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بررسي جايگاه تفكر انتقادي در منابع دانشـگاهي ـ مطالعـاتي    
 شناسيرشته جامعه

  
  2سمانه سادات سديدپور* 1شهناز هاشمي

  چكيده 
بـا   ،اي با رويكردي كمي ـ كيفي در تالش است ضمن انجام روش اسنادي ـ كتابخانه   مقالهاين 

ترين منابع نظري رشته علوم اجتماعي را به لحاظ ميـزان   به كارگيري تكنيك تحليل محتوا، مهم
. نـوع بنيـادي ـ كـاربردي اسـت     مطالعـه حاضـر از   . اعتنا به تفكر انتقادي مورد بررسي قرار دهد

 آنهـا اگرچـه تنهـا نيمـي از     ،اعتقادي به تقليد صرف نداشـتند  ،ها نشانگر آن است كه منابع يافته
بررسي رويكرد منابع نظري ارائه شده توسط اسـاتيد  . اند مشوق تفكر انتقادي در دانشجويان بوده

 8بـه   3داخلـي بـه منـابع خـارجي     نسبت استفاده از منابع  :دهد نسبت به تفكر انتقادي نشان مي
افـزايش   03/0ميانگين اسـتفاده از منـابع تـاليفي، بـا تنهـا       :دهد بررسي نشريات نشان مي. است

نتايج پژوهش نگـاه تحقيقـات انجـام شـده در زمينـه تفكـر انتقـادي در علـوم         . همراه بود است
قـات اجتمـاعي از بـين    اجتماعي را مبني بر اينكه ظرفيت نوآوري، تنوع و ساختارشـكني در تحقي 

منابع دانشگاهي و مطالعاتي علوم اجتماعي، تفكر انتقـادي را در جامعـه   . كند رفته است، تأييد مي
  .كنند علمي تشويق نمي
  .آموزش عالي، تفكر انتقادي، دانشجويان، علوم اجتماعي و منابع دانشگاهي :واژگان كليدي

  97-113صص  93پاييز  شماره دوازدهم  سوم سال  اجتماعي فرهنگي فصلنامه راهبرد 
 

   10/6/93: تاريخ پذيرش مقاله     28/4/93: تاريخ دريافت مقاله

                                                                                                                                                       
ني ريزي درسي و نوآوري آموزشي، مدير گروه پژوهشـي علـوم انسـا    عضو هيئت علمي پژوهشكده برنامه. 1

  ).shahnaz_hashemi_yahoo.com(ريزي آموزشي  سازمان پژوهش و برنامه
 ). sama.sadid@gmail.com(كارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعي، دانشگاه الزهرا، نويسنده مسئول . 2
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  مقدمه 
هــاي نظــري و  سـازمان نايــافتگي علــوم جديــد در ايــران، ناهمــاهنگي موجــود بــين ديــدگاه 

ميرمنتهـايي  (ها، هدفمند نبودن علوم  اندركاران حكومتي، باقي ماندن در مرحله تئوري دست
ها  مندي از فرصت اعتنايي به بهره بي ،دنبال آنه ، تقليدگرايي و ب)15 - 30: 1371و مصدق، 

راد،  قـانعي (، عدم توجه به عالئـق عمـومي   )231 -260: 1381موسوي، (و حوادث تاريخي 
هـاي   هاي تاريخي مسائل و عدم برخورد نقادانه با انديشـه  اعتنايي به ريشه ، بي)5 -39: 1383

نيـاز بـه قرائـت مجـدد و بازانديشـي در علـوم       ) 15 -30: 1387توكـل و سجاسـي،   (گذشته 
حال آنكه علـوم اجتمـاعي قـادر اسـت در ارتقـا و توسـعه       . دنبال داشته استه اجتماعي را ب

جاد پيوند ميان سياسـت و علـوم اجتمـاعي و اهميـت     نقش مؤثري ايفا كند؛ تا حدي كه با اي
تـوان بـه مـرز     گيـري از ايشـان در مسـير مثبـت، مـي      بخشيدن به دانشمندان اين رشته و بهـره 

شناسان بـراي امنيـت،    دانيم هر قدر جامعه از طرفي مي. تر شد يافته نزديك كشورهاي توسعه
شناسـي در نگـاه    منزلت جامعـه  ،جامعه خويش اهميت بيشتري قائل شوند ياستقالل و ارتقا

به عبارتي، چنانچه انديشمندان علوم اجتمـاعي  . ن و مردم آن جامعه بيشتر خواهد شدمسئوال
به مسائل جامعه خود بپردازند و درصـدد رفـع آن    ،قصد تقليد از پيشينيان خود نداشته باشند

د ساخت، بلكـه در  برآيند، نه تنها موجبات تقويت اين رشته را در كشور خود فراهم خواهن
بـه  ). 67: 1388شـريعتي،  (سطح جهاني نيز با استقبال اجتماع علمي رو بـه رو خواهنـد شـد    

دارند متفكراني انتقادي و خالق باشند تا  همين دليل است كه دانشمندان علوم اجتماعي نياز
مكـان را  تفكر انتقـادي ايـن ا  . هايي نو و درخور بيابند راه ،بتوانند براي برطرف كردن مسائل

 بـه  ريختگـي حـوادث و اطالعـات    هـم  شناس فراهم خواهد ساخت تا در ميان به براي جامعه
  . بپردازدجو و جست

تفكر انتقادي اصطالح نسبتاً جديدي است كه اگرچه در قرن بيسـتم بـا كارهـاي جـان     
هـاي ايـن اصـطالح بـه انديشـه فالسـفه        ريشه اما ،مطرح شده است 1939تا  1910ديويي از 
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ديـويي تفكـر انتقـادي را تنهـا     . گـردد  ن باستان از جمله سقراط، افالطون و ارسطو برمييونا
 توسـط  1961تـا   1940تـدريج در نيمـه اول قـرن بيسـتم، از     ه دانست كه بـ  تفكري مؤثر مي

اصـطالح تفكـر    .داده و بيـان شـد  اتانـل اسـميت گسـترش     ادوارد گالسر، ديويد راسل و بي
كارهاي رابرت انيس، كارل . هاي ديگران است دادن بيانيه قرار انتقادي به معناي مورد سؤال

اصطالح تفكر انتقـادي   1979تا  1962 سال آلن، رابرت رات و ادوارد آنگلو از. بودمن، آر
اسـتفاده از  «، »هـاي مسـئله   حـل  يـافتن راه «هـايي چـون    تـر بررسـي كردنـد و عبـارت     را دقيق
هـاي رابـرت    تـالش . ي ايـن اصـطالح دانسـتند   امعنـ را  »ها ارزيابي بيانيه«و  »هاي علمي روش

هاي پاياني قـرن بيسـتم نشـان داد     انيس، جان مك پك، هاروي سيگل و ريچارد پل در دهه
در همين زمينه، در آسيا سـيد فريـد و سـيد    . كه تفكر انتقادي با توان حل مسئله مرتبط است

اسـير و امپرياليسـم    حسين العطاس ـ پيشـگامان روشـنفكري مـالزي ـ بـا طـرح مفهـوم ذهـن         
پيرامـوني    عنوان چالش مهم علوم اجتماعي در كشورهاي نيمه دانشگاهي، اين دو عامل را به

به نظر العطاس، يك پژوهشـگر دانشـگاهي آسـيايي ممكـن اسـت آخـرين       . كنند معرفي مي
ي هاي غربي را به شيوه خالق و فعال بپذيرد يا تحت تأثير ذهنيت غيرانتقادي و تقليد انديشه

ــد   ــه و آن ذهنيــت روي فضــاي فكــري او ســنگيني كن ــرار گرفت اگرچــه كســاني كــه از  . ق
يـك كـاخ    ،نتيجـه سـاختن   ساختن است، اما غالبـاً  شانكنند هدف انديشمندان غرب تقليد مي

: 1388قـانعي راد و جوكـار،   (بلكه كلبه محقر و جـدا افتـاده اسـت     ،فكري با عظمت نيست
36- 7 .(  

هـاي زنـدگي و    گيـري در موقعيـت   در حـل مسـائل و تصـميم    تفكر انتقـادي بـه افـراد   
جامعه هر قدر پويـاتر باشـد،   . كند گيري هويت و عادتي با ثبات در شخص كمك مي شكل

هـا در زمينـه تفكـر     جديـدترين بررسـي  . شـود  بيشتر احساس مي ،نياز به انديشمندان انتقادي
اطهري (هاي درسي دانشگاهي است  تفكر انتقادي حلقه مفقوده برنامه :دهد انتقادي نشان مي

در امــر تفكــر انتقــادي  نيــز كــه متخصصــان تربيتــيچنان ،)1040-1049: 1390و همكــاران،
رشته علـوم اجتمـاعي در   ). 54: 1382خليلي و همكاران، (اند  دانشجويان ابراز نگراني كرده

، همـراه  گرايـي و بيـنش ماركسيسـتي    ايران، از بدو توسعه خويش، با دو ديدگاه كلي اثبات
لذا روشنفكران آشنا با علـوم اجتمـاعي نيـز بـا اتخـاذ يكـي از ايـن دو رويكـرد          ،بوده است

و ) 25: 1378ارمكـي،  آزاد ( شـدند ايدئولوژيكي، خود به منزله آسيبي براي اين علم تلقـي  
ها حاكي از ضعف دانشجويان و مدرسان رشته مطالعات اجتماعي، از نظر تفكر انتقادي  يافته
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كنـد شـرايط موجـود رشـته      حاضر تـالش مـي   قالهم). 141: 1389شادي و خادمي، نو(است 
بـا ايـن هـدف كـه دريابـد در رشـته        ،علوم اجتماعي را در زمينه تفكر انتقادي بررسي نمايد

شناسي در مقطع آموزش عالي، تفكر انتقادي توانسته است براي خود جايگاهي داشته  جامعه
ات و منابع نظري كه در دسترس عمـوم دانشـجويان قـرار    از اين رهگذر، بررسي نشري .باشد

آيا تفكر غالـب بـر منـابع رشـته علـوم اجتمـاعي        شود كهدارد مدنظر قرار گرفت تا بررسي 
شـود كـه    ايـن پرسـش مطـرح مـي     بنـابراين . كنـد  تفكري انتقادي است يا به تقليد اكتفا مـي 

علـت طـرح    نخسـت،  .نه اسـت جايگاه تفكر انتقادي در رشته علوم اجتماعي در ايران چگو
اين سؤال اين است كه چنانچه انديشـمندان علـوم اجتمـاعي قصـد تقليـد از پيشـينيان خـود        
نداشته باشند و به مسائل جامعه خود بپردازند و درصدد رفـع آن برآينـد، نـه تنهـا موجبـات      
تقويت اين رشته را در كشور خود فـراهم خواهنـد سـاخت، بلكـه در سـطح جهـاني نيـز بـا         

و تنهـا دانشـجوياني كـه    ) 67: 1388شـريعتي،  (تقبال اجتماع علمي رو به رو خواهند شـد  اس
دنبـال حـل مسـائل جامعـه خـود باشـند و ايـن منـابع         ه توانند ب تفكر انتقادي داشته باشند، مي

دهند و اگر منابع انتخاب  مطالعاتي هستند كه بخش مشترك ذهنيت دانشجويان را شكل مي
دنبال پرورش تفكر انتقادي در ايشان باشند، در آينده جامعه ه شجويان بشده براي مطالعه دان

  . شناساني خواهيم داشت كه با خالقيت خود، خواهان حل مسائل موجود در كشور هستند

  پيشينه مطالعاتي. 1
مطالعات داخلي مطالعات داخلي انجـام شـده در حـوزه تفكـر انتقـادي در علـوم اجتمـاعي        

توان در دو گـروه نظـري و تجربـي     معدود مطالعات انجام شده را مياما  ،چندان غني نيست
صورت غير پيمايشي انجـام   منظور از مطالعات نظري مطالعاتي هستند كه به. بندي كرد دسته
مطالعات نظري به نقد و بررسي  .اند صورت پيمايشي اجرا شده اند و مطالعات تجريي به شده

، )35 -55: 1381جهـاني،  (آموزشي تفكـر انتقـادي    مباني فلسفي و تربيتي الگوهاي الگوي
: 1386پور،  ، ملكي و حبيبي115-124: 1379شعباني و مهرمحمدي، (پرورش تفكر انتقادي 

ــوزش  )108-93 ــول در آمـ ــرورت تحـ ــن(، ضـ ــاران،   حسـ ــور و همكـ ؛ 52 -53: 1389پـ
تجربـي بيشـتر   اند و مطالعات  اختصاص يافته) 181-195: 1387نژاد،  القرايي و سليمان سلطان

-41: 1384بهمنـي فـرود و همكـاران،    (تفكر انتقادي را درگروه دانشجويان علوم پزشـكي  
ويـژه  ه و بـ ) 135-125: 1388و قريـب و همكـاران،    12-5: 1388؛ اطهري و همكـاران،  46

-21: 1381؛ حسـيني و بهرامـي،   63-58: 1380معطري و همكـاران،  (دانشجويان پرستاري 
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؛ اسـالمي و همكـاران،   52 -53: 1382پـور،   ؛ حسـن 39-40: 1382، ؛ جاللي و همكاران23
؛ 20- 24: 1383؛ شـفيعي و همكـاران،   23-31: 1383؛ بابامحمدي و خليلي، 26-15: 1383
اند و  بررسي كرده) 333-340: 1387؛ وقار و همكاران، 7-16: 1384پور و همكاران،  حسن

مصـلي نـژاد و   (هـا چـون كـامپيوتر     شـته تنها در معدودي از مطالعات به دانشـجويان ديگـر ر  
آقـايي و  (، تربيـت بـدني   )1391 حاجيها و شباني،(، حسابداري )128-134: 1387سبحانيان، 
معافيـان و  (زبان انگليسي ) 75-89: 1387فر و همكاران،  تمنايي(، هنر )35: 1391همكاران، 

ــرزاده، (و شــيمي ) 119: 1390زاده،  غنــي ــه شــده ا) 9: 1390معي از نظــر ايــن . ســتپرداخت
يـادگيري  ) 13-19: 1388برخورداري و همكاران، (تفكر انتقادي با عزت نفس  ،ها پژوهش

، سوءمصـرف  )65: 1391شـعباني،  (گيـري   ، تصـميم )199-208: 1388حسـيني،  (مشاركتي 
: 1390غنـي زاده و معافيـان،   (، هـوش هيجـاني   )100: 1390سهرابي و خليلـي،  (مواد مخدر 

هـاي فرهنگـي    ، ارزش)143: 1391اميرپـور،  (و عـزت نفـس اجتمـاعي    ، شادكامي )23-48
مهـر،   خندقي و پاك امين(و سالمت روان ) 103 -134: 1390نيا و لطيفيان،  كوروش(جامعه 
  . در ارتباط است) 123-114: 1390

در مطالعات خارجي نيز طيـف وسـيعي از مطالعـات دربـاره تفكـر انتقـادي در بخـش        
 ,Blondy, 2011:180-195; Hicks, 2001: 14-21; Cody(انجام آن بوده اسـت  پرستاري و مهارت 

2002:184-89;  Garratt et al., 2000:327-333; Freeman & Welton, 2005:45-55; Thompson, 

هـاي تفكـر انتقـادي و پـروش آن در      تعـدادي از مطالعـات نيـز بـه مهـارت     ). 319-324 :2010
 Torff & Warburton, 2005:155-179; Gold(پردازنـد   زان ميآمو دانشجويان، كودكان و دانش

et al., 2002:371-388; Murphy, 2012:67-72 Garratt et al., 2000; (     و بـه رابطـه تفكـر انتقـادي و
، )Helsdingen et al., 2010: 537-545(گيري  ، تصميم)Johnson, 2011: 257-272(درك موسيقي 

 ,Holland Wade(هـاي دشـوار    رفـت از وضـعيت   بـرون ) Dixon et al., 2005: 180-189(وري افن

  . اشاره دارند) 92-109 :1999
انداز اوليه مطالعـات مـرتبط بـا تفكـر نظـري در داخـل و خـارج از كشـور نشـان           چشم

  : وجود دارد هايي دهد كه ميان هدف گذاري مطالعات ايراني و غيرايراني تفاوت مي
پردازنـد، حـال    شناخت وضـعيت موجـود مـي    مطالعات داخلي بيشتر به توصيف و .1

آنكه مطالعات خارجي به نحوه ايجاد و پرورش تفكر انتقادي در عمل اختصـاص  
  . اند يافته
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مطالعات داخلي بيشتر بر مطالعـه دانشـجويان پرسـتاري و علـوم پزشـكي متمركـز        .2
ويـژه نوجوانـان را مـورد     هبـ  ،ر گونـاگون اهستند، حال آنكه مطالعات خارجي اقش

  . سي قرار داده اندبرر
توجه ويژه به تفكر انتقادي در گروه علوم پزشكي در هر دو گـروه برجسـته بـوده     .3

  . است

 روش پژوهش. 2 

 از آنجـايي كـه  . مطالعه حاضر از نوع بنيادي ـ كاربردي و پژوهشي توصيفي ـ تحليلي اسـت   
. شـود  ز مـي گيرد، از بيان فرضيه احتـرا  صورت توصيفي ـ تحليلي صورت مي  اين پژوهش به

اين پژوهش با تحليلي كمي ـ كيفي از جايگاه تفكر انتقادي در منابع مطالعاتي ـ دانشـگاهي    
كنــد دريابــد آيــا منــابع امــروز  بــدين ترتيــب تــالش مــي. شناســي ارائــه دهــد رشــته جامعــه

دنبال تفكر انتقـادي هسـتند يـا تقليـد از بزرگـان در اولويـت قـرار        ه شناسي در ايران ب جامعه
هـايي فرهنگـي،    عنـوان رسـانه   شوند كه بـه  با اهميت تلقي مي جهتاين منابع از آن . دهد مي

شوند و بـراي ورود   زبان علوم اجتماعي هستند كه به دانشجويان و نسل بعدي انتقال داده مي
همچنـين منـابع مـورد نظـر، بـه      . دشـو  هاي تخصصي خواندن آنها الزامي تلقـي مـي   به عرصه

صورت  كه قصد دارند بهدهد  شكل ميشناختي دانشجوياني را  هتدريج هويت و بينش جامع
  . گيري قضاوتي ـ احتمالي بوده است نمونه. اي در علوم اجتماعي ادامه تحصيل دهند حرفه

ويـژه منـابع درسـي دانشـگاهي و     ه بـ  ،شناسـي  نظر به اينكه منابع مطالعاتي رشته جامعـه 
نشريات بودند، جامعه آماري اين پـژوهش منـابع نظـري كارشناسـي و كارشناسـي ارشـد و       

  : نشريات مطرح علوم اجتماعي هستند
هاي معتبر ايشان گـردآوري   در گام اول، منابع نظري ارائه شده توسط اساتيد از سايت

ميـزان  . نابع خـارجي از هـم تفكيـك شـد    شد و در سه قسمت منابع تأليفي، منابع ترجمه و م
عنوان گـرايش نويسـندگان آنهـا بـه رويكردهـاي       استفاده از منابع ترجمه و منابع خارجي به
عنوان رويكرد نويسندگان آنها به تفكر انتقادي در  تقليدي و ميزان استفاده از منابع فارسي به

پژوهشي در نظر گرفته شد كه در مرحله بعد براي انجام اين پژوهش دو گام . نظر گرفته شد
هـاي مطـرح رشـته علـوم      د كـه درگـام اول دانشـگاه   شبراي هر گام سؤالي جداگانه مطرح 

اجتماعي به لحاظ منابع ارائه شده براي دانشـجويان علـوم اجتمـاعي توسـط اعضـاي هيئـت       
در بخش منـابع كارشناسـي ارشـد پـژوهش در گـردآوري      . علمي مورد مطالعه قرار گرفتند
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شناسـي كـه    ترين منابع معرفي شده براي كارشناسي ارشد در زمينه نظريه جامعه ا، مهمه داده
هـا انتخـاب    مؤلف آنها نويسندگان ايراني و خارجي بودنـد، از ميـان منـابع درسـي دانشـگاه     

هايي انتخاب شوند كه دانشجويان بالشرط ملزم به مطالعـه آنهـا    شدند با اين شرط كه كتاب
ويان در آزمون ورودي مقطع ارشد بـدون در نظـر گـرفتن ايـن منـابع      هستند و قبولي دانشج

اين ترتيب در بخـش تحليـل محتـواي كيفـي، در قسـمت مقدمـه كتـاب        . پذير نيست امكان
نويسنده تمايل به اشـاعه تفكـر انتقـادي در دانشـجويان داشـته       شود كه آيا اساساً بررسي مي

كـارگيري نظريـات آنهـا     شناسـي و بـه   معـه آنها بـه مطالعـه آثـار پيشـگامان جا     است يا صرفاً
د بدون اينكه به ايشان بياموزد در آثار ايشان تعمق كنند و نكات مثبت و منفـي آن  هخوا مي

در زمينـه   ترين نشريات علوم اجتماعي كـه صـرفاً   در گام دوم، پرمخاطب. را در نظر بگيرند
قرار گرفت كه تا چه حـد  اين مهم مورد بررسي . شناسي فعاليت داشتند بررسي شدند جامعه

  . اند به منابع داخلي و تا چه حد به منابع خارجي و ترجمه در نگارش مقاله خود توجه داشته
ها براي پاسخ به گام اول به اين صورت بود كه ضمن مراجعه به  روش گردآوري داده

تـا منـابعي را   از ايشان خواسته شد  ،ها ها و يا اساتيد و دانشجويان اين دانشگاه سايت دانشگاه
كه براي درس نظريه علوم اجتماعي مباني نظري و يا بينش اجتماعي پيشنهاد شده اسـت در  

دانشـگاه تهـران، دانشـگاه     ،هاي مورد بررسي از ميان دانشگاه. اختيار اين پژوهش قرار دهند
، )س(شهيد بهشـتي، دانشـگاه عالمـه طباطبـايي، دانشـگاه تربيـت مـدرس، دانشـگاه الزهـرا          

اه مشهد، دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد واحد علوم ـ تحقيقات، منابع تدريس شـده   دانشگ
هايي كه به  ها بررسي شد و دانشگاه در اين منابع تنها كتاب. را در اختيار پژوهش قرار دادند

آنها در سه بخش تـأليفي، ترجمـه و   . كردند از مطالعه حذف شدند تدريس جزوه بسنده مي
در بخـش نشـريات منـابع مطالعـاتي مقـاالت منتشـر شـده در        . ك شدندخارجي از هم تفكي

شماره جاري آنها با پنج سال قبل از آن تطبيق داده شد تا بررسي گـردد آيـا در ايـن مـدت     
ين منظـور  ه اب. علوم اجتماعي با كاهش گرايش به رويكرد تقليدي مواجه بوده است يا خير

، مجله »علوم اجتماعي فردوسي مشهد«، »ايرانبررسي مسائل اجتماعي «هفت نشريه فصلنامه 
، »مسـائل اجتمـاعي ايـران   «، مجلـه  »مطالعـات اجتمـاعي ايـران   «، مجلـه  »شناسي ايران جامعه«
برگزيـده شـد و منـابع مطالعـاتي      »شناسـي هنـر و ادبيـات    جامعه«و  »شناسي كاربردي جامعه«

رجي و گـرايش بـه تفكـر    مقاالت به لحاظ تعداد منابع اسـتفاده شـده تـأليفي، ترجمـه و خـا     
  . شود تقليدي و انتقادي بررسي مي
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  مدل مفهومي پژوهش. 1نمودار 

  ي پژوهشها يافته. 3
  منابع نظري .1-3

دهنـد كـه بـه     شناسي نشان مـي  ها براي درس نظريه جامعه بررسي منابع ارائه شده در دانشگاه
هـاي عالمـه طباطبـايي، تهـران، تربيـت مـدرس،        در دانشگاه ،غير از دانشگاه فردوسي مشهد

، مشهد، اصفهان و دانشگاه آزاد درصد استفاده از منـابع خـارجي بـيش از منـابع     )س(الزهرا 
 96(بيشترين استفاده از منابع خارجي، در منابع درسـي دانشـگاه اصـفهان    . داخلي بوده است

و دانشـگاه الزهـرا   ) درصد 36/86(مدرس و پس از آن به ترتيب در دانشگاه تربيت ) درصد
بيشترين ميزان استفاده از منابع فارسي نيز براي دانشگاه مشـهد  . شود ديده مي) 33/83) (س(
 30(و دانشـگاه عالمـه طباطبـايي    ) درصـد  66/31(و پس از آن دانشگاه تهران ) درصد 70(

درصد بيشتر از منابع  40در دانشگاه عالمه طباطبايي، منابع تدريس شده . بوده است) درصد
، بـراي دانشـگاه تربيـت    84/36 ايـن ميـزان بـراي دانشـگاه تهـران     . شـود  خارجي استفاده مي

بـا  . اسـت  اسـالمي  و بـراي دانشـگاه آزاد   67/66درصـد   92مدرس، براي دانشگاه اصفهان، 
، بررسي رويكرد منابع نظري ارائه شده توسط اساتيد نسبت به تفكر 1توجه به جدول شماره 

) 54/72(به منـابع خـارجي   ) 45/27(درصد استفاده از منابع داخلي  كه دهد انتقادي نشان مي
 8به  3نسبت استفاده از منابع داخلي به منابع خارجي  :توان گفت طور تقريبي مي كه به است
   .است
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  بررسي رويكرد منابع نظري ارائه شده توسط اساتيد نسبت به تفكر انتقادي .1جدول 

 كننده درس نظريه دانشگاه ارائه
منابع
 فارسي

درصد استفاده از منابع خارجي
 منابع داخلي 

درصد استفاده از 
 منابع خارجي 

 70 61430دانشگاه عالمه طباطبايي
 42/68 122658/31دانشگاه تهران

 36/86 63863/13دانشگاه تربيت مدرس
 33/83 1566/16)س(دانشگاه الزهرا

 30 7370دانشگاه مشهد
 96 1274دانشگاه اصفهان

 68/72 51432/26اسالميدانشگاه آزاد
 54/72 45/27ميانگين

ابتدا كتب مورد نظر در بخـش   ،منظور بررسي رويكرد منابع نظري نسبت به تفكر انتقاديه ب
جمالتي كه هدف نويسنده و نيـت نهـايي او از دانشـجويان را     .مقدمه بازخواني قرار گرفت

دست آمد و در دو گـروه رويكـرد   ه اي ب داد طي كدگذاري چندمرحله مورد توجه قرار مي
  . تقليدي و يا انتقادي قرار داده شدند

ليـدي بـه ايـن ترتيـب مـورد بررسـي قـرار        بخش مقدمه به لحاظ رويكرد انتقـادي و تق 
اگر نويسندگان در مقدمه كتاب يا به نوعي در متن اشاره داشتند كـه از نظـر ايشـان     :گرفت

عنـوان انتقـادي    بـه  ،ها بيان كند دانشجو بايد خود نيز بينديشد و نظرات خود را درباره تئوري
 اند كه نظريات را يـاد  صيه كردهچنانچه با جمالتي به دانشجويان تنها تو .در نظر گرفته شده

بگيرد و الزم است بنيانگذاران را بشناسد و مطلبي در رابطه بـا ترغيـب دانشـجويان بـه بيـان      
از سوي ديگر اگـر نويسـندگان بـه     .اند عنوان غير انتقادي تلقي شده نظريات خود نداشتند به
اين امـر را بـه دانشـجويان    پردازان ديگر كشورها اعتقاد داشته باشند و  تقليد صرف از نظريه

عنوان رويكرد تقليدي و اگر از دانشـجويان تنهـا انتظـار داشـته باشـند كـه بـا         به ،تلقين كنند
 ،امـا اشـاره مسـتقيمي بـه تقليـد نداشـته باشـند        ،پردازان بزرگ آشنا شوند هاي نظريه ديدگاه

  . اند غيرتقليدي در نظر گرفته شده
يكرد منابع نظري نسبت به تفكر انتقادي مقايسـه  ، بررسي رو2با توجه به جدول شماره 

لفان ايراني اگرچه به لزوم تقليد اعتقاد ؤم :دهد ليفي ايراني و خارجي نشان ميأمنابع نظري ت
و مطالعه آثار بنيانگذاران  دانستهپردازان را براي دانشجويان الزم  اما آشنايي با نظريه ،ندارند
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داننـد و در   و شيوه طـرح مسـائل حـائز اهميـت مـي     شناسي را به لحاظ سبك نگارش  جامعه
آزاد : ماننـد  (دهند  پردازان شهير سياست سكوت را ترجيح مي رابطه با مبحث انتقاد از نظريه

گيري در هـر   حال آنكه نويسندگان خارجي در كنار نتيجه) 1386و توسلي،  1381ارمكي، 
رنـد و شـناخت خـود از وضـعيت     دا فصل ارزيابي خود يا انتقادات ديگـران را نيـز بيـان مـي    

؛ 1380؛ كـوزر،  1377ريتـزر،   ؛1385اسـكيدمور  : ماننـد   (دهنـد   اجتماعيشان را نيز ارائه مي
   .)1378و گيدنز،  293: 1364آرون، 

  بررسي رويكرد منابع نظري نسبت به تفكر انتقادي .2جدول 

انتقادي تقليد مترجمنويسندهنام كتاب
شناسي در دورانهاي جامعه نظريه

 معاصر
 + - محسن ثالثي جورج ريتزر

 + - -تقي آزادارمكيشناسيهاي جامعه نظريه
 + - باقر پرهامريمون آرونشناسيمراحل اساسي انديشه در جامعه

 - - -غالم عباس توسليشناسيدرامدي بر مكاتب جامعه
 - - محسن ثالثيلوئيس كوزرشناسيزندگي و انديشه بزرگان جامعه

 - -منوچهر صبوريآنتوني گيدنزشناسيجامعه

هاي نظري توصيه شده براي ورود به كارشناسي  بيشتر كتاب كه رسد در نگاه اول به نظر مي
نمونـه ايـن    عنـوان  بـه  .شـود  ارشد رويكرد انتقادي دارند، امـا خالقيتـي در آنهـا ديـده نمـي     

عنـوان يـك دانشـجو وظيفـه دارنـد نظريـات        كننـد بـه   ها تنها به دانشجويان توصيه مي كتاب
. درك كننـد و انتقـاداتي را كـه بـر ايـن نظريـات شـده اسـت بداننـد          يخوببه گذشتگان را 

برآنها الزم است اين نظريـات را توسـعه داده و بـا جامعـه      ،باشند داشته چنانچه افراد توانايي
شـود كـه بتواننـد خـود      ها به دانشجو اين آموزش داده نمـي  در اين كتاب. طبيق دهندخود ت

  . دهنده نظريات جديدي باشند بينديشد، نقد كنند و ارائه

  نشريات .2-3

  : دهد بررسي نشريات مطرح علوم اجتماعي نشان مي
ارجاع به منابع تاليفي در مقاالت علمي ـ پژوهشي و ارجاع به آنها در فصلنامه بررسـي    -

اين كاهش براي مجلـه مسـائل   . درصد كاهش داشته است 6/0مسائل اجتماعي ايران، 
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امـا   ،درصد بـوده اسـت  6/2شناسي كاربردي و براي نشريه جامعه 7/12اجتماعي ايران 
ليفي فارسي و ارجاع بـه آنهـا در مقـاالت علمـي ـ      أدر ديگر نشريات استفاده از منابع ت

آمار بيانگر آن است كه به ترتيب درصد افزايش ارجاع . پژوهشي افزايش داشته است
، بـراي نشـريه علـوم اجتمـاعي     1388به منابع داخلي در شماره جاري نسـبت بـه سـال    

مجلـه  درصـد، بـراي    9/4شناسي ايران  درصد، براي مجله جامعه 97/2فردوسي مشهد 
درصـد   46/9شناسي هنر و ادبيـات   و براي نشريه جامعه 57/2مطالعات اجتماعي ايران 

  . است
ــه      - ــهد، مجل ــاعي فردوســي مش ــوم اجتم ــريات عل ــه در در نش ــابع ترجم ــتفاده از من اس

مجله مطالعات اجتماعي ايران كاهش داشته و در مجله مطالعـات   و شناسي ايران جامعه
شناسي هنر و ادبيات با افزايش همـراه   كاربردي و جامعهشناسي  اجتماعي ايران، جامعه

  . بوده است
در استفاده از منابع انگليسي در شماره جاري فصلنامه بررسـي مسـائل اجتمـاعي ايـران      -

همچنين نشـريه علـوم اجتمـاعي    . درصد كاهش داشته است 6/3، 1388نسبت به سال 
، مجلـه  درصـد  76/7ران بـا  شناسـي ايـ   درصد، مجله جامعـه  28/1فردوسي مشهد نيز با 

درصد 4/2شناسي هنر و ادبيات با  درصد و نشريه جامعه 1/7مطالعات اجتماعي ايران با
امـا مجلـه مسـائل اجتمـاعي ايـران و      . انـد  كاهش استفاده از منابع انگليسي رو برو بوده

درصد بيشتر  4/2درصد و 1/9شناسي كاربردي در شماره جاري خود به ترتيب  جامعه
  . اند از گذشته از منابع انگليسي استفاده كرده

  بررسي رويكرد نشريات علوم اجتماعي نسبت به تفكر انتقادي .3جدول 

 نشريه  
 شماره جاري1388سال

منابع
 تأليفي

منابع
 ترجمه

منابع
 انگليسي

منابع 
 تأليفي 

منابع
 ترجمه

منابع 
 انگليسي

اجتماعيفصلنامه بررسي مسائل
 ايران

7/14 8/5 3/17 1/14 8/5 7/13 

 29/286/20 6/11314/2257/13علوم اجتماعي فردوسي مشهد
 9/414/13 25/8125/79/2015/13شناسي ايرانمجله جامعه

 14/123/10 77/34/1757/9مجله مطالعات اجتماعي ايران
 3/47/17 7/306/59/1018مجله مسائل اجتماعي ايران

 2/33/32 1022/234/7شناسي كاربردي جامعه
 14/59/2 14/97/43/56/18شناسي هنر و ادبيات جامعه
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استفاده نويسـندگان نشـريات علـوم اجتمـاعي از منـابع       :توان گفت مي ديگر به عبارت
رو برو  1388درصد كاهش نسبت به سال 23/1طور ميانگين، با  انگليسي در شماره جاري به

نسـبت بـه    1388درصد افـزايش از سـال    01/1ميانگين استفاده از منابع ترجمه با . بوده است
  . افزايش همراه بود است 03/0ليفي، با تنها أشماره جاري و ميانگين استفاده از منابع ت

  گيري و نتيجه بندي جمع. 4
هـاي   كند، فعاليت انسـان  هاي اجتماعي كه آزادي را از اجتماع علمي سلب مي يكي از آفت

درصد  3/55سالم صافي و همكاران در بررسي خود دريافتند كه . فاقد انديشه انتقادي است
با روش خوانـدن انتقـادي ذكـر     كمي را از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اروميه آشنايي

دهـد كـه    ، پژوهش حاضر نيـز نشـان مـي   )75-82: 1389في و همكاران، سالم صا(اند  نموده
رسد منابع نظري رويكرد انتقـادي دارنـد، امـا آمـوزش تفكـر       اگرچه در نگاه اول به نظر مي

شناسـي در   راد نيـز جامعـه   در نگـاه قـانعي  . انتقادي به دانشجويان هدف اين منابع نبوده است
آثـار علـوم   . پـذيرد  نـابع بيـرون خـويش تـأثير مـي     ايران يك رشته منفعل است كه هوز از م

: 1385راد،  قـانعي (شـود   اجتماعي حتي از سوي خود اصحاب رشته نيـز جـدي گرفتـه نمـي    
ــاب ) 123 ــدريس كت ــار ت ــوني در كن ــه كن ــار ) اي ترجمــه(هــاي مرجــع  و در مرحل ــد آث باي

بايـد ايـن    اسـاتيد هـم   .هاي درس معرفي و تدريس شوند شناسان ايراني نيز در كالس جامعه
گـو را توسـعه   و چراكه نقـد فضـاي گفـت    ،ها را بر اساس منطق فكري خود نقد كنند كتاب
شناسان ايراني نبايد در پي يك توافـق زودرس   از سويي جامعه). 289و 123 :همان(دهد  مي

دهـد كـه    اما پژوهش حاضر نشان مـي  .گيري كنند هاي پيش الگويي كناره باشند و از جدال
شـود كـه بتواننـد     به دانشجو اين آمـوزش داده نمـي    نظريه علوم اجتماعي ،سدر منابع تدري

ها تنها به دانشجويان  اين كتاب. دهنده نظريات جديدي باشند خود بينديشد، نقد كنند و ارائه
درك  يخـوب به عنوان يك دانشجو وظيفه دارند نظريات گذشتگان را  كنند كه به توصيه مي

خان ديزجـي در پـژوهش خـود بـه     . اين نظريات شده است بدانند كنند و انتقاداتي را كه بر
هاي نوآوري، تنوع و ساختارشكني در تحقيقـات اجتمـاعي    اين نكته اشاره دارد كه ظرفيت

. كند پژوهش حاضر نيز اين مطلب را تأييد مي). 125: 1390خان ديزجي، (از بين رفته است 
منابع نظري در علوم اجتماعي اگرچه تـالش   بر مبناي نتايج بررسي انجام گرفته، نويسندگان

در . انـد  اند خود را متفكراني منتقد معرفي كنند، اما در عمل به تقليد علمي اكتفا كرده كرده
از حـل   ،چنين شرايطي كارشناساني خواهيم داشت كه بـا وجـود آگـاهي از مسـائل نظـري     
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ي ما نيازمند نگاهي نو در ست كه جامعه علما اين درحالي. مسئله خود و جامعه عاجز هستند
  . انديشه تربيتي دانشجويان و اساتيد است

ــاتي     ــابع مطالع ــازنگري در من ــد، ب ــراي داشــتن دانشــجوياني متفكــر و منتق گــام اول ب
صورتي نوشـته شـوند كـه دانشـجويان بـه تفكـر         توانند به ها مي اين كتاب. دانشجويان است

نويسندگان ما الزم است خود را بـاور كننـد تـا قـدرت داشـته باشـند        بنابراين .تشويق شوند
ها بـه خـوبي    عدم خودباوري از خالل متن اين كتاب. ديگران را به خودباوري تشويق كنند

اي از خـود و يـا حـداقل     اند تا نظريه هيچ كدام از نويسندگان ايراني تالش نكرده ؛آيد برمي
اين نوع نگاه در كتـب و منـابع نظـري، تفكـر     . دنبنويسنقدي از خود براي نظريات پيشينيان 

دنبـال تشـويق   ه كـه منـابع آموشـي بـ     كنند و مادامي انتقادي را در جامعه علمي سركوب مي
. توان از دانشـجويان انتظـار داشـت مسـتقل و خـالق عمـل كننـد        انديشه نقادانه نباشند، نمي

و نگارش منابع بيشتر ايراني ـ اسالمي  هاي آموزشي، استفاده  ريزي شود در برنامه پيشنهاد مي
اما انجام ايـن پـژوهش بـا    . شناسي در دستور كار قرار گيرد و استفاده آنها در تدريس جامعه

تـوان بـه در دسـترس نبـودن طـرح       هايي نيز روبرو بوده است كه از آن جمله مي محدوديت
مطلوب براي سـنجش   ها و همچنين عدم توافق به دست يافتن به معياري درس تمام دانشگاه

در تحقيقـات بعـدي بـه مسـئله      شـود  ميپيشنهاد . محتوايي منابع در تفكر انتقادي اشاره كرد
هاي مختلف و همچنين مقايسـه آن بـا منـابع تـدريس ديگـر       تفكر انتقادي منابع درسي رشته

  . ها پرداخته شود كشور
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  منابعفهرست 
  منابع فارسي) الف

  كلمه نشر: تهران. ايران در شناسي جامعه). 1378(، تقيارمكي آزاد. 1
مقايسـه ارتبـاط بـين تفكـر انتقـادي و پيشـرفت تحصـيلي در        « .)1391(آقايي، نجف و همكـاران  .2

نشـريه   ،»دانشجويان كارشناسي تربيت بدني و غير تربيت بـدني دانشـگاه بـوعلي سـينا همـدان     
   .4هاي مديريت ورزشي و علوم حركتي، شماره  پژوهش

مقايسه توانـايي تفكـر انتقـادي دانشـجويان پرسـتاري      « .)1383(اسالمي اكبر، رسول و همكاران  .3
 . 15-29): 39( 17نشريه پرستاري ايران؛  ،»هاي اول و آخر و پرستاران باليني ترم

هاي تفكـر انتقـادي و ارتبـاط آن بـا      ارزيابي مهارت«). 1388(همكاران  السادات و زينب ،اطهري .4
مجلـه   ،»رتبه آزمون سراسري ورود به دانشگاه در دانشجويان دانشگاه علوم پزشـكي اصـفهان  

  . 5-12: )1( 9ايراني آموزش در علوم پزشكي؛ 
عـزت نفـس اجتمـاعي    رابطـه تفكـر انتقـادي و ابعـاد آن بـا شـادكامي و       « .)1391(اميرپور، برزو . 5

 .143  :17فصلنامه راهبردهاي آموزش، شماره ، »دانشجويان
ارتبـاط بـين سـالمت روان و تفكـر انتقـادي      « ). 1390(پاك مهـر  حميده خندقي، مقصود و  امين. 6

  . 123-114: )2( 13اصول بهداشت رواني؛  دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،»دانشجويان
هـاي تفكـر انتقـادي دانشـجويان پرسـتاري       مهـارت «). 1383(خليلي  حسين حسن و ،بابامحمدي. 7

  . 23-31): 2( 4 ;مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  ،»مناندانشگاه علوم پزشكي س
ارتباط گرايش بـه تفكـر انتقـادي و عـزت نفـس در      «). 1388(معصومه و همكاران  ،برخورداري. 8

 . 13-19): 1( 9مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي؛  ،»دانشجويان پرستاري
هاي تفكر انتقادي دانشجويان علوم پايه دانشگاه علـوم   مهارت« .)1384(فرود و همكاران  ،بهمني. 9

): 2( 5مجلـه ايرانـي آمـوزش در علـوم پزشـكي؛       ،»پزشكي اصفهان در مواجهه با متون علمي
46-41 .  

اي تفكـر انتقـادي و خودكارآمـدي     بررسي مقايسـه « .)1387(محمدرضا و همكاران  ،فر تمنايي .10
 . 75-89): 4( 2 ،هاي آموزشي پژوهش در نظام ،»و غيرهنري هاي هنري دانشجويان رشته

هاي تفكر انتقادي مدرسين در اسـتفاده   بررسي تأثير مهارت«). 1382(شيدا و همكاران  ،جاللي .11
اري و مامـايي دانشـگاه آزاد   از راهبردهاي آموزشي دانشجومدار در تـدريس دانشـكده پرسـت   

  .39-40): 10نامه  ويژه( 3 شماره ،شكيمجله ايراني آموزش در علوم پز، »تهران
 ،»نقد و بررسي مباني فلسفي الگوي آموزشي تفكر انتقادي ماتيو ليپمن«). 1381(جعفر  ،جهاني .12

  .35-55): 42( 12 ،1381علوم انساني الزهرا تابستان 
 مجلـه  ،»اسـالمي  حسـابداري  در انتقادي و خالق تفكر«). 1391( شباني حبيب و زهره حاجيها،. 13

 .59 :5 شماره حسابداري، پژوهش
مجله ايراني آموزش در علـوم   ،»تفكر انتقادي در آموزش پرستاري« .)1382(مرضيه  ،پور حسن. 14

  . 52-53): 10نامه  ويژه 3 شماره ،پزشكي
نشـريه پرسـتاري     ،»تفكر انتقادي در آموزش پرسـتاري « .)1384(مرضيه و همكاران  ،پور حسن. 15
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 . 7-16): 41-42( 18 ، شمارهايران
شناسـان   روان(روانشناسي تحـولي   ،»انتقادييادگيري مشاركتي و تفكر « .)1388(زهرا  ،حسيني. 16

 .199-208): 19( 5 شماره ،1388بهار  ،)ايراني
مقايسه تفكر انتقادي در دانشـجويان سـال اول و   «). 1381(بهرامي مسعود سيدعباس و  ،حسيني .17

نامه دانشكده  ويژه) 6( 2 ، شمارهمجله ايراني آموزش در علوم پزشكي ،»سال آخر كارشناسي
  . 21-26: ي و ماماييپرستار

. »شناسـي در ايـران   هاي جامعه نامه رويكردي انتقادي به پايان«). 1390(خان ديزجي، اميرحسين . 18
 . 115 -139: 1390شماره چهاردهم و پانزدهم، تابستان و پاييز  ،راهبرد فرهنگ

ي بــر مقايسـه تـأثير دو روش آمــوزش كالسـيك و مبتنـ    «). 1382(خليلـي، حسـين و همكــاران   . 19
كـومش پـاييز و   . »هاي تفكر انتقادي بر ميزان يادگيري پايدار دانشـجويان پرسـتاري   استراتژي
 . 53-63): نامه آموزش پزشكي ويژه( 5 شماره ،زمستان

 ،عوامل مؤثر بـر فقـر نظريـه پـردازي در ايـران      .)1387(رحيمي سجاسي، مريم و محمد توكل . 20
 ). س(رساله كارشناسي ارشد، دانشگاه الزهرا 

هـاي مطالعـاتي و منـابع درسـي مطالعـاتي       بررسي شـيوه « ).1389( رضا و همكاران ،سالم صافي. 21
جله دانشكده پرسـتاري  ، م» 85مورد استفاده دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اروميه در سال 

  . 75-82): 2( 8و مامايي اروميه، 
تفكر انتقادي و ضـرورت آمـوزش آن در   «  .)1387(سليمان نژاد و اكبر  خليل ، راييالق سلطان. 22 

 . 181-195): 6( 3 ،اسالميتربيت  ،»كالس درس
بررسي اثربخشي آموزش تفكر انتقادي بر نگرش كلي « .)1390(سهرابي، فرامرز و افسر خليلي . 23

شـناختي،   هـاي نـوين روان   ، فصـلنامه پـژوهش  »آموزان نسبت به سومصرف مواد مخـدر  دانش
 .100 :23شماره 

مجله مطالعـات اجتمـاعي ايـران،     ،»شناسي براي يك جهان يك جامعه« .)1388(شريعتي، سارا . 24
 . 1شماره  ،دوره سوم

پرورش تفكر انتقادي با استفاده از شيوه آموزش « .)1379(مهرمحمدي محمود  شعباني حسن و. 25
 . 115-124)): 14پياپي ( 1( 4 ،مدرس علوم انساني بهار ،»مسئله محور

گيـري در نخبگـان علمـي،     فرايند تصـميم مقايسه تأثير تفكر انتقادي بر « .)1391(شعباني، زهرا . 26
 .65 :10درماني، شماره  ، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان»اجتماعي

هاي تفكر انتقادي در دانشجويان پرستاري  ارزشيابي مهارت«). 1383(شفيعي، شهال و همكاران . 27
  . 20-24: 53، شمارهطب و تزكيه ، »1380دانشكده پرستاري و مامايي زاهدان، سال 

بررسي رابطـه بـين تفكـر انتقـادي و هـوش هيجـاني       «). 1390(افسانه و فاطمه معافيان  ،زاده غني. 28
 . 23-48  :1زبانشناسي كاربردي، سال چهاردهم، شماره  ،»دانشجويان زبان انگليسي

مجلـه   ،»شناسـي ايـران   الگـويي در جامعـه   هـاي پـيش   وگو گفت« .)1383(د، محمدامين قانعي را. 29
  . 5-39: 1شناسي ايران، دوره پنجم، شماره  جامعه

دگـرواره و عينيــت  / علـوم اجتمــاعي مسـتقل  « .)1388(راد، محمـدامين و مــريم جوكـار    قـانعي . 30
 . 1شماره  ،مجله مطالعات اجتماعي ايران، دوره سوم» چندگانه
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هاي تفكر انتقـادي و گـرايش بـه تفكـر انتقـادي در       مهارت«  .)1388(ميترا و همكاران  ،قريب. 31 
مجلـه ايرانـي آمـوزش در     ،»دانشجويان ترم اول و آخر مديريت خدمات بهداشـتي ـ درمـاني   

 . 125-135)): 22پياپي ( 2( 9 ،علوم پزشكي
هـاي فرهنگـي جامعـه و     رابطـه بـين ارزش  بررسي «). 1390(نيا، مريم و مرتضي لطيفيان  كورش. 32

گـري ابعـاد الگوهـاي ارتباطـات خـانواده و       هاي تفكر انتقادي دانشـجويان بـا واسـطه    گرايش
 .103-134 :61دوفصلنامه مطالعات آموزش و يادگيري، شماره  ،»استادان

: رانزندگي و انديشه بزرگان جامعه شناسي، ترجمه محسـن ثالثـي، تهـ    .)1380(كوزر، لوئيس . 33
  . انتشارات علمي

شناسـي و نظريـه اجتمـاعي، ترجمـه منـوچهر صـبوري،        سياست، جامعه .)1378(گيدنز، آنتوني .34
 . نشر ني: تهران

بررسـي تفكـر انتقـادي در دانشـجويان آمـوزش      « .)1387(سـبحانيان   سـعيد  ليلـي و  ،نژاد مصلي .35
 . 128-134): 2( 5 ،كيهاي توسعه در آموزش پزش گام ،»مجازي و سنتي رشته كامپيوتر

هاي تفكر انتقـادي دانشـجويان    تأثير بازانديشي بر مهارت«). 1380(معطري مرضيه و همكاران . 36 
 . 58-63)): 4پياپي ( 4( 1 ،مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي ،»پرستاري شهرستان تبريز

فصلنامه رشد آموزش شيمي، شماره ، »تفكر انتقادي و آموزش شيمي« .)1390(معيرزاده، مريم . 37
96:  9. 

 ،»پرورش تفكر انتقادي هدف اساسي تعليم و تربيـت « .)1386(پور  حبيبيمجيد حسن و  ،ملكي .38
  .93-108): 19( 6 ،هاي آموزشي نوآوري

الگوهاي معرفتي اجتماعي توسـعه و موانـع توسـعه علـوم اجتمـاعي      « .)1381(موسوي، يعقوب . 39
  . 231- 260 :45و  44، شماره )س(مجله علوم انساني دانشگاه الزهرا  ،»جديد

علـوم جديـد در تفكـر نوانديشـان ايـران عصـر        .)1371(مصدق اصغر  عليميرمنتهايي، مجيد و . 40
دانشكده ادبيات و علـوم  ، ي ارشد رشته تاريخنامه كارشناس ، پايان)ق. 1264 - 1313(ناصري 

 . انساني، دانشگاه شهيد بهشتي
بررسي و سنجش ميزان انديشه انتقادي دانشجويان و « .)1389(ناصر و محسن خادمي  ،نوشادي . 41

دوفصـلنامه مطالعـات آمـوزش و     ،»مدرسان رشته مطالعات اجتماعي مراكز تربيت معلم ايـران 
  .141  :58يادگيري، شماره 

تأثير راهبرد پرسشـگري متقابـل هـدايت شـده در     «). 1387(ابوالفضل و همكاران  ،وقارسيدين. 42 
مجلـه   ،»هاي تفكر انتقادي و آگاهي فراشناختي دانشجويان پرستاري گروه همتايان بر مهارت

  . 333-340)): 20پياپي ( 2( 8 ،ايراني آموزش در علوم پزشكي
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