
 مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دو فصلنامه

          167-181، 1397 بهار و تابستان، 17شماره ، 9سال 
Journal of Higher Education Curriculum 

Studies Vol.9, No.17,167 -181  

اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر یادگیری مشارکتی در دانشجویان دانشگاه آزاد 

ن شمالاسالمی واحد تهرا  
The Effectiveness of Critical Thinking Training for Cooperative 

Learning among Students of Islamic Azad University, Tehran 

North Branch 

2/4/1397: تاریخ پذیرش مقاله، 15/3/1397: تاریخ ارزیابی، 24/12/1396: تاریخ دریافت مقاله  

، محسن ایمانی 2*احقر، قدسی 1فاطمه احمدبیگیدکتر 

 3نائینی
این پژوهش با هدف اثربخشی آموزش تفکر  چکیده:

ی سالمانتقادی بر یادگیری مشارکتی در دانشجویان دانشگاه آزاد ا

 انجام شد. روش پژوهش بر حسب 1396واحد تهران شمال در سال 

 ی از نوعنیمه آزمایش هادادههدف کاربردی و از نظر روش گردآوری 

اه با گروه کنترل و پیگیری بود. پس آزمون همر-زمونطرح پیش آ

نفر از دانشجویان دختر و پسر دوره  60جامعه آماری شامل 

در  یریگنمونهکارشناسی حسابداری بودند که با استفاده از روش 

. نفره آزمایش و کنترل همتاسازی شدند 30دسترس، در دو گروه 

کر انتقادی قرار تف ای تحت آموزشدقیقه 90جلسه  8گروه آزمایش 

گردآوری  منظوربهگرفتند و گروه کنترل در لیست انتظار ماندند. 

( استفاده 1999از پرسشنامه یادگیری مشارکتی چو و باولی ) هاداده

شده از طریق آمار توصیفی و استنباطی گردآوری یهادادهشد. 

ر افزاوابسته( و با استفاده از نرم t)آزمون تحلیل کوواریانس و 

SPSS-V22  .نشان داد آموزش تفکر انتقادی  هاافتهیتحلیل شد

آن  بر یادگیری مشارکتی در بین دانشجویان مؤثر است و پایداری

دی نتقاادر طول زمان نیز ماندگار بوده است. بنابراین آموزش تفکر 

 باعث افزایش یادگیری  مشارکتی در دانشجویان شده است.

ارت استنباط، مهیادگیری مشارکتی، تفکر انتقادی، : کلمات کلیدی

 خودگردانی
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Abstract: The purpose of this study was to evaluate 

the effectiveness of critical thinking training for 

cooperative learning among students of Islamic Azad 
University, Tehran North Branch in 2017. The 

research method was applied in terms of its purpose 

and in terms of data collection method, a semi-
experimental design was a pre-test and post-test 

design with control and follow-up group. The 

statistical population consisted of 60 male and female 
students, majoring in accounting that were assigned to 

two groups of 30 experimental and control groups 

using available sampling method. The experimental 

group received eight 90-minute sessions of critical 

thinking training, while the control group did not 

receive this training. The questionnaire proposed by 
Cho and Bowley (1999) were used for collecting data 

about cooperative learning. The collected data were 

analyzed using descriptive and inferential statistics 
(covariance analysis and t-dependent analysis) and 

analyzed using SPSS-V22 software. The results 

showed that the critical thinking training has affected 
cooperative learning and its sustainability has 

remained stable over time. Therefore, teaching critical 

thinking could improve cooperative learning in 
students. 
Keywords: critical thinking, cooperative learning, 

inference, self-discipline skill 
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 مقدمه
 تفکر انتقادی به منزلۀ یک مهارت اساسی برای مشارکت عاقالنه در یک جامعۀ

 شتر بهاست که بی ازیموردنمُدرن امروز یک مهارت  و در دنیای شودیمدموکراتیک شناخته 
ن است آستلزم م، این توانایی شودیمعنوان توانایی افراد برای به چالش کشیدن تفکراتشان درک 

 صورتبهند و معیارهای خود را برای تجزیه، تحلیل و ارزیابی تفکراتشان گسترش ده هاآنکه 
وئیس، رپیت، )گسترش کیفیت تفکراتشان استفاده کنند عادی از آن معیارها و استانداردها برای 

ه تفسیر، (. تفکر انتقادی، قضاوتی هدفمند و خودگردان است که از را2015، جونز و هانتر-لوت
ومی، مستند، مفه دانندیم. همچنین آن را تفسیری رسدیمتحلیل، ارزیابی و استنباط به نتیجه 

ن قضاوت شود تفکر روی آنچه قرار است درباره آدر  یاشهیر، انتقاد منطقی و یشناسروش
و  لیوتحلهیتجز( تفکر انتقادی را هنر 2015(. زکی )1396)رجعتی، جدید تمجید و آهنگری، 

نتقادی را یکی ( تفکر ا2016. کاس )کندیمارزیابی تفکر همراه با بررسی برای اصالح آن تعریف 
یاز ند و شکوفایی برای رسیدن به رش یاجامعه و هر داندیماصول آموزشی هر کشور  نیترمهماز 

هت جانگیزه  ر بهبه افرادی دارد که دارای تفکر انتقادی باالیی باشند. آموزش تفکر انتقادی منج
 گرددیم، خالقیت و یادگیری مشارکتی یریگمیتصممسأله،  حل یهامهارتیادگیری، کسب 
 (. 1396)زارع و نهروانیان، 

فکر رد متفز فکر کردن در مورد هر موضوع، محتوا یا شکل است که تفکر انتقادی سبکی ا
(. رشد 2017)جونز،  بردیمکیفیت فکر کردن خود را با تحلیل کردن، ارزیابی و نوسازی آن باال 

کارشناسان  ودر آموزش بوده  یادهیچیپفکری دانشجویان همواره مسئله  یهامهارتو پرورش 
اید بزشی بوده و د که رشد تفکر انتقادی وظیفه اصلی مراکز آمودارن نظراتفاقتربیت  و تعلیم

داری از (. برخور1396بخش الینفک آموزش در هر مقطعی باشد )مباشری، منوچهری و نوروزی، 
در واقع  مل بکشاند.علمی را به کار گیرد و به حیطه ع یهااندوخته تواندیممهارت تفکر انتقادی 

ه موسس شکاف بین تئوری و عمل است. یکی از وظایف اصلی هراین مهارت راهی جهت از بردن 
، یریگمیتصم یهامهارتدانشجویان، توسعه  یاحرفه یهایستگیشاآموزشی عالوه بر توسعه 

قادی ن تفکر انتتوانایی تمری ریتأثخود تحت  هامهارتو خودکارآمدی است که این  ییگشا مسئله
 (. این مهارت یک فرایند شناختی،1396ی، است )یارمحمدواصل، ذوقی پایدار و محمد

اط و ارزشیابی و استنب لیوتحلهیتجزکه در نتیجه تفسیر،  شودیمتلقی  دارهدفخودتنظیمی و 
رستی تا برای درستی و ناد دینمایم(. به فرد کمک 2012)ماسک و یامین،  ردیگیمشکل 

ت و شخیص فرضیاتعات در دسترس، اطال لیوتحلهیتجزمسائل، دالیلی را ذکر کند و با بررسی و 
مودن ران و آزاز خود و دیگ سؤالبا منطق و استدالل و ذهنیتی باز به دنبال پرسش  هانهیگز
 (.2011، حقیقت مساله را کشف نماید )شارما و سینق، هاراه
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ند، خودنظم ( معتقدند که تفکر انتقادی یا توانایی قضاوت هدفم2017آزونز و دمیرهان )
ده شاده ه و در عصر دانش به طور گسترده به عنوان مهارت اساسی زندگی تشخیص دیافته بود

 فرادی کهو معتقدند ا دانندیماست. آنها نقش کارکرد تفکر انتقادی را در زندگی بزرگسالی مهم 
جتماعی ارصه عاز توانایی تفکر انتقادی برخوردارند، شانس بیشتری برای موفقیت و هماهنگی در 

دادند  دانشجو انجام 350( در مورد 2015ژوهشی که دبی، ویلهلم و وندر میج )دارند.در پ
 ریأثتنتقادی بلکه بر ایجاد و گرایش تفکر ا هامهارتمشخص شد که محیط آموزشی نه تنها بر 

موزش، یک ( با آموزش تفکر انتقادی به دانشجویان دریافت که به رغم آ2015. لی )گذاردیم
ک کوچ یهاگروهاین مهارت دست نیافتند. به منظور حل این مشکل، در سوم از دانشجویان به 

وه شکل برای تنظیم یادگیری و نحوه ایجاد انگیزه در اعضای گر ییهاروشبحث و پرسش، 
ه ایجاد تی بگرفتند. نتایج نشان دادند که محیط آموزشی و تعامل فراگیران با یادگیری مشارک

 . ندکنیمتفکر انتقادی در تدریس کمک 
ود خکه در سه دهه اخیر توجه زیادی را به است یادگیری مشارکتی رویکردی جدید 

؛ زمانی که دهندیمقرار  دیتأکنیز این نکته را مورد  آمدهعملبهجلب کرده است تحقیقات وسیع 
قق ود را تحبرای ارتباط متقابل با یکدیگر دارند تا اهداف مشترک خ ییهافرصتدانشجویان 
ل، متقاب . از طریق روابطکنندیماز لحاظ علمی و هم از لحاظ اجتماعی پیشرفت  بخشند، هم

، خود را مطرح کنند یهادهیاتا در مورد مسائل توضیح بخواهند،  رندیگیمدانشجویان یاد 
افانو، د آورند )کی و کارجدید به وجو یهااستنباطو  هابرداشترا واضح سازند و  نظرهااختالف
2016 .) 

یت ، مسئولتا با یکدیگر بحث کنند دهدیمری مشارکتی به فراگیران این فرصت را یادگی
ری برای بهت یهافرصتیادگیری خود را بر عهده بگیرند و خالصه این که متفکر انتقادی گردند و 

یسه با ادگیری مشارکتی در مقای(. 2011، نینشخوشرشد تحصیلی و فردی به دست آورند )
برگ، )مالم دهدیمرا در اختیار دانشجویان قرار  یترقیعملومات بیشتر و یادگیری انفرادی مع
 و کارآمد در جهان مؤثر یهاوهیش(. امروزه یادگیری مشارکتی یکی از 2017جاروال و جارونوجا، 

، نفستعزش معاصر است که با آثار و دستاوردهای فردی، اجتماعی و تحصیلی باالیی چون افزای
لی و رای رشد عمالزم را ب زهیانگ تواندیماجتماعی و تفکر انتقادی  یهارتمهااحترام واقعی، 

( در 2014) (. در تحقیقی که توسط فالون و خو1396اجتماعی دانشجویان به وجود آورد )نبوی، 
 یهاوهیشان در تفکر انتقادی دانشجوی یهامهارتمورد دانشجویان انجام شد، به مقایسه میزان 

ر ان درداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که مشارکت بیشتر دانشجویسنتی و مشارکتی پ
 هاآندالل است کالس با رشد تفکر انتقادی همراه است. در واقع کنش و واکنش فراگیران، توانایی

 .دهدیمرا افزایش 
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سی ا برردر اینجا به تعدادی  پژوهش که رابطه تفکر انتقادی با یادگیری مشارکتی ر
یادگیری  ( نقش آمادگی1389. عبداللهی عدلی انصار و همکاران )شودیماره اش اندکرده

شان رسی و نعملکرد تحصیلی دانشجویان را بر ینیبشیپمشارکتی و نگرش به تفکر انتقادی در 
اداری معن دادند که بین نگرش تفکر انتقادی و آمادگی برای یادگیری مشارکتی رابطه مثبت و

نتقادی در ( در پژوهش خود نشان دادند که مهارت تفکر ا2017اران )وجود دارد. هوآنگ و همک
مواردی  برداری مفهومی بیشتر ازمیان دانش آموزان در شرایط یادگیری مشارکتی و شرایط نقشه

 تواندیم است که در شرایط کنترل وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که یادگیری مشارکتی
تفکر انتقادی را به  (2015باال ببرد.همچنین آی، کاراکایا و ییلماز ) تفکر انتقادی دانش آموزان را

ر العمر شناسایی کردند. دمساله، یادگیری خودراهبر و مادام عنوان مهارت اساسی در حل
ت بر مساله و فراشناخ آموزش انتقادی، حل ری( تأث1390پژوهشی دیگر نادی و همکاران )

تفکر  ها نشان داد که آموزشسی کردند. نتایج پژوهش آنیادگیری مشارکتی دانشجویان را برر
ت. ده اسشمساله و فراشناخت باعث افزایش میزان یادگیری مشارکتی دانشجویان  انتقادی، حل

یش که تفکر ( نشان دادند که یادگیری مشارکتی گروه آزما2017در پژوهشی، کارتر و همکاران )
 باالتر رفت.  انتقادی دریافت کرده بودند از گروه کنترل

می  سد کهربنابراین انجام پژوهش حاضر از این نقطه نظر ضروری و بااهمیت به نظر می
ری تعمیق گیرندگان عرصه آموزش نموده تا درکگذاران و تصمیمتواند کمک شایانی به سیاست

د. رسنیان بهای تفکر انتقادی بر یادگیری مشارکتی در دانشجواز میزان کارایی آموزش مهارت
حقیق تتایج توانند از نهای درسی و کتب آموزشی و دانشگاهی میافزون بر این طراحان برنامه

پژوهش  همیتحاضر به منظور طراحی مواد آموزشی با رویکرد تفکر انتقادی بهره جویند. آنچه ا
برای وق فحقیق تهای نماید استفاده کاربردی اساتید و دانشجویان از یافتهحاضر را دو چندان می

گیری های آموزشی جهت ارتقای یادهای تفکر انتقادی در چارچوب برنامهگنجاندن مهارت
یری لذا مطالعه حاضر با هدف اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر یادگ باشدمشارکتی می

 مشارکتی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال انجام گرفت.

 روش پژوهش
پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری -نیمه آزمایشی پیش آزمون پژوهش حاضر یک طرح

بود که در آن یک گروه آزمایش به نام آموزش تفکر انتقادی و یک گروه کنترل استفاده گردید. 
متغیر مستقل آموزش تفکر انتقادی و متغیر وابسته یادگیری مشارکتی بود. همچنین پژوهش 

جامعه آماری شامل کلیه ای دریافت نکرد( بود. دارای یک گروه کنترل )که هیچ مداخله 
دانشجویان دختر و پسر دوره کارشناسی حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال در 

نمونه مورد مطالعه در این . تشکیل دادندکه مشغول به تحصیل بودند،  1396سال تحصیلی 
ش نمونه گیری در دسترس از بین پژوهش دانشجویان درس رفتار سازمانی بود که بر اساس رو
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کالس های درسی که پژوهشگر در درس رفتار سازمانی اشتغال به تدریس داشت، دو کالس به 
نفر بود. ابتدا آزمون یادگیری  100مجموع  تعداد دانشجویان دو کالس درتصادف انتخاب شدند 

 -1): ه پژوهشورود ب مشارکتی در بین کلیه دانشجویان اجرا و سپس بر اساس معیارهای
عالقه به  -4عدم اشتغال؛  -3سال؛  18-25دامنه سنی بین  -2دانشجویان دوره کارشناسی؛ 

همتاسازی شدند.  آزمایش و کنترل نفری 30در دو گروه نفر انتخاب و  60 (شرکت در پژوهش
آموزش تفکر انتقادی با آموزش مهارت تفکر فعال، تفکیک واقعیت، غیرواقعیت و عقیده، 

ندهی اطالعات و استدالل کردن در مورد نتیجه آن، به چالش کشیدن یک موضوع با سازما
استفاده از سوال کردن، تحلیل، تفسیر، دقت در نتیجه گیری و استنباط درست از آن، بررسی 
دقیق منابع اصلی افکار، عقاید و ارزیابی اعتبار آنها و پذیرش اطالعات صحیح و عمل به اجرای 

دقیقه ای اجرا گردید و گروه کنترل در زمینه  90جلسه  8آزمایشی به مدت آن بر روی گروه 
 آورده شده است 1جلسات آموزش تفکر انتقادی در جدول تفکر انتقادی آموزشی دریافت نکرد. 

 ( بود.1999ابزار گردآوری در پژوهش مقیاس یادگیری مشارکتی چو و باولی )

دوین ( تهیه و ت1999سط چو و باولی )این پرسشنامه تومقیاس یادگیری مشارکتی:  
رزیابی اسوال می باشد و در آن سنجش یادگیری مشارکتی دانشجویان مورد  13گردید و شامل 

خصص تقرار گرفته است. این پرسشنامه به دلیل زیربنای نظری مناسب، تایید خبرگان با 
پویایی )خرده مقیاس  3موضوعی از روایی محتوایی الزم برخوردار است. این پرسشنامه شامل 

ی هر گزینه گزینه بر حسب مقیاس لیکرت برا 5گروهی، انجام کار بر روی پروژه و بازخورد( و 
،امتیاز در نظر 1وکامال مخالفم  2، مخالفم3، نه موافقم و نه مخالفم 4، موافقم 5کامال موافقم 

از روش  ( با استفاده1392وسیله مقیمی و رمضانی ). ضریب پایایی پرسشنامه بهگرفته شده است
ر از طریق آلفای همچنین ضریب پایایی در پژوهش حاض شده است.گزارش 86/0آلفای کرونباخ 

 بدست آمد. 89/0کرونباخ 
 : محتوای جلسات آموزش تفکر انتقادی1جدول 

 محتوای جلسات آموزش جلسه

1 
رت ضروپس از معارفه، اهمیت تفکر انتقادی بررسی شد، طی این جلسه، مفهوم و 

 تفکر انتقادی و چرایی تفکر انتقادی برای زندگی خردمندانه مطرح شد

2 

تنباط د از: اسدرک، استنباط، و استنتاج بیان شد که عبارتن یهامهارتدر این جلسه، 
رت ه صوو استنتاج از مطالب شفاهی و مکتوب، دلیل آوردن، بیان مطالب درک شده ب

 روابط انتزاعی و منطقی

، هادگاهیدلسه، مهارت تفسیر مطرح شد که شامل تفسیر مفاهیم و طی این ج 3
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م و یبه مفاه یاستدالل، وضوح بخش یمنظور بازساز به هادگاهیدبازنویسی مطالب و 
 .هاستدهیا

4 

ز ادعا از یاز: تم اندعبارتل پرداخته شد که یتحل یهامهارتن جلسه به یدر ا
و  هاهیفرضاز  هاتیواقعز یجه استدالل، تمینت و هامقدمهان یل روابط میاستدالل، تحل

 م مبهمیص مفاهیتشخ

5 

 یبررس)ک استدالل ی یابیان شد که شامل مراحل ارزیب یابین جلسه مهارت ارزیدر ا
 یابیارز یهامالکجه استدالل(، شناخت یو نت هامقدمه یابیاعتبار استدالل و ارز

صول ا( و شناخت نقاط قوت و ضعف و ... یدرون ی، سازگاریمنطق ی)سازگار یمنطق
 است یمنطق یابیارز

6 
 یآورجمعاز:  اندعبارتشدند که  یبررس یخودگردان یهامهارتن جلسه یدر ا

 از خود یبایدن و ارزی، پرسیسینوخالصهو  یبردارادداشتیوه یاطالعات به ش

7 
از:  اندعبارتمطرح شدند که  یمنطق یهامغالطهص یتشخ یهامهارتن جلسه یدر ا

 یمنطق یهامغالطهبا  ییو آشنا یمفهوم مغالطه منطق

8 

م شد که شامل مفهو یبررس یاخالق یهامغالطهص ین جلسه، مهارت تشخیدر ا
ر ل کردن و د)در مقام استدال یاخالق یهامغالطهبا  ییو آشنا یاخالق یهامغالطه

 مقام نقد و پاسخ( است

-SPSS افزارنرمق یاز طر هاپرسشنامه یاز اجرااطالعات به دست آمده  لیوتحلهیتجز

 و استنباطی )تحلیل کوواریانس و تی وابسته( انجام پذیرفت. یفیتوصدر دو بخش  22

 هایافته

 ، سپس تفاوتآمدهعملبهدر مطالعه حاضر ابتدا توصیف آماری از متغیرهای پژوهش 
 بررسی شده است. هاگروهاحتمالی 

 هاگروهمتغیرها به تفکیک مرحله سنجش در : اطالعات توصیفی 2جدول 

 آزمونپس آزمونپیش 

 میانگین انحراف معیار میانگین گروه مؤلفه
انحراف 

 معیار

 پویایی گروه
 0.52 4.03 0.59 2.62 آزمایش

 0.51 2.87 0.52 2.85 کنترل

 انجام کار روی پروژه
 0.40 3.69 0.38 2.74 آزمایش

 0.44 2.80 0.42 2.78 کنترل

 بازخورد
 0.49 3.77 0.48 2.40 آزمایش

 0.53 2.43 0.51 2.45 کنترل
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دانشجویان گروه  "کتییادگیری مشار"دهد که میانگین نشان می 2اطالعات توصیفی جدول 
غییر یافته است، و این در حالی است که در گروه کنترل، تآزمایش، پس از مداخله، افزایش

 .شودتوجهی مشاهده نمیقابل
ل زمون تحلیی یادگیری مشارکتی از آهامؤلفهتفکر انتقادی بر  ریتأثادامه جهت بررسی  در

زمون اید مفروضات آبی آماری پارامتریک، ابتدا هاروشی ریکارگبهکوواریانس استفاده شد. در 
وش فروضات رتدا مقرار بگیرد تا بتوان از آزمون مورد نظر استفاده کرد؛ بنابراین اب دیتائمورد 

ی هابیش، و همگنی هاانسیوارحلیل کوواریانس، نرمال بودن توزیع متغیر وابسته، همگنی ت
 ی مختلف مورد بررسی قرار گرفت.هاگروهرگرسیون در 

الصه آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس اسمیرنوف و خ-. خالصه آزمون کولموگروف3جدول 

 ی یادگیری مشارکتیهامؤلفهخطاها در 

خالصه آزمون لوین جهت بررسی همگنی  سمیرنوفا-ن کولموگروفخالصه آزمو
 واریانس خطاها

 متغیرها  
 

 شاخص

پویایی 
 گروه

انجام کار 
روی 
 پروژه

 متغیرها   بازخورد
 

 شاخص

پویایی 
 گروه

انجام کار 
روی 
 پروژه

 بازخورد

Z 0.81 29/1 0.64 df 1 1 1 1 
Sig 

 
0.52 0.07 0.80 df 2 28 28 28 

سطح 
 ریمعنادا

0.05 0.05 0.05 F 
 

Sig 
 

0.962 
0.332 

0.375 
0.543 

0.068 
0.795 

 
بزرگتر  و سطوح معناداری بدست آمده هر یک از متغیرهای پژوهش که 3با توجه به جدول 

 ل است. همچنینی تمام متغیرها نرماهادادهشده و توزیع  دیتائ، فرضیه صفر باشدیم 05/0از 

است. این نتیجه بدان معنی  05/0، باالتر از هامؤلفهر همه د آمدهدستبه Fداری سطح معنی

م به مساوی است. الز یباًتقر« یادگیری مشارکتی»ی هامؤلفهها در است که واریانس خطای گروه

. باشدیم گرمداخلهمتغیر « یادگیری»و  باشدیممتغیر کنترل « جنسیت»و « سن»ذکر است که 

ر حت تأثیر قرامتغیر مستقل بر متغیر وابسته را ت که تأثیر متغیری است «یادگیری» آنجا که از

 .شودگر نامیده می، متغیر مداخلهباشدینم ریپذکاندهد و مشاهده آن به طور مستقیم اممی

با توجه به همسانی واریانس نمرات و نرمال بودن توزیع نمرات و حجم مساوی گروه آزمایش 

آزمون و شده بین دو گروه آزمایش و کنترل در پسمشاهدهو کنترل برای آزمون معناداری تفاوت 
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وابسته  tآزمون از تحلیل کوواریانس و برای پایداری آن در طول زمان از ها پیشکنترل اثر نمره

 استفاده شد.

 ربی انتقاد تفکر ریتأثی بررس جهتی آزمودن نیب طرفهکی انسیکووار لیتحل: 4 جدول

 یمشارکتی ریادگی یهامؤلفه

م
یر

غی
ع ت

نب
 

 متغیر

ع 
مو

مج

ت
ورا

جذ
م

ه  
رج

د

ی
زاد

آ
ن 
گی

یان
م

ت 
ورا

جذ
م

 

F 

طح
س

 

ی
عن

م
ی

دار
 

وه
گر

 

 0.000 246.322 462.08 1 462.08 پویایی گروه

 0.000 265.513 397.62 1 397.62 انجام کار روی پروژه

 0.000 377.869 462.08 1 462.08 بازخورد

طا
خ

 

   1.876 29 91.92 پویایی گروه

ار روی انجام ک

 پروژه
73.38 

29 
1.498   

   1.223 29 59.92 بازخورد

ل
ک

 

    30 554 پویایی گروه

انجام کار روی 

 پروژه
471 

30 
   

    30 522 بازخورد

 

پویایی "های ، با احتساب آلفای میزان شده بنفرونی در مؤلفه4بر اساس اطالعات جدول 

؛ ها، وجود دارد، تفاوت معناداری بین گروه"بازخورد"و  "ی پروژهانجام کار رو"، "گروه

دهد میانگین این سه مؤلفه در دانشجویان گروه نیز نشان می 8که اطالعات جدول طوریبه

داری افزایش داشته است، طور معنیاند، بهآزمایش که تحت آموزش تفکر انتقادی قرارگرفته

و  "ژهانجام کار روی پرو"، "وهپویایی گر"کر انتقادی بر توان ادعا کرد که تفبنابراین می

 دانشجویان مؤثر است.  "بازخورد"

ته استفاده وابس tو پیگیری گروه از آزمون  آزمونپسهای مراحل منظور مقایسه میانگینبه

 شده است.گزارش 4شد که نتایج آن در جدول 
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 یمشارکتی ریادگی یریگیپ و نآزموپس مراحلی هانیانگیم سهیمقا آزمون: 5 جدول

 میانگین مرحله 
تفاوت 

 هامیانگین

درجه 

 آزادی

مقدار 

 آماره آزمون

سطح 

 معناداری

یادگیری 

 مشارکتی

 0.519 0.614 29 0.07 3.26 آزمونپس

     3.33 پیگیری

 

آمده دستداری بهدهد با توجه به اینکه سطح معنینشان می 5گونه که نتایج جدول همان

اطمینان بین مراحل  %95باشد؛ بنابراین، با می 0.05تر از ی مقیاس یادگیری مشارکتی بزرگبرا

شده بر آزمون و پیگیری تفاوت معنادار نیست و اثربخشی الگوی تفکر انتقادی طراحیپس

 ت.یادگیری مشارکتی در بین دانشجویان و پایداری آن در طول زمان ماندگار بوده اس

 گیرینتیجه

ی شارکتمتای هدف مطالعه که تعیین اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر یادگیری در راس

اری از دعنی دانشجویان بود، یافته ها نشان داد که دانشجویان قبل از انجام مداخله تفاوت م

ای هژگی لحاظ یادگیری مشارکتی با یکدیگر نداشتند و دو گروه آزمایش و کنترل از نظر وی

داخله ام مکسانی برخوردار بودند. نمره یادگیری مشارکتی بعد از انجدموگرافیک از وضعیت ی

ی ریگادی بر یانتقاد تفکری الگوی اثربخشتفاوت معنی داری را با یکدیگر نشان داد که بیانگر 

 از حاصلی هاافته. یاست بوده ماندگار زمان طول در آنی داریپا و انیدانشجو نیب دری مشارکت

 ،(2017) مربود و دادو ،(2017) همکاران و هوآنگ هاپژوهش ازی اریبس با همسو حاضر پژوهش

 بری دانتقا تفکری اثربخش بری مبتن( 2017) همکاران و هوآنگ ،(2017) همکاران و کارتر

درت شارکت، قآنان از پیامدهای تفکر انتقادی، به بهبود م .کردند دیتائ رای مشارکتی ریادگی

رفداران د. طاستدالل و تفکر انتقادی دانشجویان اشاره کردن تصمیم گیری و ارتقای مهارت های

ادل فعال ایده ( ادعا کردند که تب1995تفکر انتقادی و یادگیری مشارکتی از جمله کاخال و آن )

کله د، بها در گروه های کوچک، نه تنها باعث افزایش عالقه در میان شرکت کنندگان می شو

( با 2008اران )( و کاران و همک2012د. نتایج پژوهش اینوا )تفکر انتقادی را نیز ارتقا می بخش

ا یادگیری ( نیز در رابطه ب2009یافته های پژوهش همخوانی داشت. یافته های تحقیق حسینی )

انایی ر توبمشارکتی و تفکر انتقادی، اثر یادگیری مشارکتی را بر همه مهارت های آن مشتمل 

 بی انتقادی تاکید کرده اند.تحلیل انتقادی، اار شواهد و ارزشیا

یادگیری است که گروه های -یادگیری مشارکتی یک رویکرد آموزشی به یاددهی

یادگیرندگان را در کار با یکدیگر، برای حل یک مسئله، تکمیل یک وظیفه، یا تولید یک محصول 
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درگیر می کند. یادگیری مشارکتی بر این عقیده استوار است که یادگیری ذاتا یک عمل 

اجتماعی است که شرکت کنندگان در آن با یکدیگر صحبت می کنند و از طریق صحبت کردن 

یادگیری اتفاق می افتد؛ به عبارت دیگر یادگیری مشارکتی، آموزشی است که یادگیرندگان را در 

کار در گروه ها، تحت شرایط وابستگی مثبت، مسئولیت فردی، تعامل ارتقا دهنده، استفاده 

رت مشارکتی و فرایند گروهی جهت تحقق بخشیدن به یک هدف مشترک درگیر مناسب از مها

(. پیشرفت های تحصیلی هر جامعه ای در گرو توان آموزشی آن جامعه 1396می کند )نبوی، 

است همچنین کارایی هر سیستم آموزشی را با سنجش میزان دستاوردهای تحصیلی فراگیران 

ری مشارکتی به فراگیران این فرصت را می دهند تا با می توان برآورد نمود، بنابراین یادگی

یکدیگر بحث کنند، مسئولیت یادگیری خود را بر عهده بگیرند و خالصه این که متفکر انتقادی 

در تبیین نتایج گردند و فرصت های بهتری برای رشد تحصیلی و فردی به دست آورند. 

دارد که به همه امور با دیدی فرد را بر آن میتوان چنین بیان کرد تفکر انتقادی، آمده میدستبه

هایی که نقادانه بنگرد و در حقیقت به کالبدشکافی و نقد و بررسی مسائل بپردازد. یکی از ویژگی

رود کند، افزایش یادگیری مشارکتی است؛ بر این مبنا انتظار میتفکر انتقادی در افراد ایجاد می

های علمی تأثیر بگذارد و ازآنجاکه ی افراد در فعالیتکه تفکر انتقادی بر یادگیری مشارکت

نهایت در توانایی تولید ویژه در بین دانشجویان، ارزشی بیهای علمی در آموزش عالی و بهفعالیت

علم کشور دارد، لذا پژوهش حاضر باهدف اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر یادگیری مشارکتی 

های حل های زیاد روش یادگیری مشارکتی مانند فعالیتوجود قابلیت دانشجویان صورت گرفت.

های اجتماعی، تعدد منابع، اظهارنظرهای متفاوت و فرصت نقد یکدیگر، مساله، مباحثه، تعامل

توانند ازجمله عوامل برتری یادگیری مشارکتی باشد که براثر آموزش تفکر انتقادی ایجادشده می

های خود، سیاری از پژوهشگران، در تبیین نتایج پژوهشهاست که ببر این قابلیتاست. با تکیه

اند و از های تقویت یادگیری مشارکتی دانستهعنوان یکی از مؤثرترین روشتفکر انتقادی را به

 (.2016اند )کیم و همکاران، نقش ارزنده آن در یادگیری حمایت کرده

ر اهداف و کارکردهای ذاتی ها و مراکز آموزش عالی بنا بتردیدی وجود ندارد که دانشگاه

ترین عنوان یکی از مهمهای مرتبط با آن را بهخود باید رشد و پرورش تفکر انتقادی و مهارت

نظران مختلف موردتوجه های خود قرار دهند. این امر را متخصصان و صاحبها و اولویتمأموریت

گی در عصر پرشتاب و سرشار از (. درواقع، زند1389اند )رمضانی و همکاران، و تأکید قرار داده

ها و آموختگان دانشگاهی به آگاهیکند که دانشتغییرات سریع قرن بیست و یکم ایجاب می

های فکر نقادانه مجهز شوند تا بتوانند الزامات و مقتضیات جهان امروز را برآورده سازند. در مهارت

شناختی تفکر انتقادی مانند تفکر های توان چنین گفت که مهارتآمده میدستتبیین نتایج به
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های احتمالی حلگیری، به چالش کشیدن راهفعال، سؤال کردن، تحلیل، تفسیر و دقت در نتیجه

های زندگی، گیریدهی اطالعات و استدالل کردن در مورد نتیجه تصمیمیک مسئله، سازمان

 تواند موجبات افزایش یادگیری مشارکتی در دانشجویان گردد. می

 توان استنباطهای مختلفی که درباره آموزش تفکر انتقادی ارائه شد، میتوجه به تبیین با

میت یافته در مسیر رشد و آموزش این نوع تفکر جایگاه و اهکرد که تالش مسنجم و سازمان

عنوان یکی از اهداف مهم زمان مدیدی است که بهای دارد. چه آنکه تفکر انتقادی مدتویژه

ها و مراکز آموزش ویژه باید در دانشگاه( و به1388وزشی قرارگرفته است )حسینی، های آمنظام

دیگر، رشد و عبارت(؛ به1390عالی موردتوجه و تأکید قرار بگیرد )امین خندقی و پاک مهر، 

طالب، مهای فکر و شناختی دانشجویان در خصوص نقد و ارزیابی دقیق و روشمند پرورش توانایی

ها در طول یادگیری خود با آن مواجه هایی که نوعاً آنکتی، مفاهیم و پدیدهیادگیری مشار

داری از رخورهستند، یکی از رویکردها و اهداف اصلی مراکز آموزش عالی بوده است، چراکه با ب

های خود توانند مواضع و دیدگاههای مرتبط با آن است که دانشجویان میتفکر انتقادی و مهارت

ی ری مشارکترا برای یادگی عمیق، دقیق و واضح کسب و ابراز و نیز روش قابل قبولی ایگونهرا به

فاً به استفاده از ( و صر2009منصفانه عمل و رفتار کنند )کاووس و آزوبلیا،  ایشیوهانتخاب و به 

تاوردهایی است (. با توجه به چنین دس1393نتایج تفکر دیگران بسنده نکنند )امینی و همکاران، 

 د هموارهبای پرورش تفکر انتقادی و ترویج رشد روحیه نقادی و یادگیری مشارکتی دانشجویان که

 ها قرار بگیرد.موردتوجه و تأکید دانشگاه

سازی دانشجویان در زمینه تفکر انتقادی هم گویای رسالت واقع، آموزش و آماده در

ن و نهادهای اجتماعی از آموزش عالی و هم بیانگر انتظاری است که بسیاری از کارفرمایا

کند تا ای را فراهم می( و زمینه2012آموختگان دانشگاهی دارند )فهیم و همکاران، دانش

گیری، حل های الزم را برای پژوهش، تصمیمعنوان قشر فرهیخته جامعه مهارتدانشجویان به

جستن از جزمیت ( و با دوری 2017العمر کسب کنند )واد و همکاران، مساله و یادگیری مادام

های مختلف از منظرهای متفاوت گرایی، واجد ذهنیتی باز و جامع شوند تا به واقعیات و پدیده

ای از مستندات و دالیل الزم را ( تا بتوانند مجموعه2011ها را ارزیابی کنند )الیی، بنگرند و آن

رفتارهای منطقی در همه  برای دفاع از یک عقیده فراهم کنند و از تمایل درونی الزم برای اعمال

(. از سوی دیگر، آموزش تفکر انتقادی 2010های زندگی خود برخوردار شوند )سیگل، عرصه

های کند تا دانشجویان عالوه بر کسب و نقادی اطالعات تخصصی رشتهشرایطی را فراهم می

های اجتماعی، علمی خود بتوانند در جهان سرشار از تغییر و تحول امروز درباره بسیاری از چالش

بینانه داشته باشند و برای مقابله و فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اخالقی نگاهی منطقی و واقع
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های مختلف حل های معقول اتخاذ کنند و اصوالً چگونه یادگرفتن و آزمودن راهها تصمیمحل آن

زم آن است مشکالت را تجربه کنند. بدیهی است که تحقق اهداف و دستاوردهای یادشده مستل

عنوان یک حوزه آموزشی و تربیتی مهم و جدی در دستور کار که آموزش تفکر انتقادی به

های پژوهشی مختلف چندان ها و مراکز آموزش عالی کشور قرار بگیرد، امری که یافتهدانشگاه

 مؤید آن نیست. 

ای هبر اساس یافته های بررسی حاضر و تحقیقات پیشین، ضرورت به کار بردن روش 

و  رنامه های، بنوین آموزش و ارزشیابی و ترویج و توسعه هر چه بیشتر آنها در همه مقاطع تحصیل

 س و کار،، دردروس با رویکرد تفکر انتقادی، تحلیل گر و موشکافانه در تمامی عرصه های زندگی

 قیاسدر دنیایی که ابتدا مهارت های تفکر و ذهن و در مرحله بعد توانمندی های جسم م

ارتقای  وایش یشرفت هر فرد و اجتماعی است، امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد. برای افزپ

ر، تسیع بیشتر و موثرتر تفکر انتقادی، صرف وقت و زمان بیشتر، برنامه ریزی، طرح های و

ی با تیم امکانات و منابع بیشتر ضروری به نظر می رسد. شاید بتوان گفت که آموزش به شکل

زه هن، انگیذردن کفکر انتقادی در سنین پایین تر، می تواند جرقه ای برای بیدار و فعال رویکرد ت

ن، با تمری ی هاکاوش و جستجوگری شود. این توانایی ذهن )تفکر انتقادی( نیز مانند سایر توانای

 د. ی کنمتکرار، ممارست و کاربرد عملی هر چه بیشتر به طور مفید و اثربخشی ارتقا پیدا 

ز اشود. تهای مقاله به محدودیت و پیشنهاد به پژوهشگران آینده اشاره میدران

های تدریس روشنظیر  گرمداخلهپژوهش بررسی نکردن برخی متغیرهای  یهاتیمحدود

شد تفکر های تدریس استادان در ایجاد و ربا توجه به نقش چشمگیر روش نیبنابرااستادان بود. 

 گیری آنانهای اولیه برای تغییر راهبردهای یاددهی و یادمینهانتقادی دانشجویان، الزم است ز

ربرد منظور توانمندسازی استادان در استفاده و کاهای آموزشی بهفراهم شود. لذا، برگزاری کارگاه

تواند زمینه الزم برای رشد تفکر های تدریس فعال، مشارکتی و مبتنی بر پرسش و پاسخ میروش

 س را فراهم سازد.های درانتقادی در کالس

 منابع:
 (. ارتبواط بوین سوالمت روان و تفکور انتقوادی     1390امین خندقی، مقصوود و پواک مهور، حمیوده. )    

 .114-123(، 2) 13، مجله اصول بهداشت روانیدانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 

کور  هوای تف (. ارزیوابی و تحلیول مهوارت    1393امینی، محمد؛ مدنی، سیداحمد و عسوگرزاده، زهورا. )  

 .39-59(، 63) 16 ،فصلنامه آموزش مهندسی ایرانانتقادی دانشجویان رشته های مهندسی. 
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شناسلی تحلولی   فصللنامه روان (. یوادگیری مشوارکتی و تفکور انتقوادی.     1388حسینی، زهورا. ) 

 .199-208(، 19) 5 شناسی ایرانی(،)روان

های تفکر انتقادی بر تأثیر تدریس مهارت(. 1396رجعتی، پروانه؛ جدیدی تمجید و آهنگری، سعیده. )

 .157-173(، 38) 11، نشریه آموزش و ارزشیابیانگیزه زبان آموزان سطح پیشرفته ایرانی. 

هوای حول مسوئله و    (. اثر آمووزش تفکور انتقوادی بور سوبک     1396زارع، حسین و نهروانیان، پروانه. )

 .70-85(، 74) 11، های علوم شناختیفصلنامه تازهیادگیری خود راهبر. 

رای بو (. نقوش آموادگی   1389عبدالهی عدلی انصار، وحیده؛ فتحوی آذر، اسوکندر و عالیوی، پروانوه. )    

یوز.  یادگیری خودرهبر و نگرش تفکر انتقادی در پیش بینوی عملکورد تحصویلی دانشوجویان دانشوگاه تبر     

 .79-100(، 17) 5، یپژوهش های نوین روانشناخت

های تفکر انتقادی در دانشجویان (. مهارت1396ن و نوروزی، فاطمه. )مباشری، فرزانه؛ منوچهری، مهی

 .4-15(، 7) 2، راهبردهای توسعه در آموزش پزشکیمقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی فسا. 

، حول  (. تاثیر آموزش تفکور انتقوادی  1390نادی، محمدعلی؛ گردان شکن، مریم و گل پرور، محسن. )

(، 28-29) 8، پژوهش در برنامه ریزی درسیری خودراهبر در دانشجویان. مساله و فراشناخت بر یادگی

61-53. 

نقش میانجی یادگیری مشارکتی در رابطه شایسلتگی تلدریس و   (. 1396نبوی، سیده مریم. )

. ای تحصیلی دانشجویان دانشلگاه سلمنان  علمی با دستاوردهای اعضای هیئتصالحیت حرفه

 اه سمنان.نامه کارشناسی ارشد، دانشگپایان

ه (. توأثیر آمووزش شویو   1396یارمحمدی واصل، مسیب؛ ذوقی پایدار، محمدرضا و محمدی، عبواس. ) 

ی. اسوتقرای  کاوشگری بر فرآیندهای شناختی تفکر انتقادی؛ تحلیل، استنباط، ارزشیابی، استدالل قیاسی و
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