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Abstract 

Introduction: The purpose of this study was to the effect of critical thinking based on 

Vygotsky's constructivism theory on the level of critical thinking among the students in the 

fifth grade elementary school. 

Methods: To examine research hypothesis, a semi-experimental method with pre-test and 

post-test design with control group was used. Statistical population of this study included all 

female Fifth grade students studying in elementary schools in Tehran during the academic 

year 2016-2017. In this research Shaheed Madani School in the 15th district of Tehran was 

selected by random cluster sampling. The sample size was 66 people (33 in the experimental 

group and 33 in the control group). To teaching the chosen science course in both 

experimental and control groups were devoted six teaching sessions. Watson-Glaser Critical 

Thinking Test was used for pre-test and post-test. Data were analyzed using covariance 

analysis. In this research, content validity was used to calculate the validity of critical thinking 

test. In this study, alpha method or Cronbach's alpha coefficient were used to calculate the 

reliability of critical thinking test. 

Results: The results showed that the experimental group obtained 23.7 points higher than the 

control group in the critical thinking test which is significant at 1% level. 

Conclusions: Teaching of critical thinking based on Vygotsky's constructivism theory 

increases the critical thinking of students of the fifth grade elementary school which confirms 

the research hypothesis. 
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مقدمه

برگرفته از  یهاهییکی از نظر (constructivism) ییگراساختن

امل ش اجتماعی پست مدرنیسم در قرن بیستم است که-نهضت فلسفی

. شودیروانشناسی، ریاضیات، هنر و آموزش و امور تربیتی م یهاشاخه

یر، اخ یهارشد سریع و پیشرفت چشمگیر علم و دانش انسانی در سال

نوین آموزشی برای  یهاستمیها و سانسان امروزی را نیازمند روش

برای پاسخگویی . [1] گسترش آگاهی و همراهی با علم روز ساخته است

دیدگاه جدیدی را در زمینه  ییگرابه این نیاز اساسی، نظریه ساختن

سبی برای سیستم سنتی به نظر که جایگزین منا کندیآموزش مطرح م

در طول دهه اخیر، به عنوان یک رویکرد  ییگرا. رویکرد ساختنرسدیم

برجسته در عرصه یادگیری و تدریس مطرح شده است. این رویکرد، 

افرادی چون دیویی، مونته سوری، پیاژه،  یهاشهیحاصل تفکرات و اند

وش کرد ته نباید فرامبرونر، ویگوتسکی و برخی افراد دیگر بوده است. الب

در بستر تاریخ کهن و  توانیاین نظریه را م یهاشهیکه رگ و ر

-11)قرن  Loackسقراط، افالطون و جان الک نیز یافت.  یهاشهیاند

 رودیمیالدی( معتقد بود که دانش هیچ فردی فراتر از تجربه او نم 11

. در مبحث باشدیبه معنای ساختن و بنا کردن م ییگرا. ساختن[2]

بدین معناست که دانش انسان توسط خودش  ییگراآموزش، ساختن

. کسب دانش اصوالً یک جنبه فردی دارد و هر فردی به شودیساخته م

و دانش مخصوص به خود را در  آوردیطور جداگانه آن را به دست م

از کسی به  توانی. به همین جهت، جوهر دانش را نمسازدیذهنش م

و و اکتشاف بدان رسید دیگری انتقال داد، بلکه باید از طریق جستج

مفهوم جدید و  تواندیگرایان معتقدند انسان نمساختن  .[3]

اند آن را با دانش پیشین خود که را بیاموزد، مگر آنکه بتو یاناشناخته

در ذهن دارد و از تجربیات واقعی او بدست آمده پیوند دهد. نظریه 

، اما آنچه شودیمتفاوتی م یهادگاهیها و دشامل شاخه ییگراساختن

 یریادگی"این است که  دهدیرا با هم پیوند م هادگاهیکه همه این د

(learning)"  هر فرد است و این فرایند فرایندی فعاالنه و خاص ذهن

عبارت است از ساختن روابط ذهنی میان مفاهیم و تصورات از یک سو 

 01/10/1396 تاریخ دریافت:

 22/02/1391 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 یگوتسکیو ییگراساختن

 یتفکر انتقاد

 یعلوم تجرب یکتاب درس

 ییپنجم ابتدا هیپا

 برای نشر حقوق تمامی

اهلل  بقیه پزشکی علوم دانشگاه

 .است محفوظ )عج(

 چکیده
 یر انتقادتفک زانیبر م یگوتسکیو ییگراساختن هیبر اساس نظر یآموزش تفکر انتقاد ریپژوهش، تأث نیهدف از ا :مقدمه

 بود. ییپنجم ابتدا هیآموزان پادانش

آزمون با گروه کنترل استفاده و پس آزمونشیبا طرح پ یشیآزما مهیپژوهش، از روش ن هیفرض یبررس یبرا :کار روش

در شهر  1396-91 یلیبودند که در سال تحص ییپنجم ابتدا هیآموزان دختر پادانش هیپژوهش، کل نیا یشد. جامعه آمار

شهر  15واقع در منطقه  یمدن دیمدرسه شه ،یاخوشه یفتصاد یریگبودند. با استفاده از نمونه لیتهران مشغول به تحص

آموزش  ینفر در گروه کنترل( بود. برا 33و  شینفر در گروه آزما 33نفر ) 66گروه نمونه  یتهران انتخاب شد. تعداد اعضا

 یآورجمع یاختصاص داده شد و برا یو کنترل، شش جلسه آموزش شیدرس علوم انتخاب شده در هر دو گروه آزما

ها، هداد لیو تحل هیآزمون و پس آزمون استفاده شد. در روش تجز شیدر پ زریگل-واتسون یزمون تفکر انتقاداز آ طالعاتا

 ییمحتوا ییاز روا ،یآزمون تفکر انتقاد ییمحاسبه روا یپژوهش برا نیاستفاده شد. در ا انس،یکووار لیاز آزمون تحل

د. کرنباخ استفاده ش یآلفا بیضر ایاز روش آلفا  یآزمون تفکر انتقاد ییایمحاسبه پا یپژوهش برا نیاستفاده شد. در ا

 بود. 16/0پژوهش  نیدر ا یآزمون تفکر انتقاد ییایپا

  ،یبا گروه کنترل، به طور متوسط در آزمون تفکر انتقاد سهیدر مقا شیبه دست آمده نشان داد که گروه آزما جینتا :هایافته

 .باشدیدرصد معنادار م 1مقدار تفاوت، در سطح  نیکسب کردند که ا شترینمره ب 23.1

 یدتفکر انتقا زانیم شیباعث افزا ،یگوتسکیو ییگراساختن هیبر اساس نظر یآموزش تفکر انتقاد :گیرینتیجه

 .شودیم ییپنجم ابتدا هیآموزان پادانش

             DOI: 10.29252/edcbmj.11.03.16        مقاله پژوهشی 

 یانتقاد تفکر زانیبر م یگوتسکیو ییگراساختن هیبر اساس نظر یآموزش تفکر انتقاد ریتأث

 ییپنجم ابتدا هیآموزان پادانش
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 و همکاران انیمسعود

126 

و اطالعات و تجربیات حاصل از دنیای واقعی خارج از ذهن از سوی 

آگاهی از یادگیری استوار است  هیاصول ساختن گرایی بر پا .[4] دیگر

، شودیو پیام اصلی آن این است که دانش به یادگیرندگان منتقل نم

. در واقع یادگیری سازندیبلکه یادگیرندگان دانش را خود برای خود م

( است که طی آن internal) یساختن گرا فرآیندی پویا و درون

به شکلی فعال و با ارتباط دادن اطالعات جدید به آن چه که  فراگیران

و راهبردهای  هاروش. زنندیم "ساختن دانش"اند دست به قبالً آموخته

 و هابرای بررسی موضوع آموزدانشآموزشی ساختن گرایان، به کمک 

یادگیری معطوف است. بنابراین،  یهانهیشرایط پیچیده و تفکر در زم

اجتماعی، به  یهاتا از طریق تعامل شودیمخواسته از یادگیرنده 

ساختن درک فردی خود از موضوع یادگیری اقدام کند. در این رویکرد، 

و دست یابی به منابع متفاوت  شودیمحتوای آموزش از پیش تعیین نم

 .[5] مورد تأکید است

 یاوهیش شودیتفکر انتقادی که از آن به سنجشگرانه اندیشی نیز یاد م 

ع . در واقرودیاست که برای بررسی و تجزیه و تحلیل مسائل به کار م

 که در جستجوی دانش رودیتفکر انتقادی، ابزاری قدرتمند به شمار م

تا با طرح غیر عقالنی عقاید جهت دار و  کندیبوده و به افراد کمک م

منطقی، عینی و مدلل موضوعات  یهایفریبنده مقابله کنند و بررس

توانایی در تفکر  .[6]اجتماعی، شخصی و تحصیلی را مطرح نمایند 

انتقادی، حل مساله و تعقل به عنوان اهداف اساسی تعلیم و تربیت 

آموزش و نحوه ارزشیابی  وهیش نهی. اما معلمان در زمشودیمحسوب م

اند. و این مساله مناسبی نگذرانده یهاآموزان دورهتفکر انتقادی دانش

ام نظ یها. روشکنندیمهمی است که اکثر صاحبنظران به آن تأکید م

. [1]نگرد یآموزشی، در زمان حاضر فراگیر را یک یادگیرنده منفعل م

خی فرهنگی، تاری یهایگوتسکی به دلیل اهمیت دادن به جنبهو هینظر

فرهنگی رشد شهرت دارد. به اعتقاد  –اجتماعی هیو اجتماعی به نظر

ی ، تعیین کننده اصلاشیوی کنش متقابل یادگیرنده و محیط اجتماع

شکل  یندهایرشد شناختی اوست. ارتباط، خاستگاه روان آدمی و فرا

دهنده به آن است. اصوالً رشد شناختی کودک به مردمی که در دنیای 

ها و ، نگرشهاشهیها، اندوابسته است. دانش کنندیاو زندگی م

. هدف ویگوتسکی [1] ابندییفرد در تعامل با دیگران تحول م یهاارزش

انسانی رفتار و شناخت بود. کلمات کلیدی وی  یهاشناسایی جنبه

. ویگوتسکی [9]( است culture( و فرهنگ )awarenessآگاهی )

چیده که برایشان پی شوندیوقتی کودکان با مسائلی روبرو م": دیگویم

؛ تالش مستقیم برای دهندیاست انواع واکنشها را از خود نشان م

دستیابی به هدف، کاربرد ابزار، محاوره با کسی که آزمایش انجام 

 و یا توسل زبانی رودی، گفتاری که صرفاً در معیت عمل به کار مدهدیم

یب ر این ترکو مستقیم به شیء مورد نظر از جمله این واکنشها است. اگ

تجزیه و تحلیل کنیم پی به اهمیّت  شانییایگفتار و عمل را در حالت پو

. ازآغازین روزهای میبریتاریخچه زندگی کودک و منطق حاکم بر آن م

او در نظامی از رفتار اجتماعی معنای خاص  یهاتیّتولّد کودک فّعال

ر محیط و چون دارای هدف هستند با عبور از منشو ابندییخود را م

. مسیر شیء به کودک و کودک به شوندیکودک منکسر و تجزیه م

. این ساختار پیچیده حاصل فرایند رشدی کندیشیء از فرد عبور م

 .[10] "است که ریشه در تاریخچه فردی و اجتماعی دارد

و در این بین تفکر  باشدیهدف تعلیم و تربیت چیزی جز تفکر نم

 که با رشد افراد باشدیانتقادی بخش اساسی در تفکر و یادگیری م

. همچنین جهان در انجامدیعه مارتباط دارد و در نهایت به رشد جام

نیاز دارد که از ظرفیت  یآموزانحال تغییر و چالش انگیز ما به دانش

ها نیاز دارند که مهارتهای تفکر سطح باال دانش خودشان فراتر روند، آن

مانند تفکر انتقادی، حل مساله را توسعه دهند. برای مواجه با این 

رش ظرفیت تفکر انتقادی ها نیاز است که به توسعه و گستچالش

نا آشنا ضروری است،  یهاتیآموزان که برای تحلیل موقعدانش

 شانیریبپردازیم. تا اینکه توانایی سؤال پرسیدن، حل مساله و تصمیم گ

 .[11]بر پایه چار چوبی از تفکر عقالنی باشد 

افراد برای زندگی بهتر و مسالمت آمیز تر در جامعه نیاز به تفکر بخردانه 

ف مختل یهاو انتقادی دارند، تفکری که به آنها امکان برخورد با جنبه

. بدیهی است که افراد قبل از ورود به اجتماع دهدییک مساله را م

و این  کنندیآموز در مدرسه سپری مشزیادی را به عنوان دان یهاسال

امر نشان دهنده اهمیت جایگاه مدارس در آموزش تفکر انتقادی و بار 

با تفکر نقاد است، کسانی که شهروندان فردا به  یآموزانآوردن دانش

. اگر مدارس از نقش آموزشی خود در این زمینه استفاده ندیآیحساب م

ه اسفانه اینگونه نیست. بدین وسیلکنند بسیار مفید خواهد بود؛ اما مت

پژوهشگر در صدد پاسخگویی به این سؤال است که آموزش تفکر 

 تواندیساختن گرایی ویگوتسکی تا چه حد م هیانتقادی بر اساس نظر

 آموزان مقطع ابتدایی پرورش دهد.مهارت تفکر انتقادی را در دانش

 ریثتأ"کارشناسی ارشد خود را با عنوان  نامهانیدر پا [12] یاحرار

آموزش تکنیک شش کاله تفکر دو بونو بر گرایش تفکر انتقادی و 

انجام داده است. این مطالعه درپی آن است تا با  "آموزانخالقیت دانش

ق تفکرانتقادی و خال یهاکمک تکنیک شش کاله تفکر دو بونو، مهارت

را در دانش آموزان پرورش دهد. در این تکنیک افراد با تصور پوشیدن 

مختلف )شش رنگ( مسئله و موضوع مورد بحث  یهابه رنگ ییاهکاله

را از شش جنبه مثبت، منفی، عاطفی، خالقانه، بی طرفانه و کنترلی در 

. برای بررسی نتیجه این امر از طرح آزمایشی پیش رندیگینظر م

پس آزمون با گروه کنترل و ابزارهای پرسشنامه گرایش به تفکر  -آزمون

و پرسشنامه خالقیت عابدی استفاده شد. به دلیل  فرنیایانتقادی کال

 یهاانتخاب طبیعی گروهها )کالس درس(، پس از مداخله، نتایج آزمون

آنها با تحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار  یهااسیاصلی و زیر مق

گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت بین گرایش به تفکر انتقادی 

دار بوده؛ اما اختالف معنی داری در  در گروه آزمایش و گواه معنی

 خالقیت دو گروه مشاهده نگردید.

مقایسه  "پژوهشی تحت عنوان  [13]جوادی ممتاز و همکاران 

 یهااثربخشی روش و فن آموزش پرسشگری بر تفکر انتقادی و مهارت

 "آن در درس مطالعات اجتماعی دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه

اند. روش تحقیق نیمه آزمایشی و طرح پژوهش از نوع پیش انجام داده

پس آزمون همراه با گروه کنترل و جامعه آماری شامل کلیه  -آزمون

 دولتی و یهارستانیدانش آموزان دختر پایه اول مقطع متوسطه در دب

بود. نتایج پژوهش  1391 -92همدان در سال تحصیلی روزانه شهر 

آموزش دیده با روش پرسشگری و فن  یهانشان داد که: گروه

پرسشگری در میانگین نمرات کل تفکر انتقادی عملکرد بهتری نسبت 

اند. درحالی که گروه آموزش دیده با روش به گروه کنترل داشته

سبت ، عملکرد بهتری نپرسشگری در میانگین نمرات کل تفکر انتقادی

 به گروه آموزش دیده با فن پرسشگری داشت.
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Chandra [14]  انداز یک چشم"رساله دکتری خود را تحت عنوان

ویگوتسکی برای ارتقاء تفکر انتقادی در کودکان  هینشأت گرفته از نظر

انجام داده  "خردسال از طریق برقراری تعامالت مادر با کودک خود

دران به که چگونه ما پردازدیاست. این پژوهش به بررسی این امر م

 4تفکر انتقادی را در کودکان  توانندیعنوان اولین سرپرست کودک م

ساله خودشان پرورش دهند. در این پژوهش، ماهیت تفکر انتقادی  5تا 

در کودکان خردسال از طریق کاربرد دو روش ارزشیابی متفاوت، 

گردید. یکی از این دو روش، ارزشیابی کیفی پویا بود که  یسازروشن

تدریس و یادگیری، در کجا  یهاطیهر کودک در مح کردیمشخص م

با مادر خود تعامل برقرار کرده است. برای ارزشیابی این تعامل کودک 

با مادر خود از از روش ارزشیابی مشابه با روش پیاژه استفاده شد و 

 آزمونشیبازی مورد توجه قرار گرفت. این پژوهش از طرح پ یهاطیمح

ه کنترل استفاده کرد تا بتواند وضعیت مشارکت آزمون با گروپس –

کنندگان گروه آزمایش در پژوهش را قبل و بعد از استفاده از متغیر 

وابسته و وضعیت مشارکت کنندگان دو گروه آزمایش و کنترل با هم 

حاصله از این پژوهش نشان داد که  یهاافتهیمورد مقایسه قرار دهد. 

مهارت تفکر انتقادی را دارند که هم کودکان خردسال توانایی آن نوع 

عاطفی. این  یهاشناختی است و هم شامل مؤلفه یهاشامل مؤلفه

از طریق پرسش از این کودکان، استدالل کالمی و تشویق آنها  هاافتهی

این  جهیشده است. در نت یآوربه بروز احساسات مناسب خود جمع

 نسبت به کودکانمقایسه مشخص شد که کودکان مادران گروه آزمایش 

 مادران گروه کنترل، عملکرد بهتری را در تفکر انتقادی داشتند.

Wilson [15]  خواندن انتقادی و تفکر انتقادی: "پژوهشی تحت عنوان

 "تکیه گاه سازی ظریف در درس زبان انگلیسی برای اهداف آموزشی

که  دهدیانجام داده است. این پژوهش این امر را مورد بحث قرار م

 استفاده از جهیدر نت تواندیآموزش خواندن متون به صورت انتقادی م

رد. موقعیت دانشجویان رشته پرستاری از مختلفی انجام پذی یهاروش

 و بهبود مهارت تفکر باشدیلحاظ تفکر انتقادی در وضعیت خوبی نم

انتقادی آنها امری اجتناب ناپذیر است. این پژوهش نشان داده است که 

مرسوم آموزشی،  یهاسازی، در مقایسه با روش گاههیاستفاده از تک

 Magno یان را تقئویت کند.مهارت تفکر انتقادی دانشجو تواندیم

فراشناخت در  یهادر پژوهشی به نام بررسی نقش مهارت .[16]

رشدتفکر انتقادی، دو مدل را مورد آزمون قرارداده است که نتایج آن 

در هر دو مدل، فراشناخت با تفکر انتقادی رابطه معنی  دهدینشان م

تفکر انتقادی از دیدگاه ویگوتسکی  نهیبا توجه به اینکه در زمدار دارد. 

الگویی وجود ندارد، این پژوهش بر آن است تا الگویی متناسب با ادبیات 

 موضوع مطرح کند و آن را اعتباریابی کند.

 کارروش 

 – آزمونشیروش اجرای این پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پ

آزمون با گروه کنترل بود. این طرح به این صورت است که ابتدا پس

. سپس شودیبر روی اعضای گروه آزمایش و کنترل اجرا م آزمونشیپ

 . اما گروه کنترل درردیگیگروه آزمایش در مقابل متغیر مستقل قرار م

. در انتها این دو گروه در مقابل ردیگیمقابل این متغیر قرار نم

. در این طرح اعضای گروه آزمایش و گواه، به رندیگیقرار م آزمونپس

کیل ها از قبل تش. بلکه گروهرندیگیها قرار نمطور تصادفی در این گروه

 هیآموزش تفکر انتقادی بر اساس نظر این پژوهش: هی. فرضاندافتهی

، باعث افزایش میزان تفکر انتقادی ساختن گرایی ویگوتسکی

 هی. جامعه آماری این پژوهش، کلشودینجم ابتدایی مپ هیآموزان پادانش

-91 یلیپنجم ابتدایی هستند که در سال تحص هیآموزان دختر پادانش

در شهر تهران در مدارس ابتدایی عادی مشغول به تحصیل  1396

انتخاب نمونه پژوهش به این صورت بود که ابتدا منطقه آموزشی  بودند.

انتخاب شد و سپس  یاتصادفی خوشه یریگو مدرسه به صورت نمونه

تصادفی ساده، دو کالس گروه آزمایش و کنترل  یریگبه صورت نمونه

انتخاب شدند. در این پژوهش، مدرسه ابتدایی دخترانه شهید مدنی 

شهر تهران انتخاب شد. تعداد اعضای گروه نمونه  15واقع در منطقه 

 وه کنترل( بود.نفر در گر 33نفر در گروه آزمایش و  33نفر ) 66

ها ابزار برای گردآوری داده ها و روایی و پایایی آنها:داده یآورابزار جمع

و  آزمونشیآزمون تفکر انتقادی )پ این پژوهش، هیدر مورد فرض

بود. این آزمون دارای  گلیزر-واتسون ( آزمون تفکر انتقادیآزمونپس

د. آزمون پنج آزمون فرعی است. هر آزمون دستورالعمل خاصی دار

شوندگان باید قبل از پاسخگویی به هر آزمون فرعی، دستورالعمل هر 

( 1کدام را به دقت مطالعه کنند. این پنج آزمون فرعی عبارتند از: 

( 5( تعبیر و تفسیر، 4( استنتاج، 3( شناخت مفروضات، 2استنباط، 

 منطقی. در این آزمون هر تمرین با عبارتی شروع یهاارزشیابی استدالل

که الزم است صحیح گرفته شود. بعد از هر عبارت، چند  شودیم

 از عبارت ارائه شده برداشت تواندیاستنباط ممکن )نتایجی که هر فرد م

کند( آورده شده است. آزمون شونده باید هر استنباط را بررسی کرده 

و درجه صحیح و غلط بودن آن را تعیین کند. آزمون شوندگان با توجه 

ضیحات، باید برای هر استنباط در پاسخنامه در محل مناسب به این تو

گزاره تشکیل شده است که هر یک  10عالمت بگذارند. این آزمون از 

این آزمون به همراه معنی آنها به  یهاهی. گوداردهیگو 5ها از این گزاره

: استنباط صحیح: یعنی با توجه به مجموعه اطالعات باشدیاین شرح م

احتمال آن از حد معقول بیشتر است. استنباط احتماالً ارائه شده، 

صحیح باشد تا غلط. اطالعات  رسدیصحیح: یعنی بیشتر به نظر م

گفت که آیا  توانیناکافی است: یعنی از روی اطالعات داده شده نم

 یا غلط. به عبارتی اطالعات داده دیآیاستنتاج بیشتر صحیح به نظر م

. استنباط احتمااًل غلط: یعنی بیشتر به شده برای قضاوت کافی نیست

استنباط غلط: به این خاطر که  .که غلط باشد تا صحیح رسدینظر م

یا به دلیل آنکه با خود آن مطالب  کندیمطالب داده شده را بد تفسیر م

یا استنباطهای صحیح حاصل از آن مطلب مغایرت دارد. هر یک از 

امتیاز کسب شده از هر بخش  سؤال است و 16نامبرده دارای  یهابخش

در یکی  تواندیمتغیر باشد. هریک از ازمودنی ها م 16تا  0بین  تواندیم

( و قوی 59تا  54 ازی( متوسط )امت54 ریاز طبقات ضعیف )امتیاز ز

ان آموز( از نظر توانایی تفکر انتقادی قرار گیرد. دانش10تا  60 ازی)امت

پنجم ابتدایی، توان پاسخگویی به ابزار پژوهش )آزمون تفکر  هیپا

 انتقادی( را داشتند.

در این پژوهش برای محاسبه روایی آزمون تفکر انتقادی، از روایی 

محتوایی استفاده شد. در این پژوهش آزمون تفکر انتقادی از نظر روایی 

کالس محتوایی، توسط اساتید راهنما و مشاور و همچنین معلمان دو 

گروه آزمایش و کنترل مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش برای 

محاسبه پایایی آزمون تفکر انتقادی از روش آلفا یا ضریب آلفای 

استفاده شد. تأکید این روش محاسبه پایایی، بر روی همسانی  کرونباخ

آزمون برای  یهادرونی آزمون است. در این روش، اجزا یا قسمت
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 ودشی. از این روش زمانی استفاده مروندیآن به کار مسنجش پایایی 

که سؤاالت آزمون بیش از دو گزینه داشته باشد. پایایی آزمون تفکر 

 بود. 16/0انتقادی در این پژوهش 

این پژوهش در هفت مرحله انجام پذیرفت. ابتدا  روش اجرای پژوهش:

ابتدایی، پنجم  هیدر مرحله اول، درس کتاب علوم انتخاب شده در پا

کی، ویگوتس ییگراساختن هیبرای آموزش تفکر انتقادی بر اساس نظر

طراحی آموزشی گردید. در مرحله دوم، از میان تمامی مدارس عادی 

 یریگکه در شهر تهران وجود داشت، به صورت نمونه یادخترانه

، یک مدرسه انتخاب شد. در این پژوهش، یادو مرحله یاتصادفی خوشه

تهران انتخاب شد. مرحله سوم  15د مدنی واقع در منطقه مدرسه شهی

پژوهش، گروه آزمایش و گروه کنترل به صورت تصادفی در مدرسه 

انتخاب شده، گزینش شدند. گروه آزمایش و کنترل هر کدام یک کالس 

 هی. در مدرسه شهید رجایی چهار کالس در پادادندیکامل را تشکیل م

ه طور تصادفی دو کالس انتخاب شد و پنجم ابتدایی وجود داشت که ب

از بین این دو کالس باز به طور تصادفی، یک کالس به عنوان گروه 

آزمایش و یک کالس به عنوان گروه کنترل انتخاب شد. در مرحله 

تفکر انتقادی در هر دو گروه آزمایش و کنترل  آزمونشیچهارم، پ

اصلی تدریس توسط پژوهشگر اجرا شد. در مرحله پنجم پژوهش، کار 

درس علوم در گروه کنترل، به عهده معلم کالس بود. اما برای تدریس 

در گروه آزمایش، تنها از طرح درس تهیه شده توسط پژوهشگر استفاده 

شد. مبحث مورد تدریس فصل پنج کتاب تحت عنوان جانوران بود که 

معلم با استفاده از طرح درس تهیه شده به تدریس خود اقدام کرد. 

بود که اجرای  یاقهیاد جلسات آموزشی پنج جلسه چهل و پنج دقتعد

آزمون تفکر انتقادی خارج از این پنج جلسه آموزشی و پس آزمونشیپ

انجام گردید. مرحله ششم پژوهش همانند مرحله چهارم پژوهش انجام 

آزمون تفکر انتقادی توسط پژوهشگر به صورت شد. در این مرحله، پس

آموزان انجام شد. پژوهشگر در مرحله ک تک دانشانفرادی بر روی ت

حاصله از آزمون تفکر انتقادی  یهاآخر به تجزیه و تحلیل داده

 یریگجهیآزمون( پرداخت و با توجه به آنها، به نتو پس آزمونشی)پ

 ارائه شده خود پرداخت. هییعنی رد یا تأیید فرض

آمار توصیفی و استنباطی ها از در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده

حاصله، از جدول  یهااستفاده شد. در این پژوهش در توصیف داده

 یها و نمودارهاتوزیع فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، رسم جدول

پژوهش، با استفاده از آزمون آماری  هیآماری استفاده شد. در مورد فرض

ه حاصله پرداخت یهاه، به تجزیه و تحلیل دادتحلیل کواریانس یک راهه

 شد.

 هاافتهی

پژوهش پرداخته  یهاافتهیدر این بخش از پژوهش، به تجزیه و تحلیل 

به بررسی نتایج آمار توصیفی در مورد ، . قبل از تحلیل فرضیهشودیم

ه ها، ب. ابتدا الزم است قبل از تحلیل دادهشودیم متغیر پژوهش اشاره

مقدم بر  هاپرداخته شود. چراکه توصیف آماری داده ف آنهاتوصی

 کمک هااستنباط آماری است و به تشخیص الگوهای حاکم بر داده

مرکزی و  یهاتوصیفی )شاخص یها. به همین منظور، آمارهکندیم

ها در اینجا آورده شده است. در پراکندگی( نمرات خام هر یک از گروه

تفکر انتقادی  در های، نمرات میانگین و انحراف معیار آزمودن1جدول 

آزمون گزارش شده است.و پس آزمونشیمرحله پدر دو 

 

 میانگین و انحراف معیار تفکر انتقادی در دو مرحله سنجش به تفکیک مرحله آزمون :1جدول 

 تعداد انحراف معیار میانگین گروه

    تفکر انتقادی( پیش آزمون

 33 1.29165 35.4545 آزمایش

 33 1.25135 35.0606 کنترل

 66 1.22455 35.2516 کل

    )تفکر انتقادی(پس آزمون 

 33 11.54119 59.1516 آزمایش

 33 1.35246 36.0619 کنترل

 66 15.11964 41.4091 کل

به  ینمرات تفکر انتقاد یگروه راتییتغ کیشمات فیبه منظور توص

شده است. با توجه  میترس 1 ریو کنترل، تصو شیدو گروه آزما کیتفک

و کنترل  شیمشخص است که نمرات گروه آزما 1 ریتصوو  1جدول به 

 هستند. اما نمرات کسانی باًیتقر یتفکر انتقاد آزمونشیدر مرحله پ

 شیگروه آزما یبرا یآزمون به طور محسوسپس مرحلهدر  یتفکر انتقاد

ه در ادامه ب ،یفیمربوط به آمار توص جیباالتر است. بعد از خالصه نتا

 .شودیپژوهش پرداخته م هیو فرض یآمار استنباط جینتا یبررس

 پژوهش هیفرض

باعث  ،یگوتسکیو ییساختن گرا هیبر اساس نظر یتفکر انتقاد آموزش

. شودیم ییپنجم ابتدا هیآموزان پادانش یتفکر انتقاد زانیم شیافزا

روه پس آزمون با گ-آزمونشیبا توجه به طرح پ هیفرض نیا یبررس یبرا

راهه  کی انسیکوار لیپژوهش، از تحل نیکنترل به کار گرفته شده در ا

 لیتعد ،یروش آمار نیاستفاده از ا لیاستفاده شد. دل ANCOVA ای

قبل از آموزش(  یریادگینمرات  یعنی) هیاول یهاآثار مربوط به تفاوت

 یرقراراز ب دیبا انسیکوار لیمربوط به تحل جینتا یاست. قبل از بررس

 یحاصل کرد. در ادامه به بررس نانیاطم لیتحل نیا یمفروضات اساس

 .شودیم اختهمفروضات پرد نیا

ر د ینمرات تفکر انتقاد یپراکندگ عیتوز مفروضه اول: نرمال بودن

 عینرمال بودن توز یبررس یوابسته(، برا ریمرحله پس آزمون )متغ

شد. با  استفاده لکزیو -رویوابسته از آزمون شاپ رینمرات متغ یپراکندگ

 هر یمشخص است که نمرات پس آزمون تفکر انتقاد 2جدول توجه به 

نرمال برخوردار هستند؛  یپراکندگ عیاز توز شیو آزما گروه کنترل دو

.ستیدار ن یمعن لکزیو -رویچرا که اندازه آزمون شاپ
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 یریگروند تغییر نمرات تفکر انتقادی دو گروه در دو مرحله اندازه: 1 تصویر

 

 انتقادی ویلکز برای بررسی نرمال بودن توزیع پراکندگی نمرات پس آزمون تفکر -آزمون شاپیرو: 2جدول 

 ویلکز -شاپیرو گروه

 سطح معنی داری df آماره 

    پیش آزمون

 091/0 33 943/0 آزمایش

 119/0 33 955/0 کنترل

    پس آزمون

 062/0 33 931/0 آزمایش

 220/0 33 951/0 کنترل

برای بررسی این ، خطا یهاانسیآزمون همسانی وار: مفروضه دوم

مفروضه از آزمون لوین استفاده شد. برای اینکه شرط همسانی واریانس 

خطا برقرار باشد نباید اندازه آزمون لوین از نظر آماری معنا دار باشد. با 

نیست.  داریمشخص است که اندازه آزمون لوین معن 3جدول توجه به 

خطای دو گروه همسان  یهاانسیه واراین نتیجه گویای این است ک

 هستند.

برای بررسی مفروضه سوم ، همگنی خطوط رگرسیون: مفروضه سوم

ها بررسی معنی داری مختلفی وجود دارد. یکی از این روش یهاروش

 4جدول کنش متقابل بین گروه و پیش آزمون است. با توجه به 

 Fز برقرار است؛ چرا که اندازه آزمون مشخص است که این مفروضه نی

 برای کنش متقابل از نظر آماری معنی دار نیست.

 ،نیبنابرا باشند،یبرقرار م انسیکوار لیچون هر سه مفروضه تحل

د. پژوهش استفاده کر هیفرض یبررس یبرا انسیکوار لیاز تحل توانیم

نشان داده شده  5جدول اول در  هیفرض یبرا انسیکوار لیتحل جهینت

 P ،114/119 < 01/0جدول مشخص است که:  نیاست. با توجه به ا

 =F1,63است که اندازه آزمون  نیا یایگو جهینت نی. اF نیاثر ب یبرا 

اندازه  نیا 63و  1 یکه با درجه آزاد باشدیم 646/0برابر با  یگروه

 دار است. یدرصد معن 1 یدر سطح آلفا Fآزمون 
 

خطا )پس آزمون تفکر  یهاانسیآزمون لوین برای بررسی شرط همسانی وار :3جدول 

 انتقادی(

F Df1 df2  سطح معنی

 داری

53/1 1 64 11/0 

 

 بررسی معنی داری کنش متقابل بین گروه و پیش آزمون تفکر انتقادی: 4جدول 

مجموع  منبع واریانس

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F  سطح

معنی 

 داری

کنش متقابل 

)گروه و پیش 

 آزمون(

266/0 1 266/0 36/0 53/0 

 

رل و کنت شیدو گروه آزما نیاست که ب نیگواه بر ا جهینت نیا یعنی

کر آزمون تف شیپ یعنی) هیاول یهاآثار مربوط به تفاوت لیبعد از تعد

 نیا توانیاساس م نیدار وجود دارد. پس بر ا ی( تفاوت معنیانتقاد

اختن س هیبر اساس نظر یرا کرد که آموزش تفکر انتقاد یریگ جهینت

 هیزان پاآمودانش یتفکر انتقاد زانیم شیباعث افزا ،یگوتسکیو ییگرا

 ریمتغ ریمشخص شود که تأث نکهیا ی. اما براشودیم ییپنجم ابتدا

 ایچقدر است از شاخص اندازه اثر  یمستقل بر پس آزمون تفکر انتقاد

. با توجه به شودیآورده شده است، استفاده م 2جدول که در  تایمربع ا
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 نی. اباشدیم 64/0مقدار  یدارا تایکه مربع ا استجدول مشخص  نیا

درصد از نمرات  64است که در حدود  نینشانگر ا تایمقدار از مربع ا

مستقل )طرح درس آموزش  ریمربوط به متغ ،یانتقاد پس آزمون تفکر

.( استیگوتسکیو ییگراساختن هیبر اساس نظر یتفکر انتقاد
 

 )پس آزمون تفکر انتقادی( تحلیل کواریانس یک راهه برای بررسی فرضیه پژوهش :5جدول 

 ایتامربع  سطح معنی داری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع واریانس

 0.661 0.000 61.314 5301.425 2 10614.510 مدل تصحیح شده

 0.346 0.000 33.310 2116.123 1 2116.123 عرض از مبدأ

 0.092 0.014 6.311 550.135 1 550.135 پیش سیالی

 0.646 0.000 114.119 9921.515 1 9921.515 گروه

    16.462 63 5441.105 خطا

     66 164405.000 کل

     65 16061.955 کل تصحیح شده

 بحث

گروه آزمایش در  نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که

 23.1مقایسه با گروه کنترل، به طور متوسط در آزمون تفکر انتقادی، 

درصد معنادار  1نمره بیشتر کسب کردند و این میزان تفاوت در سطح 

آموزش تفکر انتقادی بر گفت که  توانیبر این اساس م. پس باشدیم

، باعث افزایش میزان تفکر ویگوتسکی ییگراساختن هیاساس نظر

ژوهش این پ هیلذا فرض. شودیم پنجم ابتدایی هیآموزان پادانشانتقادی 

این پژوهش، با  هیبه دست آمده در ارتباط با فرض جهینت تأیید گردید.

، [19]موسوی  [11]، حیدرزادگان و همکاران [11]پژوهش شعبانی 

ی ، میرتیمور[21]جودت و همکاران  ،[12]احراری  ،[20]عزیزمالیری 

و همکاران  Yaung، [13]، جوادی ممتاز و همکاران [22]و همکاران 

[23]، Chandra [14]، Wass [24] ،Wilson [15] ،Zivkovit 

[25] ،Cheng  وWan [26] ،Huang  [21]و همکاران ،Yue  و

پژوهشی در  نهیشیهمسو بود. هیچ پ Nelson [29]و  [21]همکاران 

 این زمینه یافت نشد که با نتایج پژوهش حاضر همسو نباشد.

 اول هیبه دست آمده در پژوهش حاضر در مورد فرض جهیعلت اینکه نت

بسیاری در این زمینه همسو  یهاپژوهش جهیتأیید گردیده است و با نت

وزان آم. دانشگرددیآموزان مقطع ابتدایی برم، به ویژگی دانشباشدیم

کم سن و سال عمومًا دوست دارند در فرایند آموزش و یادگیری، خود 

 جدید نائل شوند و یهادست به کسب تجربه بزنند، به یادگیری از راه

دنیای پیرامون خود را مورد نقد قرار دهند. تمامی این موارد تنها در 

آموزان از حاصل شود که ما برای آموزش به این دانش تواندیصورتی م

آموزشی و یادگیری مناسبی استفاده کرده باشیم. این  یهاهینظر

باید  آموزان ابتدایی،شان برای دانشبرای بررسی تأثیرات مثبت هاهینظر

بیشتری قرار گیرند. در این پژوهش این کار صورت  یهامورد پژوهش

ین پژوهش میزان تأثیر آموزش بر اساس اصول مربوط گرفته است. در ا

ویگوتسکی برای آموزش تفکر انتقادی به  ییگراساختن هیبه نظر

آموزان مقطع ابتدایی مورد بررسی قرار گرفته است. این خود دانش

ر روانشناسی تربیتی د یهاهیاز این تالش برای استفاده از نظر یانمونه

انجام این پژوهش به طور  جهیآموزان است. در نتآموزش بهتر به دانش

سکی ویگوت ییگراساختن هیواضح مشخص شده است که استفاده از نظر

، آموزان دارد. پس در نتیجهتأثیر مثبتی را بر روی تفکر انتقادی دانش

مختلف روانشناسی  یهاهیکاربرد نظر نهیچند در زم ییهاانجام پژوهش

 .ابدییتربیتی در آموزش، توجیح پذیر است و مقبولیت م

 یریگجهینت

جه چنین نتی توانینگاهی به نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر م با

ا روانشناسی تربیتی، تأثیر ژرفی ر یهاهیافزایش کاربرد نظرگرفت که 

ته است. این آموزان گذاشمعلم در آموزش به دانش یهاتیبر روی فعال

آموزان به وجود آورده را برای معلمان و دانش ییها، فرصتهاهینظر

جدید شوند. برای مثال با سهولت  یهااست تا درگیر یادگیری به راه

روانشناسی تربیتی، نقش معلم را که  یهاافتهیدسترسی به معلم به 

، به راهنمای کسب شدیقبالً به عنوان تنها منبع دانش محسوب م

 یهاهینظراز نمونه کاربرد اطالعات در دنیای امروزی مبدل کرده است. 

ی برای ویگوتسک ییگراساختن هی، استفاده از نظرروانشناسی تربیتی

ه ک رسدیم به نظرآموزان مقطع ابتدایی است. آموزش و یادگیری دانش

آموزان عادی، روانشناسی تربیتی در کالس دانش یهاهیکاربرد نظر

در کالس درس  هاهیامری بدیهی به نظر برسد. اما کاربرد این نظر

آموزان ابتدایی، نیازمند توجه به مواردی جداگانه دارد که دانش

ها باید این موارد را از قبل تعیین کنند. همچنین برای اثربخشی پژوهش

نشناسی تربیتی در امر آموزش و یادگیری، روا یهاهیبیشتر کاربرد نظر

 هینظر معلمان باید نگرش خود را نسبت به مقوله آموزش تغییر دهند.

ویگوتسکی با تأکید بر روی ذهن یادگیرنده به عنوان  ییگراساختن

ابزاری برای کسب دانش جدید، سعی در بهبود یادگیری دانش آموزان 

ه توسط معلم تأکید دارد و نقش دارد. این نظریه بر راهنمایی یادگیرند

 هی. در نظرکندیمعلم به عنوان تنها منبع کسب دانش را رد م

ویگوتسکی، تأکید بیشتری بر روی یادگیرنده تحمیل  ییگراساختن

. از شودیتر مرنگآموزان، کمو نقش معلم در یادگیری دانش شودیم

باید  مورد نظرویگوتسکی، درس  ییگراساختن هیاین رو، در کاربرد نظر

به خوبی بر اساس اصول و راهبردهای این نظریه، طراحی آموزشی 

 گردد.

 کاربردی یشنهادهایپ

با توجه به اینکه در این پژوهش گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل، 

نمره بیشتر کسب کرده  23.1به طور میانگین در آزمون تفکر انتقادی 

، این باشدیمعنادار مدرصد  1است و این میزان تفاوت در سطح 

 :گرددیانجام این پژوهش ارائه م جهیپیشنهاد کاربردی زیر در نت

 پنجم ابتدایی، از هیآموزان پابرای افزایش میزان تفکر انتقادی دانش

تفاده ویگوتسکی اس ییگراساختن هیآموزش تفکر انتقادی بر اساس نظر

 شود.



 1317 مرداد و شهریور ،3 شماره ،11 دوره ،نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی

131 

وزش ویگوتسکی برای آم ییگراساختن هیاستفاده از اصول مربوط به نظر

 در تمامی دروس مقاطع ابتدایی

ویگوتسکی توسط  ییگراساختن هیاستفاده از اصول مربوط به نظر

محتواهای  هیدرسی در داخل کشور برای طراحی و ته زانیربرنامه

 درسی یهاکتاب

ی ویگوتسکی در طراح ییگراساختن هینظر هیاستفاده از راهبردهای نظر

 آموزشی یهایمحتوا

بتواند  یاجذاب، به گونه یاوهیطراحی آموزشی محتواهای درسی به ش

 آموزان را افزایش دهدانگیزش پیشرفت تحصیلی دانش

پژوهشگران در داخل کشور بر روی چگونگی بهتر شدن  یگذارهیسرما

 آموزش دروس مقاطع ابتدایی

 ییگراساختن هیاصول مربوط به نظر یسازادهیپ یسنجامکان

 یگوتسکی در آموزش به کودکان مقطع ابتداییو

 تأییدیه اخالقی

کنندگان بدون ذکر نام به منظور رعایت اصول اخالقی، از نظرات شرکت

 .آنها در پژوهش استفاده شد

 تعارض منافع

 هیچگونه تعارض منافعی در این مطالعه وجود ندارد.
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