاي يكديگر را فراهم نمکيفي نتيجه گرفت بحث انتقادي فرصتي براي شنيدن ديدگاه
 -يك پژوهش کمي ( در2002) 2گرايش دانشجويان به بحث و تعامل اجتماعي اثر مثبت دارد. يانگ

هاي  هاي سقراطي در فضاي مجازي را بررسي نمود و در نهايت تأثير پرسش کيفي تأثير الگويي از پرسش
ي منطقي و قضاوت درست( و )به ويژه در ارزياب هاي تفكر انتقادي دانشجويان سقراطي را در رشد مهارت

دار از تغييرات به کاربرد بحث سقراطي را نتيجه گرفت. او همچنين در تبيين شواهد معني گرايش بيشتر
هاي  گانه در طول دو سال(، ماندگاري تغييرات حاصل در مهارتهاي سه)مقايسه سنجش در طول زمان

 ارش نمود.هاي سقراطي را گز تفكر انتقادي دانشجويان در اثر پرسش

( در پرورش تفكر 2004) ( در يك پژوهش اقدام پژوهي بر اساس ديدگاه پال2010) 3مك گوايري
هاي تفكر انتقادي ها و مهارت انتقادي، اثر  الگويي از آموزش مبتني بر بحث سقراطي را بر رشد گرايش

ايش دانشجويان به تفكر رمورد مطالعه قرار داد و ضمن نشان دادن تأثير اين روش در رشد گدانشجويان 
 4ترلبو مهارت تحليل، استنباط منطقي و تفسير جامع گزارش کرد. آن را در رشد اثربخشي انتقادي،

از  مندهاي سقراطي بر تفكر انتقادي پرداخت و در يك نمونه هدف ( به بررسي اثر پرسش2010)
ن روش در افزايش گرايش نفر( و در يك طرح شبه آزمايشي، نتيجه گرفت اي 25)شامل  دانشجويان

 5 سانچزمندي از نظر ديگران و تمايل بيشتر به بحث در فضاي آموزشي مؤثر است.  دانشجويان به بهره
آموزش به شيوه بحث را مورد بررسي قرار داد و  ،( بر اساس ديدگاه فريره و در يك پژوهش کيفي2005)

هاي تفسيري خود هنگام آموزش را  داشتهاي حاصل از مشاهده توأم با مشارکت، مصاحبه و ياد داده
گروهي و حضور فعال در بحث بررسي  جهت بررسي اثرات اين آموزش بر جستجوگري، مشارکت در کار

تبيين نهايي نتيجه گرفت اين الگو مقاومت دانشجويان براي مشارکت با گروه را کاهش داده و  نمود و در
اثر اين روش را در بهبود  نيز ر مثبت دارد. سانچزگو اث در حضور فعال آنها در جستجوگري و گفت و

گرايش دانشجو معلمان به برقراري رابطه نزديكتر با دانش آموزان خود، خارج شدن از نقش سنتي معلمي، 
وارد شدن در فرايند يادگيري با شاگردان و تمايل به مسئله محوري و تحليل انتقادي مسائل يادآور 
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 (، بوقاسيان2009) هاي ديگري از اين نوع توسط ديازهشي موجود، پژوهشمرور پيشينه پژو شود. در مي
توان ارائه  ( را مي2004) ( و ساليوان2005) (، کينگ2010) (، مك گوايري2009) (، آلماترودي2004)

نمود که با کاربرد الگوهاي متفاوتي از روش بحث در بهبود گرايش دانشجويان به تفكر انتقادي تالش 
هاي موجود مانند  با اين حال اين روش در ايران کمتر مورد توجه واقع شده و محدود پژوهش اند، نموده

( تنها به بررسي نظر استادان و دانشجويان درباره اثر روش آموزش بر 1386( و  نوشادي )1381) تقديسي
ن دهد، وجود اند و پژوهشي که اثر احتمالي اين روش را در موقعيت آموزشي نشا تفكر انتقادي پرداخته
( نيز که اثر 1382) ( و اسالمي1382) (، بهمن پور1381ي موجود مانند صفري )ها ندارد. اندک پژوهش

اند و روش بحث سقراطي  اند، بيشتر به الگوي بحث گروهي پرداخته روش بحث را در عمل بررسي نموده
هاي موجود به ا مرور پژوهشب ،به ويژه درباره دانشجويان مورد بررسي واقع نشده است. از سوي ديگر

رسد تبيين اثر آموزش در  جلب گرايش دانشجويان به تفكر انتقادي، نيازمند رويكرد پژوهش  نظر مي
هاي موجود، به  هاي مبتني بر نظريه يت ناشي از فرضيهدمحور( است، تا بتواند فارغ از محدو)داده کيفي
يافته و به تحليل، تفسير و مفهوم سازي درباره اثر هاي افراد ورود  هاي دروني احساسات و گرايش اليه

)بر  اين روش در گرايش به تفكر انتقادي بپردازد. لذا در اين پژوهش اثر آموزش به شيوه بحث سقراطي
، طبقه بندي تحليلبا و  ،مورد نظر قرار گرفته پايه رويكرد آموزش انتقادي فريره و بحث سقراطي نلسون(

کت کنندگان در بحث، به شناسايي اثر بحث سقراطي در بهبود گرايش نظر مشارو مفهوم سازي 
 دانشجويان به تفكر انتقادي پرداخته شده است.  

اثر بحث در جلب گرايش دانشجويان به تفكر انتقادي  شناساييهدف اين پژوهش هدف پژوهش: 
به تفكر انتقادي  هاي گرايش و به طور مشخص شناسايي اثر روش بحث سقراطي در بهبود مؤلفه ،بوده

 در دانشجويان را مورد توجه قرار داده است.

هاي گرايش به تفكر انتقادي  : آيا  آموزش به شيوه بحث سقراطي در پرورش مؤلفهپژوهش پرسش
 موثر است؟ 

 

 روش
تر  ها و تمايالت افراد و بازتاب واقعي در اين پژوهش به منظور دستيابي به بينش جامع درباره گرايش

ت حاصل از تجربه منحصر به فرد همه مشارکت کنندگان، رويكرد داده محور در پژوهش کيفي تمايال
برگزيده شد. لذا پژوهش به روش کيفي و از نوع  مطالعه موردي اقدام پژوهانه بوده و در آن اثر آموزش 

 .كر انتقادي مورد توجه واقع گرديدو نگرش افراد به تف  به شيوه بحث در گرايش
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 ابزار 
 1هاي باز و استاندارد شده ابزار گردآوري اطالعات در اين پژوهش مصاحبه کيفي از نوع مصاحبه با پرسش

ها نبوده، بر اساس هيچ نوع متغير از پيش تعيين  ها در اين نوع مصاحبه محدود به فرضيه بود. پرسش
خود از واقعيت  سيرکه احساس، ادراک و تفدهد  اين امكان را مي اي نيست و به مصاحبه شونده  شده

اين نوع مصاحبه به  ،پسندد و با عبارات خود بيان کند. با اين حالاي که خود مي را در دامنه تجربه شده
ها، امكان تبعيض ميان پاسخ دهندگان را به  دليل دربرگيرندگي توالي و رئوس کلي مشخص براي پرسش

 (. 1386، )گال، بورگ و گال تواند پايايي بيشتري را فراهم نمايدحداقل رسانده و مي
پنج  تعامل کالسي( و توالي منظم از ها بر پايه دو بعد کلي )ارزيابي از آموزش و ارزيابي از پرسش

ها توسط پژوهشگر  پرسش، منظم گرديد، تا شرايط مشابه براي تماي پاسخگويان را فراهم سازد. مصاحبه
يان مشارکت کننده در روش آموزش به شيوه اي، با همه دانشجودقيقه 30 -20و در گفت و گوهاي 

 (. 1سال تحصيلي انجام پذيرفت )جدول  و در پايان نيم =N) 20بحث سقراطي )
  

 ها در مصاحبه : رئوس كلي پرسش1جدول  

 ارزيابي از آموزش: (1
 هاها، ماندگاري آموختهستداللها، افهم و يادگيري مطالب، گستره آموخته  کنيد تأثير اين روش در آموزش شما چگونه بود؟فكر مي 

 تمايل براي صحبت کردن در جمع، نقادي نمودن، گرايش به دانستن بيشتر، گرايش به  اين روش در انگيزه شما چه تأثيري داشت؟
 مطالعه بيشتر

 ها تداوم دي، بحثکرگرفتي، نقد ميگرفت، مورد نقد قرار ميوقتي گروه مقابل شما شكل مي  اين روش داريد؟  چه احساسي نسبت به
 يافت؟مي

 ( ارزيابي از تعامل اجتماعي:2
 شناخت، دوستي و صميميت، اختالفدر  ارتباط شما با هم کالسي هايتان داشت؟ اين روش چه تأثيري در 

 ها، ميزان تعامل، دوستي و صميميت با معلمتفاوت با ساير روش تعامل در اين روش چيست؟ ارزيابي شما  از 

                                                                                       
 

( 2003) بحث سقراطي؛ اين روش با کاربرد الگويي ترکيبي از شيوه بحث سقراطي نلسونشيوه اجرا:  
)تعيين مسئله، بحث و ارزيابي(  هاي سه گانه (، و طي فرايندي از گام1972) و آموزش انتقادي فريره

(، مدرس در گفت وگو با 1:15طي جلسه درسي کوتاه ) رت پذيرفت. در گام اول )تعيين مسئله(؛صو
شاگردان، پس از مرور اجمالي بحث قبلي با طرح برخي ابعاد و نكات بحث برانگيز، زمينه را براي تعيين 

نه بيشتر )بحث(، در حالي که مدرس به شكلي آگاها گام دوم بحث جديد فراهم مي نمود. در مسئله و
گفت وگوي کالسي را با  داند،داد تا به صورت فردي که پاسخ درست را مي خود را کنجكاو نشان مي

هاي خود را ارائه کرده،  نمود. شاگردان تعريفمي هاي انتزاعي پيرامون چيستي مسئله آغاز طرح پرسش

                                                           

1-The standardized open-ended interview-  
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د و شعناصر مرتبط تحليل مي هاي انتقادي پي در پي از جهت توجه به ابعاد، اجزاء و هر تعريف با پرسش
تحليل و ) يافتند. در پايانهاي يكديگر در فرايند پرسشگري پي در پي حضور مي شاگردان با نقد ديدگاه

مدرس و دانشجويان فرايند طي شده را بررسي نموده، درک و احساس خود نسبت به مسئله را ؛ (ارزيابي
تر و پنهان، درباره نياز به تداوم گفت وگو يا  رخي ابعاد ظريفها درباره ب نمودند و با طرح ديدگاهبازبيني مي

 گرفتند. هايي براي موضوع بعدي تصميم ميطرح پرسش

بحث  هاي پاياني گروه مشارکت کننده درهاي واژگاني حاصل از مصاحبهداده روش پردازش:
بندي دقيق و مقولهپردازش شدند. اساس اين تحليل در بررسي  1ي تحليل تفسيريسقراطي، به شيوه

کند، با شناسايي واژگان نمادي در  هاي واژگاني است و پژوهشگري که از اين نوع تحليل استفاده ميداده
زند و در آن پيوسته از ها دست مي متون ثبت شده از گفت وگو و استنباط معنايي، به ساخت معني داده

پس از  ،(. در اين پژوهش1386بورگ و گالگيرد )گال، ي تشخيص خود بهره ميتوانايي شهودي و قوه
 2ايحاصل از مصاحبه، تحليل تفسيري مطابق با رويكرد نظريه زمينه واژگانيهاي ثبت نوشتاري داده

3ابداع شده از سوي استراوس و گالسر
هاي کيفي،  هاي واژگاني در پژوهشبندي داده( براي مقوله1990) 

 صورت پذيرفت:

  حد معنادار تحليل برگزيده شد. اين واحد نه به عنوان واژه کليدي، يا وا 4، قطعهاول گامدر
بلكه شامل عبارت معناداري )با هر اندازه از طول( بود که بتواند حتي خارج از بافتار متن قابل 

 درک باشد. 

   باره گرايش به هاي نظري موجود درهر واحد معنادار بر پايه ابعاد و عناصر ارائه شده در تبيين
 ( ، پال و الدر2010،2001) هاي نظري فشيون و فشييون در اينجا تبيين -انتقادي تفكر

و به وسيله استنباط معنايي و تفسيري  -(1995،2005) ( و استرنبرگ و سورلينگ2004)
بندي گرديد. اين هاي استنباطي گرايش به تفكر انتقادي، دسته پژوهشگر، در قالب مولفه

بندي مجدد، آنقدر تكرار گرديد تا و سپس اصالح و مقوله 5مداوم مرحله در فرايندي از مقايسه
 اي در يك مقوله روشن و مجزا قرار بگيرد. هر واحد معنادار مطابق با نظريه زمينه

     هاي نسبت و سپس محاسبه شده هاي استنباطي فراواني استنادها براي مولفه گام سومدر
 مولفه استخراج گرديد.  هر

                                                           

1-Interpretational analysis  
2-Grouned theory   
3 - Strauss & Glaser  
4- Segment  
5- Constant comparison  



 ، سال ششم4ي، شماره پژوهش -يعلم روانشناختي، کاربردي هايپژوهش نامهفصل

 

66 

 

   هاي استنباط شده، به استخراج مضامين  هاي همه مولفه پايه فراواني و نسبت در نهايت بر
ترکيب  ، بهها ها و مقوله هاي موجود در دستهها و تفاوت پرداخته، به کمك مقايسه شباهت

 گرديد.   ارائهها  يافته پرداخته و معاني حاصل

 

 ها يافته
هاي استنباطي حاصل از هر کدام،  پاسخ و مولفه مل در عباراتأپژوهش، با ت  گويي به پرسش براي پاسخ

 نتايج زير قابل استنباط است: 

اعمال شده در فهم و يادگيري   پاسخ مشارکت کنندگان به پرسش اول مصاحبه، درباره تاثير روش -1
تواند ، مي"تريادگيري عميق"و  "فهم در سطح باالتر"، "وارحفظ طوطي"مطالب، با عباراتي چون نبود 

ق در هاي انتقادي، افراد را به تعم توانسته از طريق طرح پرسش  ، بحث ان دهد که در اين روشنش
تواند به ( مي2001،2010) د. مفهومي که بر پايه نظر فشيون و فشيونموضوعات و ادراک بهتر وادار

 نسبت داده شود.  تحليل گراييعنصر مهم گرايش به 

فراتر رفتن از "و  "ابزار به دست آوردن دانش"با عباراتي چون ها در اين بخش،  که برخي پاسخهمچنان
ديد  توجه به زواياي"ها با عباراتي چون  ها درباره گستره آموخته ، همراه با پاسخ"کسب اطالعات صرف

جستجوي بيشتر ، نشانگر آن است که بحث توانسته افراد را به "هاديگر و تنوع تجارب و آموخته

د و به همين علت است جوانب مختلف، هدايت نماي مبتني برا را به سوي تحليل واداشته و آنه حقايق
پژوهش به منظور شناسايي راهبردهاي موثر آموزش تفكر انتقادي در دانشگاه،  ( در2007که آلماترودي )

هاي سقراطي را به دليل تحريك افراد براي يافتن داليل و شواهد  دو راهبرد بحث گروهي و پرسش
افزون  نمايد.فهم و يادگيري مطرح مي ه عنوان اثربخش ترين راهبردها براي افزايش تعمق درپنهان، ب

توجه به زيربناي "و  "ها مقايسه ديدگاه"هايي با مضامين ها، پاسخ ها در استدالل بر آن درباره تاثير روش
ي جستجوي بيشتر ها توانسته عالوه بر هدايت افراد به سو بحث دهد که حضور درنشان مي "ها نظريه

 شواهد، آنها را به ارزيابي دقيق و مبتني بر معيار وادارد. مفهومي که بر پايه نظر فشيون و فشيون داليل و

 بلوغ درارزيابي مبتني معيار،  تمايل به تواند به يكي از عناصر گرايش به تفكر انتقادي در( مي2010)

تشخيص "، "ها سنديت استدالله به اعتبار و توج" هايي با مضمون و پاسخ نسبت داده شودقضاوت، 
 گذارد. در مجموع با تعمق در، نيز بر آن صحه مي"اصرار بر استدالل غلط" از و پرهيز "گريسفسطه

عبارات پاسخ هر دو گروه  به سه بخش يادشده از پرسش اول مصاحبه، و بر پايه عناصر گرايش به تفكر 
تحليل گرايي، جستجوگرايي و بلوغ "توان سه مولفه ( مي2001،2010) انتقادي در نظر فشيون و فشيون

(، نشانگر درصد 76را استنباط نمود و گرايش نسبتاً باالي پاسخگويان در هر کدام )حداقل  "قضاوت در
هاي هاي مختلف به دليل آنكه امكان طرح ديدگاهها و شنيدن ديدگاه بحث آن است که مشارکت در
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د، توجه افراد را به سوي جوانب ديگر هدايت نموده، آنها را به جستجوي بيشتر نمايمتفاوت را فراهم مي
واداشته، موجب شده مشارکت کنندگان را به سوي ارزيابي دقيق و همه جانبه هدايت کند و اين تعمق 

ي هااين نتيجه در يافتهبهتري را به دنبال داشته است.  آنها را در موضوع افزايش داده و يادگيري و فهم
 در جستجوگري در اثر کاربرد الگويي دانشجويان ( نيز با عنوان رشد انگيزه بيشتر2002)ا پومرلوپژوهش 

فريجيترز، دام و ريج  .گوي سقراطي، ارائه شده است گري و گفت واز آموزش تلفيقي، مبتني بر مربي
هاي آموزش ثير روش( نيز در پژوهشي بر روي دانشجويان علوم زيستي به مقايسه تا2008الرس دام )

گويي بدون اثر  تفكر انتقادي پرداخته و نشان دادند آموزش گفت و غير گفت و گويي بر گفت و گويي و
کاهنده در يادگيري دانش موضوعي، دانشجويان را در روشن انديشي و ديد باز در بررسي ديدگاه ديگران 

( به ويژه در 1997) طابق با نظر ميلر و ميلردهد. اين يافته مو تأمل و احترام به ديدگاه ديگري رشد مي
اي از بحث با که آنها شيوه هاي دانشگاهي قابل تبيين است؛ چرا توضيح اثر روش بحث براي کالس

بخشي آن در شگاهي به کارگرفته و در باره اثرهاي دان را در کالس "مباحثه هدايت شده"عنوان 
شوند، ها به تفكر عميق پيرامون مسئله واداشته مي روش کارکردهاي شناختي معتقدند، دانشجويان در اين

در مقابله و دفاع از ديدگاه خود و براي نقد ديدگاه ديگران آن را به دقت بيشتر تحليل نموده و ارزيابي مي
)تحليل، ترکيب، کاربرد و ارزشيابي( وادار به  و بر اين اساس آنها در سطوح باالي حيطه شناختي ،کنند

هاي مشارکت کنندگان هر دو گروه و  شوند. آنچه به روشني در پاسخين واقعي در موقعيت ميتفكر و تمر
رشد قدرت نقد "شان نمود يافته و با عباراتي چون هاي انتقاديبيان احساس آنها در بهبود قابليت در

ان شده بحث، بي در اثر شرکت در "هاي استدالليتقويت مهارت"و  "آموختن استدالل منطقي"، "کردن
 است. 

با کاربرد  پاسخگويان، هادرباره ماندگاري آموخته مصاحبه پرسش اول بخش ديگر در پاسخ به -2

تر و فهم بهتر حاصل از مشارکت ، بر يادگيري عميق"ماندگاري بيشتر"و  "يادآوري بهتر" عبارتي چون
تواند توجه ي متفاوت، ميهادهد که بحث به وسيله طرح ديدگاهدر بحث تاکيد دارند و اين نشان مي

گو پيرامون آنها، تاکيد بيشتر بر روي  جلب نمايد و با گفت و بيشتري را به نكات ظريف و بحث برانگيز
يادآوري بهتر نكات هنگام  و در ،تر کمك نمودهآنها را فراهم نمايد که اين خود به يادگيري عميق

بحث دوباره هنگام مطالعه براي "ا با عباراتي چون؛ ه برخي پاسخ ،امتحان، نمود يافته است. از سوي ديگر
فايده در هاي بيحرف" و "کاربرد بحث در خوابگاه و حتي در درسها و موضوعات ديگر"، "امتحان

اي در اين پژوهش توانسته، تجربهسقراطي نشانگر آن است که بحث  ،"خوابگاه به بحث علمي تبديل شد
هاي ديگر آموزشي ساعات، شرايط و تجربه بهفراهم آورد که حتي  جالب توجه را براي مشارکت کنندگان

 اي مطلوب براي فهم و يادگيري سرايت نموده است. نيز به عنوان شيوه
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 (2004) پال و الدرپايه ديدگاه  را موجب شود که بر مولفه توسعه عادتتواند استنباط اين مفهوم مي
مداومت در کاربرد  که او معتقد است؛ شود. چرادي مطرح ميبه عنوان يكي از ابعاد گرايش به تفكر انتقا

راهبردهاي منتقدانه و تعهد آگاهانه به معيارهاي ضروري آن، تمايل ماندگاري را در نگرش انتقادي فرد 
هاي زندگي و تفكر اوست. آنچه در نتايج پژوهش داياز آورد که قابل سرايت به ساير جنبهبه وجود مي

ي اثرات بلندمدت بحث در تفكر انتقادي افراد نيز ارائه شده است. او در پژوهشي تاثير ( در شناساي2009)
زندگي شهروندي آنان پس از تحصيل بررسي نموده و نشان داد،  بحث دانش آموختگان دانشگاه را در

دي، هاي تفكر انتقادي، ارتباطات بين فرگرايش ماندگاري را در کاربرد مهارت رفتهالگوي بحث به کار 
 شود که تا چند سال بعد نيز تداوم مي يابد.  هاي ديگر موفقيت، موجب ميپذيرش ديگران و جستجوي راه

توان همانند پژوهش داياز ماندگاري بلندمدت هر چند بر پايه يافته پژوهش حاضر، نمي ،بر اين اساس
هاي عادت براي کاربرد مهارت توانند استنباطي از بهبودها را ادعا نمود، اما شواهد موجود ميگرايش

تمرين شده را فراهم آورند که در صورت تداوم فرصت بحث و نقد، گسترش يافته و به عنوان الگوي 
 سازد. فرد در شيوه نگرش و تحليل مسائل، رفتار او را متاثر از خود مي ماندگار

  جمع، با عباراتي چون بخش ابتدايي پرسش دوم مصاحبه درباره تمايل به صحبت کردن در پاسخ به -3

، نشانگر آن است که بحث در کالس درس فرصتي را براي "نهراسيدن"و  "جرات ابراز نظر در جمع"

اعتماد به به مولفه پاسخگويان  نظرتواند بر پايه و اين مي ،ابراز وجود و حضور بيشتر فراهم نموده است

( به عنوان يكي از عناصر گرايش به 2001،2010) نسبت داده شود. آنچه در نظر فشيون و فشيون نفس
 واليس، با نتايج پژوهش اين نتيجهشود. هاي فكري خود بيان ميتفكر انتقادي با عبارت اعتماد به توانايي

هايي براي جايگزيني آموزش بانكي مطابقت دارد. واليس در جستجوي راه ( نيز2008( و سان چو )2002)
و از فوايد آن رشد  ،ت الگويي از آموزش گفت و گويي فريره پرداختهبا آموزش انتقادي، به بررسي اثرا

و سان چو در يك مطالعه موردي، بهبود هويت فردي  ،کندفرديت و ابراز وجود در کنار ديگران را بيان مي
سمينارهاي مشارکتي دانشجويان براي خواندن انتقادي بيان  را از اثرات عاطفي حاصل از مشارکت در

ر تبيين آن فرصت مشارکت در تعامل اجتماعي با ديگران، نقد ديدگاه آنها و خود انديشي را و د ،داشته
توان گفت که وقتي افراد در گفت و ( مي1997) ليپمن تبيين اين نتيجه مطابق با نظر در داند.موثر مي

وانند ديدگاه خود آموزند که اعتقاد صرف به يك باور کافي نيست، بلكه بايد بتکنند، ميگوها مشارکت مي
را با استدالل درست توجيه نمايند، انديشه خود را با واژگان و جمالت قابل فهم و به طور واضح شرح 
دهند، براي توضيح آن بايد بتوانند وجه تمايزها را مشخص کنند، مثال بياورند، استدالل مخالف خود را 

منجر به  ،شهامت ابراز نظر در آنان رشد يافته ،تبشنوند و براي مقابله با آن استدالل نمايند. در اين صور
( نيز، تحت عنوان رشد خود باوري و 1997) که ميلر و ميلرچنانبهبود اعتماد به نفس در آنها مي شود. آن

جرات ابراز عقيده، به مثابه يكي از اثرات عاطفي مشارکت در بحث و تبادل نظر ميان دانشجويان، معرفي 
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گوهاي کالسي در شيوه بحث سقراطي، از طريق طرح  رسد، گفت و به نظر مي کنند. از اين رويمي
گويي و دفاع از خود، توانسته دانشجويان را براي ابراز نظر تشويق نموده و مداوم پرسش و ضرورت پاسخ

ه شهامت بيان خود را در آنها تحريك نمايد و از اين طريق اعتماد به نفس را در آنها بهبود داده است. آنچ
تو هم حرفي براي گفتن "و  "اعتماد به نفسم بيشتر شد"گويان با عباراتي چون توسط برخي پاسخ

 به صراحت بيان شده است. "داري

مهم اين است که تو "هاي افراد به پرسش درباره صحبت کردن در جمع، با عباراتي چون پاسخ -4 
، عالوه بر "کنندزني همه توجه ميوقتي حرف مي" و "تو هم  حرفي براي گفتن داري"، "حرف زدي

صحبت كردن، ابراز نظر و نقد تواند گرايش مشارکت کنندگان به استنباط مولفه اعتماد به نفس، مي

( به عنوان اثر آموزش انتقادي 2007) را نيز نشان دهد. مشابه با  آنچه توسط يان نوزيدر جمع كردن 
با عنوان رشد  نيز اين اثر را (2002) شود، يانگبه گفت وگو مطرح ميدانشجويان گرايش رشد در 

 تحت عنوان گرايش بيشتر به گفت و آن را( 2010) بولتر و ،کندبه کاربرد بحث بيان مي گرايش بيشتر
بايد گفت در (، 1992) گيج و بالينرهمانند  اين يافتهدر تبيين  .نمايدگو در فضاي آموزشي، گزارش مي
ها و موضوعات بحث برانگيز، شيوه مشارکت در کالس از ح پرسششرايط بحث کالسي به دليل طر

ها و و اين خود شاگردان را براي ورود در بحث ،نشستن و يادگرفتن به سخن گفتن و ابراز نظر تغيير يافته
هاي انتقادي ها و تحليلنمايد و به تبع آن زمينه ورود به بحثتمايل بيشتر براي ابراز نظر تحريك مي

 . نخواهد بوديي معموال امكان آن فراهم هاشود که در نبود چنين بحثفراهم مي

ها به بخش ديگر پرسش دوم درباره تاثير روش اعمال شده در گرايش به نقد نمودن، با عباراتي  پاسخ -5

ما "و  "ها توجه کردبناي نظريهبراي نقد کردن بايد به زير"، "ختبايد بحث کردن درست را آمو" چون؛
براي تحليل و نقادي  "نياز به معيار"، نشان دهنده توجه پاسخگويان به "کردن ضعيف هستيم در نقد

نبود ظرفيت بحث در " اي با مضاميني چونهاي منتقدانهمنصفانه است. ضمن آنكه در اين بخش پاسخ
يارهاي گويان به عدم رعايت معتواند به توجه پاسخنيز مي ،"ما در بحث ضعيف هستيم"و  "بعضي افراد

تواند بر پايه نظر مشارکت در بحث از سوي برخي مشارکت کنندگان نسبت داده شود. مفهومي که مي

تواند يافته اول منتسب گردد و اين خود مي قضاوت بلوغ در( به مولفه 2001،2010) فشيون فشيون و
 )بلوغ در ارزيابي دقيق مبني بر اثربخشي بحث در بهبود گرايش به تحليل انتقادي مبتني بر معيار معين و

اين تجربه آموزشي توانسته فرصتي واقعي براي حضور در بحث را  ،قضاوت( را تائيد نمايد. به ديگر سخن
برخي معايب فرهنگي چون ضعف در بحث منطقي و مبتني بر معيار، توجه  آن بهبه تبع و  ،فراهم نمايد

توان را همچنين مي شده و بر لزوم آموختن قواعد مناسب براي بحث انتقادي تاکيد دارد. اين عبارات

 عبارتي چون؛ تر در، دانست که به طور روشنخود ارزيابي نقد خود يادربردارنده مضمون ديگر، 

بخش ديگر پرسش دوم  و همچنين ،"داشتا را به تيزبيني و تفكر انتقادي واميبحث طرف مقابل م"
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يك  "و "توانستم پاسخ دهم چون خوب مطالعه نكرده بودمنمي")گرايش به دانستن( با عباراتي چون
نمود يافته است و نشان  ،"موضوع داراي ابعاد بسياري است که ممكن است مورد توجه قرار نگرفته باشد

در شرايط بحث ارزيابي و نقد ديدگاه مقابل، افراد را به بازبيني انديشه خود واداشته و به خصوص دهد مي
ها فرد را به خود ارزيابي و شناسايي نقايص انديشه خود بررسي مجدد استدالل ،هنگام دفاع از ديدگاه خود

دارد و طي منصوب مي( اين دستاورد را به هنر معلم هنگام بحث سقرا1385) فيشر نمايد.هدايت مي
گويي مستقيم اين هنر و مهارت مهم معلم در هنگام بحث است که به جاي پاسخ ؛درباره آن معتقد است

ها و ارائه اطالعات، با به چالش کشيدن ديدگاه شاگردان مسئوليت جستجو را به عهده آنها  به پرسش
شاگردان را  ،کند. در اين صورتيت ميگذارده و در جريان کنش و واکنش مداوم، قوه تميز آنها را تقو

گو با ديگري و براي پاسخي مستدل به مخالف خود، پيوسته ديدگاه خود را مورد  دارد تا در گفت ووامي
(، 2010) ارزيابي قرار داده و عقايد خود را با ادعاي ديگري بيازمايند. اين مفهوم در نتايج پژوهشي فيراري

نواقص ديدگاه خود در اثر مشارکت در الگويي از طرح مسئله،  تحت عنوان خود انديشي و تشخيص
خودانديشي و گفت و گوي انتقادي دانشجويان نيز بيان گرديده و در تبيين آن بر پايه نظريه سازندگي 
اجتماعي، معتقد است مشارکت افراد در گروه موجب حمايت اجتماعي ديگران در ساخت دانش در سطح 

شود و اين ساز بحث در ابعاد مختلف ميها زمينهو تنوع ديدگاه ح بالقوه( شده،)حرکت به سوي سط باالتر
ها و نواقص در ديدگاه  فرد را به خود انديشي و تحليل انتقادي ديدگاه خود و در نتيجه تشخيص تناقض

ارزيابي  ( در توصيف اثرات بحث سقراطي، خود2009،1949) نلسون ،از سوي ديگرکند.  هدايت مي خود
دارد و در تبيين آن معتقد است در جريان بحث بيان مي "خودمختاري منطقي"با عنوان دستيابي به  را

كل انتزاعي،  پي معلم، به جاي يادگيري قوانين منطقي به ش هاي پي در شاگردان در مواجهه پا پرسش
ابي مجدد، قرار باره ديدگاه خود واداشته شده و ديدگاه خود را مورد نقد و ارزيپيوسته به کنكاش در

پال و شود آنها ديدگاه و انديشه خود را نيز نقد نموده و اصالح نمايند. همچنانكه دهند و اين باعث مي مي
دانند  اي از افراد نقاد ميدر توضيح خرد مستدل، خود ارزيابي را به عنوان ويژگي برجسته ( نيز2004) الدر

خود يا پرهيز زيرکانه از زواياي ديد ديگر، به همه  که به جاي تعصب و پافشاري بر عقايد غير منطقي
آورند که حتي منجر به نقد خود شده، آنها را از جزم انديشي رهانيده و  اي روي مي جانبه نگري منصفانه

 کند.طرفانه هدايت مي به ارزيابي بي

ويان با کاربرد گ )پرسش دوم(، پاسخ گرايش به مطالعه بيشتر در پاسخ به پرسش درباره اثر بحث در -6

ديدگاه مقابل را هم بايد  "و " توان در بحث موفق بودهرگز بدون مطالعه دقيق نمي "عباراتي چون 
به اثر بحث در تحريك افراد براي جستجوي حقيقت اشاره دارند  " مطالعه مي کردي تا خوب بحث کني

به عنوان  جستجوگراييه توان به مولف( مي2001،2010) که آن را مطابق با نظر فشيون و فشيون
( نيز در الگوي عملي ديدگاه 2007) آنچه سان چو يكي از عناصر گرايش به تفكر انتقادي، نسبت داد.
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آموزش انتقادي فريره و در يك مطالعه موردي بر روي دانشجويان تحت عنوان جستجوي شواهد پنهان، 
گوهاي انتقادي مبتني برديدگاه فريره بر  ( در گزارش خود درباره اثر گفت و2005) بيان داشته و سانچز

دانشجويان، به صورت اثر مثبت گفت وگو درکاهش مقاومت دانشجويان در مشارکت با گروه و حضور 
ها را در واداشتن  ها به روشني تاثير اين روش کند. افزون بر آن پاسخفعال آنها در جستجوگري مطرح مي

 "اکه پاسخگويان هر دو گروه با عباراتي در مضاميني ماننددهند. چرافراد به مطالعه بيشتر نشان مي
بحث، دفاع  براي موفقيت در "مجبور بودن به مطالعه چندين کتاب"و  "ترواداشته شدن به مطالعه عميق

تواند نمودند. هر چند اين نكته نمياز خود و حتي فهم بحث ديگران، ضرورت مطالعه بيشتر را مطرح مي
ناصر گرايش به تفكر انتقادي مورد توجه واقع شود، اما خود نشانگر تاثير بحث در به مثابه يكي از ع

( 2002) واداشتن افراد به فعاليت و مسئوليت پذيري بيشتر در فرايند آموزش خود است. آنچنانكه واليس
آن را تحت عنوان مسئوليت پذيري بيشتر شاگردان نسبت داده و در توضيح آن معتقد است، در اثر 

هاي کالسي به جاي پذيرش صرف اطالعات ديگري، مشارکت کنندگان به کنجكاوي ارکت در بحثمش
کنند. اين بيشتر روي آورده و ساخت فهم خود را به عنوان جزعي از مسئوليت شخصي خود دنبال مي

ن ( نيز با عنوان تحريك بيشتر کنجكاوي براي يافتن داليل و شواهد پنها2007) نكته توسط آلماترودي
داند که شاگردان را به کنكاش هاي سقراطي را عامل تحريك ذهني مي بيان شده و در تبيين آن پرسش

همه جانبه براي شناسايي همه عالئم و شواهد واداشته و حتي به شناسايي برخي عناصر پنهان منجر 
ته آنها را توان گفت، بحث از طريق تحريك حس جستجوگري شاگردان، توانسگردد. از اين روي ميمي

 به مطالعه بيشتر تشويق کرده و آنها را در آموزش خود مسئوليت پذيرتر نمايد.  

گيري گروه مقابل و در پاسخ به پرسش سوم مصاحبه، درباره احساس مشارکت کنندگان هنگام شكل -7

يد متفاوتي افراد زواياي د"و "تواند درست باشدديدگاه مقابل من مي"نقد شدن توسط آنها، عباراتي چون 
هاست. آنچه فشيون و نشانگر توجه مشارکت کنندگان به تفاوت در عقايد و احترام به اين تفاوت "دارند

يا ذهن ياز مطرح نموده و در آن به آمادگي افراد  فراخ انديشي( تحت عنوان گرايش به 2001) فشيون
ري و احترام در مقابل آن اشاره نقاد براي مالحظه ديدگاه ديگران، تمايل به شنيدن مخالف خود و صبو

(، نيز 2004و کوئينگ ) (،1992(، مك ديد )2005هاي کينگ ) دارند. اين مضمون با نتايج پژوهش
هاي سني ديگر، يا با به کارگيري الگوهاي هاي ياد شده در گروهمطابقت دارد. با اين تفاوت که پژوهش

اند. مك ديد، الگويي مطابق با شيوه فريره را درباره متفاوتي از آموزش مبتني بر گفت وگو ارائه گرديده
اثر الگويي از گفت وگوي جستجوگرانه بر تفكر دانش آموزان پايه ششم به کار گرفته است، کينگ 

کوئينگ به اثر بحث سقراطي در دانشجويان علوم مهندسي انتقادي دانش آموزان را بررسي نموده و 
ش به شيوه بحث را در رشد گرايش مشارکت کنندگان براي پرداخته است و همگي اثر مثبت  آموز

  پذيرش مخالف و احترام به ديدگاه ديگران را، تائيد مي نمايند.
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شدم ابتدا از مخالفت ناراحت مي "و  "صبرم در شنيدن ديگران بيشتر شد"در اين بخش عباراتي چون 
به فراخ  هايي که نسبت باالي چنين پاسخ، و به ويژه "اما فهميدم ترس ندارد بايد نقد درست را پذيرفت

هاي متفاوت ضمن توجه تواند نشان دهد که حضور در بحث و طرح ديدگاه، ميانديشي قابل استناد است
هاي مختلف، دادن افراد به وجوه ديگر موضوع، فرصتي را براي تشخيص تفاوت زواياي ديد و استدالل

ديدگاه مخالف و پذيرش ديگران را تقويت نمايد. آنگونه که  تواند حس احترام بهسازد و آن ميفراهم مي
يش حس احترام به ديدگاه بخشي آموزش به شيوه بحث در بعد عاطفي، افزا( در بيان اثر1385) اسالوين

داند که افراد را براي  پذيرش ديدگاه ديگران را نتيجه ارزشمند مشارکت در گفت وگو ميمخالف و 
( 2004) سازد. در اين باره پالموکراتيك و احساس تعهد اجتماعي، آماده ميمشارکت موثر در فرايند د

نامد، از طريق تبادل گسترده ميان اختالف مي "ايتفكر مكالمه"وش بحث که او آن را معتقد است ر
نظرها و به تبع آن فراهم آوردن چارچوبي براي آزمايش قوت و ضعف ديدگاه ها، تمايل به خودمداري را 

( نيز 2005و  1996) شود. استرنبرگ و سورلينگموده و موجب پذيرش و احترام به ديگران ميخنثي ن
فرايند تبادل دائمي ميان خود و ديگري در جريان بحث را عاملي موثر براي کاهش خودمداري و رشد 

 دانند. ظرفيت افراد براي شنيدن ديگران، پذيرش و احترام به ديدگاه مخالف مي

در "ش ديگر پرسش سوم درباره احساس افراد هنگام نقد کردن ديگران، با عباراتي چون پاسخ به بخ -8
استدالل  "و  "گرفتيم به تدريج روش نقد کردن درست را ياد" ،"بحث معيار نقد کردن پيدا ميكني

بلوغ در ( استنباط مولفه 2001،2010) تواند بر پايه نظر فشيون و فشيون، مي"آموختيممنطقي را مي
شود که نه تنها  رسد، در شرايط بحث فرصتي فراهم ميرا موجب شود و در تبيين آن به نظر مي ضاوتق

دارد، بلكه شنيدن نقد ديگران و ضرورت بررسي آن براي افراد را به تجربه واقعي نقد کردن وا مي
 تواند آنها را درن مينمايد و ايپاسخگويي، افراد را به  شناسايي معايب و نقايص موجود در نقد هدايت مي

در اين بخش عباراتي  ،هاي استداللي تمرين داده و قوه تميز آنها را پرورش دهد. از سوي ديگرمهارت
، نشان "کردقد کردن اعتماد به نفس ما رشد ميبا ن " و "کنيدر بحث معيار نقد کردن پيدا مي" چون
دريج قواعد و معيارهاي درست بحث کردن دهد تمرين واقعي بحث در شرايط کالسي ضمن آنكه به تمي

افراد در  اعتماد به نفسدهد، با تجربه بيشتر را آموزش داده و گرايش به بلوغ در قضاوت را نشان مي
( با رشد هويت فردي دانشجويان در اثر شرکت در 2008) شود. مفهومي که سان چوکاربرد آنها بيشتر مي

( با 2002) دهد، واليسه، خود انديشي و بحث انالين، نشان ميالگويي از بحث انتقادي شامل طرح مسئل
( در 2003) کند و ليپمنرشد فرديت و ابراز وجود در کنار ديگران به جاي پذيرش صرف ديگري، بيان مي

-گري ميتبيين آن بر پايه دو اصل کاوش مشترک و گفت وگو، بحث سقراطي را محيط اجتماعي کاوش

هاي کند تا درباره ايدهدارد و آنها را تشويق ميبه تعمق راجع به موضوع وامي داند که در آن افراد را
ها را با يكديگر هاي نشات گرفته از اين ايدهها نهفته است، فكر کنند و موضوعزيربنايي که در پشت واژه
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ستدالل آموزند به جاي پذيرش و اعتقاد صرف به يك باور، اآنها مي ،در ميان گذارند. در اين صورت
مخالف خود را بشنوند و براي مقابله با آن استدالل نمايند، انديشه خود را با واژگان و جمالت قابل فهم و 
 ،به طور واضح شرح دهند و براي توضيح آن وجه تمايزها را مشخص کنند يا مثال بياوريد. در اين صورت

ي استداللي به طور عملي تمرين هاآنها در گوش دادن به ديگران، بررسي استدالل مخالف و مهارت
 دهد. کنند و  اين منجر به بهبود عزت نفس در آنها شده، شهامت ابراز نظررا در آنان پرورش ميمي

ها در ارتباط افراد با  چهارم مصاحبه پاياني درباره تاثير اين روش پاسخگويان در پاسخ به پرسش -9

در بحث به دغدغه "و  "گرش آنها را بهتر شناختمسطح فكر و ن" يكديگر، از يك سو با عباراتي چون
رشد هاي کالسي در به تاثير بحث "شناسيدهي او را و زاويه ديد او را بهتر ميديگران گوش مي

ها که چندان رويشان  عباراتي چون بعضي"از يكديگر اشاره دارند و از سوي ديگر با  شناخت افراد
با وجود اختالف در "و  "گونگي استدالل آنها برايم جالب بودکردم را بهتر شناختم، دقت و چحساب نمي

، بر تاثير شناخت حاصل از اين "نوع نگرش، افراد را بهتر شناختم وحساب جديدي در باره آنها باز کردم
رسد به نظر مي ،ها تاکيد دارند. بر اين اساسري نگرش و روابط تازه با همكالسيگيها در شكلبحث
کمك کنند و اين  اند، به مشارکت کنندگان براي شناخت بهتر و واقع بينانه تر يكديگرها توانستهبحث

گيري ها در شكلتواند در تعامالت ميان آنها اثر داشته باشد. آنطور که افراد خود درباره تاثير اين روشمي

کنند. يك ميها همه به هم کمك هگرو در"ها به آن اشاره دارند؛  ميان همكالسي دوستي و صميميت
هاي آموزش مشارکتي مورد  . اين نكته  به عنوان بك کارکرد ارزشمند در روش"جور وظيفه جمعي است

( درباره آن معتقد است در آموزش مشارکتي مسئوليت 2000) تاکيد بسياري است. آن طور که کوپر
هاي هميار  ر کار با گروهگردد،  آنها ديادگيري از دوش معلم برداشته شده و به گروه شاگردان محول مي

آميزند و در اين حالت نه تنها مسئول فهم و درک خود هستند، بيش از پيش با روند يادگيري خود در مي
بلكه در برابر اعضاي ديگر در گروه خود هم مسئوليت دارند و اين مسئوليت آنها را به انجام وظايف 

نويسد، تنها کمك هاي مشارکتي مي ( درباره روش1385) دارد. فراتر از آن اسالوينمحوله در گروه وامي
گيري از گروه، نيست. بلكه تمرين گرفتن از ديگري و دستيابي به تسلط در موضوع هدف اصلي بهره

اين  هاي کار جمعي، از اهداف آموزش مشارکتي است. برمسئوليت پذيري در گروه و افزايش قابليت
هاي اجتماعي ناشي از گرايش بيشتر به همكاري شد مهارتاو در توصيف اثرات بحث گروهي، ر ،اساس

با يكديگر و آموختن قواعد همكاري و ايفاي نقش در گروه را موجب رشد افراد در آمادگي براي عمل 
( نيز 2010( و کاپن )2004ساليوان ) ،(2007هاي يانگ )نمايند. اين نتيجه در يافتهدموکراتيك مطرح مي

براي بررسي رابطه تفكر انتقادي و گفت وگو در انجام پروژه  ر يك مطالعه مورديارائه شده است. يانگ د
با شود. ساليوان پژوهش تاريخي در اينترنت، رشد گرايش به تعامل بين فردي و کار گروهي را يادآور مي

تكيه بر مفهوم گفت وگو در آموزش انتقادي از نظر فريره، به تحليل گفت وگوها و تعامالت گروهي 
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انشجويان در طول آزمون جامع پرداخته و در بعد عاطفي رشد گرايش به کار جمعي و  ارتباطات بين د
کند و کاپن الگويي از آموزش مبتني بر گفت و فردي همراه با  کاهش اضطراب امتحان را گزارش مي

ر رشد گوي صميمي را در دانشجويان علوم پژشكي به کار گرفته و عالوه بر اثرات مثبت شناختي د
 صميمت بيشتر هاي تفكر انتقادي، در بعد عاطفي اثربخشي اين الگو از گفت وگو را در نزديكي ومهارت

( نيز تقويت گرايش به کار گروهي را در اثر 1381) کند. همچنانكه صفريبين پزشك و بيمار، ذکر مي
 دهد.اي پرستاران، گزارش ميه روش بحث گروهي بر کارآمدي حرفهآموزش ب

معموال دوستان در گروه مخالف " بر پايه برخي عبارات پاسخ از سوي مشارکت کنندگان مانند؛  -10
توان ، مي"کندکردند و اين به صميميت بيشتر کمك ميگرفتند و در بحث به هم کمك ميقرار نمي

ست و ميان افراد را تقويت نموده ا صميميت و دوستيها و همياري ميان آنها  گيري گروهگفت؛ شكل

 "ها چون تواند به عنوان يك نتيجه ارزشمند عاطفي ديگر محسوب گردد.   بعضي ديگر از پاسخاين مي
در اين کالس کسي احساس "و  "صميميت بيشتري به دنبال دارد طرز نشستن گرداگرد، ارتباط چشمي و

-الس خارج ميچون از فضاي خشك ک" و "کنندکند، هم برابرند و دربحث به هم کمك ميبرتري نمي

، نشان دهنده آن است که نحوه "کندشود که دوستي را بيشتر ميها و نكاتي مطرح ميشوي شوخي
ها و رشد صميميت موثر بوده است. آنگونه که تعامل در اين روش را در بهبود رابطه ميان همكالسي

معتقد است، از آنجا که نه اي در آموزش مبتني بر گفت و گوي انتقادي ( درباره چنين رابطه1363) فريره
کنند و به جهل مطلق وجود داشته و نه دانايي مطلق، افراد در واقعيتي مشترک با يكديگر همكاري مي

آفرينند. نتيجه منطقي چنين گفت وگويي نيز در مقابل م چيزي بيشتر از عمل شخصي خود ميکمك ه
 اعتماد متقابل بوده و ضمن تكيه بر رابطه تسلطي در آموزش سنتي، يك رابطه افقي است، که متضمن

رسد آموزش به به نظر مي ،اين اساس شود. برايمان به يكديگر، موجب رشد محبت، فروتني و تفاهم مي
شيوه بحث ، توانسته از طريق تغيير فضاي ارتباطي، کالس درس را از رابطه يك سويه ميان هر شاگرد و 

آنچه به صورت  احساس مسئوليت درون گروهي براي  معلم، به فضاي تعامل و همكاري بدل نمايد.
ها اتفاق افتاده و با بيان تغيير رابطه تسلطي و رسمي به سوي وظيفه مشترک مشارکت کنندگان در گروه

که طرز نشستن گرداگرد و ارتباط چشمي ميان همه براي بررسي نقادانه موضوع، ارائه شده است. درحالي
تعامل ميان فردي را فراهم ساخته، وضعيتي از  ضمن آنكه امكان بيشترتك تك افراد در هنگام بحث، 

موقعيت برابر براي همه را طراحي کرده است که افراد را به سوي همكاري و مشارکت بيشتر هدايت 
هاي مربوط به تاثير بحث در ايجاد اختالف نيز به روشني مشهود است؛ در کند. اين نكته در پاسخمي

هايي چون؛  ها در ايجاد اختالف  تاکيد دارند، پاسخفراد هر دو گروه بر عدم تاثير بحثکه بيشتر احالي
ها موجب خصومت يا اختالف چون بحث کالسي است تفاوت ديدگاه" و "تفاوت عقيده را بايد پذيرفت"

ا ها رها شده، شناخت نسبت به تفاوتها، موجب روشن سازي تفاوت، نشانگر آن است که بحث"شودنمي
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گونه که باز هم ها و احترام به آنها را به دنبال داشته است. آنبيشتر ساخته و از اين طريق پذيرش تفاوت

 را استنباط نمود. فراخ انديشي ( مولفه 2001،2010) توان مطابق با نظر فشيون و فشيونمي

  

 گيري نتيجه
 تواند به شرح زير خالصه گردد: ميها در مصاحبه بر پايه آنچه آمد، نتايج حاصل براي دو بعد پرسش

ها به دليل طرح توان دريافت که حضور دربحثبه سه پرسش ابتدايي، مي هابا پردازش پاسخ -
توجه  ها و موضوعات چالش برانگيز، افراد را به سوي تعمق بيشتر، بررسي عناصر ظريف و ناپيدا و پرسش

تحليل تواند تحت عنوان مولفه  آنچه مي ،رده استها و ابعاد بحث برانگيز موضوع جلب کبيشتر به چالش

 مورد توجه واقع شود.  گرايي

گفت وگوهاي کالسي در شيوه بحث سقراطي، از طريق طرح مداوم پرسش و ضرورت پاسخگويي و  -
دفاع از خود، توانسته دانشجويان را براي ابراز نظر تشويق نموده و شهامت بيان خود را در آنها تحريك 

 را در آنها بهبود داده است. اعتماد به توانايي تفكر انتقادي اين طريق  نمايد و از

هاي متفاوت ضمن توجه دادن افراد به وجوه ديگر موضوع، فرصتي را  حضور در بحث و طرح ديدگاه -
ها، فراهم نموده و از طريق تبادل گسترده ميان اختالف براي تشخيص تفاوت در زواياي ديد و استدالل

ها فراهم کرده و اين موجب شده تمايل به خودمداري وبي براي آزمايش قوت و ضعف ديدگاهنظرها چارچ

 )فراخ انديشي( احترام به ديدگاه مخالف و پذيرش ديگران مقابل حس خنثي گرديده و در
 تقويت شود. 

هاي سقراطي موجب فراهم آوردن فرصتي براي تحريك ذهني شاگردان گرديده و آنها را به  پرسش -
اش همه جانبه براي شناسايي همه عالئم و شواهد واداشته و آنها را به شناسايي برخي عناصر پنهان کنك

 جستجوگري توان گفت، بحث  سقراطي موجب تحريك حسمي ،هدايت نموده است. از اين روي
 شاگردان به عنوان مولفه ديگر گرايش به تفكر انتقادي گرديده است. 

فراهم آورده که نه تنها  افراد را به تجربه واقعي نقد کردن وا مي  مشارکت در بحث سقراطي فرصتي -
دارد، بلكه شنيدن نقد ديگران و ضرورت بررسي آن براي پاسخگويي، افراد را به شناسايي معايب و 

هاي استداللي تمرين مهارت تواند آنها را درنمايد و اين ضمن آنكه مينقايص موجود در نقد هدايت مي

  گرديده است.بلوغ در قضاوت بهبود گرايش افراد به مولفه ديگر تفكر اانتقادي يعني دهد، موجب 

در فرايند بحث سقراطي، لزوم ارزيابي و نقد ديدگاه مقابل، افراد را به بازبيني انديشه خود واداشته و به  -
ناسايي نقايص ها، فرد را به خود ارزيابي و ش بررسي مجدد استدالل ،خصوص هنگام دفاع از ديدگاه خود

نقد هاي تفكر انتقادي يعني  تواند تحت عنوان يكي ديگر از مولفه نمايد، آنچه ميانديشه خود هدايت مي

 ، بيان گردد. خود ارزيابي خود يا
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گفت وگو، دانشجويان را به جاي تقابل با  اند از طريق فراهم ساختن فضاي مبتني برها توانستهبحث -
جزم انديشي رهانيده با درک  ر استدالل مقابل دعوت نموده و اين آنها را ازيكديگر، به شنيدن و تعمق د

 نسبت به  يكديگر، را فراهم کرده است.  تريشناخت بهتر و واقع بينانهها، تنوع ديدگاه

ي، آنها را به مشارکت و يوه مشارکت در کالس از نشستن و يادگرفتن، به ابراز نظر و همكارتغيير ش -

صميميت و  رشد موجب ،اين در بهبود تعامالت ميان آنها اثرگذار بوده اداشته وهمكاري بيشتر و
 ميان آنها گرديده است.  دوستي

تغيير فضاي ارتباط ميان شاگردان و معلم از مقام باال و کنترل کننده به همكاري و همياري، مشارکت و  -

 دنبال داشته است. را بهصميميت بيشتر با معلم تعامل با معلم را برانگيخته و احساس 

هاي  هاي انتقادي به دليل طرح مسائل بحث برانگيز و تحريك فكري افراد به سوي چالش بحث   -

را فراهم ساخته، دانشجويان را به فعاليت بيشتر تحريك نموده آنها را به  فعالآموزش محيط ذهني، 
، در فرايند يادگيري، مسئوليت تر در نقد و ارزيابي خود و ديگرانوسيله مطالعه بيشتر و مشارکت فعال

 پذيرتر نموده است. 
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