
 یاسمی قهیصد              آموزان دوره دوم متوسطه  در دانش یبه تفکر انتقاد شیگرا یبررس

137 

 

 

 6آموزان دوره دوم متوس ه بررسی گرایش به تفکر انتقادی در دانش

 2صدیقه یاسمی

 

 چکیده

لررذا، . یکرری از اهررداف مهررم و اصررلی تعلرریم و تربیررت تقویررت و پرررورش تفکررر انتقررادی اسررت

آمرروزان دوره دوم  پررژوهش حاضررر بررا هرردف بررسرری گرررایش برره تفکررر انتقررادی در دانررش   

روش پررژوهش حاضررر توصرریفی از نرروع پیمایشرری . متوسررطه اسررتان کرمانشرراه انجررام گردیررد

پسرر دوره دوم متوسررطه مرردارس شرراهد و   آمرروزان جامعرره آمرراری شرامل تمررامی دانررش . برود 

گیرررری  روش نمونررره. برررود 1050-59نمونررره شهرسرررتان کرمانشررراه در سرررال تحصررریلی  

آمروز بره چنرد مرحلره ای  تصرادفی       دانرش  203ای اسرت کره تعرداد     ای چنرد مرحلره   خوشه

ریکرتس    هرا از پرسشرنامه گررایش بره تفکرر انتقرادی       بره منظرور گرردآوری داده   . انتخاب شد

داد  نتررایج نشرران. بررود 72/3پایررایی آن برا اسررتفاده از آلفررای کرونبراخ   . سرتفاده شررد ا( 2330)

هرای آن   آمروزان جامعره آمراری، میرزان گررایش بره تفکرر انتقرادی و مولفره          که در بین دانش

آمرروزان در تفکررر  بررین عملکرررد دانررش . برراالتر از حررد متوسررط اسررت ( برره جررز بالنرردگی )

معنرراداری وجررود   ایرره و رشررته تحصرریلی تفرراوت هررای آن برره تفکیررک پ  انتقررادی و مولفرره

ضریب همبسرتگی تحصریالت پردر برا مولفره تعهرد و برا گررایش بره تفکرر انتقرادی            . نداشت

همچنررین، رابطرره مثبررت و معنرراداری بررین تحصرریالت مررادر بررا مولفرره تعهررد   . معنررادار بررود

 . وجود داشت

 .متوسطه تفکر انتقادی، رشته تحصیلی، تحصیالت والدین، دوره دوم :گانواژکلید

                                                      
 1/9/59: تاریخ پذیرش مقاله     26/11/57: اریخ دریافت مقالهت  
 sedighe.yasemi68@gmail.com. یدانشگاه خوارزمی، دکتر یدانشجو 2
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 بیان مسئله

دوره آموزش متوسطه کره از مهرم تررین دوره هرای آموزشری اسرت، بره عنروان دوره گرذر از          

دوره ابترردایی و تفکررر عینرری و ورود برره مرحلرره تفکررر انتزاعرری و ورود برره بزرگسررالی دوره     

ه برا ورود بره مراکرز آمروزش عرالی یرا برازار کرار و بره          مهمی از زندگی همه انسان هاسرت کر  

علیرررور، سرریف نراقرری، نررادری و   )عهررده گرررفتن مسررئولیت هررای بررزر، همررراه اسررت     

ای کرره دانررش آمرروزان بایررد در  هررای فکررری ارزنررده یکرری از توانررایی (.b1052شررریعتمداری، 

هرای مختلفری   هرا، اندیشره هرا و اعتقاد    هرا، خوانرده   مدارس کسب کنند این است کره شرنیده  

برررو مرری شرروند ارزشرریابی کننررد و دربرراره آنهررا تصررمیم هررای   هررا رو را کرره در زنرردگی بررا آن

( 2313)اگررن و کاوچرراو . نررام دارد  1ایررن توانررایی ارزنررده تفکررر انتقررادی . منطقرری بگیرررد

ایررن روزهررا تفکررر انتقررادی برره  "انررد دربراره اهمیررت تفکررر انتقررادی در دنیررای امررروزی گفترره 

اسرت، زیررا مرا همرواره برا مقردار زیرادی اطالعرات          ی مرورد توجره قررار گرفتره    طور فزاینده ا

هررا را  کننررده، تبلیغررات تجرراری و سررایر انررواع تبلیغررات روبرررو مرری شررویم کرره بایررد آن گمررراه

 (.271: 1051سیف، ) "سبک و سنگین کنیم و سره را از ناسره جدا سازیم

مرروارد مختلفرری اشرراره شررده در اهمیررت پرررورش تفکررر انتقررادی در دانررش آمرروزان، برره 

اسررت ولرری شرراید از مهررم ترررین آنهررا ایررن باشررد کرره آن یررک حررامی معتبررر و محکررم برررای 

اجرررای فراینررد حررل مسرراله اسررت، برره گونرره ای کرره اگررر ایررن تفکررر ترردریس نشررود دانررش  

عرالوه برر ایرن پررورش تفکرر انتقرادی زمینره        . آموزان بره درو و فهرم مناسرب نمری رسرند     

سررتجوگر، مطلررع، دارای تفکررر برراز، انعطرراف پررذیر و دور از تعصرربات سرراز پرررورش افرررادی ج

کسررانی کرره مرری تواننررد شررهروندان مفیررد برررای اجرررای دموکراسرری در . شخصرری مرری شررود

در جامعرره ای کرره سیسررتم  (. 1051برره نقررل از رضررایی،   1503منگررال، )جامعرره باشررند  

تفکرر آنهرا را مرنعکس    تعلیم و تربیرت آن بردون بحرث و انتقراد امرور را مری پرذیرد و بردون         

می کند خطر پدید آمدن انسان هرای فاقرد تروان و نیرروی تفکرر در جامعره زیراد مری باشرد          

ضررمن (  2312)2اوالس، کوکرراو و کاراباکرراو (. 1095رضررویان شرراد و سررلطان القرایرری،  )

تاکید بر ضرورت ایرن شریوه ی  تفکرر، در مطالعره خرود نشران دادنرد کره نوجوانرانی  کره از           

                                                      
1 . Critical thinking 
2 . Ulas, Kocak  & Karabacak 
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یرک فکررری اسرتفاده مری کننررد دارای دیردگاه هرای عیمررق و واضرن هسررتند و در       ایرن  تاکت 

 1559) 1بره زعرم پرل   .  ابعاد مختلرف تحصریلی ماننرد حرل مسرئله، عملکرردی براالتر دارنرد        

تفکرر انتقرادی مبنرای اساسری در آمروزش جهرت سرازگاری برا         ( 2313، 2به نقرل از مکگیرور  

 . د از آن استو بع 21نیازهای شخصی، اجتماعی و حرفه ای قرن 

 و آموزشری  هرای  نظرام  اهرداف  در تفکرر  مسرالة  بره  توجره  تأکیرد و  رغرم  متأسرفانه علری  

 در آمروزان  دانرش  تشرویق  بررای  عمرل  در آموزشری،  مجریران  و متصردیان  ادعاهای مسئوالن،

 از کره حراکی   اظهراراتی  وجرود  برا  نیرز  معلمران  .نردارد  وجرود  کافی انگیزة و اراده تفکر جهت

 کنرد، همرراه مری   بره  بهترر  و بیشرتر  آمروزش  بررای  را راه تفکرر  کره  اسرت  فرض این پذیرفتن

 را زمینره  انضرباطی،  خشرک  محریط  ایجراد  و حقرایق  حرذف  و قرالبی  هرای  شریوه  برا  همرواره 

 انرد کررده  فرامروش  را نکتره  ایرن  آنران . کننرد مری  فرراهم  درسری  اطالعرات  کردن برای حفظ

 برا  نرامرتبط  و مررتبط  اطالعرات  از آمروز دانرش  ذهرن  انباشرتن  و کرردن مطالرب   حفرظ  کره 

 بررای . شرود مری  افرراد  هرای قابلیرت  و امکانرات  هرا،  رفرتن هزینره   هردر  به سبب واقعی زندگی

 در تفکرر  و جامعره  دربراره  قضراوت  هرای  بایرد شریوه   باشریم،  داشرته  تالشگر و پویا نسلی آنکه

نامناسرب  برا توجره بره     (.67: 1050شرعبانی،  )بیاموزنرد   را دیگرران  و خرویش  زنردگی  مرورد 

؛ 1557، 0؛ پررائول1555، 0ترروی)بررودن وضررعیت تفکررر انتقررادی دانررش آمرروزان و دانشررجویان 

بررره نقرررل از هاشرررمی و  1079؛ و شرررعبانی، 1093؛ عباسررری، 1090بهمنررری و همکررراران، 

و اهمیررت و ضرررورت تفکررر انتقررادی، پررژوهش حاضررر بررا  هرردف بررسرری  ( 1051همکرراران، 

ان دوره دوم متوسررطه  اسررتان کرمانشرراه صررورت آمرروز گرررایش برره تفکررر انتقررادی در دانررش

 .گرفته است

 مفهوم و اهمیت تفکر انتقادی

تفکررر انتقررادی، تفکررری اسررت مسررتدل و منطقرری در جهررت بررسرری و تجدیرردنظر در    

عقاید، نظرات، اعمرال، و تصرمیم گیرری دربرارة آنهرا برر مبنرای دالیرل و شرواهد مؤیرد آنهرا            

                                                      
1 .  Paul 
2 . McGuire 
3 . Tsui 
4 . Paul 
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 1لیرررمن(. 159: 1093هاشررمیان نررژاد،  )سررت و نتررایج درسررت و منطقرری کرره پیامررد آنها  

هرای اساسری مبتنری برر      دانرد کره دارای ویژگری    تفکر انتقادی را نروعی از تفکرر مری   ( 2330)

بیرران ( 1596) 2چررانس .کننررده نسرربت برره مررتن یررا زمینرره آن اسررت مررالو و خررود اصررالح

رات، کنرد تفکرر انتقرادی یعنری تحلیرل حقرایق، خلرق و سرازماندهی عقایرد، دفراع از نظر            می

برره اعتقرراد گالسرررو  . هررا و حررل مسررئله اسررت  مقایسرره کررردن، اسررتنتاج، ارزشرریابی بحررث 

واتسررون، مهررارت هررای تفکررر انتقررادی، شررامل خرررده مقیرراس هررای بازشناسرری مسررئله،      

توانایی انتخاب اطالعات مناسرب بررای حرل مسرئله، توانرایی در نظرر گررفتن شررایط خراص          

اطالعررات مرررتبط و توجیرره اعتبررار نتررایج   و معمررولی و انتخرراب، طراحرری و فرضرریه سررازی 

بدسررت آوردن ایررن مهررارت هررا، بررا اسررتفاده از روش هررا و رویکردهررایی کرره امکرران   . اسررت

مشررارکت فعاالنرره  برره دانررش آمرروزان در فعالیررت هررای یررادگیری را مرری دهررد، امکرران پررذیر 

ت تفکررر انتقررادی عمرردتاً روش تفکررر و تحلیررل مسررائلی اسرر (. 95: 2335، 0کررالیزکن)اسررت 

تفکررر انتقررادی را نیررز، برره . دهنررد کرره اسرراس تصررمیم گیررری و حررل مسررئله را تشررکیل مرری

عنوان فرایند ارزیابی و تفسریر خروب اطالعرات موجرود، قبرل از تصرمیم گیرری هرای نهرایی          

تفکرر انتقرادی همرواره هدفمنرد و سرازمان دهری شرده        . و آغاز عمل به مسرائل تعریرف کررد   

ارزیررابی منبررع و ترتیررب راه حررل هررای احتمررالی و  برروده و مسررائلی نظیررر شررناخت مسررئله،

داشررتن مهررارت هررای تفکررر انتقررادی برره   (.60: 2332، 0اوزر)جررایگزین را در بررر مرری گیرررد 

، 9کورکمرراز و وی یسررل)شررود  عنرروان شرراخص مهررم در آمرروزش کیفرری در نظرگرفترره مرری  

آن بایسررتی بخررش . آمرروزش تفکررر انتقررادی برره صررورت مجررزا مرروثر نیسررت   (. 23: 2335

؛ 1595، 7؛ رولنررد دان1553، 6اسررمیث)امع و کلرری برنامرره درسرری کررالس درس باشررد   جرر

 (. 1599، 9کار

                                                      
1 . Lipman 
2 . Chance 
3 . calıskan 
4 . Ozer 
5 . Korkmaz & ve Yesil 
6 . Smith 
7 . Rawland- Dunn 
8 . Carr 
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اگر افراد جامعه بخواهنرد زنردگی، کرار و عملکررد مرؤثری داشرته باشرند، توانرایی تفکرر          

رشرد تفکرر انتقرادی بررای یادگیرنردة فعلری       . به صرورت انتقرادی بررای آنهرا ضرروری اسرت      

زیررا بررای رویرارویی برا واقعیرت هرای پیچیرده و بره سررعت در           ضرورتی انکار ناپرذیر اسرت  

در ایررن زمرران دیگررر امکرران انتقررال تمررام اطالعررات برره  . حررال تغییررر کنررونی حیرراتی اسررت

یادگیرنرردگان در مرردت زمرران کوترراه تحصرریل امکرران پررذیر نیسررت وحترری اگررر امکرران پررذیر 

ی آن، پرس از مردت   هم باشد برا توجره بره ماهیرت پویرای دانرش و تغییررات و پیشررفت هرا         

لرذا یادگیرنردگان بایرد در    . کوتاهی اطالعرات اکتسرابی کهنره شرده و قابرل اسرتفاده نیسرتند       

حرروزة تخصصرری خررود قرردرت تحلیررل، نقررد، بررسرری و ارزیررابی و در کررل تفکررر برره شرریوة    

هررای جدیررد تولیررد و  انتقررادی را داشررته باشررند تررا بتواننررد نظریرره پررردازی کننررد، اندیشرره  

ر طول زمران در علرم تخصصری خرود حفرظ کننرد کره ایرن مهرم برا تاکیرد            پویایی خود را د

آمروزش تفکرر انتقرادی بره انسران      . هرای تفکرر انتقرادی تحقرق مری یابرد       بر آمروزش مهرارت  

امروز و فردای جامعره ضررورتی انکرار ناپرذیر اسرت و از اساسری تررین مهرارت هرای زنردگی           

 (.1095به نقل از بخشکار،  1093کلینکه، )شود  محسوب می

 

 پیشینه پژوهش

در پررژوهش هررای متعررددی ارتبرراط تفکررر انتقررادی بررا متغیررر هررای دیگررری از جملرره    

؛ 1051؛ رضررایی، 1051؛ صررفری، یراسرردار و دربنرردی،   1053کریمرری آبرراده،  )جنسرریت 

؛ 1059؛ مسررلمی، قمرری و محمرردی،  1059؛ ضرررابیان، 1050خجسررته، معمررار، و کیررانرور،  

، رشرررررته (2310،  2، کالییرررررز، سرررررری و سرررررلیک  2333،  1راد،  بررررراکر و هررررروور 

؛ 1053؛ کریمرری آبرراده،   1053؛ خرردامرادی و همکرراران،  1095سررادات میررر،   )تحصرریلی

( 1059؛ ضرررررابیان، 1050؛ توتررررونچی، 1050، خجسررررته و همکرررراران، 1051رضررررایی، 

، (1099برخررورداری، )، سررن (1050خجسررته و همکرراران، )اجتمرراعی  -موقعیررت اقتصررادی

، (1051رضررایی، )، سررابقه ترردریس  (1051؛ امیرپررور، 1099برخررورداری، )س عررزت نفرر 

                                                      
1 . Rudd  & Baker & Hoover 
2 . Kolayis & Sari  & Celik 
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، پایررره تحصررریلی  (1059مسرررلمی و همکررراران،  )سرررالمت روان و پیشررررفت تحصررریلی  

صررورت گرفترره  ( 1050؛ شررهبازی و همکرراران،  1555،  2؛ مررک کررارثی 2313، 1درانرران)

 :ددر ذیل به برخی ازاین پژوهش ها و نتایج آن ها اشاره می شو. است

برره بررسرری ارتبرراط بررین تفکررر انتقررادی و سررواد       ( 1059)رضررایی و پوربایرامیرران  

نتررایج نشرران داد کرره . اطالعرراتی در دانشررجویان دانشررگاه علرروم پزشررکی اردبیررل پرداختنررد 

دانشررجویان در همرره پررنج اسررتاندارد سررواد اطالعرراتی و پررنج مهررارت تفکررر انتقررادی از       

و نمررره کسررب شررده توسررط دانشررجویان در ایررن   توانررایی و مهررارت الزم برخرروردار نبودنررد 

 9/00) 00از  70/11نمرره کرل تفکرر انتقرادی     . متغیرها برا حرد مطلروب فاصرله زیرادی دارد     

 . بود( درصد

برره بررسری رابطره تفکررر انتقرادی و سرواد اطالعرراتی در     ( 1050a)نیرا   اعظمری و صرالحی  

م پزشررکی تهررران دانشررجویان دانشررکده مرردیریت و اطررالع رسررانی پزشررکی دانشررگاه علررو   

یافترره هررا نشرران داد دانشررجویان مررورد بررسرری از نظررر تفکررر انتقررادی در سررطن  . پرداختنررد

 . پایینی قرار دارند

در پژوهشرری بررا عنرروان  بررسرری   ( 1050)شررهبازی، حیرردری، برراقری و پررور نظررری    

مهررارت تفکررر انتقررادی و مولفرره هررای آن در دانشررجویان پرسررتاری دریافتنررد کرره میررانگین  

کمترررین نمررره مربرروط برره   . اسررت 9/ 990±0/ 379تفکررر انتقررادی دانشررجویان   نمررره ی

و بیشررترین نمررره مربرروط برره دانشررجویان ترررم    ( 9/ 166±0/ 995)دانشررجویان ترررم دوم  

 39/3)اسررت کرره ایررن اخررتالف از نظررر آمرراری هررم معنررادار بررود ( 5/ 765±0/ 015)هشررتم 

p< .)یاسرری از میررانگین برراالتری برخرروردار هررای تفکررر انتقررادی، اسررتدالل ق از بررین زیرگررروه

بنرابراین، نتررایج ایرن مطالعرره، نشران دهنرده ی ضررعف ایرن مهررارت      (. 0/ 766±2/ 311)برود  

 . در دانشجویان پرستاری است

برره بررسرری مهررارت هررای  ( 1050)زاده و قائرردی حیرردری  برراقری، حسررن پررور، حسررن 

مهررارت هررای تفکررر : کرره نتررایج نشرران داد. تفکررر انتقررادی دانشررجویان پرسررتاری پرداختنررد

                                                      
1 . Drennan 
2 . McCarthy 
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برروده %( 9/02)درصررد  93انتقررادی در کررل دانشررجویان پرسررتاری سرره مقطررع کمتررر از     

اسررت و ارتبرراط معنرری داری بررین مقطررع تحصرریلی دانشررجویان و نمررره ی مهررارت هررای     

 .تفکرانتقادی و زیر مقیاس های آن وجود ندارد

شررد تفکررر  در پژوهشرری برره  مقایسرره ر ( 1050)فتحرری آذر، حسررینی اصررل و برردری   

انتقررادی، تفکررر خررالق و توانررایی تشررخیص غیررر منطقرری در نوجوانرران دختررر دوره متوسررطه 

هررای مررورد مطالعرره از نظررر مولفرره  نتررایج نشرران داد کرره بررین گررروه. شررهر تبریررز پرداختنررد

هررای تفکررر انتقررادی حقیقررت جررویی، تفکررر خررالق و انعطرراف پررذیری بررا توجرره برره دوره     

 .ارندتحصیلی تفاوت معنی دار وجود د

در پژوهشرری بررا عنرروان بررسرری مهررارت هررای تفکررر   ( 1050b)نیررا  و صررالحی  اعظمرری 

رسررانی پزشررکی دانشررگاه علرروم پزشررکی   انتقررادی دانشررجویان دانشررکده مرردیریت و اطررالع 

دریافتنررد کرره میررانگین نمررره تفکررر انتقررادی در بررین دانشررجویان     1052تهررران در سررال 

اسررت کرره از ایررن نظررر   7/ 07 ± 0/ 65پسررر  و در بررین دانشررجویان 7/ 62 ± 0/ 93دختررر 

بررین مقطررع تحصرریلی و نمررره تفکررر  . تفرراوت معنرراداری بررین دو جررنس مشرراهده نگردیررد  

در بررین  59/9برراالترین نمررره تفکررر انتقررادی بررا میررانگین  . انتقررادی رابطرره معنرراداری بررود 

همچنررین بررین نمررره تفکررر انتقررادی و . دانشررجویان مقطررع کارشناسرری ارشررد مشرراهده شررد

 .شته تحصیلی رابطه معنی داری وجود داشتر

درپژوهشررری برررا عنررروان همبسرررتگی تفکرررر ( 1050)قائررردی و طوقیررران چهارسررروقی 

انتقررادی بررا ویژگرری هررای شخصرریتی در دانشررجویان پرسررتاری دانشررگاه علرروم پزشررکی       

همچنرین  . تفکرر انتقرادی دانشرجویان در حرد رضرایت بخشری نیسرت       : اصفهان دریافتند کره 

 .ی با تفکر انتقادی همبستگی وجود نداردبین ویژگی شخصیت

پژوهشرری بررا هرردف تعیررین میررزان مهررارت هررا و گرررایش هررای تفکررر   ( 1051)رضررایی 

پررژوهش .. انتقررادی در دبیررران مقطررع متوسررطه در شهرسررتان مانرره و سررملقان انجررام دادنررد

نتررایج ایررن پررژوهش نشرران داد کرره بررین مهررارت تفکررر    . توصرریفی از نرروع پیمایشرری بررود 

با سابقه تردریس و جنسریت؛ و گررایش برا سرابقه تردریس، رابطره معنراداری وجرود          انتقادی 

 .دارد



 1056پاییز و زمستان ،7شماره ،مسودوره               در آموزش علوم تربیتی و مشاوره      پویش  فصلنامه 

110 

 

دبیرسرتانی   دانرش آمروزان   انتقرادی  تفکرر  برر  مروثر  عوامرل  بره بررسری  ( 1099)خاوری  

 انسررجام ذهنرری، پررژوهش انتظررارات ایررن در. پرداخررت 97-99سررال در مشررهد شررهر

 سرررمایه مدرسرره، امکانررات گفتگررو، عقالنیررت، معلررم، مدرسرره، تعهررد، درون اجتمرراعی

 مدرسره، پایگراه   نروع  جنسریت،  داشرتند و  تفکرر انتقرادی   برا  معنراداری  ای رابطره  فرهنگری، 

 .نداشتند انتقادی تفکر با معناداری رابطه ای اجتماعی

در پژوهشرری بررا عنرروان رابطرره بررین مهررارت هررای تفکررر انتقررادی و    ( 1095)بخشررکار 

دانشررگاهی شررهر همرردان در سررال تحصرریلی   سررالمت روانرری دانررش آمرروزان مقطررع پرریش 

 91/6دریافررت کرره میررانگین تفکررر انتقررادی دانررش آمرروزان دختررر دورة پرریش دانشررگاهی    

 .و در سطن خیلی ضعیفی قرار دارد 00از

در پژوهشری برا عنروان مقایسره میرزان بره کرارگیری تفکرر خرالق          ( 1095)سادات میرر  

ی ریاضرری و انسررانی متوسررطه در و انتقررادی در دانررش آمرروزان مونررت سررال سرروم رشررته هررا

شرهر تهرران دریافرت کره میرزان بره کرارگیری تفکرر انتقرادی در دانرش آمروزان             10منطقه 

ریاضی نسبت به دانرش آمروزان انسرانی براالتر بروده اسرت امرا در خررده مقیراس هرای ایرن            

آزمرون، دو گررروه دانرش آمرروزان تفراوت معنرراداری نداشرته و اثررر عامرل رشررته تحصریلی بررر       

 . گی، تعهد و خالقیت تفاوت معنادار نشان ندادبالند

در پژوهشرری بررا عنرروان موانررع تفکررر انتقررادی در برنامرره   ( 1099a)علیرررور و همکرراران 

( هرای  تحلیرل، ترکیرب، ارزشریابی و قضراوت     برا تاکیرد برر مهرارت    )درسی آموزش متوسرطه  

وانعی رو بره  مر  برا  متوسرطه  دوره در انتقرادی  تفکرر  به این نترایج دسرت یافتنرد کره پررورش     

ترکیرب،   مهرارت  تحلیرل،  و تجزیره  مهرارت  بره  تروجهی  کرم : از عبارتنرد  کره  رو اسرت 

 هردف، )درسری   برنامره  عناصرر  در تروجهی  کرم  ایرن  کره  بنردی جمرع  و قضراوت  ارزشریابی، 

 .است مشاهده قابل متوسطه دوره (ارزشیابی و تدریس روش محتوا،

برره بررسرری رابطرره تفکررر انتقررادی بررا متغیرهررای هرروش و خالقیررت     ( 1093)زارعرری  

در ایررن پررژوهش از روش همبسررتگی و تحلیررل واریررانس یکطرفرره اسررتفاده شررده   . پرداخررت

دهرد کره برین تفکرر انتقرادی برا هروش و         نتیجه بررسی فرضریات پرژوهش نشران مری    . است
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تحصرریالت والرردین و توانررایی   همچنررین بررین. آمرروزان رابطرره وجررود دارد  خالقیررت دانررش

 . داری وجود ندارد ی معنی آموزان رابطه تفکر انتقادی دانش

در مطالعرره ی خررود در کشررور ایرلنررد نشرران داد کرره میررزان گرررایش   ( 2313) 1درانرران

برره تفکررر انتقررادی در دانشررجویان کارشناسرری پرسررتاری ترررم آخررر برره طررور معنرری داری     

 . بیشتر از دانشجویان ورودی است

در پژوهشرری برره بررسرری رابطرره سرربک یررادگیری بررا زمینرره     ( 2333)د و همکرراران را

نترایج نشران داد برین جنسریت     . تفکر انتقرادی  در دانشرجویان دانشرگاه  فلوریردا پرداختنرد     

 . و تفکر انتقادی ارتباط معنی داری وجود ندارد

یرران در  مطالعات انجام شده در کشرور هرای مختلرف از جملره کشرور مرا بیرانگر ضرعف فراگ        

بررا توجرره برره مبررانی نظررری و نتررایج  . کسررب مهررارت هررای مربرروط برره تفکررر انتقررادی اسررت

پژوهش های انجام شده، ایرن پرژوهش برر آن اسرت میرزان گررایش بره تفکرر انتقرادی را در          

شررایان برره ذکررر اسررت . آمرروزان دوره دوم متوسررطه اسررتان کرمانشرراه مشررخص نمایررد دانررش

 :رح ذیل دنیال می کنداین پژوهش سه هدف دیگر را به ش

      تعیررین  تفرراوت گرررایش برره تفکررر انتقررادی و مولفرره هررای آن بررر حسررب پایرره

 تحصیلی در دانش آموزان

     تعیررین  تفرراوت گرررایش برره تفکررر انتقررادی و مولفرره هررای آن بررر حسررب رشررته

 تحصیلی در دانش آموزان

 تعیررین رابطرره گرررایش برره تفکررر انتقررادی و مولفرره هررای آن  در دانررش آمرروزان بررا 

 تحصیالت والدین

 

 

 

 

                                                      
1 . Drennan 
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 فرضیه های پژوهش 

 هررای آن در بررین دانررش آمرروزان پسررر دوره دوم متوسررطه در   تفکررر انتقررادی و مولفرره

 . حد مطلوب است

 هررای آن برره  آمرروزان پسررر در گرررایش برره تفکررر انتقررادی و مولفرره بررین عملکرررد دانررش

 . تفکیک پایه تحصیلی تفاوت وجود دارد

            بین عملکرد دانرش آمروزان پسرر در گررایش بره تفکرر انتقرادی و مولفره هرای آن بره

 . تفکیک رشته تحصیلی تفاوت وجود دارد

    هرای آن برا تحصریالت والردین  دانرش آمروزان        بین گرایش به تفکرر انتقرادی و مولفره

 . پسر دوره دوم متوسطه رابطه وجود دارد

 

 روش 

ای  هررا، مطالعرره ز نظررر شریوه  گررردآوری داده پرژوهش حاضررر از نظررر هردف، کرراربردی و ا  

جامعرره آمرراری پررژوهش حاضررر را تمررامی دانررش آمرروزان پسررر . توصرریفی ر پیمایشرری اسررت  

-59دوره دوم متوسررطه مرردارس شرراهد و نمونرره شهرسررتان کرمانشرراه در سررال تحصرریلی    

گیررری چنررد  آمرروزان پسررر برره روش نمونرره نفررر از دانررش 203دهررد کرره تشررکیل مرری 1050

بردین صرورت در مرحلره اول یرک مدرسره شراهد و یرک مدرسره         . انتخراب شردند   1ای مرحله

سره کرالس تجربری و     )کرالس درس  6نمونه انتخراب شردند و در مرحلره دوم از هرر مدرسره      

 .ها در میان آن ها توزیع گردید انتخاب و پرسش نامه( سه کالس ریاضی

 

 ها ابزار گردآوری داده

ری جهررت تحلیررل و آزمررون پرسررش هررای پژوهشرری هررا از جامعرره آمررا آوری داده برررای جمررع

کرره یررک ابررزار خررود گزارشرری ( 2330، 2ریکررتس)از پرسشررنامه گرررایش برره تفکررر انتقررادی 

                                                      
1  Multi-stage sampling 
2 . Ricketts 
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سررواالت . سررنجد اسررتفاده شررده اسررت  اسررت و میررزان گرررایش برره تفکررر انتقررادی را مرری  

سرواالت مربروط بره مشخصرات جمعیرت      : پرسش نامه بره دو بخرش مجرزا تقسریم شرده انرد      

بره طرور کلری پرسرش نامره دارای      . سواالت مربوط بره گررایش بره تفکرر انتقرادی     شناختی و 

 0و تعهررد( عبررارت5) 2، بالنرردگی(عبررارت11) 1خالقیررت: گویرره و سرره زیررر مقیرراس    00

( 1553)ایررن پرسررش نامرره بررر اسرراس مقیرراس تفکررر انتقررادی فاسرریون  . اسررت( عبررارت10)

از شرردیداً )ای  هدرجرر 9آزمررودنی بایررد در یررک مقیرراس لیکرررت     . سرراخته شررده اسررت  

میرزان مخالفرت یرا موافقرت خرود را برا هریرک از عبرارات را         ( 9=تا شدیداً مروافقم  1=مخالفم

برره  00، 02، 03، 20، 15، 19، 2،12در ایررن پرسررش نامرره  گویرره هررای    . مشررخص کنررد 

 . شوند گذاری می صورت معکوس نمره

 

 روایی و پایایی پرسشنامه

امه کرره برررای سررنجش سررازه مررورد نظررر مررورد هررای پرسشررن ی گویرره از آن جررایی کرره همرره

استفاده قررار گرفتره اسرت، برر اسراس مطالعرات قبلری بروده و پرسرش نامره مرذکور توسرط             

تعرردادی از اسرراتید دانشررگاه مررورد بررسرری قرررار گرفترره و تاییررد شررده اسررت، لررذا از روایرری   

 .محتوایی قابل قبولی برخوردار است

آلفررای   .ضررریب آلفررای کرونبرراخ اسررت  ترررین آزمررون پایررایی سررازگاری درونرری   معمررول

برررای سررنجش پایررایی  . شررود کرونبرراخ  برررای سررواالت بررا طبقررات لیکرترری اسررتفاده مرری   

(. 72/3)پرسررش نامرره از روش آلفررای کرونبرراخ اسررتفاده شررده کرره مقرردار آن برابررر اسررت بررا  

 بره دلیرل اینکره ایرن پرژوهش     . بنابراین پرسش نامره  مرذکور از اعتبرار الزم برخروردار اسرت     

آمرروزان دوره  دوم متوسررطه اسررت،  برره دنبررال بررسرری گرررایش برره تفکررر انتقررادی در دانررش 

 tهرای توصریف و تحلیرل آمراری بره ویرژه روش        هرا بره طرور عمرده از روش      برای تحلیل داده

                                                      
1 . Innovativeness 
2 . Maturity 
3 . Engagement 
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دو نمونرره مسررتقل، تحلیررل واریررانس یررک راهرره و همبسررتگی پیرسررون      tتررک گروهرری،  

 .استفاده شده است

 

 ی پژوهشها یافته

ابترردا برره منظررور بررسرری نرمررال بررودن متغیرهررا از آزمررون آمرراری کلمرروگروف        در 

( < 39/3P)باتوجره بره سرطن معنراداری بره دسرت آمرده        . اسرتفاده گردیرد  ( k-s)اسرمیرنوف 

در . توزیررع مولفرره هررای خالقیررت، بالنرردگی، تعهررد و گرررایش برره تفکررر انتقررادی نرمررال بررود 

آمرراری متفرراوتی اسررتفاده شررده   ذیررل متناسررب بررا فرضرریه هررای پررژوهش از آزمررون هررای  

 . است

 

هوای آن در بوین دانوش آمووزان پسور       تفکر انتقادی و مولفوه : فرضیه  اول پژوهش

 .دوره دوم متوس ه در حد م لوب است

نترایج در  . ای اسرتفاده گردیرد   ترک نمونره   Tبه منظور آزمرودن ایرن فرضریه ازآزمرون آمراری      

 .گزارش شده است( 1)جدول 

دهررد میررانگین مولفرره هررای خالقیررت، بالنرردگی،  نشرران مرری( 1)جرردول همانگونره کرره نتررایج  

.  اسررت 70/0و  92/0، 33/0، 57/0تعهررد و گرررایش برره تفکررر انتقررادی برره ترتیررب برابررر      

در مولفرره بالنرردگی معنررادار    225در درجرره آزادی α = 39/3در سررطن  tچررون مقرردار  

. ن تجربری وجرود نردارد   بدین معنرا تفراوت معنراداری برین میرانگین نظرری و میرانگی       . نیست

در مولفرره هررای خالقیررت، تعهررد و  225در درجرره آزادی α = 39/3درسررطن   tامررا مقرردار

بردین معنرا تفراوت معنراداری برین میرانگین نظرری        . گرایش به تفکر انتقرادی معنرادار اسرت   

و میانگین تجربری وجرود دارد و برا توجره بره اینکره میرانگین تجربری برزر، ترر از میرانگین            

ترروان بیرران کرررد کرره وضررعیت خالقیررت، تعهررد و گرررایش برره تفکررر    لررذا مررینظررری اسررت 

 .انتقادی در دانش آموزان  پسر دوره دوم متوسطه در حد مطلوب است
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تک گروهی گرایش به تفکر انتقادی و مولفه های آن در دانش آموزان  tنتایج آزمون : 1جدول

 پسر دوره  دوم متوسطه

sig T df Test  value متغییر میانگین انحراف معیار 

 خالقیت 57/0 06/3 0 225 03/03 333/3

 بالندگی 33/0 09/3 0 225 39/3 509/3

 تعهد 92/0 02/3 0 225 09/25 333/3

333/3 30/06 225 0 01/3 70/0 
گرایش به 

 تفکر انتقادی

 

آموووزان پسوور در گوورایش بووه تفکوور  بووین عملکوورد دانووش: فرضوویه دوم پووژوهش

 . های آن به تفکیک پایه تحصیلی تفاوت وجود دارد انتقادی و مولفه

لروین   Fبرای آزمودن ایرن فرضریه ابتردا مفروضره همسرانی واریرانس برا اسرتفاده از آزمرون           

نترایج  ( < 39/3P)ه باتوجره بره سرطن معنراداری بره دسرت آمرد       . مرورد بررسری قررار گرفرت    

نشان داد مفروضه همسرانی واریرانس بررای متغیرر گررایش بره تفکرر انتقرادی و مولفره هرای           

بررای بررسری تفراوت میرانگین و انحرراف معیرار نمرره هرای تفکرر انتقرادی و           .  آن برقرار بود

هررای آن براسرراس پایرره تحصرریلی دوره متوسررطه از آزمررون تحلیررل واریررانس یررک      مولفرره

دهرد برین دانرش آمروزان پایره       نشران مری  ( 2)نترایج منردرج در جردول    . ه شرد اسرتفاد  1راهه

هررای دوم، سرروم و چهررارم دوره دوم متوسررطه در میررانگین نمررره کلرری گرررایش برره تفکررر     

 .انتقادی و مولفه های آن تفاوت معناداری وجود ندارد

 

                                                      
1 ANOVA 
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تفکیک پایه   مقایسه عملکرد دانش آموزان  پسر در تفکر انتقادی و مولفه های آن به: 2جدول

 تحصیلی

 میانگین تعداد آماره پایه مولفه
انحراف 

 معیار
df Ms F sig 

 خالقیت

 09/0 15/00 79 دوم

 99/0 96/02 79 سوم 39/3 93/2 53/05 2

 59/0 30/00 77 چهارم

 بالندگی

 00/0 10/03 79 دوم

 90/0 63/25 79 سوم 60/3 06/3 79/13 2

 07/9 02/03 77 چهارم

 تعهد

 99/9 96/05 79 دوم

 69/0 95/09 79 سوم 10/3 31/2 79/63 2

 91/9 66/93 77 چهارم

گرایش به 

تفکر 

 انتقادی

 33/11 95/120 79 دوم

 05/9 06/121 79 سوم 39/3 99/2 20/267 2

 57/13 32/129 77 چهارم

 

آمووزان پسور درگورایش بوه تفکور      بوین عملکورد دانوش    : فرضیه سووم پوژوهش  

 .انتقادی و مولفه های آن به تفکیک رشته تحصیلی تفاوت وجود دارد

برای مقایسره دانرش آمروزان دو گرروه رشرته تجربری و ریاضری دوره دوم متوسرطه از لحراظ          

دو نمونرره Tمیررانگین نمررره کلرری گرررایش برره تفکررر انتقررادی و مولفرره هررای آن از آزمررون    
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دهررد کرره بررین میررانگین   نشرران مرری( 0)ایج منرردرج در جرردول نترر. مسررتقل اسررتفاده شررد 

نمرات دانش آمروزان دو رشرته تجربری و ریاضری  در نمرره کلری گررایش بره تفکرر انتقرادی           

 .و مولفه های آن تفاوت معناداری وجود ندارد

 

مقایسه عملکرد دانش آموزان پسر در گرایش به تفکر انتقادی و مولفه های آن به . 0جدول

 رشته  تحصیلیتفکیک 

 df t sig انحراف معیار میانگین آماره مولفه

 خالقیت
 13/0 33/00 تجربی

229 90/1 36/3 
 65/0 52/02 ریاضی

 بالندگی
 52/0 36/03 تجربی

229 23/3 90/3 
 63/0 52/25 ریاضی

 تعهد
 61/9 13/93 تجربی

229 77/1 37/3 
 19/9 66/09 ریاضی

گرایش 

به تفکر 

 انتقادی

 93/13 17/120 تجربی

229 76/1 37/3 
 05/5 93/121 ریاضی

 

هووای آن بووا  بووین گوورایش بووه تفکوور انتقووادی و مولفووه: فرضوویه چهووارم پووژوهش

 . تحصیالت والدین  دانش آموزان پسر دوره دوم متوس ه راب ه وجود دارد

های همبسرتگی گررایش بره تفکرر انتقرادی و مولفره هرای آن برا تحصریالت والردین در           یافته

شرود، ضرریب    همران طرور کره در جردول مشراهده مری      . آورده شرده اسرت  ( 0)جدول شماره 
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و بررا گرررایش برره تفکررر انتقررادی     199/3همبسررتگی تحصرریالت پرردر بررا مولفرره تعهررد     

 .است 196/3لفه تعهد همچنین، ضریب همبستگی تحصیالت مادر با مو. است109/3

 

ماتریس ضریب همبستگی  گرایش به تفکر انتقادی و مولفه های آن  با  تحصیالت :  0جدول

 والدین

 گرایش به تفکر انتقادی تعهد بالندگی خالقیت 

 3/*109 3/*199 36/3 39/3 تحصیالت پدر

 129/3 3/*196 30/3 39/3 تحصیالت مادر

                                                                  31/3P<** 39/3وP<* 

 بحث و نتیجه گیری

آمروزان پسرر    در این پژوهش تالش گردیرد کره میرزان گررایش بره تفکرر انتقرادی در دانرش        

یافترره هررای حاصررل از پررژوهش حاضررر نشرران داد کرره    . دوره دوم متوسررطه مشررخص شررد 

تفکرر انتقرادی، مولفره هرای تعهرد و خالقیرت در دانرش آمروزان براالتر از          وضعیت گرایش به 

ی دسرتیابی دانرش آمروزان ایرن دوره بره ایرن مهرارت هرا          دهنرده  حد متوسط است که نشران 

 .است اما وضعیت مولفه بالندگی پایین تر از حد متوسط و در حد ضعیف است

( 1059)پوربایرامیران  نتایج بره دسرت آمرده در ایرن زمینره برا پرژوهش هرای رضرایی و          

مبنرری بررر ایررن اینکرره دانشررجویان در پررنج مهررارت تفکررر انتقررادی از توانررایی و مهررارت الزم  

کرره عملکرررد دانشررجویان از نظررر تفکررر   (1050a)نیررا   برخرروردار نیسررتند، اعظمرری و صررالحی

کرره تفکررر ( 1050)انتقررادی در سررطن پررایینی قرررار دارنررد، قائرردی و طوقیرران چهارسرروقی   

کرره میررانگین تفکررر ( 1095)دانشررجویان در حررد رضررایت بخشرری نیسررت، بخشررکار انتقررادی 

انتقررادی دانررش آمرروزان دختررر دورة پرریش دانشررگاهی در سررطن خیلرری ضررعیفی قرررار دارد،  

علررت ایررن ناهمسررو بررودن را مرری ترروان برره متفرراوت بررودن جامعرره آمرراری و . ناهمسررو اسررت

امعرره آمرراری را  در پررژوهش هررای قبلرری ج  . جنسرریت شرررکت کننرردگان اشرراره کرررد    
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دانشجویان و دانرش آمروزان دخترر تشرکیل داده انرد، امرا در پرژوهش حاضرر جامعره آمراری           

( 1050)امررا بررا نتررایج پررژوهش خجسررته و همکرراران . متشررکل از دانررش آمرروزان پسررر اسررت

درصرد از دانشرجویان دارای گررایش زیراد بره تفکرر        92/3که در پژوهش خرود نشران دادنرد    

 . می باشدانتقادی هستند، همسو 

از دیگر یافته هرای ایرن پرژوهش نبرود تفراوت معنری دار در عملکررد دانرش آمروزان در          

گرررایش برره تفکررر انتقررادی و مولفرره هررای بالنرردگی، تعهررد و خالقیررت برره تفکیررک رشررته    

بره عبرارتی دیگرر،    . برود ( دوم، سروم و چهرارم  )و پایره تحصریلی   ( ریاضی و تجربری )تحصیلی 

ی و تجربرری در گرررایش برره تفکررر انتقررادی تفرراوتی وجررود  بررین دانررش آمرروزان رشررته ریاضرر

همچنین، عملکررد دانرش آمروزان در تفکرر انتقرادی برا طری مراحرل آموزشری تغییرر           . ندارد

نکرده است بردین معنرا افرزایش قابرل مالحظره ای در میرزان تفکرر انتقرادی دانرش آمروزان           

ل ایررن امرر مرری  لرذا یکرری از دالیر  . سرال چهرارم نسرربت بره سررال دوم صرورت نگرفترره اسرت     

تواند عدم آموزش و توجره بره تفکرر انتقرادی در طرول سرال هرای تحصریلی مری باشرد کره            

دانشررجویان ( 2313)و درانرران ( 1555)1بررا پررژوهش هررای انجررام شررده توسررط مررک کررارثی 

سررال اخررر نسرربت برره دانشررجویان سررال اول در تفکررر انتقررادی نمررره برراالتری کسررب کرررده  

اخررتالف نمررره تفکررر انتقررادی در دانشررجویان ترررم دو  ( 1050)بودنررد، شررهبازی و همکرراران 

مولفره هرای تفکرر    ( 1050)و هشت رشرته پرسرتاری معنرادار اسرت، فتحری آذر و همکراران       

انتقررادی در دختررران دوره متوسررطه بررا توجرره برره دوره تحصرریلی تفرراوت معنرری دار وجررود   

نمررره  بررین مقطررع تحصرریلی، رشررته تحصرریلی و  ( 1050b)دارنررد، اعظمرری و صررالحی نیررا  

تفکر انتقادی رابطه معنری داری وجرود دارد همسرو نبروده و برا نترایج پرژوهش سرادات میرر          

کرره اثررر عامررل رشررته تحصرریلی بررر بالنرردگی، تعهررد و خالقیررت در دو گررروه دانررش   (1095)

بررین ( 1052)تفرراوت معنرراداری نداشررته اسررت، کریمرری آبرراده  ( ریاضرری و انسررانی)آمرروزان 

فکررر انتقررادی رابطرره ای نرردارد، خجسررته و همکرراران  رشررته ی تحصرریلی بررا نمررره سررطن ت 

بررین رشررته تحصرریلی و گرررایش برره تفکررر انتقررادی در دانشررجویان ارتبرراطی وجررود  ( 1050)

ارتبرراط معنرری داری بررین مقطررع تحصرریلی دانشررجویان  ( 1050)نرردارد، برراقری و همکرراران 

یان و و نمررره ی مهررارت هررای تفکرانتقررادی و زیررر مقیرراس هررای آن وجررود نرردارد، ضررراب    

                                                      
1 . McCarthy 
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بررین میررانگین گرررایش برره تفکررر انتقررادی دانشررجویان و رشررته هررای     ( 1059)همکرراران 

 . تحصیلی مختلف تفاوت معنی داری وجود ندارد،  همسو است

عالوه بر ایرن مرروری برر نترایج حاصرل از بسریاری از دانشرکده هرا و دانشرگاه هرا طبرق            

از % 07سررال تحصرریلی،  روش ارزیررابی یررادگیری دانشررگاهی نشرران داد کرره بعررد از چهررار    

دانشررجویان ارشررد در حرروزه ی مهررارت هررای تفکررر انتقررادی و نوشررتاری بهبررودی را نشرران  

 (. 2311، 1اروم و روکسا)ندادند 

در تبیررین یافترره پژوهشرری مربرروط برره نبررود اخررتالف در میررزان گرررایش برره تفکررر       

نررین انتقررادی و مولفرره هررای آن در دانررش آمرروزان سررال دوم، سرروم  چهررارم مرری ترروان چ   

اظهررار نمررود کرره کماکرران در مرردارس مررا از مترردهای ترردریس و یررادگیری سررنتی و معلررم   

محررور کرره در آن هررا برره سررطوح برراالی شررناختی ماننررد تفکررر خررالق، تفکررر انتقررادی، حررل  

توجرره ای نمرری شررود، اسررتفاده مرری شررود و تالشرری جهررت نهادینرره سررازی ایررن  ... مسررئله و

همچنررین در . س درس صررورت نمرری گیرررد امررور در برنامرره هررای آموزشرری، درسرری و کررال  

تبیین یافته مربوط به عردم تفراوت معنری دار در میرزان گررایش بره تفکرر انتقرادی و مولفره          

هررای آن در دانررش آمرروزان رشررته ریاضرری و تجربرری، مرری ترروان برره سرراختار نظررام آموزشرری 

کشور اشاره کررد کره در تمرامی رشرته هرای تحصریلی برر حافظره محروری، عردم واکراوی و            

جایگرراهی آنچنرران کرره ... تجوگری تاکیررد مرری شررود و تفکررر انتقررادی، نقررد، خالقیررت و جسرر

 .باید و شاید در نظام آموزشی ما ندارند

در تفکرر  ( دوم، سروم، چهرارم  )با توجره برا نبرود اخرتالف دانرش آمروزان سره پایره تحصریلی          

ت انتقررادی و ابعرراد آن بایررد در برنامرره هررای آموزشرری کنررونی بررازنگری هررای الزم صررور     

لررذا برردیهی اسررت کرره نظررام آمرروزش و پرررورش مرری بایسررت اهتمررام بیشررتری را در . بگیرررد

رشررد و شررکوفایی ایررن توانررایی در دانررش آمرروزان نشرران دهررد برره گونرره ای کرره فراگیررران از 

یرادگیری   -طریق تمرامی عناصرر برنامره درسری اعرم از اهرداف، محتروا، روش هرای یراددهی         

بنرابراین، بررای آمروزش تفکرر انتقرادی، معلمران       . بنرد و ارزشابی بره تفکرر انتقرادی دسرت یا    

شرود را درو   بایستی آن دسرته از فراینردهای شرناختی را کره منجرر بره تفکرر انتقرادی مری         

                                                      
1 . Arum & Roksa 
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شرود آشرنا باشرند و فعالیرت      و با موقعیت هایی کره در آن ایرن فراینردها بره کرار گرفتره مری       

را برره کررار گیرنررد  شررود هررایی کرره منجررر برره تقویررت ایررن فراینررد هررا در کررالس درس مرری 

 (. 209: 2330، 1لیرمن)

اخرین یافته پژوهش حاضر وجود رابطره برین تحصریالت پردر برا گررایش بره تفکرر انتقرادی          

ایرن یافتره پژوهشری    . و مولفه تعهد و تحصیالت مادر برا مولفره تعهرد در دانرش آمروزان برود      

دنررد بررین کرره نشرران دا( 1050)بررا پررژوهش انجررام شررده رضررایی شررریف، مرررادی و کمررانگر 

تحصیالت والردین و خالقیرت دانرش آمروزان رابطره مثبرت معنری داری وجرود دارد، زارعری          

داری  ی معنرری آمرروزان رابطرره تحصرریالت والرردین و توانررایی تفکررر انتقررادی دانررش  ( 1093)

 . وجود ندارد، ناهمسو است

در توجیرره یافترره برره دسررت آمررده، مرری ترروان گفررت کرره متغیرهررای انگیزشرری و یررا باورهررای 

نگیزشرری متغیرهررای میررانجی مهمرری هسررتند کرره مرری تواننررد رابطرره بررین یررک عامررل      ا

محیطرری همچررون والرردین و سرربک هررای تربیترری آنهررا و رفتارهررای مختلررف یادگیرنرردگان را 

 (.1052ساالری، کارشکی و عبدخدایی، )گری کنند  میانجی

برره طررورکلی، علیرررغم محرردودیت هررای پررژوهش حاضررر برره ویررژه محرردود بررودن جامعرره     

مرراری برره دانررش آمرروزان پسررر دوره دوم متوسررطه کرره در تعمرریم پررذیری نتررایج بایررد       آ

هرای وسریع ترری جهرت شرناخت       شرود پرژوهش   لرذا توصریه مری   . احتیاط الزم صورت گیررد 

ای آشرکار   عوامل موثر برر تفکرر انتقرادی دانرش آمروزان صرورت گیررد ترا شراید نکرات ترازه           

بنرابراین در  .  ترری دسرت یافرت    ت یافتره گردد و از ایرن  طریرق بتروان بره یافتره هرای وحرد       

 :شود که پایان پیشنهاد می

           محیط و محتروای آموزشری بره گونره ای طراحری شرود کره در آن دانرش آمروزان

برا موقعیرت هرای واقعری زنردگی روبره رو شروند و فراینرد حرل مسرئله در دانررش           

 . آموزان پرورش و تقویت یابد

      نهرا بره انتقرال اطالعرات توسرط      محیط یرادگیری بره گونره ای نباشرد کره در آن ت

یاددهنررده تاکیررد شررود بلکرره محرریط برره گونرره ای سررازماندهی شررود کرره در آن   

                                                      
1 . Lipman 
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دانررش آمرروزان در جریرران یررادگیری فعررال برره تجزیرره و تحلیررل و پررردازش        

اطالعررات برردازنررد و یررک کررنش متقابررل بررین فرررد و محرریط آموزشرری برقرررار    

 . شود

   سرراله دار کرره منجررر برره تفکررر   معلمرران در جریرران ترردریس از برنامرره درسرری م

 .شود، استفاده کنند انتقادی در بین دانش آموزان می

     محرریط هررای یررادگیری مبتنرری بررر رویکردهررای  یررادگیری و آموزشرری سرراخت

 .گرایی باشند و از رویکرد های رفتارگرایی فاصله گیرد

 گیرررد برره قرردرت تجزیرره و  در ارزشرریابی هررایی کرره از دانررش آمرروزان صررورت مرری

 .ستدالل، استنباط و سایر سطوح باالی شناختی تاکید شودتحلیل، ا

 

 و ماخذ منابع

بررسرری رابطرره تفکررر انتقررادی و سررواد  (. a1050. )اعظمرری، زهرررا و صررالحی نیررا، حمیررد  -

اطالعرراتی در دانشررجویان دانشررکده مرردیریت و اطررالع رسررانی پزشررکی دانشررگاه علرروم    

-729، صررص  02، پزشررکیدو ماهنامرره گررام هررای توسررعه در آمرروزش  . پزشررکی تهررران

700 . 

بررسرری مهررارت هررای تفکررر انتقررادی  (. b1050. )نیررا، حمیررد اعظمرری، زهرررا و صررالحی  -

دانشررجویان دانشررکده مرردیریت و اطررالع رسررانی پزشررکی دانشررگاه علرروم پزشررکی تهررران  

-05، صررص 27، دو ماهنامرره گررام هررای توسررعه در آمرروزش پزشررکی   . 1052در سررال 

99. 

ابطرره تفکررر انتقررادی و ابعرراد آن بررا شررادکامی و عررزت نفررس   ر(. 1051. )امیرپررور، برررزو -

 .107-100، صص (9)11، راهبردهای آموزشفصلنامه . اجتماعی دانشجویان

. زاده، اکبررر و قائرردی حیرردری،  فاطمرره   برراقری، مررریم؛ حسررن پررور، مرضرریه؛ حسررن     -

، نشررریه پرسررتاری ایررران . هررای تفکررر انتقررادی دانشررجویان پرسررتاری   مهررارت(. 1050)

 . 01-22ص ، ص50

رابطرره بررین مهررارت هررای تفکررر انتقررادی و سررالمت روانرری   (. 1095. )بخشررکار، فاطمرره -
. (99-95)دانررش آمرروزان مقطررع پرریش دانشررگاهی شررهر همرردان در سررال تحصرریلی      
 .پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته فلسفه آموزش و پرورش، دانشگاه بوعلی سینا
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اط گرررایش برره تفکررر انتقررادی و عررزت  ارتبرر(. 1099. )برخررورداری، معصررومه و همکرراران -

-10، صررص (5)1، مجلرره آمرروزش در علرروم پزشررکی  . نفررس در دانشررجویان پرسررتاری 

15. 

رابطرره الگوهررای ارتبرراطی خررانواده، مررذهبی بررودن والرردین و  (. 1050. )توتررونچی، بهرراره -
گرررایش برره تفکررر انتقررادی بررا هویررت دینرری دانررش آمرروزان دختررر مقطررع متوسررطه      

 . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا. شهرستان قم

 دانررش آمرروزان انتقررادی تفکررر بررر مرروثر عوامررل بررسرری(. 1099. )خرراوری، زهرررا -

 علروم  پایران نامره کارشناسری ارشرد، دانشرکده     . 97-99سرال  در مشرهد  دبیرستانی شرهر 

 .اقتصادی، دانشگاه الزهرا و اجتماعی

وضررعیت گرررایش برره تفکررر  (. 1050. )دمعمررار، ثریررا و کیررانرور، مسررعو . خجسررته، سررحر -

جامعره شناسری   . انتقادی دانشرجویان دانشرگاه اصرفهان و برخری از عوامرل مررتبط برا آن       
 . 109-117، صص (29) 2، کاربردی

یغمررایی، فریررده و علرروی . شررهابی، مرضرریه. سررید ذاکرررین، منصرروره. خرردامرادی، کررژال -

ادی دانشررجویان ترررم اول و مقایسرره میررزان مهارتهررای تفکررر انتقرر(. 1053. )مجررد، حمیررد

ترم آخرر مقطرع کارشناسری پیوسرته رشرته هرای منتخرب دانشرگاه هرای علروم پزشرکی            

 .103-100، صص (21)2، مجله علوم پزشکی دانششگاه آزاد اسالمی. شهر تهران

بررسرری رابطرره بررین (. 1050. )مرررادی، مسررعود و کمررانگر، کیرروان. رضررایی شررریف، علرری -

دومررین کنفرررانس ملرری . بررا خالقیررت دانررش آمرروزان سرربک هررای فرزنررد پررروری والرردین
 .، مطالعات اجتماعی و فرهنگیتوسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی

بررسرری ارتبرراط بررین تفکررر انتقررادی و    (. 1059. )رضررایی، ریتررا و پوربایرامیرران، قرردیر   -

مجلرره سررالمت و  . سررواد اطالعرراتی در دانشررجویان دانشررگاه علرروم پزشررکی اردبیررل      
 .076-069، صص (7)0، بهداشت

میررزان تمررایالت و مهررارت هررای تفکررر انتقررادی در دبیررران     (.  1051. )رضررایی، رضررا  -
دانشررگاه . پایرران نامرره کارشناسرری ارشررد. مقطررع متوسررطه بررر حسررب رشررته و جنسرریت 

 .بیرجند

بررسرری ادراو معلمرران از تفکررر  (. 1095. )رضررویان شرراد، مرتضرری و سررلطان القرایرری    -

 .06-25،  (0)11، م تربیتیفصلنامه علو.  انتقادی
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بررسرری رابطره برین توانررایی تفکرر انتقرادی بررا هروش و خالقیررت      (. 1093. )زارعری، رقیره   -
-91آمرروزان مرردارس راهنمررایی دخترانرره ناحیرره چهررار شرریراز سررال تحصرریلی      دانررش
 .پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی .1093

مقایسرره میررزان برره کررارگیری تفکررر خررالق و انتقررادی در  (. 1095. )سررادات میررر، زهررره -
 10دانش آمروزان مونرت سرال سروم رشرته هرای ریاضری و انسرانی متوسرطه در منطقره           

پایرران نامرره کارشناسرری ارشررد، دانشررکده روان شناسرری و علرروم اجتمرراعی،  . شررهر تهررران

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

نقررش ادراو (. 1052. )عبدخرردایی، محمررد سررعید کارشررکی، حسررین و. سرراالری، مررریم -

مجلررره ی . والررردینی و انگیرررزش تحصررریلی در گررررایش بررره تفکرانتقرررادی دانشرررجویان
 .60-07، صص  (9)1، مطالعات آموزش و یادگیری

روانشناسرری یررادگیری و  : روانشناسرری پرورشرری نرروین   ( . 1051. )سرریف، علرری اکبررر   -
 . نشر دوران: ، تهران آموزش

 (.هررا و فنررون ترردریسروش)هررای آموزشرری و پرورشرری مهررارت(. 1050. )شررعبانی، حسررن -
 .انتشارات سمت: تهران

(. 1050. )برراقری، مجتبرری و پررور نظررری، مهرردی   .  حیرردری، محمررد . شررهبازی، سررارا  -

فصررلنامه . هررای آن در دانشررجویان پرسررتاری  بررسرری مهررارت تفکررر انتقررادی و مولفرره  
 .270-269، صص (6)0، جندی شاپور آموزش توسعه 

مقایسره میرزان گررایش بره     (. 1051. )یراسردار، یحیری و دربنردی، میتررا    . صفری، یحیری  -

دوماهنامرره . تفکررر  در بررین اسرراتید و دانشررجویان دانشررگاه علرروم پزشررکی کرمانشرراه     
 .190-109، صص(2)16، علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

بررسرری میررزان  (. 1059. )، سررید محسررن زنرردی، بهمررن و عزیررزی . ضرررابیان، فررروزان  -

پررژوهش در . گرررایش برره تفکررر انتقررادی در دانشررجویان کارشناسرری ارشررد مجررازی      
 .06-07، صص (9)1، آموزش علوم پزشکی

. نرررادری، عرررزت اهلل و شرررریعتمداری، علررری. سررریف نراقررری، مرررریم. علیررررور، وحیرررده -

(1099a .)     ا تاکیررد بررر  برر)موانررع تفکررر انتقررادی در برنامرره درسرری آمرروزش متوسررطه

، صررص (2)7، مجلرره علرروم تربیترری(. هررای تحلیررل، ترکیررب، ارزشرریابی و قضرراوت مهررارت

177-231. 
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. نرررادری، عرررزت اهلل و شرررریعتمداری، علررری. سررریف نراقررری، مرررریم. علیررررور، وحیرررده -

(1052b .)        پرژوهش  . تأملی برر موانرع تفکرر انتقرادی در برنامره درسری آمروزش متوسرطه
 .19-1، ص (13) 5. در برنامه ریزی درسی

مقایسرره رشررد (. 1050. )حسررینی اصررل، مررریم و  برردری، رحرریم  . فتحرری آذر، اسررکندر -

تفکررر انتقررادی، تفکررر خررالق و توانررایی تشررخیص غیررر منطقرری در نوجوانرران دختررر دوره  

 .125، ص 07، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی. متوسطه شهر تبریز

همبسررتگی تفکررر انتقررادی بررا  (. 1050. )قائرردی، فاطمرره و طوقیرران چهارسرروقی، نرررگس  -

. ویژگرری هررای شخصرریتی در دانشررجویان پرسررتاری دانشررگاه علرروم پزشررکی اصررفهان     

 .11، ص (1) 1، راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی

دموکراسررری آموزشررری در  (. 1050. )طررراهری، عبدالمحمرررد، فاطمررره. قلتررراش، عبررراس -

دانررش آمرروزان دوره  مرردارس و ترراثیر آن بررر رشررد مهررارت تفکررر انتقررادی و اجتمرراعی   

 .139-59، صص 6، دو فصلنامه شناخت اجتماعی. متوسطه اول

مقایسرره سررطن تفکررر انتقررادی دانشررجویان دختررر و پسررر  (. 1052. )کریمرری آبرراده، لرریال -
پایرران نامرره کارشناسرری ارشررد،  .گررروه هررای مهندسرری و علرروم رفترراری ترررم اول و آخررر 

 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت

بررسرری رابطرره مهررارت  (.  1059. )قمرری، مهررین و محمرردی، سررید داود . امسررلمی، زهررر -

هررای تفکررر انتقادیبررا سررالمت روان و پیشرررفت تحصرریلی دانشررجویان دانشررگاه علرروم      

 .131-53، صص (5)22، مجله ی توسعه آموزش در علوم پزشکی. پزشکی قم

میرنسررب، میرمحمررود و  . برردری گرگررری، رحرریم  . بیرامرری، منصررور . هاشررمی، تررورج  -

بررسررری تررراثیر آمررروزش الگررروی تفکرررر انتقرررادی (. 1051. )ضرررویان شررراد، مرتضررریر

فصررل نامرره تعلرریم و . آمرروزان ریچاردپرراول بررر تفکررر انتقررادی و پیشرررفت تحصرریلی دانررش
 .53-69، صص 113، تربیت

ارائرره چهررارچوب نظررری در خصرروص برنامرره درسرری   (. 1093. )هاشررمیان نررژاد، فریررده  -
. دایی برا تاکیرد برر برنامره درسری مطالعرات اجتمراعی       مبتنری برر تفکرر انتقرادی دوره ابتر     

 .رساله ی دوره ی دکتری، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران
- Arum, R., & Roksa, J. (2011). Academically adrift: limited 

learning on college campuses. Chicago: University of Chicago 

Press. 



 1056پاییز و زمستان ،7شماره ،مسودوره               در آموزش علوم تربیتی و مشاوره      پویش  فصلنامه 

103 

 

- Çalışkan, H. (2009). Sosyal Bilgiler Ögretiminde Araştırmaya 

Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Eleştirel Düşünme Becerisine 

Etkisi, Cilt Kastamonu Eğitim Dergisi,17 (1).pp 57-70.  

- Carr, K.S. (1988). How can we teach critical thinking? Childhood 

Education. 65(2).pp 69-73. 

- Chance, P. (1986). Thinking in the classroom: A survey of 

program. New York: Teachers College, Columbia University. 

- Drennan J.(2010).  Critical thinking as an outcome of a master’s 

degree in nursing programme. J Adv Nurs. 66(2).pp 422-31. 

- Korkmaz, O., & VE Yeşil, R.(2009). Ogretim Kademelerine 

Gore Ogrencilerin Eleştirel Dusunme Duzeyleri, Ahi Evran 

Universitesi Egitim Fakultesi. 

- Kolayis H, Sari I, Celik N.(2014).  The comparison of critical 

thinking and problem solving disposition of athletes according to 

gender and sport type. International Journal of Human Sciences; 

11 (2).pp 842-849. 

- Lipman, M. (2003). Thinking in Education (second edition). 

Cambridge: Cambridge University Press. 

- McCarthy P.(1999). Evaluation of critical thinking in 

baccalaureate nursing programs. J Contin Educ Nurs. 31(4).pp 

142-144. 

- McGuire, L. A. (2010). Improving student critical thinking and 

perceptions of critical thinking through direct instruction in 

rhetorical analysis. Thesis of Doctor of Philosophy. Capella 

University. 

- Ozer N.(2002), Kritik Duşunme, Ataturk univ. Hemşirelik 

Yuksekokulu Dergisi, Cilt 5, Sayı: 2.pp 63-67. 

- Rowland-Dunn, J. (1989). Making time for critical thinking 

skills. Instructor, 99(2).pp 36-37. 

- Rudd, R. M., Baker, D., & Hoover, T. (2000). Undergraduate 

agriculture student learning styles and critical thinking abilities: 

Is there a relationship? Journal of Agricultural Education, 41 

(3).pp 2-12. 

- Smith, C. (1990). Two approaches to critical thinking. Reading 

Teacher. (44)4.pp 350-351. 

- Ulas, A. H., Kocak, B., & Karabacak, H. (2012). Examination of critical 

thinking levels offifth grade students in primary education in terms of 

their success in the Turkish language Course. Journal of social & 

behavioral sciences, 31(1).pp 880 – 885. 

 


