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در عصر حاضر توجه بی سابقه ای نسبت به تفکر انتقادی وجود دارد. هیئت های ملی، خاص رسیدگی به کیفیت  چکیده:

خواهان نظام آموزشی به فقدان توانایی تفکر انتقادی و گرایش به تفکر انتقادی در نظام های اموزشی اذغان کرده اند و 

گنجاندن اموزش تفکر انتقادی در برنامه ی درسی شده اند. همچنین از دیگر اهداف مهم در برنامه ی درسی و آموزش 

فراهم آوردن شرایطی برای ایجاد خود کارآمدی تحصیلی در دانش آموزان است. در پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه 

ادی در دانش اموزان مقطع متوسطه ی شهر کدکن می باشد. این ی خود کارآمدی تحصیلی و  گرایش به تفکر انتق

پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بشمار می آید. جامعه ی اماری ان کل دانش آموزان مقطع متوسطه شهر کدکن که در 

ر طبقه ای که در واقع پژوهشگ_رشته ی مختلف مشغول به تحصیل می باشند ، که در آن از روش نمونه گیری تصادفی 5

به تناسب تعداد افراددر زیر گروه های جامعه نمونه را انتخاب می کند، استفاده شده. جهت جمع آوری اطالعات از دو نوع 

پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی و خود کارآمدی تحصیلی استفاده شده و روشهای آماری بکار گرفته شده دراین پژوهش 

مستقل و رگرسیون. که پس از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج نشان داد که بین خود  t، آزمونANOVAعبارتند از 

( بین دانش آموزان رابطه ی معناداری وجود دارد. و با p=0/000کارآمدی و گرایش به تفکر انتقادی در سطح آلفای )

. همچنین در سطح افزایش خودکارآمدی تحصیلی، گرایش به تفکر انتقادی نیز افزایش پیدا می کندو برعکس

 ( یافته ها نشان می دهد که بین خود کارآمدی تحصیلی دختران و پسران تفاوت معناری وجود ندارد، p=0/233آلفای)

(یافته ها نشان می دهد که بین گرایش به نفکر انتقادی بین دانش آموزان دختر و پسر تفاوت 920/9ولی در سطح آلفای)

این زمینه وضعیت بهتری نسبت به پسرها دارند. همچنین در این پژوهش به این نتیجه معناداری وجود دارد و دختران در 

رسیدیم که بین رشته ی تحصیلی دانش اموزان با خودکارآمدی تحصیلی و گرایش به تفکر انتقادی انان رابطه ی معناداری 

تحصیلی  توسط مؤلفه های گرایش درصد از واریانس خودکار آمدی  43نتایج نشان می دهد که  وجود ندارد. وهمچنین 

    به تفکر انتقادی  تبیین می شوند.
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 )بیان مساله، پیشینه پژوهش، اهمیت و ضرورت(:مقدمه

موفقیت دانش آموزان در مدرسه، هدف اصلی هر نظام آموزشی است. موفقیت در مدرسه کسب تجربه های مناسب در کلیه ی ابعاد 

وزیستی را شامل می شود. کسب این تجربه ها در مدرسه می تواند بر زندگی حال و  رشد شناختی، عاطفی، اجتماعی، رفتاری

آینده کودکان و نوجوانان تاثیر سرنوشت سازی داشته باشد. از سوی دیگر چون ابعاد جسمی، شناختی، روانی و اجتماعی رشد با 

اتفاق می افتد تااندازه ی زیادی به رویدادهایی وابسته یکدیگرارتباط متقابل دارد،و در واقع رویدادی که در یکی از زمینه های رشد

(. در این زمینه باید به کلیه ی ابعاد رشد، به صورت متوازن توجه شود. 9430است، که در زمینه های دیگر رخ می دهد) ظهره وند،

ک عملکرد شناختی توجه نمی براین اساس، امروز در بررسی موفقیت دانش آموزان در مدرسه تنها به پیشرفت تحصیلی به عنوان ی

درمدرسه شامل رشد بهینه تمام ابعاد شناختی، هیجانی، اجتماعی، رفتاری و زیستی است. در نظام آموزشی  شود بلکه موفقیت

هنری، اجتماعی، زیستی، اقتصادی وسیاسی در اهداف _آموزشی، فرهنگی_ایران نیز با گنجاندن اهداف اعتقادی، اخالقی، علمی

(بر جهت دهی به رشد همه جانبه ی دانش آموزان  9439آموزش و پرورش )دبیر خانه ی شورای عالی آموزش و پرورش،کلی نظام 

 (.9430تاکید شده است) ظهره وند،

خود کار آمدی وعوامل موثر بر آن سالهاست که در کانون توجه روانشناسان پرورشی و دیگر کارشناسان آموزش و پرورش جای 

گذشته راستای نگرش کارشناسان و پژوهشگران در این زمینه، از عوامل رفتاری به سوی ریشه های شناخنی دارد. در سالهای 

اجتماعی که تعیین کننده های کنشی را از لحاظ شناختی، فراشناختی و –گردیده است. در میان این دیدگاه ها، دید گاه شناختی 

(از نگره پردازان دید 9001(. بندورا)9435شانده است) کریم زاده،محسنی،انگیزسی بررسی می کند، نگاه های بسیاری را به خود ک

اجتماعی است که سازوکارهای تاثیر گذار بسیاری را بررسی کرده است. وی در میان سازوکارهای تاثیر گذار، هیچ -گاه شناختی

 (. 9435خود نمی داند) کریم زاده،محسنی، کدام را در کنترل کارکرد، پرنفوذ تر از خودکارآمدی و باورهای افراد از تواناییهای

 خودکارآمدی 

عبارت است از قضاوت فرد از توانایی خود برای مواجهه با موقعیت هایی که در پیش روی (self-efficacy)    خود کار آمدی    

توانایی های فعلی است. ( . در حقیقت خود کارآمدی یک نوع پیش بینی موفقیت بر اساس 9409دارد) شیخ السالمی و احدی،

مطالعات انجام گرفته حاکی از ان است که خود کار امدی تعیین کنند ه ی چگونگی مقابله ی افراد با موانع و تجارب ناخوشایند و 

(. خود کار آمدی یک عامل انگیزشی فعال کننده، 9409میزان تالش و پافشاری آنها برای رفع موانع است)شیخ السالمی و احدی ،

در واقع خود کارآمدی  (.9409دهنده، نگهدارنده و هدایت کننده ی رفتار به سوی هدف تعیین شده است)پورقاز و همکاران ، نیرو

روان شناختی است وبه قضاوت افراد از توانایی های خود برای سازماندهی و اجرای راهکارهای مورد نیاز  -یک سازه ی اجتماعی 

یین شده اشاره دارد. به عبارتی خود کارآمدی را شامل قضاوت افراد در باره  توانایی خود در برای رسیدن به انواع عملکردهای تع

انجام یک کار یا انطباق با یک موقعیت خاص می دانند که تعیین کننده ی چگونگی تفکر ، رفتار و احساس آنهاست)مرزوقی و 

 (.9409همکاران،
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که می توانند روی سالمت افراد تاثیر مثبت و منفی بگذارند، خود کارآمدی سازه باورهای خود کار آمدی از جمله عواملی هستند    

ی اصلی نظریه ی شناختی اجتماعی بندورا است و به قضاوت اشخاص در باره ی توانایی خود برای سازمان دهی افکار،احساسات و 

به اطمینان در انجام تکالیف تحصیلی از قبیل اعمال برای ایجاد نتایج مطلوب اشاره دارد. خود کارامدی تحصیلی به طور خاص 

اجتماعی بندورا –خواندن متن کتابها، پرسیدن سوالها در کالس، و آمادگی برای امتحانات اشاره دارد. مطابق بانظریه ی شناختی 

خود تنظیمی خودکارآمدی تعیین کننده ی اصلی در افکار، احساسات، و رفتاردر موقعیت های تنیدگی زا است ونقش حیاتی در 

حالتهای عاطفی بازی میکند. افرادی که خود کارآمدی باال دارند شکستشان را به تالش پایین نسبت می دهند تا توانایی کم، در 

 (.9430مقابل افرادی که خودکارآمدی پایینی دارند شکستشان رابه توانایی پایین نسبت می دهند) لواسانی و همکاران ،

رآمدی پایه ی اصلی و محوری انگیزه ی انسان محسوب می شوند وبه میزان بهره مندی افرادازاین در واقع باور های خود کا

(نخستین بار در نظریه ی خود، مفهوم خودکارآمدی را مورد 9011باورهااحتمال موفقیت آن ها در انجام کارها باال می رود. بندورا)

باورهای خودکارآمدی مهم ترین عامل در تبیین رفتارهای انسانی اند،  (بیان داشته، که9001استفاده قرار داده است. وی در سال)

زیرا کلیداصلی فعالیت های وی محسوب می شوند. این باورها در جنبه های مختلف زندگی نقش مهمی دارندو یکی از مهم ترین 

وزه ی تحصیلی است) جنبه ها و حوزه هایی که موفقیت در آن تا حد زیاد منوط به داشتن خودکارآمدی باالاست، ح

 (.9409خواجه،حسینچاری،

باورهای خودکارآمدی تحصیلی، به معنای ادراک و باور دانش آموزان از توانمدی خود در فهم و یادگیری، حل مسائل درسی و 

ان دست یابی به موفقیت های تحصیلی است، که این باور بربسیاری از جنبه های زندگی مثل گزینش اهداف، تصمیم گیری، میز

(باورهای خودکارآمدی 2999تالش، سطح استمرار و پایداری و رویارویی بامسائل چالش برانگیز تاثیرگذاراست. به عقیده ی بندورا)

به عنوان یک واسطه ی شناختی عمل می کند و ناظر بر باور به توانایی برانجام تکالیف یا فعالیت خاص است)فخری و 

(افراد باورهای خود کارآمدی شان را به واسطه ی تفسیر و ارزیابی 9001،9000،2991) طبق نظریه ی بندورا (.9402همکاران،

-اطالعات بدست آمده از منابع چهارگانه، تجارب مسلط، تجارب جانشینی، قانع سازی کالمی یا اجتماعی و حالتهای فیزیولوژیکی

تجارب عملکردگذشته، قوی ترین منبع خودکارآمدی  (معتقداست،9032بندورا) (.9409هیجانی بنا می کنند)لطیفی ،استیکی آزاد،

هستند و عملکرد موفقیت آمیز در آنها، سطح انتظار خودکارآمدی را باال می برد و شکست در عملکرد این سطح را پایین می آورد. 

مدی را در مشاهده وی بیان می کند، زمان هایی وجود داردکه مشاهده ی موفقیت و شکست دیگران نیز می تواندانتظار خود کارآ

 (.   9409گرانی که معتقدند توانایی هایی مشابه با آن الگو دارند، تغییر دهند) خواجه،حسینچاری،

(معتقد است که خودکارآمدی برای پیش بینی عملکرد حل مساله ی افراد درحوزه های مختلف همچون 9001،2999بندورا)

ا می کند. بنابراین به نظر می رسد هر چه خودکارآمدی افراد بیشتر باشد، مدرسه، کار و روابط، خودکار آمدی نقش مهمی راایف

قدرت حل مساله ی آنها نیز بیشتر می شود. امادر مقابل، در حالت خستگی شناختی، فرد با رویدادهای غیر قابل کنترل رو به رو 

ازش اطالعات را در پی دارد)پورقاز و می شود و مواردی چون کاهش فعالیت های شناختی ، اختالل در توجه و بازداری پرد

(. امروزه، دست اندر کاران امور آموزش به طور فزاینده ای در یافته اند که درک شیوه های یادگیری دانش آموزان، 9409همکاران،

ی فرد عنصراساسی در بهسازی آموزشی به شمار می رود. درطی سالهای اخیر، روان شناسان ازاین واقعیت که احساس خودکارآمد
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و نگرش وادراک وی از خویشتن، رابطه ی بسیار نزدیکی با چگونگی یادگیری و رفتار وی دارد، به خوبی آگاه شده اند) مرزوقی 

علت بسیاری از مشکالت دانش آموزان در مدرسه را ناشی از هوش پایین یا  که استروم (. این واقعیت باعث شده9409وهمکاران،

ه دلیل آنکه آنها خود را قادر به انجام تکالیف تحصیلی نمی دانند، بداند. این دیدگاه استروم بدین اختالل جسمی نداند، بلکه ب

پایینی در مدرسه (Academic self-Efficacy) معناست که در واقع این گروه از دانش آموزان از خودکار آمدی تحصیلی

 (. 9409برخوردارند )نوروزی و همکاران ،

که به واسطه ی آن تجربیات، توانایی و تفکر افراد در یک مسیر ادغام می شود. تربیت افراد خودکارآمد  خودکارآمدی مفهومی است

مستلزم آموزش و تربیت افراد جامعه است. بنابراین یکی از مسائل مهم در تعلیم و تربیت در نظر گرفتن توانایی های فردی است و 

خودکارآمد، تفاوتهای افراد در تفکرف یادگیری، تجربیات و ... حائز اهمیت اند. در  نیز این که برای رسیدن به افراد و دانش آموزان

زمینه ی تفاوتهای افراد در تفکر عنوان کرد که اصوال تفکر فرآیندی است که بدان وسیله یک بازنمای ذهنی جدید تشکیل می 

اهداف مهم آموزش و پرورش برای ایجاد خودکارآمدی در شود و از باالترین درجات تفکر می توان به تفکر انتقادی اشاره کرد. از 

افراد، داشتن تفکر انتقادی و هنر منطقی فکر کردن در امور مختلف، ارزشیابی صحیح از مسائل واخذ تصمیمات منطقی است. 

ین است که (معتقداست در واقع یکی از تواناییهای فکری ارزندهای که دانش آموران باید در مدارس کسب کنند ا9009نالس)

شنیده ها، خوانده ها، اندیشه ها و اعتقادهای مختلف را که در زندگی با آنها رو به رو می شوند ارزشیابی کنند و در باره ی آنها 

 (. 9409تصمیمات منطقی بگیرند. این توانایی ارزنده تفکر انتقادی است)کدیوروهمکاران،

بیشتر واژه تفکر ارائه می شود تفکر انتقادی است. ریشه ی واژه ی تفکرانتقادی یکی از مفاهیمی که در فرهنگ نامه ها در توضیح   

گرفته شده که به معنای هنر قضاوت است. در تفکرانتقادی به برآورد کردن، طبقه بندی  (kritike) از کلمه ی یونانی کریتیک 

. به حل مسائل پرداخته می شود) قریب و کردن، درک اصول، ابراز عقیده با دلیل، قضاوت کردن براساس معیار شخصی و ..

(.  تفکرانتقادی تفکری است مستدل، منظم، هدفمند، اثر گذار، منطقی و مبتنی بر پیامد که به روش علمی به 9433همکاران،

ک (. در واقع تفکر انتقادی ی9435بررسی و تجزیه وتحلیل تمامی اطالعات و نظرات در دسترس می پردازد) رنجبر، اسماعیلی ،

تحقیق و کاوش نقادانه است. بنابراین یک متفکر نقاد به تحقیق و بررسی مسائل می پردازد و سواالتی را مطرح می کند واطالعات 

جدیدی را که ممکن است برای او مفید یا مضر باشد را کشف می کند. لذا تفکر انتقادی بیش از نقد کردن و فعالیت ذهنی، یک 

ی است که به موجب آن می توان اندیشه ها، اطالعات و نتایجی را که آن اطالعات را فراهم می کند فعالیت هدفمند است و فرآیند

ارزیابی و به طور یکپارچه و منطقی آن را سازمان داد وارتباط آن را با عقاید و اطالعات دیگر برقرار ساخت)اسکندر فتحی و 

 (.9402همکاران ،

د مستدل نامیده وآن را تفکری نامیده که درآن استدالل چند جانبه همراه بادر نظر گرفتن پال در توصیف تفکر انتقادی آن را خر   

عدل وانصاف صورت می گیرد. در این صورت فرداز زوایای گوناگون به موضوع نگریسته و در همه جانبه نگری منصفانه، حتی خود 

انتفادی است که خشک اندیشی و تلقین را رد می کند،اختالف  را نقد می تواند نماید.از نظر پال این نوع خرد، رویه ی مثبت تفکر

عقیده را مجاز می شمارد و از پرسشگری متقابل در تالش برای قضاوت منصفانه استقبال می کند) حاج حسینی و همکاران 

کل تفکر به شیوه ی (. از این رو یادگیرندگان باید در حوزه ی تخصصی خود توانایی تحلیل، نقد، بررسی، ارزیابی و در 9409،
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انتقادی را داشته باشند تا بتوانند مسائل جدید را در طول زمان و در علم تخصصی خود حفظ کنند) اسکندر فتحی و همکاران 

(رشد تفکرانتقادی را برای یاد گیرنده های فعلی ضرورتی انکارناپذیر می داند، 2992(. به همین دلیل است که سیمپسون )9402،

(.  9402ارویی آنان با واقعیت های پیچیده و به سرعت در حال تغییر جامعه ی امروزی حیاتی است) اسکندر فتحی،زیرا برای روی

(معتقد است که توانایی تفکرانتقادی یکی از اهداف تعلیم و تربیت محسوب می شود. و ماموریت اصلی 9005همچنین اریکسون)

لعمر است که دارای قابلیت ها و توانایی های ذهنی، استدالل و تفکر انتقادی مؤسسات آموزش عالی، تربیت یاد گیرندگانی مادام ا

 (.9402هستند، و شخصا می توانند فکر کنند، تصمیم بگیرند و در باره ی امور قضاوت کنند)اسکندر فتحی و همکاران ،

 پژوهش های انجام شده

ی اطالعات با مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان هدف، بررسی رابطه سواد فن آور(با9403صفاری همدانی و همکاران)  

. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین سواد فن آوری اطالعات با مهارت های تفکر دست به پژوهش زدندتحصیالت تکمیلی 

دهنده آن است که  انتقادی )خالقیت، بالیدگی و تعهد( در بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی رابطه ای وجود ندارد. لذا، نتایج نشان

داشتن سواد فن آوری اطالعات در بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی، دلیلی بر وجود تفکر انتقادی در بین آنان نمی باشد. شاید 

 .بتوان، بهترین دوران پرورش تفکر افراد با استفاده از فن آوری اطالعات را، دوران قبل از ورود آنان به آموزش عالی دانست

تا اثربخشی آموزش تلفیقی تفکر انتقادی و تفکر خالق بر یادگیری خود  برآمدنددرصدد  (9404عالوه بر این حسنی وهمکاران) 

نتایج تحلیل ها نشان داد که آموزش تلفیقی تفکر انتقادی و  .دنراهبر دانش آموزان دختر دوم تجربی در شهر قم را بررسی کن

با  بنابراین.م مولفه های آن )رغبت به یادگیری، خودمدیریتی و خودکنترلی( تاثیر معناداری داردخالق بر یادگیری خود راهبر و تما

آموزش تلفیقی تفکر انتقادی و تفکر خالق رغبت به یادگیری، خودکنترلی و خودمدیریتی دانش آموزان افزایش می یابد. در نتیجه 

 .و موفقیت تحصیلی دانش آموزان بیش تر می شود انگیزش استفاده از راهبردهای یادگیری، روحیه خوداتکایی

( نیز با هدف بررسی ارتباط خود کارآمدی ، تفکرانتقادی، سبک های تفکر وهوش هیجانی با پیشرفت 9404همچنین عاشوری )  

ادی، تحصیلی دانشجویان رشته ی پرستاری دست به پژوهش زد که نتیجه ی آن بیانگر رابطه ی مثبت خودکارآمدی، تفکرانتق

عوامل فردی مختلفی می توانند (نیز در یافتند که 9404تفکر اجرایی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی بود.  صفاری وهمکاران)

در پیشرفت تحصیلی دانشجویان موثر باشند که از جمله آن ها می توان به شادکامی و خودکارآمدی اشاره نمود. هدف از این 

پزشکی می باشد. در  ت تحصیلی و برخی عوامل دموگرافیک با این عوامل در دانشجویان گروه علوممطالعه بررسی روابط بین پیشرف

نفر از دانشجویان صورت گرفته است. نمونه پژوهش با استفاده از روش  180این یک مطالعه مقطعی است که بر روی تعداد واقع 

بود و اکثریت آنها  7.03±29.33شرکت کنندگان در پژوهش نمونه گیری تصادفی از نوع سیستماتیک اخذ گردید. میانگین سنی 

درصد(. میانگین استاندارد نمره  55درصد( مذکر بودند. عمده شرکت کنندگان از رشته های پزشکی و پرستاری بودند ) 80)

دانشجویان بود. میانگین معدل تحصیلی دو نیمسال گذشته  9.09±61.60و میانگین نمره خود کارآمدی  0.58±4.36شادکامی 

به دست آمد. عواملی همچون وضعیت تاهل، سن، مقطع و رشته تحصیلی و همچنین شاخص  1.81±15.41مورد مطالعه نیز 

پیشرفت تحصیلی دارای ارتباط معنی دار با شادکامی بوده، عواملی همچون سن، مقطع و معدل تحصیلی با خودکارآمدی در ارتباط 
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ی داری بین سه متغیر اصلی مطالعه یعنی شادکامی، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی بودند. همچنین همبستگی مثبت و معن

 یافت گردید.

(نیز در مقاله ای به بررسی کیفی وکمی یا همان روش ترکیبی موانع تفکر انتقادی در برنامه ی درسی 9402علیپور وهمکاران)  

تهای تجزیه و تحلیل، ترکیب،ارزشیابی و قضاوت پرداخته اند. آموزش متوسطه از دید متخصصان برنامه ی درسی با تاکید بر مهار

جامعه ی مورد بررسی آنهارا در بخش کیفی متخصصان برنامه ی درسی شاغل در آموزش و پرورش که بر دوره ی متوسطه اشراف 

مورد بررسی کلیه ی دراند، تشکیل می دهند. که ابزار گردآوری داده های آنها مصاحبه های عمیق بوده. در بخش کمی جامعه 

 23متخصصان برنامه درسی و دبیران مقاطع متوسطه ی شهر تهران بود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ی محقق ساخته ی 

گزینه ای لیکرت بوده. نتایج پژوهش کیفی بیانگر آن بود که مقوالتی مانند سیاست ها و رسالت ها ی 5سوالی برمبنای مقیاس 

ط موجوددر زمینه ی تربیت معلم، محتوا،اهداف و روش تدریس از موانع تفکر انتقادی است و نتایج پژوهش نظام آموزشی و شرای

کمی حاکی از آن بود که کم توجهی به پرورش مهارت های تجزیه وتحلیل، ترکیب، ارزشیابی و قضاوت از موانع تفکر انتقادی است. 

ی رابطه ی بین مولفه های برنامه ی درسی پنهان با ابعاد گرایش به تفکر ( در بررس9402در همین راستااحمدیان، سبحانی نژاد)

انتقادی دانشجویان به این نتیجه رسیدند که بین مجموع مولفه های برنامه ی درسی پنهان با ابعاد هفت گانه ی گرایش به تفکر 

(با هدف بررسی نقش کیفیت تدریس 9409انتقادی دانشجویان دانشگاه، همبستگی معناداری وجود دارد. پاک مهر و همکاران)

اساتیدو مولفه های چهار گانه ی آن در تفکر انتقادی دانشجویان به این نتیجه رسیدن که بین کیفیت تدریس و تفکرانتقادی 

 (p<0/0001).  ( ، r=0/55دانشجویان رابطه ی معتاداری وجود دارد.)

بررسی سهم خالقیت و مولفه های آن در پیش بینی تفکر انتقادی و شادکامی دانش (نیز با هدف 9409کرمی آزادو علی آباد)

 .دست به تحیق زدند 02/9409آموزان پسر پایه سوم راهنمایی شهرستان قدس در سال تحصیلی 

ین رگرسیون یافته های حاصل از همبستگی پیرسون رابطه مثبت و معنادار خالقیت با تفکرانتقادی و شادکامی را نشان داد. همچن

چند متغیری نشان داد از میان مولفه های خالقیت مولفه های سیالی، بسط، و ابتکار پیش بینی کننده های معناداری برای تفکر 

انتقادی هستند اما ضریب رگرسیون مولفه انعطاف پذیری، برای پیش بینی تفکر انتقادی معنادار نیست. همچنین کلیه مولفه های 

همانطور که بیان شد بررسی ها نشان داد که در ارتباط با بررسی  .ننده های معناداری برای شادکامی هستندخالقیت پیش بینی ک

رابطه ی بین خودکارآمدی تحصیلی و گرایش به تفکرانتقادی هنوز پژوهشی صورت نگرفته و یا الاقل ما با مطالعات خود در این 

م تا به بررسی رابطه ی خودکارآمدی تحصیلی و گرایش به تفکرانتقادی در دانش زمینه موردی را مشاهده ننموده ایم. لذا برآن شدی

 اموزان مقطع متوسطه بپردازیم.

 ری داده ها، شیوه تحلیل داده ها(روش )جامعه، نمونه، روش نمونه گیری، ابزارگردآو

 جامعه ی آماری و نمونه

کدکن از توابع شهرستان تربت حیدریه می باشند. جامعه ی دراین تحقیق جامعه آماری دانش آموزان مقطع متوسطه شهرک    

 دانش آموز در چهار مدرسه و پنج رشته ی ریاضی،تجربی ،انسانی،گراقیک وکشاورزی  می باشد.919آماری  
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 نمونه گیری

های جامعه نمونه  طبقه ای که در واقع پژوهشگر به تناسب تعداد افراددر زیر گروه_در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی    

نفری از این دانش  999را انتخاب می کند استفاده شده است . که با توجه به آمار دانش آموزان در هر مدرسه و رشته  نمونه 

 آموزان انتخاب شد.و پرسشنامه ها در اختیارشان قرار داده شد.

 ابزار گردآوری داده ها

مقیاس خیلی زیاد،زیاد،متوسط،کم و  5گویه که در  42سنجش خودکارآمدی با ابزار گردآوری داده ها دو پرسشنامه یکی برای    

و دیگری  تعیین شد. 314/9خیلی کم طراحی شده است. که در این پژوهش پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ محاسبه نموده و

موافقم،نمی دانم،مخالفم،کامال مخالفم طراحی مقیاس کامال موافقم،  5گویه که در 44پرسشنامه ای برای سنجش تفکر انتقادی با 

(، یک ابزار خودگزارشی است که میزان تمایل به تفکر نقادانه را 2994، 9پرسش نامه گرایش به تفکر انتقادی )ریکتس .شده است

زده مطلوب را باال یابی به باهای شناختی، که احتمال دستسنجد. تفکر انتقادی تفکری است با استفاده از راهبردها یا مهارتمی

عبارت(  94) 3عبارت( و تعهد 0)4عبارت(، بالیدگی 99)2عبارت و سه زیر مقیاس؛ نوآوری 44برد. این پرسش نامه دارای می

(، میزان مخالفت یا موافقت خود را با 5تا شدیداً موافقم= 9ای)از شدیداً مخالفم=درجه 5است.آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت 

 ارات مشخص کند.هر یک از عب

 عبارت مربوط به هر زیر مقیاس

 20و23و21و25و23و91و93و99و1و5و9زیر مقیاس نوآوری:  -9

 44و42و49و49و24و90و95و92و2زیر مقیاس بالیدگی)بلوغ شناختی()کمال یا بلوغ(:  -2

 21و22و29و29و93و91و94و99و0و3و1و3و4زیر مقیاس تعهد)درگیری ذهنی(:  -4

 سنجیهای روانویژگی

نفر از دانشجویان سال دوم رشته  19یابی پرسش نامه گرایش به تفکر انتقادی آن را بر روی (، به منظور هنجار2994ریکتس)    

و  51/9، زیر مقیاس بالیدگی=  15/9ها بدین شرح گزارش شد: زیر مقیاس نوآوری= کشاورزی اجرا کرد. ضریب پایایی زیر مقیاس

 . 31/9زیر مقیاس تعهد= 

 تعیین شد.194/9پژوهش پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ محاسبه نموده و  ما در این
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 شیوه تحلیل داده ها

از آنجا که این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بشمار می آید.روشهای آماری که مورد استفاده واقع شده عبارتنداز .روش    

معناداری رگرسیون تا رابطه ی بین گرایش به تفکر انتقادی و خود کارامدی تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی کنیم. جهت 

مستقل استفاده  tخود کارآمدی تحصیلی دانش آموزان براساس جنسیت از روش      مقایسه ی تفاوت گرایش به تفکر انتقادی و

شد. جهت مقایسه ی خودکارآمدی تحصیلی و گرایش به تفکر انتقادی با توجه به رشته ی تحصیلی انان از روش تحلیل واریانس 

 .کردن همبستگی بین متغییر ها  یک راهه)آنوا( استفاده شد و همچنین استفاده از ضریب همبستگی پیرسون برای مشخص

 یافته ها:

 طالعات توصیفی مربوط به افراد نمونه:ا

 آزمون فرضیه ها:

 برای بررسی رابطه بین متغییر ها  از آزمون ضریب همبستگی استفاده شد.

در دانش  (. ماتریس ضریب همبستگی بین متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی ،گرایش به تفکر انتقادی و سن1جدول )

 آموزان مقطع متوسطه شهر کدکن

 سن تفکر انتقادی کارآمدی خود نام متغیر

 خودکار

 آمدی 

9   

  9 **0/518 تفکر انتقادی

 سن

 

905/9 0/037 9 

طوری که در جدول فوق نشان داده شده است، فرضیه صفر رد می شود و بین خود کار آمدی تحصیلی و گرایش به تفکر همان

رابطه تفاوت معناداری وجود دارد.یعنی بین خودکارآمدی تحصیلی و گرایش به تفکر انتقادی ( p=0/000سطح آلفای )انتقادی در 

 مثبت و معناداری وجود  داردو با افزایش یکی از این مولفه ها دیگری نیز افزایش پیدا می کند.

سن و گرایش به تفکر انتقادی در سطح آلفای (و همچنین بین p=0/323ولی بین سن و خودکارامدی تحصیلی در سطح آلفای)

(p=0/699.فرضیه صفر پذیرفته می شود و تفاوت معناداری وجود ندارد)  
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 مستقل استفاده شد.  t، از آزمون معنادار بودن تحصیلی  برای بررسی تفاوت آزمودنیها )از نظر جنسیت( در خود کارامدی

 

نتایج آزمون تی استودنت برای معنادار بودن تفاوت بین خودکارآمدی تحصیلی دانش اموزان دختر و  (2)جدول 

 پسر شر کدکن در مقطع متوسطه

t  سطح

معنی 

 داری

درجات 

 آزادی

انحراف 

 معیار

  تعداد افراد میانگین

 

 

 

299/9  

 

 
   

 

 

 

244/9   

 

 

 

 

993 

 

 مرد 53   91/993   49/93

 35/91    

       

01/994  زن 51 

،فرض صفر تایید می شود.و یافته ها نشان می دهد که بین p=0/233( ، در سطح آلفای 2بر اساس نتایج مندرج در جدول)

 خودکارآمدی تحصیلی دختران و پسران تفاوت معناداری وجود ندارد.

 مستقل استفاده شد.  tبرای بررسی تفاوت آزمودنیها )از نظر جنسیت( در گرایش به تفکر انتقادی، از آزمون معنادار بودن 

 

نتایج آزمون تی استودنت برای معنادار بودن تفاوت بین گرایش به تفکر انتقادی دانش آموزان دختر و پسر (3)جدول

 شهر کدکن در مقطع متوسطه

t  سطح

معنی 

 داری

درجات 

 آزادی

انحراف 

 معیار

  تعداد افراد میانگین

 

 

 

291/2-  

 

 
   

 

 

 

920/9   

 

 

 

 

993 

 

55/24       22/293  مرد 53 

 11/22  01/224  زن 51 
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،فرض صفر رد می شود و یافته ها نشان می دهد که بین گرایش p=0/029، در سطح آلفای (3بر اساس نتایج مندرج در جدول)

دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد.و همچنین بررسی میانگین ها نشان میدهد که دانش آموزان  به تفکر انتقادی

 .ش به تفکر انتقادی باالتری دارنددختر نسبت به دانش آموزان پسر گرای

انس یک راهه )آنوا(  با توجه به رشته تحصیلی از آزمون تحلیل واری خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزانبرای بررسی تفاوت 

 استفاده شد.

 

تفاوت بین خودکارآمدی تحصیلی دانش نتایج آزمون تجزیه تحلیل واریانس یک راهه برای بررسی (4)جدول

 آموزان با توجه به رشته تحصیلی

مجموع  منابع تغییر

 مجذورات

 سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی

 بین گروهی

 درون گروهی

 جمع

355/131 

941/43293 

009/43019 

3 

995 

990 

193/931 

330/425 

514/9 134/9 

 

تحصیلی دانش آموزان و رشته ی آنان تفاوت معناداری مشاهده  شود، بین خودکارآمدیطوری که در جدول فوق مشاهده می همان

 نمی شود . 

مختلااف از نظاار خااود  نتااایج بررساای آزمااون تعقیباای تااوکی نشااان داد کااه تفاااوت معناای داری بااین رشااته هااای     

کارآماادی تحصاایلی وجااود ناادارد. بطااور مثااال بااین رشااته هااای تحصاایلی ریاضاای و تجرباای در سااطح آلفااای         

(،رشااااته ی انسااااانی و تجرباااای در سااااطح 003/9(،رشااااته ی ریاضاااای وانسااااانی در سااااطح آلفااااای)052/9)

(،تجرباای 003/9(،ریاضاای و کشاااورزی در سااطح آلفااای) 999/9(،ریاضاای و گرافیااک در سااطح آلفااای) 002/9آلفااای)

(،انسااانی و گرافیااک در سااطح   111/9(،تجرباای و کشاااورزی در سااطح الفااای)  044/9و گرافیااک در سااطح آلفااای)  

( تفاااوت معناااداری از نظاار خااود کارآماادی وجااود    393/9(،انسااانی و کشاااورزی در سااطح آلفااای )  031/9آلفااای )

 ندارد

 

تفاوت میزان گرایش به تفکر انتقادی دانش آموزان  یبررس برای راهه یک واریانس تحلیل تجزیه آزمون نتایج: 1 جدول

 تحصیلی رشته به توجه با  مقطع متوسطه

مجموع  منابع تغییر

 مجذورات

 سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی

 بین گروهی

 درون گروهی

 جمع

519/3224 

393/51213 

413/19592 

3 

995 

990 

309/9955 

030/545 

019/9 993/9 
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تفکار انتقاادی داناش آماوزان و رشاته ی آناان تفااوت         گرایش باه شود، بین طوری که در جدول فوق مشاهده می همان

معناداری مشاهده نمی شود . نتایج بررسی آزمون تعقیبی توکی نشان داد که تفاوت معنی داری باین رشاته هاای مختلاف از     

(،رشاته ی  999/9ی تحصیلی ریاضی و تجربی در سطح آلفای )نظرگرایش به تفکر انتقادی وجود ندارد.بطور مثال بین رشته ها

(،ریاضای و گرافیاک در ساطح    015/9(،رشاته ی انساانی و تجربای در ساطح آلفاای)     033/9ریاضی وانسانی در ساطح آلفاای)  

(،تجربای و کشااورزی در   939/9(،تجربی و گرافیک در سطح آلفاای) 359/9(،ریاضی و کشاورزی در سطح آلفای)201/9آلفای)

( تفااوت معنااداری   091/9(،انسانی و کشاورزی در سطح آلفای )913/9(،انسانی و گرافیک در سطح آلفای )119/9الفای)سطح 

 از نظر خود کارآمدی وجود ندارد.

 از روش تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان استفاده شد.    های گرایش به تفکر انتقادیبرای آگاهی از نقش مؤلفه

رگرسیون چند متغیری برای پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی از طریق مولفه های گرایش به  (. نتایج تحلیل7جدول )

 تفکر انتقادی

متغیر های پیش 

 بین

SE β t P-Value 

 999/9** 145/4 512/9 915/9 نوآوری

 995/9** -331/2 -230/9 405/9 بالیدگی

 339/9 114/9 999/9 401/9 تعهد

     

     

     

F(4,991)  =29/201 , P value=0.009, R2= 0.431 

 

وبیانگر آن است که می توان از روی خرده مولفه مشاهده شده معنادار  F( مشاهده می شود میزان 1طوری که در جدول )همان

درصد از واریانس خودکار  43های گرایش به تفکر انتقادی،خودکارآمدی تحصیلی را پیش بینی کرد. نتایج نشان می دهد که  

 آمدی تحصیلی  توسط مؤلفه های گرایش به تفکر انتقادی  تبیین می شوند.

نشان می   pمطلق و مقدار کوچکtبه اثر هر کدام از متغیر های پیش بینی اشاره اجمالی می کند.مقدار بزرگ   sig(p)وtمقادیر 

 دهد که متغیر پیش بین تاثیر زیادی بر متغیر مالک دارد.

 

 بحث و نتیجه گیری

نتایج بدست از این تحقیق با نتایج تحقیقات انجام شده ی قبلی همسو می باشد به مانند معناداری رابطه ی بین سواد فن آوری 

(، اثربخشی آموزش تلفیقی تفکر انتقادی وتفکر خالق بر یادگیری خود 9403اطالعات با مهارت تفکر انتقادی)صفاری و همکاران

(،رابطه ی مثبت خودکارآمدی، تفکرانتقادی، سبک های تفکر و هوش هیجانی با 9404نراهبر دانش آمزان)حسنی و همکارا

(، معناداری رابطه ی بین مولفه های برنامه ی درسی پنهان با ابعاد گرایش تفکر انتقادی 9404پیشرفت تحصیلی)عاشوری



 021-022، ص   9911،  دی 9، جلد 91علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 4719-2148 
http://www.joih.ir  

     
 

288 
 

های چهارگانه آن در تفکر انتقادی (، معناداری نقش کیفیت تدریس اساتید و مولفه 9402دانشجویان)احمدیان،سبحانی نژاد

(، رابطه ی مثبت و معنارار خالقیت با تفکر انتقادی و شادکامی)کرمی آزادو علی 9409دانشجویان)پاک مهر و همکاران 

( بین p=0/000(، نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین خود کارآمدی و گرایش به تفکر انتقادی در سطح آلفای )9409آبادی

زان رابطه ی معناداری وجود دارد. و با افزایش خودکارآمدی تحصیلی، گرایش به تفکر انتقادی نیز افزایش پیدا می کندو دانش آمو

یعنی گرایش به تفکر انتقادی بر میزان خودکارآمدی تحصیلی انان نقش دارد و دانش آموزان هر چه گرایش به تفکر انتقادی 

( یافته ها نشان p=0/233آنان باالتر خواهد بود و بر عکس. همچنین در سطح آلفای) باالتری داشته باشند خودکارآمدی تحصیلی

(یافته ها نشان 920/9ولی در سطح آلفای) می دهد که بین خود کارآمدی تحصیلی دختران و پسران تفاوت معناری وجود ندارد، 

معناداری وجود دارد و دختران در این زمینه می دهد که بین گرایش به نفکر انتقادی بین دانش آموزان دختر و پسر تفاوت 

وضعیت بهتری نسبت به پسرها دارند. همچنین در این پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین رشته ی تحصیلی دانش اموزان با 

درصد  43نتایج نشان می دهد که  خودکارآمدی تحصیلی و گرایش به تفکر انتقادی انان رابطه ی معناداری وجود ندارد. وهمچنین 

براساس یافته های پژوهش اگر در از واریانس خودکار آمدی تحصیلی  توسط مؤلفه های گرایش به تفکر انتقادی  تبیین می شوند.

زمینه ی برنامه ریزی درسی و همچنین محتوای دروس توجه بیشتری به تفکر انتقادی و همچنین فراهم اوردن شرایط مناسب 

نش آموزان شود می توانیم هر روز شاهد رشد وتعال بیشتر دانش آموزان خود در این زمینه ها برای افزایش خودکارآمدی در دا

 باشیم.

 

 محدودیت ها

 عدم همکاری مدیران مدارس که در بعضی مواقع برای پر کردن پرسش نامه ها به مشکل بر خورد می کردیم.-9

 عدم همکاری دانش اموزان جهت پر کردن کامل پرسشنامه ها-2

 

 منابع

(. بررسی رابطه ی میان مولفه های برنامه ی درسی پنهان با ابعاد گرایش به تفکر 9402احمدیان ، مینا ، سبحانی نژاد ، مینا .) -9

. دوره جدید . بهار و تابستان  3پژوهشی دانشگاه شاهد . سال بیست و یکم . شماره   -انتقادی دانشجویان . فصلنامه ی علمی

 992 -31. ص  9404

( . نقش خالقیت در پیش بینی تفکر انتقادی و شادکامی . ابتکار و خالقیت در علوم 9409اله کرمی،آزاد،علی آبادی،خدیجه . ) -2

 10 -30. ص  9409.  پاییز  2. دوره  2انسانی . شماره 

نتقادی  دانشجویان. مجله  ( . نقش کیفیت اساتید  و مولفه های آن در توسعه ی تفکر ا9409پاک مهر، حمیده و همکاران . ) -4

 40 -91. ص 9409. پاییز   91مطالعات روان شناختی . شماره 
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کدیور،پروین وهمکاران. رابطه ی سبک های یادگیری شناختی)وابسته به زمینه و مستقل از زمینه(وتفکر انتقادی با  -3

 خودکارآمدی در دانش اموزان

( . تاثیر خودکارآمدی تحصیلی و خستگی شناختی بر حل مسائل 9409ه. )پورقاز، عبدالوهاب ، محمدی ، امین،دوستی ،مرضی -5

 شناختی دانش آموزان

( . اثر بخشی تلفیق تفکر انتقادی  و تفکر خالق بر یادگیری خود راهبر دانش آموزان دوره 9404حسنی، فهیمه و همکاران . ) -1

 15 -55. ص  9404. زمستان  3. دوره  4دوم متوسطه شهر قم . شماره 

اجتماعی کالس با خود  –( . بررسی رابطه ی اضطراب اجتماعی و جو روانی 9409خواجه ، الله ، حسینچاری ، مسعود . ) -1

. بها و تابستان  29کارآمدی تحصیلی در دانش آموزان دوره راهنمایی . فصل نامه ی روانشناسی تربیتی . سال هشتم . شماره 

 954 -949. ص  9409

( .  بررسی میزان گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان پرستاری و مامایی در ارتباط با وضعیت 9435عیل .)رنجبر ، اسما -3

 91 -99. ص  9435. بهار 9تحصیلی آنان . فصلنامه ی دانشکده ی پرستاری و مامایی . سال چهارم . شماره  

ردهای مقابله ای تحصیلی براساس باورهای خودکارآمدی و ( . پیش بینی راهب9409شیخ االسالمی ، راضیه ، احدی ، ساره . ) -0

 9409. زمستان  2(. دروه 49)پیاپی  3جهت گیری هدف دانشجویان شیراز . پژوهش در برنامه ریزی درسی . سال هشتم . شماره 

 23 -95. ص 

انتقادی دانشجویان . فن آوری ( . رابطه ی سواد فن آوری اطالعات با تفکر 9403صفاریان همدانی، سعید و همکاران . ) -99

 93 -5. ص  9403. تابستان  5( . دوره 29)پیاپی  3اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی . شماره 

(. شادکامی ، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان .  توسعه آموزش در علوم 9404صفاری ، محسن و همکاران.) -99

 20 -22. ص  9404ار .  به 1. دوره  94پزشکی . شماره 

( .  بررسی رابطه ی مهارتهای تفکر انتقادی با خودکارآمدی در دانش آموزان  مقطع 9403طالبی، رومینا و همکاران . ) -92

 متوسطه شهرستان کوهدشت

از  ( .  مقایسه مفهوم خود،خودکارآمدی تحصیلی،هوش هیجانی  ، باورهای جنسیتی و رضایت9430ظهره وند ، راضیه . ) -94

جنس دختران وپسران دبیرستان و سهم هر یک از این متغییر ها در پیش بینی پیشرفت تحصیلی آنان . مطالعات روان شناختی 

     14 -31. ص  9430.  پاییز  4.  شماره   1دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی  دانشگاه الزهرا .  دوره  

مدی ،تفکر انتقادی ، سبک های تفکر و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی ( . ارتباط خودکار آ9404عاشوری، جمال . ) -93

 24 -95. ص  9404. پاییز   22. دوره  4دانشجویان پرستاری . مجله دانشکده پرستاری و مامایی همدان . شماره 

ه .  پژوهش در برنامه ی ( .  تامل بر موانع تفکر انتقادی در برنامه درسی آموزش متوسط9402علیپور، وحیده و همکارن . ) -95

  95 -9.  ص  9402.  بهار    2( . دوره41)پیاپی  0درسی .  سال دهم  .  شماره
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( .  بررسی روند گرایش به تفکر انتقادی  در دانشجویان دانشگاه افسری امام علی)ع( .  9402فتحی ، اسکندر و همکاران . ) -91

  32-99. ص  9402.  بهار   30یزدهم .  شماره پژوهشی مدیرت نظامی .  سال س -فصلنامه ی علمی 

( .  نقش واسطه ای باورهای خودکارآمدی تحصیلی در پیش بینی اهداف پیشرفت بر اساس 9402فخری ، زهرا و همکاران . ) -91

 13 -55ص .  9402( .  بهار 25)9عاطفه ی مثبت و منفی در نوجوانان . فصل نامه ی روانشناسی کاربردی . سال هفتم . شماره 

(. مهارتهای تفکر انتقادی و گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان ترم  اول وآخر مدیریت 9433قریب، میترا و همکاران . ) -93

 945 -925. ص  0.  شماره  9433درمانی . مجله ایران آموزش در علوم پزشکی . تابستان   –خدمات بهداشتی 

( . بررسی رابطه ی خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانش 9435چهر . ) کریم زاده ،  منصور، محسنی ، نیک -90

  35 -20. ص 9435.  تابستان و پاییز  2آموزان دختر سال دوم دبیرستان شهر تهران .  مطالعات زنان  . سال چهارم  .  شماره 

خودکار آمدی اجتماعی،عاطفی،تحصیلی و خواندن (. اثر بخشی باسازی شناختی بر میزان 9409لطیفی،زهره،استیکی،آزاد.) -29

 03 -39. ص 9409. بهار 2. دوره 5دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری. پژوهش روانشناسی اجتماعی. شماره 

(. نقش خودکارآمدی تحصیلی و اهداف پیشرفت درتنیدگی ، اضطراب و افسردگی 9430لواسا نی ، غالمعلی و همکاران . ) -29

 9430. زمستان 3. مجله روانشناسی . سال چهاردهم . شماره  دانشجویان

( . خود کارآمدی تحصیلی دانش آموزان دبیرستانهای  نمونه مطالعه ی موردی 9409مرزوقی ، رحمت اهلل و همکاران . ) -22

 9409. آذر  4شهرستان دشستان . مجله برخط دانش روانشناختی . سال اول . شماره  

 

 

 

 

 


