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چکیده
پژوهش حاضر ،با هدف بررسی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی در دانش آموزان ابتدایی بر اساس دیدگاه جان لنگرر در سال تحصیلی
 1351-59انجام پذیرفته است .این پژوهش از لحاظ هدف در طبقه تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش شناسی از جمله تحقیقات
شبه آزمایشی ،با طرح پیش آزمون _ پس آزمون در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفته است .بدین منظور حجم نمونهای از دانش
آموزان پایه اول ابتدایی ناحیه  1سنندج به تعداد  33نفر که به طور تصادفی انتخاب و به طور هدفمند در دو گروه آزمایش و کنترل
مورد مطالعه قرار گرفت .جهت تحلیل داده ها از آمار توصیقی (میانگین وانحراف معیار) و آمار استنباطی (تحلیل کواریانس) بهره گرفته
شد .نتایج پژوهش نشان داد که عملکرد گروه آزمایشی در هر سه حوزه مورد مطالعه از تفکر انتقادی یعنی توانایی ریسک پذیری،
توانایی حل مساله و توانایی پرسشگری تفاوت معنی داری با عملکرد گروه گواه در این حوزه ها داشته است .به عبارت دیگر دانش
آموزانی که در معرض آموزش تفکر انتقادی قرار گرفته بودند در مثابه با همساالن خود عملکرد بهتری در حوزه های سه گانه از خود
نشان داده اند و فرضیه های مطالعه حاضر مورد تایید قرار گرفت که اهمیت روش آموزش تفکر انتقادی را در افزایش توانایی ریسک
پذیری و حل مساله و پرسشگری را نشان می دهد .بنابراین ما این روش را برای پرورش مهارتهای تفکر انتقادی دانش آموزان و
دانشجویان پیشنهاد می کنیم.
واژگان کلیدی :تفکر انتقادی ،برنامه فکری جان لنگرر ،ابعاد تفکر و آموزش تفکر انتقادی
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 -1مقدمه
علی رغم گذشت چندین قرن از تعلیم و تربیت رسمی ،هنوز اولیای مدارس درباره جایگاه تفکر در آموزش اطمینان
کافی ندارند .در مدارس ما بیشتر آموزشهایی صورت میگیرد که از طریق آنها دانش آموزان همانند هارد کامپیوتر
فقط انبااری از اطالعات را دریافت میکنند و معلمین فقط آموزش روش کساااب اطالعات را یاد می دهند ،بدون
اینکه چگونگی تفکر را به دانش آموزان بیاموزند .دانش آموزان امروزی یاد نگرفته اند که چگونه یاد بگیرند و این
معضال بزرگی اسات که تعلیم و تربیت ما هنوز با آن روبروست(سادات واحدی و ابراهیمی .)1351 ،در واقع مسأله
مهم برای هر دانش آموز ،نحوه یادگیری تفکر اسات .اهمیت اندیشایدن و تفکر برای انسان به اندازهای است که
بدون آن زندگی در شأن انسانی ،ممکن نیست(دره زرشکی و همکاران .)1351 ،پس هدف عمده و اصلی هر نظام
آموزشای متفکر بارآوردن افراد است .در همین راستا عالقه به توسعه تواناییهای تفکر منطقی در محافل آموزشی
پدیده جدیدی نیسات .منشأ چنین عالقهای به آکادمی افالطون برمی گردد و نمونه آن را در گفت وگوهای سقراط
می توانیم ببینیم و پس از آن مربیان بزرگ همچون ارسااطو ،کانت ،راساال ،دیویی و دیگران هم به اهمیت تفکر
اشاااره کرده اند(نامور و دیگران .)59 :1353 ،صاااحب نظران ،هدف عمده معلمان و تحصاایالت دانش آموزان را
پرورش مهارت های تفکر انتقادی برشمرده اند(ادوارز .)2332 ،1تفکر انتقادی به معنای تفکر اندیشمندانه و منطقی
اسات که روی تصامیم گیری برای انجام دادن چیزی یا باور آن متمرکز اسات(انیس .)2332 ،2بیشتر اوقات کلمه
انتقادی ،معنای ضمنی نقد کردن را به ذهن شنونده متبادر میکند که بعد منفی دارد و تأثیر ناخوشایند و نامساعدی
بر یک ایدهی تئوری یا عمل میگذارد(آندولینا .)2331،3تفکر انتقادی این کار را برای فرد ممکن میسازد تا حقیقت
را در میاان باه هم ریختگی حوادو و اطالعات جساااتجو کند که همه روزه وی را احاطه میکند و به هدفش که
رساایدن به کامل ترین درم ممکن اساات ،دساات یابد (جانسااون .)2332، 1متاساافانه علی رغم تأکید و توجه به
مساائلهی تفکر در اهداف نظامهای آموزشاای و ادعاهای مساائوالن ،متصاادیان و مجریان آموزشاای در عمل برای
تشااویق دانش آموزان در جهت تفکر و به ویژه به کارگیری تفکر انتقادی اراده و انگیزهی کافی وجود ندارد .طبق
تحقیقاتی که به بررساای مبانی فلساافی الگوی آموزش تفکر انتقادی لیپمن 9پرداخته شااده اساات ،به این نتیجه
رسیدهاند که آموزش تفکر انتقادی منحصراً از طریق فرایندهای پژوهشی ممکن میشود؛ پس معلمان و مجریان با
عنایت به این نکته باید به پرورش روح پژوهشگر و رشد قوهی تفکر دانش آموزان بپردازند(هاشمی نژاد .)1353 ،به
کمک برنامه فلسافه برای کودکان 1میتوان ساط تفکر انتقادی را ارتقاء داد و برای رسیدن به این هدف ،راههای
بساایاری پیش روی ماساات که هرکدام به نحوی ما را در دسااتیابی به آن یاری میکند .یکی از این راه ها ،ارتقاء
ساط تفکر خصاوصاً تفکر نقاد و خالد در کودکان است .آلن )1555(2در پژوهشی که دربارهی  33دانش آموز به
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عنوان گروه تجربی انجام داده است ،دریافت که دانش آموزانی که در کالسهای فلسفه برای کودکان شرکت کرده
اند در مقایسه با گروه کنترل در زمینههای درم مطلب ،خواندن و تفکر انتقادی عملکرد بهتری داشته اند .همینطور
مطاالعات لیپمن و همکارانش( 1552 ،1551و1555؛به نقل از کم )2331 ،حاکی از آن اسااات که کودکان آموزش
دیده در همه ی دروس ،پیشرفت تحصیلی بیشتری داشته اند .همچنین صفایی مقدم ،مرعشی ،پام سرشت ،باقری
و سااپاساای( )1359در مطالعه ای با عنوان بررساای اجتماپ پژوهشاای در برنامه فلساافه برای کودکان بر پرورش
مهارتهای استدالل دانش آموزان پسر پایههای سوم راهنمایی مدرسه نمونه دولتی ،دریافتند که اجرای روشهای
اجتماپ پژوهشی در کالسهای درس میتواند بر پرورش مهارتهای استدالل دانش آموزان تأثیر مثبتی بگذارد .به
نحوی که میتوان به وسایلهی آموزش فلسفه برای کودکان حدود  13درصد واریانس مهارتهای استدالل آنان را
تبیین کرد .تفکر انتقاادی یکی از گساااترده ترین مفااهیمی اسااات که در حوزه تعلیم و تربیت از جایگاهی خا
برخوردار اسات(بختیارپور .) 1351 ،در واقع تفکر انتقادی یکی از مهم ترین اصول آموزشی هر کشور می باشد و هر
کشاوری برای رسایدن به رشد و شکوفایی به افرادی نیازمند است که از تفکر انتقادی باالیی برخوردار باشند ،زیرا
این نوپ تفکر برای پیشارفت و حل مشاکالت از اهمیت باالیی برخوردار است و به نوعی موجب می شود افراد در
مواجهه با موضااوعات مختلب به صااورت منطقی و از زوایای متنوپ به مساائله نگاه کنند(گال .)2313 ،5لیپمن در
تعریب فلسااافه برای کودکان میگوید" :فلسااافه در آموزش و پرورش اعمال میشاااود تا دانش آموزانی ماهر در
استدالل و درایت بسازد"  .فلسفه برای کودکان نوعی فلسفه کاربردی است ،البته نه به آن معنی که برنامهای باشد
تا در آن از نظرات فالسافه مختلب برای روشن سازی و حل مسائل غیر فلسفی استفاده شود ،بلکه هدف آن است
که شااگردان را وادار به فلسفیدن و انجام فعالیت فلسفی شخصی کند(لیپمن.)2333 ،در واقع هدف این است که به
کودکان کمک شاااود تا از حالت اندیشااامندانه ،از بی تفاوتی به اندیشاااه ورزی و از تفکر معمولی به تفکر انتقادی
حرکت کنند.تفکر انتقادی به افراد در حل مسائل ،تصمیمگیری در موقعیتهای زندگی و شکلگیری هویت وعادتی
با ثبات در شخص کمک میکند .جامعه هر چقدر پویاتر باشد ،نیاز به اندیشمندان انتقادی بیشتر احساس میشود .از
این رو با توجه به نقش اسااسای تفکر انتقادی در زندگی ،هدف اصلی آموزش و پرورش میبایست فراتر از کسب
آساااان دانش ،تربیات متفکران انتقادی باشاااد .حتی در موقعیتهای روزمره ی ،تفکر انتقادی تفاوت واقعی میان
موفقیت و شکست در هرکار را به مرز مینمایاند و به موفقیت یاری میرساند (آندولینا .)2331 ،بنابراین اگر مدارس
ما در آموزش این امر مهم ناموفق باشاند ،در نیل به بخش مهمی از اهداف و آرمانهای مهم آموزشی ناکام خواهند
ماند.
پژوهشاااگران در پژوهش های متعدد از جمله(ساااارا 5و همکاران( ،)2312 ،ژائو( ،)2311 ،13تانونم 11و همکاران،
( ،)2311شااولسون ) 2313 ،12و (نیک پی و همکاران ،دره زرشکی و همکاران ،غالمرضایی و همکاران )1351 ،و
(غریبی و همکااران )1352 ،از نتایج تحقیقات خودشاااان حول بهبود تفکر انتقادی دانش آموزان از طریق آموزش
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هاای ماداخلاه ای دریاافتناد کاه آموزش های مداخله ای متنوپ مانند آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی،
آموزش فلسفه به شیوه حلقه کندو کاو و باور های خودکار آمدی و فراشناخت موجب ارتقاء و بهبود چشم گیر تفکر
انتقادی می گردد .همچنین هاشمی آبادی( )1355در تحقیقی با عنوان بررسی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر
عزت نفس و مهارت های حل مسااأله دانش آموزان دخترمقطع متوسااطه به این نتیجه رسااید که آموزش تفکر
انتقادی به افرادگروه آزمایش موجب افزایش میزان عزت نفس و مهارت های حل مسااأل آنان شااده اساات .در
امتداد مطالعات مذکور  ،مطالعه حاضااردرصاادد اساات تا به بررساای و مطالعهی اثر بخشاای آموزش تفکر انتقادی
(سااازمانی ،ارزیاب ،تحلیلی و خالد) در دانش آموزان ابتدایی بر اساااس دیدگاه جان لنگرر پردازد .به عبارت دیگر
هدف اصالی این تحقیق آن اسات که نشاان دهد تا چه اندازه گنجاندن برنامه آموزشی تفکر انتقادی در فعالیتهای
آموزشای کودکان در مدرساه بر توانایی های فکری ،قدرت حل مساله و قدرت ریسک پذیری آنان تاثیر می گذارد.
الزم به ذکر اسات نظام آموزشی رسمی ایران در برنامه های درسی و فعالیت آموزشی مصوب آموزش و پرورش به
این امر توجهی نکرده و تنها در برخی شاهرهای بزرگ ،آن هم به صورت کامالً غیر رسمی و در قالب فعالیت فود
برنامه ممکن اسات به این امر آنهم در چهارچوب محوریت دیدگاههای نظری لیپمن باشد.از طرف دیگر برنامهی
آموزش تفکر انتقادی جان لنگرر تا به حال در ایران اجرا نگردیده و مطالعه این موضاااوپ و مدارس ابتدایی آنهم در
شاهر سانندج با توجه به ویژگی های فرهنگی و آموزشای آن میتواند سارآغاز یک حرکت پرورشی در سط ملی
باشد.
 -2فرضیات
فرضیه اول :آموزش ابعاد تفکر انتقادی بر قدرت ریسک پذیری دانش آموزان اثر دارد.
فرضیه دوم :آموزش ابعاد تفکر انتقادی بر توانایی حل مسأله دانش آموزان اثر دارد.
فرضیه سوم :آموزش ابعاد تفکر انتقادی بر توانایی پرسشگری دانش آموزان اثر دارد.
 -4روش پژوهش
روش شناسی
با طرح پیش آزمون -پس آزمون بوده که به صورت مقطعی در
پژوهش حاضار از جمله تحقیقات شابه
سااال تحصاایلی  1351-59انجام گرفته اساات .جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشآموزان پساار دوره ابتدایی
آموزش و پرورش ناحیه  1شاهر سانندج تشکیل داده که با توجه به نیمه تجربی بودن تحقیق ،نمونه آماری شامل
 33نفر دانش آموز می باشد .ابتدا از  3مدرسه موجود در ناحیه  1سه کالس به صورت خوشه ای انتخاب و سپس از
بین دانش آموزان سااه کالس منتخب  33نفر به صااورت روش نمونه گیری تصااادفی ساااده انتخاب و در دو گروه
آزمایش و کنترل به صاورت برابر و تصاادفی تقسیم شدند .الزم به ذکر است که میانگین سنی هر دو گروه  2سال
بود .برای تجزیاه تحلیال داده هاا در دو ساااط از آماار توصااایفی(شااااخصهاای مرکزی و پراکنادگی) و آماز
آزمایشی13

. experimental
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استنباطی(تحلیل کواریانس) استفاده شد .قبل از به کارگیری آزمون پارامتریک 11از آزمون نرمال بودن توزیع دادهها
با به کارگیری آماره لون ،19و همگنی واریانسها با یاری از نرم افزار  Spss23استفاده گردید.
ابزار سنجش
برنامه آموزش تفکر انتقادی که برای گروه آزمایشای در نظر گرفته شده است ،بر پایه چارچوب نظری در خصو
ابعاد تفکر انتقادی جان لنگرر تدوین شااد(جدول یک) .بر این پایه  1نوپ تفکر که شااامل تفکر سااازمانی ،تحلیلی،
ارزیاب و خالد است ،در نظر گرفته شد .هر یک از این تفکرات شامل چندین سط هستند به این صورت که تفکر
ساازمانی دارای  5ساط (ویژگیهای مشااهده ،مشاهدهی شباهت ها ،مشاهدهی اختالف ها ،طبقه بندی ،مقایسه
کردن ،مرتب کردن بر اساااس زمان ،فکر کردن در مورد مفاهیم ،تعمیم دادن و نقشااههای مفهومی) ،تفکر تحلیلی
دارای  2ساط (تجزیه و تحلیل روابط،الگوهای تحلیل در ترتیب ها) ،تفکر ارزیاب دارای  2سط (حقایق متمایز از
دیدگاه ها ،تشخیص قطعی از نتیجه گیریهای نامعلوم ،به چالش کشیدن قابلیت اطمینان ادعا ،تشخیص اطالعات
مرتبط از نامرتبط ،تصاامیم گیری ،توجه به نقطه نظرات دیگران و پرساایدن سااواالت بهتر) و تفکر خالد دارای 1
ساط (پیامدهای خالد ،تفکر خالد معکوس ،طراحی تحلیل خالقیت ،خالقیت از اشاایا تصادفی،خالقیت بصری،
تفکر خالد دربارهی کاربردها) میباشااد.در گام اول با اجرای پیش آزمون در مورد هر گروه تالش گردید تا سااط
توانایی تفکر انتقادی دانش آموزان هر دو گروه مورد ارزیابی قرار گیرد  .ساااپس بعد از اجرای برنامه آموزش تفکر
انتادی در مورد گروه تجربی ،مجدد پس آزمون در مورد هر دو گروه اعمال و نتایج ثبت شد.
از این رو در این پژوهش برای ارزیابی ساااط تفکر انتقادی(در  1ابعاد ذکر شاااده ) دانش آموزان ،قبل از اجرای
برناامه ،یک پیش آزمون که ساااواالت آن از محتوای کتاب جان لنگرر اساااتخراج گردیده بود ،برای هر دو گروه
آزمایش و کنترل طی دو جلسه ،در نظر گرفته شد .پس از اجرای برنامه از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد .این
آزمون که برای سانجش مهارتهای اسااسی تفکر انتقادی به کار رفت؛ شامل  21سوال (چند گزینه ای ،توصیفی،
قیاسای) بود و برای هر پاس درست یک امتیاز و برای هر پاس اشتباه نمره صفر لحاظ میگردید .لذا دامنه نمرات
بین صفر تا 21در نوسان بود .برنامه فکری لنگرر در این تحقیق به طور متداول تقریبا از  21پروسهی تفکر اصلی یا
محوری اساتفاده کرده و از اطالعات به مفاهیم میرساد .همچنین تمرینات ارائه شده در این تحقیق این امکان را
برای دانش آموزان فراهم میساازد تا از این پروساهها بهره گرفته و سواالتی را فرا گیرند که این سواالت منجر به
حل مساأله نیز گردد .فرایندهای فکری موجود در این کتاب با اندیشه سازمانی ،ارزیاب ،تحلیلی و خالقانه درارتباط
است و شامل ریاضیات ،زبان ،مطالعات اجتماعی و علوم است.
روایی صاوری 11و محتوایی آزمون به تایید اساتادان فلسفه ،فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزان آموزشی رسید .در
ارتباط با بررسی پایایی 12آزمون ها ،با توجه به این که نمونه آزمونها عیناً از متن کتب جان لنگرر اقتباس شده بود،
برای سانجش پایایی آزمون های مورد استفاده ،در پیش آزمون و پس آزمون از روش پایایی مصححان بهره گرفته
شد.
14

. parametric
Leven.
16
. face validity
17
. reliability coefficient
15
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آموزش تفکر انتقادی به صاااورت مداخله ای بر روی گروه آزمایشااای به مدت  21جلساااه  19دقیقهای با توجه به
چارچوب طرح نظری لنگرر به شارح جدول( )1آموزش داده شد .گروه کنترل در این فاصله بدون هیچ گونه تداخلی
از برنامه درساای خود تبعیت می کردند .سااپس از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد و دادههای آزمون اسااتخراج
گردید ،کدگذاری شد و پس از انجام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
جدول یک( :)1مهارتهای تفکر از دیدگاه جان لنگرر
الب :مهارتهای مربوط به تفکر سازمانی

ب :مهارتهای مربوط به تفکر تحلیلی

 -1مشاهده شباهتها
 -2مشاهده تفاوتها
 -3طبقه بندی شباهتها در گروه
 -1نظم دهی اشیا بر اساس انداز ه و زمان آنها
 -9سازماندهی مثالهای ارائه شده
 -1تجزیه و تحلیل قطعات و روابط
 -2نقشههای مفهومی
 -5طراحی سواالت
 -5پیش بینی

 -1تجزیه و تحلیل روابط
 -2الگوی تحلیل در ترتیب ها

ج :مهارتهای مربوط به تفکر ارزیاب

د :مهارتهای مربوط به تفکر خالد

 -1حقایق متمایز از عقاید
 -2تشخیص قطعی از نتایج نامعلوم
 -3به چالش کشیدن قابلیت اطمینان
 -1تشخیص اطالعات مرتبط از نا مرتبط
 -9تصمیم کیری
 -1توجه به نقطه نظرات دیگران
 -2سواالت بهتر پرسیدن

 -1پیامدهای خالد
 -2تفکر خالد واگرا
 -3طراحی تحلیل خالقیت
 -1خالقیت از اشیا تصادفی
 -9خالقیت بصری
 -1تفکر خالد در مورد کاربردها

 -5بررسی پژوهشها
فرضیییه اول :آموزش ابعاد تفکر انتقادی(سااازمانی ،ارزیاب ،تحلیلی و خالد) بر قدرت ریسااک پذیری دانش
آموزان اثر مثبت دارد.
جدول( :)2آزمون واریانس یک طرفه در مورد فرضیه اول پژوهش
مجموپ
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

معنی
داری

گروه

15/125

1

15/125

31/512

3/333

ریسک

12/223

1

12/223

33/222

3/333

گروه/ریسک
پذیری

1/331

1

1/331

2/991

3/123

متغیر
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خطا

11/921

25

کل

955/333

32

3/915

متغیر وابسته :ریسک پذیری پس آزمون
طبق نتیجه آزمون تحلیل واریانس یک طرفه( متغیر وابسته ریسک پذیری) تعامل بین متغیر تصادفی (ریسک
پذیری پیش آزمون) و متغیر مستقل که عامل بین گروهی است سنجیده شد و این تقابل از نظر آماری معنی دار
نیست پس فرض همگنی شیب رگرسیون برقرار است .بنابراین میتوان فرض آزمون تحلیل کووراریانس را اجرا
نمود.
جدول( :)3آمار توصیفی
میانگین

انحراف استاندارد

تعداد

گروه
کنترل

3/1333

1/31313

19

آزمایش

1/1231

1/33233

19

کل

1/5311

1/52331

33

متغیر وابسته:ریسک پذیری
نتایج توصایفی دادهها مشخص میشود که میانگین گروه آزمایش  1/12و میانگین گروه کنترل 3/133میباشد و
این نشان دهنده تاثیرعامل آموزش تفکر انتقادی برمیزان نمرات ریسک پذیری گروه آزمایشی میباشد.آزمون لوین
برای برابری خطای واریانسها چون سط معنی داری بیشتر از 3/39است پس فرض برابری واریانس برقرار است.
جدول( :)4نتایج تاثیرات بین آزمودنی ها

متغیر

مجموپ
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

سط
معنی
داری

میزان اثر

ریسک
پذیری

11/112

1

11/112

25/119

3/333

3/931

گروه

51/351

1

51/351

115/533

3/333

3/532

خطا

19/592

25

3/912

کل

551/333

32

متغیر وابسته :ریسک پذیری پس آزمون
جدول( :)5میانگینهای تعدیل شده
میانگین

انحراف
استاندارد

کنترل

3/232a

3/151

آزمایش

1/113a

3/153

گروه
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1/225

2/513
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درجدول( )1تاثیرات بین آزمودنیها نشاان داده میشاود و متغیر تصاادفی کمکی (ریسک پذیری پیش آزمون ) به
طور معنی داری با متغیر وابسااته (ریسااک پذیری پس آزمون) رابطه دارد و اثر اصاالی بین گروهی(تفکر انتقادی)
 3/53می باشاد .در جدول مذکور اثر متغیر کمکی نمرات ریسک پذیری پیش آزمون حذف گردید و طبق یافتههای
این جدول میانگین نمرات ریساک پذیری گروه کنترل کمتر از گروه آزمایشای می باشد .و در نهایت پس از تعدیل
نمرات پیش آزمون ،اثر معنی دار عااماال بین آزمودنیهاا وجود دارد  PE=3/ 53 ،F=115/53و sig< 3/339
بنابراین فرضیه تحقیق تایید میگردد.
فرضییه دو ::آموزش ابعاد تفکر انتقادی(سازمانی ،ارزیاب ،تحلیلی و خالد) بر توانایی حل مسأله دانش آموزان
اثر مثبت دارد.
جدول( :)6آزمون واریانس یک طرفه در مورد فرضیه دو :پژوهش
مجموپ
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

معنی
داری

گروه

22/155

1

22/155

33/551

3/333

متغیر

توانایی حل
مساله

5/131

1

5/131

11/311

3/333

گروه /توانایی
حل مساله

3/515

1

3/515

1/111

3/235

خطا

15/212

25

3/115

کل

351/333

32

متغیر وابسته :توانایی حل مسأله پس آزمون
طبق نتیجه آزمون تحلیل واریانس یک طرفه تعامل بین متغیر تصااادفی(توانایی حل مسااأله پیش آزمون) و متغیر
مساتقل که عامل بین گروهی اسات ،و این تقابل از نظر آماری معنی دار نیسات ،فرض همگنی شایب رگرساایون
برقرار است.
جدول( :)7آمار توصیفی
گروه

میانگین

انحراف استاندارد

تعداد

کنترل

1/1112

1/12911

19

آزمایش

1/2511

3/22121

19

کل

3/3129

1/11155

33

متغیر وابسته :توانایی حل مساله
بنابراین نتایج مشاخص میشاود که میانگین گروه آزمایشای  1/2515و گروه کنترل 1/1112میباشااد واین نشان
دهنده تاثیر عامل بین آزمودنی (تفکر انتقادی) برمیزان نمرات توانایی حل مسأله گروه آزمایشی میباشد.
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آزمون لون برای برابری واریانسها چون ساط معنی داری بیشتر از 3/39است پس فرض برابری واریانس برقرار
است.
جدول( :)8نتایج تاثیرات بین آزمودنی ها
متغیر

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

میزان اثر

معنی
داری

توانایی حل مساله

5/193

1

5/193

13/112

3/333

3/312

گروه

15/595

1

15/595

23/395

3/333

3/212

خطا

15/213

25

3/153

کل

551/333

32

متغیر وابسته :توانایی حل مسأله پس آزمون
درجدول( )5تاثیرات بین آزمودنی ها نشاان داده شده است و متغیر تصادفی کمکی (توانایی حل مسأله پیش آزمون)
به طور معنی داری با متغیر وابساااته (توانایی حل مساااأله پس آزمون) رابطه دارد و اثر اصااالی بین گروهی(تفکر
انتقادی) 3/21می باشد.
جدول ( :)9میانگینهای تعدیل شده
%95اطمینان
گروه

میانگین

انحراف استاندارد

کنترل

1/221a

3/213

آزمایش

1/211a

3/233

باالترین حد
2/113
1/191

پایینترین
حد
1/253
3/531

چنانچه در جدول( )2نشاان داده شده است ،اثر متغیرکمکی نمرات توانایی حل مسأله پیش آزمون حذف میگردد و
طبق یافتههای این جدول ،میانگین نمرات حل مسأله گروه کنترل کمتر از گروه آزمایشی میباشد در نهایت پس از
تعدیل نمرات پیش آزمون ،اثر معنی دار عامل بین آزمودنیها وجود دارد  PE=3 /21 ،F=23/39و sig>3/339
بنابراین فرضیه تحقیق تایید میگردد.
فرضیییه سییو ::آموزش ابعاد تفکر انتقادی(سااازمانی ،ارزیاب ،تحلیلی و خالد) بر توانایی پرسااشگری دانش
آموزان اثر مثبت دارد.
جدول( :)11آزمون واریانس یک طرفه در مورد فرضیه سو :پژوهش

185

متغیر

مجموپ مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

گروه

15/113

1

15/113

F
12/312

3/333

توانایی پرسشگری

9/233

1

9/233

23/293

3/333
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گروه /پرسشگری

3/123

1

3/123

خطا

2/152

25

3/229

کل

251/333

32

3/135

3/112

متغیروابسته :توانایی پرسشگری پس آزمون
دادههای جدول( )13نتیجه آزمون تحلیل واریانس یک طرفه( متغیر وابسااته توانایی پرسااشگری) تعامل بین متغیر
تصاادفی(توانایی پرسشگری پیش آزمون) و متغیر مستقل که عامل بین گروهی را نشان میدهد .این نتایج حاکی
از آن است که این تقابل از نظر آماری معنی دار نیست ،در نتیجه فرض همگنی شیب رگرسیون برقرار است.
جدول( :)11آمار توصیفی
گروه

میانگین

انحراف استاندارد

تعداد

کنترل

1/2112

3/23323

19

آزمایش

3/5239

3/13953

19

کل

2/1293

1/19395

33

متغیر وابسته :توانایی پرسشگری
طبق جدول( )11نتایج توصااایفی دادهها مشاااخص میشاااود که میانگین گروه آزمایش  3/5239و میانگین گروه
کنترل 1/2112میباشااد ،و این نشااان دهنده تاثیرعامل بین آزمودنی (تفکر انتقادی) برمیزان نمرات پرسااشگری
گروه آزمایشای میباشاد .آزمون لوین برای برابری خطای واریانسها چون سط معنی داری بیشتر از  3/39است،
پس فرض برابری واریانس برقرار است.
جدول( :)12نتایج تاثیرات بین آزمودنی ها
متغیر

مجموپ مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

معنی
داری

میزان اثر

توانایی پرسشگری

9/913

1

9/913

23/112

3/333

3/111

گروه

91/331

1

91/311

155/131

3/333

3/512

خطا

2/511

25

3/221

کل

251/333

32

متغیر وابسته :توانایی پرسشگری پس آزمون
در جدول( )13تاثیرات بین آزمودنیها نشاان داده میشود و متغیر تصادفی کمکی (توانایی پرسشگری پیش آزمون
) به طور معنی داری با متغیر وابسااته (توانایی پرسااشگری پس آزمون) رابطه دارد و اثر اصاالی بین گروهی(تفکر
انتقادی) 3/51می باشد.
جدول( :)13میانگینهای تعدیل شده
گروه

186

میانگین

انحراف استاندارد

 %59اطمینان
باالترین حد
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کنترل

1/221a

3/131

آزمایش

3/519a

3/121

1/991
1/323

1/331
3/992

چناانچاه در جادول( )11اثر متغیرکمکی نمرات ریساااک پذیری پیش آزمون حذف میگردد و طبق یافتههای این
جدول میانگین نمرات ریساک پذیری گروه کنترل کمتر از گروه آزمایش می باشد .و درنهایت پس از تعدیل نمرات
پیش آزمون ،اثر معنی دارعاااماال بین آزمودنیهااا وجود دارد PE=3/ 51 ،F= 55/131و  sig<3/339بنااابراین
فرضیه تحقیق تایید میگردد.
 -6نتیجهگیری
در دنیای امروز به نظر می رسد میزان دانش و اطالعاتی که از طریق رایانه ها و انواپ وسایل ارتباطی فراهم می
شوند؛ بیش از حد توانایی افراد در استفاده از آنها می باشد و لزوم اهمیت افزایش مهارت شاگردان در تفکر و استدالل
و پردازش اطالعات و نهایتا بکارگیری آنها خود نمایی می کند .این در حالی است که بسیاری از محافل آموزشی به
جای پرداختن به پرورش قابلیت های فکری افراد ،همچنان بر یادگیری مطالب و اطالعات از طریق حفظ کردن و
انباشتن آنها در ذهن و در نتیجه شرایط موجود آموزش و ترویج سبک انفعالی آموزش ،تأکید کرده و ادامه می دهند .با
توجه به نظام های آموزشی در سراسر جهان خوشبختانه این حالت انفعالی در برخی کشورها در حال دگرگونی است
و حرکت برای پرورش قدرت و استعدادهای فکری شاگردان هم در ادبیات و اصول اولیه در حال توسعه تفکر انتقادی
و هم در انواپ نو ظهور مواد درسی مشاهده می شود و بسیاری از مدارس ابتدایی در حال آزدمون روشهای متعدد و
مختلب آموزش تفکر انتقادی به دانش آموزان هستند (مایرز 1551 ،به نقل از پیشه گر.)1353 ،خوشبختانه فلسفه و
آموزش آن راه را برای اکتساب مهارتهای مختلب تفکر فراهم ساخته و یکی از مهمترین نوپ تفکر  ،تفکر انتقادی
است .بنابراین توجه به شناخت بستر ذهنی افراد و توانایی های آنها در تفکر انتقادی که به شهروندان دیدی نقاد و
جامع نسبت به ابعاد اجتماعی ،فردی ،اقتصادی ،سیاسی و … داده و آنها را با اصول بنیادین مردم ساالری آشنا می
کند و شاگردان را در کسب موقعیت های تحصیلی و جامعه را در سرعت گرفتن جریان رشد و توسعه بالنده کمک
خواهد کرد( .پیشهگر. )1353 ،با توجه به تحلیل یافتههای پژوهش بر وجود ارتباط معنی دار و مثبت میان آموزش
ابعاد تفکر انتقادی بر اساس مدل جان لنگرر و قدرت ریسک پذیری دانش آموزان ابتدایی داللت دارد .نتایج حاکی
از آن است،که دانش آموزان ابتدایی با آموزشهای متناسب با برنامهی فکری لنگرر و ابعاد متفاوت تفکر انتقادی ،از
توانایی ریسک پذیری قابل توجهی برخوردار میباشند .همچنین نتایج نشان داد آموزش ابعاد تفکر انتقادی(سازمانی،
ارزیاب ،تحلیلی و خالد) بر توانایی حل مسأله دانش آموزان اثر مثبت دارد .یکی دیگر از نتایج مهم این تحقیق
توانایی حل مسأله در دانشآموزان از طریق آموزش تفکر انتقادی بر اساس همین دیدگاه بود و این فرضیه نیزمورد
تایید قرار گرفت و این نتایج با نتایج مطالعات کاظمی (1325؛به نقل اسالمی )1352 ،همسو است ،در این مطالعه به
بررسی تأثیر روش حل مسأله بر پرورش تفکر منطقی پرداخته شده است و نتیجه به این صورت است که روش حل
مسأله از روش معمولی معلمان در پرورش تفکر منطقی کارآمدتر است .همچنین آزمونی که انجمن بین المللی
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ریاضی و علوم تیمز ،در زمینهی توانایی تجزیه و تحلیل و تفکر انتقادی دربارهی مسائل
و ساختن نظریه انجام داده اگر چه این موضوعات در حد اندکی در محتوای علوم اکثر کشورها مورد توجه قرار گرفته
است ،اما تدوین کنندگان کتابهای درسی علوم در کشورهای ایران و اسکاتلند کامال از آن غافل بوده اند(به نقل از:
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هاشمیان نژاد ،1353 ،شعبانی.)1352 ،همچنین ارتباط معنی دار و مثبتی میان آموزش ابعاد تفکر انتقادی بر اساس
مدل پیشنهادی لنگرر و توانایی پرسشگری در دانش آموزان ابتدایی وجود داشت .بنابراین نتایج این تحقیق با نتایج
مطالعات اسکندری و کیانی همسو است و نتیجه حاکی از آن است که تأثیر داستان بر افزایش مهارت فلسفه ورزی
و پرسشگری دانش آموزان به این قرار است که -1 :مقایسهی میانگین نمرات مهارت پرسشگری دانش آموزان با
میانگین جامعه مؤید آن است ،که مهارت پرسشگری و ابعاد آن در دانش آموزان باالتر از متوسط است -2 ،مقایسهی
میانگین نمرات ابعاد مهارت پرسشگری نشان میدهد که بعد انگیزههای وجودی در باالترین سط و مهارت
جهانشمول در پایین ترین سط قرار دارد و  -3آموزش قصه در باال برد سط مهارت پرسش گری و ابعاد آن مؤثر
است ،ولی در بعد تحول اندم است و از لحاظ آماری معنی دار نیست .به صورت کلی نتایج پژوهش حاضر هم راستا
با تحقیقات (نیک پی و همکاران ،دره زرشکی و همکاران ،غالمرضایی و همکاران )1351 ،و (ژائو )2311 ،می باشد.
به نظر پژوهشگران باید به تفکر انتقادی به منزلهی یک ضرورتی انکار ناپذیر در فرایند تربیت کودکان و نوجوانان و
دیگر سازوکارهای آموزشی کشور توجه شود .همچنین ضرورت دارد که در برنامههای مدارس ،روشهایی اتخاذ
شودکه با یاری آن ها ،دانش آموزان قابلیتهای چگونه آموختن را به روش انتظام فکری بیاموزند؛ زیرا معرفت در
فرایند اندیشهی منظم رشد مییابد و محیطهای آموزشی و روشهای حاکم بر آنها در تحقق یافتن این اهداف نقش
اساسی دارند .الزم است دانش آموزان بیاموزند که به جای ذخیره سازی حقایق ،با مسائلی که در زندگی روزمره با
آنها مواجه میشوند ،خود را درگیر سازند .این پایان مطالعه نخستین گام آشنایی با مفاهیم کلی تفکر ،ابعاد تفکر از
جمله تفکر انتقادی و اهمیت آن در آموزش کودکان در سنین  1-11سالگی بر اساس دیدگاه لنگرر بود و برای
کاربردی کردن و بهره گیری از این موارد در کالس درس ،آشنایی با روشهای تدریس متناسب با این دیدگاه،
نیازمند تحقیق بیشتر و برنامه ریزی دقیق تر است .در نتیجه پیشنهاد میگردد که مراکز برنامه ریزی و تولید مواد
آموزشی ،آموزش و پرورش و مراجع ذی صالح؛ تفکر انتقادی را در اهداف و محتوای دروس گوناگون گنجانده و
برنامههای درسی متناسب با ظرفیت فکری دانش آموزان و مبتنی بر تفکر انتقادی طراحی نمایند.
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