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 چكيده

ان انجـام شـده   پژوهش حاضر با هدف مقايسه ي تفكر انتقادي دانش آموزان ناشنوا و عـادي مـدارس متوسـطه در تهـر    
 130مقايسه اي بوده است و جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه دانـش آمـوزان ناشـنوا (    –است. روش اين پژوهش علي 

) مي باشد. جهت تعيين حجم نمونـه  15،12،9،6،4،2) هنرستان هاي شهر تهران بوده كه شامل مناطق (17521(عادي نفر) و 
نفر از دانش آموزان عادي بر مبنـاي جـدول مورگـان بـا اسـتفاده از نمونـه گيـري         376دانش آموزان ناشنوا و  نفر 130كليه 

ابـزار پـژوهش شـامل پرسشـنامه ي اسـتاندارد ريكـتس بـوده اسـت، پـس از اسـتخراج نتـايج            تصادفي ساده انتخاب گرديد. 
ايسه دانش آموزان ناشنوا وعادي  براي يافتن مقمستقل  tزمون محاسبات آماري آ SPSSها، با استفاده از نرم افزار پرسشنامه

 درصـد   1/45دانـش آمـوز) دانـش آمـوزان پسـر و       278(درصـد   54//9هاي توصيفي بيـانگر آن اسـت كـه     يافتهانجام شد. 
بيانگر آن است كه خالقيت، و تعهـد بـه عنـوان دو     tدانش آموز) بوده اند.  نتايج حاصل از آزمون  228(دختر دانش آموز 

 نتقادي در بين دانش آموزان ناشنوا وعـادي داراي تفـاوت نمـي باشـد ولـي باليـدگي بـه عنـوان يكـي از          مولفه از تفكرات ا
 آن برابر با tمولفه هاي تفكرات انتقادي در بين دانش آموزان عادي و ناشنوا داراي تفاوت معنادار مي باشد كه نمرة آزمون 

مينان مي توان گفت كه تفاوت بين دانش آمـوزان عـادي و   درصد اط 95بوده است يعني با  019/0و سطح معني داري 34/2
 07/0و سـطح معنـي داري    =t 77/1با نمرة آزمون  مجموع تفكر انتقاديمعنادار مي باشد. همچنين  باليدگيناشنوا از لحاظ 

 .نتيجه گيري مي شود كه در بين دانش آموزان عادي و ناشنوا از لحاظ تفكر انتقادي تفاوت ناچيزي وجود دارد
 .تفكر انتقادي، دانش آموز ناشنوا، خالقيت، تعهد، باليدگي واژگان كليدي:

 
 مقدمه

گيري از ادراكات، مفاهيم، نمادها و تصـاوير   تفكر فعاليتي است ذهني ، شكلي است از پردازش اطالعات شناختي، بهره
يرونـي اشـاره داشـت. در روان شناسـي     گيري، و ارائه واقعيت ب ذهني. كه از اهداف تفكر مي توان به حل مشكالت، تصميم

عناصر عمده تفكر عبارتند از تصورات ذهني، تميز، وحدت دادن، تجريد يا انتزاع، تعميم، زبان عناصر عمده تفكر از لحاظ 
شود كه امري به ياد فرد آمده باشد يـا خيـالي كـه از     منطقي تصورات و تصديقات بديهي است. پس تفكر زماني حاصل مي

                                                      
 .دانشگاه آزاد اسالمي ،رودهن،ايران، واحد رودهن، دانشكده علوم تربيتي و مشاورهمديريت آموزشي،  كارشناسي ارشد   1
 (نويسنده مسئول) .دانشگاه آزاد اسالمي ،رودهن،ايران، واحد رودهن، دانشكده علوم تربيتي و مشاورهمديريت آموزشي، دانشيار   2
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و درصدد حل آن برآيد يا به عبارتي  مواجه شودنبوده در ذهن او خطور كند و يا فرد با مساله يا مشكل جديدي پيش معلوم 
 ). 1380گيرد كه مساله يا مشكل خاصي مطرح شود (شعباني ،  تفكر زماني صورت مي

گـردد و   موضوعات ميتفكر انتقادي فرايندي ذهني است كه منتج به قضاوت و تصميم گيري در مورد عقايد، اعمال و 
هاي مختلف يك پديده يا مساله يا چند پديده را در نظر بگيرد و مبني بر داليل معتبر در مـورد   سازد كه جنبه فرد را قادر مي

تفكر انتقادي مستلزم داشتن تفكر انتزاعي، دانش قبلـي مـورد نيـاز و توانـايي تفكـر در       ).1383 مايرز،( ها قضاوت نمايد آن
هـاي ممكـن    ر است. تفكر انتقادي راهبردي شـناختي كـه فـرد را از طريـق بـازبيني و آزمـون مـداوم راه حـل        حيطه مورد نظ
گيرد. اين امر مهم است  كند. تفكر انتقادي يك فرايند است يك نتيجه و پرسش از اصول موضوعه را در بر مي راهنمايي مي

) ديـوئي اعتقـاد دارد، تفكـر انتقـادي، تفكـر فعـال،       1382آموز زمينه تدريس مسائل را درك كند (شريعتمداري،  كه دانش
كننـد و نتـايج    هايي كه از آن حمايـت مـي   مستمر و با دقت در مورد يك عقيده يا فرضيه گرفته شده از دانش در پرتو زمينه

نوشـتن   در مورد واقعيت هاي مربوط به اهميت تفكر و آموزش مهارتهـاي تفكـر انتقـادي و   .شوند  بعدي كه بدان منتهي مي
توان گفت كه يكي از اهداف اساسي تعليم و تربيت، پرورش تفكر و انسان متفكـر اسـت. صـاحبنظران تعلـيم و      تحليلي، مي

هاي تفكر در محافل آموزشي پديده  اند. در واقع عالقه به توسعه توانايي هاي متنوعي در اين زمينه ارائه نموده تربيت، ديدگاه
اي بس عميق دارد، به عبارتي برخي عصر طاليي يونان را سرآغاز  ريشه در تاريخ و پيشينهجديدي نيست، بلكه اين موضوع 

دهند. در طول تاريخ بسياري از سياستمداران، مربيان  اند و منشأ آن را به آكادمي افالطون نسبت مي اين اشتياق مطرح نموده
 .)1383 مايرز،اند ( و فالسفه نگران هنر و علم تفكر دقيق بوده

تـوان يكـي از اهـداف اساسـي نظـام تعلـيم و تربيـت در سـطح جهـاني انگاشـت كـه جـزء              جاد تفكـر انتقـادي را مـي   اي
ناپذير هر نظام آموزشي است. زيرا در فرايند آموزش بايد ضمن تقويت روحية انتقادپذيري در معلمان، روحية انتقاد  جدايي

د. اما عوامل بسياري بـر عـدم رشـد تفكـرات انتقـادي در نظـام       كردن و زمينة بررسي و تحقيق را در شاگردان به وجود آور
هاي متعددي بيانگر آن هستند كه وضعيت جسمي يكي از عامل هاي مـوثر  آموزشي ما وجود دارد. كه در اين ميان پژوهش

..) متفـاوت اسـت   بر آن است و اين تفكر انتقادي در بين افراد با وضعيت نرمال و غيرنرمال (ناشنوا، نابينا، معلـول جسـمي و.  
   ).1376(سعيدي، 

 يكي از عوامل مهـم و تعيـين كننـده در كسـب جايگـاه بايسـته و شايسـته يـك ملـت، تربيـت منـابع انسـاني فرهيختـه و              

3F) و پـاول 2F1)1991 انـيس نهادينه سازي نظام بالتده اي از انديشه ورزي و تفكر در مراكز و نهادهاي آموزشي تربيتي اسـت.  

2 )
 رند كه يكي از اهداف اساسي تعليم و تربيت بايد تربيت انسـان هـاي متفكـر باشـد. و معتقدنـد كـه تربيـت        ) براين باو1989

انسان هاي صاحب انديشه و ذهن كاوشگر بايد نخستين هدف و محصول نهايي تعليم و تربيت باشد (به نقل از رضويان شاد 
بينش علمي و انديشه هاي آزاد، خالق و نقاد اسـت. در ايـن    ). نتيجه چنين تربيتي در مدارس، ايجاد1389و سلطان القرايي، 

راستا، يكي از توانايي هاي ارزنده اي كه دانش آموزان بايد در مدارس كسب كنند اين اسـت كـه شـنيده هـا، خوانـده هـا،       
تصميم هاي منطقي  انديشه ها، و اعتقادهاي مختلفي را كه در زندگي با آنها روبه رو مي شوند ارزشيابي كنند و درباره آنها

). توجه به اينكه تفكر انتقادي به امري مهـم  1388تفكر نقادانه) نام دارد (سيف، ( 1انتقاديبگيرند. اين توانايي ارزنده، تفكر 

                                                      
1. Ennis 
2.Paul 
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4Fدر فرايند آموزش تبديل شده، ايجاد فهمي بنيادي و مشترك از معاني مختلف ايـن تفكـر الزم اسـت (پـورتر و همكـارن     

1 ،
ون تعاريف متعددي از تفكر انتقادي شده، اما در اينكـه تفكـر انتقـادي چيسـت، اتفـاق نظـر وجـود نـدارد         ). البته تاكن2005

5F(كندي و همكاران

). بسياري از نويسندگان و صاحبنظران ايـن حـوزه، تفكـر انتقـادي را نـوعي مهـارت شـناختي و        1991، 2
6F؛ في1989توانايي حل مسئله ميدانند (پاول، 

3 ،1997.(  
 انسـان  ديگـر  عبارت به. است تفكر نيروي از برخورداري و خود رفتار از آگاهي انسان اساسي هاي يويژگ از يكي

شريعتمداري، (كند  استفاده خود تفكر نيروي از متفاوت امور و مسائل با برخورد در و باشد خود آگاه رفتار از تواند مي
 چنـين  منشـاء  و نيست جديد اي پديده آموزشي محافل در انتقادي تفكر هاي تواناييه ي توسع به عالقه چه اگر). 1379

 تا سازدمي ممكن فرد براي را كار اين انتقادي تفكر كه آنجا از ).1383 مايرز،( گرددبرمي فالطون ا مكتب به اي عالقه

 هـدفش  بـه  و كند مي احاطه را وي، روزه همه كه كند جستجو اطالعاتي و حوادث ريختگي هم به ميان در را حقيقت

7Fجانسون( يابد دست است، ممكن درك ترين كامل به رسيدن كه

).در صـورتي كـه بخـواهيم بـر دانـش آمـوزان       2002، 4
ها بين دانش آموزان بر حسب ويژگي هاي مختلف از جملـه ناشـنوايان و شـنوايان    تمركز نماييم به نظر مي رسد اين ويژگي

 متفاوت باشد. 
اف در اطالعات، عناصر گـم شـده، چيزهـاي نـاجور، حـدس زدن و      خالقيت فرايند حس كردن مشكالت، مسائل، شك

فرضيه سازي دوباره، آزمودن اين نواقض و ارزيابي، ازمودن اين حدس ها و فرضيه ها، تجديد نظر كردن و دوباره ازمـودن  
اتومبيـل،  ). خالقيت و نوآورى محـرك اصـلى تمـدن هاسـت. تلفـن،      1987آنها و باالخره انتقال نتايج آنها است (تورنس، 

هواپيما، راديو، تلويزيون، رايانه، اتوماتيك، الكترونيك، قدرت اتمى و مسافرت هاى فضايى و خلق ادبيات و انواع هنرها و 
... نقاط عطفى از اختراعات و اكتشافات و نمودى ارزشمند از تفكر و ذهن خـالق بشـر اسـت. بنـابراين، بـراى پيشـرفت در       

خالقيتى كـه در ضـمير همـه مـا نهفتـه و در       ;وم، نيازمند تفكرى خالق و نوآور مى باشيمصنعت، اقتصاد، سياست و همه عل
خالقيت مهارتى است كه مى تواند اطالعات پراكنده را به هـم پيونـد دهـد،    «نحوه زندگى ما تأثير دارد .ويليامز مى نويسد: 

اطالعـات جديـد بـراى ايجـاد پاسـخ هـاى        عوامل جديد اطالعاتى را در شكل تازه اى تركيب كند و تجارب گذشته را بـا 
 ).1374(مرعشي ، » منحصر به فرد و غيرمتعارف مرتبط سازد.

كننده خوبي براي تمايل بـه   بيني رفتار و پيش بيني عنوان عامل مهمي براي درك، فهم و پيش به اخيرا نگرش كلّي تعهد 
د رضايت، دو طرز (نگرش) نزديك به هم هستند كـه بـر   باقي ماندن در همه امورات آورده شده است. تعهد و پايبندي مانن

تواند پيامدهاي مثبت و متعددي داشـته  گذارند. همچنين تعهد و پايبندي ميجايي و غيبت اثر ميرفتارهاي مهمي مانند جابه
هاي اساسي هاي مديريت و آموزشي و تربيت است. اين انديشه، يكي از ارزشباشد.انديشه تعهد، موضوعي اصلي در نوشته

شوند. اغلـب مـديران اعتقـاد دارنـد     است؛ كه سازماندهي بر آن متّكي است و كاركنان بر اساس مالك تعهد، ارزشيابي مي
 ).1386كه اين تعهد، براي اثربخشي سازماني ضرورتي تام دارد. (صادقي فر،

                                                      
1. Porter et al 
2. Kennedy et al 
3. Phye 
4. Johnson 
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كند. اولـين معنـاي    را براي فرد ايجاد مي اي پيچيده است كه نوع ارتباط، زندگي روزمره و فرهنگ متفاوتي ناشنوايي پديده
ناشنوايي نداشتن قوة شنوايي است. ناشنوا يعني فردي كه بنا به داليل مختلف قدرت شنيدن صـداها را نـدارد. امـا ناشـنوايي     

آورد.  هـاي متفـاوتي در زنـدگي شـخص پديـد مـي       تر از اين تعريف فيزيكي و جسمي است. ناشنوايي تجربـه  بسيار گسترده
و ساالن، مسائل شغلي، مسائل تحصيلي و آموزشـي و... ايـن    سن  هايي در زمينة رابطه با والدين و خانواده، رابطه با همهتجرب

دهد. ناشـنوايان بـه خـاطر اسـتفاده از زبـان اشـارة        هاي مشترك در ميان ناشنوايان به آنها هويت گروهي مشخصي مي تجربه
كنند (فلينگر  شوند و با يكديگر احساس همبستگي مي يگر افراد جامعه متمايز ميمشترك در برقراري ارتباط با يكديگر از د

8Fو همكاران

1 ،2012( . 
هـاي  هاي داخلي و خارجي موجود، اين نتيجه بر محقق هويدا گرديد كه با وجود پـژوهش با تفحص و بررسي پژوهش

ژوهشي به تفاوت ناشنوايان و شنوايان در خصوص صورت گرفتة وافري پيرامون تفكر انتقادي و ناشنوايان، تاكنون معدود پ
هايي كه به موضوع و متغيرهاي پـژوهش حاضـر   ها، پژوهشتفكر انتقادي انجام گرديده است. بنابراين در ميان اين پژوهش

 ند:شوارتباط نزديكتري داشتند در اين بخش از پژوهش به اجمال معرفي مي
سي روش حل مسـئله بـه صـورت كـار گروهـي بـر روي تفكـر انتقـادي و         ) در رساله دكتري خود به برر1378شعباني (

پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي پرداخت و تـأثير روش حـل مسـئله بـر سـه مهـارت تفكـر انتقـادي يعنـي          
اي تفكـر  مقايسه، تشخيص و قضاوت را مورد بررسي قرار داد. نتايج تحقيق نشانگر تاثير مثبت روش حل مسـئله بـر مهارتهـ   

انتقادي بود و در مجموع نمرات گروه آزمايش با گروه كنتـرل داري اخـتالف معنـي داري بـود و گـروه آزمـايش نمـرات        
) نيز در رساله دكتري به بررسي روش حل مسئله بر روش تفكر منطقي پرداخـت و  1379باالتري را كسب كردند. كاظمي (

) 1389اكرم احمدزاده ( مان در پرورش تفكر منطقي كارآمدتر است.نتيجه گرفت كه روش حل مسئله از روش معمولي معل
شـهر   6پسـرمقطع متوسـطه منطقـه    بررسي عوامل موثر بر تفكر انتقادي در نزد دانش آمـوزان دختـر و   «در پژوهشي با عنوان 

خته است. نتايج ايـن  شهر تهران پردا 6به بررسي تفكر انتقادي در نزد دانش آموزان دختر و پسرمقطع متوسطه منطقه » تهران
تفكر انتقادي در نزد دانش آموزان دختر و پسر برابر است. بين ميزان تفكر انتقادي دانش آمـوزان بـر    كه:پژوهش نشان داد 

تفاوت وجود دارد. دانش آموزان رشته هاي علوم رياضي در مقايسه با دانش آموزان رشته هاي علـوم انسـاني از    حسب سن
9Fتفكر انتقادي باالتري برخوردار نيسـتند. لـوئز  

آمـوز ناشـنوا و مهـارت     دانـش  464)، درك خوانـدن  2006و همكـارانش (  2
سـاله نتـايج نشـان داد كـه نمـره درك        6-20آموز ناشـنواي  مورد ارزيابي قرار دادند،  دانش  504تشخيص كلمات  را در 

خواندن دانش آموزان ناشنوا، معادل با كودكان شـنوا در سـطوح اوليـه ابتـدايي اسـت. همچنـين نمـره شـناخت كلمـات در          
هم كودكان ناشنوا تقريباً معادل با كودكان شنواست. هرچند به نظر مي رسد كه مهارت درك خواندن و شناخت كلمات با 

مرتبطند اما اين ارتباط به تنهايي توجيه كننده مشكل درك خواندن كودكان ناشنوا نيست و عوامل ديگري براي توجيه اين 
10Fمولن و مولن ضعف وجود دارد.

التحصيل پرداختند؛ نتايج تحقيـق   به بررسي تفكّر انتقادي در پرستاران فارغ 2009در سال  3
كننـد و   اي رفتـار مـي   در برخورد با مسائل مراقبتي و درماني بيماران به صـورت كليشـه  ايشان حاكي از اين بود كه پرستاران 

 .نمايند؛ انتقادي كليد حلّ مسأله است اند، اقدام به حل مشكل بيماران مي طبق آنچه كه در گذشته آموخته

                                                      
1. Fellinger et al 
2. Loes 
3. Mullen  and Mullen 

http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/141818
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/141818
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/517407
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/517407


 دوره دوم متوسطه شهر تهران بررسي مقايسه اي تفكر انتقادي دانش آموزان ناشنوا و عادي          1395بهار 

127 

وه افراد ناشنوا و عـادي بـه ايـن    )، در تحقيق خود از طريق مقايسه رسم تصاوير دو گر11F1)2014 كازياو -ليو و ايزل و يوزيپو 
نتيجه رسيدند كه تصاوير دو گروه به طور معناداري متفاوت است ، بخصوص در ميان تصاوير ناشـنوايان، عالئـم اضـطراب    

زبـان و تئـوري   «) تحـت عنـوان  2015(2 هـافمن در پژوهشي كه توسط شيك ديويلر، ديـويلر و   شود.اجتماعي زياد ديده مي
كودك شنواي آمريكـايي انجـام دادنـد بـه ايـن       22كودك ناشنواي و  22و بر روي » ن شنوا و ناشنوا كودكا ذهني: مطالعه

درصد از كودكان ناشنوا موفق به پاسخگويي صحيح تكاليف مربوطه شدند ولي اين وضـعيت در   54نتيجه رسيدند كه فقط 
 درصد بوده است.68بين كودكان شنوا 

 بيان مسئله
اسـت  » راه درسـت فكـر كـردن   «ورد بررسي اساسي است تفكر انتقادي اسـت كـه بـه معنـاي     چه در اين پژوهش م آن  

). تفكر انتقادي به معناي تفكري است مستدل، منظم، هدفمند، اثرگذار، منطقـي و مبتنـي بـر پيامـد كـه بـه       2009،  3(ليوتك
)، تفكر انتقـادي  2005، 4سميلترز(پردازد  ميروش علمي به بررسي و تجزيه و تحليل تمامي اطالعات و نظرات در دسترس 

به اين معني كه فرد بـا تفكـر انتقـادي     .را داراي خالقيت، باليدگي (بلوغ شناختي)، و كمال و تعهد (درگيري ذهني) ميباشد
داراي درگيري ذهني و ذهنيت مساله محوري است. اين ذهنيت نه بر مبناي نقض ذهني بلكه داراي كمال و بلوغ فكري فرد 

ر آن خالقيت در درك پيچيدگي اين مسائل ديده مي شود.در واقع چنانچه به مساله و مشكالت آموزشي و عـدم  است. و د
تفكرات انتقادي در نظام آموزشي ما پرداخته شود. مي توان گفت رشد و پرورش مهارتهاي فكري دانـش آمـوزان هميشـه    

د گرفته است زيرا، برون داد اطالعات جامعـه، از توانـايي   مساله پيچيده اي در آموزش بوده، اما امروزه حالت بحراني به خو
تفكر انتقادي افراد درباره اين اطالعات فراتر رفته است. به نحوي كه در سال هاي اخير، متخصصان امور تربيتي به شدت از 

 ).  1383لي، ناتواني دانش آموزان و دانشجويان در امر تفكر انتقادي ابراز نگراني كرده اند (بابا محمدي و خلي
گردد  فرايندي ذهني است كه منتج به قضاوت و تصميم گيري در مورد عقايد، اعمال و موضوعات مي 5تفكر انتقادي  

هاي مختلف يك پديده يا مساله يا چند پديده را در نظـر بگيـرد و مبنـي بـر داليـل معتبـر در        سازد كه جنبه و فرد را قادر مي
تفكر انتقادي يك فرايند است يك نتيجه و پرسـش از اصـول موضـوعه را در بـر     ).1383 ،مايرز( ها قضاوت نمايد مورد آن

 ) 1382آموز زمينه تدريس مسائل را درك كند (شريعتمداري،  گيرد. اين امر مهم است كه دانش مي
فرايند حس كردن مشكالت، مسائل، شكاف در اطالعات، عناصر گم شده، چيزهـاي نـاجور، حـدس زدن و     6خالقيت

رضيه سازي دوباره، آزمودن اين نواقض و ارزيابي، ازمودن اين حدس ها و فرضيه ها، تجديد نظر كردن و دوباره ازمـودن  ف
 ).1987آنها و باالخره انتقال نتايج آنها است (تورنس، 

 به عنوان چارچوب ارجاعي و هدفمند هويت است كه رفتارهـا و بازخوردهـا در درون ايـن چـارچوب ارزيـابي،      7تعهد
 انتخـاب  يادگيرنده سطح، اين در كنترل و تنظيم مي شوند. تعهد باالترين مرحله تحول از تفكر انتقادي محسوب مي شود.

. مـي بينـد   ملـزم  ديگـران  بـه  پاسـخ گـويي   بـه  را خـود  و مي كنـد  احساس نياز صورت به ،ديگران از گرفتن كم بدون را

                                                      
 
1. Lev-Wiesel, R. and Yosipov-Kaziav 2. Schick, De viler, De viler & Hoffman 
3. Lyutykh 4. Smeltzer 5. critical thinking 6. creativity 
7. commitment    
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 شـيوة  بـه  يـادگيري  و آمـوزش  فراينـد  در توانـد مـي  كـه  يابـد مـي  تدس تهايي مهار به انتقادي، تفكر به مجهز يادگيرندة

 ).2003(برزونسكي، كند  ارزشيابي و قضاوت،تصميم گيري صحيحي
12Fكمال)(باليدگي 

. كمال، داشتن است هر آنچه را كه "فعليت و هستي محض و نداشتن قوه و استعداد"عبارت است از:  1
ء و يا صفت يا اوصـافي   ي نهايي و عالي هر شي ي پايان و مرحله كمال، نقطهء ممكن و اليق باشد. به سخن ديگر،  براي شي

ء اقتضاي واجد شدن آنها را دارد و امور ديگر در حدي كه براي رسيدن به كمال حقيقي آن مفيد  است كه فعليت اخير شي
 خواهند بود.  "مقدمة الكمال"و  "كمال مقدمي"باشد، 

13Fدانش آموزان ناشنوا

آميـز اطالعـات    شود كه اختالل شنواييش از رونـد پـردازش موفقيـت     آموزي گفته مي: به دانش  2
 ).2011كند (افروز،  آيد، جلوگيري مي كالمي كه از طريق شنيدن (چه با سمعك و چه بدون سمعك) به دست مي

تـرين هـدف تعلـيم و    اگرچه تفكر انتقادي قدمتي به اندازه تاريخ انديشه بشري دارد و در سال هاي اخير بـه عنـوان مهم  
از جملـه اصـلي تـرين اسـتاندارد هـاي       اهـداف بلكـه  تربيت به شمار رفته است، اما امروزه نه تنها به عنوان يكي از مهمترين 

14Fآموزشي در دنيا محسوب مي گردد (هال

). برخـورداري از تفكـر انتقـادي    1392، به نقل از علـي پـور و همكـاران،    2008، 3
باطات، مدرسه و كار، مسئوليت هاي بيشتري را بـر عهـده گرفتـه، بـا افـراد مختلـف همكـاري        باعث مي شود كه فرد در ارت

). از اين رو، تفكر انتقادي مهارتي موثر و مفيد مي باشـد  1392رامبد و همكاران، (نمايد نموده و تصميمات بهتري را اتخاذ 
در توسـعه هـر جامعـه داشـته باشـد (خراسـاني و       كه با ارزيابي شرايط و وضعيت هاي جديد اجتماعي مي تواند نقشي مثبت 

 ).11388اكبري فريماني، 
مقايسه اي تفكر انتقادي دانش آموزان ناشنوا و عادي دوره دوم متوسطه شهر تهران مي باشد  پژوهش بررسيهدف كلي 

ن ناشـنوا و عـادي   مقايسه اي خالقيت (به عنوان يكي از مولفه هاي تفكر انتقادي) دانش آموزا بررسيآن  جزئي و اهداف
دوره دوم متوسطه شهر تهران، بررسي مقايسه اي تعهد (به عنوان يكي از مولفه هاي تفكر انتقادي) دانـش آمـوزان ناشـنوا و    

مقايسه اي باليدگي (به عنوان يكي از مولفه هاي تفكر انتقادي) دانش آموزان  و بررسيعادي دوره دوم متوسطه شهر تهران 
 وم متوسطه شهر تهرانناشنوا و عادي دوره د

 سوال اصلي 
 چه تفاوتي در مقايسه دانش آموزان ناشنوا و عادي از لحاظ تفكر انتقادي وجود دارد؟ 

 سوال هاي فرعي
 چه تفاوتي در بين دانش آموزان عادي و ناشنوا از لحاظ خالقيت وجود دارد؟  -
 ارد؟ چه تفاوتي در بين دانش آموزان عادي و ناشنوا از لحاظ تعهد وجود د -
 چه تفاوتي در بين دانش آموزان عادي و ناشنوا از لحاظ باليدگي وجود دارد؟ -

 
 

                                                      
1. maturity 
2. Deaf Students 
3. Hall 
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   روش
با توجه به ماهيت پژوهش حاضر كه بررسي مقايسه اي تفكر انتقادي دانـش آمـوزان ناشـنوا و عـادي مـدارس متوسـطه       

 مقايسه اي محسوب مي گردد.-است، مطالعه حاضر يك تحقيق علي
 جامعه ، نمونه و روش نمونه گيري

كـه كليـه دانـش     گانـه شـهر تهـران هسـتند.     19اين پژوهش كليه دانش آموزان ناشنوا و عادي در مناطق  آماري جامعة
هـاي   بوده است و دانش آمـوزان هنرسـتان   1394-95نفر در سال تحصيلي  130آموزان  ناشنواي هنرستان هاي شهر تهران، 

هاي شهر  نفر بوده اند. چنانچه ذكر گرديد كليه دانش آموزان ناشنواي هنرستان 17521،   1394-95 معمولي نيز مطابق آمار
) شـهر  15،12،9،6،4،2بوده اند كـه ايـن هنرسـتان هـا در منـاطق (      1394-95نفر در سال تحصيلي  130ناشنوا  تهران آموزان

ان ها نيز جهت انتخاب نمونـه هـا انتخـاب شـده انـد، در      تهران واقع شده اند. لذا از همين مناطق دانش آموزان عادي هنرست
ها در شهر تهران نمونه گيري انجام نمي شـود و همـه ي افـراد جامعـه مـورد       مورد دانش آموزان ناشنوا بدليل تعداد كم آن

تهـران   مطالعه قرار خواهند گرفت. به عبارتي تمام شماري مي شود. و در مورد دانش آموزان عادي در هنرستان هـاي شـهر  
 كـه   بـا توجـه بـه ايـن    اسـت.   1394-95نفـر در سـال تحصـيلي     17521بايد اشاره داشت كه تعداد كل ايـن دانـش آمـوزان    

) وجود دارند و هنرستاني مي باشند، نمونـه مـورد نيـاز دانـش آمـوزان      15،12،9،6،4،2دانش آموزان ناشنوا فقط در مناطق (
نفـر بدسـت    376است كه با استفاده از جدول مورگان نمونه بدست آمـده   عادي از هنرستان هاي همين مناطق انتخاب شده

15Fگيري غيراحتماليِ اتفاقينمونهآمده است. كه با استفاده از نمونه گيري 

الزم بـه  نفر از آنها انتخـاب شـدند.   63از هر منطقه  1
صـيل اشـتغال دارنـد. لـذا در     توضيح است كه هر دو جامعه آماري پژوهش در دوره دوم متوسـطه و در هنرسـتان هـا بـه تح    

 نفر براي نمونه در مجموع انتخاب گرديد. و در بين آنها پرسشنامه توزيع گرديد. 506مجموع 
 ابزار پژوهش 

سوال بسته پاسخ پنج گزينه اي بر اساس  33ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد تفكر انتقادي است كه مشتمل بر 
 . مقياس ليكرت تهيه شده است

 
 ها فتهيا

 چه تفاوتي در بين دانش آموزان عادي و ناشنوا از لحاظ خالقيت وجود دارد؟ 
و در دانـش    4/4و انحـراف معيـار    5/41دانش آمـوزان عـادي    نمرة بيان شده است ميانگين جدول يك در طور همان

و سـطح معنـي داري    =t  577/0ن بوده است كه با توجه به نمـرة آزمـو   6/5و انحراف معيار  9/41آموزان ناشنوا با ميانگين 
نتيجه گيري مي شود كه در بين دانش آموزان عادي و ناشنوا از لحاظ خالقيت تفاوت معني داري وجود ندارد. و هيچ  54/0

 تفاوتي در بين اين دو طيف دانش آموز مشهود نيست. يعني خالقيت بي ارتباط با شنوايي فرد است.

                                                      
1 - Accidental Sampling 
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 tان عادي و ناشنوا از لحاظ خالقيت بر اساس آزمون دانش آموزمقايسه  : 1 شماره جدول

 
 هد وجود دارد؟چه تفاوتي در بين دانش آموزان عادي و ناشنوا از لحاظ تع

 3/44در بين دانش آموزان عادي بـا   تعهد آيد، ميانگين نمرة مي بر نمرات در جدول دو  ميانگين مقادير از كه چه آن
داشته است كه با توجه  06/7و انحراف معيار  1/45بوده است و در دانش آموزان ناشنوا ميانگين تعهد  02/9و انحراف معيار 
نتيجه گيري مي شود كه در بين دانش آموزان عادي و ناشنوا از لحـاظ   297/0سطح معني داري  و =t 04/1به نمرة آزمون  

 تعهد تفاوت معني داري وجود ندارد. 
 tدانش آموزان عادي و ناشنوا از لحاظ تعهد بر اساس آزمون مقايسه  : 2 شماره جدول

 
 چه تفاوتي در بين دانش آموزان عادي و ناشنوا از لحاظ باليدگي وجود دارد؟

معيـار   و انحراف 2/32باليدگي در دانش آموزان عادي داراي  نمرة شود ميانگين مي مشاهده جدول سه در طور همان
و سطح  =t -34/2بوده اند. كه با توجه به نمرة آزمون   24/4و انحراف معيار  3/33، و دانش آموزان ناشنوا با ميانگين  25/4

درصـد اطمينـان    95، نتيجه گيري مي شود كه در بين دانش آموزان عادي و ناشنوا تفاوت معني داري بـا   019/0معني داري
به اين سوال بايد گفت كه تفاوت معناداري در خصوص باليدگي در بين دانش آموزان عادي وجود دارد. بنابراين در پاسخ 

 و ناشنوا وجود دارد كه اين باليدگي در بين دانش آموزان عادي بيشتر و باالتر از دانش آموزان ناشنوا است.
 t دانش آموزان عادي و ناشنوا از لحاظ باليدگي بر اساس آزمونمقايسه  : 3شماره  جدول

t 

Sig  سطح
معني 
 داري

 درجه
آزادي 

df 

 انحراف
 معيار

 نمونه تعداد ميانگين

577/0 546/0 504 
 دانش آموزان  عادي 376 5/41 43/4

 دانش آموزان ناشنوا 130 9/41 66/5

t 
Sig  سطح
 معني داري

 درجه
 dfآزادي 

 انحراف
 معيار

 نمونه تعداد ميانگين

04/1 297/0 504 
عادي دانش آموزان  376 3/44 02/9  

موزان ناشنوادانش آ 130 1/45 06/7  

t 
Sig  سطح
 معني داري

 درجه
آزادي 

df 

 نمونه تعداد ميانگين معيار انحراف

34/2 019/0 504 
عادي دانش آموزان 376 2/33 25/4  

 دانش آموزان ناشنوا 130 5/31 24/4
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پژوهش: چه تفاوتي در مقايسه دانش آموزان ناشنوا و عادي از لحاظ تفكر انتقـادي وجـود    اصليسوال 
 دارد؟

در بين دانـش آمـوزان    نمرات در جدول چهار تبين گرديده است، ميانگين نمرة تفكر انتقادي ميانگين مقادير از كه چه آن
و انحـراف معيـار    7/119بوده است و در دانش آموزان ناشنوا ميـانگين تفكـر انتقـادي     41/11و انحراف معيار  3/120عادي 
نتيجه گيري مي شـود كـه در بـين دانـش      07/0و سطح معني داري  =t 77/1داشته است كه با توجه به نمرة آزمون   89/11

 95و  99آموزان عادي و ناشنوا از لحاظ تفكر انتقادي تفاوت معني داري نـاچيزي وجـود دارد. كـه ايـن تفـاوت در سـطح       
معنادار ببينيم. ولي درصد بيان نماييم مي توانيم آن را  90درصد اطمينان معنادار نشده است ولي در صورتي با سطح اطمينان 

مقدار اين تفاوت ناچيز است. و اين مقدار ناچيز تفكر انتقادي در بين دانش آموزان عادي بيشتر است. لذا بايد گفـت تفكـر   
انتقادي ويژه افراد نرمال شنوايي نيست و اين افراد ناشنوا نيز داراي تفكر انتقادي شايد همسان با دانش آموزان عادي نباشد، 

 ميزان بسيار قابل مالحظه است. ولي اين 
 tبر اساس آزمون  تفكر انتقاديدانش آموزان عادي و ناشنوا از لحاظ مقايسه  : 4 شماره جدول

 
 گيري نتيجهبحث و 

تفكري كه هدفمند و مستدل است. تفكر انتقادي نـوعي تفكـر اسـت كـه در حـل      «) تفكر انتقادي 1998از نظر هالپرن (
علـي رغـم ايـن گـرايش كلـي،در سـالهاي اخيـر تأكيـد         »..مساله ، تفسير ،محاسبه احتماالت و تصـميم گيـري دخيـل اسـت    

) مربيـان و صـاحب نظـران    1998باشد (هالپرن،  فراگيران و تاكيد بر مدلهاي تفكر انتقادي مي روانشناسان بر اهميت گرايش
شناسـي محـور و    ) اهداف آموزشـي را در حيطـه شـناختي بـر اسـاس رويكـرد روان      1956تعليم و تربيت مانند بنيامين بلوم (

تقادي بر اساس طبقه بندي وي صورت گرفته هاي تفكر طبقه بندي نمود. تحقيقات بسياري براي توسعه مدل تفكر ان مهارت
) در واقـع مطـابق ايـن نظريـه هـا       1998هايي موثر بوده است (هالپرن ،  است. به طور كلي كار بلوم در غني سازي چنين مدل

 چــه در  هاســت. و ايــن آمــوزش چنــان مهــارت هــاي تفكــر و تفكــر انتقــادي ناشــي از تربيــت و تعلــيم و نــوع آمــوزش آن
ناشنوا مطابق با اصول ناشنوايان و تقويت  موقعيت و وضعيت آنها نباشد، عامل تفاوت بين شنوايان و ناشنوايان دانش آموزان 

 مي گردد.  در واقع در اين پژوهش با سنجش تفاوت تفكر انتقادي در بين دانش آمـوزان ناشـنوا و عـادي در پـي وضـعيت      
 وهش پاسخ داده شد.ها بوده است. بدين سان در راستاي آن به سواالت پژ آن

در پاسخ به سوال اصلي پژوهش كه چه تفاوتي در مقايسه دانش آموزان ناشنوا و عادي از لحاظ تفكـر انتقـادي وجـود    
به طور كلي ميزان تفكر انتقادي در بين دانش آموزان ناشنوا پايينتر از دانش آموزان عادي بوده است ولـي   دارد؟ بايد گفت

  ترين وسـيلهء ارتـباطي و عـاملي است كه امكـان  ترين و اثربخش بنابراين گفتار و شنيدار عمده. اين تفاوت ناچيز بوده است

t 
Sig  سطح
 معني داري

 درجه
 dfآزادي 

 انحراف
 معيار

 نمونه تعداد ميانگين

77/1 077/0 504 
 دانش آموزان عادي 376 3/120 41/11

آموزان ناشنوادانش  130 7/118 89/11  
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بدون   ) بايد بر اين ديدگاه تأكيد داشت كه1369باطني( آورد. همسو با هاي شناختي انسان را فراهم مي و تعالي توانايي  رشد
هـا   گونه فعاليت ذهني در انسان وجود داشته باشد،ولي مسلما اين  ايه فعاليت  توان تصور كرد كـه تـفكر و ديـگر شنوايي مي

چه تفاوتي در بين دانش آموزان عادي و ناشـنوا از  در همانند و همسان با افراد عادي نيست. همچنين در مورد اين سوال كه 
اشـنوا از لحـاظ خالقيـت    يافته هاي پژوهش حاكي از آن است كه  بين دانش آموزان عادي و ن لحاظ خالقيت وجود دارد؟

دانش آموزان ناشنوا و عادي از لحاظ فرايند حس كردن مشكالت، مسائل، شكاف در اطالعات،  تفاوتي وجود ندارد.  يعني
عناصر گم شده، چيزهاي ناجور، حدس زدن و فرضيه سازي دوباره، آزمودن اين نواقض و ارزيابي، ازمودن اين حـدس هـا   

همسـو  و دوباره ازمودن آنها و باالخره انتقال نتايج آنها ؛ تفاوتي وجود ندارد. و اين پژوهش  و فرضيه ها، تجديد نظر كردن
چه تفاوتي در بين دانش ") مي باشد نتايج حاصل از پژوهش حاضر در پاسخ به سوال 1387به پژوه و همكاران («با پژوهش 

بر مبناي يافته هاي پژوهش ميزان باليدگي در بين دانش  نشان داد كه "آموزان عادي و ناشنوا از لحاظ باليدگي وجود دارد؟
و  آموزان شنوا و ناشنوا متفاوت است. و اين ميزان در بين دانش آموزان شنوا يا عادي بيشتر از دانش آمـوزان ناشـنوا اسـت.   

  ) مي باشد.1386اين تفاوت همسو با پژوهش اميدوار (
 

 منابع
 فارسي

بررسي عوامل موثر بر تفكر انتقادي در نزد دانش آموزان دختر و پسـرمقطع   .)1389(اكرم احمدزاده،  •
، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه عالمه طباطبايي، دانشكده روانشناسـي و علـوم   شهر تهران 6متوسطه منطقه 

 تربيتي.

انتقادي و بررسـي اثـر    الگويي براي طراحي و اجرايي برنامة خواندنارائه  .) 1382اسالمي ، محسن (  •
جهـاد دانشـگاهي دانشـكدة روانشناسـي و علـوم       ، پايان نامة دكتري ، دانشگاهبر تفكر انتقادي و نوشتن تحليلي

 تربيتي.

  گاه آزادنامه كارشناسـي ارشد،دانشـ   ، پايانآموزان ناشنوا هوش در دانش  رشد  بررسي . )1368اميدوار،احمد( •
 .تهران  اسالمي

مهارت هاي تفكر انتقادي دانشجويان پرستاري دانشگاه علـوم  ). 1383بابا محمدي، حسن، خليلي، حسين.( •
 .23-31)،12(4، مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي، پزشكي سمنان

 .. نشر سمت  )1381(، ترجمه رضا فاضل روش هاي تحقيق در علوم اجتماعي .)1992ببي ، ارل ( •
مقايسه نگرش معلمان رابـط و عـادي دانـش آمـوزان كـم شـنوا بـه         .)1387(همكاران به پژوه، احمد و  •

 .306-295، 3، شماره 8، پژوهش در حيطظة كودكان استثنايي، سال اثربخشي برنامه هاي اموزشي تلفيقي
ـ  شناسي تربيتي جايگاه تفكـر انتقـادي در آمـوزه    گروه آموزشي روان .)1372خوانساري،( • اي دينـي  ه

 ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه جهاد دانشگاهي. (قرآن، روايات، متون)

. تهـران: دفتـر طرحهـاي ملـي وزارت فرهنـگ و ارشـاد       رفتارهاي فرهنگي ايرانيـان   .)1381رجب زاده، احمد( •
 اسالمي.

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/517407
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/517407
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/517407


 دوره دوم متوسطه شهر تهران بررسي مقايسه اي تفكر انتقادي دانش آموزان ناشنوا و عادي          1395بهار 

133 

، علـوم تربيتـي،   نتقـادي بررسي ادراك معلمان از تفكر ا). 1389رضويان شاد، مرتضي، سلطان القرايي، خليل.( •
 .29-46، 11سال سوم، شماره 

، تفكر انتقـادي و ضـرورت آمـوزش آن در كـالس درس    ). 1387، سليمان نژاد، اكبر.(، خليلسلطان قرائي •
 .181-195، 6دوفصلنامه تربيت اسالمي، سال سوم، شماره 

، تهـران: نشـر   زششناسـي يـادگيري و آمـو    شناسي پرورشي نوين: روان روان). 1388سيف، علي اكبر.( •
 دوران

 ، تهران: اميركبير.شناسي تربيتي روان .) 1382شريعتمداري، علي (  •

 اميركبير. :تهران ،اسالمي تربيت و تعليم .)1379( علي شريعتمداري، •
پيشـرفت   و انتقـادي  تفكر روي بر كارگروهي صورت به مسئله حل روش تاثير .)1380(حسـن   شعباني، •

 تربيـت  دانشـگاه  نشـده،  چـاپ  دكتري رساله ،تهران شهر در ابتدايي هارمچ پايه دانش آموزان تحصيلي

 .مدرس

، تهـران: انتشـارات   ها و فنـون تـدريس)   روش(پرورشي  هاي آموزشي و  مهارت). 1383شعباني، حسن.( •
 سمت.  

  دانشگاه   انتشارات   ،ان)سازم   گروه،   فرد،   سيستمي؛   (رويكردي    خالقيت  ).  1386(    منصور،   اميري،   مال   صادقي •
  امام حسين(ع) 
تاملي بر موانع تفكر انتقادي در برنامه درسي آمـوزش  ). 1392مريم، نادري، عزت اهللا، شريعتمداري، علي.( •

 -15) ، 36(پياپي 9، پژوهش در برنامه ريزي درسي، سال دهم، دوره دوم، شماره متوسطه
 تهران: انشارات سمت. شناسي تربيتي. روان). 1390كديور، پروين.( •

)، تهـران: كيفيـت   1382، متـرجم بـدري نيـك فطـرت(    پـرورش خالقيـت در سـازمان    .)1993لوييس، كارت ( •
 .ومديريت

 ) ،1380، ترجمـة قدسـي احقـر(   ابعاد تفكر در برنامه ريزي وتـدريس  .) 1989مارزينو، رابرت جي. و ديگـران (   •
 تهران: يسطرون.

 .سمت انتشارات :تهران ) ،1374ابيلي( خدايار ترجمة ،قاديانت تفكر آموزش .)1988( چت مايرز، •

، تهـران، سـازمان مـديريت     نوآوري به سوي مديريت خالق ( مجموعه مقـاالت )  .)1374جعفـر ( مرعشي ،  •
 صنعتي.

 .قومس نشر :تهران.استثنايي نوجوانان و كودكان شناسي روان .)1390بهروز( ميالنيفر، •

برخي عوامل با نگرش معلمان نسبت به آموزش تلفيقي دانش آمـوزان  رابطة .)1380(اكبـر  ويسمه، علي  •
 . 464-451، 4، شماره 5، مجله پژوهش در حيطة كودكان استثنايي، سال ديرآموز در مدارس تلفيقي

، ويژه نامه توسعه تفكر انتقادي، مجله ايراني آموزش در پزشكي). 1390يوسفي، عليرضا، گردان شكن، مريم.( •
 .1120-1128)، 9(11ي سالمت، آموزش و ارتقا
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