
 

 

 (2003پرسشنامه تفکر انتقادی ریکتس )

 

 5 4 3 2 1 گویه ها ردیف

      من همیشه بر این باورم که چیزهای بیشتری برای یادگیری وجود دارد. 1

      .کسی با من مخالفت می کند من معموال لحن او را می دانموقتی  2

       اه می کنم.فرصت هایی برای حل مشکالت نگبه من   3

       عالقه مند هستم. موضوعات و مسایلبه بسیاری از من  4

دستیابی به یک درک عمیق نسبت به موضوع بیشتر برای من مهم   5

  . است

     

      هستم. موضوعاتارتباط با طیف گسترده ای از برقراری من قادر به   6

      در یک محیط یادگیری من سواالت زیادی می پرسم. 7

       ن جواب سواالت چالش برانگیز لذت می برم.من از یافت 8

      مشکل هستم. ل خوبمن یک حال 9

       .میک نتیجه گیری معقول برسبه من مطمئن هستم که می توانم  10

      .برای من مهم است که به خوبی مطلع باشم 11

من موافق تغییر ارزش هایم نیستم حتی وقتی که به اطالعات جدیدی  12

 ر تضاد با آنها برسم.د

     

      .من دوست دارم درمورد روش چیزها فکر کنم  13

      حل مشکالت لذت ببرید.از من  14

من می دانم دارای تعصب هستم اگر دیگران نپذیرفتند مشکل از  15

  . خودشان است

     

 لموضوعات و مسایطیف گسترده ای از  دانشم درمن قادر به استفاده از  16

  هستم.

     

       .محتی زمانی که در مدرسه نیست می برممن از یادگیری لذت  17

       .می دهندرهبران خوب به نظرات مختلف گوش   18

یا نه کنم مردم قضاوت و تصمیم گیری  م دربارهمن به سرعت می توان 19

 . با آنها همراهی کنممن می توانم 

     

      ل را با وضوح هستم.من قادر به توضیح مسائ 20

      من برای روشن ساختن یک راه حل سواالت خوبی می پرسم 21

      .می دهممن مسائل را به شیوه ای روشن و دقیق ارائه د 22

       . همشهریان من از مردم جوامع دیگر بهترند  23



 

 

       .ندمن همیشه درست نیست نظرات  24

       .شود یمحتی زمانی که آن باعث ناراحتکنم می من حقیقت را جستجو  25

       همیشه راه های مختلفی برای پاسخ به یک سوال وجود دارد. 26

بر چیزی تمرکز می کنم تا زمانی که درست کار کردن  کردنمن در کار 27

  .آن را بیابم

     

       . در گشت و گذار وب من در یافتن اطالعات مورد نیاز خوب هستم 28

       .من به مسیری خواهم رفت که پاسخ یک مشکل را بیابم. 29

       .ندهمه قاتالن مستحق مجازات مرگ 30

فرا گوش به همه نظرات و دیدگاه ها هنگام تصمیم گیری سعی می کنم  31

 دهم

     

مشکل سیاستمداران این است که آنها نمی توانند راه حل های ساده را  32

  ببینید.

     

      .داشته باشندافراد بی خانمان باید فقط یک کار 33

 

 :معرفی پرسشنامه 

 و سئوال ۳۳ دارای  تفکر انتقادی توسط ریتکس ساخته شدده اسدت. ایدن مقیدا آزمون  این اصلی فرم 

 شامل دوم قسمت ،خالقیت مقیا  سنجش برای سئوال ۱۱ شامل اول قسمت. است زیرمقیا  ۳ شامل

،کددددددده  است تعهد برای مقیا  سئوال ۱۳ شامل سوم قسمت و بالندگی مقیا  وصخص در  سئوال ۹

 گزینه ای به آن پاسخ می گوید.  5آزمودنی براسا  مقیا  

 

 :تعریف مفهومی 

سیر کردن، تجزیده و تحلیدل کدردن، ( بیان می دارد که تفکر انتقادی شامل مهارتهای تف2010فاشیون)

ارزیابی کردن، توضیح و تشریح، خودتنظیمی و استنباط می باشد. آشکارا است که گرایش و تمایل کدافی 

در جهت توسعه و بکارگیری این مهارت ها امری ضروری بوده و تفکر انتقادی بدون تمایل و گرایش به آن 

ادی نیازمند شماری از تمایالت و گرایشات بدوده و یدک صورت نخواهد پذیرفت. وی معتقد است تفکر انتق



 

 

متفکر انتقادی نباید صرفا در پی افزایش مهارت های تفکر خود باشدبلکه باید به طور مدداوم گرایشدات و 

 (2005تمایالت خود را در این زمینه مورد بررسی قرار دهد)بیلینگز و هالستد،

 

 :تعریف عملیاتی 

ماده ای   33ای است که فرد به سواالت نمره تفکر انتقادی ه استانداردنمردر این پژوهش منظور از  

 دهد می یتکس پرسشنامة 

 

 :مولفه های پرسشنامه 

 ( 11تا1سواالت )خالقیت مقیا  .1

 (20تا 12)بالندگی مقیا   .2

 (33تا 21)  تعهد مقیا  .3

 

 :نمره گذاری پرسشنامه 

 = کامال موافق. 5= موافق،  4= نامشخص،  3= مخالف،  2= کامال مخالف،  1

 

  تحلیل ) تفسیر( بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اسا  جدول زیر بر اسا  این روش از تحلیل شما نمره

قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور 

 کنید 10ه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر پرسشنام 10مثال شما 

 مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

 = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه * 



 

 

 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات  حد پایین نمره

33 99 165 

 

 165و حداکثر  33ایید. حداقل امتیاز ممکن عبارت فوق با یکدیگر جمع نم 33امتیازات خود را از 

  خواهد بود.

 است. تفکر انتقادی ضعیف:   66تا  33نمره بین  

 متوسط است.تفکر انتقادی :  99تا  66نمره بین 

 است . تفکر انتقادی قوی:   99نمره باالتر از 

 

  پایاییروایی و: 

ضرایب همبستگی بین نمره های  ( برای بدست آوردن روایی درتحقیق خود1387بیابانگرد)     

آزمودنی ها در دو نوبت یعنی آزمون و آزمون مجدد برای کل آزمودنی ها ،آزمودنی های دختر وآزمودنی 

( می باشد که رضایت بخش است.که درنتیجه از r=0/67(و)r=0/77(،)r=0/88های پسر به ترتیب)

(به وسیله 1389فرد و سپاسی آشتیانی)روایی خوبی برخورداراست.پایایی این پرسشنامه توسط ایزدی 

و برای آزمودنی های پسر  95/0و برای آزمودنیهای دختر  0 /94ضریب آلفای کرونباخ برای کل نمونه 

 گزارش شده است.92/0

 

 :منبع 

(. 1392پاک مهر، حمیده. میردورقدی، فاطمده. اندایی چمدن آبداد، علدی. کرمدی، مرتضدی) -

مقیدا  گدرایش بده تفکدر انتقدادی ریدتکس در مقطدع رواسازی،اعتباریابی و تحلیل عاملی 

 4.سال11متوسطه. فصلنامه اندازه گیری تربیتی.شماره
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