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 مقاله پژوهشی اصیل
 
 

 
 انطباق و هنجاریابی آزمون مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا

 
 

  
انطباق و هنجاریابی آزمون مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا برای دانشجویان                   :  هدف

پس از ترجمه و اجرای اولیه :  روش). آزاد و دولتی(رشته های مختلف دانشگاه های شهر تهران 
 دانشجو از پنج گروه       1000ی تعدادی از دانشجویان، فرم اصالح شده به وسیلۀ            آزمون رو 

تحصیلی علوم پزشکی، علوم انسانی، فنی و مهندسی، هنر و علوم پایه که به صورت دردسترس               
برای تحلیل داده ها از میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی          .  انتخاب شده بودند، تکمیل شد    

 برای سه مهارت ارزشیابی، تحلیل و استنباط        t و   zپیرسون، رتبه درصدی    دو رشته ای نقطه ای    
و نمرۀ کل بر اساس جنس، برای هر یک از پنج گروه تحصیلی و کل دانشجویان و همچنین                       

پایایی فرم  :  یافته ها.  استفاده شد )  آلفای کرونباخ و دونیم کردن   (آزمون های همخوانی درونی    
آلفای کرونباخ  و با استفاده از محاسبه 78/0ه از روش دونیم کردن انطباق یافته آزمون با استفاد   

 و برای کل     91/0  ، برای مهارت استنباط    75/0، برای مهارت تحلیل      79/0برای مهارت ارزشیابی     
به عالوه میانگین نمرات مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان همۀ           .   به دست آمد   83/0آزمون  

ز نمرات چند دانشگاه آمریکایی به طور بارز و معنی داری کمتر            رشته های دانشگاه های تهران ا   
پایایی فرم انطباق یافته آزمون مطلوب می باشد و هنجارهای آن برای               :  نتیجه گیری.  بود

 .دانشجویان شهر تهران محاسبه و ارایه شده است
 

 پایایی، تفکر انتقادی، هنجاریابی:  کلیدواژه ها

 1ددکتر سیدابوالقاسم مهری نژا

 گروه روانشناسی، دانشگاه الزهرا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1مقدمه

تفکـر را بازآرایـی یـا تغییـر شناختی اطالعات به دست آمده از          
، 2مورگان(محـیط و مفاهیم ذخیره شده در حافظۀ درازمدت تعریف   

) 2004،  8 و باری  7، پالرمو 6؛ دروتار 1986،  5، اسکوپلر 4، ویس 3کیـنگ 
درایـن باره دو دیدگاه     . انـواع مخـتلف تقـسیم مـی کنـند         و آن را بـه      
یک دیدگاه تفکر را فرآیندی مشخص می داند که در          :  وجـود دارد  

اما . تمامـی فعالیت های فکری مشترک است و ماهیت واحدی دارد          
 10، لیپمــن )1988 (9دیـــدگاه دوم که به افرادی از جمــله گیلفورد        

_____________________________________________ 
 .مالصدرا، شیخ بهایی شمالی، دانشگاه الزهرا، گروه روانشناسی:  نشانی تماس - 1

Email: mehrynejad@yahoo.com        
 
 

  ،)1987 (13، انــــیس)1988 (12، مارزانــــو)1988 (11، مایــــر)2003(

 17، اسمــیت )1988 (16، استرنبرگ )1984 (15 و تامپسون  14ارنـشتاین 
در . تعلق دارد، انواع تفکر را مطرح می کند       ) 1995 (18و بیر ) 1992(

ایـن گـروه تفکـر بـه انواع منطقی، شهودی، خالق و انتقادی تقسیم               
 )2004،  21 و رسپوند20، چسنوت19فیلیپس(می شود 

                                                                                              
2- Morgan   3- King 
4- Weisz   5- Schopler 
6- Drotar   7- Palermo 
8- Barry   9- Guilford 
10- Lipman  11- Mayer 
12- Marzano  13- Ennis 
14- Ornstein  15- Thompson 
16- Sternberg  17- Smith 
18- Beer   19- Philips 
20- Chesnut  21- Rospond              
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 وجوی فعال، مستمر و دقیق در عقیده یا         تفکر منطقی به جست   
دانش مورد ادعا در پرتو دالیل و شواهد حاکی از آن گفته می شود              

تفکر شهودی به درک و     . کـه بـه نـتایج بیـشتری نیز منجر می گردد           
فهمـی اطـالق مـی شـود کـه مشخـصۀ آن مستقیم و ناگهانی بودن و          

 تفکـر خـالق بـه حـل مـسایل سخت و           . بـروز بـدون آگاهـی اسـت       
حـل نـشده مـی پـردازد یـا بـرای مسایل حل نشده گذشته راه حل های                   

امـا تفکـر انـتقادی بـه تحلـیل، ارزشیابی و      . جدیـد کـشف مـی کـند     
، 1فاکون(قـضاوت دربـارۀ راه حـل هـا و تولـیدات جدیـد می پردازد                 

در ). 2000، 5 و وایس 4؛ فگـن  1995،  3، فاکـون و گیـنن     2گـرانکارلو 
عاد مختلف به بررسی و تجزیه و       چـند دهـه اخیـر، صـاحبنظران از اب         

تحلـیل تفکـر انـتقادی و پرورش آن به عنوان یکی از اهداف اصلی               
 .مدارس و دانشگاه ها پرداخته اند

لیپمن و انیس، تفکر انتقادی را دارای حداقل دو عنصر اساسی   
یکـی عنـصر بررسـی و ارزیابی دالیل، که مستلزم کسب         : مـی دانـند   

ست و ارزیابی دالیل و ادعاهاست      مهـارت های الزم برای درک در      
ــا،      ــا، نگــرش ه ــامل آمادگــی ه ــه ش ــتقادی ک ــیه ان و دیگــری روح

آنهـا همچنین مطرح  . خـصوصیات ذهنـی و صـفات شخـصی اسـت      
مـی کنند که مهارت های تفکر انتقادی به تنهایی بی فایده است، مگر    

 ). 1985، 6نوریس(اینکه فرد دارای روحیه انتقادی باشد 

توانایی علمی و همچنین    «فکر انتقادی را به     ت) 1992 (7اسمیت
گـرایش بـه تـردید، تـشکیک و مـواجه شـدن بـا نتایج تردید وابسته                  
مـی دانـد و آمادگـی بـه تـشکیک را بـه عنوان مجموعه ای از عوامل                   
شخـصی مانـند پـشتکار، تحمـل، آمادگـی بـرای درنـگ و توقف،                

ر کلی  به طو . »منطقـی بـودن و تـصور فـرد از دیگـران مرتبط می کند              
دیـدگاه صـاحب نظـران را دربارۀ  مهارت های تفکر انتقادی می توان               

 .به دو دسته اصلی تقسیم کرد

گـروه اول معـتقد اسـت کـه تفکر انتقادی دارای مهارت های               
ذهنـی متمایـز نیـست و در فرآیند آموزش تفکر انتقادی آنچه بیشتر       

این در . مـورد نـیاز اسـت تغییـر در خـود فرد است نه کسب مهارت             
گـروه بـه بعد عاطفی بیش از بعد شناختی تفکر انتقادی اهمیت داده         

گـروه دوم بـه مهارت های متمایز در تفکر انتقادی اعتقاد            . مـی شـود   
مهــارت تعــریف و : دارد و آن را متــشکل از ســه مهــارت مــی دانــد 

شـفاف سـازی مـسأله؛ مهـارت قـضاوت دربـارۀ اطالعات مربوط به               
_____________________________________________        

ستخراج نتایج که خود شامل تشخیص      مـسأله؛ مهارت حل مسأله و ا      
کفایـت اطالعـات جمـع آوری شده و پیش بینی نتایج احتمالی است              

 ).2002، 8وودکوک(

بـرای انـدازه گیـری تفکر انتقادی نیز کوشش های زیادی شده             
است، از جمله طراحی چند آزمون معتبر و مشهور که مهم ترین آنها 

ــتقادی کــرنل  تکالــیف تفکــر ، آزمــون (CCTT) 9آزمــون تفکــر ان
ــتقادی ــتقادی واتــسون  10ان  و آزمــون 11 گالســر-، آزمــون تفکــر ان

 . است(CCTST) 12مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا

همـه ایـن آزمون ها عمدتاً مهارت های تفسیر، تحلیل، استنباط و             
در ایران هیچ ابزار انطباق یافته و       . ارزشـیابی را انـدازه گیـری مـی کنـند          

ــنجار  ــی و ه ــری    دارای روای ــدازه گی ــرای ان ــتفاده ب ــل اس ــع و قاب  جام
 مهــارت هــای تفکــر انــتقادی وجــود نــدارد؛ فقــط خلیلــی و ســلیمانی 

آزمـون تفکـر انـتقادی کالیفرنیا را برای دانشجویان       » ب«فـرم   ) 1382(
ــی،       ــورد اعتباریاب ــران م ــوم پزشــکی ته ــشگاه عل ــتاری دان ــتۀ پرس رش

ود بودن نمونه   رواسـازی و هنجاریابـی قـرار دادنـد ولـی به علت محد             
از آنجا که تنها ترجمه آزمون ها       . تعمـیم پذیری نتایج آن محدود است      

امکـان اسـتفاده از آنهـا را مقـدور نمی سازد و با توجه به اهمیت تفکر                  
انـتقادی الزم اسـت ابزاری معتبر، روا و دارای هنجار و بومی در ایران               

هارت های  آزمون م » الف«تـدارک دیـده شود، لذا در این تحقیق فرم           
ــای تهــران        ــشجویان دانــشگاه ه ــرای دان ــتقادی کالیفــرنیا ب ــر ان تفک

 .بومی سازی، رواسازی و هنجاریابی شد
 

 روش
جامعۀ آماری . ایـن پژوهش نوعی مطالعه بررسی آزمون ها بود  

ایـن تحقـیق را کلـیه دانـشجویان دختـر و پسر دانشگاه های دولتی و          
ــیم ســال تحــصیلی     در مقطــع 1384-85آزاد شــهر تهــران کــه در ن

 .کارشناسی مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می دادند

 زن و   605(نمونه این تحقیق شامل هزار دانشجوی کارشناسی        
 نفــر از 145 نفــر از رشـته هــای علـوم پایــه،   500 بــود کـه  )  مـرد 395

_____________________________________________ 
1- Facione   2- Grancarlo 
3- Gainen   4- Fagon 
5- Wise   6- Norris 
7- Smith   8- Woodcock 
9- Cornell Critical Thinking Test 
10- Tasks in Critical Thinking 
11- Watson Glaser Critical Thinking Appraisal 
12- California Critical Thinking Skills Test      
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 نفر  136 نفر از رشته های علوم انسانی،        139رشته های علوم پزشکی،     
 . نفر از رشته های هنر بودند80دسی و از رشته های فنی و مهن

 آزاد  ایـن افـراد دانـشجوی دانـشگاه های تهران، علم و صنعت،            
،  صـنعتی شریف، امیرکبیر، خواجه نصیر  )س(تهـران مرکـز،  الزهـرا     

 آزاد تهـران شـمال، عالمـه طباطبایی،         طوسـی، آزاد تهـران جـنوب،      
ی علـوم پزشـکی ایـران، علـوم پزشـکی شـهید بهشتی و علوم پزشک               

به دلیل عدم   . تهـران بـودند کـه به صورت دردسترس انتخاب شدند          
همکاری امور آموزشی و دانشجویی دانشگاه های مذکور، بر اساس          

 درصد  60آمارهـای اعـالم شـده سـازمان سـنجش با فرض ترکیب              
 درصـد پـسر در دانـشجویان دانـشگاه هـا، این نسبت در               40دختـر و    

 .نمونه انتخاب شده رعایت گردید

نجـا کـه تصور می شد توزیع تفکر انتقادی، در دانشجویان        از آ 
نتایج اجرای  (دانشگاه های مختلف به صورت تقریباً یکسان می باشد          

 200مقرر شد که    ) تحقـیق نیـز صـحت ایـن فـرض را مشخص کرد            
 دانشگاه شهر تهران    13از هر یک از     )  پسر 80 دختر و    120(دانشجو  

اما با وجود تالش زیاد     . دبرگزیده شو )   دانـشجو  2600در مجمـوع    (
 دانـشجو حاضـر بـه همکـاری و پاسـخگویی بـه آزمون               1480فقـط   

شـدند و بقـیه بـه علت نداشتن انگیزه، وقت و حوصله از شرکت در                
به نظر نرسید که گروه پاسخ دهنده و گروهی  . تحقـیق امتـناع کردند    

از . کـه در تحقــیق شـرکت نکــردند، تفـاوت دیگــری داشـته باشــند    
 آزمـون کامل و بقیه به صورت        989امه تکمـیل شـده،       پاسـخن  1480

ناقص تکمیل شده بود که موارد ناقص مورد تجزیه و تحلیل آماری            
 دانشجوی دیگر از 11بـرای گردشـدن حجـم نمونه،      . قـرار نگـرفت   

رشـته هنـر کـه تعدادشـان نـسبت بـه بقیه رشته ها کمتر بود، انتخاب                  
 نفر  1000 حجم نمونه به     شـدند و مـورد آزمون قرار گرفتند تا نهایتاً         

مثالً در  . دانـشجویان انتخاب شده تقریباً از همه رشته ها بودند         . رسـید 
ــکی،      ــای پزش ــته ه ــشجویانی از رش ــد دان ــعی ش ــکی س ــروه پزش گ
دندانپزشـکی، پرسـتاری، شـنوایی سـنجی، فیزیوتراپی، داروسازی و           

بـرای سایر گروه های تحصیلی نیز       . دیگـر رشـته هـا برگـزیده شـوند         
 .روال رعایت شدهمین 

 نفری در حضور دو نفر از 15دانـشجویان در گـروه های سه تا        
همکـاران تحقـیق آزمـون را تکمـیل کـردند و محل پاسخگویی به               

مدت پاسخگویی  . آزمـون کـالس هـای دانشکده  محل تحصیل بود          
 . دقیقه درنظر گرفته شد50به آزمون برای همه آزمودنی ها حداکثر 

 (CCTST) انتقادی کالیفرنیا آزمون مهارت های تفکر
بر ) 1997(آزمـون تفکـر انـتقادی کالیفرنیا را فاکون و فاکون            

 نفر از متخصصان و     46اسـاس اندیـشه توافقـی دلفی و مبتنی بر نظر            
. نظـریه پـردازان حـیطه تفکر انتقادی در رشته های مختلف ساخته اند             

یله ایـن مفهـوم سـازی از تفکـر انـتقادی، در یـک بررسـی ملی به وس            
مرکـز ملـی آمـوزش یادگیـری و ارزشـیابی عالی در دانشگاه ایالتی               

 .پنسیلوانیای آمریکا مورد تأیید قرار گرفته است

مــؤلفه هــای آزمــون تفکــر انــتقادی ) 1997(فاکــون و فاکــون 
 20 سؤال که در طول      200کالیفـرنیا را از یـک مخـزن دارای تقریباً           

 انتقادی جمع آوری    سـال پـژوهش در ارتـباط با روایی آزمون تفکر          
مؤلفه های انتخاب شده برای گنجاندن      . شـده بـود، اسـتخراج کردند      

در آزمـون تفکـر انـتقادی، دربـردارنده مهـارت هـای شناختی تفکر               
است که به وسیلۀ متخصصان     ) تحلـیل، ارزشیابی و استنباط    (انـتقادی   

مخـزن مـؤلفه هـا از نظر        . انجمـن فلـسفه آمـریکا شناسـایی شـده انـد           
 به رشته تخصصی خاص حالت خنثی دارد و از سوگیری           وابـستگی 

بـه نقـش جنـسی، طـبقه اجتماعـی و تـصورات قالبی دور نگه داشته            
 .شده است

. ساخته شده است» ب«و » الـف « در دو فـرم     CCTSTآزمـون   
 20.  سـؤال چندگزینه ای دارد     34 هـر یـک از دو فـرم ایـن آزمـون،             

آزمودنی ها  . ی اسـت   سـؤال پـنج  گـزینه ا        14سـؤال چهارگـزینه ای و       
بـرای هـر سؤال باید از میان گزینه های صحیح، یک گزینه را که بر                

 .اساس قضاوتشان بهترین پاسخ است، انتخاب کنند

از ایـن آزمـون بـرای ارزیابـی گروهـی، ارزشـیابی برنامه و           
در این  . همچنـین پذیـرش افراد در امور مختلف استفاده می شود          

ره کلــی مــربوط بــه تفکــر آزمــون بــرای هــر آزمودنــی یــک نمــ
انـتقادی و سـه نمـره مربوط به هر یک از خرده مهارت های تفکر      

محـتوای آزمون از مطالب درسی یا       . انـتقادی بـه دسـت مـی آیـد         
رشـته خاصـی گـرفته نـشده، در آن لغات فنی و تخصصی به کار                
ــد از     ــای تحــصیلی بع ــتفاده در دوره ه ــرای اس ــوماً ب ــرفته و عم ن

ما برای دانش آموزان سال های آخر دوره        متوسطه طراحی شده،  ا    
پایایـی آزمون با استفاده از ضریب       . متوسـطه نیـز قابـل اجراسـت       

فاکون ( گزارش شده است     7/0 تا   68/0 ریچاردسون از    -کـودر   
 ).1997و فاکون، 
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 فرآیند انطباق و بومی سازی آزمون
 در  CCTSTآزمون  » الـف «بـرای انطـباق و بومـی سـازی فـرم            

 تـک تـک  واژه هـا، اصـطالحات و جمالت با دقت و با           ایـران، ابـتدا   
، 10، 9، 8، 4حفظ معنای اصلی به فارسی ترجمه و سپس سؤال های        

 34 و    33،  32،  31،  25،  24،  23،  20 ،  21،  19،  18،  17،  16،  14
در ترجمه و برگردان جمالت شکل مثبت و        . بومـی سـازی نیز شدند     
سؤاالت در حد تغییر بومی سازی در برخی از  . منفـی آنهـا حفظ شد     

 .عناوین و اسامی و در برخی دیگر قدری اساسی تر بود

پـس از تـرجمه و بومـی سازی، برای این که مشکالت اجرایی      
.  دانـشجو اجـرا شد     20آن مـشخص و مـرتفع گـردد، آزمـون روی            

برخـی از دانـشجویان دشـواری در انتخاب گزینه درست را به عنوان      
ء ماهیت آزمون هایی است یـک مـشکل مطـرح کردند که چون جز    

کـه قصد سنجش مهارت های تفکر انتقادی را دارند،  به عنوان نقص              
 .آزمون پذیرفته نشد

تعـدادی از دانـشجویان ناتوانـی در تمرکـز بـر ساقۀ سؤال ها و                
همچنین ناتوانی در تمرکز بر نقاط اشتراک و افتراق گزینه ها را بیان             

مون تلقی شد و برای اصالح      کـردند کـه این نیز به عنوان ماهیت آز         
اجـرای اولیه منجر به تغییر سؤال های        . آن اقدامـی صـورت نگـرفت      

آزمـون نـشد و مـواردی کـه به وسیله دانشجویان مطرح شده بود، بر               
اسـاس آزمـون اصـلی و آمریکایـی مـی بایست حفظ می شد تا اصل          

 .امانت داری در بومی سازی آزمون رعایت شود

 روش های آمار توصیفی برای بررسی       در ایـن مطالعه عالوه بر     
ــرونباخ و     ــای کـ ــبه آلفـ ــون از روش محاسـ ــی آزمـ ــی درونـ پایایـ

 .دونیم کردن و همچنین محاسبه همبستگی استفاده شد
 

 یافته ها
انطـباق یافته آزمون تفکر انتقادی کالیفرنیا       » الـف «پایایـی فـرم     

 با  و   78/0بـرای دانشجویان دانشگاه های تهران از طریق دونیم کردن           
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 به دست آمد که پایایی باالی آزمون را         88/0روش اسـپیرمن بـراون      
همخوانـی درونـی هر یک از سه مهارت آزمون از           . نـشان مـی دهـد     

 برای (RPBis) 1طـریق محاسـبۀ  ضریب همبستگی دو رشته ای نقطه ای     
یفی  سؤال مهارت تحلیل با کل نمرات مهارت تحلیل ط    9هر یک از    

سؤال  13؛ برای هر یک از      69/0 و آلفـای کـرونباخ       6/0 تـا    27/0از  
؛ و  68/0 و آلفـای کرونباخ      59/0 تـا    24/0مهـارت ارزشـیابی طیفـی از        

 و  48/0 تا   21/0 سؤال مهارت استنباط طیفی از       12بـرای هر یک از      
 .  به دست آمد63/0آلفای کرونباخ 

ابی با بـه عـالوه ضـریب همبـستگی نمـرات کـل مهارت ارزشی        
، نمرات کل مهارت تحلیل با نمرات کل      79/0نمـرات کـل آزمـون       

 91/0، نمـرات کل مهارت استنباط با نمرات کل آزمون           75/0آزمـون   
.  حاصل شد  83/0و آلفـای کرونباخ برای کل آزمون تفکر انتقادی          

 . معنی دار بود01/0تمام محاسبات در سطح 
دی به تفکیک   یافـته هـای مربوط به توصیف نمرات تفکر انتقا         

جـنس و رشتۀ تحصیلی و همچنین رتبه درصدی و نمرات استاندارد        
Z   و t              5 تا   1 هـر یک از سه مهارت و نمرات کل آزمون در جداول 

 .ارایه شده است

_____________________________________________  

 5/10میانگــین نمــره کــل دانــشجویان دانــشگاه هــای تهــران 
بــه طــور معنی داری کمتر از میانگین نمره کل         بـه دسـت آمـد کـه         

فیلیـــپس و (، 2001-2002نـــشگاه تنـــسی در ســـال دانـــشجویان دا
دانـشجویان رشتۀ  پرستاری دانشگاه کالیفرنیا       و از   ) 2004همکـاران،   

 .بود) 1997 فاکون، ( گزارش شده است 28/16که 

محاسبۀ جداگانه میانگین نمره کل تفکر انتقادی برای هر یک          
، علوم از پنج گروه تحصیلی علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پایه         

 بـه دست  1/10 و  3/10،  3/10،  2/11،  11پزشـکی و هنـر بـه تـرتیب          
 بـه عالوه دانشجویان دختر رشته های هنر با میانگین نمره کل    . آمـد 

 کمتـرین نمـره و دانشجویان دختر رشته های فنی و مهندسی با              66/8
 بیشترین نمره کل تفکر انتقادی را در بین         33/12میانگـین نمـره کل      

دانـشجویان پـسر رشته های علوم      . تـر کـسب کـردند     دانـشجویان دخ  
 بیشترین نمره کل را از بین کل        39/12انـسانی بـا میانگـین نمره کل         

گـروه ها و دانشجویان پسر رشته های فنی و مهندسی با میانگین نمره              
 کمتـرین نمـره کـل را در بین دانشجویان پسر و همچنین              02/9کـل   

 . ه دست آوردندپس از دانشجویان دختر رشته های هنر ب
 

1- Relationship Points Biserical 
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 بحث

در این تحقیق آزمون مهارت های تفکر انتقادی مورد انطباق و        
علـی رغم روانی متن سؤال ها و گزینه های     . هنجاریابـی قـرار گـرفت     

آزمـون، آزمودنـی ها از طوالنی بودن آزمون شکوه داشتند و آن را              
در حد  پایایی آزمون در این مطالعه      . خـسته کنـنده توصـیف کـردند       

) 1382(این یافته با یافتۀ خلیلی و سلیمانی        . قابـل قبولی به دست آمد     
به عالوه  . ایـن آزمون را بررسی کردند همخوان است       » ب«کـه فـرم     

در ایـن مطالعـه هـنجار بـرای دانـشجویان دانشگاه های تهران با ارایه        
 به تفکیک برای کل t و Zجـداول رتـبه درصدی، نمرات استاندارد       

، دانـشجویان پـنج گـروه تحـصیلی علوم پزشکی،  علوم             دانـشجویان 
انـسانی، هنـر، فنی و مهندسی، علوم پایه و همچنین دختران و پسران     
فـراهم گـردید کـه مـی تـواند بـه عنوان مالک عینی قضاوت دربارۀ                   

 .نمرات هر یک از افراد جامعه آماری قرار گیرد

در نکـتۀ دیگـر ایـن بـود کـه سطح نمرات دانشجویان تهرانی               
مقایـسه بـا نمـرات دانـشجویان دانشگاه های غربی بسیار پایین بود و               
بـین نمرات رشته های تحصیلی مختلف برخی تفاوت ها مشاهده شد            
کـه بـا تفـاوت هـای مربوط به نمرات رشته های تحصیلی دانشجویان       

 .غربی مغایرت دارد

بنابـراین بـه نظـر مـی رسـد مهـارت هـای تفکر انتقادی در نظام                  
محتوای . ایـران بـه انـدازۀ کافـی پـرورش داده نمـی شـود              آموزشـی   

برنامه های درسی از ابتدا تا باالترین سطوح تحصیلی غالباً به صورت            
بـسته هـای قالبـی دانـش و اطالعـات تـدوین شـده انـد، به طوری که                    
. یادگیــرنده را بــه ســمت بــه خاطرســپاری کلیــشه ای ســوق مــی دهــد

ح تحصیلی به شکل سنتی و      به عالوه روش تدریس نیز در تمام سطو       
سـخنرانی اسـت و مـدرس همان محتوای قالبی را بازگو می نماید و               
ارزشـیابی نیـز بـر اسـاس میزان توانمندی حافظه ای و به خاطرسپاری               

زمان و مکان برنامه های درسی نیز در راستای محتوا          . انجـام می شود   
در بـرنامه ریـزی شـده و سـاعات پیش بینی شده برای آموزش محتوا                

ــویای     ــشارکت پـ ــد مـ ــرتعداد و فاقـ ــای پـ ــالس هـ ــوب کـ چارچـ
 .دانش آموزان، پرورش تفکر انتقادی را محدود می سازد

 آزمـون تفکر    2001-2002محققـان دانـشگاه تنـسی در سـال          
 نفــری دانــشجویان دانــشگاه 1548انــتقادی کالیفــرنیا را روی نمــونه 

بــرای هــر یــک از گــروه هــای تحــصیلی اجــرا کــردند و نمــره کــل 

مهـارت هـای تفکـر انـتقادی را برای هر یک از گروه های تحصیلی                
 :به طور جداگانه به شرح زیر به دست  آوردند

و دانشکده  ) 5/16( کمترین نمره    1دانـشکده بوم شناسی انسانی    
ــره 2مهندســی ــشترین نم ــیان  ) 22( بی ــن م ــردند و در ای را کــسب ک

 5تباطات، ار )6/17 (4، تعلیم و تربیت   )4/17 (3دانـشکده پرسـتاری   
، معماری  )9/19 (7، هنر و علوم   )6/20 (6، اداری و بازرگانـی    )2/17(

و مددکاری  ) 1/19 (9، کشاورزی و منابع طبیعی    )4/20 (8و طراحـی  
در . بـه تـرتیب رتـبه های بعدی را اشغال کردند          ) 9/18 (10اجتماعـی 

بـین رشـته هـای تحـصیلی،  مهندسی هسته ای از دانشکده مهندسی با                
یـشترین و رشـته رشـد کـودک از دانـشکده علوم        ب 6/25نمـره کـل     

.  کمترین نمره را به خود اختصاص دادند       8/14رفـتاری بـا نمره کل       
، کامپیوتر با نمره کل     4/24به عالوه، رشته های ریاضیات با نمره کل         

/5 از دانـشکده علـوم و هنـر و رشته های مهندسی مواد با نمره                5/23
ــا نمــره  23 ــضا ب ــشکده مهندســی از  5/24، مهندســی هــوا و ف از دان

رشـته هـای دارای نمـره بـاال و رشـته های هتل داری و گردشگری با                  
 1/15، علوم خرده فروشی و مصرف کننده با نمره کل           9/16نمـره کـل     

 از دانشکده   3/16از دانشکده علوم رفتاری، چاپ و نشر با نمره کل           
رزی  از دانشکده کشاو   8/17ارتباطات، علوم و صنایع غذایی با نمره        

 .و منابع طبیعی از رشته های دارای نمره پایین بودند

مقایـسه وضعیت نمره کل تفکر انتقادی دانشکده های مختلف          
فیلیپس (دانـشگاه هـای تهران با دانشکده های مختلف دانشگاه تنسی            

، تفـــاوت هـــای بـــارزی را در قـــوی تـــرین و  )2004و همکـــاران، 
ایی تفکر انتقادی نشان    ضعیف ترین رشته های تحصیلی در زمینه توان       

نمره کل تفکر انتقادی پنج دانشکده دانشگاه های تهران با    . مـی دهـد   
اما بین  . هم تفاوت بارزی ندارند و نمره ها تقریباً نزدیک به هم است           

نمـره کـل تفکـر انـتقادی دانـشکده هـای دانشگاه تنسی تفاوت بارز                
ی اسـت؛ بـدین صـورت کـه دانشکده فنی و مهندسی نسبت به برخ               

بـه خـصوص دانـشکده های علوم رفتاری، ارتباطات و           (دانـشکده هـا     
 .نمره بیشتری کسب کرده است) کشاورزی

_____________________________________________ 
1- human ecology  2- engineering 
3- nursing   4- education 
5- communications  6- business and administration 
7- arts and sciences  8- architecture and design 
9- agricultural sciences and natural resources 
10- social work          
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بـه عـالوه، دانشجویان پسر رشته های علوم انسانی دانشگاه های            
تهـران باالترین نمره کل تفکر انتقادی را به دست آوردند، در حالی             

ی کمترین نمره   کـه دانـشجویان دانشکده علوم رفتاری دانشگاه تنس        
همچنـین دانـشجویان پـسر رشته های فنی و          . را کـسب کـرده بـودند      

مهندســی دانــشگاه هــای تهــران در بــین دانــشجویان پــسر و پــس از  
دانـشجویان دختـر رشـته های هنر کمترین نمره را گرفتند، در حالی              
کـه دانـشجویان رشته های فنی مهندسی دانشگاه تنسی بیشترین نمره            

 .ندرا کسب کرده بود

ناهمخوانـی در میـزان مهـارت هـای تفکـر انـتقادی رشـته های                
مخـتلف تحـصیلی دانشگاه های تهران و دانشگاه تنسی را می توان به           
تفـاوت بـرنامه هـای آموزشـی رشـته هـای تحـصیلی دو گـروه مورد              
مقایــسه در زمیــنه پــرورش مهــارت هــای تفکــر انــتقادی و همچنــین 

 انــتقادی بــه تحــصیل در گــرایش دانــشجویان دارای توانایــی تفکــر
 .رشته های مختلف تحصیلی نسبت داد

ــون      ــیل آزم ــشجویان از تکم ــدادی از دان ــیق تع ــن تحق در ای
خـودداری کـردند کـه ممکن است میزان برخورداری آنها از تفکر             

از . انـتقادی بـا افـرادی که گرایش به همکاری داشتند متفاوت باشد            
جویان دانشگاه های سـوی دیگـر، نمـونه تحقـیق صـرفاً از مـیان دانش         

شهر تهران و به صورت غیرتصادفی انتخاب شده بودند که این خود            
 .تعمیم نتایج را به کلیه دانشجویان کشور محدود می سازد
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