
بررسی تأثیر آموزش تفکر انتقادی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان
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چكيده 
برای بررسی تأثیر آموزش تفکر انتقادی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان با استفاده از فرمول برآورد حجم 
نمونه کوکران 84 نفر از بین جامعه آماری 559 نفری دانشجویان مشروط شده در ترم قبل از انجام پژوهش به 
صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس تفکر انتقادی آنان با استفاده از پرسشنامه اندازه گیری شد. اعضای نمونه 
آماری براساس نمره های پیش آزمون به صورت تصادفی در یکی از سه گروه قرار گرفتند. آن گاه هریک از 
گروه ها به گروه آزمایشی با کاربندی آموزش تفکر انتقادی، گروه آزمایشی با کاربندی آموزش مدیریت زمان 
اتکا تعداد نمونه ها برحسب جنسیت، رشتة تحصیلی و  افزایش قابلیت  و گروه کنترل اختصاص یافتند. برای 
کاربندی های مورد نظر به نسبت مساوی انتخاب شدند. سپس با اجرای پیش آزمون و پس آزمون نمره تفکر 
انتقادی مشخص گردید. در ضمن معدل ترمی نیمسال اول و دوم دانشجویان نیز از دانشگاه اخذ شد و داده های 
آماری مورد نیاز با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در 
آزمون فرضیه ها از مقایسه های میانگین درون گروهی استفاده شد و نتایج نشان داد که  اواًل آموزش تفکر 
انتقادی موجب پیشرفت تحصیلی دانشجویان می شود؛ ثانیًا آموزش تفکر انتقادی در بهبود تفکر دانشجویان 
مؤثر است؛ ثالثًا بین رشتة تحصیلی دانشجویان و بهبود تفکر انتقادی آنان رابطه ای به دست نیامد؛ رابعًا بهبود 

تفکر انتقادی با جنسیت دانشجویان رابطه ندارد.

كلید واژه ها:  تفکر، تفکر انتقادی، پیشرفت تحصیلی، پیش آزمون ، آزمون، پس آزمون.
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مقدمه 
تقریبًا در همه ادوار تاریخ تعلیم و تربیت سعی بر این بوده که فراگیران از افرادی منفعل و تأثیر پذیر به افرادی 
فعال و اثرگذار تبدیل شوند، زیرا اندیشمندان براین باور بوده و هستند که از جمله اسرار بقای هر جامعه اذهان 
پویا و پرسشگر نوجوانان و جوانان آن است. تحت تأثیر همین باور است که به نظر داورین ترس تنجاک1 »  
اگر آنچه را به صورت مکانیکی به فراگیران عرضه می شود بپذیرید، قادر نیستند هیچ چیز جدید را ابداع نمایند« 
)اندیشمندان تعلیم و تربیت ،1993، متن انگلیسی، جلد چهارم، ص 673(؛ بنابراین نمی توان انتظار داشت جامعه 

شاهد تحوالت سودمند باشد.
در واقع، این فرض که فکر کردن راه را برای آموزش بیشتر باز می کند نیز پذیرفته شده، چراکه تفکر صحیح 
یا مؤثر، جریانی است که در آن بین احساس، حافظه و تخیل با توجه به هدف یا مسأله مورد نظر تعادل به 
وجود آید )هولفیش و اسمیت2 ،1986، ترجمه ،1366 ، ص86(. یا به بیان دیگر تفکر جریانی است که در آن 
فرد کوشش می کند مشکلی را مشخص سازد و با استفاده از تجربیات خویش نسبت به حل آن اقدام نماید 

)شریعتمداری،1380، ص67(.
انواع تفکر عبارتند از انتقادی، خالق، منطقی، شهودی، پیش منطقی، نمادی، واگرا، عملی، حسی و تفکر 
لفظی )مارزینو3 و دیگران،2003، ترجمه ،1383، ص123(. در این بین »تفکر انتقادی« در مرکز امواج پرتالطم 

خانواده تفکر قرار دارد.
در یک تعریف ساده، تفکر انتقادی هنر به خدمت گرفتن ذهن است؛ اما در تعریف گسترده تر، تفکر انتقادی 
فرایند نظامدار هوشمندانه ای از مفهوم سازی، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب و ارزیابی ماهرانه اطالعات جمع 
آوری شده یا تولید شده از طریق مشاهده، تجزیه، منطق و استدالل است که به عنوان راهنمای عقاید و اعمال 

محسوب می شود.
تفکر، طریقی برای معنادار کردن رابطه های میان رخدادها، مفاهیم، اصول و اشیاء است که به استناد شواهد 
موجود از گذشته های دور مورد توجه اندیشمندان بوده است؛ چنان که ابونصر فارابی )339-259 ه.ق( تمام 
فعالیت های آموزش و پرورش را کسب ارزش ها و دانش و مهارت های سودمند به وسیله فرد در زمان و فرهنگ 
خاص می داند)اندیشمندان تعلیم و تربیت(1993(، جلد اول، ترجمه ،1379، ص 443(. بدیهی است فراگیران در 
صورتی می توانند به چنین فعالیتی روی بیاورند و از آن بهره مند شوند که از نیروی تفکر و تعقل الزم برخوردار 

باشند.
همچنین، ابن سینا)438-370هق( به جوانان اندرز می دهد که برای بهتر کردن آیندة خود اعم از تحصیل 

1. 1.Davorin Trstenjak
2. Holfish and Smith
3. Marsiniva et al



103 ررسس ت سیر آموز  تشکر  د قامر  ر پیشرفت تحصیلس م دشجویاب

یا انتخاب پیشه و هنر، آنچه را تحمیلی است نپذیرند؛ بلکه باید همواره از طریق مطالعه و پژوهش به آنچه 
می جویند، دست یابند)همان، ص75(. بی شک دستیابی به خواسته های عملی یا هنری یا حرفه ای بدون دستور 

گرفتن از دیگران، مستلزم آن است که جویندة آن از نیروی تفکر بهره مند گردد.
در مغرب زمین نیز اندیشمندان متعددی را سراغ داریم که بر ضرورت تفکر پیش از اقدام فراگیران، همزمان 

با اقدام، و پس از آن تأکید داشته اند؛ نمونه هایی از آرای عده ای از این افراد به شرح زیر است:
- ژان آموس کمنیوس1 )1670-1592( از متقدمانی است که تدریس و یادگیری را متأثر از بررسی همه چیز 
توسط یادگیرنده و رفتار او براساس محرکات درونی، جستجوی شخصی، کشف، بحث و تکرار می داند و برای 

معلم صفت ناظر را توصیه می کند)اندیشمندان، ص 223(.
- آلن )یا امیل کارتیر2 ، 1952-1868( براین باور است که چون هدف آموزش و پرورش توسعه تفکر است، 

بنابراین وظیفة معلم آن است که حرکت شاگرد را در جهت کسب دانش سازمان دهی کند)همان، ص36(.
کای یون په3 )1940-1868( »به دلیل موفقیت هایش در تشویق دانش پژوهی خالق و همچنین در تغییر 

سازمان دانشگاه براساس اصول دموکراسی« شهرت دارد)همان، ص189(.
یوهان فردریش هربارت4 )1841-1776( دو مسیر متمایز را در تفکرات آموزشی تشریح می کند که »مسیر 
نخست اندیشه تحلیلی- آموزشی است که با تجربه و آزمایش آغاز می شود ... و مسیر دوم تفکر نظری است که 

ترکیب دانسته ها را موجب می گردد«)اندیشمندان، ص ص 766 و 767(.
به نظر کارل یاسپرس5 )1969-1883( الزم است در دانشگاه فنون پرسشگری تمرین شود... تا فراگیران 

بتوانند افق های تازه ای را بگشایند )همان، ص866(.
و باالخره لئو. اس. ویگوستکی6عقیده دارد که هرگاه »افراد یک ساخت سلسله مراتبی را درونی کنند، امکانات 
فرایند تفکر خود را به نحو قابل مالحظه ای گسترش می دهند)اندیشمندان تعلیم و تربیت)1993(، جلد چهارم، 

متن انگلیسی، ص768(.
از طرف دیگر، پژوهش های متعددی در زمینه تفکر و تفکر انتقادی انجام شده که نمونه های آن بدین شرح 

است:
منصور شاه ولی در مقاله ای با عنوان » به کارگیری تفکر انتقادی در آموزش عالی« )1376( پس از انجام 
یک پژوهش میدانی با 64 نمونه از دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد که براساس کنش متقابل 
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استاد و دانشجویان اجرا شده به نتایج زیر رسیده است: )1( توسعه ارتباطات فردی دانشجویان، )2( افزایش 
توان برنامه ریزی و مدیریت یادگیری دانشجویان، )3( افزایش رغبت دانشجویان به بیان آنچه در ذهن دارند، 
)4(و مشارکت زیادتر دانشجویان در کارهای گروهی )مجموعه مقاالت سمینار آموزش عالی در ایران، ص40(.

موجب  به  که  می کنند  یادآوری  قاسمی)1388(  عباس  و  نوذری  پناه  یزدان  علی  آبادی،  سعید  رضایوسفی 
بررسی های مک پک1 )1992( عوامل مؤثر در تفکر انتقادی، و نیز پیامدهای این نوع آموزش منش یا مشرب 

فراگیران و مدرسان، دانشی که مبادله می شود و اقتدار است2.
همچنین سعید آبادی، نوذری و قاسمی به این نکته اشاره دارند که براساس بررسی های پیندر3 )2007( هشت 
عامل در راه پرورش تفکر انتقادی مانع ایجاد می کند که تمایل به تأیید یا تصدیق ، پذیرفتن دستور بدون سؤال، 

نتیجه گیری کلی از مشاهدات اندک، و ضعف و ناآگاهی از جملة این عوامل است4.
تفکر  آموزش  آن  موجب  به  که  نقل می کنند  را   )1997( پیترفاسیون5  پژوهش  یاد شده  مؤلفان  به عالوه، 
انتقادی به نتایجی از جمله موارد زیر منجر می شود: )1( تالش فراگیران برای جستجوی دالیل و شواهد، )2(

کوشش فراگیران برای تجزیه و تحلیل اطالعات6 .
به نظر مانینگ7)1999( بین آموزش تفکر انتقادی و نگرش نسبت به مطالعه رابطه وجود دارد )همان، ص99(؛ 
کویندامو8 بر این باور است که نوشتن یا در واقع آموزش تفکر انتقادی به صورت نوشتاری تأثیر مشخص و 
بارزی بر پرورش این نوع تفکر دارد)همان، ص99(؛ و باالخره بررسی حسین خلیلی )81-1380( به این نتیجه 
منجر  دانشجویان  انتقادی  تفکر  سطح  افزایش  به  انتقادی  تفکر  استراتژی های  بر  مبتنی  آموزش  که  رسیده 

می شود)همان، ص99(.
افزون بر این، به استناد آنچه در منابع مختلف آمده، کسان زیادی به رابطة تفکر با پیشرفت فردی و اجتماعی 
باور داشته اند که تنها در جلد اول اندیشمندان تعلیم و تربیت )1993، ترجمه 1379( به افرادی همچون آلن9، 
پاول پترویچ بالنسکی10 ، امیل دورکیم،  امانوئل کانت، کای یون په11 ژان آموس کمنیوس12 ، هربارت و کارل 
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یاسپرس اشاره شد و در جاهای دیگر از تری آلن، جکسون و دویچ1 ، ایوری2 و همکاران، ما مستر3  و اسپرو4 
نام برده اند که برای رعایت اختصار به ذکر نام آن ها اکتفا می شود.

با عنایت به آنچه گذشت، به نظر می رسد نه تنها آموزش تفکر، و مخصوصًا تفکر انتقادی به همه افراد جامعه 
ضرورت دارد، بلکه برای حل مشکالت و جلوگیری از تکرار این مشکالت می توان از این نوع آموزش ها استفاده 

کرد. 
بدون شک دانشجویان امروز گردانندگان جامعه فردا هستند؛ ضمن این که چون اغلب آن ها معنًا به دنیای 
کار و کسب معاش وارد نشده اند، باید راه های خوب اندیشیدن و با اندیشه به حل مسایل روی آوردن را فرا 
گیرند کما این که بررسی حاضر با همین هدف انجام شده است. یعنی چون در نیمسال اول سال تحصیلی 
88-1387 تعداد 559 دانشجو در رشته های کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن، یعنی رشته های علوم 
زیستی و علوم انسانی مشروط شده بودند که عددی بیش از یک دوازدهم کل دانشجویان را تشکیل می داد، 
الزم بود برای جستجوی روش پیشگیری از تکرار این مسأله و راهنمایی دانشجویان به شیوه منطقی چنین 

پژوهشی انجام شود.
برای این منظور، آموزش تفکر انتقادی به عده ای از دانشجویان مشروط مورد توجه قرار گرفت تا در پایان 

آموزش و بعد از برگزاری امتحانات نیمسال دوم بتوان فرضیه های زیر را مورد بررسی قرار داد: 
فرضیه اصلی: آموزش تفکر انتقادی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان تأثیر دارد.

فرضیه فرعی 1: بین میانگین پیشرفت تحصیلی دو جامعه دانشجویی رشته های علوم انسانی و علوم زیستی 
تفاوت وجود دارد.

آنان  جنسیت  به  توجه  با  دانشجویان  تحصیلی  پیشرفت  بر  انتقادی  تفکر  آموزش  تأثیر  فرعی2:  فرضیه 
متفاوت است.

فرضیه فرعی 3: تأثیر آموزش تفکر انتقادی موجب بهبود تفکر دانشجویان می شود. 

روش بررسی
روش تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی است؛ زیرا می تواند همانند سایر پژوهش هایی که با این هدف 
نوع تحقیقات  از  لحاظ نحوة گردآوری اطالعات،  از  اما  توسعه دانش کاربردی کمک کند.  به  انجام می شود 
توصیفی- نیمه تجربی است، زیرا در آن محرک ها، روش ها و شرایط توسط پژوهشگر دستکاری شده یا در 

واقع نمونه های آماری در معرض »مداخله« یا »آزمون«، یعنی آموزش تفکر انتقادی قرار گرفته اند.

1. Jackson and Deutsch
2. Iorio et al
3. Malmhester, M
4. Spro, Tim
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جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش را 559 دانشجو تشکیل می دهند که در نیمسال اول 88-1387 در دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد تنکابن در رشته های کارشناسی علوم زیستی و علوم انسانی مشروط شده بودند.

نمونه  و روش نمونه گيری 
برای تعیین حجم نمونه از فرمول زیر استفاده شد:
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به این ترتیب، حجم نمونه برابر 73 به دست آمد، اما برای افزایش قابلیت اتکای پاسخ فرضیه های دوم و 
سوم، از گروه های سه گانه برحسب رشتة تحصیلی و جنسیت نمونه های زیر انتخاب شدند:

مرد: علوم انسانی : 21، علوم زیستی 21
زن : علوم زیستی : 21 ، علوم زیستی 21

جمع : 84 نفر.
توضیح این که در پژوهش های نیمه تجربی نمی توان به روش هایی همچون جدول مورگان نمونه گیری 
کرد، زیرا الزم است تعداد نمونه ها معدود باشند تا بتوان در جایی همچون کالس درس آزمون را که عمدتًا 
جنبه گفت و شنود دارد، اجرا کرد. به عالوه، چون آزمون در تعطیالت بین دو نیمسال اول و دوم ارائه می شد، 

به روش نمونه گیری تصادفی 84 نفر در دوره آموزش تفکر انتقادی شرکت داده شدند. 

ابزار پژوهش
برای گردآوری اطالعات از ترجمه پرسشنامه سنجش تفکر انتقادی موسوم به آزمون نوشتاری تفکر انتقادی 
موجود در مرکز بین المللی سنجش تفکر1 استفاده شد. همچنین معدل ترمی دانشجویان مشروط پس از اجرای 
آزمون در پایان نیمسال دوم به عنوان متغیر وابسته )پیشرفت تحصیلی( در نظر گرفته شد. روایی و پایایی ترجمه 
فارسی این پرسشنامه در سال 1382 توسط آقایان حسن بابامحمدی و حسین خدیوی تأیید شده و نامبردگان 
براساس آن پژوهشی با عنوان »مقایسه تأثیر دو روش آموزش کالسیک و تفکر انتقادی بر یادگیری و پیشرفت 
در  تغییر  اندکی  با  پرسشنامه مذکور  اند؛  داده  انجام  پزشکی سمنان  دانشگاه علوم  در  دانشجویان«  تحصیلی 

بررسی حاضر مورد استفاده قرار گرفت. 
پرسشنامه مورد نظر شامل 9 سؤال با پاسخ های تشریحی است که همراه با یک متن نوشتاری هم برای 

1. The International Center for the Assessment of Thinking
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مشخص کردن شرایط پیش آزمون، و هم پس آزمون در اختیار تک تک دانشجویان قرار گرفت. پیش از آن، 
دانشجویان به سه گروه 28 نفری تقسیم شدند که 14 زن و 14 مرد گروه کاربندی آموزش تفکر انتقادی، 14 

زن و 14 مرد گروه بندی آموزش مدیریت زمان، و 14 زن و 14 مرد گروه فاقد کاربندی را تشکیل می دادند.
درکلیه مراحل، ارتباط پژوهشگران با دانشجویان بسیار دوستانه بود، زیرا به پیروی از هربارت1 این نکته را 
می دانستند که »روش صحیح تفکر و انتقاد .... را باید با شوق و ذوق در آمیخت تا دانش پژوهان مستعد ... از 

آن بهره مند گردند« )مایر،1973 ، جلد دوم، ترجمه،1374، ص 382(.
همچنین، با عنایت به توصیه جان دیویی2 مبنی بر این که »معنای فکر خیلی وسیع تر از آن چیزی است 
که در داخل مغز می گذرد، زیرا عمل روی اشیاء و دگرگون ساختن شرایط طبیعی محیط را شامل می شود تا 
مشخص گردد نتایج، پیش بینی های فرضی را تأیید می کند یا نه«)ژان شاتو3)1972، ترجمه )1355(، ص309( 

سعی شد چنان با دانشجویان رفتار شود که انگیزة الزم را برای همکاری با پژوهشگران داشته باشند.
سپس به استناد توصیه تجربی چت مایرز4 )1986(، ترجمه، 1374( که »نتیجه تفکر انتقادی در پایان ده یا 
دوازده ساعت قابل اندازه گیری است«)ص83(، آموزش مورد نظر به گروه های آزمایشی ارائه شد. آن گاه شش 
متغیر شامل تفکر انتقادی پیش آزمون، تفکر انتقادی پس آزمون، معدل ترم قبل، معدل ترم بعد، تفاوت بین 
پیش آزمون و پس آزمون، تفکر انتقادی و تفاوت بین معدل ترم قبل و بعد مورد مطالعه قرار گرفت. این متغیرها 
براساس ویژگی های فردی و جمعیت شناختی و گروه بندی نیز دارای توزیع متفاوت بودند.شاخص های گرایش 

مرکزی و پراکندی مقادیر هریک از متغیرها در جداول زیر آمده است.
جدول�شماره�1:�شاخص�های�آماری�متغیرهای�مورد�مطالعه�تحقیق�براساس�کاربندی�گروه

ی 
بند

ضریب کشیدگیضریب چولگیکشیدگیچولگیواریانسانحراف استانداردمیانگینتعدادمتغیرهای تحقیقکار
ی 

صل
ش ا

مای
ه آز

گرو

پیش آزمون تفکر 
0,389-0,630-0,334-0,277-2837,8042,1834,766انتقادی

پس آزمون تفکر 
0,448-1,028-0,384-0,453-2847,4992,3775,649انتقادی

1,0092,133-0,4451,830-2811,4220,3400,116معدل ترم قبل 
0,4460,535-0,1960,459-2813,0290,4290,184معدل ترم بعد

پیشرفت تفکر 
4,98013,944-2,19411,968-289,6960,4890,239انتقادی

1. Herbart
2. .J. Dewey
3. 1. Jean Chateau 
4. Chet Meyers
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عی
 فر

ش
مای

ه آز
گرو

4,6724,051-2,0583,477-281,6070,2830,080پیشرفت تحصیلی 
پیش آزمون تفکر 

2837,7682,1544,6390,7680,2291,7440,267انتقادی

پس آزمون تفکر 
1,015-0,8710,068-2841,5764,32318,6870,030انتقادی

0,470--0,4030,865-0,381-2811,1060,3640,132معدل ترم قبل 
0,340-0,2921,471-2812,4790,2490,0620,648معدل ترم بعد

پیشرفت تفکر 
1,161-0,9960,793-283,8083,87815,0400,349انتقادی 

281,0730,2830,0801,0763,4812,4434,056پیشرفت تحصیلی 

ل 
نتر

ه ک
گرو

پیش آزمون تفکر 
0,542-0,4651,316-2838,0182,2264,9530,580انتقادی

پس آزمون تفکر 
0,368-0,3161,253-2840,1843,68613,5860,552انتقادی

4,7848,201-2,1077,039-2811,4020,3030,092معدل ترم قبل 
2812,6460,2350,0550,5300,1641,2030,192معدل ترم بعد 
پیشرفت تفکر 

282,1663,37611,3950,9280,2482,1060,289انتقادی 

281,0630,1860,0353,44912,3167,83014,349پیشرفت تحصیلی 

جدول�شماره��2:�شاخص�های�آماری�متغیرهای�مورد�مطالعه�تحقیق�براساس�گروه�تحصیلی�
ته 

ضریب کشیدگیضریب چولگیکشیدگیچولگیواریانسانحراف استانداردمیانگینتعدادمتغیرهای تحقیقرش

ی 
سان

م ان
علو

پیش آزمون تفکر 
انتقادی

2837,5481,7172,9490,404-0,2261,107-0,315

پس آزمون تفکر 
انتقادی

2842,6124,84323,457-0,2201,277-0603--1,781

3,5994,608-1,3153,302-2811,3990,3130,098معدل ترم قبل 
-1,8590232-2812,6250,3700,1370,6790,166معدل ترم بعد

پیشرفت تفکر 
انتقادی

285,0654,40319,388-0,2231,340--0,610-1,869

1,650-1,1822,034-281,2260,3530,1240,743پیشرفت تحصیلی 
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ی 
ست

 زی
وم

عل

پیش آزمون تفکر 
انتقادی

2838,1792,5156,3270,117-0,6770,320-0,944

پس آزمون تفکر 
انتقادی

2843,5604,65521,669-0,039-1,081-0,106-1,508

1,3001,223-0,4750,877-2811,4210,3550,126معدل ترم قبل 
2812,6900,4480,2000,9360,5432,5630,757معدل ترم بعد

پیشرفت تفکر 
انتقادی 

285,3814,42019,540-0,206-1,828-0,564-2,551

1,289-0,9230,495-281,2680,3680,1350,181پیشرفت تحصیلی 

جدول�شماره�3:�شاخص�های�آماری�متغیرهای�مورد�مطالعه�تحقیق�براساس�جنسیت

ته 
ضریب کشیدگیضریب چولگیکشیدگیچولگیواریانسانحراف استانداردمیانگینتعدادمتغیرهای تحقیقرش

مرد

پیش آزمون تفکر 
انتقادی

2837,8572,1394,577-0,107-0,245-0,293-0,342

پس آزمون تفکر 
انتقادی

2843,2315,05425,545-0,225-1,081-0,615-1,508

0,8381,162-0,3060,833-2811,3920,3440,119معدل ترم قبل 
2812,6380,4490202.1,1050,7582,7771,058معدل ترم بعد

پیشرفت تفکر 
انتقادی

285,3744,61921,337-0,344-0,942-2,050-1,869

1,198-0,8580,658-281,2460,3640,1330,240پیشرفت تحصیلی 

زن

پیش آزمون تفکر 
انتقادی

2837,8692,2144,9030,765-0,2452,095-0,342

پس آزمون تفکر 
انتقادی

2842,9414,47219,997-0,057-1,218-0,157-1,700

3,8044,875-1,3903,494-2811,4280,3240,105معدل ترم قبل 
0,043-0,0311,992-2812,6760,3700,1370,728معدل ترم بعد

پیشرفت تفکر 
انتقادی 

285,0724,19517,595-0,062-1,728-0,170-2,411

1,895-1,3581,839-281,2490,3580,1280,672پیشرفت تحصیلی 
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اطالعات جدول های شماره 1 تا 3 نشان می دهد که تعداد مشاهده های تحقیق براساس گروه بندی، رشته 
تحصیلی و جنسیت برابر است و هیچ یک از متغیرها مشاهده های گمشده ندارند. میانگین متغیرهای تحقیق 
شامل، پیش آزمون، تفکر انتقادی، پس آزمون  تفکر انتقادی، معدل ترم قبل ، معدل ترم بعد ، پیشرفت تفکر 
انتقادی و پیشرفت تحصیلی در گروه بندی های سه گانه تفاوت چشمگیری با یکدیگر ندارند؛ ضمن این که 
میانگین پیش آزمون تفکر انتقادی سه گروه بین 37/768 تا 38/018 و انحراف استاندارد آن بین 2/154 تا 
انتقادی بین 40/184 تا 47/499 و انحراف استاندارد آن بین 2/377 تا  2/226 ؛ میانگین پس آزمون تفکر 
4/323 ؛ میانگین معدل ترم قبل بین 11/402 تا 11/422 و انحراف استاندارد آن بین 0/303 تا 0/364؛ میانگین 
معدل ترم بعد بین 12/464 تا 13/029 و انحراف استاندارد آن بین 0/235 تا 0/429 ؛ میانگین پیشرفت تفکر 
انتقادی بین 2/166 تا 9/696 و انحراف استاندارد آن بین 0/186 تا 0/283 در تغییر است. میانگین پیش آزمون 
تفکر انتقادی دو گروه علوم انسانی و علوم زیستی به ترتیب 37/547 و 38/179 و انحراف استاندارد آن 1/717 
انحراف استاندارد آن 4/843 و 4/655؛  انتقادی 42/612 و 43/560 و  و 2/515؛ میانگین پس آزمون تفکر 
میانگین معدل ترم قبل 11/399 و 11/421 و انحراف استاندارد آن 0/313 و 0/335؛ میانگین معدل ترم بعد 
12/625 و 12/690 و انحراف استاندارد آن 0/370 و 0/448 ؛ میانگین پیشرفت تفکر انتقادی 5/065 و 5/381 
و انحراف استاندارد آن 4/403 و 4/420 و میانگین پیشرفت تحصیلی 226 را و 268 را و انحراف استاندارد آن 

0/353 و 0/368 است.
میانگین پیش آزمون تفکر انتقادی در دو جنس مرد و زن به ترتیب 37/857 و 37/869 و انحراف استاندارد 
آن 2/139 و 2/214 ؛ میانگین پس آزمون تفکر انتقادی 43/231 و 42/941 و انحراف استاندارد آن 5/054 و 
4/472؛ میانگین معدل ترم قبل 11/392 و 11/428 و انحراف استاندارد آن 0/344 و 0/324؛ میانگین معدل 
ترم بعد 12/638 و 12/676 و انحراف استاندارد آن 0/449 و 0/370 ؛ میانگین پیشرفت تفکر انتقادی 5/374 
انحراف  و  پیشرفت تحصیلی 1/226 و 1/249  استاندارد آن 4/619 و 4/615؛ میانگین  انحراف  و  و 5/072 

استاندارد آن 0/364 و 0/358 است.
از طرف دیگر ، از آزمون توزیع متغیرها به شرح جدول زیر نتیجه گیری شد:
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جدول�شماره�4:�نتایج�آزمون�توزیع�متغیرهای�مورد�مطالعه�تحقیق�با�توجه�به�متغیرهای�مستقل

سطح خطاآماره ks( z(تعدادگروه بندی 

ی 
صل

ش ا
مای

ه آز
گرو

280,5630,909پیش آزمون تفکر انتقادی

280,8020,540پس آزمون تفکر انتقادی
280,7010,710معدل ترم قبل 
280,6640,769معدل ترم بعد

282,3030,000پیشرفت تفکر انتقادی
281,8580,002پیشرفت تحصیلی 

عی
 فر

ش
مای

ه آز
گرو

280,9070,383پیش آزمون تفکر انتقادی
280,6200,836پس آزمون تفکر انتقادی

280,7630,605معدل ترم قبل 
281,1390,150معدل ترم بعد

281,7640,004پیشرفت تفکر انتقادی 
280,7360,650پیشرفت تحصیلی 

رل
کنت

وه 
گر

280,8610,650پیش آزمون تفکر انتقادی
280,8610,449پس آزمون تفکر انتقادی

281,3950,041معدل ترم قبل 
281,0340,235معدل ترم بعد

281,2370,094پیشرفت تفکر انتقادی
280,7590,613پیشرفت تحصیلی 

يافته های پژوهش
فرضیه اصلی تحقیق: آموزش تفکر انتقادی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان تأثیر دارد.

برای آزمون فرضیه به شرح زیر اقدام شد:
فرضیه صفر : میانگین پیشرفت تحصیلی در گروه آزمایشی اصلی نسبت به دو گروه  دیگر تفاوت ندارد.

فرضیه تحقیق: میانگین پیشرفت تحصیلی در گروه آزمایشی اصلی نسبت به دو گروه دیگر تفاوت دارد. 





=≠
==

321

321

:1
:

MeanMeanMeanH
MeanMeanMeanHOHO

P<0/C                P=0/0             F(2.81)=41/885
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براساس داده های گردآوری شده از گروه نمونه و آزمون تحلیل وریانس یک طرفه آماره محاسبه شده بزرگ 
تر از آماره جدول بحرانی 4/91 است یا به بیان دیگر خطای محاسبه شده کوچک تر از 0/01 است. در نتیجه 

فرضیه صفر با 99 درصد اطمینان رد و فرضیه تحقیق به عنوان فرضیه سالم حفظ شده است.
به رشته های  با توجه  بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان  انتقادی  آموزش تفکر  تأثیر   : فرضیه فرعی یکم 

تحصیلی )علوم انسانی و علوم زیستی( متفاوت است:
فرضیه صفر : بین میانگین پیشرفت تحصیلی دو جامعه رشته علوم زیستی و علوم انسانی  تفاوت وجود ندارد.

فرضیه تحقیق: بین میانگین پیشرفت تحصیلی دو جامعه رشته علوم زیستی و علوم انسانی  تفاوت وجود دارد. 





≠
=

21

21

1 MeanMeanH
MeanMeanHO

:
:HO

P<0/C                P=0/342             t(26)= -0/96

-1/96                                    +1/96      

براساس داده های گردآوری شده از گروه نمونه با درجه آزادی 26، آماره محاسبه شده t برابر با 0/968- است 
که از قدر مطلق مقدار بحرانی 1/96 کوچک تر است. به بیان دیگر با توجه به درجه آزادی و مقادیر مشاهده 
شده، خطای محاسبه شده برای نمونه آماری بزرگ تر از 0/05 است. در نتیجه فرضیه صفر رد نشده و به عنوان 
فرضیه سالم حفظ شده است. عالمت آماره نشان می دهد که هرچند پیشرفت تحصیلی در رشته علوم زیستی 
بیشتر از علوم انسانی است، اما تفاوت معنادار نیست. بنابراین می توان گفت که تأثیر آموزش تفکر انتقادی بر 
پیشرفت تحصیلی دانشجویان با توجه به رشته های تحصیلی علوم انسانی و علوم زیستی تفاوت معنادار ندارد. 

این نتیجه با آزمون یومان ویتنی نیز تأیید شده است. نتیجه آزمون در جدول شماره 5 آمده ست.
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جدول�شماره��5:�نتیجه�آزمون�مقایسه�میانگین�مستقل�دو�گروه�تحصیلی�علوم�انسانی�و�زیستی

مقایسه دو میانگینمقایسه دو واریانس 

f سطح خطاآماره

علوم زیستی علوم انسانی 

tتفاوت میانگینسطح خطادرجه آزادیآماره تعدادمیانگینتعدادمیانگین
1,1170,3001,555141,65814-0,968260,342-0,104

فرضیه فرعی دوم : تأثیر آموزش تفکر انتقادی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان با توجه به جنسیت آنان 
متفاوت است:

فرضیه صفر : بین میانگین پیشرفت تحصیلی دو جامعه رشته علوم زیستی و علوم انسانی  تفاوت وجود ندارد.
فرضیه تحقیق: بین میانگین پیشرفت تحصیلی دو جامعه رشته علوم زیستی و علوم انسانی  تفاوت وجود دارد. 
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P<0/0                P=0/342             t(26)= -0/968

-1/96                                    +1/96      

براساس داده های گردآوری شده از گروه نمونه با درجه آزادی 26، آماره محاسبه شده t برابر با 0/561 است 
که از قدرمطلق مقدار بحرانی 1/96 کوچک تر است. به بیان دیگر با توجه به درجه آزادی و مقادیر مشاهده 
شده، خطای محاسبه شده برای نمونه آماری بزرگ تر از 0/05 است. در نتیجه فرضیه صفر رد نشده و به عنوان 
فرضیه سالم حفظ شده است. عالمت آماره نشان می دهد که هرچند پیشرفت تحصیلی در مردان بیشتر از زنان 
است، اما تفاوت معنادار نیست. بنابراین می توان گفت که میزان تأثیر آموزش تفکر انتقادی بر پیشرفت تحصیلی 
دانشجویان با توجه به جنسیت آنان تفاوت معنادار ندارد. این نتیجه با آزمون یومان ویتنی نیز تأیید شده است.
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جدول�شماره�6:�نتیجه�آزمون�مقایسه�میانگین�مستقل�دو�گروه�جنسیت�مرد�و�زن

مقایسه دو میانگینمقایسه دو واریانس 

f سطح خطاآماره

زنمرد 

tتفاوت میانگینسطح خطادرجه آزادیآماره تعدادمیانگینتعدادمیانگین
1,5090,2301,6371141,5764140,561260,5800,06071

فرضیه فرعی سوم : تأثیر آموزش تفکر انتقادی موجب بهبود تفکر انتقادی دانشجویان می شود:

فرضیه صفر : میانگین نمرات  بین پیش آزمون و پس آزمون تفکر انتقادی تفاوت ندارد.
فرضیه تحقیق: میانگین نمرات  بین پیش آزمون و پس آزمون تفکر انتقادی تفاوت دارد.
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P<0/C                P=0/0             t(27)= -104/8

-1/96                                    +1/96      

با توجه به این که هدف آزمون مقایسه دو میانگین وابسته به یک گروه است، بنابراین آزمون مقایسه میانگین 
 t زوجی به کار رفته است. براساس داده های گردآوری شده از گروه نمونه با درجه آزادی 7، آماره محاسبه شده
برابر با 104/853 است که از قدرمطلق مقدار بحرانی 1/96 بزرگ تر است. به بیان دیگر با توجه به درجه آزادی 
و مقادیر مشاهده شده، خطای محاسبه شده برای نمونه آماری کوچکتر از 0/01 است. در نتیجه فرضیه صفر با 
99 درصد اطمینان رد شده، فرضیه تحقیق به عنوان فرضیه سالم حفظ شده است. با توجه به این که میانگین 
پس آزمون در مقایسه با میانگین پیش آزمون باالتر است و همچنین آزمون تحلیل واریانس نشان می دهدکه 
علی رغم افزایش معنادار تفکر انتقادی در پیشرفت تفکر انتقادی هر سه گروه، پیشرفت تفکر انتقادی در گروه 



115 ررسس ت سیر آموز  تشکر  د قامر  ر پیشرفت تحصیلس م دشجویاب

آزمایشی اصلی به صورت معنادار بیشتر از دو گروه دیگر است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که آموزش تفکر 
انتقادی موجب افزایش تفکر انتقادی دانشجویان می شود. این نتیجه با آزمون ویل کاکسون نیز تأیید شده است.

جدول�شماره�7:�نتیجه�آزمون�مقایسه�میانگین�وابسته�پیش�آزمون�و�پس�آزمون�تفکر�انتقادی

متغیرهای زوجی

مقایسه دو میانگین وابسته به گروه 
پس آزمونپیش آزمون

tتفاوت میانگینسطح خطادرجه آزادیآماره تعدادمیانگینتعدادمیانگین
پیش آزمون تفکر انتقادی

37,802847,4928104,853270,0000,5771پس آزمون تفکر انتقادی 

بحث و نتيجه گيری 
در این بررسی مشخص شد که بین آموزش تفکر انتقادی با پیشرفت تفکر انتقادی رابطه وجود دارد. نه فقط 
بررسی های کویندامو)2007(، پیترفاسیون )1997(، پک مک)1992( و خلیلی )81-1380( به این نتیجه رسیده، 
بلکه اندیشمندانی که برکنار از تحقیقات میدانی یا در واقع به شیوة نظری سخن گفته اند نیز چنین اعتقادی 

دارند؛ برای مثال می توان به آرای افراد زیر اشاره کرد:
به استناد این یافته ها، و نیز با تکیه بر آرای نظری اندیشمندان که طی قرن های متمادی ابراز شده، می توان 
گفت که آموزش تفکر به طور اعم و آموزش تفکر انتقادی به طور اخص، می تواند در افراد این آمادگی را ایجاد 
کند که در مقایسه با قبل از آموزش متحول شوند و پدیده ها را به شیوه ای متفاوت مالحظه کنند. این نکته که 
برگزاری یک دوره کوتاه مدت 12 جلسه ای ذهنیت دانشجویان نمونه آماری را به صورت اصولی تغییر داد تا 
جایی که در نیمسال دوم حتی یک نفر از 84 نمونه مشروط نشد، نشان می دهد که آزمون به عمل آمده سودمند 
بوده و می توان از آن در موارد مشابه استفاده کرد؛ زیرا به گفته مایرز1 “همان گونه که به وسیله عمل کردن 
می آموزیم، به وسیله تفکر انتقادی نیز یاد می گیریم” و چون “هدف تفکر  انتقادی عینّیت است. به خصوص 
وقتی اهمیت دارد که به بردباری روشنفکرانه اصیل منجر گردد”2؛ این بردباری همان روشی بود که پژوهشگران 

در طول برگزاری دوره مدنظر قرار داده بودند.
به بیان دیگر، چون به نظر هگل  “تربیتی که واقعًا از روی آزاد اندیشی باشد... موجد حقیقت و درک تداوم 
فرهنگی می شود”3. در جلسه های آموزش حتی االمکان از مطلق اندیشی پرهیز می شد و در واقع ارائه دهندة 

1. 1973، ج . اول، ترجمه 1374، ص23
2. همان، ص38

3. همان اثر، جلد دوم، ص362
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تفکر انتقادی به تبعیت از ویلیام جیمز سعی داشت “مانند یک دوست و راهنما رفتار کند تا مبلّغ جزمی بودن 
نباشد1”.

از سوی دیگر، یافته های سوم و چهارم این پژوهش حاکی از آن است که پیامد آموزش تفکر انتقادی مستقل 
از رشته های تحصیلی و جنسیت دانشجویان است، یا در واقع دانشجو در هر رشته ای تحصیل کند، و اعم از این 
که مرد یا زن باشد، از آموزش تفکر انتقادی به صورت مثبت تأثیر می پذیرد، یا به بیان ساده تر از آن بهره مند 
می شود. لذا، می توان به این نتیجه رسید که نفس آموزش تفکر انتقادی تعیین کننده ارزش و اهمیت آن است 

؛ بنابراین می توان از آن با اطمینان از این که “وابسته به موقعیت نیست”، استفاده کرد.
این یافته و نتیجه گیری مؤید سخن خوان لوییس ویوس2است که “ حسن تأثیر تأمل و تفکر درباره مطالبی 
و همچنین  ترجمه 1355، ص44(  )شاتو، 1972،  است”  قابل مالحظه  کرده،  آوری  که شاگرد شخصًا جمع 
تأییدی بر این سخن چت مایرز است که “ داشتن چشم انداز و چهارچوب مشخص برای تجزیه و تحلیل موارد 
و وسایل رشته تحصیلی، عنصر شناختی مهمی در تفکر انتقادی است... “ )مایرز، 1986، ترجمه 1374، ص 15(. 
دیگر شاهد تأثیر آموزش تفکر انتقادی بر عملکرد دانشجویان نکته ای است از چت مایرز که “ در دانشگاه 
بتوانند فرایندهای فکری خود را  تا دانشجویان  ایجاد یک جو عدم تعادل است  انتقادی شامل  آموزش تفکر 

اصالح کنند و دوباره بسازند” )همان ، ص21(.
و باالخره باید این نکته را یادآور شد که “تفکر انتقادی به عنوان توانایی و گرایش فرد برای سنجش نتایج 
امور و تصمیم گیری درباره آن ها بر اساس شواهد تعریف می شود” )شریعتمداری، 1374، ص75(؛ شواهد تأیید 
کننده اثربخشی پژوهش حاضر، عملکرد دانشجویان در نیمسال دوم بود که برخالف نیمسال اول در امتحانات 

موفق شدند. 
دیگر یافته بررسی حاضر، ارتباط آموزش تفکر انتقادی با پیشرفت تحصیلی است که در پیشینه های موجود 

یافته های شاه ولی )1376(، پک مک)1992( و پیترفاسیون)1997( آن را تأیید می کند.
یافته های سوم و چهارم این پژوهش حاکی از آن است که پیامد آموزش تفکر انتقادی مستقل از رشته های 
تحصیلی دانشجویان و جنسیت آنان است که متأسفانه در پیشینه های قابل دسترسی چنین نکته ای به دست 

نیامد.

محدوديت های پژوهش 
عمده ترین محدودیت های پژوهش حاضر را می توان به شرح زیر خالصه کرد: )1( این پژوهش در مورد 
دانشجویان کارشناسی رشته های علوم انسانی و علوم زیستی انجام شده و یافته های آن باید به دانشجویان 

1. همان منبع، ص483
2. Jean Luis Viés
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سایر رشته ها و دوره ها )دوره های کاردانی یا تحصیالت تکمیلی( با احتیاط تعمیم داده شود؛ )2( هرچند در منابع 
متعدد برگزاری آموزش تفکر انتقادی بین 7 تا 12 جلسه پیشنهاد شده، اما اگر این آموزش به مدت طوالنی تری 
ارائه می شد، احتمال داشت به نتایجی متفاوت منجر گردد؛ )3( هرچند روش نمونه گیری تصادفی از روش های 
متداول تحقیق میدانی است، اما چنان چه امکان استفاده از دیگر روش های انتخاب نمونه وجود می داشت، با 
اطمینان زیادتری نتایج آن قابل تعمیم بود؛ )4(هرچند نمونه های آماری  جامعه آماری را تشکیل می دهند، مع 

هذا چنان چه تعداد نمونه ها زیادتر بود، تعمیم یافته ها رابا قاطعیت زیادتری امکان پذیر می ساخت. 

چند پيشنهاد 
1. با توجه به این که در بررسی حاضر مشخص شد بین آموزش تفکر انتقادی با عملکرد بعدی دانشجویان 
رابطه وجود دارد، یا به عبارت دیگر آموزش تفکر انتقادی به پیشرفت تحصیلی منجر می گردد، پیشنهاد می شود 

از این آزمایش و آموزش در موارد مشابه استفاده شود. 
2. با استناد به یافته های پژوهش می توان پیشنهاد کرد که استادان دانشگاه ها در هر زمان که شرایط مساعد 
باشد، به تناسب نوع درس و بحث دانشجویان را به تفکر پیش از اقدام، باالخص تفکر انتقادی از رفتارها و 
پیامدهای رفتاری خودشان، تشویق کنند تا بتوان در آینده به تحقق جامعه همیشه فراگیر و همیشه اندیشمند 

نزدیک شد. 
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