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 مقایسه گرایش به تفکر انتقادی وخودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان خرم آباد

  

 9مسلم قبادیان
 

 99/91/19پذیرش:                                91/6/19دریافت: 

  چکیده

ضر  پژوهش سی  هدف  با  حا سه ای   برر صیلی   خودکارآمدی و انتقادی   تفکر به   گرایش مقای شجویان  تح   شگاهدان دان

 ی گردآور  روش لحاظ   به  وکاربردی پژوهش های   در زمره هدف،  لحاظ   به  پژوهش این   فت.گر انجامآباد خرم  فرهنگیان

  دختر دانشجویان  کلیه   شامل  آماری جامعه   است.  مقایسه ای -علی رویکرد   بر  مبتنی  کمی و های پژوهش از نوع  داده ها، 

 به  و   تعیین نفر  274از جدول کرجسی و مورگان   استفاده  با  نمونه  بود. حجم  نفر( 149آباد ) خرم  فرهنگیان دانشگاه   پسر  و

 فرامن و اون  تحصددیلی  خودکارآمدی از پرسددشددنامه   هاداده برای گردآوری  شدددند.   انتخاب ای طبقه  گیرینمونه روش 

 –از آزمون کلموگروف  ها داده  برای تجزیه و تحلیل . شددد  اسددتفاده( 2119ریکتس ) تفکر انتقادی  پرسددشددنامه  و( 9199)

سمیرنوف، سقلگروه tآزمون  ا ستفاده از نرم و تحلیل واریانس تک متغیره  تحلیل واریانس چند متغیره ،های م  (SPSS) افزاربا ا

 ز بین دانشجویان پسر از دانشجویان دختر بیشتر است و ا میانگین نمرات گرایش به تفکر انتقادی داد   نشان نتایج  استفاده شد. 

  بیشتر دختر  ویان دانشج نمرات  پسر از میانگین   دانشجویان خالقیت  نمرات  تنها میانگین  تفکر انتقادی،  به   های گرایشمؤلفه

  تحصدددیلی خودکارآمدی  نمرات  میانگین  همچنین  اسدددت.   معنادار نبودهتفاوت،  ی دیگر، در دو مؤلفه اما   اسدددت  بوده

   خودکارآمدی و  نقاد تفکر  به   سطح گرایش  افزایش  بنابراین  دانشجویان پسر بیشتر بود.   دختر از میانگین نمرات  دانشجویان

 داد. توجه قرار  مورد   آموزشی دانشگاه های برنامه  در تدوین  بایستی را  دانشجویان   تحصیلی

 .گرایش به تفکرانتقادی،خودکارآمدی تحصیلی ،دانشجویان ،دانشگاه فرهنگیان: کلید واژه ها
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___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی   

 مقدمه 

کسب ، قعدر واست. ی اگیردیا و یسرددتدر ر دد تفکدینافر هدب هدتوج ی،گیردیا و یسرتد در هادیکررو ترین زهتااز یکی 

ند ابتود تا فرزد ر سادمیسرا مر این اند اتودی می نتقااتفکر و  تدساتادتباطارر دعصی ادهزترین نیاهممازتفکر یکی ی تهارمها

ست یابد دست اکامل درك به ن سیدرهدفش که همانا  هدبو د دجستجو کنت طالعاادث و ایختگی حوربهم ن میارا در حقیقت 

 تواندنمی اطالعات داشتن اطالعات صرف فناوری عصر در (. 911:9914وارسین،سیدکالن،عیاری وکریمیان پور، )ملکی آ

زم است تعلیم و تربیت الاین رو است. از اهمیت حائز اطالعات این کاربرد ونحوة تحلیل و تجزیه بلکه باشد، سازکار و مفید

دابراین بن ؛های تفکر انتقادی معطوف کندرا به جای محتوا، بر فرایند و مهارتدر دوره معاصر بیش از گذشته، کانون توجه خود 

عباس ، ضمیری ،مشاك ،عسگری) ق باشددالهای متفدکر و خا بایسدتی تربیدت انسدانهههدف اصلی تعلیم و تربیت در دانشدگا

 (. 26:9912، زاده

 کرده مشغول خود به را مختلفی اندیشمندان ذهن دیرباز از که است مهمی مسائل جمله از اندیشیدن درست مهارت و تفکر

 دارد متفاوتی عانوا تفکر. است تربیت و تعلیم نظام اهداف تریناساسی از یکی تفکر مختلف هایمهارت پرورش اکنون و است

  (.2191، 9است)پیترز انتقادی تفکر آن هایشیوه مهمترین از یکی که

 دهد که در مورد مفهوم تفکر انتقادی توافق کمی وجود دارد؛می تفکر انتقادی نشانررسی ادبیات پژوهشی در زمینه ب

قادی . عامل کلیدی در تفکر انتداندمیهای غلط، عدم هیجان عاطفی در مواجه با مسئله اللتفکر انتقادی را شناسایی استد2مایر

برخی  (.919:9917ت)فرزین،برزگربفرویی وزارع ،هاس ها و یافتن جایگزینحل ت مسئله، نقد و بررسی راهالطرح سئوا

هدای خاصدی مثدل توانایی ارزیابی دالیل به صورت معقول و سنجش دالیل مهدارت وسدیله تفکدرانتقدادی بده دیگرمعتقدند که

 کردن، ارزیابی کردن، تحلیل و تجزیه کردن، تفسیرهای مهارت شامل انتقادی تفکر(. 9،9:2119)ماسونگدرددیموجود، ایجادم

 توسعه جهت در کافی تمایل و گرایش که است آشکار (. 2:2191، 4باشد)فشیونمیاستنباط  و تنظیمی خود تشریح، و توضیح

پاك پذیرفت) نخواهد صورت آن به گرایش و تمایل بدون انتقادی تفکر و بوده ضروری امری هامهارت این بکارگیری و

 وگرایشات تمایالت از شماری نیازمند انتقادی تفکر است معتقد (.  فشیون92:9912، کرمی وغنایی چمن آباد  ،میردورقی ،مهر

 مداوم، طور به باید بلکه باشد، خود های تفکرتمهار افزایش پی در صرفا نباید انتقادی متفکر یک ( و2،2114بوده)اس

 شامل انتقادی تفکر دیگر، بیانی (.  به6،2112هالستد و دهد)بیلینگز قرار موردبررسی زمینه این در را خود تمایالت و گرایشات

 در فرد درونی وانگیزه نگرش ایش،  گر بعد در و شناختی فرایندهای مهارتی، بعد در. باشد می وگرایش بعدمهارت دو

 گردد می مطرح آن درباره تفکر و مسائل با برخورد

 هابررسی وجود، این (.  با271:2119، 7)پروفتو پذیرفت نخواهد صورت تفکری آن، به نسبت بدون تمایل شک، بی و 

 انتقادی تفکر بعدگرایشی متأسفانه و داشته تأکید انتقادی تفکر مهارتی هایجنبه بر اغلب پیشین مطالعات که دهدمی نشان

 داندمی زیر حیطه هفت بردارنده در را انتقادی تفکر به گرایش(2191فشیون )(. 9991دهقانی، و مهر است)پاك مانده مغفول

 درهمین راستا .کنجکاوی و بلوغ شناختی نفس، به اعتماد یافتگی، سازمان تحلیلی، بینش ذهنی، گشوده حقیقت،جستجوی:

 تفکر به ایشگر ی ها مؤلفه و گیرد می شکل درونی انگیزه یک براساس انتقادی تفکر به گرایش دارد می اذعان (2119)9ریکتس

 بلوغ ، (جدید های کشف واقعیت برای خالقانه و هوشمندانه هایکنجکاوی در آموزان دانش تمایلشامل خالقیت) را انتقادی

 و خود دانش به نسبت که شناختی به باتوجه و بوده  واقف واقعی، مسائل های پیچیدگی بر اندازه چه تا شناختی)اینکه فرد

 برای فرد آمادگی) ذهنی درگیری ( وپذیری دارد وانتقاد بوده  دیگران پذیرش دیدگاه به قادر میزان چه تا دارد، دیگران

                                                           
1-peters 
2- Myers 
3 - Mason 
4  -Facione 
5 - Ess 
6 - Billings & Halstead 
7 - Profetto 
8 - Ricketts 
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 (دارد استدالل کردن زمینه در خود توانایی به نسبت که اطمینانی و بوده استدالل که نیازمند هاییموقعیت بینی پیش و استدالل

 استفاده شده است.دراین پژوهش از نظریه ریکتس  (.92:9912، کرمی وغنایی چمن آباد  ،میردورقی ،پاك مهرداند)می

الش کندوباحساسیت های جنسیتی در تهای مختلف دانشجویان دختروپسرتدریس میباتوجه به اینکه نگارنده  درکالس

یرد. توجه ومطالعه قرارگ این مهم باعث شدکه متغیرخودکارامدی تحصیلی مورد برای کسب نمره دانشجویان مواجه شده است؛

ند دامی ندورا خودکارآمدی را یکی از فرایندهای شناختیب اجتماعی است. –ظریه شناختی ن های خود کارامدی یکی از جنبه

ارآمدی باورهای خودک دهیم. که از طریق آن بسیاری از رفتارهای اجتماعی خود و بسیاری از خصوصیات شخصی را گسترش می

 سازگاری و انطباقبه طورکلی   (.71:2192، 9)ارتینوردگذااستقامت، امتناع و پیشرفت افراد تاثیر می ش، البر انتخاب تکلیف، ت

 مجموعه مختلف هایدیدگاه در .است بوده وتربیت تعلیم پژوهشگران توجه مورد تحصیلی همواره  هایچالش و هافرصت با

 هاتوانایی این جمله از است.  توجه قرارگرفته مورد دارند دخالت سازگاری این نحوه در که درونی استعدادهای و هاتوانایی

 خودکارآمدی شودمی تحصیلی حیطه در وفشارها هاسختی موانع، تهدیدها، برابر در افراد سازگاری موجب که استعدادها و

 روابط خانوادگی، مانندشغلی های مختلفخودکارآمدی در عرصهالبته  (. 29:9916)میرشرف الدین وحسینی ،باشدمی تحصیلی

خودکارآمدی تحصیلی  (.92:2194، 2،پرون ،بو وایت رایت)بگذارد ها اثربر رفتار افراد در آن حوزهتواند وجود دارد و می و..

های خود برای فهمیدن یا انجام دادن تکالیف درس و رسیدن به اهداف در یک زمینه تحصیلی آموزان درباره توانایی باور دانش

قوی  گردند. احسیاساحساس، انگیزش یا رفتار فرد نیز می  یرگذاری بر شیوه تفکر،ثاین باورها موجب تأ  .مشخص است

 .رددگر فرد در انجام فعالیتها، تنظیم اهداف و تعهدکاری مییدگاههای مثبت فردی و مشارکت بهتخودکارآمدی موجب بهبود د

، میل س، موفقیت، عزت نفسآموزان را به سمت اعتماد به نفبه جای آنکه نگرش دانش عها و اجتماامروزه بیشتر معلمان، خانواده

ردند که گه و اعتماد دانش آموزان تبدیل میالقته و نادانسته به ابزاری برای سرکوب عدهند گاهی ناخواس قبه پیشرفت و ... سو

 (.929:9912)یارمحمدزاده وفیض الهی،زم روحیه خودباوری تقویت گرددالهای یزم است در این باره با ارائه آگاهال

 هستند االب تحصیلی خودکارآمدی دارای که آموزانیدانش عتقدندم (، 2192)9ویلیامز و نالس یاو، بلوندین، گالیون، 

شتر دارند، بی یشان اطمینان بیشتریهارتهایی که به مهادهند و آنپرورش می مختلفی  هایخود را به شیوهبه  اطمینان

هند دآموزانی که باورهای خودکارآمدی تحصیلی قوی را پرورش می کنند. دانشهای تحصیلی مشارکت میدرفعالیت

شود، می آنان هایتوانایی بهتری در مدیریت یادگیری خود دارند و در مقابل فشارهای اجتماعی که باعث تحلیل موفقیت

بندی ( خودکارآمدی تحصیلی را به چهار مؤلفه تقسیم9199اون و فرامن) (.69:9914)صادقی ومظاهری ،کنندمی ایستادگی

یوتر. دراین استفاده از کامپ توجه در کالس،   سوال پرسیدن،  میزان اعتماد دانشجو در ارتباط با یادداشت برداشتن،  نموده اند:

 پژوهش از نظریه اون وفرامن استفاده شده است.

تغییرپذیری نمره های پیشرفت تحصیلی از طریق باورهای خودکارامدی تحصیلی  از درصد99تا94مطالعات نشان داده که بین

ییلی دهد که میان خودکارآمدی و عملکرد تحصزیمرمن و مارتینز پونس بر این باورند که شواهد تجربی نشان می شوند.تبیین می

 در انجام تکالیف مدرسه و آزمونهای مربوط الخودکارآمدی باآموزان دارای تاکمن و سکتن معتقدند دانش. رابطه وجود دارد

( 2191چیو) و چنگ پژوهشی یافته های طبقهمچنین   (.961:9912)یارمحمدزاده وفیض الهی، اندی داشتهالبه نوشتن، نمرات با

 موفقیت بر نهایتاً که کنندمی تنظیم خود برای را باالتری سطح اهداف هستند، بیشتری خودکارآمدی دارای که دانشجویان

 (.924:9916)مکرمی ، رضایی ، سیری و اسماعیلی ، شود می منتهی ایشان

ها ژوهشونتایج متفاوتی ازاین پ صورت گرفته استتفکرانتقادی وخودکارامدی تحصیلی  متعددی در زمینه هایپژوهش

بین دانشجویان دختر و پسر در سطوح  خود نشان دادند که پژوهش در بخشی از( 2117)ال حسن و مدام  . بدست امده است

نشان داد که بین دانشجویان پسر و  پژوهشیدر  (9911)سید آسیابان .مختلف از نظر تفکر انتقادی تفاوت معنی داری وجود ندارد

                                                           
1 - Artino 
2 - Wright, Perrone, Boo & White 
3 - Galyon, Blondin, Yaw, Nalls, Williams 



___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی   

بت به سبه عبارتی با توجه به میانگین دو گروه، دانشجویان دختر ن دانشجویان دختر از لحاظ تفکرانتقادی تفاوت وجود دارد. 

که بین  داد نشان (9999) اطهری، شریف، نعمت بخش و بابامحمدی. پژوهش دانشجویان پسراز تفکرانتقادی بیشتری برخوردارند

دی . جاویهای زیر مجموعه آن تفاوت معنی داری مشاهده نشد دانشجویان دختر و پسر در نمره کل تفکر انتقادی و در حیطه

خود نشان دادند که بین میزان تفکر انتقادی دانشجویان دختر وپسر تفاوت معناداری (در پژوهش9999)کالته جعفر ابادی وعبدلی 

مقایسه مهارت تفکر انتقادی در ( در پژوهشی باعنوان 9919و افشار منش )زارع بیدکی  ،باختر  مشاهده نشده است. رضائیان ،

ادی، در تمامی میزان تفکر انتقنشان دادند که ختلف تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در مقاطع م

تفکر خود باعنوان بررسی مقایسه ای ابعاد  پژوهش( در 9999یزدانی کاشانی ) است. های آن، در پسران بیشتر از دختران  مؤلفه

سه دانشجویان دختر در مقای  که نشان دادهای هنری و غیرهنری شهر کاشان رشته انشجویاندخودکارآمدی تحصیلی  و انتقادی

مردانی  ،تقوی الریجانیبه دست آورده اند.  تحصیلی خودکارآمدی وتفکر انتقادی باالتری در مورد  های دانشجویان پسر نمره

رابطه قاطعیت و تفکر انتقادی در دانشجویان پرستاری ندشان ( در پژوهش خود با عنوان 9919) رشیدیو قدیریان ،رضائی ، حموله

خود باعنوان  پژوهش( در 9912فر )جابری .بهتر بوده است دختردر مقایسه با داندشجویان  پسرداد نمدره تفکدر انتقادی دانشجویان 

ست که دختران نتیجه دست یافته امقایسه تفکر انتقادی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان علوم پایه دانشگاه سیرجان به این 

 و خودکارآمدی تحصیلی )یادداشت برداشتن در کالس، سوالدر مقایسه با پسران از تفکر انتقادی )خالقیت، بالندگی، تعهد( 

مقایسه بین  عنوان با  پژوهشی  انجام با( 2117)9چانو استفاده از کامپیوتر( باالتر برخوردار هستند.  پرسیدن، توجه به کالس

 میان یافت که دست نتیجه این به چینی دانشجویان معلم زن و مرد میان در انتقادی تفکر  های مؤلفه و تحصیلی خودکارآمدی 

داری وجود دارد و دختران و خودکارآمدی تحصیلی رابطه معنی خالقیت، بالندگی، تعهد(( تفکرانتقادی بعدی سه هایتوانایی

 خوردار هستند.ابعاد تفکر انتقادی وخودکارآمدی تحصیلی ازسطح باالتری بر در مقایسه با پسران در

در  ر دارد.یک کشوه یندآبه دادن جهت در حیاتی ر ی  بسیادنقشزش موآحل امهمترین مراز یکی ان عالی به عنوزش موآ

ای ردبرا  ی جدید الش دچ ش زموآف دمختل  حسطو ذ آن درودنف و  الی دیجیتد  یهاور یادفنر ظهو  مهم  سالترین ر اکنا

حقیقت در  ست. ده اکرد یجااهش وپژزش و موآه دجملد از ودخی هادکررتعریف کاز بای مینهدر زعالی زش موآ تموسسا

ر دعصت تحوالو متناسب باتغییر و وهایی پیشرزشمواز آمختلف جامعه باید ح سطودر نقش مؤثر   ییفاای اردبن جویادنشدا

و بهترین   ذتخان و امواپیری هاها پدیدددیی مناسب برواددیای رورددبزم را الی اددباشند تا صالحیتهردار برخوت طالعاا

 -هیددیای عرصهدر کانونی ای نقطهی درس هاسکالدی در نتقااتفکر  شتنِن داجریا .ته باشنددشت دامناسبترین تصمیما

یابی آوردن، ارزت دبدسدر ی دش مهمدنقو ت دسن انسااتفکر رت بر قدار ثرگذی اهارجمله فاکتودی از نتقااست. تفکر ی اگیردیا

از  دانشگاه فرهنگیان یکیدربین موسسات آموزش عالی ، .(97:9914ضرابیان،زندی وعزیزی،ت دارد )طالعااز امؤثر ده ستفاو ا

نهادهای مهم اجتماعی است که در پیشرفت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه بیشترین نقش را داراست؛ اکثر 

انسانی ماهر  تامین نیرویدانند. پیشرفت و ترقی جوامع انسانی در گروِاندیشمندان و صاحبنظران آن را زیر بنای رشد و توسعه می

-فقیتنتایج مو اند، ی مختلف بوده و جوامعی که در این خصوص تالش بیشتری داشتههاو متخصص جهت اداره مطلوب بخش

ال نقش دانشگاه فرهنگیان، فقط تعلیم دروس، انتق اند. پرشتاب توسعه اقتصادی و اجتماعی کسب نموده آمیزی را در حرکتِ 

رورش ها، رشد و پنیست؛ بلکه فراتر از آن شجویانهای گذشته به نسل جدید و پرورش قوای ذهنی دانمیراث فرهنگی نسل

ه )اساسنامشود محسوب می این دانشگاهعاطفی، اجتماعی و اخالقی از اهداف اصلی خودکارآمدی، در ابعاد ذهنی، شجویان دان

 .ستاتکامل وتغییر ل حادرما  نِجها ،تتباطات و ارطالعااعصر ودر یکم و بیست ن قردر (.9911دانشگاه فرهنگیان، مصوب )

چنین در  هستند.ت تحوالو ین تغییر اصلی امندعامل دهوشی تلفنها، شخصیی کامپیوترها، ینترنتا ، یجیتالیی دهاژیتکنولو

عالی باید زش موآ مین نظاابنابر ، ستاجتماعی و ا فرهنگی، سیاسیدی، قتصای اهاهپدید در صلیا عاملِت طالعااه دکی عصر

رت شتن قدداجامعه در ثربخش انقشی ی یفاای احقیقت بر. در ندباشدی نتقااتفکر ارای دتربیت کند که را موختگانی آنشدا ندابتو

 ازطرفی . (49:9914ضرابیان،زندی وعزیزی،انکارناپذیراست )تی وررداعی ضدجتماندگی ت زتحوالو با تغییر ق نطباو اتحلیل 

                                                           
1 .chan 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/899168
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/899168
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/899168
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ه پیچید ع شی موضوزموی آهام نظادر همیشه  ن گیرندگادیا دی نتقااتفکر ه مهارتهای یژوبه ی، فکری هارت مهاورش پرو د دشر

، خیرا ی هالنایی  سااتواز جامعه  ت طالعاا اد ندوبر طبق   ا،یراست. زگرفته د به خوبحرانی حالت وزه مراما ا  ،ستده ابوای 

)ملکی ندده انی کرانگراز بردی انتقاامر تفکر ن در اگیرندگادنی یااناتوت از ه شددی بدتربیتر ودمن امتخصصا

د دارد قص محققباتوجه به نتایج متفاوت از مقایسه متغییرهای مورد مطالعه   (.919:9914آوارسین،سیدکالن،عیاری وکریمیان پور،

ان خرم اباد دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فرهنگی تحصیلی انتقادی و خودکارآمدی بین گرایش به تفکر آیا" که مشخص نماید

 شوند:های زیرمطرح میجود دارد؟دراین راستا فرضیهتفاوت معناداری و

 خرم اباد تفاوت معناداری وجود دارد. فرهنگیان دانشگاه و پسر دختر تحصیلی  دانشجویان خودکارآمدی بین

 .خرم اباد تفاوت معناداری وجود دارد فرهنگیان دانشگاه و پسر دختر گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان بین

خرم اباد تفاوت  نگیانفره دانشگاه و پسر دختر گرایش به تفکر انتقادی)خالقیت، بالندگی و تعهد( دانشجویان هایمولفه بین

 . معناداری وجود دارد

 روش اجرای پژوهش -1

جویان دختر و دانش تحصیلی انتقادی و خودکارآمدی گرایش به تفکرکه به مقایسه آن   ماهیت  به پژوهش حاضر با عنایت 

ا، هو به لحاظ روش گردآوری دادهکاربردی های به لحاظ هدف، در زمره پژوهشپردازد ؛ میپسر دانشگاه فرهنگیان خرم اباد 

 رهنگیانف دانشگاه دانشجویانپژوهش شامل جامعه آماری این  .علی مقایسه ای استمبتنی بر رویکرد  کمی وهای از نوع پژوهش

نفر دانشجویان   277نفربوده که از این تعداد 149ها برابرآمار اخذ شده از دانشگاه تعداد آن. است 16-17درسال تحصیلی  آبادخرم

ه حجم نمون  برای تعیین حجم نمونه آماری از جدول کرجسی و مورگان استفاده شد.  نفر دانشجویان دختر است. 979پسر و

 ای انتخاب شد.گیری طبقهپسر( به روش نمونه 967دختر و  917نفر ) 274آماری برابر با 

 

 آوری داده های پژوهشابزار جمع 

توسط  9199پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان در سال : (CASES) پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی –الف 

اون و فرامن به منظور اندازه گیری خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان تهیه شده است. اون و فرامن در ساخت این پرسشنامه از 

است و از خیلی کم تا خیلی زیاد است که بر اساس  گویه 99کارشناس آموزشی استفاده کردند. این آزمون دارای  7نظرات 

وجه در ت دانشجو در ارتباط با یادداشت برداشتن، سؤال پرسیدن،  فعالیتشود و میزان می درجه ای لیکرت نمره گذاری 2مقیاس 

شود و همه رشته ها درس مربوط به آزمایشگاه می 29به دلیل این که عبارت   سنجد.استفاده از کامپیوتر و غیره را می کالس، 

تقلیل یافته است  گویه 92این اساس تعداد عبارات به بر  آزمایشگاهی ندارند، در نسخه فارسی این سؤال حذف شده است، 

برای بررسی پایایی پرسشنامه مزبور ( 9199اون و فرانمن )  (.9919)اصغری، سعادت، عاطفی کرجوندانی و جانعلی زاده گوگنه، 

به دست آوردند. در  11/1هفته  9اجرا کردند و پایایی این مقیاس را با انجام روش بازآزمایی به فاصله  دانشجو  99 آن را روی 

و برای دانشجویان پسر آلفا /. 19به دست آمده و برای دانشجویان دختر /. 19نمونه ایرانی همسانی درونی برای کل آزمون 

این ابزار از همسانی درونی خوبی برخوردار است. اعتبار این پرسشنامه با استفاده از تحلیل عامل  دهد. نشان می 11/1کرونباخ 

همچنین همسانی درونی کل  (. 9912ی و تحلیل عامل تأییدی بررسی و تأیید شده است )جمالی، نوروزی و طهماسبی، اکتشاف

 19/1نفر از دانشجویان با آلفای کرونباخ  92در یک مطالعه آزمایشی بر روی ( 9919این آزمون در پژوهش اصغری و همکاران )

همسانی  (9911) تأیید شده است. فوالدوند و همکاران 19/1دانشگاه خوارزمی با آلفای کرونباخ  نفر از دانشجویان 949بر روی  و

استفاده  9نامه از آزمون آلفای کرونباخگیری پایایی پرسشبرای اندازهدراین پژوهش گزارش کرده اند. 19/1درونی پرسشنامه را 

  است.    94/1مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده  شده است و 

                                                           
1- Cornbrash’s Alpha 
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 دارای  این مقیاس  ساخته شده است. 2119تفکر انتقادی توسط ریتکس درسال آزمون  تفکر انتقادی ریتکس:آزمون  -ب

 دوم قسمت (،99تا9های گویهخالقیت) مقیاس سنجش برای گویه 99 شامل اول قسمت. است زیر مقیاس 9 شامل و گویه 99

 29های گویهتعهد) برای مقیاس گویه99 شامل سوم قسمت (و21تا 92های )گویه بالندگی مقیاس خصوص در گویه 1 شامل

= کامال  2= موافق،  4= نامشخص،  9= مخالف،  2= کامال مخالف،  9گزینه ای) 2؛که آزمودنی براساس مقیاس  است (99تا

های ین نمره( برای بدست آوردن روایی در تحقیق خود ضرایب همبستگی ب9997بیابانگرد)به آن پاسخ می گوید.  (موافق

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

از روایی خوبی برخورداراست.پایایی این پرسشنامه توسط ایزدی فرد و ( گزارش داده کهr=1/67(و)r=1/77(،)r=1/99ترتیب)

و برای آزمودنی  12/1و برای آزمودنیهای دختر  0/ 14ریب آلفای کرونباخ برای کل نمونه (به وسیله ض9991سپاسی آشتیانی)

ده است استفاده ش نامه از آزمون آلفای کرونباخگیری پایایی پرسشبرای اندازهدراین پژوهش  گزارش شده است.12/1های پسر 

 است.  77/1مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده و 

 

 های پژوهشیافته

  ،SPSSافزار آماری گیری از نرمبا بهره پژوهش هایهای آماری و بررسددی فرضددیهبرای تجزیه و تحلیل داده بخشدر این 

صیفی متغیرهاشاخص ستاندارد های تو ستفاده از آزمون کلموگروف (ارائه گردید)فراوانی، میانگین، انحراف ا سمیرنف -با ا  9ا

ها ها( همگنی واریانس)آزمون برابری واریانس2و با اسدددتفاده از از آزمون لوینتوزیع متغیرهای مورد مطالعه مشدددخص گردید 

ها برای ها، نرمال بودن توزیع متغیرها و همگنی واریانسای بودن مقیاس دادهتعیین مورد بررسددی قرار گرفت.  با توجه به فاصددله

یه یل فرضددد یه و تحل قلگروه tاز آزمون  پژوهشهای تجز یانگین)آزمون ب  9های مسددد ند  وها( رابری م یانس چ یل وار تحل

و تحلیددل واریددانس تددک ( 9و بزرگترین ریشدددده روی  7، اثر هتلینددگ6، ویلکز المبدددا2) اثر پیالیی4(MANOVA)متغیره

 شد.استفاده ( ANOVAمتغیره)

 
 ها بر حسب متغیرهای مورد مطالعهمیانگین و انحراف معیار آزمودنی .9چدول

 جنسیت

 متغیرها

 دختر پسر

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 1/92 9/97 1/49 9/19 تحصیلی خودکارآمدی

 1/99 2/71 1/49 2/91 انتقادی تفکر

 1/42 2/62 1/92 2/91 خالقیت

 1/44 2/44 1/42 2/42 بالندگی

 1/49 9/11 1/22 9/14 تعهد

 

و  19/9های پسدددرمعیار خودکارآمدی تحصدددیلی آزمودنیدهد، میانگین و انحراف نشدددان می 9همانطوری که نتایج جدول 

و  49/1و  91/2های پسدددرباشدددد. میانگین و انحراف معیار تفکر انتقادی آزمودنیمی 92/1و  97/9های دختر و آزمودنی 49/1

فه 99/1و  71/2های دختر آزمودنی یانگین راسدددت. در بین مول هد در هر دو گروه بیشدددترین م قادی تع به خهای تفکر انت ود ا 

 اختصاص داده است.

                                                           
1 -Kolmogorov-Smirnov 
2 - Leven 
3 -independent samples t test 
4-MANOVA  
5- Pillai's trace  
6 - Wilks' lambda 
7- Hotelling's trace 
8 - Roy's largest root 
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ستفاده از آزمون کلموگروفبرای انتخاب آزمون سب، با ا سمیرنف، نرمال بودن یا غیر نرمال بودن توزیع -های آماری منا ا

 نشان داده شده است.   2متغیرهای مورد مطالعه تعیین گردید که نتایج آن در قالب جدول 

تعیین نرمال بودن توزیع متغیرهای مورد مطالعهاسمیرنف جهت  -نتایج آزمون کلموگروف .2جدول  

 متغیرها
 آماره

(Z) 

 داریسطح معنی

(P) 

 1/917 1/162 تحصیلی خودکارآمدی

 1/211 1/149 انتقادی تفکر

 1/127 1/999 خالقیت

 1/167 1/912 بالندگی

 1/129 1/926 تعهد

محاسددبه شددده همگی در سددطح آلفای  zهایبرای آمارهدهد، مقادیر به دسددت آمده نشددان می 2همانطوری که نتایج جدول 

12/1=αمعنی ،(12/1دار نیستند<Pبنابراین چنین استنباط می ،).شود که متغیرهای مورد مطالعه از توزیع نرمال برخوردارند 

طالعه های مورد مهای نمرات در بین گروههای پارامتریک همگنی واریانسهای آزموناز آنجایی که یکی از مفروضددده

 نشان داده شده است.   9است، لذا برای بررسی این مفروضه از آزمون لوین استفاده شده که نتایج آن در قالب جدول 
 

 
 هانتایج آزمون لوین مربوط به بررسی همگنی واریانس .9جدول

 Fآماره متغیرها
 درجه آزادی

 بین گروهی

 درجه آزادی

 درون گروهی

 سطح

 معنی داری

 1/164 272 9 2/991 تحصیلی خودکارآمدی

 1/429 272 9 1/222 انتقادی تفکر

 1/196 272 9 9/627 خالقیت

 1/699 272 9 1/961 بالندگی

 1/694 272 9 1/227 تعهد

محاسددبه شددده در سددطح   آزمون لوین Fهایدهد، مقادیر به دسددت آمده برای آمارهنشددان می 9همانطوری که نتایج جدول 

 ها برقرار است. (، لذا فرض همگنی واریانسP>12/1دار نیستند)، معنیα=12/1آلفای 

ی هااز آزمون پژوهشهای اول و سددوم ها برای آزمون فرضددیههای نرمالیته و همگنی واریانسبا توجه به برقراری مفروضدده

های مسددتقل و برای آزمون فرضددیه دوم پژوهش از تحلیل واریانس چند متغیره و تک متغیره اسددتفاده شددده گروه t پارامتریک 

 است.

 .وجود دارد آباد تفاوتخرم شهر فرهنگیان دانشگاه و پسر دختر به تفکر انتقادی دانشجویان گرایش بینفرضیه اول: 
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 دانشجویان دختر و پسر تحصیلی مقایسه تفکر انتقادی .4جدول 

 میانگین تعداد جنسیت
انحراف 

 معیار
 سطح معناداری درجه ازادی  t آماره

 1/49 2/91 967 پسر

2/197 272 1/142 

 1/99 2/71 917 دختر

 

معنی α=12/1( در  سددطح خطای 197/2) t دهد، مقدار به دسددت آمده برای آمارهنشددان می 4همانطوری که نتایج جدول 

درصد، میانگین نمرات گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان  12شود که با اطمینان (، لذا چنین استنباط میP=142/1است )داری 

 گیرد.مورد تایید قرار می ( لذا فرضیه اولP ،197/2=t<12/1( بیشتر است)71/2( از میانگین نمرات دانشجویان دختر)91/2پسر )

 فرهنگیان دانشگاه رو پس دختر به تفکر انتقادی)خالقیت، بالندگی و تعهد( در دانشجویانهای گرایش مولفه بینفرضیه دوم: 

 .آباد تفاوت وجود داردخرم شهر
های گرایش به تفکر انتقادی)خالقیت، بالندگی و تعهد( در مولفهآزمون تحلیل واریانس چند متغیره مربوط به مقایسه . 2جدول 

 و پسر دختر دانشجویان

منبع 

 تغییرات
 F مقدار آزمون

درجه آزادی 

 مفروض

درجه آزادی 

 خطا

-سطح معنی

 داری

 جنسیت

 1/119 269 2 6/112 1/994 اثر پیالیی

 1/119 269 2 6/112 1/996 المبدای ویلکز

 1/119 269 2 6/112 1/921 اثر هتلینگ

بزرگترین ریشه 

 روی
1/921 6/112 2 269 1/119 

های بعمل آمده، همگی داری آزموندهد، مقادیر به دسددت آمده برای سددطح معنینشددان می 2همانطوری که نتایج جدول 

ند ) 19/1کمتر از  باط میP=119/1هسدددت لذا چنین اسدددتن یک مورد از(؛  قل در  حدا که  فه شدددود  به تفکر مول های گرایش 

شجویان سر دختر انتقادی)خالقیت، بالندگی و تعهد( در دان شتدار وجود تفاوت معنی و پ سی بی ر از تحلیل دارد. بنابراین برای برر

 نشان داده شده است. 7واریانس تک متغیره استفاده شده که نتایج آن در قالب جدول 
 

های گرایش به تفکر انتقادی)خالقیت، بالندگی و تعهد( در مولفهآزمون تحلیل واریانس تک متغیره مربوط به مقایسه  . 6جدول 

 و پسر دختر دانشجویان

منبع 

  تغییرات
 متغیرها

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 Fآماره 

سطح 

 معناداری
 مجذور اتا

 جنسیت

 1/196 1/112 91/294 9/477 9 9/477 خالقیت

 1/111 1/919 1/191 1/114 9 1/114 بالندگی

 1/119 1/617 1/262 1/172 9 1/172 تعهد

شان می 6همانطوری که نتایج جدول  سطوح معنین ست آمده برای  ساس مقادیر به د داری، تنها در مولفه خالقیت دهد، بر ا

سر تفاوت معنادار وجود دارد  ) شجویان دختر و پ ست)( و در دو مولفهP=112/1بین دان (. بر P>12/1ی دیگر تفاوت معنادار نی

ساس و با توجه به میانگین شده)جدولاین ا سبه  سر )(، میانگین نمرات 9های محا شجویان پ ( از میانگین نمرات 91/2خالقیت دان

 (.P<12/1( بیشتر است)62/2دانشجویان دختر)

 .ود داردآباد تفاوت وجخرم شهر فرهنگیان دانشگاه و پسر دختر تحصیلی دانشجویان خودکارآمدی بینفرضیه سوم : 



 ... مقایسه گرایش به تفکر انتقادی وخودکارآمدی تحصیلی ___________________________________________________________

 

 

 دانشجویان دختر و پسر تحصیلی خودکارآمدیمقایسه . 7جدول 

 میانگین تعداد جنسیت
انحراف 

 معیار
 سطح معناداری درجه آزادی  t آماره 

 1/49 9/19 967 پسر
2/716 272 1/116 

 1/92 9/97 917 دختر

معنی α=19/1( در  سددطح خطای 716/2) t دهد، مقدار به دسددت آمده برای آمارهنشددان می 7همانطوری که نتایج جدول 

درصددد، میانگین نمرات خودکارآمدی تحصددیلی  11شددود که با اطمینان باالی (، لذا چنین اسددتنباط میP=116/1داری اسددت )

شجویان دختر ) سر)97/9دان شجویان پ ست)19/9( از میانگین نمرات دان شتر ا سومP ،716/2=t<19/1( بی ضیه  مورد تایید  ( لذا فر

 گیرد.قرار می

 
  

 گیریبحث ونتیجه

آباد خرم انفرهنگی دانشگاه تحصیلی دانشجویان خودکارآمدی و تفکر انتقادی مقایسه گرایش بهپژوهش حاضر با هدف 

سیدآسیابان  (،2117حسن و مدام )های آلِ انجام شده است. نتایج این پژوهش درحوزه متغیر گرایش به تفکرِ انتقادی یا پژوهش

( ، 9912فرد)(، جابری9999وعبدلی)جعفرآبادی کالته(، جاویدی9999کاشانی)(، یزدانی9999اطهری وهمکاران) (، 9911)

 .(، همسو می باشد9919(، تقوی الریجانی)9919های رضاییان وهمکاران)(، ناهمسو و با پژوهش2117چان ) ( ،2111والش)

 (، 9912جابری فرد)  (،9999کاشانی )های یزدانیهمچنین در حوزه متغیرِخود کارامدیِ تحصیلی نتایج این پژوهش با  پژوهش

 تمال داد توان احمی  هابا سایر پژوهش  متفاوت این پژوهش نتایج   ناهمسوییِ یا  درتبینِ همسویی  . همسو می باشد (2117چان )

ی دیکا هستند لذ متفاوت به لحاظ موقعیت و جایگاه اجتماعیی اجامعهاز ، هشوین پژدر امختلف ی شتههان رنشجویاداچون 

دی نتقااتفکر امروزی استفاده ازجامعه در که ا چر داد.فرهنگی نسبت د جتماعی ی  اادههدمینو زا دترهده بسدبان ودیتدمرا الیل ازد

یجی رتدی یندافر؛ نندیشیددی انتقاایش به اگردی و نتقااتفکر ی شکلگیر ارد.ی  نددعمیقی یشهرمختلف  مسایلبا  برخورددر 

ی مینههازین پیش اابردبن  د.دسریدل مدبه تکامه نشگاو داسه رمددر یج ربه تده و شدوع شراده خانودر کی دکودوره ده و از بو

دی نتقاار دتفکی هدمیندر زایی دهزشودموم آزدلار داده و تحت تأثیر قررا د دجدیی ادهزشمواد، آفرافرهنگی ی د فکر

  .ددیکندموری ردضح و مطررا وخودکارامدی 

 بررسی در مختلف پژوهشگران. در پسران بیشتر از دختران دیده شد میزان گرایش به تفکر انتقادی پژوهش حاضردر         

بر  اند. کرده اشاره متعارض گاه و متفاوت نتایج به دانشگاه، دانشجویان انتقادی تفکر هاوگرایش بهزمینه مهارت در خود های

 چندانی تفاوت دانشجو،  قشر در بخصوص مردان و درزنان انتقادی تفکر واحتمال دادکه  داشت اظهار توانمی اساس همین

 و مردان میان در فرد به منحصر از تفاوتهای ناشی حاضر( همانند پژوهش(گرددمشاهده  تفاوتی هم اگر و ندارند یکدیگر با

 استفاده لزوم و کار به بازار شدن وارد و بیشتر اجتماعی هایفعالیت خصوصب تفاوت در سبک مطالعه دختران و پسران ، زنان

 هایانگیزه عواملناشی از علل گوناگون، همچون  تفاوتاین رود همچنین احتمال می .است گذشته به نسبت اطالعات از بهینه

  .باشد های شخصیتی و شناختی در افراد، سطح تحمل و ویژگینظام آموزشی و مسایل شغلی و آموزشی

-وجه به ویژگیاحتمال داد بات توان نتایج بدست آمده از افزایش خودکارامدی تحصیلی دختران نسبت به پسران  میدر تبیین 

اند ناشی از تونیاز انها به محبت وحمایت بیشتر از طرف اولیاء این نتیجه می شناختی دختران در مقایسه با پسران وروان های 

حمایت اجتماعی یعنی این احساس که شخص مورد توجه دیگران است و دیگران د وها باشهای عاطفی از طرف خانوادهحمایت

 ها یژوهشبرخی از نتایج  (.962:9912)یارمحمدزاده وفیض الهی ، تعلق داردبرای او ارزش قائلند و این که او به یک اجتماعی 

تواند حمایت اجتماعی می ت. اس( 966)همان :یرگذار است ثبرخودکارآمدی تحصیلی تأ که حمایت اجتماعی ه استنشان داد

 ر بگذارد. ثبر میزان خودکارآمدی تحصیلی فرد ا  ،ها هنگام درگیر بودن در فعالیتها و تنبیه قمختلفی چون دادن تشوی قاز طر
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ای تحصیلی، هپسخوراند دریافت شده و میزان اطمینان بخشی دریافت شده از دیگران راجع به میزان توانایی فرد برای انجام فعالیت

 تحصیلی، هایتفعالی  انجام  برای اش توانایی  ببرد و بر باور فرد راجع به میزان التواند میزان خودکارآمدی تحصیلی فرد را بامی

ی الیبا د از خودکارآمدینافرادی که از حمایت اجتماعی بیشتری برخوردار باشبه بیانی ساده تر  .ر گذاردثبر آنها ا  طکنترل و تسل

ند یعنی باش ثرتوانند مؤو پایین بودن خودکارآمدی افراد می الن در باالخانواده و دوستان و همسا طبرخوردار خواهند بود و محی

ورداری ا برخب وهای خود اطمینان به دست بیاورندتوانند در مورد تواناییبهتر می  ها حمایت بشوند،هرچقدر از طرف این گروه

 .های زیادی کسب کنندپیشرفت ،لیبتوانند در مسیر علم و تحص  و خودکارآمدی البا لی یاز انگیزه تحص

 

 پیشنهاد های کاربردی

 بپیشنهاد می شود: این پژوهش   هایفرضیه  تایید از  حاصل نتایج   راستای در

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

مخالف  هایایده ارائه نیز متفاوت و نظرات و هاایده ارائه و مباحث تحلیل در دانشجو مشارکت ، موشکافانه و

 از طرف دانشجویان  فراهم نمایند. 

د. ندهند دوری نکننظر می آنها هرگز از افرادی که بر خالف به دانشجویان توصیه می شود  -

 .ها و افکار مفید دقیقا از تعامل بین دو عقیده متفاوت شکل می گیرندایده

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

د کن مخالفت شخص نظردهد و هربار که کسی با نمی فردرایج اجازه فکر کردن را به  معمولی و تفکرعادی ،

ه به افکارتان را کنار بگذارید و سعی کنید از دیدگا خود   ات. در این شرایط تعصبمی بردرا زیر سوال  اوافکار 

 .مخالف هم به آن نگاه کنید

ای با تشویق هنمایند و فراهم  درکالس درس راتجربیات موفقیت آمیز کسب زمینه اساتید -

 .دنرا در مسیر پیشرفت قرار ده دانشجویانکالمی 

 محدودیت های پژوهش

های این پژوهش صرفا بااستفاده از پرسشنامه نامه: دادهمحدود کردن ابزار پژوهش به پرسش -

ازبیان واقعیت وپاسخ واقعی به گویه های ، به علل مختلف جویاندانشجمع آوری شده است واحتمال می رود 

 پرسشنامه خودداری کرده باشند.

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