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چكيده
ال پرسيدن سقراطي، ؤ سيثير آموزش تفكر انتقادي از طريق شيوهأ بررسي تپژوهشهدف از اين 

جامعه . شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز بودهاي تفكر انتقادي دانشجويان رشته روانبر مهارت
شناسي عمومي مشغول به تحصيل در ن مقطع كارشناسي رشته رواناين پژوهش، شامل كليه دانشجويا
هاي ارائه شده براي دانشجويان براي انتخاب نمونه، از بين كليه كالس. دانشگاه آزاد واحد اهواز بودند

اي، انتخاب و با استفاده از روش گيري خوشه نفره به شيوه نمونه44شناسي، يك كالس كارشناسي روان
طرح . هاي مداخله و گواه قرار داده شدند نفري تقسيم و در گروه22گروه  به دوتصادفي ساده،

آزمون، پس از برگزاري پيش. آزمون با گروه كنترل بودآزمون و پسپژوهش، نيمه تجربي و از نوع پيش
 دقيقه به گروه مداخله 90 جلسه و هر هفته يك جلسه به مدت 13برنامه آموزشي تفكر انتقادي، طي 

گيري مورد استفاده در اين پژوهش ابزار اندازه. دو گروه پس آزمون گرفته شدائه شد و سپس از هرار
 به 75/0اعتبار آزمون به روش آلفاي كرونباخ . بوده است) فرم الف(آزمون تفكر انتقادي واتسون گليزر 
با  (>05/0pدر سطح) آنكووا(طرفه ها به روش كوواريانس يكدست آمد و تجزيه و تحليل داده

دار بين گروه  وجود تفاوت معنييها نشان دهندهيافته. ، انجام شد)SPSS19افزار استفاده از نرم
هم.  خرده مقياس مربوطه بودند5 كلي تفكر انتقادي و چهار خرده مقياس از يمداخله و كنترل در نمره

. هل در گروه مورد بررسي بودندأ تثير متغيرهاي جنسيت و وضعيتأ عدم تيها نشان دهندهچنين يافته

. ال پرسيدن سقراطي، مباحثه، استداللؤ تفكر انتقادي، شيوه س:كليديهاي هواژ
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مقدمه

 عمالً خط بطالني است ستفاده فراگير از روش آموزش سنتيدر نظام آموزشي كشور ما، ا

 و پاسخ آزادانه در كردن نظام پرسشاندركاران امر آموزش در نهادينهكه دستهايي بر تالش

مدت درسي،  كوتاهيها، در طي يك جلسهدر اين روش. اندهاي درس متقبل شدهكالس

دانشجويان، عمالً فقط شنونده و سخنران، فقط گوينده بوده و فرصت پرسش نقادانه، جستجو 

اين در حالي). 2008، 1اولسون و هرگنهان(گيردو كنكاش در اختيار دانشجويان قرار نمي

ه بايست ب مياست كه متخصصان تعليم و تربيت اعتقاد دارند كه هدف اصلي آموزش عالي

ثر عادات كنكاش، تفحص و تفكر ؤجاي انتقال صرف اطالعات و مفاهيم، پرورش عمقي و م

در دنياي امروز و با حجم اطالعاتي كه همه روزه ها به اعتقاد آن. انتقادي در دانشجويان باشد

اجه هستند، صرف داشتن اطالعات كافي نيست و افراد بايد از توانايي تفكر افراد با آن مو

از ميان انتقادي برخوردار باشند تا بتوانند با ذهني باز به تجزيه و تحليل اطالعات پرداخته، و

).2002، 2ل و الدرائوپ(اطالعات مربوط و نامربوط دست به قضاوت و انتخاب بزنند

اي تازهينتقادي و تالش براي پرورش آن در جامعه مقولهاحقيقت توجه به تفكردر

تواند آموزش داده شود به زمان سقراط و شاگرد او افالطون باز مياين عقيده كه تفكر. نيست

سقراط معتقد بود كه انسان بايد بكوشد تا با نگاه كردن دقيق به جهان پيرامون، تفكر . گرددمي

االت خود و غلبه بر جهالت خويش ؤدر پي يافتن پاسخ ساالت هدفمند، ؤدقيق، و پرسيدن س

كوشيد تا مخاطب خود را از  ميوي در روش پرسشگري خود). 2009، 3كريستين(آيدبر

استنطاقي، با تضادها و نقايص موجود در استدالل خود آشنا كرده و وي را هاي طريق پرسش

 سقراط سرآغاز رويكردي نوين به استنطاقيهاي  به اين ترتيب پرسش.به پذيرش آن وا دارد

).1387چناري، (شود مي آموزش شد كه امروزه به آن روش پرسشگري سقراطي گفتهيمقوله

اين شيوه تفكر، پس از وي توسط تعداد زيادي از محققان و دانشمندان دنبال شد و در قرن 

به اعتقاد . شد، و تحت عنوان تفكر بازتابي در آموزش و پرورش وارد 4بيستم توسط ديويي

تفكر بازتابي، يعني قبول يا رد باورها از طريق توجه دقيق و مستمر به باورها و پرورش ديويي، 

1- Olson & Hergenhahn
2- Paul & Elder
3- Christian
4- Dewey
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بايست هدف اصلي  ميكند، مي ادله و شواهدي كه از آن حمايتيسايهيا دانش مفروض، در

). 1،1993انيس(آموزش و پرورش و آموزش عالي باشد

صاحب نظراني بودند كه تعريف ديويي را از تفكر انتقادي بسط از جمله ، 2واتسن و گليزر

:نددرا به صورت زير تعريف كرداده و آن

.هاييد ديدگاهأله و پذيرش نياز به وجود دليل و مدرك، در تأگرايش به تشخيص مس-1

.آگاهي از چگونگي استنباط صحيح، تعميم نتايج و ارزيابي داليل و شواهد ارائه شده-2

).3،2008بسيك(تمايل در عمل ارگيري اين آگاهي ومهارت به ك-3

 مهارت استنباط، شناسايي 5تفكر انتقادي را شامل هاي مهارتها بر همين اساس، آن

).1980واتسن و گليزر، (اندمفروضات، استنتاج، تعبير و تفسير و استدالل منطقي دانسته

 مدلي براي ي تعريف و ارائهاز اين زمان به بعد نيز بسياري از صاحب نظران، سعي در

يكي از راهبردهايي كه بسياري از صاحب نظران در ارتقاي . اندآموزش تفكر انتقادي داشته

االت هدفمند يا ؤدانند، عبارت است از واداشتن دانشجويان به پرسيدن س ميتفكر انتقادي مفيد

.)1998، 4 روحاني وگودسانكينگ،(ال پرسيدن سقراطي ؤ سيهمان شيوه

 ساختار هر بحث، از . ساختار هر بحث منطقي بنا شده استيپرسشگري سقراطي بر پايه

مقدمات شامل داليل و شواهدي هستند كه در حمايت از . مقدمه و نتيجه تشكيل شده است

درست باشند، نتيجه نيز در حقيقت ادعا يا اظهاراتوانند درست يا ن ميشوند و مينتيجه بيان

در هر . سنده يا گوينده سعي دارد مخاطب خود را به پذيرفتن آن متقاعد كندنظري است كه نوي

پردازد، و بر اساس  مي كلييلهأبحث، نويسنده يا گوينده معموالً به يك موضوع يا مس

اي كليدهد، به نتيجه ميد و داليل و شواهدي كه ارائهدر ذهن داركه هايي پيش فرض

اراي نقايصي است، عبارات يا لغات مورد استفاده داراي ابهام رسد، اما گاه اين استدالل دمي

اي كه به آن پرداخته شده است از خالل مطالب گاه مخاطب در درك موضوع اصليهستند،

خصوص موافقت يا رد هر گيري در، بنابراين براي تصميم...و شود، ميبيان شده دچار اشتباه

 و ، فريلي2010، 5 كيلي وبراون( و به چالش كشيدبايست اجزاي آن را شناخت ميبحث، ابتدا

1- Ennis
2- Watson & Glaser
3- Bessick
4- King, Goodson, & Rohani
5-  Brown & Keeley
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 دسته از 6كوشد تا از طريق  ميپرسشگر سقراطي نيز با تمركز بر اين اصل،). 1،2011استينبرگ

االت هدفمند، اجزاي بحث را واكاوي و تجزيه و تحليل نمايد و سپس درخصوص قبول يا ؤس

زير قرارهاي سقراطي در يكي از دستههايبر اين اساس پرسش. گيري نمايدرد مطلب تصميم

:گيرندمي

هدف آنها مشخص كردن اجزاي اصلي هستند كه هايي پرسش: روشنگرهاي پرسش-1

له اصلي أتعيين مس(؟له يا موضوعي پرداخته استأاين بحث دقيقاً به چه مس: مانند. بحث است

اين بحث ) تعيين نتيجه(؟استنويسنده يا گوينده به دنبال اثبات چه چيزي بوده ) مورد بحث

چه ) تعيين مفروضات پيدا و پنهان در بحث(؟بنا شده استهايي بر اساس چه پيش فرض

داليل يا شواهدي در اين خصوص ارائه شده است؟ آيا مفاهيم كليدي بدون ابهام هستند؟

ض چرا بايد چنين فر: دهند، مانندمياالتي كه مفروضات را مورد ارزيابي قرارؤس-2

را قبول يا رد كرد؟توان آن ميتوان داشت؟ چگونه ميكنيم؟ چه فرضيه ديگري

ئه شده از چه نوعي هستند؟ آيا از اداليل ار: سنجند، مانند مياالتي كه داليل راؤس-3

موردي هاي يا تضادها به عنوان دليل استفاده شده است؟ آيا به نتايج تحقيقات يا مثالها شباهت

؟ناد شده است؟ آيا نوع دليل ارائه شده در اين مورد صحيح استاست... و يا 

نويسنده يا گوينده با چه : پردازند، مانند مييا عقايدها االتي كه به بررسي ديدگاهؤس-4

له نگاه كرد؟ أتوان از نقطه نظر ديگري به مس ميديدگاهي به اين موضوع نگاه كرده است؟ آيا

پردازند، مانند دقيقاً چه  ميضمنيهاي تفسير نتايج و داللتاالتي كه به تعيين و ؤس-5

اي از اين بحث گرفته شده است؟ نتيجه چگونه تعميم داده شده است؟ نتيجه

ال ؤآيا پاسخ دادن به اين س: پردازند، مانند ميله اصليأاالتي كه به بررسي مسؤس-6

).2000الدر،(اهميتي دارد؟ چرا بايد به چنين موضوعي پرداخت؟ 

هاي اين است كه تفكر انسان در نتيجه پرسيدن سؤالهدف آموزش سقراطي در -7

هاي جاي دادن پاسخه ال پرسيدن سقراطي بؤشيوه س. استنطاقي و برانگيزاننده پرورش يابد

طريق پايش مداوم موضوع، به تحرك و كنكاش در حاضر و آماده، ذهن دانشجويان را از

چند سال اخير در). 2002ل و الدر،ائوپ(دارد  ميفتن پاسخ واموضوع و ياارتباط با

ال ؤثير استفاده از شيوه سأبسياري در ايران و در ساير كشورها، در خصوص تهاي پژوهش

1-  Freeley
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توان به  ميتفكر انتقادي، صورت گرفته است كه از آن جملههاي پرسيدن سقراطي بر مهارت

:موارد زير اشاره كرد

ثير أ، در تحقيقي شبه آزمايشي، به بررسي ت)1387( مالزم  وطاقيوقارسيدين، ونكي، 

تفكر هاي  جلسه متوالي بر مهارت16استفاده از راهبرد پرسشگري متقابل هدايت شده طي 

نتايج پژوهش . اندانتقادي دانشجويان ترم ششم پرستاري دانشگاه آزاد واحد بيرجند پرداخته

اهبرد، سبب افزايش معنادار نمرات تفكر انتقادي در گروه نشان داده است كه اجراي اين رها آن

.آزمون، نسبت به گروه كنترل گرديده است

ي نيز حاكي از اثربخشي استفاده از شيوه،)2005(1 بيلووبايي، نيانگپژوهش هاي يافته

.ال پرسيدن سقراطي در آموزش تفكر انتقادي به دانشجويان رشته دامپزشكي بوده استؤس

ال پرسيدن ؤ سينيز، اثربخشي استفاده از شيوه) 2011(2نشين پژوهش خوشنتايج

هاي تفكر انتقادي دانشجويان رشتههاي سقراطي همراه با مباحثه گروهي را در افزايش مهارت

.يد نموده استأيمجازي، ت

الي بنابراين، تفكر انتقادي نياز اجتناب ناپذير دنياي امروز و يكي از اهداف اصلي آموزش ع

تواند در رسيدن به اين هدف كمك كننده باشد، تشويق  مياست و يكي از راهبردهايي كه

هنوز ها حالي است كه بسياري از كالساين در. االت هدفمند استؤدانشجويان به پرسيدن س

شوند و سطح تفكر انتقادي در بسياري از كشورها و از جمله ايران  ميهم به روش سنتي اداره

جاويدي كالته هاي نتايج پژوهش. دانشجويان در سطح مطلوبي قرار نداردو در بين 

3، باب الحوائجي و نوري)1389(، اسالمي اكبر و معارفي )1388(جعفرآبادي و عبدلي

علوم هاي ، همگي گوياي پايين بودن سطح تفكر انتقادي در بين دانشجوان رشته)2010(

تر در خصوص كه كمهايي يكي از گروه. اندبودهانساني، پرستاري و فني مهندسي در ايران 

با . شناسي هستندآموزش تفكر انتقادي در ايران مورد مطالعه قرار گرفته است، دانشجويان روان

ثير آموزش تفكر انتقادي با استفاده از أ اين پژوهش با هدف بررسي تتوجه به اهميت اين رشته،

شناسي تفكر انتقادي دانشجويان رشته روانهايال پرسيدن سقراطي، بر مهارتؤ سيشيوه

.دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز انجام گرفته است

1-  Yang, Newby, & Bill
2-  Khoshneshin
3-  Babalhaeji & Nouri
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ال ؤ سيال مطرح بود كه آيا آموزش تفكر انتقادي از طريق شيوهؤدر اين پژوهش اين س

تفكر انتقادي دانشجويان مقطع كارشناسي رشته هاي پرسيدن سقراطي موجب ارتقاي مهارت

گردد؟ ميوميشناسي عمروان

پژوهششناسي روش

پژوهشروش 

 پس _ و طرح تحقيق آن از نوع پيش آزمون آزمايشي نيمه پژوهشاين پژوهش يك 

. باشد ميآزمون با گروه كنترل

جامعه آماري و نمونه

شناسي عمومي جامعه اين پژوهش شامل كليه دانشجويان مقطع كارشناسي رشته روان

براي انتخاب نمونه پژوهش . ه آزاد اسالمي واحد اهواز بودندمشغول به تحصيل در دانشگا

، شناسي، يك كالسارائه شده براي دانشجويان كارشناسي روانهاي بين كليه كالسحاضر، از

22گروه با استفاده از روش تصادفي ساده، به دواي انتخاب، وگيري خوشهبه روش نمونه

الزم به ذكر است كه جمعيت (. داده شدنده قرارگوامداخله وهاي گروهدرنفري تقسيم و

 نفر از دانشجويان، اين افراد 4 نفر بودند كه به علت عدم امكان حضور مستمر 48اوليه كالس 

بودند كه از اين  پسر6 دختر و 16اعضاي گروه كنترل، شامل ). از تحقيق كنار گذاشته شدند

 دختر 14 پسر و 8 گروه آزمايش نيز شامل اعضاي. هل بودندأمت نفر8مجرد و  نفر14تعداد 

يقبل از شروع دوره، كليه. هل بودندأ نفر مت7نفر مجرد و15بودند كه از اين تعداد 

رضايت نامه براي ها  و از آنند توجيه شد برگزاري دورهيخصوص نحوهان دريدانشجو

آزمون، رگزاري پيشپس از ب. شركت در دوره و برگزاري كالس درس به اين شيوه گرفته شد

 خرده 5 پرسشگري سقراطي و يانتقادي، با توجه به انطباق با شيوهمجموعه آموزشي تفكر

: االت هدفمندؤروش پرسيدن س-1:هايمقياس آزمون تفكر انتقادي واتسن گليزر از كتاب

ال (2لاستدالهاي  موفقيت در مهارت–2، )2010براون و كيلي، (1راهنمايي براي تفكر انتقادي

1- asking the right questions: a guide to critical thinking
2-  reasoning skills success in 20 minutes a day
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2تجزيه و تحليل و مباحثههاي بهبود مهارت: تفكر انتقاديهاي مهارت-3، )2010، 1ال سي

،  و استينبرگفريلي(4گيري مستدل و منطقي تفكر انتقادي براي تصميم-4، )3،2011كاترل(

، )1388دالور،( مباني نظري و عملي پژوهش در علوم انساني و علوم اجتماعي-5، )2011

 دقيقه در 90جلسه به مدت هرهفته ودر بار1، )يك ترم تحصيلي(جلسه13طي اب وانتخ

درس روش تحقيق، توسط محقق، و نظارت و همكاري استاد مربوطه، به گروه مداخله ارائه 

.دو گروه پس آزمون گرفته شدگرديد و سپس از هر

:ودند ازآموزش داده شده براي تفكر انتقادي عبارت بهاي فصل مهارتسر

 ....ها، متون كتابي، اخبار و له و نتيجه در بحثأتشخيص و ارزيابي انواع مس-1

.له و نتيجهأتشخيص عبارات و جمالت مبهم در ساختار مس-2

.تشخيص و ارزيابي انواع مفروضات نوشته يا نانوشته-3

ها، باورهاي محض، تجربه واقعيت: ارائه شده شاملتشخيص و ارزيابي انواع داليل-4

 ....، استناد به آمار و ارقام ومورديهاي پژوهشي، مثالهاي خصي، يافتهش

.استقرايي و استنتاجيهاي تميز استداللتشخيص و-5

هاتعبير وتفسير نتايج و يافته-6

ارزيابي گزارشات پژوهشي با توجه به نمونه، جامعه، شواهد و داليل و قابليت -7

. وه پژوهشبا در نظر گرفتن شيها پذيري يافتهتعميم

در هر بخش از دانشجويان خواسته شد تا با توجه به مباحث آموزش داده شده و از طريـق   

داده هـاي  تر توضيح داده شد، به ارزيابي و بررسي مثال    االتي كه پيش  ؤاي از س  پرسيدن مجموعه 

 بعـد   در انتهاي هر جلسه نيز تكاليفي به دانشجويان داده شد و در ابتداي جلـسه              . شده بپردازند 

.ضمن بررسي اين تكاليف به دانشجويان بازخورد داده شد

پژوهشابزار 

ال پرسيدن ؤ سيدر اين پژوهش، با توجه به انطباق مباحث آموزش داده شده و شيوه

1-  Llc
2-  critical thinking skills: developing effective analysis and argument
3- Cottrell
4- argumentation and debate: critical thinking for reasoned decision making
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استفاده نموده است كه ) فرم الف(گليزر –سقراطي، محقق از پرسشنامه تفكر انتقادي واتسن 

اين آزمون هاي بخش. ال داردؤ س16د كه هر بخش نيز باش مي بخش5ال در ؤ س80داراي 

:عبارت بودند از

اين . گيرد ميدر حال وقوعهاي اي است كه فرد از پديدهاستنباط نتيجه: استنباط-1

. تواند درست يا نادرست باشد مياستنباط كه بر اساس ارزيابي شواهد و مدارك به دست آمده

.رسد كه كسي در خانه حضور دارد مي نتيجهمثالً فرد از روشن بودن چراغ به اين

شود، بديهي  ميگرفتهمفروض عبارتي است كه از پيش در نظر: شناسايي مفروضات-2

ماه گوئيد من در مرداد مي وقتي مثالً�گردد ميفرض شده و يا براي پذيرفته شدن پيشنهاد

در اين آزمون به دنبال . دماه زنده خواهيد بوكنيد تا مرداد ميالتحصيل خواهم شد، فرضفارغ

بايست تصميم بگيرد كه آيا نويسنده  ميهر عبارت تعدادي پيش فرض بيان شده و آزمودني

.لزوماً چنين پيش فرضي در هنگام بيان اين عبارت داشته است يا خير

كه اين فرآيند نيازمند . شود ميگيري منطقي از مقدمات گفتهبه فرآيند نتيجه: استنتاج-3

در اين خرده مقياس، در هر تمرين چند . باشد ميهامقدمات و تجزيه و تحليل آنارزيابي 

بايست  ميمقدمه منطقي بيان شده و به دنبال آن چندين نتيجه بيان شده است كه آزمودني

.خيرآيد يا مييك از نتايج لزوماً از مقدمات به دستقضاوت كند كه آيا هر

ا يك پاراگراف آورده شده است و به دنبال آن در اين آزمون ابتد: تعبير و تفسير-4

نتايجي آمده است كه به نوعي تفسير نتايج پاراگراف ذكر شده است و آزمودني بايد تصميم 

.بگيرد كه آيا تفسير نتايج صحيح است يا خير

الي آورده شده و به دنبال آن ؤدر هر تمرين س: منطقيهاي ارزشيابي استدالل-5

بايست تعيين كند  ميال ذكر شده، آورده شده است و آزمودنيؤ تائيد سدر رد ياهايي استدالل

.)1980واتسن و گليزر،(كر شده تا چه حد قوي يا ضعيف است كه استدالل ذ

بر اين اساس . گيرد ميدر اين آزمون در هر بخش به هر پاسخ صحيح يك امتياز تعلق

هاي بنديبر اساس تقسيم. باشد مي امتياز80 و امتياز كل نهايتاً 16بخش بين صفر تا امتياز هر

توانند در يكي  ميحسب امتياز كل كسب شده از آزمونبرها يك از آزمودنيصورت گرفته هر

، از نظر توانايي )80 تا 60بين (قوي و) 59 تا 54متوسط بين (، )54ازتركم(طبقات ضعيف از

).همان منبع(تفكر انتقادي قرار گيرند 
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وايي ابزارپايايي و ر

اساس آزمون آلفاي ايران برمختلف درهاي ضريب پايايي اين آزمون توسط پژوهش

چنين در يك پژوهش ديگر توسط اسالمي و هم.  درصد گزارش شده است70كرونباخ باالي 

روايي آزمون تفكر ،)1388، و عبدليبه نقل از جاويدي كالته جعفرآبادي(، )1379(معارفي

. مشخص شده است،)=4/0t (زوجي اعتبار تي طريقانتقادي از

75/0در تحقيق حاضــر، ضريب پايايي كلي اين آزمون با استفاده از روش آلفاي كرونباخ 

كه بيانگر پايايي قابل قبول آزمون مذكور محاسبه گرديد75/0-68/0هاو در خرده مقياس

.است

توصيفيهاي يافته) الف

در پيش آزمون وپس آزمون  در نمره كل ها ميانگين و انحراف معيار نمرات آزمودني

.، آمده است1تفكر انتقادي، در جدول هاي مهارت

در نمره كل تفكر انتقاديها ميانگين و انحراف معيار نمرات آزمودني.  1جدول 

انحراف معيارميانگينتعدادگروهمرحلهمتغير
2218/3894/4گواه پيش

2254/3620/6مداخلهآزمون
2277/3742/4گواه

تفكر ي هانمره كلي مهارت
پسانتقادي

2200/4413/7مداخلهآزمون

شود ميانگين نمرات گروه مداخله در نمره كل  مي مشاهده1همان طور كه در جدول 

انگين نمرات گروه گواهتر از مي نمره بيش23/6تفكر انتقادي، در پس آزمون،هاي مهارت

.باشدمي

 خرده مقياس تفكر انتقادي نيز در جدول 5در ها ميانگين و انحراف معيار نمرات آزمودني

. مشخص شده است2

پژوهشهاي مربوط به فرضيه يافته) ب

هـا بـراي متغيـر      ، براي رعايت پيش فرض تساوي واريانس      پژوهشپيش از بررسي فرضيه     
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: قادي، از آزمون لوين استفاده شد كه بـا توجـه بـه نتـايج بـه دسـت آمـده                   هاي تفكر انت  مهارت

90/2F=   156/0<05/0، وP=      در مهارت كلي تفكر انتقادي، فرض صفر جهت مساوي بـودن ،

.هاي دو گروه گواه و مداخله تأييد شدواريانس

 بوده <05/0Pهاي تفكر انتقادي نيز، با توجه به نتايج آزمون لوين، در تمامي خرده مقياس      

.ها تأييد شدها در همه خرده مقياساست، بنابراين پيش فرض تساوي واريانس

تفكر انتقاديهاي در خرده مقياسها  ميانگين و انحراف معيار نمرات آزمودني. 2جدول 

انحراف معيارميانگينتعدادگروهمرحلهمتغير
2200/505/2گواه

پيش آزمون
2250/473/1مداخله
2227/516/2گواه

استنباط
پس آزمون

2204/543/1مداخله
2263/750/1گواه

پيش آزمون
2227/866/2مداخله
2254/740/1گواه

تشخيص
پيش فرض

پس آزمون
2290/974/2مداخله
2218/815/2گواه

پيش آزمون
2245/861/2مداخله
2273/731/2گواه

استنتاج
پس آزمون

2254/974/2مداخله
2277/869/1گواه

پيش آزمون
2268/750/2مداخله
2272/890/1گواه

تعبير و تفسير
پس آزمون

2214/947/2مداخله
2263/864/2گواه

پيش آزمون
2273/727/2مداخله
2250/824/2گواه

استدالل منطقي
پس آزمون

2232/1071/2خلهمدا

جهت بررسي پيش فرض نرمال بودن توزيع نمرات در جامعه نيز از آزمون كلموگراف ـ 

آن استفاده شد و هاي يك از خرده مقياستفكر انتقادي و هرهاي اسميرنف براي متغير مهارت

ر  بوده است، فرض صفر مبني بر نرمال بودن توزيع نمرات د)<05/0P (كهبا توجه به اين
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.يد گرديدأيپيش آزمون ت

تر مطرح شد، در اين پژوهش اين فرضيه مطرح بود كه آموزش تفكر همان طور كه پيش

تفكر انتقادي دانشجويان رشته هاي ال پرسيدن سقراطي، بر مهارتؤ سيانتقادي، از طريق شيوه

.ثير داردأشناسي دانشگاه آزاد واحد اهواز تروان

 تدريس با دو يتفكر انتقادي، متغير وابسته، شيوههاي مهارتبنابراين در اين پژوهش، 

، متغير مستقل، و جنسيت و )ال پرسيدن سقراطيؤ سي تدريس سنتي و شيوهيشيوه(سطح 

.هل، متغيرهاي كنترل بودندأوضعيت ت

گروه درتفكر انتقادي دوهاي روي نمرات كل مهارتبه منظور آزمون فرضيه تحقيق، بر

، 3، انجام شد كه نتايج آن در جدول (ANCOVA)زمون كواريانس تك متغيرهپس آزمون، آ

:آمده است

گـروه  روي نمرات پـس آزمـون تفكـر انتقـادي در دو        برها   آزمون كوواريانس بين آزمودني    . 3جدول  

مداخله و گواه 
سطح

داريمعني F
ميانگين

مجذورات
درجه
آزادي

مجموع
مجذورات

منبع
تغييرات

متغير

00/0 66/185 54/1210 1 54/1210 پيش آزمون

00/0 82/97 82/637 1 82/637 گروه

99/11 35 67/419 خطا

نمره كل
تفكر هاي مهارت

انتقادي

 عبارتند  P وFشود، با كنترل پيش آزمون، مقادير  مي، مشاهده3همان طور كه در جدول 

گروه مداخله و گواه دار بين دويكه گوياي وجود تفاوت معن، >0005/0P و=82/97Fاز

بنابراين، فرضيه پژوهشي به نفع اثربخشي آموزش تفكر انتقادي بر افزايش . آزمون استدر پس

.گردد مييدأيتفكر انتقادي دانشجويان در گروه مورد پژوهش تهاي مهارت

ر جدول نيز به تفكيك دها يك از خرده مقياسنتايج آزمون كووراريانس يك متغيره در هر

. آمده است4

تفكر انتقادي نيز در گروه مداخله، با توجه به نتايج جـدول            هاي  خصوص خرده مقياس  در

آزمـون، تفـاوت    ها، بـه جـز خـرده مقيـاس اسـتنباط، بـا كنتـرل پـيش                در كليه خرده مقياس   ،  4
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شود و اين بـدين معنـي اسـت كـه آمـوزش تفكـر        ميآزمون مشاهدهداري در نمرات پس معني

هـا،   خـرده مقيـاس تـشخيص پـيش فـرض          4تفكر انتقـادي در     هاي  دي بر افزايش مهارت   انتقا

.ثير داشته استأمنطقي تهاي استنتاج، تعبير و تفسير و ارزشيابي استدالل

تفـاوت  ،  =052/0P و =42/0Fتوجـه بـه مقـادير     خصوص خرده مقياس استنباط، با    در

 بدين معنـي اسـت كـه آمـوزش در ايـن             شود كه  نمي داري در نمرات پس آزمون مشاهده     معني

.خرده مقياس اثربخش نبوده است

هل، به عنوان متغير    أهمچنين به منظور مشخص كردن تأثير متغيرهاي جنسيت و وضعيت ت          

كنترل بر نتايج تحقيق، از تجزيه و تحليل كوواريانس استفاده شده است كه نتايج آن در جـدول     

. آمده است5

هاي گروه مداخله و گواه در خرده مقياسروي نمرات پس آزمون دونس بر آزمون كوواريا. 4جدول 
تفكر انتقادي

منبع تغييراتمتغير
مجموع

مجذورات

درجه

آزادي

ميانگين

مجذورات
F

سطح

داريمعني

62/105162/10589/11400/0پيش آزمون

39/0139/042/0052/0گروه استنباط

69/374192/0خطا

96/145196/14527/11200/0پيش آزمون

37/35137/3521/2700/0گروه
خيصتش

پيش فرض ها
30/534130/1خطا

39/200139/20034/11800/0پيش آزمون
00/27100/2794/1500/0گروه استنتاج

42/6941693/1خطا
58/163158/16310/16200/0پيش آزمون
74/20174/2055/2000/0گروه تعبير و تفسير

37/4141009/1خطا
48/172148/17255/8000/0پيش آزمون
89/69189/6964/3200/0گروه

هاي استداللارزشيابي
منطقي

78/874114/2خطا
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هـل بـه عنـوان      أفردي جنسيت و وضعيت ت    هاي   با ورود ويژگي   5با توجه به نتايج جدول      

 و ايـن گويـاي ايـن        <05/0Pداري بين دوگروه مشاهده نشده است     متغير كنترل، تفاوت معني   

.اندثيري بر نتيجه پژوهش نداشتهأمطلب است كه هيچ يك از اين متغيرها ت

كنترلهاي ثير ويژگيأ نتايج تحليل كوواريانس به منظور بررسي ت. 5جدول 

مجموعمتغير
مجذورات

درجه
آزادي

ميانگين
Fمجذورات

سطح
داريمعني

02/0102/036/17996/0)كنترل(جنسيت

58/0158/008/077/0)كنترل(وضعيت تأهل

گيريبحث و نتيجه

هاتبيين يافته) الف

تفكر انتقـادي گـروه   هاي نتايج اين پژوهش، نشان داد كه با كنترل پيش آزمون، بين مهارت    

ها، فرض خرده مقياس تشخيص پيش    4كلي تفكر انتقادي و     هاي  مداخله و گواه از نظر مهارت     

.داري وجود داردتفاوت معني، منطقيهاي استنتاج، تعبير و تفسير و ارزشيابي استدالل

كـس خـود بـر      توان گفت، بر اساس ديدگاه سـاختار گرايـي، هـر           مي هادر تبيين اين يافته   

گاه بر اساس تجارب جمعـي،      ت و اساس دانش و تجارب خود و درك خود از مفاهيم و واقعي           

بـا توجـه بـه ايـن ديـدگاه، اسـتفاده از       ).1،2011لوننبرگ(دهد ميساختار دانش خود را شكل    

دهد تا مباحث مورد مطالعه      مي ال پرسيدن سقراطي فرصتي در اختيار دانشجويان قرار       ؤروش س 

يدي منطقي مورد تجزيه    را و به دنبال آن مفاهيم ذهني خود را يك بار ديگر با كنجكاوي و ترد               

هـاي  و نقطه نظرات سايرين مواجه شـوند، برداشـت        ها  و تحليل و مقايسه قرار دهند، با ديدگاه       

غلط خود را اصالح نمايند، با تفسير نتايج و اطالعات، به شرح و بسط و تعميم مطالب آموخته           

ترتيب مفاهيم جديدي  ها، مطلع شوند و به اين       شده بپردازند و از مقاصد و اهداف كاربردي آن        

. كسب نمايند و بر تجارب و دانش خود بيفزايند

طبق نظريه شناختي پياژه نيز، كه بر ايجاد عدم تعادل در سـاخت شـناختي در مواجهـه بـا                    

، ارائـه   )2008اولـسون و هرگنهـان،      (كيـد دارد  أمسائل چالش انگيز، و فرايند جذب و انطباق ت        

1-  Lunenburg
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رآيند پرسش و پاسـخ سـقراطي، موجـب بـه چـالش كـشيدن               معاني جديد و تبادل افكار، در ف      

شود كـه دانـشجو از پـيش در ذهـن داشـته، كـه در نتيجـه آن در                    هايي مي بسياري از طرحواره  

شود كـه محـرك فرآينـد انطبـاق اسـت و         مي ساخت شناختي وي يك حالت عدم تعادل ايجاد       

خ و تجربـه    غلـط دانـشجو ضـمن پرسـش و پاسـ          هـاي   ضمن آن در نتيجـه اصـالح برداشـت        

جديد و دريافت بازخورد از استاد، ساختار فكري وي از حالت خودمحورانه خارج             هاي  ديدگاه

.يابد ميفكري وي بهبودهاي شده و ساخت شناختي و توانايي

هاي پژوهش حاضر حاكي از عدم تأثير متغيرهاي جنسيت، و وضعيت تأهل          چنين يافته هم

هـاي پـژوهش   هاي ايـن پـژوهش بـا يافتـه    در نتيجه يافته. باشدهاي تفكر انتقادي مي  بر مهارت 

، )2005(، يانــگ، نيوبــاي و بيــل )2012 (3، ســيبوماري)2011 (2، اســتاپلتون)2011 (1ريتــسما

ـ امينـي و فـضلي    ،  )1388(پـور و كهـن      نجفي، زراعت، سلطان محمـدي، قـابچي       ، )1389 (ژادن

اكبـر و  ، اسـالمي )1388(هـاني  سـفيدي و خميجـاني فرا    ، جمشيديان قلعـه   )2011(نشين  خوش

، همخـواني   )2010(و باب الحوائجي و نوري      ) 1387(، وقارسيدين و همكاران     )1389(معرفي  

.دارد

لـيچ  . مغايرت دارد) 2011(4ليچ و گودهاي همچنين نتايج پژوهش حاضر با نتايج پژوهش      

روي تقـادي، بـر  ثير متغير جنسيت بر سـطح تفكـر ان        أو گود در پژوهشي كه به منظور بررسي ت        

آمريكا انجام دادند، به اين نتيجه دست يافتند كه توانـايي           هاي   دانشجوي يكي از دانشگاه    1600

با توجه به زمينـه فرهنگـي كـه پـژوهش در آن     . باشد ميتر از دختران تفكر انتقادي پسران بيش   

از بـه بررسـي   رسد كه در اين خصوص نيـ  ميها، به نظر  انجام گرفته است و نيز تعداد آزمودني      

.تري وجود داردبيش

و پيشنهاداتها محدوديت) ب

شناسي عمومي در مقطـع كارشناسـي       پژوهش حاضر تنها به بررسي دانشجويان رشته روان       

باشـد، بـر همـين     مـي شهر اهواز پرداخته و نمونه مورد بررسي نيز كوچكهاي يكي از دانشگاه 

1-  Reitsma
2- Stapleton
3- Seibu mary
4- Leach & Good
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تحـصيلي و يـا مقـاطع     هـاي   شجويان ساير رشته  اين پژوهش قابل تعميم به دان     هاي  اساس يافته 

آينـده بـر    هـاي   شود كه در پـژوهش     مي پيشنهاد. باشد نمي هانيز ساير دانشگاه  تحصيلي ديگر و  

تحصيلي و ساير مقاطع تحصيلي و با كنترل عواملي نظير ترتيب تولد، وضـعيت    هاي  ساير رشته 

.  شودها، تمركزاقتصادي، عوامل فرهنگي و هوش عمومي آزمودني
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