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 تحصیلی سال در لنگرر جان دیدگاه اساس بر ابتدایی آموزان دانش در انتقادی تفکر آموزش اثربخشی بررسی هدف با حاضر، پژوهش
 تحقیقات جمله از شناسی روش لحاظ از و کاربردی تحقیقات طبقه در هدف لحاظ از پژوهش این. است پذیرفته انجام 59-1351
 دانش از اینمونه حجم منظور بدین. است گرفته قرار آزمایش و کنترل گروه دو در آزمون پس _ آزمون پیش طرح با آزمایشی، شبه

 کنترل و آزمایش گروه دو در هدفمند طور به و انتخاب تصادفی طور به که نفر 33 تعداد به سنندج 1 ناحیه ابتدایی اول پایه آموزان
 گرفته بهره (کواریانس تحلیل) استنباطی آمار و( معیار وانحراف میانگین) توصیقی آمار از ها داده تحلیل جهت. گرفت قرار مطالعه مورد
 ذیری،پ ریسک توانایی یعنی انتقادی تفکر از مطالعه مورد حوزه سه هر در آزمایشی گروه عملکرد که داد نشان پژوهش نتایج. شد

 دانش گردی عبارت به. است داشته ها حوزه این در گواه گروه عملکرد با داری معنی تفاوت پرسشگری توانایی و مساله حل توانایی
 خود از گانه سه های حوزه در بهتری عملکرد خود همساالن با مثابه در بودند گرفته قرار انتقادی تفکر آموزش معرض در که آموزانی
 ریسک توانایی افزایش در را انتقادی تفکر آموزش روش اهمیت که گرفت قرار تایید مورد حاضر مطالعه های فرضیه و اند داده نشان
 و آموزان دانش انتقادی تفکر مهارتهای پرورش برای را روش این ما بنابراین. دهد می نشان را پرسشگری و مساله حل و پذیری

 .کنیم می پیشنهاد دانشجویان
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 مقدمه -1

علی رغم گذشت چندین قرن از تعلیم و تربیت رسمی، هنوز اولیای مدارس درباره جایگاه تفکر در آموزش اطمینان 
ها دانش آموزان همانند هارد کامپیوتر گیرد که از طریق آنهایی صورت میکافی ندارند. در مدارس ما بیشتر آموزش
لمین فقط آموزش روش کساااب اطالعات را یاد می دهند، بدون کنند و معفقط انبااری از اطالعات را دریافت می 

ن نگرفته اند که چگونه یاد بگیرند و ای که چگونگی تفکر را به دانش آموزان بیاموزند. دانش آموزان امروزی یاداین
ه (. در واقع مسأل1351معضال بزرگی اسات که تعلیم و تربیت ما هنوز با آن روبروست)سادات واحدی و ابراهیمی،   

 که استای اندازه به انسان برای تفکر و اندیشایدن  مهم برای هر دانش آموز، نحوه یادگیری تفکر اسات. اهمیت 

 نظام هر و اصلی عمده هدف (. پس1351نیست)دره زرشکی و همکاران،  انسانی، ممکن شأن در زندگی بدون آن

 محافل آموزشی در منطقی تفکرهای توانایی توسعه به عالقه همین راستا است. در افراد متفکر بارآوردن آموزشای 

سقراط  وگوهای گفت در آن را نمونه و گردد برمی آکادمی افالطون به ایعالقه چنین نیسات. منشأ  جدیدی پدیده
 تفکر اهمیت به هم دیگران و دیویی ارسااطو، کانت، راساال، همچون بزرگ مربیان آن از پس و ببینیم می توانیم

صاااحب نظران، هدف عمده معلمان و تحصاایالت دانش آموزان را  (. 59: 1353اشاااره کرده اند)نامور و دیگران، 
تفکر انتقادی به معنای تفکر اندیشمندانه و منطقی  .(2332، 1)ادوارزپرورش مهارت های تفکر انتقادی برشمرده اند

(. بیشتر اوقات کلمه 2332، 2رکز اسات)انیس اسات که روی تصامیم گیری برای انجام دادن چیزی یا باور آن متم  
 کند که بعد منفی دارد و تأثیر ناخوشایند و نامساعدیانتقادی، معنای ضمنی نقد کردن را به ذهن شنونده متبادر می

سازد تا حقیقت انتقادی این کار را برای فرد ممکن میتفکر  (.3،2331گذارد)آندولینای تئوری یا عمل میبر یک ایده
کند و به هدفش که در میاان باه هم ریختگی حوادو و اطالعات جساااتجو کند که همه روزه وی را احاطه می  را 

کید و توجه به أرغم ت علیمتاساافانه (. 2332، 1)جانسااون رساایدن به کامل ترین درم ممکن اساات، دساات یابد 
آموزشاای در عمل برای  های آموزشاای و ادعاهای مساائوالن، متصاادیان و مجریانی تفکر در اهداف نظاممساائله

طبق  .ی کافی وجود ندارداراده و انگیزه انتقادی کارگیری تفکره دانش آموزان در جهت تفکر و به ویژه ب تشااویق
به این نتیجه  شااده اساات، پرداخته  9بررساای مبانی فلساافی الگوی آموزش تفکر انتقادی لیپمن تحقیقاتی که به 

ا پس معلمان و مجریان ب ؛شودپژوهشی ممکن می فرایندهایاز طریق  منحصراًکه آموزش تفکر انتقادی  اندرسیده
به  (.1353 ،هاشمی نژاد)نش آموزان بپردازنداد ی تفکرعنایت به این نکته باید به پرورش روح پژوهشگر و رشد قوه

های ف، راهبرای رسیدن به این هدداد و  ءتوان ساط  تفکر انتقادی را ارتقا می 1کمک برنامه فلسافه برای کودکان 
قاء ها، ارت راه کند. یکی از این بساایاری پیش روی ماساات که هرکدام به نحوی ما را در دسااتیابی به آن یاری می

دانش آموز به  33ی پژوهشی که دربارهدر ( 1555)2آلن ساط  تفکر خصاوصاً تفکر نقاد و خالد در کودکان است.  

                                                           
1- Edwards 
2 .Ennis 
3 .Andollina 
4 .Johnson 
5 . Lippman 
6 . Philosophy for children 
7 . Allen 
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های فلسفه برای کودکان شرکت کرده آموزانی که در کالس عنوان گروه تجربی انجام داده است، دریافت که دانش
های درم مطلب، خواندن و تفکر انتقادی عملکرد بهتری داشته اند. همینطور اند در مقایسه با گروه کنترل در زمینه

( حاکی از آن اسااات که کودکان آموزش 2331؛به نقل از کم، 1555و 1552، 1551مطاالعات لیپمن و همکارانش) 
ی دروس، پیشرفت تحصیلی بیشتری داشته اند. همچنین صفایی مقدم، مرعشی، پام سرشت، باقری ر همهدیده د

( در مطالعه ای  با عنوان بررساای اجتماپ پژوهشاای در برنامه فلساافه برای کودکان بر پرورش  1359و سااپاساای) 
ای ه،دریافتند  که اجرای روشهای سوم راهنمایی مدرسه نمونه دولتی های استدالل دانش آموزان پسر پایهمهارت

های استدالل دانش آموزان تأثیر مثبتی بگذارد. به تواند بر پرورش مهارتهای درس میاجتماپ پژوهشی در کالس
های استدالل آنان را درصد واریانس مهارت 13ی آموزش فلسفه برای کودکان حدود توان به وسایله نحوی که می

ز گساااترده ترین مفااهیمی اسااات که در حوزه تعلیم و تربیت از جایگاهی خا   تبیین کرد. تفکر انتقاادی یکی ا 
(. در واقع تفکر انتقادی یکی از مهم ترین اصول آموزشی هر کشور می باشد و هر 1351برخوردار اسات)بختیارپور،  

باشند، زیرا  رکشاوری برای رسایدن به رشد و شکوفایی به افرادی نیازمند است که از تفکر انتقادی باالیی برخوردا  
این نوپ تفکر برای پیشارفت و حل مشاکالت از اهمیت باالیی برخوردار است و به نوعی موجب می شود افراد در   

لیپمن در (.  2313، 5مواجهه با موضااوعات مختلب به صااورت منطقی و از زوایای متنوپ به مساائله نگاه کنند)گال
شاااود تا دانش آموزانی ماهر در می  ش و پرورش اعمالفلسااافه در آموز"گوید: تعریب فلسااافه برای کودکان می

ای باشد . فلسفه برای کودکان نوعی فلسفه کاربردی است، البته نه به آن معنی که برنامه"استدالل و درایت بسازد
تا در آن از نظرات فالسافه مختلب برای روشن سازی و حل مسائل غیر فلسفی استفاده شود، بلکه هدف آن است  

هدف این است که به  در واقع.(2333)لیپمن، ان را وادار به فلسفیدن و انجام فعالیت فلسفی شخصی کندکه شااگرد 
کودکان کمک شاااود تا از حالت اندیشااامندانه، از بی تفاوتی به اندیشاااه ورزی و از تفکر معمولی به تفکر انتقادی 

ت وعادتی گیری هویهای زندگی و شکلتگیری در موقعیتفکر انتقادی به افراد در حل مسائل، تصمیم.حرکت کنند
از  ود.شکند. جامعه هر چقدر پویاتر باشد، نیاز به اندیشمندان انتقادی بیشتر احساس میبا ثبات در شخص کمک می

ب بایست فراتر از کسبا توجه به نقش اسااسای تفکر انتقادی در زندگی، هدف اصلی آموزش و پرورش می   این رو 

های روزمره ی، تفکر انتقادی تفاوت واقعی میان حتی در موقعیت .کران انتقادی باشااادآساااان دانش، تربیات متف 
بنابراین اگر مدارس  (.2331)آندولینا،  رساندو به موفقیت یاری می نمایاندموفقیت و شکست در هرکار را به مرز می
نهای مهم آموزشی ناکام خواهند در نیل به بخش مهمی از اهداف و آرماما در آموزش این امر مهم ناموفق باشاند،  

 ماند.
و همکاران،  11(، )تانونم2311، 13(، )ژائو2312و همکاران،  5)سااااراپژوهشاااگران در پژوهش های متعدد از جمله

( و 1351( و )نیک پی و همکاران، دره زرشکی و همکاران، غالمرضایی و همکاران، 2313، 12(، )شااولسون 2311
از نتایج تحقیقات خودشاااان حول بهبود تفکر انتقادی دانش آموزان از طریق آموزش ( 1352)غریبی و همکااران،  

                                                           
8- Gul 
9- Saara 
10- Zhao 
11- Tuononen 
12- Shavelson 
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هاای ماداخلاه ای دریاافتناد کاه آموزش های مداخله ای متنوپ مانند آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی،       
تفکر  شم گیرآموزش فلسفه به شیوه حلقه کندو کاو و باور های خودکار آمدی و فراشناخت موجب ارتقاء و بهبود چ

 بر انتقادی تفکر آموزش اثربخشی در تحقیقی با عنوان بررسی (1355)انتقادی می گردد.  همچنین هاشمی آبادی

 تفکر متوسااطه به این نتیجه رسااید که آموزش دخترمقطع آموزان دانش مسااأله های حل مهارت و نفس عزت

در  .اساات شااده آنان مسااأل  حل های هارتم و نفس عزت میزان موجب افزایش آزمایش افرادگروه به انتقادی
ی اثر بخشاای آموزش تفکر انتقادی و مطالعه بررساایامتداد مطالعات مذکور ، مطالعه حاضااردرصاادد اساات تا به  

پردازد. به عبارت دیگر  )سااازمانی، ارزیاب، تحلیلی و خالد( در دانش آموزان ابتدایی بر اساااس دیدگاه جان لنگرر 
اسات که نشاان دهد تا چه اندازه گنجاندن برنامه آموزشی تفکر انتقادی در فعالیتهای   هدف اصالی این تحقیق آن  

آموزشای کودکان در مدرساه بر توانایی های فکری ،قدرت حل مساله و قدرت ریسک پذیری آنان تاثیر می گذارد.   
زش و پرورش به الزم به ذکر اسات نظام آموزشی رسمی ایران در برنامه های درسی و فعالیت آموزشی مصوب آمو 

این امر توجهی نکرده و تنها در برخی شاهرهای بزرگ، آن هم به صورت کامالً غیر رسمی و در قالب فعالیت فود  
 یهای نظری لیپمن باشد.از طرف دیگر  برنامهبرنامه ممکن اسات به این امر آنهم در چهارچوب  محوریت دیدگاه 

یران اجرا نگردیده و مطالعه این موضاااوپ و مدارس ابتدایی آنهم در آموزش تفکر انتقادی جان لنگرر تا به حال در ا
تواند سارآغاز یک حرکت پرورشی در سط  ملی  شاهر سانندج با توجه به ویژگی های فرهنگی و آموزشای آن می   

 باشد.

 فرضیات -2

 دارد. اثر آموزان دانش پذیری ریسک قدرت انتقادی بر تفکر ابعاد فرضیه اول: آموزش
 دارد. اثر آموزان توانایی حل مسأله دانش انتقادی بر تفکر ابعاد آموزش فرضیه دوم:

 دارد. اثر آموزان دانش گریانتقادی بر توانایی پرسش تفکر ابعاد فرضیه سوم: آموزش

 روش پژوهش -4

 روش شناسی
پس آزمون بوده که به صورت مقطعی در  -با طرح پیش آزمون 13پژوهش حاضار از جمله تحقیقات شابه آزمایشی  

آموزان پساار دوره ابتدایی انجام گرفته اساات. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش 1351-59سااال  تحصاایلی 
داده که با توجه به نیمه تجربی بودن تحقیق، نمونه آماری شامل شاهر سانندج تشکیل    1آموزش و پرورش ناحیه 

سه کالس به صورت خوشه ای انتخاب و سپس از  1مدرسه موجود در ناحیه  3نش آموز می باشد. ابتدا از نفر دا 33
نفر به صااورت روش نمونه گیری تصااادفی ساااده انتخاب و در دو گروه  33بین دانش آموزان سااه کالس منتخب 

سال  2گین سنی هر دو گروه آزمایش و کنترل به صاورت برابر و تصاادفی تقسیم شدند. الزم به ذکر است که میان  
هاای مرکزی و پراکنادگی( و آماز   بود. برای تجزیاه تحلیال داده هاا در دو ساااط  از آماار توصااایفی)شااااخص     

                                                           
13 . experimental 
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ها از آزمون نرمال بودن توزیع داده 11استنباطی)تحلیل کواریانس( استفاده شد. قبل از به کارگیری آزمون پارامتریک
  .استفاده گردید Spss23ها با یاری از نرم افزار ریانس، و همگنی وا19با به کارگیری آماره لون

 ابزار سنجش
برنامه آموزش تفکر انتقادی که برای گروه آزمایشای در نظر گرفته شده است، بر پایه چارچوب نظری در خصو   

تحلیلی، نوپ تفکر که شااامل تفکر سااازمانی،  1. بر این پایه )جدول یک(ابعاد تفکر انتقادی جان لنگرر تدوین شااد
ارزیاب و خالد است، در نظر گرفته شد. هر یک از این تفکرات شامل چندین سط  هستند به این صورت که تفکر 

مقایسه ، بندی هطبق، ی اختالف هامشاهده، ی شباهت هامشاهده ،های مشااهده ویژگیساط  )  5ساازمانی دارای  
 (، تفکر تحلیلیهای مفهومینقشااهو  تعمیم دادن، فکر کردن در مورد مفاهیم، مرتب کردن بر اساااس زمان، کردن
حقایق متمایز از سط  ) 2تفکر ارزیاب دارای  (،های تحلیل در ترتیب هالگو،اتجزیه و تحلیل روابط)ساط    2دارای 

اطالعات  تشخیص ،به چالش کشیدن قابلیت اطمینان ادعا، های نامعلومتشخیص قطعی از نتیجه گیری، دیدگاه ها
 1ای ( و تفکر خالد دارپرساایدن سااواالت بهترو  نقطه نظرات دیگران توجه به، صاامیم گیری، ترتبطمرتبط از نام

، ریخالقیت بص،خالقیت از اشاایا تصادفی، طراحی تحلیل خالقیت، تفکر خالد معکوس، های خالدپیامدساط  ) 
گروه تالش گردید تا سااط   باشااد.در گام اول با اجرای پیش آزمون در مورد هر( میی کاربردهاتفکر خالد درباره

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.

ابعاد ذکر شاااده ( دانش آموزان، قبل از اجرای  1انتقادی)در پژوهش برای ارزیابی ساااط  تفکر  این از این رو در 
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 

سوال )چند گزینه ای، توصیفی،  21های اسااسی تفکر انتقادی به کار رفت؛ شامل  ن که برای سانجش مهارت آزمو
مرات گردید. لذا دامنه نقیاسای( بود و برای هر پاس  درست یک امتیاز و برای هر پاس  اشتباه نمره صفر لحاظ می 

ی تفکر اصلی یا پروسه 21طور متداول تقریبا از ه ببرنامه فکری لنگرر در این تحقیق  در نوسان بود.21بین صفر تا 
این امکان را ارائه شده در این تحقیق تمرینات  همچنین د.رسا محوری اساتفاده کرده و از اطالعات به مفاهیم می 

ر به منجکه این سواالت  ها بهره گرفته و سواالتی را فرا گیرندساازد تا از این پروساه  برای دانش آموزان فراهم می
تحلیلی و خالقانه درارتباط  ،رزیابا ،یفرایندهای فکری موجود در این کتاب با اندیشه سازمانساأله نیز گردد.  حل م

 .مطالعات اجتماعی و علوم است، زبان است و شامل ریاضیات،
 و محتوایی آزمون به تایید اساتادان فلسفه، فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزان آموزشی رسید. در 11روایی صاوری 

ها عیناً از متن کتب جان لنگرر اقتباس شده بود، آزمون ها، با توجه به این که نمونه آزمون 12ارتباط با بررسی پایایی
های مورد استفاده، در پیش آزمون و پس آزمون از روش پایایی مصححان بهره گرفته برای سانجش پایایی آزمون 

 شد.

                                                           
14 . parametric 
15 Leven. 
16 . face validity 
17 . reliability coefficient 
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ای با توجه به دقیقه 19جلساااه  21گروه آزمایشااای به مدت آموزش تفکر انتقادی به صاااورت مداخله ای بر روی 
( آموزش داده شد. گروه کنترل در این فاصله بدون هیچ گونه تداخلی 1چارچوب طرح نظری لنگرر به شارح جدول) 

های آزمون اسااتخراج از برنامه درساای خود تبعیت می کردند. سااپس از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد و داده
 ذاری شد و پس از انجام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.گردید، کدگ

 های تفکر از دیدگاه جان لنگرر(: مهارت1جدول یک)

 های مربوط به تفکر تحلیلیب: مهارت های مربوط به تفکر سازمانیالب: مهارت

 تجزیه و تحلیل روابط -1 مشاهده شباهتها -1

 هاالگوی تحلیل در ترتیب  -2 هامشاهده تفاوت -2

   طبقه بندی شباهتها در گروه -3

   نظم دهی اشیا بر اساس انداز ه و زمان آنها -1

   سازماندهی مثالهای ارائه شده -9

   تجزیه و تحلیل قطعات و روابط -1

   های مفهومینقشه -2

   طراحی سواالت -5

   پیش بینی -5

 مربوط به تفکر خالدهای د: مهارت های مربوط به تفکر ارزیابج: مهارت

 های خالدپیامد -1 حقایق متمایز از عقاید -1

 تفکر خالد واگرا -2 تشخیص قطعی از نتایج نامعلوم -2

 طراحی تحلیل خالقیت -3 به چالش کشیدن قابلیت اطمینان -3

 خالقیت از اشیا تصادفی -1 تشخیص اطالعات مرتبط از نا مرتبط -1

 بصریخالقیت  -9 تصمیم کیری -9

 تفکر خالد در مورد کاربردها -1 توجه به نقطه نظرات دیگران -1

   سواالت بهتر پرسیدن -2

 

 هابررسی پژوهش -5

 دانش پذیری ریسااک قدرت خالد( بر و تحلیلی ارزیاب، انتقادی)سااازمانی، تفکر ابعاد آموزش فرضیییه اول:

 دارد. مثبت اثر آموزان
 در مورد فرضیه اول پژوهشآزمون واریانس یک طرفه  (:2جدول)

 متغیر
مجموپ 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

F 
معنی 
 داری

 333/3 512/31 125/15 1 125/15 گروه

 333/3 222/33 223/12 1 223/12 ریسک

گروه/ریسک 
 پذیری

331/1 1 331/1 991/2 123/3 
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   915/3 25 921/11 خطا

    32 333/955 کل

 پذیری پس آزمون وابسته: ریسک متغیر

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 

توان فرض آزمون تحلیل کووراریانس را اجرا می نیست پس فرض همگنی شیب رگرسیون برقرار است. بنابراین
 نمود.

 (: آمار توصیفی3جدول)

 گروه میانگین انحراف استاندارد تعداد

 کنترل 1333/3 31313/1 19

 آزمایش 1231/1 33233/1 19

 کل 5311/1 52331/1 33

 وابسته:ریسک پذیری متغیر

 باشد ومی 133/3میانگین گروه کنترل و 12/1آزمایش شود که میانگین گروه ها مشخص مینتایج توصایفی داده 

لوین  باشد.آزموندهنده تاثیرعامل آموزش تفکر انتقادی برمیزان نمرات ریسک پذیری گروه آزمایشی می این نشان
 است پس فرض برابری واریانس برقرار است.39/3ها چون سط  معنی داری بیشتر از برای برابری خطای واریانس

 نتایج تاثیرات بین آزمودنی ها(: 4جدول)

 متغیر
مجموپ 
 مجذورات

درجه  
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

F 

سط  
معنی 
 داری

 میزان اثر

ریسک 
 پذیری

112/11 1 112/11 119/25 333/3 931/3 

 532/3 333/3 533/115 351/51 1 351/51 گروه

    912/3 25 592/19 خطا

     32 333/551 کل

 پذیری پس آزمونوابسته: ریسک  متغیر
 های تعدیل شده(: میانگین5جدول)

 

 

 

انحراف  اطمینان59%
 استاندارد

 گروه میانگین
 باالترین حد پایین ترین حد

513/2 

313/1 

953/3 

225/1 

151/3 a232/3 کنترل 

153/3 a113/1 آزمایش 
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کمکی )ریسک پذیری پیش آزمون ( به شاود و متغیر تصاادفی   ها نشاان داده می ( تاثیرات بین آزمودنی1درجدول)
طور معنی داری با متغیر وابسااته )ریسااک پذیری پس آزمون( رابطه دارد و اثر اصاالی بین گروهی)تفکر انتقادی(   

ای همی باشاد. در جدول مذکور اثر متغیر کمکی نمرات ریسک پذیری پیش آزمون حذف گردید و طبق یافته 53/3
ل باشد. و در نهایت پس از تعدیری گروه کنترل کمتر از گروه آزمایشای می این جدول میانگین نمرات ریساک پذی 

  >sig 339/3و  =53/115F= ،53 /3PEهاا وجود دارد  نمرات پیش آزمون، اثر معنی دار عااماال بین آزمودنی 
 گردد.بنابراین فرضیه تحقیق تایید می

 آموزان توانایی حل مسأله دانش خالد( بر و تحلیلی ارزیاب، انتقادی)سازمانی، تفکر ابعاد آموزش فرضییه دو:: 

 دارد. مثبت اثر
 (: آزمون واریانس یک طرفه در مورد فرضیه دو: پژوهش6جدول)                                                  

 متغیر
مجموپ 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

F 
معنی 
 داری

 333/3 551/33 155/22 1 155/22 گروه

توانایی حل 
 مساله

131/5 1 131/5 311/11 333/3 

توانایی  گروه/
 حل مساله

515/3 1 515/3 111/1 235/3 

   115/3 25 212/15 خطا

    32 333/351 کل

 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. 

 آمار توصیفی(: 7جدول)

 گروه میانگین انحراف استاندارد تعداد

 کنترل 1112/1 12911/1 19

 آزمایش 2511/1 22121/3 19

 کل 3129/3 11155/1 33

 توانایی حل مساله وابسته: متغیر
 

باشااد واین نشان می1112/1و گروه کنترل  2515/1شاود که میانگین گروه آزمایشای   بنابراین نتایج مشاخص می 
 د.باشبرمیزان نمرات توانایی حل مسأله گروه آزمایشی میدهنده تاثیر عامل بین آزمودنی )تفکر انتقادی( 
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است پس فرض برابری واریانس برقرار 39/3ها چون ساط  معنی داری بیشتر از  آزمون لون برای برابری واریانس 
 است.

 (: نتایج تاثیرات بین آزمودنی ها8جدول)

مجموع  متغیر

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F  معنی

 داری

 میزان اثر

 312/3 333/3 112/13 193/5 1 193/5 حل مساله توانایی

 212/3 333/3 395/23 595/15 1 595/15 گروه

    153/3 25 213/15 خطا

     32 333/551 کل

 وابسته: توانایی حل مسأله پس آزمون متغیر
ها نشاان داده شده است و متغیر تصادفی کمکی )توانایی حل مسأله پیش آزمون(  ( تاثیرات بین آزمودنی5درجدول)

رابطه دارد و اثر اصااالی بین گروهی)تفکر  )توانایی حل مساااأله پس آزمون(به طور معنی داری با متغیر وابساااته 
 می باشد. 21/3انتقادی( 

 های تعدیل شده(: میانگین9جدول )

 اطمینان95%

ترین پایین گروه میانگین انحراف استاندارد

 حد
 باالترین حد

253/1 

531/3 
113/2 

191/1 

213/3 a221/1 کنترل 

233/3 a211/1 آزمایش 

و  گردد( نشاان داده شده است، اثر متغیرکمکی نمرات توانایی حل مسأله پیش آزمون حذف می 2چنانچه در جدول)
پس از  باشد در نهایتجدول، میانگین نمرات حل مسأله گروه کنترل کمتر از گروه آزمایشی میهای این طبق یافته

 sig<339/3و  =39/23F= ،21/ 3PEها وجود دارد تعدیل نمرات پیش آزمون، اثر معنی دار عامل بین آزمودنی
 گردد.بنابراین فرضیه تحقیق تایید می

 دانش گریخالد( بر توانایی پرسااش و تحلیلی ارزیاب، انی،انتقادی)سااازم تفکر ابعاد آموزش فرضیییه سییو::

 دارد. مثبت اثر آموزان

 (: آزمون واریانس یک طرفه در مورد فرضیه سو: پژوهش11جدول)

 معنی داری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموپ مجذورات متغیر

 333/3 312/12 113/15 1 113/15 گروه

 333/3 293/23 233/9 1 233/9 گریتوانایی پرسش
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 135/3 112/3 123/3 1 123/3 گریپرسش گروه/

   229/3 25 152/2 خطا

    32 333/251 کل

 گری پس آزمونتوانایی پرسش متغیروابسته:
متغیر  گری( تعامل بین( نتیجه آزمون تحلیل واریانس یک طرفه) متغیر وابسااته توانایی پرسااش13های جدول)داده

ج حاکی دهد. این نتایگری پیش آزمون( و متغیر مستقل که عامل بین گروهی را نشان میپرسشتصاادفی)توانایی  
 از آن است که این تقابل از نظر آماری معنی دار نیست، در نتیجه فرض همگنی شیب رگرسیون برقرار است. 

 (: آمار توصیفی11جدول)

 گروه میانگین انحراف استاندارد تعداد

 کنترل 2112/1 23323/3 19

 آزمایش 5239/3 13953/3 19

 کل 1293/2 19395/1 33

 گریتوانایی پرسش وابسته: متغیر
و میانگین گروه  5239/3شاااود که میانگین گروه آزمایش ها مشاااخص می( نتایج توصااایفی داده11طبق جدول)

گری برمیزان نمرات  پرسااشباشااد، و این نشااان دهنده تاثیرعامل بین آزمودنی )تفکر انتقادی( می 2112/1کنترل
است،  39/3ها چون سط  معنی داری بیشتر از باشاد. آزمون لوین برای برابری خطای واریانس گروه آزمایشای می 

 پس فرض برابری واریانس برقرار است.

 (: نتایج تاثیرات بین آزمودنی ها12جدول)

 F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموپ مجذورات متغیر
معنی 
 داری

 زان اثرمی

 111/3 333/3 112/23 913/9 1 913/9 ریگتوانایی پرسش

 512/3 333/3 131/155 311/91 1 331/91 گروه

    221/3 25 511/2 خطا

     32 333/251 کل

 گری پس آزمونوابسته: توانایی پرسش متغیر

ش آزمون گری پی)توانایی پرسش شود و متغیر تصادفی کمکیها نشاان داده می تاثیرات بین آزمودنی (13)در جدول
گری پس آزمون( رابطه دارد و اثر اصاالی بین گروهی)تفکر ( به طور معنی داری با متغیر وابسااته )توانایی پرسااش

 می باشد. 51/3انتقادی( 

 های تعدیل شده(: میانگین13جدول)

 اطمینان 59%
 گروه میانگین انحراف استاندارد

 باالترین حد دترین ح پایین
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331/1 

992/3 

991/1 

323/1 

131/3 1/221a کنترل 

121/3 3/519a  آزمایش 

های این گردد و طبق یافته( اثر متغیرکمکی نمرات ریساااک پذیری پیش آزمون حذف می11چناانچاه در جادول)   
باشد. و درنهایت پس از تعدیل نمرات جدول میانگین نمرات ریساک پذیری گروه کنترل کمتر از گروه آزمایش می 

بنااابراین  >339/3sigو  =F= ،51 /3PE 131/55هااا وجود داردپیش آزمون، اثر معنی دارعاااماال بین آزمودنی
 گردد.فرضیه تحقیق تایید می

   گیرینتیجه -6

به نظر می رسد میزان دانش و اطالعاتی که از طریق رایانه ها و انواپ وسایل ارتباطی فراهم می  در دنیای امروز
اهمیت افزایش مهارت شاگردان در تفکر و استدالل و لزوم  شوند؛ بیش از حد توانایی افراد در استفاده از آنها می باشد

این در حالی است که بسیاری از محافل آموزشی به کند.  و پردازش اطالعات و نهایتا بکارگیری آنها خود نمایی می
 و کردن حفظ طریق از اطالعات و مطالب یادگیری بر همچنان افراد، فکری های قابلیت پرورش به پرداختن جای

 با  ، تأکید کرده و ادامه می دهند.آموزش انفعالی سبک ترویج و آموزش موجود شرایط نتیجه در و ذهن در آنها انباشتن
 ستا دگرگونی حال در کشورها برخی در انفعالی حالت این خوشبختانه جهان سراسر در آموزشی های نظام به توجه

 نتقادیا تفکر توسعه حال در اولیه اصول و ادبیات در هم شاگردان فکری استعدادهای و قدرت پرورش برای حرکت و
مواد درسی مشاهده می شود و بسیاری از مدارس ابتدایی در حال آزدمون روشهای متعدد و  ظهور نو انواپ در هم و

خوشبختانه فلسفه و (.1353به نقل از پیشه گر،  1551مختلب آموزش تفکر انتقادی به دانش آموزان هستند )مایرز، 
 مهمترین نوپ تفکر ، تفکر انتقادیآموزش آن راه را برای اکتساب مهارتهای مختلب تفکر فراهم ساخته و یکی از 

توجه به شناخت بستر ذهنی افراد و توانایی های آنها در تفکر انتقادی که به شهروندان دیدی نقاد و بنابراین  است.
 می شناآ ساالری مردم بنیادین اصول با را آنها و داده …جامع نسبت به ابعاد اجتماعی، فردی، اقتصادی، سیاسی و 

 مکک بالنده توسعه و رشد جریان گرفتن سرعت در را جامعه و تحصیلی های موقعیت کسب در را شاگردان و کند
های پژوهش بر وجود ارتباط معنی دار و مثبت میان آموزش ( .با توجه به تحلیل یافته1353 گر،پیشه. )کرد خواهد

ی ابتدایی داللت دارد. نتایج حاک ابعاد تفکر انتقادی بر اساس مدل جان لنگرر و قدرت ریسک پذیری دانش آموزان
 ی فکری لنگرر و ابعاد متفاوت تفکر انتقادی، ازهای متناسب با برنامهاز آن است،که دانش آموزان ابتدایی با آموزش

 انتقادی)سازمانی، تفکر ابعاد آموزشهمچنین نتایج نشان داد باشند. توانایی ریسک پذیری قابل توجهی برخوردار می

دارد. یکی دیگر از نتایج مهم این تحقیق  مثبت اثر آموزان توانایی حل مسأله دانش خالد( بر و یلیتحل ارزیاب،
آموزان از طریق آموزش تفکر انتقادی بر اساس همین دیدگاه بود و این فرضیه نیزمورد توانایی حل مسأله در دانش

به  همسو است، در این مطالعه( 1352ل اسالمی، ؛به نق1325کاظمی )تایید قرار گرفت و این نتایج با نتایج مطالعات 
ه روش حل ک جه به این صورت استو نتی ه شده استپرورش تفکر منطقی پرداخت بررسی تأثیر روش حل مسأله بر

که انجمن بین المللی  یآزمونهمچنین  مسأله از روش معمولی معلمان در پرورش تفکر منطقی کارآمدتر است.
ی مسائل توانایی تجزیه و تحلیل و تفکر انتقادی دربارهی زمینهارزشیابی پیشرفت تحصیلی ریاضی و علوم تیمز، در 

و ساختن نظریه انجام داده اگر چه این موضوعات در حد اندکی در محتوای علوم اکثر کشورها مورد توجه قرار گرفته 
های درسی علوم در کشورهای ایران و اسکاتلند کامال از آن غافل بوده اند)به نقل از: باست، اما تدوین کنندگان کتا
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ابعاد تفکر انتقادی بر اساس  .همچنین ارتباط معنی دار و مثبتی میان آموزش(1352، شعبانی، 1353هاشمیان نژاد، 
با نتایج  بنابراین نتایج این تحقیقگری در دانش آموزان ابتدایی وجود داشت. مدل پیشنهادی لنگرر و توانایی پرسش

مطالعات اسکندری و کیانی همسو است و نتیجه حاکی از آن است که تأثیر داستان بر افزایش مهارت فلسفه ورزی 
گری دانش آموزان با ی میانگین نمرات مهارت پرسشمقایسه -1 گری دانش آموزان به این قرار است که:و پرسش

ی مقایسه -2گری و ابعاد آن در دانش آموزان باالتر از متوسط است، ت، که مهارت پرسشمیانگین جامعه مؤید آن اس
های وجودی در باالترین سط  و مهارت دهد که بعد انگیزهگری نشان میمیانگین نمرات ابعاد مهارت پرسش

ی و ابعاد آن مؤثر باال برد سط  مهارت پرسش گر در قصه آموزش -3جهانشمول در پایین ترین سط  قرار دارد و 
لحاظ آماری معنی دار نیست. به صورت کلی نتایج پژوهش حاضر هم راستا  است، ولی در بعد تحول اندم است و از

( می باشد. 2311( و )ژائو، 1351با تحقیقات )نیک پی و همکاران، دره زرشکی و همکاران، غالمرضایی و همکاران، 
ان و ی یک ضرورتی انکار ناپذیر در فرایند تربیت کودکان و نوجوانبه منزله به نظر پژوهشگران باید به تفکر انتقادی

هایی اتخاذ های مدارس، روشدیگر سازوکارهای آموزشی کشور توجه شود. همچنین ضرورت دارد که در برنامه
ر یرا معرفت دهای چگونه آموختن را به روش انتظام فکری بیاموزند؛ زشودکه با یاری آن ها، دانش آموزان قابلیت

های حاکم بر آنها در تحقق یافتن این اهداف نقش های آموزشی و روشیابد و محیطی منظم رشد میفرایند اندیشه
اساسی دارند. الزم است دانش آموزان بیاموزند که به جای ذخیره سازی حقایق، با مسائلی که در زندگی روزمره با 

. این پایان مطالعه نخستین گام آشنایی با مفاهیم کلی تفکر، ابعاد تفکر از شوند، خود را درگیر سازندآنها مواجه می
سالگی بر اساس دیدگاه لنگرر بود و برای  1-11جمله تفکر انتقادی و اهمیت آن در آموزش کودکان در سنین 

، دیدگاههای تدریس متناسب با این کردن و بهره گیری از این موارد در کالس درس، آشنایی با روش کاربردی
لید مواد گردد که مراکز برنامه ریزی و تونیازمند تحقیق بیشتر و برنامه ریزی دقیق تر است. در نتیجه پیشنهاد می

آموزشی، آموزش و پرورش و مراجع ذی صالح؛ تفکر انتقادی را در اهداف و محتوای دروس گوناگون گنجانده و 
 ان و مبتنی بر تفکر انتقادی طراحی نمایند. های درسی متناسب با ظرفیت فکری دانش آموزبرنامه

 مراجع

 ی.ابتدای آموزش رشد ماهنامه انتقادی. تفکر های مهارت آموزش (. راهبردهای1383) احسانه باقری، .1

 .23 ص 3 شماره

(. رابطه تفکر انتقادی، راهبردهای فراشناختی و مدیریت زمان با عملکرد 1391بختیار پور، سعید. ) .2

 .15-19(، 22)7دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز. یافته های نو در روانشناسی، تحصیلی 

رابطه بین سبک یادگیری و تفکر انتقادی دانشجویان علو: انسانی و فنی (. 1383) پیشه گر، آذر. .3

 مهندسی دانشگاه های شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی وعلو: تربیتی

 .دانشگاه عالمه طباطبایی

(. اثربخشی آموزش فلسفه به 1396دره زرشکی، نسرین؛ برزگر بقرویی، کاظم و زندوانیان، احمد. ) .4

(، 2)5شیوه حلقه کندو کاو بر تفکر انتقادی در دانش آموزان دوره ابتدائی. فصلنامه روانشناسی شناختی. 

76-67. 

 .مشعل انتشارات اصفهان، چهار:: ت، چاپتربی و تعلیم اصول (.1381) علی شریعتمداری، .5
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 :تهران .تفکر وراهبردهایها مهارت آموزش :پیشرفته تدریسهای وشر(. 1382حسن) شعبانی، .6

 .سمت

پرسشگری  بر تفکر راهبردی آموزش ( اثربخشی1392غریبی ، حسن؛ادیب، یوسف؛قلی زاده، ذلیخا) .7

 مطالعات و انسانی علو: پژوهشگاه کودك، و تفکر سنندج. شهر ابتدایی پنجم پایۀ پسر دانش آموزان

 اول شمارة چهار:، سال فرهنگی

 باورهای پیش بینی کننده نقش (. بررسی1396غالمرضایی، سیمین؛ یوسف وند، لیال و رادمهر، پروانه. ) .8

دانشجویان. پژوهش در آموزش علو: پزشکی.  انتقادی در تفکر به برگرایش فراشناخت و خودکارآمدی

9(1 ،)45-37. 

 .دواوین (. بررسی مبانی نظری آموزش فلسفه به کودکان. تهران: انتشارات1383قائدی، یحیی ) .9

 -گروه فلسفه برای کودکان -85(. گزارشی از کارگاه فیک1385ناجی، سعید؛ قاضی نزاد، پروانه) .11

 پژوهشگاه علو: انسانی.

(. تأثیر یادگیری مبتنی 1391مریم. ) نامور، یوسف؛ نادری، عزت اهلل؛ شریعتمداری، علی و سیف نراقی، .11

بر وبالگ با رویکرد حل مسأله بر رشد تفکر منطقی دانشجویان رشتۀ زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسالمی 

)پیاپی  2و1. سال هشتم، دورة دو:، شمارة 95-86واحد اردبیل، پژوهش در برنامه ریزی درسی، ص 

 (.29و28

نقد فلسفی و آموزش فلسفه، تهران: موسسه پژوهش تربیتی  (،1381نقیب زاده، میر عبدالحسین. ) .12

 دانشگاه تربیت معلم. 

(. تاثر آموزش راهبردهای یادگیری 1396نیک پی، ایرج؛ فرحبخش، سعید و یوسف وند، لیال. ) .13

 .115-134(، 3)6خودتنظیمی بر تفکر انتقادی دانش آموزان. مجله روانشناسی مدرسه. 

 عزت بر انتقادی تفکر آموزش اثربخشی (. بررسی1389شهبابی،مهرنسا. )هاشمی آبادی، بهراملی؛  .14

 (.1)2تربیتی روانشناسی - متوسطه. فصلنامۀ دخترمقطع آموزان دانش مسأله حل های مهارت و نفس

(. ارائه چهار چوب نظری در خصوص برنامه درسی مبتنی بر تفکر انتقادی 1381هاشمیان نژاد، فریده. ) .15

ی دکتری، دانشگاه آزاد واحد ی درسی مطالعات اجتماعی، رسالهابتدایی با تاکید بر برنامهی در دوره

 علو: و تحقیقات تهران.

16. Andolina, M. (2001). Critical thinking for working students, Columgia, Delmar 

press. 

17. Edwards, S.L. (2007). Critical thinking a two-phase framework. Nurse 

education in practice, 7(5), 303- 14. 

18. Ennis, R. (2002). An outline of goals for a critical thinking curriculum and its 

assessment, available at: http://faculty. ed. Uiuc.edu/rhennis 

19. Gul, R. Cass uma, S.H. Ahmada, A. Khana, S.H. Saeeda, T. Parpio, Y. (2010). 

Enhancement of critical thinking in curriculum design and delivery: A 

randomized controlled trail for educators. Procedia social and Behavioral 

science, 2(2), 3219-3225. 

20. Johnson, E. (2002). Contextual Teaching and learning: what it is and why its 

here to stay, united kingdom, Corwin press. 

21. Lipman, M. (2003). Thinking in Education, 2nd (edn.), Cambridge & New 

York: Cambridge University Press. 
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