
 

 

 (CCTDI) سوالی 75استاندارد تفکر انتقادی کالیفرینا  پرسشنامه

 

این  طراحی شده است.تفکر انتقادی کالیفرینا توسط پیتر فاسیون و نورین فاسیون پرسشنامه استاندارد 

 دهی سازمان قدرت تحلیل، و تجزیه قدرت باز، فکر جویی، حقیقت مقیاس خرده هفت و سوال 75پرسشنامه دارای 

در یف پنج گزینه ای لیکرت با سواالتی مانند )ط و با است جستجوگری و یافتگی بلوغ نفس، به اعتماد ت،اطالعا

 تفکر انتقادی ( به سنجش شرکت ما پشتیبانی موثر عملیات از طریق سیستم های اطالعاتی صورت می گیرد.

 می پردازد.

 

 مهعملیاتی متغیر پرسشناتعریف 

 گویه ای 75سواالت  ست که پاسخ دهندگان بها نمره اینتقادی کالیفرینا تفکر ادر این تحقیق منظور از 

 می دهند.تفکر انتقادی کالیفرینا پرسشنامه 
 

 :نمره گذاری پرسشنامه 

 ای لیکرتبندی سوالهای پرسشنامه پژوهش مقیاس پنج درجهمقیاس درجه           

تاحدی  کامال موافقم گزینه انتخابی

 موافقم

 تا حدی مخالفم موافقم

 مخالفم

 کامال مخالفم

 1 2 3 4 5 6 امتیاز

 

 تفسیر:

است. حداقل امتیاز در هر کدام از حیطه های تمایل به  420 امتیاز و  حداکثر 70آزمون  این در امتیاز حداقل

متزلزل  279-210به معنی منفی،  210باشد. کسب کل نمره کل کمتر از می  60و حداکثر  10تفکر انتقادی 

 به معنای قویی است 350به معنی مثبت و بیش از  280-350و 

 

 روایی و پایایی پرسشنامه

 روایی ابزار جمع آوری داده ها 

اندازه می گیرد که ما اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را  

عباسی و همکاران، ) در پروژهش ) روایی پرسشنامه در این پژوهش(. 1390فکر می کنیم) سرمد و همکاران،

 سنجیده شده است. (1392

 

 پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها

زه مدی گیدرد یعندی  قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه انددا

اینکدده ابددزار اندددازه گیددری در شددرایط یکسددان تددا چدده اندددازه نتددایج یکسددانی بدده دسددت مددی دهددد) سددرمد و 

ایدن بدرای  ( 1392عباسدی و همکداران،  )ضریب آلفای کرونباخ محاسدبه شدده در پدژوهش  .(1390همکاران،

  برآورد شد. 7/0پرسشنامه باالی 



 

 

 آلفای کرونباخ متغیر

 80/0 ی کالیفرنیاتفکر انتقاد

 

 :منابع
 .(. روش تحقیق در علوم رفتاری1390سرمد، زهره، حجازی، الهه و عباس بازرگان )

 پزشکی دانشجویان در تنفس عز با آن ارتباط و انتقادی تفکر به گرایش(. 1392عباسی، پروین و همکاران )

 .508-498(: 6) 13، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، بالینی و بالینی پیش دوره

 


