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چکیده
هدف از این پژوهش بررسي رابطه بين خودکارآمدی تحصيلي با ادراک از خود و تفکر انتقادی در
دانشآموزان بود .جامعه آماری شامل کليه دانشآموزان دختر مقطع اول و دوم متوسطه شهر تهران بود.
نمونه مورد پژوهش از بين دانشآموزان دختر پایه اول و دوم دبيرستانهای علوم انساني منطقه  2تهران
که بهصورت تصادفي و با استفاده از روش نمونهگيری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شد و شامل 018
نفر بود .ابزار این پژوهش  3پرسشنامه خودکارآمدی تحصيلي جينک و مورگان ،ادراک از خود و
تفکر انتقادی کاليفرنيا ميباشد .که به وسيله آن اطالعات مربوط به دانشآموزان گردآوری شد .در
تجزیهوتحليل دادههای جمعآوریشده از ضریب همبستگي پيرسون استفاده شد .یافتههای این پژوهش
نشان داد که بين خودکارآمدی با ادراک خویشتن ،خودکارآمدی و تفکر انتقادی و تفکر انتقادی و
ادراک خویشتن رابطه معناداری وجود ندارد.

واژگان کلیدی :خودکارآمدی تحصیلی ،ادراک از خود ،تفکر انتقادی
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مقدمه و بیان مسئله
جهان رو به رشد و کثرتگرای علم ،از نيمه دوم قرن بيستم ،به این دیدگاه روی
آورده است که تفکر بر مبنای اصولي جدید و بر پایه نقد و استدالل و گفت وگو
ميتواند موجبات بهبود و افزایش کيفيت زندگي بشر را فراهم آورد (خجسته ،معمار،
کيانپور .)0313 ،رشد و پرورش مهارتهای فکری شاگردان هميشه مسألهای مهم در
آموزش بوده است و تحقيقات انجام شده در سطح جهان و کشور ما بيانگر آن است
که صاحبنظران تفکر را از انتظارات مهم تربيتي ميدانند (مهدی زاده .)0310 ،برای
تربيت صحيح فراگيران ،باید آنها را آزادانه و خالقانه و نقادانه و به طور علمي ،به
اندیشه و تفکر واداشت .برنامههای مدارس و مراکز آموزشي باید نظم فکری را به
فراگيران منتقل کنند .این برنامهها باید چنان سازماندهي شوند که آنها را وادار کند به
جای ذخيرهسازی حقایق علمي ،درگير مسئله شوند و برای تصميمگيری مناسب و حل
مسائل پيچيده جامعه و رویارویي با تحوالت شگفت انگيز قرن بيست و یکم ،به طور
فزایندهای به مهارتهای تفکر مجهز شوند .به نظر متخصصان از راههای دستيابي به این
هدف ،مجهزکردن آنها به مهارت تفکر انتقادی است (شاه بختي .)0318،تفکر انتقادی
عبارت است از تفکر منطقي در امور پيچيده و اتخاذ تصميم مهم در مورد آنها (سليمان
نژاد ،آیرملوی.)0310 ،
یکي از مهمترین تعاریف تفکر انتقادی ،تعریفي است که رابرت انيس)0101(0
ارائه نموده است .به عقيده وی تفکر انتقادی ،تفکری مستدل و منطقي است که بر
تصميمگيری ما در خصوص آنچه ميخواهيم انجام دهيم یا باور داشته باشيم ،متمرکز
است (خجسته .)0313 ،ليپمن  )0110(2بيان ميکند که تفکر انتقادی ،تفکری ماهرانه و
پاسخگو است که داوری خوب را تسهيل ميکند زیرا متکي بر مالک ،خود تصحيح
کننده و نسبت به شرایط حساس است (خليلي ،سهرابي ،رادمنش .)0318،ازجمله
زمينههایي که در تفکر انتقادی غالباً به آنها اشاره ميشوند ،شامل شناسایي و ارزیابي
1. Robert Ennis
2. Lipman
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فرضيات ،تحليل و ترکيب اطالعات ،تشخيص اعتبار مطالب ،تفکر درمورد دیدگاههای
متفاوت ،ارزیابي شواهد ،توانایي تحمل تردید و ابهام ،حمایت از مدارک و شواهد ،و
انعکاس عقاید خود است (ميلنر .)2801 ،0هفت مؤلفۀ تفکر انتقادی عبارت است از:
کنجکاوی ،ذهن باز ،منظم بودن ،تحليلي بودن ،عقالني عمل کردن ،اعتماد به خود و
جست و جوگر حقيقت بودن (سليمان نژاد.)0310،
با وجود اختالف نظرهای موجود در این تعاریف ،همپوشانيهای زیادی نيز وجود
دارند که عبارتند از :بصيرت ،عقالنيت ،تفکر تأملي ،دليل جویي ،شناسایي مفروضات
زیربنایي ،حل مسئله ،تصميم گيری ،خالقيت ،استنباط و ارزیابي (جاویدی ،عبدلي،
.)0301
مهارتهای شناختي سطح باال ،توانایي تفکرانتقادی و خالقيت را فراهم ميآورند و
باعث تحقيق و تفحص ،حل مسأله و ترکيب اطالعات ميشود (خجسته .)0313،ژان
پياژه هدف اساسي آموزش و پرورش را تربيت انسانهایي ميداند که به جای پذیرفتن
هرچه به آنها عرضه ميشود بتوانند آن را نقد کرده و صحت آن را مورد سنجش قرار
دهند (اهلل کرمي ،زارعي زوارکي .)0313 ،مایرز معتقد است تا زماني که شاگردان
انگيزهای برای به کارگيری تفکر انتقادی نداشته باشند ،تعليم و تربيت کاری عبث
است.
خودکارآمدی و عوامل مؤثر بر آن سالهاست که در کانون توجه روان شناسان
پرورشي و دیگر کارشناسان آموزش و پرورش جای دارد .درميان ابعاد مختلف
خودکارآمدی ،بعد خودکارآمدی تحصيلي که با کوشش و پافشاری در انجام تکاليف،
به کارگيری راهبردهای شناختي و فراشناختي ،خودسازماندهي ،پایداری در رویارویي با
دشواریها ،گزینش رشته و مانند اینها تأثير خود را در جنبههای گوناگون زندگي افراد
بر جای ميگذارد ،متغيری مهم به شمار ميرود .افراد با باورهای خودکارآمدی قوی،
نسبت به افرادی که خودکارآمدی ضعيف دارند ،در انجام تکاليف کوشش و پافشاری

1. Milner
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بيشتری از خود نشان ميدهند و در نتيجه عملکرد آنان در انجام تکاليف بهتر است
(سليمي ،یوسفي ،سعيدزاده .)0311 ،به اعتقاد بندورا  )2880(0خودکارآمدی مفهومي
است که به واسطه آن تجربيات ،توانایي و تفکر افراد در یک مسير ادغام ميشوند.
تربيت افرادی خودکارآمد مستلزم آموزش و تربيت افراد جامعه است (کدیور ،نعمت
طاووسي ،عليزاده.)0318 ،
طي سالها پژوهشهای متعددی که بر روی خودکارآمدی تحصيلي انجام شده
نشان داده است که خودکارآمدی تحصيلي به عنوان یک عامل تعيين کننده موفقيت در
مدرسه و منتقل شدن به دانشگاه محسوب ميشود (لينت باتلر .)2800 ،2شولتز و شولتز
( )2881ميگویند ،خودکارآمدی پایين ميتواند انگيزش را نابود کند ،آرزوها را
کمرنگ نماید و در توانایي شخصي تداخل کرده نهایتاً تأثير نامطلوبي بر سالمت
بگذارد .اما کساني که خودکارآمدی باالیي دارند بر این باورند که ميتوانند به طور
مؤثر با رویدادها و شرایط برخورد کنند .از آنجایي که چنين افرادی در مواجهه با
مشکالت انتظار موفقيت دارند بر روی تکليف استقامت نموده و اغلب در سطح باالیي
عمل ميکنند .این افراد در مقایسه با افراد دارای خودکارآمدی پایين از تردید کمتری
نسبت به توانایي خود برخوردارند و اطمينان بيشتری به خود دارند .چنين افرادی
مشکالت را چالش ميبينند نه تهدید و فعاالنه موقعيتهای جدید را جستجو ميکنند.
زیرا خودکارآمدی باال ترس از شکست را کاهش ميدهد ،سطح آرزو را باال ميبرد و
توانایي مسئلهگشایي و تفکر تخيلي را بهبود ميبخشد (شاهبختي.)0318 ،
مطالعات در رابطه با خودکارآمدی تحصيلي ادراک شده و یادگيری دانشآموزان
نشان ميدهد که خودکارآمدی تحصيلي ادراک شده بر انگيزه دانشآموز ،ميزان عالقۀ
او به ادامه تحصيل ،پيشرفتهای تحصيلي و نحوه آمادهسازی خود برای مشاغل
حرفهای گوناگون تأثير ميگذارد (عبدالمطلب.)2803 ،

1. Bandura
2. Lynette Butler
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در پژوهشهای گستردهای به بررسي ارتباط باورهای خودکارآمدی و پيشرفت
تحصيلي پرداخته شده است .این پژوهشها نشان دادهاند که باورهای خودکارآمدی
یکي از عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي فراگيران است .باورهای خودکارآمدی به
شيوههای گوناگون و از فرآیندهای مختلف بر رشد و عملکرد شناختي افراد تأثير
شگرف ميگذارند .بندورا نشان داد که باور دانشآموزان نسبت به خودکارآمدیشان
ميتواند به طول قابل مالحظهای بر یادگيری و انگيزش دروني و موفقيتهای تحصيلي
تأثير مستقيم بگذارد (اعتمادی و سعادت)0311 ،
رویکردهای مختلف در این مورد اتفاق نظر دارند که شناخت از خود با تولد آغاز
ميشود و نقش والدین در شکلگيری ادراک خود حائز اهميت است .کودکاني که
نيازشان در این تعامل برآورده ميشود الگوهایي از خود ارائه ميدهند که مفيد و با
ارزش بودن از مشخصههای آن است (رضائيان و همکاران.)0301 ،
خود احساس ناگزیری از وجود منحصر به فرد یک شخص است و شامل
ویژگيهای رواني و بدني است که منحصر به هر شخص ميباشد (شافر ،وود و
ویلوبای .)2882 ،0ادراک خود یک مفهوم شناختي – اجتماعي است و بيشتر با زمينههای
شناخت اجتماعي در ارتباط است .به موازات رشد اجتماعي و دریافت هنجارهای رفتاری،
کودک خود را از دیگران مجزا ميکند .این تالش که در جهت متمایز کردن خود از
دیگران ميباشد ،شناخت یا ادراک خود ناميده ميشود .بنابراین ادراک خود آگاهي فرد
از هویت خود است.
مارش ،)2881(2کلمن و ساندرس )0113(3و بندورا ( )0116ادراک از خود به
احساسات و شناخت یک فرد از خود و برخورد آنها (شناخت و احساسات فرد) در تأثير
متقابل و سازگاری با جهان پيرامون فرد ،اطالق ميشود .ادراک خود یا خود پنداره را به
عنوان عقاید یک فرد و ارزیابي او در مورد ویژگيها ،نقشها ،توانایيها و روابط ،تعریف

1. Shaffer،wood & Vylvbay
2. Marsh
3. Coleman & Sanders

فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی ،سال هفتم ،شمارة  ،22تابستان 1315

32

نمود (کمينسکي .)2881 ،0ادراک خود در مدارس تحت تأثير تصویری است که دیگر
افراد مهم (معلمان ،والدین ،همساالن) از دانشآموز دارند و نيز از طریق مقایسه اجتماعي
با دیگران در همان محيط تأثير ميپذیرند (راجرز ،2اسميت 3و کولمن0110 ،؛ به نقل از
فاریو)2800 ،1
ادراک خود داری سه جنبه است که عبارتند از -0:خودانگاره :آنچه فرد اکنون است
 -2خود آرماني :آنچه فرد ميخواهد باشد -3عزتنفس :آنچه فرد در مورد تمایز بين
آنچه که هست و آنچه که ميخواهد باشد احساس ميکند (لورنس0116 ،؛ به نقل از
فاریو)2800 ،
هارتر 1در الگوی انگيزشي خود ( )0102مفهوم ادراک خود را بسط داد و نشان داد
که ادراک خود در زمينههای مختلف متفاوت است .در دیدگاه هارتر مهمترین این
زمينهها عبارتند از -0 :شایستگي شناختي  -2شایستگي اجتماعي  -3شایستگي جسماني
ادراک از خود پایين از شایستگي خود ،در دانشآموزاني که مشکالت تحصيلي را
تجربه ميکنند ،آنها را به اجتناب از درخواست کمک ،از معلم را واميدارد (گرین
برگ2882،6؛ هوئن0111،1؛ کينگر ،0سيکل ،1اوانس و شاین0113 ،08؛ هيری سيوکارپور و
سابا کریشنا .)0111 ،00این پدیده ميتواند یک چرخه معيوب را خلق کند که در
دانشآموزاني که ادراک خود پایينتری را تجربه ميکنند به طفره رفتن از تالشهای
تحصيلي منجر گردد و موجب بدتر شدن بيشتر شایستگي و نمرات در مدرسه گردد (گرین
برگ2882 ،؛ ریان ،02پينتریچ و ميجلي .)2880 ،03نتيجه نهایي این چرخه ،کاهش بيشتر در
1. Kmynsky
2. Rogers
3. Smith
4. Faryv
5. Harter
6. Greenberg
7. Hvyn
8. KINGREY
9. Cycle
10. Evans & Shine
11. Hyry Syvkarpvr & Saba Krishna
12. Ryan
13. Pintrich & Myjly
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ادراک خود تحصيلي را در بردارد و ممکن است این کاهش در سایر ادراکهای آنها از
خود هم ایجاد گردد و اثر گذارد (گرین برگ .)2882 ،بنابراین از آنجا که ادراک خود
ناسالم ،ميتواند بر جنبههای مختلف تحصيلي و غير تحصيلي این کودکان اثر بگذارد ،لذا
اقدام در جهت بهبود ادراک خود در آنها ميتواند در رشد استعدادهایشان نقش مؤثری ابقا
نماید.
از سوی دیگر کالنجلو ،)2883( 0البام و وان ،)2883( 2مک کوچ و سيگل،)2882( 3
ني هارت ،)0111( 1هارتر ( ،)0113کوليو آیرس )0100( 1و بي و ميشل )0101(6و محققان
و تئوری پردازان دیگر به ميزان وسيعي این فرض را پذیرفتهاند که ادراکهای مثبت از
خود به افزایش رشد شخصي ارتباط دارد و برای موفقيت تحصيلي هم اهميت دارد.
ادراکهای مثبت از خود بر جنبههای متفاوتي از زندگي مدرسه دانشآموز اثر ميگذارد و
به رشد اجتماعي و هيجاني هم منجر ميگردد .به طور معکوس ،ادراکهای منفي از خود
نشانههای افسردگي ،کناره گيری ،فقدان تالش و عملکرد ضعيف در مدرسه همبستگي
دارد (کمينسکي.)2881 ،
جهاني ( )0301نشان داد که معلمان باید به پرورش روحيه پژوهشگری و رشد قوه
تفکر دانشآموزان بپردازند (به نقل از سليمان نژاد .)0310( ،همچنين ليپمن ()2883
درپژوهش خود دریافت که تنها  %18از دانشآموزان  01ساله به استنتاج منطقي مبادرت
ميورزند (خليلي.)0318 ،
شالویک و شالویک  )2881(1نيز ميگویند خودکارآمدی ادراک شده در فرد نسبت
به موفقيتهای قبلي ،پيشبينيکننده قویتر و مؤثرتری برای موفقيتهای بعدی است.
اندرسون و ایوانز  )0116( 0خودکارآمدی دانشآموزان مکزیکي آمریکایي را در رابطه با
1. Klanjlv
2. Albam &Van
3. Mac cuch & Siegel
4. Hart
5. Buenos Coolio
6. EBay & Michelle
7. Shalvyk & Shalvyk
8. Anderson & Evans
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شرایط اجتماعي و تحصيلي به عنوان شيوهای برای اندازهگيری انگيزش تحصيلي مورد
بررسي قرار دادند .آنها دریافتند دانشآموزاني که خودکارآمدی پایيني داشتند ،انگيزه
پيشرفت و در کل موفقيت تحصيلي پایينتری نيز داشتند (ویلکينز ،0کوپرمينک.)2808 ،2
لذا با توجه به نقش مهم پرورش تفکر انتقادی در کودکان و نوجوانان و نيز تأثير به سزایي
که ادراک و خودکارآمدی تحصيلي در موفقيت تحصيلي دانشآموزان دارد ،پژوهش
حاضر به دنبال پاسخ به این سؤ ال است که آیا بين خودکارآمدی با ادراک خویشتن و بين
خودکارآمدی با تفکر انتقادی و بين تفکر انتقادی با ادراک خویشتن رابطه معناداری وجود
دارد؟

روش
پژوهش حاضر از نوع توصيفي و همبستگي ميباشد که برای تحليل دادهها نيز از ضریب
همبستگي پيرسون استفاده شده است .جامعۀ آماری شامل کليۀ دانشآموزان دختر مقطع
اول و دوم متوسطه شهر تهران بود که در سال تحصيلي  11-11مشغول به تحصيل بودند.
نمونۀ پژوهش  018نفر بود که با استفاده از روش نمونهگيری خوشهای چند مرحلهای
انتخاب شدند.
ابزار :الف) پرسشنامه خودکارآمدی تحصيلي جينک و مورگان :این پرسشنامه که توسط
جينک و مورگان )0111( 3طراحي شده است 38 ،سؤال دارد .گویههای این پرسشنامه با
مقياس ليکرت دارای پاسخهای  1گزینهای است .حداکثر نمره  028و حداقل  38است.
این پرسشنامه دارای سه خرده مقياس استعداد ،کوشش و بافت ميباشد .سازندگان آزمون
پایایي آن را با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و پایایي کل آزمون را  8/02گزارش
کردهاند .همچنين پایایي خرده مقياسهای استعداد  ،8/10بافت  8/66و کوشش  8/66به
دست آمده است (تقي زاده.)0310،

1. Wilkins
2. Kvprmynk
3. Jynk & Morgan
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ب) پرسش نامه مقياس سنجش ادراک خویشتن (SMSP) :ای.آل شوستروم 0در سال
 0162پرسشنامه موقعيت شخص را تهيه کرد که دارای  018سؤال و  08مقياس فرعي است.
ترکيب دو مقياس یعني حرمت نفس و خویشتن پذیری با  18سؤال ادراک خویشتن را
اندازه ميگيرد .مقياسهای اندازهگيری حرمت نفس و خویشتنپذیری از پرسشنامه POI
استخراج شدهاند .وقتي این دو مقياس با هم ترکيب شوند ادراک خویشتن را اندازهگيری
ميکنند .در یک نمونه مرکب از  38نفر دانشجو پرسش نامه ادراک خویشتن توسط دکتر
کرمي در سال  0311به منظور تعيين پایایي آزمون مجدد با فاصله یک ماه اجرا شده است.
نتایج نشان داد که پرسشنامه دارای درجه پایایي باال است .برای خویشتن پذیری ،8/11
برای حرمت نفس  8/63و برای ادراک خویشتن  8/13بود.
ج) پرسشنامه تفکر انتقادی کاليفرنيا :آزمون مهارتهای تفکر انتقادی کاليفرنيا فرم ب
حاوی  31سؤال چند گزینهای با یک پاسخ صحيح در پنج حوزه مهارتهای تفکر انتقادی
شامل ارزشيابي ،استنباط ،تحليل ،استدالل قياسي و استدالل استقرایي است.
امتياز نهایي آزمون  31و امتياز کسب شده در هر بخش از آزمون بين  8تا  06متغير
ميباشد؛ به طوری که در بخش ارزشيابي حداکثر  01امتياز ،در بخش تحليل حداکثر 1
امتياز ،در بخش استنباط حداکثر  00امتياز ،در بخش استدالل قياسي حداکثر  06امتياز و در
بخش استدالل استقرایي حداکثر  01امتياز تنظيم شده است (فاشيون و فاشيون.)0111،
بدین ترتيب برای هر فرد شش نمره ،شامل یک نمره کل تفکر انتقادی و  1نمره
مهارتهای تفکر انتقادی محاسبه گردید .مطالعه دهقاني ،جعفری ثاني ،پاک مهر و
ملک زاده ( )2800پایایي پرسشنامه مذکور را  8/10نشان داد .در پژوهش خليلي و
همکاران ( )0302ضریب اعتماد آزمون  8/62و اعتبار سازه تمام خردهآزمونها با
همبستگي مثبت و باال بين  %68-%61گزارش شد.

1. Ay.al Shvstrvm
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یافتهها
هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه خودکارآمدی با ادراک خویشتن و تفکر انتقادی
ميباشد .برای این منظور ابتدا شاخصهای توصيفي شامل ميانگين ،انحراف استاندارد،
کمترین نمره و بيشترین نمره متغيرهای خودکارآمدی ،ادراک خویشتن و تفکر انتقادی
در جدول  0ارائه شده است.
الزم به ذکر است ابتدا افرادی که حداقل به یکي از پرسشنامههای توزیع شده
پاسخ ندادند و همچنين پرت از بين دادههای جمعآوری شده حذف گردید ،که در
نهایت تعداد حجم نمونه به  018رسيد.
جدول  .1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
متغير

حجم نمونه

ميانگين

انحراف استاندارد

Minimum

maximum

خودکارآمدی

018

03/113

6/061

63

083

ادراک خویشتن

018

22/800

3/120

02

31

تفکر انتقادی

018

1/810

2/110

3

01

در جدول باال مشاهده ميشود که ميانگين نمرات خودکارآمدی  03/113و انحراف
استاندارد آن  6/061ميباشد و ميانگين نمرات ادراک خویشتن  22/800و انحراف
استاندارد آن  3/120ميباشد .همچنين ميانگين و انحراف استاندارد نمرات تفکر انتقادی
نيز  1/810و  2/110ميباشد.
برای بررسي همبستگي بين متغيرهای پژوهش ابتدا مفروضه نرمال بودن توزیع متغيرها
بررسي شد که نتایج آن در جدول  2نشان داده شده است.
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جدول  .2آزمون معناداری توزیع نمونه
متغير

آمارهK-S

سطح معناداری

خودکارآمدی

0/011

8/011

ادراک خویشتن

0/201

8/811

تفکر انتقادی

0/310

8/811

برای بررسي توزیع نرمال متغيرهای پژوهش ،با توجه به اینکه حجم نمونه بيشتر از
 18نفر ميباشد ،از آزمون کالموگروف اسميرنف استفاده گردیده است .در اینجا تأیيد
فرض صفر به معنای برخورداری از توزیع نرمال ميباشد .با توجه به اینکه سطح
معناداری آماره برای هر سه متغير پژوهش بزرگتر از  8/81ميباشد ،بنابراین ميتوان
نتيجه گرفت که فرض صفر تأیيد شده و متغيرهای خودکارآمدی ،انگيزه پيشرفت و
تفکر انتقادی در نمونه حاضر از توزیع نرمال برخوردار ميباشند .در ادامه برای بررسي
فرضيات پژوهش از ضریب همبستگي پيرسون استفاده شده است.
فرضیه اول :بین خودکارآمدی با ادراک خویشتن رابطه معنادار وجود دارد.
جدول  .3نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین خودکارآمدی با ادراک خویشتن
شاخص
رابطه
خودکارآمدی با ادراک خویشتن

حجم نمونه

ضریب همبستگي

سطح معناداری

018

8/821

8/121

همانطور که در جدول  3مشاهده ميشود ،ضریب همبستگي بين خودکارآمدی با
ادراک خویشتن تحصيلي  8/821ميباشد .با توجه به کوچک بودن ضریب همبستگي و
همچنين کوچکتر بودن سطح معناداری آن از سطح  8/81باید گفت که بين
خودکارآمدی و ادراک خویشتن رابطه معنادار وجود ندارد .لذا فرضيه اول رد
ميگردد.
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فرضیه دوم :بین خودکارآمدی و تفکر انتقادی رابطه وجود دارد.
جدول  .4نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین خودکارآمدی و تفکر انتقادی
شاخص
رابطه
خودکارآمدی با تفکر انتقادی

حجم نمونه

ضریب همبستگي

سطح معناداری

018

8/812

8/162

در جدول  1مشاهده ميشود که ضریب همبستگي بين خودکارآمدی با تفکر انتقادی
 8/812بوده و سطح معناداری آن  8/162ميباشد .با توجه به اینکه سطح معناداری آن
 p≥8/81ميباشد ،لذا فرضيه پژوهشي رد شده و ميتوان گفت بين خودکارآمدی با تفکر
انتقادی رابطه معناداری وجود ندارد.
فرضیه سوم :بین تفکر انتقادی و ادراک خویشتن رابطه وجود دارد.
جدول  .5نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تفکر انتقادی و انگیزه پیشرفت
شاخص
رابطه
تفکر انتقادی با ادراک خویشتن

حجم نمونه

ضریب همبستگي

سطح معناداری

018

-8/081

8/018

در جدول  1نتایج آزمون همبستگي پيرسون بين تفکر انتقادی و ادراک خویشتن ارائه
شده است .براساس نتایج مندرج ،ضریب همبستگي بين دو مذکور  -8/081ميباشد و
چون سطح معناداری آن بزرگتر از  8/81ميباشد ،لذا ميتوان گفت بين تفکر انتقادی و
ادراک خویشتن رابطه معناداری وجود ندارد و فرض سوم پژوهشي رد ميشود.

بحث و نتیجه گیری
این پژوهش دارای سه فرضيه بود که با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضيهها ،رد شده
است یعني رابطه معناداری بين خودکارآمدی تحصيلي با ادراک خویشتن ،خودکارآمدی
تحصيلي با تفکر انتقادی و ادراک خویشتن با تفکر انتقادی وجود ندارد.
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نتایج این پژوهش با مطالعات بليک )2882(0و محمد حسين حيدری و همکاران
( )0313مبني بر وجود رابطه مثبت بين عزت نفس و خودکارآمدی ،ناهمسو است .با توجه
به نتایج حاصل از فرضيۀ اول مبني بر عدم وجود رابطه معنادار بين خودکارآمدی با ادراک
خویشتن ميتوان گفت ،از آن جایي که دانشآموزان در این سن و در فرهنگ و سيستم
آموزشي ما نقش محوری ندارند و تمامي فعاليتهای آنها از بيرون از خود فرد تدوین و
تهيه ميشود و چهارچوب مشخصي برای همه افراد خارج از تفاوتها در نظر گرفته
ميشود ميتوان به این عدم ارتباط پي برد .در سيستمهای آموزشي مناسب دانشآموزان از
خودکارآمدی به عنوان یک اراده شخصي برای ادامه تحصيل استفاده ميکنند ،حال آن
که در سيستم آموزشي کشور ما رقابت تعيينکننده است .این فرد خارج از شناختي که از
خود دارد و عالئق خود ،فقط ميخواهد که از دیگران عقب نيفتد و تحت تأثير فضای
رقابتي ایجاد شده ،خود را در نظر نگيرد .همچنين با توجه به اینکه خودکارآمدی تحصيلي
تحت تأثير معلمين است ،ميتوان این نتيجه را تحت تأثير رفتار معلمين در نظر گرفت.
نتایج پژوهش حاضر با یافتههای تادز و نل 2مبني بر اینکه افرادی که دارای تفکر
انتقادی باالیي هستند از خودکارآمدی باالیي نيز برخوردارند ،ناهمسو است .در رابطه با
نتيجه به دست آمده از فرضيه دوم مبني بر عدم وجود ارتباط بين خودکارآمدی با تفکر
انتقادی ،ميتوان دانشآموزان را مهمترین عامل در نظر گرفت .با توجه به اینکه در این
سن معموالً دانشآموزان هنوز به شکل کاملي به سطح تحليل تفکر انتزاعي دست پيدا
نکردهاند ،در نتيجه در بکارگيری دقيق تفکر انتقادی دچار مشکالت قابل توجهي هستند.
معموالً در این سن دانشآموزان بيشتر در چارچوب قالبهای مشخص شده پيش ميروند.
همانگونه که تحقيق ليپمن ( )2883نشان داد ،تنها  18درصد از دانشآموزان  01ساله به
استنتاج مبادرت ميورزند ،که تا حدود زیادی با ویژگيهای خودکارآمدی که مستلزم
شناخت فرد از ویژگيهای خود و تفکر استنتاجي است ،مغایر است.

1. Blake
2. Tadz & Nell
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در فرضيه سوم اعالم کردیم که بين تفکر انتقادی و ادراک خویشتن رابطه وجود
دارد ،نتایج حاصل در این فرضيه با نتایج تحقيقات سوليمان و حلبي ،مطالعات ليپمن
( ،)0110طباطبایي و همکاران ( )0311و محمدیاری ( )0301مبني بر ارتباط مثبت
تفکرانتقادی با عزت نفس ناهمسو است .همچنين ميتوان گفت ،ادراک از خویشتن
ميتواند تا حدودی نتيجه تفکر انتقادی باشد و با توجه به اینکه دانشآموزان از تفکر
انتقادی پایيني برخوردارند ،مي توان این عدم ارتباط را در این سن و موقعيت ،طبيعي
دانست .هرچند که در سنين باالتر ميتوانند رابطه همسویي با همدیگر داشته باشند.
همچنين ادراک از خویشتن یک خصيصه فرآیندی و در تغيير است که در این سن
دانش آموزان ادراک از خودی دارند که بيشتر تحت تأثير والدین ،همساالن و دیگران
است تا اینکه برآیندی از نگاه و شناخت از خود باشد .در نهایت ميتوان به این نکته اشاره
کرد که نتایج حاصل از این پژوهش نشان ميدهد که در کشور ما بر تفکر انتقادی تأکيد
نميشود و در سيستم آموزشي بر ارزیابي و استنتاج شخصي دانشآموزان اهميتي قائل
نميشوند که الزم است با فهم درست از نتایج این تحقيق؛ معلمان و مشاوران و در کل
سيستم آموزشي کشور ما ،در رشد خودکارآمدی دانشآموزان و اجازه آزمون و خطا
برای فهم درست از خود و توانایيهای تحصيلي و نيز تفکر انتقادی ،کمک بيشتر به
دانشآموزان برای ادراک درست خودپنداره و استنتاجهای شخصي از موقعيتهای
متفاوت زندگي و به ویژه تحصيلي را در اختيارشان قرار داده و در کنارشان باشند و تالش
برای رشد ایشان را تعهد اصلي خود بدانند.

منابع
اعتمادی ،عذرا؛ سعادت ،سجاد .)0311( .نقش سالمت خانواده و سبکهای دلبستگي در
پيش بيني خودکارآمدی تحصيلي دانشجویان .راهبردهای آموزش در علوم
پزشکي.016-280 ،0)1( ،
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اهلل کرمي ،آزاد؛ زارعي زوارکي ،اسماعيل .)0313( .مقایسه اثر آموزش تلفيقي با آموزش
سنتي بر تفکر انتقادی و شادکامي دانش آموزان .فن آوری اطالعات و ارتباطات،
(31-11 ،1)1
اماني ،شقایق .) 0318( .رابطه بين کيفيت زندگي مادران و سبک اسناد و انگيزه پيشرفت
دانش آموزان دختر پنجم ابتدایي در شهر تهران .دانشگاه عالمه طباطبائي ،روان
شناسي و علوم تربيتي ،روان شناسي تربيتي.
بهرامي ،هادی؛ عباسيان فرد ،مهرنوش .)0301( .بررسي رابطه خودکارآمدی با انگيزه
پيشرفت در دانش آموزان دختر دوره پيش دانشگاهي شهر تهران سال تحصيلي
 .00-01مشاوره مدرسه.3-1 ،6)0( ،
پروین ،عبدالصالح ( .)0300بررسي رابطه اميدواری و شادکامي با انگيزه پيشرفت دانش
آموزان پسر پایه دوم دبيرستان .دانشگاه عالمه طباطبائي ،روان شناسي و علوم
تربيتي ،مشاوره.
جاویدی کالته جعفرآبادی ،طاهره؛ عبدلي ،افسانه .)0301( .روند تحول تفکر انتقادی در
دانشجویان دانشگاه فردوسي مشهد .مطالعات تربيتي و روان شناسي-028 ،00)2( ،
083
خجسته ،سحر؛ معمار ،ثریا؛ کيانپور ،مسعود .)0313( .وضعيت گرایش به تفکر انتقادی
دانشجویان دانشگاه اصفهان و برخي از عوامل مرتبط با آن .جامعه شناسي
کاربردی.001-031 ،11)2( ،
خليلي ،افسر؛ سهرابي ،فرامرز؛ راد منش ،محمد حسن؛ افخمي اردکاني ،مهدی.)0318( .
اثربخشي آموزش مهارتهای تفکر انتقادی بر نگرش دانش آموزان نسبت به سوء
مصرف مواد مخدر .اعتياد پؤوهي سوء مصرف مواد.10-086 ،1)01( ،
رشيدی ،طاهره ( .)0301بررسي رابطه بين انگيزه پيشرفت ،باورهای خودکارآمدی و
شيوههای رویارویي با تنيدگي در دانش آموزان دختر سال سوم دبيرستانهای منطقه
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 1آموزش و پرورش شهر تهران .دانشگاه عالمه طباطبائي ،روان شناسي و علوم
تربيتي ،روان شناسي تربيتي.
رضائيان ،حميد؛ محسني ،نيکچهره؛ محمدی ،محمد رضا؛ غباری بناب ،باقر؛ سرمد ،زهره؛
غالمعلي لواساني ،مسعود؛ مؤمني ،فرزاد .)0301( .بررسي مدل عليتي متغيرهای
خانواده ،ادراک خود نوجوانان و اختالل سلوک .مجله پژوهشي حکيم-30 ،1)3( ،
32
سليمان نژاد ،اکبر؛ آیرملوی ،بهروز .)0310( .رابطه باورهای معرفت شناختي و گرایش به
تفکر انتقادی در دانش آموزان دوره متوسطه شهر ماکو در سال تحصيلي .18-10
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي081-032 ،)2( ،
سليمي ،جمال؛ یوسفي ،ناصر؛ سعيدزاده ،حمزه ..)0311( .بررسي رابطه بين جو عاطفي
خانواده و عالیق حرفه گرایي دانش آموزان؛ نقش واسطهای خودکارآمدی .روان
شناسي مدرسه.11-66 ،1)3( ،
عباسيان فرد ،مهرنوش .)0301( .رابطه خودکارآمدی با انگيزه پيشرفت در دانش آموزان
دختر پيش دانشگاهي ،روانشناسي کاربردی.11-081 ،0)03( ،

کدیور ،پروین؛ نعمت طاووسي ،محترم؛ عليزاده ،فرح .)0310( .رابطه سبکهای یادگيری
شناختي (وابسته به زمينه و مستقل از زمينه) و تفکر انتقادی با خودکارآمدی در
دانش آموزان080-03،006)1( .
کریم زاده ،منصوره؛ محسني ،نيک چهره . )0301(.بررسي رابطه خودکارآمدی تحصيلي
با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دختر سال دوم دبيرستان (شهرتهران) گرایش
علوم انساني و علوم ریاضي .مطالعات زنان.21-11 ،1)2( ،
مهرابي ،مانوش؛ عليپور ،احمد؛ سعيد ،نسيم ( .)0318بررسي تفکر انتقادی دانشجویان
دانشگاه پيام نور شيراز .دانشگاه علوم پزشکي.01-23 ،1 ،
مهدی زاده ،حسين؛ لطفي ،فریبا؛ اسالم پناه ،مریم . )0310(.بررسي تأثير نقشههای
استداللي بر تفکر انتقادی دانش آموزان .فناوری آموزش.013-068 ،1)2( ،
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... بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی با همایندی ادراک از خود و

، امين؛ عليشيری، حميد؛ صبوری، سيدمرتضي؛ رخساری زاده، سيما؛ حسيني،نوحي
 بررسي انگيزه پيشرفت و رابطه آن با موفقيت تحصيلي در.)0310( غالمحسين
 پرستاری و خدمات درماني دانشگاه علوم پزشکي بقيه،دانشجویان رشته پزشکي
.288-01،281)3( ، طب نظامي.اهلل
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