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  مقدمه
ي  ها در جامعه ترين مهارت تفكر انتقادي يكي از حياتي

ها را از  تواند انسان امروز است و كمبود اين توانايي مي
تفكر انتقادي به ). 1(مشاركت مؤثر در جوامع باز دارد

شود كه  عنوان فرايند شناختي اساسي محسوب مي
مساله و  هاي حل توانايي دانشجويان را در مهارت

هاي اجتماعي  گيري در موقعيت صميمگشايي و ت مشگل
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متفاوت اعم از، سياسي، اخالقي، علمي و مديريتي افزايش 
اي كه امروزه تفكر انتقادي به عنوان  ، به گونه)2(دهد مي

هاي اصلي آموزش عالي تلقي داد برونيكي از 
جا پيش رفت كه،  اهميت اين مسأله تا آن). 6تا2(شود مي

 2000آمريكا تا سال يكي از اهداف ملي تحصيل در 
هاي تفكر   به امر ارتقاي سطح مهارت) هدف پنجم(ميالدي 

انتقادي دانشجويان در حين تحصيل اختصاص يافت و 
هاي تفكر انتقادي يك نتيجه قابل  ارتقاي سطح مهارت

در حقيقت ). 7(آيد انتظار از تحصيالت عالي به حساب مي
نتقادي هايي كه برآيند تفكر ا در آموزش عالي مهارت
  هاي قابل انتقال در نظر گرفته هستند، به عنوان مهارت

تواند در طول تحصيالت دانشگاهي به  اند كه مي شده
بر اساس نظر استيب تفكر . دانشجويان منتقل گردد

اي  ها نيز از اهميت ويژه انتقادي در اعتباربخشي دانشكده
برخوردار است و يكي از معيارهاي مؤسسات 

تفكر انتقادي دانشجويان  گيري رشد ندازهاعتباربخشي، ا
  ).6(است
رغم چنين اهميتي اكنون متخصصان امور تربيتي از  علي

توانايي كم فراگيران در امر تفكر انتقادي ابراز نگراني 
اند كه توجه و تعهد به  اند؛ و به اين حقيقت پي برده كرده

اين هدف در نظام آموزشي تا حدودي به فراموشي 
اي كه دانشجويان در بهترين  است، به گونهسپرده شده 
پردازند؛ ولي نقد و نقادي در  موختن مي حالت، به آ

در ). 8( ها جايگاه مشخصي ندارد هاي فكري آن فعاليت
اي  چنين شرايطي بايد روند اقدامات تربيتي را به گونه

ريزي كرد تا فراگيران، مهارت خود را در تفكر و  پايه
هاي موجود را پردازش كنند و  ، دادهاستدالل افزايش دهند

ي  در اين صورت است كه ثمره. ها را به كار گيرند آن
تربيت در يك جامعه، فعال كردن فرايند  واقعي تعليم و 

هاي تحصيلي به  تفكري است كه از مطالعه در رشته
آوري  آيد نه از طريق اطالعاتي كه صرفاً جمع وجود مي
  ).9( شده است

توانايي انتقاد كردن را به صورت برخي ممكن است 

گيري از  برند و براي آن معني خرده مخرب و منفي به كار 
كه انتقاد   گيرند، در حالي تفكرات و آثار ديگران را در نظر 
تواند مفيد باشد و لذا  كردن به شكلي سازنده نيز مي
جا تيزبينانه است نه   منظور از كلمه انتقادي در اين

پس نقد يك نظريه به ). 10(آميز شكايت مندانه و يا گله
اي است كه به طور آشكار نادرست  معناي رد آن مغالطه

تفكر انتقادي، مفهومي بسيار غني، متنوع و متغير . است
هاي  شناسان در نظريه است كه مربيان، فالسفه و روان

آيد تعداد  اند؛ و به نظر مي خود درباره آن بحث كرده
ه اندازه تعداد متخصصان در اين تعاريف تفكر انتقادي ب

براساس مفهوم ارائه شده به روش ). 11(حوزه است
تنظيم و   دلفي، تفكر انتقادي يك فرايند قضاوت خود

ها،  دار است كه توجهات مستدلي به شواهد، زمينه هدف
در تعريفي ديگر، ). 12(ها و معيارها دارد مفاهيم، روش

رانه در مورد مشكالت تفكر منتقدانه، تفكر استداللي و فكو
گيري در  حل واحد است كه بر تصميم بيش از يك راه

چه كه بايد به آن معتقد بود يا عمل كرد متمركز  مورد آن 
هر چند ممكن است از تفكر انتقادي به دليل ). 14و13(است
اي را شامل  كه فعاليت و فرايند ذهني پيچيده و گسترده  آن
ي  ته باشد ولي در همهشود تعريف واحدي وجود نداش  مي

تعاريف ارائه شده آن چه مدنظر است بعد مثبت يعني 
گيري، شكايت و نقد  ترديد سالم و تيزبينانه است نه خرده

  .مخرب
بديهي است يكي از عوامل تأثيرگذار در كيفيت 

» هاي درسي برنامه«هاي نظام آموزش عالي داد برون
هاي تفكر  تبه عبارت ديگر، پرورش مهار. استها  دانشگاه

انتقادي به عنوان هدف غايي نظام آموزشي جز از طريق 
به همين منظور در . پذير نيست هاي درسي امكان برنامه

اواسط قرن بيستم، تفكر انتقادي سرفصل كار 
پردازان آموزشي قرار گرفت و متخصصين حوزه  نظريه
هاي تفكر  ريزي درسي در صدد برآمدند تا شيوه برنامه

. ها تركيب سازند هاي درسي دانشگاه با برنامهانتقادي را 
دانشگاه ايالتي كاليفرنيا  1980به همين سبب در سال 
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درس تفكر انتقادي را اجباري كرد و جامعه فلسفي آمريكا 
گيري از  اعضاي خود را موظف به بهره 1984در سال 

هاي جديد  خدمات كارشناساني نمود كه توان بسط برنامه
در اين . در حوزه تفكر انتقادي داشتندهايي را  و آزمون

او به تفكر : گويد راستا، دژگاهي به نقل از ليپمن مي
انتقادي، به عنوان عاملي كه شكاف بين عمل و نظر را پر 

كند نگريست، و به آن به عنوان يك هدف آموزشي  مي
هاي درسي و  بدين گونه پيوند بين برنامه). 15(توجه كرد

تر شدن  از سوي ديگر پيچيده. شدتفكر انتقادي برقرار 
مشكالت آموزشي مثل حجم زياد محتواي آموزشي، 

هاي نادرست  هاي ناكارآمد تدريس و شيوه روش
ارزشيابي باعث اهميت و جايگاه برنامه درسي به عنوان 

به مسائل نظام آموزشي شده  گو پاسختنها مرجع 
  ).16( است

ايي تفكر دهد كه توان بعضي از مطالعات قبلي نشان مي
انتقادي دانشجويان سال آخر علي رغم گذراندن يك دوره 
چهار ساله با دانشجويان سال اول تفاوت قابل توجهي 

هاي ديگري كه تفكر  در مقابل پژوهش). 20تا17( ندارد
انتقادي در دانشجويان سال اول و سال آخر را مقايسه 

ي اند كه ميانگين نمرات تفكر انتقاد اند نشان داده كرده
اي با   دانشجويان سال آخر افزايش قابل مالحظه

دانشجويان سال اول دارد ولي بنا بر استانداردهاي 
گزارش شده، ميانگين نمرات در حد ضعيف ارزيابي شده 

مطالعه مك گراس نشان داد ميانگين نمرات ). 24تا21(است
هاي تفكر انتقادي دانشجويان از سال اول تا سال  مهارت
). 25(استدر حال افزايش ) ثناي سال سومبه است( چهارم

هاي  سال همچنين، درچندين پژوهش با افزايش نيم
هاي تفكر  مهارت  تحصيلي دانشجويان ميزان نمرات
و در ژاپن ) 30تا26( انتقادي آنان نيز افزايش يافته است
آموختگان  تر از دانش مهارت دانشجويان پرستاري بيش

شود  ور كه مالحظه ميط همان). 31(اين رشته بوده است
هاي خود در باب  پژوهشگران مختلف در بررسي

هاي تفكر انتقادي دانشجويان دانشگاه به نتايح  مهارت

  .اند متفاوت و گاه معارض اشاره كرده
حال با عنايت به ارزش و اهميت تفكر انتقادي و ارتقاي 

كه برنامه درسي در  هاي آموزشي و اين آن در سيستم
اي داشته باشد، و اين   تواند نقش ويژه اين فرآيند مي

مسأله كه پيشرفت دانشجويان در نظام تعليم و تربيت 
هاي تفكر انتقادي در  وابسته به كاربست مهارت

؛ اين سؤال مطرح است كه استهاي درسي مختلف  برنامه
هاي آموزشي او در دانشگاه   آيا حضور دانشجو و فعاليت
تفكر انتقادي دانشجويان هاي  تا چه حد بر ميزان مهارت

هاي  گذارد؟ به عبارت ديگر، آيا ميزان مهارت تأثير مي
سال تحصيلي با  تفكر انتقادي دانشجويان در يك نيم

سال تحصيلي بعدي متفاوت است؟  ميزان تفكرشان در نيم
ريزي درسي  از طرف ديگر در كشور ما متولي برنامه

مانند علوم ه(هاي علوم پزشكي و غير علوم پزشكي   رشته
وزارت (در دو سيستم متفاوت ) انساني، علوم فني

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت علوم، 
تعريف شده است و مقايسه ارتقاي ) تحقيقات و فناوري

تفكر انتقادي فراگيران اين دو سيستم در طي فرآيند 
تواند نقش مهمي در ارتقاي   تحصيالت دانشگاهي نيز مي

لذا پژوهش حاضر با هدف . داشته باشداهداف آموزشي 
هاي  هاي تفكر انتقادي دانشجويان دانشگاه ارزيابي مهارت

اصفهان و علوم پزشكي اصفهان در طي دو نيمسال 
  .تحصيلي متوالي طراحي گرديد

  
  ها روش

. طولي است -ي توصيفي پژوهش حاضر يك مطالعه
جامعه آماري مورد مطالعه را دانشجويان غير تحصيالت 

 1389تا  1387هاي تحصيلي  كميلي ورودي سالت
هاي اصفهان و علوم پزشكي اصفهان تشكيل  دانشگاه

دانشجو،  35ي مقدماتي بر روي  با يك مطالعه. اند داده
واريانس جامعه برآورد گرديد و بر اساس آن و با 

، حجم 1و دقت احتمالي  95/0ضريب اطمينان در سطح 
بتدا تعداد جمعيت در ا. نفر برآورد شد 247نمونه 
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رشته منتخب  15هاي مذكور در  دانشجويان ورودي سال
به تفكيك نوبت اول و دوم و جنسيت دريافت ) دانشكده 8(

و با محاسبه نسبت، تعداد مورد نياز براي هر رشته در 
هر ورودي مشخص گرديد، سپس با در نظر گرفتن ميزان 

برابر افت آزمودني به خصوص در مرحله دوم تقريباً دو 
 422نفر انتخاب شد از اين تعداد،  490حجم نمونه يعني 
هاي آزمون شركت نمودند كه پس از  دانشجو در جلسه

پرسشنامه آن مخدوش اعالم شد و از  37تصحيح اوراق 
پرسشنامه به عنوان  385نمونه آماري كسر و در نهايت 

. نمونه آماري پژوهش در مرحله اول آزمون پذيرفته شد
از همان ) ماه بعد 7(يان  نيمسال تحصيلي اول پس از پا

كننده در آزمون مرحله دوم نيز  جامعه آماري شركت
نفر شركت كرده ليكن به علت  259دعوت به عمل آمد كه 

پرسشنامه برگشتي تعداد دانشجويان  9مخدوش بودن 
لذا در . نفر رسيد 250كننده در هر دو مرحله به   شركت

كه در هر دو مرحله شركت نموده اين تحقيق كليه افرادي 
بودند جهت مقايسه قبل و بعد مورد تجزيه و تحليل قرار 
گرفت و افرادي كه فقط در يك نوبت در آزمون حضور 

  .داشتند از مطالعه حذف گرديدند
ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، پرسشنامه 

ساخته شامل عوامل و متغيرهاي تأثيرگذار بر  محقق
كر انتقادي بود كه با مطالعه متون مختلف هاي تف مهارت

اين پرسشنامه شامل . در اين حوزه شناسايي شده است
جنس، سن، وضعيت تأهل، محل جغرافياي زندگي قبل از 
ورود به دانشگاه، محل اقامت فعلي، سابقه اشتغال، رتبه 
كنكور سراسري، معدل، رشته تحصيلي دبيرستان، سطح 

ه اقتصادي، تعداد فرزندان تحصيالت پدر و مادر، پايگا
خانواده، چندمين فرزند بودن، شغل پدر و مادر، عضويت 

هاي دانشجويي، ميزان ارتباط با اساتيد و  در تشكل
هاي غير درسي، حضور   دانشجويان، ميزان مطالعه كتاب

هاي فوق برنامه در دانشگاه و ميزان عالقه به   در دوره
ه توسط دانشجويان ادامه تحصيل در مقاطع باالتر بود ك

در هر دو مرحله تكميل گرديد؛ عالوه بر اين، جهت 

هاي تفكر انتقادي دانشجويان از آزمون  سنجش مهارت
نيز استفاده ) فرم ب(هاي تفكر انتقادي كاليفرنيا  مهارت

ترين و  در حال حاضر اين آزمون از علمي. شد
هاي تفكر  ترين ابزارهاي ارزشيابي مهارت كاربردي

آزمون، شامل سي و ). 33و32(شود ي محسوب ميانتقاد
اي با يك پاسخ صحيح  چهار سؤال چهار يا پنج گزينه

هاي تفكر انتقادي  براي سنجش اختصاصي مهارت
باشد كه در سطوح بعد از دبيرستان طراحي شده است  مي

ي عمومي دانش كه به  در طراحي اين پرسشنامه يك زمينه
و در مدارس ابتدايي و بلوغ طبيعي   سادگي و در نتيجه

، مفروض شده است و هيچ استدبيرستان قابل دستيابي 
ها  دانش محتوايي در سطح دانشگاه كه براي رشته

ها مورد  يي به اين سؤالگو پاسخبراي   اختصاصي باشد،
در اين آزمون به ازاي هر سؤال صحيح، ). 32(نياز نيست

صحيح  هاي گيرد و مجموع سؤال يك نمره به فرد تعلق مي
 34حداكثر ( شود ي كل آن محسوب مي آزمون، نمره

ها دربرگيرنده مواردي است كه  محدوده سؤال). 29)(نمره
هاي  تر مهارت تحليل معنايي از يك جمله تا تلفيق پيچيده

  ).34( كند گيري مي تفكر انتقادي را اندازه
ي  بندي جديد در سه حيطه هاي آزمون، در طبقه سؤال

ارزشيابي و استنباط قرار دارد، ولي در  تجزيه و تحليل،
سؤال رها شده و  4سؤال آزمون،  34بندي سنتي از  طبقه

ي استدالل استقرايي و  سؤال ديگر در دو حيطه 30
بنابراين آزمون . بندي شده است استدالل قياسي دسته

ذكر شده به سنجش پنج مهارت شناختي تفكر انتقادي 
، )سؤال 14(ارزشيابي  ،)سؤال 9(تجزيه و تحليل : شامل

و ) سؤال 14(، استدالل استقرايي )سؤال 11(استنباط 
در آزمون ). 35و28(پردازد مي) سؤال 16(استدالل قياسي 

، ضريب پايايي )فرم ب(هاي تفكر انتقادي كاليفرنيا  مهارت
تعيين ) 71/0(كودر ريچاردسون  20با استفاده از فرمول 

وسيله همبستگي  ضريب پايايي در ايران به). 36(شد
همچنين، در اين ). 37(محاسبه گرديد) 62/0(دروني

پژوهش به سنجش پايايي آزمون ذكر شده پرداخته شد و 
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طبق نظر . برآورد شد) 68/0( ميزان اعتبار آزمون
براي ) 65/0-75/0( فاسيون و همكاران، ضريب پايايي

چنين ابزارهايي كه قدرت تفكر را در خود فرد مورد 
بنابراين ). 32و28( دهد، مناسب است مي سنجش قرار

آزمون به عنوان يك ابزار پژوهش از اعتبار الزم 
  .برخوردار است

) دو ترم متوالي(نظر به اين كه آزمون بايد در دو مرحله 
شد لذا اجراي دوبار يك آزمون با سؤاالت  برگزار مي

يكسان و براي يك جمعيت واحد از دانشجويان مسائلي از 
ها، كاهش انگيزه و يا باال رفتن نمرات  ر سؤالقبيل تكرا

ها را به دنبال  دانشجويان به دليل تكراري بودن سؤال
داشت؛ به همين منظور طبق نظر كارشناسان   مي

. هاي استاندارد، آزمون به دو قسمت تقسيم شد آزمون
البته بر . سؤال بود 17يعني دو آزمون كه هركدام شامل 
كاري صرفاً براي  اساس نظر متخصصين چنين

سؤال  20تواند صورت گيرد كه بيش از  هايي مي آزمون
سؤال  10تر از  دارد كه هنگام دونيمه كردن هر نيمه كم

مهارت تفكر  5سؤالي شامل همه  17هر آزمون . نشود
انتقادي بود و همبستگي دو آزمون بررسي و تأييد شد و 
ق ميزان دشواري و موازي بودن دو آزمون مورد تواف

به دليل يكسان . صاحبنظران و اساتيد مربوطه قرار گرفت
هاي فرد در مرحله اول و دوم  نمودن بارم نمرات حيطه

هاي خام انجام  قبل از تحليل آماري تطبيق نمودن داده
  .شد

براي دانشجويان  1389ماه  آزمون مرحله اول در آبان
 1390هاي اول، سوم و پنجم و سپس در خردادماه  ترم

هاي دوم، چهارم و ششم  همان دانشجويان در ترمبراي 
صورت گرفت و نمرات هر مرحله همراه با توضيحات 
مختصري در مورد نمره آزمون هر فرد به اطالع 

  .كنندگان رسيد مشاركت
جمعيت مورد آزمون در دانشگاه اصفهان شامل 

هاي فني و مهندسي، علوم تربيتي و روانشناسي،  دانشكده
نساني، اقتصاد و دارايي و علوم و در ادبيات و علوم ا

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان شامل دانشكده هاي 
  .پزشكي، داروسازي و پرستاري و مامائي بود

با  SPSS-16افزار  ها با استفاده از نرم تحليل داده
براي . هاي آمار توصيفي و استنباطي انجام شد روش

 Tز مقايسه نمرات دانشجويان در مرحله اول و دوم ا
هاي مختلف  زوج، براي مقايسه نمرات دانشجويان در ترم

از تحليل واريانس  و جهت بررسي عوامل و متغيرهاي 
پرسشنامه در نمرات تفكر انتقادي از آزمون غيرپارامتري 

معنادار ) <05/0p( مقدار. ويتني استفاده شده است من
  .تلقي گرديد

ها، حق  هداشتن داد در اين پژوهش اصل مهم محرمانه نگه
خروج از فرايند پژوهش، كسب رضايت آگاهانه و اجراي 

كنندگان در مورد ارسال نمرات و  تعهد نسبت به شركت
ها حتي بعد از اتمام فرايند  هاي آن دهي به سؤال پاسخ

 .پژوهش، از جمله مالحظات اخالقي بود كه رعايت گرديد

  
  نتايج

 250هاي مخدوش، در نهايت  پس از حذف پرسشنامه
نفر از  50نفر از دانشگاه اصفهان و  200(پرسشنامه 

به عنوان نمونه آماري ) دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
نفر  81نفر دختر و  169نفر،  250از . پژوهش پذيرفته شد

هاي ادبيات  جمعيت مورد مطالعه، از دانشكده. پسر بودند
، )نفر 25(، علوم اداري و اقتصاد )نفر 43(و علوم انساني 

 52(، فني و مهندسي )نفر 42(شناسي  وم تربيتي و روانعل
 16(، داروسازي )نفر 20(، پزشكي )نفر 38(، علوم )نفر
  .حضور داشتند) نفر 14(و پرستاري و مامايي ) نفر

هاي تفكر  ميانگين نمرات مرحله اول و دوم آزمون مهارت
هاي اصفهان و علوم پزشكي  انتقادي دانشجويان دانشگاه

دهد  نتايج نشان مي. ارائه شده است 1جدول  اصفهان در
هاي  كه نمرات آزمون مرحله دوم دانشجويان دانشگاه

اصفهان و علوم پزشكي اصفهان و در كل جمعيت در 
هاي استنباط، استدالل قياسي و كل آزمون در  حيطه

 مقايسه با آزمون مرحله اول كاهش معناداري داشته است
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)001/0p> .(ي  ه نمرات حيطهاين در حالي است ك
ارزشيابي دانشجويان دانشگاه اصفهان و كل جمعيت در 

، ولي )P>001/0( مرحله دوم افزايش معناداري يافته است
هاي تجزيه و تحليل و استدالل استقرايي  در ساير حيطه

بر اساس تحليل واريانس . تفاوت معناداري مشاهده نشد
ان كه انجام شده بين نمرات آزمون مرحله اول دانشجوي

هاي اول، سوم و پنجم مشغول تحصيل بودند  در ترم
همچنين بين نمرات آزمون مرحله . تفاوت معناداري نبود

دوم همان دانشجويان كه يك ترم تحصيلي را در دانشگاه 
هاي دوم، چهارم و ششم مشغول  گذرانده بودند و در ترم

عواملي مثل . تحصيل بودند تفاوت معناداري مشاهده نشد
سن، رتبه كنكور سراسري، معدل، ميزان ارتباط با جنس، 

هاي دانشجويي  اساتيد و دانشجويان، عضويت در تشكل
و غيره كه ممكن بود در تفكر انتقادي دانشجو مؤثر باشد 

ويتني در دو مرحله  با استفاده از آزمون غيرپارامتري من
مقايسه شد كه نتايج حاكي از آن بود كه تغيير معناداري 

عوامل در مرحله اول با مرحله دوم وجود ندارد، در اين 
بنابراين عوامل مذكور در نمرات تفكر انتقادي دانشجويان 

  .اي نداشته است  اثر قابل مالحظه

  
هاي زيرمجموعه آن در دانشجويان  هاي تفكر انتقادي و حيطه ميانگين نمرات مرحله اول و دوم آزمون مهارت: 1 جدول

  اصفهان يدو دانشگاه اصفهان و علوم پزشك
حداكثر   هاي تفكرمهارت

  امتياز
دانشجويان دانشگاه 

  P  اصفهان
دانشجويان دانشگاه علوم 

  P  پزشكي اصفهان
  كل دانشجويان

P  
  مرحله دوم  مرحله اول  مرحله دوم  مرحله اول  مرحله دوم  اولمرحله 

  69/0  09/2±26/1  13/2±09/1  44/0  93/1±25/1 11/2±19/1 95/0 13/2±26/1 14/2±07/1  5  تجزيه و تحليل
  >/001  83/2±27/1  39/2±26/1  053/0  66/2±07/1 25/2±09/1 >/001 88/2±31/1 42/2±30/1  7 ارزشيابي
  >/001  19/1±80/0  95/2±11/1  >/001  27/1±93/0 98/2±22/1 >/001 17/1±77/0 94/2±09/1  5 استنباط
استدالل
  استقرايي

7  34/1±63/2  35/1±74/2  38/0  20/1±60/2  25/1±56/2  84/0  31/1±62/2  33/1±70/2  45/0  

  >/001  37/2±29/1  22/4±55/1  >/001  43/2±40/1 25/4±56/1 >/001 35/2±26/1 21/4±55/1  8  استدالل قياسي
  >/001  94/5±00/2  48/7±22/2  >/001  74/5±18/2 35/7±10/2 >/001 99/5±96/1 51/7±25/2  17  كل آزمون

  
  بحث

ضروري در  داد بروناي تفكر انتقادي به مثابه يك قارت
هاي سيستم آموزشي  آزموش عالي بايد در تمامي مؤلفه

لذا بر اساس اين سؤال كه رشد تفكر . گنجانده شود
انتقادي از يك نيمسال تحصيلي تا نيمسال ديگر چگونه 

هاي تفكر  است، پژوهش حاضر با هدف ارزيابي مهارت
انتقادي دانشجويان دانشگاه اصفهان و علوم پزشكي 

. ي دو نيمسال تحصيلي متوالي انجام گرديداصفهان در ط
هاي حاصل از مطالعه نشان داد كه نمرات كل تفكر  يافته

 50تر از  انتقادي دانشجويان در هر دو مرحله آزمون كم
دهنده تفكر  درصد نمره كل است و اين ميانگين نشان

هاي ديگر  پژوهش. انتقادي مناسبي در دانشجويان نيست
هاي تفكر انتقادي دانشجويان  مهارت دهند كه نيز نشان مي

ي چهار ساله در دانشگاه  ك دورهحتي بعد از گذراندن ي
و دانشجويان از نظر تفكر  استتر از حد مورد انتظار مك

). 34تا24و21و17تا19و11(هستندانتقادي داراي ضعف 
در حالي كه در مطالعات ديگر، ميانگين نمره كل 

نمره كل گزارش شده درصد  50دانشجويان باالتر از 
  ).31و29و25(است
رغم ميانگين پايين به دست آمده در اين پژوهش  علي

رفت دانشجويان با كسب تجارب و افزايش  انتظار مي
هاي تفكر انتقادي باالتري در  نيمسال تحصيلي مهارت
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كه نتايج  آزمون مرحله دوم به دست آورند، حال آن
هاي به دست  طبق يافته. پژوهش خالف آن را نشان داد

آمده ميانگين نمره كل تفكر انتقادي دانشجويان در هر دو 
دوم آزمون كاهش چشمگيري داشته   دانشگاه در مرحله

هاي اين پژوهش به  است، لذا با توجه به مجموعه يافته
رسد تفكر انتقادي به عنوان يك بعد اساسي در  نظر مي

 گونه كه آموزش در طي مراحل تحصيلي دانشجويان آن
  .گيرد بايد مورد توجه نظام آموزشي قرار نمي

هاي داخل و خارج هركدام نتايج مشابه و متفاوتي  پژوهش
 )Tapper(بر اساس پژوهش تپر . اند را به دست آورده

نمايند  همچنان كه دانشجويان سنوات تحصيلي را طي مي
شان افزايش  و دانش خود را درباره رشته تحصيلي

تحقيقات ). 38(يابد نيز افزايش ميدهند تفكر انتقادي  مي
متعدد ديگري نشان داد  دانشجويان سال باالتر داراي 
تفكر انتقادي سطح باالتري نسبت به دانشجويان 

هاي  سالجديدالورود هستند و نمره تفكر انتقادي در طي 
در جهت . )30تا27و24و11و4 (تحصيل افزايش يافته است

در دانشگاه  خالف اين تحقيقات گزارش شده است كه
هاي تفكر انتقادي دانشجويان طي  آلبرتا تفاوتي در مهارت

و مشابه اين نتايج در ) 25( هاي مختلف نبوده است سال
دهد  هاي مختلف ديده شده است كه نشان مي پژوهش

دار نبوده  هاي مختلف تحصيلي معنا تغيير نمرات در سال
يان در ژاپن مهارت تفكر انتقادي دانشجو). 20تا17(است

آموختگان اين رشته بوده  پرستاري بيشتر از دانش
ي همانند ميزان افت يها ممكن است محدوديت). 31(است

شركت كنندگان در مرحله دوم، نامانوس بودن 
دانشجويان با اين گونه سؤاالت در نتايج بدست آمده 
مؤثر باشد اما در يك ديدگاه كلي  نتايج به دست آمده 

هاي درسي فعلي را نشان  هلزوم بازنگري در برنام
مبين آن ر كه پژوهش بكي و همكاران طو همان. دهد مي

ي  است كه نمره دانشجوياني كه قبل از بازنگري برنامه
درسي مشغول به تحصيل هستند با دانشجويان بعد از 

هاي تفكر  بازنگري برنامه درسي در آزمون مهارت

ديگر به عبارت . داري وجود دارد انتقادي تفاوت معنا
ي درسي قبل از بازنگري نمره  دانشجويان با برنامه

  ).39(كمتري را در اين آزمون به دست آوردند
ين و مؤثرترين تر مهمرسد برنامه درسي   به نظر مي

عاملي است كه در سيستم آموزشي جهت ارتقاي تفكر 
تعداد زياد . تواند مؤثر باشد انتقادي دانشجويان مي

رس، نحوه تدريس اساتيد، دانشجويان در يك كالس د
هاي ارزيابي دانشجو و تكيه بر سؤاالت   روش

توانند توانمند   اي و عوامل متعدد ديگر تماماً مي  چندگزينه
بديهي . شدن دانشجو در تفكر انتقادي را محدود سازند

است كه عواملي نيز خارج از سيستم آموزش عالي وجود 
ند بر تفكر انتقادي توا دارد كه بالقوه و يا حتي بالفعل مي

دانشجو مؤثر باشد كه شايد سيستم آموزش عالي بر آن 
به هر حال ارزيابي تفكر انتقادي در . نظارتي نداشته باشد

دانشجويان دو دانشگاه اصفهان و علوم پزشكي اصفهان 
نتايج مطلوبي در بر نداشت و نياز است به هر روش 

ن و بهترين يتر مهمممكن كه به نظر محقيقن برنامه درسي 
 .انديشي شود روش است چاره

  
  گيري نتيجه

شالوده آموزش و يادگيري در نظام آموزش عالي كشور 
تر  تر به افزايش و تقويت ذهن و حيطه محفوظات و كم بيش

گرايانه توجه  به تربيت و رشد قواي تفكر انتقادي و سنجش
دارد؛ بنابراين الزم است نهاد تعليم و تربيت در آموزش 
عالي براي انجام رسالت خويش به بازنگري در اهداف، 

يادگيري و  –ا و مواد آموزشي، روش هاي ياددهي محتو
ي برنامه  نظام ارزشيابي و هر آن چه كه مرتبط با حوزه

لذا، بايد در نظر داشت كه در بازنگري . درسي است، بپردازد
خواهد برنامه درسي تغيييرات صوري و سطحي جوابگو ن

بود و نياز به تحوالت بنيادين منطقي در كليه فرايندهاي 
حجم زياد محتواي آموزشي، . درسي ضروري است برنامه

هاي آموزشي فشرده،  افزايش جمعيت دانشجويان، برنامه
هاي تدريس منفعل  هاي آموزشي، روش زمان محدود كالس
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هاي مبتني بر محفوظات كه به سنجش سطوح  و ارزشيابي
پردازد موانعي است جهت  هاي شناختي مي پايين مهارت

هاي درسي؛ از  قادي از طريق برنامهبهبود و پرورش تفكر انت
هم تنيدگي منسجم و يكپارچه تفكر  اين رو پژوهشگران در

هاي درسي كه نيازمند  انتقادي در سرتاسر برنامه
ريزان،  انديشي و گفتمان متخصصان، برنامه انديشي، هم باز

دست اندركاران و مربيان آموزشي است را توصيه 
  .نمايند مي

  قدرداني
اندركاران و تمامي همراهان به  از همه دستبدين وسيله 

ويژه خانم ليلي دهقاني و آقاي مهرداد خرسندي كه ما را 
در اجراي اين پژوهش ياري نمودند و از كليه دانشجويان 
محترم كه با شركت خود در اين مطالعه امكان انجام اين 

  .شود تحقيق را فراهم نمودند تشكر مي
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Evaluation of Students' Critical Thinking Skills in Isfahan University 
and Isfahan University of Medical Sciences for Two Sequence 
Semesters: Critical Thinking, the Lost Ring in Curriculums 

 
Zeinab Sadat Athari1, Sayyed Mostafa Sharif2, Ahmad Reza Nasr3, Mehdi Nematbakhsh4 

 
Abstract 
 
Introduction: Critical thinking is a pivotal and required qualification for all students that can mostly be 
improved through curriculums. The present study was designed with the purpose of evaluation of students' 
critical thinking skills in Isfahan University and Isfahan University of Medical Sciences for two sequence 
semesters in 2010. 
Methods: In this descriptive-longitudinal study, the critical thinking skills of 250 students of Isfahan 
University and Isfahan University of Medical Sciences were assessed in two stages (Two sequence 
semesters). Data collection was done through a researcher-made questionnaire as well as California critical 
thinking skills test (B Form). 
Results: The mean of students’ score in both universities was 7.48 2.22 in first stage and 5.94 2.00 in 
second stage. It showed a significant decrease (P=0.000). Although the critical thinking scores in both 
universities had not a significant difference, but in both universities the scores of the second stage decreased 
significantly (P=0.000). The results indicated decreasing in all area (i.e. inference, deductive reasoning and 
total score) except evaluation (P=0.000). 
Conclusion: The results prove that attending to critical thinking is a serious challenge in higher education. 
In addition, students do not have suitable critical thinking skills to the extent that with passing time the 
critical thinking did not increase. Therefore, review of curriculum can be an effective suggestion to solve this 
difficulty. 
 
Keywords: Critical Thinking, Curriculum, Higher Education. 
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