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چكيده
هدف این پژوهش بررسی ارزیابی مولفه های تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاههای آزاد اسالمی استان مازندران
است.روش توصیفی از نوع زمینه یابی می باشد .جامعه آماري این پژوهش را كليه دانشجویان دانشگاههاي آزاد اسالمی استان مازندران كه در سال
تحصيلی  12 -13مشغول تحصيل می باشند را شامل می شودكه به تعداد  11111نفر می باشند.كه حجم نمونه  382نفر از طریق جدول كرجسی و
مورگان به روش تصادفی طبقه اي انتخاب شد.ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه محقق ساخته با مقياس ليکرت بوده كه پایایی آن را از طریق فرمول
آلفاي كرونباخ برابر 1/11بدست آمد و جهت تجزیه و تحليل داده ها از دو روش آمار توصيفی(درصد ،فراوانی ،ميانگين) وآمار استنباطی(آزمون  tتک
نمونه)استفاد شده است نتيجه پژوهش نشان داد كه وضعيت مولفه هاي تدریس اثربخ ش در دانشگاههاي آزاد اسالمی استان مازندران باالتر از حد
متوسط بوده به طوري كه از دیدگاه دانشجویان كارشناسی ارشد مولفه هاي ارتباط بين فردي و مهارت هاي تدریس پایين تر از حد متوسط و مولفه
هاي ویژگی هاي فردي ،مهارت ارزشيابی و مولفه رعایت قوانين آموزشی باالتر از حد متوسط می باشد.در مجموع می توان نتيجه گرفت كه وضعيت
مولفه هاي تدریس اثربخش در دانشگاههاي آزاد اسالمی استان مازندران مطلوب بوده است.
کليد واژگان :تدریس اثربخش ،دانشجویان كارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد.

مقدمه

مهارت هاي تجزیه و تحليل ،تفسير ،و ارزشيابی وجود

تفکر انتقادي یکی از ضروریات زندگی در قرن حاضر

داشته است .انجمن فلسفه آمریکا و چند دانشگاه ایاالت

است ،سازمان بهداشت جهانی نيز آن را جزء ده مهارت

منتحده آمریکا در مطالعه اي به روش «دلفی» و براساس

الزم براي زندگی در هزاره سوم ارائه كرده است.بطور

نظرات صاحب نظران  ،فالسفه و اساتيد برجسته آموزشی

ساده تفکر انتقادي پرسيدن و قضاوت كردن درباره افکار

و پس از بررسی هاي الزم ،به یک مفهوم اجتماعی از

خود و دیگران است.در سالهاي اخير بسياري از

تفکر انتقادي و مهارت هاي آن دست یافتند ،این مهارت

دانشمندان به این نتيجه رسيده اند كه افراد آن طور كه باید

ها عبارتست از :مهارت تجزیه و تحليل شامل :طبقه بندي،

دقيق و انتقادي فکر نمی كنند.از این روانبوهی ازكتاب ها

رمزگشایی مفهوم و شفاف سازي معنی ،شناسایی روابط

و مقاالت درحمایت ازآموزش تفکرانتقادي منتشرشده

واقعی و معنی دار ،و تحليل ایده ها ،مهارت ارزشيابی

است تفکر انتقادي از دیدگاه هاي مختلفی مورد بررسی

شامل :ارزیابی اعتبار گفته ها ،ارائه دالیل و نيز نتيجه

قرار گرفته است در بسياري از نظرات موجود ،تاكيد بر

استدالل شخصی و توجيه آن ،مهارت استنباط شامل:
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جستجو براي شواهد ،حدس زنی و ارائه فرضيه ،مهارت

بهترین

استدالل قياسی شامل استدالل منطقی و ریاضی و مهارت

(سيسمون،2112،1ص.)13

استدالل استقرایی شامل :نتيجه گيري

خدمات

را

ارائه

خواهد

داد

صحيح از

عليرغم اهميت وتوجه خاص به مقوله تفکر انتقادي در

بحث(معطري و همکاران،1381،ص.)15عالقه به توسعه

آموزش عالی سراسر دنيا ونقش حياتی آن دربهبود روابط

مهارتهاي تفکر انتقادي درمحافل آموزشی ،پدیده

افراد با دیگران وهمچنين سالمت نيروي انسانی در جامعه

جدیدي نيست،منشأ چنين عالقهاي به آكادمیافالطون

و با توجه به نقش محوري وكليدي استادان دانشگاه در

برمیگردد ،مدلی كه دانشگاههاي غربی سرانجام از آن

هدایت ورهبري آموزشی وایجاد مهارتهاي الزم در

برخاستند و به تدریج به دليل پيشرفتهاي مختلف علمی و

دانشجویان متاسفانه هنوز در دانشگاهها از روشهاي سنتی

تغييرات همزمان در اهداف آموزشی ،بيشتر به انتقال

وانتقال

می

اطالعات توجه كردهاند،یکی از اهداف ملی تحصيل در

شود(یوسفی،1388،ص.)11ایجاد محيط هاي درسی كه

آمریکا تا سال  2111ميالدي (هدف پنجم) ،به امر ارتقاي

باعث تشویق بحث ،پرسش و تعمق می شود ،تفکر

سطح مهارتهاي تفکر انتقادي دانشجویان در حين تحصيل

انتقادي را پرورش و رشد می دهند .چنين محيط هایی را

اختصاص یافت بطوري كه ارتقاي سطح مهارتهاي تفکر

می توان از طریق تنظيم وقت كالس كه شامل بحث بيشتر

انتقادي ،یک نتيجه قابل انتظار از تحصيالت عالی دوره

باشد و با طرح تکاليف نوشتاري صریح و اثر بخش ایجاد

كارشناسی و باالتر به حساب میآید(آدامز.)2118،باید

كرد .تلفيق مطالب خواندنی نيز كه باعث توسعه و رشد

نقش مراكز آموزشی به عنوان مخزن اطالعات ،و استادان

عالقه شاگرد می شوداهميت دارد.مطالب كتاب درسی

به عنوان سخنران و انتقالدهنده اطالعات ،تغيير نماید و

سنتی و قدیمی معموالً خسته كننده است .ما می توانيم با

دانشجویان بجاي اینکه صرفاً به كسب و حفظ اطالعات

انتخاب دقيق كتب و مطالب خواندنی بر پایه نظم و

بپردازند ،مهارت خویش را در تفکر و استدالل افزایش

ترتيبی ویژه ،شاگردان را در چيرگی بر طرز فکرهاي

داده و پس از پردازش اطالعات ،آنها را به كار

نادرستشان درباره موضوع درسی كمک كنيم و آنها را با

بندند(ابيلی،1381،ص.)21با توجه به پيشرفت هاي

امر یادگيري لذت بخش آشنا سازیم.لذا ضروري است كه

مختلف در عرصه هاي گوناگون مخصوصاً در حوزه

همه سازمانها بخصوص مراكز آموزشی ودانشگاهی جهت

فناوري اطالعات و ارتباطات تقویت مهارتهاي تفکر

بهبود كيفيت آموزش وتحقق اهداف برابر با نقشه جامع

در سالهاي

علمی كشور وافق ایران  1111به بررسی تفکر انتقادي

اخيرمتخصصان علوم تربيتی در مورد نارسایی توانایی

نيروي انسانی

بپردازند.در زمينه پژوهش انجام

شاگردان در امر تفکر ابراز نگرانی كرده اند.بدون شک

شده،پژوهش هاي دیگري در داخل و خارج از كشور

رشد توانایی هاي پيچيده تفکر براي موفقيت انسان در

انجام گرفته است كه در ادامه چند نمونه مورد بررسی

قرن بيست ویکم ضروري است.مهارتهاي تفکر انتقادي در

قرار می گيرد.امينی( )1381درپژوهشی با عنوان وضعيت

آموزش عالی بعنوان هدف اساسی وعمده آموزش به

مهارت تفکر انتقادي در دانشجویان پزشکی و مقایسه این

حساب می آید وشامل سازماندهی وساختن اطالعات در

مهارت در دانشجویان پزشکی مقاطع بالينی با مطالعه بر

موقعيتهاي ویژه است تا افراد با تالش ذهنی به شناخت

روي  111دانشجوي پزشکی مشغول به تحصيل در شيراز

فرد

كه به روش تصادفی – طبقه اي انتخاب شدند ،و با

درست تصميم خواهد گرفت و در فرایند تعليم وتربيت

استفاده از پرسشنامه كاليفرنياي ب،توانایی تفکر انتقادي

انتقادي بسيار حائز اهميت است

وكسب معرفت برسند .با تقویت تفکر انتقادي

صرف

اطالعات

استفاده

1-Sesmoon
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آنان مورد بررسی قرار گرفت ،نتایج این تحقيق نشان

معلمان بيشتر اهل مطالعه ودر گير مسایل علمی باشند و

دهنده ضعيف بودن دانشجویان پزشکی شيراز در بهره

هم چنين بيشتر به مسایل وحوزه سياسی به صورت

گيري از قابليت هاي تفکر انتقادي بود.طی این مطالعه تنها

آزادانه

انتقادي

توانایی استنباط اینترن ها به شکل معنی داري از دو گروه

برخوردارند.غفاري( )1381با عنوان بررسی موانع رشد

دیگر باالتر بود و دو گروه دیگر در زمين ههاي مختلف

تفکر انتقادي وخالق از دیدگاه مدیران ودبيران دوره

تقریبا مشابه همدیگر بودند .در ضمن توانایی استنباط

متوسطه شهرستان فسا انجام شد كه نتایج پژوهش نشان

دانشجویان مرد اندكی باالتر از دانشجویان زن ارزیابی

می دهد كه :از دیدگاه دبيران و مدیران چهار مانع

شد.این نتایج بازگوكننده این مطلب مهم هستند كه

آموزشگاهی  ،فردي  ،سازمانی و خانوادگی بر رشد تفکر

توانایی ها و قابليت هاي دانشجویان به موازات باالتر

تأثير دارد و از دیدگاه دبيران و مدیران بيشترین تأ ثير

رفتن

مقطع

تحصيلی

آنان

افزایش

بپردازند،از

ميزان

تفکر

نمی

مربوط به موانع فردي و كمترین تأثير مربوط به موانع

یابند.قاسمی()1381در پایان نامه كارشناسی ارشد خود،

خانوادگی بوده است و از دیدگاه نمونه مورد مطالعه

تحت عنوان «بررسی مهارت تفکر انتقادي اعضاي هيأت

دبيران بيشترین تأ ثير مربوط به موانع سازمانی و كمترین

علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران» به این نتيجه رسيده

تأثير

ذكرشده

است كه نمره كل تفکر انتقادي اعضاي هيأت علمی مرد و

است.خليلی(«)1381مقایسه تاثير دو روش كالسيک و

زن دانشگاه تفاوت معناداري وجود ندارد .در مقایسه با

آموزش مبتنی بر استراتژي هاي تفکر انتقادي بر ميان

مطالعات در برخی از كشورها مانند آمریکا و استراليا در

یادگيري پایدار دانشجویان پرستاري» انجام شد .نتایج

این پژوهش ميانگين كمتري به دست آمد .در مهارت هاي

پژوهش نشان داد كه در ایجاد یادگيري پایدار در

تجزیه و تحليل ،استنباط و استدالل قياسی ،اعضاي هيأت

دانشجویان بين دو روش مذكور تفاوت معنی داري وجود

علمی مرد قویتر و در مهارتهاي ارزشيابی و استدالل

ندارد ،اما در پایان دوره سطح تفکر انتقادي دانشجویانی

استقرایی ،ضعيفتر از اعضاي هيأت علمی زن بوده اند .اما

كه به روش آموزش مبتنی بر استراتژي هاي تفکر انتقادي

در این اختالف معنادار نيست.اطهري( )1385در پایان نامه

آموزش دیده بودند ،به طور معنی داري افزایش یافته است

كارشناسی ارشد خود با عنوان «رابطه رتبه آزمون

( )=/111نشان دهنده اهميت و كارایی این روش آموزشی

سراسري ورود به دانشگاه و نمرات آزمون مهارت هاي

نسبت به روش آموزشی نسبت به روش آموزش كالسيک

تفکر انتقادي دانشجویان دانشگاه هاي اصفهان و علوم

در زمينه پرورش تفکر انتقادي در دانشجویان نمی باشد.

پزشکی اصفهان» به این نتيجه رسيد كه همبستگی بين

الدجتر)2111(1در پژوهشی به بررسی عقيده و دانش

رتبه آزمون سراسري ورود به دانشگاه و نمرات آزمون

اساتيد تربيت مدرس در مورد مهارت هاي تفکر انتقادي و

مهارت هاي تفکر انتقادي در كل آزمون و در حيطه

شيوه هاي ترویج آن در مدرسان زن پنج دانشکده در

استدالل قياسی ارتباط معنی داري وجود دارد ،ولی در

عربستان سعودي پرداخت .این پژوهش به روش كمی

سایر حيطه ها چنين ارتباطی مشاهده نشد.اكبري( )1381با

بوده است و از طریق پرسشنامه نظرات آنان را درباره

عنوان بررسی ميزان تفکر انتقادي معلمان آموزش

اهميت تدریس تفکر انتقادي ،شيوه هاي مورد استفاده و

وپرورش شهرستان فریمان وعوامل موثر بر آن انجام شد

نيز دانش آنان جویا شدند ،نتایج مطالعه نشان داد كه

كه در این تحقيق دو متغير حضور معلمان در حوزه علمی

شركت كنندگان ،عقاید همسویی راجع به تفکر انتقادي و

و حضور معلمان در حوزه سياسی بر متغير وابسته یعنی

بعضاً استفاده از شيوه هاي تفکر انتقادي دارند اما از مفهوم

مربوط

به

موانع

آموزشگاهی

تفکر انتقادي با احتمال  %11معنی دار بودند،هر چقدر
1- Aldejter
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مبانی تفکر انتقادي اطمينان نداشتند .كوكر )2111(1در

انتقادي كمک كرده است.كویدامو)2111(1در تحقيقی با

پژوهشی به تاثير برنامه آزمایشی یادگيري استدالل بالينی

عنوان «تاثير نگارش در مهارت هاي تفکر انتقادي» با

و مهارت هاي تفکر انتقادي دانشجویان كار درمانی

استفاده از آزمون مهارت هاي تفکر انتقادي كاليفرنيا

پرداخت،نتایج پژوهش نشان داد كه تغييرات موجود در

مطالعه اي را اجرا كرد تا مشخص كند آیا نگارش

نمرات قبل و بعد از آزمون از لحاظ آماري معنی دار بود

(نوشتن) می تواند تاثير بارزي را به طور كلی در مهارت

كه نشان دهنده اثر مثبت برنامه آزمایشی یادگيري بود و

هاي تفکر انتقادي و در هسته شناختی این مهارت ها نظير

این كه این دست برنامه ها كه به منظور افزایش استدالل

تجزیه و تحليل ،ارزیابی و استنباط داشته باشد .وي

بالينی و مهارت هاي تفکر انتقادي انجام می شود در

دریافت كه نوشتن تاثير مشخص و بارز در تفکر انتقادي و

دانشجویان به ویژه دانشجویان مراقبت بهداشتی كه با

در

ها

جمعيت متنوعی از بيماران رو به رو هستند اهميت

دارد.لئوناردوز)2111(5پژوهشی با عنوان «راههاي توسعه

دارد.در تحقيق ویليدنا )2118( 2با موضوع «بررسی تفاوت

مهارتهاي تفکر انتقادي در مدارس برزیل» نتایج تحقيق

ميزان تفکر انتقادي معلمانی كه آموزشهاي تفکر انتقادي را

نشان داد كه عملکرد دانش آموزان در مدارسی كه برنامه

دریافت كرده بودند با معلمينی كه این آموزشها را دریافت

هاي مبتکرانه اجرا می كنند ،در مهارتهاي كلی به طور

نکرده بودند» در دو دانشکده علوم تربيتی تگزاس انجام

معنی داري بهتر از عملکرد دانش آموزان مدارس عادي

گرفته است ،تفاوت معناداري بين تفکر انتقادي معلمانی

بود .ارزیابی آزمون مهارتهاي خواندن و نوشتن تفاوت

كه آموزشهاي فوق را دریافت كرده اند با معلمانی كه این

معناداري بين دانش آموزان این مدارس نشان ندارد.

آموزشها را دریافت ننموده اند دیده شده است.

موریتی ()2111تحقيقی تحت عنوان «اثرات خاص تفکر

جرمن )2118(3در رساله دكتراي خویش به بررسی ميزان

انتقادي استادان دانشگاه بر موقعيت علمی دانشجویان

مهارت هاي تفکر انتقادي در دانشجویان كارشناسی رشته

دانشگاه استانفورد» نتایج حاصل از تجزیه و تحليل داده ها

تربيت بدنی پرداخته است ،نتایج این پژوهش هيچ گونه

نشان داد كه تفاوت ميانگين دو گروه آزمایش و كنترل در

تفاوت معنی داري بين سطح دانشگاه و نمرات تفکر

سطح  %1معنی دار بوده و تفاوت بارزي را نشان می داد و

انتقادي دانشجویان نشان نداد .نيز تفاوت معنی داري را

همچنين بين ميزان تحصيالت اساتيد و سنوات خدمت

ميان جنسيت و یا سابقه آموزش تفکر انتقادي نشان نداد،

آنها و پيشرفت تحصيلی دانشجویان رابطه معناداري دیده

آدامز)2118(1در تحقيق خود تحت عنوان مهارت هاي

می شد .وارت )2112( 1با عنوان «بررسی تقویت مهارت

تفکر انتقادي دانشجویان نتایج نشان داد تفاوت معنی

هاي تفکر انتقادي با وارد كردن یک درس به محتواي

داري در حيطه هاي استدالل استقرایی و استنباط به وجود

درس آزمایشگاه هنرهاي آشپزي دانش آموزان» .نتایج

آمده است؛ نيز دریافتند كه تجربه بالينی با مربی و.

نشان داد كه تفاوت معنی داري ميان گروه گواه و آزمایش

مواردي كه به تجربيات بالينی ایشان مربوط می شود از

وجود ندارد و نتيجه این شد كه وارد كردن یک درس

عوامل مهمی بوده است كه به پيشرفت آنان در تفکر

مختصر تفکر انتقادي به محتواي درس نمی تواند راهبرد

هسته

شناختی

این

مهارت

آموزشی مناسبی براي آموزش تفکر انتقادي باشد.در این
پژوهش سه سوال مورد بررسی قرار گرفت :

1-Koker
2-Velidna
3-Jerman
4-Adamz

1-Kovidamoo
2-Leonardooz
3-Vart
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شده اند.ابزار مورد استفاده در این پژوهش آزمون تفکر

 -1مهارتهاي تفکر انتقادي اعضاي هيات علمی دانشگاه

انتقادي كاليفرنيا فرم ب شامل  31سئوال چند گزینه اي

آزاد اسالمی استان مازندران چگونه است؟
 -2آیا مهارتهاي تفکر انتقادي اعضاي هيات علمی

با یک پاسخ صحيح در پنج حوزه مهارتهاي

دانشگاه آزاد اسالمی استان مازندران درگروههاي

شناختی(تحليل ،ارزشيابی ،استنباط ،استدالل استقرایی و

مختلف آموزشی متفاوت است؟

استدالل قياسی) بوده است.مولفه هاي آزمون تفکر انتقادي

 -3آیا مهارتهاي تفکر انتقادي اعضاي هيات علمی زن

كاليفرنيا از یک مخزن داراي دویست سوالی كه در طول

ومرد دانشگاه آزاد اسالمی استان مازندران متفاوت

بيست سال پژوهش در ارتباط با روایی آزمون تفکر

است؟

انتقادي جمع آوري شده بودند استخراج شدند،و پایایی
با روش آلفاي كرونباخ ./11بدست آمده است.در این

روش

پژوهش در بخش آمار توصيفی به بررسی ميانگين ،توزیع

این پژوهش با توجه به هدف كاربردي و ازلحاظ روش

فراوانی و درصد وجداول مربوط به آن پرداخته شد و در

توصيفی از نوع زمينه یابی می باشد.جامعه آماري این

بخش آمار استنباطی از آزمون  tو تجزیه و تحليل

پژوهش را كليه اعضاي هيات علمی دانشگاههاي آزاد

واریانس استفاده شد.

اسالمی استان مازندران را شامل می شود كه تعداد

یافته ها

آنها 1111نفر می باشد كه با استفاده ازجدول كرجسی و

سوال یک :مهارتهاي تفکر انتقادي اعضاي هيأت علمی

مورگان تعدا د 321نفربا روش نمونهگيري تصادفیخوشه

دانشگاه آزاد اسالمی استان مازندران چگونه است؟

اي از بين واحدهاي دانشگاهی استان مازندران انتخاب

جدول .2ميانگين نمره و نتایج آزمون  tتفكر انتقادی اعضای هيأت علمي در گروههای مختلف آموزشي
متغير
مهارتهاي تفکر انتقادي

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

مقدار آزمون

نمره تفکر

sig

321

23/211

1/1

1/112

31

1/111

جدول  . 1نتایج آزمون تحليل واریانس یک طرفه تفكر انتقادی اعضای هيأت علمي به تفكيک گروههای آموزشي
منبع تغييرات

مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مجموع

بين گروه ها

121/112

2

مربعات

خطا

151/21

318

311/112

مجموع

8132/21

318

22/211

f
8/118

جدول .9آزمون توکي برای معنادار بودن ميانگين ها
گروه هاي آموزشی

سطح معنا داری

انحراف معيار

اختالف ميانگين ها

1

1/51211

-3/211

فنی و مهندسی

1

1/12131

-1/2115

علوم پا یه و كشاورزي

1

1/51211

3/211

1/131

1/51321

1/15

علوم پایه و كشاورزي

1

1/12131

2/115

علوم انسانی

1/131

1/51131

1/15

فنی و مهندسی

علوم انسانی
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سطح معناداری
9/999
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جدول  :1ميانگين نمره و نتایج آزمون  Tتفكر انتقادی اعضای هيأت علمي به تفكيک جنسيت
t

t

جدول

محاسبه شده

زن

115

22.218

3.355

1.15

1.12

مرد

211

23.112

3.131

1.15

شاخص

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

جنسيت

حداكثر نمره تفکر انتقادي
31

Sig

1/111

داده هاي جدول نشان می دهد ميانگين نمره تفکر انتقادي

حداكثر نمره ( )31است .چون tمحاسوبه شوده ( )1/12در

اعضاي هيأت علمی (  )23.211از حداكثر نمره( )31پایين

سطح اطمينان % 11و سطح معنی داري  1/11از  tجودول

تر است اما از ميانگين نمره باالتر است و می تووان نتيجوه

بحرانی ( )1.15پایين تر شده است  ،بنابراین بوا اطمينوان

گرفت كه نمره تفکر انتقادي بين اعضاي هيأت علموی در

 %11می توان ادعا كردكه مهارتهاي تفکر انتقادي اعضواي

سطح قابل قبول است.ضمنا ً با توجه به داده هاي جدول ،

هيأت علمی(زن و مرد) تفاوت وجود ندارد.

چون tمحاسوبه شوده ( )1.112در سوطح اطمينوان % 11و

بحث ونتیجه گیری

سووطح معنووی داري  1/11از  tجوودول بحرانووی ()1.15

سوال یک :بررسی نتایج حاصل ازآزمون نشان می دهد

بزرگتر شده است  ،بنابراین با اطمينان  %11می توان ادعوا

چون tمحاسبه شده (  )1/112در سطح اطمينان %11و

كردكه مهارتهاي تفکر انتقوادي اعضواي هيوأت علموی در

سطح معنی داري  1/11از  tجدول بحرانی ()1/15

گروههاي مختلف آموزشی در سطح باالیی است.

بزرگتر شده است بيانگر آن است كه ميزان تفکر انتقادي

سوال دو:آیا مهارتهاي تفکر انتقادي اعضاي هيأت علمی

اعضاي هيأت علمی در دانشگاه ها در سطح باالیی قرار

دانشگاه آزاد اسالمی استان مازندران در گروههاي مختلف

دارد.نتایج این تحقيق با اكبري ( )1381كویدامو()2111

آموزشی متفاوت است؟

بولينگر و اسميت ( )2112همسویی دارد.از آنجائی كه

دادهاي جدول نشان می دهد چون  Fمحاسبه شده

تفکر انتقادي در بين اعضاي هيات علمی نقش بسزایی

( )12/121بزرگتر از () 2 /211در سطح  1/11و Fجدول

دارد و در این تحقيق وضعيت مناسبی دارد اما تاكيد می

( )2/11و سطح معناداري نيز كوچکتر از  1/11می باشد

شود توجه اي ویژه و برنامه ریزي و سرمایه گذاري

درنتيجه فرضيه صفر رد می شود .بنابراین تفکر انتقادي

بيشتر انجام شود.

اعضاي هيات علمی در گروه هاي مختلف آموزشی (علوم

سوال دو:بررسی نتایج حاصل از آزمون نشان می دهد كه

انسانی ،فنی و مهندسی و علوم پایه و كشاورزي) متفاوت

مهارتهاي تفکر انتقادي اعضاي هيأت علمی در گروههاي

است.

مختلف متفاوت است.نتایج این تحقيق با اكبري()1381و

نتایج آزمون تعقيبی توكی نشان می دهد :تفکر انتقادي

قاسمی ()1381همسویی دارد.لذا آموزش تفکر انتقادي در

اعضاي هيات علمی در گروه هاي مختلف آموزشی علوم

تمامی گروههاي مختلف بر حسب نياز و رشته هاي

انسانی با فنی و مهندسی و علوم پایه و كشاورزي متفاوت

مختلف امري ضروري است.

است.

سوال سه:بررسی نتایج آزمون نشان می دهد چون T

سوال سه :آیا مهارتهاي تفکر انتقادي اعضاي هيأت

محاسبه شده ()1/12در سطح اطمينان %11و سطح معنی

علمی(زن ومرد) دانشگاه آزاد اسالمی استان مازندران

داري %11از  tجدول بحرانی ()1/15كوچکتر شده

متفاوت است؟

است.بيانگر آن است كه ميزان تفکر انتقادي اعضاي هيأت

داده هاي جدول نشان می دهود كوه ميوانگين نموره تفکور

علمی زن و مرد در دانشگاه آزاد اسالمی تفاوت وجود

انتقووادي اعضوواي هيووأت علمووی (زن و مرد)پووایين توور از

ندارد.نتایج این تحقيق با قاسمی( )1381و غفاري ()1381
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Abstract
The purpose of this study was to investigate critical thinking skills of faculty members of Islamic Azad
University, Mazandaran province. Methods This study is a description of the type of survey, population research
faculty members of Islamic Azad Universities in the province is Number 1750 people.A sample table of Morgan
320 farmers were selected randomly. Demographic questionnaire, 34 questions about the reliability of critical
thinking Kaliforniya in stages by Islami (0/77) Bigdeli (0/73) Asgari (0/68) and in this study, Cronbach's alpha
(0/79) were obtained.Descriptive and inferential statistical methods in two parts (T Analysis of Variance) was
conducted.The result showed that the critical faculty is the acceptable level of critical thinking skills among
different educational groups and no significant differences between male and female faculty members there.
Keywords: critical thinking skills, faculty, university
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