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 چکیده
رسانی و رابطه آن با محیط دانشگاهی و سنجش توانایی تفکر انتقادی دانشجویان کتابداری و اطالع :هدف

 های آزاد شهر تهران. جنسیت آنان در دانشگاه

پژوهش از نوع تحلیل همبستگی است و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری را کلیه  :روش

های آزاد اسالمی شهر تهران در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری که دانشگاهرسانی دانشجویان کتابداری و اطالع

مهارت تفکر انتقادی کالیفرنیا  مشغول به تحصیل بودند تشکیل داد. از آزمون 1394نفر و در سال  141تعداد آنها 

 یل قرار گرفت.ها با استفاده از آزمون مانوا و ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلاستفاده شد و داده« ب»فرم 

هاست. بیش از سایر مهارت "ارزیابی"های مورد مطالعه از نظر مهارت توانایی دانشجویان ارشد دانشگاه ها:یافته

های تفکر انتقادی )ارزیابی، تحلیل، و استنباط( گرچه در توانایی دانشجویان دوره دکتری از نظر خرده مقیاس

موع، تفکر انتقادی آنان در حد متوسط ارزیابی شده است. همچنین شود اما در مجهایی مشاهده میناهمخوانی

 "ارزیابی"های آزاد شهر تهران از نظر مهارت مشخص گردید که توانایی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه

، دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه "استنباط"و  "تحلیل"های هاست؛ در خرده مقیاسبیش از سایر مهارت

سطح تفکر انتقادی اند. در مجموع، تحقیقات عملکرد بهتری را نسبت به دانشگاه تهران شمال نشان داده علوم

گانه های سهاز میان مهارتهای آزاد شهر تهران اندکی باالتر از متوسط قرار دارد؛ دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه

 ترین امتیاز را به خود اختصاص داده است. کم "تحلیل"بیشترین امتیاز و  "ارزیابی"تفکر انتقادی، 

تفکر انتقادی، علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشجویان تحصیالت  واژهای کلیدی:

 تکمیلی.
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 مقدمه

-ترین اهداف و جهترشد تفکر و قوای فکری و شناختی یادگیرندگان همواره یکی از مهم

طع و سطوح تحصیلی بوده است. در واقع، پرورش قوه های آموزشی در مقاهای نظامگیری

-استدالل و رشد قضاوت مقصد اصلی فرایند یادگیری بوده و فرض بر این است که محور فعالیت

(.  به باور سیف 1393های مراکز آموزشی آموختن اندیشیدن است )امینی، مدنی، و عسگرزاده، 

در این باره است که چه چیزی را باور کنیم و چه (، تفکر انتقادی، تفکر مستدل و تیزبینانه 1387)

هاست. حلها از راه وارسی منطقی مسائل، شواهد و راهاعمالی را انجام دهیم؛ و یا ارزیابی تصمیم

ها )بایدها و نبایدها، ها و واقعیتکند خود بر اساس دانستهفردی که از تفکر انتقادی استفاده می

دهد. بنابراین، با این روش فکری، در العمل نشان میو عکسگیرد اصول معیاری( تصمیم می

 گیری و عملکرد استقالل دارد و متَکی بر دیگران نیست. تصمیم

های تفکر انتقادی مجهز هستند، در فرایند یادگیری و در برخورد با افرادی که به مهارت

گردند. ها میناختهها و کشف رابطه بین ناشاطالعات جدید و ناشناخته به دنبال شناخته

ها زمینه الزم برای آزمودن اطالعات جدید، درك و تبدیل آنها به دانش و شناخت را به شناخته

 (. 1994، 1آورند )بیلینوجود می

پیشینه تفکر انتقادی به فالسفه متقدمی همچون سقراط، افالطون، ارسطو، آگوستین، توماس 

گردد )یانشار و یرکگارد و جیمز بر میکس، کیآکویناس و بعد از آن به دکارت، کانت، مار

(. سیگل با اشاره به این واقعیت که 1393؛ نقل در امینی، مدنی، و عسگرزاده، 2012همکاران، 

نظران تعلیم و اگرچه استعمال واژه تفکر انتقادی در قالب اهداف آموزشی در میان صاحب

کر فلسفی مربوط به آموزش و پرورشی تربیت نسبتاً جدید است، به لحاظ تاریخی ریشه در تف

ای سال قبل آغاز شده است. با چنین پیشینه 2500دارد که در سنت غربی آن از یونان قدیم و 

است که فیلسوفانی چون سقراط، افالطون و ارسطو تفکر انتقادی را به منزله توانایی پرسش 

های مختلف تلقی شها و ارزاندیشی درباره مفاهیم، پدیدهکردن، وارسی کردن، تأمل و ژرف

رغم این پیشینه هنوز تعریفی جامع از (. علی1393اند )نقل در امینی، مدنی، و عسگرزاده، کرده

های متنوعی ارائه نظران باشد وجود ندارد و دیدگاهتفکر انتقادی که مورد اجماع همة  صاحب

 شود. می

                                                           
1. Bailin 
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برای مشارکت عاقالنه در یك جامعه  در دنیای مدرن، تفکر انتقادی به منزلة مهارت اساسی

دمکراتیك شناخته شده و در دنیای اقتصادی به منزلة مهارتی ضروری مورد حمایت قرار 

، (تئوری) نظریه: (. سه عامل اصلی در تفکر انتقادی عبارتند از2002، 1گرفته است )آندولینا

تقدند که کاربران نظران بسیاری معصاحب (.2006، 3تفکر انتقادی چیست) 2عمل، و نگرش

های امروز و فردا چنانچه قرار باشد به کاربران و جویندگان مستقل و با انگیزه در محیط

گوناگون اطالعاتی تبدیل شوند نیاز به یك مهارت زیربنایی به نام تفکر انتقادی دارند )ساالری 

 (. 1383آبادی، و حسن

جه داشته و معتقدند در تفکر انتقادی مند عقالنی توبه فرایندهای نظام 5و پاول4اسکرایون

آفرینی کرده و عملکرد آن تحلیل، تولید، و یا ارزیابی فرد به صورتی فعاالنه اقدام به مفهوم

اطالعات گردآمده ازطریق مشاهده، تجربه، تعقل، استنتاج یا ارتباط به عنوان راهنمایی برای 

 (.2006اسکرایون و پاول، )هاست باورها وکنش

، متخصص معروف تعلیم و تربیت، در خصوص تفکر عمیق و منطقی معتقد 6ییجان دیو

ای که در دانش شکل گرفته باشد، فعلیت، پایداری و تأمل دقیق در هر باور یا فرضیه»است که 

کننده از دانش را وضوح بخشیده و همچنین درباره آنچه که دانش به آن های حمایتدلیل

 (.1996، 7جونز) «کندگرایش دارد بحث می

داندکه ازطریق ، تفکر انتقادی را قضاوتی قاطعانه و مهارکنندة شخص می8اما، رابرت دلفی

چنین آن را تفسیری مستند، مفهومی، هم. رسدتفسیر، تحلیل، ارزیابی و استنباط به نتیجه می

د دانای درباره آنچه که قرار است مورد قضاوت قرار گیرد میشناختی، منطقی و ریشهروش

 (.1997 ،9)نقل درپاتون

توان چنین نتیجه گرفت که ریشة اصلی تفکر انتقادی در درك فوق میبا توجه به تعاریف 

بدین لحاظ، . مسئله و توان استدالل منطقی آن به منظور رسیدن به پاسخی مناسب نهفته است

                                                           
1. Andolina  

2. Attitude 

3. What is Critical Thinking 

4. Michal Scriven 

5. Richard Paul 

6. John Dewey 
7. Jones 

8. Robert Delphy 
9. Paton 
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لزام عقالنی بر استفاده و توانایی و ا( تعقلی) های ادراکیای از مهارتتفکر انتقادی بر پایة دسته

 .ها به منظور هدایت رفتار استوار استاز این مهارت

معموالً تفکر انتقادی با فلسفه آموزش عجین شده و بهبود توانایی تفکر انتقادی از مباحث 

 (.1386قیاسی، ) شناسی و علوم تعقلی قرار گرفته استهای روانمورد بحث در حوزه پژوهش

 :کند عبارتند ازانتقادی در فرد ایجاد می هایی که تفکرتوانایی

 درك رابطه منطقی میان نظرات؛

 شناسایی، ساختن، و بررسی کردن نتایج؛

 ها؛ها و خطاهای مشترك در استداللکشف تناقص

 ها ؛مند در رویارویی  با مسائل مشکلحل نظامارائة راه

 (.2006چیست؟ تفکر انتقادی ) های خودتفکر درباره حقانیت عقاید و ارزش

های فکری مورد نیاز باسوادان از سوی دیگر، از تفکر انتقادی به عنوان یکی از مهارت

های شناختی (. تفکر انتقادی در بردارنده مهارت1383شود )پریرخ و عباسی، اطالعاتی یاد می

شیون و است )فا 5و استدالل استقرایی 4، استدالل قیاسی3، استنباط2، ارزشیابی1از جمله تحلیل

 (. 1998، 6فاشیون

آموزان و دانشجویان بر روی دانش 7های انجام شده توسط کمیسیون کالیفرنیاپژوهش

درصد اساتید و معلمان، تفکر انتقادی را یکی از  89/0رغم آنکه حاکی از آن بوده که علی

ها اند، فقط درصد اندکی از آناهداف مهم آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی دانسته

اند آنچه را که نشانگر تفکر انتقادی است به روشنی برشمرند )عسگری، ( توانسته19/0)

1386.) 

نیز مؤید این تفکر بود که کاربران در  1991های ضروری در سال نتایج کمیسیون مهارت

های اطالعاتی نوین باید دارای توانایی مدیریت اطالعات و مهارت تفکر انتقادی باشند. محیط

                                                           
1. Inference  

2. Evaluation  

3. Analysis 

4. Deductive reasonhng 

5. Inductive reasoning 

6.Facione, P.A & Facione N.C 

7. California Commission 
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یت اطالعات در فرایند تجزیه و تحلیل، گزینش و ارزیابی اطالعات، تفکر انتقادی در مدیر

برخورداری از  (. بدیهی است که1996کندوکاو و تعیین مسیر عمل تأثیرگذار است )جونز، 

ای کتابداران است و مطالعه میزان آن در های حرفههای تفکر انتقادی مکمل توانمندیمهارت

های آموزشی در جهت ارتقای ریزیای الزم برای برنامهتواند زمینهته میدانشجویان این رش

های تفکر انتقادی فراهم نماید. در این عرصه، دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و توانمندی

شود که کلیات یك شاخه شوند. در دورة کارشناسی سعی میدکتری بیشتر مورد توجه واقع می

اندازی عمومی از مباحث وسیله چشمانشجو تبیین گردد تا بدینیا رشتة علمی خاص برای د

کند که مطرح شده برای وی حاصل شود. اما، در تحصیالت تکمیلی شرایط اقتضا می

تر به کنکاش و غور در رشته علمی خود پرداخته و مسائل را با دانشجویان با دیدی عمیق

رود هرآنچه را که ن دوره، از دانشجو انتظار میتر مورد حالّجی قرار دهند. در اینگاهی تیزبینانه

خواند را به بوته نقد بگذارد و بعضاً زیر سؤال ببرد. در این مرحله، شنود، یا میبیند، میمی

دانشجو ناچار است تا به منظور رفع نیازهای اطالعاتی خود منابع مختلف را مورد وارسی قرار 

سی به اطالعات به خدمت گیرد. البته آموزش این های گوناگونی را برای دسترداده و شیوه

ریزی اصولی و مناسب است و تربیت چنین افرادی مستلزم آن است ها در گرو برنامهمهارت

های ارزیابی و قدرت تفکر انتقادی مجهز باشند که ابتدا مربیان و استادان، خود به مهارت

نکه دانشجویان بیاموزند چگونه یکی ای: آموزش عالی دو نقش دارد (. نظام2009، 1)مون

اطالعات خویش را بیابند و دیگری اینکه به آنان تعلیم دهد چگونه اطالعات به دست آمده را 

-عالوه بر آن، در مورد ضرورت و اهمیت تفکر انتقادی می (.1378حری، )تعبیر و تفسیرکنند 

دیادگیرنده، متناسب با توان به مواردی از قبیل کاربردی کردن یادگیری بر اساس فعالیت خو

(. 1380های عصر فراصنعتی و فزاینده بودن تغییر و تحول اشاره کرد )هاشمیان نژاد، ویژگی

ای پیچیده در نظام آموزشی بوده های فکری دانشجویان همیشه مسئلهرشد و پرورش مهارت

از قدرت است، اما امروزه حالت بحرانی به خود گرفته است؛ چون برونداد اطالعات جامعه 

های اخیر تفکر انتقادی افراد دربارة این اطالعات فراتر رفته است؛ به نحوی که در سال

و اذعان  متخصصان امور تربیتی از ناتوانی دانشجویان در امر تفکر انتقادی ابراز نگرانی کرده

-شوند که از حلّ کوچكهای متداول آموزشی افرادی تحویل جامعه میاند که با روشداشته

                                                           

1. Moon 
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رغم اهمیت تفکر انتقادی به عنوان ابزاری ترین مسائل جامعه در آینده عاجز هستند و علی

های تفکر انتقادی اندك است اساسی برای یادگیری، توانایی دانشجویان در استفاده از مهارت

با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر در صدد ارزیابی تفکر انتقادی (. 2013، 1)چن

های آزاد در شهر تهران شناسی دانشگاهتحصیالت تکمیلی علم اطالعات و دانش دانشجویان

برآمد. با این امید که اصالحات مبتنی بر آموزش این نوع تفکر در آینده بتواند سبب بهبود 

 ای در این رشته شود.  حرفه توسعة

 پژوهشپیشینه 
رسانی تاکنون در مباحثی عدر سطح نظری، جایگاه تفکر انتقادی درحوزه کتابداری و اطال

، کنترل کتابشناختی (2005میلر، )، هوش مصنوعی (1383دادرس، )چون سواد اطالعاتی 

های ، نظام(1377آفوالبی، )، خدمات مرجع (1384شریف، )سنجی ، وب(1381سنیمن، )

حسن )های اطالعاتی یابی، و تحلیل و ارزیابی نظام، رفتارهای اطالع(1384نشاط، )اطالعاتی 

مطرح شده است؛ با این وجود، کتابداران به ندرت آموزش تفکر انتقادی را تجربه ( 1384زاده، 

تر از طریق تجربیات و مطالعات شخصی بوده تا به صورت اند و اگر چنین باشد بیشکرده

 مند.عملی و در قالبی نظام
 

ند کم نیست، اما از های دانشگاهی که به موضوع تفکر انتقادی پرداخته باشتعداد پژوهش

( اشاره 1389توان به پژوهش قیاسی )تر باشند میجمله آنهایی که به بحث حاضر نزدیك

رسانی داشت که به شناسایی سطح حضور عناصر تفکر انتقادی در آثار تألیفی کتابداری و اطالع

ر حد متوسط  پرداخت. وی نشان داد که میانگین استفاده از عناصر تفکر انتقادی در این آثار د

تر از دیگر مقاطع است. نویسندگان با مدرك کارشناسی ارشد در استفاده از تفکر انتقادی موفق

 اند. تحصیلی بوده
 

دانشکده های تفکر انتقادی دانشجویان مهارت( با بررسی 1392نیا )اعظمی و صالحی 

ها در که این مهارترسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران نشان دادند مدیریت و اطالع

و تحلیل در سطح پایینی ، تمامی ابعاد استنباط، استدالل قیاسی، استدالل استقرایی، ارزشیابی

تأثیر ( 1392) الحوائجی و محمد اسماعیلفرد، بابرضوی، نوشینهمچنین؛  .قرار داشته است

                                                           
1.Chan 
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های ی دانشگاهدانشجویان رشته کتابدارهای خواندن و نوشتن آموزش تفکر انتقادی بر مهارت

های بر سطح مهارترا مطالعه کرده و نشان دادند آموزش  آزاد اسالمی واحد بابل و تنکابن

های پنجگانه خواندن و نوشتن انتقادی دانشجویان تأثیر مثبت داشته و موجب رشد مهارت

  .شودمربوط به آن می
 

های تفکر انتقادی رتمیزان مها با مطالعة( 1392) معالی مزرعی، رسولی آزاد و مکوندی

 می واحد علومالرسانی دانشگاه آزاد اسعالدانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری و اط

های تفکر انتقادی دانشجویان کارشناسی ارشد میزان مهارتنشان دادند  تحقیقات خوزستان

می واحد علوم و تحقیقات خوزستان در سطح الرسانی دانشگاه آزاد اسعالکتابداری و اط

 .  عیفی قرار داردض
 

مقایسه تفکر انتقادی در کتابداران دانشگاه شیراز و ( با 1393) معتمدی، باقری و امامی

-داری بین کتابداران دو دانشگاه در بخشاتفاوت معننشان داد که  دانشگاه علوم پزشکی شیراز

انتقادی رابطه  تفکر انتقادی وجود نداشت. همچنین بین سن و سابقه کار با تفکر های پنجگانه

دار داری نبود، اما بین جنسیت و مدرك تحصیلی با تفکر انتقادی کتابداران تفاوت معنیمعنی

 بود. 
 

بررسی موانع رشد تفکر انتقادی در با هدف ( 1393) جنتی، معتمد و حمیدیباغهمچنین 

انع رشد تفکر به ترسیم نمودار موهای آن و ایجاد بستر الزم برای تقویت مهارتها کتابخانه

 .پرداختندها ها در چهار عرصه کاربران، کتابداران، منابع و کتابخانهانتقادی در کتابخانه

، و از داشتهبا تفکر و محصوالت تفکر یعنی اطالعات بیشترین ارتباط را  سوها از یك کتابخانه

های اساسی لفهؤو مقایسه کردن که از م ،بندیسازی، طبقهسوی دیگر، تحلیل، ارزیابی، واضح

توجه به  ویکنند. ها نمود پیدا میهای مرتبط با کتابخانهتفکر انتقادی هستند در اغلب فعالیت

های قابل مالحظه در راه ایجاد محیط مناسب ها و شناسایی مشکالت و بازدارندهوضع کتابخانه

 . دانسته استالزم و بدیهی  را امری پرورش تفکر انتقادی و غلبه بر آنها
 

در رابطه بین تفکر انتقادی و نگرش دانشجویان دانشگاه منچسترکه در درس ( 2009)مون 

نام کرده بودند نشان داد که بین تفکر انتقادی و نگرش آنها نسبت به ثبت "خواندن انتقادی"

خواندن تفاوت معناداری وجود ندارد. اما تفاوت معناداری میان نمرات کسب شده در تفکر 

های تفکر انتقادی سبب ین دو گروه گواه و آزمایش نشان داد آموزش مهارتانتقادی در ب
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 .های آنان در تفکر انتقادی شده استافزایش توانایی
 

تفکر انتقادی و سواد اطالعاتی: "( در پژوهش 2013) و همکارانش 1همچنین،  ورتز

اتی اهداف مشترکی اذعان داشتند که تفکر انتقادی و سواد اطالع "ارزیابی عملکرد دانشجویی

های آنها نیز حاکی از همبستگی باالی این دو کنند و الزم و ملزوم یکدیگرند. یافتهرا دنبال می

 مهارت بوده است.
 

های تفکر انتقادی نشان ( در پژوهشی با بررسی رابطه تفکر خالق و مهارت2016) 2اولگر

 خالق در دانشجویان وجود دارد.داد که رابطه مثبت و معناداری بین تفکر انتقادی و تفکر 
 

( با مطالعه رابطه تفکر انتقادی و عادت به خواندن در میان دانشجویان 2016) 3بورچواوغلو

تربیت بدنی نشان داد تفکر انتقادی آنان در حد متوسط، و رابطه مثبت و معناداری بین میزان 

 عادت به خواندن و تفکر انتقادی وجود دارد.
 

 گردد که: های انجام شده در زمینه تفکر انتقادی مشخص مینه پژوهشبا عنایت به پیشی

های تفکر انتقادی کالیفرنیا انجام مهارت« ب»ها با استفاده از پرسشنامه فرم غالب پژوهش

 یافته است. 

تفکر انتقادی به عنوان مهارت رسیدن به درکی بهتر از جهان امروز، مفهومی است که،  

های های پیرامون آن، در شرایط کنونی هنوز جای بحثها و بررسیحثرغم قدمت زیاد بعلی

 طلبد.  تری را میبیش

 شود.های افراد در تفکر انتقادی میهای تفکر انتقادی سبب افزایش تواناییآموزش مهارت

های تفکر انتقادی، پژوهشی که به های انجام شده در رابطه با مهارترغم پژوهشعلی

در سطح وسیع و در رشته کتابداری و اطالع رسانی بپردازد یافت نشد. در این  بررسی متغیرها

های ارزیابی مهارت( اشاره داشت که 1393معتمدی و همکاران )توان به پژوهش زمینه تنها می

مورد بررسی  در کتابداران دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز را صرفاً تفکر انتقادی

( که تفکر انتقادی دانشجویان ارشد 1392د و معالی مزرعی و همکارانش )قرار داده بودن

کتابداری را در واحد علوم تحقیقات خوزستان مورد مطالعه قرار داده بودند. به همین دلیل، در 

                                                           
1. Wertz 

2. Ulger 

3. Bulgurcuoglu 



43 

 

 رسانیارزیابی توانایی تفکر انتقادی دانشجویان کتابداری و اطالع

 ________________________________________________________  

 

های پژوهش حاضر، کلیه دانشجویان تحصیالت تکمیلی )ارشد/دکتری( کتابداری در دانشگاه

های تفکر ارتهای زیر مطرح شد: وضعیت مهظ گردید و پرسشآزاد اسالمی شهر تهران لحا

های مورد مطالعه چگونه است؟ آیا رابطه انتقادی دانشجویان تحصیالت تکمیلی در دانشگاه

های تفکر انتقادی )تحلیل، استنباط، و ارزشیابی( با محیط دانشگاهی و معناداری میان مهارت

 توان یافت؟دانشجویان می تسیجن

 سیشناروش
های تفکر انتقادی از پژوهش همبستگی استفاده این پیمایش برای تعیین رابطه مؤلفه در

 شد. 

های آزاد اسالمی شهر تهران )به تفکیك دانشگاه تهران جامعه آماری را دانشجویان دانشگاه

تعداد آنها در  1394داد که در سال تحصیلی شمال و دانشگاه علوم تحقیقات( تشکیل می

(. با توجه به اندازة جامعه، 1نفر بود )جدول 141( ارشد و دکتری) حصیالت تکمیلیمقاطع ت

ها مورد مطالعه شمار کلیه دانشجویان این دانشگاهگیری صورت نگرفت و به روش کلنمونه

 های تفکر انتقادی کالیفرنیاهای پژوهش به وسیله پرسشنامة آزمون مهارتقرار گرفتند. داده

 ( تأیید شده است انجام شد.1998فاشیون و فاشیون ) که توسط« فرم ب»
 . تعداد کل دانشجویان کتابداری دانشگاه تهران شمال و علوم تحقیقات1جدول 

 
-گیری تفکر انتقادی و خرده مقیاسهای تفکر انتقادی کالیفرنیا برای اندازهآزمون مهارت

گذاری در نمره .گیردعنی تحلیل، استنباط، و ارزشیابی مورد استفاده قرار میی های شناختی آن،

نظر گرفته شده  به باال در 29؛ و حد باال 28تا  23؛ حد متوسط بین 22تا  1آزمون،  حد پایین 

( 0-11(، و دامنه مؤلفة استنباط)0-14(، دامنه مؤلفة ارزشیابی)0-9است. دامنه مؤلفة تحلیل )

 (.1998است )فاشیون و فاشیون، 

 علوم تحقیقات تهران شمال

 جمع مرد زن جمع مرد زن کارشناسی ارشد

 تعداد تعداد تعداد تعداد

51 16 67 53 6 59 

 8 4 4 7 1 6 دکتری

 67 10 57 74 17 57 جمع
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 بین 1های تفکر انتقادی کالیفرنیا با استفاده از روش کودر ریچاردسونپایایی آزمون مهارت

( پایایی این 1382(. اسالمی )1998ن، گزارش شده است )فاشیون و فاشیو 70/0 تا 68/0

گزارش کرده است؛ همچنین، وقار  78/0 آزمون را در میان دانشجویان به روش بازآزمایی

گزارش 79/0، پایایی آن را 2( با استفاده از آلفای کرونباخ1387سیدین، ونکی، طاقی و مالزم )

 .به دست آمد 83/0ریب پایاییدر پژوهش حاضر نیز با استفاده از آلفای کرونباخ ض. اندکرده

برای سنجش روایی از نظرات خبرگان استفاده شد و پس از اعمال اصالحات الزم مورد تأیید 

 .انجام شد (SPSS 17افزار آماری )ها با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل دادهنهایی قرارگرفت. 

 هابررسی نرمال بودن توزیع داده

 رهای اصلی پژوهش. بررسی توزیع نرمال متغی2جدول
 سطح معناداری آماره کولموگرف اسمیرنف متغیر

 0.270 1.163 تفکر انتقادی

است پس  05/0تر از مقدار خطا داری برای کل پرسشنامه بزرگچون مقدار سطح معنی

 است. گیریم متغیر پژوهش دارای توزیع نرمال بودهنتیجه می

  

                                                           
1. Koder-Richardson 
2. Cronbach alpha 



45 

 

 رسانیارزیابی توانایی تفکر انتقادی دانشجویان کتابداری و اطالع

 ________________________________________________________  

 

 هایافته

 های آنانشجویان و خرده مقیاسهای تفکر انتقادی دوضعیت مهارت

یار متغیر تفکر انتقادی برای شود میانگین و انحراف معمشاهده می 3طور که در جدول همان
است. میانگین نمره تفکر انتقادی دانشجویان  50/1و  18/29کل دانشجویان ارشد به ترتیب 

( بیشتر از میانگین نمره تفکر انتقادی دانشجویان ارشد 66/29ارشد واحد علوم تحقیقات )
یقات از نظر ( بوده است. مهارت دانشجویان دانشگاه علوم تحق76/28واحد تهران شمال )

( است؛ گرچه توانایی دانشجویان 71/11( بیشتر از واحد تهران شمال )13/12توانایی ارزیابی )
تحلیل و "هاست. از نظر توانایی بیش از سایر مهارت "ارزیابی"ارشد دو دانشگاه در مهارت 

ت. در ، دانشگاه علوم تحقیقات با اندکی تفاوت بیشتر از دانشگاه تهران شمال اس"استنباط
دانشجویان ارشد دانشگاه علوم تحقیقات باالتر از متوسط و مجموع، توانایی تفکر انتقادی 

دانشگاه تهران شمال در حد متوسط است؛ این در حالی است که توانایی تفکر انتقادی 
  دانشجویان ارشد دو دانشگاه باالتر از متوسط ارزیابی شده است.

 دوره دانشگاه آمار توصیفی نمره کل استنباط تحلیل ارزیابی سطح

 28.7612 9.3881 7.6567 11.7164 متوسط
67 

1.49838 
25.00 

32.00 

تهران  میانگین
 شمال

کارشناسی 
 تعداد 67 67 67 ارشد

 انحراف استاندارد .98404 .94632 .96619

 مینیمم 7.00 5.00 9.00

 ماکسیمم 11.00 9.00 13.00

باالتر از 
 متوسط

علوم  میانگین 29.6610 9.7119 7.8136 12.1356
 تعداد 59 59 59 59 تحقیقات

 انحراف استاندارد 1.37226 .92942 .86052 .97304

 مینیمم 27.00 7.00 5.00 10.00

 ماکسیمم 32.00 11.00 9.00 14.00

االتر از ب
 متوسط

 کل میانگین 29.1825 9.5397 7.7302 11.9127

 تعداد 126 126 126 126

 انحراف استاندارد 1.50413 .96872 .90697 .98809

 مینیمم 25.00 7.00 5.00 9.00

 ماکسیمم 32.00 11.00 9.00 14.00
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 گانههای سهجویان دکتری در هر یك از مهارت. ارزیابی تفکر انتقادی دانش4جدول
 

 دوره دانشگاه آمار توصیفی نمره کل استنباط تحلیل ارزیابی سطح

تهران  میانگین 27.4286 9.1429 7.0000 11.2857 متوسط
 شمال

 دکتری
 تعداد 7 7 7 7

 انحراف استاندارد 1.13389 1.34519 1.41421 1.49603

 مینیمم 26.00 7.00 5.00 10.00

 ماکسیمم 29.00 11.00 9.00 14.00

باالتر 

 از متوسط

علوم  میانگین 29.3750 9.1250 7.8750 12.3750
 تعداد 8 8 8 8 تحقیقات

 انحراف استاندارد 2.13391 1.12599 .83452 1.06066

 مینیمم 25.00 7.00 7.00 11.00

 ماکسیمم 32.00 10.00 9.00 14.00

 کل میانگین 28.4667 9.1333 7.4667 11.8667 توسطم

 تعداد 15 15 15 15

 انحراف استاندارد 1.95911 1.18723 1.18723 1.35576

 مینیمم 25.00 7.00 5.00 10.00

 ماکسیمم 32.00 11.00 9.00 14.00

نشجویان دکتری مورد میانگین و انحراف معیار متغیر تفکر انتقادی برای کل دا 4مطابق جدول 
است و میانگین نمره تفکر انتقادی دانشجویان دکتری واحد  95/1و  46/28بررسی به ترتیب 
( بیشتر از میانگین نمره تفکر انتقادی دانشجویان دکتری واحد تهران 37/29علوم تحقیقات )

 "ارزیابی"( است. توانایی دانشجویان دکتری در هر دو دانشگاه از نظر مهارت 42/27شمال )
هاست. همچنین، دانشجویان دکتری دانشگاه علوم تحقیقات از مهارت بیش از سایر مهارت

نیز دانشجویان دکتری  "تحلیل"اند. از نظر قوة ( برخوردار بوده37/12)"ارزیابی"بیشتری در 
اند. در دانشگاه علوم تحقیقات نسبت به واحد تهران شمال از عملکرد بهتری برخوردار بوده

الی که دانشجویان دکتری واحد تهران شمال از توانایی استنباط بیشتری برخوردارند. تفکر ح
دانشجویان دکتری دانشگاه علوم تحقیقات باالتر از متوسط و واحد تهران شمال در حد انتقادی 

سطح تفکر انتقادی دانشجویان دکتری دو دانشگاه در حد در مجموع،  شود.متوسط ارزیابی می
  رزیابی شده است.متوسط ا
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 های آزاد تهران. توانایی تفکر انتقادی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه5جدول
 

آمار  نمره کل استنباط تحلیل ارزشیابی سطح
 توصیفی

 دوره دانشگاه

تهران  میانگین 28.6351 9.3649 7.5946 11.6757 متوسط
 شمال

 
 
 
 

 کل

 تعداد 74 74 74 74

انحراف  1.51318 1.01461 1.00572 1.02179
 استاندارد

 مینیمم 25.00 7.00 5.00 9.00

 ماکسیمم 32.00 11.00 9.00 14.00

باالتر از 
 متوسط

علوم  میانگین 29.6269 9.6418 7.8209 12.1642
 تعداد 67 67 67 67 تحقیقات

انحراف  1.46511 .96455 .85148 .97851
 استاندارد

 مینیمم 25.00 7.00 5.00 10.00

 ماکسیمم 32.00 11.00 9.00 14.00

باالتر از 
 متوسط

  کل میانگین 29.1064 9.4965 7.7021 11.9078
 تعداد 141 141 141 141

انحراف  1.56617 .99731 .93918  1.02748
 استاندارد

 مینیمم 25.00 7.00 5.00 9.00

 مماکسیم 32.00 11.00 9.00 14.00

، میانگین و انحراف معیار متغیر تفکر انتقادی برای کل دانشجویان 5های جدول طبق داده

است . میانگین نمره تفکر انتقادی کل  56/1و  10/29تحصیالت تکمیلی کتابداری به ترتیب 

( بیشتر از واحد تهران شمال 62/29دانشجویان تحصیالت تکمیلی در واحد علوم تحقیقات )

 "ارزیابی"ت. توانایی دانشجویان تحصیالت تکمیلی هر دو دانشگاه از نظر مهارت ( اس63/28)

در دانشگاه  "ارزیابی"هاست؛ گرچه توانایی دانشجویان در داشتن مهارت بیش از سایر مهارت

شود. در ( برآورد می67/11( اندکی بیشتر از دانشگاه تهران شمال )16/12علوم تحقیقات )

،  دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم "استنباط"و  "یلتحل"های خرده مقیاس

اند. در مجموع، سطح تحقیقات عملکرد بهتری را نسبت به دانشگاه تهران شمال نشان داده

دانشجویان تحصیالت تکمیلی کتابداری دانشگاه علوم تحقیقات باالتر از متوسط تفکر انتقادی 

یابی شده است. در مجموع، سطح تفکر انتقادی  کلیه و دانشگاه تهران شمال در حد متوسط ارز

دانشجویان تحصیالت تکمیلی دو دانشگاه باالتر از متوسط است. این در حالی است که مطابق 

، دانشجویان ارشد هر دو دانشگاه از مهارت تفکر انتقادی بیشتری نسبت به 4و  3جداول 
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 اند.دانشجویان دکتری برخوردار بوده

 های تفكر انتقادی دانشجویان نشگاهی بر خرده مقیاستأثیر محیط دا

مجموع   متغیرهای پژوهش
 مجذورات

درجه 
 آزادی

نمره 
 میانگین

F سطح 
 معنی دار

 . 154 2.057 1.801 1 1.801 بین گروهی مهارت تحلیل
   .875 139 121.689 درون گروهی

    140 123.489 کل

 .004 8.366 8.391 1 8.391 بین گروهی مهارت ارزیابی
   1.003 139 139.410 درون گروهی

    140 147.801 کل

 .100 2.745 2.697 1 2.697 بین گروهی مهارت استنباط
   .982 139 136.552 درون گروهی

    140 139.248 کل

 .000 15.566 34.584 1 34.584 بین گروهی تفکر انتقادی
   2.222 139 308.820 درون گروهی

    140 343.404 لک

های تفکر انتقادی شود از بین خرده مقیاسمشاهده می 6طور که در جدول همان

داری تفاوت معنا "نمره کل تفکر انتقادی"و  "ارزیابی"دانشجویان دو دانشگاه، در مهارت 

اند. اما در و دانشجویان علوم تحقیقات نمرات بیشتری کسب کرده (>0.05p)وجود دارد

تفاوت معناداری مشاهده نشد. بدین ترتیب، دانشجویان  "استنباط"و  "تحلیل"ی هامهارت

 تحصیالت تکمیلی کتابداری دانشگاه علوم تحقیقات از تفکر انتقادی باالتری برخوردارند. 
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 های تفكر انتقادی با جنسیت دانشجویانرابطه مهارت

 دو گروه زن و مرد. آزمون تحلیل مانوا جهت مقایسه تفکر انتقادی در 7جدول 

 

زن و مرد تفاوت معناداری  های تفکر انتقادی دانشجویانطور که مشهود است بین مؤلفههمان

بدین معنا که جنسیت تأثیرچندانی در میزان تفکر انتقادی دانشجویان (. <0.05p)وجود ندارد 

 تواند به عنوان عاملی اثرگذار بدان نگریسته شود.نداشته و نمی

 و بحث گیرینتیجه

بتوانند به  ها و راهبردهایی است که دانشجویاندر تفکر انتقادی هدف اصلی، ارائه مهارت

های تفکر گیری از مهارتوسیله آنها حجم گسترده اطالعات را مدیریت نمایند. متخصصان، بهره

-های تجهیز فراگیران برای رویارویی با دنیای پر از اطالعات امروزی میانتقادی را یکی از شیوه

ها سیر در بین میلیونترین مهای آن ابزاری مفید برای یافتن مناسبدانند. این نوع تفکر و مهارت

رسد و ما مجبوریم تنها اندکی از آنها را که ارزش اتصال اطالعاتی است که هر روزه به ذهن ما می

نامند های پیشین ما دارد را برگزینیم. نتیجه این اتصال، چیزی است که آن را موفقیت میبه دانسته

 (. 1،2000)ویگینس

)تحلیل، های آن و خرده مقیاس های تفکر انتقادیبا توجه به این که رشد و توسعه مهارت

تحصیالت استنباط، ارزیابی( نتیجه قابل انتظاری از تحصیالت دانشگاهی، به خصوص در مقطع 

تحصیالت تفکر انتقادی دانشجویان  هایمهارت ف ارزیابیاین پژوهش با هد ،تکمیلی است

 جرا شد.اتکمیلی و تأثیر محیط دانشگاهی و جنسیت بر آن 

 نتایج نشان داد که:

 بیش از سایر  "ارزیابی"های مورد مطالعه از نظر مهارت توانایی دانشجویان ارشد دانشگاه

( 13/12ها بوده است؛ گرچه در این زمینه توانایی دانشجویان ارشد دانشگاه علوم تحقیقات )مهارت

ع، دانشجویان کارشناسی ( برآورد گردید. در مجمو71/11اندکی بیشتر از دانشگاه تهران شمال )

                                                           
1. Wiggins 

مجموع  هاگروه متغیرهای پژوهش
 مجذورات

درجه 
 آزادی

نمره 
 میانگین

F دارسطح معنی 

 0.404 0.700 1.720 1 1.720 بین گروهی تفکر انتقادی
   2.458 139 341.684 درون گروهی

    140 343.404 کل
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های تفکر انتقادی از توانی بیشتر از حد های آزاد اسالمی شهر تهران در همه مهارتارشد دانشگاه

( که تفکر انتقادی 1392های معالی مزرعی و همکاران )متوسط برخوردارند؛ که این نتیجه با یافته

وزستان را ضعیف ارزیابی کرده دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری دانشگاه علوم تحقیقات خ

 بودند مغایرت دارد.

های تفکر انتقادی در حد متوسط ارزیابی دانشجویان دوره دکتری نیز در همه خرده مقیاس    

شود دانشجویان ارشد نسبت به دانشجویان دکتری از تفکر اند. بنابراین، چنانچه مالحظه میشده

( که نشان داد کتابداران با مقطع 1389های قیاسی )ا یافتهانتقادی بیشتری برخوردارند. این نتیجه ب

 تحصیلی کارشناسی ارشد از تفکر انتقادی بیشتری برخوردارند همخوانی دارد. 

دانشجویان دکتری دانشگاه علوم تحقیقات نسبت به واحد تهران شمال  "تحلیل"از نظر قوة    

ها نشان داد دانشجویان دکتری واحد تهران فتهاند. در حالی که یااز عملکرد بهتری برخوردار بوده

های تفکر انتقادی در ناهمخوانی در میزان مهارت شمال از توانایی استنباط بیشتری برخوردارند.

های آموزشی و نحوه آموزش نیز نسبت داد گرچه میان دانشجویان را شاید بتوان به تفاوت برنامه

 های بیشتری نیاز است. شبرای رسیدن به قطعیت در این زمینه، پژوه

های آزاد شهر همچنین مشخص گردید که توانایی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه

به توانمندی  "ارزیابی"ها بوده است؛ مهارت بیش از سایر مهارت "ارزیابی"تهران از نظر مهارت 

جربیات و در تشخیص درجه صحت و اعتبار اطالعات، جمالت، مطالب ارائه شده، باورها، ت

ها و گفته را با استنباطشود و همچنین توان بررسی میزان ارتباط موارد پیشقضاوت مربوط می

ها گرچه در هر دو دوره ارشد و دکتری، سازد که مطابق یافتههای انجام شده فراهم میگیرینتیجه

یدن به حد باال نیاز به اند اما برای رسدانشجویان از سطح متوسط به باالی این مهارت برخوردار بوده

 فراگیری بیشتری دارند.

، دانشجویان تحصیالت "استنباط"و  "تحلیل"های نتایج مشخص کرد که در خرده مقیاس

اند. تکمیلی دانشگاه علوم تحقیقات عملکرد بهتری را نسبت به دانشگاه تهران شمال نشان داده

رسانی جویان دانشکده مدیریت و اطالع( نیز نشان داده بودند که دانش1392اعظمی و همکاران )

مهارت استنباط یکی از دانیم که ها در سطح پایین قرار دارند. نیك میپزشکی در این خرده مقیاس

های درک مطلب است. نقش استنباط در درک متون عبارت از افزودن ترین مهارتبنیادی

 باط، فرایند رسیدن به نظریه،استن اطالعاتی به متن است که برای درک کامل متن ضروری است.
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بنابراین، کمبود یا فقدان این مهارت است.  ان بر اساس نظرات یا عقاید دیگری عقیده و یا تصمیم

تواند به سنجش دالیل )تشخیص درست یا دالیل نادرست( و دستیابی به نتایج مناسب لطمه می

 وارد سازد. 

های آزاد شهر تهران اندکی تکمیلی دانشگاه، سطح تفکر انتقادی دانشجویان تحصیالت در مجموع

بیشترین امتیاز و  "ارزیابی"گانه تفکر انتقادی، های سهاز میان مهارتباالتر از متوسط قرار دارد؛ 

عالقگی و نبود انگیزه دانشجویان، عالقه کمترین امتیاز را به خود اختصاص داده است. بی "تحلیل"

آموختگی و یا آشنایی اندک بودن وضعیت اشتغال بعد از دانشنداشتن به رشته انتخابی، نامعلوم 

تواند سبب پایین های رشد و پرورش تفکر انتقادی از جمله عواملی است که میاستادان با شیوه

 بودن تفکر انتقادی دانشجویان شود. 

  در این پژوهش، بین جنسیت دانشجویان و سطح تفکر انتقادی آنها رابطه معناداری یافت

شد. اما، از نظر محل تحصیل، توانمندی دانشجویان تحصیالت تکمیلی کتابداری دانشگاه علوم ن

آموزشی وظیفه  تر اشاره شد، نظامطور که پیشتحقیقات باالتر از همتایان مورد مقایسه بود. همان

تعبیر  دارد که به دانشجویان بیاموزد چگونه اطالعات را بیابند و چگونه اطالعات به دست آمده را

( اشاره کرده بود در 2009گونه که مون )ها همانو تفسیرکنند. بدیهی است آموزش این مهارت

ریزی اصولی و مناسب است و تربیت چنین افرادی مستلزم آن است که ابتدا مربیان و گرو برنامه

توجه نتایج های ارزیابی و قدرت تفکر انتقادی مجهز باشند. بنابراین، با استادان، خود به مهارت

علوم تحقیقات به  دانشگاهبدست آمده شاید بتوان گفت که محیط دانشگاه و فضای آموزشی در 

های تفکر انتقادی دانشجویان این دانشگاه  ای بوده است که تأثیر بیشتری بر افزایش مهارتگونه

-انشکند که دگذاشته  است. زندگی در عصر پرشتاب و سرشار از تغییرات سریع ایجاب می

ای مجهز شوند تا بتوانند الزامات و های فکری نقادانهها و مهارتآموختگان دانشگاهی به آگاهی

-دانشگاهبا توجه به نتایج بدست آمده در این پژوهش، مقتضیات جهان امروز را برآورده سازند. 

دی و های مورد مطالعه بنا به اهداف و کارکردهای ذاتی خود باید رشد و پرورش تفکر انتقا

 های خود قرار دهند.ها و اولویتترین مأموریتهای مرتبط با آن را به عنوان یکی از مهممهارت

 گفته، پیشنهادهای زیر قابل تأمل خواهد بود:در راستای نتایج پیش

توان رد پای که در جای جای این علم میرغم این رسانی، علیدر علوم کتابداری و اطالع

  .تر پرداخته شده استدید، حتی در منابع خارجی، به مسئله تفکر انتقادی کمتفکر و استنتاج را 

اند و اگر چنین باشد اگرچه کتابداران به ندرت خود، آموزش تفکر انتقادی را تجربه کرده
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مند. در حال حاضر تر از طریق تجربیات و مطالعات شخصی بوده تا در عمل و در قالبی نظامبیش

-ها و کسب توانایی تفکر انتقادی در سراسر دنیا فعالیت گستردهاین تواناییدر خصوص رسیدن به 

های وبی برای این مهم به وجود آمده که با مقاصد انتفاعی و ای صورت گرفته و حتی پایگاه

توان به ها میاز جمله این سایت. غیرانتفاعی به آموزش و توسعه تفکر انتقادی مشغولند

http://www.insightassessment.com های اشاره داشت که عالوه بر معرفی انواع آزمون

 Theseus Learning System افزاری به نامتعیین سطح تفکر انتقادی در افراد به معرفی نرم

که به چنین گردد لذا پیشنهاد می .در خصوص آموزش تفکر انتقادی نیز اقدام نموده است

 هایی در این زمینه برگزار گردد.ها نیز اهمیت داده شود و کارگاههایی در سطح دانشگاهآموزش

نیاز از تفحص، ارزشیابی، و مدیریت گاه بیدانشجویان در طول دوره تحصیل و بعد از آن هیچ

خیزوار وآوری شده نیستند. از آنجا که فناوری با حالت جستاطالعات که با نظم خاصی جمع

های تازه گیرند و راهی برای تبدیل آنها به مهارتهای کنونی کهنگی میکند، مهارتتغییر می

این امر مستلزم . راهکار این است که افراد در پی سازگاری با تغییرات فناوری باشند. نیست

ای به شیوههای نوین را یادگیری مطالب بنیانی کافی، در حدی است که فرد را قادر سازد مهارت

 .مستقل و پس از پایان تحصیالت رسمی کسب کند

ترین ثروت جامعه است، شرط ایجاد ارزش افزوده آن در جامعة اطالعاتی که دانایی اساسی

تواند به جامعه کمکی اساسی کند، مگر آن زیرا دانایی به تنهایی نمی. تبدیل دانایی به توانایی است

-آن از طریق معلمان، استادان، محققان، و پژوهشگران هموار میکه به فعالیت تبدیل شود و مسیر 

های معلمان و تواند به افزایش مهارتهای علمی دانشجویان میلذا افزایش توانمندی. گردد

های جدید منجر شود و در استادان نیز بینجامد و اطالعات آنان را روزآمد کند، به خلق فرصت

افزایش تفکر  ها و الگوهای جدیدروششود لذا پیشنهاد می .فضایی رقابتی آنان را سربلندکند

  آموزش داده شود.انتقادی و سواد اطالعاتی به دانشجویان و اساتید 

 منابع
فصلنامه کاوی در خدمت مرجع. های تشخیصی در مذاکره پرسش( . کاربرد سازه1377آفوالبی، میشل )

 .107-98(: 2) 9، کتاب
ائه الگویی برای طراحی و اجرای برنامه خواندن انتقادی و بررسی اثر آن بر ( . ار1382اسالمی، محسن )

 نامه دکتری. دانشگاه تربیت معلم تهران.تفکر انتقادی و نوشتن تحلیلی. پایان

http://www.insightassessment.com/
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ارزیابی ( . 1388السادات؛ شریف، مصطفی؛ نعمت بخش، مهدی؛ بابامحمدی، حسن )اطهری، زینب
آن با رتبه آزمون سراسری ورود به دانشگاه در دانشجویان دانشگاه  های تفکر انتقادی و ارتباطمهارت

 .12-5( :1)9، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکیعلوم پزشکی اصفهان. 

دانشکده مدیریت های تفکر انتقادی دانشجویان مهارتبررسی ( . 1392نیا، حمید )اعظمی، زهرا؛ صالحی
، مرکزمطالعات و توسعه آموزش پزشکی مجلهتهران.  رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکیو اطالع

12(1 :)55 -49. 

های تفکر انتقادی ( . ارزیابی و تحلیل مهارت1393امینی، محمد؛ مدنی، احمد؛ عسگرزاده ، زهرا )
 .59 – 39(: 63)16، فصلنامه آموزش مهندسی ایرانهای مهندسی. دانشجویان رشته

های ( . بررسی موانع رشد تفکر انتقادی در کتابخانه1393حمیدی، علی )جنتی، میترا؛ معتمد، نیلوفر؛ و باغ
مجله ایرانی آموزش های علوم پزشکی و خلیج فارس بوشهر. دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه

 .436-423(: 5)14، در علوم پزشکی

تفکر ( . 1386بدری گرگری، رحیم؛ فتحی آذر، اسکندر؛ حسینی نسب، سید داوود؛ مقدم، محمد )
شناسی دانشگاه پژوهشی روان -فصلنامه علمی . انتقادی دانشجویان و معلمان مراکز تربیت معلم تبریز

 .  24-1(: 7)2، تبریز

( . رابطه تفکر انتقادی با عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی رشته 1384) بیگدلی، حسن
 .دانشگاه تهران. یان نامه کارشناسی ارشدپا مهندسی دانشگاه تهران. -علوم انسانی و فنی

اهلل فتاحی ها و راهبردها. در رحمت( . آموزش سواد اطالعاتی؛ روش1383پریرخ، مهری؛ عباسی، زهره. )
(. 197-214)ص مجموعه مقاالت آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطالعاتی)گردآوردنده(، 

 مرکز اسناد آستان قدس رضوی.ها و ها، موزهمشهد: سازمان کتابخانه
 تهران: کتابدار. .هاها و پژوهشرسانی: نگرشاطالع( .  1378حری، عباس)

رسانی با فرایند جهانی شدن. ( . تعامل حرفه کتابداری و اطالع1384زاده، محمد )حسن
 <<ttp://www.hassanzadeh.netfirms.com/myart/globinfart.doch]پیوسته[:

کنندگان و توسعه سواد اطالعاتی در آموزش استفادهتر از اطالعات و دانش. ( . فربه1383دادرس، فرزاد )
. 2و1 کنندگان و... مشهدهای همایش آموزش استفادهرسانی: مجموعه مقالهها و مراکز اطالعکتابخانه

 اهلل فتاحی، مشهد: آستان قدس رضوی.رحمتبه کوشش 
بررسی (. 1392الحوائجی، فهیمه؛ محمد اسماعیل، صدیقه)فرد، فاطمه؛ بابرضوی، علی اصغر؛ نوشین

های آزاد دانشگاه 3های خواندن و نوشتن دانشجویان منطقه تأثیر آموزش تفکر انتقادی بر مهارت
 .42-27(: 10)4نان، شناختی جوا فصلنامه مطالعات جامعه. اسالمی

نیازهای دستیابی به مهارت سواد ( . شناسایی و تحلیل پیش1383آبادی، ابوالفضل )ساالری، محمود؛ حسن
کنندگان و توسعه سواد مجموعه مقاالت آموزش استفادهاهلل فتاحی )گردآورنده(، اطالعاتی. در رحمت

 ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی.ها، موزه(. مشهد: سازمان کتابخانه114-97)ص  اطالعاتی

http://www.hassanzadeh.netfirms.com/myart/globinfart.doc
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) حسن کیانی،  ؟( . آیا کنترل کتابشناختی هنوز هم آموزش مناسبی و متداول است1381سنیمن، ریتا )
(. زیر نظر فریبرز خسروی. تهران: کتابخانه ملی 232-224)ص  2000گزیده مقاالت ایفال مترجم(. در 

 جمهوری اسالمی ایران،.

)ویرایش ششم(.  روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش ( .1387سیف، علی اکبر )
 تهران: دوران.
مجله الکترونیکی نما:  .( . بیان ضرورت و معیارهای ارزیابی در صفحات وب1384شریف، عاطفه )

تفکر (. »1380(، دسترسی در: عبادیان، محمود)14) 4، پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ایران
 ]پایگاه نمایه[.مهر،  28پگاه حوزه، «. هاها، تمایزات و اولویتزمینهانتقادی: 

تفکر انتقادی دانشجویان ترم اول وترم آخر مقاطع کارشناسی پیوسته و  مقایسه ( .1383) زهرا عبدحق،
 . دانشگاهپایان نامه کارشناسی ارشد .های علوم پزشکی شهر تهرانکارشناسی ارشد مامایی دانشگاه

 ن.تهرا

آموزان پسر سال اول دوره ( . مقایسه تأثیر تکالیف نوشتاری بر تفکر انتقادی دانش1386سگری، محمد )ع
نامه دکتری. دانشگاه عالمه شناسی و مطالعات اجتماعی. پایانمتوسطه تحصیلی مالیر در دروس زیست

 طباطبایی.
تحصیلی دانشجویان دانشگاه تبریز. ( . بررسی رابطه تفکر انتقادی با پیشرفت 1384وفا، مرضیه )علیوندی
 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء.پایان

(: 2و1)5. شناسیاطالع.  رسانیجایگاه تفکر انتقادی در علوم کتابداری و اطالع ( .1386قیاسی، میترا )
94-104. 

رسانی. بداری و اطالع( . میزان استفاده از تفکر انتقادی در تولیدات متون فارسی کتا1389قیاسی، میترا )
 رسانی. دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات.نامه دکتری کتابداری و اطالعپایان

( . مقایسه تفکر انتقادی در کتابداران دانشگاه شیراز 1393معتمدی، فاطمه؛ باقری، پروین؛ امامی، ابراهیم )
)پیاورد  گاه علوم پزشکی تهرانمجله دانشکده پیراپزشکی دانشو دانشگاه علوم پزشکی شیراز. 

 .  552-541(: 6)8سالمت(، 

های تفکر بررسی میزان مهارت ( .1392معالی مزرعی، زهرا؛ رسولی آزاد، محمد رحیم؛ مکوندی، بهنام )
رسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و انتقادی دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع

 . 35-27(: 2)5ه علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، فصلنام .تحقیقات خوزستان

-181(: 4و3)2. شناسیاطالع. های اطالعاتیرویکرد انتقادی به پژوهش در نظام ( .1384نشاط، نرگس )
198           . 

تأثیر راهبرد پرسشگری متقابل ( . 1387وقار سیدین، ابوالفضل؛ ونکی، زهره؛ طاقی، شهین؛ مالزم، زهرا )
. های تفکر انتقادی و آگاهی فراشناختی دانشجویان پرستارییت شده در گروه همتایان بر مهارتهدا

 .  340-333(: 2) 8، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی
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. ارائه چارچوب نظری در خصوص برنامه درسی مبتنی برتفکر انتقادی در  (1380) ریدههاشمیان نژاد، ف
واحد  اسالمی دانشگاه آزاد. دکتری نامه. پایانامه درسی مطالعات اجتماعیدوره ابتدایی با تأکید بر برن

 .علوم تحقیقات تهران
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