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هدف پژوهش حاضر ،تعیین تأثیر مداخلههای آموزشی بر تفکر انتقادی دانشآموزان و مقایسه این تأثیر در دانشآموزان
دوره های ابتدایی و متوسطه اول و دوم بود .بدین منظور از روش فراتحلیل استفاده شد .جامعه آماری پژوهش کلیه مقاله
هایی بود که اثر بخشی مداخالت آموزشی بر تفکر انتقادی را مورد بررسی قرار داده بودند و  15مورد پژوهش که از لحاظ
روش شناسی مورد قبول بود ،انتخاب و فراتحلیل بر روی آنها انجام شد .ابزار پژوهش ،چک لیست فراتحلیل بود که 1222
شرکت کننده را در خود جای داده بود .پس از خالصه کردن نتایج پژوهشها ،اندازه اثر محاسبه و بر اساس رویکرد فراتحلیل
هانتر و اشمیت ترکیب شده و طبق جدول کوهن تفسیر شدند .یافتههای پژوهش نشان داد که میزان اثر مداخالت آموزشی
بر تفکر انتقادی دانش آموزان0/43،بوده است ( .)p<0/001این میزان اثر در دوره ابتدایی ،) p<0/01( 0/32در دوره
متوسطه اول ) p<0/01( 0/45و در دوره متوسطه دوم  ) p<0/001( 0/61به دست آمد .همچنین نتایج حاصل از تحلیل
تعدیلی ،بیانگر اثرگذاری متغیرهای تعدیل کننده در این مداخالت بود .بر اساس نتایج فراتحلیل حاضر ،میزان اثر مداخالت
آموزشی بر تفکر انتقادی دانشآموزان مطابق جدول کوهن ،باالتر از متوسط میباشد .این میزان اثر در دانشآموزان دوره
ابتدایی در سطح متوسط ،در دانشآموزان دوره متوسطه اول ،باالتر از متوسط و در دانشآموزان دوره متوسطه دوم در
سطح باال ارزیابی شد .اثر متغیرهای تعدیل کننده در دوره ابتدایی باالتر از دورههای متوسطه اول و دوم بوده است.
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مقدمه

تفکر و مهارت درست اندیشیدن از مهمترین مسائلی است که از دیرباز ذهن اندیشمندان حوزه تعلیم و تربیت را به خود
مشغول کرده است (دارون ،لیمباخ و واو .)20061،امروزه رسالت و هدف اصلی تعلیم و تربیت ،پرورش افرادی است که به
ماحصل اندیشههای دیگران اکتفا نکنند و بتوانند تفکر کنند .به عبارتی دیگر ،هدف اصلی تعلیم و تربیت ،پرورش افرادی
است که اهل تحقیق ،بررسی و اندیشیدن هستند (شعبانی.)1389،
یکی از مهمترین شیوههای تفکر ،تفکر انتقادی است .این نوع تفکر در حوزه تعلیم و تربیت ،از جایگاه واالیی برخوردار است.
تفکر انتقادی ،مفهومی است که در قرن بیستم مطرح شده است ولی ریشههای آن متعلق به فالسفه یونان باستان میباشد.
افالطون ،ارسطو و سقراط ،تفکر انتقادی را به منزله توانایی پرسش کردن ،آزمودن و فکر کردن روی ایدهها و ارزشها
قلمداد میکردند (مک کونل )20182،تفکر ا نتقادی یکی از مهمترین اصول آموزش در هر کشوری است و هر کشوری برای
رسیدن به رشد و شکوفایی نیاز به افرادی دارد که دارای تفکر انتقادی باالیی باشند .این شیوه تفکر ،به عنوان یک فرایند

تفکر انتقادی را به عنوان توانایی دست یافتن به نتایج منطقی مبتنی بر مشاهده اطالعات تعریﻒ کردهاند که موجب توسعه
توانایی پژوهش ،حل مسأله ،خودراهبری ،تصمیمگیری و یادگیری مادامالعمر در دانشآموزان میشود (جاوارنه 4و
همکاران .)2008تفکر انتقادی به معنای فرایند نظم دادن فکورانه ،مفهومسازی فعاالنه ،کاربست ،تحلیل ،ترکیب و ارزیابی
اطالعات گردآوری شده یا تولید شده به وسیله مشاهده ،تجربه ،تأمل و استدالل تعریﻒ شده است (اسنایدر 5و
همکاران .)2009،تفکر انتقادی ،تفکری عقالنی است که در آن فرد مباحث را به دقت تجزیه و تحلیل میکند ،شواهد و
مدارک معتبر را جستجو و بر اساس آن به نتیجه نهایی ،درست و معقول میرسد (کواتروسی .)20186،این شیوه تفکر ،یک
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شناختی اساسی برای رشد و بهرهمندی از دانش در نظر گرفته میشود (گل3و همکاران .)2010متخصصان علوم تربیتی،

روش علمی موجه برای تصمیمگیری ،تجزیه و تحلیل و حل مشکل است و میتوان آن را به صورت یک فرآیند سیستماتیک
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و سازمان یافته برای توضیح مشکل ،ارزیابی منابﻊ و راهحلهای گوناگون برای حل کردن مشکل تعریﻒ کرد (آلپرای1و
همکاران .) 2015دیوئی ،تفکر انتقادی را بررسی فعال ،دقیق و پایدار هر باور یا دانش فرضی میداند که بر اساس یک سری
دالیل حمایت کننده و نتایج حاصل از آن ایجاد میگردد (فیشر .)20052،دیوئی معتقد بود تفکر انتقادی ناظر به قضاوت و
ملزم به شکگرایی است (باتینه و االزی .)20093،هالپرن تفکر انتقادی را به استفاده مناسب مهارتهای شناختی که باعث
افزایش امکان دستیابی به نتایج مناسب میشود ،در نظر میگیرد (هالپرن ،رودریگر و استرنبرگ .)20074،تفکر انتقادی
باعث توسعه توانایی پژوهش ،حل مسأله ،تصمیمگیری ،بهرهگیری از دیدگاههای مختلﻒ و یادگیری مادامالعمر در دانش-
آموزان میشود (جاوارنه و همکاران .)2008،کمبود مهارت تفکر انتقادی باعث سرکوب استقالل و قدرت تفکر ،اضطراب در
مواجهه با موقعیتهای ناآشنا ،افزایش خطا و عدم مشارکت مؤثر در جامعه میشود (برخورداری و دیگران.)1388،

پوتجیتر5

( )2012معتقد است که اگر دانشآموزان از مهارتهای تفکر انتقادی استفاده کنند ،دیدگاههای ژرف ،واضح و روشنی کسب
میکنند ،نسبت به رویدادها عالقمند میشوند ،روش قابل قبولی را بر میگزینند و منصفانه رفتار میکنند .به عقیده
صاحبنظران ،تفکر انتقادی ،زمینه ایجاد مهارت هضم و ارزیابی دانش و فناوری جدید را برای فراگیران مهیا میکند از این

تفکر انتقادی معطوف نمایند .افرادی که از این مهارت برخوردارند قادر به سازماندهی دانش و اطالعات خواهند بود
(سرز.)20086،
هیاتهای ملی خاص رسیدگی کننده به کیفیت نظام آموزشی به ناتوانی نظامهای آموزشی ،در پرورش تفکر انتقادی اذعان
کرده و خواهان گنجانیدن آموزش تفکر انتقادی در برنامههای درسی این نظام ،به عنوان چهارمین عنصر پایه و اساسی(پس
از خواندن ،نوشتن و حساب کردن) شدهاند و همچنین ،کلیه نظامهای آموزشی ،گذراندن دورسی در این زمینه را پیش از
فارغ التحصیل شدن دانشآموزان ،الزم دانستهاند (گراوند و همکاران .)1393،امروزه دانشآموزان برای ورود به عصر دانایی

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-19

رو الزم است نظام های آموزشی در قرن بیست و یکم بیش از گذشته توجه خود را به جای محتوا ،بر فرایند و مهارتهای

و روبرو شدن با تحوالت مستمر ،باید به طور فزایندهای مهارتهای تفکر انتقادی و خالق را برای تصمیمگیری مناسب و

104

] [ DOI: 10.52547/erj.7.40.102

1. Alperay
2. Fisher
3. Batine &Alazy
4. Halpern, Roediger & Stermberg
5. Potgieter
6. Sezer

پژوهشهای تربیتی شماره  ،40بهار و تابستان 117-102 ،1399

حل مسائل پیچیده جامعه فراگیرند (رسولی و عیسی مرادی .)1395،امروزه افزایش و توسعه مهارتهای تفکر انتقادی به
عنوان بازخوردی ارزشمند ،در برنامههای آموزشی مدارس محسوب میشود (جاوارنه و همکاران .)2008،بر این اساس
برنامههای درسی و آموزشی مدارس باید به گونهای سازماندهی شود که فراگیران به جای ذخیرهسازی حقایق علمی به
افرادی متفکر و نقاد تبدیل شوند (میرز .)19861،بر این اساس صاحبنظران تعلیم و تربیت ،بر این باورند که تفکر انتقادی
نه فقط باید به عنوان یکی از هدف های بنیادین تعلیم و تربیت مطرح باشد ،بلکه باید بخش جدایی ناپذیر آموزش در هر
مقطﻊ تحصیلی باشد ،زیرا تفکر انتقادی ،تفکری است که تحلیل ،ارزشیابی ،گزینش و کاربرد بهترین راه حل را برای انسان
به ارمغان میآورد و این چیزی است که ما در دنیای متحول و متغیر کنونی به آن نیاز داریم (وون کولن و گویلیانو.)20172،
به عبارتی دیگر برای اینکه دانش آموزان در آینده به افرادی خالق و نقاد تبدیل شوند ،باید در برنامههای درسی مدارس،
روشهایی گنجانده شود که از طریق آنها ،دانشآموزان ،قابلیتهای چگونه آموختن را از طریق نظم فکری بیاموزند
(دوندلینگر و ویلسون .) 20123،بر این اساس در چند دهه اخیر پژوهشگران ،راهکارهایی برای رشد و پرورش تفکر انتقادی
دانشآموزان پیشنهاد دادهاند و در زمینه اثر بخشی این راهکارها نیز تحقیقات متعددی صورت گرفته است (حنیفی و

آموزشی بر تفکر انتقادی به طور خاص تاکنون پژوهشی انجام نشده است .ولی در حوزه تفکر انتقادی ،چند مورد پژوهش
انجام شده است .عبدالملکی و همکاران( )1394در پژوهشی با عنوان«فراتحلیل رابطه تفکر انتقادی با شاخصهای پیشرفت
تحصیلی» نشان دادند که اثر ترکیبی کوچکی بین تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی وجود دارد .همچنین یافتههای این
پژوهش نشان داد که هر سه شاخص شناختی ،فراشناختی و عاطفی با تفکر انتقادی رابطه دارند .جعفری و رسول-
زاده( )1394نیز در پژوهشی با عنوان«فراتحلیل متغیرهای همبسته با تفکر انتقادی در نظام آموزشی» نشان دادند که بین
سختکوشی ،پیشرفت تحصیلی ،شادکامی و خودتنظیمی با تفکر انتقادی رابطه معنیدار وجود دارد .یو4و همکاران()2017
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همکاران ،1391،قاسم و بلیاد1396،؛ کلهر و مهران ،1396،بالغت و همکاران .)1396،در زمینه فراتحلیل اثربخشی مداخالت

پژوهشی باعنوان«فراتحلیل تحول تفکر انتقادی در اثربخشی نقشهبرداری مفهومی بر تحول تفکر انتقادی در آموزش
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پرستاری» ،انجام دادهاند ،نتایج این پژوهش بیانگر اثربخشی نقشهبرداری مفهومی بر تحول تفکر انتقادی بود .متیو و
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همکاران( )20181نیز در پژوهش با عنوان« فراتحلیل تفکر انتقادی در آموزش بهداشت حرفهای» ،نشان دادند که با افزایش
سن ،بهبودی در توسعه تفکر انتقادی مشاهده میگردد .بررسی پژوهشهای فوق و سایر پژوهشهای انجام شده در این
زمینه نشان میدهد که تاکنون در زمینه فراتحلیل اثربخشی مداخالت آموزشی بر تفکر انتقادی ،پژوهشی انجام نشده است.
انجام یک پژوهش فراتحلیل در این حوزه می تواند چشم انداز مؤثرتری ترسیم نماید و به رفﻊ خألهای پژوهشی و تربیتی
در این حوزه کمک نماید .بنابراین در پژوهش حاضر ،اثربخشی مداخلههای آموزشی بر تفکر انتقادی دانشآموزان به روش
فراتحلیل (با رویکرد هانتر و اشمیت) مورد بررسی قرار گرفته شده است.بر این اساس ،پژوهش حاضر ،در پی پاسخ دادن به
سوالهای زیر میباشد.
 -1میزان اثربخشی مداخالت آموزشی بر تفکر انتقادی دانشآموزان چه مقدار میباشد؟
 -2میزان اثربخشی مداخالت آموزشی بر تفکر انتقادی دانشآموزان به تفکیک دورههای تحصیلی( ابتدایی ،متوسطه اول و
متوسطه دوم) چه مقدار میباشد؟

در این پژوهش با توجه به هدف پژوهش از روش فراتحلیل با رویکرد هانتر و اشممممیت( )19902اسمممتفاده شمممده اسمممت.
فراتحلیل به منظور ترکیب نتایج مطالعات م ستقل آزمای شی و همب ستگی که دارای پر سشهای پژوه شی یک سانی درباره
یک مو ضوع واحد با شد ،انجام و به یک برآورد و نتیجه واحد منجر می شود .بر پایه مفرو ضه ا صلی این روش ،مطالعات
مختلﻒ ،برآوردهای مختلفی از روابط زیربنایی موجود در جامعه به دسممت میدهد که از طریق ترکیب نتایج این مطالعات
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روش پژوهش

میتوان نمودی صممحیحتر از این روابط ارائه داد (هومن،1392،ص .)10اصممل اسمماسممی فراتحلیل محاسممبه اندازه اثر برای
پژوهش های مجزا و برگرداندن آنها به یک ماتریس مشممترک(عمومی) و ترکیب آنها برای دسممتیابی به میانگین اثر اسممت.
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مراحل انجام فراتحلیل عبارت ا ست از  -1:تعریﻒ متغیرهای مورد نظر-2ج ست و جوی پایگاههای اطالعاتی  -3گردآوری
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گزارشهای پژوهشممی  -4محاسممبه حجم اثر برای هر مطالعه  -5ترکیب حجمهای اثر (هویت و کرامر،13881،ص .)455
جامعه آماری پژوهش ،مقاالت چاپ شممده در مجالت علمی-پژوهشممی معتبر کشممور در زمینه تأثیر برنامههای آموزشممی
مختلﻒ بر تفکر انتقادی میبا شد و  15پژوهش که مالکهای الزم را دا شتند به صورت هدفمند به عنوان نمونه پژوهش
انتخاب شدند .مقادیر  Tو  Fارائه شده در این مطالعات با استفاده از فرمولهای زیر به اندازه اثر  rتبدیل شدند (عریضی
و فراهانی،1387،ص.)290
𝒇
𝒇𝒅𝒇+

√ = 𝒓و

𝟐𝒕

𝟐√=𝒓

𝒇𝒅𝒕 +

در مرحله بعد با استفاده از روش هانتر و اشمیت به ترکیب اندازه اثرها پرداخته شد .فرمول به کار برده شده در این روش
عبارتنداز ( :به نقل از هویت و کرامر.)1393،

همچنین در این پژوهش ،عالوه بر تعیین میزان اثربخ شی برنامههای آموز شی بر تفکر انتقادی ،وجود متغیر یا متغیرهای
تعدیلی که میتواند تأثیر گذار باشممند نیز با اسممتفاده از فرمولهای زیر مورد محاسممبه قرار گرفت .چنانچه حاصممل کسممر
𝑡𝑉 SEV/کمتر از  /75به دسمممت آید .میتوان نتیجه گرفت که متغیر یا متغیر های تعدیلی در اثر بخشمممی متغیر مورد
بررسی نقش تعیین کننده دارد (هافکات.)20042،
𝑉𝐸𝑆
𝑙𝑎𝑡𝑜𝑡𝑉

= 𝑙𝑎𝑢𝑑𝑖𝑠𝑒𝑟𝑉

∑ 𝑁𝑖 (𝑟𝑖 − 𝑟̅ )2
,
𝑖𝑁 ∑

= 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑡𝑉

(1 − 𝑟̅ 2 )2
,
̅−1
𝑁

= 𝑉𝐸𝑆

در مرحله پایانی برای سنجش سطح معناداری ترکیبی ،نمره  Zبا ستفاده از فورمولهای زیر محا سبه شد (عری ضی و
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𝑖𝑁 𝑖𝑟 ∑
𝑖𝑁 ∑

= ̅𝑟

فراهانی،1387،ص.)290

107

] [ DOI: 10.52547/erj.7.40.102

1. hewitt & kramer
2. Huffcutt
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∑ 𝑁𝑖 (𝑟𝑖 − 𝑟̅ )2
√ = 𝑟𝐷𝑆
𝑖𝑁 ∑

و

𝑟𝐷𝑆
𝑘√

= 𝑟𝑀𝐸𝑆

و

̅𝑟
=𝑧
𝑟𝑀𝐸𝑆

یافتهها

در این بخش با توجه به هدف پژوهش ،میزان اندازه اثر مداخالت آموزشی بر تفکر انتقادی ،میزان اندازه اثر مداخالت
آموزشی بر تفکر انتقادی دانش آموزان به تفکیک دوره تحصیلی و وجود یا عدم وجود متغیر یا متغیرهای تعدیلی در این
رابطه بررسی شده است .اطالعات توصیفی و یافتههای مربوط به پژوهشهای منتخب در فراتحلیل در جدول( )1ارائه شده
است.
در ادامه میزان اندازه اثر هر یک از پژوهشهای منتخب با متریک مشترک(  rکوهن) ،محاسبه و در جدول ( )2نشان داده
شده است .همچنین میانگین متریک مشترک(̅𝒓) ،واریانس خطای اندازهگیری نمونه ،واریانس کل ،حاصل تقسیم واریانس

شده است.
با توجه به نتایج ارائه شده در جدول( ،)2میزان تأثیر متغیر مستقل(مداخالت آموزشی) بر متغیر وابسته(تفکر انتقادی)،
 0/43بوده است که بر اساس جدول تفسیر اندازه اثر کوهن( ،)1988باالتر از متوسط ارزیابی میشود و این اثر در سطح
 p<0/01معنادار است .در ادامه برای تعیین اینکه اثر ترکیبی به دست آمده فقط حاصل دستکاری متغیر مستقل است یا
متغیرهای تعدیلی در این میان اثرگذار بودهاند ،تحلیل تعدیلی صورت گرفت که میتواند وجود یا عدم وجود متغیر واسطه
ای /تعدیلی را نشان دهد .در این پژوهش ،محاسبات انجام شده حاکی از وجود متغیرهای تعدیل کننده در تأثیر مداخلههای
آموزشی بر تفکر انتقادی بوده است (𝟔𝟔𝟎.) SEV/𝑽𝒕=/

شده است ،برای بررسی دقیقتر نتایج مداخالت در دورههای مختلﻒ ،این پژوهشها ،بر اساس دوره تحصیلی دانشآموزان
به سه گروه پژوهشهای انجام شده بر روی دانشآموزان دوره ابتدایی ،پژوهشهای انجام شده بر روی دانشآموزان دوره
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از آنجا که پژوهش های وارد شده در این فراتحلیل ،هر سه دوره تحصیلی(ابتدایی ،متوسطه اول و متوسطه دوم) را شامل
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خطای اندازهگیری بر واریانس کل(نتایج تحلیل تعدیلی) ،نمره ترکیبی  zو سطح معناداری ترکیبی در جدول ( )2گزارش
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متوسطه اول و پژوهشهای انجام شده بر روی دانشآموزان دوره متوسطه دوم تقسیم شدند و سپس فراتحلیلهای دیگری
بر روی این سه گروه به صورت مجزا انجام گردید که نتایج آن در جدول ( )3آورده شده است.
با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ،4اندازه اثر ترکیبی برای دوره ابتدایی  ،0/32برای دوره متوسطه اول 0/45و برای
دوره متوسطه دوم 0/61بوده است که بر اساس جدول تفسیر اندازه اثر کوهن( ،)1988برای دوره ابتدایی ،متوسط برای
دوره متوسطه اول ،باالتر از متوسط و برای دوره متوسطه دوم ،زیاد ارزیابی میشود .در هر سه دوره ابتدایی و متوسطه اول
و دوم ،در رابطه بین مداخلههای آموزشی و تفکر انتقادی ،متغیر یا متغیرهای تعدیل کنندهای وجود داشته است .متغیرهای
تعدیل کننده در دوره ابتدایی نسبت به دورههای متوسطه اول و دوم نقش بیشتری ایفا نموده است.
جدول .1اطالعات توصیفی پژوهشهای منتخب در فراتحلیل
متغیرمستقل
پژوهش

جامعه آماری

حجم
نمونه

ردیﻒ

پژوهشگران

دانش آموزان
دوره ابتدایی

357

آزمون مهارتهای
تفکر انتقادی
کالیفرنیا

t
مستقل

1

حنیفی و همکاران
()1391

برنامههای
آموزش خانواده

69

آزمون
مهارتهای تفکر
انتقادی کالیفرنیا

2

آق ارکاکلی و
همکاران(1390

کاربردهای
آموزشی فناوری
اطالعات

دانش آموزان
دختر سال اول
متوسطه دوم

3

مؤمنی و
همکاران()1393

استفاده از
الگوی کاوشگری

دانش آموزان
دختر پایه پنجم
ابتدایی

60

4

مهدی زاده و
همکارن()1391

استفاده از نقشه
های استداللی

دانش آموزان
پایه دوم
متوسطه اول

120

5

قاسم و
بلیاد()1396

به کارگیری
نقشه های معنایی

دانش آموزان
دختر متوسطه
دوم

123

تفکر انتقادی
پیتر هانی

6

کلهر
ومهران()1396

تفکر انتقادی
واتسون و گلیزر
تفکر انتقادی
واتسون و گلیزر

f

t
مستقل
f

t
مستقل

میزان آماره

سطح
معنیداری

2/285

0/006

0/812

18/846

0/..1

0/62

5/22

11/408

0/01

0/001

0/7

0/85

دختر پایه
سوم متوسطه
دوم

50

آزمون تفکر
انتقادی
کالیفرنیا(فرم ب)

f

9/05

0/004

0/83

روش آموزشی
افسانه زدایی علمی

دانش آموزان
متوسطه اول

60

آزمون تفکر
انتقادی
کالیفرنیا(فرم ب)

f

68/04

0/001

0/80

دانش آموزان
دختر مقطﻊ
متوسطه دوم

30

تفکر انتقادی
ریتکس

f

47/607

0/001

0/86

دانش آموزان
دوره ابتدایی

60

تفکر انتقادی
فاسیون

tمستقل

12/68

0/05

0/82

استراتژی نقشه
مفهومی

7

بدری گرگری و
قناعت پیشه()1394

8

اسماعیلی و
همکاران()1396

بازیهای رایانه-
ای

9

بالغت و
همکاران()1396

اجرای رویکرد
درس پژوهی
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12/29

0/001

0/86
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ابزار

آماره

پایایی
ابزار
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10

نیک پی و
همکاران()1396

آموزش
راهبردهای
یادگیری
خودتنظیمی

دانشآموزان
دختر پایه دوم
متوسطه دوم

56

11

طباطبایی و
موسوی()1390

برنامه فلسفه
برای کودکان

12

یارمحمدی
واصل()1396

تفکر انتقادی
ریتکس

f

دانشآموزان
پایه سوم تا
پنجم ابتدایی

34

تفکر انتقادی
انیس

f

آموزش شیوه
کاوشگری

دانشآموزان
پسر پایه هشتم

40

29/8

223/5

0/01

/001

0/73

0/87

آزمون تفکر
انتقادی
کالیفرنیا(فرم ب)

f

18/488

0/001

0/8

13

فتحی آذر و
همکاران()1393

آموزش فن
شش کاله تفکر
دوبونو

دانشآموزان
پسر مقطﻊ
متوسطه اول

55

آزمون تفکر
انتقادی
کالیفرنیا(فرم ب)

f

4/907

0/031

0/67

14

قدم پور()1395

آموزش برنامه
جرأت ورزی

دانشآموزان
ختر متوسطه
اول

44

تفکر انتقادی
ریتکس

f

19/98

0/001

15

قائدی
اصل()1393

روش تدریس
بارش مغزی

دانشآموزان
ششم ابتدایی

64

تفکر انتقادی
ریتکس

f

9/314

/003

0/62

0/84

جدول .2نتایج فراتحلیل اثر بخشی مداخلههای آموزشی بر تفکر انتقادی

-2

0/47

-3

0/56

-4

0/3

-5

0/74

-6

0/4

-7

0/73

-8

0/79

-9

0/73

-10

0/59

-11

0 /93

-12

0/57

-13

0/29

-14

0/57

-15

0/36

0 /008
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0/066

6/8

0/001
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rکوهن

̅r

𝑡𝑉

𝑡𝑉SEV/

P
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جدول .3نتایج فراتحلیل اثر بخشی مداخالت آموزشی بر تفکر انتقادی به تفکیک دوره تحصیلی
دوره تحصیلی

k

N

̅r

SEV

𝑡𝑉

𝑡𝑉SEV/

P

Z

ابتدایی

5

575

0/32

0/007

0/066

0/106

2/56

/01

متوسطه اول

5

319

0/45

0/01

0/031

0/32

5/7

/001

متوسطه دوم

5

328

0/61

0/006

0/02

0/3

5/92

/001

بحث و نتیجهگیری

پژوهشهایی که با استفاده از روش فراتحلیل انجام میشوند با یکپارچهسازی نتایج حاصل از پژوهشهای متعدد که بر روی
نمونههای مختلﻒ اجرا شدهاند ،دید جامﻊتری از میزان تأثیر متغیرهای مختلﻒ ارائه میدهند(طباطبایی و ودادهیر.)1389،
این رویکرد به دلیل به دست دادن نتیجهگیریهای مطمئنتر و عینیتر ،در برجسته کردن و نیز تعدیل شکافها و تنگناهای
موجود در پیشینه پژوهشی مورد مطالعه ،مؤثر و مفید است و بینش الزم را درباره رویکردهای جدید برای پژوهش در
اختیار پژوهشگر قرار میدهد .رویکرد فرا تحلیل کمک میکند تا برخی از چالشهای ناشی از وجود پاسخهای متعدد به

و متغیرهای میانجی را در مجموعه یافتههای پژوهشی ممکن میسازد .پژوهشهای فراتحلیل به حل تناقضها و تضادهای
آشکار یافتههای پژوهشی میپردازد و عالوه بر تبدیل یافتههای مطالعات مختلﻒ به یک مقیاس مشترک ،روابط بین
ویژگیها و یافتههای پژوهشی را از لحاظ آماری کشﻒ میکند(هومن.)1392،
فراتحلیل حاضر با کنار هم قراردادن نتایج  15پژوهش انجام شده در داخل کشور ،میزان اثر بخشی مداخلههای آموزشی
بر تفکر انتقادی را مورد بررسی قرار داده است .نتایج حاصل از این فراتحلیل بیانگر اثر بخشی باالتر از متوسط( )0/43این
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یک پرسش پژوهشی واحد مورد بررسی قرار گیرد .همچنین فراتحلیل تبیین ناهماهنگیها و نیز کشﻒ عوامل تعدیل کننده

مداخالت بوده است که این میزان در سطح  0/001معنادار است .همچنین بررسی میزان اثر جداگانه این مداخالت در سه
دوره ابتدایی ،متوسطه اول و متوسطه دوم ،بیانگر اثربخشی متوسط( ) 0/32این مداخالت برای دانشآموزان دوره ابتدایی

فرا تحلیلی که در داخل یا خارج از کشور در رابطه با این موضوع انجام شده باشد و بتوان نتایج حاصل از پژوهش حاضر را
با آن مقایسه کرد ،به دست نیامد .با این وجود میتوان گفت نتایج این پژوهش با نتایج فراتحلیل یو و همکاران( )2017و
111
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و اثر بخشی باالتر از متوسط( )0/45برای دوره متوسطه اول و اثر بخشی باال ( )0/61برای دوره متوسطه دوم بوده است.
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متیو و همکاران( )2018همسو میباشد .یو و همکاران( ،)2017فراتحلیل خود را بر روی  13پژوهش که اثربخشی نقشه-
برداری مفهومی بر تحول تفکر انتقادی را بررسی نموده بودند ،انجام دادند .نتایج این پژوهش بیانگر اثربخشی نقشهبرداری
مفهومی بر تحول تفکر انتقادی بود .متیو و همکاران( )2018نیز در پژوهش خود نشان دادند که با افزایش سن ،بهبودی
در توسعه تفکر انتقادی مشاهده میگردد .نتایج این پژوهش نشان میدهد که با باال رفتن سن دانش آموزان ،اثربخشی
مداخالت آموزشی بر تفکر انتقادی بیشتر میشود .این نتایج با نظریه رشد شناختی پیاژه سازگار میباشد .مطابق با نظریه
پیاژه ،کودکان از سنین یازده سالگی به بعد وارد مرحله عملیات صوری میشوند .در این مرحله تفکر انتزاعی برای کودک
میسر میشود و کودک می تواند فرضیه بسازد و آن را به صورت منطقی به آزمایش بگذارد .دانش آموزان در این مرحله،
ارزیابی استدالل خویش را به روش بزرگساالن آغاز میکنند و فکر دیگران را نقد میکنند(گالور و برونینگ .)1388،در
واقﻊ ایجاد تفکر انتزاعی از سن یازده سال به بعد و ایجاد توانایی نقد افکار خود و دیگران ،زمینه را برای اثربخشی مؤثرتر
مداخالت آموزشی بر تفکر انتقادی فراهم مینماید .همچنین پژوهش حاضر با استفاده از تحلیل تعدیلی به بررسی وجود یا
عدم وجود متغیرهای تعدیل کننده پرداخت .نتایج این تحلیل ها حاکی از وجود متغیرهای تعدیل کننده و اثرگذاری آنها بر

دوم بوده است.
بر اساس نتایج این پژوهش به مسؤالن و دست اندرکاران آموزش و پرورش توصیه میشود ،اجرای مداخالت آموزشی برای
ارتقاء تفکر انتقادی در دوره متوسطه اول و دوم به صورت جدی پیگیری شود .به عالقمندان این حوزه پیشنهاد میشود
در پژوهش های آتی ،متغیرهای تعدیلی در رابطه بین اثر بخشی مداخالت آموزشی و تفکر انتقادی را مورد بررسی قرار
دهند.

] [ DOI: 10.52547/erj.7.40.102
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Meta-analysis of the effectiveness of educational interventions on students'
critical thinking
Sirous Mahmoudi1, Hamid Reza Imanifar2, Saied Talebi3

Abstract
The aim of this study was to investigate the efficacy of educational interventions on
students' critical thinking and Comparison of this effect in elementary, junior and high
school students by using meta-analysis method based on the Hunter and Schmidt approach.
Fifteen studies which were accepted methodologically and conducted within the last 10
years in Iran were included in the meta-analysis. The checklist of meta-analysis with 1222
participants were used. The results indicated that the effect size of educational interventions
on students' critical thinking was 0/43. The effect size in elementary, junior and high school
students was 0/32, 0/45 and 0/61. Also, the results of modulatory analysis showed the
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efficacy of moderating variables in these interventions. Based on the results of the present
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meta-analysis, the effect of educational interventions on students' critical thinking
according to Cohen's table was above average. This effect rate was evaluated moderate in
elementary students, above average in junior high school students and high in secondary
school students. The effect of moderating variables in elementary school was higher than
the first and second secondary school.
Key words: critical thinking, Meta-analysis, Hunter and Schmidt approach
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