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  مقاله پژوهشي

   اروميه متوسطه آموزان دانش تحصيلي شرفتيپ و انتقادي تفکر گرايش بين ي رابطه
  

  ٣*رانيدو يه احمدي، زک٢، دکتر علي زينالي١دکتر رقيه وحدت

 
  29/08/1390یرش پذیخ تار 18/07/1390یافت دریخ تار

  

  يدهچک

 شـمار  بـه  يـادگيري  بـراي  پايـه  ي نکتـه  را تفکر تدريس و کرده معرفي آموزش اصلي برونداد عنوان به را انتقادي تفکر نظران صاحب امروزه :هدف و زمينه پيش

  . گرفت صورت متوسطه آموزان دانش تحصيلي پشرفت و انتقادي تفکر گرايش بين ي رابطه بررسي منظور به مطالعه اين. آورند يم

 آزمـون  هـا  داده گردآوري ابزار. شد انجام ۸۹-۹۰ يکه در سال تحصيل متوسطه آموز دانش ۳۵۵ روي بر همبستگي نوع از يشياميپ مطالعه، اين :کار روش و مواد

  . شد استفاده spss افزار نرم و واريانس تحليل و  t-test آزمون و استنباطي و توصيفي آمار از ها داده تحليل تجزيه براي. بود کاليفرنيا انتقادي تفکر گرايش

 انتقـادي  تفکـر  گرايش ميزان حداقل که طوري به. بود ۶۰/۲۸۹ ± ۰۹/۳۴ آموزان دانش در انتقادي تفکر گرايش کل ي نمره استاندارد انحراف و ميانگين :ها يافته

دهد بين گرايش به تفکر انتقادي با پيشرفت تحصيلي بر حسب جنسيت، نوع مدرسه،  يمنتايج نشان  .باشد يم ۳۹۸ حداکثر و ۱۹۰ برابر مطالعه مورد آموزان دانش

  .وجود ندارد داري معنيرشته تحصيلي و پايه تحصيلي رابطه 

براي آموزش تفکر . باشد گرايش مثبت متوسط آنان مي ي دهندهنشان  آموزان دانشتفکر انتقادي به ي کل گرايش  نمرهحدود  ن مطالعهيدر ا :گيري نتيجه و بحث

و  هـا  مهـارت از انتقادي در شاگردان ايجاد حالت کنش متقابل ميان شاگردان و معلمان و ايجاد يک چهارچوب سـازمان يافتـه بـراي فراينـدهاي فکـري و اسـتفاده       

  .شوند، ضرورت دارد يمکه در اين فرايند به کار گرفته  هايي موقيعت

  گرايش تحصيلي، پيشرفت انتقادي، تفکر :ها واژه کليد

  

  97-104 ص، 1391فروردین و اردیبهشت ، 36پی در پی ، شماره اول، دوره دهم، دوماهنامه دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه

  

 ۰۹۳۷۱۷۰۶۱۳۲: ، تلفناروميه واحد اسالمي آزاد دانشگاه اروميه، :مکاتبه آدرس

Email: zakiye_ahmadi_am@yahoo.com 

  .باشد يمارشد  يان نامه کارشناسين مقاله برگرفته از پايا

  
   

                                                
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد اروميهعضو هيئت علمي ت آموزش عالی، يريمددکترای  ١
  خويدانشگاه آزاد اسالمي واحد  علميعضو هيئت  ،عمومیروانشناسي دکترای  ٢

  )نويسنده مسئول( دانشجوي ارشد برنامه ريزي درسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اروميه٣ 

   مقدمه

 رشـد  به رو دنياي در اطالعات ي جانبه همه و گسترده هجوم با

 در کـارا  روشـي  جسـتجوي  در بايست يم که است واضح پر امروزي،

 متخصصـان  و روانشناسـان . بـود  وارده اطالعـات  کردن غربال جهت

 منـابع،  گسـتردگي  و تنـوع  ،ها داده انفجار که باورند اين بر آموزشي

 آشـنايي  عـدم  مسـتند،  غيـر  و مسـتند  اطالعات به راحت دسترسي

 چنـين  ايـن  عواملي و شده استخراجي ها داده اعتباريابي با فراگيران

 خود جايگاه و مقام انسان، اساسي ويژگي اين تفکر، تا گرديده باعث

  . بازيابد علمي غير و علمي سطوح تمامي در را

 سـاله  هـزار  چنـد  قـدمتي  داراي انتقادي تفکر به توجه چه اگر

  را "جان ديويي"، حوزه اين انديشمندان و نظران صاحب ولي است
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 دکتر رقيه وحدت، دکتر علي زينالي، زکيه احمدي دويران
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او تفکـر انتقـادي را   . داننـد  يمـ پدر سنت تفکر انتقـادي مـدرن   

دانـد کـه بـر     يمـ بررسي فعال، دقيق و پايدار هر باور با دانش فرضي 

اساس يک سري داليل حمايت کننـده و نتـايج حاصـله از آن ايجـاد     

 فکـري  يندهايفرا توسعه شامل انتقادي تفکر فراگيري ).١(گردد  يم

 حسي تجربه و محور خود تصورات و ها نگرش ماوراي به سير طريق از

 اسـاس  بـر  معموالً نوجواني سنين در افراد فکري نوع. است واسطه بي

. اسـت  محـدود  ها ارزش و عقايد رشته يک ارائه و ها آن زندگي تجربه

 دامنه توسعه در شاگردان به کمک استادان، چالش نيتر بزرگ از يکي

 نـوين  تصـورهاي  ع انـوا  و هـا  ارزش بـا  ها آن کردن آشنا و شان تجربه

 از فراتـر  امکانـات  تجسـم  و جديـد  تجربيات تفهيم يها ييتوانا. است

 آينـد  مي حساب به انتقادي تفکر مهم عناصر از شخص، آني تجربيات

)۲( .  

 ،اسـتقالل  کـه  باورنـد  ايـن  بـر  برجسـته  انديشمندان از بسياري

. اسـت  فـرد  زنـدگي  خـالل  در منطقي و آگاهانه يها نشيگز نيازمند

 مختلـف  احتمـالي  مسـيرهاي  از »انتقـادي  ارزيابي« توان وجود بدون

 ارزيـابي . داد انجـام  منطقـي  و آگاهانـه  گزينشـي  تـوان  ينمـ  زنـدگي، 

   يـک  عليـه  يـا  لـه  ارزيـابي  و اسـتدالل  توانـايي  نيازمنـد  تنها انتقادي

 کـه  دانشـي  ،دارد نياز هم »دانش« وجود به بلکه نيست، گيري موضع

 را ها آن فردي تناسب بلکه ،مختلف اهداف احتمالي پيامدهاي تنها نه

  . )۳( شود يم شامل نيز

 در را آموزشـي  تحقيقـات  از وسيعي حجم امروزه، انتقادي، تفکر

 گيري اندازه به گراث، مک. است داده اختصاص خود به کشورها ساير

 کانـادا  در پرسـتاري  کارشناسـي  دانشـجويان  در انتقادي تفکر مهارت

 و اکثريت در انتقادي تفکر مهارت کل نمره ميانگين که است پرداخته

 تفکـر  به گرايش کل هنجار، طبيعي حد در دانشجويان نمره ميانگين

. )۴( اسـت  بـوده  دانشـجويان  مطلـوب  گـرايش  دهنده نشان انتقادي

 در را محيط بهداشت کارشناسي دانشجوي ۱۹۸ برادبير و بيرما جين،

 مـورد  انتقـادي  تفکر به گرايش نظر از مريکاآ ايلينويز دولتي دانشگاه

 بود، دانشجويان مثبت گرايش دهنده نشان نتايج ،اند داده قرار بررسي

 بيش که داد نشان نيز انتقادي تفکر به گرايش هاي بخش زير بررسي

 ضـعف  دچـار  »جـويي  حقيقـت « قسـمت  در دانشـجويان  از نيمي از

 تفکـر  گرايش يبررس در همکاران و ١تايواري هاي يافته. )۵( باشند يم

 که دهد يم نشان استراليا و کنگ هنگ پرستاري دانشجويان انتقادي

 از گـروه  دو ايـن  بـين  انتقـادي  تفکـر  گـرايش  در داري معنـي  تفاوت

 آزمـون  در کنـگ  هنگ دانشجويان کل نمره و دارد وجود دانشجويان

٢CCTDI اسـتراليايي  دانشجويان که حالي در شده شناسايي متوسط 

   .)۶( داشتند يتر مثبت و بهتر وضع

. اسـت  آمـده  عمـل  بـه  زمينـه  ايـن  در تحقيقـاتي  نيـز  ايران در

 و انتقـادي  تفکـر  بـه  گرايش ارتباط يبه بررس همکاران و برخورداري

 کــه پرداختنـد  يـزد  شـهر  در پرسـتاري  دانشـجويان  در نفـس  عـزت 

 گـرايش  از باالتر نفس عزت با دانشجويان دهد يم نشانآن  هاي يافته

 بين مثبتي و مستقيم ارتباط و برخوردار يتر مطلوب انتقادي تفکر به

 تفکـر  يها مهارت ،همکاران و جاللي. )۷( داشت وجود ويژگي دو اين

 دانشـجويان  ارزشـيابي  يهـا  وهيشـ  از اسـتفاده  در مدرسـين  انتقادي

 که کردند يرا بررس تهران اسالمي آزاد دانشگاه پزشکي علوم دانشگاه

 برخوردار انتقادي تفکر از مدرسين تمامي آمده بدست نتايج اساس بر

 تفکـر  داراي مـذکر  مدرسـين  مدرسـين،  جنسيت با ارتباط در و بوده

و  آخونـدزاده . )۸( داشتند مونث مدرسين به نسبت بيشتري انتقادي

 پرستاري آموزش حوزه در انتقادي تفکر« عنوان با پژوهشي همکاران

 توانـايي  نمـره  که است اين از حاکي نتايج که اند داده انجام را »ايران

 و اسـت  پـايين  حد در پرستاري انيدانشجو و پرستاران انتقادي تفکر

 نداشـته  مهارت اين بهبود در توجهي قابل تأثير دانشگاهي تحصيالت

 بازنگري لزوم مبين دانشجويان انتقادي تفکر نمره بودن پايين و است

 ناکـارايي  اسـت  الزم وجـود  ايـن  با. است فعلي آموزشي يها وهيش در

                                                
1 Tiwari  
2 California Critical Thinking Disposition Inventory 
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 ي بين گرايش تفکر انتقادي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان متوسطه اروميه  رابطه
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 مـدنظر  نيز را مهارت اين سنجش در استفاده مورد ابزارهاي احتمالي

 يهـا  مهـارت  يبـا بررسـ   پژوهشي همکاران و بابامحمدي. )۹( داشت

 سـمنان  پزشـکي  علـوم  دانشـگاه  پرسـتاري  دانشجويان انتقادي تفکر

 انتقـادي  تفکـر  سـطح  کـه  اسـت  آن از حاکي نتايج که اند داده انجام

 ناپيوسـته  کارشناسـي  دانشـجويان  از پيوسـته  کارشناسي دانشجويان

 انتقـادي  تفکـر  يهـا  مهـارت  از بـاالتر  يها سال دانشجويان. بود باالتر

در . )۱۰( انـد  بـوده  برخـوردار  پـايين  يهـا  سـال  دانشجويان به نسبت

 راهبـرد  تـاثير  در خصـوص  همکـاران  و سـيدين  وقـار که  يمطالعه ا

 تفکـر  يها مهارت بر همتايان گروه در شده هدايت متقابل يپرسشگر

 ،بودنـد انجام داده  پرستاري دانشجويان فراشناختي آگاهي و انتقادي

 در شـده  هدايت متقابل پرسشگري راهبرد اجراي که داد نشان نتايج

 انتقادي تفکر يها مهارت نمرات دار معني افزايش سبب همتايان گروه

 نمره ميانگين اختالف. گرديد مي شاهد گروه به نسبت آزمون گروه در

 گـروه  بـا  آزمـون  گـروه  بعد و قبل مراحل در فراشناختي آگاهي کلي

   .)۱۱( نداد نشان داري معني تفاوت شاهد

 بودن محدود دهنده نشان ايران در شده انجام يها پژوهش نتايج

 تفکر از جنبه يک بر عمدتاً که نحوي به است زمينه اين در تحقيقات

 تفکر ديگر جنبه و اند داشته تأکيد انتقادي تفکر مهارت يعني انتقادي

  . است شده گرفته ناديده است، انتقادي تفکر به گرايش که انتقادي،

 پيش مطالعه يک عنوان به حاضر پژوهش فوق، موارد به توجه با

 پيشـرفت  بـر  انتقـادي  تفکر به گرايش ي رابطه بررسي هدف با زمينه

  . گرفت انجام اروميه شهرستان ي متوسطه آموزان دانش تحصيلي

  

  کار روشمواد و 

 ي جامعـه . باشـد  يمـ  همبسـتگي  نـوع  از پيمايشي حاضر تحقيق

 اروميه شهرستان ي متوسطه مقطع پسر و دختر آموزان دانش پژوهش،

 حجـم  و شـد  بـرآورد  نفـر  ۲۷۷۲۳ حدود شده اخذ آمار اساس بر که

 ۹۵ اطمينـان  سطح با نمونه حجم فرمول از استفاده با حاضر ي نمونه

 بـه  که ،باشد يم نفر ۳۵۵ تعداد به و ۰۹/۲ استاندارد انحراف و درصد

. گرفتنـد  قـرار  بررسـي  مورد و شدند انتخاب يا طبقه تصادفي صورت

 انتقـادي  تفکر به گرايش آزمون پژوهش اين در ها داده گردآوري ابزار

  . باشد يم ١کاليفرنيا

 بـه  گـرايش  نامـه  پرسش از انتقادي تفکر به گرايش ارزيابي براي

 سـؤال  ۷۵ شـامل  نامه پرسش. گرديد استفاده کاليفرنيا انتقادي تفکر

 موافـق،  زيـادي  حـدود  تـا  موافـق،  کامالً از ليکرت مقياس با که است

 شـش  تا يک از مخالف کامالً و مخالف زيادي حدود تا مخالف، موافق،

. شود يم امتيازدهي نامه پرسش راهنماي دستورالعمل حسب بر امتياز

 انتقادپـذيري  سـؤال،  ۱۲ جويي حقيقت زيرگروه هفت شامل سؤاالت

 دهـي  سـازمان  قـدرت  سـؤال، ۱۱ تحليـل  و تجزيـه  قدرت سؤال، ۱۲

 ۱۰ رشـديافتگي  ميـزان  سؤال، ۹ نفس به اعتماد سؤال، ۱۱ اطالعات

  . است سؤال ۱۰ جستجوگري و سؤال

 تراز براي ضميمه جدولي داراي نامه پرسش است يادآوري به الزم

 در ها سؤال تعداد بودن متفاوت رغم علي شود يم باعث که هاست نمره

 مثـال،  طـور  به. گردد ۶۰ تا ۱۰ زيرگروه هر نمرات بازه گروه، زير هر

 شده جويي حقيقت زيرگروه امتيازات تمامي کسب به قادر که فردي

 جـدول،  دستورالعمل براساس که رديگ يم امتياز ۷۲مجموع در است

 از فقـط  فرد همين که چنان. شود يم ۶۰ قسمت اين از وي تراز نمره

 تـراز  نمره و ۶۰ او خام نمره باشد، گرفته امتياز قسمت اين سؤال۱۰

 امتيـاز  کـل  فـرد  ايـن  کـه چنان متقابالً،. باشد يم ۵۰ جدول اساس بر

 او شـده  تراز نمره و ۵۴ وي خام نمره بگيرد، را نفس به اعتماد بخش

 چنان و است ترتيب همين به نيز حداقل نمرات محاسبه. شود يم ۶۰

 نمـره  ،کنـد  کسب را جويي حقيقت زيرگروه از امتياز حداقل فرد که

 آزمـون  کـه  آنجـا  از. شـود  يمـ  ۱۰ شدن تراز با که بوده ۱۲ وي خام

 حـداقل  از تواننـد  يمـ  شوندگان آزمون ،باشد يم زيرگروه هفت شامل

                                                
1 California Critical Thinking Disposition Inventory-CCTDI 
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 تفسـير  و بندي طبقه. کنند کسب کل در امتياز ۴۲۰ حداکثر تا ۷۰

 بـاالي  نمـره  :اسـت  زير شرح به نيز انتقادي تفکر به گرايش کل نمره

 نشان ۳۵۰ تا ۲۸۰ بين نمره باثبات و قوي گرايش دهنده نشان ۳۵۰

 دهنـده  نشـان  ۲۱۱ تـا  ۲۷۹ بين نمره متوسط مثبت گرايش دهنده

 منفـي  کـامالً  گـرايش  دهنـده  نشان ۲۱۰ زير نمره و متزلزل گرايش

 بـه  گـرايش  هـاي  زيرگـروه  نمره تفسير و بندي طبقه همچنين. است

 دهنـده  نشـان  ۵۰ بـاالي  نمـره  :باشـد  يمـ  زير شرح به انتقادي تفکر

 گـرايش  دهنـده  نشـان  ۵۰ تـا  ۴۰ بـين  نمـره  ،باثبات و قوي گرايش

 زيـر  نمـره  و متزلزل گرايش دهنده؛ نشان ۳۹ تا ۳۱ بين نمره؛مثبت

  . باشد يم منفي گرايش دهنده نشان ۳۰

 بـا  امريکا فلسفه انجمن وسيله به نامه پرسش اين محتوايي روايي

 ايـن  علمـي  پايـايي . اسـت  گرفتـه  صورت دلفي استراتژي از استفاده

 ۸۷/۰ کرونبـاخ  آلفاي آزمون از استفاده با پژوهش نيا در نامه پرسش

 آمـار  يها روش از ها داده تحليل و تجزيه براي. است گرديده محاسبه

 و ميـانگين  و نسـبي  و مطلـق  فراوانـي  جـداول،توزيع  تهيه( توصيفي

 افـزار  نرم از و واريانس تحليل و t-test يها آزمون از و )معيار انحراف

spss انتقادي تفکر گرايش بين ارتباط تعيين براي و شود يم استفاده 

 همبسـتگي  ضـريب  از آمـوزان  دانـش  بـين  در تحصـيلي  پيشـرفت  با

  . شد خواهد استفاده پيرسون

  

 ها افتهي

 يا نمونه ،يا طبقه تصادفي گيري نمونه روش با حاضر پژوهش در

 پسـرانه  و دخترانه مدارس متوسطه مقطع آموزان دانش از نفري ۳۵۵

ــراي اروميــه ــر ۱۶۰( کــه شــد انتخــاب بررســي ب  درصــد ۱/۴۵ )نف

 دختـر  آنان درصد ۹/۵۴ )نفر ۱۹۵( و پسر مطالعه مورد آموزان دانش

 و دولتـي  مـدارس  در مطالعـه  مـورد  آموزان دانش درصد۹/۵۴. ندبود

 ۲/۴۴ و نـد درک يمـ  تحصيل دولتي غير مدارس در آنان درصد ۱/۴۵

 ي هيـ پا در درصـد  ۲/۲۸دبيرستان، اول ي هيپا در آموزان دانش درصد

 تحصــيل دبيرسـتان  سـوم  ي هيـ پا در درصـد  ۶/۲۷ و دبيرسـتان  دوم

 مورد آموزان دانش درصد ۹/۱۴ تحصيلي ي رشته همچنين .ندردک يم

 آموزان دانش درصد ۲/۲۴ و تجربي علوم درصد ۳/۱۶ رياضي، مطالعه

  . دبو انساني علوم ي رشته

 مطالعه مورد آموزان دانش )معدل( تحصيلي پيشرفت پراکندگي توزيع :)۱( شماره جدول

  حداکثر  حداقل  دامنه تغييرات  انحراف استاندارد  ميانگين  تعداد نمونه

۳۵۵  ۷۲/۱۶  ۰۹/۲  ۰۰/۱۰  ۰۰/۱۰  ۰۰/۲۰  

  

  مطالعه مورد آموزان دانش انتقادي تفکربه  گرايش ميزان پراکندگي توزيع :)۲( شماره جدول

 تعداد

  نمونه

  ميانگين

  

 انحراف  مد  ميانه

  استاندارد

 دامنه  واريانس

  تغييرات

  حداکثر  حداقل

۳۵۵  ۶۰/۲۸۹  ۰۰/۲۸۷  ۰۰/۲۸۸  ۰۹/۳۴  ۶۴/۱۱۶۱  ۰۰/۲۰۸  ۰۰/۱۹۰  ۰۰/۳۹۸  

  

از  هـا  آنهـا عـالوه بـر توصـيف     براي بررسي وضعيت توزيع داده

 کـه  ددا نشـان  هـا  افتـه ي .شـد  اسـتفاده  اسميرنف - کلموگراف آزمون

 تحصيلي پيشرفت هايمتغير توزيع ،ها داده توزيع بودن نرمال آزمون

  . باشد يم نرمال و طبيعي انتقادي تفکر گرايش متغير و
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 سطح با =r-۰۴۴/۰همبستگي فوق متغير دو بين ۳ جدول طبق

 متغيـر  دو بـين  همبستگي بنابراين دارد وجود =۴۱۳/۰p داري معني

  . باشد ينم دار معني

  متوسطه مدارس آموزان دانش تحصيلي پيشرفت و انتقادي تفکر گرايش همبستگي ضريب :)۳(شماره  جدول

  داري معني سطح  نمونه حجم  r  r 2  متغير

  انتقادي تفکر گرايش
۰۴۴/۰-  ۱۳۴/۰  ۳۵۵  ۴۱۳/۰  

  تحصيلي پيشرفت
  

 دبيرسـتاني  پسـر  آمـوزان  دانش انتقادي تفکربه  گرايش ميانگين

 دختـر  آمـوزان  دانـش  انتقادي تفکر گرايش ميانگين و ۸۲/۲۸۷ برابر

 P=۳۷۰/۰برابـر   داري معنيسطح  .باشد يم ۰۷/۲۹۱ برابر دبيرستاني

 انتقـادي  تفکـر  گـرايش  يها نمره اختالف شود يم نتيجهکه  باشد يم

بـه   گـرايش  همچنـين . بودن دار معني جنسيت اساس بر آموزان دانش

بـه   توجـه  بـا  تحصـيلي  يهـا  هيپا برحسب آموزان دانش انتقادي تفکر

 گرايش متغير بين بنابراين. يستن دار معني، باشد يم =۳۶۲/۰p اينکه

. ندارد وجود تفاوت آموزان دانش تحصيلي يها هيپا در انتقادي تفکربه 

 دولتـي  مدرسه در که آموزاني دانش انتقادي تفکربه  گرايش ميانگين

 انتقـادي  تفکـر  گـرايش  ميـانگين  و ۲۰/۲۸۹ برابـر  کنند يم تحصيل

 برابـر  کننـد  يمـ  تحصـيل  دولتـي  غيـر  مدرسـه  در کـه  آموزاني دانش

 P=۷۱۵/۰ ير دولتيغ و يدر مدارس دولت همچنين. باشد يم ۸۷/۲۸۶

 انتقــادي تفکــر گــرايش يهــا نمــره اخــتالف نتيجــهمــی باشــد در 

 بـه  گـرايش  و نيـز . ستني دار معني مدرسه نوع اساس بر آموزان دانش

 بـه  توجه با مختلف تحصيلي يها رشته در آموزان دانش انتقادي تفکر

  . باشد ينم دار معني=p  ۸۴۴/۰ داري معني سطح

  

   يگير نتيجه و بحث

هدف اصلي از انجام اين مطالعه، بررسي گرايش به تفکر انتقادي 

مقطع متوسطه اروميه  آموزان دانشي آن با پيشرفت تحصيلي  رابطهو 

پسر دبيرستاني  آموزان دانشگرايش به تفکر انتقادي  ميانگين. بود

دختر  آموزان دانشو ميانگين گرايش تفکر انتقادي  ۸۲/۲۸۷برابر 

هر دو برابر  داري معنيبوده و سطح  ۰۷/۲۹۱دبيرستاني برابر 

۳۷۰/۰=P ي گرايش به ها نمرهشود اختالف  يميجه که نت باشد يم

ي  رابطه. بودن دار معنيبر اساس جنسيت  آموزان دانشتفکر انتقادي 

گرايش به تفکر انتقادي با پيشرفت تحصيلي در متغير جنسيت 

. بود  p=۳۵۹/۰و در پسران  p= ۶۹۴/۰نبود زيرا در دختران  دار معني

شاني و ناچمياس در پژوهش  ينهمچنهمسو با اين يافته، جرمن و 

خود در مورد تفکر انتقادي دريافتند که متغير جنسيت تاثيري در 

داري يي معن رابطهچرا که هيچ . ميزان گرايش به تفکر انتقادي ندارد

. )۱۳،۱۴( اند نکردهبين ميزان تفکر انتقادي در مردان و زنان پيدا 

تفاوت  نتايج پژوهش جاويدي و عبدلي در مورد متغير جنسيت

هاي خلخالي و صدوقي  در يافته. )۲۴( نشان نداده است داري معني

نيز متغير جنسيت در ميزان گرايش به تفکر انتقادي و آموزش آن 

ي خود را در ها پژوهشايشان . نشان نداده است داري معنيتفاوت 

به همين دليل اين احتمال  اند رساندهمقاطع دانشگاهي به انجام 

ي مختلف متفاوت باشد ها مقطعوجود دارد که نتايج پژوهش در 

)۲۳.(  

هاي تحصيلي  يهپاي گرايش تفکر انتقادي بر اساس ها نمره

و همچنين ). =p ۳۶۲/۰(باشد  ينم دار معنيدبيرستاني  آموزان دانش

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               5 / 8

http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-744-fa.html


 دکتر رقيه وحدت، دکتر علي زينالي، زکيه احمدي دويران
 

 دانشکده پرستاري و مامایی ارومیهدوماهنامه   1391، فروردین و اردیبهشت 36هم، شماره اول، پی در پی ددوره  102

ي گرايش به تفکر انتقادي با پيشرفت تحصيلي در متغير  رابطه

و  p= ۹۷۸/۰ي اول  يهپاباشد زيرا در  ينم دار معنيهاي تحصيلي  يهاپ

همسو با اين . بود p=۲۹۱/۰و در پايه سوم  p= ۴۳۰/۰در پايه دوم 

يافته اميري در پژوهش خود به اين نتيجه رسيده است که نمرات 

هاي مختلف تحصيلي بيشتر از پسران است و تغييرات  يهپادختران در 

ه مبين کاهش پيشرفت تحصيلي با افزايش سن تحولي مشاهده شد

ي ها مقطعهاي تحصيلي است پژوهش اميري در  يهپاي  همهدر 

باشد و احتمال دارد نتايج  يمتحصيلي سوم، پنجم و راهنمايي 

ي  گفتهپژوهش ايشان را نتوان به مقطع متوسطه تعميم داد و به 

يش به ايشان احتمال دارد با افزايش سن پيشرفت تحصيلي و گرا

  ).۱۵(تفکر انتقادي کاهش يابد 

بر اساس  آموزان دانشدر تحقيق حاضر گرايش به تفکر انتقادي 

طالب زاده و . بودن دار معني) دولتي و غير دولتي(نوع مدرسه 

همکاران در تحقيق خود به اين نتيجه دست يافتند که بين ميزان 

توجه به پرورش تفکر انتقادي در مدارس دولتي و غير دولتي تفاوت 

ايشان . وجود دارد و مدارس غير دولتي داراي وضعيت بهتري هستند

ي درسي در مورد تفکر انتقادي  برنامهدر پژوهش خود به اجراي 

ميزان گرايش به تفکر  ي دربارهدر حالي که پژوهش ما  اند تهپرداخ

ي گرايش به تفکر انتقادي با  رابطهانتقادي در مدارس مطرح است و 

  ). ۱۶(باشد  ينم دار معنيپيشرفت تحصيلي در متغير مدارس 

 براساس آموزان دانشي گرايش تفکر انتقادي ها نمرهدر اين تحقيق 

ي  رابطهو نيز ). =p ۸۴۴/۰(بود ن دار يمعني تحصيلي مختلف ها رشته

ي ها رشتهگرايش به تفکر انتقادي با پيشرفت تحصيلي در متغير 

خدامرادي نيز به اين نتيجه دست يافت که . بودن دار معنيتحصيلي 

ي تحصيلي در ميزان تاثير آموزش تفکر  رشتهلحاظ کردن متغير 

. ندارد داري معنيانتقادي بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان تفاوت 

تحصيلي  هاي رشتهنتايج پژوهش جاويدي و عبدلي در مورد متغير 

نتايج خلخالي و صدوقي درخصوص . نشان نداد داري معنيتفاوت 

هاي تحصيلي در ميزان گرايش به تفکر انتقادي و آموزش  متغير رشته

  ).۱۷،۲۳،۲۴(نشان نداد  داري معنيآن تفاوت 

حقيقت جويي، (ي ها شاخصهمچنين در اين مطالعه تمامي 

انتقاد پذيري، قدرت تجزيه و تحليل، قدرت سازماندهي اطالعات، 

در گرايش به ) ميزان رشد يافتگي، اعتماد به نفس و جستجوگري

نبوده به غير  دار معني آموزان دانشتفکر انتقادي و پيشرفت تحصيلي 

از شاخص اعتماد به نفس در متغير جنسيت که اين شاخص با سطح 

  .باشد يم دار معني p= ۰۰۶/۰ داري عنيم

ي کل گرايش تفکر انتقادي  نمرهو در کل نتايج نشان دادند که حدود 

زيرا . باشد گرايش مثبت متوسط آنان مي ي دهندهنشان  آموزان دانش

ي کسب شده  نمرهباشد که  يم ۶۰/۲۸۹کسب شده  ي نمرهميانگين 

. باشد يم آموزان دانشبيانگر گرايش مثبت متوسط  ۳۵۰ -۲۸۰بين 

ي کل گرايش به تفکر  هاي قريب و همکاران نشان داد که نمره يافته

نتايج حسيني و بهرامي . انتقادي مبين گرايش مثبت دانشجويان دارد

ي تفکر انتقادي از حد  پايين بودن ميانگين نمره ي دهنده نشانکه 

توان نتيجه گرفت که  از نتايج ايشان مي. متوسط بوده است

يندهاي آموزشي و يادگيري بايد به سمت افزايش و تقويت قواي فرا

نتايج پژوهش . تفکر و نقادي و موشکافي هرچه بيشتر سوق داده شود

بين ميانگين نمرات  داري معنيي  يتان نشان دادند که رابطهجانا

ها وجود دارد و ايشان اين رابطه  دانشجويان و نمرات تفکر انتقادي آن

توصيف کرده است و همسو با اين  دار معنيگي و را به صورت همبست

را در  داري معنييافته تايواري و همکاران در پژوهش خود تفاوت 

گرايش تفکر انتقادي بين دانشجويان هنگ کنگ و استراليا نشان 

ي کل دانشجويان هنگ کنگ در آزمون متوسط شناسايي  داده و نمره

تري  بهتر و مثبت شده و در حالي که دانشجويان استراليا وضع

توان چنين نتيجه گرفت که با توجه به  داشتند از نتايج ايشان مي

ها صورت  ي آموزشي که در مدارس و دانشگاه سطح تفکر افراد و نحوه

گيرد در کشورها و مناطق مختلف سطح تفکر انتقادي متفاوت  مي
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نتايج پژوهش گرگوري در اثرات پيشرفت تحصيلي در . باشد مي

ي مثبتي  دهد که رابطه ي تفکر انتقادي دانشجويان نشان ميها مهارت

همچنين . ي تفکر انتقادي وجود داردها مهارتبين معدل و بهبود 

ي گرايش مثبت دانشجويان  دهنده نشاننتايج جين و همکاران که 

نمره توانايي  ي دهنده نشاني آخوندزاده ها يافته. بود همخواني ندارد

ان و دانشجويان در حد پايين است و تفکر انتقادي در پرستار

. تحصيالت دانشگاهي تاثير قابل توجهي در بهبود مهارت نداشته است

نتايج رنجبر و اسماعيلي که بين ميزان گرايش به تفکر انتقادي و 

، ۱۹-۲۲(ديده نشده است  داري معنيمعدل نيم سال قبل ارتباط 

۱۲،۹،۶،۵ .(  

 مخـزن  عنـوان  بـه  مراکـز  نقش بايد انتقادي تفکر ي توسعه براي

 اطالعـات،  ي دهنـده  انتقـال  و سـخنران  عنـوان  به اساتيد و اطالعات

 اطالعـات  حفظ و کسب به تنها اينکه جاي به فراگيران و نمايد تغيير

 از پـس  و داده افـزايش  استداللو  تفکر در را خويش مهارت بپردازند

 ايـن  اجـراي  اينکه به توجه با. بندند کار به را ها آن اطالعات، پردازش

 به آن، کاربرد سويي از و اشد،ب گير وقت مدرسين براي تواند يم روش

 آن اثرات بررسي شود، تلقي برانگيز چالش کار، تازه مربيان براي ويژه

  . رسد يم نظر به ضروري متوسطه مقطع در

 تعلـيم  شـاگردان  بـه  بايـد  که است تفکر ي نحوه يادگيري اساس

 آموزشـي  يهـا  طيمح در موانع برداشتن ميان از با معلمان. شود داده

 تـا  و مکـم  را هـا  آن بايد ،دارند يم باز کردن فکر از را آموزان دانش که

 صـرف  بيشـتري  وقت تفکر با توأم يادگيري براي تا کنند وادار حدي

 کـه  آمـوزاني  دانش زيرا است، مهمي بسيار مساله تفکر آموزش. کنند

 برنـد  يمـ  کار به را آن و داده رشد درخور را انتقادي تفکر يها مهارت

 دانـش  يها تيمحدود ها آن. کنند فکر مستقل صورت به هستند قادر

 بـر  کردن عمل از قبل را مهم موضوعات و دهند يم تشخيص را خود

 انتقـادي،  تفکـر  از ماهرانـه  ي اسـتفاده . کننـد  يمـ  تحليـل  ها آن وير

 دهنـد  افزايش را خود پيشرفت ميزان تا سازد يم قادررا  آموزان دانش

 موضـوعات  و کننـد  کسـب  را هـا  آزمون از باالتري يها نمره و نتايج و

 مفيدتري سطح در حتي و تر يطوالن پايداري بيشتر، عمق با را درسي

  . بفهمند

 کـنش  حالـت  ايجـاد  شـاگردان  در انتقـادي  تفکـر  آمـوزش  براي

 يافته سازمان چهارچوب يک ايجاد و معلمان و شاگردان ميان متقابل

در  کـه  هايي موقيعت و ها مهارت از استفاده و فکري فرايندهاي براي

  . دارد ضرورت ،شوند يم گرفته کار به فرايند اين
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