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 چکیده
 یلیتحص خودکارآمدي با درسی برنامۀ هايمؤلفه از ادراك و انتقادي تفکر به گرایش رابطۀ پژوهش حاضر با هدف بررسی

و علوم تربیتی دانشگاه تهران بود. براي انتخاب  شناسیرواندانشجویان انجام شده است. جامعۀ پژوهش شامل دانشجویان دانشکدة 
ي هانامهپرسشها شامل اي متناسب با حجم جامعه بهره گرفته شده است. ابزار گردآوري دادهگیري طبقهنمونۀ آماري نیز از نمونه

هاي برنامۀ درسی طاطاري و باورهاي خودکارآمدي تحصیلی زاژکوا، لینچ ي ریکتس، ادراك دانشجویان از مؤلفهگرایش به تفکر انتقاد
در قالب آمار توصیفی  SPSS 22افزار گیري از نرمبا بهره آوري شدههاي جمعدادهها تأیید شدند. و اسپنشاد بود که روایی و پایایی آن

فکر هاي گرایش به تهاي پژوهش نشان داد که بین مؤلفهوتحلیل شدند. یافتهمتغیره تجزیههاي پیرسون و رگرسیون چندو آزمون
هاي اطمینان به توانایی خود در انجام تکالیف در کالس درس، اطمینان به توانایی خودکارآمدي تحصیلی (مؤلفهانتقادي با باورهاي 

ود در تعامل با دیگران در دانشگاه و اطمینان به توانایی خود در مدیریت خود در انجام تکالیف بیرون از کالس، اطمینان به توانایی خ
وش، هاي (ردار ادراك از مؤلفهها حاکی از ارتباط مثبت معنیهمچنین، یافته دار وجود دارد.کار، خانواده و دانشگاه) رابطۀ مثبت معنی

هاي برآمده از تحلیل رگرسیون چند حال یافتهینبااي آن بود. هامحتوا و ارزشیابی) برنامۀ درسی با باورهاي خودکارآمدي و مؤلفه
هاي روش و محتوا از متغیر ادراك از برنامۀ درسی، همچنین مؤلفۀ درگیري ذهنی از متغیر گرایش به تفکر متغیره نشان داد که مؤلفه

 ابراین باورهاي خودکارآمدي تحصیلیانتقادي از قابلیت تبیین باورهاي خودکارآمدي تحصیلی دانشجویان برخوردار بودند. بن
 پذیر است.تبیین برنامۀ درسیهاي هاي تفکر انتقادي و ادراك از مؤلفهدانشجویان از طریق مؤلفه
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 مقدمه
هاي نواندیشی در جهان امروز، دانشگاه و آموزش با توجه به تحوالت سالیان گذشته و دستاورد

؛ )Grebennikov & Skaines, 2009( اي شده استتغییرات گسترده خوشدستعالی 

) در طول دو دهه Chan & Yang, 2017( دیگر به باور برخی از افراد نظیر؛ چان و یانگعبارتبه

اي آموزش عالی در پاسخ به نیازهاي اجتماعی، اقتصادي، آموزشی و... تغییرات عدیدهگذشته همواره 

حال واضح است که میزان . بااین)Bagheri moghadam & Ahmadi, 2018( را تجربه کرده است

 دةکننترین عامل تعیینویژه در آموزش عالی، اصلیبرخورداري از نیروي انسانی کارا و توانمند به

 Sabeti, Homayoon( رودجامعه در شرایط متحول کنونی جهان به شمار می ۀو توسعپیشرفت 

Sepehr & Ahmadi, 2014(هاي دانشجویان توان اذعان داشت که شناسایی ویژگیمی ،رو. از این

ن آموختگادانش کهایناول به دلیل  ۀاز جهات مختلف بسیار حائز اهمیت خواهد بود. چرا که در درج

 گذرانندهاي درس میساعت را در محیط کالس 30000ها، از آغاز تحصیل خود بیشتر از دانشگاه

)Yamini, Kadivar, Farzad, Moradi, 2008( بدیلی در ارتقاء و بهبود آنان نقش بی کهاین، دوم

که البته در این بین باور به خودکارآمدي و  ،هاي گوناگون اجتماعی در جامعه دارندکیفیت عرصه

و باور به  ،نمندي، بخش اعظمی از دستیابی به پیوستار موفقیت را در بر خواهد داشتتوا

دي شناختی در راستاي پیشرفت فرنیرومحرکه انگیزشی و روان مثابۀتوان بهکارآمدي آنان را میخود

 به شمار آورد.

موفقیت ، 2هایی نظیر؛ پیشرفت تحصیلیبا مؤلفه 1با نظر به ارتباط باورهاي خودکارآمدي

 ;Ardalan, Hosseinjari, 2010(... و 5، سازگاري تحصیلی4شناختی، بهزیستی روان3تحصیلی

Davoudi, 2013; Jamali, Norouzi, Tahmasebi, 2013; Asghari, Saadat, Atefi 
karjondani, Janalizadeh kokne, 2014; Zamani, Pouratashi, 2017; Saeedzadeh, 

Mohammadi, Asadi, 2018 ( حکایت بر -اعم از دانشجویان و دانش آموزان –در فراگیران ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 . self- efficacy beliefs 
2 . academic performance 
3 . academic Achievment 
4 . psychological well-being 
5 . academic adjustment 
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لزوم  ،روهاي آموزشی دارد. ازاینبدیل باورهاي خودکارآمدي در عملکرد مطلوب در محیطنقش بی

شود. پیش مبرهن می ازپرداختن به متغیرهاي مؤثر بر افزایش خودکارآمدي در دانشجویان بیش

) اشاره نمود که وي معتقد است وقتی خودکارآمدي Bandura, 1986(توان به گفته می، طورهمین

 ؛کرده انگیزش فردي را دچار آسیب، تبع آن امید به موفقیت نیز کاهش یافتهشخص پایین باشد، به

 ,Esmaili, Shokri, Fathabadi(تواند در شروع و ادامه کار ممانعت ایجاد کند و در نهایت می

Heidari, 2015(اي روانی، با تحت تأثیر قرار دادن سازه ۀمثابباور به خودکارآمدي به . در واقع

بینی و ، در پیش)2004Hertel&  Rothman ,Rothman, 1986; Bandura , ( عملکرد شناختی

 & Zajacova, Lynch( هاي مختلف مؤثر بودهتبیین الگوهاي رفتاري افراد در بافت

Espenshade, 2005(، آمیز آنان ایفاء کند. برخی همی در انجام وظایف موفقیتتواند نقش مو می

عنوان قضاوت فرد در و از آن به ،نظران مفهوم خودکارآمدي را مترادف با اعتماد دانستهاز صاحب

 و ،رابطه با توانایی خویش در راستاي موفقیت در انجام یک عمل در یک قلمرو خاص یاد نموده

تارهاي وسیعی از رف هاي پیشرفت با گسترهدکارآمدي در موقعیتاعتقاد بر این است که باورهاي خو

.. .مدارانه به مانند پردازش شناختی، انگیزش، تالش و پشتکار، خود ارزشمندي، تفکر و پیشرفت

توان اذعان داشت که برخورداري از باورهاي می ،رو. از این)Seifert, 2004( ارتباط دارد

تواند زندگی تحصیلی و شخصی فراگیران را تحت شناختی میاي روانسازه مثابهخودکارآمدي به

 تأثیر قرار دهد.

 دهد، تفکر انتقادي است.یکی از متغیرهایی که باور به خودکارآمدي را تحت تأثیر قرار می

)Simpson, 2002هاي امروزي ضرورتی شد و پرورش تفکر انتقادي در یادگیرنده) معتقد است ر

. البته با نگاهی به )Fathiazar, Beirami, Badri, Atashi, 2013(شود انکارناپذیر محسوب می

) مبنی بر گنجاندن مواد و آموزش تفکر انتقادي پس از خواندن، نوشتن و Hirst, 2009پیشنهاد (

 عنوان عنصر چهارم آموزش پایه و اساسیبه هاي درسی،حساب کردن در برنامه

)Mohammadkhani, Mohammad davoudi, Farokhnia, 2016( یا حتی اعتقاد برخی از ،

نظران در این زمینه که عمده نقش آموزش را تنها یاد دادن تفکر به افراد و فراگیران به شمار صاحب
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ضوح اهمیت تفکر انتقادي و جایگاه آن ، بالشک بر و)Abili, 2001, Facione, 2002( اندآورده

و و ظهور سقدمت تاریخی توجه به تفکر انتقادي از یک در بهبود کیفیت آموزش افزوده خواهد شد.

 یادگیري اي را در حوزه یاددهیهاي گستردهنهضت تفکر انتقادي از طرف دیگر موجبات تالش

هاي صورت گرفته خی از پژوهشطوري که برویژه در حوزه پژوهش متوجه خویش ساخت. بهبه

 هاي شخصیتی، روانی و وضعیت تحصیلیدهنده ارتباط تفکر انتقادي با ویژگیدر این حوزه نشان

 است. 

ك و ادرا برنامۀ درسیاست.  برنامۀ درسیهاي یکی دیگر از متغیرهاي پژوهش، ادراك از مؤلفه

املی مهم ع مثابهو در واقع به ،تغییر کرده خوشدستتواند زندگی تحصیلی افراد را حاصل از آن می

و  ،در کیفیت و بهبود عملکرد تحصیلی و دستیابی به موفقیت نظام آموزشی و فراگیران عمل نموده

هاي صورت توان در تالشتبع آن احساس خودکارآمدي را افزایش دهد. دلیل این مدعا را میبه

ور نظران حوزه مذکناصر آن و... از سوي صاحب، عبرنامۀ درسیگرفته در راستاي تبیین چیستی 

نزدیک به یک قرن از آغاز  ) در فاصلۀPinar et al, 2008طوري که به اعتقاد (جستجو کرد. به

. )Yadegarzade, 2018( هاي پویاي دانش بشري مبدل شده استرسمی خود، به یکی از حوزه

هاي معتبر داخل و و دکتري در دانشگاه، در مقاطع ارشد 1برنامۀ درسیحتی وجود رشته مطالعات 

هاي عظیمی از اهمیت و لزوم پرداختن به این حوزه شمار، نشانهپردازان بیخارج از کشور با نظریه

 طور مثال؛ در مباحثرود. بهیادگیري به شمار می هاي یاددهیبا آن در تمامی زمینهو مفاهیم مرتبط 

 دهد، اذهان متخصصانمطلوب را شکل می برنامۀ درسیاي هکه پایه برنامۀ درسیمرتبط با عناصر 

برنامۀ هنوز پیرامون اجزاء و عناصر  کهاینیعنی با  را همواره با کنش وافري همراه ساخته است؛

ي هانظر وجود ندارد، اما اعتقاد بر این است که از جمله ویژگینظران اتفاقدر بین صاحب درسی

، پرهیز از ابهام و برخورداري از توازن و برنامۀ درسیعناصر  مطلوب توجه به همه برنامۀ درسی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
. الزم به ذکر است که در شوراي عالی گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوري جمهوري اسالمی ایران از 1 

 ي حاضر،، اما متخصصان حوزه امر با توجه به اینکه در دنیاشودمییاد » درسی ریزيبرنامه«رشته مذکور با عنوان 
، همواره از این رشته دانشگاهی با عنوان رودهاي مطالعات برنامه درسی به شمار میحیطهریزي درسی خود از برنامه

 .هستند تغییر عنوان این رشته در شوراي مذکور درصددو  کنند،مییاد » مطالعات برنامه درسی«
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 هاي فراگیران یا مخاطبان برنامه استو تناسب عناصر با ویژگی برنامۀ درسیانعطاف در عناصر 

)Ebrahim kafori, Maleki, Khosravi babadi, 2015( برنامۀ . کالین، با نظر به اهمیت عناصر

، 3، محتوا2از عناصر اهداف» 1ايمطالعه نظام مدرسه«موسوم به  برنامۀ درسی؛ در مدل درسی

، زمان 6هاي یادگیري فراگیران، فعالیت5، مواد و منابع آموزشی4یادگیري -راهبردهاي یاددهی

 ,Khosravi, Fathi vajarghah( 10و ارزشیابی 9بندي فراگیران، گروه8، فضاي آموزش7آموزش

Ashtiani, 2014( را شامل اهداف، محتوا، مواد و  برنامۀ درسیعناصر  راگ کهاینیا  ،کندیاد می

و از  ،داندبندي فراگیران، زمان و مکان یادگیري، ارزشیابی و ... میهاي یادگیري، گروهمنابع، فعالیت

به  هادر برخی از دیدگاه ،کند. همچنینیاد می» برنامۀ درسیتارعنکبوت طراحی «عنوان آنان تحت 

 شود) چهار عنصر اصلی هدف، محتوا، روش و ارزشیابی پیشنهاد می1962( لرپیشگامی تای

)Khosravi et ah, 2014; Vafaei, Maleki, Alipour, 2017( از سوي دیگر برخی از افراد .

و عناصر و اجزاي آن بر پیچیدگی کارهاي  برنامۀ درسیاذعان دارند که این فقدان توافق در تعریف 

 اند که فعالیت درنظران بر این عقیدهتربیتی در این حوزه افزوده است. هر چند برخی از صاحب

 )Fathi Vajarghah, 2018(به دلیل ماهیت جوان بودن رشته و پیچیدگی آن  برنامۀ درسیحوزه 

رو وبههایی رپژوهشگران را همواره با کاستی کهنایرغم علی ،که البته با فقر منابع علمی همراه شده

هاي سازي پژوهشهایی از بایستگی جدیت و تالش مضاعف در راستاي غنیتواند نشانهکرده، می

با نظر به فقدان آگاهی الزم  کهایندر کشور را فراهم آورد. کما  برنامۀ درسیهاي مرتبط با حوزه

و  )Freudenberg & Samarkovski, 2014( موزشدانشگاهی نسبت به تدریس و آ استادان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 . a study of schooling (SOS) 
2 . objectives 
3 . content 
4 . teaching learning methods 
5 . instructional materials and resources 
6 . learner learning activities 
7 . instructional time 
8 . instructional space 
9 . learners grouping 
10 . evaluation 
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زوده هاي آن افو مؤلفه برنامۀ درسیتأثیرات آن بر افکار و ادراك فراگیران، بر لزوم پژوهش درباره 

) Tatari et al, 2014پژوهش ( . چرا که در)Ajam, Hematipour, Rahimi, 2018( خواهد شد

(ادراك از هدف، محتوا،  برنامۀ درسیهاي هاي ادراك از مؤلفهمشخص شد که بین خرده مقیاس

دار وجود دارد. همچنین دو متغیر روش و ارزشیابی) و انگیزش پژوهشی همبستگی مثبت و معنی

در  ،بینی کنند. همچنینتواند متغیر انگیزش پژوهشی را پیشادراك از هدف و ادراك از محتوا می

 با اشتیاق تحصیلی برنامۀ درسیهاي ) گزارش شد که بین مؤلفهAjam et al, 2018(نتایج پژوهش 

را  اشتیاق تحصیلی برنامۀ درسیهاي توان بر اساس مؤلفهو می ،وجود دارد دارمعنیمثبت و  رابطه

 بینی کرد.پیش

 پیشینه پژوهش 

کنند و عوامل ها کسب میبا موقعیت اي است که افراد از محیط در برخوردخود کارآمدي مقوله

ها، فراهم بودن ها روي کیفیت و مثبت بودن آن تأثیر بسزایی دارند. یکی از این موقعیتو موقعیت

زمینه براي پرورش تفکر انتقادي است که چگونه و چقدر محیط آموزشی به درگیري دانشجویان در 

 ,Soleimannejad & Ayermaloyپژوهش ( پایهدهد براي نمونه بر فرایند تفکر انتقادي اهمیت می

 ۀشناختی و گرایش به تفکر انتقادي رابط) این نتیجه حاصل شد که بین باورهاي معرفت2012

 Bijanvand, Sobhaninejad, Nikazin, Mohammadi( وجود دارد. محمدي پویا داريمعنی

pouya, 2014هایی از مهارت تفکر انتقادي با سالمت روان و ) نیز گزارش کردند که بین مؤلفه

 هاي پژوهشتوان به یافتهمی کهاینوجود دارد. یا  دارمعنیمتغیر قدردانی همبستگی مثبت و 

)Rastjoo, Sepehr, Zandvanian, 2014 بین  دارمعنی) اشاره کرد که مؤید همبستگی مثبت و

 ,Khojaste, Meamar(هاي پژوهش یافته انتقادي و عملکرد تحصیلی است.گرایش به تفکر 

Kianpour, 2014بین انگیزه تحصیلی و گرایش به تفکر انتقادي  دارمعنیارتباط  ةدهند) نشان

) در پژوهش خود دریافتند که بین Oroujloo, Hemati maslak pak, 2016دانشجویان است. (

وجود  دارمعنیودکارآمدي دانشجویان پرستاري همبستگی مثبت و هاي تفکر انتقادي با خمهارت

در پژوهش خود  ،)Soleimanifar, Shabani, Rezaei, Nikoobakht, 2017دارد. همچنین (
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گزارش نمودند که گرایش به تفکر انتقادي بر اضطراب اجتماعی و نگرانی اثر کاهشی داشته در حالی 

 بت دارد.نفس و ابراز وجود اثر مثکه با عزت

طوري هاي لزوم توجه و اهمیت به تفکر انتقادي در تاریخ تعلیم و تربیت نمایان است. بهنشانه

نظران را مجاب به ارائه تعاریفی در این پردازان و صاحبکه نقش ارزشمند این تفکر همواره نظریه

، »پرسش سؤاالت عمیق«توان به تعاریف افرادي نظیر؛ سقراط عنوان مثال میزمینه نموده است. به

هاي مثال مباحث دقیق، ارائه«) will Durant, 2001 ،()Audi, 2002( »روشن اندیشی«افالطون 

will Durant, 2001() ،&  Watson( »تأکید بر قضاوت درست« 1، راسل»ظریف، معادالتی شفاف

Glaser, 1980» (زشیابی و ار توانایی استنباط، شناسایی مفروضات، استنتاج، تغییر و تفسیر

توانایی ) «Glen, 1995( ،»استدالل و نگاهی تیزبینانه) «Ennis, 1985( ،»هاي منطقیاستدالل

مهم پنداشتن تفکرات خود، توسعه ) «Paul & Elder, 2000، (»وسوي فلسفی دادن به تفکرسمت

 Lip& ، (»تشخیص و مورد پرسش قرار دادن« )2003Burke ,، (»عادات خاص درست اندیشیدن

Beasley, 2004( »دهیتوانایی تفسیر، تحلیل، ارزیابی، استنتاج، تشریح و خود نظم«) ،Kelark & 

Holt, 2008» (پذیري، فقدان سوگیري هایی به مانند ذهن باز، انعطافبرخورداري از توانایی

 ,Bijanvand, Zargami, Ghaedi, Mahmoodnia(اشاره کرد  »شخصی، بررسی مجدد و...

تنها گواه تاریخی در صحه گذاشتن به اهمیت موضوع تفکر انتقادي دارد، بلکه نه که ،)2013

دهد. هاي صورت گرفته در زمینه تفهیم مفهوم و چیستی تفکر انتقادي را شکل میهایی از تالشنشانه

تعلیم  عنوان هدفدر عین حال اندیشه انتقادي و پرورش قوه تفکر مورد تأکید فالسفه و عرفا که به

یدایش هاي پتا جایی که زمینه شد، توأم با انتشار آثار دیویی فزونی یافتتربیت از آن یاد می و

 Mohammadi pouya, Torkashvand, M( را فراهم آورد» نهضت تفکر انتقادي«جنبشی به نام 

Mohammadi pouya, 2017(. 

است که پنداره و ادراك  برنامۀ درسیهاي موقعیت دیگر، میزان ادراك دانشجویان از مؤلفه

و باور به داشتن خودکارآمدي تأثیر  ،بر میزان خودکارآمدي برنامۀ درسیهاي دانشجویان از مؤلفه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 . Russell 
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ند که کنریزي درسی اذعان میطوري که اغلب دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته برنامهدارد؛ به

 نظران در خصوص عناصر وبنظر بین صاحو نبود اتفاق ،برنامۀ درسیمشخص نبودن حدودوثغور 

شود که نگرش مثبت به این رشته نداشته و از تحصیل در هاي آن عواملی هستند که باعث میمؤلفه

حتی برخی مواقع  معتقدند )Orinestine & Hankinse, 1998( ؛آن احساس خودکارآمدي نکنند

درصدد آن بودند که رو، پژوهشگران . از این)Oliva, 2010(هم احساس یاس و سرخوردگی کنند 

 حصیلیت خودکارآمدي با برنامۀ درسی هايمؤلفه از ادراك و انتقادي تفکر به گرایش بررسی رابطه«به 

هایی از الي پیشینه پژوهی گذشت، نشانهاهتمام ورزند، البته با نگاهی به آنچه در البه» دانشجویان

 ،تواند بر تازگی موضوع پژوهش صحه گذاردهکه خود می ،انجام پژوهشی با عنوان حاضر یافت نشد

نیروي  مثابهو گامی مهم در راستاي پژوهش و کنکاش در باب خودکارآمدي تحصیلی دانشجویان به

 به رایشگ ۀپژوهش حاضر به دنبال بررسی رابط ،بنابراین .ساز و پیشرو کشور به شمار رودآینده

 .است دانشجویان تحصیلی باورهاي خودکارآمدي با برنامۀ درسی هايمؤلفه از ادراك و انتقادي تفکر

 هاي پژوهش به شرح زیر بیان شده است:در راستاي دستیابی به این مهم فرضیه

ه وجود تحصیلی رابط خودکارآمدي باورهاي هايمؤلفه با انتقادي تفکر به گرایش بین ابعاد -1

 دارد.

 تحصیلی رابطه وجود دارد. خودکارآمدي هايمؤلفه با برنامۀ درسی هايمؤلفه از بین ادراك -2

 را شجویاندان تحصیلی خودکارآمدي باورهاي بینیپیش توانایی انتقادي تفکر به گرایش -3

 دارد.

 تحصیلی خودکارآمدي باورهاي بینیپیش توانایی برنامۀ درسی هايمؤلفه از ادراك -4

 دارد. را دانشجویان

 

 

 

 روش پژوهش
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نبال و با توجه به هدفی که د ،همبستگی صورت پذیرفته – با روش توصیفی حاضر پژوهش 

 ۀاست از کلی عبارت پژوهش ۀرود. جامعهاي کاربردي به شمار میپژوهش ةکند، در زمرمی

در  1397-98و علوم تربیتی دانشگاه تهران که در نیمسال دوم  شناسیرواندانشجویان دانشکده 

نفر زن)  1019نفر مرد و  459( نفر 1478مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري به تعداد 

نفر در راستاي کفایت حجم نمونه  305مشغول به تحصیل بودند. بر اساس جدول مورگان تعداد 

 210 ادتعد جنسیت جامعه، حجم با متناسب ايطبقه گیريونهنم روش از استفاده برآورد شد که با

شدند. مالك ورود به پژوهش برخورداري از سرترم آموزشی  انتخاب نمونه عنوانبه مرد 95 و زن

حساب بودند از فرایند خارج بود و دانشجویانی که در مرحله تسویه ةدر معاونت آموزش دانشکد

 ،شد که در ترم جاري واحد آموزشی دارند یا خیر؟ همچنینیطوري که از افراد سؤال مشدند. به

تنها  هانامهپرسشهاي حاصل از گفت که دادهها به دانشجویان میآوري دادهپژوهشگر در زمان جمع

و به این ترتیب سعی شد که اطمینان الزم براي محرمانه  شدند،در راستاي اهداف پژوهش استفاده 

 يهانامهپرسشها اقدام به حذف آوري دادهود. پژوهشگر پس از جمعماندن پاسخ افراد حاصل ش

نفر از  287هاي برگردانده نشده، در نهایت داده يهانامهپرسشمخدوش و ناقص کرد. با احتساب 

نفر  89هاي توصیفی نشان داد که یافته ،بنابراین وتحلیل شدند؛کنندگان وارد مرحله تجزیهمشارکت

نفر  189دهند. نفر از آنان نیز زنان تشکیل می 198ده در پژوهش را مردان و تعداد کننافراد شرکت

نفر  79درصد از نمونه آماري)،  9/65در مقطع کارشناسی ( کننده در پژوهشاز دانشجویان شرکت

درصد  6/6نفر نیز در مقطع دکتري ( 19درصد از نمونه آماري) و  5/27در مقطع کارشناسی ارشد (

 آماري) مشغول به تحصیل بودند. از نمونه

 يهاامهنپرسشاستفاده شده است.  نامهپرسشهاي پژوهش از ابزار در راستاي بررسی فرضیه

 اورهايو ب برنامۀ درسیهاي پژوهش متشکل از گرایش به تفکر انتقادي، ادراك دانشجویان از مؤلفه

 ها اشاره خواهد شد.آن هاي هر یک ازتحصیلی است که در زیر به ویژگی خودکارآمدي

) Ricketts, 2003گرایش به تفکر انتقادي ( نامۀپرسش گرایش به تفکر انتقادي؛ نامۀپرسش

از  نامهشپرسسنجد. این گزارشی بوده که میزان تمایل به تفکر انتقادي را در فرد می یک ابزار خود
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)، بالیدگی 29و  28، 26، 25، 24، 17، 14، 11، 7، 5، 1( 1زیر مقیاس خالقیت (نوآوري) 3گویه و  33

، 8، 6، 4، 3تعهد) ((  3) و درگیري ذهنی33و  32، 31، 23، 30، 19، 15، 12، 2( 2(بلوغ شناختی)

اي از درجه 5) برخوردار است که بر اساس مقیاس لیکرت 27و  22، 21، 20، 18، 16، 13، 10، 9

) 33و  32، 30، 23، 19، 15، 12، 2تنظیم شده است که البته سؤاالت ( کامالً موافقم تا کامالً مخالفم

 ,Mosazadeh, Momen nasan( گذاري شده استبه صورت معکوس نمره نامهپرسش

Bakhtiari, Raeisi, 2016( .)Ricketts, 2003هاي نوآوري، بلوغ ) ضریب پایایی زیر مقیاس

گزارش کرده است. در پژوهش  86/0و  57/0، 75/0 شناختی و درگیري ذهنی را به ترتیب برابر با

)Karami, Rajaei, Namkhah, 2014 و پژوهش  70/0) ضریب آلفاي کرونباخ

)Mohammadkhani et al, 2016 گزارش شده است. در پژوهش  74/0) ضریب آلفاي کرونباخ

گی و قیت، بالیدهاي خالبر اساس آلفاي کرونباخ براي مؤلفه نامهپرسشحاضر نیز مقدار پایایی 

 نامهپرسشهاي داخلی روایی این به دست آمد. در پژوهش 68/0و  70/0، 69/0درگیري به ترتیب 

 ,Taheri, Azadeh, Moradi jo, Yosefianzadeh( مثال عنوانمورد تأیید واقع شده است. به

علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در نفر از اعضاي هیئت 2مذکور را در اختیار  نامهپرسش) 2017

ز طرف و ا ،رسانی پزشکی قرار دادندداري و اطالعریزي آموزش الکترونیکی و کتابهاي برنامهرشته

 .شدندها تأیید آن

) بر مبناي Tatari, 2015(؛ توسط برنامۀ درسی هايمؤلفه از دانشجویان ادراك ۀنامپرسش

اي لیکرت درجه 5سؤال (بر اساس مقیاس  40داراي  نامهپرسشالگوي تایلر، تهیه شده است. این 

از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم) و چهار خرده مقیاس هدف، روش، محتوا و ارزشیابی است. خرده 

و خرده  27تا  14 ، محتوا سؤاالت13تا  6، روش سؤاالت 5تا  1مقیاس هدف دربرگیرنده سؤاالت 

، 20، 18، 10، 8، 7، 5، 4، 3، 1سؤاالت  ،است. همچنین 40تا  28مقیاس ارزشیابی شامل سؤاالت 

را جهت  نامهپرسش) Tatari et al, 2015(شوند. گذاري میبه صورت معکوس نمره 36و  34، 33

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 . innovativeness 
2 . cognitive maturity 
3 . mental engagement 
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ی تربیت شناسیروانو ریزي درسی تن از متخصصان گروه برنامه 8تعیین روایی محتوایی در اختیار 

دانشگاه فردوسی مشهد) قرار دادند که از  شناسیروانعلوم تربیتی و  دةعلمی دانشک(اعضاي هیئت

بر اساس ضریب آلفاي کرونباخ در پژوهش  نامهپرسشپایایی این  ،. همچنینشدندسوي آنان تأیید 

)Tatari et al, 2015 (و )Ajam et al, 2018 گزارش شده است. در این  85/0و  95/0) به ترتیب

از آلفاي کرونباخ بهره گرفته شد که ضریب آن براي  نامهپرسشپژوهش نیز جهت بررسی پایایی 

 به دست آمد. 72/0و  74/0، 71/0، 73/0هدف، محتوا، روش و ارزشیابی به ترتیب برابر با  مؤلفه

) نسخه جدید Zajacova et al, 2005( خودکارآمدي تحصیلی باورهاي نامهپرسش

 ,Lent, Brown( خودکارآمدي تحصیلی را با الگوگیري از مقیاس تحصیلی میلدستون ۀنامپرسش

Larkin, 1986( و فهرست خودکارآمدي کالج )Solberg et al, 1993( توسعه دادند )Shokri et 

al, 2011( تکلیف مربوط  27مذکور، از طریق  نامهپرسش. مفهوم باورهاي خودکارآمدي تحصیلی در

ان شود تا میزان اطمینکنندگان خواسته میطوري که از مشارکتشود. بهگیري میبه دانشگاه اندازه

اي درجه 10تکالیف دانشگاهی بر اساس یک مقیاس  27آمیز هر یک از خود را در انجام موفقیت

 4 داراي مذکور نامهپرسش) مشخص نمایند. 10» (کامالً مطمئن«) تا 1» (کامًال نامطمئن«لیکرت از 

 خود توانایی به اطمینان سؤال)، 9( درس کالس در انجام تکالیف در خود توانایی به اطمینان عامل

 دیگران با تعامل در خود توانایی به اطمینان سؤال)، 8( درس کالس از در بیرون تکالیف انجام در

 سؤال) است 4( دانشگاه و خانواده مدیریت کار، در خود توانایی به اطمینان و سؤال) 6( در دانشگاه

)Yosefi, Khodaei, Shokri, 2013(.  در پژوهش)Fatehi peikani, Shokri, 2014 ضریب (

همسانی درونی (مقدار آلفاي کرونباخ) براي عامل کلی باورهاي خودکارآمدي تحصیلی و چهار 

 انجام در خود توانایی به ، اطمینان1تکالیف در کالس درسمقیاس اطمینان به توانایی خود در انجام 

 به اطمینان و 3در دانشگاه دیگران با تعامل در خود توانایی به ، اطمینان2کالس از در بیرون تکالیف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 . confidence in academic performance in class 
2 . onfidence in academic performance outside of class 
3 . confidence in interaction at school 
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 78/0و  85/0، 88/0، 87/0، 95/0به ترتیب برابر با  1دانشگاه و خانواده مدیریت کار، در خود توانایی

با  نامهپرسش) پایایی Mohammadi pouya, 2018در پژوهش ( ،گزارش شده است. همچنین

 نامهپرسشبه دست آمده است. در پژوهش حاضر نیز پایایی  88/0روش آلفاي کرونباخ برابر با 

، 75/0، 72/0ها چهارگانه برابر با  باورهاي خودکارآمدي با استفاده از آلفاي کرونباخ به ترتیب مؤلفه

) ابتدا Shokri et al, 2010باید افزود که ( نامهپرسشبه دست آمد. در رابطه با این  73/0و  71/0

رگردانند. را به انگلیسی بآن را به فارسی ترجمه کرده و از دو متخصص زبان انگلیسی خواستند که آن 

» کررفرایند مرور م«هاي انگلیسی ارزیابی کردند و از طریق هاي موجود بین نسخهبا این کار تفاوت

حال، ضمن دقت در بررسی ترادف معنایی دو نسخه ها را به حداقل ممکن کاهش دادند. بااینتفاوت

وایی محتوا و تطابق فرهنگی این علمی دانشگاه رفارسی و انگلیسی، چند نفر از اعضاي هیئت

 را تأیید کردند. نامهپرسش

نفر از  4در اختیار  هانامهپرسشالزم به ذکر است که جهت تعیین روایی صوري، هر یک از 

نفر دانشجوي  3نفر کارشناسی ارشد و  1ریزي درسی (التحصیالن رشته برنامهدانشجویان و فارغ

 ،ین. همچنشدندریزي درسی قرار گرفت که تأیید برنامه ۀعلمی رشتو یک عضو هیئت ،دکتري)

در دو بخش از آمار توصیفی و  SPSS v22افزار ها با استفاده از نرموتحلیل دادهجهت تجزیه

استنباطی بهره گرفته شده است. بدین ترتیب ابتدا در بخش اول، به توصیف جامعه مورد پژوهش 

استفاده از آمار استنباطی (در قالب آزمون پیرسون و  پرداخته خواهد شد. سپس در بخش دوم با

 شود.هاي پژوهش تشریح میرگرسیون چند متغیره) فرضیه

 هاي پژوهشیافته
ها الزم به ذکر است که قبل از ورود به مرحله فرض آزمایی، پژوهشگر نرمال بودن توزیع داده

 است. ) گزارش شده1هاي آن در جدول (را بررسی قرار داد که یافته

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 . confidence in ability to manage work, family, and school 
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 : آزمون نرمال بودن متغیرهاي پژوهش1جدول 
 ضریب کشیدگی ضریب چولگی متغیرها

 -357/0 -570/0 نوآوري)( خالقیت
 -290/0 375/0 بلوغ شناختی)( بالیدگی

 -150/0 -355/0 تعهد)( درگیري ذهنی
 236/0 -583/0 هدف
 282/1 -662/0 روش
 254/0 138/0 محتوا

 -568/0 -109/0 ارزشیابی
 976/0 071/0 اطمینان به توانایی خود در انجام تکالیف در کالس درس

 -913/0 032/0 کالس از در بیرون تکالیف انجام در خود توانایی به اطمینان
 -765/0 -209/0 در دانشگاه دیگران با تعامل در خود توانایی به اطمینان

 -829/0 301/0 دانشگاه و خانواده مدیریت کار، در خود توانایی به اطمینان
 -750/0 -066/0 گرایش به تفکر انتقادي

 -371/0 -243/0 برنامۀ درسیهاي ادراك از مؤلفه
 534/0 229/0 باورهاي خودکارآمدي

 

از زیرا  هاي پژوهش نرمال است؛توان اذعان داشت که داده) می1هاي جدول (با توجه به یافته

ها نرمال بودن داده نشان دهندة+» 2تا  -2«بین  2و کشیدگی 1) مقدار چولگی2008Park ,( نظر

توان به ها میبا فرض نرمال بودن داده ،رواز این .)Gholipour, Hashemi, 2015: 45( است

 بررسی فرضیات پژوهش پرداخت.

گرایش به تفکر انتقادي و ابعاد آن با باورهاي خودکارآمدي تحصیلی  براي بررسی ارتباط بین

) گزارش 2که نتایج آزمون همبستگی در جدول ( ویان از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شددانشج

 شده است.

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 . skewness 
2 . kurtosis 
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 هاي باورهاي خودکارآمدي تحصیلی: نتایج آزمون همبستگی نمرات ابعاد گرایش به تفکر انتقادي با مؤلفه2 جدول

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

         1 نوآوري -1

        1 14/0* بلوغ شناختی -2

       1 12/0 86/0** درگیري ذهنی -3

      1 88/0** 51/0** 89/0** گرایش به تفکر انتقادي -4

اطمینان به توانایی خود در انجام  -5
 تکالیف در کالس درس

*13/0 07/0 10/0 10/0 1     

 انجام در خود توانایی به اطمینان -6
 کالس از در بیرون تکالیف

**21/0- **17/0 09/0 *13/0 **82/0 1    

 با تعامل در خود توانایی به اطمینان -7
 در دانشگاه دیگران

**30/0 **16/0 01/0 *14/0 **51/0 **59/0 1   

مدیریت  در خود توانایی به اطمینان -8
 دانشگاه و خانواده کار،

09/0 *13/0 12/0 **22/0 **85/0 **69/0 **46/0 1  

 1 88/0** 75/0** 88/0** 91/0** 25/0** 31/0** 13/0* -14/0** خودکارآمدي تحصیلیباورهاي  -9

**: P<0/01 *: P<0/05 
ي نوآوري از متغیر گرایش به تفکر انتقادي با دهد که بین مؤلفههاي جدول نشان مییافته

 ) و اطمینانP, 13/0= r>05/0هاي اطمینان به توانایی خود در انجام تکالیف در کالس درس (مؤلفه
داري وجود ) ارتباط مثبت معنیP, 30/0= r>01/0دانشگاه ( در دیگران با تعامل در خود توانایی به

 هاي اطمینان به توانایی خود در انجام تکالیفي بلوغ شناختی نیز با مؤلفهدارد. همچنین بین مؤلفه
تعامل با دیگران در دانشگاه  )؛ اطمینان به توانایی خود درP, 17/0= r>01/0بیرون از کالس (

)01/0<P, 16/0= r) 05/0)؛ اطمینان به توانایی خود در مدیریت کار، خانواده و دانشگاه<P, 13/0= 
rهاي افتهی یۀدار وجود دارد. بر پا)؛ و متغیر کلی باورهاي خودکارآمدي تحصیلی ارتباط مثبت معنی

ز متغیر گرایش به تفکر انتقادي با باورهاي درگیري ذهنی ا شد که مؤلفۀ مشخص 2حاصله از جدول 
دار است. گرایش به فکر ) داراي ارتباط مثبت و معنیP, 31/0= r>01/0خودکارآمدي تحصیلی (

هاي اطمینان به توانایی خود در انجام تکالیف بیرون از کالس انتقادي در حالت کلی با مؤلفه
)05/0<P, 13/0= r 05/0تعامل با دیگران در دانشگاه ()؛ اطمینان به توانایی خود در<P, 14/0= 
r) 01/0)؛ اطمینان به توانایی خود در مدیریت کار، خانواده و دانشگاه<P, 22/0= r و باورهاي (

 دار دارد.) ارتباط مثبت و معنیP, 25/0= r>01/0خودکارآمدي تحصیلی (
آن با باورهاي خودکارآمدي  و ابعاد برنامۀ درسیهاي ادراك از مؤلفه براي بررسی ارتباط بین 



 ي...خودکارآمد يبا باورها یبرنامه درس يهاو ادراك از مؤلفه يبه تفکر انتقاد شیگرا ۀرابط
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تحصیلی دانشجویان از ضریب همبستگی پیرسون بهره گرفته شده است که نتایج حاصل از این 
 ) قابل مالحظه است.3آزمون در جدول (

 هاي خودکارآمدي تحصیلیبا مؤلفه برنامۀ درسیهاي : نتایج آزمون همبستگی نمرات ادراك از مؤلفه3 جدول

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

          1 هدف -1

         1 -24/0** روش -2

        1 29/0** -32/0** محتوا -3

       1 36/0** 10/0 -12/0 ارزشیابی -4

      1 59/0** 66/0** 56/0** 20/0** برنامۀ درسیمؤلفه کلی ادراك از  -5

اطمینان به توانایی خود در انجام  -6
 تکالیف در کالس درس

08/0- **18/0 07/0 05/0 08/0 1     

 انجام در خود توانایی به اطمینان -7
 کالس از در بیرون تکالیف

**21/0- *12/0 **20/0 02/0 06/0 **82/0 1    

 اب تعامل در خود توانایی به اطمینان -8
 در دانشگاه دیگران

009/0 02/0 **30/0 *13/0 *14/0 **51/0 **59/0 1   

مدیریت  در خود توانایی به اطمینان -9
 دانشگاه و خانواده کار،

03/0 *13/0 *16/0 *14/0 03/0 **85/0 **69/0 **46/0 1  

 1 88/0** 75/0** 88/0** 91/0** 14/0* 29/0** 13/0* 19/0** 17/0** باورهاي خودکارآمدي تحصیلی -10
**: P<0/01 *: P<0/05 

دار بین مؤلفه هدف از متغیر ادراك هاي برآمده از جدول باال حاکی از ارتباط مثبت و معنییافته
 ،) است. همچنینP, 17/0= r>01/0با باورهاي خودکارآمدي تحصیلی ( برنامۀ درسیهاي از مؤلفه

 ,P>01/0هاي اطمینان به توانایی خود در انجام تکالیف در کالس درس (ادراك از روش با مؤلفه
18/0= r) 05/0)؛ اطمینان به توانایی خود در انجام تکالیف بیرون از کالس<P, 12/0= r ؛ اطمینان(

اي ) و متغیر باورهP, 13/0= r>05/0به توانایی خود در مدیریت کار، خانواده و دانشگاه (
هاي حاصل از جدول دار دارد. یافته) ارتباط مثبت و معنیP, 19/0= r>01/0خودکارآمدي تحصیلی (

هاي اطمینان به توانایی خود دار ادراك از محتوا با مؤلفهارتباط مثبت و معنی ةدهندپژوهش نشان 3
در تعامل با دیگران )؛ اطمینان به توانایی خود P, 20/0= r>01/0در انجام تکالیف بیرون از کالس (

)؛ اطمینان به توانایی خود در مدیریت کار، خانواده و دانشگاه P, 30/0= r>01/0در دانشگاه (
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)05/0<P, 16/0= r) 05/0) و متغیر باورهاي خودکارآمدي تحصیلی<P, 13/0= r است. ادراك از (
 در دانشگاه  هاي اطمینان به توانایی خود در تعامل با دیگرانارزشیابی نیز با مؤلفه

)05/0<P, 13/0= r) 05/0)؛ اطمینان به توانایی خود در مدیریت کار، خانواده و دانشگاه<P, 14/0= 
r) 01/0) و باورهاي خودکارآمدي تحصیلی<P, 29/0= rدار است. ) داراي ارتباط مثبت و معنی

با مؤلفه اطمینان به توانایی خود  برنامۀ درسیهاي دهد که ادراك از مؤلفهها نشان مییافته ،همچنین
) و متغیر باورهاي خودکارآمدي تحصیلی P, 14/0= r>05/0در تعامل با دیگران در دانشگاه (

)05/0<P, 14/0= r دارد. دارمعنی) ارتباط 
قادي و هاي گرایش به تفکر انتدار بین مؤلفههاي پژوهش مبنی بر ارتباط معنیبا نظر به یافته

اورهاي بینی بگرایش به تفکر انتقادي توانایی پیش کهاینجهت آزمون  تحصیلی،خودکارآمدي 

ته همزمان بهره گرف خودکارآمدي تحصیلی دانشجویان را دارد، از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش

داري آزمون ) نشان از معنیANOVA(نتیجه تحلیل رگرسیون از راه تحلیل واریانس  که ،شده است

توان یعنی می ؛)F= 317/8 ؛ وp=001/0(دل (هدف، روش، محتوا و ارزشیابی) بود مربوطـه در م

دار است. پس فرضیه پژوهش تأیید معنی 99/0اذعان داشت که آزمون مربوطه در سطح اطمینـان 

هاي نوآوري، بلوغ شناختی و درگیري ذهنی) یعنی مدل انتخاب شده (در قالب مؤلفه شود؛می

و با توجه  64/1 1واتسون–دار است. الزم به ذکر است که با توجه به مقدار شاخص دوربین معنی

 ,Heidarzadeh, Mahram, Karashki( بودن 4تر از و کوچک 5/1 - 5/2به قرار داشتن در دامنه 

2016; Hosseini ahangari, Ziaei, Soheilli, Mosavi chelak, 2018(شود که ، مشخص می

هاي به دست آمده، مشخص شد که فرض استقالل خطاها رعایت شده است. بر اساس یافتهپیش

نوآوري، بلوغ شناختی و درگیري ذهنی) با متغیر ( هايضریب همبستگی چندگانه بین مؤلفه

توان عنوان می )2Rتعیین ( است. پس با توجه به ضریب 253/0 خودکارآمدي تحصیلی برابر با

بین هاي پیشاز درصد تغییرات خودکارآمدي تحصیلی، توسط تغییرات در مؤلفه 28/0داشت که 

 شود.نوآوري، بلوغ شناختی و درگیري ذهنی تبیین می

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 . Durbin-watson 
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 انتقادي گرایش به تفکربرحسب  خودکارآمدي تحصیلی ینیبشیپ يضرایب رگرسیون برا 4جدول 

 مدل
 ضرایب استاندارد نشده

ضریب 

 استانداردشده
 

t p 

ß خطاي استاندارد Beta  
 0β( 307/6 598/0   543/10 001/0مبدأ (مقدار عرض از 

 156/0 923/1  -074/0 257/0 -193/0 نوآوري
 946/0 067/0  -005/0 154/0 -010/0 بلوغ شناختی
 001/0 324/2  306/0 284/0 660/0 درگیري ذهنی

 
مشخص است که از  )P ≥ 001/0( يدارو سطح معنی 4هاي حاصل از جدول بر اساس یافته

ا توجه به رو بدار است. از اینهاي گرایش به تفکر انتقادي، تنها مؤلفه درگیري ذهنی معنیبین مؤلفه

درگیري ذهنی در تبیین  شود که سهم مؤلفۀمشخص می ها) β(وزنستون ضرایب استانداردشده 

 است. 306/0خودکارآمدي تحصیلی برابر 

رنامۀ بهاي هاي ادراك از مؤلفهدار بین مؤلفههاي پژوهش ارتباط معنییافته کهاینبا توجه به 
ادراك از  کهاینگویی به و باورهاي خودکارآمدي تحصیلی را نشان داد، در راستاي پاسخ درسی
بینی باورهاي خودکارآمدي تحصیلی دانشجویان را دارد، از توانایی پیش برنامۀ درسیهاي مؤلفه

تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان بهره گرفته شده است. نتیجه حاصل تحلیل رگرسیون از 
داري آزمون مربوطـه در مدل (هدف، روش، محتوا ) نشان از معنیANOVA( راه تحلیل واریانس

توان عنوان کرد که آزمون مربوطه در سطح که با این وجود می بود 001/0و ارزشیابی) در سطح 
)؛ یعنی F= 251/7 ؛ وP =001/0شود ( دار است. پس فرضیه پژوهش تأیید میمعنی 99/0اطمینـان 

از  ،دار است. همچنینهاي هدف، روش، محتوا و ارزشیابی) معنیمدل انتخاب شده (در قالب مؤلفه
فرض استقالل شود که پیشاست، مشخص می 88/1واتسون برابر با –آنجایی که شاخص دوربین 

هدف، روش، محتوا و ( هايخطاها رعایت شده است. ضریب همبستگی چندگانه بین مؤلفه
به دست آمده است. پس با توجه  395/0 با متغیر باورهاي خودکارآمدي تحصیلی برابر با )ارزشیابی

درصد تغییرات باورهاي خودکارآمدي تحصیلی،  16توان بیان نمود که می )2Rتعیین ( به ضریب
 شود.بین هدف، روش، محتوا و ارزشیابی تبیین میهاي پیشتوسط تغییرات در مؤلفه
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 برنامۀ درسیهاي ادراك از مؤلفهبرحسب  خودکارآمدي تحصیلی ینیبشیپ يضرایب رگرسیون برا 5جدول 

 مدل

 ضرایب استاندارد نشده
ضریب 

 استانداردشده
t p 

ß 
خطاي 

 استاندارد
Beta 

مبدأ مقدار عرض از 
)0β( 

579/6 310/1  021/5 001/0 

 364/0 910/0 -065/0 198/0 -181/0 هدف
 054/0 184/1 168/0 221/0 362/0 روش
 001/0 668/3 258/0 148/0 617/0 محتوا

 207/0 265/1 091/0 269/0 340/0 ارزشیابی

 

توان ، می)P ≥ 001/0(داري مشاهده شده ) و سطح معنی5هاي حاصل از جدول (با نظر به یافته

با  ،رو. ازایناستدار فقط مؤلفه ادراك از محتوا معنی برنامۀ درسیهاي عنوان کرد که از بین مؤلفه

هاي ادراك از شویم که سهم مؤلفه، متوجه میها) β(وزنتوجه به ستون ضرایب استاندارد شده 

ز تر ا) در تبیین خودکارآمدي تحصیلی دانشجویان بیش258/0) و ادراك از محتوا (168/0روش (

 .استها سایر مؤلفه

 گیرينتیجه و بحث
امۀ برن هايمؤلفه از ادراك و انتقادي تفکر به گرایش رابطه پژوهش حاضر با هدف بررسی

ین هاي پژوهش نشان داد که بدانشجویان صورت گرفته است. یافته تحصیلی خودکارآمدي با درسی
الیف هاي اطمینان به توانایی خود در انجام تکنوآوري از متغیر گرایش به تفکر انتقادي با مؤلفه مؤلفه

داري در کالس درس و اطمینان به توانایی خود در انجام تکالیف بیرون از کالس ارتباط مثبت معنی
هاي اطمینان به توانایی خود در انجام بلوغ شناختی نیز با مؤلفه وجود داشت. همچنین بین مؤلفه

تکالیف بیرون از کالس، اطمینان به توانایی خود در تعامل با دیگران در دانشگاه، اطمینان به توانایی 
 مدي تحصیلی ارتباط مثبتخود در مدیریت کار، خانواده و دانشگاه و متغیر کلی باورهاي خودکارآ

ي درگیري ذهنی از متغیر هاي پژوهش مشخص شد که مؤلفهیافته دار وجود داشت. بر پایهمعنی
ر است. داگرایش به تفکر انتقادي با باورهاي خودکارآمدي تحصیلی داراي ارتباط مثبت و معنی

یرون یی خود در انجام تکالیف بهاي اطمینان به تواناگرایش به تفکر انتقادي در حالت کلی با مؤلفه
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از کالس، اطمینان به توانایی خود در تعامل با دیگران در دانشگاه، اطمینان به توانایی خود در مدیریت 
هاي دار داشت. یافتهکار، خانواده و دانشگاه و باورهاي خودکارآمدي تحصیلی ارتباط مثبت و معنی

ان و ابعاد آن با باورهاي خودکارآمدي تحصیلی دانشجویگرایش به تفکر انتقادي  حاصل از ارتباط بین
 ;Soleimannejad & Ayermaloi, 2012; Bijanvand et al, 2014(هاي پژوهش یافتهبا 

Rastjo et al, 2014; Khojaste, 2014; Orojloo, Hemati maslak pak, 2016; 
Soleimanifar et al, 2017(، دار ها ارتباط معنیپژوهش هاي اینهمسو است. چرا که در یافته

شناختی مؤثر بر زندگی تحصیلی نظیر؛ باورهاي هاي تحصیلی و روانتفکر انتقادي با مؤلفه
و ابراز  نفسشناختی، سالمت روان، انگیزه تحصیلی، عملکرد تحصیلی، خودکارآمدي و عزتمعرفت

 وجود گزارش شده است.
درگیري  مؤلفههاي گرایش به تفکر انتقادي فقط ها نشان داد که از بین مؤلفهیافته ،همچنین

است.  306/0ذهنی قابلیت تبیین باورهاي خودکارآمدي تحصیلی را دارد و سهم این مؤلفه برابر با 
کر توان اذعان داشت که مفهوم تفیمنظران در باب تفکر انتقادي، بنا بر تعاریف ارائه شده از صاحب

اهی یست، بلکه منظور نگنآمیز یتشکامندانه و نقد کردن صرف یا نگاه گله منزلهبهانتقادي، تنها 
 )Winningham, Preusser, 2001; seif, 2000, mohammadi poya, 2017( تیزبینانه است

هاي آموزشی حیطهاي مترین ویژگییکی از اساسی مثابهکه شاید بایستی از این مهم (نگاه تیزبینانه) به
طوري که زمانی دانشجویان از قدرت تفکر انتقادي برخوردار باشند، ویژه آموزش عالی یاد کرد. بهبه

که عالوه  شوندیمتفاوت نبوده و عنصري پویا و کنشگر محسوب یبنسبت به محیط آموزشی خود 
 ۀحیاین صورت رو یابند. دریمهاي تحصیلی خویش از مناسبات قدرت نیز آگاهی ینهزمبر شناخت 

و باور به خودکارآمدي در زندگی تحصیلی افزایش خواهد  ،کندیمازپیش جلوه یشبگري آنان مطالبه
دهنده باورهاي خودکارآمدي تحصیلی جستجو یلتشکهاي توان در مؤلفهیمیافت. دلیل این مدعا را 

 به اوریابیم که بکنیم درمیهاي باور خودکارآمدي تحصیلی توجه طوري که زمانی به مؤلفهکرد. به
 بیرون و السک در تکالیف در توانایی به اطمینان از تنهانه که است پیوستاري تحصیلی خودکارآمدي

 خانواده ار،ک مدیریت همچنین و دیگران با تعامل در خویشتن توانایی به اطمینان شامل بلکه کالس،
شود، در این صورت براي بررسی باورهاي خودکارآمدي، محدود شدن به فضاي می را دانشگاه و

تظار ان ،رواز اینکالس درس مناسب نیست و باید پیوستار کالس و خارج از کالس را مطالعه کرد. 
رود که برخورداري از قدرت تفکر انتقادي عالوه بر اطمینان به انجام تکالیف درون و بیرون می

تقویت زندگی اجتماعی دانشجویان را در تعامل با دیگران و مدیریت کار، خانواده  کالس، موجبات
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رین عوامل تاز جمله کلیدي استادانتدریس بایستی در نظر داشت که و دانشگاه را فراهم آورد. البته 
) نیز بر این Lewittes, 2007رود. چرا که (رشد و پرورش تفکر انتقادي در دانشجویان به شمار می

باور است که محیط آموزشی و تعامل فراگیران در تدریس به برخورداري از تفکر انتقادي در بین 
. همچنین )Tanhaye rashvanloo, Tanhaye rashvanloo, Hejazi, 2014( کندآنان کمک می

) نگریسته شود، اهمیت Karami et al, 2014(هاي پژوهش زمانی که در پرتو این موضوع به یافته
ازپیش مبرهن خواهد شد. چرا که کرمی و همکاران، عنوان کردند که بین یشبو مدرس  یستدر

هاي خالقیت و درگیري ذهنی از گرایش به تفکر انتقادي با ترجیح سبک تدریس فعال مؤلفه
دانشگاهی از تفکر  استادانتوان اذعان داشت که برخورداري یمرو یناهمبستگی وجود دارد. از 

ه اول منجر به سبک تدریس ترجیحی فعال و مناسب براي دانشجویان خواهد شد، انتقادي در وهل
 -ستا استادانکه برآمده از سبک فعال  –بعد تعامل دانشجویان در فرایند تدریس  ۀدر وهل ،همچنین

 و موجبات باورهاي خودکارآمدي تحصیلی ،تواند منجر به پرورش تفکر انتقادي در بین آنان شدهیم
عتف ضمن ارج نهادن به مقوله  وزارتشود که یمپیشنهاد  ،حالرا در دانشجویان فراهم آورد. بااین

ی نیز ویژه امتیازاتتفکر انتقادي در نظام آموزش عالی، در گزینش افراد به این مهم توجه داشته و به
استفاده از روش تدریس فعال و توجه به پرورش تفکر انتقادي  دانشگاهی براي استاداندر ارتقاء پایه 

 تخصیص دهد.
لفه در مؤ برنامۀ درسیهاي هاي حاصل از پژوهش، نشان داد که بین متغیر ادراك از مؤلفهیافته

ادراك از  ،دار وجود دارد. همچنینروش با باورهاي خودکارآمدي تحصیلی ارتباط مثبت و معنی
اي اطمینان به توانایی خود در انجام تکالیف در کالس درس، اطمینان به توانایی هروش نیز با مؤلفه

خود در انجام تکالیف بیرون از کالس، اطمینان به توانایی خود در مدیریت کار، خانواده و دانشگاه 
پژوهش  هايیافته دار داشت. بر پایهو متغیر باورهاي خودکارآمدي تحصیلی ارتباط مثبت و معنی

هاي اطمینان به توانایی خود در انجام تکالیف بیرون از ص شد که بین ادراك از محتوا با مؤلفهمشخ
کالس، اطمینان به توانایی خود در تعامل با دیگران در دانشگاه، اطمینان به توانایی خود در مدیریت 

ارد. دار وجود دکار، خانواده و دانشگاه و متغیر باورهاي خودکارآمدي تحصیلی ارتباط مثبت و معنی
هاي اطمینان به توانایی خود در تعامل با ها نشان داد که ادراك از ارزشیابی با مؤلفهحال یافتهدرعین

دیگران در دانشگاه، اطمینان به توانایی خود در مدیریت کار، خانواده و دانشگاه و باورهاي 
اط ها بر ارتبیافته کهاینیت دار است. در نهاخودکارآمدي تحصیلی داراي ارتباط مثبت و معنی

با مؤلفه اطمینان به توانایی خود در تعامل با دیگران در  برنامۀ درسیهاي ادراك از مؤلفه دارمعنی
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وهش هاي پژها با یافتهدانشگاه و متغیر باورهاي خودکارآمدي تحصیلی تأکید داشت. این یافته
)Tatari et al, 2014 و ()Ajam et al, 2018 اي هاي جداگانهزیرا آنان در پژوهش است؛) همسو

صیلی با انگیزش پژوهشی و اشتیاق تح برنامۀ درسیهاي به این نتیجه دست یافتند که ادراك از مؤلفه
هاي پژوهش توان با یافتههاي پژوهش را مییافته ،دارد. همچنین دارمعنیارتباط مثبت و 

)Mohammadi, Moltaji, 2017تجربه  برنامۀ درسیرا که آنان دریافتند که خوان دانست. چ) هم
را در رابطه بین ویژگی فردي دانشجویان و رشد شایستگی آنان  داريمعنیگري شده نقش واسطه

 کند.ایفا می
توان اذعان داشت که ادراك از هاي گذشته و پژوهش حاضر، میپس مطابق با نتایج پژوهش

 و کیفیت یادگیري و پیشرفت تحصیلی آنان تأثیر دارد تنها بر انگیزشنه برنامۀ درسیهاي مؤلفه
)Tatari et al, 2014(،  بلکه اطمینان به توانایی آنان را در انجام تکالیف درون و بیرون کالس

و باور به توانایی برقراري و تعامل با دیگران و اطمینان از توانایی در مدیریت کار،  ،افزایش داده
توان در پژوهش ها به دنبال خواهد داشت. دلیل این مدعا را مین آنخانواده و دانشگاه را در بی

)Bay, Hasanabadi, Kavosian, 2017هاي پژوهش آنان نشان داد که زیرا یافته ) جستجو کرد؛
تواند گري باورها و رفتارهاي پیشرفت میصورت غیرمستقیم و با میانجیادراك فرد از کالس به

هرگونه اقدام جهت افزایش باورهاي خودکارآمدي  ،بینی کند. بر این اساسپیشعملکرد تحصیلی را 
ویژه و پیشرفت تحصیلی را بایستی مرهون ایجاد بسترهاي مطلوب و مناسب محیط آموزشی به

دار بین ارتباط معنی ۀیافت ). بر پایۀAjam et al, 2018به شمار آورد ( برنامۀ درسیهاي مؤلفه
و باورهاي خودکارآمدي تحصیلی نیز مشخص شد که  برنامۀ درسیهاي از مؤلفههاي ادراك مؤلفه

یعنی  بینهاي پیشدرصد تغییرات باورهاي خودکارآمدي تحصیلی، توسط تغییرات در مؤلفه16
ادراك از روش و هاي شود. در این بین تنها مقدار مؤلفههدف، روش، محتوا و ارزشیابی تبیین می

 پژوهش بود. این یافته با یافته دارمعنیبیین خودکارآمدي تحصیلی دانشجویان ادراك از محتوا در ت
)Tatari et al, 2014بین (ادراك از هدف، زیرا آنان دریافتند که متغیرهاي پیش خوان است؛) هم

و از  ،درصد از تغییرات متغیر انگیزشی را تبیین کنند43روش و ارزشیابی) به صورت ترکیبی محتوا،
ی تواند متغیر انگیزش پژوهشبین، دو متغیر ادراك از هدف و ادراك از محتوا میبین متغیرهاي پیش

هاي پژوهش توان نقطه اشتراك یافتهبینی ادراك از محتوا را میبینی کنند. البته قابلیت پیشرا پیش
هاي دو پژوهش تهبر اساس یاف ،طوري کهحاضر و پژوهش طاطاري و همکاران، قلمداد کرد. به

بینی انگیزش پژوهشی و باورهاي خودکارآمدي را مشخص است که ادراك از محتوا توانایی پیش
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توان از نقش کلیدي محتواي درسی در فرایند آموزشی افراد سخن دارد. با وجود این، به صراحت می
در  ستادانابیشتر  گفت. البته با توجه به ماهیت نظام آموزشی عالی، یعنی ناظر بر قدرت انتخاب

ین که در ا شودازپیش نمایان میانتخاب محتواي آموزشی، حساسیت عنصر محتواي درسی بیش
توان به گرایانه، میگرایی سازهشناختی تربیت منتج از دیدگاه واقعصورت متناظر با اصول معرفت

اصل  نگري در علم،معپیشنهاد کرد که در انتخاب محتواي آموزشی به اصولی نظیر؛ اصل جا استادان
چرا که پیچیدگی مسائل دنیاي  .)Bagheri, 2008( ارتباط با نیازها و مسائل و... توجه داشته باشند

هاي تفکیکی به هاي مختلف علمی، ضمن فروریختن نگاهها با رشتهزمان آنواقعی و ارتباط هم
اي تهرشود رویکردهاي بینکه خ تر نسبت به علم منجر شده استهاي جامعمعرفت به شهور تلقی
بایستی خاطر نشان شد که تمرکز بر حل مسائل علمی، مستلزم  ،از سوي دیگر .را گسترش داده است

. پس )Sajadiye, Mohammadi poya, 2017(برقراري پیوند میان علم و نیازهاي بشري است 
 دمندي علم یا علم نافع از آنتحت عناوینی با سو کهاینرود یا دنیاي کنونی به شمار می ۀآنچه الزم

هاي نسل سوم، چهارم را هموار کرده، ارتباط هاي پیدایش دانشگاهنوعی زمینهو شاید به ،شودیاد می
باید مد نظر قرار گیرد تا بتوانند  برنامۀ درسیکه غالباً در محتواي  علم با نیازهاي انسانی است

 ا نیز فراهم آورد.موجبات افزایش باورهاي خودکارآمدي دانشجویان ر
 است. دارمعنیروش تدریس با خودکارآمدي مثبت و  ۀهاي پژوهش نشان داد رابطیافته

بینی باورهاي خودکارآمدي تحصیلی دانشجویان روش تدریس، توانایی پیش ۀرو، ادراك از مؤلفازاین
عاملی مهمی در  مثابهدانشگاهی به استادانتوان از نقش روش تدریس می ،دیگرعبارترا دارد. به

تنها در انجام تکالیف درسی، بلکه در تعامالت دانشگاهی و احساس اطمینان و توانایی افراد نه
ها مشخص شده است در طوري که بر اساس نظریهمدیریت کار و خانواده سخن به میان آورد. به

املی، به مانند ایفاي نقش، بحث آزاد هاي تدریس تعهاي زندگی با کاربرد روشیک رویکرد مهارت
1PAHO ;2001 ,( بخشدهاي شرکت فراگیران را در فرایند پویاي یادگیري سهولت میزمینه ...و 

Khosravi et al, 2014(هاي گذشته خواهیم دانست که رویکرد مدرس . البته با نگاهی به پژوهش
ر آموزش رسمی و عمومی) در فرایند محوري دمحوري (حال استادمحوري در آموزش عالی یا معلم

 ;Nazemnejad, 2011; Mehdinejad & Esmaili, 2014( ها و آموزش فراگیرانانتقال داده

Javadipour et al, 2016; Mohammadi poya et al, 2018( به نظر  ،رواحاطه دارد. از این

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 PAHO: Pan American Health Organization 
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ور وري به پارادایم فراگیرمحتغییر و گذر از پارادایم مدرس مح رسد با عزم جدي بایستی مسئلهمی
وزشی ایران نظام آم و بهبود کیفیت آموزشی در گسترة یکی اصول یا کارکردهاي مهم ارتقاء مثابهرا به

یا معلمان در وهله اول و سپس ارزشیابی عملکرد  استادانتوان از آموزش می ،حالدنبال نمود. بااین
 براي گذر از مرحله مدرس محوري یاد کرد. آنان در توجه به فراگیر محوري در آموزش افراد

با نظر به نتایج پژوهش و اهمیت روزافزون جوامع به افراد برخوردار از باورهاي توانمندي و 
اي را در راستاي تقویت تفکر انتقادي هاي ویژهشود که دانشگاه تالشخودکارآمد، پیشنهاد می

رسی هاي دزشی، روش، هدف و ارزشیابی برنامهدانشجویان و ادراك مثبت آنان نسبت به محتواي آمو
و این موضوع جز با توجه به حضور فعال دانشجویان در فرایند آموزشی مسیر  ،از خود نشان دهند

عنوان ابزار پژوهش را از محدودیت به نامهپرسشتوان استفاده از در پایان می ،نخواهد شد. همچنین
ها از طرف دهند، پاسخافراد خودشان گزارش می کهاینمثابه نام برد که معموالً چنین ابزاري به

گی تواند خستمی کهاینو  ،هاستگر گزینهدهنده صرفًا انتخابشود و پاسخپژوهشگر مشخص می
 شود کهتوصیه می ،جهتغییر کند. ازاینت خوشدستنتایج را  نامهپرسشحاصل از پر کردن 

 هاي آینده از ابزار مصاحبه نیز بهره گیرند.پژوهشگران در پژوهش
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Introduction 
 
Knowledge of student characteristics can be of great importance. 

Students spend many hours, until the end of their graduation, in the 
educational environment and have an essential role in improving the 
quality of social, cultural, political and scientific life in various societies. 
Accordingly, students’ self-efficacy beliefs can account for a very large 
part of the continuum of success. Based on the results of the previous 
studies, self-efficacy beliefs can lead to academic achievement, 
psychological well-being, academic adjustment, and an optimal level of 
performance in educational settings. Considering this, determining factors 
which can affect students’ self-efficacy can be extremely helpful. In line 
with this, critical thinking can be considered as one of the variables which 
might affect self-efficacy beliefs. Furthermore, perception of the 
components of the curriculum seems to be another important variable in 
this regard.  Indeed, a balanced educational curriculum and the resulting 
perception of it can be effective in changing the academic life,  improve 
the quality of academic performance, lead to significant achievement of 
both students and the education system, and increase student’ self-efficacy.  
The aim of this study was to investigate the relationship between the 
tendency towards critical thinking and perception of curriculum 
components and students' academic self-efficacy.  

 
Methods 
The study population included students at the Faculty of Psychology 

and Educational Sciences, University of Tehran and the statistical sample 



Extended Abstracts of the Persian Articles in English 

 
 

included students selected through stratified sampling method. Critical 
Thinking Orientation Questionnaire (Ricketts, 2003), the Students' 
Perceptions of Curriculum Components Scale (Tatari, 2015) and the 
Academic Self-efficacy Beliefs (Zajacova et al., 2005) were used in order 
to collect data. The validity and reliability of all the instrument were 
assessed and confirmed. The collected data were then subjected to SPSS 
Version 22 Software and descriptive statistics, and correlation and 
multivariate regression were used in order to analyze the data.  

 
Results 
 findings showed, there was significant positive relationships between 

components of critical thinking tendency and academic self-efficacy 
beliefs, namely self-confidence in the classroom, self-confidence in the 
ability to do homework outside the classroom, self-confidence in the 
ability to interact with others in the university and confidence or self-
confidence in the ability to balance work, university, and family. 
Therefore, it can be stated that critical thinking can lead to an active and 
appropriate teaching style, and thus students' interaction in the classroom 
and nurturing. It can also improve students' academic self-efficacy beliefs. 
The findings also showed a significant positive relationship between 
perception of such components of curriculum as method, content and 
evaluation, and self-efficacy beliefs and its components. 

 
Conclusion 
 Given the results of this study and the growing need of societies for 

people with empowering beliefs, it is recommended that special efforts be 
made to develop students' critical thinking and improve their perception of 
educational content, method, and purpose and evaluation of curriculum. 
Finally, Due to the involvement of participants' attitudes in data collection, 
it is suggested that researchers use of interview tools in future research. 
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