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هدف مقاله حاضر، بررسی وضـعیت گـرایش    :چکیده
به تفکر انتقادي و رابطه آن بـا عملکـرد تحصـیلی در    

هــاي علــوم دانشــجویان کارشناســی ارشــد دانشــکده
مهندسی دانشـگاه یـزد    -و فنی ادبیاتانسانی، زبان و 

نفـر از دانشـجویان    280. نمونـه تحقیـق شـامل    است
ه دانشکده بودند که به روش نمونـه دختر و پسر از س

هـا  آوري دادهانتخاب شدند. براي جمـع اي طبقهگیري 
) 2003از پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادي ریکـتس ( 

ل واریـانس  هـا بـا اسـتفاده از تحلیـ    استفاده شـد. داده 
. شـدند تجزیـه و تحلیـل    ،عاملی و همبستگی پیرسون

دانشجویان کارشناسـی ارشـد    بیشترنتایج نشان داد که 
و میـان گـرایش    دارندگرایش متوسط به تفکر انتقادي 

بــه تفکــر انتقــادي و عملکــرد تحصــیلی دانشــجویان 
همبستگی مثبـت و معنـادار امـا ضـعیف وجـود دارد.      

انشجویان دانشـکده  انتقادي در دمیزان گرایش به تفکر 
ن طـور معنـاداري بیشـتر از دانشـجویا    علوم انسانی بـه 

ن میان دانشجویان یمهندسی بود. همچن -دانشکده فنی
دختــر و پســر در گــرایش بــه تفکــر انتقــادي تفــاوت 
معناداري وجود نداشـت. نتـایج ایـن پـژوهش، لـزوم      
بررســـی راهکارهـــاي تقویـــت تفکـــر انتقـــادي در 

 بررسـی  ویـژه بـه هـاي مختلـف   دانشـکده دانشجویان 
تـدریس و ارزشـیابی را گوشـزد     بـر  عوامل تأثیرگذار

  د.کنمی

Abstract: The present paper examines 
critical thinking disposition and its 
relation with the academic performance 
among master's degree students of 
Humanities, Language-literature and 
Engineering faculties at Yazd 
University. The sample consisted of 280 
students of both genders from the three 
faculties who were selected by random 
classification sampling. Ricketts's 
Critical Thinking Disposition Inventory 
(2003) was used. The Data were 
analyzed using Factor analysis and 
Pearson correlation. Results show that 
most students had normal disposition to 
critical thinking.Research results 
showed that there waz a positive and 
significant correlation between critical 
thinking disposition and academic 
performance. Also, the results showed 
that critical thinking disposition of 
Humanities faculty students was 
significantly higher than the 
Engineering faculty. There was not 
significant differences between male 
and female students in the use of critical 
thinking disposition. The study also 
showed the need to conduct research on 
teaching and assessment methods and 
their impact on critical thinking 
disposition. 
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 مقدمه
در هر نظام آموزشی به یادگیرندگان آموخته شود، هایی که باید ترین مهارتاز مهم

ویژه دن این مهم، نظام آموزشی کشور بهمهارت تفکر و اندیشیدن است. براي عملی ش
ها فراگیران خود بکوشد و آنهاي تفکر و استدالل آموزش عالی باید در افزایش مهارت

محور فعالیت ،را از مرحله حفظ کردن مطالب به مرحله تفکر سوق دهد. به عبارتی
ها (قاسمیباشد نه آموزش اندیشه هاي آموزشی باید آموختن چگونه اندیشیدنفعالیت
ترین و بهترین )، عالی2000( 1پیترز و سادناز میان انواع تفکر،  ).1383فر، (قاسمی

دانند و معتقدند از اهداف متخصصان در آموزش عالی، نوع تفکر را تفکر انتقادي می
. تعاریف استآماده کردن دانشجویان براي توانایی تفکر به شیوة تحلیلی و انتقادي 

) این واژه را 4: 2007( 2پاول و الدر براي مثال، ؛مختلفی از تفکر انتقادي شده است
 تفکر با نگرشی براي بهبود تفکر انتقادي، هنر تحلیل و ارزیابی« کنند:چنین تعریف می

تفکر انتقادي را نوعی تفکر منطقی  )2011، 3ایکسو ؛ به نقل از1991انیس (». آن است
گیري در مورد عقاید و اعمال متمرکز است. انجمن داند که بر تصمیمو مستدل می
این تعریف را  تفکر انتقادياز ) 102: 2006، 5؛ به نقل از بنینگ1999( 4فلسفه امریکا

اي است که مبتنی بر دهندهتفکر انتقادي قضاوت هدفمند و خود نظمارائه کرده است: 
شناختی، تعبیر، تحلیل، ارزیابی، استنباط و همچنین تبیین مالحظات موقعیتی، روش

) 1389؛ به نقل از بدري گرگري و همکاران، 1991مالکی و مفهومی است. انیس (
داند. مهارت شامل می 7و گرایش یا آمادگی 6دو مؤلفه مهارتتفکر انتقادي را شامل 

له اساسی است و ئها، قضاوت در زمینه اعتبار منابع و شناسایی مستحلیل استدالل
گرایش یا آمادگی نیز دربرگیرندة آماده بودن براي حفظ تمرکز بر نتیجه یا سؤال، 

هاي مختلف و تعلیق زینهآمادگی براي جستجو و ارائه دالیل، تمایل براي جستجوي گ
گویاي  . توجه به تعاریف مختلفاستدالیل و شواهد کافی  نبودقضاوت در مواقع 

هاست. گرچه ها و گرایشاي از مهارتاین نوع تفکر شامل مجموعه آن است که
تواند بنا گیري تفکر بسیار مهم هستند اما هر شخص میهاي شناختی در شکلمهارت

، گرایشی به انتقادي فکر درواقعگیرد یا ب کارهاي خود را بهتمایل خود، مهارت بر
  ).1388آنجفی و همکاران، (کردن نداشته باشد 
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1. Pithers & Saden 
2. Paul & Elder 
3 . Xu 
4. American Philosophical Association 
5. Banning 
6. skill 
7. disposition 
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؛ به نقل از بگ 1994و همکاران ( 1فاسیون از سوي که رایش به تفکر انتقاديگ
هاي شخصیت است که به تمایل یکی از حیطه ،) مورد توجه قرار گرفت2007، 2باي

هاي تفکر انتقادي ها و مهارتافراد به تفکر انتقادي اشاره دارد. گرایشهاي و خواسته
 4ریکتس). 2006، 3شوند (نانسیعمدتاً پیامدهاي مطلوب فرآیند آموزشی محسوب می

، 5از: اشتغال ذهنی اندعبارتکه  کردسه حوزه از گرایش به تفکر انتقادي را مطرح 
تواند با بهبه تفکر انتقادي می با گرایش باال یشخص هر. 7و نوآوري 6بلوغ فکري

ی براي بههایبینی امور بپردازد و به دنبال فرصتکارگیري قوه استدالل خویش به پیش
هر فرد با سطح گیري و حل مسئله است. کارگیري توانایی استدالل خویش در تصمیم

است و دیدگاه  هاي خود و دیگران آگاهگیريي بلوغ فکري از عقاید و موضعباال
توان بهبا سطوح باالي نوآوري را می افرادروشن و بازي به نظرات دیگران دارد. 

هاي جدید به آنها دائماً به دنبال دانش و چالش .کردتوصیف  "تشنه یادگیري" عنوان
خالف شیوه منطقی هستند و تمایل به دانستن حقیقت دارند حتی اگر آن حقایق بر

یک  گیريکاربراي به .)2007 (ایرانی و همکاران، فعلی آنها باشدباورها و عقاید 
مهارت، شخص باید هم مهارت و هم گرایش و تمایل به استفاده از آن را داشته باشد. 

، بدون گرایش مثبت به تفکر انتقادي، این نوع تفکر رخ نداده و یا زیر سطح درواقع
). 1388؛ به نقل از برخورداري و همکاران، 2003، 8(پروفتو یابدنمود می ،استاندارد

اي برخوردار است که این موضوع از این جهت در آموزش عالی از اهمیت ویژه
معنا، فرصت هاي تکراري بیها با انتقال فراوان مفاهیم علمی و تمرینامروزه دانشگاه

طالعات براي اندیشیدن اند. عالوه بر این، تنها انتقال ااندیشیدن را از فراگیران گرفته
هدف  ،کافی نیست، بلکه باید شرایط اندیشیدن را ایجاد کرد. در ضمن، اندیشیدن

بلکه فراگیران باید با اندیشیدن به شناخت صحیح دست یابند و این  نهایی نیست
شناخت علمی صحیح، آنان را به یک باور تثبیت شده برساند. بر اثر ایجاد باور تثبیت 

به انجام دادن عمل  درنهایتیابد و ایش به سوي عمل تحقق میشده است که گر
  ).1383 نژاد،زاده و سلیمانشود (خلیلمنتهی می
تحقیقات زیادي در حوزه آموزش عالی ایران صورت گرفته است، اما به  هرچند

 دانشجویان به متغیرهاي شناختی مهم در فرآیند یادگیريکافی  رسد که توجهنظر می
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1. Facion 
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3. Nancy 
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رود دانشجویان، پس از انتظار میشده است. ن در سطوح تحصیالت تکمیلی ویژهبه

سطح  ازجملهدر مقاطع باالي تحصیلی  خصوصبهکسب تجربه دوره دانشگاهی 
مهارت تفکر انتقادي باشند و  ازجملههاي شناختی کارشناسی ارشد، مجهز به مهارت

متداول  هايروشبا است که این در حالی  .از کیفیت یادگیري باالیی برخوردار باشند
شود که از حل کوچکآموزشی، افرادي با اطالعات نظري فراوان تحویل جامعه می

ها . روش آموزش سنتی در دانشگاهناتوان هستندترین مسائل جامعه در آینده کوچک
دهد، اما آنان در بیشتر مواقع مخلوطی از اطالعات و مفاهیم را به دانشجویان ارائه می

دانش نوظهور که الزمه تفکر  دهیسازمانو  بندياولویت، تحلیل و تجزیهرا در 
 گذارد.، به حال خود میشدمعنی خواهد انتقادي بوده و منجر به یادگیري مؤثر و با

ها قرارداد، بلکه عتقد است، فراگیر را نباید در برابر دانستهمدر این زمینه ) 1984برونر (
تا خود به کشف روابط میان امور و  کردیت روبرو مسئله و موقعباید وي را با 

و برنامه آموزشی باید طوري  کنداقدام حل آن کسب اطالعات و راه برايجستجو 
 ،1سویکبه نقل از ( داردواباشد که یادگیرنده را به فعالیت  یافتهسازمانطراحی و 

2013.(  
مجهز کردن  منظوربهرو، فراهم کردن شرایط و محیط یادگیري فعال از این

 اولویت، تفکر منطقی و انتقادي باید در ازجملههاي کلیدي دانشجویان به مهارت
وضعیت گرایش بر این اساس محقق بر آن شد تا به  ها قرار بگیرد.دستور کار دانشگاه

و رابطه آن با عملکرد  متغیر شناختی مهم در فرآیند یادگیري عنوانبهبه تفکر انتقادي 
در دانشجویان کارشناسی ارشد سه دانشکده علوم انسانی، زبان و ادبیات و  تحصیلی

  بپردازد. مهندسی -فنی
  زیر است: هايصدد پاسخگویی به سؤالدر حاضر پژوهش در راستاي این هدف،

وضعیت گرایش به تفکر انتقادي در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه یزد  -1
  چگونه است؟

میان گرایش به تفکر انتقادي با عملکرد تحصیلی آیا رابطه معناداري  -2
 دانشجویان کارشناسی ارشد وجود دارد؟

آیا تفاوت معناداري در گرایش به تفکر انتقادي دانشجویان دختر و پسر و  -3
  هاي مختلف وجود دارد؟دانشکده
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1 .Cevik 
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  ینه تحقیقپیش
فرآیند تفکر تحلیلی،  ازجملهدر فرآیند یادگیري و پیشرفت، شناسایی عوامل شناختی 

آید. در این می حساببهو مهم در موفقیت تحصیلی  کنندهتعیینمنطقی از عوامل 
)، پژوهشی را روي دانشجویان دختر و پسر رشتۀ 2000و همکاران ( 1راد خصوص،

دریافتند که تفاوت معناداري بین  محققان کشاورزي در دانشگاه فلوریدا انجام دادند.
گرایش به تفکر انتقادي وجود ندارد و اکثریت  ازنظرو پسر دانشجویان دختر 

آنها گرایش و تمایل  درصد 7/1دانشجویان، تمایل به تفکر انتقادي پایین دارند و تنها 
و همکاران  2روادز -بیدرف این پژوهش با تحقیق نتایج تفکر انتقادي دارند. باالیی به

  با دانشجویان رشته ترویج کشاورزي انجام دادند، مشابه است. که )2005(
و گرایش به  مسئلههاي حل ) به بررسی رابطۀ مهارت2009( و همکارانتامکایا 

هاي مختلف در ترکیه نفر از دانشجویان داوطلب از رشته 353 بینتفکر انتقادي 
هاي حل دي و مهارتپرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که بین گرایش به تفکر انتقا

) رابطۀ مثبت و معناداري وجود >05/0Pبا نمره درسی دانشجویان در سطح ( مسئله
دارد و همچنین زمینه مطالعاتی دانشجویان با گرایش به تفکر انتقادي ارتباط معناداري 

دانشجویان علوم اجتماعی  کهطوريبهارتباط ندارد؛  مسئلههاي حل دارد اما با مهارت
دانشجویان علوم پایه دارند. از طرفی  در مقایسه بابه تفکر انتقادي  بیشتريش از گرای

و گرایش به تفکر انتقادي  مسئلههاي حل از متغیرهاي مهارت کدامهیچجنسیت با 
 و 3مطالعه دیگري مشابه این تحقیق که توسط کیرمیزي در رابطۀ معناداري نداشت.

انجام شد،  4موسیقی دانشگاه مندرس )، بر روي دانشجویان رشته2015همکاران (
هاي حل نشان داد که رابطه مثبت و معنادار بین گرایش به تفکر انتقادي و مهارت

 .)=58/0rو  >01/0P( ردوجود دا مسئله
نفر از  194)، به مقایسه گرایش به تفکر انتقادي 2012و همکاران ( 5هاکان

در دو پرداختند که هاي ریاضیات و زبان ترکی رشتهدانشجویان سال اول و آخر 
مشغول به تحصیل بودند. بر اساس نتایج به دست آمده  7و ساکاریا 6دانشگاه کوکالی

) و همچنین دانشجویان دختر <p 57/0 و=t 59/0( میان دانشجویان سال اول و آخر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Rudd   
2. Bidorf- Rhoades  
3. Kirmizi 
4.Menderess  
5. Hakan 
6. Kocaeli 
7. Sakarya 
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در گرایش به تفکر انتقادي تفاوت معناداري وجود ) <p 15/0 و=t 47/1و پسر (

  .اردند
مهندسی و  -)، به مقایسه تفکر انتقادي دانشجویان فنی1388آنجفی و همکاران (

گیري با روش نمونهپرداختند که دانشجو  200علوم انسانی دانشگاه شیراز با تعداد 
هاي تفکر انتقادي مهارتاي انتخاب شده بودند. پژوهشگران با استفاده از ابزار طبقه

هاي تفکر انتقادي در هر دو گروه پایین است اما یافتند که میانگین مهارتکالیفرنیا در
نسبت به  64/145مهندسی با میانگین  -سطح مهارت تفکر انتقادي دانشجویان فنی

 طوربه 52/16با اختالف میانگین  و 42/124دانشجویان علوم انسانی با میانگین 
  ي باالتر است.معنادار

) به بررسی روند تحول تفکر انتقادي 1389جاویدي و عبدلی ( ،در تحقیق دیگري
دانشجویان سال اول و چهارم دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از پرسشنامه تفکر 

هاي تحقیق خود گزارش کردند که گلیزر پرداختند. آنها در یافته -انتقادي واتسون
شود اما میانگین تفکر انتقادي دانشجویان ضعیف ارزیابی میهرچند میانگین کلی نمره 

نمره تفکر انتقادي دانشجویان سال چهارم از دانشجویان سال اول باالتر است. بین 
نمره جنسیت و تفکر انتقادي ارتباط معناداري وجود نداشت و تفاوتی بین میانگین

ابعاد تفکر انتقادي  همها در ههاي تفکر انتقادي دانشجویان علوم انسانی و سایر رشته
  نشد. دیدهعد تفسیر) ب ي(به استثنا

در بررسی وضعیت گرایش به تفکر انتقادي  )1393خجسته و همکاران (
با استفاده از ابزار گرایش به تفکر  دانشگاه اصفهانکارشناسی دانشجویان 

. گرایش باال به تفکر انتقادي دارند ،دانشجویان بیشتردریافتند که   (CTDI)انتقادي
رابطه معنادار بین انگیزه تحصیلی و گرایش به تفکر انتقادي  ،عالوه بر این نتایج

) را نشان داد. همچنین رابطه بین دو متغیر گرایش به تفکر انتقادي و جنسیت 49/0(
حصیلی ولی بین رشته ت بود ) بین این دو متغیر01/0مبین همبستگی ضعیف اما مثبت (

   و گرایش به تفکر انتقادي ارتباط معناداري مشاهده نشد.
)، رابطه میان تفکر انتقادي و فراشناخت با موفقیت 1394صفرزاده و مرعشیان (

نفر از دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز مطالعه  200تحصیلی را در 
. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهاي تفکر انتقادي و کردند

می )>p 0001/0( سطحدر  466/0و  482/0فراشناخت با ضریب بتاي (به ترتیب) 
  بینی کنند.توانند موفقیت تحصیلی را در دانشجویان دختر پیش

 صوص،این خ در .دهدتفکر انتقادي پیامدهاي یادگیري را تحت تأثیر قرار می
سال با نمونه  چهار به مدتطولی را  ايه)، مطالع2008استاپنیسکی و همکاران (
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نفر مرد)  383نفر زن و  786شناسی (دانشجوي رشته روان 1196پژوهشی متشکل از 
سال بود، انجام دادند. محققان  22تا  17در کانادا که سن آنها بین  1از دانشگاه مانیتبا

دریافتند که بین گرایش به تفکر انتقادي با عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و 
  ). =05/0p< ,17/0rمعنادار اما ضعیفی وجود دارد (

رشته پرستاري در  کارشناسی که روي دانشجویاننیز در پژوهشی  )2008( 2شیرل
تفکر انتقادي، موفقیت تحصیلی  هايهانجام داد، دریافت که نمر 3دانشگاه میسوري

هاي احتمالی این یافته لتکند. پژوهشگران یک عبینی نمیدانشجویان را پیش
هاي ارزیابی ها و شیوهپژوهشی را عمدتاً سنجش عملکرد دانشجویان بر اساس آزمون

) در 2009نتایج این پژوهش با تحقیق امیر ( کر انتقادي نیست.که الزمه تفدانند می
خصوص رابطه گرایش به تفکر انتقادي و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده 

   تعلیم و تربیت، مشابه بود.
) به بررسی رابطه تفکر انتقادي با پیشرفت تحصیلی 1384علیوندي وفا (   

فر از دانشجوي پسر و دختر از سه گروه علوم ن 249دانشجویان دانشگاه تبریز با تعداد 
مهندسی و علوم پایه پرداخت. نتایج پژوهش نشان داد که رابطه مثبت و  -انسانی، فنی

 044/0P<,128/rمعناداري بین میزان تفکر انتقادي و پیشرفت تحصیلی حاکم است (
. همچنین ) و بین سه گروه از نظر میزان تفکر انتقادي تفاوت معناداري یافت نشد=

 نشدنتایج درباره متفاوت بودن میزان تفکر انتقادي در دانشجویان زن و مرد تأیید 
)95/0p= 052/0 وt=.(   

در خصوص تحقیقات ذکر شده در خارج و داخل کشور  بیشتر، نتایج درمجموع 
ارزیابی پایین تفکر انتقادي در  دهندهنشان ،وضعیت تفکر انتقادي دانشجویان

همچنین نتایج به دست آمده از رابطه میان تفکر انتقادي بود.  مورد مطالعهدانشجویان 
نیاز  مسئلهمتفاوت بود که این  ذکر شده با عملکرد تحصیلی دانشجویان در تحقیقات

   به انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه و بررسی دالیل احتمالی آن دارد.
  گیري)جامعه، نمونه و روش نمونه( وش پژوهشر

و از نوع همبستگی است که در قالب آن  پیمایشی -روش تحقیق حاضر توصیفی
جامعه آماري  است. شدهبررسی  ،رابطه گرایش به تفکر انتقادي با عملکرد تحصیلی

هاي دانشجویان (پسر و دختر) سال اول مقطع کارشناسی ارشد دانشکده همهپژوهش، 
و فنی و مهندسی دانشگاه یزد است که تعداد آنها بر  ادبیات ون ازبعلوم انسانی، 

 .بودنفر زن)  145نفر مرد و  191( نفر 336اساس آمار اداره آموزش کل دانشگاه یزد 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Manitoba 
1. Shirell 
2. Missouri 
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پژوهشی هاي هاي مختلف این بود که یافتهانتخاب دانشجویان از دانشکده دلیل

اند که ) نشان داده2004)، ارنست و مانرو (2005استوارد و دمسی ( ازجملهمختلفی 
محیط آموزشی نقش مهمی در ارتقاي تفکر انتقادي دانشجویان دارد. لذا به دلیل 

هاي کالسی حاکم بر و بحث هامحتواي درس ازجملهمتفاوت بودن محیط آموزشی 
تی در گرایش به تفکر توان انتظار داشت که وضعیت متفاوهاي مختلف، میدانشکده

و تعداد افراد  اي متناسبتصادفی طبقه گیرينمونهروش  .شودها مشاهده انتقادي آن
نسبت  آندر پژوهش حاضر، تعداد افراد هر دانشکده و درصد  .ندبودنفر  280نمونه 

 37نفر)،  280از نمونه مورد نظر ( کهاین صورت  به شد؛جامعه آماري محاسبه  کلبه
نفر از  140نفر از دانشکده علوم انسانی و  103نفر از دانشکده زبان و ادبیات، 

 . شدمهندسی انتخاب  -دانشکده فنی
  
  پژوهش ابزار
عبارت  33این پرسشنامه داراي : CTDI(1(پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادي  -1

 4عبارت) و اشتغال ذهنی 9( 3عبارت)، بلوغ فکري 11( 2و سه زیر مقیاس نوآوري
) ساخته شده 1990اساس مقیاس تفکر انتقادي فاسیون ( عبارت) است و بر 13(

مقیاس به دست میسه زیر هاينمره کل گرایش به تفکر انتقادي از جمع نمراست. 
تعیین توان بر اساس میانگین نمره کل، گرایش قوي، متوسط و ضعیف را که می آیدمی

کند. نمره به باال گرایش قوي را توصیف می 31/135 کل که نمره ین صورته اب کرد؛
 دهندهنشانو کمتر  90/108گرایش متوسط و نمره  دهندهنشان 30/135تا  91/108

  گرایش ضعیف به تفکر انتقادي است.
با روش ضریب آلفاي کرانباخ در خرده  پژوهشاین پایایی این پرسشنامه در 

و  85/0، 69/0 هاي نوآوري، بلوغ فکري و اشتغال ذهنی به ترتیب مقادیر مقیاس
این مقیاس از اعتبار صوري و محتوایی باالیی برخوردار است.  .را نشان داد 82/0
) تهیه شده، روایی 1990از آنجایی که این مقیاس بر مبناي کار اصلی فاسیون ( عالوهبه

روایی پرسشنامه در ). 2005، 5قل از رابرتس و دیر(به ن شودمیسازه آن نیز تأیید 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Critical Thinking Disposition Inventory 
2. Innovativeness 
3. Maturity 
4. Engagement 
5 . Roberts & Dyre 
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دانش آموزان متوسطه به روش تحلیل که روي ) 1391مهر و همکاران (پاك تحقیق
) و GFIنتایج تحلیل عامل تأییدي شاخص نیکویی برازش ( ،عاملی انجام گرفت

نشان داد که  90/0تا  85/0) را بین AGFI( شدهتعدیلشاخص نیکویی برازش 
، براي کسب اطمینان بیشتر از روایی این پژوهشدر برازش مناسب و خوبی است. 

هاي تعیین روایی پرسشنامه، روایی سازه آن مورد آزمون قرار گرفت. یکی از روش
سازه، روش همسانی درونی است. براي این منظور، همبستگی بین نمره کل گرایش 

) و با =40/0r)، با بلوغ فکري (=86/0rنتقادي با خرده مقیاس نوآوري (به تفکر ا
  معنادار بودند. >0001/0pهمگی در سطح  که آمد دست به) =84/0rاشتغال ذهنی (

در این پژوهش مبناي علمی سنجش عملکرد تحصیلی عملکرد تحصیلی:  -2
  .در نظر گرفته شد دانشجویان، معدل آنان در نیم سال اول تحصیلی

 
  هاتحلیل داده

ها از هر دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. از براي تجزیه و تحلیل داده
در تحلیل استنباطی از  .شدها استفاده میانگین، انحراف معیار براي تحلیل توصیفی داده

 آزمون تعقیبی وعاملی ها از تحلیل واریانس مقایسه گروهو براي  همبستگی پیرسون
LSD  شداستفاده.  

 
  نتایج پژوهش
گرایش به تفکر انتقادي در دانشجویان کارشناسی ارشد  وضعیتسؤال اول: 

  دانشگاه یزد چگونه است؟   
گرایش به تفکر انتقادي دانشجویان کارشناسی ارشد،  میزانمشخص شدن  منظوربه

که نتایج آن  شدهاي گرایش به تفکر انتقادي محاسبه میانگین و انحراف معیار مؤلفه
 : ارائه شده است )1(در جدول 

  میانگین و انحراف معیار گرایش به تفکر انتقادي )1(جدول 
  متغیر تعداد میانگین انحراف معیار  

 نوآوري 280 93/44 65/4

 بلوغ فکري 280 95/27 77/4

 اشتغال ذهنی 280 07/51 23/6

 گرایش به تفکر انتقادي 280  96/123 84/11
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د، میانگین و انحراف معیار مؤلفه شومشاهده می )1(گونه که در جدول همان
و  77/4 و 95/27، میانگین و انحراف معیار مؤلفه بلوغ فکري 65/4 و 93/44نوآوري 

هاي اشتغال ذهنی بنابراین به ترتیب میانگین مؤلفه ؛است 23/6 و 07/51اشتغال ذهنی 
نمره کل گرایش به تفکر بیشتر از نوآوري و نوآوري بیشتر از بلوغ فکري است. 

هاي سه مؤلفه نوآوري، بلوغ فکري و اشتغال ذهنی به دست انتقادي از جمع میانگین
. لذا با توجه به شیوه نمرهاست 96/123این مقدار با توجه به جدول باال  و آیدمی

-91/108 هايهدر فاصله میان نمر 96/123فکر انتقادي چون نمره گذاري گرایش به ت
توان نتیجه گرفت که دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش قرار دارد، پس می 30/135

  متوسط به تفکر انتقادي دارند. 
سؤال دوم: آیا میان گرایش به تفکر انتقادي با عملکرد تحصیلی دانشجویان 

 رابطه معناداري وجود دارد؟
  

  و عملکرد تحصیلی میانگین و انحراف معیار گرایش به تفکر انتقادي )2(جدول 
  

 

  همبستگی میان گرایش به تفکر انتقادي با عملکرد تحصیلی  )3( جدول
  انتقاديگرایش به تفکر   

عملکرد 
 تحصیلی

  دختر  پسر
علوم 
  انسانی

  زبان و ادبیات
 -فنی

 مهندسی

  کل

**21/0  **31/0  **23/0  ***53/0 13/0  ***26/0 

          ***p< 001/0 , **p< 01/0  
 

ابطه میان گرایش به تفکر انتقادي با ر )3(با توجه به ارقام مندرج در جدول 
هاي مختلف کارشناسی ارشد دختر و پسر و دانشکده عملکرد تحصیلی در دانشجویان

گرایش به تفکر  همچنین در کل نمونه پژوهش حاکی از رابطه مثبت و معنادار میانو 
، هرچه میزان تمایل دانشجویان بیان دیگر به. استانتقادي با عملکرد تحصیلی 

برخوردار ي عملکرد تحصیلی بهتر ازکارشناسی ارشد به تفکر انتقادي بیشتر باشد، 
شدت رابطه گرایش به تفکر انتقادي با  )3(با توجه به جدول همچنین  هستند.

  متغیر تعداد میانگین انحراف معیار
  گرایش به تفکر انتقادي 280 96/123 08/11

 عملکرد تحصیلی 280 14/16 36/1
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است و در دانشکده پسر از دانشجویان رعملکرد تحصیلی در دانشجویان دختر بیشت
شدت رابطه تفکر انتقادي با عملکرد تحصیلی در دانشکده زبان  ،هاي مختلفدانشکده

رابطه به دست آمده از گرایش  درمجموع. و ادبیات بیشتر از دو دانشکده دیگر است
به تفکر انتقادي با عملکرد تحصیلی در کل دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه یزد 

  . استضعیف  مثبت و معنادار اما
آیا تفاوت معناداري در گرایش به تفکر انتقادي دانشجویان دختر و م: سوسؤال 

  هاي مختلف وجود دارد؟پسر و دانشکده
مقایسه گرایش به تفکر انتقادي دانشجویان کارشناسی ارشد با در نظر  منظوربه

که نتایج آن  شدگرفتن عوامل جنسیت و دانشکده از تحلیل واریانس عاملی استفاده 
  است. ارائه شده )5و  4( هايدر جدو

  
 میانگین و انحراف معیار گرایش به تفکر انتقادي بر اساس جنسیت و دانشکده )4(جدول 

  تعداد  انحراف معیار  میانگین  جنسیت  دانشکده
  

  علوم انسانی
  46  97/10  30/125  پسر
  57  20/11  91/126  دختر
  103  07/11  19/126  کل

  
 زبان و ادبیات

  11  44/13  36/124  پسر
  26  69/8  81/125  دختر
  37  16/10  38/125  کل

  
  مهندسی-فنی

  

  101  10/11  95/121  پسر
  39  95/10  95/121  دختر
  140  02/11  95/121  کل

  
  کل

 158  26/11  09/123  پسر

  122  78/10  09/125  دختر
  280  08/11  96/123  کل

  
  
  
  
  



آموزش عالینامه   182 

 
  تحلیل واریانس عاملی گرایش به تفکر انتقادي بر اساس جنسیت و دانشکده )5(جدول 

  منبع تغییرات
مجموع 
  مجذورات

  درجه آزادي
میانگین 
  مجذورات

  سطح معناداري Fمقدار 

  02/0  98/3  47/480  2  95/960  دانشکده
  54/0  37/0  56/45  1  56/45  جنسیت

  85/0  15/0  88/18  2  76/37  دانشکده و جنسیت
      59/120  274  53/33043  خطا
        280  4337080  کل

 
مشاهده شده عامل دانشکده  F، نسبت دهدنشان می )5(که جدول  طورهمان 

معنادار است. این یافته بیانگر آن است که  P>02/0است که در سطح  98/3برابر با 
هاي مختلف در گرایش به تفکر انتقادي تفاوت معناداري میان دانشجویان دانشکده

رایش به تفکر انتقادي در دانشکدهوجود دارد. براي مشخص شدن جهت تفاوت گ
مشاهده شده عامل  Fاستفاده شد. همچنین نسبت  LSDهاي مختلف از آزمون 

این میان  بنابر ؛معنادار نیست <54/0Pاست که در سطح  37/0بر با جنسیت برا
دانشجویان دختر و پسر در گرایش به تفکر انتقادي تفاوت معناداري وجود ندارد. 

تعامل معناداري ) =85/0P> )15/0Fهمچنین میان دانشکده و جنسیت در سطح 
 وجود ندارد. 

  
در بین سه  گرایش به تفکر انتقاديبراي مشخص شدن جهت تفاوت  LSDآزمون  )6(جدول 

  دانشکده
  سطح معناداري  هاتفاوت میانگین  هادانشکده  دانشکده

  699/0  8158/0  زبان و ادبیات  علوم انسانی
  003/0  244/4**  مهندسی -فنی 

  699/0  -8158/0  علوم انسانی  زبان و ادبیات
  092/0  428/3  مهندسی -فنی 

  003/0  -244/4**  علوم انسانی  مهندسی -فنی
  092/0  -428/3  زبان و ادبیات

                 **p 01/0<  
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میانگین نمره گرایش به تفکر انتقادي دهد که نشان می )6(ارقام مندرج در جدول 
و با میزان تفاوت  >003/0Pدانشجویان دانشکده علوم انسانی در سطح معناداري 

مهندسی بیشتر است. همچنین نتایج مشاهده شده  -از دانشجویان دانشکده فنی 24/4
دهد که بین گرایش به تفکر انتقادي دانشجویان دانشکده علوم انسانی با نشان می

  تفاوت معناداري وجود ندارد. <69/0pدانشکده زبان و ادبیات در سطح 
 

  گیريبحث و نتیجه
وضعیت گرایش به تفکر انتقادي دانشجویان کارشناسی ارشد، حاکی ها، فتهبر اساس یا

دانشجویان در حد متوسط است و  بیشتراز آن است که نمره کل کسب شده توسط 
هاي درصد) گرایش قوي به تفکر انتقادي دارند. بررسی 14تعداد کمی از دانشجویان (

یش به تفکر انتقادي در دهد که گراهاي مختلف نشان میانجام شده در کشور
راد  ازجمله ،هاي مختلفهاي مختلف متفاوت است. نتایج پژوهشدانشجویان دانشگاه

 بیشترکه  است )، نشان داده2005رودز و همکاران ( –)؛ بیدرف 2000و همکاران (
گرایش پایین به تفکر انتقادي داشته و درصد کمی از آنها  ،دانشجویان مورد مطالعه

هاي انجام شده در ایران مانند اند. نتایج پژوهشتمایل قوي به تفکر انتقادي داشته
در زمینه تفکر انتقادي گروه )،1389؛ جاویدي و عبدلی ()1388آنجفی و همکاران (

ورد مطالعه سطح مطلوبی که دانشجویان م دهنده آن بودهایی از دانشجویان نشانگروه
خجسته و  ازجملهحالی که تحقیقات محدودي در اند.از تفکر انتقادي را نشان نداده

انشجویان مورد مطالعه گرایش باال در تفکر انتقادي را در میان د )1393همکاران (
گرایش  ،رود که در یک نظام آموزشی نسبتاً کارآمدطبیعتاً انتظار می اند.کردهگزارش 

در سطوح تحصیالت تکمیلی قوي باشد تا دانشجویانی با  ویژهبهبه تفکر انتقادي 
هاي کاربردي باالتر به جامعه وارد شوند. متوسط بودن گرایش به تفکر انتقادي توانایی

در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه یزد که در این پژوهش به دست آمده است، 
استوارد و  ازجملهکند. تحقیقات مختلفی عکس نمیوضعیت چندان مطلوبی را من

اند که گرایش به تفکر انتقادي با کیفیت تجارب آموزشی ) نشان داده2005دمسی (
)؛ بدري گرگري و 1998( 1تینجاال ازجملههاي دیگري پیوند خورده است و پژوهش

ه از استفاد ویژهبه ،)، اثربخشی رویکرد تدریس و شیوه آموزشی1386آذر (فتحی
اند. هاي آموزشی نوین را در افزایش مهارت تفکر انتقادي دانشجویان نشان دادهشیوه

روش غالب در بسیاري  عنوانبهسخنرانی  ازجملههاي آموزشی سنتی شیوه کارگیريبه
شود که در آن تفکر از مراکز آموزشی، سبب ترویج سبک انفعالی تعلیم و تربیت می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Tynjala  
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، 1شود (نولزشود یا هرگز یاد داده نمینی آموزش داده میضم طوربهانتقادي یا فقط 

روش سخنرانی، یادگیرنده  که ). از آنجایی1389نژاد، ؛ به نقل از امینی و فضلی1980
شود که تمایل و گرایش فرد براي آورد، موجب میمنفعل درمی صورتبهرا 
اي تفکر انتقادي در هتفکر انتقادي و استفاده صحیح و مناسب از مهارت کارگیريبه

رسد که استفاده از راهبردهاي آموزشی هاي مختلف کاهش یابد. لذا به نظر میموقعیت
گرایش قوي دانشجویان کارشناسی ارشد به تفکر نداشتن سنتی، از دالیل احتمالی در 

  انتقادي باشد. 
 ها، بین گرایش به تفکر انتقادي با عملکرد تحصیلی دانشجویانبر اساس یافته

هاي قبلی مانند کارشناسی ارشد رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج پژوهش
مؤید این رابطه است.  )1394، صفرزاده و مرعشیان ()2008(استاپنیسکی و همکاران 

که میان مهارت  است ) نشان داده1384هایی مانند علیوندي وفا (در ایران پژوهش
مثبت و معناداري وجود دارد. در مقابل نتیجه  تفکر انتقادي با عملکرد تحصیلی رابطه

و امیر  )2008شیرل ( هاياین بخش از یافته تحقیق با نتایج به دست آمده از پژوهش
یک جنبه از شخصیت است  عنوانبه. گرایش به تفکر انتقادي است سوناهم )2009(

تدالل خویش اس منظم و فعال با آگاهی از فرآیند فکري خودشان، قوه طوربهکه افراد 
). با توجه به تعریفی که از گرایش به 2010، 2گیرند (آذرکار میرا در حل مسائل به

تفکر انتقادي ارائه شد، افرادي که تمایل به تفکر انتقادي دارند، چون درگیري ذهنی با 
وري از کنند و در جریان یادگیري فعال هستند، قادر به بهرهمطالب یادگیري ایجاد می

ب شده در دستیابی به نتایج بهتر در امور تحصیلی و زندگی طبیعی خود دانش کس
ها یا نتایج یادگیري را رو، واضح است که تمایل به تفکر انتقادي، پیامدهستند. از این

شود که افراد با تمایل باال به تفکر انتقادي عملکرد دهد و تصور میتحت تأثیر قرار 
افراد با تمایل باال به تفکر انتقادي به دلیل قدرت  که. چراباشند داشتهتحصیلی بهتري 

قوه استدالل و  کارگیريبهآن و  دهیسازماندریافت و پردازش خوب اطالعات و 
رودز و همکاران،  -ذهن و قدرت تشخیص (بیدرف گشودگی واستنباط، کنجکاوي 

کرد توانند از عهده تکالیف درسی خود برآمده و درنتیجه عمل)، بهتر می2005
  تحصیلی بهتري دارند.

هاي آماري به دست آمده از همبستگی بین گرایش در این تحقیق، تحلیل هرچند
به تفکر انتقادي و عملکرد تحصیلی در دانشجویان کارشناسی ارشد مورد مطالعه، 
مؤید همبستگی مثبت و معنادار بوده است اما این همبستگی به لحاظ آماري ضعیف 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Knowles  
2 .Azar 
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معتقدند که  )2010آذر ( و )2008مانند استاپنیسکی و همکاران (. پژوهشگرانی است
رابطه بین گرایش به تفکر انتقادي با عملکرد تحصیلی  نبودوجود رابطه ضعیف یا 

هاي ارزشیابی سنتی باشد که سطوح پایین ها و شیوهتواند به دلیل استفاده از آزمونمی
هاي به دست آمده از ذا با توجه به تحلیللکنند. گیري میتفکر مانند یادآوري را اندازه

خصوص با هرسد که با تحول در فرآیند یادگیري دانشجویان بیافته فوق به نظر می
که بر  1هاي ارزشیابی واقعیروش موجود و استفاده از هاي ارزشیابیتغییر در شیوه

واقعی  ها در شرایط زندگی، استدالل و کاربرد آموختهمسئلهسنجش درك و فهم، حل 
بتوان دانشجویان را به یادگیري سطوح باالي شناختی (تحلیل، ترکیب و ، تأکید دارند

کیفیت  ،درنهایتو  کردهاي تفکر انتقادي است ترغیب ارزشیابی) که از ویژگی
  بخشید. یري دانشجویان را ارتقایادگ

قادي ها نشان داد که میان دانشجویان دختر و پسر در گرایش به تفکر انتیافته
رودز و  -، پژوهشگرانی مانند بیدرفبطه. در این راتفاوت معناداري وجود ندارد

؛ جاویدي و )2012( همکارانو  ؛ هاکان)2000)؛ راد و همکاران (2005همکاران (
هاي جنسیتی میان دانشجویان تفاوت نبودبه  )1384علیوندي وفا ( ) و1389عبدلی (

 تفکر انتقادي بیشتر تحت تأثیر کهدختر و پسر در تفکر انتقادي پی بردند. از آنجا 
هاي آموزشی براي دختران و ها و روشدرخواست از طرفی موقعیت آموزشی است و

میان دختران و پسران در میزان تمایل به تفکر است که ، لذا منطقی استپسران یکسان 
  ي تفاوت معناداري وجود نداشته باشد. انتقاد

نشان داد که  مختلف هايهمچنین مقایسه گرایش به تفکر انتقادي در دانشکده
معناداري  طوربهمیانگین گرایش به تفکر انتقادي دانشجویان دانشکده علوم انسانی 

مهندسی است و همچنین میان دانشجویان  - بیشتر از دانشجویان دانشکده فنی
دانشکده زبان و ادبیات با دانشکده علوم انسانی در میزان گرایش به تفکر انتقادي 

، تحقیق این هايداري وجود ندارد. در تبیین این بخش از یافتهتفاوت معنی
اند دهکر)، بیان 2004( 3)؛ ارنست و مانرو2005( 2پژوهشگرانی مانند استوارد و دمسی

 تقادي دانشجویان و گرایش آنان بهکه محیط آموزشی نقش مهمی در ارتقاء تفکر ان
دار دانشجویان دانشکده علوم انسانی در گرایش به تفکر انتقادي دارد. لذا تفاوت معنی

شی از جو حاکم بر نا توانمیمهندسی را  -تفکر انتقادي با دانشجویان دانشکده فنی
ي رشته علوم انسانی دانست که نقد امور مربوط به اهاي درس و نیز محتوکالس

توان دهد. همچنین میهاي کالسی را تشکیل میو بحث اانسان و جامعه، اساس محتو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. authentic assessment  
2 . Steward & Dempsey 
3 . Ernest & Monroe 
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هاي علوم انسانی و زبان و به این موضوع نیز اشاره کرد که دانشجویان دانشکده

شناختی و مسائل کیفی و تحلیلی سر وکار دارند، در پدیدارادبیات بیشتر با مباحث 
مهندسی بیشتر با مسائل کمی و قطعی  -سر و کار دانشجویان دانشکده فنی کهحالی

دار میان دانشجویان دانشکده علوم وجود تفاوت معنی تواندمیاست. این وضعیت 
دار میان وت معنیتفا نبودمهندسی و همچنین  -انسانی با دانشجویان دانشکده فنی

دانشجویان دانشکده علوم انسانی با دانشجویان دانشکده زبان و ادبیات را در گرایش 
  به تفکر انتقادي توضیح دهد.

گرایش متوسط  دهندهنشانکه  نتایج به دست آمده از این تحقیق ،درمجموع
رابطه مثبت و معنادار اما و همچنین  دانشجویان کارشناسی ارشد به تفکر انتقادي

، توجه استتفکر انتقادي با عملکرد تحصیلی میان دانشجویان گرایش به میان ضعیف 
هاي تدریس شیوه ویژهبههاي محیط آموزشی که ویژگی دکنما را به این نکته جلب می

در میزان گرایش دانشجویان به تفکر انتقادي و  ايکنندهتعیینو ارزشیابی نقش 
توسعه تفکر انتقادي، مربیان  در دارد. عملکرد تحصیلی و پیامد یادگیري آنهاهمچنین 

کنند و دانشجویان براي پرورش تفکر انتقادي در خود آموزشی نقش مهمی ایفا می
هاي تدریس متنوعی قرار این هستند که در کالس درس در معرض روش نیازمند
 کنند؛درس باید دانشجویان را به کنجکاوي و پرسشگري تشویق  هايکالسگیرند. 

هاي مهم ایجاد گرایش به پرسشگري از سوي یاددهنده از راه فنچراکه استفاده از 
هاي هاي موجود لزوم بازنگري در برنامهلذا یافته .استتفکر انتقادي در دانشجویان 

موجود و همچنین استفاده آموزش فعلی و تحول در رویکردهاي تدریس و ارزشیابی 
افزایش تمایل دانشجویان به  منظوربهبیشتر از راهبردهاي تدریس فعال و نوین را 

 مندهاي این تحقیق، نیازتر یافتههمچنین تبیین دقیقکند. تفکر انتقادي گوشزد می
تدریس و  رویکردهايوضعیت  کردن روشنهایی است که ضمن پژوهش اجراي

بررسی بر گرایش به تفکر انتقادي شناسی ارشد، تأثیر آن را ارزشیابی در سطح کار
  .کند
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