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ی تطبیقي  ، مقايسررةهدف پژوهش حاضرررچکیده: 
ضد  باورهای معرفت   ی وروشنفکر شناختي، باورهای 

يان       قادی در دانشررراو به تفکر انت مقطع گرايش 
-93زد در سال تحصیلي کارشناسي ارشد دانشگاه ي

در سه   نفر 2180ای به حام است. از جامعه  1392
کده  قه    360، دانشررر به روش تصرررادفي هب ای نفر 

م          نا به پرسرررشررر ند و  خاب شررررد های      ةانت باور
شرررنرراختي شرررومر، مقیررا  برراورهررای        معرفررت  
شرراو ايگنبرگر و سرریلندر و   ی دانروشررنفکرضررد

ا هتفکر انتقادی ريکتس پاسخ دادند. داده پرسشنامة
ای و تحلیل واريانس دو راهه    تک نمونه   t با آزمون 

، میانگین   t آزمونبراسرررا  نتاي   تحلیل شرررد.  
شررناختي و باورهای باورهای معرفتدانشرراويان در 

شنفکر ضد  ی کمتر و در گرايش به تفکر انتقادی رو
شتر  ست؛  بی  پس آموزش از میانگین مفروض بوده ا

يان       ته اسررررت در دانشررراو ظام   ،عالي توانسررر ن
به        فت معر بت  بای، گرايش م  ناختي سرررط   شررر

شنفکر    .ندکی و گرايش به تفکر انتقادی را ايااد رو
هه       يانس دو را یل وار تاي  تحل فاوت     ،ن حاکي از ت

شناختي )ساده   معنادار در ابعادی از باورهای معرفت
دانسررتن دانش، منبع دانش، تاتي دانسررتن توانايي  
کر فيادگیری، سررريع دانسررتن فرايند يادگیریت و ت 

شکده     سیت و دان انتقادی )بلوغ فکریت به لحاظ جن
 بوده است.

Abstract: The present study was conducted to 
compare epistemological beliefs, anti-
intellectual beliefs and critical thinking 
disposition in M.A. students of Yazd University 
(2013-14 academic year). The population of 
present study is  consist of 2180 M.A. students 
of Yazd University out of whom 360 students 
were randomly category selected as a sample 
from three faculties, Humanities, Science and 
Engineering. To measure the variables of the 
study, three questionnaires were used: 
Schumer’s epistemological beliefs 
questionnaire, Eigenberger and Sealander’s 
student anti-intellectualism scale and Ricketts’ 
critical thinking disposition inventory. The data 
were also analyzed by using one sample t-test 
and two-way Anova. Based On one sample t-test 
results, mean of students was less than presumed 
average in variables of epistemological beliefs 
and anti-intellectual beliefs and it was more than 
presumed average in critical thinking, so it can 
be said that the higher education system could 
produce a high level of epistemological beliefs, 
intellectual beliefs and critical thinking 
disposition in students. Results of two-way 
Anova also showed differences in dimensions of 
epistemological beliefs (simple assuming the 
knowledge, definite assuming the knowledge, 
source of knowledge, innate assuming of 
learning ability and quick assuming the learning 
process) and critical thinking disposition 
(maturity) in terms of gender and the faculty . 
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 بیان مسأله
های ، مشارکت در حل بحرانمنابع انساني ةتولید دانش از هريق پژوهش، توسع

ای ههای علمي و فرهنگي و ايااد ارتباط بین فرهنگايااد فضای آزاد بحث بااجتماعي 
 همچنینت. 11: 1388)حسیني و بازرگان،  های آموزش عالي استمختلف از رسالت

حام انبوه تقاضا برای آموزش عالي در هر سال و حضور بیش از چهار میلیون دانشاو 
ها قرار داده است چالش توجه به کیفیت را پیش روی دانشگاه ،آموزش عالي در مراکز

رود که افرادی از آموزش عالي مطلوب انتظار ميامروزه ت. 1391)ايران کنفرانس، 
اما  ؛شناختي رشديافته با نگاهي انتقادی تربیت کند، دارای باورهای معرفتروشنفکر
موزش در کشورهای در حال توسعه، به دلیل دهد که رشد کمّي آجهاني نشان مي ةتارب
: 1387شود )خورسندی هاسکوه، ميمنار امکانات یزم به افت کیفي آموزش  نبودن
لوب کمال مط ،گیری منطقيت. استقالل دانشاويان در يادگیری، خودارزيابي و نتیاه28

نطقي عبارت است از تفکر م 1ت. تفکر انتقادی3: 1392آموزش عالي است )پورهاهری، 
تفکر  3انیست. 2468: 2009، 2در مورد امور پیچیده و اتخات تصمیم در مورد آنها )امیر

ها، شامل تحلیل استدیل ،داند. مهارتانتقادی را شامل دو مؤلّفه مهارت و گرايش مي
 شامل آماده بودن برای ،قضاوت در زمینه اعتبار منابع و شناسايي مسأله است و گرايش

های مختلف و تعلیق قضاوت ی سؤال، آمادگي برای جستاوی گزينهحفظ تمرکز بر رو
اگر ت. 2007 ،5بای، به نقل از بگ2004، 4در موقع فقدان شواهد کافي است )فاسیون

-های عمیقي کسب ميهای تفکر انتقادی استفاده کنند، ديدگاهدانشاويان از مهارت

ضوعات درسي را با عمق بیشتر و در توانند موشوند و ميمند ميکنند، به رويدادها عالقه
 ،اهمیت تفکر انتقادیبا وجود  ت.2009، 6بويلو)کاو  و يوزان سط  مفیدتری بفهمند

در آموزش عالي و نقش آن در عملکرد  نامبردهپرورش تفکر  که دهدها نشان ميگزارش
دی اتوجه قرار نگرفته و يادگیرندگان از سطوح پايین تفکر انتقتحصیلي چندان مورد
یری، گجا که پرورش تفکر انتقادی يکي از نیازهای بشر برای تصمیمبرخوردارند. از آن

يابي به اين امر بايد جوانب آن انتخاب و شناخت عمیق مسائل مختلف است، برای دست
شناختي بررسي شود. يکي از اين عوامل مهم، شناخت انسان از خود و باورهای معرفت

که در پي شناسايي  7شناختيباورهای معرفت ؛ت4: 1391رملوی، نژاد و آيست )سلیمانوا
و همکاران،  8گیری دانش نسبت به خود و جهان پیرامون ماست )اردونزچگونگي شکل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Critical thinking 
2. Emir 
3. Ennis 
4. Facione 
5. Begbi 
6. Cavus & Uzunboylu 
7. Epistemological beliefs 
8. Ordonez 
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از هرفي با فرايندهای شناختي مانند تفکر و راهبردهای يادگیری و از هرف  ، وت2009
 تواند برمي همچنیناست. های فراشناختي مانند خودکنترلي مرتبط ديگر با مهارت

؛ کان و 679: 2005، 1اعتماد به نفس و عملکرد تحصیلي نیز مؤثّر باشد )توتي و وايت
شناختي پن  نوع باور ساده بودن ت. در مدل باورهای معرفت2800: 2009، 2ارباسیاگلو
روی  7و توانايي يادگیری 6، سرعت يادگیری5، منبع دانش4، قطعیت دانش3دانش

قرار دارند که در يک سوی آن نگرشي منسام و يکپارچه به دانش و در سوی پیوستاری 
 9ت. کینگ و کیچنر1990، 8ديگر نگرشي سطحي و ابتدايي به آن وجود دارد )شومر

تری برخوردار است، درک شناختي پیچیدهت دريافتند فردی که از باورهای معرفت1994)
های جايگزين برای حل اور دارد که راهبهتری از مسئله براسا  شواهد دارد و بیشتر ب

شناختي ساده معمویً رفتاند. يادگیرندگان با باورهای معحل مشکالت ساخته شده
که يادگیرندگان با عقايد پیچیده بیشتر حاليدر ؛منفعل دانش هستند ةدريافت کنند

 .ت2636: 2012، 10دانش برخاسته از شواهد تاربي است )تنريوردی که کنندميفرض 
و  انشاوگي دعالقبياست که به  11یروشنفکرباورهای ضد ،يکي ديگر از عوامل مهم

انه و ترجی  دادن يک تاربه آموزشي که شامل روشنفکرهای احترامي به پیگیریبي
ت معرفي 1964) 12اشاره دارد. اين متغیّر توسط هافستادتر ،سپاری استيادتمرين و به

استدیل کرد که در يک فرهنگ ت 2002) 14هاوليت. 6: 2010، 13شد )بالوق و گیروان
. خواهند بود روشنفکرضد ،معلمان بیشترآموزان مانند دانش بیشتری روشنفکرضد

 تواند مشکالتی قرار دارد ميروشنفکردانشاويي که در سط  بایيي از ضد همچنین
: 2008، 15يابي به موفقیت داشته باشد )الیا جدّی در سازگار شدن با دانشکده و دست

شناختي دانشاويان تربیت بین باورهای معرفت ةت، در بررسي رابط2010) 16آيپي ت.111
دريافت که دانشاويان زن بیشتر از  ،معلم و رويکردهايشان به آموزش و يادگیری

 تحصیلي افزايش ههر چه پايدادند و گرايي را ترجی  ميدانشاويان مرد رويکرد ساختن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Tutty & White 
2. Can & Arabacioglu 
3. Simplicity of knowledge 
4. Certainty of knowledge 
5. Source of knowledge 
6. Speed of learning 
7. Ability of learning 
8. Schommer 
9. King & Kitchener 
10. Tanriverdy 
11. Anti-intellectual beliefs 
12. Hofstadter 
13. Balough & Girvan 
14. Howley 
15. Elias 
16. Aypay 
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 1هاکان و میونر يافت.ويان به رويکرد سنتي کاهش ميتمايل دانشا ،کردپیدا مي
شناختي دانشاويان دانشگاه يیلديز ترکیه دريافتند ت، در بررسي باورهای معرفت2012)

باورهای مربوط به  بعدشناختي در که بین دانشاويان مرد و زن در باورهای معرفت
تفاوت به نفع مردان و به تفاوت معناداری وجود دارد و اين  ،يادگیری وابسته به تالش
تفاوت ت، 2012) 2علوم کاربردی بوده است. پژوهش کزر و تورکر ةنفع دانشاويان رشت

ری های دبیمعلمان رشته -داری را بین سطوح گرايش به تفکر انتقادی در دانشاومعنا
ت، در 2012و همکاران ) 3توران. شناسي، فیزيک، شیمي و رياضیات نشان ندادزيست
ت میان که تفاو کارشناسي دريافتند هرايش به تفکر انتقادی دانشاويان دورگ ةمقايس

 ار نبودهدادانشاويان در گرايش به تفکر انتقادی از لحاظ جنسیت و پايه تحصیلي معن
های رياضي و زبان ترکي تفاوت وجود داشته که اين ، اما بین دانشاويان دانشکدهاست

ت در بررسي 2000و همکاران ) 4است. راد تفاوت به نفع دانشاويان رياضي بوده
ران د که دختران نسبت به پسدانشاويان کارشناسي کشاورزی دانشگاه فلوريدا دريافتن

اويان دانش بیشتر همچنینبایتری را در گرايش به تفکر انتقادی کسب کردند.  نمره
گرايش بایيي آنها  درصد 7/1ت، تمايل کمي به تفکر انتقادی داشتند و تنها درصد 5/30)

 5گیروان از دانشگاه کالرين پنسیلوانیا های بالوق ويافتهاند. به تفکر انتقادی داشته
ی در میان دانشاويان روشنفکرها و رفتارهای ضدت، در بررسي میزان نگرش2010)

ای هی به نشان دادن نگرشبیشتردانشگاه نشان داد که مردان نسبت به زنان تمايل 
رسانند و زنان احتمایً بیشتر مردان به احتمال بیشتری آزار مي. ی دارندروشنفکرضد

 پوست. بررسي نژاد نیز نشان داد که دانشاويان سیاهشوندميمورد آزار و اتيت واقع 
نژاد مانپوست دارند. سلیی بیشتری نسبت به دانشاويان سفیدروشنفکرهای ضدنگرش

ناختي و گرايش به تفکر انتقادی در شت، در بررسي باورهای معرفت1391و آيرملوی )
ز دختران بایتر ا ،ی شهر ماکو دريافتند که در استدیل استقراييآموزان متوسطهدانش

ناختي شگونه تفاوتي ديده نشد. در باورهای معرفتها هیچلّفهؤپسران بودند، اما در ساير م
 لّفه سريع بودن فرايندؤمداری وجود نداشت. در اآموزان دختر و پسر تفاوت معنبین دانش

ی ديگر هاکارودانش و علوم انساني تفاوت وجود داشت، اما بین رشته يادگیری بین رشته
 فهلّؤداری مشاهده نشد. در گرايش به تفکر انتقادی نیز، از لحاظ میزان ماتفاوت معن

ت وجود وکارودانش و علوم انساني تفا استدیل قیاسي گرايش به تفکر انتقادی بین رشته
ت دريافت 1391پور )داری مشاهده نشد. معنویاهای ديگر تفاوت معنداشت، اما بین رشته
ا و ثبات دانش بهای مختلف، در باورهای معرفتي ساده بودن دانش که دانشاويان رشته

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Hakan & Munire 
2. Kezer & Turker 
3. Turan 
4. Rudd 
5. Clarion University of Pennsylvania 
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داری دارند که اين تفاوت بین دانشاويان علوم پايه و علوم انساني يکديگر تفاوت معنا
 وانشاويان علوم پايه به ساده بودن دانش و پاسخ مشخص اعتقاد دارند يعني د ؛است

دختران و پسران نشان داد که در  دانند. مقايسهدانش را دارای ثبات و تغییرناپذيری مي
دختران نسبت به پسران به ثبات ثبات دانش با يکديگر تفاوت معناداری دارند و  بعد

اد ديگر تفاوتي بین آنها ديده نشد. در پژوهش حاضر، ، اما در ابعدانش باور بیشتری دارند
 سؤایت پژوهشي زير بررسي شد:

کارشناسي ارشد چگونه مقطع شناختي در بین دانشاويان . وضعیت باورهای معرفت1
 است؟
کارشناسي ارشد چگونه مقطع ی در بین دانشاويان روشنفکر . وضعیت باورهای ضد2

 است؟
نه کارشناسي ارشد چگومقطع قادی در بین دانشاويان . وضعیت گرايش به تفکر انت3

 است؟ 
کارشناسي ارشد به تفکیک جنس مقطع شناختي دانشاويان . آيا بین باورهای معرفت4

 و دانشکده تفاوت وجود دارد؟
کارشناسي ارشد به تفکیک جنس مقطع ی دانشاويان روشنفکر. آيا بین باورهای ضد5

 و دانشکده تفاوت وجود دارد؟
نس کارشناسي ارشد به تفکیک جمقطع آيا بین گرايش به تفکر انتقادی دانشاويان . 6

 و دانشکده تفاوت وجود دارد؟
 گیری؛ ابزارها(شناسی )روش تحقیق؛ جامعه، نمونه و روش نمونهروش

ها توصیفي اين پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده
کارشناسي ارشد دختر و پسر مقطع ل دانشاويان پیمايشي است. جامعه آماری شام
 -ت که بر اسا  جدول مورگانN=2180) است 1392-93دانشگاه يزد در سال تحصیلي 

پسرت از سه دانشکده علوم انساني،  180دختر و  180نفر نمونه ) 360ت، 1970کرجسي )
 tبا آزمون ها دادهانتخاب شدند.  ایمهندسي به روش تصادفي هبقه -علوم پايه و فني

 میانگینای نمونهتک tآزمون در . ندای و تحلیل واريانس دو راهه تحلیل شدنمونهتک
  دست آمد.مفروض از ضرب حد وسط امتیاز هر سؤال در تعداد سؤایت به

 1شناختی دانشجویانباورهای معرفت پرسشنامه
تا  شده خواست گويان. از پاسخاست بعدال و پن  ؤس 63اين پرسشنامه شامل 

ای لیکرت از کامالً مخالف تا کامالً درجه 7ال را بر روی مقیا  ؤهر س عقايدشان درباره
 نشان دهنده ،ایتؤای است که نیمي از سموافق مشخص کنند. پرسشنامه به گونه

ها الؤگذاری برخي از سلذا نمره ؛باورهای خام و نیم ديگر نشانگر باورهای م بت هستند
نمرات بای در هر  ،گذاریاست. هبق اين روش نمره 7تا  1برخي ديگر از و  1تا  7از 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Epistemology Questionnaire 
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-دهنده باورهای معرفتهاست و نمرات پايین نشانعامل حاکي از باورهای خام آزمودني

را با  74/0ت ضريب پايايي 2001ايکینس ) -و شومر 1يافته است. دوئلشناختي رشد
گزارش  85/0تا  63/0ها در دامنه ای عاملروش بازآزمايي و ضرايب آلفای کرونباخ را بر

اين ابزار  ت نتاي  روايي سازه1391پور )ت. معنوی9: 1390نژاد و همکاران، کردند )خالقي
ده، های اناام شيیدی قابل قبول دانسته است. پژوهشأرا با تحلیل عاملي اکتشافي و ت

ت و پايايي 1386لطیفیان، )سپهری و  67/0تا  54/0ی ها را در دامنهپايايي زيرمقیا 
ت. در پژوهش 1392الديني، اند )به نقل از شااعت گزارش کرده1377)امامي،  85/0کل را 

حاصل  50/0تا  65/0و برای ابعاد پناگانه بین  70/0حاضر، ضريب کل آلفای کرونباخ 
 شد.

 ی دانشجوروشنفکرمقیاس باورهای ضد

ی در روشنفکرگیری ضدای اندازهت اين مقیا  را بر2001سیلندر و ايگنبرگر )
ترجیحات شخصي در رابطه با  جمله درباره 25دانشاويان دانشگاه ساختند که شامل 

و دانشاو موافقت خود را با هر  استاستادان دانشگاه  درو  دانشگاهي و نظراتي درباره
-نمرهکند. )کامالً موافقت ثبت مي 7)کامالً مخالفت تا  1جمله روی مقیا  لیکرت از 

بای نشانگر گرايش  است. نمره 7تا  1و برخي ديگر از  1تا  7ها از گذاری برخي از سؤال
حداقل  ضمناًی است. روشنفکرپايین نشانگر گرايش به  ی و نمرهروشنفکربای به ضد
است. اين مقیا  همبستگي معناداری با آزادی برای تاربه  175و حداک ر  25نمره 

مايل به سازگار شدن با سبک يادگیری سطحي دارد. پايايي انديشي و تکردن، جزم
گزارش شده است. در پژوهش  88/0ت 2008و در پژوهش الیا  ) 91/0مقیا  اصلي 

حاضر، ابتدا نسخه اصلي پرسشنامه توسط محققان از انگلیسي به فارسي برگردانده شد، 
 شناسيروان ترجمه شده توسط هشت نفر از استادان زبان انگلیسي و سپس نسخه

تربیتي بررسي شد و پس از اناام اصالحات مطرح شده متخصصان، فرم نهايي بر روی 
نفری از دانشاويان به صورت آزمايشي اجرا شد. پايايي آزمايشي با روش  35 يک نمونه

دست آمد. اين پرسشنامه نمونه فارسي به 72/0و در اجرای اصلي  64/0آلفای کرونباخ 
 ین بار در فارسي هناار شده است.و برای اول ندارد

    (CTDI) 2گرایش به تفکر انتقادی پرسشنامه

ت و 9) 4ت، بلوغ فکری11) 3: نوآوریشامل عبارت و سه زيرمقیا  33اين پرسشنامه 
ای )از شديداً درجه 5ت دارد. آزمودني بايد در يک مقیا  لیکرت 13) 5اشتغال تهني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Duell  
2. Critical Thinking Disposition Inventory 
3. Innovativeness 
4. Maturity 
5. Engagement 
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ت پايايي 2003) 1د را مشخص کند. ريکتست نظر خو5تا شديداً موافق= 1مخالف=
ت 1390و راستاو ) 86/0و اشتغال تهني  57/0، بلوغ فکری 75/0زيرمقیا  نوآوری را 

به دست آوردند. روايي سازه اين مقیا  بر مبنای کار  82/0و  85/0، 69/0به ترتیب 
فای ت. در پژوهش حاضر، آل88: 1390شود )راستاو، يید ميأت ت1990اصلي فاسیون )

 دست آمد. ها بهبرای خرده مقیا  68/0و  86/0، 70/0برای کل و  82/0کرونباخ 
 

 هایافته
مقطع شناختی در بین دانشجویان . وضعیت باورهای معرفت1سؤال

 کارشناسی ارشد چگونه است؟
 

 شناختیای باورهای معرفتتک نمونه tآزمون  (1)ه جدول شمار
= n360   :76میانگین فرضي 

 باال نپایی
تفاضل 
 میانگین

سطح 
 معناداری

درجه 
 آزادی

t ابعاد میانگین انحراف معیار 

31/9- 77/10- 04/10- 001/0 359 95/26- 06/7 95/65 
ساده دانستن 
 دانش

 44میانگین فرضي: 

93/1 47/0 2/1 001/0 359 24/3 04/7 2/45 
قطعي دانستن 
 دانش

 40میانگین فرضي: 

 منبع دانش 77/38 69/4 -93/4 359 001/0 -22/1 -73/0 -7/1

 52میانگین فرضي: 

78/12- 39/14- 58/13- 001/0 359 34/33- 73/7 41/38 

تاتي دانستن 
توانايي 
 يادگیری

 40میانگین فرضي: 

03/8- 64/9- 83/8- 001/0 359 61/21- 75/7 16/31 
سريع دانستن 
 فرايند يادگیری

 252میانگین فرضي: 

17/30- 8/34- 49/32- 001/0 359 61/27- 32/22 5/219 
باورهای 
 شناختيمعرفت

 

ت 95/65ساده دانستن دانش ) بعد، میانگین دانشاويان در 1با توجه به جدول شماره 
توان نتیاه گرفت معنادار است که مي 001/0ت در سط  76از میانگین مفروض ) کمتر

اهالعات منسام و مرتبط با ای از دانش را مشتمل بر ماموعه ،بررسي شدهدانشاويان 
 وضعیت مناسبي دارند. بعدگیرند و در اين هم در نظر مي

ت 44برش ) از نقطه بیشترت 2/45قطعي دانستن دانش، میانگین دانشاويان ) بعددر  
های هيافت بررسي شدهتوان نتیاه گرفت دانشاويان معنادار است که مي 001/0در سط  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Ricketts 
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گیرند. بر اين کان خطا در آنها وجود ندارد، در نظر ميعلمي را موضوعاتي مطلق که ام
 اند.رشدی نداشته ،بعداين اسا  دانشاويان در 

ت در 40نظر )ت کمتر از متوسط مورد77/38منبع دانش، میانگین دانشاويان ) بعددر 
دانش را صرفاً در احاهه  ،توان گفت دانشاويانمعنادار است. پس مي 001/0سط  

 دانند.دار نميمراجع صالحیت
 ت کمتر از نقطه41/38تاتي دانستن توانايي يادگیری، میانگین دانشاويان ) بعددر 
ايي توان کمتر بررسي شده،دانشاويان  . بنابراينمعنادار است 001/0ت در سط  52برش )

 گیرند.يادگیری را امری تاتي و غیر قابل تغییر در نظر مي
 از نقطه کمترت 16/31نستن فرايند يادگیری )سريع دا بعدمیانگین دانشاويان در 

به يادگیری  بررسي شده،معنادار است. پس دانشاويان  001/0ت در سط  40برش)
 پردازند.و به فعالیت مداوم برای يادگیری مياعتقاد ندارند سريع 

برش  تر از نقطهت کم5/219شناختي، میانگین دانشاويان )در متغیّر باورهای معرفت
توان گفت آموزش عالي در رشد باورهای معنادار است. پس مي 001/0سط   ت در252)

 شناختي دانشاويان کارشناسي ارشد مؤثّر بوده است.معرفت
 

مقطع ی در بین دانشجویان روشنفکر . وضعیت باورهای ضد2 سؤال
 کارشناسی ارشد چگونه است؟

 
 یروشنفکرای باورهای ضدنمونهتک tآزمون  (2)جدول شماره 

= n360  :100میانگین فرضي 

 باال پایین
تفاضل 
 میانگین

سطح 
 معناداری

درجه 
 آزادی

t 
انحراف 

 معیار
 ابعاد میانگین

007/7- 13/10- 56/8- 001/0 359 78/10- 07/15 43/91 
باورهای 

 یروشنفکرضد

 

ت 43/91ی دانشاويان )روشنفکر، میانگین باورهای ضد2با توجه به جدول شماره 
 توان گفتکه مي معنادار است 001/0ت در سط  100نظر )سط مورداز متو کمتر

 .انه دارندروشنفکری به باورهای بیشتردانشاويان کارشناسي ارشد گرايش 
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مقطع . وضعیت گرایش به تفکر انتقادی در بین دانشجویان 3سؤال
 کارشناسی ارشد چگونه است؟

 
 فکر انتقادیای گرایش به تتک نمونه t آزمون (3)جدول شماره 

= n360  :33میانگین فرضي 

 باال پایین
تفاضل 
 میانگین

سطح 
 معناداری

درجه 
 آزادی

t 
انحراف 

 معیار
 ابعاد میانگین

 نوآوری 36/45 89/4 93/47 359 001/0 36/12 87/12 85/11

 27میانگین فرضي: 

 بلوغ فکری 8/27 68/4 25/3 359 001/0 80/0 28/1 31/0

 39میانگین فرضي: 

 اشتغال تهني 82/51 35/6 29/38 359 001/0 82/12 48/13 16/12

 99میانگین فرضي: 

77/24 21/27 99/25 001/0 359 99/41 76/11 99/124 
گرايش به تفکر 
 انتقادی

 

از  بیشترت 36/45نوآوری ) بعد، میانگین دانشاويان در 3با توجه به جدول شماره 
بلوغ فکری میانگین دانشاويان  بعداست. در  معنادار 001/0ت در سط  33برش ) نقطه
اشتغال  بعدمعنادار است. در  001/0ت در سط  27نظر )از متوسط مورد بیشترت 8/27)

 001/0ت در سط  39از میانگین فرضي ) بیشترت 82/51تهني میانگین دانشاويان )
ت 99/124) در متغیّر گرايش به تفکر انتقادی میانگین دانشاويان همچنینمعناداراست. 

توان گفت آموزش معنادار است که مي 001/0ت در سط  99ی برش )از نقطه بیشتر
 .کندايااد در دانشاويان گرايش به تفکر انتقادی را است عالي توانسته 

 

ه بکارشناسی ارشد مقطع شناختی دانشجویان . آیا بین باورهای معرفت4
 تفاوت وجود دارد؟ تفکیک جنس و دانشکده

 
 شناختی به تفکیک جنسیت و دانشکدهمیانگین ابعاد باورهای معرفت (4)ماره جدول ش

 
ساده 
 دانستن

قطعي 
 دانستن

 منبع دانش
تاتي 
 دانستن

سريع 
 دانستن

 کل

 میانگین میانگین میانگین میانگین میانگین میانگین دانشکده جنس

 پسر

 82/222 13/35 51/41 28/38 51/44 36/63 علوم انساني
 07/224 03/31 83/39 91/38 81/45 46/68 فني
 93/221 96/31 98/38 71/38 33/46 93/65 علوم
 94/222 71/32 11/40 63/38 55/45 92/65 کل

 دختر

 93/216 18/31 86/36 66/37 75/45 46/65 علوم انساني
 48/217 98/28 01/37 4/40 35/44 73/66 فني
 82/213 66/28 25/36 68/38 45/44 76/65 علوم
 08/216 61/29 71/36 91/38 85/44 98/65 کل
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 تحلیل واریانس دو راهه برای ساده دانستن دانش برحسب جنسیت و دانشکده (5)شماره  جدول

 Fمقدار  معناداری
میانگین 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

مجموع 
 مجذورات

 

 جنسیت 400/0 1 400/0 008/0 928/0

 دانشکده 022/610 2 01/305 31/6 002/0

 جنسیت در دانشکده 87/222 2 43/111 3/2 101/0

 خطا 17110 354 3/48  

 کل 1583992 360   
 

دهد که مقدار معناداری آزمون تحلیل واريانس برای اثر نشان مي 5جدول شماره 
 .دشودر نتیاه فرض صفر تأيید مي است،ت <05/0pت بایتر از آلفای )928/0جنسیت )

ر و پسر در ساده دانستن دانش تفاوت معناداری وجود ندارد، عني بین دانشاويان دختي
است، ت >01/0pتر از آلفای )ت که کوچک002/0اما اثر دانشکده با سط  معناداری )

بدين هريق که بین دانشاويان  است؛دهنده تأيید فرضیه نشانبوده و دار معنا
د دارد. در خصوص های مختلف در ساده دانستن دانش تفاوت معناداری وجودانشکده

 اثر دانشکده، برای تعیین محل اختالف از آزمون تعقیبي توکي استفاده شد. 
     

 ی تأثیر دانشکده بر بعد ساده دانستن دانشآزمون توکی درباره (6)جدول شماره 

 اختالف میانگین دانشکده دانشکده
خطای 

 استاندارد
 داریسطح معنا

 001/0 8975/0 -18/3*** فنی علوم انسانی

      p 001/0> *** 
 

 های فنيداری بین دانشاويان دانشکدهادهد که تفاوت معننشان مي 6جدول شماره 
به ساده  باور ،از دانشاويان علوم انساني بیشترو علوم انساني وجود دارد؛ دانشاويان فني 

يکديگر  ای از اهالعات نامربوط و مازّا ازبودن دانش دارند و دانش را مشتمل بر ماموعه
 دانند. به عبارت ديگر، دانشاويان علوم انساني در وضعیت بهتری قرار دارند.مي

     
 تحلیل واریانس دو راهه برای قطعی دانستن دانش برحسب جنسیت و دانشکده (7)جدول شماره 

 Fمقدار  معناداری
میانگین 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

مجموع 
 مجذورات

 

 جنسیت 8/44 1 8/44 903/0 343/0

 دانشکده 6/6 2 3/3 066/0 936/0

 جنسیت در دانشکده 8/177 2 9/85 73/1 179/0

 خطا 05/17573 354 6/49  

 کل 753381 360   
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بیانگر آن است که مقدار معناداری آزمون تحلیل واريانس دو راهه  7جدول شماره 
ت <05/0pلفای )که بایتر از آ بودهت 936/0ت و برای دانشکده )343/0برای اثر جنسیت )

ان يعني بین دانشاوي شود،است. در نتیاه فرض صفر تأيید و فرضیه پژوهشي رد مي
 های مختلف در قطعي دانستن دانش تفاوت معناداری وجود ندارد.دختر و پسر دانشکده

 
 تحلیل واریانس دو راهه برای منبع دانش برحسب جنسیت و دانشکده (8)جدول شماره 

 Fمقدار  معناداری
انگین می

 مجذورات

درجه 
 آزادی

مجموع 
 مجذورات

 

 جنسیت 94/6 1 94/6 /320 572/0

 دانشکده 1/171 2 6/85 95/3 020/0

 جنسیت در دانشکده 5/70 2 25/35 62/1 198/0

 خطا 67/7677 354 7/21  

 کل 549264 360   
 

یتر از ت که با572/0بیانگر آن است که جنسیت با مقدار معناداری ) 8جدول شماره 
در بعد منبع دانش تأثیری ندارد. در نتیاه فرض صفر تأيید  است،ت p>05/0آلفای )
يعني بین دانشاويان دختر و پسر در منبع دانش تفاوت معناداری وجود ندارد،  ،دشومي

دار ا، معناستت p<05/0ت که کوچکتر از آلفای )020/0اما دانشکده با سط  معناداری )
انشکده، برای تعیین محل اختالف از آزمون تعقیبي توکي استفاده است. در خصوص اثر د

 شد.
 تأثیر دانشکده بر بعد منبع دانش آزمون توکی درباره (9)جدول شماره 

 خطای استاندارد اختالف میانگین دانشکده دانشکده
-سطح معنا

 داری
 015/0 6012/0 -68/1* فني علوم انساني

      p 05/0> * 
 

 یشتربمیانگین دانشاويان فني در بعد منبع دانش که دهد ن مينشا 9جدول شماره 
 ني در وضعیتدانشاويان علوم انسابه عبارت ديگر از دانشاويان علوم انساني است )

 ارندت.دقرار  بهتری
تحلیل واریانس دو راهه برای ذاتی دانستن توانایی یادگیری برحسب جنسیت و  (10)جدول شماره 

 دانشکده

 Fر مقدا معناداری
میانگین 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

مجموع 
 مجذورات

 

 جنسیت 4/1040 1 4/1040 23/18 001/0

 دانشکده 87/148 2 44/74 305/1 273/0

 جنسیت در دانشکده 42/70 2 21/35 617/0 54/0

 خطا 47/20199 354 1/57  

 کل 552608 360   
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در بعد ت 001/0اداری )بیانگر آن است که اثر جنسیت با سط  معن 10جدول شماره 
ت میانگین 4دار است. در خصوص اثر جنسیت، )جدول تاتي دانستن توانايي يادگیری معنا

توانايي  از دختران بیشترکه پسران  از دختران است. بدين معنا بیشترپسران در اين بعد 
اداری ناما دانشکده با سط  مع ؛گیرنديادگیری را امری تاتي و غیر قابل تغییر در نظر مي

 تأثیری ندارد. ،بعداين در  استت <05/0pکه بایتر از آلفای )ت 273/0)
 

تحلیل واریانس دو راهه برای سریع دانستن فرایند یادگیری برحسب جنسیت و  (11)جدول شماره 
 دانشکده

 Fمقدار  معناداری
میانگین 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

مجموع 
 مجذورات

 

 جنسیت 865 1 865 3/15 001/0

 دانشکده 71/723 2 85/361 4/6 002/0

 جنسیت در دانشکده 56 2 28 496/0 609/0

 خطا 1/19968 354 41/56  

 کل 371178 360   

 
ت و 001/0دهد که اثر جنسیت با سط  معناداری )نشان مي 11جدول شماره 

در بعد  است،ت >01/0pتر از آلفای )که کوچکت 002/0دانشکده با سط  معناداری )
 دار نیست. در خصوصادار است، اما اثر تعاملي معنادانستن فرايند يادگیری معن سريع

اند. در نتیاه پسران بیش از هکردت پسران نمرات بایتری کسب  4اثر جنسیت، )جدول 
مشخص شدن تفاوت در دانشکده از آزمون  برایدارند. اعتقاد دختران به يادگیری سريع 
 تعقیبي توکي استفاده شد. 

 
 تأثیر دانشکده بر بعد سریع دانستن فرایند یادگیری آزمون توکی درباره (12)دول شماره ج

 اختالف میانگین دانشکده دانشکده
خطای 

 استاندارد
 داریسطح معنا

 علوم انساني
 01/0 9696/0 84/2** علوم

 004/0 9696/0 15/3** فني
            p 01/0> ** 

 
میانگین  ،بعد سريع دانستن فرايند يادگیریدهد در نشان مي 12 جدول شماره

از دانشاويان علوم پايه و فني است. در نتیاه دانشاويان  بیشتردانشاويان علوم انساني 
 علوم پايه و فني در مقايسه با علوم انساني وضعیت بهتری دارند.
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 ت و دانشکدهشناختی برحسب جنسیتحلیل واریانس دو راهه برای باورهای معرفت (13)جدول شماره 

مقدار  معناداری
F 

میانگین 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

مجموع 
 مجذورات

 

 جنسیت 73/4236 1 73/4236 61/8 004/0

 دانشکده 8/528 2 4/264 538/0 585/0

 جنسیت در دانشکده 28/78 2 14/39 080/0 924/0

 خطا 15/174098 354 8/491  

   360 
175251
49 

 کل

 

تر از که کوچکت 004/0دهد اثر جنسیت با معناداری )ينشان م 13جدول شماره 
دار است و میانگین پسران در شناختي معناورهای معرفتت است بر با>01/0pآلفای )

 از دختران است، اما دانشکده تأثیری ندارد. بیشترمتغیّر مذکور 
ه بکارشناسی ارشد مقطع ی دانشجویان روشنفکر. آیا بین باورهای ضد5

 تفاوت وجود دارد؟ و دانشکده تفکیک جنس
 

ی به تفکیک جنسیت و روشنفکرمیانگین و انحراف استاندارد باورهای ضد (14)جدول شماره 
 دانشکده

 میانگین دختران میانگین پسران دانشکده
 92 03/89 علوم انسانی

 98/90 21/95 فنی
 85/91 5/89 علوم پایه

 61/91 25/91 کل
 

جنسیت و  ی برحسبروشنفکرانس دو راهه برای باورهای ضدتحلیل واری (15)جدول شماره 
 دانشکده

 Fمقدار  معناداری
میانگین 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

مجموع 
 مجذورات

 

 جنسیت 74/11 1 74/11 052/0 82/0

 دانشکده 17/503 2 6/251 1/1 33/0

 جنسیت در دانشکده 6/955 2 8/477 1/2 123/0

 خطا 75/80085 354 23/226  

 کل 3090993 360   

 
بیانگر آن است که مقدار معناداری آزمون تحلیل واريانس دو راهه  15جدول شماره 
ت <05/0pکه بایتر از آلفای ) بودهت 33/0ت و برای دانشکده )82/0برای اثر جنسیت )

ان يعني بین دانشاوي ؛دشودر نتیاه فرض صفر تأيید و فرضیه پژوهشي رد مي ،است
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ی تفاوت معناداری روشنفکرهای مختلف در متغیّر باورهای ضددهدختر و پسر دانشک
 وجود ندارد.

ه بکارشناسی ارشد مقطع. آیا بین گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان 6
 تفاوت وجود دارد؟ تفکیک جنس و دانشکده

 

 میانگین ابعاد گرایش به تفکر انتقادی به تفکیک جنسیت و دانشکده (16)جدول شماره 

 تفکر انتقادی اشتغال ذهنی لوغ فکریب نوآوری 

 دانشکده
 میانگین

 پسران

 میانگین

 دختران

 میانگین

 پسران

 میانگین

 دختران

 میانگین

 پسران

 میانگین

 دختران

 میانگین

 پسران

 میانگین

 دختران

 32/123 17/123 93/50 78/51 63/27 33/26 75/44 05/45 علوم انساني

 93/124 28/125 18/51 91/51 83/28 15/28 91/44 21/45 فني

 48/125 77/127 86/51 26/53 08/28 78/27 53/45 71/46 علوم

 58/124 41/125 32/51 32/52 18/28 42/27 06/45 66/45 کل

 
 تحلیل واریانس دو راهه برای نوآوری برحسب جنسیت و دانشکده (17)جدول شماره 

 Fمقدار  معناداری
میانگین 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

مجموع 
 ذوراتمج

 

 جنسیت 8/31 1 8/31 3/1 249/0

 دانشکده 94/105 2 53 2/2 11/0

 جنسیت در دانشکده 61/15 2 8/7 327/0 721/0

 خطا 8446 354 86/23  

 کل 749437 360   
 

بیانگر آن است که مقدار معناداری آزمون تحلیل واريانس دو راهه  17جدول شماره 
ت <05/0pکه بایتر از آلفای ) بودهت 11/0نشکده )ت و برای دا249/0برای اثر جنسیت )

 يعني بین دانشاويان ؛دشواست در نتیاه فرض صفر تأيید و فرضیه پژوهشي رد مي
 های مختلف در بعد نوآوری تفاوت معناداری وجود ندارد.دختر و پسر دانشکده

 
 انشکدهتحلیل واریانس دو راهه برای بلوغ فکری برحسب جنسیت و د( 18)جدول شماره 

 Fمقدار  معناداری
میانگین 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

مجموع 
 مجذورات

 

 جنسیت 52 /14 1 14/52 4/2 122/0

 دانشکده 6/139 2 8/69 22/3 041/0

 جنسیت در دانشکده 3/15 2 64/7 352/0 703/0

 خطا 7678 354 7/21  

 کل 286163 360   
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ت که بایتر 122/0ار معناداری )بیانگر آن است که جنسیت با مقد 18جدول شماره 
در بعد بلوغ فکری تأثیری ندارد، در نتیاه فرض صفر تأيید  است،ت <05/0pاز آلفای )

يعني بین دانشاويان دختر و پسر در بعد بلوغ فکری تفاوت معناداری وجود  شود؛مي
دار نا، معاستت >05/0pت که کوچکتر از آلفای )041/0ندارد، اما دانشکده با معناداری )

است. در خصوص اثر دانشکده، برای تعیین محل اختالف از آزمون تعقیبي توکي استفاده 
 شد. 

 

 تأثیر دانشکده بر بعد بلوغ فکری آزمون توکی درباره (19)جدول شماره 

 دانشکده دانشکده
اختالف 
 میانگین

 داریسطح معنا خطای استاندارد

 034/0 6012/0 -508/1* فني علوم انساني
       P 05/0> * 

 
دانشکده علوم فني با  شود بین دانشکدهمشاهده مي 19چنانچه در جدول شماره 

داری وجود دارد. بدين شکل که در بعد بلوغ فکری میانگین انساني تفاوت معنا
 از دانشاويان علوم انساني است. بیشتردانشاويان فني 

 
 ذهنی برحسب جنسیت و دانشکدهتحلیل واریانس دو راهه برای اشتغال  (20)جدول شماره 

 Fمقدار  معناداری
میانگین 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

مجموع 
 مجذورات

 

 جنسیت 89 1 89 2/2 139/0

 دانشکده 22/101 2 61/50 3/1 287/0

 جنسیت در دانشکده 6/7 2 8/3 094/0 910/0

 خطا 15/14294 354 38/40  

 کل 981391 360   
 

 

است که مقدار معناداری آزمون تحلیل واريانس دو راهه بیانگر آن  20جدول شماره 
ت <05/0pکه بایتر از آلفای ) استت 287/0ت و برای دانشکده )139/0برای اثر جنسیت )

های مختلف در بعد اشتغال تهني در نتیاه بین دانشاويان دختر و پسر دانشکده ؛است
 تفاوت معناداری وجود ندارد.
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ریانس دو راهه برای گرایش به تفکر انتقادی برحسب جنسیت و تحلیل وا (21)جدول شماره 
 دانشکده

 Fمقدار  معناداری
میانگین 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

مجموع 
 مجذورات

 

 جنسیت 67/61 1 67/61 447/0 504/0

 دانشکده 27/689 2 6/344 5/2 084/0

 جنسیت در دانشکده 1/99 2 5/49 359/0 699/0

 خطا 48831 354 138  

 کل 5673931 360   

 

بیانگر آن است که مقدار معناداری آزمون تحلیل واريانس دو راهه  21جدول شماره 
ت است؛ <05/0pکه بایتر از آلفای ) بودهت 084/0ت و دانشکده )504/0برای اثر جنسیت )
های مختلف در متغیّر توان گفت بین دانشاويان دختر و پسر دانشکدهدر نتیاه مي
 ر انتقادی تفاوت معناداری وجود ندارد.گرايش به تفک

 گیریبحث و نتیجه
 ی وروشنفکرشناختي، باورهای ضدتطبیقي باورهای معرفت مقايسه در اين پژوهش

د. دانشگاه يزد اناام شکارشناسي ارشد مقطع گرايش به تفکر انتقادی در دانشاويان 
سي وضعیت باورهای سؤال پژوهشي اول، دوم و سوم که به ترتیب به برر در نتیاه
قطع می و گرايش به تفکر انتقادی در دانشاويان روشنفکرشناختي، باورهای ضدمعرفت

شناختي و توان گفت در متغیّرهای باورهای معرفتپرداختند، ميکارشناسي ارشد مي
 یشتربو در گرايش به تفکر انتقادی  کمتری، میانگین دانشاويان روشنفکرباورهای ضد
ه توان گفت که نظام آموزش عالي توانستاسا  نتاي  مي روض بوده است. براز میانگین مف

کر ی و گرايش به تفروشنفکرشناختي سط  بای، گرايش به باورهای نظام معرفت ،است
ر گکشورهای مختلف نشانبه عمل آمده از  بررسيايااد کند. در دانشاويان انتقادی را 
 های مختلف متفاوتان دانشاويان دانشگاهکه گرايش به تفکر انتقادی در می آن است

داری را بین سطوح گرايش ات، تفاوت معن2012) پژوهش کزر و تورکراست. برای م ال 
ت نیز نشان داد 2000پژوهش راد و همکاران ). به تفکر انتقادی در دانشاويان نشان نداد

 آنهاکمي از  رصدگرايش پايیني به تفکر انتقادی و د شده، که اک ريت دانشاويان بررسي
ش تفکر پروربه نکردن توجه  توانمايل قوی به تفکر انتقادی داشتند که علت آن را ميت

 انتقادی در آموزش عالي و نقش آن در عملکرد تحصیلي دانست. 
از سؤال پژوهشي چهارم که به بررسي تفاوت دانشاويان دختر و  دست آمدهنتاي  به

حاکي از آن بود که  ،پرداختشناختي ميی معرفتهای مختلف در باورهاپسر دانشکده
شناختي، اثر جنسیت در تاتي دانستن توانايي های باورهای معرفتاز میان مؤلّفه

با  دار است واشناختي معنيادگیری، سريع دانستن فرايند يادگیری و باورهای معرفت
ود شاند، مشخص ميه، نمرات بایتری کسب کردکه پسران در ابعاد نامبردهتوجه به اين

نژاد و آيرملوی های سلیمانکه تفاوت به ضرر گروه مردان است. اين يافته با پژوهش
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های ت ناهمخوان و با پژوهش1386زاده )ت و شعباني ورکي و حسین قلي1391)
شناختي که باورهای معرفتت مبني بر اين2012ت و هاکان و میونر )1391پور )معنوی

دار بودن اثر جنسیت در معناپسر با هم تفاوت دارند همخوان است. دانشاويان دختر و 
شناختي فرايند يادگیری و باورهای معرفت تاتي دانستن توانايي يادگیری، سريع دانستن

 دهندگانتفکر غالب در دو جنس و متفاوت بودن انتظارات ياد تواند ناشي از شیوهمي
ای هانگر آن است که دانشاويان دانشکدهسؤال پژوهشي چهارم بی يگر يافتهباشد. د

 انستن فرايند يادگیریمختلف نیز در ابعاد ساده دانستن دانش، منبع دانش و سريع د
داری دارند. بدين شکل که در ابعاد ساده دانستن دانش و منبع دانش میانگین تفاوت معنا

فرايند  يع دانستناز دانشاويان علوم انساني است، اما در بعد سر بیشتردانشاويان فني 
وم پايه های فني و عليادگیری دانشاويان علوم انساني نمرات بایتری نسبت به دانشکده

ت، 1391پور )ت، معنوی1391نژاد و آيرملوی )های سلیماناند. اين يافته با پژوهشداشته
که ت مبني بر اين2012ت و هاکان و میونر )1386زاده )شعباني ورکي و حسین قلي

همخوان  ،های مختلف با هم تفاوت دارندشناختي دانشاويان دانشکدههای معرفتباور
 است. 
های حاصل از سؤال پژوهشي پنام که به بررسي تفاوت دانشاويان دختر و پسر يافته

حاکي از آن بود که از نظر  ،پرداختی ميروشنفکرهای مختلف در باورهای ضددانشکده
-عنامهای مختلف تفاوت يان دختر و پسر دانشکدهی بین دانشاوروشنفکرباورهای ضد

ت همخوان و با پژوهش بالوق و 2008داری وجود ندارد. اين يافته با پژوهش الیا  )
 ت ناهمخوان است.2010گیروان )
 های گرايشهای حاصل از آزمون سؤال پژوهشي ششم حاکي از آن بود که در مؤلّفهيافته

داری وجود ندارد، اما در بعد ختر و پسر تفاوت معنادانشاويان د به تفکر انتقادی بین
ويژه ف تفاوت وجود دارد. اين تفاوت بههای مختلبلوغ فکری بین دانشاويان دانشکده

ن بدين شکل که دانشاويا های فني و علوم انساني بارز است.بین دانشاويان دانشکده
. اين يافته اندهني کسب کردت به دانشاويان علوم انسافني نمرات بایتری نسب دانشکده
ت مبني بر اينکه بین دو جنس از 1388های يوسفي سعیدآبادی و همکاران )با پژوهش

داری وجود ندارد همخوان و با پژوهش سرين و همکاران معنانظر تفکر انتقادی تفاوت 
تفکر انتقادی در سط   زمینهت ناهمخوان است. در پژوهش نامبرده معلمان زن در 2010)

وان گفت، تاز سؤال پژوهشي ششم مي دست آمدهبهدر تبیین نتاي   قرار داشتند. بایتری
ا و هتحت تأثیر موقعیت آموزشي قرار دارد و درخواست بیشترجا که تفکر انتقادی از آن
رسد که ، لذا منطقي به نظر مياستهای آموزشي برای دختران و پسران يکسان روش

ان و پسران در میزان تمايل به تفکر انتقادی تفاوت در پژوهش حاضر میان دختر
 -فني دار دانشاويان دانشکدهتفاوت معنا همچنینمعناداری وجود نداشته باشد. 

توان به سبب جو حاکم بر مهندسي در بعد بلوغ فکری با دانشکده علوم انساني را مي
 کرد. مهندسي قلمداد -ی فنيهای در ، ماهیت درو  و محتوای رشتهکال 
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