
  

  

  

      

  روند تحول تفکر انتقادي در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

  

  2یعبدل افسانه - 1يجعفرآباد کالتهي دیجاو طاهره

  22/8/89: تاریخ پذیرش  24/12/88 :تاریخ دریافت

  

  چکیده

این پژوهش بررسی چگونگی روند تحول تفکر انتقادي دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد را کانون توجه  

بدین منظور، پژوهشی پیمایشی در مقطع زمانی معینی؛ براي تعیین میزان تفکر . قرار داده است خویش

نفر دانشجوي  144افراد نمونه در این پژوهش . انتقادي دانشجویان سال اول و سال چهارم انجام شده است

در . اند انتخاب شدهاي  گیري تصادفی چند مرحله که به روش نمونه هستندکارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد 

.گیري مورد استفاده قرار گرفته است گلیرز بعنوان ابزار اندازه -، آزمون تفکر انتقادي واتسونپژوهشاین 

استنباط، شناسایی مفروضات، استنتاج، تعبیر و : از هاي اصلی تفکر انتقادي عبارتند در این پرسشنامه مولفه

، و ها سایر رشتهانتقادي بین دو جنس و دانشجویان علوم انسانی و براي مقایسه نمره تفکر . تفسیر و ارزشیابی

 .تلقی گردید معنادار)  >05/0(دانشجویان سال اول و سال آخر از آزمون تی مستقل استفاده شد و مقدار

دهد که بین میانگین نمرات تفکر انتقادي دانشجویان سال اول و سال چهارم  هاي پژوهش نشان می یافته

میانگین کلی نمرات تفکر انتقادي دانشجویان سال البته باید متذکر شد، که . داري وجود دارد یتفاوت معن

هاي این  همچنین یافته. شود استانداردهاي گزارش شده، در حد ضعیف ارزیابی میبا توجه به اول و چهارم 

رت تفسیر نمرات و دانشجویان پسر در مها جپژوهش نشان داده است دانشجویان دختر در مهارت استنتا

داري  با وجود این بین میزان تفکر انتقادي دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی. اند بیشتري را کسب کرده

هاي بدست آمده، تفاوت معناداري بین میانگین نمرات تفکر  بعالوه، بر اساس یافته. مشاهده نشده است

  . ها به جز حیطه تفسیر مشاهده نشد در کلیه حیطه ها هاي علوم انسانی و سایر رشته انتقادي دانشجویان رشته

. آموزش عالی مهارت، ،دانشجو ،تفکر انتقادي: هاي کلیدي واژه

                                                
 tjavidi@um.ac.ir   - مشهدی فردوس دانشگاه اریاستاد 1

 مشهدی فردوس دانشگاهي دکتري دانشجو 2
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  مقدمه

بشر براي نیل به مقاصد خویش به تالش فکري که کند  اقتضا می 21تغییر مستمر و فزاینده در قرن 

ترین توجه را به عنوان عرصه بروز خالقیت، هاست که بیش ناظر به یکی از این تالش ،علم. بیشتري بپردازد

این است که  است،که اینجا مطرح  پرسشی .نماید هاي فکري انسان طلب می هوش، جدیت و سایر قابلیت

هاي  در زمینهکه علم برغم تغییرات بزرگ تکنولوژیکی زیرا، هاي علم مفید بوده است؟  آیا همیشه پیشرفت

در زندگی بشر نیز هاي جدیدي  ، مسائل و پیچیدگیبه وجود آورده سالمتی، اقتصاد و سبک زندگی بهبود

گیري درباره مسائل  هاي ذهنی زیادي را براي شهروندان در زمینه تصمیم چالشکه  است گشتهپدیدار 

بنابراین، در این ). 2008و همکاران، 1گان(اند  مختلف اخالقی براي خود، دیگران و بشریت ایجاد کرده

فراهم  فراگیرانهایی را براي  یده است که تعلیم و تربیت، بویژه آموزش عالی، فرصتوضعیت وقت آن رس

ارزیابی دانش جدید و اطالعات فراوانی که با آن  بههاي فکري،  تا آنها بتوانند ضمن انجام فعالیت آورد

در نظران  اکثر صاحب ).1386؛ ملکی و حبیبی پور، 1380معطري و همکاران، ( بپردازندروبه رو هستند، 

توافق دارند که تفکر انتقادي، زمینه ایجاد مهارت هضم و ارزیابی دانش و فناوري جدید را براي این مورد 

  .کند فراگیران فراهم می

ي اهمیت توجه به  رغم اجماع متخصصین و دانشمندان درباره ماهیت تفکر انتقادي چیست؟ علیاما 

آراء متنوعی ارائه شده است  ،ماهیت تفکر انتقادي ي تعریف و دربارهتفکر انتقادي و پرورش آن، 

داراي و است  است که تفکر انتقادي مفهومی پیچیده آن یکی از علل). 2007، 3جانس ؛2009، 2وسیک(

پذیر  گیري آن به راحتی امکان توصیف و اندازه بنابراین،. باشد نیز می اي فعالیت و فرایند ذهنی پیچیده

و دلیل دیگر اینکه، هر محقق با توجه به ) 1388اطهري و همکارن، ؛ 2008 ،4ویجیز و مک کانل(نیست 

انجمن مثالً  )2009، 5باتینه و االزي(خویش به تعریف آن پرداخته است  پژوهشفهم فردي و نیازهاي 

و  سازي فعاالنه فرایند نظم دادن فکورانه، مفهومی را تفکر انتقادي) 2008(6تفکر انتقادي به نقل از اسنایدر

آوري شده، یا تولید شده به وسیله مشاهده،  ماهرانه، کاربست، تحلیل، ترکیب، و ارزیابی اطالعات جمع

بر طبق دیدگاه . تعریف کرده استتجربه، تأمل، استدالل یا ارتباطات به عنوان راهنما براي نظر و عمل 

مال نتایج مطلوب را افزایش هاي شناختی است که احت تفکر انتقادي استفاده از مهارت) 2007( 7هالپرن
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شود  است، استفاده می -مبتنی بر هدایت -مند، و آن براي توصیف تفکري که هدفمند، دلیلاز دهد، و  می

. باشد گیري می بندي، برآورد احتماالت، و تصمیم مسئله، استنتاج، فرمول حل شامل ،هدفجا  در این

شناختی مثل شناسایی مباحث محوري و مفروضات، هاي  اي از مهارت تفکر انتقادي را مجموعه 1برادلی

  ).2008 و همکاران،2استاپنیسکی نقل در (کند  ارزیابی رویداد، و استنباط نتیجه تعریف می

هاي زیادي نیز وجود دارند که عبارتند  ، همپوشانیها تعریفبا وجود اختالف نظرهاي موجود در این 

گیري،  ، شناسایی مفروضات زیربنایی، حل مسئله، تصمیمجویی دلیل ،بصیرت، عقالنیت، تفکر تأملی: از

  .خالقیت، استنباط و ارزیابی

از اینرو الزم است تعلیم و تربیت در دوره معاصر بیش از گذشته، کانون توجه خود را به جاي محتوا، 

 برخی از ).2008، 4؛ سزر32007پیج و مکورجی،(هاي تفکر انتقادي معطوف کند  بر فرایند و مهارت

  :اند دانسته موارد زیر، را دانشجویان از تفکر انتقاديمهمترین دالیل برخورداري صاحبنظران 

شود که آنها به این موضوع آگاه  هاي تفکر انتقادي باعث می مجهز ساختن دانشجویان به مهارت) 1 

این جامعه و افراد  تواند جامعه را هدایت کند، بلکه به تنهایی نمی ،هاي علمی شوند که اکتشافات و پیشرفت

گان و ( هاي علمی را به بهترین وجه کنترل و هدایت کنند که باید اکتشافات و پیشرفت آن هستند

  ). 2008 همکاران،

،  از طریق مطالعه کتابکه اطالعاتی را  ،سازد تا به طور مؤثري تفکر انتقادي دانشجویان را قادر می) 2

به  ،هاي مورد استفاده ي رایج، معیارها یا استانداردهاي موجود و روشها نظریهي  درباره  ،اینترنت و دانشگاه

روش از طریق  ،ارزیابی و سازماندهی کنند، و به میزان صحت، ارزشمندي و اعتبار آنها ،ندا دهآور دست 

اطهري ؛ 2008و همکاران،  5جوارنه( در آورندو به این ترتیب آنها را در تصرف خود پی ببرند، استداللی 

  ). 1388همکاران، و 

هاي  گیري، بهره بردن از دیدگاه ، حل مسئله، تصمیمپژوهشتفکر انتقادي باعث توسعه توانایی ) 3 

شود تا دانشجویان  ها باعث می مجموع این قابلیت. گردد العمر در دانشجویان می مختلف، و یادگیري مادام

  ).2008؛ اشنایدر، 2008اران، جوارنه و همک( باشندحل مشکالت ملی، علمی و عملی قادر به 
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دانش یا اطالعات  تخصصی خودرشته  دربارهشود که دانشجویان نه تنها  تفکر انتقادي باعث می) 4  

هاي اخالقی روزانه زندگی  چالشو مسائل متغیر جهان ، اجتماع، سیاست ي دربارهکافی داشته باشند بلکه، 

ها اقدام هاي درست براي آن حل ارائه و توسعه راهو به یند گیري نما تر تصمیم در جهان پیچیده امروز، دقیق

   ).2008 ، 2دي.وي؛ 2008و همکاران،  1ابرامی(نمایند 

شود دانشجویان به این نکته پی ببرند که چگونه هنجارهاي مختلف بر افکار  تفکر انتقادي باعث می) 5

مورد بررسی هایشان  ها و استدالل اساس بررسی هایشان را کامالً بر گذارد، و اینکه چگونه ایده آنها تأثیر می

باعث توسعه ادبیات علمی  ،هاي تفکر انتقادي مهارتبنابراین،  ).2007، 3فاسیک( و استفاده قرار دهند

  ).2008گان و همکاران، (شود  می دانشجویان براي فهم بهتر جهان

انتقادي نه تنها هدف عمده نظام بر این اساس، از دیدگاه بسیاري از مربیان و فالسفه، پرورش تفکر 

هاي اصلی تربیت  شود، بلکه به عنوان شرط اولیه و یکی از رسالت اي محسوب می تعلیم و تربیت هر جامعه

با نظر به موارد مطرح شده ترسیم وضعیت تفکر انتقادي  ). 2008سزر، (دانشگاهی نیز قلمداد می گردد 

بدین ترتیب، . آن، محور اصلی این مقاله را تشکیل داده است دانشجویان با نظر به نقش دانشگاه در پرورش

هاي اول و چهارم  سال) ها هاي علوم انسانی و سایر رشته دختر و پسر و نیز رشته(هاي دانشجویان  مهارت

هاي استنباط، شناسایی مفروضات، استنتاج، تعبیر و تفسیر و ارزشیابی با  دانشگاه فردوسی مشهد در مولفه

  .شدند هم مقایسه

  

  ها تاریخچه، تعاریف و پژوهش: تفکر انتقادي

اگرچه تفکر انتقادي اصطالح نسبتاً جدیدي است که در قرن بیستم مطرح شده است لیکن، این  

این فیلسوفان به طور . ریشه دارد 6و ارسطو5، افالطون4فعالیت در افکار فالسفه یونان باستان از جمله سقراط

ها  ها و ارزش فکر کردن بر روي ایده و کردن، آزمودن پرسشمنزله توانایی طور کلی تفکر انتقادي را به 

توسعه  از ابتداي قرن بیستم، متعاقبِ). 2008، 7؛ االزي2008ویلجیز و مک کانل، (کردند  قلمداد می

گان و (ي مورد توجه قرار گرفت ا هاي مرتبط با آموزش و یادگیري، تفکر انتقادي بنحو ویژه پژوهش

گرایی  در این راستا دیویی معتقد بود، تفکر انتقادي ناظر به قضاوت و التزام به شک). 2008 همکاران،
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و همکارانش  3بلوم). 2009و االزي،  ؛ باتینه2008، و همکاران 2؛ مارتین12008تامپسون و ریچارد(است 

عتقد بودند که بندي حیطه شناختی پرداخته و م به طبقه )2007(پیج و مکورجینیز به نقل از ) 1956(

دانشجویان باید در دانشگاه حداقل به سه سطح شناختی تفکر انتقادي یعنی تحلیل، ترکیب و ارزشیابی 

جویی  نیز ضمن اشاره به فرایند تعالی) 1970( 4پیاژه. برسند و آنها را براي ورود به دنیاي کار به کار گیرند

فراگیران و  1980به همین ترتیب، در دهه . کند میرا سازنده فعال دانش تلقی  آنمتزاید در زندگی بشر، 

گان و نقل در (آمدگرا پدید و در نتیجه جنبش سازنده شد فرایند شناختی آنها مورد تأکید واقع

  . ه استو تاکنون تاکید فزاینده بر تفکر انتقادي استمرار پیدا کرد) 2008همکاران،

بعنوان ابزاري اساسی براي یادگیري، به طور کلی دهند، برغم اهمیت تفکر انتقادي  نشان می ها پژوهش

). 2008و همکاران،  5مارتین(هاي تفکر انتقادي اندك است  توانایی دانشجویان در استفاده از مهارت

هاي تفکر انتقادي استنکاف  همچنین، هنوز بسیاري از استادان از درگیر کردن دانشجویان با فعالیت

  . شود که در این باره انجام شده است، اشاره می هایی پژوهشبه دامه ادر  ).2008اشنایدر، (ورزند  می

صورت گرفت، نتایج نشان داد که میانگین تفکر انتقادي ) 1379(ی که به وسیله زرقی پژوهشدر 

این محقق چنین نتیجه . با یکدیگر ندارند يدار امعنهاي اول تا چهارم تفاوت  دانشجویان پرستاري سال

هاي آموزشی فعلی پرستاري در پرورش تفکر انتقادي  الت دانشگاهی و روشگیرد که تحصی می

ر نشان کردند، طنیز در پژوهشی دیگر خا) 1380(شفیعی و همکاران . دانشجویان تأثیر معنادار نداشته است

. بین میانگین نمرات تفکر انتقادي دانشجویان دختر و دانشجویان پسر تفاوت معناداري مشاهده نشد

انجام گرفت، نتایج نشان داد که اکثریت دانشجویان ترم  )1382(  ی که به وسیله اسالمیپژوهشدر  همچنین،

باشند و بین میانگین امتیازات توانایی  اول و ترم آخر پرستاران بالینی داراي توانایی تفکر انتقادي ضعیف می

. داري وجود نداشت افاوت معنهاي اول و آخر پرستاران ت ها و استنتاج دانشجویان ترم فرض تشخیص پیش

نیز میانگین نمرات مهارت تفکر انتقادي در دانشجویان ترم اول و  )1388(پژوهش قریب و همکاران  در

. مشاهده نشدقرار گرفت و تفاوت معناداري بین آنها مقایسه  مورد ترم آخر با استفاده از آزمون 

درصد دانشجویان  94درصد دانشجویان ترم اول و  93 دهد که هاي انجام شده در ایران نشان می پژوهش
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و بین تفکر انتقادي  هستنددرصد پرستاران بالینی داراي توانایی تفکر انتقادي ضعیف  3/98ترم آخر و 

  ). 1388برخورداري و همکاران، (دانشجویان ترم اول و آخر تفاوت معناداري مشاهده نشده است 

نشان داد بین میانگین نمرات تفکر انتقادي دانشجویان ) 1380(ی هاي پژوهش خلیل در حالیکه، یافته

هاي  ي وجود دارد، اما این اختالف در بین دانشجویان سالمعنادارسال اول و سال چهارم پرستاري اختالف 

اختالف ) الف: در پژوهش خود به این نتایج دست یافتند) 1381(حسینی و بهرامی . نبود معناداردیگر 

مورد  علوم پزشکی اصفهان هاين میانگین نمرات تفکر انتقادي دانشجویان سال اول دانشکدهي بیمعنادار

ي بین میانگین نمرات تفکر انتقادي دانشجویان سال آخر معناداراختالف ) ب. پژوهش وجود ندارد

ن سال اما در مقایسه با میانگین نمرات تفکر انتقادي در دانشجویا )ج. هاي مذکور مشاهده نشددانشکده

ي مشاهده شده است، به طوري که نمرات تفکر انتقادي دانشجویان سال آخر، از معناداراول و آخر تفاوت 

اما به هر حال، در هر دو گروه سال اول و سال آخر، میانگین نمرات . دانشجویان سال اول بهتر شده است

خود به این نتایج  پژوهشدر ) 1383(بابامحمدي و خلیلی . تر بوده است تفکر انتقادي از حد متوسط پایین

هاي تفکر انتقادي در دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته پرستاري، طی  دست یافتند که نمرات مهارت

آزمون آماري تحلیل واریانس یک طرفه بین میانگین نمرات . بوده است پیشرفتهاي تحصیل، رو به  سال

 پژوهش. را نشان دادداري  امعنی پیوسته، اختالف هاي مختلف تحصیل دانشجویان پرستاري کارشناس سال

 امتیاز پرسشنامه در تمامی 34نیز نشان داد که میانگین نمرات کسب شده از ) 1383(میرموالیی و همکاران 

درصد  40/32نمره بوده یعنی دانشجویان  14زیر هاي علوم پزشکی شهر تهران  دانشگاههاي مامایی  رشته

و نتیجه مقایسه میانگین نمرات کل تفکر انتقادي دانشجویان ترم اول و ترم آخر . اند امتیاز را کسب کرده

مقطع کارشناسی نشان داد که بین میزان نمرات کل تفکر انتقادي دانشجویان ترم اول و ترم آخر مقطع 

ان به طوري که در دانشگاه تهر. داردداري وجود  اهاي تهران و ایران تفاوت معن کارشناسی در دانشگاه

هاي  اما در دانشگاه. ه استمیزان تفکر انتقادي دانشجویان ترم آخر کاهش و در دانشگاه ایران افزایش یافت

نشان داد در ) 1388(اطهري و همکاران  پژوهش. مشاهده نشدشهید بهشتی و آزاد اسالمی تفاوت معناداري 

هاي زیر مجموعه  زمون و در حیطهمقایسه نمرات به دست آمده در دانشجویان پسر و دختر، در نمره کل آ

هاي حاصل از این مطالعه نشان داد که میانگین نمره کل  همچنین یافته. مشاهده نشدداري  امعنآن، تفاوت 

  .  درصد نمره کل است 50تفکر انتقادي دانشجویان کمتر از 
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دانشجوي  137 خود با مقایسه پژوهشدر ) 1984( 1انجام شده در خارج از ایران، برگر هاي پژوهشدر 

داري در طول برنامه  هاي تحصیل افزایش معنا پرستاري سال اول و سال آخر پی برد که با افزایش سال

هاي تفکر انتقادي دانشجویان دختر  ر نشان کرده است که بین میزان مهارتطاو خا. افتد پرستاري اتفاق می

به این نتیجه رسیدند ) 1997( 3فشیون و فشیون). 2002، 2به نقل از باکر(و پسر تفاوت معناداري وجود دارد 

مطالعات بیشتر نشان داد . هاي شفاهی دانشجویان پرستاري همبستگی دارد که تمایل به تفکر انتقادي با نمره

به (نسبت به دانشجویان جدیدالورود هستند  يکه دانشجویان سال باالتر داراي تفکر انتقادي سطح باالتر

بین ) 1999( 4ی که به وسیله مک کارتی، شوستر، زیر و مک دوگالپژوهشدر ). 2008نقل از استابنسکی، 

دانشجویان سال اول و سال آخر پرستاري انجام شد، نتایج نشان داد که نمرات دانشجویان سال آخر به طور 

که  نشان داد) 2002(باکر  پژوهش). 2002به نقل از باکر، (باالتر از دانشجویان سال اول است داري  امعن

دانشجویان پرستاري بین ) با استفاده از پرسشنامه کالیفرنیا(هاي تفکر انتقادي  میانگین کل نمره مهارت

تا  1997هاي  و بین سال. است 92/16و در سال آخر میانگین  28/15در سال اول  1999تا  1996هاي  سال

اي طولی به  در مطالعه) 2003( 5یلرم. بود 19/15و در سال آخر میانگین  77/13، در سال اول میانگین 2000

او به مطالعه و بررسی روي دانشجویان از بدو . به ارزیابی تفکر انتقادي دانشجویان داروسازي پرداخت

در  )الف: باشد نتایج مطالعه او به شرح زیر می. ادامه داد 2001تا  1997سال بعد یعنی از سال  4ورود تا 

افزایش یافت که این افزایش در کل آزمون و پنج % 14شجویان سال، نمره کل تفکر انتقادي دان 4طول 

اي بر روي دانشجویان سال  نیز در مطالعه) 2003( 6گراسمک.  است معنادارحیطه شناختی مربوط به آن 

هاي تفکر انتقادي دانشجویان از سال اول تا  اول تا سال آخر، به این نتیجه رسید که میانگین نمرات مهارت

بر اساس ). 2008و همکاران،  7به نقل از راگل(باشد  در حال افزایش می) به استثناي سال سوم(سال چهارم 

 دربارهشان را  نمایند و دانش سنوات تحصیلی را طی می ،همچنانکه دانشجویان ،)2004(8تَپر هاي پژوهش

، 9اتمن و مورر( شوند تري تبدیل می دهند به متفکران انتقادي فرهیخته شان افزایش می رشته تحصیلی

در اعتبار پرسشنامه تفکر انتقادي واتسون گلیزر بررسیدر ) 2007( 10حسن و مدام ال پژوهشنتایج ). 2006

                                                
1.Berger 
2.Darlene Dunigan  Baker   
3.Facione & facione 
4.McCarthy, Schuster, Zehr and McDougal 
5. Miller 
6.McGrath 
7. Rogal 
8.Tapper  
9.Rotman & moore 
10.Karma El Hassan, Ghida Madhum 
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سال آخر با میانگین  88/10، با انحراف معیار 25/41لبنان نشان داد که میانگین نمرات دانشجویان سال اول 

و میانگین نمرات بین . است 28/0 یزانو م 75/0داري  ، و سطح معنی71/8، انحراف معیار 0/40

، و در دانشجویان علوم انسانی میانگین، 88/10با انحراف معیار  25/41هاي علوم تجربی  دانشجویان رشته

 پژوهشدر کل نتایج این . است 58/0 و میزان 56/0داري  ، و سطح معنی48/7با انحراف معیار  93/44

. رات دختر و پسر و یا بین دانشجویان در سطوح مختلف وجود نداردداري بین نم نشان داد که تفاوت معنی

دانشجو نتیجه گرفت که در حال حاضر یک سوم  160خود پس از مصاحبه با  پژوهشدر  )2007( 1لوئیتز

  . هاي تفکر انتقادي هستند دانشجویان فاقد مهارت

هاي تفکر  اب مهارتهاي خود در ب همانطور که مالحظه می شود پژوهشگران مختلف در بررسی

اند که  برخی تصریح کرده. اند معارض اشاره کرده گاهمتفاوت و  جبه نتای ،انتقادي دانشجویان دانشگاه

نیز بر حسب رشته تحصیلی و و تفاوت معناداري بین میزان تفکر انتقادي دانشجویان بر حسب سال تحصیلی 

از عدم وجود تفاوت معنادار بین میزان تفکر  هاي پژوهشگران دیگر در حالیکه یافته. جنسیت وجود دارد

با نظر به تعارض مشاهده شده در . کند انتقادي دانشجویان با نظر به متغیرهاي مورد وصف حکایت می

  . انجام شده است پژوهشهاي موجود، این  هاي  پژوهش یافته

روش 

ا در یک مقطع زمانی در از نوع مقطعی است که تفکر انتقادي رو پیمایشی  یپژوهش حاضر، پژوهش 

مورد بررسی  2ها هاي علوم انسانی و سایر رشته و بین رشته دو گروه یعنی دانشجویان سال اول و سال آخر

بود، که بر  1386دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در سال  پژوهشجامعه آماري این . قرار داده است

: ، که به تفکیک عبارتند ازانتخاب شدند دانشجونفر  150 3اي چند مرحله تصادفی گیري اساس روش نمونه

                                                
1. Lewittes 

یزان تفکر انتقادي بین دانشجویان سال اول و سال چهارم بپردازد این از جمله دالیلی که باعث شد این پژوهش به ارزیابی م.  2

که با ، استتدریس   هاي فعال هاي علمی به فراگیران و به کارگیري روش محفل مهمی براي ارائه آخرین یافته ، دانشگاهبود که 

ادي دانشجویان از سال اول به سال چهارم هاي تفکر انتق تواند نقش مهمی را در باال بردن میزان مهارت اش می هاي پرورشی روش

همچنین از آنجا که به اعتقاد . بنابراین بر آن شدیم تا ببینیم تا چه اندازه در وصول به این رسالت موفق بوده است. داشته باشد

داف این تحقیق ، در نتیجه یکی از اهیابد هاي مختلف توسعه می هاي علمی مختلف به شیوه تفکر انتقادي در رشتهنظران،  صاحب

  . هاي مختلف دانشجویان بود نیز بررسی میزان مهارت تفکر انتقادي در رشته

گیري در مراحل هاي مختلف نمونهشود و از روشبراي یک جامعه گسترده استفاده می: ايگیري تصادفی چند مرحلهنمونه.  3

  .شودمختلف استفاده می
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نفر دانشجوي  73نفر دانشجوي دختر و  70نفر دانشجوي سال آخر،  75نفر دانشجوي سال اول  و  69: از

گیري این  ابزار اندازه. ها بودند نفر سایر رشته 58هاي علوم انسانی  و  نفر دانشجویان رشته 86پسر و 

در پنج  پرسش 80گلیرز است که توانایی تفکر انتقادي را از طریق  -سون، آزمون تفکر انتقادي واتپژوهش

نمره . کند مولفه مهارت استنباط، شناسایی مفروضات، استنتاج، تعبیر و تفسیر و ارزشیابی اندازه گیري می

نمرات در بخش استنباط از طریق . باشد می 16و بیشترین نمره هر آزمونی از هر بخش  80کلی آزمون 

ها در  و نادرستی عبارات، در بخش شناسایی مفروضات با تشخیص وجود یا عدم وجود پیش فرض درستی

ها، در بخش استنتاج با مشخص کردن نتایج استخراج شده و یا نشده  عبارات ذکر شده و یا نشده از موقعیت

نشده از شرح  ها، در بخش تعبیر و تفسیر با مشخص کردن تعبیر و تفسیرهاي استخراج شده یا از موقعیت

به . آید ها و باالخره در بخش ارزشیابی دالیل با تشخیص دالیل قوي و دالیل ضعیف به دست می حال

هاي  گیرد و مجموع پاسخ عبارت دیگر در این آزمون به ازاي هر پاسخ صحیح، یک نمره به فرد تعلق می

ها بر  هر یک از آزمودنی). نمره 80حداکثر (شود  آزمون، نمره کل آن محسوب می هاي پرسشصحیح به 

-59(، متوسط )54کمتر از (توانند در یکی از طبقات ضعیف  حسب امتیاز کل کسب شده از آزمون می

بندي نمرات در هر بخش، طبقه  در تقسیم. از نظر توانایی تفکر انتقادي قرار گیرند) 60-80(، و قوي )54

زمان الزم جهت . در نظر گرفته شد 12-16و طبقه قوي  11و کمتر، طبقه متوسط  10ضعیف نمره 

 منظور به ،این آزمون پس از ترجمه به زبان فارسی و ویرایش. استدقیقه  60دهی به سؤاالت آزمون  پاسخ

در فرایند . ایران، مورد بررسی قرار گرفتهماهنگی و تطبیق آن با عوامل فرهنگی و اجتماعی 

مختلف  هاي پژوهشاتسون گلیزر، ضریب پایایی توسط هاي تفکر انتقادي و استانداردسازي آزمون مهارت

؛ 1387نژاد،  مصلی( گزارش گردیده است 70/0در ایران بر اساس آزمون آلفاي کرونباخ باالي 

از ) 1389(دیگر به وسیله اسالمی و معارفی  پژوهشهمچنین، در یک ) 1383اکبر و همکاران،  اسالمی

مشخص ) (ون تفکر انتقادي از طریق اعتبار تی زوجی روایی آزم ،قبلیمقدماتی طریق یک مطالعه 

هاي تفکر انتقادي  پس از انجام اصالحات الزم و تأیید روایی آزمون، از آن براي سنجش مهارت. شد

براي تحلیل . ها تکمیل شد مورد توسط آزمودنی 144ها،  از مجموع پرسشنامه. دانشجویان استفاده شد

آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده   16 از برنامه نرم افزاري ،مذکورنمرات دانشجویان در آزمون 

براي مقایسه نمره تفکر انتقادي بین دو جنس و دانشجویان علوم انسانی و علوم غیر انسانی، و . است

  .تلقی گردید معنادار)  >05/0(دانشجویان سال اول و سال آخر از آزمون تی مستقل استفاده شد و مقدار
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  ها یافته

همانطور که پیشتر اشاره شد، مقایسه مهارت تفکر انتقادي دانشجویان سال اول و سال چهارم هدف 

 سپسشود،  هاي مربوط به هدف اصلی مقاله ارائه می در نتیجه نخست یافته. اصلی این پژوهش است

ت و رشته تحصیلی نظیر مقایسه مهارت تفکر انتقادي دانشجویان بر حسب جنسی دیگر، هاي مرتبط یافته

  .شود می ارائه

:مقایسه تفکر انتقادي دانشجویان بر حسب سال تحصیلی -الف

  مجموعه آن بین دانشجویان سال اول و سال چهارم هاي زیر هاي تفکر انتقادي و حیطه مقایسه نمرات آزمون مهارت. 1جدول

حیطه هاي 

  تفکر  انتقادي

سطح معنی   انحراف معیار  میانگین  سال

  داري

F یزانم

  36/1  19/0  09/2  14/5  سال اول  استنباط

  86/1  57/5  سال چهارم

شناسایی 

  مفروضات

  57/0  03/0  90/1  50/10  سال اول

  72/1  14/11  سال چهارم

  87/2  004/0  70/1  33/8  سال اول  استنتاج

  08/2  30/9  سال چهارم

  04/0  26/0  32/2  34/10  سال اول  تفسیر

  40/2  79/10  سال چهارم

  39/0  12/0  46/2  74/8  سال اول  ارزشیابی

  64/2  40/9  سال چهارم

  40/0  002/0  20/6  88/42  سال اول  کل

  73/5  21/46  سال چهارم

و  88/42هاي اول و چهارم به ترتیب  شود میانگین نمرات دانشجویان سال همانطور که مالحظه می 

است و در سال دار  امعنوت مشاهده شده بین این دو گروه بنابراین اگرچه تفا. است  54کمتر از  21/46

چهارم به نسبتی این مهارت دانشجویان افزایش داشته است، ولی میزان تفکر انتقادي دانشجویان در مجموع 

در ضمن تفاوت میان نمرات دانشجویان سال اول و سال چهارم در . تر از حد متوسط مورد انتظار است پایین

  .استدار  امعنهاي شناسایی مفروضات، استنتاج  نیست، اما در حیطهدار  امعنتفسیر و ارزشیابی  حیطه استنباط،

  مجموعه آن در بین دانشجویان هاي زیر هاي تفکر انتقادي و حیطه میانگین نمرات آزمون مهارت. 2جدول
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  انحراف معیار  میانگین  گزاره هاي تفکر انتقادي

  98/1  00/5  استنباط

  83/1  00/11  ضاتشناسایی مفرو

  97/1  00/9  استنتاج

  36/2  00/11  تفسیر

  57/2  00/9  ارزشیابی

  17/6  00/44  کل

دهد که مهارت دانشجویان در سطح استنباط، استنتاج و ارزشیابی دانشجویان در  نیز نشان می) 2(جدول

با این . رندگی طبقه ضعیف و در سطح شناسایی مفروضات و تفسیر دانشجویان در طبقه متوسط قرار می

بطور کلی مهارت تفکر انتقادي دانشجویان در طبقه ضعیف قرار گرفته  ،وجود همانطور که قبال اشاره شد

  .است

   

: مقایسه تفکر انتقادي دانشجویان بر حسب جنسیت )ب

   رهاي زیرمجموعه آن بین دانشجویان دختر و پس هاي تفکر انتقادي و حیطه مقایسه نمرات آزمون مهارت. 3جدول

حیطه هاي 

  تفکر  انتقادي

انحراف   میانگین  جنس

  معیار

سطح معنی 

  داري

  میزان

  استنباط
  51/2  32/0  84/1  18/5  دختر

  10/2  51/5  پسر

شناسایی 

  مفروضات

  74/2  86/0  02/2  83/10  دختر

  64/1  78/10  پسر

  استنتاج
  75/0  02/0  82/1  19/9  دختر

  04/2  41/8  پسر

  تفسیر
  88/4  03/0  62/2  14/10  دختر

  02/2  97/10  پسر

  ارزشیابی
  03/1  77/0  41/2  00/9  دختر

  73/2  12/9  پسر

  کل
  59/2  76/0  80/6  30/44  دختر

  53/5  62/44  پسر
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هاي دانشجویان دختر و پسر در حیطه استنتاج و  دهد بین مهارتنشان می) 3(هاي مندرج در جدول یافته

دانشجویان دختر در مهارت استنتاج و دانشجویان پسر در مهارت تفسیر . داردوجود داري  امعنتفسیر تفاوت 

با وجود این بین میزان تفکر انتقادي دانشجویان دختر و پسر تفاوت . اند یشتري را کسب کردهبنمرات 

. مشاهده نشده استداري  امعن

: مقایسه تفکر انتقادي دانشجویان بر حسب رشته تحصیلی -پ

  ها هاي زیرمجموعه آن بین دانشجویان علوم انسانی و سایر رشته هاي تفکر انتقادي و حیطه ه نمرات آزمون مهارتمقایس. 4جدول

حیطه هاي 

  تفکر  انتقادي

سطح معنی   انحراف معیار  میانگین  رشته

  داري

   میزان

  استنباط
  43/0  52/0  92/1  26/5  علوم انسانی

  07/2  48/5  سایر رشته ها

شناسایی 

  تمفروضا

  67/0  99/0  78/1  80/10  علوم انسانی

  91/1  81/10  ها سایر رشته

  استنتاج
  01/0  19/0  97/1  61/8  علوم انسانی

  95/1  05/9  ها سایر رشته

  تفسیر
  01/0  01/0  31/2  96/10  علوم انسانی

  33/2  96/9  ها سایر رشته

  ارزشیابی
  96/2  44/0  72/2  20/9  علوم انسانی

  34/2  86/8  ها سایر رشته

  کل
  22/1  61/0  54/6  69/44  علوم انسانی

  65/5  14/44  ها سایر رشته

بین مهارت تفسیر دانشجویان  توان نشان داد که صرفاً دول میجهاي مندرج در این  بر اساس یافته

این با . مشاهده شده استداري  امعنهاي دانشگاهی تفاوت  هاي علوم انسانی و دانشجویان سایر رشته رشته

هاي دانشگاهی تفاوت  هاي علوم انسانی و سایر رشته بین میزان تفکر انتقادي دانشجویان رشته ،وجود

.مشاهده نشده استداري  امعن

  بحث و نتیجه گیري

این با . التزام یه پرورش تفکر انتقادي در دانشگاه امروزه به صورت خواستی فراگیر درآمده است

هاي  یافته. ه این خواست فراگیر در عمل  به منصه ظهور نرسیده استدهند ک ها نشان می پژوهشوجود 
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بنابراین الزم است کوششی مضاعف براي پرداختن . کنند هاي موجود از این وضعیت حکایت می پژوهش

تواند صرف نظر از هدف اصلی آن،  این پژوهش می. به تفکر انتقادي در نظام آموزش عالی صورت پذیرد

هدف اصلی این مقاله . راي  توسعه توجه به تفکر انتقادي در دانشگاه  مد نظر قرار گیردبه عنوان اقدامی ب

.  شناسایی و مقایسه تفکر انتقادي دانشجویان با نظر به سنوات تحصیلی، جنسیت و رشته تحصیلی آنها بود

 دریافتضعیفی را  اند که دانشجویان مورد بررسی در آزمون تفکر انتقادي نمرات نسبتاً ها نشان داده یافته

بین نمرات تفکر انتقادي دانشجویان سال اول و سال چهارم تفاوت معناداري  ،با وجود این. اند کرده

؛ 1381؛ حسینی و بهرامی، 1380خلیلی، : هاي پژوهشگران دیگر نظیر این نتیجه با یافته. مشاهده شده است

اما . همسو نیست) 2003؛ میلر، 1383ي و خلیلی ؛  بابامحمد1383؛  میرموالیی و همکاران، 1382،  اسالمی

؛ برخورداري 1383؛  بابامحمدي و خلیلی 1380؛ شفیعی و همکاران، 1379هاي زرقی ، هاي پژوهش با یافته

؛ مک کارتی و 1997؛ فشیون و فشیون، 1984؛ برگر، 1388؛ قریب و همکاران، 1388و همکاران، 

 2007ال حسن و مدام،   ؛2004؛ تپر، 2003؛ مک گراس، 2002؛ باکر، 2000؛ بولز، 1999همکاران، 

هاي  اند میانگین تفکر انتقادي دانشجویان در طی سال پژوهشگران اخیر تصریح کرده. همخوانی دارد

نکته حائز اهمیت این است که بطور کلی  میزان تفکر انتقادي . مختلف تحصیلی افزایش یافته است

هاي مرتبط با این نتیجه  یافته. ال چهارم در طبقه ضعیف قرار گرفته استدانشجویان در سال اول و نیز در س

هاي  اند که بین مهارت هاي این پژوهش نشان داده بعالوه  یافته. به تصویر کشیده شده است) 2(در جدول 

ت دانشجویان دختر در مهار. وجود داردداري  امعندانشجویان دختر و پسر در حیطه استنتاج و تفسیر تفاوت 

با وجود این بین میزان تفکر . اند استنتاج و دانشجویان پسر در مهارت تفسیر نمرات یشتري را کسب کرده

هاي  این وضعیت اخیر در مورد رشته. داري مشاهده نشده است انتقادي دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی

ه بین میزان تفکر انتقادي اند ک نشان داده ها یافته به عبارت دیگر. تلف نیز صادق استتحصیلی مخ

بر این . مشاهده نشده استداري  امعنهاي دانشگاهی تفاوت  هاي علوم انسانی و سایر رشته دانشجویان رشته

هاي قبلی وضعیت  هاي این پژوهش همانند بسیاري از پژوهش توان چنین نتیجه گرفت که یافته اساس می

. کند ترسیم نمی مطلوبی را در پیوند با تفکر انتقادي در دانشگاه

هاي اول و آخر نقش  هاي ایران بین سال تواند در توجیه این ضعف در دانشگاه عوامل متعددي می

گیرد  هاي تحصیل بر حساس بودن دانشجو نسبت به اطالعاتی که فرا می داشته باشند، براي مثال در طی سال

هاي تدریس  شود و کمتر بر روش ه میشود، بیشتر از روش سخنرانی براي ارائه دروس استفاد تأکید نمی

سخنرانی به عنوان روش غالب، در بسیاري از مراکز آموزشی، باعث ترویج سبک . گردد فعال تأکید می
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شود و یا  شود که در آن تفکر انتقادي یا فقط به طور ضمنی آموزش داده می انفعالی تعلیم و تربیت می

هاي متداول آموزشی، افرادي با  روش) 1383( و خلیلیبه گفته بابامحمدي . شود هرگز یاد داده نمی

. باشند دهد که از حل کوچکترین مسائل جامعه در آینده عاجز می اطالعات نظري فراوان تحویل جامعه می

تواند در  اي می خود خاطر نشان کرده است که عوامل متعدد و در هم تنیده پژوهشدر ) 1388(حسینی 

توان به  کر انتقادي دانشجویان دخالت داشته باشند که از آن میان میهاي تف پایین بودن سطح نمره

هاي  هاي دانشگاهی، ضعف مفاهیم، عدم طرح سؤال هاي آموزشی، تأکید بر محفوظات در کالس نارسایی

توان به تأکید بر  همچنین، از دیگر دالیل پایین بودن تفکر انتقادي می. عمیق و نیازمند تفکر را نام برد

اي، عدم وجود محیط ذهنی مطلوب یا امنیت روانی براي پرسش و پاسخ بین  ات چند گزینهامتحان

  .  دانشجویان و استاد و رشد و پرورش توانایی تفکر انتقادي اشاره کرد

هاي دانشگاهی نیز  وضعیت مشابه تفکر انتقادي دانشجویان در دو گروه علوم انسانی و  سایر رشته 

هاي آموزش یکسان در  گیري آنها از نظام آموزشی مشابه و به کارگیري روش تواند ناشی از بهره می

هاي  هاي علمی مختلف به شیوه نظران معتقدند تفکر انتقادي در رشته صاحب. دانشگاه در نظر گرفته شود

توان دستورالعمل ثابتی را براي آموزش و پرورش تفکر انتقادي در تمام  یابد و نمی توسعه می گوناگونی

هاي  نظر دارند این است که مهارت نظران بر آن اتفاق اما آنچه بیشتر این صاحب. در نظر گرفتها  شتهر

وقار سیدین و (یابد  تفکر انتقادي هنگام بحث و تبادل اندیشه و حل مسأله به بهترین وجه پرورش می

  ).1387همکاران 

بیشتر از راهبردهاي یادگیري فعال به منظور پرورش تفکر انتقادي دانشجویان مواردي چون استفاده 

هایی که سطوح باالي حیطه شناختی دانشجویان را  فردي و گروهی، توانمندسازي اساتید در تهیه آزمون

سطح باال و موشکافانه توسط  هاي پرسشگیري نمایند، توجه خاص به نظرات دانشجو، پرسیدن  هدف

هاي مخالف  ها و نظرات متفاوت، ارائه ایده ئه ایدهاستاد، مشارکت دانشجو و مدرس در تحلیل مباحث و ارا

و مباحثه پیرامون آن، ادامه مباحث تا حل کامل مشکل، مشارکت فعال دانشجو در یادگیري خود، ایجاد 

احترامی و توهین براي نقد و  امنیت روانی براي افزایش تعامل در محیط کالسی بدون احساس تهدید یا بی

تر،  غنی تر و تر، متنوع ران، افزایش میزان دسترسی به منابع یادگیري متفاوتبررسی افکار و نظرات دیگ

گري متقابل هدایت شده در گروه همتایان، رشد استقالل، اعتماد و  بکارگیري راهبرد پرسش

نفس  پذیري دانشجویان به وسیله اساتید با تشویق به انتقاد از دانش فرا گرفته شده، تأکید بر عزّت  مسئولیت

اي و گروهی،  نشجویان هنگام آموزش براي حفظ یک جو روانی مطمئن، تدریس به صورت مباحثهدا
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هاي تدریس  تمرکز بر توسعه فرایندهاي فکري دانشجویان در ضمن ارائه محتواي درسی، پرهیز از روش

د تعادل منفعل و ارزشیابی دانشجو در کالس و امتحان بر اساس فرایندهاي فکورانه براي حل مسأله، ایجا

بین محتواي دروس و فرایند آموزش، به این صورت که، بسیاري از محتواي دروس که جنبه غیرضروري و 

تکراري دارند را به مواد ضروري تخصیص داد، و در این صورت عالوه بر تدریس محتواي ضروري، 

ر بکارگیري با معنی هاي تفکر انتقادي در آن موضوع، آموزش داده شود تا عالوه ب نحوه بکارگیري مهارت

و مداوم، قواي فکري دانشجویان براي مطالعات مستقل توسعه یابد، یادگیري مشارکتی، انتخاب یک 

هاي نو، بهبود و  ها، آزمون ایده فرض پیش رویکرد تفکر انتقادي براي تدریس توسط اساتید مثالً پرسش از

هاي این پژوهش و  ی است که با نظر به یافتههای پیشنهاد... و پرسشگري در طول آموزش، و  پژوهشارتقاء 

و وقار سیدین و  )1388(، حسینی)1388( اطهري و همکاران ،)1383(هاي بابامحمدي، خلیلی پژوهش

  . قرار گیرند مورد توجههاي ایران  الزم است براي بهبود مهارت تفکر انتقادي در دانشگاه) 1387( همکاران

  

  بعدي  هاي پژوهشبراي  یپیشنهادات

  :شود میدر پایان راهکارهاي زیر براي سنجش بهتر سطح تفکر انتقادي دانشجویان پیشنهاد 

  .هاي مختلف کشور انجام پژوهشی با این عنوان در دانشگاه

  .هاي مختلف علوم انسانی و علوم پایه هاي بیشتر براي مقایسه بین رشته انجام پژوهش

  . هیان و فارغ التحصیالن دانشگاهانجام پژوهشی با این عنوان در بین پیش دانشگا

مانند سطح اقتصادي، پایگاه اجتماعی، . انجام پژوهشی با این عنوان و با کنترل متغیرهاي مختلف آن

  ...گرایی، میزان مطالعه غیردرسی  و  گرایی و برون سطح تحصیالت خانواده، درون

  

  منابع

دانشجویانانتقاديتفکرتواناییي مقایسه). 1383( . اسالمی اکبر، ر؛ شکرآبی، ر؛ بهبهانی، ن؛ جمشیدي، ر

 .  29- 15 ،39، پرستاري ایران .بالینیپرستارانوآخرواولهاي ترمپرستاري

هاي اول و آخر پرستاري شاغل در  مقایسه توانایی تفکر انتقادي دانشجویان ترم .)1382(. اسالمی، ا

پایان نامه  .خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران و شهید بهشتی هاي علوم پزشکی و هاي منتخب دانشگاه بیمارستان

دانشکده . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ایران .کارشناسی ارشد پرستاري گرایش داخلی و جراحی

. پرستاري و مامایی
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و آخر کارشناسی مقایسه توانایی تفکر انتقادي دانشجویان ترم هاي اول ). 1389(اکبر، ر؛ معارفی، ف  اسالمی

فصلنامه علوك پزشکی  .1386پرستاري و پرستاران بالینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم 

 . 37 ،)1( 8 .جهرم

هاي تفکر انتقادي و ارتباط آن  ارزیابی مهارت .)1388(.شریف، م؛ نعمت بخش، م؛ بابامحمدي، ح ؛ اطهري، ز

مجله ایرانی آموزش در علوم  .به دانشگاه در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهانبا رتبه آزمون سراسري ورود 

. 12-5 ،)1(9 پزشکی

دانشجویان پرستاري دانشگاه علوم پزشکی هاي تفکر انتقادي مهارت .)1383(. خلیلی، ح؛ بابامحمدي، ح

  .31-23 ،)12(4، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی .سمنان

ارتباط گرایش به تفکر انتقادي و عزت نفس در  .)1388(.جالل منش، ش؛ محمودي، م؛ برخورداري، م

  . 19 -13 ،)1(9 .مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی .دانشجویان پرستاري

.208-199 ،)5( 19 .فصلنامه روانشناسان ایرانی .یادگیري مشارکتی و تفکر انتقادي .)1388( .حسینی، ز

مجله  .مقایسه تفکر انتقادي در دانشجویان سال اول و سال آخر کارشناسی .)1381(. م ،بهرامی ؛حسینی، س

26-2،21)6(ایرانی آموزش در علوم پزشکی
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