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چکیده 
مقدمه: براي زندگي موفق در جامعه دموکراتیک مردم بایستي قادر به تفکر انتقادي به منظور اخذ تصمیمات صحیح در مورد مسائل 
انتقادي فکر کنند، راهنمایي مي یابند که زندگي آنها را زنده تر مي کند. آموزش  شخصي و جامعه اي خود باشند. اگر دانشجویان یاد بگیرند 

مهارت هاي تفکر به عنوان اولویت اصلي در برنامه ریزي هاي آموزشي مراکز تعلیم و تربیت در نظر گرفته شده است.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر مطالعه اي توصیفي تحلیلی است که با هدف مقایسه تفکر انتقادي دانشجویان ترم اول و آخر کارشناسي 
دانشگاه پیام  نور مرکز شیراز انجام شد. دانشجویان مورد نظر به روش نمونه گیري مبتني بر هدف انتخاب شدند و به منظور اندازه گیري میزان 
تفکر انتقادي در آنان از آزمون تفکر انتقادي کالیفرنیا فرم ب استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t و آنالیز واریانس استفاده شد.

نتایج: نتایج تحقیق مبین آن است که اغلب دانشجویان در گروه سنی 22-21 سال بوده و بیشتر آنان را دختران و افراد مجرد به خود 
اختصاص دادنمرات کل تفکر انتقادي دانشجویان ترم اول و ترم آخر دانشگاه پیام نور مرکز شیراز تفاوت معناداري نداشت. فقط نمره بخش 

ارزشیابي )p=0/017( دانشجویان ترم آخر افزایش نشان داد.
نتیجه گیری: بر اساس این یافته ها مي توان گفت با توجه به اهمیت تفکر انتقادي الزم است از شیوه هاي مناسب آموزشي تفکر انتقادي 

در طول تحصیل استفاده شود. 

واژگان کلیدی
تفکر انتقادي، آموزش، دانشگاه پیام نور، دانشجو

Abstract

Introduction:To live successfully in a democratic society, people should be able to think critically 
in order to make correct personal and social decisions when encountering problems. If students 
learn to think critically they will find a guide to live more lively. The first priority in educational 

centers is to train students to think critically. 
Materials and Methods: The aim of this descriptive and analytic study is to evaluate critical thinking 
in freshmen and senior students of Payam-e-Nour University. 60 Students were selected by the 
purposeful sampling method and to measure their critical thinking, the CCTST form-B questionnaire 
was used. Data were analyzed using t and variance tests.
Results: There was no significant difference between the total critical thinking scores in freshman 
and senior students, but the difference was significant regarding evaluation scores between the two 
groups )P value=0.017).
Conclusion: since critical thinking is highly valued, appropriate educational methods should be 
implemented in higher education programs.

Key words
critical thinking, teaching, Payam-e-Nour University, student
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مقدمه
تفکر  مهارت های  مؤثر  کاربرد  و  توسعه  به  نیاز  دانشجویان 
در  خود،  دانشگاهی  مطالعات  در  را  آن  بتوانند  تا  دارند  انتقادی 
مشکالت پیچیده ای که در پیش رو دارند و برای تصمیم گیری های 
تغییرات سریع فناوری،  انفجار اطالعات و سایر  بحرانی به علت  

به کار گیرند.
حقایق،  زمینه  )در  آگاهي  رشد  براي  است  فرصتي  دانشگاه 
تحصیلي  موفقیت  مهارت هاي  رشد  مفاهیم(،  و  نظریه ها  قوانین، 
فکري  مهارت هاي  یادگیري  فکري،  مهارت هاي  پرورش  پایه، 
ارتباطي،  مهارت هاي  بهبود  گرفتن،  یاد  چگونه  یادگیري  جدید، 
رشد  است،  شده  گرفته  یاد  آنچه  کاربرد  چگونگي  یادگیري 
نگرش هاي الزم براي تفکر مؤثر و تبدیل شدن به یادگیرنده خود 

راهبر]1[.
براي زندگي موفق در جامعه دموکراتیک مردم بایستي قادر 
به تفکر انتقادي به منظور اخذ تصمیمات صحیح در مورد مسائل 
شخصي و جامعه اي خود باشند. اگردانشجویان یاد بگیرند انتقادي 
فکر کنند راهنمایي مي یابند که زندگي آن ها را زنده مي کند]2[. 
یونان  فلسفه  از  کوچکی  گوشه  از  انتقادی  تفکر  امروزه  واقع  در 
باستان بیرون آمده و به رکن مهمی از تعلیم و تربیت تبدیل شده 

است]3و4[.
حجم  به  دسترس  در  اطالعات  مقدار  فناوری  پیشرفت  با 
در حال  نیز  آینده  در  اطالعات  انفجار  این  است.  عظیمي رسیده 
این  دارند که در  راهنمایي  به  نیاز  یافتن است. دانشجویان  ادامه 
عصر، اطالعات را فقط به صورت منفعل دریافت نکنند. نیاز دارند 
به طور مؤثري مهارت هاي تفکر انتقادي را در مکالمات دانشگاهي 
خود به کار برند و در مشکالتي که در آینده با آن ها روبرو خواهند 

شد خود را با تغییرات سریع فناوری هماهنگ سازند.
انتقادي، دانشجویان مفاهیم را با عمق  با به کارگیري تفکر 
را  آنچه  هستند  قادر  بهتر  مي گیرند،  یاد  بیشتري  دوام  و  بیشتر 
آنچه  قادر هستند  بهتر  برند،  کار  به  و  داده  توضیح  گرفته اند  یاد 
در یک کالس یاد مي گیرند به کالس دیگر ربط دهند، سؤاالت 
بیشتر و بهتري مي پرسند، بهتر مي نویسند، مسیر یادگیري را بهتر 
پیوند  روزمره  زندگي  با  بیشتر  گرفته اند  یاد  را  آنچه  مي پیمایند، 
آسان تر  و  برانگیخته تري هستند  یادگیرندگان  و در کل  مي دهند 

مي شود به آنها درس داد]5[.
به عنوان  تفکر  آموزش مهارت هاي  نشان مي دهد  تحقیقات 
اولویت اصلي در برنامه ریزي هاي آموزشي مراکز تعلیم و تربیت در 

نظر گرفته شده است. آموزش تفکر انتقادي منجر به انگیزه جهت 
یادگیري، کسب مهارت هاي حل مساله، تصمیم گیري و خالقیت 

مي گردد]6 و7[.
مهارت های  ارتقاء  میزان  بررسی  تحقیق  این  انجام  از  هدف 
انتقادي دانشجویان در طول دوره آموزش در دانشگاه پیام  تفکر 

نور بوده است.

روش ها 
پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفي، مقایسه اي است که در 
دانشگاه پیام نور مرکز شیراز در سال تحصیلي 87-86 انجام شد. 
جامعه پژوهش کلیه دانشجویان کارشناسي دانشگاه پیام نور مرکز 
از میان آنها 60 نفر که عالقه مند به شرکت در  شیراز بودند که 
ترم  دانشجوي  نفر  نمودند. 29  نام  ثبت  بودند داوطلبانه  پژوهش 
اول و 28 نفر دانشجوي ترم آخر بودند و 3 نفر مشخص نکردند 
دانشجوي کدام ترم مي باشند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه اي 
شامل دو قسمت بود. قسمت اول اطالعات مربوط به مشخصات 
فردي از جمله جنس، وضعیت اشتغال، وضعیت تاهل و... بود قسمت 
دوم آزمون مهارت هاي تفکر انتقادي کالیفرنا فرم )cctst (بود، که 
با توجه به فرم راهنماي آن مورد تحلیل قرار گرفت. پرسشنامه 
تفکر  مهارت هاي  که  است  چندگزینه اي  سوال   34 حاوي  مزبور 
انتقادي را در ابعاد مختلف ارزشیابي، تجزیه و تحلیل، نتیجه گیري، 

استدالل قیاسي و استدالل استقرایي اندازه مي گیرد.
از 9،  و تحلیل  از 14، بخش تجزیه  ارزشیابي  نمرات بخش 
استدالل  و  قیاسي  استدالل  بخش  و   11 از  نتیجه گیري  بخش 

استقرایي به ترتیب از 16 و 14 محاسبه شده است. 
آزمون تفکر انتقادي کالیفرنیا از روایي محتوایي قوي برخوردار 
توسط  شده  ارائه  انتقادي  تفکر  تعریف  پایه  بر  که  زیرا  است، 
یافته  تدوین  کالیفرنیا  دانشگاهي  نظام  و  آمریکا  فالسفه  مجمع 
است. Facione & Facione با استفاده از فرمول 20 کودر 

ریچاردسون پایایي فرم ب را 0/71 تعیین کرده اند]8[.
روایي و پایایي و هنجاریابي این آزمون در ایران توسط خلیلي 
و سلیماني مورد بررسي قرار گرفته است. که ضریب پایایي آزمون 
با استفاده از فرمول 20 کودر ریچاردسون 0/62 محاسبه گردید]9[. 
در پژوهش حاضر پایایي این پرسشنامه 86/8 درصد به دست آمد.

براي تجزیه و تحلیل داده ها از روش هاي آماري آزمون تي و 
آنالیز واریانس استفاده شد و حداکثر خط 0/05 در نظر گرفته شد. M
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یافته ها 
از میان 60 نفر دانشجوي شرکت کننده در این پژوهش، 29 نفر 

دانشجوي ترم اول و 28 نفر دانشجوي ترم آخر بودند. 
به عالوه اکثریت نمونه ها زن )جدول شماره 1(، غیرشاغل )جدول 

شماره 2( و مجرد )جدول شماره 3( بودند.

جدول 1: : درصد و فراوانی جنسیت نمونه های پژوهشی

درصدتعدادجنسیت

813/3مرد 

4473/3زن 

5286/7جمع 

813/3نامشخص

60100جمع کل 

جدول شماره2: درصد و فراوانی وضعیت شغلی نمونه های پژوهشی

درصدتعدادوضعیت شغلی

711/7شاغل

غیر شاغل 
4473/3

5185/0جمع 

915نامشخص

60100جمع کل 

جدول شماره 3: درصد و فراوانی وضعیت تاهل نمونه های پژوهشی

درصدتعدادوضعیت شغلی

711/7شاغل

4473/3غیر شاغل 

5185/0جمع 

915نامشخص

60100جمع کل 

جدول شماره 4: مقایسه میانگین نمرات آزمون تفکر انتقادی

        معیار  
نمره

انحراف میانگینتعداد
معیار

 P
Value

29نمره کل 
28

5/66
7/18

3/848
3/198

0/110

29نمره ارزشیابي 
28

1/83
3/00

1/910
1/678

0/017

نمره تجزیه 
تحلیل 

29
28

2/24
2/18

1/405
1/188

0/856

نمره 
نتیجه گیري 

29
28

1/55
2/00

1/682
2/1260/380

نمره استدالل 
قیاسي 

29
28

3/52
4/14

2/064
2/399

0/295

نمره استدالل 
استقرایي

29
28

1/69
2/21

2/316
1/988

0/364

دانشجویان  مقایسه دو گروه  نشان مي دهد که در   جدول شماره 4 
ترم اول و آخر تفاوت معني داري بین نمرات کل آزمون تفکر انتقادي 
مشاهده نشد. تنها نمره ارزشیابي به دست آمده نشان داد بین دو گروه 

از لحاظ مهارت ارزشیابي تفاوت معني داري وجود دارد. 

بحث و نتیجه گیري
انتقادی  تفکر  کل  نمره  که  می دهد  نشان  مطالعه  این  نتایج 
در  موالیی  میر  نمی یابد.  افزایش  تحصیلشان  طول  در  دانشجویان 
مطالعه خود نشان داد که نمرات آزمون تفکر انتقادی در دانشجویان 
افزایش  تحصیلشان  طول  در  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  مامایی 
تفکر  توانایی  در  را  پرستاران  از  گروه  سه  نیز  اسالمی  نمی یابد]6[. 
انتقادی مقایسه نمود که دانشجویان سال اول، سال آخر و کارمندان 
بیمارستان بودند. وی نتیجه گرفت که نمره کل دانشجویان سال اول 
و آخر تفاوت معنی داری نداشتند و نمره گروه دیگر به طور معناداری 
کمتر بود]German .]10 در مطالعه خود روی دانشجویان تربیت 
انتقادی  تفکر  نمرات  و  علمی  سطح  بین  معنی داری  تفاوت  بدنی 

مشاهده نکرد]11[.
که  می دهد  نشان  فوق  مطالعات  با  همسو  حاضر  مطالعه  نتایج 
دانشجویان مهارت های الزم تفکر انتقادی مطلوب را در پایان دوره 
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کارگیری  به  فقدان  می رسد  نظر  به  نمی کنند.  کسب  خود  تحصیل 
ارتقاء  برای  اعضای هیئت علمی  آموزشی مطلوب توسط  روش های 
تفکر انتقادی بتواند یکی از دالیل فقدان تفاوت معنادار در نمرات تفکر 
انتقادی در حین تحصیل باشد. خلیلی و همکاران توضیح می دهند که 
متوسط  نشد،  مشاهده  یادگیری  نمرات  بین  معنادار  اختالف  اگرچه 
نموده  دریافت  را  الزم  آموزش  که  گروهی  در  انتقادی  تفکر  نمرات 
 Candan بودند به طور معناداری باالتر بود]12[. همچنین مطالعه
و همکاران نشان داد که تفاوت معناداری بین نمرات یادگیری سنتی 
و یادگیری مبتنی بر حل مساله وجود دارد )نمرات گروه یادگیری حل 
مسئله باالتر بوده است(]Facione.]13 و Facione با روش دلفی 

انتقادی روندی مبتنی بر قضاوت و خودتنظیم  نشان دادند که تفکر 
می شود]8[.  مطلوب  تصمیم گیری  و  مساله  حل  سبب  که  است 
از  استفاده  به  نیاز  دانشگاهی  آموزش  طول  در  انتقادی  تفکر  ارتقاء 
روش های آموزشی مناسب در کالس دارد]14و15[. بنابراین نبایستی 
ایجاد موقعیت های  داده شود.  یاد  دانشجو  به  آموزشی مستقیمًا  مواد 
تعارض آور به آن ها کمک می کند صحیح فکر کنند. تصحیح برنامه 
و ایجاد تسهیالت و محیط آموزشی مطلوب و استفاده از روش های 
آموزشی مناسب نقش مهمی در تثبیت تفکر انتقادی ایفا خواهد نمود.

483&categoryID=68
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