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 مقدمه

 انسان آگاهی از رفتار خود و برخورداری از نیروی تفکـر اسـت.  های اساسی یکی از ویژگی

ذهـن اندیشـمندان را بـه خـود مشـغول داشـته        یربازدموضوعاتی است که از  ازجملهتفکر 

 دانسـتند کـه انسـان فرهنـگ و تمـدن خـویش را مـدیون تفکـر اسـت         زیرا آنها مـی  ؛است

ن از نیـروی تفکـر اسـتفاده    گونـاگو  ئلتواند در برخورد بـا مسـا  انسان می (.0326)عسگری،

ای (. تفکـر بـه معنـای جسـتجوی شـعور و آگـاهی اسـت. عـده        0331)شریعتمداری، نماید

های متفاوتی مانند تفکر منطقی، شهودی، خـالق و انتقـادی بـروز    معتقدند که تفکر به شکل

یک موضـوع جدیـدی    وپرورش آموزش(. توجه به تفکر انتقادی در 0326)عسگری، کندمی

عنـوان یـک فعالیـت مثبـت، فرآینـدی      و بـه  گـردد  یبرمنشأ آن به مکتب افالطون نیست و م

های فکـری  آید. رشد و پرورش مهارتضروری برای رشد هر جامعه و سازمان به شمار می

پیچیده در آموزش بوده است، ولی امروزه حالت بحرانـی بـه    مسئلهآموزان همیشه یک دانش

معتقد است که انباشتن مغزها با اطالعات و حقایق محض، اتـالف   3خود گرفته است. روسو

ها، ضایع نمودن استعدادها و تلف کردن وقت نسل جوان یک جامعـه اسـت. وی مـی   هزینه

 انتقال اطالعات باید به گسترش و تقویت قوای ذهنی افـراد پرداختـه شـود    یجا بهگوید که 

هـدف و رسـالت    شـود، ها ساخته میانسان تدس بهآینده جوامع  که ییازآنجا(. 3،2111)کوئن

جستجو کرد. تفکـر انتقـادی شناسـایی اسـتدالل     یساز انساناصلی تعلیم و تربیت را باید در 

هـای دیگـران، عـدم    و نشده در بحث اظهارشدههای غلط و پرهیز از تناقضات و مفروضات 

ترجمـه   ،0ز)مـایر  یـا عـدم تعـادل اسـت     مسـئله هیجان عاطفی در هنگـام روبـرو شـدن بـا     

 (.0323ابیلی،

کـه منظـور   است  ذکر قابل (.0،2110)وینینگهام و پروسر تفکر انتقادی نقد کردن صرف نیست

، بلکه نگاه تیزبینانـه اسـت. تعریفـی کـه     یستآمیز نمندانه و شکایتنگاه گله از تفکر انتقادی

درک  گونـه  یـن ااین است: ما تفکر انتقـادی را   ارائه کرده، (0111شناسی آمریکا)انجمن روان

ارزیـابی و   تحلیـل،  و هدفمندی باشد که منجر به تفسیر، خودساختهکه باید قضاوت  کنیم یم

عـاطفی اسـت کـه     هـای  یژگـی و ازجملـه منبع کنتـرل نیـز    (.2،2112)جانسون استنباط شود
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 ،یـادگرفتن ر چگونـه  نقش زیادی را در فرآیند آموزش ایفـا نمایـد. ایـن ویژگـی د     تواند یم

بـرای   3باشد. راتر اثرگذار تواند یم ها یدهپدچگونه فکر کردن و چگونه ارزیابی کردن امور و 

مفهـوم   را تبیین کنـد،  یتمانتقوشخصیت موجود در عقاید ما نسبت به منبع  یها تفاوتاینکه 

ــه یمتعمــمنبــع کنتــرل را معرفــی کــرد کــه شــکلی از انتظــار    .(0323)ســهرابی، اســت یافت

منبـع دریـافتی یعنـی انتظـار     " :کنـد  یمذیل تعریف  صورت به( منبع کنترل را 0136)3لفکرت

کـه کودکـان وقتـی     دهد یممطالعات نشان  ".باشد یمکلی کنترل درونی مقابل کنترل بیرونی 

(. منبع کنتـرل  0،0330)میلگرام یابند یمدرونی بیشتری دست  یریگ جهتبه  ،شوند یمبزرگتر 

یا موقعیت خا  بستگی دارد. بررسی آثـار   ها یتفعالبه نوع  یا تااندازهتغییر یابد و  تواند یم

 ینـۀ درزمممکـن اسـت    آمـوز  دانـش یـا   شود یممنبع کنترل ،به پیشرفت در منبع کنترل توجه 

خود را به توانایی تحصیلی بـاال نسـبت    های یتموفقدرسی منبع کنترل درونی داشته باشد و 

ورزشـی جدیـد    ی رشـته در  مثال عنوان بهبخشی را  یناناطم یها مهارت، زآمو دانشاگر  دهد،

ممکن است یک منبع کنترل درونی نیـز در آن ورزش بـروز کنـد. البتـه      در خود کشف کند،

کـه   دهـد  یمشواهد نشان  (.0320)کدیور، نیست یمتعم قابل ها روشاین منبع کنترل به دیگر 

 مسـتقیم بـه رفتـار والـدین مربـوط اسـت       طـور  بـه و  شود یممنبع کنترل در کودکی آموخته 

ریـزی  (. منبع کنترل در چارچوب نظریه شخصیت یادگیری اجتماعی راتر پایه6،0122)شولتز

بـه هـدفی کـه بـرای      یدندررسـ فقیت یا شکست فـرد  وم کننده یینتعشده است. چه چیزی 

اسـت  ی بر این مبنا ؟ فرض نظریه یادگیری اجتماعباشد یم ،کند یمآوردن آن تالش  دست به

کنند و این نظریـه انسـان را   رفتار را کنترل می که عوامل محیطی و فرآیندهای درونی مشترکاً

دارای انتظـارات و صـاحب    هوشمند است، پردازد،می مسئله حلداند که به عنصری فعال می

های محیطـی حسـاس اسـت و از آنهـا تـأثیر      به موقعیت حال یندرعاما  کنترل درونی است،

 (.  0326اصغر، علیو  )کیخانی پذیرد یم

 بیرونی -منبع کنترل درونی

تقویت است. ادراک  اصلی سیستم راتر عقیده افراد درباره منابع کنترل، یها جنبهیکی از 

 فـردی در  یهـا  تفاوترفتار متفاوت است. این  کننده یتتقو عنوان بهافراد از یک حادثه 
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تحت عنوان منبع کنترل درونـی و بیرونـی    (0166باور به منبع کنترل اولین بار در سال )

منبـع کنتـرل   ( الـف ) تقسـیم کـرد:   دودسـته منبـع کنتـرل بـه     ازلحاظمطرح شد و افراد 

که تقویـت رفتارهایشـان    اندیشند یممنبع کنترل درونی دارند چنین  که یافراد -3درونی

 یافـراد  -2منبع کنترل بیرونی( ب) از رفتارها و خصوصیات خودشان است. یناش یشترب

 ناشـی از شـانس،   یشانرفتارهاکه تقویت  اندیشند یممنبع کنترل بیرونی دارند چنین  که

 است نه از خصوصیات خودشان.   بینی پیش یرقابلغتقدیر یا نیروهای محیطی و  تصادف،

. راتر معتقد اسـت  رود یمفردی به شمار  یها اوتتفمنبع کنترل درونی و بیرونی از عوامل 

اشـاره   0فردی دارای منبع کنترل درونی یا بیرونی است به صفت یا سنخ گوییم یمکه وقتی 

که منبع کنترل بر یک پیوستار واحد قرار دارد و بیشتر  شود یم، بلکه چنین فرض کنیم ینم

(. حجـم زیـادی از مطالعـات    0333)عبدی فرد، افراد در حد وسط این پیوستار قرار دارند

کـه در آن    شـود  یمـ آموختـه   ییهـا  خانوادهدر  اساساًاعتماد به کنترل درونی  دهد یمنشان 

آنها را به خاطر پیشرفت در کارهایشان تشـویق   والدین صمیمی و پشتیبان کودکان هستند،

باشند. عقایـد کنتـرل بیرونـی    داشته  یا مستبدانهکه بر آنها کنترل  کنند ینمو سعی  کنند یم

اسـت کـه فاقـد نقـش مـرد بزرگسـال        ییهـا  خانهدر  یافته پرورشتوسط کودکان  احتماالً

که بزرگساالنی کـه دوران کـودکی آنهـا سرشـار از      اند دادهنشان  2دیوید و اسمیت .اند بوده

و و دردناک نظیـر از دسـت دادن یکـی از والدین،جـدایی از والـدین       زا یبآسرویدادهای 

بیشتر واجـد منبـع    بوده است، یسوز آتشزلزله و  بستری شدن یکی از آنها در بیمارستان،

گیری منبع تحقیقات بیانگر این واقعیت هستند که شکل یطورکل به. باشند یمکنترل بیرونی 

معلمان و رویدادهایی کـه افـراد بـا     دوستان، کنترل به رفتارهای والدین و اعضای خانواده،

 (.  0333)عبدی فرد، این رویدادها بستگی دارد برخورد باو چگونگی  دان مواجهآن 

 آمدها و کانون کنترلپی

 فشـارخون . آنان مستعد داشـتن  ترند سالمجسمی  ازنظرافراد درونی  بهداشت جسمانی:

هستند و اگر دچـار حملـه قلبـی شـوند، بـا کارکنـان        یتر کمقلبی  یها حملهو  تر یینپا

زودتـر از بیمـاران بیرونـی، از بیمارسـتان      احتماالًو  کنند یمهمکاری  تر یشببیمارستان 
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بسیار در مقایسـه   احتمال بهو  ترند محتاط. آنها نسبت به بهداشت خود شوند یممرخ  

، بیشـتر بـه   کنند یمایمنی استفاده  کمربندهنگام نشستن در اتومبیل بیشتر از  ها یرونیببا 

 (.0331)شولتز، کنند یمو بیشتر سیگار را ترک  پردازند یمورزش 

افـراد درونـی    دهد یمو هیجانات منفی: شواهدی در دست است که نشان  یروان سالمت

و کمتـر   شـوند  یمهیجانی  مسائل. آنان کمتر دچار برخوردارنداز بهداشت روانی بهتری 

هایی که از قعیتآنان بین همساالن خود محبوب هستند و در مو ،آورند یمبه الکل روی 

احسـاس انتخـاب شخصـی بیشـتری      میان شقوق مختلف باید دست به انتخـاب بزننـد،  

 عصبی، ها یرونیب. اما شوند یم یپزشک روان یها نشانهدارند. آنان کمتر دچار اضطراب و 

پایینی دارند. آنها دنیا  نفس عزتو افسرده هستند و  اعتماد یب پذیر، مملو از کینه،تحریک

کـاری از دسـت    و معتقدند که برای تغییر دادن اوضـاع،  بینند یمنه و خطرناک را خصما

خورند و معتقدند که نمـی ها غوطه می. آنها همیشه در دریایی از دلسردیآید یبرنمآنها 

 (.  0321)گنجی، آوری ایجاد کنندتوانند هیچ رویداد شادی

 :گویـد  یمـ گیرد، می میفقیت و شکست: وقتی فردی بسیار درونی در آزمونی نمره کوم

نیستم تا از عهده این آزمون برآیم، من قـدرت ذهنـی الزم را    باهوشکافی  اندازه بهمن "

 انـدازه  بـه ون چـ " :گویـد  یمـ . فردی با کانون درونی غیر افراطی "برای این آزمون ندارم

تفسیر فرد از این رویداد بر عواملی متمرکز است  ."کافی مطالعه نکردم، شکست خوردم

(. 3،2110)مـک گـراو   "آنهـا را کنتـرل کنـد    توانـد  یم ینبنابراکه مربوط به او هستند و 

. آنهـا تمایـل   گیرند یمنمرات باالتری  تحصیلی یشرفتپدر مدرسه و در آزمون  ها یدرون

 ،شـوند  یمـ  رو روبـه کست و راهبردهایی را که با ش دارند نگهدارند راهبردهای خوب را 

 یهـا  شکسـت شد که افراد درونی بعـد از   زده شگفتراتر از این مشاهده  کنار بگذارند.

اما افراد بیرونی طبق مشاهدات راتر حتـی بعـد از    مکرر انتظارات خود را کاهش ندادند.

آنـان پیامـدهای    احساس کنترل شخصی خود را افـزایش ندادنـد.   فقیت،وتجربه کردن م

(. 0323شانس یا تصادف توجیه کردند)فیسـت و فیسـت،   صورت بهمیز خود را آفقیتوم

روش خود را تغییر دهنـد   یتموفقهستند که حتی پس از  رو روبهبا این خطر  ها یرونیب
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درسـت مثـل ایـن اسـت کـه آنهـا بـه خـود           خـورده  شکستو روشی را نگهدارند که 

دفعـه بعـد    احتمـاالً نبـوده اسـت،    آمیـز  یـت موفقاین روش این بـار   خوب،" :گویند یم

رنـج   یبنـد  شـرط از خطای ادراکی  ها یرونیبکه  شود یم. گفته "خواهد بود آمیز یتموفق

اگر کسی ده بار متوالی یک سکه را به هوا بیندازد و هر ده بار شـیر بیایـد    مثالً ،برند یم

درونـی از   افـراد تیـپ   کـه  یدرحالبار یازدهم خواهد گفت که این بار خط خواهد آمد. 

 ،21   )مشـاور مدرسـه،   خود خواهند پرسید که نکند هر دو طرف سـکه شـیر باشـد   

 (.02شماره 

 تفکر انتقادی

. منشأ مطرح کردن تفکر انتقادی رسد یمی تفکر انتقادی به دوران قبل از میالد تاریخچه

و  سقراط ظاهر گشت. سقراط به حدی برای تفکـر انتقـادی   ی یشهاندبرای اولین بار در 

نقش آن در زندگی اهمیت قائل بود که شـعار معـروف خـود را بـر آن اسـاس عرضـه       

تفکر انتقـادی را بـه قضـاوت    2. بیر"زندگی ارزیابی نشده ارزش زیستن ندارد": کند یم

مـایرز تفکـر انتقـادی را     (.0321داند )به نقل از هاشـمیان نـژاد،  های مستدل رسیدن می

، ترکیب، وتحلیل یهتجزسازی، کاربرد، و ماهر در مفهوم فرآیند منظم، هوشمندانه، فعاالنه

یـا پدیـد آمـده از طریـق مشـاهده، تجربـه، تفکـر و         شده یآور جمعارزشیابی اطالعات 

مربـوط و   یهـا  پرسش. او عامل اصلی در تفکر انتقادی را توانایی طرح داند یماستدالل 

 (.0323)مایرز،  کند یمفی معر ها یگزینجابدون مطرح نمودن  ها حل راهنقد سو بررسی 

 بـاهم ای پیچیده باید اطالعات حاصل از منـابع مختلـف را    مسئله حلآموزان برای دانش

مختلف بسـازند و   های یهفرضقرار دهند،  یموردبررسمختلف را  های یدگاهدتلفیق کنند، 

(. تفکـر  0322به صورتی منتقدانه قضاوت کنند )شعبانی، سرانجامبه آزمایش بگذارند و 

انتقادی بیش از نقد کردن و هر فعالیت ذهنی دیگر هدفمنـد اسـت، البتـه گـاهی تفکـر      

آن  موجـب  به. تفکر انتقادی فرآیندی است که شود یمانتقادی این دو مورد را نیز شامل 

منسـجم و   طـور  بـه و  کنـد  یمـ نظرات، اطالعات و منابعی را که آن اطالعات را فـراهم  

، منـابع دیگـر را   سازد یم، با عقاید و اطالعات دیگر مرتبط بخشد یممنطقی آنها را نظم 
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، 3)آنـدولینا  دهـد  یمـ و برای مفاهیم حتمی آنها را مـورد ارزیـابی قـرار     گیرد یمدر نظر 

(. تفکر انتقادی، فرآیندی است هدفمند و قضاوتی اسـت خـودگردان کـه منجـر بـه      2110

ی (. تفکر انتقادی هـدف عمـده  A.P.A،0111) شود یمتفسیر، تحلیل، ارزشیابی و استنباط 

 (.  0121، 3)واتسون و گلیزر باشد یمهای خا  مطلوب رشتهۀ تعلیم و تربیت و نتیج

آموزان کمک کنند که تفکـر انتقـادی    تا به دانش مندند عالقهسطوح  ۀهمپرورشکاران در 

(. تفکر انتقادی بـه  0121)مایرز، واتسون، گلیزر، . را یاد بگیرند و این هدف اصلی است

باشیم و در امور جامعـه دخالـت داشـته     مسئولکه یک شهروند  دهد یمما این امکان را 

(. تفکر انتقـادی یـک   0332باشیم ) شریعتمداری،  کننده مصرفباشیم نه اینکه فقط یک 

اطالعـات در   وتحلیـل  یـه تجزفرآیند شناختی است که فرد در طی آن با بررسی دالیل و 

(. 0،0123) برونـر  پـردازد  یمـ  گیـری  یمتصمبه قضاوت و  ها آناز  گیری یجهنتدسترس و 

 یلیالتحصـ  فـار  مستدل و مستقل، به افراد  یها قضاوتو  وتحلیل یهتجزعدم توانایی در 

فردی با عملکرد کامـل و آگاهانـه در جامعـه و جهـان      عنوان به توانند ینمکه  انجامد یم

مخزن اطالعـات، دبیـران و    عنوان بهبنابراین، باید نقش مراکز آموزشی  ایفای نقش کنند.

اطالعـات تغییـر یابنـد. و دانـش آمـوزان و       ۀدهنـد  انتقـال سـخنران و   عنـوان  بـه اساتید 

صرفاً به کسب و حفت اطالعات بپردازند مهارت خویش را در اینکه  یجا بهدانشجویان 

) شـعبانی،  کاربندنـد تفکر و استدالل افزایش داده و پس از پردازش اطالعات آنها را بـه  

و خاموشی رفتـار   یرفعالغگیرندگان  عنوان بهآموزان خود  دانش با(. مدارس نباید 0331

اگر مـا دانـش آمـوزان و    " :گوید یم 0ول. پاشود یمکنند که تنها یادگیری به آنها تحمیل 

فقیت بزرگـی در  ومتفکر عمل کنند به م عنوان بهکنیم که  یلالتحص فار دانش جویانی را 

 (.  0112، 2)الدر "ایم یدهرسمدارس 

 نیاز به تفکر انتقادی

. اسـت هـای خـا    ی مطلـوب رشـته  تعلیم و تربیـت و نتیجـه   ۀتفکر انتقادی هدف عمد

تا به دانش آموزان کمک کنند که تفکر انتقـادی   مندند عالقهسطوح  ی همهدر 8پرورشکاران

مهمـی را   . تفکر انتقادی نقـش باشد یمرا یاد بگیرند و این هدف اصلی در تعلیم و تربیت 
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که در آنها تفکر تحلیلی و دقیق، بخش ضروری یک حرفـه را   کند یمایفا  ییها حرفهدر 

 ی همـه ( توانـایی افـراد بـرای انجـام کـار یـا       0121. ) واتسون، گلیـزر،  دهد یمتشکیل 

شناسایی موضـوعات و اصـول    باید در نظر گرفته شود: آیند یمخصوصیاتی که در ذیل 

، استنتاج نتایج از اطالعات و ها دادهاستدالل، شناسایی روابط مهم، استنباط صحیح از  در

درست هستند یـا نـه و ارزیـابی     شده دادهاطالعات بر اساس  که ینا ، تفسیر نتایج،ها داده

و تکـالیف بـرای پاسـخ     ها ینتمرشواهد و منابع، توانایی استدالل صوری از طریق دادن 

که تفکر انتقادی بر توانایی افراد برای تعبیـر و   رسد یم. اما به نظر شود یمدادن سنجیده 

 پـردازد  یمـ و نتـایج   هـا  ادهدکیفیـت اسـتدالالت،    ی دربـاره ارزیابی و قضاوت آگاهانـه  

ما نسبت به مسائل و امور پیرامونمان نیـاز   یها نگرشو  ها یشگراآیا  (.2116، 3)فرناندو

و عقاید ما در مورد خود یا دیگران یا محـیط بایـد مـورد     ها یشهاندبه ارزیابی دارد؟ آیا 

 ارزیابی قرار گیرند؟

 ."حیات ارزیابی نشده ارزش زیستن ندارد"

که برای نخستین بار بـه اهمیـت و نقـش ارزیـابی و انتقـاد در       ست از سقراطای اجمله

کلمـۀ   کنـد. ی اجتمـاعی توجـه مـی   ی فردی و چه بـه جنبـه  زندگی انسانی چه به جنبه

((critical  از واژه یونانیcritic))       به معنای سـؤال کـردن، معنـی دادن و تحلیـل کـردن

با استفاده از این سه فرآیند که افکار خود و دیگران و امـور و   درواقعاست و  شده گرفته

را  هـا  گیـری  یمتصـم محیط اطرافمان را بررسی کرده و بر اسـاس آن بهتـرین    های یدهپد

 مسـئول انجام دهیم. شرح دیگری از این مفهوم به معنای منطقـی بـودن، مـؤثر بـودن و     

. گذارد یم، اعتقادات و اعمال تأثیر ها گیری یمتصماز تفکر است که بر  ییها مهارتبودن 

نسـبت   دهنـده  توسعهو  کننده اصالحنقش  تواند یمبه همین دلیل است که تفکر انتقادی 

به کیفیت و ماهیت تفکر افراد در مواجهه با مسـائل پیرامـون آنهـا را ایفـا نمایـد. تفکـر       

ون خـود  مسـائل پیرامـ   ی گسـترده  ۀیطـ حتا بتوانـد در   کند یمانتقادی به شخ  کمک 

 الزم است انجام دهد. یکار چهتصمیم بگیرد که 
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باشیم و در امور جامعـه   مسئولکه یک شهروند  دهد یمتفکر انتقادی به ما این امکان را 

باشیم. تفکـر انتقـادی یـک فرآینـد      کننده مصرففقط یک  که ینادخالت داشته باشیم نه 

اطالعات در دسـترس   وتحلیل یهتجزشناختی است که فرد در طی آن با بررسی دالیل و 

تفکـر انتقـادی    یگرد عبارت به .پردازد یم گیری یمتصماز آنها به قضاوت و  گیری یجهنتو 

 گیـری  یمتصماست که سبب حل مشکالت و  دار هدفو  یمخودتنظیک فرآیند قضاوت 

(. ایـن در حـالی اسـت    0326، به نقل از عسگری، 0113، 0)فاشین شود یممناسب در فرد 

 دهنـد  یمـ متداول آموزشی، افرادی با اطالعات نظری فراوان تحویل جامعـه   یها روشکه 

گاه حتی بخـش   که یطور به. باشند یممسائل جامعه در آینده عاجز  ینتر کوچککه از حل 

اندکی از ایـن اطالعـات را بـه یـاد نیـاورده و یـا در صـورت یـادآوری، ایـن اطالعـات           

روش آموزش سنتی در بیشتر مواقع مخلـوطی   یگرد رتعبا به. آید یم حساب به شده منسوخ

، وتحلیـل  یـه تجز، امـا آنـان را در   دهـد  یمـ آمـوزان ارائـه    از اطالعات و مفاهیم را به دانش

تفکـر انتقـادی بـوده و منجـر بـه       ی الزمـه کـه   نوظهوردانش  یده سازمانو  بندی یتاولو

 (.0330عطااللهی، ) گذارد یمخواهد گشت، به حال خود  یبامعنیادگیری مؤثر و 

  یلیالتحصـ  فـار  مستدل و مستقل، به افراد  یها قضاوت و وتحلیل یهتجزعدم توانایی در 

فردی با عملکرد کامـل و آگاهانـه در جامعـه و جهـان      عنوان به توانند ینمکه  انجامد یم

 عنـوان  بـه آمـوزان خـود    دانش باکه مدارس نباید  دهد یماخطار  0ایفای نقش کنند. دامن

. پـاول  شود یمو خاموشی رفتار کنند که تنها یادگیری به آنها تحمیل  یرفعالغگیرندگان 

متفکـر   عنـوان  بـه کنیم کـه   یلالتحص فار دانش آموزان و دانشجویانی را  اگر ما: گوید یم

، نقل از عسگری، 0112) الدر ، پاول، ایم یدهرس در مدارسعمل کنند به موفقیت بزرگی 

در ایـن   8اسکینر با : مهمترین هدف آموزش، تفکر است. بنابراینگوید یم 7پیاژه (.0326

                                                                                                                             
1. Fasion 
2. Piajet 
3. B.F.Skinner  
4.Noris  
5. Ennis 
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آن  ی همـه . وقتـی بشـر   مانـد  یم جا بهآموزش چیزی است که "موافق است که  اش گفته

. دانش آموزان کمتری حتی یکـی یـا   سپارد یمچیزهایی را که یاد گرفته بود به فراموشی 

موفـق شـوند )    شان یینهادر امتحانات  توانند یمدو سال بعد از ترک مدرسه یا دانشکده 

مهم مسـتقل   های گیری یمتصمدر  تواند یم، یدئالا کرده یلتحص(. یک فرد 2116فرناندو،

به دنبال اطالعات واقعـی   تنها نهعمل کند، به حقوق و استقالل دیگران احترام بگذارد و 

آموزش  دهد یمموزش که نشان این فلسفه آ "اند گونه ینابلکه درک کند چرا آنها باشد ،

 یـدئال اباید شخصیت افراد و روش زندگی آنان را تغییر شکل دهـد، تفکـر انتقـادی را    

(. اهداف غـائی و کلـی   2116به نقل از فرناندو، ،0121، 0انیس ،3)نوریز داند یمآموزشی 

یاری تعلیم و تربیت، ناگزیر باید تغییر یابد زیرا سخنرانی به عنوان روش غالـب، در بسـ  

کـه در آن تفکـر    شـوند  یماز مراکز آموزشی، باعث ترویج سبک انفعالی تعلیم و تربیت 

. بنابراین، شود ینمو یا هرگز یاد داده  شود یمحتمی آموزش داده  طور بهانتقادی یا فقط 

باید نقش مراکز آموزشی به عنوان مخزن اطالعات، دبیران و اساتید به عنوان سـخنران و  

اینکـه صـرفاً    یجـا  بهاطالعات، تغییر نماید و دانش آموزان و دانشجویان  ی دهنده انتقال

مهارت خویش را در تفکر و استدالل افـزایش داده   به کسب و حفت اطالعات بپردازند،

 (.  0331مهرمحمدی،  و )شعبانی کاربندندآنها را به  و پس از پردازش اطالعات،

 یادگیری همسو با تفکر انتقادی های یهنظر

فرآینـد یـادگیری همچـون     شناختی به دانش آموزان در پردازان یهنظر: ی شناختینظریه

و برای حل مسـائل   کنند یم، کسانی که تجربه نگرند یمپردازش کنندگان فعال اطالعات 

را که بـرای حـل مسـائل     آنچه، در ساختار ذهن خود پردازند یم به جستجوی اطالعات

انفعـالی تحـت تـأثیر     طور به، بجای اینکه گیرند یم به کار دهند یمجدید مفید تشخی  

بـه همـین دلیـل     .کننـد  یم یپوش چشمفعاالنه انتخاب، تمرین توجه یا  محیط قرار گیرند

شناخت گرایـان موقعیـت یـادگیری را یکـی از مهمتـرین عوامـل در فرآینـد یـادگیری         

مغز بشـر ارائـه داد. بیـنش     یده سازمانمفیدی را برای تشریح  های یلتمث. پیاژه، دانند یم

مفیدی را برای تفکـر   انداز چشم، کنند یمجوانان چگونه مشکالت پیچیده را حل  که ینا
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) مـایرز ، ترجمـه   دهـد  یمـ و متون تفکر انتقادی ارائـه   ها روشتعلیم و تربیت  ی درباره

 (. 21 ، 0336فراهانی، 

تعامـل میـان موجـود زنـده و     رشد یا تحول شناختی پیاژه کنش متقابل و یا  ی یهنظردر 

زندگی بـه نظـر پیـاژه عـالوه بـر       نقش زیر بنایی دارد. کند یممحیطی که در آن زندگی 

فراشناختی نیز از تقویت و پـرورش تفکـر انتقـادی در     یکردهایروشناختی،  های یهنظر

 .  کنند یمفرآیند آموزش حمایت 

نظـارتی فعـال داشـته باشـد و     ذهنی خود  یندهایفرآباید بر  آموز دانش ،از دید شناختی

0دانـش شـرطی  "ذهنی خود را تنظیم و بازسازی کند. در تفکر فراشناختی  های یتفعال
" 

درسی  یزیر برنامهکه یکی از عناصر مهم فراشناخت است جزء اجزای تفکر انتقادی در 

(. حتی برخی بر این باورنـد کـه   0320، ترجمه احقر، 2،0122قلمداد شده است )مارزانو

شـروع   یسالگ هفت تا پنجشناختی و فراشناختی در حدود سنین  یها مهارتو  ها ییتوانا

نیـز   یا مالحظـه  قابـل و در تعـداد زیـادی از دانـش آمـوزان از رشـد       کنـد  یمـ به رشـد  

بـه   هـا  بچـه  یـان در متفکـر   یندهایفرآرشد شناختی پیاژه به رشد  ینظریه برخوردارند.

رشد شناختی دارای سازمان منسجم تفکر اسـت   ی حلهمر.چهار پردازد یم وتحلیل یهتجز

دیگـر پـای بگـذارد ، رخ     ی مرحلـه کـودک بـه    کـه  یناکه در هر مرحله از رشد قبل از 

و رشد ذهن در طـی درون سـازی و بـرون سـازی      مسئله حل. استدالل انتزاعی، دهد یم

 (.2116)فرناندو، افتد یماتفاق 

 7گرایینظریه ساخت

گرایی است که خود ریشـه  ی ساختحامی تفکر انتقادی، نظریه های یهنظریکی دیگر از 

ــهپادر تفکــر شــناختی دارد.  ــذیری   هــای ی ــر اصــل خطاپ ــین رویکــردی ب فلســفی چن

بشـری بـه دلیـل     یها معرفتاستوار است. بر اساس چنین نگرشی تمام  یشناخت معرفت

                                                                                                                             
1. conditional knowledge  
2. Marazano  
3. Constructivism theory   
4. Zahorik  
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(. 0331دی، مهرمحمـ و  )شـعبانی  یرنـد خطاپذمحدودیت و نسـبی بـودن ادراک انسـان    

از حقایق، مفاهیم یا قـوانینی کـه    یا مجموعهی ذهن انسان است. معرفت معرفت ساخته

کشف شوند نیست. آن چیزی نیسـت کـه خـارج از فـرد و مسـتقل از او       رود یمانتظار 

معرفت در فرآیند تجربه اسـت؛ بـه همـین     ی سازندهوجود داشته باشد. انسان، خالق و 

نیـز همچـون روانشناسـان شـناختی      یـان گرا سـاخت ندارنـد.   و قطعیت اند ینیتخمدلیل 

 یها برنامهو معتقدند که مجریان  دانند یمیادگیری را یک فرآیند ادراک حاصل از تجربه 

ی استداللی که درسی باید موقعیتی فراهم سازند که در آن دانش آموزان از طریق مباحثه

ــل را تســریع و تســهیل   ــل و تحلی ــعمــل تعام ــد یم ــه کن ــد  ، ب ــادی بپردازن ــر انتق تفک

 (.2116، نقل از فرناندو،3،0110)زاهوریک

سطح باالی تفکر توجه دارند و معتقدند که  یها مهارتآنان نیز مانند شناخت گرایان به 

درک و فهم تجربه جدید بسیار تحت تأثیر معرفـت قبلـی دانـش آمـوزان قـرار دارد.بـه       

ی سطح اشتراک معنای معلم و شـاگرد  یادگیر -یاددهی های یتموقعهمین دلیل در تمام 

میزان یادگیری و یادگیری را حاصل تجربه و تعامل فرد با محـیط   ی کننده یینتعرا عامل 

اسـتداللی   یها مباحثهکه دانش آموزان را در  کنند یمبه معلمان توصیه  یجهدرنت. دانند یم

، درگیـر نماینـد.بحث و اسـتدالل جایگـاه      کننـد  یمـ که عمل تعامل و تحلیل را تسهیل 

تحریک تفکر دانـش آمـوزان نیسـت     وجه یچه به ها سؤالچندانی در کالس ندارد. هدف 

از دانش آموزان منفعـل ، شـاگردانی فعـال و بـا      توان یمکه چگونه  اند مواجهاین سؤال 

پـرورش   بینش علمی و تفکر انتقادی تربیت کرد؟ اصوالً تفکر انتقادی چیست و چگونه

را فراهم کنند تا دانش آموزان بتوانند مطالـب   ییها فرصت؟ مدارس چگونه باید یابد یم

جدید انتقال دهند؟ چه روشی را باید در فرآیند آمـوزش   های یتموقعرا به  شده آموخته

ــت را      ــاوت درس ــل و قض ــیدن ، تحلی ــوزان روش اندیش ــش آم ــا دان ــت ت ــیش گرف پ

ـ  سـه  یهـا  مهارتمعتقدند که مدارس عالوه بر بیاموزند؟متخصصان تعلیم و تربیت   ۀگان

حقـایق علمـی را نیـز بـه      یریکـارگ  بـه خواندن، نوشـتن و حسـاب کـردن، شایسـتگی     

اندیشیدن  ۀنحوحقایق علمی ارتباط مستقیم با تفکر و  یریکارگ بهآموزان بیاموزند.  دانش
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 هـای  یـت فعال نقش خود فکـر کننـد و   ۀدربارو قضاوت دانش آموزان دارد. معلمان باید 

متمرکز سازند که موجب پرورش تفکـر انتقـادی دانـش     ییها مهارتخود را بر آموزش 

 (.0331مهر محمدی، )شعبانی، آموزان شود

 یشناخت جامعهتفکر انتقادی از دیدگاه 

یعنی آماده شدن فـرد بـرای زنـدگی اجتمـاعی.      یشناخت جامعهتعلیم و تربیت از دیدگاه 

زنـدگی اجتمـاعی    ی ادامـه بـرای   ای یلهوسدیویی تعلیم و تربیت را در مفهوم وسیع آن 

. جوامع کنونی به عنوان محیطی بـرای بشـر امـروزه دائمـاً در حـال تغییـر و       شمرد یبرم

شـد. حقیقـت ایـن    نظام تعلیم و تربیت باید نظامی پیشرو و تأثیرگذار با .باشد یمتحول 

و پرورش و تعالی آنها سروکار  ها انساناست که نظام تعلیم و تربیت را به سبب آنکه با 

فرهیختـه،   یهـا  انسـان یک نظام فرعی دانست بلکه این نظام با پـرورش   توان ینمدارد، 

شـد، بلکـه در   نخواهد  نوا همکامل  طور بهبا آهنگ تغییرات جامعه  تنها نهجزئی است که 

است که به این تغییرات جهت بخشد. در حقیقـت رسـالت اصـلی هـر نظـام تربیتـی        پی آن

در بحث از تعلـیم و تربیـت بـر اسـاس دیـدگاه       همین پیشرو بودن آن است نه پیرو بودنش.

 آزادکننـده  وپـرورش  آمـوزش استعماری و  پرورشآن با دو مبحث آموزش و  یشناخت جامعه

موسوم به تعلیم و تربیت بـانکی را دنبـال مـی    ای یوهشمواجه هستیم. در مورد اول آموزش، 

تفکـر انتقـادی اسـت. امـا در مـورد دوم       یـری گ شـکل جریـان   بـرخالف کند، کـه رونـدی   

 (.00   ،0362، 0)فریره مبتنی بر تفکر انتقادی است وپرورش آموزش

 ضرورت و اهمیت تحقیق

تفکر انتقادی یکـی از ابعـاد   الف(  اشاره کرد: توان یمتفکر انتقادی به موارد زیر  ینۀدرزم

تفکـر انتقـادی    ب(  .شـود  یمـ اساسی وجود انسان است و پرورش آن سبب رشد آدمی 

متناسـب بـا   ج(  اسـت.  طلبی یترقعقالنی انسان مانند کنجکاوی و  های یژگیومنطبق با 

 (.0321و تغییر و تحـول فزاینـده آن است)هاشـمیان نـژاد،     یفرا صنعتعصر  های یژگیو

در کیفیت زندگی وی  تواند یم، باورها و افکار فرد ها اعمال، رفتارهایعنی  2لادراک کنتر

نظری باعـث گسـترش آگـاهی و افـزایش      ازلحاظ تواند یمپژوهش حاضر  مؤثر باشند.
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کـاربردی نتـایج حاصـل از     ازلحـاظ منبع کنترل و تفکر انتقـادی شـود و   ینۀ درزمدانش 

آموزشـی   هـای  یـت فعالو دیگـر   رشوپـرو  آمـوزش در وزارت  تواند یمپژوهش حاضر 

 هـای  یـت فعالراهبردهـا و راهکارهـایی بـرای بهبـود      توانـد  یمقرار گیرد و  مورداستفاده

و یادگیری فراهم سازد. اهمیت پـرداختن بـه ایـن موضـوع در ایـن اسـت کـه         یاددهی

آموزشی از تأثیر مهم سبک اسنادی )منبع کنتـرل( آگـاه شـوند و تـالش      اندرکاران دست

 .ناسازگار جلوگیری نمایند یها دادننمایند تا با برخورد مناسب و مطلوب از نسبت 

 بررسی نقش  منبع کنترل بر تفکر انتقادی است.     حاضر انجام پژوهش از هدف  :هدف

 سؤاالت

میـزان تفکـر انتقـادی     ازنظـر نترل درونی و بیرونی آموزان دارای منبع کآیا بین دانش -0

 تفاوت وجود دارد؟

 آیا تعامل جنسیت و منبع کنترل دانش آموزان بر میزان تفکر انتقادی آنان اثر دارد؟ -2

آیا تعامل رشته تحصیلی و منبع کنترل دانش آموزان بر میزان تفکر انتقادی آنان تأثیر  -3

 دارد؟

 روش

به اینکه هدف آن بررسی نقـش منبـع کنتـرل بـر تفکـر انتقـادی        در این تحقیق با توجه

 است. شده استفاده ای یسهمقا -از روش علّی باشد یم

 گیریروش نمونه ، نمونه وجامعه آماری

بـود.  شـهر سـاری    های یرستاندبآموزان سال دوم و سوم متوسطه ی آماری، دانشجامعه

ی پسـرانه( بـا روش   دخترانه و دو مدرسهی )دو مدرسه چهار دبیرستانکه  صورت ینبد

نفـر   012) نفـر  363نمونـه   انتخاب شدند. حجـم نهـایی   یا خوشهگیری تصادفی نمونه

 نفر پسر بودند.( 260دختر و 

 ابزار پژوهش

 به کمک ابزارهای زیر گردآوری شدند: ها داده
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ماده اسـت کـه هـر مـاده آن      21پرسشنامه دارای . این پرسشنامه منبع کنترل راتر( الف

 و جنسیت ندارد باهوش. این آزمون ارتباط باشد یمدارای یک جفت سؤال )الف و ب( 

واجد منبع کنترل بیرونی  یا بیشتر بگیرند، 1که نمره  هایی یآزمودن(. تنها 0320)کاکاوند،

درونـی خواهنـد بـود.    واجـد منبـع کنتـرل     بگیرنـد،  1که نمره کمتر از  هایی یآزمودنو 

 محاسبه شد. 31/1ریچاردسون -این آزمون با روش کودر 0پایایی

 ای ینـه چندگزپرسـش   33پرسشـنامه دارای  این  .پرسشنامه تفکر انتقادی کالیفرنیا( ب 

اساس نظری این آزمون بر اندیشه توافقی دلفـی داوران انجمـن فالسـفه آمریکـا     است. 

(A.P.Aنسبت به تفکر انتقادی مبت ) .نفـر از متخصصـان و    36یعنـی بـر نظـر     نی اسـت

از  یسـاز  مفهـوم مختلـف اسـت. ایـن     یها رشتهتفکر انتقادی در  ی حوزه پردازان یهنظر

یـادگیری و ارزشـیابی عـالی در     تفکر انتقادی در یک بررسی ملی توسط مرکز آموزش،

 ،2،0112فاشـین  )فاشین و است قرارگرفتهدانشگاه ایالت پنسیلوانیا در آمریکا مورد تأیید 

گذاری این آزمون کلید اسـتاندارد وجـود دارد و بـرای هـر     نقل از عسگری(. برای نمره

است. پایایی این آزمون با اسـتفاده از ضـریب    شده گرفتهپاسخ درست یک نمره در نظر 

 (.  0326)عسگری، است شده گزارش 31/1تا  62/1یچارد سون از -کودر

 ها افتهی

 مستقل استفاده شـد.  tو آزمون  دوراههپژوهش از تحلیل واریانس  یها دادهبرای تحلیل 

که مشـاهده   طور هماناست.  شده ارائهمربوط به سؤال اول پژوهش در جدول  های یافته

نتایج حاکی از عدم تفاوت معنادار بین دانش آموزان دارای منبع کنترل بیرونی و  شود یم

 تفکر انتقادی است. ازنظردرونی 
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تفکر  یها نمره های یانگینم بودن دار یمعنبرای آزمون   tآزمون یها شاخص .3 جدول

 بیرونی انتقادی دانش آموزان دارای منبع کنترل درونی و

هاشاخص  

 

هاگروه  

n یارمعانحراف میانگین  

براییکسانیینآزمونلو

هایانسوار  
 tآزمون

Fمقدار

شدهمحاسبه  

سطح

معنادار

 بودن

tمقدار

شدهمحاسبه  

درجه

 آزادی
 نتیجه

 منبعکنترلبیرونی

 منبعکنترلدرونی

068 

800 

44/4  

64/4  

256/7  

525/7  

 

244/0  

 

844/0  

 

254/0  

 

460 

 

05/0
< P 

 
:آزمون این سؤال که )آیا جنسیت و منبـع کنتـرل    پژوهشمربوط به سؤال دوم  های یافته

دانش آموزان بر میزان تفکر انتقادی آنان نقش دارد؟( نشـان داد کـه تعامـل جنسـیت و     

آنان تفاوت معناداری ندارد و جنسـیت   یتفکر انتقادمنبع کنترل  دانش آموزان بر میزان 

 د.  باشن کننده یینتع توانند ینمتعاملی  صورت بهبا منبع کنترل 

 
پژوهش :  یها فرض  

43210 :  H  
43211 :  H  

 

 منبع کنترل دانش آموزان یها نمرهتوصیفی مربوط به  یها شاخصخالصه  .2جدول

یارمعانحراف میانگین تعداد منبعکنترل جنسیت  

 
 دختر

 بیرونی
 درونی
 کل

56 
047 
054 

40/4  
66/4  
20/4  

065/8  
205/7  
404/7  

 
 پسر

 بیرونی
 درونی
 کل

002 
054 
765 

75/4  
60/4  
42/4  

524/7  
465/7  
504/7  

 
 کل

 بیرونی
 درونی
 کل

068 
800 
468 

44/4  
64/4  
52/4  

256/7  
525/7  
640/7  
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 یها نمرهمربوط به مقایسه میانگین  دوراههآزمون تحلیل واریانس  یها شاخص .1 جدول

 تفکر انتقادی دانش آموزان
های آماری شاخ   

 

 متغیرها

مجموع 

مجذورات 

ها نمره  

درجه 

 آزادی

میانگین 

مجموع 

 مجذورات

 Fنسبت 
سطح معنادار 

 بودن

 جنسیت

 منبع کنترل

 جنسیت و منبع کنترل

 خطا

 کل

200/2  

013/0  

231/6  

201/3212  

33203 

0 

0 

0 

301 

363 

200/2  

013/0  

231/6  

111/6  
 

266/0  

030/1  

213/1  
 

260/1  

621/1  

330/1  

 
مربوط به سؤال سوم پژوهش )آیا رشته تحصیلی و منبع کنترل دانـش آمـوزان    های یافته

رشته تحصیلی دانش آموزان بـر   داد کهبر میزان تفکر انتقادی آنان نقش دارد؟( نیز نشان 

میزان تفکر انتقادی آنان تفاوت معناداری دارد. ولی تعامل رشته تحصیلی و منبع کنتـرل  

 تقادی آنان تفاوت معناداری ندارد.دانش آموزان بر میزان تفکر ان

منبع کنترل دانش آموزان یها نمرهتوصیفی مربوط به  یها شاخصخالصه .4جدول  
یارمع انحراف میانگین تعداد منبع کنترل رشته تحصیلی  

 2.716 8.40 47 بیرونی 

 2.425 8.61 90 درونی انسانی

 2.521 8.54 137 کل 

 2.573 8.97 38 بیرونی 

 2.541 9.18 87 درونی ریاضی

 2.542 9.12 125 کل 

 2.862 8.21 78 بیرونی 

 2.668 8.27 123 درونی تجربی

 2.738 8.24 201 کل 

 2.756 8.44 163 بیرونی 

 2.579 8.64 300 درونی کل

 2.641 8.57 463 کل 
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 یها نمرهمربوط به مقایسه میانگین  دوراههآزمون تحلیل واریانس  یها شاخص .5 جدول

 تفکر انتقادی دانش آموزان

 

   گیری یجهنتبحث و 

به  توان یمدر مورد موضوع پژوهش حاضر تحقیقات بسیار اندکی صورت گرفته است که 

ــز ) ــق بیگ ــدی)0113) 0( و رز0120تحقی ــز   (0323( و علیون ــر بیگ ــق نظ ــاره کرد.طب اش

که به تفکر انتقادی عالقه ندارند یا آنهایی که انگیـزه درونـی یـا کنجکـاوی      یآموزان دانش

کـه   یآمـوزان  دانـش ز پیشنهاد کـرد  ا یگرد عبارت بهمنبع کنترل بیرونی دارند.  احتماالًندارند،

یادگیری دارند، یعنی آنهایی که انگیزه درونی کنجکـاوی دارنـد و    مسئلهرویکرد ژرفی به 

نتـایجی کـه    تمایل به منبع کنترل درونی دارند. کنند یم، تعمق  گیرند یماغلب بر آنچه یاد 

آمد نشان داد که بین منبع کنترل درونـی و بیرونـی بـا     دست به (0323از تحقیق علیوندی )

درونـی باشـد،    یآمـوز  دانـش اگـر   شـود  یممیزان خالقیت رابطه مثبت وجود دارد و بیان 

پاسـخگویی   باهدف.بررسی حاضر در این راستا و باشد یم تر خالقو  اندیشد یم تر یانتقاد

. آیا بین دانش آموزان دارای منبع کنتـرل درونـی و بیرونـی    0است: شده انجاماین سؤاالت 

. آیـا تعامـل جنسـیت و منبـع کنتـرل      2میزان تفکـر انتقـادی تفـاوت وجـود دارد؟      ازنظر
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ا تعامـل رشـته تحصـیلی و منبـع     . آی3 آموزان بر میزان تفکر انتقادی آنان نقش دارد؟ دانش

 کنترل دانش آموزان بر میزان تفکر انتقادی آنان نقش دارد؟

 هـای  یافتـه  هدف این پژوهش بررسی منبع کنترل بـر تفکـر انتقـادی دانـش آمـوزان بـود.      

 هـای  یافتـه بررسی منبع کنترل و تفکر انتقادی بر دانش آمـوزان بـا    ینۀدرزمپژوهش حاضر 

ــد    0113( و رز )0120بیگــز) ــان دادن ــرل، نش ــع کنت ــادی و منب ــر انتق ــا تفک ــه ب ( در رابط

که به تفکر انتقادی عالقه ندارند یا آنهایی که انگیـزه درونـی یـا کنجکـاوی      یآموزان دانش

منبع کنترل بیرونی دارند، همخوانی ندارد. این تناقض ممکن است به دلیـل   احتماالًندارند،

متفـاوت در سـایر    یموردبررسـ نمونه  ،استفادهموردآماری ،ابزارهای  یها روشاستفاده از 

تحقیقات قابل توجیه باشد. همچنین یافته پژوهشی حاضر مبنی بر تعامل جنسـیت و منبـع   

 2رابـی و جـوزف   یهـا  پـژوهش کنترل دانش آموزان بر میزان تفکر انتقادی آنان بـا نتـایج   

ن دارای تفـاوت  (  کـه میـزان تفکـر انتقـادی در دختـران و پسـرا      2110) 3( و الیور0121)

 (.0323)نقل از علیوندی، ، همسو استباشد ینم داری یمعن

میزان همچنین یافته پژوهش حاضر بر تعامل رشته تحصیلی و منبع کنترل دانش آموزان بر 

مختلـف و تفکـر انتقـادی     یهـا  رشـته ( در بررسی ارتباط 0111) 3تسویی تفکر انتقادی آنان،

بیشتر از دانش آمـوزان   داری یمعن طور بهدریافت که تفکر انتقادی دانش آموزان علوم انسانی 

(. نتایج پژوهش حاضر حـاکی از ایـن اسـت    0323)نقل از علیوندی، ریاضی و تجربی است

مشـاهده   نـدارد و تفـاوتی کـه    داری یمعنـ که منبع کنترل بر تفکر انتقادی دانش آموزان تأثیر 

انتقادی دانش آمـوزان علـوم انسـانی و تجربـی نیـز بـا        تفکر یانتقادبین میزان تفکر  شود یم

 یکوگفتـار ن.باشـد  یمـ حاضـر همسـو    پژوهشنداشتند که با یافته  داری یمعنیکدیگر تفاوت 

دانش آموزان رشـته ریاضـی از سـایر     نشان داد که بین مکان کنترل و (نیز در پژوهش0321)

و دانش آمـوزان رشـته ریاضـی سـطح تفکـر انتقـادی بـاالتری نسـبت بـه           باشد یم ها رشته

(نشان داد که تفکر انتقـادی دانـش   0322دیگر دارند.همچنین نتایج تحقیق دباغیان ) یها رشته

 بیشتر از دو رشته دیگر بود. داری یمعن طور بهآموزان سال سوم رشته ریاضی 
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 برحسـب تفکر انتقادی دانش آموزان رابطه معناداری وجود ندارد. ولی میزان تفکر انتقادی 

تفکـر انتقـادی و کمبـود منـابع تحقیقـاتی       نامـه  پرسـش دشوار بودن  جنس متفاوت است.

پـژوهش   هـای  یتمحـدود موضوع پـژوهش و عـدم تعمـیم از     ینۀدرزمداخلی و خارجی 

 یرانکارناپـذ یک ضرورت  منزله بهبه تفکر انتقادی  شود یم.پیشنهاد  رود یمحاضر به شمار 

در حـد درک دانـش    یا نامـه  پرسشتوجه شود.  وپرورش آموزشعلوم تربیتی و  مسائلدر 

تحقیقـات بیشـتری    باشـد و جامعه ایران همخوانی داشته  بافرهنگآموزان تدوین شود که 

   در رابطه با این موضوع انجام شود.   
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 منابع

(، منبع کنترل دانشـجویان دختـر و پسـر دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد       0323سهرابی، سوسن )

 مشاوره و علوم تربیتی. یشناس روانارشد، دانشگاه  نامۀ یانپارودهن، 

فرهنگسـتان علـوم،    ی نامـه (، تفکر ، تفکر انتقادی و تفکـر خـالق،   0331شریعتمداری، علی، )

 .  20تا  3سوم،  ی شماره

و راهبردهای تفکر(، تهـران:   ها مهارت(، روش تدریس پیشرفته )آموزش 0322حسن )شعبانی، 

 سمت.

، یدمحمدیسـ شخصـیت، ترجمـه یحیـی،     هـای  یهنظر، 0331سیدنی والنشولتز، دوان و شولتز،

 (.012یاصل زبانتهران: ویرایش )تاریخ انتشار به 

 یها رشتهدانش آموزان سال سوم (،مقایسه تفکر انتقادی و خالقیت در 0322) اکبر یعل دباغیان،

تحصیلی ریاضی،علوم تجربـی و علـوم انسـانی در شهرسـتان پاکدشـت، ، دانشـگاه آزاد       

 و علوم اجتماعی. یشناس روانارشد، نامه یانپااسالمی،

(، بررسی رابطۀ بین حمایت اجتمـاعی و منبـع کنتـرل در دانشـجویان     0333) عبدی فرد، سهیال

 نامـۀ  یـان پا، دانشکدۀ علـوم تربیتـی،   معلم یتتربهد، دانشگاه کارشناسی ارشد، دانشگاه مش

 ارشد، مشاوره.

(، مقایسه تأثیر تکالیف نوشتاری بر تفکر انتقـادی دانـش آمـوزان پسـر     0326عسگری، محمد )

و مطالعـات اجتمـاعی،    شناسـی  یسـت زسال اول دورۀ متوسط تحصیلی مالیر در دروس 

و علوم  یشناس روانتربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکدۀ  یشناس روانرسالۀ دکتری، 

 تربیتی.  

تـأثیر دو روش آمـوزش سـخنرانی و مبتنـی بـر       ای یسـه مقا(، بررسـی  0330)هـرا  عطاءاللهی ز

کارشناسـی ارشـد، تهـران،     نامـه  یـان پابر میزان یادگیری دانشجویان پرسـتاری،   مسئله حل

علـوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی درمـانی شـهید       پرستاری و مامایی دانشگاه  ۀدانشکد

 . 0-3بهشتی،  
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دانشجویان دانشـگاه   تحصیلی یشرفتپ(، بررسی رابطه تفکر انتقادی با 0323) علیوندی، مرضیه

 کارشناسی ارشد ، تهران : دانشگاه الزهرا .  نامه یانپاتبریز ، 

 (، تهران: انتشارات آگاه.0362فریره، پائولو، آموزش شناخت انتقادی، ترجمه منصوره کاویانی،)

بیرونی ( بـا سـالمت عمـومی در     -(، بررسی رابطه منبع کنترل ) درونی0320کاکاوند، عیسی )

 . معلم یتتربکارشناسی ارشد، دانشگاه  نامه یانپاسربازان وظیفه، 

 تربیتی، تهران: سمت. یشناس روان(، 0331کدیور، پروین،  )

کنترل و نتایج آن بر رفتار فرد، نشریه اسوه، سـال سوم،شـماره   ، ارزیابی منبع اصغر یعل کیخانی،

00/03 

 (، ارزشیابی شخصیت، چا، اول، تهران: نشر ساواالن.  0321گنجی، حمزه، )

درسی و تـدریس )ترجمـه    یزیر برنامه(، ابعاد تفکر در 0320مارزانو، رابرت جی و همکاران، )

 قدسی احقر(، تهران: انتشارات یسطرون

 (، آموزش تفکر انتقادی، ترجمه ابیلی خدایار، تهران: سمت.   0323مایرز، چت )

تربیتی )بر اساس رویکرد شـناختی(، ترجمـه محمـد نقـی      یشناس روان(، 0336) مایرز، ریچارد

   ، جهاد دانشگاهی.معلم یتتربفراهانی، تهران: دانشگاه 

محور سـوق دهـیم،    مسئله یسو بهدرسی را  یها برنامه(، چرا باید 0331مهرمحمدی، محمود )

 .33و  32 ی شمارهتعلیم و تربیت  ی فصلنامه

(، بررســی ارتبــاط بــین اســناد علّــی، ســالمت روان و      0332میرصــدوقی، سیدحســین ) 

جهت اخـذ درجـه کارشناسـی ارشـد از دانشـگاه       نامه یانپادانشجویان،  تحصیلی یشرفتپ

 عالمه طباطبایی یشناس روانتبریز: دانشکده  

 ارتباط تفکر انتقادی با منبع کنترل و نقش جنس، (،0321) منصوره وگفتار،نیک

(، ارائه چهارچوب نظری در خصو  برنامه درسی مبتنی بر تفکـر  0321هاشمیان نژاد، فریده )

درسی مطالعات اجتمـاعی، رسـالۀ دکتـری،     یها برنامهانتقادی در دورۀ ابتدایی با تأکید بر 

 .اسالمی واحد علوم و تحقیقات علوم تربیتی، دانشگاه آزاد



  81   ...آموزانانتقادی دانش تفکر بربررسی نقش منبع کنترل  

Alessia, F. D. (2006). "The influence of personality critical thinking and 

emotional intelligence attributes in Peravian managers leadership". 

The University of Phoenix PhD  

Andolina, .M. (2001) critical thinking for working students, Columbia, 

Delmar press. 

Bruner js, goodnow  j, a study of thinking. New York : john wiley & sons; 

(1984). Bauwens ee, Gerhard gg. The use of the Watson-glaser critical 

thinking appraisal to predict success in a baccalaureate nursing 

program. journal of nursing education , 1987; 26(7): 278-281 
Biggs, J. B. (1985)The roles of  meta learning  in study processes British 

Journal of Educational psychology3. 

26. Elder. L & Paul, R. (2003), critical thinking, teaching students 

how to study and learn (part I v), jornal of developmental education 

27-36-37.  

Facione, P.A.,& Facione,N.C(1997).critical thinking assessment  in nursing 

education programs: An aggregate data-analysis. Millbrae, CA: 

California Academic press.   

Johnson, Elannineb, (2002), An outline of goals for a critical thinking 

curriculum and its assessment, available at: 

http://Faculty.ed.uiuc.edu/rhennis. 
Quinn F.(2000):The principles and practice of nurse education, London: 

Chapman and hall co:pp22-30 

Roze,R.J. (1997), "locus of control college student's approaches to learning" 

, Psychological repost.vol, 79 , no.3, pp ,184-214 .  

Watson G,Glaser EM.Watson-Gloser critical thinking appraisal manual. 

New York; Mac Millen;1980 
Winningham, Mary & Preusser, Barbara,(2001), crotoca, tjomlomgom, 37-

edeca:sir goca: settomgs (a case study approach), Missouri, Mosby, 

inc press. 

http://faculty.ed.uiuc.edu/rhennis


 




