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 ارزیابی و تحلیل مهارتهاي تفکر انتقادي

 هاي مهندسی دانشجویان رشته

 
   3 زهرا عسگرزاده و2، سید احمد مدنی1محمد امینی

  

آموزشی به ویژه دانشگاهها و مراکز  ترین اهداف نظامهاين یکی از مهم آرشد تفکر انتقادي و مهارتهاي مرتبط با :چکیده

  وضعیت مهارتهاي تفکر انتقاديکهه است تالش شداین پژوهش در جایگاهی،  ین نقش وبا توجه به چن. عالی استآموزش

هاي الزم  زمینه ،وضعیت موجود تا ضمن ارائه تصویري روشن از ارزیابی شودهاي مهندسی در میان دانشجویان رشته

 93تحصیلی نشگاه کاشان در سالجامعه آماري این تحقیق کلیه دانشجویان دا. دشوا فراهم هرشد این مهارت براي توجه و

 و ندنفر به عنوان نمونه انتخاب شد 211 تعداد اي تصادفی سادهگیري طبقه که با استفاده از روش نمونهبودند 1392 -

هاي دانشکده منظور فراهم کردن مبنایی براي مقایسه، دانشجویانبه .روي آنها اجرا شد آزمون مهارتهاي تفکر انتقادي بر

 که بود )فرم ب( آزمون مهارتهاي تفکر انتقادي کالیفرنیا آوري اطالعاتابزار جمع .دشدندر گروه نمونه انتخاب دیگر نیز 

نتایج . دسنجمیی یاستقرا استدالل قیاسی و استدالل استنباط، ارزشیابی، در قالب پنج مهارت تحلیل، مهارتهاي مذکور را

 هاي مهندسی در  است که مهارتهاي تفکر انتقادي دانشجویان رشته آندهندهنشان هاي حاصل از این پژوهشیافته و

هرچند که با نمره استاندارد آزمون فاصله زیادي  ،استها از میانگین باالتري برخوردار مقایسه با دانشجویان سایر رشته

  ودرم و زن دانشجویان میان د تفاوت معنادار مهارتهاي تفکر انتقادينبوید ؤدست آمده منتایج به ،در عین حال. دارد

 لزوم توجه جدي و علمی به آموزش تفکردست آمده بههاي  یافته،مجموع  در.استدانشجویان ترمهاي باال و پایین 

 .دسازهاي مهندسی خاطرنشان میرشتههاي درسی را در قالب برنامه انتقادي

 

 .دانشجویان ،دانشکده مهندسی آموزش عالی، تفکر انتقادي، تفکر، :کلیدي هاي اژهو
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 قدمهم .1

رشد تفکر
1

ترین اهداف و جهتگیریهاي  یادگیرندگان همواره یکی از مهم  و قواي فکري و شناختی

در واقع، پرورش قوه استدالل و رشد . نظامهاي آموزشی در مقاطع و سطوح تحصیلی بوده است

هاي مراکز آموزشی و فرض بر این است که محور فعالیت] 1[قضاوت مقصد اصلی فرایند یادگیري بوده

گیري مناسب و حل مسائل پیچیده  آموختن اندیشیدن است تا از این طریق یادگیرندگان براي تصمیم

انگیز قرن بیست و یکم از مهارتها و آمادگیهاي ذهنی برخوردار با تحوالت شگفت جامعه و رویارویی

ران که ناظر بر ارزیابی و نقادي در این میان، آموزش و پرورش نوع خاصی از تفکر در فراگی]. 2[باشند

در ادبیات . دارد، اهمیت و برجستگی خاصی  استهاي مورد بررسی دقیق و همه جانبه مطالب و پدیده

تعلیم و تربیت براي بیان و متمایز کردن این نوع تفکر از اصطالح تفکر انتقادي
2

شود که   استفاده می

  .ست اعالیخود بیانگر یکی از کارکردهاي مهم آموزش

 

  بنیادهاي نظري و جایگاه تفکر انتقادي .2

به فالسفه متقدمی همچون سقراط، افالطون، ارسطو، آگوستینانتقادي پیشینه تفکر 
3

، توماس 

آکویناس
4

کگارد یر  و بعد از آن به دکارت، کانت، مارکس، کی
5

 و جیمز
6
  ]. 3[گردد برمی 

سیگل
7

ه تفکر انتقادي در قالب اهداف آموزشی با اشاره به این واقعیت که اگر چه استعمال واژ] 4[

آل و مطلوب زیربنایی آن که ناظر بر  در میان صاحبنظران تعلیم و تربیت نسبتاً جدید است، ولی ایده

، به لحاظ تاریخی ریشه در تفکر فلسفی استمواردي همچون رشد و پرورش استدالل و عقالنیت 

 سال قبل آغاز شده 2500 از یونان قدیم و مرتبط با آموزش و پرورشی دارد که در سنت غربی آن

منزله اي است که فیلسوفانی چون سقراط، افالطون و ارسطو تفکر انتقادي را به با چنین پیشینه. است

ها و ارزشهاي مختلف  مفاهیم، پدیدهدر باره اندیشی  مل و ژرفأدن، تکرتوانایی پرسش کردن، وارسی 

یشینه قابل توجه، هنوز تعریف جامعی از تفکر انتقادي که مورد رغم این پعلی]. 6 و 5[اند تلقی کرده

 در این زمینه دیدگاهها  و اصوالًرد وجود ندا،ظران این حوزه باشدنتوافق و اجماع متخصصان و صاحب

 به بیان دیگر، متخصصان مختلف هر یک از ؛]9 و 8 ،7[و مواضع مختلف و متنوعی ارائه شده است

  .اند و تبین این مفهوم پرداختهمنظر خاص خود به تعریف 

____________________________________________________________________ 
 

1. Thinking 
2. Critical Thinking  
3. Augustine  
4. Thomas Aquintious 
5. Kierkegaard  
6. James  
7. Siegel  
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کوپر و پیتون
1

با اشاره به این نکته که اگر چه خود واژه انتقادي] 10[ 
2

جویی  به معناي عیب
3

 ،

 گرفته شده Criticus و واژه التین Kriticsخرده گرفتن و پیدا کردن اشتباهات است، از واژه یونانی

تن سره از ناسره است که مبناي آن تحلیل ساخ است که خود به معناي تمیز و تشخیص دادن و جدا

از دیدگاه پل و الدر. هاست  پدیدهبارهو قضاوت دقیق در 
4
اي از تفکر  منزله شیوهتفکر انتقادي به] 11[ 

اي است که طی آن فرد متفکر کیفیت و نحوه تفکر خود را از طریق  لهئباره هر موضوع یا مس در

بخشد و معیارها و شاخصهاي عقالنی را بر آن استوار مید کاربرد ماهرانه ساختارهاي شناختی بهبو

 پرورش یافتهحاصل درگیر شدن در این فرایند فکري آن است که فرد به یک متفکر کامالً. سازد می
5
 

 بر مبناي چنین تعریفی است که صاحبنظران مذکور معتقدند که تفکر انتقادي اصوالً. دشوتبدیل می

جو تفکر خودراهبر، خود نظم
6

، خود ارزیاب و خود تصحیح کننده
7

اي از   که براي آن مجموعهاست 

  . عناصر و استانداردهاي مشخص وجود دارد

از دیدگاه نوسیچ
8

اندیشی مل و ژرفأم با تأتفکر انتقادي تفکري تو] 12 [
9

، مبتنی بر معیار، موثق و 

دقیق
10 

و مستدل
11

 به آنها و باور و االت عمیق، پاسخ منطقیؤ است که سه رکن اصلی آن پرسش س

 تفکر دقیق و عمیق با اشاره به این نکته که اصوالً] 13[براون و کیلی. استاعتقاد به نتایج منطقی 

یک پروژه ناتمام
12

االت نقادانه محرك و جهت الزم را براي تفکر انتقادي ؤدارند که س است، اذعان می 

جوي مستمر و پویا به سوي باورها، وتاالت، فرد را به سوي جسؤطوري که این س به،سازد فراهم می

کنند که مشارکت و درگیر  کید میأصاحبنظران مذکور ت. سازد ها و قضاوتهاي بهتر رهنمون می تصمیم

هم مرتبط االت نقادانه و بهؤشدن در فرایند تفکر انتقادي مستلزم آن است که یادگیرنده از مجموعه س

االت را در زمانهاي مقتضی داشته و از تمایل و ؤاین سآگاه باشد، توانایی پرسش و پاسخ دادن به 

دانیل و اوریاك. گرایش الزم براي استفاده فعاالنه از پرسشهاي انتقادي برخوردار باشد
13

تفکر ] 7 [

____________________________________________________________________ 
 

1. Cooper & Patton  
2. Critical 
3. Censorious  
4. Paul & Elder  
5. Well Cultivated Thinker  
6. Self-disciplined  
7. Self Correction 
8. Nosich 
9. Reflective  
10. Authentic  
11. Being Reasonable  
12. Unfinished Project  
13. Daniel &Auriac 
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  در بارهمند اي روش گونه به با آنکنند که عنوان تفکر خاصی شناسایی و تبیین میانتقادي را به

اي از آنها  د تا در پرتو آن قضاوت یا داوري ارزیابانهشو  بحث و بررسی میهاي موجود واقعیات و پدیده

اندیشی و  مل و ژرفأم با تأتوضیح بیشتر آنکه تفکر انتقادي تفکري ارزشیابانه و تو. دست دهدبه

کارگیري مهارتهاي پیچیده مرتبط  که نه تنها مستلزم بهاستهاي فکر، باور و عمل  معطوف به حوزه

اي انتقادي بلکه نیازمند و وابسته به روحیه،منطقی و خالق استبا تفکر 
1

هایی   است که مقوله

  بر این مبنا، جهتگیري. گیرد گو و تمایالت را هم در بر میوهمچون رشد مهارتهاي اجتماعی، گفت

گرایی  توانند از طریق شکاصلی تفکر انتقادي پرورش یادگیرندگان متفکر و مستقلی است که می

ندهساز
2

 هالپرن،همچنین.  همواره در مسیر بهبود و ارتقاي کیفیت تجربه انسانی خود گام بردارند
3
 

تفکر انتقادي را براي توصیف تفکر هدفمند، مبتنی بر هدایت و راهنمایی و قراین و دالیل متقن ] 14[

ی، نتایج خاص و کند با استفاده از قابلیتها و مهارتهاي شناخت گیرد که  تالش می کار میو روشن به

له، استنتاج و استنباط ئنظر شامل حل مسب نتایجی که از دیدگاه این صاح،مشخصی را برآورده سازد

  . استگیري  منطقی و تصمیم

رابرت انیس
4

ترین اندیشمندان و صاحبنظران این حوزه معتقد است که تفکر  یکی از مهم] 15 [

باره  گیري و قضاوت در ون اصلی آن تصمیمانتقادي تفکري منطقی و مستدل است که محور و کان

گاه که یادگیرندگان درصدد هستند تا مباحث موجود را دقیقاً تجزیه و آن. باورها و اعمال افراد است

ند، به تفکر دست آوربهنند تا نتایج معتبري را کجو و بررسی ومدارك و اسناد موثق را جستو تحلیل 

 دیگر، از دیدگاه انیس تفکر انتقادي تلویحاً به معناي توانایی داوري عبارت به؛اند دهکرانتقادي مبادرت 

 کفایت و  ها و ارزشگذاري باره میزان اعتبار و صحت منابع، مشخص ساختن نتایج، دالیل و فرضیه در

جوي دالیل و استنتاج واالت روشنگر، جستؤصحت یک مقوله، ارائه و دفاع از یک دیدگاه، پرسش س

ماتیو لیپمن. استحصول نتایج معتبر ها و  از گزاره
5

 تفکر  نیزیکی دیگر از صاحبنظران معروف] 16[ 

 ،شود ها و اطالعات مختلفی که به فرد ارائه می انتقادي را از منظر تشخیص و انتخاب از میان داده

ل و افکار این نوع تفکر به مثابه ابزاري براي مواجهه و مقابله با اعما. دهد مورد توجه و بررسی قرار می

پردازي نیازهاي آن رشد و پرورش چهار قابلیت مفهوم  پیش،نادقیق است که البته
6

، استدالل کردن
7

 ،

____________________________________________________________________ 
 

1. Critical Spirit  
2. Constructive Skepticism  
3. Halpern  
4. Robert Ennis  
5. Matthew Lipman 
6. Conceptualization  
7. Reasoning  
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تعمیم
1

و پژوهش 
2

کند که تفکر انتقادي مستلزم کاربرد معیارها  کید میأدر عین حال، لیپمن ت. است 

تصحیحی و شاخصهایی خاص براي ارزشیابی، خود
3

جوي و و جستدرگیر شدن در فرایند کشف( 

نه و بافتدر خصوص زمیو حساسیت ) اشتباهات فردي
4 

اي  هها و محیط درك این نکته که زمینه(

  .است) نیاز داردد اصول و قواعد متفاوتی به کاربرمختلف 

ارائه  تفکر انتقادي بارهدر با توجه به تعاریف و تبیینهاي مختلفی که متخصصان و صاحبنظران 

باط کرد که تالش منسجم و سازمان یافته در مسیر رشد و آموزش این نوع توان استن ، میاندکرده

عنوان یکی از  چه آنکه تفکر انتقادي مدت زمان مدیدي است که به.اي داردویژهجایگاه و اهمیت  تفکر

ویژه باید در دانشگاهها و مراکز و به] 17[ استاهداف مهم نظامهاي آموزش و پرورش قرار گرفته

عبارت دیگر، رشد و پرورش تواناییهاي فکري  به؛]19و 18[قرار بگیرد کیدأمورد توجه و تعالی آموزش

هایی که  مند مطالب، مفاهیم و پدیده  نقد و ارزیابی دقیق و روشخصوصو شناختی دانشجویان در 

ی نوعاً آنها در طول زندگی فردي و اجتماعی خود با آن مواجه هستند، یکی از رویکردها و اهداف اصل

ن است که ا آ چرا که با برخورداري از تفکر انتقادي و مهارتهاي مرتبط ب،عالی بوده استمراکز آموزش

نیز اي عمیق، دقیق و واضح کسب و ابراز و  گونهتوانند مواضع و دیدگاههاي خود را به دانشجویان می

اً به استفاده از نتایج و صرف] 20[دننروش قابل قبولی را انتخاب و به طرزي منصفانه عمل و رفتار ک

به چنین دستاوردهایی است که پرورش تفکر انتقادي و توجه با ]. 21[تفکر دیگران بسنده نکنند

کید دانشگاهها قرار أترویج رشد روحیه نقادي و پرسشگري دانشجویان باید همواره مورد توجه و ت

  .بگیرد

عالی تقادي هم گویاي رسالت آموزشدر واقع، آموزش و آماده سازي دانشجویان در زمینه تفکر ان

 دانشگاهی آموختگاندانشو هم بیانگر انتظاري است که بسیاري از کارفرمایان و نهادهاي اجتماعی از 

را هارتهاي الزم معنوان قشر فرهیخته جامعه کند تا دانشجویان به اي را فراهم می و زمینه] 22[دارند

گیري مادام العمرله و یادئگیري، حل مس پژوهش، تصمیمبراي 
5

 و با دوري] 24 و23[کسب کنند 

هاي مختلف از  واقعیات و پدیدهبه د تا ونگرایی، واجد ذهنیتی باز و جامع ش  از جزمیتجستن

اي از مستندات و دالیل الزم   بتوانند مجموعهتا ]25[ندکن ارزیابی آنها را و ندنگربمنظرهاي متفاوت 

د و از تمایل درونی الزم براي اعمال رفتارهاي منطقی در همه ننرا براي دفاع از یک عقیده فراهم ک

از سوي دیگر، آموزش تفکر انتقادي شرایطی را فراهم ]. 4[هاي زندگی خود برخوردار شوند  عرصه

____________________________________________________________________ 
 

1. Generalization  
2. Research  
3. Self-Correction  
4. Sensitivity to Context  
5. Lifelong Learning  
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 در  هاي علمی خود، بتوانند کند تا دانشجویان عالوه بر کسب و نقادي اطالعات تخصصی رشته می

باره بسیاري از چالشهاي اجتماعی، فرهنگی، سیاسی،   امروز درجهان سرشار از تغییر و تحول

هاي  و براي مقابله و حل آنها تصمیمباشند بینانه داشته  اقتصادي و اخالقی نگاهی منطقی و واقع

و اصوالً چگونه یاد گرفتن] 26[معقول اتخاذ کنند
1

هاي مختلف حل مشکالت را تجربه ه و آزمودن را

  ]. 27[کنند

یادشده مستلزم آن است که آموزش تفکر انتقادي  ه تحقق اهداف و دستاوردهايبدیهی است ک

عالی کشور عنوان یک حوزه آموزشی و تربیتی مهم و جدي در دستور کار دانشگاهها و مراکز آموزشبه

  .ید آن نیستؤهاي پژوهشی مختلف چندان م  امري که یافته،قرار بگیرد

  

  پژوهشیسوابق  .3

اند که  آموزان و دانشجویان بارها نشان داده  تفکر انتقادي دانشخصوصر ه دشدپژوهشهاي انجام 

مهارتهاي عملکردي و فرایندي سطح باال در فراگیران ایرانی در مقایسه با یادگیرندگان سایر کشورها 

رغم نقش و اهمیت تفکر انتقادي در عملکرد تحصیلی، این حوزه چندان مورد و علی] 28[کمتر است

 جاویدي .]31 و 29،30[دانشجویان از این نظر در وضعیت مناسبی قرار ندارند و نوعاًاست توجه نبوده 

تفکر عالی کشور ند که در نظام آموزشادد در پژوهش خود نشان  ]32[کالته جعفرآبادي و عبدلی

 زیرا نتایج پژوهش آنان ،برخوردار نیستاز جایگاه مناسبی هاي درسی دانشگاهی  انتقادي در برنامه

دهد که میانگین کلی نمرات تفکر انتقادي دانشجویان مورد تحقیق با توجه به استانداردهاي  نشان می

 در مرد در مهارت استنتاج و دانشجویان زن اگر چه دانشجویان ،استگزارش شده در حد ضعیف 

ضمن در پژوهش خود ] 19[مهر امین خندقی و پاك. اندمهارت تفسیر نمرات باالتري کسب کرده

د که بهبود فرایند تفکر انتقادي نکن کید میأیید رابطه معنادار بین تفکر انتقادي و سالمت روان تأت

در پژوهش خود به ] 33[خدامرادي و همکاران. شود میمنجر دانشجویان به ارتقاي سالمت روان آنان 

ارشناسی مقایسه میزان مهارتهاي تفکر انتقادي دانشجویان ترم اول و آخر و نیز دانشجویان ک

 چشمگیريند که افزایش اردهک هاي مختلف دانشگاههاي علوم پزشکی تهران پرداخته و گزارش  رشته

 این  دلیلمحققان مذکور. در میزان مهارتهاي تفکر انتقادي دانشجویان ترم آخر حاصل نشده است

 و نددانمیی به آموزش مهارتهاي تفکر انتقادي طی دوران تحصیل دانشگاهنکردن نارسایی را توجه 

 مورد انادتویژه روشهاي تدریس اسهاي آموزشی و به کنند که این حوزه باید در قالب برنامه کید میأت

 دانشجویان عملکرد تفاوت نبود ییدأت ضمن ]31[همکاران و اطهري پژوهش در .بگیرد قرار جدي توجه

 کل تفکر انتقادي دانشجویان که میانگین نمرهداده شد  در نمره کل تفکر انتقادي، نشان زن و مرد

____________________________________________________________________ 
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 وضعیت نامناسب این حوزه در مراکز دهنده که خود نشاناست درصد از نمره کل 50کمتر از 

ثیر یادگیري مشارکتی بر افزایش تفکر أتدر باره در تحقیق خود ] 17[حسینی. عالی ایران استآموزش

ي تفکر انتقادي در گروه آزمایشی  که مهارتهافته استگر   و نتیجهبررسی کردهانتقادي دانشجویان 

نیز در زمینه انطباق و هنجاریابی آزمون مهارتهاي ] 34[نژاد  پژوهش مهري. بیشتر از گروه گواه است

دهد که میانگین نمرات مهارتهاي تفکر   نشان می،یید پایایی آنأتفکر انتقادي کالیفرنیا ضمن ت

طور بارز هران از نمرات چند دانشگاه آمریکایی بههاي دانشگاههاي ت انتقادي دانشجویان در همه رشته

 تفکر انتقادي در بارهدر پژوهش خود ] 35[یوسفی سعیدآبادي و همکاران . و معناداري کمتر است

ند که میان نمرات داد و نشان بررسی کردند ت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ئاعضاي هی

 ولی ،هاي مختلف تفاوت معناداري وجود ندارد دانشکدهت علمی زن و مرد دانشگاه و نیز ئاعضاي هی

ت ئدر مقایسه با مطالعات انجام شده در برخی کشورها مثل آمریکا و استرالیا تفکر انتقادي اعضاي هی

از سوي دیگر، فاکون. استمیانگین کمتر سطح علمی این دانشگاه از 
1

در پژوهش ] 36[ و همکاران

جویی ویژگیهاي مرتبط با تفکر انتقادي از جمله حقیقتگسترده خود ضمن آنکه فهرستی از 
2

، ذهنیت 

باز
3

، اعتماد به نفس
4 

مندي  نظام،و همچنین
5

که اصوالً اند دادهند، نشان ارده را مستندسازي ک

آ تحقیق ارنست و مونروئه. مهارتهاي تفکر انتقادي قابلیت تدریس و یاددهی به دیگران را دارند
6

] 37 [

شود، در   رشد مهارتهاي تفکر انتقادي میموجبآنکه   فضا و محیط یادگیري عالوه بر که داد هم نشان

لوتیس. استثر ؤایجاد تمایل و گرایش به آن نیز م
7 

در پژوهش تجربی خود به آموزش تفکر  ]38[

 که استفاده از روشهاي مشارکتی و گروهی مثل کرده استانتقادي دانشجویان پرداخته و گزارش 

 پژوهش ،همچنین. انجامد گو و پرسش و پاسخ به رشد تفکر انتقادي دانشجویان میوبحث و گفت

کانلمک
8

هاي مشارکتی تدریس در رشد و ارتقاي   توجه شیوهچشمگیرثیر أید تؤم] 39[ و همکاران

کنند که تعامل میان  کید میأمحققان مذکور بر این نکته ت. مهارتهاي تفکر انتقادي دانشجویان است

مانالو. شود  افزایش قدرت استدالل آنان میموجب دانشجویان
9

 رددر تحقیق خود ] 40[و همکاران 

دهند که عوامل مرتبط با فرهنگ بر رشد تفکر   دانشجویان دو کشور ژاپن و نیوزیلند نشان میخصوص

____________________________________________________________________ 
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اي نیست که به تفاوت فاحش تفکر  ثیرات فرهنگی به اندازهأ اگر چه این ت،گذارند ثیر میأانتقادي ت

پژوهش تیپر. شودمنجر انتقادي در فرهنگهاي مختلف 
1

نشان دهنده آن است که به موازات ] 41 [

 آنان به بد ویامیافزایش سنوات تحصیل دانشجویان، میزان آگاهی و دانش انتقادي آنها افزایش 

  . شوند تر تبدیل می تر و فرهیخته متفکران انتقادي آگاه

دهنده جایگاه تفکر انتقادي در ابعاد و سطوح  ر که نوعاً نشان به مطالب مذکوتوجهبه هر حال، با 

 تا وضعیت و جایگاه تفکر انتقادي و مهارتهاي مربوط به آن تالش شداین پژوهش در ، استمختلف 

د تا از این طریق ضمن ارائه تصویري روشن از ررسی شوهاي مهندسی ب در میان دانشجویان رشته

ریزان آموزش  تر سیاستگذاران و برنامه  براي توجه دقیقايزمینهوضعیت موجود این حوزه، بتوان 

پژوهش حاضر از یک سو مهارتهاي خصوص، در در این . ختمهندسی به این حوزه مهم را فراهم سا

ارزشیابی گانه تفکر انتقادي که شامل مهارتهايپنج
2

، تحلیل
3

، استنباط
4

، استدالل استقرایی
5

 و 

استدالل قیاسی
6

 مهارتهاي مذکور از نظر جنسیت و میاند تا ش تالش ،و از سوي دیگر است، بررسی 

  . مقایسه صورت گیردرشته تحصیلی 

  

 روش پژوهش .4

 مهارتهاي تفکر انتقادي دانشجویان در آن که بود تحلیلی  ـتوصیفیاي پژوهش حاضر مطالعه

. بود) فرم ب( کالیفرنیاانتقادي  آزمون مهارتهاي تفکر این تحقیق  ابزار.دررسی شبهاي مهندسی  رشته

گانه مهارتهاي شناختی  هاي پنج  حوزه یک پاسخ صحیح در اي با سؤال چندگزینه 34این آزمون داراي

براي سنجش اختصاصی سطح ) قیاسی استدالل استقرایی و استنباط، تحلیل، ارزشیابی،(انتقادي  تفکر

سؤال  به ازاي هر این آزمون در. استاز دبیرستان طراحی شده  سطوح بعد انتقادي در مهارتهاي تفکر

 34 حداکثر( نمره کل آن مجموع پاسخهاي صحیح آزمون، گیرد ویک نمره به فرد تعلق می صحیح

زمان الزم براي  .گذاري آزمون یک کلید استاندارد وجود دارد براي نمره. شود محسوب می )نمره

از جمله  این ابزار ي از متخصصان،به اعتقاد بسیار. است دقیقه 50 دهی به سؤاالت حدود پاسخ

 هنجاریابی این آزمون پایایی و روایی و. ]42 و 34[انتقادي است ابزارهاي مناسب براي سنجش تفکر

 ضریب پایایی آزمون را با ]42[سلیمانی خلیلی و .انددهکرفراد مختلفی گزارش اایران  کشور دررا 

نیز با همین روش پایایی آن ] 43[بیگدلی. اند کردهبرآورد  62/0 کودرریچاردسون 20فرمول استفاده از
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 و با 68/0پایایی آزمون را با روش کودر ریچاردسون ] 44[عسگري و ملکی.  اعالم کرده است73/0را 

  .اند دست آورده به63/0آزمایی  روش باز

  

  جامعه و نمونه آماري تحقیق .5

 1392- 93اه کاشان در سال تحصیلی  دانشگزن و مردجامعه آماري تحقیق حاضر را کلیه دانشجویان 

هاي فنی و   در رشته2011هاي علوم پایه،   دانشجو در رشته1659از این تعداد . اندادهتشکیل د

  حصیلتهاي علوم انسانی در رشتهنفر  1934هاي معماري و هنر و   در رشتهنفر 680مهندسی، 

لعه مقدماتی بر روي تعدادي از براي محاسبه حجم نمونه آماري تحقیق ابتدا یک مطا. ندردکمی

 نفر به صورت تصادفی انتخاب 211 دانشجویان انجام گرفت و پس از برآورد واریانس جامعه آماري،

 انتخاب دلیل.  اجرا شدآنهاشدند و آزمون مهارتهاي تفکر انتقادي در شرایط یکسان بر روي 

 و مهندسی این بود که در مراحل هاي فنی هاي دیگر در کنار دانشجویان رشته دانشجویان دانشکده

  .  بعدي تحقیق مبنایی براي مقایسه و تحلیلهاي منطقی فراهم آید

  

  هاي تحقیق یافته .6

آزمون مهارتهاي تفکر انتقادي کالیفرنیا در این تحقیق با استفاده از روش اسپیرمن ) ب(پایایی فرم 

محققان مشهوري نظیر . دست آمده ب444/0 و با روش آلفاي کرونباخ برابر با 446/0براون معادل 

مهارتهاي آن را با روشهاي مختلف از   دامنه نوسان پایایی آزمون تفکر انتقادي و خرده] 45[جاکوبس 

در این تحقیق همبستگی تمام زیرمقیاسهاي آزمون با نمره کلی . اند  گزارش کرده68/0 تا 14/0

  .    گزارش شده است1این همبستگیها در جدول . آزمون باال و معنادار بود

  

 هاي اساسی تفکر انتقادي لفهؤهمبستگی میان م: 1جدول 

هاي تفکر  لفهؤم

 انتقادي
 استنتاج ارزیابی تحلیل

استدالل 

 قیاسی

استدالل 

 استقرایی

     1 تحلیل

    1 126/0 ارزیابی

   1 184/0 220/0 استنتاج

  1 724/0 340/0 524/0 استدالل قیاسی

 1 154/0 344/0 787/0 211/0 یاستدالل استقرای

  

 همبستگیهاي ،طور که مشخص است همان. هستنددار  ا معن٪99تمام همبستگیها در سطح 

به منظور بررسی  .هستند معنادار 05/0هاي مهارت تفکر انتقادي با یکدیگر نیز همگی در سطح  لفهؤم
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 KMO نمونه بر اساس شاخص کفایت حجم. و تعیین روایی سازه آزمون از تحلیل عاملی استفاده شد

داري  ا، سطح معن561، درجه آزادي 36/824خی دو برابر با ( و نیز آزمون بارتلت 0/)548برابر با (

 درصد 18/59ها نشان داد که عوامل آزمون  تحلیل عاملی اکتشافی بر روي داده. یید شدأت) 0001/0

  .   آزمون است بودن مناسبدهنده انکنند که این نش از واریانس متغیر تحت مطالعه را تبیین می

  

  وضعیت تفکر انتقادي دانشجویان .7

گانه ارزشیابی، تحلیل،  هاي پنج لفهؤ ابتدا وضعیت تفکر انتقادي دانشجویان بر اساس م بخشدر این

 میانگین و انحراف 2جدول در  .ه استدشاستنباط، استدالل استقرایی و استدالل قیاسی بررسی 

  . داده شده استهاي تفکر انتقادي و نیز کل آزمون نشان  لفهؤان در ممعیار نمرات دانشجوی

  

  هاي تفکر انتقادي دانشجویان لفهؤمیانگین و انحراف معیار م: 2جدول 

 معماري و هنر علوم پایه مهندسی علوم انسانی
  ها دانشکده

  

  

  

  هاي لفهؤم

 انتقادي تفکر 

n 
 

S.D n 
 

S.D n 
 

S.D n 
 

S.D 

 34/1 42/2 28 15/1 68/2 77 32/1 29/2 89 15/1 80/1 171 تحلیل

 47/1 39/3 28 83/1 02/4 77 85/1 77/3 89 55/1 43/3 171 ارزیابی

 39/1 35/3 28 67/1 31/3 77 58/1 58/1 89 46/1 52/2 171 استنتاج

 02/2 57/5 28 99/1 68/5 77 27/1 27/2 89 87/1 21/4 171 استدالل قیاسی

استدالل 

 استقرایی
171 02/3 55/1 89 98/1 98/1 77 67/3 89/1 28 07/3 67/1 

تفکر انتقادي 

 )نمره کل(
171 0/15 09/5 89 6/17 37/6 77 3/19 54/6 28 8/17 23/4 

  

هاي مهندسی برابر  طور که مشخص است، میانگین نمره کل تفکر انتقادي دانشجویان رشته همان

معناداري بین نمرات دانشجویان مهندسی و سایر براي تشخیص اینکه آیا تفاوت . است 6/17با 

 نتایج این  و از تحلیل واریانس یکراهه استفاده،هاي تفکر انتقادي وجود دارد لفهؤدانشجویان در م

  . است   گزارش شده3آزمون در جدول 
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  انشکدههاي تفکر انتقادي بر اساس د لفهؤنتایج تحلیل واریانس یک راهه بر روي نمره کل و م: 3جدول 

  هاي آزمون  آماره

 تفکر انتقادي هاي لفهؤم
d.f M.S F P 

 0001/0 70/10 69/15 364 تحلیل

 052/0 59/2 38/7 364 ارزیابی

 0001/0 32/6 87/14 364 استنتاج

 0001/0 67/11 48/47 364 استدالل قیاسی

 035/0 89/2 84/8 364 استدالل استقرایی

 0001/0 88/11 9/384 364 )نمره کل(تفکر انتقادي 

  

هاي تفکر  لفهؤ بین نمرات دانشجویان در نمره کل و م،دهد  نشان می3طور که جدول  همان

 تفاوتها را أمنش) HSDتوکی(آزمونهاي تعقیبی . انتقادي بر اساس دانشکده تفاوت معنادار وجود دارد

معنادار میان نمرات دلیل حجم باالي جداول آماري مربوط، فقط موارد تفاوت به. دهند نشان می

  . به تصویر کشیده شده است4ها در قالب جدول دانشجویان مهندسی و بقیه دانشکده

  

   علوم انسانی با دانشکده» تحلیل«لفه ؤمقایسه زوجی نمرات دانشجویان مهندسی در م: 4جدول 

  شاخص آماري

 ها لفهؤم

Mean. 
Difference 

Std. Error P 

 011/0 158/0 49/0  انسانی ـمهندسی تحلیل

 006/0 263/0 87/0  انسانی ـمهندسی استدالل قیاسی

 003/0 74/0 62/2  انسانی ـمهندسی تفکر انتقادي

  

، »تحلیل«لفه ؤهاي مهندسی در م دهد که متوسط نمرات دانشجویان رشته  نشان می4جدول 

ویان گروه علوم انسانی طور معناداري بیش از دانشجبه» تفکر انتقادي«و نمره کلی » استدالل قیاسی«

 مثال، نمرات رايب. شود که در اینجا صرفاً به تفاوتهاي معنادار اشاره شده است کید میأباز هم ت. است

هاي ارزیابی، استنتاج و استدالل استقرایی تفاوت معناداري با  لفهؤدانشجویان مهندسی در م

 دانشجویان مهندسی در مهارتها و نیز  نمرات،همچنین. دانشجویان در گروه علوم انسانی نداشته است

هاي معماري و هنر و علوم پایه تفاوت معنادار نداشته  نمره کلی تفکر انتقادي با دانشجویان رشته

  .است
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آیا نمرات تفکر انتقادي دانشجویان بر حسب جنسیت تفاوت معناداري دارند؟ براي پاسخ به این 

تفاوتهاي معنادار نمرات . اند  مقایسه شدهدرم و زنن ال ابتدا نمرات تفکر انتقادي کل دانشجویاؤس

  . آمده است5هاي مختلف تفکر انتقادي در جدول  لفهؤدانشجویان در م

  

  هاي تفکر انتقادي  لفهؤ در ممرد و زنمقایسه نمرات دانشجویان : 5جدول 

                

  شاخص آماري

  

 ها لفهؤم 

Mean 
Std. 

Deviation 
Mean. 

Difference 
Std. Error. 
Difference 

t P 

 25/1 98/1 مردان
  تحلیل

 24/1 32/2 نزنا
339/0- 130/0 596/2- 010/0 

استدالل  05/2 58/4 مردان

 12/2 09/5 نزنا قیاسی
504/0- 218/0 306/2- 022/0 

تفکر  84/5 97/15 مردان

 97/5 55/17 نزنا انتقادي
58/1- 619/0 55/2- 011/0 

  

اگر چه .  تفاوتهاي معنادار در این جدول گزارش شده است توجه به حجم زیاد جداول، فقطاب

و نمره » استدالل قیاسی«، مولفه »تحلیل«لفه ؤ در مزنداد نمرات دانشجویان  تحلیلها نشان می

دانشجویان خصوص  بیشتر است، لیکن این تفاوتها در مرداز دانشجویان » تفکر انتقادي«کلی

  . گزارش شده است6هاي مربوط در جدول  یافته .فنی و مهندسی مشاهده نشدهاي  رشته

  

  هاي تفکر انتقادي لفهؤ مهندسی در ممرد رشته فنی و و زنمقایسه نمرات دانشجویان : 6جدول 

        شاخص آماري          

 ها لفهؤم
Mean 

Std. 
Deviation 

Mean. 
Difference 

Std. Error. 
Difference 

t P 

 30/1 37/2 انمرد
 لیل تح

 20/1 58/2 انزن
20/0- 195/0 04/1- 299/0 

  ارزیابی 00/2 48/3 انمرد

 55/1 32/4 انزن 
83/0- 279/0 00/3- 003/0 

 49/1 94/2 انمرد
  استنتاج

 74/1 38/3 انزن 
44/0- 251/0 75/1- 081/0 

 276/0 -09/1 335/0 -36/0 14/2 18/5 انمرداستدالل 
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 18/2 55/5 انزن قیاسی

استدالل  89/1 02/3 انمرد

 83/1 11/4 انزن استقرایی
08/1- 289/0 75/3- 0001/0 

تفکر  44/6 01/17 انمرد

 26/6 95/19 انزن انتقادي
93/2- 987/0 97/2- 003/0 

  

ی حداقل در مهندسفنی و هاي  ان در رشتهدرمدهد که نمرات تفکر انتقادي   نشان می6جدول 

این تفاوت . تر است ان پایینزنهاي ارزیابی، استدالل استقرایی و نیز نمره کلی تفکر انتقادي از  لفهؤم

  . خورد  درصد به چشم می90لفه استنتاج نیز در سطح اطمینان ؤدر م

توان از نمره آزمون مهارتهاي تفکر انتقادي براي  ال که آیا میؤاین سبراي پاسخگویی به 

. نی پیشرفت تحصیلی دانشجویان استفاده کرد، از رگرسیون چندمتغیره استفاده شده استبی پیش

  . ال منفی استؤ پاسخ این س،دهد  نشان می7همان طور که نتایج جدول 

  

   مهندسی فنی وهاي پیشرفت تحصیلی دانشجویان بینی کننده متغیري پیش رگرسیون چند: 7جدول 

  آماره

 مدل 
R مجذور R F change P 

1 147/0 022/0 709/0 618/0 

  استدالل استقرایی و تفکر انتقادي  استدالل قیاسی،، استنتاجارزیابی، تحلیل،: ها بین پیش

  )معدل (تحصیلی پیشرفت: وابسته متغییر

  

هاي  یافته .استفاده شده است» همزمان« در اینجا از روش ،دهد  نشان می7طور که جدول همان

تحلیل، ارزیابی، استنتاج، استدالل قیاسی، استدالل (بین  ه متغیرهاي پیشدهد ک جدول نشان میاین 

مهندسی را فنی و  درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی دانشجویان 2 فقط) استقرایی و تفکر انتقادي

 خصوصا در هشایان ذکر است که این تحلیل. کنند که این به لحاظ آماري معنادار نیست تبیین می

دست آمد که نیز انجام گرفت که نتایج مشابهی به) هاي مختلف دانشجویان دانشکده(کل نمونه آماري 

  .  آمده است8در جدول 
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  هاي پیشرفت تحصیلی کل دانشجویان  بینی کننده متغیري پیش درگرسیون چن: 8جدول 

  آماره

 مدل 
R مجذور R F 

change 
P 

1 107/0 011/0 761/0 578/0 

   استدالل قیاسی،استدالل استقرایی و تفکر انتقادي، استنتاج ابی،ارزی تحلیل،: ها بین پیش

  )معدل (تحصیلی پیشرفت: وابسته متغییر

  

دهند که مهارتهاي تفکر انتقادي دانشجویان در گذر زمان کم و بیش   نشان می،تحلیلها همچنین

ر از نمرات دانشجویان رفت که نمرات دانشجویان ترمهاي باالت منطقی انتظار میاز نظر . مانند ثابت می

  . اند  نشان داده شده9ها در جدول  یافته.  لیکن چنین تفاوتی مشاهده نشد،ترمهاي پایین بیشتر باشد

  

   استدالل قیاسی  لفهؤ در م6 و 2مقایسه نمرات دانشجویان ترم : 9جدول 

شاخص                 

 ها لفهؤ  مآماري
Mean 

Std. 
Deviation 

Mean. 
Difference 

F P 

استدالل  05/2 14/5 2ترم 

 81/1 68/6 6ترم  قیاسی
53/1- 791/2 028/0 

  

نمرات  است که با افزایش ترم دانشجویان» استدالل قیاسی« در مهارت فقطتحلیلها نشان داد 

 مهندسی به طرز معناداري بیش از دانشجویان 6در واقع، نمرات دانشجویان ترم . یابد آنها افزایش می

در سطح اطمینان ) هاي مختلف دانشکده( دانشجویان کل نمونه آماري خصوص در ،البته. بود 2ترم 

بیش از » استدالل استقرایی« در مهارت 3 درصد مشاهده شد که نمرات دانشجویان ترم 90

  .باشد گیري  بعید نیست این تفاوتها ناشی از خطاهاي اندازه.  است8دانشجویان ترم 

کارشناسی و (فکر انتقادي دانشجویان بسته به مقطع تحصیلی  تفاوت نمرات تخصوصدر 

تحلیلهاي . شدمشاهده » استدالل قیاسی« یک تفاوت معنادار، باز در مقوله فقطنیز ) کارشناسی ارشد

  .اند  نشان داده شده10مربوط در جدول 
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  دالل قیاسی  است لفهؤمقایسه نمرات دانشجویان کارشناسی ارشد و کارشناسی در م: 10جدول

 Mean مؤلفه ها            شاخص آماري
Std. 

Deviation 
Mean. 

Difference 
t P 

استدالل  17/2 43/5 کارشناسی

 15/1 00/4 کارشناسی ارشد قیاسی
43/1 84/1 067/0 

  

 نظرلیکن ذکر آن از این .  درصد معنادار است90ر در سطح ذکوه مشخص است، تفاوت مکچنان

لفه نمره ؤپیشتر مشخص شد که در همین م. هاي پیشین سازگار نیست  که با یافتهاهمیت دارد

رفت  منطقی انتظار میاز نظر در اینجا .  است2 بیش از دانشجویان ترم 6دانشجویان مهندسی در ترم 

. لفه استدالل قیاسی بیش از دانشجویان کارشناسی باشدؤ ارشد در م کارشناسینمرات دانشجویان

این، تحلیلها نشان داد که نمرات تفکر انتقادي دانشجویان با افزایش سن، کاهش یا افزایش افزون بر 

  .ه شده استئ ارا11ال در جدول ؤتحلیل همبستگی مربوط به این س. معناداري ندارد

  

  هاي تفکر انتقادي و سن دانشجویان مهندسی لفهؤهمبستگی میان م: 11جدول 

هاي تفکر  لفهؤم

 انتقادي
 استنتاج زیابیار تحلیل

استدالل 

 قیاسی

استدالل 

 استقرایی

 تفکر انتقادي

 -121/0 -066/0 -081/0 -014/0 -115/0 سن
109/0- 

  

هاي قبل گواه آن است که مهارتهاي تفکر انتقادي دانشجویان مهندسی در گذر  این یافته و یافته

  .     زمان کم و بیش ثابت است

  

  گیرينتیجه بحث و .8

 اهداف و کارکردهاي ذاتی خود باید رشد رعالی بنا بد که دانشگاهها و مراکز آموزشتردیدي وجود ندار

ترین مأموریتها و اولویتهاي عنوان یکی از مهمو پرورش تفکر انتقادي و مهارتهاي مرتبط با آن را به

 و 47[انددادهقرار  کیدأت  متخصصان و صاحبنظران مختلف مورد توجه ورااین امر . خود قرار دهند

کند که  یکم ایجاب می پرشتاب و سرشار از تغییرات سریع قرن بیست و  زندگی در عصر،در واقع ].46

 بتوانند الزامات و  تااي مجهز شوند  دانشگاهی به آگاهیها و مهارتهاي فکري نقادانهآموختگاندانش

است تا شده  کوشیده این پژوهش با درك این واقعیت مهمدر  .مقتضیات جهان امروز را برآورده سازند
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 تا ضمن ارائه ررسی و تحلیل شودهاي مهندسی ب مهارتهاي تفکر انتقادي در میان دانشجویان رشته

هاي درسی   امکان شناسایی کمبودها و نقاط ضعف موجود برنامه،تصویري روشن در این زمینه

تقادي در میان دانشجویان هاي الزم براي ارتقاي جایگاه و وضعیت تفکر ان زمینه فراهم و نیزمهندسی 

چه میانگین  که اگردهد  می از این پژوهش نشاندست آمده هبنتایج . دشوهاي مهندسی ایجاد  رشته

در مقایسه با عملکرد دانشجویان برخی از  )6/17( هاي مهندسی با تفکر انتقادي دانشجویان رشته

، ولی وضعیت تفکر هستندعیت بهتري ها باالتر است و از این نظر دانشجویان مذکور داراي وض رشته

هاي  این نتیجه با یافته .استهاي تحصیلی در حدي ضعیف و پایین   رشته انتقادي دانشجویان همه

 ،]34[نژاد، مهري]33[، جاویدي کالته جعفر آبادي و عبدلی]47[پژوهشی رمضانی و همکاران

ن مذکور در تحقیقات خود گزارش پژوهشگرا .همخوانی دارد] 48[ و بابامحمدي و خلیلی]17[حسینی

هاي مختلف دانشگاههاي  اند که اصوالً نمره مهارتهاي تفکر انتقادي در میان دانشجویان رشته کرده

هاي  با اشاره به این نقیصه معتقدند که نمره ]47[رمضانی و همکاران .کشور در حد پایینی قرار دارد

عالی اي نگران کننده براي آموزش  انتقادي مسئلهتر از حد متوسط دانشجویان در تفکرضعیف و پایین

عالی هاي درسی آموزش  برنامه،طورکلیروشهاي آموزشی رایج و به  و ضرورت بازنگري در هدفها،است

  در موقعیتهايانادتنقش مهم روشهاي تدریسی که اس ویژه باید براز این منظر به .سازد را آشکار می

یادگیري ـ ددهییا
1 

در  .کید کردأ ت،دگیرنکار می آموزش و انتقال مفاهیم به براي)سکالسهاي در(

پرسش و   از راهبردهاي تدریس فعال، مشارکتی و مبتنی بر حل مسئله وانادتعدم استفاده اس واقع،

 عمالً مانع رشد قابلیتهاي ،ویژه سخنرانی به،کید و بسنده کردن به روشهاي سنتی تدریسأت پاسخ و

 پرورش روحیه انقیاد، موجبعکسر دانشجویان و بنقادانه و پرسشگري
2

در  .دشو و انفعال در آنها می 

که  شوند باعث می اي آموزش موجودهمعتقدند که روش] 48[خلیلی محمدي و باباخصوص،همین 

.  قادر به حل مسائل اجتماعی خود نباشند،شوند  اطالعات نظري زیاد وقتی وارد جامعه میبافراگیران 

کید بر محفوظات در کالسهاي أنیز وجود موانعی همچون نارساییهاي آموزشی، ت ]17[حسینی

پایین بودن موجب االت عمیق و فکورانه را ؤعدم طرح س مفاهیم بنیادي ودرك ضعف  دانشگاهی،

 ارنست و مونروئه،در مقابل .داند سطح نمرات تفکر انتقادي دانشجویان می
3

 در پژوهش خود نشان 

ثر ؤ بلکه بر ایجاد و گرایش به آن م،وزشی نه تنها در رشد و افزایش تفکر انتقادي که محیط آمادندد 

 اگیران و یادگیريرتعامل ف ثیر مثبت محیط آموزشی،أ لوتیس نیز در تجربه آموزشی خود ت.است

   وجود واقعیاتی دیگر مثل،به عالوه. دهد مشارکتی را بر ایجاد و افزایش تفکر انتقادي نشان می

____________________________________________________________________ 
 

1.Teaching-Learning Situations 
2. Complance 
3. Ernest & Monroe 
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 رشته انتخابی، نامعلوم بودن وضعیت اشتغال نداشتن بهعالقه   انگیزه دانشجویان،نبودی و عالقگبی

جمله  از ]49[انتقادي هاي رشد و پرورش تفکر  با شیوهانادت آشنایی اندك اس وآموختگیدانشبعد از 

ی و فنهاي عواملی است که موجب پایین بودن تفکر انتقادي دانشجویان از جمله دانشجویان رشته

  مرد و زنهاي این تحقیق نشان داد که میان دانشجویان  از سوي دیگر، یافته .شود  مهندسی می

هاي  با یافته این نتیجه نیز. هاي مهندسی تفاوت معناداري در زمینه تفکر انتقادي وجود نداردرشته

 آبادي وجاویدي کالته جعفر  و]33[خدامرادي و همکاران ،]19[مهرپژوهشی امین خندقی و پاك

میان دانشجویان  تفاوت معنادار نبود در تحقیقات خود پژوهشگران مذکور .همخوانی دارد ]32[عبدلی

 رسد که تفکر انتقادي و واقع، به نظر می در .اند کردهرا در زمینه تفکر انتقادي گزارش زن و مرد 

ثر از عوامل أمت باشد،وابسته همچون جنسیت  مهارتهاي آن بیش  از آنکه به ویژگیهاي زیستی

  .ندکمحیطی و آموزشی است که ایجاد و رشد آن را تسهیل و تسریع می

 .نیز مهارتهاي تفکر انتقادي قابل یادگیري و تغییر هستند ]50[همکاران از دیدگاه کمالی زارچ و

 نشان داد که  تحصیلینتایج پژوهش در زمینه مقایسه میان دانشجویان سالهاي باال و پایین همچنین،

طور معنادارتري بیشتر از که در آن عملکرد دانشجویان ترم ششم به[لفه استدالل قیاسی ؤ مجزب

ها میان دانشجویان مذکور تفاوت آماري معناداري وجود  لفهؤدر بقیه م، ]دانشجویان ترم دوم بود

   .ندارد

مهارتهاي ي در میزان چشمگیرند که افزایش اهدادپژوهشگران دیگر هم در تحقیقات خود نشان 

کافی به ناتواند مؤید توجه که این امر میاست تفکر انتقادي در دانشجویان ترم آخر مشاهده نشده 

در این پژوهش  ].33 و 32[آموزش مهارتهاي تفکر انتقادي در طول دوران تحصیل دانشگاهی باشد

 ارشد نسبت به سی دوره کارشنانیز حدس محققان این بود که دانشجویان ترمهاي باالتر و دانشجویان

 کارشناسی نمرات باالتري در آزمون مهارتهاي تفکر انتقادي کسب دورهاي پایین و هدانشجویان ترم

محمدي و پیشتر در تحقیق بابا. دست نیامدیید این فرضیه بهأ تبراي اما شواهد کافی ،کنند

یوسته از  کارشناسی پ دورهمشخص شده بود که سطح تفکر انتقادي دانشجویان ]48[خلیلی

 دانشجویان سالهاي باالترکه  معلوم شد ،همچنین. کارشناسی ناپیوسته باالتر استدوره دانشجویان 

ناسازگاري .  از مهارتهاي تفکر انتقادي باالتري نسبت به دانشجویان سال پایین برخوردارندتحصیلی

. مل و مداقه استأر خور تهاي تحقیق مزبور و موارد دیگر شبیه آن د هاي پژوهش حاضر با یافته یافته

بنابراین، . کند هاي تحصیلی نیز صدق می  دانشجویان بقیه رشتهخصوصنکته مهم اینکه این یافته در 

ثیر الزم را بر أنتوانسته است در کنار دیگر عوامل، تمورد مطالعه گیرد که دانشگاه  این فرض قوت می

.  مهندسی داشته باشد فنی وهاي  رشتهجمله دانشجویانن از رشد تفکر انتقادي کلیه دانشجویا

رود بر  سسات آموزشی مثل دبیرستانها و دانشگاهها انتظار میؤگوید، از م می ]36[طور که فاکونهمان

 ،شناختی هستند آن دسته از تفاوتها در تفکر انتقادي دانشجویان که بر آمده از متغیرهاي جمعیت
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نکته مهم دیگر در . نندک ایفا نقش معناداري دانشجویاننند و در رشد مهارتهاي تفکر انتقادي کغلبه 

 رابطه معنادار میان نمرات افراد در آزمون مهارتهاي تفکر نبودهاي تحقیق حاضر   یافتهخصوص

 رابطه نبوداشاره کرده است، ] 45[طور که جاکوبزهمان. ن استآناانتقادي و پیشرفت تحصیلی 

توجهی نظامهاي  اي براي بی تواند نشانه کر انتقادي افراد میمعنادار میان پیشرفت تحصیلی و نمره تف

سازي مهارتهاي تفکر  ه فعالب به بیان دیگر، دانشجویان ؛آموزشی به تفکر انتقادي فراگیران باشد

 در ابتداي ورود به نظام آموزشی باقی آنها مهارتهاي تفکر انتقادي ،بینند و لذا نمینیازي انتقادي خود 

اي باشد که افراد براي پیشرفت در  گونهدر حالی است که فضا و فرهنگ دانشگاهی باید بهاین . ماند می

 با توجه به نتایج ،به هر حال .این نظام مجبور و تشویق به ارتقاي مهارتهاي تفکر انتقادي خویش شوند

 فنی و هاي در جهت رشد و ارتقاي مهارتهاي تفکر انتقادي دانشجویان رشته هاي مذکور و و یافته

   :دشوه میئهاي زیر ارا مهندسی پیشنهاد

  ،ضرورت دارد با توجه به نقش و اهمیت تفکر انتقادي در جهان سرشار از تغییرات امروز

هاي مهندسی با مفهوم و  ت علمی رشتهئاقدامات الزم براي شناخت و آشنا ساختن اعضاي هی

  .عالی انجام گیردشعنوان یکی از کارکردهاي مهم آموزابعاد تفکر انتقادي به

  در ایجاد و رشد تفکر انتقادي دانشجویان، انادت روشهاي تدریس اسچشمگیربا توجه به نقش 

 ،لذا. دشو تغییر راهبردهاي یاددهی و یادگیري آنان فراهم برايهاي اولیه  الزم است زمینه

رد روشهاي  در استفاده و کاربانادتمنظور توانمندسازي اسهاي آموزشی بههبرگزاري کارگا

 الزم براي رشد تفکر زمینهتواند  تدریس فعال، مشارکتی و مبتنی بر پرسش و پاسخ می

  .انتقادي در کالسهاي درس را فراهم سازد

  الزم است در زمینه ارزشیابی عملکرد تحصیلی دانشجویان عالوه بر ارزیابیهاي نهایی

کید و توجه قرار بگیرد تا أیز مورد ت، توانمندیها و قابلیتهاي کیفی و نقادانه آنان ن)تراکمی(

  .تر از سطح یادگیري یادگیرندگان فراهم شود ه تصویري واقعیئامکان ارا

 عمومی دانشگاهها، از جمله دانشکده اي تغییر  گونه به،هاي مهندسی ضرورت دارد که فضا و جو

 ياهنظر  و ه دیدگاههائد که دانشجویان با امنیت روانی کامل فرصت اراشوو اصالح یابد 

  .هاي مختلف داشته باشد زمینهدر انتقادي خود را 

 هاي مهندسی ماهیتی باثبات و متقن دارند، لیکن الزم است  اگر چه دروس مختلف در رشته

 ایجاد و توسعه تعامالت مثبت و برانگیزاننده در در خصوصهاي مهندسی   رشتهانادتکه اس

ه دیدگاههاي مختلف و متعارض باشد، اقدام ئکالس درس که مشوق دانشجویان به طرح و ارا

 . نندک
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