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نوع مقاله: پژوهشی

هاي ت علمی دانشکدهأرابطه مهارت تفکر انتقادي و خودکارآمدي اعضاي هی
کشاورزي و منابع طبیعی دولتی و آزاد شهر اصفهان

3و عبدالمطلب رضائی*2، سید حمید موحد محمدي1خوزانیحی تافبهروز 

)25/01/98؛ پذیرش: 22/07/97(دریافت: 
چکیده

از .سـازد گیري از انبوه اطالعات عصر حاضر را بـراي افـراد فـراهم مـی    با توجه به حجم زیاد اطالعات، تفکر انتقادي توانایی پردازش و بهره
از اهمیـت  ت علمـی أانتقادي اعضـاي هیـ  تفکريزمینهدرتواندمیانگیزش يکنندهتبیینهايسازهازیکیعنوانبهطرفی خودکارآمدي

کشاورزي و هايت علمی دانشکدهأبررسی رابطه مهارت تفکر انتقادي و خودکارآمدي اعضاي هی"هدف این پژوهش .باالیی برخوردار باشد
می بود که با استفاده از فرمول کوکران تعـداد  ت علأعضو هی168،انتخاب گردید. جامعه آماري"منابع طبیعی دولتی و آزاد شهر اصفهان

اي با شیوه انتساب متناسب استفاده شد. ابزارهاي گیري تصادفی طبقهعنوان حجم نمونه تعیین گردید. در این تحقیق از نمونهنفر به117
هـا بـا   باشـد. داده کارآمـدي معلـم مـی   تحقیق شامل آزمون استاندارد مهارت تفکر انتقادي کالیفرنیا (فرم ب) و پرسشنامه اسـتاندارد خود 

ت علمـی در سـطح   أهاي پژوهش نشان داد که مهارت تفکر انتقادي اعضاي هیـ وتحلیل شدند. یافتهتجزیهSPSSwin23افزار استفاده از نرم
عضـاي هیـأت علمـی   اها در سطح باالیی قرار دارد. هرچند که رابطه معناداري بین تفکر انتقادي و خودکارآمديپایین و خودکارآمدي آن

ترین نتیجه نشان دادند که خوشه تفکر انتقادي انجماد یافته در نزدیکی اي و تحلیل تناظر در مهمهاي تحلیل خوشهمشاهده نگردید. یافته
خودکارآمدي سطح پایین و خوشه تفکر انتقادي در حال رشد در نزدیکی خودکارآمدي سطح باال قرار دارد.

.ت علمی، دانشگاه دولتی و آزادأمهارت تفکر انتقادي، خودکارآمدي، اعضاي هی:هاي کلیديواژه

دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزي دانشگاه تهران. کرج، ایران، دانش آموخته کارشناسی ارشد آموزش کشاورزي١
.دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزي دانشگاه تهران. کرج، ایرانگروه ترویج و آموزش کشاورزي،استاد٢
.استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزي، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزي دانشگاه تهران. کرج، ایران٣
hmovahed@ut.ac.irنویسنده مسئول، پست الکترونیک: *
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مقدمه
فشـارهاي ومنابع مـالی کاهشوسویکازدانشجویانتعدادچشمگیراست. رشدايپیچیدهتحوالتشاهدامروزه آموزش عالی

پویـا وپیچیـده شـرایط بـا سـازگاري تغییر واست. ضرورتکردهپاسخگوییبهملزمراهادانشگاهدیگر،سويازجامعهمستمر
گیـرد. از قرارآموزشیهاينظاماندرکاراندستکارسرلوحه،ملیوسازمانیسطحدرهادانشگاهکیفیرشدتااستشدهموجب

رفتـار پژوهشـگران دلیـل همینهستند، بههاآنت علمیأهیاعضايهادانشگاهرشد کیفیدرتأثیرگذارعواملازیکیکهآنجا
اعضـاي  فعالیـت وتـالش میزانبهتوجهوهاقابلیتوهاتواناییبررسیکاري،محیطوشرایطبهتوجهباورند کهاینبرسازمانی

کیفیـت کـار و   ).1391همکـاران،  باشـد (شـاوران و  دانشگاهپژوهشیوآموزشیاهدافحصولراهگشايتواندمیت علمیأهی
کننـده میـزان کـارایی و اثـر بخشـی      ترین عوامل تعیینت علمی بدون تردید از مهمأهاي آموزشی و پژوهشی اعضاي هیفعالیت

,Woolfolk)وولفولـک  از سـوي دیگـر   ). 1395ها است (عزیـزي خـالخیلی و حسـین پـور،     نظام آموزش عالی و دانشگاه 2000)

در یرگـذار تأثکننده و هاي خودکارآمدي آموزشگر تعیینباوراهمیت خودکارآمدي اعضاي هیأت علمی را با اشاره به این نظر که 
ت أاعضـاي هیـ  خودکارآمدي) معتقدند 1391همچنین جعفري و همکاران (دهد.هاي او در حین آموزش است، نشان میرفتار
واسـتاد تـدریس ازجملـه آموزشـی مسـائل کیفیتبهبودباعثتواندمیخودشود کهمیآنانمثبترفتارهايبروزباعثعلمی

.دانشجویان شودتحصیلیپیشرفت
هـا ت علمـی دانشـگاه  أهیـ اعضـاي خودکارآمـدي يزمینـه دروانـد گرفتـه صـورت مـدارس دربیشترخودکارآمديمطالعات

بایـد کههستندافراديهادانشگاهت علمیاعضاي هیأکهگفتتوانمیمنطقیطوربهاست، ولینشدهانجامزیاديهايپژوهش
ازفـرد ادراكبـا بیشـتر خودکارآمـدي چـون علمـی، نظـر ازکرده باشـند. کسبوتجربهباالییدر سطحرایندهاآفراینهمه

بـا احتمـاالً دارند،خودکارآمدياحساسکهآموزشگرانیدارد، بنابراین،ارتباطاوواقعی تواناییسطحباکمتروهاي خودقابلیت
).1391و همکاران،شاوران(کنند میکارمداومت بیشتريوتالش

. شـد بیان(Bandura)بندوراتوسط1977سال درباراولینبرايرفتاريتغییراتدركجهتايوسیلهعنوانبهخودکارآمدي
هـاي رویـداد بـر توانـد مـی کـه استتکالیفیانجامبراياشتواناییباارتباطدرفردهايباورشاملخودکارآمديويعقیدهبه

Stewart).بگذاردتأثیرآیندهدراشزندگی et al., اجتمـاعی –شـناختی نظریـه درمـؤثر ومهـم مفاهیمازخودکارآمدي(2015
موجـب معیـوب شناختییندهايآفر. دارندايکنندهتعییننقشآدمیرفتاردرشناختییندهايآفرنظریهایندراست.بندورا

ازاجتنـاب واضـطراب بـه توانـد مـی ادراکـات وایـن انتظـارات  وشـود مـی خـود کارآمـدي ازفردنادرستادراکاتوانتظارات
,Pajares).شود منجرانگیزچالشهايموقعیت 2002)

Tschannen-Moran)ولفولک هويوموران چانن  & Woolfolk Hoy, عنـوان قضـاوت وي   را بـه آموزشگرخودکارآمدي (2001
ها در امور تحصیلی، حتـی بـا  و درگیر کردن آنفراگیرانپیامدهاي مثبت براي یادگیري هاي خود جهت ایجاد ي قابلیتدرباره
Armor). آرمور و همکارانکنندانگیزه، تعریف میدار یا بیمشکلفراگیرانوجود  et al., خودکارآمـدي  بـار اولـین بـراي (1976

انـد. کـرده ، تعریـف »داردرادانشـجویان یـادگیري بـر تأثیرگـذاري ظرفیـت کـه داردبـاور استادکهحدي«عنوان بهرااستادان 
پیشـرفت وانگیـزش افـزایش نگـرش،  وتربیـت وتعلیمامردراساسیوکلیدينقشمعلمخودکارآمديمسألهدرکهازآنجایی
گـام تواندمیخودکارآمدمعلمنماید. چراکهمیمعلمیخطیروظیفهمتوجهبیشتررامامهماینکند،میایفافراگیرانتحصیلی

نظریـه  ).1392(پیرکمـالی و همکـاران،   باشـد داشـته فراگیرانتوسطشدهگرفتهیادمطالبکیفیوکمیارتقايجهتمهمی
خودکارآمدي معلم به همان اهمیت خودکارآمدي فراگیران اسـت،  سازد که روشنی مطرح میاجتماعی شناختی این مطلب را به

Tschannen-Moran(گذارنـد دهند، تأثیر مـی و بعد از آموزش انجام میزیرا خودکارآمدي معلم بر آنچه قبل، در جریان et al.,

1998.(
استکردهمشغولخودبهرامختلفیاندیشمندانذهندیربازازکهاستمهمیمسائلازجملهاندیشیدندرستمهارتوتفکر

یکـی کهداردمتفاوتیانواعتفکر.استو تربیتتعلیمنظاماهدافتریناساسیازیکیتفکرمختلفهايمهارتپرورشاکنونو
Duron).استانتقاديتفکرآنهايترین شیوهمهماز et al., 2006)

قـرار موردمطالعهانتقاديتفکرویژهبهتفکريزمینهدرتواندمیانگیزشيکنندهتبیینهايسازهازیکیعنوانبهخودکارآمدي
Stewart).گیرد et al., بـه قـادر کـه اسـت ایـن آموزشـگر خودکارآمـدي محـوري هايصالحیتازیکیبندورااعتقادبه(2015
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تفکـر ازاصلیتابعیکراخودکارآمديويدیگرطرفاز. باشدمیمشکالتبامقابلهچگونگیوگیريتصمیمووقایعبینیپیش
,Bandura).داندمی خودکارآمـدي باورهـاي بـا ايمالحظـه قابـل طـور بهکهاستعواملیازیکیانتقاديتفکررو،ز اینا(1997
,Woolfolk)داردرابطهانگیزشیباوریکعنوانبه سـازگاري يشیوهوشناختیهايمهارتباخوبانتقاديمتفکریک.(2000

درونـی انگیـزه مگربود،خواهدثمربیانتقاديتفکرهايمهارتاصالحدرتالشهرگونهوشودمیمشخصزندگیشرایطباوي
,Facione).شوداصالحوگرددایجادفرددرهامهارتآنازاستفادهبراي انعکاسـی تفکـري معقـول طـور بهانتقاديتفکر(2010
Yang).داردتمرکزعملدرچهوباوردرچهگیري،تصمیمدرکهاست et al., جهـان بـه باورهـا ایـن کهاستمشخص(2008
خودشکوفایی،بهتوانمیمثالطوربهکهبرگردندفردیکعنوانبهفرددرونیجهانبهتوانندمیباورها.شوندنمیمحدودخارج
Moafian).کرداشارهخودکارآمديونفسعزت & Ghanizageh, 2010)

شود رابطه نزدیکی با یک متفکر انتقادي دارد و خودکارآمدي هایی است که گفته میحس خودکارآمدي معلمان یکی از ویژگی
,Sariolghalam & Nouruzi).هـاي یـک معلـم مـؤثر اسـت     یکـی از ویژگـی   ,Fisher)فیشـر  (2010 معتقـد اسـت کـه    (2001

باشد. بدون شک اگر تصـمیمات معلمـان محتاطانـه و سـنجیده باشـد آن      یک بخش ضروري از تفکر انتقادي می،گیريتصمیم
باورهـاي معلمـان در مـورد توانـایی خـود را افـزایش دهـد؛        ،ممکـن اسـت  شود. این دستاوردموقع به نتایج موردنظر منجر می

& Moafian).دیگر خودکارآمدي معلمان را افزایش دهد عبارتبه Ghanizageh, 2010)

,Moafian & Ghanizageh)معافیان و غنی زاده د کـه در  نداردر خصوص ارتباط تفکر انتقادي و خودکارآمدي بیان می(2010
کـار (معمـوالً بـا باورهـاي     منظـور تسـهیل پیشـرفت از یـک تـازه     عنوان یک وسـیله نقلیـه بـه   تفکر انتقادي به،آموزشگراننظر 

دهـد کـه  برخـی از مطالعـات نشـان مـی    باشد.با باورهاي خودکارآمدي باال) می(مستقل آموزشگرخودکارآمدي پایین) به یک 
Dehghani(دهنـد ا تحت تأثیر قرار مـی بسیاري از عوامل مختلف محیطی و شخصی توسعه تفکر انتقادي ر et al., یـک ).2011

,Lassing)محیطی است زیست–گروه از این عوامل اجتماعی  هـا و باورهـاي   ویژگـی (و از سوي دیگـر عوامـل شخصـی    (2009
عنوان یک ساختار انگیزشی نقش اصـلی را در توسـعه تفکـر    طورکلی، خودکارآمدي بهانگیزشی) مانند باورهاي خودکارآمدي به

Dehghani).کندانتقادي بازي می et al., 2011)

ري مناسـب در فـرد   گیـ دار است که سبب حل مشکالت و تصـمیم عنوان یک فرآیند قضاوت خودتنظیم و هدفتفکر انتقادي به
هـاي  دهـد کـه تئـوري   پـذیري تفکـر انتقـادي بـه فـرد اجـازه مـی       شود. این فرآیند یک فرآیند خطی نیست، بلکه انعطـاف می

وش طـور منطقـی و بـه ر   هاي مورداستفاده را بـه شده و یا روشمورداستفاده، شواهد موجود، معیارها یا استانداردهاي شرح داده
,Facione).استداللی مورد قضاوت قرار دهد  ي تفکـر، نتـایج   واسـطه هـا بـه بیـنش بـه    گیري افراد و دستیابی آنتصمیم(1990

گیـري صـحیح، منجـر بـه افـزایش در حـس خودکارآمـدي        منطقی و حقیقی به دنبال خواهد داشت و هر موفقیتی در تصمیم
,Fisher).هـاي افـراد ارزشـمند خواهـد شـد     گیريتصمیمگردد. زمانی که حس خودکارآمدي افزایش یابد،می امـروزه (2001

الینفکباید بخشبلکهباشدتربیتوتعلیماهدافازیکیبایدتنهانهانتقاديتفکرکهدارندنظراتفاقتربیتوتعلیمکارشناسان
انسـان درراحلراهبهترینکاربردوگزینشوارزشیابیتحلیل،کهاستتفکريانتقاديتفکرزیراباشد؛مقطعیهردرآموزش

,Forst)استامروزدنیاينیازکهچیزيآورد، همانمیوجودبه انتقـادي تفکـر هـاي مهارتداشتناهمیتدر خصوص . (1997
-مربـوط مـی  وپـرورش آموزشدرانتقاديتفکرپدیدهبهمستقیمطوربهرسدمینظربهکهمتغیريتوان گفت:میاستادانبراي

تفکـر ایـده صورت فیلسـوفانه بهحتییانباشدانتقاديتفکرتواناییسطححداقلدارايدانشگاهاستاداست. اگرآموزشگرشود،
,Coon).یاد بگیرندراانتقاديتفکردانشجویانکهداردوجودکمیاحتمالباشد،نداشتهراانتقادي همچنـین اسـالمی و   (1997

) مطرح کردند که در بین ارکان مختلف نظام آموزش عالی کشاورزي، آموزشگران نقـش بیشـتري را در پیـاده   1395همکاران (
از کنـد.  هاي تفکر انتقادي دانشجویان بر عهده دارند و محیط نقش کمتري را ایفا مـی توسعه مهارتسازي سازوکارهاي مختلف 

رسـد یکـی از   ارتباط دارد ضـروري اسـت کـه بـه نظـر مـی      آموزشگرانهاي خودکارآمدي که با باوربررسی عواملی،طرف دیگر
,Moafian & Ghanizageh).باشد ترین این عوامل تفکر انتقادي میمهم 2010)

Nobahar)همکارانونوبهار et al., بـه ) بفـرم (کالیفرنیـا انتقاديتفکرمهارتپرسشنامهازاستفادهبامطالعه خوددر(2014
وقیاسـی اسـتدالل اسـتنباط، ارزیـابی، تحلیل،(انتقاديتفکراجزايبینارتباطیومعنادارتفاوتکهاندیافتهدستنتایجاین

.داردوجـود شـده منتشـر هـاي کتابومقاالتتعدادتدریس،تجربهعلمی،مرتبهجنس،سن،ازجملهمتغیرهايو) استقرایی
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هـاي خودکارآمـدي و   ارتبـاط تفکـر انتقـادي بـا خالقیـت، بـاور      ) در پژوهشی با عنوان1393انصار و همکاران (عبدالهی عدلی
دوره یاناند که بین تفکر انتقادي و عملکرد تحصیلی دانشجویافته، به این نتایج دستیان دوره معلمیعملکرد تحصیلی دانشجو

کننـد و  بینی مـی خالقیت و خودکارآمدي تفکر انتقادي را در جهت مثبت پیشهاي ي معنادار وجود ندارد، متغیررابطهیمعلم
هـاي خودکارآمـدي بـین    دختر و پسر در تفکر انتقادي و خالقیت تفاوت معنادار وجود دارد ولی به لحـاظ بـاور  یانبین دانشجو

,Alci &یوکسـل و آلسـی  پسر تفاوت معنادار وجود نـدارد. دختر ویاندانشجو 2012)(Yüksel  یان در پژوهشـی روي دانشـجو
کشور ترکیه به دنبال تعیین این موضـوع بودنـد کـه تفکـر انتقـادي و خودکارآمـدي هرکـدام چقـدر از موفقیـت          یمعلمدوره

ها نشان دادند که ارتباط معناداري بین خودکارآمدي و کند. یافتهبینی میدر دوره آموزش عملی در مدارس را پیشیاندانشجو
ي و همچنین تفکر انتقادي و نمره آموزش عملی در مدرسه وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که تفکـر انتقـادي   تفکر انتقاد

بینـی  که خودکارآمدي برخالف انتظارات در همان دوره موفقیت را پیشکند درحالیبینی میموفقیت در آموزش عملی را پیش
,Ozder)ازدر .کندنمی ها در مدیریت را موردپژوهش قـرار داد.  معلمان مبتدي و نحوه عملکرد آنباورهاي خودکارآمدي (2011
باشـند و  از سطح خودکارآمدي کافی برخوردار می،رغم مبتدي بودنعلی،کارهاي این پژوهش نشان دادند که معلمان تازهیافته

هـاي هوشـی   بیخ شـفاهی و فعالیـت  ریـزي درسـی روزانـه، تـو    مدیریت کالس از روش تدریس تعاملی، بحث، برنامهيدر زمینه
) به بررسـی رابطـه تفکـر انتقـادي، خودکارآمـدي و پنداشـت       1390(رود پشتیرهنما وشنگر فام. کنندچندگانه استفاده می

تفکـر میـان معناداريرابطههاي حاصل از این تحقیق نشان داد که یافته.مدرسان از تدریس اثربخش زبان انگلیسی پرداختند
& Moafian(معافیـان و غنـی زاده   دارد.وجـود هـا آناثـربخش تـدریس پنداشتبامدرسانخودکارآمدياحساسانتقادي و

Ghanizageh, در پژوهشی با عنـوان بررسـی رابطـه میـان تفکـر انتقـادي و خودکارآمـدي معلمـان زبـان انگلیسـی در           ) 2010
هاي مختلف سطح شهر مشـهد را بـا اسـتفاده از آزمـون تفکـر انتقـادي       نفر از معلمان زبان انگلیسی آموزشگاه94ها، آموزشگاه

مـوردپژوهش  -moran(Tschannen(مـوران -مقیـاس خودکارآمـدي معلـم چـانن    و (Watson & Glaser)واتسـون و گلیـزر   
ودکارآمدي آنان در اند که رابطه معناداري میان تفکر انتقادي معلمان زبان انگلیسی و خیافتهبه این نتایج دستهاآنقراردادند.

ها در همبستگی معناداري میان تفکر انتقادي معلمان، سابقه تدریس و سن آن،وجود ندارد. عالوه بر این05/0سطح معناداري 
.دنشمشاهده05/0سطح معناداري 

ت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازنـدران  أ) در پژوهشی وضعیت تفکر انتقادي اعضاي هی1388سعیدآبادي و همکاران (یوسفی 
میانگین نمرات کل تفکر انتقـادي  هاي تفکر انتقادي کالیفرنیا (فرم ب) مورد بررسی قرار دادند کهرا با استفاده از آزمون مهارت

این دانشگاه میـانگین کمتـري را نشـان    ،ت علمی کشورهاي آمریکا و استرالیاأي هیبه دست آمد که در مقایسه با اعضا77/13
معلـم  معلمان مراکـز تربیـت  بررسی مهارت تفکر انتقادي دانشجو"اي با عنوان ) در مطالعه1386(بدري گرگري و همکاران داد.

تفکر انتقادي کالیفرنیا (فرم ب) موردسنجش قرار معلم را با استفاده از آزمون مهارت دانشجو160مهارت تفکر انتقادي "تبریز
، ارزیـابی  41/3، خرده آزمون تحلیـل  1/8معلمان دادند. نتایج پژوهش نشان داد که میانگین مهارت تفکر انتقادي کلی دانشجو

مـان بـا   معلدانشـجو ،به دست آمـد. در ایـن پـژوهش   96/3و استدالل قیاسی 49/4، استدالل استقرایی 81/3، استنباط 87/3
هاي تفکر انتقادي به چهار به لحاظ خرده مؤلفهیاي سلسله مراتبی و تحلیل تابع تشخیصاستفاده از روش آماري تحلیل خوشه

استنباط ضعیف، گـروه تفکـر انتقـادي نسـبتاً رشـد     -قیاس، گروه استقرا-ارزیابی-گروه رشد نایافته در تحلیل(گروه یا خوشه 
بندي شدند.رشد نایافته جامع) طبقهیافته و گروه تفکر انتقادي

در تعلـیم و تربیـت و تأثیرگـذاري در    ت علمـی أعضـاي هیـ  شده و همچنین، نقش انکارناپذیر ابنابراین با توجه به مطالب گفته
ت علمـی را  أزندگی دانشجویان، در نظر است رابطه مهارت تفکر انتقادي و باورهاي خودکارآمدي اعضاي هیـ هاي مختلفجنبه

هـا یادگیري فراگیران و نحوه تعامـل آن -یند یاددهی آتواند در فرطور مستقیم و غیرمستقیم میله مهم که بهأعنوان یک مسبه
بـا توجـه بـه اینکـه تـاکنون      ها تأثیرگذار باشد، بررسـی شـود.  هاي زندگی آنبا حجم اطالعات امروزي و بسیاري دیگر از جنبه

ت علمـی  أدر خصوص بررسی مهارت تفکر انتقادي اعضاي هینظام آموزش عالی کشاورزي هیژوبهپژوهشی در سطح دانشگاهی، 
96و 95، 94هاي بوده که طی سالو ارتباط آن با خودکارآمدي انجام نشده است، پژوهش حاضر حائز اهمیت و داراي نوآوري 

اطالعات و تجزیه تحلیل آن صورت گرفته است.يآورجمعمراحل 
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با متغیـر  هاي تحلیل، ارزیابی، استنباط، استدالل استقرایی و استدالل قیاسیرابطه متغیر تفکر انتقادي به همراه خرده مقیاس
عنـوان  بـه 1نگـاره کردن فراگیر، راهبردهـاي آموزشـی و مـدیریت کـالس در     هاي درگیرخودکارآمدي به همراه خرده مقیاس

.گیردقرار میپژوهشمفهومیچارچوب 

پژوهشمفهومیچارچوب -1نگاره

پژوهشروش 
ها نیز از نوع و ازلحاظ نحوه گردآوري دادهان و درجه کنترل متغیرها، میدانیمیزنظر ازکاربردي،،لحاظ هدفروش پژوهش از

هـاي  ت علمـی دانشـکده  أي آماري موردمطالعه در این پژوهش شامل تمام اعضاي هیرود. جامعهبه شمار میتحقیقات توصیفی 
ت علمـی دانشـکده کشـاورزي و منـابع     أاعضـاي هیـ  ،نتیجـه باشد. درکشاورزي و منابع طبیعی دولتی و آزاد شهر اصفهان می

طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان و همچنین دانشـکده کشـاورزي و منـابع طبیعـی دانشـگاه آزاد اسـالمی خوراسـگان اصـفهان         
باشد.نفر می168ها برابر با عنوان جامعه آماري برگزیده شد که تعداد کل آنبه

ها تقسـیم گردیـد.   باشد که حجم نمونه با شیوه انتساب متناسب میان طبقهاي میگیري تصادفی طبقهنمونهگیري، روش نمونه
پرسشنامه113درصد، 5/96پذیري گردید که با احتساب نرخ برگشتنفر برآورد117حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 

دانشگاه صنعتی اصـفهان از جامعـه   يدرصد64نسبت و سهمبهبا توجهتکمیل و اطالعات موردنظر این پژوهش به دست آمد.
نفر. به همـین  117نفر از 75درصد محاسبه شد که برابر است با 64نسبت نفري، نمونه این جامعه نیز متناسب با 168آماري 

از یافتـه بـه هـر یـک     تعـداد نمونـه اختصـاص   1جدول نفري را به خود اختصاص داد.117نفر از نمونه 42روش دانشگاه آزاد 
.دهداساس شیوه انتساب متناسب نشان میهاي موردمطالعه را بردانشگاه

یافته به هر دانشگاهتعداد نمونه اختصاص-1جدول 
درصدیافتهحجم نمونه اختصاصت علمیأتعداد اعضاي هینام دانشگاه

1087564دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
604236کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان اصفهاندانشکده 

168117100جمع

باشد. بخش اول پرسشـنامه  بخش میسهاي متشکل از پرسشنامه،ها و اطالعات در این پژوهشآوري دادهابزار اصلی براي جمع
هاي تفکـر انتقـادي کالیفرنیـا    مهارتهاي آزمون استاندارداي، بخش دوم پرسشنامه شامل گویههاي فردي و حرفهشامل ویژگی

,Facione)(فاشیونCCTSTیا معروف به (California Critical Thinking Skills Test)(ب)فرم شـامل سـوم بخشو1990
& Tschannen-Moran(ولفولـک هـوي  ومـوران -چـانن معلـم خودکارآمـدي اسـتاندارد پرسشـنامه  Woolfolk Hoy, 2001(

اي سـؤال چنـد گزینـه   34هاي تفکر انتقادي کالیفرنیـا فـرم (ب) شـامل    تر آزمون مهارتپرسشنامه یا به بیان صحیح.باشدمی

تحلیل

ارزیابی

استنباط

استدالل استقرایی

استدالل قیاسی

راهبردهاي آموزشیخودکارآمديتفکر انتقادي

درگیر کردن فراگیر

مدیریت کالس
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شـده اسـت. محـدوده سـؤاالت     اي با یک گزینه صـحیح تشـکیل  سؤال پنج گزینه15اي و سؤال چهار گزینه19باشد که از می
. کندگیري میهاي تفکر انتقادي را اندازهتر مهارتتا تلفیق پیچیدهدربرگیرنده مواردي است که تحلیل معنایی از یک جمله 

تحلیـل،  (هـاي شـناختی تفکـر انتقـادي    حوزه مهـارت 5هاي تفکر انتقادي در جهت سنجش سطح مهارتCCTSTپرسشنامه 
سؤال 34در مجموع با CCTSTگیرد. پرسشنامه ارزیابی، استنباط، استدالل استقرایی و استدالل قیاسی) مورداستفاده قرار می

سنجد و بـه همـین   هاي تفکر انتقادي را میزمان دو بعد یا سطح مهارتسؤال هم30باشد به این دلیل که امتیاز می64داراي 
هـاي تفکـر   سؤال دیگر به دلیل سنجش تنها یک بعد از مهارت4گردد و امتیاز براي پاسخگو منظور می2دلیل با پاسخ صحیح 

بـه شـرح زیـر    2دهد. تعریف عملیاتی سؤاالت پرسشنامه مذکور در قالـب جـدول   متیاز را به پاسخگو اختصاص میا4انتقادي 
است:

CCTSTهاي پرسشنامهمعرفی ابعاد، امتیازها و گویه-2جدول 

هاگویهامتیازابعادمفهوم

ــر  تفکــــ
انتقادي

پرسشنامه13تا 5شامل سؤاالت 9تحلیل
پرسشنامه24-14سؤاالت شامل 11استنباط
پرسشنامه34-25و 4-1شامل سؤاالت 14ارزیابی

پرسشنامه34-28و 26، 25، 24، 21، 20، 13، 3شامل سؤاالت 14استدالل استقرایی
پرسشنامه19-14و 27، 23، 22، 9، 8، 6، 5، 4، 2، 1شامل سؤاالت 16استدالل قیاسی

سـؤال) و  9سـؤال)، راهبردهـاي آموزشـی (   7گویه و سه خرده مقیاس درگیر کردن فراگیـر ( 24خودکارآمدي معلم از مقیاس 
گـذاري پرسشـنامه   رود. نمرهمنظور سنجش خودکارآمدي آموزشگر به کار میشده است که بهسؤال) تشکیل8مدیریت کالس (

اي (خیلی کم)، (کم)، (تا حدودي)، (زیاد) و (خیلی زیاد) بـه ترتیـب   هباشد که براي گزینهاي مینقطه5صورت طیف لیکرت به
هاي پرسشنامه خودکارآمـدي معلـم را   تعریف عملیاتی و تعداد گویه،3جدول شود.در نظر گرفته می5و 4، 3، 2، 1امتیازهاي 
دهد.نشان می

ها و سؤاالت پرسشنامه خودکارآمدي معلممقیاسمعرفی خرده-3جدول 
تعداد سؤالسؤاالتخرده مقیاسمفهوم

خودکارآمدي
227، 14، 12، 9، 6، 4، 2درگیر کردن فراگیر
249، 23، 20، 18، 17، 11، 10، 8، 7راهبردهاي آموزشی

218، 19، 16، 15، 13، 5، 3، 1مدیریت کالس

از ،معلـم خودکارآمـدي پرسشـنامه وهاي تفکر انتقادي کالیفرنیـا فـرم (ب)   با در نظر گرفتن استاندارد بودن پرسشنامه مهارت
ت علمـی گـروه تـرویج و    أجهت تعیین اعتبار محتـوایی در اختیـار اعضـاي هیـ    شد و پرسشنامه فقطنظرصرفسنجش پایایی 

محتوایی و نگارشی با حفـظ  یجزئها تغییرات بندي نقطه نظرات آناز جمعآموزش کشاورزي دانشگاه تهران قرار گرفت و پس
.هاي هر دو پرسشنامه استاندارد صورت گرفت و سپس تنظیم پرسشنامه نهایی انجام گرفتتمام گویه

و بحثهایافته
نفـر  25درصد مرد و تعـداد  9/77نفر معادل 88اند، تعداد ت علمی که پرسشنامه تکمیل نمودهأنفر اعضاي هی113از مجموع 

نفـر  63درصـد) مربـی،   8نفـر ( 9ت علمـی  أعضو هیـ 113از بین باشند.سال می42درصد زن با میانگین سنی 1/22معادل 
باشند.درصد) استاد می6/10نفر (12درصد) دانشیار و درنهایت، 7/25نفر (29درصد) استادیار، 8/55(

آزمون تفکر انتقادي (فرم ب) بر اساس دستورالعمل آزمون ت علمی از أانتقادي اعضاي هیبراي دست پیدا کردن به میزان تفکر 
)، اسـتنباط  0-9هاي تحلیـل ( ) و پنج نمره براي خرده مهارت0-64. از فرم ب، یک نمره کل مهارت تفکر انتقادي (استفاده شد

تفکر انتقـادي بـا   نمره کامل آید. ) به دست می0-16) و استدالل قیاسی (0-14)، استدالل استقرایی (0-14)، ارزیابی (11-0(
ارزیـابی، تحلیـل، اسـتنباط) و سـنتی     (بندي دلفی توجه به پرسشنامه استاندارد تفکر انتقادي مجموع امتیاز هر دو بخش طبقه



1/1398/ شماره15علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد

163

48/20رابـر بـا   ت علمـی ب أباشد، میانگین نمره تفکر انتقادي اعضـاي هیـ  می64(استدالل استقرایی و استدالل قیاسی) برابر با 
يزمینـه درت علمـی  أکـه ایـن موضـوع نشـانگر ضـعف اعضـاي هیـ       انـد سوم نمره کل را کسب کـرده باشد که کمتر از یکمی

بدري گرگـري و همکـاران،   (آمده در این بخش با نتیجه پژوهشگرانی از جمله:دستنتیجه بهباشد.هاي تفکر انتقادي میمهارت
,Moafian & Ghanizageh؛1388همکاران، ؛ یوسفی سعیدآبادي و 1386 Nobahar؛ 2010 et al., همسـو و بـا نتیجـه    )2014

,Blondy؛1392هاي (رهنما و همکاران، پژوهش غیرهمسو بوده است.)2011
کشـاورزي  هاي هایی غیر از رشتههاي مقایسه شده با نتایج تفکر انتقادي این تحقیق که در بخشبه اینکه اکثر پژوهشبا توجه

در کشور ایران اشاره کرد.مهارت تفکر انتقادي آموزشگران تأملکلی به ضعف قابلطوربهتوان اند همسو است، میبررسی شده
گویه حذف شد کـه درنهایـت مجمـوع    24گویه از مجموع 4،بعد از اعتبار سنجی،پرسشنامه استاندارد خودکارآمديخصوص

ت علمی عملکرد مناسبی را در خصوص نمـره خودکارآمـدي بـا میـانگین     أشد که اعضاي هی100امتیاز این پرسشنامه برابر با 
,Ozder)اند که با نتیجه پژوهش ازدر از خود بر جاي گذاشته93/73 ت علمی با این أاز اعضاي هیاًقاعدتهمخوان است.(2011

هاي درس دانشگاه کالسها و باورهاي خود دربه تواناییتر رود که بتوانند بیشباال انتظارات بیشتري میسطح از خودکارآمدي 
مشخص شده است.4جدولدگی مرکزي به تفکیک درهاي پراکنآمارهسایرجامه عمل بپوشانند.

هاي مرکزي و پراکندگی براي نمره کل تفکر انتقادي و خودکارآمديآماره-4جدول
حداکثر امتیازحداقل امتیازدامنه تغییراتواریانسانحراف معیارمیانهمیانگینهاآماره

48/201951/648/4230838نمره کل تفکر انتقادي
93/7374805/64474996نمره کل خودکارآمدي

، 16) از 47/5(دهد که خرده آزمون اسـتدالل قیاسـی   ت علمی نشان میأهاي تفکر انتقادي اعضاي هینتایج میزان خرده آزمون
) 75/2و امتیاز مربوط به خرده آزمون تحلیل (11) از 82/3، استنباط (14) از 26/4، ارزیابی (14) از 16/4استدالل استقرایی (

).5جدول می باشد (9از 

علمیتأهیاعضايانتقاديهاي تفکرخرده آزمونمیزان-5جدول 
انحراف معیارمیانگین نمرهامتیازابعادمفهوم

تفکر انتقادي
975/233/1تحلیل

1182/376/1استنباط
1426/486/1ارزیابی

1416/490/1استدالل استقرایی
1647/514/2استدالل قیاسی

6جـدول  .اسـتفاده شـد  شاخص ضریب تغییراتدي آموزشگر از هاي پرسشنامه خودکارآمبندي و مقایسه گویهمنظور اولویتبه
هاي مناسـب بـراي آزمـون دانشـجویان خـود      توان شما در طراحی سؤال"دهد که بیشترین اولویت پاسخگویان گویه نشان می

توانیـد  چقـدر مـی  "ها مربوط به گویه باشد و کمترین اولویت آنمربوط به خرده مقیاس راهبردهاي آموزشی می"چقدر است؟
باشـد. گیرکـردن فراگیـر مـی   از خرده مقیـاس در "ها را در کمک به فرزندانشان جهت انجام امور تحصیلی یاري دهید؟دهخانوا

6کـه در  باشد درحـالی گویه مربوط به خرده مقیاس راهبردهاي آموزشی می5گویه، 24رتبه اول از 6ذکر است در بین شایان
شود.ها مشاهده میگویه بیشتر از سایر خرده مقیاس3کردن فراگیر با گویه، خرده مقیاس درگیر 24رتبه آخر از 
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هاي خودکارآمدي آموزشگربندي گویهاولویت-6جدول 

انحراف میانگینخرده مقیاس*هاگویه
معیار

ضریب 
رتبهتغییرات

هاي مناسب براي آزمون دانشجویان خـود چقـدر   توان شما در طراحی سؤال
955/3632/01598/01آموزشراهبردهاي است؟

ي تعـدادي از  وسـیله توان شـما در جلـوگیري از بـرهم خـوردن کـالس بـه      
946/3638/01618/02مدیریت کالسانضباط چقدر است؟دانشجویان بی

هـاي مناسـب را بـراي دانشـجویان تیزهـوش و      توانیـد چـالش  تا چه حد می
044/4686/01697/03راهبردهاي آموزشتوانمند ایجاد کنید؟

توانید هنگام سردرگمی دانشجویان، توضیح یا مثال دیگـري را  تا چه حد می
008/4700/01747/04راهبردهاي آموزشارائه دهید؟

840/3675/01759/05راهبردهاي آموزشهاي مختلف تدریس به چه میزان است؟توان شما در اجراي روش
هـاي  براي انجام آسـان و راحـت فعالیـت   توان شما در ایجاد بستري مناسب 

787/3674/01779/06راهبردهاي آموزشکالسی چقدر است؟

849/3697/01811/07مدیریت کالسبینید؟چقدر در خود توان کنترل رفتارهاي مخرب را در کالس درس می
787/3687/01814/08راهبردهاي آموزشهاي سخت دانشجویان پاسخ دهید؟توانید به سؤالتا چه حد می

توانید به دانشجویان خود کمک کنید بـراي یـادگیري ارزش قائـل    چقدر می
681/3671/01824/09کردن فراگیردرگیرشوند؟

توان شما در انطباق آموزش خود با سطح توانایی فردي دانش آموزان به چـه  
840/3714/01859/010آموزشراهبردهايمیزان است؟

ایـد، انـدازه   توانید فهم دانشجویان خود را ازآنچـه آمـوزش داده  حد میتا چه 
766/3707/01875/011ي آموزشراهبردهابگیرید؟

توان شما در وادار کردن دانشجویان به پیروي از قواعد کالسی به چه میـزان  
902/3743/01905/012مدیریت کالساست؟

ي رفتار دانشجویان در چـه حـد   دربارهتوان شما در ایجاد انتظارهایی شفاف 
469/3669/01928/013مدیریت کالساست؟

796/3757/01996/014مدیریت کالسانضباط به چه میزان است؟توان شما در آرام کردن یک دانشجو شلوغ یا بی
هـاي  توانید یک نظام مدیریتی کالسـی را بـراي کنتـرل گـروه    تا چه حد می

672/3749/02040/015مدیریت کالسایجاد کنید؟مختلف دانشجویان 

طـور انتقـادي   توانیـد بـه دانشـجویان خـود کمـک کنیـد بـه       تا چه حد مـی 
566/3730/02048/016کردن فراگیردرگیربیندیشند؟

خـورده در یـادگیري یـک    توانید فهم یک دانشـجوي شکسـت  تا چه حد می
548/3731/02062/017کردن فراگیردرگیرمطلب را بهبود ببخشید؟

309/3695/02101/018کردن فراگیردرگیرتوانید خالقیت دانشجویان خود را پرورش دهید؟تا چه حد می
تواننـد در امـور   توانید دانشجویان را وادارید تا باور کنند میبه چه میزان می

619/3782/02162/019کردن فراگیردرگیرتحصیلی خوب عمل کنند؟

460/3756/02185/020مدیریت کالساعتنا چقدر است؟خیال و بیتوان شما در برخورد با دانشجویان بی
منـد  توانید دانشجویان کم عالقه به تحصیل را به تحصیل عالقهتا چه حد می

504/3791/02259/021کردن فراگیردرگیرسازید؟

371/3769/02283/022مدیریت کالسشدت مسأله دار برآیید؟بهتوانید از پس دانشجویان به چه میزان می
هـاي مختلـف ارزشـیابی در کـالس اسـتفاده      توانیـد از روش تا چه اندازه می

743/3874/02334/023راهبردهاي آموزشکنید؟

هـا را در کمـک بـه فرزندانشـان جهـت انجـام امـور        توانید خانوادهچقدر می
876/2964/03354/024کردن فراگیردرگیرتحصیلی یاري دهید؟

5، خیلی زیاد=4، زیاد=3حدودي=، تا2، کم=1مقیاس: خیلی کم=*
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کـه از میـان سـه خـرده مقیـاس،      دهـد مینشان راعلمیتأهیاعضايهاي خودکارآمديخرده مقیاسبنديیتاولو،7جدول 
هاي مـدیریت کـالس و درگیـر کـردن فراگیـر بـه       در اولویت اول و خرده مقیاس120/0راهبردهاي آموزشی با ضریب تغییرات 

هاي بعدي قرار دارند.ترتیب در اولویت

علمیتأهیاعضايهاي خودکارآمديخرده مقیاسبندياولویت-7جدول 
رتبهضریب تغییراتانحراف معیاردامنه تغییراتمیانگینخرده مقیاسمفهوم

خودکارآمدي
20/271729/3120/01راهبردهاي آموزش

62/221605/3134/02مدیریت کالس
10/241938/3140/03کردن فراگیردرگیر

اسـتنباط، اسـتدالل اسـتقرایی و اسـتدالل     ارزیـابی، تحلیـل،   (هاي تفکر انتقادي بین خرده مقیاسرابطه و همبستگیبررسیمنظور به
کـردن فراگیـر، راهبردهـاي آموزشـی) و     هاي خودکارآمدي (مدیریت کـالس، درگیـر  قیاسی) و نمره کل تفکر انتقادي با خرده مقیاس

ج جـدول  با توجه به نتای.باشند، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شداي مینمره کل خودکارآمدي که همگی داراي مقیاس فاصله
هـم نمـره   هاي خودکارآمـدي کـه آن  هاي تفکر انتقادي و خودکارآمدي فقط مؤلفه استدالل قیاسی با یکی از مؤلفهاز بین همه مؤلفه8

داراي 95/0و اطمینـان  05/0در سـطح خطـاي کمتـر از    197/0ت علمی است بـا ضـریب همبسـتگی    أکل خودکارآمدي اعضاي هی
همبسـتگی ضـعیفی کـه بـین نمـره کـل       .هـا بـا یکـدیگر ارتبـاط معنـاداري ندارنـد      مورد سایر مؤلفهباشد و درداري میارتباط معنی

این موضوع باشد که اعضاي هیأت علمی انگیـزه و بـاور درونـی الزم را    تواند بیانگرمیخودکارآمدي و استدالل قیاسی برقرار شده است
خـرده  اسـتدالل قیاسـی زودتـر از سـایر     یاسخرده مقو در این پژوهش مهارت تفکر انتقادي خود دارنديهامؤلفهبراي شروع ارتقاي 

& Moafian(بـا یافتـه پـژوهش   آمـده دستیافته بهتفکر انتقادي همبستگی ضعیفی را با خودکارآمدي برقرار کرده است. هايیاسمق

Ghanizageh, ,Alci &یوکسـل و آلسـی (  ؛1390،بـا نتیجـه پـژوهش شـنگرفام و رهنمـا رودپشـتی      لیوبودههمخوان)2010 2012

Yüksel( باشدیمغیر همخوان.

تفکر انتقادي و خودکارآمديمهارتتحلیل همبستگی پیرسون بیننتایج- 8جدول 

کلخودکارآمدي مدیریت کالسآموزشیراهبردهايدرگیري فراگیرانتفکر انتقاديوخودکارآمدي

164/0058/0074/0- 037/0ارزیابی
122/0007/0102/0093/0تحلیل

076/0120/0145/0137/0استنباط
197/0*151/0154/0181/0استدالل قیاسی

126/0034/0031/0- 080/0استدالل استقرایی
062/169/0147/0151/0تفکر انتقادي کل

05/0ارتباط معناداري در سطح خطاي کمتر از *

از روش تحلیـل تنـاظر   ،ت علمـی أخودکارآمدي اعضاي هیومهارت تفکر انتقادي دو متغیرارتباط ي ازتردقیقزوایايمنظور بررسیبه
) و انحـراف  93/81میـانگین ( گویه با استفاده از 24ت علمی در أبه همین منظور، امتیاز خودکارآمدي اعضاي هیساده استفاده گردید. 

رو بـه  )، خودکارآمـدي پـایین   93/65تا 49امتیاز بین (از: خودکارآمدي پایین ندعبارتکهدسته تقسیم گردید4) امتیازها به 8معیار (
امتیـاز بـین   () و خودکارآمدي باال 93/81تا 94/73امتیاز بین ()، خودکارآمدي متوسط رو به باال 93/73تا 94/65امتیاز بین (متوسط 

اي تفکـر  تحلیـل خوشـه  شده ازخوشه تشکیل5افزار در قسمت ردیف، توسط نرمتناظرمنظور انجام تحلیلدرنهایت، به).96تا 94/81
مربوط بـه امتیـاز خودکارآمـدي بارگـذاري     دسته 4ت علمی با توجه به امتیاز کل تفکر انتقادي و در بخش ستون، أاعضاي هیانتقادي 

با توجه بـه امتیازهـاي اعضـاي    9جدول آمدهدستخوشه به5اي چند میانگینی براي ذکر است که در بخش تحلیل خوشهشد. شایان
، "یافتـه ارزیـابی و اسـتدالل اسـتقرایی رشـد    "هایی برگزیده شد که عبارتند از: خوشه اول بـا عنـوان   عنوانت علمی در هر خوشه أهی
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"، خوشـه چهـارم بـا عنـوان    "تفکر انتقادي رشـد نایافتـه  "، خوشه سوم با عنوان"تفکر انتقادي نسبتاً رشد یافته"خوشه دوم با عنوان 

."تفکر انتقادي انجماد یافته"ان و خوشه پنجم با عنو"تفکر انتقادي در حال رشد

تفکر انتقادي پاسخگویاناي هاي توصیفی هر خوشه در تحلیل خوشهآماره-9جدول 

میانگین امتیاز امتیاز کل هر بعدابعاد تفکر انتقاديخوشه
شدهکسب

انحراف 
استاندارد

فراوانی افراد در 
هر خوشه

درصد تعداد افراد در 
هر خوشه

1

143333/750000/1ارزیابی

98

97778/220185/1تحلیل
113333/350000/0استنباط

161111/526930/1استدالل قیاسی
140000/700000/1استدالل استقرایی

2

142000/603280/1ارزیابی

108/8

97000/349443/1تحلیل
115000/670711/0استنباط

165000/750923/1استدالل قیاسی
146000/707497/1استدالل استقرایی

3

148868/208593/1ارزیابی

539/46

97170/214987/1تحلیل
115660/326353/1استنباط

160943/525979/1استدالل قیاسی
147358/294362/0استدالل استقرایی

4

143500/522582/1ارزیابی

207/17

93500/338697/1تحلیل
114500/527630/1استنباط

163000/826074/1استدالل قیاسی
148000/489443/0استدالل استقرایی

5

144762/412335/1ارزیابی

216/18

98095/120909/1تحلیل
118571/196362/0استنباط

169524/216087/1استدالل قیاسی
143333/496609/0استدالل استقرایی

کل

142655/486613/1ارزیابی

113100

97522/233985/1تحلیل
118230/376893/1استنباط

164779/514683/2استدالل قیاسی
141681/490349/1استدالل استقرایی

باشد و سـطر آخـر   هاي تفکر انتقادي میسطر مربوط به خوشه5،سطر6باشد. در بین ستون می5سطر و 6شامل 10جدول 
رو بـه متوسـط،   خودکارآمدي پـایین، خودکارآمـدي پـایین    (که مجموع فراوانی هر ستون نیز با عنوان حاشیه فعال وجود دارد

سـطح خودکارآمـدي   4ه ستون از جدول تناظر ب4تعداد دهد. خودکارآمدي متوسط رو به باال و خودکارآمدي باال) را نشان می
هاي جدول با عنوان حاشیه فعال وجود دارد کـه  شده است و یک ستون مشابه یکی از ردیفت علمی اختصاص دادهأاعضاي هی

دهد.مجموع فراوانی هر خوشه از افراد را نشان می



1/1398/ شماره15علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد

167

نفـر  9اند که از ایـن  قرارگرفته"ارزیابی و استدالل استقرایی رشد یافته"نفر در خوشه 9نفر عضو هیأت علمی 113از مجموع 
تفکـر انتقـادي نسـبتاً    "باشند. خوشه نفر خودکارآمدي متوسط رو به باال می6رو به متوسط و نفر داراي خودکارآمدي پایین3

رو بـه  نفـر داراي خودکارآمـدي پـایین   8عضو هیأت علمی را در خود جاي داده اسـت کـه   113نفر از مجموع 10"رشد یافته
نفر 113بیشترین تعداد از "تفکر انتقادي رشد نایافته"باشند. خوشه نفر داراي خودکارآمدي متوسط رو به باال می2و متوسط 

نفر بیشترین فراوانی را بـه  22بین خودکارآمدي متوسط رو به پایین با باشد را در خود جاي داده است که درایننفر می53که 
را بـه خـود   8و 16، 7هـاي  هاي پایین، متوسط رو به بـاال و بـاال بـه ترتیـب فراوانـی     خود اختصاص داده است و خودکارآمدي

نفـر پنجـاه   20اند کـه از ایـن   قرارگرفته"تفکر انتقادي در حال رشد"نفر در خوشه20نفر 113اند. از مجموع اختصاص داده
رو به متوسـط و بـاال بـه    هاي پایین، پایینودکارآمديباشند و خنفر) داراي خودکارآمدي متوسط رو به باال می10درصد افراد (

نفر را به 21عضو هیأت علمی 113از مجموع "تفکر انتقادي انجماد یافته"اند. خوشه دادهنفر را در خود جاي6و 3، 1ترتیب 
هـاي  ارد و خودکارآمـدي نفر د11بین خودکارآمدي متوسط رو به باال بیشترین فراوانی را با خود اختصاص داده است که دراین

نفـر  113اند. همچنـین، از بـین  هاي بعدي قرارگرفتهدر رتبه2و 3، 5هاي رو به متوسط و باال به ترتیب با فراوانیپایین، پایین
نفر و کمتـرین تعـداد مربـوط بـه     45ازنظر سطوح خودکارآمدي، بیشترین فراوانی مربوط به خودکارآمدي متوسط رو به باال با 

باشد.نفر می13رآمدي پایین با خودکا

هاي تفکر انتقادي و سطوح خودکارآمدي پاسخگویانهاي خوشهتناظر فراوانی-10جدول 

خودکارآمديتفکر انتقادي
حاشیه فعالاالــبوسط رو به باالـمتطـرو به متوسنـیـایـپنــــیـایـپ

03609ارزیابی و استدالل استقرایی رشد یافته
082010تفکر انتقادي نسبتاً رشد یافته

72216853تفکر انتقادي رشد نایافته
1310620تفکر انتقادي در حال رشد
5311221تفکر انتقادي انجماد یافته

13394516113حاشیه فعال

یا به عبارتی، جدول تناظر سه بعد در نظر گرفته شده است. سـه بعـد   11هاي جدول سازد که براي توزیع دادهمشخص می10جدول 
هـاي تراکمـی در   هاي ویژه و مقادیر تکین سه بعد همراه بـا نسـبت تبیـین شـده و نسـبت     یا محور عاملی به ترتیب نزولی ارائه و ارزش

اسـت کـه   605/0برابر بـا  براي بعد اولهکه مجموع دو ستون آخر برابر با یک است. نسبت تبیین شدنشان داده شده است11جدول 
و سـومین بعـد  215/0دومـین بعـد   کنـد و را در جدول خالصه مـی ) Inertia(درصد از اینرسی 60دهد نخستین بعد حدود نشان می

و درنتیجـه، دو بعـد نخسـت    820/0برابر اسـت بـا   دو بعد نخستکند. درصد تراکمیاینرسی را در جدول خالصه و تبیین می180/0
هـاي جـدول را پوشـش داده    درصـد از داده 82کند. با توجه به دو بعد نخسـت کـه   درصد اینرسی موردنظر را خالصه و تبیین می82

همچنـین  شـود. نظـر مـی  شدن مقایسه بـین متغیرهـا صـرف   از بعد سوم به دلیل دشوارقبول است، ولیاست پس دو بعد نخست قابل
کنـد کـه بعـد اول    هاي متغیرهاي تفکر انتقادي و خودکارآمـدي را در هـر بعـد تفسـیر مـی     ارزش تکین بیشینه همبستگی بین مقوله

01/0در سطح خطـاي کمتـر از   12و با درجه آزادي 054/29حاصل، برابر با مربع کايمقدار مشخصه ترین ارزش تکین را دارد.بیش
سطح حاصل از خودکارآمدي همخـوانی وجـود   4خوشه حاصل از تفکر انتقادي و 5دهد بین ست که نشان میازلحاظ آماري معنادار ا

دارد.
ي خروجی تحلیل تناظرچکیده- 11جدول 

ارزش بعد
تکین

اینرسی
اینرسی نسبیداريسطح معنیمربع کايآماره (ارزش ویژه)

تراکمیتبیین شده
1394/0156/0

054/29004/0

605/0605/0
2235/0055/0215/0820/0
3215/0046/0180/01

257/01کل
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مقداري از اینرسـی  ،هر ارزش ویژهیل تناظر یعنی واریانس و همچنین در تحل) Inertia(الزم به ذکر است که مقصود از اینرسی
سـازد.  هاي ویژه اهمیت نسبی ابعـاد را مـنعکس مـی   شود. ارزش(واریانس) یک عامل معین است که در جدول تناظر تبیین می

کند و داراي بیشترین ارزش ویژه است.واریانس) را تبیین می(نخستین بعد همیشه بیشترین اینرسی 
در شده اسـت.  ارائه12مختصات پنج خوشه تفکر انتقادي و چهار سطح خودکارآمدي در جدول ،ي تحلیل تناظربر مبناي رویه

کند که هر یک از پنج خوشه تفکر انتقادي و چهـار سـطح خودکارآمـدي در هـر بعـد چـه       مشخص می12بخش امتیاز جدول 
تفکر انتقادي و خودکارآمدي در مختصات اند و درنهایت، محل قرارگیري متغیرهاي مربوط بهامتیازي را به خود اختصاص داده

منظور محل قرارگیري آن متغیر در بخـش منفـی مختصـات    دوبعدي به چه ترتیب است. اعداد و امتیازهاي منفی در هر بعد به
طورکلی، امتیاز در هـر بعـد عـددي    شود. بهشود. درنتیجه، قدر مطلق امتیاز در نظر گرفته میدوبعدي است و منفی تفسیر نمی

.دباشرود. هر عنصر در هر بعد داراي عددي میهاي تناظر به کار میعنوان مختصات براي عناصر در ترسیم نقشهاست که به

ي ادراکی تحلیل تناظرهاي تفکر انتقادي و سطوح خودکارآمدي در نقشهمختصات خوشه-12جدول 
امتیازخودکارآمديامتیازتفکر انتقادي

بعد دومبعد اولبعد دومبعد اول
469/0896/0پایین297/0-046/0ارزیابی و استدالل استقرایی رشد یافته

- 042/0-861/0رو به متوسطپایین- 034/0- 542/1تفکر انتقادي نسبتاً رشد یافته
404/0126/0متوسط رو به باال- 038/0- 217/0تفکر انتقادي رشد نایافته

- 583/0980/0باال- 687/0819/0تفکر انتقادي در حال رشد
648/0765/0تفکر انتقادي انجماد یافته

شده است که در آن پنج خوشه مربوط به تفکر انتقادي و چهار سطح خالصه1ترین بخش از تحلیل تناظر در نقشه ادراکیمهم
دهـد. یافتـه اول   سه یافته اساسـی را نشـان مـی   1یادراکنقشه اند.شدهخودکارآمدي در کنار یکدیگر در نقشه دوبعدي توزیع

تفکـر انتقـادي در   "خوشهبیشترین نزدیکی و همنوایی را با "خودکارآمدي باال "سطح در بعد اولبیانگر این موضوع است که
تفکـر  "خوشـه بـا  "خودکارآمـدي پـایین روبـه متوسـط     "سطحبرقرار کرده است. یافته دوم نزدیکی و همخوانی "حال رشد
خودکارآمدي پـایین "سطحدر بعد چهارم دهد کهیافته سوم نشان میدهد. نشان میدر بعد سومرا"رشد یافتهنسبتاًانتقادي 

. همچنـین در بعـد چهـارم    برقرار کـرده اسـت  "تفکر انتقادي انجماد یافته "خوشهبیشترین همخوانی و کمترین فاصله را با "
بـا هـیچ یـک از سـطوح خودکارآمـدي      "ارزیابی و استدالل استقرایی رشد یافته"خوشه و "تفکر انتقادي رشد نایافته"خوشه 

هاي نامحسوس شکل گرفته داراي ابهام بوده که از تحلیل و اشاره به آن صرف نظـر  دهد و ارتباطارتباط محسوسی را نشان نمی
وضـعیت تفکـر انتقـادي بهتـر در وضـعیت      دهد که اعضاي هیأت علمی با هاي تحلیل تناظر نشان میکلی یافتهطوربهشود.می

تـري از  تـر در سـطح پـایین   اند و اعضاي هیأت علمی با سطح تفکر انتقـادي ضـعیف  تري از خودکارآمدي نیز قرار گرفتهمطلوب
خودکارآمدي قرار دارند.



1/1398/ شماره15علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد

169

خودکارآمدي بر روي دو بعدزمان پنج خوشه تفکر انتقادي و چهار سطح توزیع هم-1نقشه ادراکی 

و پیشنهادهاگیريیجهنت
هاي تحقیق در این رابطـه نشـان داد کـه اعضـاي     باشد، یافتهمی64توجه به نمره کل آزمون مهارت تفکر انتقادي که برابر با با

امتیـازي بسـیار   48/20باشـد. میـانگین   سوم نمره کل میاند که کمتر از یکشده48/20ت علمی موفق به کسب میانگین أهی
قبول با در نظر گرفتن نمـره کـل   باشد. میانگین استاندارد و قابلمیآموزش عالی ضعیف براي این قشر فرهیخته و تأثیرگذار در 

امتیـاز  9ت علمی بیش از أگزارش شده است که اعضاي هی91/29بندي دلفی و سنتی آزمون)،نمره حاصل از جمع طبقه(64
شـده  ترین نمره کسبپایین64کننده است. از نمره کل اند که امتیازي نامطلوب و ناامیدتر از میانگین استاندارد کسب کردهکم

،اينتـایج حاصـل از تحلیـل خوشـه    ،از سوي دیگربه ثبت رسید.38و باالترین نمره، نمره 8ت علمی نمره أدر بین اعضاي هی
درصد از اعضاي 65ت علمی بود. به این دلیل که أانتقادي اعضاي هیبودن وضعیت تفکرییدي دیگر بر ضعف و نامطلوبأمهر ت

نفر در دو خوشه تفکر انتقادي رشـد نایافتـه و تفکـر انتقـادي انجمـاد      113نفر از مجموع 74ت علمی مورد پژوهش یعنی أهی
هايیافتهجاي گرفتند. یافتهرشد نسبتاًانتقادي نفر در خوشه تفکر113نفر از مجموع 10یافته قرار گرفتند. درحالی که تنها 

جـز در یـک مـورد کـه بـین      ت علمی بهأبین نمرات ابعاد تفکر انتقادي و ابعاد خودکارآمدي اعضاي هیپژوهش نشان دادند که
گونـه  هـا هـیچ  داري وجـود دارد، سـایر مؤلفـه   نمره کل خودکارآمدي ارتباط معنیهاي تفکر انتقادي واستدالل قیاسی از مؤلفه

هـاي تفکـر انتقـادي    دهد حداقل در این پژوهش مؤلفهارتباط معناداري با یکدیگر ندارند. در نهایت، نتیجه این بخش نشان می
جز در مورد ذکر شده هـیچ رابطـه   تحلیل، ارزیابی، استنباط، استدالل استقرایی و استدالل قیاسی) و نمره کل تفکر انتقادي به(

درگیر کردن فراگیر، راهبردهاي آموزشی و مـدیریت کـالس) و نمـره کـل خودکارآمـدي      (هاي خودکارآمدي معناداري با مؤلفه
عـدم  ،بـه هـدف تحقیـق   بـا توجـه  بنابراین باید دقـت شـود کـه    ؛ رد شده استهاآنندارند، از این رو ارتباط و همبستگی بین 

مهارت تفکـر  نتایج حاصل از امتیازها و وضعیت همبستگی. یدآبه حساب میمهمنتیجهیکمورد مطالعه یرمتغدوهمبستگی
رو هسـتیم کـه در   سازد که ما با طیفی از اعضـاي هیـأت علمـی روبـه    انتقادي و خودکارآمدي اعضاي هیأت علمی مشخص می

ایـن  دانند اما این موضـوع مهـم کـه چـه مقـدار و بـا چـه کیفیتـی        باورهاي ذهنی خود، خود را کارآمد در مسائل آموزشی می
هـا در وضـعیت نامشخصـی    آنيتفکر انتقـاد توجه به وضعیت افتد، باهاي آموزشی اتفاق میکارآمدي در صحنه عمل و محیط
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اي عمـده توان این چنین انتظار داشت که بخش باشد میاما با توجه به اینکه خودکارآمدي تابعی از تفکر انتقادي می؛ قرار دارد
یک انگیزش درونی بالقوه بوده کـه بـراي تبـدیل    عنوانبههاي درس ضاي هیأت علمی در کالسهاي خودکارآمدي اعاز توانایی

هـاي  ها و قضاوتگیريشدن به انگیزشی بالفعل نیاز به مهارتی به نام تفکر انتقادي دارد تا در نهایت بهبودي در وضعیت تصمیم
این قشر فرهیخته حاصل شود.

را بـا  و ارتبـاط بیشـترین نزدیکـی  "در حال رشدخوشه تفکر انتقادي "مشخص شد که تحلیل تناظربا توجه به نقشه ادراکی
سطح باال با تفکر انتقادي در حال رشـد  خودکارآمديبدان معنا که قرابت فضایی .برقرار کرده است"باالخودکارآمدي "سطح 
وم پویا و در حال تکامل است که تفکر انتقادي در حـال  دهد که مفهوم خودکارآمدي یک مفهست. این موضوع نشان میهمنوا

رشـد  اًتفکر انتقادي نسـبت "با مفهوم "خودکارآمدي پایین رو به متوسط"در بعد سوم نقشه سطح رشد با آن همنوا شده است.
رشـد کـه نسـبتاً  سـت گیري خودکارآمدي پایین رو به متوسط با تفکر انتقادي همنواهمنوایی دارد. بدان معنا که شکل"یافته

همچنین نتیجه دیگري نشان داد که سطوح پایین خودکارآمدي بـا تفکـر   رشد دیگري را تجربه نخواهد کرد.یافته است و عمالً
تـرین سـطح خودکارآمـدي، شـاهد     ت علمـی بـا پـایین   أاعضـاي هیـ  در خصـوص ست. یعنی آنکه انتقادي منجمد شده همنوا

این افراد با تفکر منجمد در انجام رفتارهاي خود ها منجمد شده است و معموالًدي آنگیري گروهی هستیم که تفکر انتقاشکل
هستند. با توجـه بـا نتـایج نقشـه ادراکـی      آموزش عالیدر ت علمیأاعضاي هیهاي آموزشی تابع الگوي رفتاري سایر در محیط

در نتیجه را متصور باشیم.تفکر انتقادي و خودکارآمدي يهامؤلفهتوان با اطمینان خاطر بیشتري روابطی بین تحلیل تناظر می
به کمک تحلیل تناظر مشخص شد که بین دو مفهوم گسترده و مهم همچون تفکر انتقادي و خودکارآمدي روابطی قابـل تأمـل   

سـائل آموزشـی   وجود دارد، به این ترتیب که اعضاي هیأت علمی که مهارت تفکر انتقادي باالتري دارند خـود را کارآمـدتر در م  
تـر روشـن   این موضوع اهمیت مهارت تفکـر انتقـادي را بـیش   دهند. و در نقشه تناظر همخوانی و همنوایی را نشان میدانندمی
بـه همـین   خـود قـرار دهـد.   یرتـأث تحت یک عامل انگیزشی عنوانبهرا تواند خودکارآمدي اعضاي هیأت علمیسازد که میمی

نتایج حاصل هاي آتی مورد بررسی قرار گیرد.ها در پژوهشدر بین سایر دانشگاههامؤلفهشود روابط بین این خاطر پیشنهاد می
نکتـه اساسـی   کـردن فراگیـران دارد.   وع مهم درگیرهاي خودکارآمدي اشاره به توجه و اولویت کمتر آموزشگران به موضگویهاز

هاي مختلف فرآیند آموزشی دخالت دهند به همین خـاطر  دانشجویان را در بخشت علمی باید أاین است که امروزه اعضاي هی
ها با برگزاري جلسات ماهیانـه خـانواده دانشـجویان را بـه همـراه      شود در جهت تسهیل این مورد مدیریت دانشکدهپیشنهاد می

ل ئو با جلسات بحث و گفتگو صـمیمانه پیرامـون موضـوعات و مسـا    کردهت علمی گرد هم جمع أخود دانشجویان و اعضاي هی
دانشـجویان برسـند. از طرفـی مـدیریت     هاي مشـارکتی و جمعـی در خصـوص حـل مشـکالت     گیريمختلف آموزشی به نتیجه

متنـوع  هاي تـدریس  ت علمی با روشأرونق بهتري بخشند تا اعضاي هیرا ها ها باید به وضعیت امکانات آموزشی کالسدانشکده
توجه به نتایج به دست آمده، با..کند، خود را کارآمدتر بدانندو پویا که پرورش خالقیت و تفکر انتقادي دانشجویان را دنبال می

مدرك تحصیلی وارد حوزه آموزش بر اساسصرفاًهاي کشاورزي و منابع طبیعیرشتهت علمیأشود که اعضاي هیپیشنهاد می
هاي بدو خدمتی شرکت کنند که وضعیت مهـارت تفکـر انتقـادي و خودکارآمـدي     عالی نشوند بلکه پیش از استخدام در آزمون

آموزشـگران و  آنکـه چرا که امروزه عصر اطالعـات اسـت و بـراي    گیرند.که در چه خوشه و گروهی قرار میها مشخص شودآن
راهه شناسایی کننـد. نتقادي دارند که راه را از بیفراگیران در این دریاي اطالعات غرق نشوند نیاز به جلیقه نجاتی به نام تفکر ا

تأسیس شـود و در  "موزشگرانآهاي دفتر رشد و توسعه مهارت"مرکزي به نام ،شود در هر دانشگاهاز طرف دیگر پیشنهاد می
ها، مهارت تفکر انتقادي است مورد هدف قرار گیـرد. در  ترین این مهارتهاي آموزشگران که یکی از مهمود مهارتبهباین مرکز
هاي بدو خـدمت یـا ضـمن    آزمونبر اساسوضعیت مهارت تفکر انتقادي مشخص شده بر اساست علمی أاعضاي هیاین مرکز

هاي یکدیگر کمک کنند. به ایـن شـکل کـه اعضـاي     توسعه مهارتهاي کاري به یکدیگر در راستاي رشد و خدمت در قالب تیم
هـاي  هاي آموزشی و سایر فعالیتبا برگزاري سمینارها، دورهت علمی برجسته از نظر مهارت تفکر انتقادي در هر دانشگاهیأهی

آمـوزش عـالی   شـود ت علمی شود. همچنین پیشـنهاد مـی  أمسئول بهبود وضعیت مهارت تفکر انتقادي سایر اعضاي هیمرتبط
هاي تفکر انتقادي ایجاد کند تا در آینده استادانی بـا  به سمت بهبود مهارتت علمی أهاي الزم را جهت ترغیب اعضاي هیانگیزه
در کنار دانشجویان داشته باشیم.و خودکارآمدي سطح باالیافتهرشد هاي تفکر انتقادي مهارت
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Abstract
Due to the large amount of information, critical thinking provides the ability to process and utilize the mass of
information of the present era. On the other hand, self-efficacy as one of the motivating explanatory structures
can be important to the critical thinking of faculty members. The aim of this study was, “the study of
relationship between critical thinking skills and self-efficacy of faculty members of agriculture and natural
resources of the State and Azad universities in Isfahan". The study population were 168 faculty members.
Sample size was determined by Cochran Formula of 117 faculty members. Stratified random sampling was used
with probability proportionate manner. Research tools included the California Critical Thinking Skills Test
(Form B) and teacher self-efficacy standard questionnaire. Data were analyzed using SPSSwin23. The results
showed that the critical thinking skills of faculty members at a low level and high level of self-efficacy.
However, there was no significant relationship between critical thinking and self-efficacy reiationship of faculty
members. As well as critical thinking, skills and self- efficacy with faculty member's demographic
characteristics revealed no significant. Cluster analysis and correspondence analysis of the results showed
Critical thinking solidified cluster is near the low level of self-efficacy and critical thinking is growing cluster
self-efficacy near a high-level.
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