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تتها ای
آن ارزی یبا رابطهههی بین مه را ت 

تفکر انتقادی و کنترل عاطفی در دانشجویان دانشکده فنی مهندسی شهرس ناکرسیوت نات    اس رامآ تیعمج .ت ی ا  ین     
  

تحقیق شامل همهی دانشجویان رشته مهندسی صنایع و فن م هدکشناد تاعالطا یروا ه د ناکرسیوت ناتسرهش یسدن ر    
نیمسال اول سال تحص لی ی  95 - 96بود که ت دع ادشان  18 0نفر است .از دانشجوهای م ومن شور اب هراشا درو ن رادرب ه ی      
تصادفی ساده و بر اساس جدول مورگان  118دانشجو بدست آم دادعت ققحم هک د       021نمونههه ب یار

ان شهوژپ ماج   

حاضر ان خت اب نمودند .روش :ابزارهای جمع آوری دادهها آزمایش مهارتهای تفکر انتقادی استاندارد کالیفرنیا (ف مر

 )Bو مقیاس استاندارد برای کنترل عاطفی بودند .به عالوه دادههای جمع آوری شده با استفاده از نرم اف راز  SPSSبه
کمک ضریب همبستگی پیرسون و تح لیل رگرسیون تح لیل شدند .یافتهها :همبستگی معن و یداقتنا رکفت نیب یرادا   

سها ای کن لرت
کنترل عاطفی در دانشجویان بدس دمآ ت    ) .(P<0.01, P=0.000) (r =-0.63در م ریز نای    مقی یا 
عاطفی ،رفتار خشونت آمیز باالترین همبستگی ) (r = -0.75, P=0.000و احساسات مثبت کم یگتسبمه نیرت   

) = -0.35, P=0.002را با تفکر انتقادی داشتند .همچنین تغ یی رات کنترل عاطفی از طریق تفک شیپ لباق یداقتنا ر     

(r

یت او ننن ن هجیت
ی و اندیش یداقتنا ه    م مم 
بینی شد ) .(P<0.01نتایج :با در نظر گرفتن همبستگی معنادار بین کنترل ع فطا ی ی
گرفت که بهبود فرایند تفکر انتقادی منجر به افزایش کنترل عاطفی میشود.
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 -1مقدمه
عواطف بخش مهم و بنیادی زندگی انسان هستند به گونهای که تصور زندگی ب لکشم اهنآ نود   
است .خصوصیات و تغ یی رات عواطف ،رابطهی احساسی و مهف و 

د فطاوع ریسفت ی شقن نارگ     

مهمی در رشد و شکل گیری شخصیت ،تکامل اخالقی و رواب  تیوه ،یعامتجا ط ی با ی کرد و     
فرد از خودش بازی میکند (لطف آبادی .) 2000 ،همة انسانها ا ه جی ان فطاوع و تا یی ییی در زن یگد
خود تجربه میکنند و طب عی ی رد هک تسا  جیه و تاساسحا نوگانوگ طیارش اب ههجاوم ا تان         
م لتخ فی ابراز شوند .با این حال تحریک پذیری و عواطف منفی شدید یغ ر نرمال است و نه تنها یغ ر
سازنده هستند بلکه مخرب و دارای تأثیرات مضری نیز هستند .احساسات بیش از حد در افراد منجر
به از دست دادن قدرت مقابله ،پرخاشگری ،خشم ،تنفر و اضطراب میشود که ب لباق ریغ روط ه    

کنترلی سالمت روانی و احساسی افراد را به گونهی جدی تهدید میکند .در واقع ما هرگ من ز ییییی-
توانیم از از احساسات منفی رها شویم زیرا احساسات بخش جدایی ناپذیری از زندگی هستند .بهتر
است که به جای جلوگیری از بیان احساسات تأثیرات واکنشی آنها را کاهش دهیم تا زم یفاک نا   
    

برای تصمیم گیری بهتر ،پیش بینی و خالقیت بدست آی رتنک زا روظنم .د ل  فطاوع ندرک  ا نی

است که فرد باید بتواند یاد بگیرد چگونه عواطف و احساسات خود را در شرایط گوناگون ت یع ین
و آنها را ابراز و کنترل کند (گروس.) 1998 ،
در واقع مدیریت احساسات منجر به این میشود که فرد واقع گرا شده و خوب فک و دنک ر

ماجنا    

دهد و به عنوان یک فرد مف دی و کارآمد در فرایند اجتماعی شدن به حساب آید .از میان گروههایی
مترررین من تهج رد یناسنا عبا    
که در آینده میتوانند به عنوان افرادی مف دی و کارآمد بخشی از مه 
رشد و توسعهی جوامع شوند دانشجویان هستند .به ویژه در کشور م ترازو یمسر رامآ قباطم ا     
علوم و سازمان سنجش بیش از نیمی از دانشجویان دختران هستند .این گروه مهم و کارآمد نیاز به
کنترل عواطف دارد زی د ناوج نایوجشناد ار ررر رررر مواجه  راشف اب ه از د یوس و یارب شالت ،ناتس

     

استقالل و تصمیم گیریهای م دعت د و پذیرش مسئولیت در آینده ممکن اس ناشیرپ ساسحا ت ی و 
اضطراب نمایند و فکر کنند همه یچ ز خارج از کنترل آنها است و توانایی کنترل عواطف خ رد دو
موقعیتهای اجتماعی و خانوادگی را ندارن  د ((بیاب  نا گگ گگگرد .) 2011 ،بن ربا ااین آنه م ا م اب تسا نک
مشکالتی مواجه شوند که نه تنها به خودشان بلکه به جامعه نیز آسیب میزنند که میتواند موجب
افسردگی ،خشم ،اضطراب و یغ ره شود .برای جلوگیری از آسیبهای مورد اش نایوجشناد رد هرا   
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دانشگاهها میتوانند بوس لی ه ی برنامههای م فلتخ

 و ممتف یتوا

حها ای مناس هک دننک داجیا یب
طرح ح

   

دانشجویان را به سطوح باالتری از تفکر مانند تفکر انتقادی سوق دهند.
به عالوه نقش مراکز آموزشی به عنوان منبع اطالعات و اسات دی به عنوان انتقال دهنده هی اطالع تا
باید تغ یی ر کند و دانشجوها به جای حفظ اطالعات ارائه شده باید مهارت خود را در تفک یقطنم ر   
افزایش دهند و ب دع از تح لیل و پردازش اطالعات از آنها استفاده کنند (مایرز )2 01 2،در ح هک یلا   
امروزه مراکز آموزشی با انتقال مفاهیم م دعت د علمی  تانیرمت و  ت و یرارک

ارائهههی زای و شناد د

اطالعات فرصت فکر کردن را از دانشجویان گرفتهاند .کام ًالًال واضح است که در دن یای

پیچی یدهی

امروز انتقال اطالعات برای حل مسائل کافی نیست و ش رب دیاب ندرک رکف طیار ا  ی ی گ دا ی نر ده        
فراهم شود و این امر ممکن نمیشود مگر با تغ یی ر شیوههای سنتی آم تیوقت و شزو   

تها ای
مه را ت ت

انتقادی (خدامرادی ) 2006 ،از یک سو ،برای زندگی موف رد ق جامعهههی دموکرات دیاب مدرم کی    
برای اتخاذ تصمیمات صح حی در مورد مسائل فردی و اجتماعی خود بتوانند به طور انتق رکفت یدا   
کنند .اگر دانشجویان یاد بگیرند به طور انتقادی فکر کنند به گونهای هدایت میشوند که زن یگد
آنها را مهیا میسازد.
در سالهای اخیر م خت صصان علوم پرورشی در مورد کارآمدی دانشجویان در تفک زاربا یداقتنا ر    
نگرانی کردهاند .زیرا یکی از اهداف آموزش و پرورش نهادن روشهای تفکر انتقادی در اف و دار
در موضوع آموزش در عین تقویت روحیهی پ  داقتنا شریذ د سا ر اتی ،د     روحی یهی انتق و ندرک دا
ارزیابی و تحقیق بای  اهوجشناد رد د ا دوش داجی  ..... ....اندیشهههی انتق موهفم رد یدا    ام ور زززیاش یک
موضوع جدید است .با این حال به تاریخ تفکر انسان باز میگردد .وقتی هک     سوفسطااییها ا نس یب
انگاری را در یونان آغاز کردند و سقراط مجبور شد مساله ی واق یع ت را طرح کند و ب نآ لابند ه   
افالطون منط داهن داینب ار یروص ق      اندیشهههی انتق اب .دش قلخ یدا ظن رد ر قفاوت نتفرگ نیب         
کارشناسان و دانشمندان در مورد اهم داقتنا رکفت تی ی و 

توسعهههی آن عقای خم د تلف دروم رد ی    

کیفیت تعریف و کیفیت اندیشهی انتقادی ارائه شدهاند.
 -2مرور مطالعاتی پژوهش
هر محققی با توجه به فهم شخصی و نیازهای تحقیقاتتیاش س ا هدرک یع سس س سسسست اندیش ار یداقتنا ه   
تعریف کند .انجمن اندیشهی انتقادی همان طور که اسنایدر (  ) 2008ذکر کرده اندیش ار یداقتنا ه   
به عنوان فرایند سازمان دهی متفکرانه ،مفهوم پردازی فعال و کارشناسی ،کاربرد ،تح لیل  ،ترکیب و
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ارزیابی اطالعات جمع آوری شده یا تول دی شده بوسی دهاشم ی هل ه  ،،، ،،تجری  قطنم ،ندیشیدنا ،ه یا    
ارتباط ارب ییامنهار ناونع هب تا ی رعت لمع و هشیدنا  یف
مارک .) 2008 ،در سال  1963ان سی

    

مقالهای با عنوان "تعریف

      

ک  در (( (اس و ردیان و فزندلگ   

زا یا اندیشهههی انتق دا ییی" نوش و ت

مرجعی در جنبش اندیشهی انتقادی ایجاد کرد .در این مقاله او تالش میکند تا اهمیت بیش هب یرت   
جنبههای کاربردی منطق بدهد و پلی ارتب وا رتدعب .دنک داجیا یروص و یلمع قطنم نیب یطا         
ت دج ید نظر کرد و تعریف خود از اندیشهی انتقادی را به این صورت تکم لی کرد" :اندیشه انتقادی
یک اندیشهی اس دت اللی و منطقی است که روی تصمیم گیری ما در آنچه میخواهیم ان میهد ماج   
یا آنچه به آن باور داریم تمرکز میکند".

اندیشه انتقادی اندیش دی ن معطوف به هدف و ن جیت ه محور است که نیاز به قضاوت دارد .اندیش دی ن
انتقادی به عنوان یک فرایند شناختی یک فهم بنیادی برای رشد و بهره بردن از دانش اس نیا و ت   
نوع اندیش دی ن برای حل مساله و تصمیم گیری در هر زمینهی اجتماعی ،بالینی ،اخالقی ،مدیریتی یا
سیاسی قابل استفاده است .پیج با استناد به بلوم اندیش دی ن انتقادی را به صورت اندیش دی ن در سطوح
ب ( تخانش زا یرتالا ت یفرعم )یبایزرا و ماغدا ،لیلح

        مممیکن ددد  .در نهای ناراکمه و نویساف ت       

اندیش دی ن انتقادی را شامل ارزیابی ،استنتاج ،تح لیل  ،اس دت الل استقرایی و اس دت الل قیاسی م ممیدانن ددد .
تحقیقات جداگانهای در مورد اندیش دی ن انتقادی و کنترل عاطفی انجام شده است .ب رد لاح نیا ا

  

مورد رابطهی آنها هیچ تحقیقی یافت نشد .در میان تحقیقات مربوط به اندیش دی ن انتقادی و کن لرت
عاطفی تحقیقات زیر میتواند بررسی شوند:
در یک تحقیق اندیش دی ن انتقادی در دانشجویان ترم اول و ترم آخر در سطوح نرمال بود و با توجه
به گرایش به اندیش دی ن انتقادی در دانشجویان ترم اول تفاوت معناداری با م لد ام یت ارات دانشجویان
ترم آخر وجود داشت .لینلی و همکاران (  ) 2009در یک تحقیق اهمیت تدریس کن لرت

و یفطاع

روش مدیریت آن برای مادران دانش ن اب هطبار رد نایوج ا گدای رد یناوت ی ناشن ار یر دنداد

هک     

   

خودآگاهی ،رابطهی سالم با دیگران و س سحا و یناور ،یکیزیف تمال ا زفا ار ناکدوک یس ا شی       
یدهد (لینلی و جوسف.) 2009 ،
م 
ج نشاننن داد کههه اکثریتتت
همچنین در پژوهشی که بههه وسیییله اسالممی (  ) 1382ان اج ممم گرفت ، ،ن یات ج ج
دانشجویان ترم اول و ترم آخر پرستاران بالینی داراي توانایی تفکر انتقادي ض فیع

ن
میباشند و بین ن
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میانگین ام یت ازات توانایی تش یخ ص پیش فرضها و استنتاج دانشجویان ترمهای اول و آخر پرستاران
تفاوت معناداري وجود نداشت (اسالمی.) 1382 ،

در مطالعهای تحت عنوان "روند تحول تفکر انتقادي در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد" که

توسط جاوی يد کالته جعفرآبادي (  ) 1389بر روی  051نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مش ده
انجام گرفت بین نمره تفکر انتقادی دانشجویان سال اول و سال چه وافت مرا تت تتت معن دهاشم یرادا ه   
شد هرچند که نمره کل تفکر انتقادی دانشجویان در سطح پایینی قرار داشت (جاوی ،یلدبع و ید   
ت مهاررر
 .) 1389بابامحم يد و خلیلی (  ) 1383در پژوهش خود به این نتایج دستتت یافتن ددد کههه نم ار ت ت
تهاي تفکر انتقادي در دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته پرستاري ،طی سالهای تحصیل ،،رو بههه
پیشرفت بوده است .آزمون آماري تح لیل واریانس یک طرفه بین میانگین نمرات سالهای م فلتخ
ف معنا ا داري را نشاننن داد (باب دمحم ا ی و 
تحص لی دانشجویان پرستاري کارشناسی پیوسته ،اخ الت ف ف
خ لیل ی .) 1383 ،آکتون و همکاران (  ) 2000در تحقیقی نشان دادند ک  و تیریدم سیردت ه

ککک ککککن لرت

عواطف منجر به افزایش مهارتهای ارتباطات ،حل مس رفا نیب رد یدردمه و هلا اد      م ممیشوددد .از
سوی دیگر طبق تحقیقی در گذشته تدریس اندیشی هب رجنم یداقتنا ند یارب هزیگنا گدای یری        ،
کسب مهارتهای حل مساله ،تصمیم گیری و خالقیت میشود .به عالوه اندیشی ءزج یداقتنا ند    
ک دیل ی سالمت روانی ضروری است .دل لی آن این است که مشکالت مرتبط ب هب رجنم تمالس ا    
اختالل در توجه و فرایند اندیش دی ن دانشجویان میشود .دانشجوهایی که پیرامون مس لئا و زکرمت
تفکر میکنند با موفقیتهای م فلتخ

بهتر از عهدهی حل مسائل بر میآیند و سالمت روانی بهتری

دارند .به عبارت دیگر ،دانشجویان دارای اندیشههای ناهنجار کنترل کم گدنز رب یرت ی یصخش 

    

خود دارند و از سالمت روانی کمتری برخوردار هستند (آکتون و دورینگ.) 2000 ،
 -3بیان مسئله
ی
ت فهممم و ارزی با ی ی
امروزه اکثر صاحب نظران بر اين عقیدهاند که تفکر انتق دا ييي زمینههه ای اج ددد مه را ت ت
دانش جدید را براي فراگیران فراهم میکند .علی رغم توافق عمومي درباره اهمیت توجه به تفکررر
انتقادي و پرورش آن ،درباره تعریف و ماهیتتت تفکررر انتق دا ييي نظ خم تار تلف ييييي ارائههه شدهه است
(جونز - 2007 ،واکک .) 2009 ،یکی از ع لل اين تكثر نظرات آن است که تفکر انتقادي ب ناونع ه   
كي

مفهوم پیچ دی ه ،فرایند ذهنی پیچیدهای را شامل میشود؛ بنابراین توص فی

و اندازه گیري آن به
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راحتی امکان پذیر نيست (آثاری و نعمت بخش .) 2009 ،دلیل دیگر اینکه هر محقق با توجه به فهم
فردي و نیازهاي پژوهش خویش به تعریف آن پرداخته است.
واژه التین تفکر انتقادی از لغت یونانی کری دیت وس به معنای سؤال گرفته شده كه نمايانگر توانایی
ی م ممیدان ددد کههه
تجزیه و تح لیل است .هالپرن تفکر انتقادي را استفاده صح حي از مهارتهای ش تخان ی ی
احتمال كسب نتایج مطلوب را افزایش میدهد (هالپرن و رودیگرز و اس گربگنیرت  .) 2007 ،،تفکررر
انتقادي یک فرآیند شناختی است که فراگیر در طی آن با بررسی ع لل  ،تجزیه و تح یل للل اطالعاتتت
ت دیگررر یک ک
ک
در دسترس و ن جیت ه گیري از آنها به قضاوت و تصمیم گ ری ييي م ممیپ زادر ددد .بههه عب را ت ت
فرآیند قضاوتی خود تنظیم و هدفمند است که منجر به حل مس لئ ه و تصمیم گیري مناسب میشوددد
(طاهری و چرا یغ ان و اسماع لی ی2008 ،

).

ش ب دو ههه و ام زور ههه حالت
پرورش مهارتهای فكري دانشجويان هميشه مس لئ ه پیچیدهای در آم زو ش ش
جدیتری به خود گرفته است زيرا روشهای م دت اول آموزش ييي از جملههه س ك ینارنخ هه ههه بههه عن او ننن
روش غالب در نظام آموزش عالي به كار میرود ،سبب گسترش سبك انفعالي میشود كه مط با ق ق
ق
آن تفكر انتقادي به معناي واق يع ناد دي ه گرفته میشود .این روشهای س تن ييي ف ناليصحتلا غرا ييييي با ا
دانش نظري فراوان تحو لي جامعه میدهند كه از حل ئاسم نيرتكچوك للللل جامعههه در آيندهه ع جا ززز
یباشند .در حقيقت ،ترکیبی از اطالعات و مفاهيم به دانشجويان انتقال داده میشود اما در تجزيههه
م 
و تح ليل  ،اولويت بن يد و سازمان دهي دانش ج ديد كه الزمه تفكر انتقادي و حل مسأله میباشد به
حال خود وا گذاشته میشوند (بابا محمدی و خ لیل ی .) 2005 ،صاحبنظران آموزش عالي م تع قدند كه
در دنياي سر عي ًاًا در حال تغ يي ر و چالش برانگيز عصر حاضر ،ديگر تدر سي

حقايقي كههه بههه س عر ت ت
ت

ح آم زو ششش
كهنه و ق يد مي میشوند مورد نياز نيست ،ب كل ه تقويتتت تفكررر انتق دا ييي در تم ما ييي س وط ح ح
یهای كاري ،م يد ريت ،قض وا تتت ب ينيلا  ، ،موفق تي
مورد نياز است .تفكر انتقادي جهت تصميم گیر 
تهای جامعه حياتي است (کینگ و هونگ) 2010 ،
حرفهای و مشاركت اثربخش فرد در فعالی 
همچنین این تفکر موجب میشود دانشجویان به این نکته پی ببرند که چگونه هنجارهاي م لتخ ففف
ب ررر افک هنآ را اااا ا ت یثأ رر ر م ممیگ راذ دد د و اینک هه ه چگونهه ه ای یدههایشانن ن را ک ما ًالًالًالًال ب ررر اساسس س بررس سسیهااا و
اس دت اللهایشان مورد بررسی و استفاده قرار دهند (فسیک .) 2007 ،پژوهشها نشان میدهند به رغم
اهمیت تفکر انتقادي به عنوان ابزاري اساسی براي یادگیري ،توانایی دانشجویان در استفاده از مهار
تهاي تفکر انتقادي ان كد

است )مارتین و همکاران .) 2007 ،لوئیتز (  ) 2007در پژوهشي با بررس ييي
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تها ای تفکررر انتق دا ييي
 160دانشجو ن جیت ه گرفت که یک سوم دانشجویان مورد مطالعه فاقد مه را ت ت
هستند (لوئ تی ز.) 2007 ،
ت تفكررر انتق يدا
پژوهشها ای ان ججج ام شدهه در ا ین ناري زز ززز عم تد ًاًا ًاًا ب اپ رگناي ی ازیم ندوب نی نننن ننننن نم ار ت ت
دانشجويان ايراني در مقايسه با نتايج پژوهشهای ان اج ممم ش د هد ررر كش اهرو ييي غربي م ممیباشن ددد  .در
مطالعهای که توسط کالته جعفرآبادي ب یور ر

 051نف دهشم یسودرف هاگشناد نایوجشناد زا ر      

انجام گرفت بین نمره تفکر انتقادی دانشجویان سال اول و سال چه هدهاشم یرادانعم توافت مرا     
شد هرچند که نمره کل تفکر انتقادی دانش یاپ حطس رد نایوج ینی رارق       داش  ت ((جعف و یدابآ ر

عب یلد  .) 2010 ، ،،بهمن ييي و هم راك ان    در مطالع هه های تح ناونع ت      "بررسي    مه را تت ته اا ای انتق يدا   
دانشجويان علوم پايه دانشگاه علوم پزش يك اصفهان در مواجهه با متون علمي در س لا  " 384 1ب نای

تهای
کردند که دانشجويان گروه پزش يك در مواجهه با سؤاالت لغ ط امتحاني به هيچ وجه از مهار 
تفكر انتقادي استفاده نكرده و در مواجهه با جزوات درسي تنها حدود  6/8درصد صرفًاًا به برخي از
اشتباهات توجه کردهاند (بهمنی ،یوسفی ،نعمت بخش ،چنگیز و مردانی.) 2005 ،
همچنین میبایست نقش مراکز دانشگاهی به عنوان مخزن اطالعات و اسات دی به عنوان انتقال دهنده
اطالعات تغ یی ر نماید و دانشجویان به جاي این که تنها به حفظ اطالعات بپردازند ،مهارت خ یو ش ش
ش
را در تفکر و اس دت الل افزایش دهند (بابا محمدی و خ لیل ی .) 2005 ،برخورداري از توانا يي تح يل للل و
تفكر انتقادي ابزاري بسيار ارزشمند براي دانشجويان رشته م يد ريت خدمات بهداش يت است چرا كه
پس از فارغ التحص يلي در محيط پیچ دی ه و حیاتی نظام سالمت مشغول به فعاليت خواهن ددد ش زا و د
این رو همواره نيازمند تصميم گیریهای صح حي در زمینههای م فلتخ

هس ب رضاح شهوژپ .دنت اااا ااااا

تها ای تفک د یداقتنا ر رر ررر دانش و لوا لاس نايوج
ف مقايسههه م یگراک هب نازی ری     مه را ت ت
هدف ف
كارشناسي م يد ريت خدمات بهداش يت  -درماني دانشگاه علوم پزش يك ته ار ننن در س لا

وس مممم ممم

 1390ان ماج

گرفت.
شها
 - 4رو 
این پژوهش یک تحقیق توصیفی -همبستگی با هدف ارزیابی رابطهی بین مهارتها ای اندیشی ند
انتقادی و کنترل عاطفی در دانشجویان دانشکده فنی مهندسی شهرستان تویس لاس رد ناکر
است .جم یع ت آماری شامل همهی دانش هوج اای رش تتت ة مهندسی و عیانص 

نیا تاعالطا یروانف

1395
    

دانشکده بوده که به ت دع اد  18 0نفر و همگی پسر بودند .مطابق جدول مورگان نمونهای با  021نفر
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بوس لی ه ی تصادفی سازی ساده برای مشارکت در این تحق .دش باختنا قی     ابزارها ای جم یروآ ع
دادهها در این تحقیق شامل آزمون استاندارد اندیشه انتقادی کالیفرنیا 1و مق رتنک درادناتسا سای ل   
عاطفی 2میشود .دادههای جم تسا اب هدش یروآ ع فففف فففففاده از ض  نوسریپ یگتسبمه بیر و لیلحت     
رگرسیون با کمک نرم افزار  SPSS 22تح لیل و تفسیر شدند .ابزارهای جمع آوری دادهها در این
تحقیق دو پرسشنامة زیر بودند:
الف -آزمون استاندارد اندیش دی ن انتقادی کالیفرنیا -فرم :(CCTST-B) B
این آزمون ابزار توسعه یافتهای برای ارزیابی مهارتهای اندیش دی ن انتق رد یدا دانش هوج اا اس و ت
 34بخش دارد .برخی سؤالها  4گزینهای و ا لغ ب  5گزینهای هستند .این پرسشنامه در چهار خ هدر
مقیاس مهارتهای شناختی اندیشه انتقادی شامل تح لیل  ،اس و لالدتسا ،ییارقتسا لالدتسا ،جاتنت
ارزیابی قیاسی طراحی شده است .در طراحی این پرسشنامه یک پیش زمینهی کلی از دانش که به
سادگی بوس لی ه ی نوجوانان در مدارس اب دت ایی و دبیرستان قابل دس .تسا هدش ضرف تسا سرت      
هیچ دانش مربوط به یک

ت الزم نیس نیا رد .ت   
رشتهههی تخصصی هب نداد خساپ یارب      س الاؤ ت ت

خهای ص حیح
پرسشنامه برای هر پاسخ صح حی یک ام یت از داده میشود و مجموع پاس 

 درف زایتما را   

تشک لی میدهند .حداقل ام یت از صفر و حداکثر ام یت از  34است.
ام یت ازات بخش تح لیل  ،9بخش استنتاج  ، 11اس دت الل استقرایی و اس دت الل قیاسی به ترتیب  61و 41
هستند .آزمون اندیشه انتقادی کالیفرنیا اعتبار محتوای باالیی دارد زی ا رب ار سس س سسسساس اندیش یداقتنا ه   
آماده شده است و بوس لی ه ی جامعهی ف لی سوفان آمریکا و سیستم دانشگاه کالیفرنیا فرمولبندی ش هد
است .محققین قاب مرف نانیمطا تیل      Bرا ب ردوک لومرف زا هدافتسا ا      -ریچاردس نو

 0/17ت یع ین

کردهاند .اعتبار و قاب یل ت اطمینان و روانسنجی این آزمون در ایران بوس لی ه ی خ لیل ی هدش یبایزرا     
است .با استفاده از فرمول کودر-ریچاردسون ضریب اطمینان  0/ 62محاس تسا هدش هب  .... ...محقق ققین
پس از ان خت اب گروه نمونه توضیحات م تخ صر و ضروری درب را هههی اهدا و قیقحت ف

خساپ شور    

دادن به پرسشنامه ارائه کردند و شرکت کنندگان برگهی پاسخ را به طور ناشناس در  45دقیق رد ه
محیطی آرام و مناسب با حضور محقق تکم لی کردند.
ب -مقیاس کنترل عاطفی:
پرسشنامه  42بخش دارد و هدف آن ارزیابی توانایی برای کنترل عواطف و خرده مقی یاسها ای آن
(خشم ،افسردگی ،اضطراب و عاطفهی مثبت) است .استفاده از این مقیاس برای افراد باالی سن 15
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سال توصیه میشود .پاسخها به عبارتها بوسی رد ترکیل سایقم ی هل

تفه سایقم

درجهههای از

    

تها ای 4-9-12-16-17-
"بسیار مخالفم =ام یت از  "1تا "بسیار موافقم= ام یت از  "7میباشد .پاسخ عب را ت ت

 18-21-2227-30-31-38به طور معکوس ام یت از بندی میشود به ط مفلاخم رایسب خساپ هک یرو      
ام یت از  7و پاسخ بسیار موافقم ام یت از  1دارد.
 13م درو

از میان کل  42بخش این پرسشنامه  8مورد مربوط به خشم 8 ،مورد در مورد افس ،یگدر

مربوط به اضطراب و  13مورد در مورد عاطفهی مثبت است .ام یت از باالی این پرسش رد یناوتان همان   
کنترل کردن عواطف را نشان میدهد .قاب یل ت اطمینان داخلی و آزمون م دج دمقیاس به ترتیب برای
ام لک سایقم زایت

   

 0/ 87و  0/ 94و ب هدرخ یار      مقییاسه ااای خشم  

 0/ 73و  ،0/ 72خ سایقم هدر     
 0/ 66و 0/ 84

افسردگی  0/ 76و  ،0/ 91خرده مقیاس اضطراب  0/ 77و  0/ 89و برای عاطفهی مثبت

در نمونهی آماری دانشجویان مقطع کارشناسی بدست آمدند .ب و زیامتم یجنس تحص هوالع ه    
همگرا برای آن بدست آمده است .همچنین ضریب اطمینان برای مقیاس کنترل ع ی هلیسوب یفطا
داهش (  ) 2009در یک گروه  200نف و تسا هدش دروآرب ناتسریبد نازومآ شناد ی هر جیاتن       
عبارتند از :مقدار آلفای کرونباخ برای مق لرتنک سای
عاطفهههی مثبت

م ثؤ ررر  0/ 84و در خ هدر مقی یاسها ای ،0/ 53

 0/ 60اس اشن هک ت ن      م ممیده ددد ای ارب سایقم ن ی نم یتاقیقحت راک  ا بس

      

است  

(داهش .) 2009 ،به عالوه ارزیابی م دج د قاب یل ت اطمینان مقیاس بوس لی ه ی داه  ش ((  ) 2009نش داد نا
عالوه بر صحت سنجی محتوا که بوس لی ه ی کارشناسان تائ دی شد شاخص دیگری نیز برای ب وآر رررد
سازگاری درونی استفاده شد .در این برآورد هر مقیاسی که بوس لی ه ی خرده مقیاسها اندازه گیری
یشود بوس لی ه ی ام یت از کلی نیز به خوبی سن دیج ه میشود .بنابراین انتظار میرود همبستگی معنادار
م 
و باالیی بین ام یت از کلی مقیاس و هر خرده مقیاس وجود داشته باشد .مقادیر بدس سست آم دنترابع هد   
از:
ضریب همبستگی مقیاس کنترل عاطفی با خرده مقیاس خشم  0/17و ب  سایقم هدرخ ا ا سح ا تاس     
مثبت  0/ 68است .به عالوه مشاهده میشود که همهی ضرایب بدست آمده با اطمینان آماری 0/ 99
معنادار بودند .بنابراین صحت سنجی مقیاس در ارزیابی م دج د در این تحقیق تائ دی شد.
 -5یافتههای پژوهش مشارکت کنندگان در این تحقیق  021دانشجوی رشتة مهندسی صنایع و
فناوری اطالعات بودند .همة دانشجوها پسر و در مقطع لیسانس بودند .همان طور که پیش هراشا رت   
شد ام یت از باال در پرسشنامه ناتوانی در کنترل عاطفی را نشان میدهد .بر ای اهوجشناد ،ساسا ن     در
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خرده مقیاسهای کنترل عاطفی افسردگی کمتری داشتند .به عبارت دیگر آنها کن لرت

رب یرتشیب    

حالت افسردگی داشتند و به طور مشابه ب دع از حالت افسردگی باالترین سطح کنترل مرتبط بود با
خشم ،اضطراب و عواطف مثبت .به عالوه در مهارتهای اندیش دی ن انتق نیرتالاب یدا    می یانگینها ا
مرتبط بودند با اس دت الل استقرایی و کمترین میانگین برای تح لیل بود (جدول .)1
جدول  .1میانگین و انحراف معیار استاندارد اندیشیدن انتقادی و کنترل عاطفی و اجزای تشکیل دهندة آنها
Varibles
M
SD
Critical thinking:
Analysis
2/45
1/34
Evaluation
4/25
1/99
Inference
2/84
1/52
Deductive reasoning
4/66
2/1
Inductive reasoning
3/59
1/97
Affect control:
Anger
34/1
7/2
Depressed mood
32/3
11/2
Anxiety
43/4
10/31
Positive affect
46/2
9/3

سهای کن لرت
به عالوه یافتههای جدول  2نشان میدهد که در خرده مقیا 

اع طط طططفی ،خش نیرتالاب م   

همبستگی ) (r= -0.75, P=0.000و عواطف مثبت کمترین همبستگی ) (r= -0.35, P=0.002را با
اندیشه انتقادی دارند.
جدول  .2نتایج ضرایب همبستگی خرده مقیاسهای کنترل احساسات با اندیشیدن انتقادی
Critical thinking
Subscales of affective
control
Anger
Pearson correlation coefficient
** 0.75Significance level
0.000
Number
120
Depressed mood
Pearson correlation coefficient
** 0.73Significance level
0.000
Number
120
Anxiety
Pearson correlation coefficient
** 0.51Significance level
0.000
Number
120
Positive affect
Pearson correlation coefficient
** 0.35Significance level
0.002
Number
120
** )(P<0.01

با توجه به شرایط جدول باال انحراف م یع ار استاندارد و میانگین ام یت از کل برای اندیشی یداقتنا ند   
در دانشجوها  12.63±2.21و میانگین و انحراف م یع ار اس تتت اندارد ام رتنک سایقم رد زایت ل فطاع  ی     
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 163.42±35.06بود .ارزیابی حاصل از تح لیل دادهها در جدول  3نشان میدهد که مقدا رض ر یب   
همبستگی بدست آمده ) (r=-0.63در مقدار قابل توجه
) (p<0.01از نظر آماری معنا دار است ) .(p=0.000بن ب یرادانعم یگتسبمه نیاربا ی ندیشیدنا ن      
انتقادی و کنترل احساسات وجود دارد (جدول .)3
جدول  -3ضریب همبستگی اندیشیدن انتقادی و کنترل احساسات
Significance level

Pearson̛ s
Correlation
coefficient

Standarf
deviation

Mean

Number

0.000

**- 0.63

2.21

12.63

120

35.06

163.42

120

Variable
Critical
thinking
Affective
control
**)(P<0.01

برای ارزیابی دقیق رابطة بین اندیشه انتقادی و کنترل عاطفی و ت ییع ن سهم اندیشه انتقادی (متغیر
پیش بینی کننده) در پیش بینی کنترل عاطفی (متغیر م یع ار) ،تح لیل رگرسیون ساده استفاده شد که
نتیجهی آن برای همهی دانشجوها در جدول  4نشان داده شده است.
جدول  .4نتایج رگرسیون ساده برای پیش بینی کنترل احساسات بوسیله ی اندیشیدن انتقادی در همه دانشجوها

در این ارزیابی مقدار ضریب همبستگی بین متغیر پیش بینی کننده و کنترل عاطططفی  0/ 63و مقدار
 0/14است .به عبارت دیگر  0/14واریانس کنترل عاطفی دانشجوها بوس لی ة اندیش دی ن انتقادی
P

R2

F

MS

df

SS

**0.000

0.41

63.71

51320.326
825.764

1
118
119

51320.326
84762.468
136083.091

Source of
changes
Predication
Reminder
Total
**)(P<0.01

قابل توض حی دادن است ).(p<0.01
برای ارزیابی معنادار بودن ضریب همبستگی بدست آمده نتایج تح لیل واریانس نشان میدهد مقدار
 Fمشاهده شده معن تسا رادا   

) .(F=63.71,P<0.01بن داقتنا ندیشیدنا نیاربا ی     م ممیتوان ددد کن لرت

عاطفی را پیش بینی کند.
به عالوه توجه به جدول  5در مورد آزمون معناداری ضریب رگرسیون نشان میدهد که اندیشی ند
انتقادی ) (t=-7.86,p<0.01میتواند واری سنا

رد یفطاع لرتنک د .دهد حیضوت ار اهوجشنا به        
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عبارت دیگر احتما ًالًال دانشجوهایی که مقدار اندیشهی انتقادی باالتری دارند کنترل عاطفی بیشتری
نیز دارند.
جدول  .5نتایج رگرسیون
p

t

Beta

SE

Regression
coefficient

**0.000

- 7.86

0.63

1.43

- 9.98

Predicating
variable
Critical thinking
**)(P<0.01

 -6نتیجه گیری
هدف از این پژوهش ارزیابی رابطهی بین اندیش دی ن انتقادی و کنترل عاطفی دانشجووویان دانش ةدک
فنی و مهندسی شهرستان تویسرکان بود .نتایج ضریب همبستگی پیرسون نش  هک داد نا ه گتسبم ی    
معناداری بین اندیش دی ن انتقادی و کنترل عاطفی وج دراد دو ) .(p<0.01,r=-0.63ب جیاتن هوالع ه    
نشان میدهد از میان خرده مقیاسهای کن لرت

یگتسبمه نیرتالاب مشخ ،یفطاع      

(p=0.000,r=-

) 0.75و عواطف مثبت کمترین همبستگی ) (p=0.002,r =-0.35را با اندیش دی ن انتقادی دارند .باید
توجه داشت تاکنون هیچ تحقیقی در مورد رابطهی بین اندیش دی ن انتق جنا یفطاع لرتنک و یدا ام     
نشده است .با توجه به این همبستگی معنادار میت او ننن اس طابنت

ک ک در هه ههه دانشجووویانی ک اناوت ه یی   

تح لیل  ،استنتاج ،اس دت الل و ارزی رتنک دنراد یبا ل فطاع  ی رتالاب  ی       خواهن شاد د تت تتت .در رابط اب ه   
همبستگی معنادار بین خشم و اندیش دی ن انتقادی م ممیت او ننن اظه مشخ هک تشاد را      پدی یدهی قابل
یهای مؤثر خشم به و رت
کنترلی است و با افزایش آگاهی افراد از آن و آموزش روشها و استراتژ 
بیشتر کنترل میشود زیرا ا لغ ب تکرار صحبت کردن درونی منجر به این میشود که بخش منطقی
شهای قدیمیتر که گرایش به مبارزه و پرواز دارد لغ به کند.
مغز بر بخ 
با در نظر گرفتن همبستگی معنادار بین اضطراب و اندیش دی ن انتقادی میتوان دریافت که اضطراب
منجر به اختالل ذهنی فرد میشود و او را از اندیش دی ن در سطح باال باز میدارد .بن نیاربا م ممیتوان ددد
اندیش دی ن انتقادی را م لتخ سازد .این ن جیت ه با یافتههای تحقیقات برخورداری ب گتسبمه ساسا ر ی    
معکوس و معنادار بین گرایش به اندیش دی ن انتقادی و اض تسا راگزاس بارط  .... ...با ا در نظ نتفرگ ر   
همبستگی معنادار بین عواطف مثبت (احساس و )ناجیه و تا شیدنا ی  ند ان یداقت      م ممیت او ننن ن هجیت
گرفت که عواطف مثبت روی فرایند تصمیم گیری و اندیش دی ن م ثؤ ررر هس فاطعنا هب رجنم و دنت     
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پذیری شناختی میشوند .بنابراین افرادی که احساس شادی میکنند بهتر میتوانن ددد بین اندیشهههها ا
خهای خالقانه و نوآوران قلخ ه    م ممیکنن ددد  .در
ارتباط برقرار کنند .از سوی دیگر عواطف مثبت پاس 
ن جیت ه به عقیدهی ل پی من یک نوع رابطهی علی بین اندیشهی خالق و اندیش دی ن انتقادی وج دراد دو
به طوری که اندیش دی ن خالق موجب حس انتقادگری و سپاسگزاری در افراد است.
یافتهی دیگر این تحقیق در زمینهی اندیش دی ن انتقادی همهی دانشجویانی ب یگنایم هک دو ن زایتما      
آنها  12 / 63بود .این ن جیت ه با یافتههای خ لیل ی و همکاران ت یدودح ا    س اگزا ررری دارد ارچ ک رب ه   
اساس آن پژوهش میانگین اندیش دی ن انتقادی دانشجویان در ته نار

 11 / 68اس  نینچمه .ت ن جیت هه ه ههههة

حاص ةل این پژوهش با پژوهش عضدی و همکاران که میانگین ام یت از دانشجویان پزش ار یک

11 / 37

یداند و تحقیق محبوبی و همکاران که میانگین اندیش دی ن انتقادی فرزندان خانوادههای یغ ر شه دی
م 
را  12 / 45میداند سازگاری دارد .با این حال این ن جیت ه با ن اب نویساف تاقیقحت هجیت میا نیگن       61
برای دانشجویان سال آخر لیسانس پرستاری و تحقیقات مک کارتی و همکاران ب زایتما نیگنایم ا    
اندیش دی ن انتقادی  71/26ناسازگار است .ب یقحت هوالع ه ق یا رد نیشیپ تا ر شن نا ان       م ممیده ددد 93
درصد دانشجوهای ترم اول و  94درصد دانشجوهای ترم آخر پرستاری بالینی توانایی ض یع فی برای
اندیش دی ن انتقادی دارند و تفاوت معناداری بین اندیش دی ن انتقادی دانشجوهای ترم اول و آخر نشان
داده نشده است.
با در نظر گرفتن سطح پایین امتیازهای اندیش دی ن انتقادی در تحقیقات داخلی میتوان دریاف هک ت   
دانشجوها مهارتهای ضروری برای اندیش دی ن انتقادی مطلوب در دوران آموزش خ دن ار دو ا .دنر   
تها را بدست نمیآورند .اندیش دی ن انتقادی در دانش نآ شزومآ ماگنه رد اهوج
آنها این مهار 

ههه ه ههههها

بدون کمک اسات دی و تنها با گوش کردن به سخنرانیها و خواندن کتابهای درسی و امتحان دادن
گسترش نمییابد .لذا نب دو

روشها ای آموزشی  بولطم  ب ی هلیسو

جامعهههی علمی ءاقترا یارب     

اندیش دی ن انتقادی میتواند یکی از دالیل نبود تفاوت معنادار در امتیازهای اندیش دی ن انتقادی باشد.
در یافتهی ب دع ی این تحقیق  0/14واریانس کنترل عاطفی در دانشجوها بوسی للل ة اندیشی یداقتنا ند   
توض حی داده میشود .به بیان دیگر بوس لی ه ی اندیش دی ن انتقادی کنترل عاطفی م ممیتوان ددد پی ینیب ش   
شود ) .(p<0.01در توض حی این موضوع میتوان فهم دی ک  یالاب نازیم اب ه ا  ندیشیدن اا ا اا اااااانتق رد یدا
دانشجوها کنترل عاطفی انها میتواند پیش بینی شود .محدودیت اصلی این تحقیق این است که با
مشارکت دانشجوهای پسر انجام شده است و عمومیت دادن نتایج آن به دخترها ا بای  اب د ا ایتح ط    
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انجام شود .بر اساس یافتههای این تحقیق پیشنهاد میشود که تحقیقات بیشتری در رابطه با موضوع
تحقیق با مشارکت نمونههای م فلتخ

در سالهای م فلتخ

آموزش شامل مقاطع لیس و دشرا ،سنا

دکترا انجام شود به طوری که نتایج بتواند با اطمینان بیش اد تیمومع یرت د و دنوش ه

دانش هوج ا ای

دختر هم لحاظ شوند و نتایج مقایسه شوند.
 -7پیشنهادات
التزام به پرورش تفکر انتقادي در دانشگاه امروزه به صورت خواستی فراگیر درآمده است .ب  ا اای ین
وجود پژوهشها نشان میدهند که این خواس ارف ت گگگی یر در عمل ظ هصنم هب ه رن رو سسسس س سسسسسسیده اس .ت
یافتههای پژوهشهای موج  زا دو اایین وض ععع یت حکاییت م ممیکنن ددد  .بن ربا ااین الزم اس شوک ت شش شششی
مضاعف براي پرداختن به تفکر انتقادي در نظام آموزش عالی صورت پذیرد .بر اس اتن سا ی نیا ج    
تحقیق اندیش دی ن انتقادی در کنترل عاطفی نقش بازی میکند .به عب رد اب رگید ترا نتفرگ رظن      
همبستگی معنادار بین اندیش دی ن انتقادی و کنترل عاطفی میتوان ن جیت ه گرفت که بهب دنیارف رد دو   
اندیش دی ن انتقادی منجر به افزایش کنترل عاطفی میشود .در ن جیت ه پیشنهاد میشود با در نظر گرفتن
امتیازهای کم اندیشه انتقادی در تحقیقات داخلی ،مسئوالن و برنام ا یشزومآ نازیر ه ی روشک ن      
توجه بیشتری به رشد اندیش دی ن انتقادی در دانشجوها کنند .روش تدریس غال رد ب دانش اگ هههها ای
ايران سخنرانی است که از طریق آن میت او ننن ح ار تاعالطا زا یعیسو مج

رد  ینامز ان هب کد   

   

شنونده انتقال داد؛ با این حال یکی از بزرگترین مشکالت این روش در نظ نامز نتفرگن ر ی یارب      
ش تفکررر
بحث و تبادل فکری با فراگیران در مورد موضوع درسی ارائه شده است .به منظور پ رور ش ش
انتقادي دانشجویان مواردي چون استفاده بیشتر از راهبردها ييي ی ریگدا ييي ف لاع درف ييييي و گروهی، ،
ف
ی دانش ایوج ننن را هدف ف
ح ب الا ييي حیطههه ش تخان ی ی
توانمندسازي اسات دی در تهیه آزمونهایی که س وط ح ح
شها ای سط ححح باالالال و موش نافاک ههه
گیري مینمایند ،توجه خاص به نظرات دانش وج  ،،پرسیدننن پرسش ش
توسط استاد ،آموزش ضمن خدمت اسات دي دانشگاه براي تدر سي

با استفاده از استراتژیهای تفكر

ت
انتقادي ،افزایش میزان دسترسی به من با ععع ی ریگدا ييي متف وا تتتتررر ،متنوعععتررر و ت یرد سسس بههه ص رو ت ت
مباحثههای گروهی را باید مد نظر قرار داد.
 -8پی نوشتها

1 - CCTST
2- ACS

109 ...............................................................تهای تفکر انتقادی و کنترل عاطفی
 ارزیابی رابطة بین مهار

 منابع-9

[1]- Acton, R. G.,& During, S., 2000, Preliminary results of aggression management
training foraggressive parent. Journal of Interpersonal Violence, 13(7), 410-417.
[2]-Athari,Z,. Sharif, M., Nematbakhsh, M., Babamohamadi,H. Evaluation of
critical thinking and communication skills with students of Isfahan University
Entrance Exam. Iranian Journal of Medical Education, No.21, 2009.
[3]-Babamohammadi H, Khalili H. [Critical thinking skills of nursing students in
Semnan University of Medical Sciences]. Iranian Journal of Medical Education
2005; 4(12): 23-30.. [In Persian].
[4]-Bahmani, F., Yosefi, A., Nematbakhsh, M., CHangiz, T., Mardani, M. Isfahan
University of Medical Science students' critical skills in dealing with the
scientific literature. Iranian Journal of Medical Education. Fall and Winter 2005
[In Persian].
[5]-Bataineh, O., & Alazzi, F. K. (2009). Perceptions of Jordanian secondary
schools teachers towards critical thinking, International education. 38 (2), Pg.56.
ProQuest ducation Journals.
[6]-Biabangard, Esamail (2010). Adolescent psychology, 13th edition. Tehran:
Office of Islamic Culture Publications. [In Persian].
[7]-Dahesh, Zahra (2009). Affect of integrative behavioral and emotion focused
counseling on emotion control in adolescent girls of the city of Kashkouyeh,
Rafsanjan. MS Dissertation, Azad Islamic University, Marvdasht. [In Persian].
[8]-Fasick, L. (2007). Using Shakespeare’s plays to teach critical thinking and
writing skills: teaching English in the tow year college. 35(2), pg.197. proquest
education journals.
[9]-Gross, J.,1998,The Emerging Field of Emotion Regulation: An Integrative
Review, Review of General Psychology. Vol. 2, pp. 271-299.
[10]-Halpern, D.F., & Roediger, H.L., & Sternberg, R.J. (2007). the nature and
nurture of critical thinking. Critical thinking in psychology (pp.1-14).
Cambridge, Ny: Cambridge university press.
[11]-Hamid (2011). Comparison of the level of critical thinking skills of first and
last semester BS students selected fields of universities of medical sciences in
the city of Tehran. Azad Islamic University Journal of Medical Sciences, cover
21; 2: 134-140. [In Persian]
[12]-Jafarabadi, T., Abdoli, A. The development of critical thinking in students of
Ferdowsi University of Mashhad. Iranian Journal of Studies in Education and
Psychology. Year XI, No. 2 (24), 2010[In Persian].
[13]-Javidi Kalateh Jafarabadi, Tahereh; Abdoli, Afsaneh (2010). Trend of critical
thinking evolution in students of Ferdowsi University of Mashad. Research
Journal of Principles of Education and Development; 11(2). [In Persian].
[14]-Jones, A. (2007). Multiplicities or manna from heaven? Critical thinking and
the disciplinary context. University of Melbourne. Australian Journal of
Education, vol.51, No.1, pg.84-103.
[15]-Khodamoradi, Kajhal; Seyed Zakerian, Mansoureh; Shahabi, Marzieh;
Yaghmai, Farideh and Alavi Majd,

6931  تابستان، شماره دوم، سال یازدهم، پژوهشهای جامعه شناختی............................................. 10 1
[16]-Lewittes, H. (2007). Collaborative learning for critical thinking. State
university
of
N.Y.
http://www.aacu.org/meetings/generaleducation/documents/Lewittes.pdf.
[17]-Linley, P. A & joseph, S., 2009, Positive psychology in practice. Hoboken,
New Jersey: John wiley &sons,Inc.
[18]-Lotfabadi, Hossein (2000). Applied developmental psychology of adolescence
and youth, 3rd edition. Tehran: Youth National Organizationa. [In Persian].
[19]-Martin, L., & Thompson, S. D., & Richards, L. (2008). Online Scenarios in
FCS college courses: Enhancing critical thinking skills. Journal of family and
Consumer Sciences. 100 (2), proQuest education Journals.
[20]-Myers, Chat (2012). Teaching critical thinking, 9th edition (Translation:
Khodayar Abili). Tehran: Samt Publications. [In Persian]
[21]-Qing Z, Ni S, Hong T. Developing critical thinking disposition by task-based
learning in chemistryexperiment teaching. Procedia-Social and Behavioral
Sciences.2010; 2(2):4561-70.
[22]-Snyder, L., & Gueldenzph. S., & Mark. J., 2008, Teaching critical thinking and
problem solving skills. The Delta Pi Epsilon Journal, Volume l, No. 2
[23]-Taheri N, Hojat H, Cheraghian B, Esmaieli T. Critical thinking in nursing
students of Abadan nursing faculty. Dena Journal. 2008;3(3):1-7. [In Persian]
[24]-Vacek, E. J. (2009). Using a conceptual approach with concept mapping to
promote critical thinking. MSN, RN. vol. 48, No.1. Education innovation.

