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 چکیده

آموزان، خاص یک کشور یا منطقه نیست، بلکه تمامی سیستم های آموزشی دنیا را نگرانی در مورد ضعف و نقص تفکر انتقادی در دانش 

گرگان اجرا و  بر همین اساس این مطالعه با هدف شناسایی میزان تفکر انتقادی دانش آموزان سال چهارم دبیرستان شهر .در برگرفته است

تقادی و ابعاد آن در بین دانش آموزان سال چهارم چگونه است؟ در آن تالش گردیده تا به این سوال پاسخ داده شود که وضعیت تفکر ان

روش جمع آوری داده ها میدانی بوده و ابزار بکار . تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی و روش بکار رفته در این مطالعه پیمایشی بوده است

 257/0آلفای کرونباخ  ضریب ه پایایی آن بر اساسبوده است ک« ب»رفته جهت جمع آوری داده ها، پرسشنامه تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم 

 49-49که در سال تحصیلی  بود کلیه دانش آموزان سال چهارم دبیرستانهای شهر گرگان شاملجامعه آماری تحقیق . تعیین گردید

با منطقی کوکران تعیین و  نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از فرمول 989نفر بوده و  7422مشغول به تحصیل بودند که تعداد آنان 

نشان داد یافته ها . انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند توأم با تصادفی طبقه ای متناسب تصادفی خوشه اینمونه گیری از روش  استفاده

فکر انتقادی مقایسه تنتایج . می باشد که مبین سطح متوسط این متغیر است 99از  93/31که میانگین تفکر انتقادی جامعه مورد پژوهش 

که پاسخگویان رشته ریاضی از ، به طوری پاسخگویان اختالف معناداری و جود دارد از بر حسب رشته تحصیلی نشان داد که بین سه گروه

 تجربی در حد متوسط قرار پاسخگویان رشتهبوده و  باالترین میزان و پاسخگویان رشته انسانی از پایین ترین میزان تفکر انتقادی برخوردار

اختالف معناداری بین تفکر انتقادی همچنین  .به عالوه بین متغیر طبقه اجتماعی و تفکر انتقادی رابطه معناداری مشاهده نشد. داشته اند

 .شتدختران و پسران وجود ندا

 تفکر، تفکر انتقادی، دانش آموزان، گرگان: واژگان کلیدی
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 مقدمه

چرا که آنان واقف بودند، . اره ذهن اندیشمندان را به خود مشغول داشته استتفکر از جمله موضوعاتی است که از دیر باز همو

این عقیده که نیذوی تفکر انسان است که او را از سایر موجودات متمایز . انسان فرهنگ و تمدن خویش را مدیون تفکر است

بی، هنری و معنوی همه در نتیجه پیشرفت انسان در زمینه علمی، اد(. 3984ادیب نیا، )می کند، همواره مطرح بوده است 

حضرت علی . در سایه تفکر و تعقل صورت می گیرد.... و حل مشکالت زندگی اجتماعی و . تفکر اندیشمندانه حاصل می شود

و  482/973: نهج البالغه)تنها از طریق عقل می توان بر زمانه پیروز شد : ال یستعان اال بالعقل: در این زمینه می فرماید( ع)

این در حالی است که امروزه متاسفانه به دلیل پیشرفت های علوم و فنون و بر اساس بعضی از (. 3980عتمداری، شری

رویکردهای روانشناختی، مدارس توجه خود را بیشتر به انتقال اطالعات و حقایق معطوف کرده و از تربیت انسانهای متفکر و 

غلب کارفرمایان از کیفیت نظام آموزشی شکایت دارند و اظهار می دارند که امروزه ا(. 3987شعبانی، )خالق فاصله گرفته اند 

شواهد نشان می دهد . جوانان پس از فارغ التحصیل شدن از موسسه و دانشگاه واجد مهارتهای الزم برای انجام کارها نیستند

بسیاری از متخصصان تعلیم و تربیت بر  با وجود آنکه. که نظان آموزشی ما روز به روز کارایی خود را بیشتر از دست می دهد 

نتایج تحقیقات نشان می دهد که اکر فارغ . این باورند که هدف اساسی تعلیم و تربیت باید تربیت انسان متفکر و فرهیخته باشد

رکز بر انیس تفکر انتقادی را تفکری استداللی و منطقی که متم(. 3928شعبانی، )التحصیالن فاقد مهارتهای سطح باال هستند 

تفکر انتقادی تفکری است که به تحلیل، . ((Ennis, 1985تصمیم گیری در مورد عقاید و اعمال است، تعریف می کند 

به عبارت دیگر . همان چیزی که نیاز دنیای امروز است. ارزشیابی، گزینش و کاربرد بهترین راه حل را در انسان بوجود می آورد

در زمینه تربیت افرادی که بتوانند در عرصه های مختلف جامعه حضوری فعال و منطقی یکی از مهمترین نیازهای عصر حاضر 

یکی . کسب مهارتهای تفکر انتقادی در دیدگاه تربیت انتقادی دارد. داشته باشند، توجه و دستیابی به مهارت تفکر انتقادی است

بر این اساس، . انتقادی برای مشارکت در جامعه است از اهداف نهایی تعلیم و تربیت انتقادی، آماده سازی شهروندانی آگاه و

پرورش مهارتهای تفکر انتقادی به عنوان یکی از اهداف بنیادی نظام های آموزشی، اعم از مدارس و دانشگاهها تلقی می شود 

یر قابل انکار در در دنیای امروز بیش از هر زمان دیگری کسب مهارتهای تفکر انتقادی ضرورتی غ(. 3982دیناروند و ایمانی، )

بازار کار، رویارویی با سواالت مادی و معنوی، ارزیابی دیدگاهها، خط مش های افراد، موسسات و نهایتاً مواجهه با مشکالت 

بر این باورند که ضرورت پرورش ( 7009)گیلفورد و همکاران  (Hatcher & Spencer, 2005).اجتماعی تبدیل شده است 

ت ز طریق برنامه های درسی به یکی از عمده ترین مقاصد مربیان تربیتی کشورها تبدیل شده اسمهارتهای تفکر انتقادی ا

(glifford & et, 2004) . برای عملی شدن این مهم معلم باید در افزایش مهارتهای تفکر و استدالل شاگردان خود بکوشد و

در یافتن راه حل مناسب که اساس یادگیری توام با تفکر  آنها را از مرحله حفظ کردن مطالب به مرحله تفکر سوق دهد و آنها را

به طوری که فراگیران بتوانند مهارتهای کسب شده را در دروس گوناگون و موقعیتهای مختلف زندگی . است، آموزش دهد

و تربیت، بلکه به عنوان مهم ترین اهداف تعلیم ( سال گذشته 70)از این رو در  سالهای اخیر (. 3983شعبانی، )استفاده کنند 

در سالهای اخیر متخصصان علوم تربیتی (. 7008هال، )از جمله اصلی ترین استاندارد های آموزشی در دنیا محسوب می شود 

رشد و پرورش مهارتهای تفکر انتقادی شاگردان . در مورد نارسایی توانایی شاگردان در امر تفکر انتقادی ابراز نگرانی کرده اند

چیده در آموزش بوده ولی امروزه حالتی بحرانی به خود گرفته، چون برونداد اطالعاتی فرهنگ ما از قدرت همیشه مساله ای پی

به رغم وجود مطالب فراوانی درباره این موضوع، معلمان برای بهبود تفکر . تفکر انتقادی ما درباره آن اطالعات فراتر رفته است

نگرانی در مورد ضعف و نقص تفکر انتقادی در دانش آموزان، خاص یک کشور  .شاگردان خود پیشنهادهای اندکی ارائه داده اند

از آنجا که نظام آموزشی ما  (.stapleton,2011)یا منطقه نیست، بلکه تمامی سیستم های آموزشی دنیا را در برگرفته است 

به پرورش تفکر بپردازد و از طرفی  در دو دهه اخیر به علت رویارویی با چالشهای محتوایی و اجرایی نتوانسته به طور مکفی

آسیب ها و تنیدگی های زندگی کنونی و آینده نیز تهدیدی جدی برای زندگی روانی و اجتماعی دانش آموزان می باشد، چاره 

اندیشی برای برون رفت از بحرانهای پیش رو امری ضروری است، که به نظر می رسد در این راستا آموزش مهارتهای تفکر 

به شیوه ای سنجیده و سازمان یافته و فراهم نمودن چهارچوب نظری قوی برای رشد تفکر انتقادی و توان اندیشیدن انتقادی 
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. که از ملزومات سازگاری در هزاره جدید است، می تواند به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر از اهمیت واالیی برخوردار باشد

مختلف از قدمت دیرینه ای برخوردار است، اما تحقق توانایی های مربوط به اگر چه پرداختن به پرورش تفکر در نظام های 

حوزه تفکر به دالیلی نتوانسته پاسخگوی نیازهای انسان حاضر باشد و در صورت ادامه این رند می توان آسب های روانی و 

از آنجا که تاکنون (. 3947اران، فتحی آذر و همک)اجتماعی زیادی را به دلیل خال تفکر در زندگی نوع بشر پیش بینی کرد 

تحقیقی در مورد بررسی تفکر انتقادی دانش آموزان سال چهارم دبیرستان انجام نشده، محقق بر آن شد تا با بکارگیری آزمون 

ایت حال با عن. مهارتهای تفکر انتقادی، توانایی تحلیل، ارزشیابی، استنباط، استدالل قیاسی و استدالل استقرایی را بررسی کند

تفکر انتقادی دانش آموزان سال چهارم دبیرستان در شهر مهارتهای به مطالب فوق سوال اساسی تحقیق این است که وضعیت 

جنسیت، رشته )تفکر انتقادی دانش آموزان بر حسب متغیرهای زمینه ای همچون مهارتهای گرگان چگونه است؟ آیا میزان 

 تغییری می کند؟( تحصیلی و طبقه اجتماعی

 ریف تفکر انتقادیتع

از تفکر انتقادی تعاریف متفاوت شده . یکی از مشکالت و موانع در پرورش تفکر انتقادی تعریف مورد عام در این زمینه است

اما تقریبا تمامی صاحبنظان این حوزه معتقدند که تفکر . است که نشان دهنده تفاوت دیدگاهها در تعریف این مقوله است

یکی از کارشناسان طراز اول تفکر . (Johnson, 2002)است و این نوع تفکر قابل آموزش است  انتقادی یک موضوع خاص

هنر اندیشیدن درباره تفکرتان، وقتی که شما می اندیشید تا تفکر خود را بهتر کنید، : انتقادی، آن را اینگونه تعریف می کند

معتقد  (Ennis, 2010)همچنین (. 3947پور و دیگران،  علی)یعنی آن را روشن تر، درست تر و قابل توجیه تر بیان کنید 

است که تفکر انتقادی تقریباً معنای تفکر اندیشمندانه منطقی است که بر تصمیم گیری برای انجام دادن چیزی یا باور آن 

. داشته است تعریف تفکر انتقادی و اهمیت آن مدت زمان طزوالنی است که فکر دانش پژوهان را به خود مشغول. متمرکز است

ولی جان دیویی . سال پیش بوده است 7500اگرچه فیلسوف معروف سقراط شروع کننده این نوع روش تفکر و یادگیری در 

دیویی این نوع تفکر را . فیلسوف، روانشناس و آموزشگر آمریکایی را می توان به عنوان پدر سنت تفکر انتقادی مدرن دانست

تفکر انتقادی تفکری است که دربرگیرنده بررسی فعال، دقیق و پایداری : ونه تعریف می کندتفکر منطقی خوانده و آن را اینگ

 ,fisher)هر باور یا دانش فرضی است که بر اساس یک سری دالئل حمایت کننده و نتایج حاصل از آن ایجاد می گردد 

، پذیرفتن (یی ایجاد یک چهارچوب تحلیلیتوانا)تفکر انتقادی یعنی قدرت تنظیم کلیات ( 3929)از دیدگاه مایرز  (.1970

بنابراین تفکر انتقادی به فرد . تردید سالم و پرهیز از تعجیل در قضاوت)پرهیز از پیش داوریها و توقف داوری )احتماالت نوین 

ترین گزینه متفکر کمک می کند که بر محتوای مورد نظر تمرکز کرده، از باورها و عادتهای غلط اجتناب تماید و بر انتخاب به

به طور خالصه می توان گفت تفکر انتقادی، تفکر خود . ها با استفاده از اطالعات درست و تحلیل و ترکیب آنها اقدام نماید

تفکر انتقادی یک فرایند  (.scriven & Paul, 2007) رهبری، خود نظم بخشی، خود کنترلی و خود تصحیحی می باشد

این فرایند به وسیله مالحظه شواهد، مفاهیم، ادراکات، روشها و ضوابط . اوتی استهدفمند و با مقصود و خودگردان و قض

برای انجام چنین تفکری و جهت رسیدن به چنین عملکردی نقش مداخله گرایانه  .(facion, 2010)مستدل شده است 

ر دو طبقه بندی قرار می این مهارت ها شامل پنج بخش است که د. مهارتهای شناختی تفکر انتقادی بسیار چشم گیر است

شامل استدالل  ;در طبقه بندی اول که به آن طبقه بندی سنتی گفته می شود، مهارتهای شناختی تفکر انتقادی. گیرد

استقرایی و استدالل قیاسی است و در طبقه بندی دوم که به آن طبقه بندی به روش دلفی گفته می شود، مهارتهای تفکر 

بنابراین مهارت های تفکر . (Bowles, 2000& miller, 2003) یلی، ارزشیابی و استنباط استانتقادی شامل تجزیه و تحل

تحلیل به . .(facion& facion, 1994)انتقادی شامل تحلیل، ارزشیابی، استنباط، استدالل استقرایی و استدالل قیاسی است 

ده را با تحلیل به اجزاء و عناصر بسیط تر به قصد معنای تالش و باز کردن چیزی است و روشی است که در آن نظام های پیچی

ارزشیابی عبارت است از تعبیر تفسیر و توانایی پردازش . مشخص کردن دقیق روابط بین اجزاء مورد بررسی قرار می دهد

استدالل . رداستنباط نتیجه ای است که فرد از پدیده های به وقوع پیوسته بدست می آو. اطالعات و تعیین اعتبار آنها می باشد
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و در نهایت استدالل استقرایی به معنای نتیجه گرفتن از . قیاسی یعنی نتیجه گرفتن از مقدمات کلی یا از کلی به جزیی رسیدن

  (.3984بخشکار، )مقدمات جزیی یا از جزیی به کلی رسیدن است 

 مهارت تفکر انتقادی

مفاهیم، اصول و اشیاء است و تفکر انتقادی هم اندیشیدن درباره تفکر طریقی برای معنادار کردن رابطه های میان رویدادهای 

در تفکر انتقادی . شیوه تفکر خود است، به تعبیری مهارت تحلیل عینی اطالعات و تجارب را تفکر انتقادی تعریف کرده اند

د از مهارتهای تفکر، عوامل موثر بر رفتارها و نگرش ها ابتدا مشخص شده و مورد ارزشیابی قرار می گیرد و سعی می شو

در مجموع این نوع تفکر، بهره گیری از راهبردها و مهارتهای شناختی به منظور باال بردن . باالترین استفاده مفید صورت گیرد

واجدین این نوع تفکر دارای شفافیت مواضع، تصحیح نگرشها و کاهش فشار ناشی از تعارضات و . بازه مطلوب رفتارها است

به قول معروف افراد دارای تفکر انتقادی حتی فضای البه الی کلمات را می فهمند و فضای بین . هستند باورهای تحمیلی

. تفکر انتقادی را می توان مهارت تحلیلی عینی اطالعات و تجارب دانست. خطوط نیز برای آنها تعریف و مفهوم خاصی دارد

ارزشیابی رعوامل موثر بر رفتار و نگرشها با این ویژگی تسهیل  ارتباط تفکر انتقادی و بهداشت روان در ان است که تشخیص و

 .می شود

برای . فردی که دارای مهارت تفکر انتقادی است می تواند آنچه را به او ارائه یا تحمیل می شود، بدون بررسی دقیق نپذیرد

عوامل به شفافیت مواضع و تصحیح نگرش تحلیل این . ارزشها، تعامالت و رسانه ها، بخشی از واقعیتهای زندگی فرد است: مثال

در نتیجه فشار ناشی از تعارضات و باورهای خام و تحمیلی کاهش می یابد و بهداشت روانی شخص . های وی کمک خواهد کرد

آنچه غالباً مانع تفکر انتقادی می شود، نوعی بی مهارتی در تصور مساله در . کمتر در معرض آسیبهای جدی قرار می گیرد

خودمداری، همواره در حکم یک . مفهومی که به آن مساله مداری در مقابل خود مداری می گویند. از خویشتن است بیرون

در مقابل مساله مداری، موجب خارج شدن از . مانع بزرگ ذهنی، انسان را از حل مشکالت خود به طریق عینی باز داشته است

در این . تفکر انتقادی است، راه حل ها را یکی پس از دیگری می آزمایدانسانی که دارای . خود و توجه به خود مشکل می شود

آمیختن خصلتها، امیال و . حالت، پاسخ های او القایی، ذهنی، عاطفی و بی اساس نیست و از متن واقعیت بر می خیزد

مطالعات پیاژه روانشناس  .احساسات با مساله، به اتخاذ مواضع یک سو نگر و پیش داوری کم و بیش ناقص و نارسا می انجامد

به باور او در یک روند بهنجار . سوییسی نشان می دهد که مشکل عمده کودکان در مورد واقعیت همین خود محوری است

اما متاسفانه موانع این تحول، فراوان است و . تحولی انتظار می رود که فرد از خودمحوری خارج گردد و به مساله مداری برسد

موجب می شود که او نتواند یک مساله یا مشکل را خارج از خود و فی نفسه مورد بررسی و ... موزش و نقایص تربیتی، آ

روشن است که نظام تربیتی همواره تفکر انتقادی را ارج می نهد و با تقدیر و تقویت آن، ظهور و مداومت . ارزشیابی قرار دهد

  (.3985خنیفر و پور حسینی، )این تفکر را تضمین می کند 

 عوامل بستر ساز تفکر انتقادی

عوامل زمینه ساز تفکر انتقادی انگیزش های داخلی بهم پیوسته و مداوی هستند که فرد را به مواجه با مشکل وادار نموده و 

 برای ایجاد تفکر انتقادی وجود عوامل زمینه ساز بسیار مهم. سبب می شوند که فرد با بکار گیری تفکر به تصمیم گیری بپردازد

جستجوگری، قدرت تجزیه و تحلیل، جستجوی اطالعات و : مهمترین عوامل زمینه ساز تفکر انتقادی عبارتد از. می باشند

همچنین فریدل عوامل زمینه ساز تفکر انتقادی را مجموعه . (facion, 1994)حقایق، انتقاد پذیری، خالقیت و رشد یافتگی 

. ب ایجاد نگرشهای خاص جهت بکار بردن یک سری از مهارتها می گردندای از یک سری ویژگی های خاص می داند که موج

بر خالف مهارتها که می توان آنها را آموزش داد، برای ایجاد و ارتقاء عوامل زمینه ساز گذشت زمان طوالنی مورد نیاز است 

(fridel, 2006). لیتهای آموزشی در سطوح با توجه به مطالب ذکر شده می توان چنین نتیجه گیری نمود که غایت فعا
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بنابراین ارتقاء عوامل زمینه ساز تفکر انتقادی، . مختلف دستیابی و توانمندسازی فراگیران به مهارتهای تفکر انتقادی می باشد

 .پیش فرض اجتناب پذیر جهت دستیابی به این مهم می باشد

 موانع تفکر انتقادی

گروهی از این موانع . فکر انتقادی باید برخی موانع را از پیش رو برداشتبا توجه به مطالعات انجام شده در راستای پرورش ت

تربیت معلم متخصص و عدم آشنایی مربیان از شیوه های تدریسی که به . برخواسته از کمبودهای نظام های آموزشی است

تفکر . ش و پرورش استپرورش قوای فکری می انجامد و در کنار آن امکانات آموزشی از کمبودهایی است که متوجه آموز

نظام آموزشی و کتابخانه ها به عنوان زیر مجموعه ای از این نظام، وظیفه . انتقادی الزمه توانایی و مهارت ارزیابی اطالعات است

توجه نکردن . افزون بر آن، طیفی از محدویتها موقتی و زودگذر است. تربیت کابرانی مجهز به تفکر انتقادی را برعهده دارند

ها در دستیابی به اهداف، ما را دچار مشکل خواهد کرد، از جمله اینکه توانایی شناختی فراگیران ، وضعیت روحی و روانی بدان

همچنین از جمله (. 3928حری، )آنها هنگام تدریس و وضعیت جسمانی آنها باید در فرایند آموزش مورد توجه مربیان باشد 

موانع جامعه شناختی . فکر انتقادی، فقدان جسارت و ایجاد فضایی واهمه آمیز استموانع روانشناختی و جامعه شناختی برای ت

پاره ای از مولفه . و روانشناختی در کنار موانع بنیادین زبانی و منطقی چهار مانع موجود در تفکر انتقادی را تشکیل می دهند

یکی از عوامل اجتماعی که . سوب می شوندهای زندگی جمعی و فردی هستند که در حکم مانع برای تفکر پویا و جدی مح

آزادی نیز یکی از مهمترین پیش فرضهای تفکر . جلوی تفکر را می گیرد، عدم امنیت الزم برای ارائه دیدگاههای مختلف است

عقل یعنی . عقل بدون آزادی معنا ندارد: فیلسوف آلمانی سده هیجدهم می گوید( 3922)همانطور که ایمانوئل کانت . است

ادی در ارائه دیدگاهها، چرا که متفکر در مسیر طوالنی ای که برای رسیدن به حقیقت طی می کند، به تنها چیزی که پای آز

بند است منطق و استدالل است و بدین جهت این امکان وجود دارد که به نتایجی بر خالف بسیاری از پیش فرضهای خود 

گی، ترس، اضطراب، وحشت و بی میلی اشاره کرد که باعث می شوند تفکر از موانع روانشناختی نیز می توان به خست. برسد

متفکران انتقادی تاکید می کنند که ما از آن بابت که انسان هستیم، در معرض انواع و . انتقادی مسیر طبیعی خود را طی نکند

واند جلوی فرایند مثبت تفکر ما انسانیم پس خسته می شویم و خستگی می ت. اقسام موانع فیزیکی و احساسی قرار داریم

از سوی دیگر، ما این استعداد را داریم که به جهت دوست داشتن یا متنفر بودن از چیزی نتوانیم وجوه . انتقادی را بگیرد

اضطراب، ترس، وحشت، رخوت و کاهلی در همه انسانها کم و بیش حضور دارند . مختلف آن را به خوبی ارزیابی کنیم

ز سویی دخیل کردن پیش فرضها و حب و بغضها در داوری ها هم از دیگر موانع روانشناختی تفکر انتقادی ا(. 3988صیفوری، )

سیاه و سفید دیدن مسائل، قائل شدن به مرجعیت را منطقی، غیرمنطقی تحلیل کردن یک مساله، ایجاد فشارهای . است

هم معلمان و (. 3989شریف، )ی تفکر انتقادی وجود دارد سیاسی و اجتماعی، البته اینها بخشی از صدها مانعی است که فرا رو

هم نخبگان و هم سیاستمداران و هم روشنفکران و مصلحان باید بدانند که مهمترین دشمن تفکر، ترس، واهمه و وحشت است 

نی سد راه و باید از هر عاملی که به تشدید فضای رعب آلود مدد می رساند دوری گزید و بسیاری از ترس های فردی و درو

از دیگر موانع در تفکر انتقادی موانع زبانی است که از جمله مهمترین آنها توسل به کلی گویی و کلی . تفکر انتقادی هستند

دالئل زیادی برای کلی گویی ذکر شده است که یکی از آن دالئل آن است که ریز و تخصصی سخن گفتن، نیازمند . بافی است

غفلت از . ئلی که افراد را به سمت کلی گویی و کلی بافی سوق می دهد، عدم دانش کافی استدانش کافی است و یکی از دال

آنکه پرسشهای اساسی هر بحثی را نداند چاره ای جز آن نداد که کلی . پرسشهای اساسی هم یکی دیگر از کلی گویی است

می کند که منطق سخن را بشناسد و بداند از کسی که از کلی گویی پرهیز . گویی کند و کلیتی مربوط را کنار هم قرار دهد

در یک مطالعه پیرامون تفکر انتقادی،  (Davidson, 1994)عالوه بر این (. 3988صیفوری، )کجا باید شروع و به کجا برسد 

 :موانع تفکر انتقادی در جامعه ژاپن را در قالب موراد زیر بیان نموده است

فلسفی قابل دفاع برای استدالل و فقدان ایمان درباره اهمیت مفاهیم و لغات فقدان یک سنت )محدودیتهای ایدئولوژیکی 

همنوایی و )تبعیت از دیدگاه مراجع قدرت در یک جامعه طبقاتی و قدرت زیاد )آشکار، محدودیتهای اجتماعی و روانشناختی 
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راین با مطالعه موارد ذکر شده می بناب. ، محدودیت های پرورشی سیستم آموزشی و تمایالت آموزش زبان خارجی(نظم بیرونی

این در حالی است که بیشتر موانع موجود . توان دریافت که این موانع همچون سدی راه را بر گسترش این نوع تفکر می بندد

ه با عنایت ب. بطوری که خود ما، سیستم ما هستیم که این موانع را بر سر راه تفکرمان قرار د اده ایم. قابل برطرف شدن هستند

این مطلب که سالهای متمادی است که ضرورت تفکر انتقادی در تمام موقعیتهای زندگی بر همگان روشن شده و همچنین 

متفکران و صاحبنظران برزگی به بررسی و پژوهش در این عرصه مشغولند، بدیهی است که با برنامه ریزی زیر بنایی و پایه از 

 .ظریات متفکران، می توانیم به گسترش و توسعه آن اقدام کنیمهمان سنین پایین و با استفاده از آرا و ن

 آموزش تفکر انتقادی

که تمام دستاوردهای امروز بشر مدیون آن می . یکی از خصوصیات منحصر به فرد انسان برخورداری از استعداد تفکر است

و جزء (. 3989نصرآبادی، )یژه ای دارد تفکر انتقادی یکی از انواع تفکر است که در حیطه تعلیم و تربیت جایگاه و. باشد

مهارتهای تفکر (. 3988، همکارانو  غریب)تعیین شده است  73ای انسان قرن مهارتهایی می باشد که توسط یونسکو بر

یکی از مهمترین راههای پرورش تفکر انتقادی، آموزش است و . انتقادی نیز مانند سایر مهارتهای فکری قابل پرورش هستند

از این رو اگر کتابهای درسی درست . دانشگاهها، کانون آموزش و کتابهای درسی مهمترین وسیله محسوب می گردندمدارس و 

آموزش تفکر مساله (. 3984یعقوبی و معروفی، )تدوین شوند، می توانند نقش موثرتری در آموزش تفکر راهبردی داشته باشند 

کرد )کرده باشند، تقریباً در تمام مراحل زندگی به کار خواهند آمد  زیرا مهارتهای تفکری که خوب رشد. بسیار مهمی است

در عین حال، قدرت تفکر انتقادی را از طریق آموزش بیشتر مهارتهای الزم به شاگردان برای این نوع (. 3928نوقایی و رضایی، 

اگردان به آنها عادت کنند تا بتوانند در مهم این است که این مهارتها را مستمراً بیاموزیم و ش. از تفکر، می توان تقویت کرد

شاگردان ما در دوره ای زندگی می کنند که . اندیشه و قضاوتهای خود، در حوزه های مختلف، از تفکر انتقادی استفاده کنند

سره جدا بسیاری از اندیشه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نادرست آنان را بمباران می کند و اگر آنان نتوانند سره را از نا

آنان باید در کالسهای درس خود با جوانب مختلف و متضاد مسائل . کنند، نخواهند توانست زندگی سالم و موفقی داشته باشند

تفکر انتقادی باید بوسیله (. 3989لطف آبادی، )گوناگون روبرو شوند و به تمرین تفکر انتقادی درباره آن مسائل بپردازند 

تفکر انتقادی چیزی نیست که با تحصیالت دانشگاهی . (Hageman& matton, 2011)شود تمرینات مداوم توسعه داده 

باید دانست پیشرفت در تفکر انتقادی، . لذا فردی با داشتن مدرک دانشگاهی، لزوماً دارای تفکر انتقادی نخواهند بود. بدست آید

امروزه معلمان در همه سطوح از (. 7000ر، پل و الد)فرایتدی تدریجی بوده، نیازمند کوشش و کار سخت و صحیح است 

ابتدایی تا دبیرستان و دانشگاه به این نتیجه رسیده اند که بایستی شاگردان را وادار کنند تا تفکر کنند نه اینکه آنها فقط آنچه 

ن مسئولیت معلمان آن اولی. بنابراین هدف آموزش باید وادار کردن آنها به تفکر باشد. را که دیگران فکر کرده اند یاد بگیرند

محور (. 3982سلطان القرایی و سلیمان نژاد، )است که شاگردان را از مرحله به یاد سپاری مطالب به مرحله تفکر سوق دهند 

معلم برای ایجاد تحول در روشهای آموزشی باید در واقع نوعی تجدید بنا و دوباره سازی انجام . اصلی در این روش معلم است

در این فرایند معلم باید . ترین کار این جریان، تغییر نگرش او نسبت به آموزش تفکر و بویژه تفکر انتقادی استدهد که اساسی 

درگیری ذهنی . دریابد که دانش آموزان و دانشجویان برای تقویت قدرت فکری خود نیازمند چالش هستند، نه موقعیت آسان

اسمیت و هولفیش بر این باورند (. 3929شعبانی، )ی را به ارمغان می آورد است که تفکر را در ایشان بارور می سازد و بالندگ

که معلم باید اهمیت این موضوع را درک کند که رشد قوه تفکر در فرد فرد شاگردان، هدف اصلی آموزش است و بر این اساس 

ادگیری روش تفکر است که باید به لذا یافتن راه حل مناسب، اساس ی(. 3987جویس و ویل، )فعالیتهای کالسی را ترتیب دهد 

وظیفه معلم باالتر از تعلیم و آموزش این است که کاری کند که قوه تجزیه و تحلیل (. 3929مایرز، )شاگردان آموزش داده شود 

معلم باید کوشش کند که به شاگرد . هدف تعلیم و تربیت باید رشد فکری دادن به شاگرد و جامعه باشد. شاگرد قدرت بگیرد

د فکری یعنی قوه تجزیه و تحلیل بدهد و قوه ابتکار او را زنده کند، تا بتواند استنباط، اجتهاد و رد فرع بر اصل کند نه اینکه رش

مطهری، )فقط در مغز وی یک سلسله معلومات، اطالعات و فرمول بریزد که اگر معلومات خیلی فشار بیاورد، ذهن کند می شود 
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به طور کلی نقش معلم : ا در راه مطالعات و تحقیقات در تفکر انتقادی سپری کرده، معتقد استریچارد پل که عمری ر(.  3929

 :در آموزش تفکر انتقادی به این شرح خالصه می شود

 .او تکالیف و سواالت بزرگ و گسترده را به اجزای کوچک و خرد تبدیل می کند -3

 .ا توسط شاگردان با ارزش تلقی می شودمتون غنی و پر معنایی ارائه می کند که یادگیری آنه -7

 .با پرسش کمک می کند تا ابهام در تفکر شاگردان برطرف گردد -9

 .سواالتی را مطرح می کند که برانگیزننده آنان باشد -9

. همه چیز را همگان دانند. گوش کردن به نظر دیگران و ارزیابی آنها، یکی از بهترین راههای رسیدن به تفکر انتقادی است

زیرا تا این کار . در مقابل ایده های دیگران و نظرات مخالف انعطاف پذیر باشید. جواب یک سوال فقط در انحصار یک نفر نیست

فیلمهای جدید . کتابهای جدید بخوانید. به جاهای جدید بروید. را نکنید نمی توانید عقاید سفت و سخت خودتان را تغییر دهید

در همه این کارها یک چیز با ارزش نهفته است؛ گوش دادن به یک نفر دیگر . ید آشنا شویدبا مکتبهای فکری جد. ببینید

(Allen, 2004.) 

 پیشینه تحقیقات

توجه به تفکر انتقادی، پژوهش درباره آن و عالقه به توسعه توانایی های تفکر انتقادی در محافل آموزشی پدیده جدیدی نیست 

پژوهشهای انجام شده در خصوص تفکر انتقادی دانش آموزان و (. 7: 3989مایرز، )گردد  و منشاء آن به مکتب افالطون بر می

دانشجویان بارها نشان داده است که مهارتهای عملکردی و فرایندی سطح باال در فراگیران ایرانی در مقایسه با یادگیرندگان 

تی در کشورهای دیگر و همچنین در کشور خودمان در این زمینه تحقیقا: (. 3921کیامنش و نوری، )سایر کشورها کمتر است 

به عبارت دیگر بررسی پژوهش ها و تحقیقات انجام گرفته در خصوص تفکر انتقادی به منظور شناخت . انجام گرفته است

ام بنابراین در این قسمت به بررسی چند نمونه از تحقیقات انج. متغیرهای موثر بوده و از اهمیت قابل توجهی برخوردار است

 :گرفته در زمینه موضوع مورد مطالعه مان می پردازیم

در پژوهش خود نشان دادند که نمرات مهارتهای تفکر انتقادی در دانشجویان پزشکی مطلوب نبوده، ( 3943)تاشی و دیگران 

ود ضمن تایید در پژوهش خ( 3940)همچنین خندقی و پاکدمهر . برنامه ریزی آموزشی برای توسعه آن باید در نظر گرفته شود

رابطه معنادار بین تفکر انتقادی و سالمت روان تاکید می کنند که بهبود فرایند تفکر انتقادی دانشجویان به ارتقای سالمت 

دریافتند که اختالف معنی داری بین نمرات تفکر ( 3940)در یک مطالعه دیگر حریری و باقری نژاد . روان آنان منجر می شود

به عالوه رابطه معناداری را بین تفکر انتقادی با متغیرهای . بر حسب گروه های جنسیتی وجود نداردانتقادی و ابعاد آن 

از مهمترین یافته های امینی و فضلی نژاد می توان به این . جمعیت شناختی، مقطع تحصیلی و رشته تحصیلی گزارش کردند

بخشکار . نتقادی بین دانشجویان مذکر و مؤنث وجود نداردنکته اشاره کرد که اختالف معناداری در تمام مؤلفه های تفکر ا

از سویی دیگر . عنوان کرد که میانگین تفکر انتقادی دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی در سطح ضعیفی قرار دارد( 3984)

و سطح  مشخص کردند که کرد که رابطه معنی داری بین زبان مادری( 3988)جمشیدیان قلعه سفیدی و خمیجانی فراهانی 

. تفکر انتقادی وجود دارد، اما رابطه ای میان سن و جنسیت از یک سو و سطوح تفکر انتقادی از سوی دیگر وجود ندارد

در آن به نقد و بررسی مبانی فلسفی الگوی آموزش تفکر انتقادی لیپمن ( 3980)مهمترین یافته تحقیق دیگری که جهانی 

پس معلمان و مجریان با . منحصراً از طریق فرایندهای پژوهشی ممکن می شود پرداخته این است که آموزش تفکر انتقادی

 (erns& monroe, 2006)تحقیق . عنایت به این نکته باید به پرورش روح پژوهشگر و رشد قوه تفکر دانش آموزان بپردازند

می شود، در ایجاد تمایل و گرایش به هم نشان داد که فضا و محیط یادگیری عالوه بر آنکه موجب رشد مهارتهای تفکر انتقادی 
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در پژوهش تجربی خود به آموزش تفکر انتقادی دانشجویان پرداخته و  گزارش کرده است ( lewittes, 2007). آن موثر است

می  ننشجویادا دینتقاا تفکر شدر به پاسخ و پرسش و گو و گفت و مثل بحث هیوگر و کتیرمشا یشهارو از دهستفاا که

موید تاثیر چشمگیر توجه شیوه های مشارکتی تدریس در رشد و  (macconnell& et, 2005)ین پژوهش همچن. انجامد

محققان مذکور بر این نکته تاکید می کنند که تعامل میان دانشجویان موجب . ارتقای مهارتهای تفکر انتقادی دانشجویان است

ژوهش خود پیرامون میزان کسب مهارتهای تفکر انتقادی در پ (king& shell, 2002). افزایش قدرت استنباط آنان می شود

درصد از برنامه های دوره کارشناسی نیاز تفکر انتقادی را برآورده  70فراگیران در دوره کارشناسی اظهار داشتند که تنها 

ران را در ساخته است و این در صورتی است که آنها عدم شایستگی کافی در تفکر انتقادی، قضاوت و تصمیم گیری فراگی

 . پژوهش خود نشان دادند

 تحقیقهدف اصلی 

 . هدف اصلی تحقیق شناسایی میزان تفکر انتقادی دانش آموزان سال چهارم دبیرستان شهر گرگان می باشد

 اهداف فرعی تحقیق

 :داینممی پژوهش اهداف فرعی ذیل را تعقیب این 

 هارمشناسایی میزان مهارت تحلیل در میان دانش آموزان سال چ -3

 شناسایی میزان مهارت استنباط در میان دانش آموزان سال چهارم -7

 شناسایی میزان مهارت ارزشیابی در میان دانش آموزان سال چهارم -9

 شناسایی میزان مهارت استدالل استقرایی در میان دانش آموزان سال چهارم -9

 ال چهارمشناسایی میزان مهارت استدالل قیاسی در میان دانش آموزان س -5

 شناسایی میزان تغییرات تفکر انتقادی و مولفه های آن بر حسب جنسیت -1

 شناسایی میزان تغییرات تفکر انتقادی و مولفه های آن بر حسب رشته تحصیلی -2

 شناسایی میزان تغییرات تفکر انتقادی و مولفه های آن بر حسب طبقه اجتماعی -8

 تفکر انتقادی در میان دانش آموزان سال چهارم دبیرستانارائه راهکارهایی جهت بهبود وضعیت  -4

 سواالت تحقیق

بنابراین به سواالت تحقیق که در . از آنجایی که تحقیق از نوع توصیفی می باشد، لذا فرضیه ای برای تایید یا رد آن وجود ندارد

 .سطور ذیل مطرح می شوند، پاسخ داده می شود

 ش آموزان چقدر است؟میزان تفکر انتقادی در بین دان -3

 میزان مهارت تحلیل در بین دانش آموزان چقدر است؟  -7

 میزان مهارت استنباط در بین دانش آموزان چقدر است؟  -9
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 میزان مهارت ارزشیابی در بین دانش آموزان چقدر است؟  -9

 میزان مهارت استدالل قیاسی در بین دانش آموزان چقدر است؟  -5

 ل استقرایی در بین دانش آموزان چقدر است؟میزان مهارت استدال -1

 آیا تفکر انتقادی و مولفه های آن بر حسب جنسیت تغییر می پذیرد؟ -2

 آیا تفکر انتقادی و مولفه های آن در دانش آموزان بر حسب رشته تحصیلی تغییر می پذیرد؟ -8

 آیا تفکر انتقادی و مولفه های آن در دانش آموزان بر حسب طبقه اجتماعی تغییر می پذیرد؟ -4

 چه راهکارهایی به منظور بهبود وضعیت تفکر انتقادی دانش آموزان می توان ارائه نمود؟ -30

 روش تحقیق 

شد که به منظور بررسی سطح مهارتهای این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی و روش بکار رفته در این مطالعه پیمایشی می با

تعداد کل دانش . انجام شده است 49-49تفکر انتقادی در میان دانش آموزان سال چهارم دبیرستان شهر گرگان در سال 

نفر بر مبنای فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه به روش تصادفی خوشه ای  989نفر بود که از این تعداد  7422آموزان 

این آزمون . استفاده می شود« ب»برای شناسایی و بررسی تفکر انتقادی از آزمون تفکر انتقادی کالفرنیا فرم . انتخاب شدند

آزمودنیها برای هر . سوال چند گزینه ای است که برای ارزشیابی در سطوح دبیرستان و بعد از آن طراحی شده است 99شامل 

برای هر پاسخ صحیح یک . اساس قضاوتشان بهترین پاسخ است، انتخاب کنندسوال باید از میان گزینه ها، یک گزینه را که بر 

بعد مهارتهای شناختی تفکر  5آزمون مذکور در . می باشد 99حداقل نمره صفر و حداکثر آن . نمره به آزمودنیها تعلق می گیرد

سوال بوده که برخی از  4و تحلیل سوال  33سوال، استنباط  39سوال، استقراء  31سوال، قیاس  39انتقادی شامل ارزشیابی 

برای تعیین نمرات پرسشنامه جهت هر جواب صحیح یک نمره صحیح لحاظ می . سواالت مربوط به چند مهارت می باشند

در صورتی که غیر از گزینه صحیح و یا بیش از یک . مجموع جوابهای صحیح، نمره نهایی تفکر انتقادی را تشکیل می دهد. شود

. ده باشد، یا اصالً گزینه ای انتخاب نشده باشد، جواب غلط محسوب می شود و نمره ای به آن تعلق نمی گیردگزینه انتخاب ش

همچنین جهت . گزارش کرده اند 17/0ترجمه شد و اعتبار آن را ( 3987)این آزمون برای اولین بار توسط خلیلی و سلیمانی 

، ارزشیابی (=13/0r)که نتایج نشان داد خرده آزمونهای تحلیل پایایی این آزمون از روش همبستگی درونی استفاده شد 

(23/0r=) استنباط ،(11/0r=) استقراء ،(29/0=r) قیاس ،(29/0=r ) که با نمره کل آزمون از همبستگی مثبت و باالیی

 17/0دسون کودر ریچار 70همچنین به منظور همبستگی تک تک سواالت با نمره کل آزمون از فرم شماره . برخوردار است

در این آزمون ابتدا پژوهشگر پس از انجام هماهنگی های الزم با مدیران (. 3987خلیلی و سلیمانی، )استفاده شده است 

قبل از توزیع . مدارس به مرکز پیش دانشگاهی مورد مطالعه مراجعه کرده، ضمن معرفی خود اقدام به نمونه گیری کرد

سپس جهت رعایت اصول اخالقی پژوهش، . سشنامه برای نمونه ها تشریح گردیدپرسشنامه هئف مطالعه و نحوه تکمیل پر

اطالعات . پرسشنامه بدون مشخص بودن نام، در اختیار پاسخ دهندگان قرار گرفت و پس از تکمیل، اقدام به جمع آوری گردید

مورد  spss16ا استفاده از نرم افزار بدست آمده از طریق پرسشنامه کدگذاری و استخراج و پس از ورود داده ها به کامپیوتر ب

و در انتها به منظور توصیف داده ها از روشهای آمار توصیفی و استنباطی متناسب با سطح . پردازش و تحلیل قرار گرفتند

 . سنجش متغیرها استفاده می شود

  یافته ها

 یافته های توصیفی -الف

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

. درصد مرد بوده اند 8/95درصد زن و  7/59انش آموز مورد بررسی، نفر د 989یافته های این پژوهش نشان داد که از مجموع 

درصد نمونه های انتخابی را دانش آموزان رشته تحصیلی علوم تجربی تشکیل داده و اکثریت آنها خود را متعلق به  53حدود 

 .کس می شودطبقه اجتماعی متوسط معرفی کرده اند که در جدول ذیل مقادیر مربوط به متغیرهای زمینه ای منع

 مقادیر مربوط به متغیرهای زمینه ای: 1جدول شماره 

 مقادیر گزینه ها متغیر

 جنسیت
 درصد 7/59 زن

 درصد 8/95 مرد

 رشته تحصیلی

 درصد 3/31 ریاضی و فیزیک

 درصد 9/50 علوم تجربی

 درصد 1/99 علوم انسانی

 طبقه اجتماعی

 درصد 7/3 خیلی پایین

 درصد 5/1 پایین

 درصد 2/24 وسطمت

 درصد 4/31 باال

 درصد 9/9 خیلی باال

 

 ش آموزانندا دینتقاا تفکر ضعیتو

دانش آموزان بر اساس مولفه های پنج گانه تحلیل، استنباط، ارزشیابی، استدالل  دینتقاا تفکر ضعیتو ابتدا قسمتین ا در

ین و انحراف معیار نمرات دانش آموزان در مولفه های میانگ 7در جدول شماره . قیاسی و استدالل استقرایی بررسی شده است

 .تفکر انتقادی و نیز کل آزمون نشان داده شده است

 بررسی یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای اصلی: 2جدول شماره 

 انحراف معیار میانگین متغیر

 85/5 99از  93/31 تفکر انتقادی

 99/3 4از  48/3 تحلیل

 55/3 33از  55/7 استنباط

 29/3 39از  01/9 ارزشیابی

 84/3 31از  85/9 قیاس

 89/3 39از  89/9 استقراء

همانطور که مالحظه می شود میزان تفکر انتقادی دانش آموزان سال چهارم دبیرستان شهر گرگان مورد بررسی قرار گرفت که 

 .است 99از  93/31نتایج حاکی از آن است که نمره تفکر انتقادی جامعه مورد پژوهش 

بررسی بعد . به دنبال بررسی انجام شده در سطح نمره تفکر انتقادی، هر یک از ابعاد این عامل نیز مورد سنجش قرار گرفت

( 0-4)بوده است و دامنه کسب نمره برای این بعد  48/3مهارت تحلیل نشان می دهد که میانگین نمره بدست آمده برابر با 

. است 55/7میانگین بدست آمده برای نمره استنباط برابر با . کمتر است 5/9ن از حد میانی است که در این مورد سطح میانگی

فاصله  5/5می باشد که میانگین کسب شده در این حیطه نیز با مقدار میانی ( 0-33)دامنه کسب نمره برای این بعد از تفکر 
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است که میانگین کسب شده با مقدار ( 0-39)این بعد دامنه کسب نمره برای . می باشد 01/9میانگین نمره ارزشیابی . دارد

دامنه کسب . می باشد 85/9در بررسی بعد استدالل قیاسی مالحظه می شود که میانگین نمره برابر با . فاصله دارد 2میانی 

آخرین بعد میانگین . گزارش شده است 8است که در این مورد نیز سطح نمره کمتر از حد میانی ( 0-31)نمره برای این بعد 

می باشد که دامنه کسب نمره برای  89/9تفکر انتقادی یعنی استدالل استقرایی نشان داد که میانگین نمره بدست آمده برابر با 

بر اساس نتایج فوق می توان اظهار نمود که . کمتر است 2بوده که در این مورد نیز سطح نمره از حد میانی  0-39این حیطه 

تعلق  48/3و پایین نمره به خرده آزمون تحلیل با میانگین نمره  01/9به خرده آزمون ارزشیابی با نمره باالترین مهارت تفکر 

بیشترین نمره را در میان خرده  01/9ت ارزشیابی با میانگین نمره کسب شده رمقایسه نتایج فوق نشان می دهد که مها. دارد

کر است که با عنایت به پایین بودن میانگین تمامی حیطه های تفکر الزم به ذ. مقیاسهای تفکر انتقادی به خود اختصاص داد

 .انتقادی از حد میانی می توان گفت مهارت دانش آموزان در ابعاد ذکر شده بسیار ضعیف و نیاز به تقویت و جبران دارد

 یافته های تحلیلی -ب

 میزان تفکر انتقادی و مولفه های آن بر حسب جنسیت تفاوت 

میانگین های دو گروه مستقل، تمایز پذیری میزان تفکر انتقادی و مولفه های آن را در میان دانش آموزان بر آزمون مقایسه 

 .جدول زیر نتایج محاسبات آماری را در این زمینه نشان می دهد. جنسیت مورد بررسی قرار می دهد

 نسیتمقایسه میانگین های تفکر انتقادی و مولفه های آن بر حسب ج: 3جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در سطح ( دختران و پسران)مستقل تحت برابری واریانس ها نشان داد که هیچ اختالف معناداری بین دو گروه  tآزمون 

به عبارت دیگر هر دو جنسیت به . به لحاظ میزان تفکر انتقادی و حیطه های زیر مجموعه آن وجود ندارد 05/0معناداری 

 .لحاظ میزان تفکر انتقادی در یک سطح قرار دارند

 گزینه ها

 مولفه ها
 میانگین تعداد

 انحراف

 معیار

 مقدار

 آزمون

 درجه

 آزادی

 سطح

 معناداری

 تحلیل
 99/3 49/3 708 زن

899/0- 987 944/0 
 99/3 05/7 321 مرد

 استنباط
 53/3 23/9 708 زن

394/3- 987 753/0 
 10/3 03/9 321 مرد

 ارزشیابی
 51/3 01/9 708 زن

072/0 987 428/0 
 47/3 01/9 321 مرد

 استدالل قیاسی
 22/3 80/9 708 زن

573/0- 987 109/0 
 09/7 40/9 321 مرد

 استدالل استقرایی
 24/3 23/9 708 زن

100/3- 987 330/0 
 82/3 03/9 321 مرد

 تفکر انتقادی
 55/5 44/35 708 زن

329/3- 987 793/0 
 34/1 14/31 321 مرد
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 میزان تفکر انتقادی و مولفه های آن بر حسب رشته تحصیلی تفاوت 

متغیر رشته تحصیلی یکی دیگر از متغیرهای مهم در تحقیق بوده که برای تعیین تمایزات مهارتهای تفکر انتقادی دانش آموزان 

متغیر رشته تحصیلی اسمی چند از آنجا که . مورد استفاده قرار می گیرد( ریاضی، تجربی و انسانی)در رشته های سه گانه 

( ANOVA)مقوله ای و تفکر انتقادی متغیری فاصله ایست، برای ارزیابی دانش آموزان نسبت به تفکر و و مولفه های از آزمون 

 .استفاده گردید که نتایج آن در جدول ذیل ارائه می گردد

 حسب رشته تحصیلیمقایسه میانگین های تفکر انتقادی و مولفه های آن بر : 4جدول شماره 

 گزینه ها

 مولفه ها
 انحراف معیار میانگین تعداد

 مقدار

 آزمون

 درجه

 آزادی

 سطح

 معناداری

 

 تحلیل

 575/3 998/7 17 ریاضی

791/9 989 

 

090/0 

 

 595/3 035/7 349 تجربی

 347/3 287/7 374 انسانی

 991/3 484/3 989 کل

 

 استنباط

 192/3 989/7 17 ریاضی

 

945/3 

 

989 

 

794/0 

 507/3 184/7 349 تجربی

 588/3 909/7 374 انسانی

 552/3 554/7 989 کل

 

 ارزشیابی

 809/3 982/9 17 ریاضی

 

404/7 

 

989 

 

05/0 

 174/3 395/9 349 تجربی

 893/3 240/9 374 انسانی

 291/3 015/9 989 کل

 

 استدالل قیاسی

 044/7 489/9 17 ریاضی

 

924/3 

 

989 

 

774/0 

 831/3 418/9 349 تجربی

 437/3 170/9 374 انسانی

 844/3 859/9 989 کل

 

 استدالل استقرایی

 847/3 313/9 17 ریاضی

 

477/7 

 

989 

 

05/0 

 214/3 498/9 349 تجربی

 820/3 550/9 374 انسانی

 899/3 894/9 989 کل

 

 تفکر انتقادی

 859/5 959/32 17 ریاضی

 

387/9 

 

989 

 

031/0 

 801/5 211/31 349 تجربی

 249/5 392/35 374 انسانی

 858/5 932/31 989 کل

مقایسه تفکر انتقادی و ابعاد آن بر حسب رشته تحصیلی نشان می دهد که بین سه گروه پاسخگویان رشته های ریاضی، تجربی 

به . به لحاظ میزان تفکر انتقادی وجود دارد 05/0باط و استدالل قیاسی تفاوت معناداری در سطح و انسانی به جز بعد استن

طوری که در تفکر انتقادی کل و ابعاد ارزشیابی، استدالل قیاسی و استدالل استقرایی، دانش آموزان رشته ریاضی با باالترین 

بی در مرتبه دوم و در نهایت پاسخگویان رشته انسانی با میانگین نمره کسب شده در جایگاه اول، پاسخگویان رشته تجر

در حالی که در دو بعد ابتدایی تفکر انتقادی یعنی مهارت تحلیل و استنباط . کمترین میانگین نمره در رتبه آخر قرار دارند
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بیش از دو گروه دیگر  به این صورت که در بعد اول، مهارت تحلیل دانش آموزان رشته های انسانی. شرایط به گونه دیگری است

در بعد . این در حالی است که پاسخگویان رشته تجربی و ریاضی در مراتب بعدی قرار می گیرند. است( ریاضی و تجربی)

استنباط بیشترین میانگین در میان دانش آموزان تجربی مشاهده می شود، در حالی که مالحظه می شود این مهارت در دانش 

برای اینکه بدانیم اختالف میزان تفکر انتقادی سه گروه مورد . ر از دو گروه تجربی و ریاضی استآموزان رشته انسانی کمت

مطالعه در رشته های مذکور چگونه است از آزمون تعقیبی شفه استفاده می نماییم که در جدول ذیل نتایج آن منعکس می 

 .شود

 آزمون شفه:5جدول شماره 

 درصد 45سطح اطمینان  تعداد رشته تحصیلی

 959/32 17 ریاضی

 211/31 349 تجربی

 392/35 374 انسانی

 218/0= سطح معناداری 

همچنین نتایج تعقیبی شفه برای اختالف میزان تفکر انتقادی در رشته های مختلف نشان داد که پاسخگویان رشته ریاضی با 

به ترتیب در رتبه  392/35انی با میانگین نمره و پاسخگویان رشته انس 211/31، رشته تجربی با میانگین 959/32میانگین 

دلیل پایین بودن . بنابراین مهارتهای تفکر انتقادی دانش آموزان ریاضی بهتر از سایر رشته هاست. های اول تا سوم قرار دارند

وس این رشته اینکه محتوای در: میانگین نمرات تفکر انتقادی دانش آموزان رشته انسانی را می توان در عامل ذیل دانست

 .بیشتر در سطح دانش طراحی شده و این عامل باعث شده دانش آموزان بر محفوظات بیشتر تکیه کنند

 ولفه های آن بر حسب طبقه اجتماعیمیزان تفکر انتقادی و م تفاوت

 نتایج همبستگی تفکر انتقادی و مولفه های آن با طبقه اجتماعی: 4جدول شماره 

 نتیجه سطح معناداری مقدار آزمون نام آزمون متغیر وابسته متغیر مستقل

 رد 321/0 014/0 اسپیرمن تفکر انتقادی کل طبقه اجتماعی

 رد 487/0 003/0 اسپیرمن تحلیل طبقه اجتماعی

 رد 527/0 074/0 اسپیرمن استنباط طبقه اجتماعی

 رد 381/0 018/0 اسپیرمن ارزشیابی طبقه اجتماعی

 رد 987/0 091/0 اسپیرمن استدالل قیاسی طبقه اجتماعی

 رد 572/0 097/0 اسپیرمن استدالل استقرایی طبقه اجتماعی

اقتصادی  -مالحظه می شود بین متغیر تفکر انتقادی کل و مولفه های آن با طبقه اجتماعی 9همانطور که در جدول شماره 

اقتصادی افراد، تفکر  –ییر در طبقه اجتماعی بنابراین می توان گفت که با تغ. پاسخگویان هیچ رابطه معناداری مشاهده نشد

 .انتقادی آنان تغییر محسوسی نمی یابد

 نتیجه گیریبحث و 

بدست آمد و دانش  99از  93/31یافته های پژوهش نشان داد که مهارت تفکر انتقادی در دانش آموزان مقطع چهارم متوسطه 

در مطالعه ای در تایوان وضعیت تفکر ( 7008)هابین و دیگران . اندآموزان کمی کمتر از نیمی از نمره کل آزمون را کسب کرده 

طی یک مطالعه ( 7004)همچنین کیس نروس . گزارش کردند 99از  94/34انتقادی دانشجویان پرستاری را با میانگین نمره 
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تفکر انتقادی دانشجویان را داروسازی انجام شده بود، میانگین  9تا  3دیگر در دانشگاه کمپلل که بر روی دانشجویان ترم های 

همچنین در یک پژوهش انجام شده در داخل کشور، حریری و باقری نژاد تفکر انتقادی دانشجویان . عنوان کردند 99از  7/70

. توصیف کردند 79/30و در گروه  31/30دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی مازندران را در گروه زنان 

و در سطح  99از  53/1میانگین تفکر انتقادی دانش آموزان متوسطه پیش دانشگاهی را ( 3984)یگر بخشکار در پژوهشی د

خرده  5در خصوص مفهوم تفکر انتقادی طبق یافته های این پژوهش بیشترین میانگین در میان . ضعیفی ارزیابی کرده است

در صورتی که . اختصاص دارد 48/3به مهارت تحلیل با مقدار  و کمترین میانگین 015/9مقیاس تفکر انتقادی به ارزشیابی با 

باالترین نمره در حیطه استدالل قیاسی و کمترین نمره مربوط ( 3940)در پژوهش به عمل آمده توسط شیخ مونسی و دیگران 

تغیر نشان داد که در تحلیل ابعاد این م. به حیطه تحلیل بوه است که از این لحاظ بین نتایج این پژوهش همسویی وجود ندارد

نتایج این پژوهش با مطالعه . تفکر انتقادی دانش آموزان در همه ابعاد ضعیف است. همه ابعاد میانگین کمتر از حد متوسط بود

به نظر می رسد که . که نشان دهنده ضعف این مهارت در بین جامعه مورد بررسی بوده است همسو می باشد( 3984)بخشکار 

انش آموزان سال چهارم اگر چه متوسط نمره ای بیشتر از دانشجویان را کسب نموده اند ولی این میانگین از در مطالعه حاضر د

سلیمان در مطالعه خود به سطح پایین مهارتهای تفکر انتقادی . متوسط میانگین تفکر انتقادی در کشورهای خارجی کمتر است

 &suliman)ه نقص جدی دانش آموزان در تفکر انتقادی است اشاره کرده و نتیجه گرفته است که این امر نشان دهند

halibi, 2007) . در این رابطه نتایج پژوهش توماس حاکی از آن است که تعداد زیادی از معلمان آگاهی اندکی از مفهوم تفکر

مهارتهای تفکر  انتقادی و استانداردهای آن دارند که این امر موجب شده است در هنگام آموزش تالش الزم را در پرورش

دانشگاه خصوصی اعالم  78دانشگاه دولتی و  98پاول با بررسی  .(thomas, 1999) انتقادی دانش آموزان به عمل نیاورند

داشته است با وجود اینکه همه اساتید آموزش تفکر انتقادی را به عنوان یک هدف اصلی دانشگاه پذیرفته اند، ولی عده کمی از 

به نظر می رسد  (.Paul, 2000)و از مولفه های تشکیل دهنده آن بی خبر هستند . این مفهوم دارندآنها تعریف روشنی از 

زیرا از یک طرف مراکز آموزشی بر . علت این موضوع را می توان در نحوه تدریس و الگوهای مورد استفاده جستجو نمود

د صرف به عنوان سخنران و انتقال دهندگان اطالعات الگوهای آموزشی تنها به عنوان مخازن اطالعات و از سویی دیگر اساتی

باعث شده اند که دانش آموزان به جای استفاده مناسب و صحیح از مهارتهای تفکر انتقادی در موقعیتهای مختلف تنها به 

اری بین نتایج دیگر پژوهش نشان داد که هیچ اختالف معناد. خواندن کتب درسی و حفظ اطالعات و امتحان دادن اکتفا کنند

به . به لحاظ میزان تفکر انتقادی و حیطه های زیر مجموعه آن وجود ندارد 05/0دو گروه دختران و پسران در سطح معناداری 

در واقع به نظر می رسد تفکر انتقادی . عبارت دیگر هر دو جنسیت به لحاظ میزان تفکر انتقادی در یک سطح قرار داشتند

همچون جنسیت وابسته باشد، متاثر از عوامل محیطی و آموزشی است که ایجاد و روش آن  بیش از آنکه به ویژگیهای زیستی

، (3984)، امینی و فضلی (3940)نتایج این پژوهش با پژوهش های خندقی و پاکدمهر . را تسهیل و تسریع می کنند

فکر انتقادی دختران و پسران همسو مبنی بر نبود ارتباط معنادار بین ت( 3988)جمشیدیان قلعه سفیدی و خمیجانی فراهانی 

مقایسه تفکر انتقادی و ابعاد آن بر حسب رشته تحصیلی نشان داد که بین سه گروه پاسخگویان رشته های ریاضی، . می باشد

. به لحاظ میزان تفکر انتقادی وجود دارد 05/0تجربی و انسانی به جز بعد استنباط و استدالل قیاسی تفاوت معناداری در سطح 

و در نهایت اینکه نتایج همبستگی . همسو می باشد( 3940)ر این اساس نتایج این مطالعه با پژوهش حریری و باقری نژاد ب

تفکر انتقادی با طبقه اجتماعی حاکی از آن است که بین متغیر تفکر انتقادی کل و مولفه های آن با طبقه اجتماعی 

ین ترتیب که با تغییر در طبقه اجتماعی افراد، تفکر انتقادی آنها تغییر بد. پاسخگویان هیچ ارتباط معناداری مشاهده نشد

با توجه به مطالب مذکور در این پژوهش تالش شد تا وضعیت تفکر انتقادی و مهارتهای آن در میان دانش . محسوسی نمی یابد
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وضعیت موجود، بتوان زمینه ای را  آموزان سال چهارم مقطع متوسطه بررسی شود تا از این طریق ضمن ارائه تصویری روشن از

در مجموع با عنایت به محرز شدن تفاوت تفکر انتقادی . برای توجه دقیق تر برنامه ریزان آموزشی به این مقوله فراهم ساخت

قادی و نیز با توجه به پایین بودن میانگین نمرات مهارتهای تفکر انت( ریاضی، تجربی و انسانی)دانش آموزان رشته های سه گانه 

 : پاسخگویان رشته انسانی پیشنهاد می گردد

بسیاری از مباحث علوم انسانی در کشورمان به دلیل ماهیت تحلیلی بودن آن، گاه مطالبی حجیم و محتوای علمی کم  -3

ارزشی از آن حاصل می گردد؛ در مقابل رشد و توسعه سریع تکنولوژی هست که امروزه در مقابل این پیشرفت باورنکردنی 

پس با آموزش فن خالصه نویسی و اولویت . امتیاز نخست را در دنیا به نظریات نو، با کیفیت و با نتایج دقیق علمی می دهند

بندی و آشنایی محققان و دانش آموزان علوم انسانی با وضوح عینی مسائل که از خصوصیات تفکر انتقادی است، زمان رسیدگی 

 .بیشتر می کنیم به مفاهیم و اطالعات با اهمیت تر را

برای باال بردن سطح کیفی تفکر انتقادی، استادان نخست باید با بکارگیری منابع معتبر علمی و با شرکت در تعامالت فکری  -7

مباحث علمی همراه با سایر استادان علوم انسانی توانایی های قوی علمی را پرورش دهند و سپس دانش آموزان را با آموزش 

 .تقویت حل مسائل هنگام مواجه با آن آشنا کنند مهارتهایی در جهت

بنابراین . رشته های علوم انسانی بیشتر با مسائل عمومی و حساس جامعه سر و کار دارند: انجام پروژه های خارج از کالس -9

دانش آموزان  آموزش را باید از محیط بسته و بدون انگیزه کالس های درس به درون اجتماع و میان مردم برد و به این صورت

با درک مسائل اساسی واقعی جامعه شان سعی می کنند تا از توانمندی علمی خود در جهت حل مسائل بهره گیرند و 

بنبراین پروژه های خارج از کالس باعث پرورش . چهارچوبهای قالبی روابط و مناسبات کلیشه ای جامعه را از نزدیک نقد کنند

 .ه مسائل جامعه را فراتر از مطالب کتابها خواهند فهمیدذهنهایی باز و واقع گرا می شود ک

از آنجا که در رشته های علوم انسانی ما عوامل ایجاد انگیزه در استفاده از شیوه تفکر انتقادی مورد توجه قرار نمی گیرد و  -9

یعنی به . نی فراهم نیستدر کنار آن زمینه و بستر مناسب برای یادگیری چگونه اندیشیدن منتقدانه در مباحث علوم انسا

در نتیجه عامل اصلی . بسیاری از مباحث بنیادی این رشته ها با دیدی سطحی و بدون تحلیل استدالل های منطقی می نگرند

روش مناسب برای . که حاصل کاربرد روش تفکر انتقادی است و آن ایجاد عدم تعادل فکری در یادگیرندگان حاصل نمی شود

یجاد انگیزه اشتیاق در دانش آموزان برای شرکت در مباحث کالسی و بررسی و نقد مسائل با راهنمایی حل این مساله نخست ا

چرا که آموزش تفکر انتقادی در حوزه علوم انسانی به دلیل ذهنی بودن مفاهیم آن باید جنبه حمایت . استادان خود می باشند

آموزان برای کسب تفکر انتقادی بدون کمک صاحبنظران و نیز با  یعنی پرورش توانایی های دانش. اندیشه ای نیز داشته باشد

صرفاً ....توجه به عناصر پایه ای این روش یعنی انعطاف پذیری، جستجوی دالیل و شقوق مختلف حل مسائل، استنتاج کردن و 

عالقه، انگیزه، کنجکاوی،  در نتیجه باید. با گوش دادن به سخنرانی ها و خواند کتابهای درسی و امتحان دادن بدست نمی آید

روحیه علمی و فرهنگی تفکر را در دانشجویان رشته علوم انسانی بوجود آوریم و در حیطه وسیعتری دانش آموزان را با انواع 

دیدگاهها آشنا کرده، تا بتوانند بر اساس تجارب عینی و ذهنی که حاصل مطالعه عمیق و نقادی آنها از مسائل علوم انسانی 

 . ه تفکر انتقادی را در حوزه علوم انسانی تمام مدارس و دانشگاههای کشور نهادینه کنیماست، شیو
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