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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری واطالع رسانی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات خوزستان انجام گرفت. روش پژوهش کتابخانهای و از نوع کاربردی وبه 
لحاظ محتوا پیمایشی- تحلیلی وابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه استاندارد کالیفرنیا فرم ب می باشد. جامعه آماری 
مورد پژوهش دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات خوزستان 
بودند که از مجموع 85 نفر تعداد 76 نفر به پرسشنامه پاسخ دادند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 

19 و برای آزمون فرضیه ها از تحلیل واریانس و آزمون T-test استفاده گردیده است.
زنان  در  و   11/15 میانگین  با  بیشتر،  مردان  در  انتقادی  تفکر  مهارت های  میزان  که  داد  نشان  پژوهش  یافته های 
10/24 است ، هم چنین انحراف معیار مهارت های تفکر انتقادی در بین کسانی که کارشناسی کتابداری دارند، بیشتر از 
کارشناسی غیر کتابداری می باشد، دانشجویان مجرد با میانگین 11/32 از دانشجویان متاهل با میانگین 9/67 بیشتر بوده 
است. دانشجویان ورودی 91-90 با میانگین 11/43 از دانشجویان ورودی 90-89 با میانگین 9/63 بیشتر بوده است. 
و مهارت های تفکر انتقای افراد مسن بیشتر از جوانان است که این تفاوت ناشی از شیوه استدالل های مختف می باشد. 
آزمون فرضیه ها نیز تفاوت معناداری بین سن ، جنسیت ، مرتبط بودن مدرک کارشناسی را نشان نداد. به طور کلی نتایج 
این پژوهش نشان داد که میزان مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات خوزستان در سطح ضعیفی قرار دارد.
كلید واژه ها: تفکر انتقادی، دانشجویان كتابداری واطالع رسانی، علوم وتحقیقات خوزستان

1. این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده مسئول است.
2. نویسنده مسئول، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، گروه کتابداری و اطالع رسانی، اهواز، ایران 

3. استادیار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد رودهن، گروه کتابداری و اطالع رسانی، رودهن، ایران
4. استادیار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، گروه روانشناسی، اهواز، ایران 



فصلنامه علمي- پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي سال پنجم، شماره دوم، زمستان 1392 28

مقدمه
امروزه به واسطه ی فناوری اطالعات و ارتباطات، اطالعات به وفور در دسترس همگان قرار دارد. اما صرف 
داشتن اطالعات نمی تواند برای بشر کارساز و مفید باشد، بلکه تجزیه و تحلیل و نحوه  کاربرد این اطالعات حائز 
اهمیت است. تفکر انتقادی بر پایه اطالعات به تقسیم بندی، تجزیه وتحلیل، و کاربرد اطالعات می پردازد و بر 
همین اساس با ارائه نظریای جدید به روند تولید علم کمک می کند. )کومبز1، 1373، ص 21، نقل از صیفوري، 

.)1388
آن چه در ارتباط با اطالعات در دنیای کنونی ارزشمند است، توانایی پردازش اطالعات است. به گفته تافلر2، 
پس از عصر شکار و عصر ثروت، اکنون عصر دانایی است، پس در این عصر قدرت در دست کسی است که 
اطالعات بیشتری دارد و بی گمان، منظور کسی است که توانایی بیشتری در پردازش و بهره گیری از اطالعات 

داشته باشد )اسمیت3، 1379، ص 38(.
پرورش مهارت هاي فکري دانشجویان همیشه مسأله پیچیده اي در آموزش بوده و امروزه حالت جدی تری به 
خود گرفته است. زیرا روش هاي متداول آموزشي از جمله سخنرانی که به عنوان روش غالب در نظام آموزش 
عالي به کار مي رود، سبب گسترش سبک انفعالي مي شود که مطابق آن تفکر انتقادي به معناي واقعي نادیده 
گرفته مي شود. این روش هاي سنتي، فارغ التحصیالني با دانش نظري فراوان تحویل جامعه مي دهند که از 
حل کوچک ترین مسائل جامعه در آینده عاجز مي باشند. در حقیقت، ترکیبی از اطالعات و مفاهیم به دانشجویان 
انتقال داده مي شود. اما در تجزیه و تحلیل، اولویت بندي و سازمان دهي دانش جدید که الزمه تفکر انتقادي 

و حل مسأله مي باشد، به حال خود واگذاشته مي شوند )بابا محمدی، 1385، ص12(. 
صاحب نظران آموزش عالي معتقدند که در دنیاي سریعًا در حال تغییر و چالش برانگیز عصر حاضر، دیگر 
تدریس حقایقي که به سرعت کهنه و قدیمي مي شوند مورد نیاز نیست. بلکه تقویت تفکر انتقادي در تمامي 
سطوح آموزش مورد نیاز است. ازجمله تصمیم گیري هاي کاري، مدیریت، قضاوت بالیني، موفقیت حرفه اي و 

مشارکت اثربخش فرد در فعالیت هاي جامعه حیاتي است )کوئینگ4، 2010، ص70(. 
این تفکر باعث توسعه توانایی پژوهش، حل مسئله، تصمیم گیري، بهره بردن از دیدگااي مختلف و یادگیري 
مادام العمر در دانشجویان می گردد . هم چنین این تفکر موجب می شود دانشجویان به این نکته پی ببرند که 
چگونه هنجارهاي مختلف بر افکار آنها تأثیر می گذارد و این که چگونه ایدایشان را کاماًل بر اساس بررسی ها و 

استدالل هایشان، مورد بررسی و استفاده قرار دهند )فاسیک5، 2007، ص 197(.
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نظر به مطالعات گسترده ای که امروزه در حوزه تفکر انتقادی از وجوه گوناگون در سطح جهان انجام می شود، 
باید اذعان کرد که سهم پژوهش ها و مطالعاتی که به تفکر انتقادی در علوم کتابداری و اطالع رسانی پرداخته 
باشند، چندان چشم گیر نیست. گو این که اخیرأ این موضوع با اقبال کتابداران و اطالع رسانان رو به رو شده و 

به ویژه در ایران، این اقبال رو به افزایش گذارده است.
برای  انتقادی  تفکر  عبارت   ،)2005-1969( رسانی  اطالع  و  کتابداری  مقاالی  چکیدای  بانک  گواهی  به 
نخستین بار در خصوص آموزش به کاربران در اوایل ده ه هشتاد میالدی وارد متون علوم کتابداری و اطالع 
میان  موجود  پرکردن شکاف  و ضرورت  کاربران  به  آموزش  در خصوص  یاد شده  مقاله  رسانی شد. موضوع 
مهارت های سواد آموزی و تفکر انتقادی بود. پس از انتشار این مقاله، تاکنون بیش از 230 مقاله دیگر در »لیزا« 

با عبارت تفکر انتقادی به ثبت رسیده است )مکتبی، 1389، ص92(. 
حسینی و بهرامی )1380( در پژوهشی به »مقایسه تفکر انتقادی در دانشجویان سال اول و سال آخر مقطع 
کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1380« پرداختند. این پژوهش از نوع توصیفی-مقطعی بود 
پیوسته روزانه دانشکدای پرستاری  اول و سال آخر مقطع کارشناسی  دانشجویان سال  از  نفر  تعداد 200  که 
و مامایی، بهداشت، مدیریت، اطالع رسانی، پزشکی و توان بخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس 
نمونه گیری تصادفی - طبقه ای انتخاب گردیدند. پرسش نامه شامل دو بخش: ویژگی واحدهای مورد پژوهش 
 SPSS و سؤاالت مربوط به وضعیت تفکر انتقادی )52 سؤال( توسط خود آنان تکمیل گردید و دادا با نرم افزار
و با آزمون آماری آنالیز واریانس، آزمون t و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج 
نشان داد که میانگین نمره تفکر انتقادی دانشجویان سال اول در چهار دانشکده 19/9 و در دانشجویان سال 
آخر 2/16 بوده است. آزمون t بین نمره تفکر انتقادی دانشجویان سال اول با سال آخر تفاوت معنی داری را 
نشان داد. ضریب همبستگی اسپیرمن بین دقت در پاسخ گویی به سؤاالت با میانگین نمره تفکر انتقادی در 
سال آخری ها و آزمون آنالیز واریانس بین محل سکونت خانواده دانشجو، با میانگین نمره تفکر انتقادی در سال 

اولی ها رابطه معنی داری را نشان داد.
پریرخ ) 1383( در پژوهشی به »کاربرد تفکر انتقادی در بهره گیری و ارزیابی نظام های رایانه ای کتابخانا« 
پرداخت. در این پژوهش، افزایش شناخت کتابداران نسبت به ساختار، امکانات و قابلیت های نظام های رایانه ای 
به عنوان عامل اصلی در بهره گیری بهینه از نظام های رایانه ای معرفی شده است. برای افزایش شناخت درباره 
نظام های رایانه ای، بهره گیری از تفکر انتقادی و تحلیلی و نیز از دانش کتابدارن نسبت به نظام سنتی کتابخانه، 
به بحث گذاشته شده است. چگونگی استفاده از تفکر انتقادی و تحلیلی در شناخت نظام های رایانه ای با کمک 
مثال هایی توضیح داده شده است. شناخت امکانات، قابلیت و ساختار نظام های رایانه ای کتابخانه با هدف توانمند 
ساختن کتابداران در استفاده بهینه، ارزیابی و ارائه پیشنهادهایی به طراحان نرم افزارهای کتابخانه برای ارتقاء 
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و یا طراحی آنها نیز مورد توجه است.
رفتار  و  ارشد  کارشناسی  دانشجویان  انتقادی  تفکر  »رابطه  بررسی  به  پژوهشی  در   )1386( خسروجردی 
اطالع جویی آن ها« پرداخت. روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه پژوهش شامل 183 نفر از دانشجویان 
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران بود که به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب گردیدند و نتایج پژوهش 
حاکی از آن بود که بین تفکر انتقادی و رفتار اطالع جویی دانشجویان، رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت.

نوری )1389( در پژهش خود به »بررسی میزان مهارت تفکر انتقادی کتابداران شاغل در کتابخانای دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان« پراخت. این پژوهش با همکاری 66 نفر از کتابداران 
نمره  میانگین  که  داد  نشان  پژوهش  نتایج  بودند.  مرد  نفر   17 تعداد  و  زن  نفر   49 تعداد  این  از  شد.  انجام 
مهارت های تفکر انتقادی در کتابداران زن 13/03 با انحراف معیار 3/86 و در کتابداران مرد 12/7 و با انحراف 
معیار3/94 است. با توجه به این که در فرایند استاندارد سازی، میانگین 15/89 به عنوان حد متوسط در نظر 
مدرک  و  جنسیت  از  نظر  کتابداران صرف  انتقادی  تفکر  مهارت های  ضعف  دهنده  نشان  است،  شده  گرفته 
تحصیلی آنان است. هم چنین این که هر چه بر میزان سن و سابقه خدمت ایشان افزوده شده، از توانایی آنان 

در مهارت های تفکر انتقادی کاسته شده است.
با افزایش  برگر1)1984( در پژوهش خود به مقایسه 137 دانشجوی پرستاری سال اول و آخر پی برد که 
او خاطر نشان کرده است که  اتفاق می افتد.  برنامه پرستاری  افزایش معناداری در طول  سال های تحصیلی، 
بین میزان مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد )نقل در باکر، 2002(.

اورین2 و وینفرد3 )1993( نیز در پژوهشی با هدف »بررسی تأثیر تمرین های تفکر انتقادی بر چگونگی درک 
افزایش  انتقادی باعث  مطلب ارزشیابی و استدالل در میان دانشجویان« نشان می دهد که تمرین های تفکر 
درک مطلب می شود و در ارزشیابی و استدالل، نمرات تفکر انتقادی آنان افزایش یافته است، ولی این تفاوت 

معنی دار نبوده است.
توماس4 )1999( نیز در پژوهشی پیرامون »وضعیت مهارت های تفکر انتقادی در میان معلمان« به این نتیجه 
رسید که تعداد زیادی از معلمان از این که آموزش تفکر انتقادی شامل چه فعالیت هایی است؟ و استانداردهای 
تفکر انتقادی چیست؟ آگاهی بسیار اندکی داشتند و نمی دانستند که چه مهارت هایی را باید در فراگیران پرورش 
دهند. براساس یافتای این پژوهش می توان چنین نتیجه گرفت که همه معلمان نیازمند آموزش در زمینه فرایند 

تفکر انتقادی در دورای پیش و ضمن خدمت هستند.
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انتقادی  دنیل1 )2006( در پژوهشی به »بررسی نگرش مشارکتی دانشجویان در آموزش و پیشرفت تفکر 
و نقش متغیر های دیگر« پرداخته اند. نگرش مشارکتی بر گوش دادن به دیگران با فکر باز تأکید  دارد و فقط 
بعد از بازتاب اندیشه، در مورد رویکردهای مختلفی که به چالش کشیده می شوند، نتایج قابل توجهی به دست 
می آید. نتایج نشان داد که چنان چه آزادی آموزشی در کالس درس برای دانشجویان تضمین شود و دانشجویان 
فرصتی برای فکر کردن داشته باشند، در پیشرفت مهارت های تفکر انتقادی آنها تأثیر فراوان دارد و نقش استاد 
در ایجاد فضایی که دانشجویان در آن با آرامش نظریات و دیدگاای خود را به راحتی عنوان کنند، بسیار اساسی 
است. با شرکت دانشجویان در این کالس های طراحی شده، به میزان زیادی مهارت های تفکر انتقادی آنها 

افزایش یافته است.
همان طور که مالحظه می شود، پژوهشگران مختلف در بررسی های خود در باب مهارت های تفکر انتقادی 
دانشجویان دانشگاه، به نتایج متفاوت و گاه معارض اشاره کرده اند. برخی تصریح کرده اند که تفاوت معناداری 
بین میزان تفکر انتقادی دانشجویان برحسب سال تحصیلی و نیز بر حسب جنسیت وجود دارد. در حالی که 
یافتای پژوهشگران دیگر از عدم وجود تفاوت معنادار بین میزان تفکر انتقادی دانشجویان با نظر به متغیرهای 
این  موجود،  و  گذشته  پژوهش های  یافتای  در  شده  مشاهده  تعاریف  به  نظر  با  می کند.  حکایت  مورد وصف 

پژوهش انجام شده است.
تحلیلی است. پژوهش مورد  پیمایشی–  به لحاظ محتوا  نوع کاربردی و  از  به لحاظ هدف  پژوهش حاضر 
بررسی، از روش کتابخانه ای جهت جمع آوری و نگارش اطالعات مورد نیاز در فصول اول، دوم و هم چنین از 

روش پرسش نامه جهت جمع آوری دادای مورد نیاز، استفاده نموده است.
ابزار گردآوری دادا براساس آزمون استاندارد تفکر انتقادی کالیفرنیا »فرم ب« بوده است. 

آزمون تفکر انتقادی کالیفرنیا »فرم ب«، یک آزمون توسعه یافته جهت سنجش مهارت های تفکر انتقادی 
در دانشجویان دانشگاهی است که برای نخستین بار توسط خلیلی و سلیمانی )1382( ترجمه و هنجاریابی شده 
است. این آزمون شامل 34 سؤال است، که 18 مورد آن چهار گزینه ای و 16 پرسش دیگر پنج گزینه ای هستند.

آزمودنی ها برای هر سؤال باید از میان گزینا، فقط یک گزینه را که بر اساس قضاوت ایشان، بهترین پاسخ 
است ، انتخاب کنند.

از دانشجویان کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطالع رسانی  جامعه آماری مورد پژوهش شامل: 85 نفر 
دانشگاه آزاد اسالمی،  واحد علوم و تحقیقات خوزستان بوده اند. با توجه به حجم محدود جامعه، کل جامعه آماری 
مورد نظر قرار گرفته است و سرشماری شده که از این تعداد 76 نفر از دانشجویان به سؤال های پرسش نامه 

پاسخ داده اند.

1. Deniel
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سؤاالت اساسی پژوهش:
1( وضعیت کمی  دانشجویان کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطالع رسانی دانشگاه آزاد اسالمی  واحد علوم 

و تحقیقات خوزستان چگونه است؟ 
2 ( میزان مهارت تجزیه و تحلیل دانشجویان کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطالع رسانی دانشگاه آزاد  

اسالمی  واحد علوم و تحقیقات خوزستان چقدر است؟
3( میزان مهارت ارزشیابی دانشجویان کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطالع رسانی دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد علوم و تحقیقات خوزستان چقدر است؟
4( میزان مهارت استنباط دانشجویان کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطالع رسانی دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد علوم و تحقیقات خوزستان چقدر است؟
5( میزان مهارت استدالل استقرایی دانشجویان کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطالع رسانی دانشگاه آزاد 

اسالمی  واحد علوم و تحقیقات خوزستان چقدر است؟
6( میزان مهارت استدالل قیاسی دانشجویان کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطالع رسانی دانشگاه آزاد 

اسالمی  واحد علوم و تحقیقات خوزستان چقدر است

جدول4-�7��شاخص�های�آماری�آزمودنی�ها�در�متغیر�مهارت�های�تفکر�انتقادی�و�مؤلفاي�آن

شاخص هاي آماري

متغییرها

تعدادحداکثرحداقلانحراف معیارمیانگین

4/72/76701176ارزشیابی
2/331/9960876تجزیه و تحلیل

3/382/401176استنباط
4/372/67801276استدالل استقرایی
4/923/19101476استدالل قیاسی

10/416/06922976مهارت های تفکر انتقادی)کل(

همان طوري که در جدول 4-7 مشاهده مي شود در متغیر ارزشیابی، میانگین و انحراف معیار، نمره آزمودني ها 
به ترتیـب 4/7 و 2/767، و در متغیر تجزیه و تحلیل میانگین و انحراف معیار، نمره آزمودني ها به ترتیـب 2/33 
و 1/996، در متغیر استنباط، میانگین و انحراف معیار، نمره آزمودني ها به ترتیـب 3/38 و 2/4، در متغیر استدالل 
قیاسی،  استدالل  متغیر  در  و 2/678،  ترتیـب 4/37  به  آزمودني ها  نمره  معیار،  انحراف  و  میانگین  استقرایی، 
میانگین و انحراف معیار، نمره آزمودني ها به ترتیـب 4/92 و 3/191 و در متغیر مهارت های تفکر انتقادی)کل(، 
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میانگین و انحراف معیار، نمره آزمودني ها به ترتیـب 10/41 و 6/069 بوده است. 

فرضیای پژوهش
بین سن دانشجویان کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطالع رسانی  از لحاظ میزان مهارت های تفکر انتقادی 

تفاوت معنی داری وجود دارد.
انتقادی در رداي  خالصه  تجزیه و تحلیل واریارنس)ANOVA( جهت مقایسه میزان مهارت های تفکر 
آزاد اسالمی  واحد علوم و  ارشد علوم کتابداری و اطالع رسانی دانشگاه  مختلف سني دانشجویان کارشناسی 

تحقیقات خوزستان به شرح زیر است: 
سطح معني داريFمیانگین مجذوراتدرجه آزاديمجموع مجذوراتمنابع تغییر
92/135246/068بین گروا

1/2590/290
2670/227336/578درون گروا

2762/35575جمع

همان طوري که در جدول فوق مشاهده مي شود، بین مهارت های تفکر انتقادی در رداي مختلف سني )»30 
تا 21« - »40 تا 31« – »50-41«( دانشجویان کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطالع رسانی دانشگاه آزاد 

اسالمی  واحد علوم و تحقیقات خوزستان تفاوت معني داري وجود ندارد.
2( بین جنسیت دانشجویان کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطالع رسانی  از لحاظ میزان مهارت های تفکر 

انتقادی تفاوت معنی داری وجود دارد. 
علوم  ارشد  کارشناسی  زن  و  مرد  دانشجویان  بین  انتقادی  تفکر  مهارت های  میزان  مقایسه  آزمون  نتایج 

کتابداری و اطالع رسانی دانشگاه آزاد اسالمی  واحد علوم و تحقیقات خوزستان.

سطح معني داريtdfمتغیر
0/573730/568مهارت های تفکر انتقادی

و  کتابداری  علوم  ارشد  کارشناسی  زن  و  مرد  دانشجویان  انتقادی  تفکر  مهارت های  میزان  مقایسه  جهت 
اطالع رسانی دانشگاه آزاد اسالمی  واحد علوم و تحقیقات خوزستان از آزمون t-test استفاده شد؛ همان طوري 
که در جدول فوق مشاهده مي شود، بین جنسیت دانشجویان از لحاظ میزان مهارت های تفکر انتقادی تفاوت 

معنی داری وجود ندارد.
) p > 0/568           df = 73          t = 0/573(

بین دانشجویان دارنده مدرک تحصیلی کارشناسی کتابداری و غیر کتابداری از لحاظ میزان مهارت های تفکر 
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انتقادی تفاوت معنی داری وجود دارد..
نتایج آزمون مقایسه میزان مهارت های تفکر انتقادی بین دانشجویان کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطالع 

رسانی دانشگاه آزاد اسالمی  واحد علوم و تحقیقات خوزستان، با مدرک کتابداری و غیرکتابداری

سطح معني داريtDfمتغیر
0/223720/824مهارت های تفکر انتقادی

اطالع  و  کتابداری  علوم  ارشد  کارشناسی  دانشجویان  بین  انتقادی  تفکر  مهارت های  میزان  مقایسه  جهت 
از آزمون  با مدرک کتابداری و غیر کتابداری،  آزاد اسالمی  واحد علوم و تحقیقات خوزستان  رسانی دانشگاه 
t-test استفاده شد ؛ همان طوري که در جدول فوق مشاهده مي شود بین دانشجویان با مدرک کتابداری و 

غیرکتابداری، از لحاظ میزان مهارت های تفکر انتقادی تفاوت معنی داری وجود ندارد.
) p > 0/824           df = 72          t = 0/223(

نتایج این پژوهش حاکی از آن است که میزان تفکر انتقادی در دانشجویان علوم کتابداری و اطالع رسانی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات خوزستان، در سطح ضعیفی قرار دارد و یکی از مهم ترین دالیل 
آن با توجه به پژوهش هایی که در رشتای تحصیلی دیگر به انجام رسیده، ناشی از ضعف آموزشی است و این 
که آیا با برنامای آموزش مؤثر می توان مهارت های ذکر شده را بهبود بخشید؟ مؤید این سخن، تحقیقاتی است 
که در ایران و کشور های دیگر در رابطه با تأثیر آموزش بر روند پیشرفت تفکر انتقادی در گروای مختلف انجام 
شده است که نتایج اکثر پژوهش ها بیانگر افزایش مهارت های تفکر انتقادی در گروای مورد بررسی بوده است. 
از جمله پژوهش پریرخ )1383(، اورین و وینفرد )1993(، توماس )1999(، دنیل )2006( که همگی بیانگر تأثیر 
آموزش های خاص بر افزایش مهارت های تفکر انتقادی بوده است. بنابر این با توجه به تأثیر و اهمیت آموزش بر 
میزان مهارت های تفکر انتقادی، به نظر می رسد تجدید نظر اساسی در آموزش های کتابداری و یافتن برنامایی 

برای تقویت تفکر انتقادی ضروری باشد. 
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