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 ساخت و هنجاریابی آزمون تفکر انتقادی

 3پیمان یارمحمد زاده ،2جواد مصرآبادی ،1پارسا الهام ربانی

 12/01/97تاریخ دریافت: 

 17/09/97تاریخ پذیرش: 

 چکیده
این پژوهش با هدف ساخت و هنجاریابی آزمون تفکر انتقادی انجام گرفته است. این پژوهش از نوع 

ت که در آن پژوهشگر به دنبال تهیه آزمونی با پایایی و اعتبار مناسب و پیمایشی اس -تحقیقات توصیفی
و همچنین از نوع پژوهش ارزشیابی است. جامعه  باشدمیبرای آزمون تفکر انتقادی دانشجویان  قبولقابل

 تحصیلیی دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه فردوسی مشهد در سال آماری این پژوهش شامل همه
 223نفر بود که از این تعداد  500ی پژوهش نفر بودند. تعداد نمونه 21217رفته همکه روی باشدیم 91-90

ای ی اول با استفاده از روش خوشهگیری در دو مرحله انجام شد، مرحلهنفر زن بودند. نمونه 277نفر مرد و 
 و هااست. داده شده حمطر پژوهشی پرسش پنج تحقیق این تصادفی بود. در صورتبهی دوم و مرحله
ای هدف اصلی این پژوهش ساخت پرسشنامه ازآنجاکهشد.  گردآوری پرسشنامه طریق از الزم اطالعات

تفکر انتقادی کالیفرنیا که برای  آزمون برای سنجش تفکر انتقادی دانشجویان بود، دو پرسشنامه اجرا شد.
 تحلیل ساخته بود. درمحقق یپرسشنامهیگری ساخته استفاده شد و دبررسی روایی مالکی پرسشنامه محقق

 و( توزیع فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و نمره استاندارد)توصیفی  هایآماره از پژوهشی هایسؤال
و ( ریچاردسون -مستقل، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی اکتشافی و روش کودر t) استنباطی آمار
شد. نتایج نشان دادند که آزمون در هر سه نوع روایی دارای نتایج  ستفادها Bilog و SPSS افزارهاینرم

باال و پایین  هایگروهافتراقی نتایج نشان داد که آزمون توانایی تمیز بین  -ی است. در روایی سازهقبولقابل
ون تفکر انتقادی را بر اساس آزمون کالیفرنیا دارد. همچنین نتایج روایی مالکی نشان داد که آزم

جایگزین آزمون تفکر انتقادی کالیفرنیا باشد. نتایج اعتبار بازآزمایی و  تواندمیی تفکر انتقادی ساختهمحقق

                                      

( نویسنده مسئول) . ایرانزیتبر کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی. دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. 1.

webtahlil@yahoo.com 

 تی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. تبریز. ایران.استاد گروه علوم تربی 2.

 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. تبریز. ایران. 3.
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همسانی درونی آزمون با روش کودر  کهطوریبهی است قبولقابلهمسانی درونی آزمون نیز بیانگر نتایج 
. همچنین نتایج تابع آگاهی آزمون نشان آمد دست به 96/0و اعتبار با روش باز آزمایی  75/0ریچاردسون 

 مناسب است. ±1داد که آزمون دارای برازش مطلوب بوده و برای افرادی با سطح توانایی 

 .انتقادی تفکر هنجاریابی، نظریه سؤال پاسخ،کلیدی:  واژگان

 مقدمه
راد دهد که این افنگاهی گذرا به زندگی علما و بزرگان )فارغ از فرهنگ و ملیت( نشان می

و اطرافیان خویش را نیز به  اندکردهمیاز عمر خویش را با تأمل و تفکر همراه  هرلحظه
اند؛ این افراد کمتر تحت تأثیر جو اجتماعی زمان خود یا نمودههمین امر تشویق می

تا هر باوری را با دالیل محکم  اندکوشیدهمیگرفته و پیوسته باورهای دیگران قرار می
آنکه آن عقیده نزد گروهی از مردم، نادرست  صرفبهای را نین، عقیدهبپذیرند و همچ

جامعه است، با تمام  موردقبولو فرهنگ را فقط به آن سبب که  اندکردهنمیاست رد 
 اند.پذیرفتهنمی بستهچشم ها و اشتباهاتش،کاستی

گی، به همین هر فرهن آشناینامشاید بتوان گفت این احوال برای بزرگان و دانشمندانِ  
و یا در تاریخ کشور خودمان، بزرگانی چون  گالیله سان است. ازجمله سقراط، نیوتن،

اندیشیدند و اینک می حکیم مالصدرا و ابن سینا که متفاوت از زمان و فرهنگ خود می
ی انسانی گذاشته است. آن زمان که چه تأثیر شگرفی بر جامعه هاآنبینیم که دگراندیشی 

ه بودند که زمین مرکز عالم است، گالیله بر نتایج به دست آمده از مشاهدات همه پذیرفت
مرکز  تنهانهعلمی خود از رصد اجرام آسمانی پافشاری نمود و دلیرانه اعالم کرد که زمین 

گردد؛ و یا سقراط که عالم نیست بلکه به همراه سیارات دیگر، به دور خورشید می
الش کشید؛ مالصدرا که نظر فیلسوفان پیشین، حتی استاد سوفسطائیان و نظراتشان را به چ

خود مبنی بر اصالت ماهیت را نپذیرفت و باور خویش مبنی بر اصالت وجود را به اثبات 
 هایی تاریخی از اثربخشی تفکر انتقادی هستند.رسانید، نمونه

را  ستدازاینهایی توان نمونهکه در باال گذشت، در زندگی هر بزرگی می طورهمان
مشاهده کرد. منظور از نگارش این چند سطر و پرداختن به زندگی دانشمندان و 

ی افراد آن، باورهای که همه ایجامعهی تفکر آنان است. در شیوه دادن نشاناندیشمندان، 
توانستند تافتند، کسانی پیدا شدند که میرا برنمی هاآنپیشینیان را پذیرفته و نقد 
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صد ساله را بشکنند و مسائل را از دیدگاهی دیگر بنگرند و دگم چندهای سنتی چهارچوب
 بپردازند. هاآنی عالمانه وفصلحلو به 

تفکر، چیزی دور از  گونهایناکنون و در این جایگاه، سخن بر سر آن است که هم
نیست که تنها در انحصار دانشمندان باشد بلکه هر کس با تمایل و  نیافتنیدستدسترس و 

درست تحلیل »، «درست دیدن»آن را بیاموزد و با یادگیریِ  تواندمیاست خویش خو
ی تفکر دست یابد. هنوز هم در قرن و... به این شیوه« تمیز دادن عقیده از واقعیت»و « کردن

کنند فکر نمی دهندمیافراد بسیاری را دید که به کارهایی که انجام  توانمیبیست و یکم 
بینیم که به دانند. هنوز در اطراف خویش مردمانی را میایشان را نمییا اصاًل علت کاره

بینان نحسی عدد سیزده باور دارند یا برای گشایش کار خود، دست به دامان رماالن و فال
از نبود تفکر انتقادی در میان مردم جامعه  هااینی این مسائل و مانند شوند و...؛ همهمی

 گیرد.سرچشمه می
برای معنا نیازی به  وجوجستسوفان، روانشناسان و مربیان، تفکر منطقی و فیل ازنظر

، به 1آشکار است )کرک پاتریک خودخودیبهتوجیه ندارد و اهمیت آن در تعلیم و تربیت 
 یگرایانهواقع(. گرچه یافتن دالیل 1380، ترجمه احقر،1998نقل از مارزینو و همکاران،

یقین موفقیت هر نظام دموکراتیک به توانائی  طوربه؛ اما بیشتر در این زمینه مشکل نیست
دموکراسی از  چراکهافراد آن در تحلیل مسائل و اتخاذ تصمیمات متفکرانه بستگی دارد 

یابد و سازندگی از طریق تفکر ( گوناگون رونق میدهندگانرأیبارآوری موکالن )
شود. از سوی دیگر، با پرورانده میمستقل، نقادانه و خالق در مورد مسائل و منافع همگانی 

 هایناتواناییهای دانش موجود، علم، تخصصی شدن حیطه روزافزونتوجه به گسترش 
در  تواندمیذاتی انسان در یادگیری تمامی این علوم و برخی دالیل دیگر، امروزه کسی ن

 افزونروزروند  نظرگیری درتمامی علوم دوران خویش، به تسلط دست یابد. همچنین با 
آشکار گردیده  ازپیشبیشگسترش ارتباطات و تجارت جهانی، نیاز به پرورش تفکر افراد 

محتوای علوم مختلف، نیروی  وارطوطیبر حفظ کردن  تأکید جایبهو زمان آن رسیده که 
صدا شد و بر این عقیده پافشاری کرد که هم 2تفکر افراد را به کار گرفت و با گیلبرت رایل

                                      
1. W.U.Kirk patrick 

2. Gilbert Ryle 
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)رایل به نقل از فیشر، ترجمه صفایی « باشند، آموزشی برای اندیشیدن میهادرسی همه»
 (.1385مقدم و نجاریان،

ویژه، موضوع این پژوهش است، همچون ابعاد دیگر تفکر  طوربهتفکر انتقادی که 
نظران، نظرات صاحب دیگرعبارتبهباشد. دارای تعاریف بسیار گسترده و فراوان می

فکر انتقادی، عناوین، مفاهیم و تعاریف مطرح شده، سطح پیچیدگی، ی چیستی تدرباره
نظران بسیار گسترده های آموزش و سنجش آن، نظرات صاحببیان شده و روش هایمؤلفه

تفکر انتقادی فرایندی مهم در آموزش است، فهمی دوباره و بنیادین  اینکهاست. با توجه به 
 گونههمان(. 2005و همکاران، 1پورتر) رسدیاز معناهای گوناگون آن، ضروری به نظر م

در پاسخ  اما های گوناگونی از تفکر انتقادی ارائه شده است،تعریف تاکنونکه گفته شد، 
دیدگاه یکسانی وجود ندارد )کندلی، فیشر و « تفکر انتقادی چیست؟»این سؤال که 

 یک مهارت شناختی نظران، تفکر انتقادی را(. بسیاری از نویسندگان و صاحب1991انیس،
(. در 1987؛ فای، 1989، 2؛ پائول69: 1999کنند )هالپرن، ای از مسئله تعریف میو گونه

( بر این باورند که تفکر انتقادی، بیشتر در 2003) 3راستای این تعریف، زهار و دوری
ی ( نیز آن را دربرگیرنده2011) 4است و کریشنر بررسیقابلجایگاه یک مهارت شناختی 

 .داندمیهای شناختی طق و مهارتمن
ها و ی ارزیابی استدالل( بر این باور است که تفکر انتقادی دربرگیرنده2010) 5سیگل

این باور ( بر2009) 6تمایل به افزایش توانایی ارزیابی استدالل است، در حالی که لیوتیخ
آن را  (2005) 7است؛ باول و کمپ "کردن فکرراه درست " انتقادیاست که تفکر 

. داندمیدهیم، انجام می آنچهپذیری در برابر ی منطقی و مسئولیتگیری به شیوهتصمیم
( تفکر انتقادی را در پیوند با سطوح 2010( و پیاو )2008(، رینود و مورای )2007) 8پیج

کنند. برخی دیگر باور ، ترکیب و ارزشیابی( معرفی میوتحلیلتجزیهباالی شناختی بلوم )
دالیل به شیوه عاقالنه  ای مانند توانائی ارزیابیهای ویژهکه تفکر انتقادی به با مهارتدارند 

                                      
1. Porter, Igein, Alexander, Blaylock, Comb & Williams 

2. Paul 

3. Zohar & Dori 

4. Krischner 

5. Siegel 

6. Lyutykh 

7. Bowell & Kemp 

8. Page 
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شناسان شناختی نیز بر این (. روان2008، 1گردد )ماسونو سنجش دالیل موجود، ایجاد می
(. 2007، 2گیری و داوری است )گالسنر و شوارزای تصمیمباورند که تفکر انتقادی، گونه

ی استدالل است که بر آن چه باور گوید تفکر انتقادی، تفکری بر پایهمی (1998) 3بالن
گوید که تفکر ( می2000فاسیون ) درنهایتکند. دهیم، تمرکز میداریم و انجام می

انتقادی، نوعی قضاوت و کنش هدفمند بوده و بر فرآیندهایی که فرد در جریان اندیشه و 
 برد، تأکید دارد.های گوناگون به کار مییهماهنگام استفاده از موضوعات و درون

و  4شود، تعاریف تفکر انتقادی، بسیار گوناگون است. باراککه مشاهده می طورهمان
پوشانی ( بر این باورند که تعاریف گوناگون تفکر انتقادی با یکدیگر هم2009دوری )

هی اوقات، تعاریف ، گاشودمیدر برخی از تعاریف، اشتراکاتی دیده  اینکهاما  ؛دارند
خورد. بر این پایه، نیاز به توافق بر روی تعریفی گوناگون و حتی متضادی نیز، به چشم می

کاری انجمن باهم( 2010که فاسیون ) ایگونهبهشود؛ روشن از تفکر انتقادی، آشکار می
آمریکا، در پژوهشی به روش دلفی، بر پایه  یمتحدهایاالتفیلسوفان و چند دانشگاه 

ی آموزش، نظران تفکر انتقادی، فالسفه و استادان برجستهنفر از صاحب 46های دیدگاه
های آن، های بسیار، به یک مفهوم مورد توافق از تفکر انتقادی و مهارتپس از بررسی

، تفکر پردازیمفهومی این ( که بر پایه2007، 5، ریکویچ2004دست یافتند )دارن و ولمن، 
ها، و مبتنی بر استدالل است که بر شواهد، زمینه هدفمندتنظیم، خودانتقادی، فرایندی 

 ها تأکید دارد.مفاهیم و روش
معنای  یدرباره گیریتصمیم»تعریف نخستین انیس از تفکر انتقادی عبارت بود از 

ی فهم درست منظور یابی به معنای یک عبارت، دربرگیرندهدر تعریف او دست«. هاعبارت
آموزان بخواهیم که یک عبارت را بدون ایجاد از دانش اینکهت. برای نمونه، آن عبارت اس

ری اینشتین و ای ) کنندهایی به زبان خویش بازگو ها و جملهتغییر در معنای آن، با واژه
تر گردید و دیدگاه ، تعریف او از تفکر انتقادی کامل1989اما در سال  ؛(338: 1997بایو،

های سطح باالی تفکر و حل مسئله ای تفکر مانند فراشناخت، مهارتهخود را به دیگر جنبه

                                      
1. Mason 

2. Glassner & Schwarz 

3. Bullen 

4. Barak 

5. Raykovich 
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(. او در این دیدگاه بازنگری شده، تفکر 279: 2004، 1فیلیپس و بوند) داردنیز پیوند 
تفکر انتقادی تفکری مستدل و اندیشمندانه است »تعریف کرد:  گونهاینانتقادی را 

(. 1: 2002انیس، «)و چه کنشی انجام دهیم چه چیزی را باور داشته باشیم اینکهی درباره
 نماید که عبارتند از:ی کلی تقسیم میاین تعریف از تفکر انتقادی، آن را به سه مرحله

 ها در جهان واقعی و میان مردمکنشای از برهمی یک مسئله در زمینهارائه -نخست
ای افراد و نیز بر ههایی که بر دانش زمینی استداللی بحث از راه ارائهادامه -دوم

های گوناگون از و به پیدایش استنباط باشند، استوار میپذیرشقابلهای علمی پیشین یافته
 انجامند.های ارزشی میهای قیاسی و استقرائی و داوریراه استنتاج

 (.46-47: 2006و داوری )اینابی و الشیخ،  گیرینتیجه -سوم
از این  2تا سطح جزئیات بندیطبقهتقادی، یک ی تفکر اناو در توضیح این سه مرحله

های ها و مهارتدهد و باور دارد که یک متفکر نقاد باید گرایشدست میمراحل، به
داوری کند.  درستیبهدر مراحل تفکر انتقادی،  هاآنگیری از ای داشته باشد که با بهرهویژه

برد، تنها یک نمای کلی از م میهایی که ناها و گرایشورزد که این مهارتاو تأکید می
ای برای سطح تفکر انتقادی این نمره هاآننمایانند و در های تفکر انتقادی را میمایهدرون

 (.1: 2002افراد، تصریح نگردیده است )انیس، 
 ازنظرکشورها  وپرورشآموزشدر این میان، نگاهی به وضع کنونی نظام 

دهد که شرایط نشان می خوبیبهتی بزرگ را تفکر انتقادی، این کاس وپرورشآموزش
طرفه و دریافت بازخورد از ی اطالعات خام یکموجود در مدارس عمدتاً مبتنی بر ارائه

آموزان، بدون هیچ نوع پردازش اطالعات و بدون ی دانشبا اتکا به قدرت حافظه هاآن
نتایج امتحانات باشد. برای مثال بررسی می هاآنتحریک قدرت انتقادی و خالقیت 

آشکار ساخته است  روشنیبهدر آمریکا  وپرورشآموزشسراسری ارزیابی ملی پیشرفت 
دهند. ماشینی و بدون تفکر انجام می صورتبهکه فراگیران، تکالیف یادگیری خود را 

ی ابتدایی در آمریکا آموزان دورهمطالعات اندرسون و اسمیت نشان داده است که دانش
ی قبولی بگیرند در حالی که اکثر های مربوط به فتوسنتز پاسخ دهند و نمرهالقادرند به سؤ

(. 1387سازند )بدری گرگری،مطلع نیستند که گیاهان، غذایشان را خودشان می هاآن

                                      
1. Virginia Philips & Carol Bond 

2. Taxonomy 
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ای که با ابزار واتسون و گلیزر (، بر روی دانشجویان کره1998) 1همچنین در پژوهش شین
به دست آمد  53ی از کل نمره 41.98انتقادی دانشجویان انجام شد، میانگین نمرات تفکر 

 (.1386)به نقل از بدری گرگری، فتحی آذر، حسینی نسب و مقدم،
چند سالی از عمر خود را در مدارس و  کمدستبسیاری از افراد جامعه  ازآنجاکه

بتوان گفت های عمر افراد است، شاید ها از پربارترین سالو این سال گذرانندمیها دانشگاه
که بهترین مکان برای یادگیری اندیشیدن صحیح، همین مراکز علمی و آموزشی است. اگر 

بپردازند و « روش اندیشیدن»به آموزش  مدرسه درهای آموزش، از همان نخستین سال
ای پر از تعارض و کشمکش آماده کنند، مطمئناً سازگاری کودکان را برای ورود به جامعه

تواند در برابر هر مسئله یا شود. همچنین فرد میت به جامعه بیشتر میو پذیرش فرد نسب
شنود، به تحلیل، استنباط و قضاوتی فارغ از تعصبات همراه با آن، بپردازد. سخنی که می

های ای نقاد، نخست باید افرادی نقاد پرورانید. باید در میان آموزشبرای ساختن جامعه
ی تفکر انتقادی وجود داشته باشد. تفکر انتقادی، مهارتی مدرسه و دانشگاه، جایگاهی برا

های های زندگی، یاری دهد تا به انتخابتواند فرد را در بسیاری از عرصهاست که می
 کارآمدی برسد.
اهمیت آموزش تفکر انتقادی و  یدربارهبه آن پرداخته شد  تاکنونتمام آنچه 
 موازاتبه آنچهاما  ؛جامعه داشته باشد، بود تواند در رشد و تعالی فرد درجایگاهی که می

گیری تفکر انتقادی ، بحث سنجش و اندازهنمایدمیآموزش تفکر انتقادی، مهم جلوه 
است. مطمئنًا در هر آموزشی، یک جزء اساسی به نام ارزشیابی و سنجش نیز وجود دارد 

در بحث  تأملابلقی ی آموزش مشخص شود. نکتهتا نتیجه که باید به آن پرداخته شود
برای سنجش این متغیر،  مورداستفادههای سنجش تفکر انتقادی این است که پرسشنامه

ی ایرانی، ها برای جامعههمگی غیر ایرانی است. در بعضی موارد حتی این پرسشنامه
ی هنجاریابی نشده است. از همین رو کمبود ابزاری برای سنجش تفکر انتقادی در جامعه

 شود.اس میایرانی، احس
موجود پرداخت. با توجه به  ابزارهایی آزمون، محقق به بررسی پیش از اقدام به تهیه

های اینترنتی جهاد دانشگاهی، بانک اطالعات نشریات کشور و های محقق در پایگاهبررسی
)فرم الف  کالیفرنیاپایگاه مجالت تخصصی نور، در ایران معموالً دو آزمون تفکر انتقادی 

                                      
1. Shin 
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قرار  مورداستفادهبرای سنجش تفکر انتقادی  1گلیزر–ب( و تفکر انتقادی واتسون  و فرم
ها برای جامعه و فرهنگ ایرانی اما در این دو آزمون مواردی از ناهمخوانی گویه ؛گیردمی

دهد. البته این ها را مورد تردید قرار میی این آزمونشود. همین واقعیت، نتیجهمشاهده می
هایی معتبر و کارآمد در سنجش تفکر انتقادی هستند؛ اما برای سنجش ونآزم دو آزمون،

اند که برای ایرانیان ملموس نیستند )برای نمونه در هایی استفاده کردهتفکر از موقعیت
کند که این ها به وجود حزب کارگر اشاره میآزمون واتسون و گلیزر، یکی از موقعیت

شود که برخی چنین در آزمون کالیفرنیا دیده میمورد، در کشور ما ملموس نیست(. هم
دقیق بیان نشده است )مانند  صورتبهها به درستی ترجمه نشده یا صورت سؤال، گزینه

گیری یا آمده است: کدام جمله بیانگر نتیجه 11در متن سؤال  کهطوریبه. 11و  7سؤاالت 
اصلی(( معنای یکسانی  نظرهنقطگیری(( با ))اصلی است؟ در حالی که ))نتیجه نظرنقطه

های تفکر انتقادی که به سنجش اجزای مهم تفکر ی پرسشنامه، همهطورمعمولبهندارد(. 
، این پژوهش بر آن روازایناند. هایی مشابه ساخته شدهی مؤلفه، بر پایهپردازندمیانتقادی 

انیس، آزمونی برای ی تفکر انتقادی، از دیدگاه دهندههای تشکیلاست تا بر اساس مؤلفه
سنجش تفکر انتقادی بسازد و در پایان به این سؤال پاسخ دهد که آیا این آزمون 

 ساخته، توانایی سنجش تفکر انتقادی در افراد را دارد؟محقق

 روش
پیمایشی است که در آن پژوهشگر به دنبال تهیه آزمونی با پایایی  -این پژوهش از توصیفی

باشد. جامعه آماری جهت آزمون تفکر انتقادی دانشجویان می ولقبقابلو اعتبار مناسب و 
 تحصیلیاین پژوهش شامل کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه فردوسی در سال 

نفر بود که از این  500نفر بودند. تعداد نمونه پژوهش  21217باشد که در کل می 91-90
در دو مرحله انجام شد، در مرحله اول  ریگینمونهنفر زن بودند.  277نفر مرد و  223تعداد 

در دسترس  صورتبهها انتخاب شد. سپس دانشجویان با استفاده از روش تصادفی دانشکده
است.  شده مطرح پژوهشی سؤال پنج تحقیق این برای پاسخگویی انتخاب شدند. بود. در

هدف اصلی  ازآنجاکهاست،  شده گردآوری پرسشنامه طریق از الزم اطالعات و هاداده
جهت سنجش تفکر انتقادی دانشجویان بود، از دو  ایپرسشنامهاین پژوهش ساخت 

                                      
1. Watson Glaser Critical Thinking Test 
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آزمون تفکر انتقادی کالیفرنیا که برای بررسی روایی مالکی  پرسشنامه استفاده شد که یکی
 گیریشکلدر  ساخته بود.ساخته استفاده شد و دیگری پرسشنامه محققپرسشنامه محقق

 شرح زیر انجام گرفت.آزمون اقداماتی به 
ابتدا اهم متون منطق، روانشناسی، مغالطه و فلسفه که در مورد تفکر انتقادی، نحوه -1
منطقی و مغالطات بود جهت دستیابی به دیدی روشن از  هایاستداللآن،  گیریشکل

 و مطالعه شد. آوریجمعموضوع 
شود مغالطه می استدالل درست، تابع اصولی است که سرپیچی از آن اصول موجب-2

 هاییکتابکه در  اندمنطق دانان مطالعات زیادی در مورد مغالطات انجام داده ازآنجاکهو 
گرد آمده است. محقق برای آگاهی از عنوان و ساختار  هاآناز  ایمجموعهین عنوان باهم
 جانشهید مدنی آذربای دانشگاهاستادان گروه فلسفه منطق  یهاییراهنمااز  هامغالطهاین 
 مند شد.بهره

و  هایریگ جهیدرنتهمچنین محقق برای درک درست و هر چه بهتر خطاهایی که -3
دهد از مشورت یک کارشناس ریاضی محض استفاده نمود. استدالالت منطقی رخ می

توان فکری آزمودنی را  کهاین همکاری باعث طرح سؤاالتی در آزمون شد  کهیطوربه
 سنجید.نادرست از مقدمات درست منطقی می یهایریگجهینت در تشخیص

آوری اطالعات و آگاهی از اصول منطق و استدالالت و با توجه به پس از جمع-4
و ویرایش شد.  سؤال تدوین 60مطالعه متون مرتبط و بر اساس نظریه انیس آزمون اولیه با 

. در بود هشد. سؤاالت به دو شکل طرح بود شدهطرح  یانهیدوگز صورتبه سؤال 60هر 
شود شود و از وی خواسته میشکل اول سؤاالت، یک موقعیت فرضی به آزمودنی داده می

تا با توجه به استدالالت موجود در متن به سؤاالت طرح شده پاسخ دهد. شکل دوم تنها 
شود تا درباره درستی یا نادرستی شود و از او خواسته میارائه می دهندهپاسخاستدالالتی به 

 تصمیم بگیرد. هاآن
تن از اساتید گروه فلسفه و منطق،  5آزمون مقدماتی پس از ویرایش در اختیار  -5

و ارتباط  هاسؤالریاضی و گروه روانشناسی قرار گرفت و از آنان درخواست شد در مورد 
بعضی از داوران که کار را مورد  ازآنجاکه) کنند اظهارنظرمطرح شده  یهاحوزهبا  هاآن

 نسبتاً تخصصی آشنا نبودند یک پیشینه  صورتبهار دادند با مفاهیم تفکر انتقادی داوری قر
بود که  آن برقرار گرفت(. تصمیم محقق  هاآنجامعه در مورد تفکر انتقادی در اختیار این 
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دارند. بدین  نظراتفاقی در آزمون اولیه گنجانده شود که پنج داور بر روی آن هایسؤال
داوران نبود، از آزمون مقدماتی حذف شد و  موردتوافقکه  11و  6و  4سؤال  3ترتیب 

 سؤال تهیه شد. 57آزمون اولیه با 
به آن اشاره شد. دانشکده  4سؤالی که در بند  57در اجرای آزمایشی آزمون -6

در  صورتبهدانشجو  80نمونه انتخاب شد. تعداد  عنوانبهکشاورزی دانشگاه فردوسی 
ن به آزمون انتخاب شدند به دلیل عدم پاسخگویی تعدادی از دسترس برای پاسخ داد
حذف شد و بررسی بر  وتحلیلتجزیهآزمون آنان در  هایسؤالدانشجویان به بعضی از 

که اگر  شده بوددهندگان خواسته پاسخنامه صورت گرفت. در آزمون از پاسخ 72روی 
 آوریجمعبیان کنند در پایان  سؤالی دارای ابهام است یا نظر خاصی در مورد آزمون دارند

 مبهم بود. 13و  12آزمون بر اساس نظرات پاسخگویان نحوه بیان دو سؤال 

مرحله آزمایشی برای سنجش دقت و ثبات آزمون از آلفای کرونباخ  وتحلیلتجزیهدر 
گردد این که مالحظه می طورهمانمحاسبه گردید.  65/0استفاده شد. ضریب آلفا کل 

سؤاالت مشخص شد که طبق نظر  تکتکپایین است بعد از بررسی ضریب نسبتًا 
از همسانی کمتری با بقیه  33 و 16و  14و همچنین سؤاالت  13و  12 هایسؤالپاسخگویان 

رسید.  70/0با حذف این سؤاالت آلفای آزمون به  کهطوریبهسؤاالت برخوردار هستند 
جهت بررسی سؤاالت آزمون انجام شد. در ادامه تحلیل آزمایشی، تحلیل عاملی اکتشافی 

آمد. پایین بودن این  به دست 40/0حدود  KMOداد که شاخص نتایج اولیه نشان می
اما  ؛شاخص در این مرحله از پژوهش به علت کم بودن تعداد نمونه اجرای آزمایشی است
التر در جدول اشتراکات واریانس سؤاالت مشاهده شد که تمام سؤاالت دارای اشتراکی با

هستند این میزان از اشتراک نشان از مطلوب بودن سؤاالت در مرحله اول است  50/0از 
که مجموعه عوامل  باشدمیمقداری از واریانس هر متغیر  دهندهنشان)جدول اشتراکات 

 13و  12برای تدوین فرم نهائی سؤاالت  درنهایتآن را تبیین کنند(.  اندتوانسته موردنظر
نیز  16و  14ادغام شدند و سؤال  باهمعیت مشترک طرح شده بودند که برای یک موق

 سؤالی آزمون برای اجرای نهائی تدوین شد. 53 فرم درنهایتحذف شدند. 
است که ابتدا یک موقعیت  ایگونهبهساخته: طراحی آزمون آزمون محقق گذارینمره

با در نظر  خواهدمی و از آزمودنی دهدمیارائه  دهندهپاسخفرضی یا یک استدالل به 
صحیح و غلط  صورتبهداشتن این موقعیت یا استدالل به سؤاالت پاسخ دهد. سؤاالت 



 101 /یآزمون تفکر انتقاد یابیساخت و هنجار

 

است. همه سؤاالت دارای یک وزن هستند. به هر سؤالی که فرد پاسخ صحیح بدهد نمره 
. باالترین نمره آزمون شودمییک و به هر سؤالی که اشتباه پاسخ داده شد نمره صفر داده 

و قدرت  سرعتی نیست هایآزمونآزمون جزء  ازآنجاکهنمره صفر است.  ترینپایینو  53
نیست اما  دهیپاسخسنجد، آزمون دارای محدودیت زمان و توان تفکر انتقادی افراد را می

 1دقیقه زمان نیاز دارد. در جدول  40میانگین پاسخگویی به سؤاالت آزمون حدود  طوربه
 وتحلیلتجزیه. در شده استهای نظریه انیس آورده ؤلفهسؤاالت پژوهش به تفکیک م

پاسخ برای پاسخگویی به سؤاالت  –ی این پژوهش از دو نظریه کالسیک و پرسشهاداده
 .استفاده شد

 انیس هایمؤلفهسؤاالت بر اساس  بندیطبقه .1 جدول
 سؤاالت مؤلفهخرده  اصلی مؤلفه

 51-49-47-40-35-30-6-4 مباحث وتحلیلتجزیه توضیح مقدماتی
 48 اعتبار یک منبع یدربارهقضاوت  گیریتصمیممبنای 

 29 ناشی از مشاهده هایگزارشبررسی 
 24تا  13 استنباط و قضاوت استنباط استنباط

 45-39-36-33-31-11-8-3 استنتاج و قضاوت استنتاج
 32-28-27 آن قضاوت یدوبارهقضاوت ارزشی و قضاوت 

 38-9-5 شناسایی مفروضات بیان نشده هتوضیحات پیشرفت
پیچیدگی  یدرجهحساسیت به سطح دانش و  فرض یکپارچگی

 ذهنی دیگران هایتوانایی
1-2-7-10-12-25-26-34-37-

41-42-43-44-46-50-52-53 

 نتایج
 برخوردار است؟ قبولقابلساخته تفکر انتقادی از ضریب دشواری و تمیز آیا آزمون محقق

بین  یرابطهسؤاالت و یا  تکتکاز روی ویژگی  توانمیآزمون را  یهاویژگیهمه 
سؤال، انتخاب  وتحلیلتجزیهموارد استفاده از  ترینمتداولآزمون معین کرد،  هایسؤال
برای تشکیل فرم نهائی آزمون است تا سؤاالت ضعیف عملکرد  ترمناسببهتر و  هایسؤال

امر از ضریب دشواری و تمیز سؤاالت استفاده آزمون را مخدوش نکند. برای بررسی این 
آوردن ضریب دشواری و  به دستآمده است. برای  2است که نتایج آن در جدول  شده

که  دهدمیاستفاده شد. نتایج این ضرایب نشان  SPSSبایلوگ و  افزارنرمتمیز سؤاالت از 
قرار دارد، این  6/0تا  3/0در نظریه کالسیک ضریب دشواری اکثر سؤاالت در سطح 
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افرادی که در میانگین تفکر  اندشدهکه سؤاالت در سطح متوسط طرح  دهدمیمقدار نشان 
توانند پاسخ صحیح بدهند. ضرایب تمیز سؤاالت در انتقادی قرار دارند به این سؤاالت می

این است که سؤاالت تا حدی  دهندهنشاناست که این  5/0تا  3/0نظریه کالسیک بین 
یا نظریه  یسنجروانبین گروه قوی و ضعیف تمایز قائل شوند. در نظریه جدید  اندتوانسته

 به دستکالسیک  هینظر ازسؤال پاسخ ضرایب دشواری و تمیز سؤاالت تا حدی متفاوت 
ضرایب ضعیف با  عنوانبه اری باالآمده است. در جدول ضریب تمیز پایین و ضریب دشو

 .اندشدهستاره مشخص 

 پارامترهای سؤال بر اساس نظریه کالسیک و نظریه سؤال پاسخ. 2 جدول

ال
سؤ

 

 نظریه سؤال پاسخ نظریه کالسیک

مل
 عا

بار
 

ال 
سؤ

 

 نظریه سؤال پاسخ نظریه کالسیک

لی
عام

ار 
ب

 
 

 تمیز دشواری تمیز دشواری تمیز دشواری تمیز دشواری
1 31/0 *21/0 23/2 37/0 *20/0 28 *84/0 33/0 *04/2- 59/0 51/0 
2 62/0 *25/0 88/0- 36/0 34/0 29 41/0 *20/0 078/0 50/0 49/0 
3 22/0 *27/0 98/0- 41/0 38/0 30 *75/0 42/0 26/1- 63/0 53/0 
4 48/0 40/0 09/0 51/0 46/0 31 *83/0 43/0 *66/1- 75/0 60/0 
5 65/0 30/0 04/1- 40/0 37/0 32 *79/0 44/0 37/1- 75/0 60/0 
6 *81/0 38/0 *81/1- 56/0 49/0 33 45/0 55/0 162/0 76/0 61/0 
7 19/0 *28/0 79/2 31/0 30/0 34 *78/0 60/0 15/1- 99/0 70/0 
8 47/0 33/0 81/0- 53/0 *20/0 35 61/0 *24/0 88/0- 34/0 32/0 
9 18/0 37/0 21/0 76/0 *18/0 36 66/0 35/0 06/1- 43/0 40/0 

10 *72/0 *21/0 *2- 60/0 31/0 37 69/0 56/0 81/0- 81/0 63/0 
11 *84/0 33/0 *09/2- 55/0 48/0 38 68/0 50/0 83/0- 69/0 57/0 
12 60/0 *26/0 *2- 57/0 *21/0 39 *77/0 40/0 *50/1- 60/0 51/0 
13 37/0 *24/0 70/0- 61/0 *25/0 40 *86/0 51/0 *69/1- 87/0 66/0 
14 61/0 32/0 79/0- 40/0 37/0 41 21/0 *17/0 87/2 *29/0 *27/0 
15 32/0 34/0 81/0- 83/0 41/0 42 *77/0 50/0 22/1- 80/0 62/0 
16 30/0 *22/0 09/0 86/0 *20/0 43 63/0 34/0 82/0- 56/0 *24/0 
17 45/0 *24/0 91/0- 66/0 *29/0 44 23/0 47/0 80/0- 88/0 *20/0 
18 55/0 *19/0 *50/1- 54/0 *28/0 45 66/0 43/0 94/0- 79/0 *23/0 
19 60/0 *23/0 87/0- 31/0 30/0 46 *78/0 52/0 28/1- 82/0 63/0 
20 53/0 *18/0 89/2 38/0 *24/0 47 67/0 *29/0 *2- 51/0 *22/0 
21 45/0 *17/0 73/0- 50/0 *24/0 48 41/0 *19/0 69/0- 49/0 32/0 
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22 68/0 68/0 83/0- 91/0 *22/0 49 *72/0 *19/0 12/1- 44/0 *28/0 
23 60/0 *28/0 86/0- 30/0 *28/0 50 64/0 40/0 74/0- 59/0 51/0 
24 65/0 *26/0 45/1- 35/0 33/0 51 47/0 *16/0 82/0- 32/0 *26/0 
25 55/0 49/0 63/0- 85/0 65/0 52 69/0 47/0 90/0- 70/0 57/0 
26 66/0 *13/0 78/0- 43/0 *23/0 53 62/0 36/0 72/0 46/0 42/0 
27 *84/0 32/0 70/0- 51/0 45/0       

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 
25 

 

26 27 28 29 30 
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 منحنی شاخص سؤاالت آزمون تفکر انتقادی .1شکل 

آن منحنی آگاهی آزمون نقش و سهم آزمون را در تعیین  تبعبهتابع آگاهی آزمون و 
با استفاده از این تابع و منحنی ناشی از آن  درواقعو  دهدمینشان  هاآزمودنیسطوح صفت 

اطالع کسب کرد. مشاهده و  هاآزمودنیزان آگاهی دهندگی آزمون از از می توانمی
قرار گرفته در این پژوهش نشان  وتحلیلتجزیهبررسی منحنی تابع آگاهی آزمون مورد 

قرار  -1+ تا 1دهد که بیشترین میزان آگاهی دهندگی این آزمون در فاصله توانایی می
که دارای این سطوح توانایی هستند مناسب و  این آزمون برای افرادی دیگرعبارتبهگرفته 

توانایی  حدفاصلداشته باشد. میزان آگاهی دهندگی این آزمون در  تواندمیکاربرد بهتری 
 واقع شده است. -5/0+ تا 5/0

31 32 33 34 35 

36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 

46 47 48 49 50 

51 
52 

 
53 

  



 105 /یآزمون تفکر انتقاد یابیساخت و هنجار

 

 
 تابع آگاهی آزمون تفکر انتقادی .2شکل 

 نتایج برازش کلی مدل )سؤاالت( بر اساس نظریه پرسش پاسخ .3جدول 
 قدارم آزمون

 81/0 )پایایی تجربی( 1پایایی وابسته به گروه نمونه
 40/0 مقدار 2پایایی وابسته به نمونه سؤال

 16/0 واریانس 

شاخصی برای قضاوت در مورد برازش  عنوانبهشاخص پایایی وابسته به نمونه سؤال 
وجه به مقدار این باشد. با ت 2گیرد. مقدار آن نباید بیشتر از کلی مدل مورد استفاده قرار می

گفت که آزمون  توانمیآمده  به دستشاخص در جدول و همچنین ضریب پایایی تجربی 
 دارای برازش مطلوبی است.

 ی است؟قبولقابلساخته تفکر انتقادی دارای اعتبار آیا آزمون محقق
آمد.  به دست 96/0ضریب همبستگی بین نمره دو مرتبه اجرای آزمون تفکر انتقادی 

بنابراین در پاسخ به  ؛معنادار است( >p 01/0سطح )آماری در  ازنظرزان همبستگی این می
ابراز داشت که آزمون از ضریب بازآزمایی مطلوبی برخوردار است  توانمیسؤال پژوهش 

نتایج پایایی داشته باشد. همچنین نتیجه آزمون کودر ریچاردسون  تواندمیو در طول زمان 
باشد،  70/0است. چنانچه مقدار این شاخص بیش از  75/0زمون دهد که پایایی آنشان می

 ی است.قبولقابلتوان گفت آزمون ساخته شده دارای همسانی درونی می

                                      
1. Empirical Reliability 

2. RMS 
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 ی است؟قبولقابلساخته تفکر انتقادی دارای روایی آیا آزمون محقق
فلسفه و منطق، ریاضی  هایگروهتن از استادان  5برای بررسی روایی محتوایی آزمون 

و روانشناسی حاضر به همکاری با محقق شدند و آزمون را از جهت انطباق با محتوا و 
 موردبررسینمرات داوران به درستی  کهآنموارد آزمون مورد بررسی قرار دادند. برای 

زمان استفاده شد. در  گیرینمونهو ثبت  ایفاصلهثبت  هایروشقرار بگیرد از روش پایایی 
و  هاتوافقتعداد  درنهایتو  پردازندمیتلف به بررسی رفتار واحدی این روش چند داور مخ

پایایی نظراتشان خواهد بود.  دهندهنشاندر مورد سؤاالت پژوهش  هاآن هایتوافقعدم 
گرفته  نظر در 7. تعداد توافق بین داوران 9بود و باالترین نمره  7نمره  ترینپایین ازآنجاکه

در نظر گرفته شد. نتایج این روش نشان داد که بین نظرات عدم توافق  عنوانبه 2شد و 
 گیرینتیجهتوان پایایی وجود دارد. بر این اساس می 77/0داوران در مورد سؤاالت آزمون 

 کرد که آزمون دارای روایی محتوایی است.

 نمرات داوران جهت بررسی روایی محتوایی آزمون تفکر انتقادی .4 جدول
 مقیاس صفر تا دهنظر داوران در  رشته
 7 1 داور
 9 2 داور
 8 3 داور
 8 4 داور
 8 5 داور

 
به  53/0ساخته ضریب همبستگی بین دو آزمون تفکر انتقادی کالیفرنیا و آزمون محقق

معنادار است. شریفی ( >p 01/0)سطح آماری در  ازنظرآمد. این میزان همبستگی  دست
در عمل " که داردمیروایی مالکی ابراز  ( در مورد مقدار ضریب همبستگی در1390)

 30/0باالتر باشد، بنابراین ضرایب بین  60/0ممکن است ضریب روایی آزمونی از  ندرتبه
 بینیپیشگفت که احتمال  توانمیبنابراین  ؛"روندمیضرایب نسبتاً باالیی به شمار  40/0تا 

تصادفی این مالک  بینیپیشتر از ساخته بیشمیزان تفکر انتقادی دانشجویان با آزمون محقق
 است.
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در ابتدای بررسی آزمون از تحلیل عاملی اکتشافی جهت برآورد کفایت نمونه و روایی 
آزمون، جهت بررسی روایی افتراقی و  هایمؤلفهپس از به دست آمدن  سازه استفاده شد.

تقادی باال و پایین بین افرادی که دارای تفکر ان تواندمیپاسخ به این سؤال که آیا آزمون 
هستند تفاوت ایجاد کند یا خیر؟ از آزمون تجزیه تابع تشخیص استفاده شد. قبل از انجام 

 نیبشیپدر پنج متغیر  هاگروهبرای بررسی معناداری تفاوت  tتحلیل تشخیصی پنج آزمون 
برای  ینبپیش، انحراف معیارها و سطوح معناداری پنج متغیر هامیانگین انجام شد. در جدول

دو گروه نشان داده است. نتایج این تحلیل نشان داد که از پنج متغیر تنها متغیر توضیحات 
 معنادار نیست. گیریتصمیمپیشرفته و مبنای 

 برای دو گروه بینپیش، انحراف معیارها و سطوح معناداری پنج متغیر هامیانگین .5 جدول

 بینپیشمتغیرهای 
 دانشجویان دارای تفکر انتقادی پائین ادی باالدانشجویان دارای تفکر انتق

P 
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 001/0 53/1 94/4 29/1 08/6 توضیح مقدماتی

 27/0 74/0 84/0 72/0 65/0 گیریتصمیممبنای 

 001/0 28/3 12/13 75/2 14/15 استنباط

 66/0 95/0 33/1 91/0 42/1 توضیحات پیشرفته

 033/0 63/2 43/9 28/2 68/10 رض یکپارچگیف

توضیح مقدماتی،  بینپیشبا استفاده از پنج متغیر  1یک تجزیه تابع تشخیص مستقیم
آیا  اینکه، استنباط، توضیحات پیشرفته و فرض یکپارچگی برای تعیین گیریتصمیممبنای 

دانشجویان  عنوانبهدر این متغیرها  نمراتشانیک گروه از دانشجویان را برحسب  توانمی
دارای تفکر انتقادی باال از دانشجویان دارای تفکر انتقادی پایین تشخیص داد انجام شد. در 
این تحلیل به جهت وجود دو گروه یک تابع تشخیص محاسبه شد که کل واریانس را 

 بودمعنادار  75/0کرد. الندای ویلکز برای این تابع با مقدار تبیین می
(0/01p<,86/19=)در تمایز  بینپیشنشان از توان معنادار این دسته از متغیرهای  که ؛

 هایهمبستگیبین دو گروه از دانشجویان است. تابع تشخیص به دست آمده بر حسب 
 6در جدول  استانداردشدهبا تابع تشخیص  هابینپیشهرکدام از  2ترکیبی گروهیدرون

 نشان داده شده است.

                                      
1. Direct discriminant function analysis 

2. pooled within-groups correlations 
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 استانداردشدهتابع تشخیص  و هابینپیشترکیبی بین  گروهیدرون هایبستگیهم .6جدول 
 همبستگی بینپیشمتغیرهای 

 701/0 توضیح مقدماتی

 691/0 استنباط
 444/0 فرض یکپارچگی

 226/0 گیریتصمیممبنای 
 089/0 توضیحات پیشرفته

متغیرهای هرکدام از  هایوزن اساس برمشخص است  6که در جدول  گونههمان
مشاهده کرد که توضیح مقدماتی با مقدار همبستگی  توانمیبا تابع به دست آمده  بینپیش

با  استنباطبا تابع دارای باالترین توان تمایز دو گروه از هم برخوردار است. در ادامه  70/0
تابع اول است. در انتهای  بینپیشهمبستگی دارای باالترین توان تمایز بعد از  69/0مقدار 

 tو توضیحات پیشرفته قرار دارد که این متغیرها در آزمون  گیریتصمیممتغیرهای مبنای 
 نیز در بین دو گروه تفاوت معناداری نداشتند.

دانشجویان در نمرات تفکر انتقادی باال و پائین بر اساس تابع تشخیص  بندیطبقهنتایج  .7 جدول
 شدهمحاسبه

 دانشجویان بندیگروه
 شدهبینیپیش بندیگروه

 کل
 گروه باال گروه پائین

وه
گر

ی
ند

ب
 

لی
اص

 

 
 تعداد

 39 11 28 افراد گروه پائین
 35 25 10 افراد گروه باال

 
 درصد

 39 2/28 8/71 افراد گروه پائین
 35 4/71 6/28 افراد گروه باال

پائین بر  تفکر انتقادی باال و هایگروهدانشجویان در  بندیطبقهنتایج  7در جدول 
از موارد  درصد 72دهد که ارائه شده است. نتایج نشان می شدهمحاسبهاساس تابع تشخیص 

دهد که آزمون تفکر انتقادی اند. این نتیجه نشان میشده اندشدهبندیطبقهصحیح  طوربه
 د.صحیح افراد را بر اساس آزمون تفکر انتقادی کالیفرنیا دار بندیطبقهساخته توانایی محقق

 ساخته تفکر انتقادی چگونه است؟هنجار آزمون محقق
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محاسبه شده  tو نمره  zبر مبنای نمره  هانرمبرای هنجاریابی نمرات خام آزمون حاضر، 
به  74/5و انحراف معیار آن  29/30 آزمونآمده میانگین  به دستهای است. با توجه به داده

 آمد. دست

 کر انتقادیتوزیع نرمال نمرات آزمون تف .8جدول 
 رتبه درصدی Tنمره  Zنمره  تراکمی% فراوانی تراکمی فراوانی% فراوانی نمره
16 2 4 2 4 84/2- 62/21 002/0 
17 1 2 3 6 66/2- 36/23 005/0 
18 4 8 7 4/1 49/2- 10/25 01/0 
19 7 4/1 14 8/2 32/2- 85/26 021/0 
20 11 2/2 25 5 14/2- 59/28 039/0 
21 14 8/2 39 8/7 97/1- 33/30 064/0 
22 12 4/2 51 2/10 79/1- 07/32 09/0 
23 11 2/2 62 4/12 62/1- 82/33 3/11 
24 24 8/4 86 2/17 44/1- 56/35 4/14 
25 22 4/4 108 6/21 27/1- 30/37 4/19 
26 27 4/5 135 27 10/1- 04/39 3/24 
27 34 8/6 169 8/33 92/0- 78/40 4/30 
28 20 4 189 8/37 75/0- 53/42 8/35 
29 28 6/5 217 4/43 57/0- 27/44 6/40 
30 31 2/6 248 6/49 40/0- 01/46 5/46 
31 33 6/6 281 2/56 22/0- 75/47 9/52 
32 26 2/5 307 4/61 05/0- 49/49 8/58 
33 22 4/4 329 8/65 12/0 24/51 6/63 
34 53 6/10 382 4/76 30/0 98/52 1/71 
35 31 2/6 413 6/82 47/0 72/54 5/79 
36 22 4/4 435 87 65/0 46/56 8/84 
37 18 6/3 453 6/90 82/0 21/58 8/88 
38 13 6/2 456 2/93 99/0 95/59 9/91 
39 10 2 476 2/95 17/1 69/61 2/92 
40 6 2/1 482 4/96 34/1 43/63 8/95 
41 7 4/1 489 8/97 52/1 17/65 1/97 
42 4 8/0 493 6/98 69/1 92/66 2/98 
43 3 6/0 496 2/99 87/1 66/68 9/98 
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44 2 4/0 498 6/99 04/2 40/70 4/99 
45 1 2/0 499 8/99 21/2 14/72 7/99 
47 1 2/0 500 100 56/2 63/75 9/99 

ساخته رابطه دموگرافیک و نمرات پرسشنامه تفکر انتقادی محقق هایویژگیآیا بین 
 وجود دارد؟

وجود  01/0ن تفکر انتقادی و سن رابطه معناداری در سطح که بی دهدمینشان  نتایج
توان گفت که با افزایش سن میزان تفکر می روازایندارد. این رابطه مثبت و مستقیم است. 

دهد که بین مردان و زنان تفاوت شود. نتایج آزمون نشان میانتقادی در افراد بیشتر می
رابطه بین تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی نشان تفکر انتقادی وجود ندارد.  ازنظرمعناداری 

توان می 05/0دهد که با توجه به پایین بودن همبستگی و عدم معناداری آن در سطح می
شاخص پیشرفت تحصیلی و نمرات تفکر  عنوانبهبیان کرد که در پژوهش حاضر بین معدل 

 انتقادی رابطه معناداری پیدا نشد.

 گیریبحث و نتیجه
های تعلیم و تربیت، ر کشورهای پیشرفته، پرورش تفکر انتقادی، یکی از هدفامروزه د

و یک توانمندی ویژه در  است. تفکر انتقادی نیرویی پیش برنده در آموزش کارآمد
توان در یک زندگی شخصی و اجتماعی فرد است. با توجه به تعاریف تفکر انتقادی می

چه  اینکه یدربارهدل و اندیشمندانه است بندی گفت که تفکر انتقادی، تفکری مستجمع
(. با توجه به اهمیت و 2002انیس، ) دهیمچیزی را باور داشته باشیم و چه کنشی انجام 

ی ی جهانی به اندیشیدن بر پایهضرورت گسترش مهارت تفکر انتقادی و نیازهای جامعه
ی روا و پایا برای های علمی، در این پژوهش کوشش گردید تا آزموناصول منطقی و یافته

سنجش توانایی تفکر انتقادی، ساخته و هنجاریابی شود تا بتوان آن را جایگزین 
اند. نتایج های متفاوت ساخته شدههایی کرد که در کشورهای دیگر، با فرهنگآزمون
برای اعتبارسنجی )سنجش اعتبار و روایی( این مقیاس،  موردنیازسنجی های روانآزمون

نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی بودند که با  500ی پژوهش، ه شد. نمونهبررسی و ارائ
ی ی پژوهش، دربرگیرندهدانشکده انتخاب شدند. نمونه 7ای از گیری خوشهروش نمونه

 18کننده در پژوهش، بین ی سنی دانشجویان شرکتنفر زن بود. دامنه 227نفر مرد و  223
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ی مقاطع تحصیلی )کاردانی تا دکترا( در پژوهش ز همهسال بود. همچنین افرادی ا 34تا 
 شرکت داشتند.

ی نظریه ی کالسیک ودر پژوهش حاضر، برازندگی آزمون، از هر دو دیدگاه نظریه
پاسخ، بررسی شد. در بررسی آزمون از پارامترهای سؤال و پارامترهای آزمودنی،  -سؤال

ی جداسازی که بیشتر سؤاالت، از عهدهاستفاده شد. نتایج ضریب تمیز سؤاالت نشان داد 
دهی دو گروه به این سؤاالت، تفاوت اند در پاسخدو گروه قوی و ضعیف برآمده و توانسته

ریچاردسون،  -های آماری مختلف )کودربگذارند. اعتبار و روایی پرسشنامه، با آزمون
ص( تأیید شد. تابع ی تابع تشخبازآزمایی، آلفای کرونباخ، تحلیل عاملی اکتشافی، تجزیه

ی توانایی دهندگی این آزمون، در فاصلهآگاهی آزمون نشان داد که بیشترین میزان آگاهی
ی ، این آزمون برای افرادی که درون این بازهدیگرعبارتبهقرار گرفته است.  -1+ تا 1

، بر رفتههمتواند داشته باشد. رویتر است و کارآیی بیشتری میتوانایی هستند، مناسب
توان نتیجه گرفت که آزمون تفکر ها و پارامترهای آزمودنی و سؤال، میاساس این شاخص

های این گیری تفکر انتقادی را دارد. از محدودیتساخته، توانایی اندازهانتقادی محقق
که موجب خستگی برخی از  به شمار باالی سؤاالت پرسشنامه توانمیپژوهش، 

ه کرد. در این پژوهش، برای بررسی روایی مالکی تنها از شد، اشاردهندگان میپاسخ
پرسشنامه کالیفرنیا استفاده شد. همچنین در این پژوهش، مدل دو پارامتری برای بررسی 

های پیشنهادی انیس ساخته کار رفت. این پرسشنامه بر اساس مؤلفهپارامترهای آزمون به
بله و خیر ساخته  صورتبه. سؤاالت پرسشنامه بگیرد برها را درشد، اما نتوانست تمام مؤلفه

 عنوانبهدهندگان که به نظر برخی پاسخ هایی استشدند. این پرسشنامه دارای پرسش
دهندگان کامالً گویا پاسخ ازنظرهای این آزمون های ارزشی شناسایی شدند. پرسشپرسش

وجود دارد. با توجه به بود. برای هر پاسخ درست در پرسشنامه، مبنای منطقی  فهمقابلو 
شود که از مدل سه پارامتری برای پژوهش به دیگر پژوهشگران پیشنهاد می هاییافته

شود برای سنجش تر عامل حدس در آزمون استفاده شود. همچنین پیشنهاد میبررسی دقیق
 که با توجه به فرهنگ بومی ساخته شده ساختهتفکر انتقادی دانشجویان، از پرسشنامه محقق

 است، استفاده شود.
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