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  چكيده
 در نقادانه تفكر به گرايش مقياس تأييدي عاملي تحليل هدف با حاضر پژوهش
 دختر آموزان دانش ميان از ،منظور اين براي .است شده انجام ايراني آموزان دانش
 دسترس در گيري نمونه صورت به دختر آموز دانش 400 اردبيل شهر متوسطة مقطع

 تفكر به گرايش مقياس .دادند پاسخ نقادانه تفكر به گرايش مقياس به و شدند انتخاب
 .است كرده ارائه )2013( ساسو را تأييدي و اكتشافي عاملي تحليل رويكرد با نقادانه

 كه داد نشان تأييدي عاملي تحليل روش به ها داده تحليل نتايج نيز حاضر مطالعة در
 و نقادانه گشودگي عامل دو از اصلي فرم همانند نقادانه تفكر به گرايش  مقياس

 آلفاي اساس بر اعتبارسنجي از حاصل نتايج و است شده تشكيل تأملي شكاكيت
  حاصل چنين مطالعه اين نتايج از .است قبول قابل كه آمد دست به 71/0 نيز كرونباخ

 نقادانه تفكر به گرايش سنجش براي روا و اعتماد قابل ابزاري مقياس اين كه شود مي
  .است پايين سنآموزان با  دانش در

 .آموزان دانش روايي، اعتبار، تأييدي، عاملي تحليل ،نقادانه تفكر به گرايش مقياس :ها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
 ،دارد متفكر و متمدن انسان پيدايش قدمت به قدمتي گرچه )critical thinking( نقادانه تفكر

 تياهم ليدال از يكي .بود نشده جدي و وسيع توجه آن به علمي متون در بيستم قرن تا
 يبرا نقادانه تفكر يدارا و طيشرا واجد شهروندان به ازين كه است نيا نقادانه تفكر

 حركت يجهان عيسر راتييتغ با گام هم ديبا مردم و است يضرور جامعه در فعال مشاركت
 ،ياسيس ،ياقتصاد هاي گيري  ميتصم در افراد است الزم كه است نيا ديگر ليدل .كنند
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  31/3/1394 :پذيرش تاريخ، 6/2/1394 :دريافت تاريخ
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 ،و دنكن دخالت دارد ها آن يآت يزندگ در ياحتمال هاياثر كه يپرورش و يآموزش ،يبهداشت
 ديبا ما چه آن رينظ ،يآموزش يها يريگ ميتصم در يمهم اريبس نقش نقادانه تفكر ،تينها در

 كنند مي بيان پاول و الدر .)Ozen, 2013( كند مي يباز ،ميده آموزش چگونه و ميده آموزش
 به تفكر ،كل در ،و ارزيابي نقد، تحليل، قدرت خود تخصصي ةحوز در بايد يادگيرندگان كه

 و كنند يپرداز نظريه نند،ك طرح را جديد مسائل بتوانند تا بياموزند را نقادانه صورت
  ).Elder and Paul, 2002( كنند توليد جديد هاي انديشه
 شناسي روان معروف پرداز نظريه به توان مي جديد عصر در نقادانه تفكر مفسران جمله از

 كـارل  ماننـد  اجتمـاعي  ـ اقتصادي فيلسوفان ،)Wolfgang Kohler( كهلر ولفگانگ گشتالت
 Jürgen( هابرمـاس  يـورگن  ،)Immanuel Kant( كانـت  ايمانوئـل  ،)Karl Marx( مـاركس 

Habermas(، هگل شيدريرف )Friedrich Hegel(، هوركهايمر مكس )Max Horkheimer(، 
 و )Paulo Freire( فريـره  پـائولو  تربيتـي  انديشـمند  ،)Theodor Adorno( آدورنـو  تئـودور 

 كـرد  اشاره )John Dewey( ديويي جان يعني متحده ايالت در نقادانه تفكر مشهور گذار بنيان
)Rasmussen, 1996 Ricketts, 2003;(.  

 به رود مي انتظار كه موثق اطالعاتي و مدارك به مستند و مستدل است تفكري نقادانه تفكر
 و پيچيده مسائل تفسير و ارزيابي براي را مناسب استانداردهايي و شود منجر صحيح قضاوتي
 يا كار انجام خصوص در گيري تصميم يا گيري نتيجه به يابي دست منظور به برانگيز، بحث
 مثابة به تفكر پرورش و نقادانه انديشة ).1389 فرد، مكتبي( كند عرضه ،اي عقيده به باور

 توجه جلب روزافزون طور به ،بيستم قرن ابتداي در ديويي آثار انتشار از بعد تربيت، هدف
 شكل )Critical Thinking Movement( »نقادانه تفكر نهضت« عنوان با جنبشي كه اين تا كرد

 هر حق كردن فكر كه اين اول :كرد آغاز را خود كار اساسي فرض دو با جنبش اين .گرفت
 و كنند فكر درس كالس در و مدرسه محيط در دارند حق كودكان بنابراين و است انسان

 خردمندانة هاي حدس آن در و است عقالني آزمايشگاه درس كالس ،كه اين دوم بينديشند؛
 به گرايش ).1381 جهاني،( كند مي رشد آنان عقل طريق، اين از ،و شود مي آزمايش كودكان
 بلوغ ،)innovativeness( نوآوري شامل و است دروني اي انگيزه اساس بر نقادانه تفكر

 در ).Ricketts, 2003( است )engagement( ذهني درگيري و )cognitive maturity( شناختي
 و گيرد نمي شكل تفكر نوع اين ،)عاطفي بعد( نقادانه تفكر به مثبت گرايش بدون ،حقيقت

 از حياتي بخشي نقادانه تفكر به گرايش دليل اينه ب و گيرد مي شكل استاندارد سطح زير يا
 دربارة تحقيق آمده مقاله اين در چه آن ).1391 ،ديگران و محجوبي( است نقادانه تفكر

  .است زمينه اين در گيري اندازه ابزار آمادسازي و ترجمه و نقادانه تفكر به گرايش
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  قيتحق ضرورت. 2
 تفكر و استدالل بر كلي طور به و دارد طوالني اي تاريخچه نقادانه تفكر شناختي حوزة
 ينتر بيش .دارد تأكيد فكري هاي توانايي به وابسته يها مهارت به محصورشده منطقي

 شناختي يها مهارت گيري اندازه براي زيادي ابزارهاي و شده انجام حوزه اين در تحقيقات
 و ها نگرش از اي مجموعه صورت به نقادانه تفكر به گرايش ).Ku, 2009( اند تهياف اختصاص

 پيشين مطالعات كه دهد مي نشان ها بررسي ).Sosu, 2013( است شده تعريف ذهني عادات
 مانده مغفول نقادانه تفكر گرايشي بعد و رنددا تأكيد نقادانه تفكر مهارتي هاي جنبه بر اغلب
 ارتباط به تجربي عةمطال نچندي ،گذشته ةده دو طي ).1389 دهقاني، و مهر پاك( است

 به گرايش ،مثال براي .اند پرداخته مختلف يها حوزه در عملكرد با نقادانه تفكر به گرايش
 ،اي حرفه و شغلي خوب كردلعم عميق، يادگيري ،خوب تحصيلي دعملكر با نقادانه تفكر

 كردن استدالل در شناختي تعصب بر غلبه و نفس به اتكا ،پذيري انعطاف ،پايين اضطراب
 به انپرداز نظريه اكثر كه دهد مي نشان موجود ادبيات بازنگري ).Sosu, 2013( رابطه دارد

 ,Edman, 2009; Ennis( اند كرده اذعان تفكر يها شيگرا براي گيري اندازه ابزار كمبود

2003; Halpern, 2003 cited Sosu, 2013; Norris, 2003; Ku, 2009(. نظر از ،چنين هم 
 تجربي مطالعات آن، به گرايش و نقادانه تفكر به توجه بذل رغم به ،)2011( هالپرن و نيمار

 از بعد ةدور بر ناظر تحقيقات تر بيش و دارد وجود نييپا نيسن و دبيرستان سطوح در اندكي
 به تحصيلي تر پايين سطوح از بايد آموزشي هاي نظام كه است حالي در اين. اند دبيرستان
 و ترجمه ،بنابراين). 1392 گران،يد و مهر پاك از نقل به( كنند توجه نقادانه تفكر گرايش
 براي )critical thinking disposition scale( نقادانه تفكر به گرايش مقياس سازي آماده
  .است اهميت حائز ايراني آموزان دانش
  

 قيتحق سؤاالت و طرح اهداف. 3

 تفكر به گرايش گيري اندازه براي عاملي تحليل رويكرد با نقادانه تفكر به گرايش مقياس
 نقادانه گشودگي گرايشي بعد دو مقياس اين .است كرده ارائه )2013( ساسو را نقادانه

)critical openness( تأملي شكاكيت و )reflective skepticism (دو بعد اصلي در  ، كهرا
 نقادانه يگشودگ بعد .دكن مي ارزيابيند، تفكر يها شيگرا  يبند طبقه وتعريف تفكر نقادانه 

 نيا ةنقادان يابيارز د،يجد يها دهيا رايب فعال و باز يذهن داشتن و يمند عالقه ةدهند نشان
 ةدهند نشان هم تأملي شكاكيت بعد .است كننده قانع شواهد پرتو در تفكر رييتغ و ها دهيا
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 ;Ennis, 2008( هاست آن شواهد از سؤال و گذشته تجارب از يادگيري به يمند عالقه

Fasko, 2003; Perkins et al., 1993; McCarthy et al., 1999; McCarthy et al., 1999; 

Perry, 1970; Profetto-McGrath, 1970 cited Sosu, 2013(. مقياس اين روايي و اعتبار ساسو 
 مناسب انگر پژوهش استفادة براي را آن و دانسته مناسب نقادانه تفكر به گرايش گيري اندازه در را

 تفكر به گرايش مقياس تأييدي عاملي تحليل هدف با نيز حاضر مطالعة .است  كرده گزارش
 مقياس آيا .1 :از ندا عبارت تحقيق سؤاالت ،بنابراين .شد انجام ايراني آموزان دانش در نقادانه

 مقياس آيا .2 است؟ برخوردار كافي روايي از ايراني آموزان دانش در نقادانه تفكر به گرايش
  است؟ برخوردار كافي اعتبار از ايراني آموزان دانش در نقادانه تفكر به شيگرا

  
 قيتحق ةنيشيپ. 4

 بعد .است جديدي موضوع شناختي، بعد مقابل در ،نقادانه تفكر )عاطفي يا( گرايشي بعد
 مواجه ارو و معتبر ابزار و نامه پرسش كمبود با شناختي بعد برخالف نقادانه تفكر گرايشي
 بر تر بيش تأكيد نقادانه تفكر گيري اندازه در دهد مي نشان مطالعات .)Sosu, 2013( است
 ;Ennis, 2003( است شده توجهتر  كم نقادانه تفكر گرايشي ابعاد به و است شناختي ابعاد

Halpern, 2003 cited Sosu, 2013; Norris, 2003; Ku, 2009(. كو راستا، اين در )2009 (
 است مناسب ابزار فقدان نقادانه تفكر يها شيگرا در پژوهش موانع از يكي دارد مي اذعان

 گرايشي بعد سنجش براي اختصاصي هاي ابزار از ،حاضر حال در). 1392 گران،يد و مهر پاك(
 و )CCTDI( )Facione and Facione, 1992( كالفرنيا ةنقادان تفكر به گرايش مقياس توان مي
 نام را )Ricketts, 2003 ؛1392 ،ديگران و مهر پاك( ريكتس ةنقادان تفكر مقياس چنين هم
 خالي ها مقياس اين ،شود مي استفاده اي گسترده طور به گفته پيش هاي مقياس از اگرچه .برد
 شناخت براي نياز مقياس به توان مي ديگر ابزارهاي از ).,Sosu 2013( نيستد اشكال از
)need for cognition scale) (Cacioppo et al., 1997( شخصيت عاملي پنج مقياس و NEO 
)Costa and McCrae, 1992( يها شيگرا گيري اندازه براي نيز ها مقياس اين كه كرد اشاره 

 ;Ennis, 2008( دارند اندكي توصيفي قدرت حوزه اين در و اند هنشد ساخته تفكر

Halpern, 1998 2013; Sosu,.( يها  بندي طبقه ،نقادانه تفكر به گرايش گيري اندازه براي 
 .Facione et al. 1995; Perkins et al( است شده ارائه تفكر مهم يها شيگرا براي متعددي

1993; Sosu, 2013(. مريكاا ةفلسف انجمن را تفكر هاي گرايش از مند نظام  بندي طبقه اولين 
)APA( فاسيونه و فاسيونه .داد انجام دلفي مطالعة روش با 1987 سال در )19 ابعاد )1992 

 پركينز .كردند نهاد پيش اكتشافي عاملي تحليل رويكرد با را نقادانه تفكر به گرايش ةگان
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 كدام هر نيز هالپرن و انيس ،هالونن و كردند مطرح را بعدي سه مدل )1993( ديگران و
 ،1 جدول ←( );Halonen, 1995 Ennis, 1996; Halpern, 1998( دارند ييها  بندي طبقه
 ).,Sosu 2013 از نقل به

  ),Sosu 2013( تفكر يها شيگرا از ها  يبند طبقه نيتر مهم. 1 جدول
  ها نمونه شيگراتعداد سال  سندهينو

 گزارش
 دلفي

)APA(  

1990  19  

 نفس؛ به اعتماد؛نقادانه تفكر از استفاده درهوشياريباال؛آگاهيي؛كاوكنج
 برابـر  در پـذيري  انعطـاف  آوردن؛ دليـل  در فـردي  هـاي  توانايي به اعتماد
 صداقت طرافانه؛ بي استدالل ديگران؛ هاينظر درك متفكرانه؛ هاينهاد پيش
 در نظـر  تجديـد  احتمـاالت؛  دربارة قضاوت خود؛ تعصبات با مواجهه در

 پيچيده؛ كردن كار نگراني؛ بيان در وضوح تغييرات؛ با مواجهه هنگام عقايد
 انتخاب در بودن معقول مربوطه؛ اطالعات يوجو جست در تالش و سعي

 برابـر  در پايداري نگراني؛ آمدن پيش در تمكز عطف معيارها؛ از استفاده و
  .دقت مشكالت؛

 و فاسيونه
  فاسيونه

1992  7  
 اعتماد جويي؛ حقيقت منطقي؛ ارزيابي مندي؛نظامي؛فكرروشني؛كاوكنج
  .بلوغ ؛نقادانه تفكر يوجو جست در نفس به

 پركينز،
 و جي

  تاشمن
1993  7  

 و روشـن  ذهنـي داراي فكـري؛  يكـاو  كـنجحفـظمـاجراجو؛وگسترده
 ارزيـابي؛  در دقـت  ؛يژاسـترات  و ريـزي  برنامـه  از سرشـار  گر؛وجو جست
  .فراشناخت داليل؛ ارزيابي

  5  1995  هالونن
 از دانـي  قـدر  ابهام؛ برابر در باال تحمل داشتن؛ترديدوشكگري؛آزمايش
  .اخالقي مواضع گرفتن نظر در فردي؛ هاي تفاوت

  12  1996  انيس

 كـه  زمـاني  موقعيـت  يك تأييد آن؛ در بودنآزادومتناوبيوجوجست
 ديگران؛ منطقي هاي ديدگاه ادراك باال؛ آگاهي دارد؛ آن انجام براي توجيهي

 سـؤال؛  و نتيجـه  حفـظ  و تعيـين  بـر  تمركـز  معـاني؛  روشـن  حدود فهم
 اعتقادات به آگاهي و ملأت كلي؛ وضعيت ةمحاسب دليل؛ ةارائ و وجو جست
 دربـارة  موجه دليل ةاقام ديگران؛ داليل و نظر دريافت و دادن گوش خود؛
  .ديگران آرامش براي نگرانيديگران؛احساسودركسطح

  5  1998  هالپرن

 از اسـتفاده  كارهـا؛  آن در مانـدن  بـه  تمايـل وپيچيدهكارهايدرشركت
 و پـذيري  انعطاف آني؛ انگيزشي يها فعاليت سركوب و متناوب هاي برنامه
 هاي تالش در غيرمولد هاي استراتژي گذاشتن كنار به تمايل ي؛فكر روشن
 را افكارشان بتوانند كه طوري به اجتماعي وضعيت از آگاهي خود؛ صحيح

  .كنند تبديل تيياعمل كارهاي به
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  تحقيق روش. 5
 به كه است روشي تأييدي يعامل تحليل .است عاملي تحليل نوع از پژوهش اين روش
 اي مجموعه بين روابط زيربنايي هاي عامل تعداد به توجه با ها فرضيه آزمون و پارامتر برآورد

 عاملي ساختار يك با ها داده هماهنگي ميزان محقق ،روش اين در .پردازد مي متغيرها از
 عاملي ساختار يك براي تأييدي توان  مي روش اين با ،بنابراين .كند مي مشخص را معين

 مجموعة با تحقيق يها داده برازش تأييدي يعامل تحليل روش در .آورد دست به مفروض
 يها داده يا نظريه اساس بر ابتدا بايد ،ترتيب اين به .شود مي سنجيده فرضي هاي عامل

 داد نهاد پيش دندار يتر بيش برازش ها داده با شود مي فرض كه را رقيب مدل چندين موجود
 كرد انتخاب ها داده براي را مدل بهترين برازش، نيكويي هاي شاخص به توجه با ،سپس و
  ).1380 هومن،(

  
  پژوهش ابزار 1  .5

 و نقادانه گشودگي گرايشي بعد دو كه است گويه 11 داراي نقادانه تفكر به گرايش مقياس
 از اي گزينه پنج ليكرت طيف در مقياس اين گذاري نمره .دكن مي ارزيابي را تأملي شكاكيت

 گويه 11 اين از شده كسب نمرات .شود مي بندي درجه )5( موافقم كامالً تا )1( مخالفم كامالً
 امتياز 55 تا 11 از طيفي با فرد يك براي كلي گرايشي امتياز يك دتوان مي خالصه طور به

 بين امتياز و متوسط گرايش 45 تا 35 بين امتياز ضعيف، گرايش 34 تا 11 بين امتياز .باشد
 نمرات بررسي ديگر گذاري نمره روش .دهد مي نشان را باال گرايش 55 تا 45
 نمرات كه است 35 تا 7 از نقادانه گشودگي مقياس خرده براي كلي نمرة .ستها مقياسزير
 طيف با تأملي شكاكيت مقياس خرده .ستباال 35 تا 29 و متوسط 28 تا 22 كم، 21 تا 7 بين
  ).,Sosu 2013( ستباال 20 تا 17 و متوسط 16 تا 13 كم، 12 تا 4 بين نمرات و 20تا 4 بين

  
 نظري مالحظات. 6

 هايي كشمكش نقادانه تفكر واژة تعريف در هنوز نقادانه تفكر به زياد هاي توجه رغم به
 خاص ادراكي يها مهارت از فراتر را نقادانه تفكر )1964( رگالس و واتسون .دارد وجود

 به ها مهارت و ،ها دانش ،ها نگرش از تركيبي نقادانه تفكر ها آن اعتقاد به .گيرند مي نظر در
  :است زير شرح
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 وجود به نياز و ،پذيرش ابعاد، شناخت توانايي شامل كه گريوجو جست يها نگرش )الف
  است؛ شده ارائه واقعيت عنوان به كه است يزيچ  آن از حمايت براي ها استدالل و مدارك
  ها؛ پذيري تعميم ضرورت و ،ها انتزاع صحيح، هاي استنباط ماهيت دربارة دانش وجود )ب
 بست كار به را ذكرشده هاي دانش و ها نگرش ها آن كمك به بتوان كه ييها مهارت )ج

)Simpson, 2002.(  
 متفكر يك .است شناختي يها مهارت از نوعي خود، خودي به ،نقادانه تفكر يها مهارت

 به يدئالا منتقد متفكر عنوان اطالق بلكه ،باشد مهارت اين واجد بايد تنها نه لئاايد منتقد
 خاص مشكالت و ،سؤاالت مسائل، زندگي، به او كلي رويكرد گرفتن نظر در بدون وي

  ).1391 ،ديگران و محجوبي( است غيرممكن
 :است كرده تعريف صورت بدين را نقادانه تفكر خود گزارش در )1990( دلفي انجمن

 ارزيابي، تحليل، تفسير، به منجر كه است خودتنظيمي و مند هدف قضاوت نقادانه تفكر
 آن در كه ،اي زمينه يها بررسي يا شناسي روش مفهومي، مدارك توضيح چنين هم و استنتاج
 انساني پديدة و ضروري اكتشافي ابزار نوعي نقادانه تفكر .شود مي دارد، پايه نقش قضاوت
برخورداري از  )2003( فاسيونه ).1391 ،ديگران و رامبد( است گر اصالح خود و فراگير
 و كارها در شدن درگير براي الزم هاي مهارت و ميلبه مثابة داشتن  را نقادانه تفكر

 و اعمال دربارة گيري تصميم خصوص در ترديد و شك از ديدي با ذهني هاي فعاليت
 تعريف امور همة در شك را نقادانه تفكر ليپمن .)Sosu 2013 ,( است كرده تعريف باورها
 دربارة است عقالني گيري تصميم نقادانه تفكر ،نوريز نظر از .)Lipman, 2003( است كرده
 پيك مك .)Norris, 2003( كرد باور نبايد را چيزي چه و كرد باور بايد را چيزي چه كه اين

 با امور در فعاالنه شدن درگير مهارت و ميلداشتن  مثابة به را نقادانه تفكر برخورداري از
 را نقادانه تفكر انيس رابرت .)McPeck, 1981: 8( است كرده تعريف ترديد و شك از تأملي

 چه آن خصوص در ما گيري تصميم بر كه كند مي تعريف منطقي و مستدل تفكري
 پاول ريچارد .)Ennis, 1987( است متمركز باشيم داشته باور يا دهيم انجام خواهيم مي

 بهتر را خود تفكر تا انديشيم مي وقتي تفكر، دربارة انديشيدن هنر را نقادانه تفكر )1992(
 از نقل به( كند مي تعريف كنيم، بيان ترپذير توجيه و تر درست ،تر روشن را آن يعني كنيم،
 آن موجب به كه است يفرايند نقادانه تفكر ،آندولين نظر از ).1385 پور، حبيبي و ملكي
 طور به و كنيم مي ارزيابي دنكن مي فراهم را اطالعات آن كه را منابعي و اطالعات ،نظرها

 منابع ،سازيم مي مرتبط ديگر اطالعات و عقايد با ،بخشيم مي نظم را ها آن منطقي و منسجم
  .)Andolina, 2001( كنيم مي ارزيابي را ها آن ضمني مفاهيم براي و گيريم مي نظر در را ديگر
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  به تفكر نقادانه يشگرا بعدتفكر نقادانه شامل دو  دهد مي نشان مطالعات
 )critical thinking disposition( تفكر نقادانه  يها و مهارت)critical thinking skills( است 
)Facione et al. 1995; Fasko, 2003; Ku, 2009; Lawrence et al., 2009 cited Sosu, 2013.( 

 معتقدند اول گروه: كرد تقسيم دسته دو به توان مي خصوص اين در را نظران صاحب ديدگاه
 است نياز تر بيش چه آن آموزشي فرايند در و نيست ذهني هاي مهارت داراي نقادانه تفكر كه

 از بيش گرايشي يا عاطفي بعد به گروه اين در. مهارت كسب نه است، فرد خود در تغيير
 تفكر در متمايز هاي مهارت به دوم گروه شود؛ مي داده اهميت نقادانه تفكر شناختي بعد

 سازي شفاف و تعريف مهارت: دانند مي مهارت سه از متشكل را آن و دارند اعتقاد نقادانه
 استخراج و مسئله حل مهارت مسئله، به مربوط اطالعات دربارة قضاوت مهارت مسئله،
 احتمالي نتايج بيني پيش و شده آوري جمع اطالعات كفايت تشخيص شامل خود كه نتايج
تفكر نقادانه بر  يها مهارت ةجنب). 1386 نژاد، مهري از نقل به 2002 كوك، وود( است
 يدارپا يزةتفكر و انگ ينگرش يبه تفكر نقادانه بر اجزا يشگرا ةو جنب يشناخت يها برد راه

  . دارد يدحل مسائل تأك يبرا يدرون
 ،)analysing(عمليات شناختي سطح باال مانند تحليل  شاملتفكر نقادانه  يها رتمها
 ،)generalizing( ، تعميم)evaluating(يابي  ، ارزش)explaining( بيين، ت)interpreting(تفسير 

 ، مقايسه)applying(، كاربرد )illustrating( كردن روشن، )abstracting(خالصه كردن 
)comparing ( هاي منطقي  بازشناسي سفسطهو)logical fallacies (است )Gabennesch, 2006(. 

مفروضات، استنتاج  يبازشناس استنباط كردن، يها ييشامل توانا يديكل يشناخت يها مهارت
 يونهو فاس يونهفاس چنين، هم. )Sosu 2013 ,(است  يابي و ارزش يلو تحل يهتجز ير،تفس ياسي،ق
 يابي، ارزش يل،تحل ير،شامل تفس راتفكر نقادانه  يشناخت ياصل يها مهارت) 1992(

 ياستنباط يها مهارت چون هم شناختي هاي مهارت. دانند مي يميخودتنظ و يحتوض ،استنباط
 و يجها و استخراج نتا  نشينجا خصوصدر  يزن شواهد، گمانه يوجو برا جست شامل

 و است ياضياتدر ر ياستدالل منطق مانند ياسياستدالل ق. است مفروضات بازشناسي
مربوط به  يقبا حقا يارويياز بحث به دنبال رو يريگ يجهنت شامل يياستدالل استقرا

 يگر جمالت، روشن يي، رمزگشا يبند طبقه شامل يريتفس يها مهارت. هاست  فرض يشپ
 شامل نيز يابي ارزش يها مهارت و است تحليل و تجزيه و ها يدها يلو تحل يمعنا، بررس

 استاستدالل  ةها و ارائ يهرو يهتوج يج،نتا يان، بها بحث يابي ادعاها، ارزش يابي ارزش
)Facione and Facione, 1990; American Philosophical Association, 1990; Halpern, 

1998; Watson and Glaser, 1980; Sosu, 2013(.  
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 ها داده پردازش و وريآگرد چگونگي. 7

 ةشد ترجمه فرم سپس و كردند ترجمه را مقياس انگليسي فرم ديگر اساتيد و محقق ابتدا
 اصالحات و شد برگردانده انگليسي به )back translation( معكوس ةترجم روش با  مقياس
 اجرا حين و دش اجرا آموزان دانش از نفري 30 ةنمون روي  مقياس ،ادامه در .آمد عمل هب الزم
 مبهم سؤاالت تعيين از پس .كنند مشخص را مبهم سؤاالت تا شد خواسته ها كننده شركت از
 اصالحات و كرد تغيير سؤاالت از بعضي ،ها ابهام نكرد برطرف منظور به ،آموزان دانش نظر از

 علوم انگليسي، زبان فلسفه، هاي رشته در متخصص چندين نظر با ،چنين هم .شد انجام الزم
 اين .شود تأييد و تهيه نهايي نسخة تا شد اصالح و بازنگري مقياس شناسي، روان و تربيتي
  .شد  مقياس سازي بومي راستاي در سؤاالت بعضي ةترجم در جزئي تغيير موجب كار

 

 گيري نمونه. 8

 در دانشـگاهي  پـيش  و متوسـطه  مقطـع  دختر آموزان دانش همة را مطالعه اين آماري جامعة
 در .دنـ ده مـي  تشـكيل  1393- 1392 تحصـيلي  سـال  در اردبيـل  شهر يدولت يها رستانيدب

 صورت به دانشگاهي پيش و دبيرستان سوم مقاطع از دختر آموز دانش 400 ،حاضر پژوهش
  .شدند انتخاب دسترس در گيري نمونه

  كنندگان شركت سن به مربوط اطالعات. 2 جدول
 درصد تعداد سن

16 39 8/9 

17 126 5/31 

18 235 8/58 

    مقطع
  3/41 156 دبيرستانسوم
  8/58 235 دانشگاهيپيش

    رشته
  8/33 135 انساني
  33./8 135 رياضي
  5/32 130 تجربي
  100 400 كل
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 شـده  آورده 2 جدول در تحصيلي رشتة تفكيك به نتايج توصيفي تحليل از حاصل اطالعات
  .بود يتجرب و ،ياضير ي،انسان هاي رشته در و سال 18 تا 16 از كنندگان شركت سني دامنة .است
  

 ها آن ليتحل و ها افتهي ةخالص. 9

  *نقادانه تفكر به شيگرا اسيمق يها مؤلفه نمرات اريمع انحراف و نيانگيم. 3 جدول

 اسيمق
  )n=400( كل رشته

    )n=135( رياضي )n=130(تجربي )n=135(انساني
 14/29) 21/3( 22/29) 29/0( 72/28)29/0( 49/29)24/0( نقادانه گشودگي

19/16)17/0( تأملي شكاكيت  )23/0(34/16  )20/0 (42 /16 )46/2 (49/16 

 63/45) 5( 64/45) 44/0( 06/45)47/0( 20/46)37/0( كل نمرة

   گر انيب پرانتز داخل اعداد و نيانگيم گر انيب پرانتز از خارج اعداد *
  .اند آن يها اسيمق خرده و نقادانه تفكر به شيگرا اسيمق نمرات استاندارد انحراف

 به شيگرا اسيمق كل در نمرات ميانگين مقدار نيتر بيش است، آمده 3 جدول در كه چنان
 علـوم  و كيـ زيف ــ  ياضـ ير ،يانسـان  علوم يها رشته آموزان دانش بيترت به را نقادانه تفكر
  .كردند كسب يتجرب

  نقادانه تفكر به شيگرا اسيمق سؤاالت معيار انحراف و ميانگين. 4 جدول

 ميانگين محتوا
 انحراف
 معيار

 78/0 12/4 . كنم فكرتريكلريتصوةدرباركنميميسعوگوگفتوبحثانيجر در معموالً. 1

 75/0 26/4 .كنمياستفاده مميكارهاانجامدرديجديها دهياغلب از ا. 2

 88/0 06/4 .كنميماستفادهمنبعكيازترشيباطالعاتيوجو جست يبرا. 3

 70/0 45/4 .دميجديهادهيادنبال به اغلب. 4

 04/1 80/3 .كند يم جاديامن  يقطعياز باورهايرا در برخييهاكه چالشكنميمدنبالرايبحث خوب يگاه. 5

 92/0 13/4 .بفهممراگرانيدهاينظربتوانمكهداردتياهم ميبرا. 6

  82/0 35/4 .داشته باشميهيتوجميهاانتخابيموضوع مهم است كه برا نيا. 7
  84/0 03/4 .اموزميبهاآنازبتوانمكهيطوركنم،يميابيارزمجدداًراخودتجارب اغلب. 8
 89/0 91/3 .كنميميبررسقضاوتازقبلرااطالعاتمنبعاعتبار معموالً. 9

 77/0 33/4 .كنميمفكريكاربهاقدامازقبلميتصمكييهاامديپةدربار معموالً. 10

  69/0 40/4  .بخشم بهبود را هاآنتوانميمايآكهبدانمتاكنميمفكرخوداقداماتخصوص در اغلب. 11
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 و 45/4 تـا  80/3 بـين  سـؤاالت  ميـانگين  مقادير ،شود مي مالحظه 4 جدول در كه چنان
  .دارد قرار 04/1 تا 69/0 بين معيار انحراف
 روايي ،نقادانه تفكر به گرايش مقياس )validity( روايي از اطمينان كسب منظور به
 محتوا روايي .است شده بررسي )construct validity( سازه و )content validity( محتوا
 مورد آزمون آيا كه است نكته اين تعيين براي آزمون محتواي منظم بررسي مستلزم اساساً
 ;Anastasia, 1988( گيرد مي بر در را گيري اندازه مورد رفتاري ةحيط از معرفي ةنمون نظر

Anastasia and Urbina, 1997(. با نقادانه تفكر به گرايش مقياس در محتوا روايي 
 بررسي شناسي روان و تربيت و تعليم انگليسي، زبان فلسفه، متخصص 10 از نظرخواهي

 روا ابزاري محتوايي لحاظ به نقادانه تفكر به گرايش مقياس ،مربوط متخصصان نظر از .شد
 .شد داده تشخيص
 دو و نقادانه تفكر به گرايش مقياس ميان بستگي هم نيز نيب شيپ ييروا محاسبة براي

 ترتيب هب كه شد محاسبه تحصيلي ميانگين با تأملي شكاكيت و نقادانه يگشودگ مقياس خرده
 گرايش مقياس با تحصيلي ميانگين بستگي هم .آمد دست به 16/0 و 22/0 ،219/0 با برابر
 بستگي هم اما ،است دار معني 05/0 سطح در نقادانه يگشودگ مقياس خرده و نقادانه تفكر به

  .نيست دار معني تأملي شكاكيت مقياس خرده با تحصيلي ميانگين
 بسـتگي  هـم  ضـريب  محاسـبة  شـيوة  دو به نقادانه تفكر به گرايش مقياس سازة روايي
 )analyse confirmatory factor( تأييـدي  عـاملي  تحليـل  و آن هـاي  مؤلفـه  بـا  نامه پرسش
  .است شده بررسي

  آن هاي مؤلفه و نقادانه تفكر به شيگرا اسيمق انيم يبستگ هم ضرايب. 5 جدول

CTDS 4  3  2  1  آن يها مؤلفه و  

        -   نقادانه تفكر به شيگرا اسيمق .1

     -  **94/0  نقادانه يگشودگ .2

    -  **635/0 **85/0  يتأمل تيشكاك .3

  -   16/0 *22/0 *219/0  يليتحص نيانگيم .4

 *05/0<  P     **01/0< P  

 تفكر به گرايش مقياس بستگي هم ضرايب دهد، مي نشان 5 جدول كه طور همان
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 به 85/0 و 94/0 ترتيب به تأملي شكاكيت و نقادانه يگشودگ مقياس خرده دو با نقادانه
 بستگي هم ضرايب ،ديگر طرف از .نددار  معني P>01/0 سطح در و باال كافي اندازة
 اسيمق بستگي هم ضرايب با مقايسه در كه است 63/0 با برابر ديگر يك با ها مقياس خرده
 ،نظري لحاظ به .دهند مي نشان را يتر كم مقدار ها مقياس خرده با نقادانه تفكر به شيگرا

 بستگي هم هم با ها آزمون خرده و باشد داشته بااليي بستگي هم ها آزمون خرده با بايد آزمون
  .باشند داشته يتر كم

 استفاده با نيز تأييدي عاملي تحليل با نقادانه تفكر به گرايش اسيمق ةساز روايي وارسي
 منظور به و احتمال حداكثر روش از مدل برآورد براي .شد انجام Lisrel( 7/8( ليزرل از

 به خي مجذور نسبت شاخص ،)2X( خي مجذور هاي شاخص از مدل برازش بررسي
df( آزادي درجة بر دو توان

X
2

 ،)goodness of fit index( برازش نيكويي شاخص ،)
 برازش شاخص ،)adjusted goodness of fit index( انطباقي برازش نيكويي شاخص
 root mean( تقريب ميانگين مجذور ةريش خطاي ،)comparative fit index( اي مقايسه

square error of approximation( ميانگين مجذور ماندة باقي و )root mean square 

residual( بسيار برازش بر دال ،نباشد معنادار آماري لحاظ از خي مجذور اگر .شد استفاده 
 به معنادار 100 از تر بزرگ يها نمونه در غالباً شاخص اين كه جا آن از اما ؛است مناسب
 .شود نمي محسوب مدل برازش گيري اندازه براي مناسبي شاخص ،آيد مي دست
 بسيار برازش باشد، 3 از تر كوچك آزادي درجة بر خي مجذور نسبت شاخص هچ چنان

 و است وابسته نمونه حجم به بسيار دو توان به خي كميت .دهد مي نشان را مطلوب
 مدل بودن غلط به را آن بتوان چه آن از بيش را، دو توان به خي كميت بزرگ ةنمون

 نسبي مقدار از اي اندازه ةدهند نشان AGFI و GFI معيارهاي. دهد مي افزايش داد، نسبت
 هر). 1380 هومن،( دنشو مي تبيين مدل از استفاده با كه نديها اريانسوكو و ها واريانس

 نيكويي باشند تر نزديك يك عدد به چه هر و متغيرند يك تا صفر بين معيارها اين دوي
 هاي مانده باقي RMR شاخص در. است تر بيش شده مشاهده هاي داده با مدل برازش

 مقايسه مدل در شده انجام برآوردهاي با شده مشاهده هاي اريانسوكو و ها واريانس
 كه صورتي در). 1380 هومن،( بهترند برازندگي نشانة آن تر كوچك مقادير. شوند مي

 RMR و RMSEA هاي شاخص و 90/0 از تر بزرگ CFI، AGFI، GFI هاي شاخص
 كه صورتي در و مناسب بسيار و مطلوب بسيار برازش بر دال د،نباش 05/0 از تر كوچك
 شاخص اين آن در كه مدلي .اند مناسب و مطلوب برازش بر دال د،نباش 08/0 از تر كوچك

  ).همان( دارد ضعيفي برازش باشد تر بيش يا 10/0
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  )CTDS( مقياس سؤاالت و نقادانه تفكر به گرايش براي برآوردشده مسير نمودار. 1 شكل

 بـا  برابـر  ترتيب هب CFI، AGFI، GFI هاي شاخص ،نقادانه تفكر به گرايش مقياس براي
 و RMSEA هـاي  شـاخص  و دارند داللت مناسب و مطلوب برازش بر 95/0 ،92/0 ،92/0

RMR را برآوردشـده  مدل مطلوب نسبتاً برازش و هستند 042/0 و 064/0 با برابر ترتيب به 
  .است شده داده نمايش برآوردشده مدل مسير نمودار 1 شكل در .كنند مي تأييد
 ضـريب  محاسـبة  با نقادانه تفكر به گرايش مقياس )reliability( اعتبار وارسي منظور به
 كل براي كرونباخ آلفاي ضريب ،70/0 مالك ضريب به توجه با .شد برآورد كرونباخ آلفاي
  .است قبول قابل كه آمد دست به 715/0 نقادانه تفكر به گرايش مقياس
  
  گيري نتيجه. 10

 بين در نقادانه تفكر به گرايش مقياس تأييدي عاملي تحليل هدف با حاضر مطالعة
 عاملي تحليل بسط واقع در تأييدي عاملي تحليل .شد انجام متوسطهمقطع  آموزان دانش

 و عاملي بارهاي ساختار دربارة معيني هاي فرضيه آن در كه تفاوت اين با ،است معمولي
 فرضيه آزمون روش يك اساساً تحليل اين .شود مي دهآزمو متغيرها بين متقابل هاي بستگي هم

 مكنون متغيرهاي يا سازه معرفي براي كه هاييگر نشان آيا كه آزمايد مي را مطلب اين و است
 كه كند مي مشخص چنين هم و نه يا هستند ها آن معرف واقعاً اند شده گرفته نظر در

 ).217 :1384 هومن،( اند مكنون متغير برازندة يا معرف دقتي چه با انتخابي يگرها نشان
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 متخصصان نظر اجماع و نقادانه تفكر گرايش يها  بندي طبقه انواع اساس بر )2013( ساسو
 مطالعة .كرد طراحي دانشجويان در را نقادانه تفكر به گرايش مقياس ها  بندي طبقه اين در

 عاملي تحليل و اكتشافي عاملي تحليل از آن در كه است مطالعاتي اندك هجمل از ساسو
 شده استفاده جديد يابزار ساخت در سازه ثبات فرض آزمون براي چندگروهي تأييدي
). Sosu 2013 ,( است داده ارائه را نقادانه تفكر به گرايش از دوعاملي  بندي طبقه يك و است
 به گرايش گيري اندازه براي معتبر مقياس سازي آماده و معرفي هدف با نيز حاضر مطالعة
 80/3 بين ها گويه ميانگين مقادير داد نشان نتايج و شد انجام ايراني جامعة در نقادانه تفكر

 ساسو مطالعة در و دارد قرار 04/1 تا 69/0 بين معيار انحراف و) 4 گوية( 45/4 تا) 5 گوية(
 تا 53/0 بين هم معيار انحراف و) J گوية( 51/4 تا) S گوية( 76/3 بين ميانگين مقادير زني

  .ستاسو   هم مطالعه دو هاي يافته كه است شده گزارش 77/0
 به توجه با .شد بررسي روايي ارزيابي بحث در سازه و محتوا روايي حاضر مطالعة طي

 در مربوطه متخصصان تصديق و تأييد ،است داشته منطقي و عقلي جنبة محتوا روايي كه اين
 در ها بررسي نتيجة .شد واقع عمل مالك مذكور مقياس منطقي و صوري روايي ارزيابي امر

 بستگي هم ضرايب از حاصل نتايج .است مقياس اين روايي مؤيد روايي اين خصوص
 تأييدي عاملي تحليل روش به توسل و آن زيرمقياس دو با نقادانه تفكر به گرايش مقياس
 عامل دو ميان شده مشاهده بستگي هم ساسو مطالعة در .كرد تصديق را اسيمق ةساز روايي

 به 63/0 بستگي هم مقدار مطالعه اين در و است شده گزارش 53/0 مقدار به متوسط حد در
 مقياس كه داد نشان تأييدي عاملي تحليل از حاصل هاي يافته .اند هم مشابه كه آمد دست
 گشودگي عامل دو از دانشجويان در اصلي فرم همانند نيز آموزان دانش در نقادانه تفكر
  .است شده تشكيل تأملي شكاكيت و نقادانه
 كرونباخ آلفاي محاسبة واسطة هب مقياس اعتبار ارزيابي از حاصل هاي يافته ،چنين هم
 ،71/0 مقدار به ،قبولي قابل اعتبار از كه دارد آن از حكايت آن هاي عامل و  مقياس كل براي

  .است شده گزارش 79/0 مقدار اين نيز ساسو مطالعة در كه است برخوردار
 ةنمر و يستن نقادانه تفكر در برتري ةكنند ينيب شيپ سن داد نشان اي مطالعه در كتسير
 يباال يليتحص عملكرد با نقادانه تفكر يها مهارت و است مردان از باالتر زنان ةنقادان تفكر

 رابطه زين نقادانه تفكر به گرايش و نقادانه تفكر يها مهارت ميان و است همراه انيدانشجو
 كار هب و اجرا دانشجويان بين در مقياس اين اصلي فرم .)Ricketts, 2003( است برقرار
 و متوسطه آموزان دانش و نوجوانان بر روي مطالعه اين و )Sosu, 2013( شد گرفته
  .شد تأييد اسيمق ةسازند دوعاملي مدل و جراا دانشگاهي پيش
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 تفكـر  بـه  گـرايش  مقياس كه شود مي استنباط چنين حاضر پژوهش نتايج از مجموع در
 ها مقياس تكميل براي الزم زمان روايي، اعتبار، به مربوط هاي مالك گرفتن نظر در با ،نقادانه

 حسـاب  بـه  آزمـون  بـودن  عملـي  هاي جنبه ترين مهم از كه تفسير و گذاري نمره سهولت و
 در نقادانـه  تفكـر  بـه  گرايش گيري اندازه براي مناسب كامالً ابزاري ،)1381 هومن،( آيد مي

  .كرد استفاده آن از توان مي و است نوجوانان و آموزان دانش
 هـاي  فرهنـگ  در مقيـاس  ايـن  روايـي  و اعتبـار  آتـي  هاي پژوهش در شود مي نهاد پيش
 فنـي  مختصـات  بررسي ترديد بي .شود توجه نيز جنسيتي هاي تفاوت به و بررسي گوناگون

 كارآمد ابزاري به را آن تواند مي كشور سراسر آموزان دانش در نقادانه تفكر به شيگرا اسيمق
  .سازد مبدلبه تفكر نقادانه  يشگرا و پژوهش حيطة در
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