
   :2018.262796.668631ijaedr./10.22059DOI                                         توسعه کشاورزي ايرانمجله تحقيقات اقتصاد و 

 (467-482) 1398، 3, شماره 50-2دوره 

 E-mail: hmovahed@ut.ac.ir  سید حمید موحد محمدی نويسنده مسئول: *

A Study of Critical Thinking Skills of Faculty Members of Agriculture and 

Natural Resources of the State and Azad Universities in Isfahan 

 
, 2*, SEYED HAMID MOVAHED MOHAMMADI1BEHROUZ FATEHI KHOUZANI

3ABDOLMOTALLEB REZAEI 

1, Former M.Sc. Student of Agricultural Education, Department of Agricultural 

Extension and Education, College of Agricultural Economics and Development, University of 

Tehran-Karaj-Iran 

2, Professor, Department of Agricultural Extension and Education, College of 

Agricultural Economics and Development, University of Tehran-Karaj-Iran 

3, Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, College of 

Agricultural Economics and Development, University of Tehran-Karaj-Iran 

(Received: Jul. 30, 2018- Accepted: Dec. 9, 2018) 

 

ABSTRACT 

 

Nowadays, a large amount of information has disturbed people in decision making. In this way, 

human access to critical thinking is considered as an essential solution to the exodus of these 

confusion. The aim of this descriptive-correlation study was Study of Critical Thinking Skills of 

Faculty Members of Agriculture and Natural Resources of the state and Azad Universities in 

Isfahan. The statistical population of the study consisted of 168 faculty members, study sample 

were determined by Cochran’s Formula of 117 individuals. In this study, stratified random 

sampling with probability proportionate manner was used. Research tool included California 

Critical Thinking Skills Test (Form B). The validity of the research tool was confirmed by the 

opinion of the professors of the Agricultural Extension and Education Department of the University 

of Tehran. To determine the reliability of the Critical Thinking Questionnaire, Kuder Richardson's 

formula (0.82) was used. Data were analyzed using SPSSwin23. The results showed that the critical 

thinking skills of faculty members at a low level. The results of critical faculty subtest tests show 

that the subcritical reasoning (5.47) of 16, the inductive reasoning (4.16) of 14, the evaluation 

(4.26) of 14, the inference (3.82) of 11 and analysing (2.75) of 9. Cluster analysis findings showed 

that faculty members are classified into five clusters (assessment and growth inductive reasoning, 

critical thinking is relatively grown, undeveloped critical thinking, growing critical thinking, 

critical thinking is freezing). 

 

Keyword: Critical Thinking Skills, Faculty Members, state and Islamic Azad University, 

Agricultural Higher Eeducation  

Objectives 

Given the unavoidable importance of critical thinking in the age of information explosion, 

agricultural higher education, like other sciences, should give this subject more value in order to 

bring critical thinking graduates into the community.  

Therefore, faculty members as one of the essential elements in shaping students' critical 

thinking status play a more prominent role than other elements. For this reason, one of the reasons 

for the low level of students' critical thinking skills can be found in examining the critical thinking 

skills of faculty members. Therefore, the purpose of this research was to study the Critical 

Thinking Skills of Faculty Members of Agriculture and Natural Resources of the State, and Azad 

Universities in Isfahan. The research questions were: 1- How Critical thinking skills of faculty 

members? 2-How many faculty members are divided into groups according to the components of 

critical thinking? 

Methods 

In terms of purpose, the research is applied research, in terms of the degree of control of 

variables, field and in terms of data collection is descriptive research. The statistical population of 

https://ijaedr.ut.ac.ir/issue_9422_9605_.html
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this study included all Faculty Members of Agriculture and Natural Resources of the state and 

Azad Universities in Isfahan. As a result, faculty members College of Agriculture and Natural 

Resources of Isfahan University of Technology and College of Agriculture and Natural Resources 

of Khorasgan Islamic Azad University were selected as the statistical population with a total of 168 

individuals. In this study, stratified random sampling with probability proportionate manner was 

used. Research tool included California Critical Thinking Skills Test (Form B). California Critical 

Thinking Skills Questionnaire Form (B) is one of the most comprehensive questionnaires compared 

to other tools in assessing people's critical thinking skills at post-secondary levels. The validity of 

the research tool was confirmed by the opinion of the professors of the Agricultural Extension and 

Education Department of the University of Tehran. To determine the reliability of the Critical 

Thinking Questionnaire, Kuder Richardson's formula (0.82) was used. Data were analyzed using 

SPSSwin23. Hierarchical cluster analysis and discriminate analysis were used in the inferential 

statistics section. 

 Results  

According to the total score of Critical Thinking Skills Test which is 64, the research findings 

showed that faculty members achieved a mean score of 20.48 which is less than third of the total 

score. Of the 64 scores, the lowest score among faculty members was 8 and the highest score was 

38.  The results of critical faculty subtest tests show that the subcritical reasoning (5.47) of 16, the 

inductive reasoning (4.16) of 14, the evaluation (4.26) of 14, the inference (3.82) of 11 and 

analyzing (2.75) of 9. Cluster analysis findings showed that faculty members are classified into five 

clusters (assessment and growth inductive reasoning, critical thinking is relatively grown, 

undeveloped critical thinking, growing critical thinking, critical thinking is freezing). 

Discussion  

Given the naming of the clusters and the number of individuals in each cluster, it is clear that 

the faculty members are in undesirable condition in terms of five critical thinking skills. The 

members of the Cluster “Assessment and Growth Inductive Reasoning “are good at judging 

difficult situations and general conclusions about the details. The best cluster, which has the title of 

“Critical Thinking is Relatively Grown” is weaknesses in information processing and its 

application, comparison and judgment of results with predetermined goals in the training process. 

Whereas the other three components of their thinking skills are more developed. The cluster of 

"Underdeveloped Critical Thinking" and the cluster of “Critical Thinking is Freezing " included 74 

out of 113 individuals. The cluster of "Underdeveloped Critical Thinking" includes members who 

are likely to use traditional approaches to higher education in teaching and other educational 

activities. Faculty members in the cluster of" Growing Critical Thinking have the capacity and 

ability to develop critical thinking skills components. Individuals in this cluster are at the forefront 

of partial conclusions about the general issues of educational activities compared to other cluster 

members, and are on the right track of growth with respect to other components of critical thinking 

skills. Members of the “Critical Thinking is Freezing " cluster use traditional modeling and teacher-

centered styles and one-way approaches in teaching and teaching processes and have very low 

acceptance capacity against student-centered approaches. Finally, considering the inadequate 

critical thinking of faculty members, it is recommended to evaluate and supervise agricultural 

teacher training courses and modify educational programs to improve the critical thinking skills of 

agricultural and natural resources educators be done. It is also suggested that by employing leading 

professors in the field of critical thinking in the context of educational seminars, faculty members' 

knowledge and understanding of the concept and importance of critical thinking in higher 

education will be increased.     
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طبیعی های کشاورزی و منابعبررسی مهارت تفکر انتقادی اعضای هیات علمی دانشکده
 دولتی و آزاد شهر اصفهان
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 چکیده

 

ها به دردسر انداخته است. گیریحجم باالی اطالعات، انسان را در تصمیم ،در دنیای امروز
رفت از حل اساسی جهت برونعنوان یک راهدستیابی انسان به تفکر انتقادی به ،به همین منظور

 اعضای انتقادی تفکر مهارت بررسی ،شود. هدف این پژوهشها قلمداد میدرگمیاین سر
اصفهان بود. جامعه  شهر آزاد و دولتی طبیعیمنابع و کشاورزی هایدانشکده علمیهیات

نفر  117علمی بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد عضو هیات 168آماری برابر با 
ای با گیری تصادفی طبقهاز نمونهبرای انجام پژوهش، ردید. عنوان حجم نمونه تعیین گبه

انتساب متناسب استفاده شد. ابزار تحقیق شامل آزمون استاندارد مهارت تفکر انتقادی کالیفرنیا 
اساس نظر اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی باشد. روایی ابزار تحقیق بر)فرم ب( می

تعیین میزان پایایی پرسشنامه تفکر انتقادی از فرمول  دانشگاه تهران تأیید گردید. برای
  23winSPSSافزار ها با استفاده از نرم( استفاده گردید. داده82/0کودرریچاردسون )

علمی های پژوهش نشان داد که مهارت تفکر انتقادی اعضای هیاتوتحلیل شدند. یافتهتجزیه
که خرده آزمون  انتقادی نشان دادهای تفکر وندر سطح پایین قرار دارد. نتایج میزان خرده آزم

، 14( از 26/4، ارزیابی )14( از 16/4، استدالل استقرایی )16( از 47/5استدالل قیاسی )
ای نشان داد، های تحلیل خوشهباشد. یافتهمی 9( از 75/2و تحلیل ) 11( از 82/3استنباط )

ستقرایی رشدیافته، تفکر انتقادی نسبتاً علمی در پنج خوشه )ارزیابی و استدالل ااعضای هیات
رشدیافته، تفکر انتقادی رشدنیافته، تفکر انتقادی در حال رشد، تفکر انتقادی انجمادیافته( 

 شوند.بندی میطبقه
 

مهارت تفکر انتقادی، اعضای هیات علمی، دانشگاه دولتی و آزاد، آموزش : های کلیدیواژه

 عالی کشاورزی

 

 مقدمه

خردورزی موردتوجه بسیاری از  ،در عصر جديد

توان درست را از عالمان قرارگرفته است که با آن می

نادرست تشخیص داد. اهمیت آموزش عالی در تربیت 

انکار و آموزش حق مديران و متخصصان جامعه غیرقابل

(. Shabani, 2008هر انسانی در جوامع جديد است )

 گذاشته دخو حال به انسان در تفکر فرايند کهدرصورتی

 دارانه،جانب موارد بیشتر در نشود مراقبت آن از و شود

 درواقع، .بود خواهد مغرضانه و جاهالنه شده،تحريف

 از و سازيممی حیاتمان طول در آنچه و ما زندگی کیفیت
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 تفکرمان کیفیت به دقیقا   گذاريممی يادگار به خود

 لحاظ به چه انسانی هر برای ضعیف تفکر .دارد بستگی

 بسیار زندگی کیفیت از نظر چه و اقتصادی و مالی

 طوربه را آن بايد که است چیزی برتر تفکر .است پرهزينه

 تفکر هدف و داد پرورش سیستماتیك و مندنظام

  (.Paul & Elder, 2006)است  انتقادی، همین

 برای اساسی مهارت يك یمنزلهبه انتقادی تفکر

 شناخته وکراتیكدم یجامعه يك در عاقالنه مشارکت

 موردنیاز مهارت يك ،امروز مدرن دنیای در و شودمی

 چالش به برای افراد توانايی عنوانبه بیشتر که است

 آن مستلزم توانايی اين .شودمی درك تفکراتشان کشیدن

 و تحلیل تجزيه، برای را خود معیارهای هاآن که است

 آن زا عادی صورتبه و دهند گسترش تفکراتشان ارزيابی

 تفکراتشان کیفیت گسترش برای استانداردها و معیارها

از طرفی،  (.Karami & Aliabadi, 2012) کنند استفاده

نکته مهم در ارتباط با اطالعات در عصر کنونی توانايی 

 به متعلق قدرت حاضر، عصر در .پردازش اطالعات است

تنها دارند. البته، نه بیشتری که اطالعات افرادی است

داشتن اطالعات بیشتر، بلکه دلیل اصلی اين صرف 

اطالعات  وتحلیلقدرت به توانايی پردازش و تجزيه

گردد. با توجه به حجم زياد اطالعات، مهارت تفکر برمی

گیری از انبوه اطالعات انتقادی توانايی پردازش و بهره

 ,Nobahar)سازد عصر حاضر را برای افراد فراهم می

 و تربیت و تعلیم یطهحی نظرانصاحب. (2014

 زيادی تعاريف انتقادی مفهوم تفکر روانشناسان درباره

ها اين تعريف بین بسیاری تفاوت و اند. تنوعکرده هاراي

 وجود هاآن میان نیز هايیتشابه ولیکن شود،می مشاهده

 اصطالحات هم هنوز حال،بااين. است مشهود که دارد

اند نشده تشريح یخوببه و بوده پیچیده شده،استفاده

(Edwards, 2007نظريه .)تفکر از انتقادی تفکر پردازان 

 را انتقادی تفکر اجزای کهآن اصطالحات ديگر و انتقادی

اند کرده استفاده يکديگر جایبه دهندمی تشکیل

(Hickman, 1993) .Dewey (1910 ،از ديدگاه فلسفی )

افکار و تفکر انتقادی را شامل کاوشگری، تمیز و آزمون 

 بهداند. های مختلف در مورد يك مساله میبررسی گزينه

 اول مرحله :است مرحله دو شامل منطقی تفکّر ،او عقیده

 است دماغی مشکل و شك، ترديد، پیچیدگی حالت آن

 تحقیق کنجکاوی، و عمل رودمی کار به تفکّر آغاز در که

 آن از آمدن بیرون جهت مواد و مطالب کردن پیدا و

 باشدمی آن مرحله دوم و پیچیدگی ترديد و شك حالت

 ارتباطدر اين  را مسأله ی حلگانهپنج مراحل که

سالم  ترديد را انتقادی تفکر ماهیت وی .کندمی پیشنهاد

 از انتقادی تفکر تعريف. (Meyers, 1986) کندمی معرفی

 کهاين به راجع گیریتصمیم از است عبارتEnnis  نظر

 با که شود، باور چه چیزی يا و شود امانج اقدام کدام

 انجام پردازی و استدالل آمیز تعمق تفکر از استفاده

 انتقادی تفکر Brunner (1984) (.Ennis, 1991)گیرد می

 اين در فرد که کندمی شناختی معرفی فرايند يك را

 اطالعات وتحلیلو تجزيه داليل بررسی با فرايند

 و قضاوت به و هاآن از گیرینتیجه به آمدهدستبه

 and Moore (2000)از نظر  .پردازدمی گیریتصمیم

Parker  رد پذيرش، برای هدفمند تصمیم انتقادی تفکر 

 معتقد Paul (1992)است.  داوری يك معلق کردن يا

 تفکرتان درباره انديشیدن هنر انتقادی، تفکر که است

 ،بهتر کنید را تفکرتان تا انديشیدمی شما وقتی است

 پائولو. پذيرتر کنیدتوجیه و تردرست تر،واضح را آن يعنی

1فريره  هدف را انتقادی تفکّر معاصر انتقادی متفکران از 

  از تفکر یواژه جایبه وی کند.می تلقّی وپرورشآموزش

 انتقاد متداول وپرورشآموزش از و کرده استفاده تعمق

 نوعیبه تبديل وپرورشموزش: آگويدمی واست  نموده

 ذخیره آن فراگیر در که است شده سازیذخیره عمل

برقراری  جایبه و است سپار ذخیره آموزشگر و کننده

 که کندمی هيارا هايیاعالمیه آموزشگر دوجانبه، ارتباط

اين  کند.تکرار می و حفظ دريافت را هاآن صبورانه فراگیر

 یدامنه که است تربیت و تعلیم در داریبانك مفهوم

 و کردن پر دريافت، به محدود تنها فراگیر برای ملع

 راهيك عنوانبه فريره باشد.می سازی اطالعاتذخیره

 را آزادمنشانه درسی، رويکرد ريزیبرنامه برای ديگر

 بر خالصه طوربه رويکرد اين تأکید .کندمی پیشنهاد
 فرد زندگی در عینی هایواقعیت اساس بر نقادانه تفکّر

 توسط که مسأله طرح روش روش بانکی، فبرخال است.

 از عقايد و افکار تبادل مستلزم ،شودمی مطرح فريره

 در فراگیر هر دو وآموزشگر  که است گفتگو طريق

                                                                                  
1.Paulo Freire 

 



 471 ...بررسی مهارت تفکر انتقادی اعضای هیات علمی و همکاران: فاتحی خوزانی  

 به هاآن ترتیباينبه و يکديگرند همراه نقادانه پژوهش

 شوند.می برانگیخته خود زندگی یدرباره انتقادی تفکّر

 منجر انتقادی تفکّر اساس بر عمل به نهايتا   ،اين فرايند

 شودمی هدف محسوب فريره در روش که شودمی

(posner, 1974.)  Maggi(2006)  به نقل از انجمن

يك تعريف جامع مورد توافق همگانی برای  فلسفه آمريکا

های ه کرده است که شامل مؤلفهيتفکر انتقادی ارا

ادی عاطفی و شناختی است: ما معتقديم که تفکر انتق

ای است که به تعبیر، دهندهنظم قضاوت هدفمند و خود

تحلیل، ارزيابی و استنباط و همچنین، تبیین مالحظات 

شناختی، مالکی و مفهومی مبتنی است. موقعیتی، روش

می صورت دايآل کسی است که بهمتفکر انتقادی ايده

کننده عینی و کنجکاو، آگاه، دقیق در قضاوت، ارزيابی

بینی ی، تمايل به بررسی مجدد، روشنبدون سوگیر

مسايل و مشکالت، جدی دريافتن اطالعات مرتبط، 

 منطقی در انتخاب معیارها است.

Shariatmadari (1999) پژوهشگران از نقل به 

 پنج به انتقادی تفکر برای (،1990کالیفرنیا ) دانشگاه

 تحلیل، استنباط، شامل گیری،اندازهقابل مهارت

 قیاسی استدالل و استقرايی داللاست ارزشیابی،

 يا دو از فرد گیرینتیجه به استنباط. است کردهاشاره

 و اطالعات پردازش به تحلیل پیوسته، وقوع به پديده چند

 درباره داوری به ارزشیابی ها،آن وتحلیلتجزيه

 استقرايی استدالل ضعیف، و قوی هایاستدالل

 استدالل و جزيیات مطالعه از کلی حکم گیرینتیجه

 اطالق کلی حکم يك از جزيی گیرینتیجه به قیاسی

 Seif از  نقل بهBloom  et al.(1965 )  از نظر شود.می

 و ذهنی عالی فرآيندهای مستلزم انتقادی تفکر ،(2004)

 حل بر عالوه اما است مدارك و شواهد اساس بر داوری

 و تحلیل سطح باالترين از عناصری دارای مساله

 .باشدمی ارزشیابی

توانايی تفکر انتقادی يك مهارت با ارزش در زندگی 

های باشد. اصالحات و تصمیمای میشخصی و حرفه

هدفمند در آموزش عالی در جهت پرورش و رشد تفکر 

انتقادی فراگیران، بیانگر تشخیص اهمیت تفکر انتقادی 

باشد که پرورش آن در بین فراگیران در آموزش عالی می

ترين اهداف مؤسسات آموزش عالی جزو با ارزش

فريره معتقد است که . (Perry, 2014)شود محسوب می

تعلیم و تربیت بايد به دانشجويان آگاهی و ديد انتقادی 

که از واقعیات اجتماع خود درك روشنی نحویبدهد، به

طبق نظر پژوهشگران، . (Jarvis, 2008)داشته باشند 

فکر انتقادی های امروزی پاسخگوی توسعه تکالس

-عنوان فراهمفراگیران نیست. در اينجا نقش آموزشگر به

کننده محیطی برای پرورش اين تفکر پررنگ است 

(Billings & Halstead, 2005.) تفکر  بتوانیم اينکه برای

 درك ببینیم بايد بدهیم، آموزش دانشجويان به را انتقادی

اگر  چیست؟ مفهوم اين ازاعضای هیات علمی  فهم و

 از استفاده صورت در باشد، صحیح واژه اين از هاآن ادراك

 با پرورش دانشجويانی انتظار توانمی مناسب، هایروش

-Razavian Shad & Sultan al)داشت  را تفکر انتقادی

Qarai, 2010.) مهارت تفکر انتقادی برای  داشتن

آموزشگران الزم است، زيرا نهادينه کردن و اجرای آن 

ذاری بر عوامل ديگری ازجمله از بین بردن باعث تأثیرگ

گیری و يادگیری مشکالت آموزشی فعلی، بهبود تصمیم

آموزشگران  (.Nobahar, 2014شود )در آينده می

دانشگاهی که از طرز تفکر انتقادی پايینی برخوردار 

ها را توانند پرورش و شکوفا شدن استعدادباشند، نمی

در مراحل مختلف فراهم نمايند. آموزشگر شايسته 

آموزشی بايد تفکر انتقادی را به دانشجويان بیاموزد، 

چالش فکری و تفکر انتقادی توسعه و تولید علم را در 

تاريخ فراهم نموده است. طبیعی است آموزشگرانی در 

اند که تربیت دانشجويان و پرورش تفکر انتقادی موفق

اشند. خود از میزان بااليی از تفکر انتقادی برخوردار ب

آموزشگران با تفکر انتقادی و تحمل و بردباری در مقابل 

افکار همکاران، دانشجويان و اولیاء، زمینه تفکر منطقی 

دهند کنند و به نسل جديد انتقال میرا فراهم می

(Mazloum Khorasani & Akbari Farimani, 2009) . 

 هایپیشرفت علوم، ديگر مانند نیز کشاورزی علم

 آن در موجود دانش و اطالعات میزان و هکرد شايانی

 کسب ازآنجاکه .است شده گذشته از بیشتر مراتببه

 بسیار زمینه اين در موجود اطالعات و هادانش یهمه

 اطالعات شناخت در الزم توانايی داشتن باشد،می دشوار

 ،نامربوط، همچنین اطالعات از کارآمد و سودمند

 .باشدمی ضروری و ممه بسیار نادرست هایاستدالل

 يك در که هستند هايیتوانايی شده، ياد هایتوانايی

 دانشجوی يك ،بنابراين .دارند وجود انتقادی متفکر
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 فعالیت دارای کشاورزی یعرصه در که کسی و کشاورزی

 از يکی. باشد انتقادی تفکر به مجهز است الزم باشد،می

 ابعمن و کشاورزی اطالعات و دانش گسترش نمودهای

 علوم در مختلف هایگرايش و هارشته وجود طبیعی

 از هر و بوده گسترش حال در است که هاآن به وابسته

 بر فزون .شودمی ارايه هم نو گرايشی يا اههرشت چندی

 مانند ديگر علوم با کشاورزی علوم ارتباط گسترش اين

 روانشناسی، شناسی،مردم اقتصاد، شناسی،جامعه

 دانش و اطالعات گسترش بر لیلید نیز بهداشت

 در را انتقادی تفکر آموزش و توسعه لزوم و بوده کشاورزی

 ،Rudd & Moore, 2003) رساندمی علم اين دانشجويان

 (.Ghiathi et al., 2012نقل از به

Eslami et al.  (2016 در تحقیقی با عنوان )

های تفکر انتقادی سازوکارهای توسعه مهارت"

با استفاده  "نظام آموزش عالی کشاورزی دانشجويان در

از آزمون تفکر انتقادی کالیفرنیا )فرم ب( و پرسشنامه 

ساخته سازوکارهای توسعه تفکر انتقادی به اين محقق

 از پايینی سطح در دانشجويان کهنتايج دست يافتند 

 هایدانشکده دانشجويان بین و دارند قرار انتقادی تفکر

 انتقادی، تفکر نمره لحاظ هب موردمطالعه، کشاورزی

از نتايج ديگر اين پژوهش  .دارد وجود داریمعنی تفاوت

 مختلف ارکان مقايسه درتوان اشاره کرد به اينکه می

-پیاده در را بیشتری نقش آموزشگران عالی، آموزش نظام

 تفکر هایمهارت توسعه مختلف سازوکارهای سازی

 کند.می يفاا را کمتری نقش محیط، و داشتند انتقادی

 Demirdag(2015در پژوهشی با عنوان )"  رابطه

های مديريت های تفکر انتقادی و مهارتبین توانايی

به اين نتیجه رسید که  "کالس معلمان دبیرستان

های تفکر معلمان باورهای مثبتی در مورد توانايی

های مديريت کالس درس دارند. با انتقادی در مهارت

داری بین نشان داد که هر ارتباط معنیها حال، يافتهاين

های مديريت کالس درس و توانايی تفکر انتقادی مهارت

 Nobahar et al. (2014) .معلمان متوسطه وجود ندارد

های تفکر انتقادی در پژوهشی با عنوان بررسی مهارت

اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان، با 

انتقادی کالیفرنیا )فرم  استفاده از پرسشنامه مهارت تفکر

دار و اند که تفاوت معنايافتهب( به اين نتايج دست

ارتباطی بین اجزای تفکر انتقادی )تحلیل، ارزيابی، 

و متغیرهای  (استنباط، استدالل قیاسی و استقرايی

سن، جنس، مرتبه علمی، تجربه تدريس، تعداد  ازجمله

 Rahnemaهای منتشر شده وجود دارد. مقاالت و کتاب

et al. (2014 در پژوهشی با عنوان )" بررسی رابطه تفکر

انتقادی با تولید علم در میان اعضای هیات علمی 

با استفاده از آزمون استاندارد تفکر  "دانشگاه شاهد

1انتقادی واتسون و گلیزر و پرسشنامه محقق ساخته در  

 میزانخصوص تولید علم به اين نتیجه دست يافتند که 

 دانشگاه علمی هیات اعضای انتقادی تفکر یهامهارت

 متوسط حد در ايشان علم تولید میزان و باال حد در شاهد

 بین معنادار تفاوت وجود عدم بیانگر نتايج،. است بوده

 هیات اعضای علم تولید میزان و انتقادی تفکر میزان

 Burbach et .بوده است شاهد دانشگاه مرد و زن علمی

al. (2012در پژوه ) سازی تأثیر آماده"شی با عنوان

ر وضعیت تفکر انتقادی هیات علمی کشاورزی د

 هادانشجويانی که مدرس آن ،مطرح کردند "دانشجويان

عضو هیات علمی بودند که قبل از شروع آموزش و  12

دوره در جهت بهبود مهارت تفکر انتقادی  14تدريس 

د، در ساله گذرانده بودنزمان يك برنامه يكخود در مدت

ها تحت زمان محدودی وضعیت تفکر انتقادی آنمدت

اين پژوهش  ،تأثیر مثبت قرارگرفته بود و درنهايت

از لحاظ مهارت تفکر  سازی هیات علمیاهمیت آماده

انتقادی قبل از آموزش به فراگیران را روشن ساخت. 

Mazloum Khorasani and Akbari Farimani (2009 )

رسی میزان تفکر انتقادی معلمان بر در تحقیقی با عنوان

دو  وپرورش شهر فريمان و عوامل مؤثر بر آن،آموزش

متغیر حضور معلمان در حوزه علمی و حضور معلمان در 

حوزه سیاسی بر متغیر وابسته يعنی تفکر انتقادی با 

دار بودند. هرچقدر معلمان معنی درصد 95احتمال 

بیشتر شند و ل علمی بايبیشتر اهل مطالعه و درگیر مسا

صورت آزادانه بپردازند، از ل و حوزه سیاسی بهبه مساي

 Badri میزان تفکر انتقادی بیشتری برخوردارند. 

Gargari et al.(2007) بررسی "ای با عنوان در مطالعه

معلم معلمان مراکز تربیت مهارت تفکر انتقادی دانشجو

اده از معلم را با استف مهارت تفکر انتقادی دانشجو "تبريز

آزمون مهارت تفکر انتقادی کالیفرنیا )فرم ب( 

                                                                                  
1. Watson & Glaser 
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موردسنجش قرار دادند. نتايج پژوهش نشان داد که 

، 1/8معلمان  میانگین مهارت تفکر انتقادی کلی دانشجو

، استنباط 87/3، ارزيابی 41/3خرده آزمون تحلیل 

 96/3و استدالل قیاسی  49/4، استدالل استقرايی 81/3

معلمان به لحاظ  ن پژوهش دانشجوبه دست آمد. در اي

های تفکر انتقادی به چهار گروه يا خوشه خرده مؤلفه

قیاس، گروه  -ارزيابی -گروه رشد نايافته در تحلیل)

 استنباط ضعیف، گروه تفکر انتقادی نسبتا  رشد -استقرا

بندی يافته و گروه تفکر انتقادی رشد نايافته جامع( طبقه

 شدند.

ناپذير تفکر انتقادی در جتناببا توجه به اهمیت ا

عصر انفجار اطالعات، آموزش عالی کشاورزی همانند 

ها بايستی به اين موضوع بهای ساير علوم و رشته

آموختگانی با تفکر نقادانه را بیشتری دهد تا بتواند دانش

راهی جامعه کند بنابراين با توجه به سطوح پايین تفکر 

 .Marzano et al. 2001; Norris) انتقادی در فراگیران

1983; Meyers. 1986; Babamohammadi & Khalili. 

2004; Badri Gargari et al. 2007; Bahmani et al. 

 .Paulو نقش آموزشگر در پرورش تفکر انتقادی (2005

1993; Glen. 1995; Zohar.1999; Maggi. 2006; 

Badri Gargari et al. 2007) ) توان گفت که اعضای می

عنوان يکی از عناصر اساسی در خصوص ت علمی بههیا

گیری وضعیت تفکر انتقادی فراگیران نقشی شکل

 ،کنند. به همین دلیلتر از ساير عناصر را ايفا میپررنگ

توان يکی از علل پايین بودن مهارت تفکر انتقادی می

فراگیران را در بررسی وضعیت مهارت تفکر انتقادی 

پژوهش  ،کرد. در نتیجهاعضای هیات علمی جستجو 

حاضر با هدف بررسی وضعیت تفکر انتقادی اعضای 

هیات علمی انجام گرفته است. سواالت اين پژوهش 

مهارت تفکر انتقادی اعضای هیات  -1اند از: عبارت

اعضای هیات علمی را از  -2علمی به چه میزان است؟ 

توان های تفکر انتقادی به چند گروه میلحاظ مولفه

 کرد؟تقسیم 

 روش شناسی 

پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از نظر میزان و 

لحاظ نحوه گردآوری  درجه کنترل متغیرها، میدانی و از

رود. شمار میها نیز از نوع تحقیقات توصیفی بهداده

ی آماری مورد مطالعه در اين پژوهش شامل: تمام جامعه

-های کشاورزی و منابعاعضای هیات علمی دانشکده

اعضای  ،. در نتیجهبودی دولتی و آزاد شهر اصفهان طبیع

طبیعی دانشگاه هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع

طبیعی صنعتی اصفهان و دانشکده کشاورزی و منابع

عنوان جامعه دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان اصفهان به

نفر  168ها برابر با آماری برگزيده شد که تعداد کل آن

گیری تصادفی ، نمونهگیری پژوهشه. روش نمونبود

که حجم نمونه با شیوه انتساب متناسب  بودای طبقه

با استفاده از  نمونهها تقسیم گرديد. حجم میان طبقه

گرديد که با احتساب  نفر برآورد 117فرمول کوکران 

پرسشنامه تکمیل  113درصد،  5/96پذيری نرخ برگشت

آمد. جدول  دستو اطالعات موردنظر اين پژوهش به

-يافته به هر يك از دانشگاهتعداد نمونه اختصاص ،(1)

اساس شیوه انتساب متناسب  های مورد مطالعه را بر

 دهد. نشان می

 
 يافته به هر دانشگاه تعداد نمونه اختصاص -1جدول

 درصد يافتهحجم نمونه اختصاص تعداد اعضای هیات علمی نام دانشگاه

 64 75 108 طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده کشاورزی و منابع

 36 42 60 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان اصفهان

 100 117 168 جمع

 
 

 

 العات در اينها و اطآوری دادهابزار اصلی برای جمع

 باشد. ای متشکل از دو بخش میپژوهش پرسشنامه

های فردی و ويژگی بخش اول پرسشنامه شامل

های آزمون ای، بخش دوم پرسشنامه شامل گويهحرفه

CCTSTاستاندارد 
1

های تفکر انتقادی کالیفرنیا يا مهارت 

 Facione (1990). بود Facione (1990)فرم )ب( 

پرسشنامه مهارت تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم )ب( را با 
                                                                                  
1. California Critical Thinking Skills Test 
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 انجمن فالسفه چند دانشگاه اياالت متحده همکاری

 46ای به روش دلفی بر اساس نظرات آمريکا، در مطالعه

تن از صاحب نظران حوزه تفکر انتقادی طراحی کرد که 

با توجه به مفهوم گسترده و پیچیده تفکر انتقادی يکی 

ها در مقايسه با ساير ابزارها در ترين پرسشنامهاز جامع

حوزه بررسی مهارت تفکر انتقادی افراد در سطوح بعد از 

يك زمینه  ،باشد. در طراحی اين پرسشنامهیرستان میدب

عمومی دانش جهت پاسخگويی مفروض شده است و 

-هیچ دانش محتوايی در سطح دانشگاهی که برای رشته

ها اختصاصی باشد، برای پاسخگويی به اين سواالت مورد 

  khalili and soleimani (2003) نیاز نیست. از طرفی،

سی آزمون مهارت تفکر مشخص کردند که نسخه فار

انتقادی کالیفرنیا فرم )ب( از اعتماد و اعتبار الزم به

عنوان يك ابزار پژوهشی برخوردار است. آزمون 

 34های تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم )ب( شامل مهارت

سؤال چهار  19باشد که از ای میسؤال چند گزينه

ح ای با يك گزينه صحیسؤال پنج گزينه 15ای و گزينه

شده است. محدوده سؤاالت دربرگیرنده مواردی تشکیل

تر است که تحلیل معنايی از يك جمله تا تلفیق پیچیده

کند. گیری میندازهاهای تفکر انتقادی را مهارت

پاسخگويی به برخی موارد اين پرسشنامه، مستلزم 

ها و فرضاستخراج استنباط صحیح از يك سری پیش

الزم ديگر، مستلزم ارزيابی و پاسخگويی به برخی موارد 

گیری است. پاسخگويی به توجیه مستدل يك نتیجه

-دسته ديگری از سؤاالت، مستلزم اعتراض به استنتاج

ها است. شده، توجیه و ارزشیابی اين اعتراضههای اراي

های جهت سنجش سطح مهارت CCTSTپرسشنامه 

های شناختی تفکر حوزه مهارت 5تفکر انتقادی در 

، استنباط، استدالل استقرايی و ارزیابیتحلیل، ) ادیانتق

گیرد. پرسشنامه استدالل قیاسی( مورداستفاده قرار می

CCTST  امتیاز می 64سؤال دارای  34در مجموع با-

زمان دو بعد يا سطح سؤال هم 30به اين دلیل که  .باشد

 ،سنجد و به همین دلیلهای تفکر انتقادی را میمهارت

گردد و امتیاز برای پاسخگو منظور می 2ح با پاسخ صحی

سؤال ديگر به دلیل سنجش تنها يك بعد از  4

امتیاز را به پاسخگو  4های تفکر انتقادی مهارت

دهد. تعريف عملیاتی سؤاالت پرسشنامه اختصاص می

 ( به شرح زير است:2مذکور در قالب جدول )

 

 CCTST امههای پرسشنمعرفی ابعاد، امتیازها و گويه -1جدول 

 هاگويه امتیاز ابعاد مفهوم

 

تفکر 

 انتقادی

 پرسشنامه 13تا  5شامل سؤاالت  9 تحلیل

 پرسشنامه 24-14شامل سؤاالت  11 استنباط

 پرسشنامه 34-25و  4-1شامل سؤاالت  14 ارزيابی

 پرسشنامه 34-28و  26، 25، 24، 21، 20، 13، 3شامل سؤاالت  14 استدالل استقرايی

 پرسشنامه 19-14و  27، 23، 22، 9، 8، 6، 5، 4، 2، 1شامل سؤاالت  16 تدالل قیاسیاس

 

با در نظر گرفتن استاندارد بودن پرسشنامه 

پرسشنامه  ،های تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم )ب(مهارت

جهت تعیین اعتبار محتوايی در اختیار اعضای هیات 

تهران  علمی گروه ترويج و آموزش کشاورزی دانشگاه

منظور سنجش پايايی به ،قرار گرفت. در اين مطالعه

های تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم )ب( از آزمون مهارت

فرمول مخصوص يکسان )فرمول دوم کودر ريچاردسون 

های آزمون( استفاده شد بودن سطح دشواری سؤال

 (.1)فرمول 

 
   (. کودر ريچاردسون1فرمول )

بار  X، 34ؤاالت( برابر با )تعداد س n(، 1در فرمول )

واريانس نمره کل( ) 2Sو  48/20میانگین نمرات( برابر با )

-برابر می 2rمقدار  ،باشد که درنهايتمی 48/42برابر با 

. با توجه به اينکه مقدار کودر ريچاردسون 82/0شود با 

توان نتیجه می ،باشدمی 7/0تر از و بزرگ 82/0برابر با 

از هماهنگی درونی و پايايی  CCTST گرفت که آزمون

قابل قبولی برخوردار است. در اين پژوهش، اطالعات 

آمده از پرسشنامه در دو بخش آمار توصیفی و دستبه

مورد  23winSPSSافزار استنباطی با استفاده از نرم

 ،بخش آمار استنباطی در. وتحلیل قرار گرفتندتجزيه

جداسازی هر بندی اعضای هیات علمی و منظور خوشهبه
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-نفر و قرارگیری در گروه 113عضو هیات علمی از جمع 

های جداگانه بر اساس شباهت و تفاوت پاسخگويان از 

ای سلسله مراتبی استفاده شد. در اين تحلیل خوشه

ها و افراد در خوشه منظور قرارگیری متعادلبه ،تحلیل

در تر از روش وارد استفاده شد. همچنین نتايج منطقی

تر از تعداد طبقات بر اساس ايجاد تصويری دقیقجهت 

پنج بعد تفکر انتقادی، پس از اجرای تحلیل به روش 

ها پنج طبقه ای سلسله مراتبی تعداد خوشهتحلیل خوشه

بندی به روش مشخص گرديد، بنابراين مبنای خوشه

بر اساس پنج  ،چند میانگینی انتخاب شد. در اين مرحله

ای چند میانگینی تحلیل خوشهطبقه، پنج مؤلفه وارد 

 ت گرفت.رگرديد و تحلیل صو

بی، ای سلسله مراتبا توجه به اينکه در تحلیل خوشه 

روشی وجود ندارد تا افرادی را که در مرحله اولیه 

اند، مجددا  شدهبندیصورت اشتباه طبقهبندی بهخوشه

تحلیل )رو، از تحلیل تابع تشخیص معین کند، از اين

-فاده شد. در روش تحلیل تابع تشخیص گروهممیز( است

های تشکیل يافته در مرحله قبل دوباره های خوشه

بندی جديد با بندی شدند و میزان تطابق گروهگروه

بندی اولیه مشخص شد و توابع مختلفی نیز از گروه

های مختلف تفکر انتقادی به دست آمد تا ترکیب مؤلفه

 کرد گر از آن استفادهها از همديبتواند در تشخیص گروه
(Badri Gargari et al., 2007.) 

 یافته ها

نفر اعضای هیات علمی که  113از مجموع 

 9/77نفر معادل  88پرسشنامه تکمیل نمودند، تعداد 

درصد زن با  1/22نفر معادل  25درصد مرد و تعداد 

عضو  113باشند. از بین سال می 42میانگین سنی 

 8/55نفر ) 63د( مربی، درص 8نفر ) 9هیات علمی 

 درصد( دانشیار و در 7/25نفر ) 29درصد( استاديار، 

 باشند.درصد( استاد می 6/10نفر ) 12نهايت، 

آزمون تفکر انتقادی )فرم ب( بر اساس دستورالعمل 

ها اجرا شد. از فرم ب، يك نمره آزمون بر روی آزمودنی

ده ( و پنج نمره برای خر0-64کل مهارت تفکر انتقادی )

(، ارزيابی 0-11(، استنباط )0-9های تحلیل )مهارت

( و استدالل قیاسی 0-14(، استدالل استقرايی )14-0)

آيد. نمره کامل تفکر انتقادی با دست می( به16-0)

توجه به پرسشنامه استاندارد تفکر انتقادی مجموع امتیاز 

ارزيابی، تحلیل، )بندی دلفی هر دو بخش طبقه

)استدالل استقرايی و استدالل  استنباط( و سنتی

که میانگین نمره حالی باشد، درمی 64قیاسی( برابر با 

باشد می 48/20تفکر انتقادی اعضای هیات علمی برابر با 

سوم نمره کل را کسب کردند )جدول  که کمتر از يك

3.) 

 
 علمی هیات اعضای انتقادی کل تفکر میزان -3جدول

 حداکثر امتیاز حداقل امتیاز دامنه تغییرات واريانس راف معیارانح میانه میانگین هاآماره

 38 8 30 48/42 51/6 19 48/20 نمره کل تفکر انتقادی

  

 های تفکر انتقادی اعضاینتايج میزان خرده آزمون

دهد که خرده آزمون استدالل هیات علمی نشان می

 ،14( از 16/4، استدالل استقرايی )16( از 47/5قیاسی )

 

و امتیاز  11( از 82/3، استنباط )14( از 26/4ارزيابی )

باشد می 9( از 75/2مربوط به خرده آزمون تحلیل )

 (.4)جدول 
 

 

 

 

 

 

 علمی هیات اعضای انتقادی های تفکرخرده آزمون میزان -4جدول 

 انحراف معیار میانگین نمره امتیاز ابعاد مفهوم

 

 تفکر انتقادی

 33/1 75/2 9 تحلیل

 76/1 82/3 11 استنباط

 86/1 26/4 14 ارزيابی

 90/1 16/4 14 استدالل استقرايی

 14/2 47/5 16 استدالل قیاسی
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( مراکز خوشه نهايی، میانگین هر متغیر در 5جدول )

بیشترين  ،باشند. در جدول زيرداخل هر خوشه می

میانگین خرده مهارت ارزيابی مربوط به خوشه يك با 

های باشد. همچنین، در خرده مهارتمی 33/7میانگین 

تحلیل، استنباط، استدالل قیاسی و استدالل استقرايی 

، 2، 2های بیشترين میانگین به ترتیب مربوط به خوشه

، 50/6، 70/3های باشد که به ترتیب میانگینمی 2و  4

 ند.را به خود اختصاص داد 60/7و  30/8

 
 (نهايی خوشهمراکز ) ادی به روش چند میانگینیای تفکر انتقتحلیل خوشه -5جدول 

 ابعاد تفکر انتقادی خوشه
 5 4 3 2 1 

 ارزيابی 33/7 20/6 89/2 35/5 48/4

 تحلیل 78/2 70/3 72/2 35/3 81/1

 استنباط 33/3 50/6 57/3 45/5 86/1

 استدالل قیاسی 11/5 50/7 09/5 30/8 95/2

 استدالل استقرايی 00/7 60/7 74/2 80/4 33/4

 
دهدد کده کددام متغیرهدا ( نشان می6نتايج جدول )

 Fبندی دارند. هر چه مقدار ترين نقش را در خوشهبیش

تر باشد، آن متغیر نقش بیشدتری در برای متغیری بزرگ

ها از همديگر دارد. در جدول زير، خرده جداسازی خوشه

 Fتددرين مقدددار مهددارت اسددتدالل اسددتقرايی بددا بزرگ

، بیشترين 01/0تر از ( در سطح خطای کوچك159/84)

هدا از هدم دارد و بدرعکس، نقش را در جداسازی خوشده

( در 664/5) Fترين مقدار خرده مهارت تحلیل با کوچك

، کمترين نقدش را در تمدايز 01/0سطح خطای کمتر از 

 ها از همديگر دارد.خوشه

 
 انتقادی پاسخگويانبندی تفکر نتايج تحلیل واريانس در خوشه -6جدول 

سطح  F خطا کالستر ابعاد تفکر انتقادی

 درجه آزادی مربع میانگین درجه آزادی مربع میانگین معناداری

 000/0 793/46** 108 321/1 4 832/61 ارزيابی

 000/0 664/5** 108 539/1 4 716/8 تحلیل

 000/0 055/41** 108 287/1 4 855/52 استنباط

 000/0 530/53** 108 602/1 4 781/85 استدالل قیاسی

 000/0 159/84** 108 /913 4 809/76 استدالل استقرايی
                                                                   درصد 1داری در سطح خطای معنی **

  

های توصیفی مربوط به پنج خوشه ( آماره7جدول ) 

ين جدول، امتیاز کل هر دهد. بخش اول ارا نشان می

شده و انحراف بعد، مقادير میانگین امتیاز کسب

استاندارد هرکدام از ابعاد تفکر انتقادی )ارزيابی، تحلیل، 

استنباط، استدالل قیاسی و استدالل استقرايی( در پنج 

دهد. نفری را نشان می 113خوشه و برای کل نمونه 

هر خوشه و  ( فراوانی افراد در7های بعدی جدول )بخش

-درصد تعداد افراد در هر خوشه را نشان می ،همچنین

بر اساس نتايج اين بخش، تعداد اعضای هیات  .دهد

نفر  21و  20، 53، 10، 9علمی در پنج خوشه به ترتیب 

شده ابعاد منظور مقايسه میانگین امتیاز کسبباشد. بهمی

د، گانه تفکر انتقادی پاسخگويان با امتیاز کل هر بعپنج

به  "امتیاز کل هر بعد"به تفکیك پنج خوشه، ستون 

ترين ترين و کاملجدول اضافه گرديد که بیانگر بیش

 باشد.گانه تفکر انتقادی میامتیاز ابعاد پنج
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 ای تفکر انتقادی پاسخگويانهای توصیفی هر خوشه در تحلیل خوشهآماره -7جدول 

 امتیاز کل هر بعد ابعاد تفکر انتقادی خوشه
میانگین امتیاز 

 شدهکسب

انحراف 

 استاندارد

فراوانی افراد در 

 هر خوشه

درصد تعداد افراد در 

 هر خوشه

1 

  50000/1 3333/7 14 ارزيابی

 

9 

 

 

8 

 

 20185/1 7778/2 9 تحلیل

 50000/0 3333/3 11 استنباط

 26930/1 1111/5 16 استدالل قیاسی

 00000/1 0000/7 14 استدالل استقرايی

2 

  03280/1 2000/6 14 ارزيابی

 

10 

 

 

8/8 
 49443/1 7000/3 9 تحلیل

 70711/0 5000/6 11 استنباط

 50923/1 5000/7 16 استدالل قیاسی

 07497/1 6000/7 14 استدالل استقرايی

3 

  08593/1 8868/2 14 ارزيابی

 

53 

 

 

9/46 
 14987/1 7170/2 9 تحلیل

 26353/1 5660/3 11 طاستنبا

 25979/1 0943/5 16 استدالل قیاسی

 94362/0 7358/2 14 استدالل استقرايی

4 

  22582/1 3500/5 14 ارزيابی

 

20 

 

 

7/17 
 38697/1 3500/3 9 تحلیل

 27630/1 4500/5 11 استنباط

 26074/1 3000/8 16 استدالل قیاسی

 89443/0 8000/4 14 استدالل استقرايی

5 

  12335/1 4762/4 14 ارزيابی

 

21 

 

 

6/18 

 

 20909/1 8095/1 9 تحلیل

 96362/0 8571/1 11 استنباط

 16087/1 9524/2 16 استدالل قیاسی

 96609/0 3333/4 14 استدالل استقرايی

 کل

  86613/1 2655/4 14 ارزيابی

 

113 

 

 

100 
 33985/1 7522/2 9 تحلیل

 76893/1 8230/3 11 استنباط

 14683/2 4779/5 16 استدالل قیاسی

 90349/1 1681/4 14 استدالل استقرايی

 

( و مقايسه پنج خوشه با 7توجه به نتايج جدول ) با

های يکديگر، با در نظر گرفتن نمرات يا میانگین

های زير را برای هر خوشه توان برچسبشده میکسب

 8نفر يا  9ود. خوشه اول کمترين افراد )انتخاب نم

داده است. در اين درصد( از تعداد کل را در خود جای 

های تحلیل و استنباط و استدالل خرده آزمون ،خوشه

قیاسی نسبت به امتیاز کل هر مؤلفه دارای عملکرد 

های ارزيابی و تری در مقايسه با خرده آزمونپايین

، برچسب ه همین منظورب .باشداستدالل استقرايی می

برای خوشه  "ارزيابی و استدالل استقرايی رشد يافته"

 ،عبارتینفر يا به 10تعداد  ،اول انتخاب شد. خوشه دوم

درصد از تعداد کل را به خود اختصاص داده است.  8/8

جز خرده آزمون ها بهتمام خرده آزمون ،در اين خوشه

 ،ین دلیلهمتحلیل در وضعیت مناسبی قرار دارند به

برای خوشه  "تفکر انتقادی نسبتا  رشد يافته "برچسب 

خوشه سوم که بیشترين اعضای هیات دو برگزيده شد. 
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کل(  درصد از تعداد 9/46نفر ) 53 علمی را با تعداد

نسبت به کالسترهای ديگر به خود اختصاص داده است، 

های تفکر انتقادی در وضعیت از لحاظ تمام خرده آزمون

تفکر  "برچسب  ،همین منظوری قرار دارد. بهنامطلوب

 برای خوشه سوم انتخاب شد. "انتقادی رشد نايافته

درصد از جمعیت کل  7/17نفر عضو  20خوشه چهارم با 

بیشترين  ،داده است. در اين خوشهرا در خود جای

های شده در مقايسه با خرده آزمونمیانگین امتیاز کسب

آزمون استدالل قیاسی با  ها مربوط به خردهخوشه ساير

ها دارای باشد. ساير خرده آزمونمی 3/8 میانگین

با  ،همین منظورباشند. بهرو به متوسط میعملکرد پايین

 "تفکر انتقادی در حال رشد"بینانه برچسب ديد خوش

نفر عضو  21خوشه پنج با  برای خوشه چهار انتخاب شد.

در خود  نفر عضو هیات علمی را 113از  درصد 6/18

های ارزيابی خرده آزمون ،داده است. در اين خوشهجای

و استدالل استقرايی دارای عملکرد ضعیف و خرده 

های تحلیل، استنباط و استدالل قیاسی در آزمون

 ،همین منظوراند. بهوضعیت خیلی ضعیف قرارگرفته

برای خوشه پنجم  "تفکر انتقادی انجماد يافته"برچسب 

(، میانگین امتیاز 7بخش کل جدول )در  برگزيده شد.

های تفکر انتقادی هر پنج شده در خرده آزمونکسب

عضو هیات علمی  113مجموع  ،عبارتیخوشه يا به

دهد که بیانگر مهارت پايین موردمطالعه را نشان می

گانه های پنجاعضای هیات علمی در تمام خرده مهارت

ر گرفتن امتیاز با در نظ ،باشد. درنتیجهتفکر انتقادی می

 50عضو هیات علمی کمتر از  113کل هر بعد، مجموع 

 درصد امتیاز هر مؤلفه را کسب کردند.

دست آمده از ها يا طبقات بهبا استفاده از خوشه

ای و پنج خرده آزمون تفکر انتقادی تحلیل تحلیل خوشه

ترين عنوان مهم( به8تابع تشخیص انجام گرفت. جدول )

بندی حاصل از میزان موفقیت طبقه بندیجدول طبقه

( 8دهد. با توجه به جدول )ای را نشان میتحلیل خوشه

بینی کرد که در طبقه گونه پیشتحلیل تشخیصی اين

نفر مربوط به  9گیرند که قرار می نفر 11)خوشه( اول 

طبقه اول، يك نفر مربوط به طبقه چهارم و يك نفر 

بندی که در خوشهیباشد درحالمربوط به طبقه پنجم می

 .نفر در خوشه اول قرار گرفتند 9ای تحلیل خوشه

بندی حاصل از تحلیل درنتیجه، در مقايسه گروه

ای دو نفر در خوشه يا طبقه تشخیصی با تحلیل خوشه

های مربوط به طبقات بینیاول اختالف وجود دارد. پیش

ای کامال  برابر دو و سه با نتايج حاصل از تحلیل خوشه

نفر در خوشه اول تنها  11ست و با توجه به عضويت ا

-يك نفر از خوشه چهار و يك نفر از خوشه پنج کم می

 2/98دهد که ( نشان می8جدول ) ،همه شود. با اين

ای اعضای هیات بندی اولیه تحلیل خوشهدرصد از گروه

اند که نتیجه بسیار قابل شدهبندیدرستی طبقهعلمی به

 باشد.ندی پاسخگويان میبقبولی از طبقه

 

بندی تحلیل تابع تشخیص نتايج خوشه -8جدول 

 بندی اولیه*براساس خوشه

تعداد طبقه 

 از موارد

 بینی عضويت در گروهپیش
 کل

1 2 3 4 5 

تعداد 

 اصلی

1 9 0 0 0 0 9 

2 0 10 0 0 0 10 

3 0 0 53 0 0 53 

4 1 0 0 20 0 21 

5 1 0 0 0 19 20 

 درصد

1 100 0 0 0 0 100 

2 0 100 0 0 0 100 

3 0 0 100 0 0 100 

4 0/5 0 0 95 0 100 

5 8/4 0 0 0 2/95 100 
 

بندی اولیه پاسخگويان درصد از گروه 2/98*

 شده است.بندی درستی گروهبه

همبستگی بین هر متغیر مستقل  ( میزان9جدول )

شان ( ن9دهد. جدول )با هر تابع تشخیصی را نشان می

دهد که تابع يك بیانگر تأثیر خرده آزمون استدالل می

ديگر، خرده آزمون عبارتبه .( است927/0استقرايی )

ترين قدر ترين سهم و بزرگاستدالل استقرايی بیش

مطلق همبستگی را در تابع يك به خود اختصاص داده 

تابع استدالل "عنوان تابع يك به ،همین منظوربه .است

های امیده شد. تابع دوم تأثیر خرده آزمونن "استقرايی

( را نشان 695/0( و استنباط )-823/0)استدالل قیاسی 

تابع استدالل "عنوان تابع دوم به ،همین دلیلبه .دهدمی

هايی گذاری شد چون آننام "استنباط دو قطبی -قیاسی

اند، در سه که نمرات بااليی بر روی دو مؤلفه کسب کرده
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اند. تابع سوم مرات پايینی کسب نمودهمؤلفه ديگر ن

 بیانگر بیشترين تأثیر و سهم خرده آزمون ارزيابی

 "تابع ارزيابی"عنوان  ،همین منظوربه .باشد( می714/0)

برای تابع سوم انتخاب شد. در نهايت، تابع چهارم بیانگر 

 بود.( 549/0بیشترين تأثیر و سهم خرده آزمون تحلیل )

برای تابع چهارم  "تابع تحلیل"ان عنو ،همین منظوربه

 برگزيده شد.

 
های آزمون ضرايب ساختاری استاندارد شده خرده -9جدول 

 تفکر انتقادی برای توابع تشخیص
خرده 

 آزمون

 تابع

1 2 3 4 

استدالل 

 استقرايی

927/0 018/0- 348/0- 122/0- 

استدالل 

 قیاسی

285/0 823/0- 474/0 003/0- 

 120/0 -498/0 695/0 289/0 استنباط

 005/0 714/0 -/033 677/0 ارزيابی

 549/0 -135/0 260/0 096/0 تحلیل

 

 گیریبحث و نتیجه

توجه به نمره کل آزمون مهارت تفکر انتقادی که  با

های تحقیق در اين رابطه نشان باشد، يافتهمی 64برابر با 

داد که اعضای هیات علمی موفق به کسب میانگین 

باشد. سوم نمره کل می اند که کمتر از يكشده 48/20

امتیازی بسیار ضعیف برای اين قشر  48/20میانگین 

باشد. میانگین فرهیخته و تأثیرگذار در آموزش عالی می

 64قبول با در نظر گرفتن نمره کل استاندارد و قابل

بندی دلفی و سنتی نمره حاصل از جمع طبقه)

اعضای هیات  گزارش شده است که 91/29آزمون(،

امتیاز کمتر از میانگین استاندارد کسب  9علمی بیش از 

کننده است. از اند که امتیازی نامطلوب و ناامیدکرده

شده در بین اعضای  ترين نمره کسبپايین 64نمره کل 

به ثبت  38و باالترين نمره، نمره  8هیات علمی نمره 

آمده در اين بخش با نتیجه دسترسید. نتیجه به

 Nobahar et al. 2014; Badri) پژوهشگرانی از جمله:

Gargari et al. 2007; Moafian & ghanizadeh. 2007 

 .Rahnema et alهای )همسو و با نتیجه پژوهش( ;

2013; Blondi. 2011 ) .غیر همسو بوده است 

ها و تعداد افراد هر گذاری خوشهبا توجه به نام

لمی ازلحاظ خوشه مشخص است که اعضای هیات ع

گانه تفکر انتقادی در وضعیت نامطلوبی های پنجمهارت

ارزيابی و استدالل استقرايی "قرار دارند. اعضای خوشه 

در زمینه قضاوت و داوری در شرايط دشوار  "رشد يافته

های کلی از جزيیات از مهارت خوبی گیریو نتیجه

برخوردار هستند. به شکلی که به احتمال فراوان اين 

های خود و فراگیران در راد اعتبار و صحت فعالیتاف

صورت جزيی مورد طور مرتب و بههای درس را بهکالس

دهند و از نتايج آن در تغییر و ارزيابی و بررسی قرار می

کنند. فراگیران های آينده خود استفاده میبهبود برنامه

زير نظر اعضای اين خوشه به مانند آموزشگران خود 

های صحیحی را در بین به خوبی قضاوت توانندمی

های قوی و ضعیف انجام دهند. بهترين خوشه استدالل

 10با  ،داردکه عنوان تفکر انتقادی نسبتا  رشد يافته را 

زحمت در سه مؤلفه استنباط، عضو، به  113عضو از 

درصد  50استدالل قیاسی و استدالل استقرايی بیش از 

اند و حتی در دو مؤلفه دهنمره کل هر مؤلفه را کسب کر

درصد نمره کامل  50ها زير تحلیل و ارزيابی امتیاز آن

هیات علمی عضو  ،دو مؤلفه مذکور است. در نتیجه

در خصوص  "تفکر انتقادی نسبتا رشد يافته"خوشه 

پردازش اطالعات و به کارگیری آن، مقايسه و داوری 

ر دست آمده با اهداف از پیش تعیین شده دنتايج به

که سه در حالی .فرايند آموزش دچار ضعف می باشند

به  .تر استها رشد يافتهمولفه ديگر مهارت تفکر در آن

گیری در شرايط اين معنا که اين افراد در زمینه نتیجه

مختلف از تبحر خاصی برخوردار هستند. اما بايد دقت 

نمود که اعضای اين خوشه در زمینه تحلیل ضعف دارند 

بلکه نتايج در  ؛شودگیری انجام نمینتیجه ،لو در تحلی

باشد و اعضای هیات دسترس اعضای هیات علمی می

کنند که آيا ها بررسی میعلمی با تجزيه و تحلیل داده

دست آمده ها بههای آموزشی آننتايجی که از فعالیت

تفکر انتقادی رشد "درست است يا خیر. خوشه  ،است

در  "تقادی انجماد يافتهتفکر ان"و خوشه  "نايافته

-عضو هیات علمی را در برمی 113نفر از  74مجموع 

درصد کل اعضای هیات علمی  65گیرند؛ يعنی بیش از 

گانه های پنجها در مهارتمورد پژوهش که عملکرد آن

تفکر "برانگیز است.  خوشه  تفکر انتقادی ضعیف و تأمل
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 ه احتماال باشد کشامل اعضايی می "انتقادی رشد نايافته

-های آموزشی از روشدر روش تدريس و ساير فعالیت

کنند. روش های سنتی در آموزش عالی استفاده می

تواند از وار فراگیران میتدريس سخنرانی و حفظ طوطی

های کالس درس اعضای هیات علمی خوشه تفکر ويژگی

انتقادی رشد نايافته باشد. اعضای اين خوشه در زمینه 

ها از گیریشیابی، پردازش اطالعات، نتیجههای ارزروش

باشند. اما اعضای  خوشه شرايط مختلف دارای ضعف می

يك قدم از  اعضای خوشه  "تفکر انتقادی رشد نايافته"

های تفکر در زمینه مهارت "تفکر انتقادی انجماد يافته"

باشند؛ بدان معنا که اگر اعضای اين انتقادی جلوتر می

های آموزش مهارت تفکر انتقادی دو خوشه در کالس

شرکت کنند اين اعضای خوشه تفکر انتقادی رشد 

نايافته هستند که زودتر وارد مسیر رشد و توسعه 

شوند. اعضای هیات علمی های تفکر انتقادی میمهارت

دارای ظرفیت و  "تفکر انتقادی در حال رشد"خوشه 

 های مهارتاستعداد مناسبی در جهت رشد يافتن مولفه

باشند. افراد اين خوشه در زمینه تفکر انتقادی می

های های جزيی از موضوعات کلی فعالیتگیرینتیجه

-ها پیشتاز میآموزشی نسبت به اعضای ساير خوشه

های مهارت تفکر باشند و در خصوص ساير مولفه

اند. خوشه در مسیر درستی از رشد قرار گرفته ،انتقادی

با وجود اينکه از لحاظ اعضا  "تهتفکر انتقادی انجماد ياف"

ها قرار دارد، اما از نظر نفر در رتبه دوم بین خوشه 21با 

گانه تفکر انتقادی وضعیت اسفناکی را های پنجمهارت

زده است که نشان داد همچنان يخ مهارت تفکر رقم

اعضای هیات  ها قصد آب شدن ندارد. معموال انتقادی آن

يندهای آموزش و تدريس از علمی عضو اين خوشه در فرا

های های سنتی الگو شده و آموزشگر محور و روشسبك

کنند و به سختی از طرفه و خودرای استفاده میيك

اند خارج ها در پیش گرفتهمسیر و روشی که طی سال

 "تفکر انتقادی انجماد يافته"شوند. اعضای خوشهمی

-شظرفیت پذيرش خیلی پايینی را از خود در مقابل رو

دهند. افراد اين می های آموزش فراگیر محور نشان

گیری دارای خوشه در زمینه پردازش اطالعات و نتیجه

توانند باشند. بدان معنا که به سختی میضعف شديد می

 ،های درست را از نادرست تشخیص دهند. همچنینداده

افراد اين خوشه در تشخیص درستی يا نادرستی نتايج 

 زشی خود ناتوان هستند.های آموفعالیت
توان به عدم پذيرش های تحقیق میاز محدوديت

ای از اعضای هیات پرسشنامه از سوی تعداد قابل توجه

علمی اشاره کرد که در حین توزيع پرسشنامه با شنیدن 

رشته ما "عباراتی مثل: موضوع پژوهش با بیان 

، يا اينکه "خوردها به چه درد ما میکشاورزی است اين

از پذيرش  "دهیم چون باهوشیمما تست هوش نمی"

کردند. همه اين مسايل، به نظر میپرسشنامه صرف

کمبود آگاهی اعضای هیات علمی نسبت به موضوع 

بسیار مهم تفکر انتقادی اشاره دارد که نتیجه اين کمبود 

طور مستقیم يا غیر مستقیم بر کیفیت آموزش آگاهی به

مطلوبی برجای خواهد دانشجويان تاثیر منفی و نا

همین منظور، قبل از هر چیزی پیشنهاد گذاشت.  به

کارگیری استادان برجسته حوزه تفکر شود با بهمی

ها يا سمینارهای آموزشی، انتقادی در قالب کارگاه

آگاهی و دانش اعضای هیات علمی را نسبت به مفهوم و 

اهمیت موضوع تفکر انتقادی در  آموزش عالی افزايش 

 د.دهن

های کشاورزی اکثر اعضای هیات علمی رشته، امروزه

طبیعی فقط به لطف مدرك تحصیلی که نشان از و منابع

-ها میها دارد، جذب دانشگاهتوانايی دانش تخصصی آن

که فن معلمی را که خود انواع و اقسام در حالی .شوند

گیرد با خود به همراه ندارند. به ها را در بر میمهارت

مرکزی به  شود در هر دانشگاهپیشنهاد می ،طرهمین خا

تأسیس  "های تدريسدفتر رشد و توسعه مهارت"نام 

روز های مدون و بهشود که در طول سال با اجرای برنامه

های ضمن خدمت توسط مدرسان و همچنین، دوره

های ضروری برجسته در جهت رشد و توسعه مهارت

دی فعالیت اعضای هیات علمی از جمله تفکر انتقا

های ها از تکنیكطور مثال، در اين دورهنمايند. به

های کوچك، يادگیری مبتنی بر حل تدريس در گروه

شود، مساله و ايفای نقش که منجر به تفکر انتقادی می

هايی که چنین بهره گرفته شود. يکی ديگر از فعالیت

تواند انجام دهد، سنجش مهارت تفکر مرکزی می

هیات علمی با استفاده از ابزارهای معتبر  انتقادی اعضای

ه مستند،  اعضای هیات علمی تواند با ارايباشد که میمی

های مختلف از لحاظ وضعیت تفکر انتقادی را در خوشه
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های افراد هر براساس ويژگی ،بندی کند و سپسدسته

بهبود  های الزم را در جهت توسعه وخوشه آموزش

کار اعضای هیات علمی به وضعیت مهارت تفکر انتقادی

تواند ضعف مهارت تفکر اين مرکز می ،گیرد. در نتیجه

انتقادی اعضای هیات علمی و نیاز به پرورش اين مهارت 

ها را به برطرف ها روشن و شفاف سازد و آنرا در آن

کردن اين ضعف ترغیب کند. همچنین، برای موفقیت 

می بیشتر در خصوص جلب و مشارکت اعضای هیات عل

ها، عوامل انگیزشی مناسب از برای شرکت در اين دوره

جمله ارتقای مرتبه علمی، حقوق و مزايای ديگر در نظر 

ها گرفته شود. از طرفی، چنین مرکزی در داخل دانشگاه

شناختی های آموزشی روانتواند با برگزاری دورهمی

ضمن خدمت، مهارت تفکر انتقادی را در بین اعضای 

ود تقويت و توسعه بخشد و اين خود هیات علمی خ

کند که اعضای هیات علمی به ذهن فراگیران کمك می

عنوان يك بانك نگاه نکنند که قرار به گفته فريره به

ها پر شود. لذا، خود را در اجرای های آناست از گفته

 يادگیری توانا بدانند. -های متنوع ياددهیروش

ربیت معلم های تشود دورههمچنین، پیشنهاد می

کشاورزی مورد ارزيابی و نظارت قرار گیرد و تغییر 

های آموزشی و درسی در راستای بهبود وضعیت برنامه

 های کشاورزی ومهارت تفکر انتقادی آموزشگران رشته

 طبیعی انجام گیرد.منابع

گردد های آتی پیشنهاد میدر خصوص پژوهش

شناسی و تأثیر سطوح تحقیقی در خصوص آسیب

لف مهارت تفکر انتقادی اعضای هیات علمی در مخت

-پیشنهاد می ،فرآيندهای آموزشی انجام گیرد. همچنین

های آموزش تفکر انتقادی برای گردد در قالب دوره

های مختلف تدريس مثل اعضای هیات علمی از روش

 مانند آنيادگیری مساله محور، يادگیری مشارکتی و 

گانه تأثیر آن بر های جدااستفاده گردد و در پژوهش

های تفکر انتقادی استادان موردبررسی و توسعه مهارت

 مقايسه قرار گیرد.
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