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چکیده
پژوهش حا ضر با هدف برر سی مقای سه ای گرایش به تفکر انتقادی و خودکارآمدی تح صیلی دان شجویان دان شگاه
فرهنگیان خرمآباد انجام گرفت .این پژوهش به لحاظ هدف ،در زمره پژوهش های کاربردی و به لحاظ روش گردآوری
داده ها ،از نوع پژوهشهای کمی و مبتنی بر رویکرد علی  -مقایسه ای است .جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر
و پسر دانشگاه فرهنگیان خرمآباد (  149نفر) بود .حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان  274نفر تعیین و به
روش نمونهگیری طبقهای انتخاب شدددند .برای گردآوری دادهها از پرسددشددنامه خودکارآمدی تحصددیلی اون و فرامن
( )9199و پرسددشددنامه تفکر انتقادی ریکتس ( )2119اسددتفاده شددد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون کلموگروف –
اسمیرنوف ،آزمون  tگروههای مسقل ،تحلیل واریانس چند متغیره و تحلیل واریانس تک متغیره با استفاده از نرمافزار ()SPSS
استفاده شد .نتایج نشان داد میانگین نمرات گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان پسر از دانشجویان دختر بیشتر است و از بین
مؤلفههای گرایش به تفکر انتقادی ،تنها میانگین نمرات خالقیت دانشجویان پسر از میانگین نمرات دانشجویان دختر بیشتر
بوده اسدددت اما در دو مؤلفهی دیگر ،تفاوت ،معنادار نبوده اسدددت .همچنین میانگین نمرات خودکارآمدی تحصدددیلی
دانشجویان دختر از میانگین نمرات دانشجویان پسر بیشتر بود .بنابراین افزایش سطح گرایش به تفکر نقاد و خودکارآمدی
تحصیلی دانشجویان را بایستی در تدوین برنامههای آموزشی دانشگاه مورد توجه قرار داد.
کلید واژه ها :گرایش به تفکرانتقادی،خودکارآمدی تحصیلی ،دانشجویان ،دانشگاه فرهنگیان.

 .1استادیار گروه علو تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایرانmghobadiyan@yahoo.com ،
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فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
مقدمه
یکی از تازه ترین رویکردها در تدریس و یادگیری ،توجده بده فرایندد تفکدر در تددریس و یادگیری است .در واقﻊ ،کسﺐ
مهارتهای تفکر یکی ازمهمترین نیازهدای عصدر ارتباطداتاسدت و تفکر انتقادی می تواند این امر را میسدر سازد تا فرد بتواند
حقیقت را در میان بهم ریختگی حوادث و اطالعات جستجو کندد و بده هدفش که همانا رسیدن به درك کامل است دست یابد
(ملکی آوارسین،سیدکالن،عیاری وکریمیان پور .)911:9914 ،در عصر فناوری اطالعات صرف داشتن اطالعات نمیتواند
مفید و کارساز باشد ،بلکه تجزیه و تحلیل ونحوة کاربرد این اطالعات حائز اهمیت است .ازاین رو الزم است تعلیم و تربیت
در دوره معاصر بیش از گذشته ،کانون توجه خود را به جای محتوا ،بر فرایند و مهارتهای تفکر انتقادی معطوف کند؛ بندابراین
هدف اصلی تعلیم و تربیت در دانشدگاهها بایسدتی تربیدت انسدانهای متفدکر و خالق باشدد (عسگری ،مشاك ،ضمیری ،عباس
زاده.)26:9912 ،
تفکر و مهارت درست اندیشیدن از جمله مسائل مهمی است که از دیرباز ذهن اندیشمندان مختلفی را به خود مشغول کرده
است و اکنون پرورش مهارتهای مختلف تفکر یکی از اساسیترین اهداف نظام تعلیم و تربیت است .تفکر انواع متفاوتی دارد
که یکی از مهمترین شیوههای آن تفکر انتقادی است(پیترز.)2191 ،9
بررسی ادبیات پژوهشی در زمینه تفکر انتقادی نشان میدهد که در مورد مفهوم تفکر انتقادی توافق کمی وجود دارد؛
مایر2تفکر انتقادی را شناسایی استداللهای غلط ،عدم هیجان عاطفی در مواجه با مسئله میداند .عامل کلیدی در تفکر انتقادی
طرح سئواالت مسئله ،نقد و بررسی راه حلها و یافتن جایگزین هاست(فرزین،برزگربفرویی وزارع  .)919:9917،برخی
دیگرمعتقدند که تفکدرانتقدادی بده وسدیله مهدارتهدای خاصدی مثدل توانایی ارزیابی دالیل به صورت معقول و سنجش دالیل
موجود ،ایجادمیگدردد(ماسون .)9:2119،9تفکر انتقادی شامل مهارتهای تفسیر کردن ،تجزیه و تحلیل کردن ،ارزیابی کردن،
توضیح و تشریح ،خود تنظیمی و استنباط میباشد(فشیون .)2:2191، 4آشکار است که گرایش و تمایل کافی در جهت توسعه
و بکارگیری این مهارتها امری ضروری بوده و تفکر انتقادی بدون تمایل و گرایش به آن صورت نخواهد پذیرفت(پاك
مهر ،میردورقی ،غنایی چمن آباد و کرمی  .)92:9912،فشیون معتقد است تفکر انتقادی نیازمند شماری از تمایالت وگرایشات
بوده(اس )2114،2و یک متفکر انتقادی نباید صرفا در پی افزایش مهارتهای تفکر خود باشد ،بلکه باید به طور مداوم،
گرایشات و تمایالت خود را در این زمینه موردبررسی قرار دهد(بیلینگز و هالستد .)2112،6به بیانی دیگر ،تفکر انتقادی شامل
دو بعدمهارت وگرایش می باشد .در بعد مهارتی ،فرایندهای شناختی و در بعد گر ایش ،نگرش وانگیزه درونی فرد در
برخورد با مسائل و تفکر درباره آن مطرح می گردد
و بی شک ،بدون تمایل نسبت به آن ،تفکری صورت نخواهد پذیرفت (پروفتو .)271:2119 ،7با این وجود ،بررسیها
نشان میدهد که مطالعات پیشین اغلﺐ بر جنبههای مهارتی تفکر انتقادی تأکید داشته و متأسفانه بعدگرایشی تفکر انتقادی
مغفول مانده است(پاك مهر و دهقانی .)9991،فشیون ()2191گرایش به تفکر انتقادی را در بردارنده هفت حیطه زیر میداند
:جستجویحقیقت ،گشوده ذهنی ،بینش تحلیلی ،سازمان یافتگی ،اعتماد به نفس ،بلوغ شناختی و کنجکاوی .درهمین راستا
ریکتس )2119(9اذعان می دارد گرایش به تفکر انتقادی براساس یک انگیزه درونی شکل می گیرد و مؤلفه ها ی گرایش به تفکر
انتقادی را شامل خالقیت(تمایل دانش آموزان در کنجکاویهای هوشمندانه و خالقانه برای کشف واقعیت های جدید)  ،بلوغ
شناختی(اینکه فرد تا چه اندازه بر پیچیدگی های مسائل واقعی ،واقف بوده و باتوجه به شناختی که نسبت به دانش خود و
دیگران دارد ،تا چه میزان قادر به پذیرش دیدگاه دیگران بوده وانتقاد پذیری دارد) و درگیری ذهنی (آمادگی فرد برای
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استدالل و پیش بینی موقعیتهایی که نیازمند استدالل بوده و اطمینانی که نسبت به توانایی خود در زمینه استدالل کردن دارد)
میداند(پاك مهر ،میردورقی ،غنایی چمن آباد و کرمی  .)92:9912،دراین پژوهش از نظریه ریکتس استفاده شده است.
باتوجه به اینکه نگارنده درکالسهای مختلف دانشجویان دختروپسرتدریس میکندوباحساسیت های جنسیتی در تالش
برای کسﺐ نمره دانشجویان مواجه شده است؛ این مهم باعث شدکه متغیرخودکارامدی تحصیلی مورد توجه ومطالعه قرارگیرد.
خود کارامدی یکی از جنبههای نظریه شناختی – اجتماعی است .بندورا خودکارآمدی را یکی از فرایندهای شناختی میداند
که از طریق آن بسیاری از رفتارهای اجتماعی خود و بسیاری از خصوصیات شخصی را گسترش میدهیم .باورهای خودکارآمدی
بر انتخاب تکلیف ،تالش ،استقامت ،امتناع و پیشرفت افراد تاثیر میگذارد(ارتینو .)71:2192، 9به طورکلی انطباق و سازگاری
با فرصتها و چالشهای تحصیلی همواره مورد توجه پژوهشگران تعلیم وتربیت بوده است .در دیدگاههای مختلف مجموعه
تواناییها و استعدادهای درونی که در نحوه این سازگاری دخالت دارند مورد توجه قرارگرفته است .از جمله این تواناییها
و استعدادها که موجﺐ سازگاری افراد در برابر تهدیدها ،موانﻊ ،سختیها وفشارها در حیطه تحصیلی میشود خودکارآمدی
تحصیلی میباشد(میرشرف الدین وحسینی  .)29:9916،البته خودکارآمدی در عرصههای مختلف مانندشغلی ،روابط خانوادگی
و ..وجود دارد و میتواند بر رفتار افراد در آن حوزهها اثر بگذارد(رایت ،پرون ،بو وایت .)92:2194، 2خودکارآمدی تحصیلی
باور دانش آموزان درباره تواناییهای خود برای فهمیدن یا انجام دادن تکالیف درس و رسیدن به اهداف در یک زمینه تحصیلی
مشخص است .این باورها موجﺐ تأ ثیرگذاری بر شیوه تفکر ،احساس ،انگیزش یا رفتار فرد نیز میگردند .احسیاس قوی
خودکارآمدی موجﺐ بهبود دیدگاههای مثبت فردی و مشارکت بهتر فرد در انجام فعالیتها ،تنظیم اهداف و تعهدکاری میگردد.
امروزه بیشتر معلمان ،خانوادهها و اجتماع به جای آنکه نگرش دانشآموزان را به سمت اعتماد به نفس ،موفقیت ،عزت نفس ،میل
به پیشرفت و  ...سوق دهند گاهی ناخواسته و نادانسته به ابزاری برای سرکوب عالقه و اعتماد دانش آموزان تبدیل میگردند که
الزم است در این باره با ارائه آگاهیهای الزم روحیه خودباوری تقویت گردد(یارمحمدزاده وفیض الهی.)929:9912،
گالیون ،بلوندین ،یاو ،نالس و ویلیامز ،)2192(9معتقدند دانشآموزانی که دارای خودکارآمدی تحصیلی باال هستند
اطمینان بهخود را به شیوههای مختلفی پرورش میدهند و آنهایی که به مهارتهایشان اطمینان بیشتری دارند ،بیشتر
درفعالیتهای تحصیلی مشارکت میکنند .دانش آموزانی که باورهای خودکارآمدی تحصیلی قوی را پرورش میدهند
توانایی بهتری در مدیریت یادگیری خود دارند و در مقابل فشارهای اجتماعی که باعث تحلیل موفقیتهای آنان میشود،
ایستادگی میکنند(صادقی ومظاهری  .)69:9914،اون و فرامن( )9199خودکارآمدی تحصیلی را به چهار مؤلفه تقسیمبندی
نموده اند :میزان اعتماد دانشجو در ارتباط با یادداشت برداشتن ،سوال پرسیدن ،توجه در کالس ،استفاده از کامپیوتر .دراین
پژوهش از نظریه اون وفرامن استفاده شده است.
مطالعات نشان داده که بین94تا99درصد از تغییرپذیری نمره های پیشرفت تحصیلی از طریق باورهای خودکارامدی تحصیلی
تبیین میشوند .زیمرمن و مارتینز پونس بر این باورند که شواهد تجربی نشان میدهد که میان خودکارآمدی و عملکرد تحصییلی
رابطه وجود دارد .تاکمن و سکتن معتقدند دانشآموزان دارای خودکارآمدی باال در انجام تکالیف مدرسه و آزمونهای مربوط
به نوشتن ،نمرات باالی داشتهاند (یارمحمدزاده وفیض الهی .)961:9912،همچنین طبق یافته های پژوهشی چنگ و چیو()2191
دانشجویان که دارای خودکارآمدی بیشتری هستند ،اهداف سطح باالتری را برای خود تنظیم میکنند که نهایتاً بر موفقیت
ایشان منتهی می شود(مکرمی  ،رضایی  ،سیری و اسماعیلی .)924:9916 ،
پژوهشهای متعددی در زمینه تفکرانتقادی وخودکارامدی تحصیلی صورت گرفته است ونتایج متفاوتی ازاین پژوهشها
بدست امده است  .ال حسن و مدام ( )2117در بخشی از پژوهش خود نشان دادند که بین دانشجویان دختر و پسر در سطوح
مختلف از نظر تفکر انتقادی تفاوت معنی داری وجود ندارد .سید آسیابان( )9911در پژوهشی نشان داد که بین دانشجویان پسر و
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دانشجویان دختر از لحاظ تفکرانتقادی تفاوت وجود دارد .به عبارتی با توجه به میانگین دو گروه ،دانشجویان دختر نسبت به
دانشجویان پسراز تفکرانتقادی بیشتری برخوردارند .پژوهش اطهری ،شریف ،نعمت بخش و بابامحمدی ( )9999نشان داد که بین
دانشجویان دختر و پسر در نمره کل تفکر انتقادی و در حیطه های زیر مجموعه آن تفاوت معنی داری مشاهده نشد .جاویدی
کالته جعفر ابادی وعبدلی ()9999در پژوهشخود نشان دادند که بین میزان تفکر انتقادی دانشجویان دختر وپسر تفاوت معناداری
مشاهده نشده است .رضائیان  ،باختر  ،زارع بیدکی و افشار منش ( )9919در پژوهشی باعنوان مقایسه مهارت تفکر انتقادی در
دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در مقاطﻊ مختلف تحصیلی نشان دادند که میزان تفکر انتقادی ،در تمامی
مؤلفه های آن ،در پسران بیشتر از دختران است .یزدانی کاشانی ( )9999در پژوهش خود باعنوان بررسی مقایسه ای ابعاد تفکر
انتقادی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان رشتههای هنری و غیرهنری شهر کاشان نشان داد که دانشجویان دختر در مقایسه
دانشجویان پسر نمرههای باالتری در مورد تفکر انتقادی و خودکارآمدی تحصیلی به دست آورده اند .تقوی الریجانی ،مردانی
حموله  ،رضائی ،قدیریان ورشیدی ( )9919در پژوهش خود با عنوان رابطه قاطعیت و تفکر انتقادی در دانشجویان پرستاری ندشان
داد نمدره تفکدر انتقادی دانشجویان پسر در مقایسه با داندشجویان دختر بهتر بوده است .جابریفر ( )9912در پژوهش خود باعنوان
مقایسه تفکر انتقادی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان علوم پایه دانشگاه سیرجان به این نتیجه دست یافته است که دختران
در مقایسه با پسران از تفکر انتقادی (خالقیت ،بالندگی ،تعهد) و خودکارآمدی تحصیلی (یادداشت برداشتن در کالس ،سوال
پرسیدن ،توجه به کالس و استفاده از کامپیوتر) باالتر برخوردار هستند .چان )2117(9با انجام پژوهشی با عنوان مقایسه بین
خودکارآمدی تحصیلی و مؤلفههای تفکر انتقادی در میان دانشجویان معلم زن و مرد چینی به این نتیجه دست یافت که میان
تواناییهای سه بعدی تفکرانتقادی) خالقیت ،بالندگی ،تعهد) و خودکارآمدی تحصیلی رابطه معنیداری وجود دارد و دختران
در مقایسه با پسران در ابعاد تفکر انتقادی وخودکارآمدی تحصیلی ازسطح باالتری برخوردار هستند.
آموزش عالی به عنوان یکی از مهمترین مراحل آموزش نقشدی بسیار حیاتی در جهت دادن به آینده یک کشور دارد .در
کنار این رسالت مهم ﻇهور فنداور یهای دیجیتدالی و نفدوذ آن در سطوح مختلدف آموزش چدالش جدیدی را بدرای
موسسات آموزش عالی در زمینهی باز تعریف کارکردهای خدود از جملده آموزش و پژوهش ایجاد کرده است .در حقیقت
دانشدجویان بدرای ایفای نقش مؤثر در سطوح مختلف جامعه باید از آموزشهایی پیشرو ومتناسﺐ باتغییر و تحوالت عصدر
اطالعات برخوردار باشند تا صالحیتهددای الزم را بددرای رویددارویی مناسﺐ بددا پدیدههای پیرامون و اتخاذ بهترین و
مناسﺐترین تصمیمات داشدته باشند .جریان داشتنِ تفکر انتقادی در کالسهای درس نقطهای کانونی در عرصهی یاددهی-
یادگیری است .تفکر انتقادی از جمله فاکتورهای اثرگذار بر قدرت تفکر انسان اسدت و نقدش مهمدی در بدسدت آوردن ،ارزیابی
و استفاده مؤثر از اطالعات دارد (ضرابیان،زندی وعزیزی .)97:9914،دربین موسسات آموزش عالی ،دانشگاه فرهنگیان یکی از
نهادهای مهم اجتماعی است که در پیشرفت اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی جامعه بیشترین نقش را داراست؛ اکثر
اندیشمندان و صاحبنظران آن را زیر بنای رشد و توسعه میدانند .پیشرفت و ترقی جوامﻊ انسانی در گروِتامین نیروی انسانی ماهر
و متخصص جهت اداره مطلوب بخشهای مختلف بوده و جوامعی که در این خصوص تالش بیشتری داشتهاند ،نتایج موفقیت-
آمیزی را در حرکتِ پرشتاب توسعه اقتصادی و اجتماعی کسﺐ نمودهاند .نقش دانشگاه فرهنگیان ،فقط تعلیم دروس ،انتقال
میراث فرهنگی نسلهای گذشته به نسل جدید و پرورش قوای ذهنی دانشجویان نیست؛ بلکه فراتر از آنها ،رشد و پرورش
دانشجویان در ابعاد ذهنی ،خودکارآمدی ،عاطفی ،اجتماعی و اخالقی از اهداف اصلی این دانشگاه محسوب میشود (اساسنامه
دانشگاه فرهنگیان ،مصوب ( .)9911درقرن بیست و یکم ودر عصر اطالعات و ارتباطات ،جهانِ ما درحال تغییر وتکامل است.
تکنولوژیهای دیجیتالی ،اینترنت ،کامپیوترهای شخصی ،تلفنهای هوشدمندعامل اصلی این تغییر و تحوالت هستند .در چنین
عصری کده اطالعات عاملِ اصلی در پدیدههای اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی است ،بنابراین نظام آموزش عالی باید
بتواند دانشآموختگانی را تربیت کند که دارای تفکر انتقادی باشند .در حقیقت برای ایفای نقشی اثربخش در جامعه داشتن قدرت
تحلیل و انطباق با تغییر و تحوالت زندگی اجتمداعی ضدرورتی انکارناپذیراست (ضرابیان،زندی وعزیزی .)49:9914،ازطرفی
.chan

1

___________________________________________________________ مقایسه گرایش به تفکر انتقادی وخودکارآمدی تحصیلی ...

رشدد و پرورش مهارت های فکری ،به ویژه مهارتهای تفکر انتقادی یادگیرندگان همیشه در نظام های آموزشی موضوع پیچیده
ای بوده است ،اما امروزه حالت بحرانی به خود گرفته است .زیرا ،طبق برونداد اطالعات جامعه از توانایی سالهای اخیر،
متخصصان امدور تربیتدی بده شدت از ناتوانی یادگیرندگان در امر تفکر انتقادی ابراز نگرانی کرده اند(ملکی
آوارسین،سیدکالن،عیاری وکریمیان پور .)919:9914،باتوجه به نتایج متفاوت از مقایسه متغییرهای مورد مطالعه محقق قصد دارد
مشخص نماید که "آیا بین گرایش به تفکر انتقادی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فرهنگیان خرم اباد
تفاوت معناداری وجود دارد؟دراین راستا فرضیههای زیرمطرح میشوند:
بین خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فرهنگیان خرم اباد تفاوت معناداری وجود دارد.
بین گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فرهنگیان خرم اباد تفاوت معناداری وجود دارد.
بین مولفههای گرایش به تفکر انتقادی(خالقیت ،بالندگی و تعهد) دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فرهنگیان خرم اباد تفاوت
معناداری وجود دارد .
-1

روش اجرای پژوهش

پژوهش حاضر با عنایت به ماهیت آن که به مقایسه گرایش به تفکر انتقادی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دختر و
پسر دانشگاه فرهنگیان خرم اباد میپردازد ؛ به لحاظ هدف ،در زمره پژوهشهای کاربردی و به لحاظ روش گردآوری دادهها،
از نوع پژوهشهای کمی و مبتنی بر رویکرد علی مقایسه ای است .جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
خرمآباد درسال تحصیلی  16-17است .تعداد آنها برابرآمار اخذ شده از دانشگاه 149نفربوده که از این تعداد  277نفر دانشجویان
پسر و 979نفر دانشجویان دختر است .برای تعیین حجم نمونه آماری از جدول کرجسی و مورگان استفاده شد .حجم نمونه
آماری برابر با  274نفر ( 917دختر و  967پسر) به روش نمونهگیری طبقهای انتخاب شد.
ابزار جمعآوری داده های پژوهش
الف – پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی ): (CASESپرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان در سال  9199توسط
اون و فرامن به منظور اندازه گیری خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان تهیه شده است .اون و فرامن در ساخت این پرسشنامه از
نظرات  7کارشناس آموزشی استفاده کردند .این آزمون دارای  99گویه است و از خیلی کم تا خیلی زیاد است که بر اساس
مقیاس  2درجه ای لیکرت نمره گذاری میشود و میزان فعالیت دانشجو در ارتباط با یادداشت برداشتن ،سؤال پرسیدن ،توجه در
کالس ،استفاده از کامپیوتر و غیره را میسنجد .به دلیل این که عبارت  29مربوط به آزمایشگاه میشود و همه رشته ها درس
آزمایشگاهی ندارند ،در نسخه فارسی این سؤال حذف شده است ،بر این اساس تعداد عبارات به  92گویه تقلیل یافته است
(اصغری ،سعادت ،عاطفی کرجوندانی و جانعلی زاده گوگنه .)9919 ،اون و فرانمن ( )9199برای بررسی پایایی پرسشنامه مزبور
آن را روی  99دانشجو اجرا کردند و پایایی این مقیاس را با انجام روش بازآزمایی به فاصله  9هفته  1/11به دست آوردند .در
نمونه ایرانی همسانی درونی برای کل آزمون  ./19به دست آمده و برای دانشجویان دختر  ./19و برای دانشجویان پسر آلفا
کرونباخ  1/11نشان میدهد .این ابزار از همسانی درونی خوبی برخوردار است .اعتبار این پرسشنامه با استفاده از تحلیل عامل
اکتشافی و تحلیل عامل تأییدی بررسی و تأیید شده است (جمالی ،نوروزی و طهماسبی .)9912 ،همچنین همسانی درونی کل
این آزمون در پژوهش اصغری و همکاران ( )9919در یک مطالعه آزمایشی بر روی  92نفر از دانشجویان با آلفای کرونباخ 1/19
و بر روی  949نفر از دانشجویان دانشگاه خوارزمی با آلفای کرونباخ  1/19تأیید شده است .فوالدوند و همکاران ( )9911همسانی
درونی پرسشنامه را 1/19گزارش کرده اند .دراین پژوهش برای اندازهگیری پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ 9استفاده
شده است و مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده  1/94است.
1- Cornbrash’s Alpha

فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
ب -آزمون تفکر انتقادی ریتکس :آزمون تفکر انتقادی توسط ریتکس درسال  2119ساخته شده است .این مقیاس دارای
 99گویه و شامل  9زیر مقیاس است .قسمت اول شامل  99گویه برای سنجش مقیاس خالقیت(گویههای 9تا ،)99قسمت دوم
شامل  1گویه در خصوص مقیاس بالندگی (گویههای  92تا)21و قسمت سوم شامل 99گویه برای مقیاس تعهد(گویههای 29
تا )99است ؛که آزمودنی براساس مقیاس  2گزینه ای( = 9کامال مخالف = 2 ،مخالف = 9 ،نامشخص = 4 ،موافق = 2 ،کامال
موافق) به آن پاسخ می گوید .بیابانگرد( )9997برای بدست آوردن روایی در تحقیق خود ضرایﺐ همبستگی بین نمرههای
آزمودنی ها را در دو نوبت یعنی آزمون و آزمون مجدد برای کل آزمودنی ها ،آزمودنی های دختر وآزمودنی های پسر به
ترتیﺐ()r=1/99(،)r=1/77و( )r=1/67گزارش داده کهاز روایی خوبی برخورداراست.پایایی این پرسشنامه توسط ایزدی فرد و
سپاسی آشتیانی()9991به وسیله ضریﺐ آلفای کرونباخ برای کل نمونه  0 /14و برای آزمودنیهای دختر  1/12و برای آزمودنی
های پسر 1/12گزارش شده است .دراین پژوهش برای اندازهگیری پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است
و مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده  1/77است.
یافتههای پژوهش
در این بخش برای تجزیه و تحلیل دادههای آماری و بررسددی فرضددیههای پژوهش با بهرهگیری از نرمافزار آماری ،SPSS
شاخصهای تو صیفی متغیرها (فراوانی ،میانگین ،انحراف ا ستاندارد)ارائه گردید با ا ستفاده از آزمون کلموگروف -ا سمیرنف
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توزیﻊ متغیرهای مورد مطالعه مشدددخص گردید و با اسدددتفاده از از آزمون لوین(2آزمون برابری واریانس ها) همگنی واریانسها
تعیین مورد بررسددی قرار گرفت .با توجه به فاصددلهای بودن مقیاس دادهها ،نرمال بودن توزیﻊ متغیرها و همگنی واریانسها برای
تجز یه و تحل یل فرضددد یه های پژوهش از آزمون  tگروه های مسددد قل( 9آزمون برابری م یانگین ها) و تحل یل وار یانس چ ند
متغیره( ( 4)MANOVAاثر پیالیی ، 2ویلکز المبدددا ، 6اثر هتلینددگ 7و بزرگترین ریشدددده روی ) 9و تحلیددل واریددانس تددک
متغیره( )ANOVAاستفاده شد.
چدول .9میانگین و انحراف معیار آزمودنیها بر حسﺐ متغیرهای مورد مطالعه
پسر

جنسیت
متغیرها

دختر

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

خودکارآمدی تحصیلی

9/19

1/49

9/97

1/92

تفکر انتقادی

2/91

1/49

2/71

1/99

خالقیت

2/91

1/92

2/62

1/42

بالندگی

2/42

1/42

2/44

1/44

تعهد

9/14

1/22

9/11

1/49

همانطوری که نتایج جدول  9نشدددان میدهد ،میانگین و انحراف معیار خودکارآمدی تحصدددیلی آزمودنیهای پسدددر 9/19و
 1/49و آزمودنی های دختر  9/97و  1/92می باشدددد .میانگین و انحراف معیار تفکر انتقادی آزمودنی های پسدددر 2/91و  1/49و
آزمودنی های دختر  2/71و  1/99اسدددت .در بین مولفه های تفکر انتقادی تع هد در هر دو گروه بیشدددترین میانگین را به خود
اختصاص داده است.

1

-Kolmogorov-Smirnov
- Leven
3 -independent samples t test
4-MANOVA
5- Pillai's trace
6 - Wilks' lambda
7- Hotelling's trace
8 - Roy's largest root
2
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برای انتخاب آزمونهای آماری منا سﺐ ،با ا ستفاده از آزمون کلموگروف-ا سمیرنف ،نرمال بودن یا غیر نرمال بودن توزیﻊ
متغیرهای مورد مطالعه تعیین گردید که نتایج آن در قالﺐ جدول  2نشان داده شده است.
جدول .2نتایج آزمون کلموگروف -اسمیرنف جهت تعیین نرمال بودن توزیﻊ متغیرهای مورد مطالعه
آماره

سطح معنیداری

()Z

()P

خودکارآمدی تحصیلی

1/162

1/917

تفکر انتقادی

1/149

1/211

خالقیت

1/999

1/127

بالندگی

1/912

1/167

تعهد

1/926

1/129

متغیرها

همانطوری که نتایج جدول  2نشددان میدهد ،مقادیر به دسددت آمده برای آمارههای zمحاسددبه شددده همگی در سددطح آلفای
 ،α=1/12معنیدار نیستند( ،)P<1/12بنابراین چنین استنباط میشود که متغیرهای مورد مطالعه از توزیﻊ نرمال برخوردارند.
از آنجایی که یکی از مفروضددده های آزمون های پارامتریک همگنی واریانس های نمرات در بین گروه های مورد م طالعه
است ،لذا برای بررسی این مفروضه از آزمون لوین استفاده شده که نتایج آن در قالﺐ جدول  9نشان داده شده است.

جدول .9نتایج آزمون لوین مربوط به بررسی همگنی واریانسها
درجه آزادی

درجه آزادی

سطح

بین گروهی

درون گروهی

معنی داری

9

272

1/164

9

272

1/429

خالقیت

9/627

9

272

1/196

بالندگی

1/961

9

272

1/699

تعهد

1/227

9

272

1/694

متغیرها
تحصیلی خودکارآمدی
انتقادی تفکر

آمارهF
2/991
1/222

همانطوری که نتایج جدول  9نشددان میدهد ،مقادیر به دسددت آمده برای آمارههای Fآزمون لوین محاسددبه شددده در سددطح
آلفای  ،α=1/12معنیدار نیستند( ،)P<1/12لذا فرض همگنی واریانسها برقرار است.
با توجه به برقراری مفروضددههای نرمالیته و همگنی واریانسها برای آزمون فرضددیههای اول و سددوم پژوهش از آزمونهای
پارامتریک  tگروههای مسددتقل و برای آزمون فرضددیه دوم پژوهش از تحلیل واریانس چند متغیره و تک متغیره اسددتفاده شددده
است.
فرضیه اول :بین گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فرهنگیان شهر خرمآباد تفاوت وجود دارد.

فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
جدول  .4مقایسه تفکر انتقادی تحصیلی دانشجویان دختر و پسر
تعداد

جنسیت

انحراف

میانگین

آمارهt

معیار

پسر

967

2/91

1/49

دختر

917

2/71

1/99

درجه ازادی

2/197

سطح معناداری

1/142

272

همانطوری که نتایج جدول  4نشددان میدهد ،مقدار به دسددت آمده برای آماره  )2/197( tدر سددطح خطای  α=1/12معنی
داری است ( ،)P=1/142لذا چنین استنباط می شود که با اطمینان  12درصد ،میانگین نمرات گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان
پسر ( )2/91از میانگین نمرات دانشجویان دختر( )2/71بیشتر است( )t=2/197 ،P>1/12لذا فرضیه اول مورد تایید قرار میگیرد.
فرضیه دوم :بین مولفههای گرایش به تفکر انتقادی(خالقیت ،بالندگی و تعهد) در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فرهنگیان
شهر خرمآباد تفاوت وجود دارد.
جدول  .2آزمون تحلیل واریانس چند متغیره مربوط به مقایسه مولفههای گرایش به تفکر انتقادی(خالقیت ،بالندگی و تعهد) در
دانشجویان دختر و پسر
منبﻊ

آزمون

تغییرات

مقدار

درجه آزادی

F

مفروض

درجه آزادی
خطا

سطح معنی-
داری

اثر پیالیی

1/994

6/112

2

269

1/119

المبدای ویلکز

1/996

6/112

2

269

1/119

اثر هتلینگ

1/921

6/112

2

269

1/119

1/921

6/112

2

269

1/119

جنسیت

بزرگترین ریشه
روی

همانطوری که نتایج جدول  2نشددان میدهد ،مقادیر به دسددت آمده برای سددطح معنیداری آزمونهای بعمل آمده ،همگی
کمتر از  1/19هسدددت ند ()P=1/119؛ لذا چنین اسدددتن باط میشدددود که حدا قل در یک مورد از مول فه های گرایش به تفکر
انتقادی(خالقیت ،بالندگی و تعهد) در دان شجویان دختر و پ سر تفاوت معنیدار وجود دارد .بنابراین برای برر سی بی شتر از تحلیل
واریانس تک متغیره استفاده شده که نتایج آن در قالﺐ جدول  7نشان داده شده است.
جدول  .6آزمون تحلیل واریانس تک متغیره مربوط به مقایسه مولفههای گرایش به تفکر انتقادی(خالقیت ،بالندگی و تعهد) در
دانشجویان دختر و پسر
منبﻊ
تغییرات

جنسیت

متغیرها

درجه

مجموع

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

آماره F

سطح
معناداری

مجذور اتا

خالقیت

9/477

9

9/477

91/294

1/112

1/196

بالندگی

1/114

9

1/114

1/191

1/919

1/111

تعهد

1/172

9

1/172

1/262

1/617

1/119

همانطوری که نتایج جدول  6ن شان میدهد ،بر ا ساس مقادیر به د ست آمده برای سطوح معنیداری ،تنها در مولفه خالقیت
بین دان شجویان دختر و پ سر تفاوت معنادار وجود دارد ( )P=1/112و در دو مولفهی دیگر تفاوت معنادار نی ست( .)P<1/12بر
این ا ساس و با توجه به میانگینهای محا سبه شده(جدول ،)9میانگین نمرات خالقیت دان شجویان پ سر ( )2/91از میانگین نمرات
دانشجویان دختر( )2/62بیشتر است(.)P>1/12
فرضیه سوم  :بین خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فرهنگیان شهر خرمآباد تفاوت وجود دارد.
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جدول  .7مقایسه خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دختر و پسر
تعداد

جنسیت

میانگین

انحراف
معیار

پسر

967

9/19

1/49

دختر

917

9/97

1/92

آماره t

2/716

درجه آزادی

272

سطح معناداری

1/116

همانطوری که نتایج جدول  7نشددان میدهد ،مقدار به دسددت آمده برای آماره  )2/716( tدر سددطح خطای  α=1/19معنی
داری اسددت ( ،)P=1/116لذا چنین اسددتنباط میشددود که با اطمینان باالی  11درصددد ،میانگین نمرات خودکارآمدی تحصددیلی
دانشجویان دختر ( )9/97از میانگین نمرات دانشجویان پسر( )9/19بیشتر است( )t=2/716 ،P>1/19لذا فرضیه سوم مورد تایید
قرار میگیرد.

بحث ونتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف مقایسه گرایش به تفکر انتقادی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان خرمآباد
انجام شده است .نتایج این پژوهش درحوزه متغیر گرایش به تفکرِ انتقادی یا پژوهشهای آلِحسن و مدام ( ،)2117سیدآسیابان
( ،)9911اطهری وهمکاران( ،)9999یزدانیکاشانی( ،)9999جاویدیکالتهجعفرآبادی وعبدلی( ،)9999جابریفرد(، )9912
والش( ، )2111چان ( ،)2117ناهمسو و با پژوهشهای رضاییان وهمکاران( ،)9919تقوی الریجانی( ،)9919همسو می باشد.
همچنین در حوزه متغیرِخود کارامدیِ تحصیلی نتایج این پژوهش با پژوهشهای یزدانیکاشانی ( ،)9999جابری فرد(،)9912
چان ( )2117همسو می باشد .درتبینِ همسویی یا ناهمسوییِ نتایج متفاوت این پژوهش با سایر پژوهشها میتوان احتمال داد
چون دانشجویان رشتههای مختلف در این پژوهش ،از جامعهای متفاوت به لحاظ موقعیت و جایگاه اجتماعی هستند لذا یکدی
ازدالیل را مدیتدوان بده بسدترهدا و زمیندههدای اجتماعی د فرهنگی نسبت داد .چرا که در جامعه امروزی استفاده ازتفکر انتقادی
در برخورد با مسایل مختلف ریشهی عمیقدی ندارد .شکلگیری تفکر انتقادی و گرایش به انتقادی اندیشیدن؛ فرایندی تدریجی
بوده و از دوره کودکی در خانواده شروع شده و به تدریج در مدرسه و دانشگاه به تکامدل مدیرسدد .بندابراین پیش زمینههای
فکری د فرهنگی افراد ،آموزشهدای جدیدد را تحت تأثیر قرار داده و لدزوم آمدوزشهدایی در زمیندهی تفکدر انتقادی
وخودکارامدی را مطرح و ضدروری مدیکندد.
در پژوهش حاضر میزان گرایش به تفکر انتقادی در پسران بیشتر از دختران دیده شد .پژوهشگران مختلف در بررسی
های خود در زمینه مهارتهاوگرایش به تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه ،به نتایج متفاوت و گاه متعارض اشاره کرده اند .بر
همین اساس میتوان اﻇهار داشت واحتمال دادکه تفکر انتقادی درزنان و مردان بخصوص در قشر دانشجو ،تفاوت چندانی
با یکدیگر ندارند و اگر هم تفاوتی مشاهده گردد)همانند پژوهش حاضر) ناشی از تفاوتهای منحصر به فرد در میان مردان و
زنان  ،تفاوت در سبک مطالعه دختران و پسران بخصوص فعالیتهای اجتماعی بیشتر و وارد شدن به بازار کار و لزوم استفاده
بهینه از اطالعات نسبت به گذشته است .همچنین احتمال میرود این تفاوت ناشی از علل گوناگون ،همچون عوامل انگیزههای
آموزشی و شغلی و مسایل نظام آموزشی ،سطح تحمل و ویژگیهای شخصیتی و شناختی در افراد باشد.
در تبیین نتایج بدست آمده از افزایش خودکارامدی تحصیلی دختران نسبت به پسران میتوان احتمال داد باتوجه به ویژگی-
های روانشناختی دختران در مقایسه با پسران و نیاز انها به محبت وحمایت بیشتر از طرف اولیاء این نتیجه میتواند ناشی از
حمایتهای عاطفی از طرف خانوادهها باشد وحمایت اجتماعی یعنی این احساس که شخص مورد توجه دیگران است و دیگران
برای او ارزش قائلند و این که او به یک اجتماعی تعلق دارد (یارمحمدزاده وفیض الهی  .)962:9912،نتایج برخی از یژوهش ها
نشان داده است که حمایت اجتماعی برخودکارآمدی تحصیلی تأثیرگذار است (همان  )966:است .حمایت اجتماعی میتواند
از طرق مختلفی چون دادن تشویق و تنبیه ها هنگام درگیر بودن در فعالیتها ،بر میزان خودکارآمدی تحصیلی فرد اثر بگذارد.

فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
پسخوراند دریافت شده و میزان اطمینان بخشی دریافت شده از دیگران راجﻊ به میزان توانایی فرد برای انجام فعالیتهای تحصیلی،
میتواند میزان خودکارآمدی تحصیلی فرد را باال ببرد و بر باور فرد راجﻊ به میزان تواناییاش برای انجام فعالیتهای تحصیلی،
کنترل و تسلط بر آنها ا ثر گذارد .به بیانی ساده تر افرادی که از حمایت اجتماعی بیشتری برخوردار باشند از خودکارآمدی باالیی
برخوردار خواهند بود و محیط خانواده و دوستان و همساالن در باال و پایین بودن خودکارآمدی افراد میتوانند مؤثر باشند یعنی
هرچقدر از طرف این گروهها حمایت بشوند ،بهتر میتوانند در مورد تواناییهای خود اطمینان به دست بیاورندو با برخورداری
از انگیزه تحصیلی باال و خودکارآمدی بتوانند در مسیر علم و تحصیل ،پیشرفتهای زیادی کسﺐ کنند.
پیشنهاد های کاربردی
در راستای نتایج حاصل از تایید فرضیههای این پژوهش بپیشنهاد می شود:
-

اساتید فضای مناسبی را جهت توجه خاص به نظرات دانشجو ،پرسیدن پرسشهای سطح باال

و موشکافانه  ،مشارکت دانشجو در تحلیل مباحث و ارائه ایدهها و نظرات متفاوت و نیز ارائه ایدههای مخالف
از طرف دانشجویان فراهم نمایند.
-

به دانشجویان توصیه می شود هرگز از افرادی که بر خالف آنها نظر می دهند دوری نکنند.

ایدهها و افکار مفید دقیقا از تعامل بین دو عقیده متفاوت شکل می گیرند.
-

به دانشجویان توصیه می شود خودرا به تفکرعادی عادت ندهند زیرا که عادت کردن به

تفکرعادی  ،معمولی و رایج اجازه فکر کردن را به فرد نمیدهد و هربار که کسی با نظر شخص مخالفت کند
افکار او را زیر سوال می برد .در این شرایط تعصبات خود به افکارتان را کنار بگذارید و سعی کنید از دیدگاه
مخالف هم به آن نگاه کنید.
-

اساتید زمینه کسﺐ تجربیات موفقیت آمیزرا درکالس درس فراهم نمایند و با تشویق های

کالمی دانشجویان را در مسیر پیشرفت قرار دهند.
محدودیت های پژوهش
-

محدود کردن ابزار پژوهش به پرسشنامه :دادههای این پژوهش صرفا بااستفاده از پرسشنامه

جمﻊ آوری شده است واحتمال می رود دانشجویان ،به علل مختلف ازبیان واقعیت وپاسخ واقعی به گویه های
پرسشنامه خودداری کرده باشند.
-

بی تمایلی برخی از دانشجویان در تکمیل پرسشنامه ها وبعضا خستگی ناشی از تکمیل آن.
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