
 

 

  
  فصلنامه علمي ـ پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريز

  ١٣٨٩ بهار ١٧شماره  پنجمسال 

فکر انتقادي در ـنگرش ت رهبر و -  يري خودـنقش آمادگي براي يادگ
  دانشجويان دانشگاه تبريز بيني عملکرد تحصيليپيش

  

 

 دانشجوي دکتراي روانشناسي تربيتي - انصارعدلی وحیده عبداللهی
  استاد گروه علوم تربيتي دانشگاه تبريز - آذر اسکندر فتحی
     دانشجوي دکتراي روانشناسي تربيتي - پروانه عالئی
  چکیده

رهبر و نگرش تفکر -هدف از اين تحقيق بررسي ارتباط آمادگي براي يادگيري خود
آماري اين تحقيق  يجامعه. انتقادي با عملکرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه تبريز بود

هاي مختلف رشته دانشجو در ۳۴۶ نشجويان کارشناسي دانشگاه تبريز بوده کهتمام دا
اي به عنوان نمونه اي چندمرحلهگيري تصادفي خوشهتحصيلي با استفاده از روش نمونه

گيري متغيرها براي اندازه. روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است. انتخاب شدند
، پرسشنامه نگرش تفکر انتقادي )SDLR( برره-از مقياس آمادگي براي يادگيري خود

. و ميانگين نمرات پيشرفت تحصيلي دانشجويان استفاده گرديد )CCTDI(کاليفرنيا 
تحليل قرار  مورد تجزيه و  SPSSافزار آماريدست آمده با استفاده از نرمه هاي بداده
دگيري هاي آمادگي براي يابين مولفه: آزمون همبستگي پيرسون نشان داد. گرفت
 مثبت و يحصيلي دانشجويان رابطهـرهبر، نگرش تفکر انتقادي و عملکرد ت-خود
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مستقل نشان داد که بين دانشجويان دختر و پسر در  tآزمون . دار وجود داردعنيم
دار وجود ندارد، رهبر و نگرش تفکر انتقادي تفاوت معني- کلي يادگيري خود ينمره

هاي جنسيتي را در عدم تفاوت) MANOVA(همچنين تحليل واريانس چندگانه 
که  تحليل رگرسيون چندگانه مشخص کرد. رهبر نشان داد -خود هاي يادگيريمولفه

  .   کنندبيني ميخودپنداره و نگرش تفکر انتقادي به طور مثبت عملکرد تحصيلي را پيش

، عملکرد يرهبر، نگرش تفکر انتقاد- خود يريادگي يبرا يآمادگ :يدیکل ناگواژ
  .يليحصت

  
شود به علت ها آموخته ميبخش عظيمي از دانشي که امروزه در مدارس و دانشگاه

هاي موفقيت. گرددتغييرات سريع اجتماعي، سياسي و تکنولوژي بالفاصله قديمي مي
اي بستگي به يادگيري مستمر و رشد آن در زندگي طور فزايندهه اي بشخصي و حرفه

 يدر چند دهه. )۱۹۹۱ ،۴، ناپر وکراپلي۱۹۹۱ ،۳کندي ،۱۹۸۸، ۲بود( دارد۱العمرمادام
 ۵تعليمات بزرگسالي يالعمر يکي از اهداف اوليهمادام هاي يادگيرياخير رشد مهارت

اي افزايش يافته طور گستردهه العمر بپژوهش در يادگيري مادام دانش و. شده است
ه ب ۶رهبر- گيري خوداست، عمليات و منابع جديدي براي تسهيل آمادگي براي ياد

 ۸ناولز). ۲۰۰۷، ۸ويليامسون(منظور کمک به معلمان و يادگيرندگان ارائه گرديده است 
 بيند که در آن افراد بدونرا در فرايندي مي رهبر-آمادگي براي يادگيري خود) ۱۹۷۵(

کنند، يم يريادگيخود شروع به  يگريادي يازهايص نيگران و با تشخيکمک به د
  هاي موده، و بازدهـي را شناسائي نـمنابع مادي و انسان دهند،يـکل مـا شخود ر دافـاه

  

  

2- Boud 
4- Knapper & Cropley 
6- self-directed learning 
8- Knowles 

1- lifelong    
3- Candy 
5- adult education 
7- Williamson 
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 ريشه در رهبر-خودمفهوم آمادگي براي يادگيري . کنندشان را ارزيابي مييادگيري
بروک  و) ۱۹۹۴( ۲ هايمسترا يبه عقيده). ۲۰۰۵ ،۱رابرسون(بزرگسالي دارد  آموزش
رهبر فرايندي است که در آن افراد براي -آمادگي براي يادگيري خود) ۱۹۸۶( ۳فيلد
کنند و وليت ميوکارگيري و ارزيابي يادگيري خودشان احساس مسريزي و بهطرح

مستقل يا به همراه ديگران به اهداف از پيش تنظيم شده دست انتظار دارند به طور 
آمادگي براي يادگيري )  ۱۳۸۱، نقل از وثاقي، ۱۹۷۷( ۴گوگليلمينو يبه عقيده. يابند
ها و انگيزش مورد استفاده يادگيرندگان در تعريف و برآورد رهبر به تلفيق قابليت-خود

بعي که براي موفقيت مورد نياز هست اهداف يادگيري اشاره دارد که با توجه به منا
براساس ديدگاه متخصصان آموزش بزرگساالن، آمادگي براي يادگيري . گيردصورت مي

، ۵النگ(انگيزش، فراشناخت و خود تنظيمي : رهبر سه بعد دارد که عبارتند از-خود
رهبر -يادگيرندگان برخوردار از سطوح باالي آمادگي براي يادگيري خود. )۲۰۰۰
هاي حل رندگان فعالي هستند که اشتياق زيادي براي يادگيري دارند و از مهارتيادگي
ه هاي يادگيري مستقل را دارند و بکنند، توانايي درگيري در فعاليتاستفاده مي ۶لهأمس

و هايمسترا،  ۷، بروکت۱۹۷۵ناولز، (کنند طور خود کار يادگيري خودشان را کنترل مي
مريام،  ).۲۰۰۲، ۸و گيبونز ۱۹۹۱نو و گوگليلمينو، گوگليلمي ،۱۹۹۱، کندي، ۱۹۹۱

 رهبر ذکر-سه هدف را براي آمادگي براي يادگيري خود) ۲۰۰۷( ۹گارتنرکافارال و باوم
  : گرددها اشاره مياند که در زير به آنکرده

  .رهبر گردند-شان خودافزايش قابليت يادگيرندگان بزرگسال تا اينکه در يادگيري -۱

ادگيرندگان به ايجاد تغيير در يادگيري خود که يک اصل مهم در آمادگي تشويق ي -۲
    .رهبر است-براي يادگيري خود

  

  

2- Hiemstra 
4- Guglilmino 
6- proplem-solving 
8- Gibbons 

1- Roberson 
3- Brookfeild 
5- Long 
7- Brocket 
9- Merriam,Caffarella & Baumgartner 
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 يبرا ير آمادگيناپذييکه بخش جدا يت اجتماعيمستقل و فعال يريادگيـ تشويق به ۳
  .باشديرهبر م- خود يريادگي

آموزان است تا ياد بگيرند که چگونه به اولين هدف مربوط به کمک به دانش
يادگيري بپردازند، دومين هدف به تغييرات دروني براي يادگيري که در نتيجه تفکر 

، و سومين هدف برخورداري از کندتوجه مي دهديادگيري رخ مي يمنطقي درباره
، ديدگاه چنين نقش آنگيرد و هماي که يادگيري صورت ميتحليل منطقي زمينه

ترين هدف آمادگي در اين ميان مهم. کندتري را نسبت به يادگيري اتخاذ ميوسيع
است که تفکر انتقادي  يواسطهه است زيرا ب ۱رهبر، تفکر انتقادي-براي يادگيري خود
 . گرددشود و دانش جديد ايجاد ميروابط ساخته  مي

آموزان را چندين مهارت وجود دارد که توانايي دانش) ۱۹۹۱(کندي  يبه عقيده
 افزايش) رهبر-يري خودـآمادگي براي يادگ( ۲براي درگيري در يادگيري خودمختار

ق، توانايي سوال ، داشتن رويکرد يادگيري عميهاي خواندنکه شامل مهارتد دهمي
عنوان يک مهارت ه در آموزش بزرگساالن تفکر انتقادي ب. پرسيدن و تفکر انتقادي است

گردد العمر محسوب ميرهبر و يادگيري مادام-مهم براي آمادگي براي يادگيري خود
انتقادي عبارت از تفکر  تفکر). ۱۹۹۱ ، کندي،۱۹۸۵، ۳، مزيرو۱۹۸۵ بروک فيلد،(

، نقل از فتحي ۴،۱۹۸۷انيس(يده و اتخاذ تصميم در مورد آنها است منطقي در امور پيچ
، ۵پائول(تفکر انتقادي بستگي به نگرش افراد در استفاده از آن دارد ). ۱۳۸۷آذر 
نگرش تفکرانتقادي و  تفکر انتقادي داراي دو بعد) ۱۹۹۸( ۶به عقيده فاسيون). ۱۹۹۲
در  انگيزش دروني براي درگيري لنگرش تفکرانتقادي شام. تفکرانتقادي است مهارت

 هفت مولفه، نگرش تفکر. ها استگيرياستفاده از تفکر انتقادي در تصميم مسائل و
  ، ، تحليلي بودنمنظم بودن ،، ذهن بازکه شامل کنجکاوي دهدرا نشان ميانتقادي افراد 

  

  

2- autonomous learning 
4- Ennis 
6-  Fّacione 

1- critical thinking 
3- Meziro 
5- Paule 
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نقل  ،۲۰۰۰، ۱برنچ(، اعتماد به خود و جستجوگر حقيقت بودن است کردنعمل  عقالني
هاي تفسيرکردن، توضيح دادن، تحليل کردن، خودتنظيمي و مولفه .)۲۰۰۹، ۲از امير

بين نگرش . )۱۹۹۰فاسيون، (دهند مي را تشکيل هاي تفکر انتقادي افرادارزيابي مهارت
دار وجود دارد و افراد براي موفقيت معني يانتقادي و مهارت تفکر انتقادي رابطهتفکر 

هاي تفکرانتقادي اي به انگيزش براي تفکر انتقادي و همچنين مهارتتحصيلي وحرفه
براي اين که ) ۱۹۸۹( و انيس ۳مطابق با ديدگاه نوريس). ۱۹۹۸فاسيون، (نياز دارند 

اساسي و  يگيرد بايستي نگرش تفکر انتقادي جنبهثر صورت ؤدار و ميادگيري معني
آموزان به چند هاي تفکر دانشرشد مهارت. ضروري يادگيري خودرهبر محسوب گردد
، ساختار اجتماعي محيط توان به محيط يادگيريعامل بستگي دارد که از جمله آنها مي

اگر ). ۲۰۰۹ ر،، نقل از امي۲۰۰۲، ۴براهلر(يادگيري و سبک تدريس معلم اشاره کرد 
هاي عميق و روشني هاي تفکر انتقادي استفاده کنند آنها ديدگاهآموزان از مهارتدانش

گزينند گردند، روش قابل قبولي را برميمند ميکنند، نسبت به رويدادها عالقهکسب مي
، داشتن لهأروشني مس). ۲۰۰۹نقل از امير،  ۲۰۰۶، ۵کونرلي( کنندو منصفانه عمل مي

، در تفکر وپژوهش پذير و دور از تبعيض، شکاک بودن، کنجکاوي، استمرارانعطاففکري 
ثير أپذيري از جمله مواردي هستندکه بر تفکر انتقادي توليت و ريسکو، مسصداقت
به دليل ارتباط بين تفکرانتقادي و ). ۲۰۰۹، ، نقل از امير۱۹۹۷، ۶کايا(گذارند مي

ها و نگرش تفکرانتقادي رشد مهارت) ۱۹۹۸ ،۷ريبرک(رهبر - آمادگي براي يادگيري خود
در دانشجويان باال  رهبر را-تواند سطح آمادگي براي يادگيري خودخود مي يبه نوبه
انتقادي بخشي از تعليمات مستمر باشد دانشجويان در  همچنين اگر آموزش تفکر. ببرد

  .)۲۰۰۹، ، نقل از امير۲۰۰۳، ۸کوکدمير(کنند امر تحصيل موفقيت کسب مي

  ،۱شيو هسو و(رهبر -يري خودـآمادگي براي يادگ يه دربارهـهاي انجام گرفتپژوهش
  

  

2- Emir 
4- Brahler 
6- Kaya 
8- Kokdemir 

1- Branch 
3- Norris 
5- Connerly 
7- Kreber 
9- Hsu & Shiue 
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رهبر - دکه آمادگي براي يادگيري خو دهدمينشان ) ۲۰۰۸، ۱، نقل از پائو و وي۲۰۰۵
هاي آموزشي به آموزان در موقعيتبيني عملکرد تحصيلي دانشيک عامل قوي در پيش

در پژوهش خود بر روي دانشجويان مهندسي نشان داد  ۲استيوارت. سنتي است يشيوه
مثبت و  يطهـهاي يادگيري رابرهبر و بازده- يري خودـکه بين آمادگي براي يادگ

  . )۲۰۰۸، پائو و وي(دار وجود دارد معني
هاي مختلف نقش جنسيت در آمادگي براي يادگيري خود رهبر و نگرش در پژوهش

ها از هاي حاصل از اين پژوهشهـيافت. ي قرار گرفته استـفکر انتقادي مورد بررسـت
که بين جنسيت و  دهدها نشان ميبرخي از اين يافته. سويي برخوردار نبودندهم

و  ۵، نقل از دريک۱۹۹۹( ۴و کار) ۱۹۹۲( ۳ديور رهبر-آمادگي براي يادگيري خود
و گيان  ، فاسيون۲۰۰۰ و همکاران، ۷، بکر۶رود( و نگرش تفکر انتقادي) ۲۰۰۷همکاران، 

 در حالي که. دار وجود داردمعني يرابطه) ۲۰۰۲، ۱۰، نقل از مرتس۱۹۹۵، ۸کارلو
، نقل از ۲۰۰۰، ۱۱، پي نار۱۹۷۵، ۱۰، فيلي۹،۱۹۷۰سيليزا(و ) ۱۳۸۱( هاي وثاقيپژوهش
هاي جنسيتي در دو اوتـدار بودن تفعنيـغيرم حاکي از ناچيز و) ۲۰۰۲، ۱۲مرتس
  .مورد نظر بوده است يزمينه

رهبر و نگرش -با توجه به اينکه تاکنون درباره ارتباط آمادگي براي يادگيري خود
اضر پژوهش ح يتفکر انتقادي درايران تحقيقي صورت نگرفته است، لذا هدف عمده

رهبر با نگرش تفکر انتقادي و عملکرد -آمادگي براي يادگيري خود يتعيين رابطه
 ريز يهاها و سوالهيـب فرضيه ترتـن راستا بيلذا در هم. باشديـتحصيلي دانشجويان م

   عملکرد رهبر و- هاي آمادگي براي يادگيري خودبين مولفه - ۱: قرار گرفتند يمورد بررس
  

  
  

2- Stewart 
4- Carr 
6- Rudd 
8- Giancarlo 
10- Feely 
12- Mertes 

1- Pao & Wei 
3- Durr 
5- Drrick    
7- Bekar 
9- Cillizza 
11- Pienaar  
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ي براي يادگيري ـهاي آمادگبين مولفه -۲ ويان رابطه وجود دارد،ـتحصيلي دانشج
رش بين نگ - ۳ و نگرش تفکرانتقادي دانشجويان رابطه وجود دارد، رهبر -خود

آيا بين دانشجويان  -۱ تفکرانتقادي و عملکرد تحصيلي دانشجويان رابطه وجود دارد،
آيا  -۲، ؟رهبر تفاوت وجود دارد- در نمره کلي آمادگي براي يادگيري خود دختر و پسر

آيا بين  - ۳ بين دانشجويان دختر و پسر در نگرش تفکرانتقادي تفاوت وجود دارد؟،
رهبر تفاوت وجود -هاي آمادگي براي يادگيري خودمولفه در دانشجويان دختر و پسر

 در نگرش تفکر انتقادي رهبر و- هاي آمادگي براي يادگيري خودسهم مولفه - ۴دارد؟ 
  ان چقدر است؟يدانشجو يليعملکرد تحص ينيبپيش

  روش 
  ي آماريجامعه و نمونه

ش حاضر پژوه يآمار يجامعه. روش پژوهش حاضر توصيفي از نوع همبستگي است
و  ي، فني، کشاورزهيز در چهار گروه علوم پايدانشگاه تبر يکارشناس يدانشجو ۶۸۹۳٭

حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و با ملحوظ . باشديم يو علوم انسان يمهندس
 يتصادف يريگنمونه يوهيد که به شين گرديينفر تع ۳۸۴درصد  ۵ مجاز يداشتن خطا

قابل قبول در  يپرسشنامه ۳۴۶ت ياما در نها. دنديانتخاب گرد ياچندمرحله ياخوشه
حاصل  يهاداده ن پژوهشيدر ا. ن پژوهش مورد استفاده قرار گرفتيا يهاافتهيل يتحل
و  يو مهندس يدانشجو از فن ۹۱، يدانشجو از کشاورز ۷۲ه، يدانشجو از علوم پا ۶۷از 
      .قرار گرفتمورد استفاده  يدانشجو از گروه علوم انسان ۱۱۶

  يگیراندازهابزارهاي 
  :استفاده شد يريگپژوهش حاضر از دو ابزار اندازه ياجرا يبرا

  در ) SDLRS(تصاري ـاين پرسشنامه با نام اخ ؛رهبر-خود يريادگي يبرا يآزمون آمادگ
  

  

٭
مرکز محاسبات آماري دانشگاه تبريز    
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قسمتي  ۵گويه و درطيف  ۵۸آن داراي . توسط گوگليلمينو ساخته شد ۱۹۷۷سال 
خودپنداره، قدرت ريسک، آفرينندگي، ديدگاه فرد  مولفه يادگيري با لذت، ۸باشد و مي

نسبت به يادگيري وليت ونسبت به يادگيري، ابتکار در يادگيري، خود ادراکي، قبول مس
ط پايايي اين آزمون توس). ۱۳۸۱، نقل از وثاقي، ۱۹۷۹صباغيان، (گيرد ميخود را در بر

و در پژوهش وثاقي  α=۸۹/۰برابر با ) ۱۳۸۱، نقل از وثاقي، ۱۹۷۷(گوگليلمينو  
در پژوهش حاضر نيز پايايي آزمون در . گزارش گرديده است α=۸۵/۰برابر با) ۱۳۸۱(

  . گرديد α=۸۷/۰کل برابر با 

هاي مقياس آمادگي و همکارانش نمره ۱جهت تعيين روايي آزمون مذکور تورنس
رهبر را با ديدگاه  معلمان درباره انگيزش، مهارت و توانايي براي -خودبراي يادگيري 
رهبر فراگيران همبسته نمودند که نتايج حاصل روايي آزمون را مورد -يادگيري خود

نيز ) ۱۳۸۱(در پژوهش وثاقي ). ۱۳۸۱، نقل از وثاقي، ۱۹۸۴تورنس، ( قرار داد تاييد
  . ساتيد متخصص قرار گرفتييد چند نفر از اأروايي صوري آزمون مورد ت

توسط فاسيون و گيان کارلو ) TDICC( اين آزمون ؛آزمون نگرش تفکر انتقادي کاليفرنيا
ساخته شد ) ۱۳۸۴آذر، فتحي(قسمتي  ۵گويه در مقياس ليکرت  ۷۵با )  ۲۰۰۹امير، (

جستجوي حقيقت، منظم بودن، تحليلي بودن،  اعتماد به خود،  يمولفه ۷و شامل 
در )  ۱۳۸۴(آذر فتحي). ۲۰۰۹امير، (شتن ذهن باز و کنجکاو بودن است پختگي، دا

عامل  ۵تحليل واريانس اکتشافي به ن آزمون را با استفاده از يا هايپژوهش خود مولفه
صدر، قدرت تجزيه و  يساز تفکر انتقادي، جستجوي اطالعات، انتقادپذيري و سعهزمينه

.  تقليل داد ۴/۰کاوي با بار عاملي بيش از کنج تحليل، قدرت سازماندهي اطالعات و
اين . مورد به دليل نداشتن بار عاملي حذف گرديدند ۴۱بدين ترتيب از مجموع سواالت 

به ) ۱۳۸۴آذر، ، نقل از فتحي۲۰۰۱و  ۱۹۹۴(فاسيون و فاسيون آزمون بارها توسط 
  در  .ده استـرده شـه کار بـقادي بـفکر انتـل تـي عوامـراي ارزيابـب وان ابزار مناسبـعن

  

  

 1- Torrance 
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گويه طراحي شده را به  ۷۵) ۱۳۸۴آذر، نقل از فتحي(فاسيون نيز بعدي  هايپژوهش
هاي آن کاهش يافته بود مورد روايي آزمون مذکور که تعداد گويه. گويه تبديل نمود ۲۵
آزمون در همچنين روايي و پايايي اين . ييد سه نفر از اساتيد متخصص قرار گرفتأت

ييد قرار گرفته است أمورد ت ۱۳۷۹ و رزقي، ۱۳۸۰ ، خليلي،۱۳۸۲پور ايران توسط بهمن
  ).   ۱۳۸۴آذر، نقل از فتحي(

در پژوهش حاضر . گزارش شده است α=۸۹/۰درپژوهش فتحي آذر پايايي آزمون 
   .گرديد α=۹۳/۰نيز پايايي آزمون برابر با 

اضر براي سنجش عملکرد تحصيلي از معدل هاي فوق، در پژوهش حالوه بر ابزارع
  . دانشجويان استفاده گرديده است

  ي اجراشیوه

ن يها در بق بود که ابتدا پرسشنامهين طريآزمون بد ياجرا ين پژوهش نحوهيدر ا
 ييپاسخگو ينحوه يحات الزم دربارهيسپس به آنها توض. ديگرديع ميان توزيدانشجو

ها، يافت آزمودن ينيبشيالزم به ذکر است که با پ .شديها داده مبه پرسشنامه
 ۳۴۶ت يد که در نهايع گرديان توزين دانشجويش از تعداد الزم در بيها بپرسشنامه
 .ها مورد استفاده قرار گرفتل دادهيقابل قبول بود و در تحل يپرسشنامه

     هایافته
تحصيلي  رهبر، عملکرد-خودهاي آمادگي براي يادگيري بررسي ارتباط ميان مولفه براي

د که اطالعات حاصل ـانتقادي از ضريب همبستگي پيرسون استفاده گردي و نگرش تفکر
 يريادگين يگردد بيـمالحظه م مانطور کهـه. ارائه گرديده است) ۱(دول شماره ـدر ج
سک ـدرت ريـ، ق) (r=0/24, p=0/0001دارهـپن، خود)r=0/20, p=0/002(ذت ـبا ل

)۰۰۹r=0/17, p=0/( آفرينندگي ،)r=0/14, p=0/03(ادراکي -، خود)r=0/14, p=0/03( ،
دار و و عملکرد تحصيلي دانشجويان رابطه معني) r=0/22, p=0/001(ابتکار در يادگيري 
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و قبول ) r=0/07, p=0/27(مثبت وجود دارد اما بين ديدگاه فرد نسبت به يادگيري 
و عملکرد تحصيلي دانشجويان ) r=0/11, p= 0/08(وليت نسبت به يادگيري خود ومس

، )r=0/44,p=0/0001( با لذت يريادگيهاي بين مولفه. دار وجود نداردمعني یرابطه
دگي ـ، آفرينن)r=0/29 , p=0/0001 (درت ريسک ـ،  ق)r=0/35 ,p=0/0001(داره ـپنخود

)r=0/40, p=0/0001( ديدگاه فرد نسبت به يادگيري  ،)r=0/38 , p=0/0001( ابتکار در ،
وليت وو قبول مس )(r=0/30, p=0/0001 ادراکي- ، خود)(r=0/37, p=0/0001يادگيري 

دار و مثبت معني ينگرش تفکرانتقادي رابطه و) r=0/12, 0/02(نسبت به يادگيري خود 
مثبت و  يهم چنين بين نگرش تفکر انتقادي و عملکرد تحصيلي رابطه. مشاهده گرديد

   .دست آمد دار بهمعني
  

- خود يریادگی يبرا یآمادگ يهامولفه يهان نمرهیآزمون همبستگی ب )1(جدول 
  يانتقاد رهبر،عملکرد تحصیلی و نگرش تفکر

یادگیري   متغیرها
  با لذت

- خود
  پنداره

قدرت 
  ریسک

  آفرینندگی
دیدگاه 
  فرد

  ابتکار
- خود
  ادراکی

قبول 
  ولیتومس

تفکر 
  انتقادي

عملکرد 
  تحصيلي

r 

p  

**۲۰/۰  
۰۰۲/۰  

**۲۴/۰  
۰۰۰۱/۰  

**۱۷/۰  
۰۰۹/۰  

*۱۴/۰  
۰۳/۰  

۰۷/۰  
۲۷/۰  

**۲۲/۰  
۰۰۱/۰  

*۱۴/۰  
۰۳/۰  

۱۱/۰  
۰۸/۰  

**۲۲/۰  
۰۰۱/۰  

نگرش 
تفکر 
  انتقادي

r 

p  

*۴۴/۰  
۰۰۰۱/۰  

*۳۵/۰  
۰۰۰۱/۰  

*۲۹/۰  
۰۰۰۱/۰  

*۴۰/۰  
۰۰۰۱/۰  

*۳۸/۰  
۰۰۰۱/۰  

*۳۷/۰  
۰۰۰۱/۰  

*۳۰/۰  
۰۰۰۱/۰  

*۱۲/۰  
۰۲/۰  

-  

P*≤ 0/05      
P**≤ 0/01    
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رهبرو -خود يريادگي يبرا يآمادگ يکل يدر نمره يتيجنس يهاتفاوت يجهت بررس
كه اطالعات حاصل در  هاي مستقل استفاده شدنمونه tاز آزمون  ينگرش تفکرانتقاد

  . ده استيارائه گرد) ۲(جدول شماره 

 يبرا يآمادگ يکل يگردد كه متوسط نمرهانجام شده مالحظه مي tمطابق با آزمون 
است كه طبق  ۷۹/۳۴و دانشجويان پسر ۲۰/۳۵رهبر دانشجويان دختر-خود يريگادي

-خود يريادگي يبرا يدر آمادگ ن دانشجويان دختر و پسريب, p=۴۷/۰و  t=۷۱/۰معيار 
 ينگرش تفکر انتقاد ين متوسط نمرهيهمچن. دار وجود ندارديرهبر تفاوت معن
و  t=۱۷/۰است كه طبق معيار  ۹۵/۱۴۰و دانشجويان پسر  ۴۷/۱۴۰دانشجويان دختر 

۹۷/۰=p ,دار وجود يتفاوت معن يدر نگرش تفکر انتقاد ن دانشجويان دختر و پسريب
   .ندارد

رهبر و نگرش تفکر -خود يریادگی یکل يهانمره يبراي مقایسه tآزمون ) 2(جدول 
  دانشجویان دختر و پسر يانتقاد

  
 

 میانگین گروه
انحراف 
 استاندارد

خطاي 
 دارداستان

درجه 
 آزادي

t  محاسبه
  شده

سطح 
  داريمعنی

   يريادگي يبرا يآمادگ
 رهبر- خود

  ۳۳۷ ۳۲/۰  ۱۴/۵ ۲۰/۳۵ پسر
 

۷۱/۰  
 

۴۷/۰  
 ۶۰/۰ ۵۱/۵ ۷۹/۳۴ دختر 

 يانتقاد نگرش تفکر
  ۳۳۶ ۸۵/۱ ۷۷/۱۶ ۴۷/۱۴۰ پسر

 
۱۷/۰-  

 
۹۷/۰  

 ۴۳/۱ ۹۸/۲۲ ۹۵/۱۴۰ دختر 
 

 يهادر مولفه يتيجنس يهافاوتـت يره جهت بررسيانس چندمتغيل واريلـاز آزمون تح
ن و انحراف يانگيم) ۳(در جدول شماره . رهبر استفاده شد-خود يريادگي يبرا يآمادگ

ان دختر و پسر ارائه يرهبر دانشجو-خود يريادگي يبرا يآمادگ يهااستاندارد مولفه
  . دهديرا نشان م يياليج حاصل از آزمون پينتا) ۴(جدول شماره . شده است
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 یآمادگ يهاان دختر و پسر در مولفهیانحراف استاندارد دانشجو ن ویانگیم) 3(جدول 
 رهبر-خود يریادگی يبرا

 يبرا یآمادگ يهامولفه
  رهبر- خود يریادگی

  ان پسریدانشجو  ان دختریدانشجو
  انحراف استاندارد  نیانگیم  انحراف استاندارد  نیانگیم

  ۰۶/۹  ۲۴/۶۷  ۰۱/۹  ۴۹/۶۸  بالذت يريادگي
  ۸۸/۶  ۲۴/۴۰  ۷۱/۶  ۱۶/۴۰  خودپنداره
  ۳۵/۶  ۵۳/۵۴  ۸۵/۵  ۱۸/۵۴  سکيقدرت ر
  ۰۹/۵  ۶۴/۳۶  ۸۷/۵  ۸۵/۳۵  ينندگيآفر

  ۱۲/۴  ۹۱/۲۷  ۲۲/۴  ۲۸/۲۸  يريادگيگاه فرد نسبت به يد
  ۰۹/۳  ۳۰/۱۷  ۷۸/۳  ۲۵/۱۷  يريادگيابتکاردر 
  ۵۱/۵  ۷۹/۳۴  ۱۴/۵  ۲۶/۳۵  يادراک- خود
نسبت به ت يولوقبول مس
  خود يريادگي

۹۱/۷  ۹۸/۱  ۰۶/۸  ۹۶/۱  

  

 يبرا یآمادگ يهاره مولفهیانس چندمتغیل واریدر تحل ییالیمقدار آزمون پ )4(جدول 
  رهبر- خود يریادگی

  داريسطح معنی  درجه آزادي خطا  درجه آزادي اثر  F  ارزش  آزمون
  ۲۴/۰  ۳۳۰  ۸ ۲۹/۱  ۰۳/۰  يياليپ

  

و پسر در  ترـان دخين دانشجويدهد که بيـم نشان ييالـيج حاصل از آزمون پينتا
 (P=0.24, F(330,8)=1.29)دار يرهبر تفاوت معن- خود يريادگي يبرا يآمادگ يهامولفه

  .وجود ندارد

 نگرش تفکر انتقادي رهبر و- هاي آمادگي براي يادگيري خودبراي تعيين سهم مولفه
گام به  يوهيش(ن چندگانه ويبيني عملکرد تحصيلي دانشجويان از آزمون رگرسدر پيش

  : ده استيارائه گرد) ۷(و ) ۶(و ) ۵(جداول  ج حاصل درينتا. دياستفاده گرد) گام
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  انیدانشجو یلیعملکرد تحص يون برایمدل رگرس يآزمون آمار) 5(جدول 
 مدل ون چندگانهیب رگرسیضر نییب تعیضر ونیار رگرسیمع يخطا

 ۱  ۲۴/۰الف ۰۶/۰ ۵۲/۱
  ۲  ۲۸/۰ب  ۰۸/۰  ۵۰/۱

  )ثابت(خودپنداره :  هاکنندهينيبشيپ )الف
  ) ثابت( يخودپنداره، نگرش تفکرانتقاد: هاکنندهينيبشيپ) ب

ج يد که نتايک راهه استفاده گرديانس يل وارياثر مدل از تحل يداريآزمون معن يبرا
  .ده استيارائه گرد)  ۶(حاصل از آن در جدول 

  

 پژوهش يهاهیلحاظ شده در فرض يرهایمتغ يبرا یونیانس رگرسیل واریتحل )6( جدول
سطح 

 يدرجه آزاد  F يداریمعن
ن یانگیم

 مجذورات
 مجموع مجذورات

 

۰۰۰۱/۰ ۸۴/۱۳ ۱  
۲۱۸  
۲۱۹ 

۱/۳۲ 
 
۳۱/۲ 

۱/۳۲ 
۵/۵۰۵ 
۶۰/۵۳۷ 

  ونيرگرس 
  ماندهيباق 
 جمع 

۰۰۰۱/۰  ۵۲/۹  ۲  
۲۱۷  
۲۱۹  

۶۹/۲۱  
۲۷/۲  

۳۸/۴۳  
۲۲/۴۹۴  
۶/۵۳۷  

  ونيرگرس 
  ماندهيباق 
  جمع 

  

 ینیبشین در پیبشیپ يرهایک از متغیهر  يب بتایزان ضراین مییتع) 7( جدول
  انیدانشجو یلیتحص عملکرد

ب استاندارد نشدهیضرا مدل  
ب یضرا

 سطح t مقدار  استانداردشده
يداریمعن  

Bاستاندارد يخطا مقدار ب یضرا   Beta 
خودپنداره   ۱  ۰۵۵/۰  ۰۱/۰  ۲۴/۰  ۷۲/۳  ۰۰۰۱/۰  
هخودپندار  ۲  

 تفکرانتقادي
۰۴/۰  
۰۱/۰  

۰۱/۰  
۰۰۵/۰  

۱۹/۰  
۱۵/۰  

۷۳/۲  
۲۲/۲  

۰۰۷/۰  
۰۲/۰  

        یلیعملکرد تحص: وابسته ریمتغ
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وارد  يرهاين متغيدهد از بينشان م) ۷(جدول  گونه که اطالعات ارائه شده درهمان
توانستند ) 0B=/15( يو نگرش تفکر انتقاد) B=۱۹/۰(ل تنها خودپنداره يشده در تحل

   .ل خارج شدنديرها از تحليمتغ يهيکنند و بق ينيبشيان را پيدانشجو يليلکرد تحصعم

  يریگجهینتبحث و 

عنوان يکي از ه رهبر ب-همان گونه که در مقدمه بيان گرديد آمادگي براي يادگيري خود
عملکرد تحصيلي در سطح  يکنندهاينکه از عوامل تعيين اهداف آموزش عالي عالوه بر

دار مثبت و معني يعالي است، با  نگرش تفکر انتقادي دانشجويان نيز رابطه تحصيالت
  .  توان در راستاي بهبود عملکرد تحصيلي دانشجويان بهره جستاز آن مي دارد و

-هاي حاصل از اين تحقيق نشان داد که که بين آمادگي براي يادگيري خوديافته 
اين يافته با . دار وجود داردثبت و معنيم يعملکرد تحصيلي دانشجويان رابطه و رهبر

، دار ۱۹۹۳ ، اندرسون،۱۹۹۰ ، هاريمن،۱۹۸۰(ساويي  هاينتايج حاصل از پژوهش
 ۲۰۰۷، استوارت، ۲۰۰۵ ، هسو وشيو،۱۹۹۵ ، هورنگ،۱۹۹۵، موريس، ۱۹۹۴ مايان تي،

 آنها نشان دادند يادگيرندگاني که از سطح. همسويي دارد )۲۰۰۸نقل از پائو و وي، 
رهبر برخوردار هستند عملکرد تحصيلي بهتري -بااليي درآمادگي براي يادگيري خود

 رهبر- توان گفت که آمادگي براي يادگيري خوددر تبيين نظري اين يافته مي. دارند

). ۲۰۰۰النگ، (بعد اساسي انگيزش، فراشناخت و خودتنظيمي است  شامل سه
رهبر يادگيرندگان فعالي - يري خوديادگيرندگان با سطح باالي آمادگي براي يادگ

له استفاده أهاي حل مسهارتـيري دارند، از مـتياق زيادي براي يادگـکه اش هستند
طور ه هاي يادگيري مستقل را دارند، و بکنند، شايستگي براي درگيري در فعاليتمي

، ۱۹۹۱، بروکت و هايمسترا ۱۹۷۵ناولز، ( کنندکنترل مي خودکار يادگيري خودشان را
از سوي ديگر ). ۲۰۰۲گيبونز،  ،۱۹۹۱، گوگليلمينو و گوگليلمينو، ۱۹۹۱کندي، 
فراشناختي  هاي شناختي وهاي انجام گرفته حاکي از آن است که مهارتپژوهش

) ۱۳۸۰، نقل از سيف، ۱۳۷۵، عباباف، ۱۹۹۰، ، گارنر۱۹۸۶، ۱۹۶۴پاريس و همکاران، (
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، نقل از ۱۹۸۹، اسچانک، ۱۹۸۸ ، براون،۱۹۸۹زيمرمن واسچانک، (خودتنظيمي 
توانند هر کدام به نوبه خود مي) ۱۳۷۹اسپالدينگ، (و انگيزش ) ۱۳۷۹اسپالدينگ، 

  .منجر به عملکرد تحصيلي در يادگيرندگان گردند

در اين تحقيق مشخص گرديد که بين نگرش تفکر انتقادي و آمادگي براي يادگيري 
اين يافته با يافته حاصل . ار وجود دارددمعني مثبت و يرهبر دانشجويان رابطه-خود

او درپژوهش خود نشان داد بين تيپ . هم سويي دارد) ۱۹۹۸(ازتحقيق کريبر 
به . رهبر رابطه وجود دارد-تفکر انتقادي باآمادگي براي يادگيري خود شخصيتي و

د هاي بسيارمهم در اشتياق افراکنندهبينيدو از پيش عقيده او تفکر منطقي و شهود هر
کندي . رهبر است-و شايستگي ادراکي براي درگيري در آمادگي براي يادگيري خود

نيز چندين مهارت مهم را مطرح کرده است که توانايي يادگيرندگان را براي  )۱۹۹۱(
جمله آنها تفکر  دهد که ازرهبر افزايش مي-درگيري در آمادگي براي يادگيري خود

تفکر ) ۱۹۹۱(و کندي ) ۱۹۸۵(، مزيرو )۱۹۸۵(چنين بروک فيلد هم. انتقادي است
العمر تشخيص رهبر و مادام- انتقادي را به عنوان يک مهارت اساسي براي يادگيري خود 

توانند از طريق فراهم ساختن کند که مربيان ميکيد ميأت) ۱۹۹۸(کريبر . اندداده
دگيري آموزان جهت رشد تفکر منطقي و همين طور شهود، ياهايي براي دانشفرصت
  . در آنها  رشد دهند العمر رامادام

يلي دانشجويان دار بين نگرش تفکر انتقادي و عملکرد تحصارتباط مثبت و معني
سو با نتايج حاصل از پژوهش يک اين يافته از. هاي تحقيق حاضر بوديکي ديگر از يافته

، ۱۹۹۰ ران،، کينگ و همکا۱۹۹۵، جاکوبز ۱۹۹۶، اروين، ۲۰۰۱(گيان کارلو و فاسيون 
 ند که بين عملکرد تحصيلي وـآنها دريافت. ويي داردـسهم) ۲۰۰۲قل از مرتس، ـن

همچنين تورس نيز . دار وجود داردعنيـم و مثبت يانتقادي رابطه کرـنگرش تف
در پژوهش خود نشان داد که عملکرد تحصيلي ) ۲۰۰۲، نقل از، مرتس ۱۹۹۱(

از سوي ديگر اين يافته با . قادي دانشجويان استتفکر انت يکنندهبينيدانشجويان پيش
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آذر ، فتحي)۲۰۰۹، نقل از امير، ۲۰۰۱(پژوهش ريد و کرومري  هاي حاصل ازفتهيا
آنها در پژوهش خود نشان دادند که با توجه به . سويي نداردهم) ۲۰۰۹(و امير  )۱۳۸۴(

در . ر وجود نداردداعملکرد تحصيلي بين نگرش تفکر انتقادي دانشجويان تفاوت معني
توان به اين تبيين اشاره کرد که در پژوهش حاضر بين آمادگي توجيه اين يافته مي
داري مشاهده معني مثبت و يو عملکرد تحصيلي رابطه رهبر-براي يادگيري خود

رهبر در يادگيري اين است که اشتياق زيادي براي - هاي افراد خودويژگي. گرديد
د، يادگيري خودشان را ـالقيت برخوردارنـو هستند، از خنجکاـد، کـيادگيري دارن
و ) شناختيفرا راهبردهاي شناختي و(هاي اساسي مطالعه کنند، از مهارتکنترل مي

نتايج ). ۲۰۰۷، ، نقل از وو۱۹۷۷ گوگليلمينو،(ند له برخوردارأهاي حل مسمهارت
پاريس و (ختي هاي شناختي و فراشنامهارت يهاي انجام گرفته در زمينهپژوهش

هاي و مهارت) ۱۳۸۰، نقل از سيف، ۱۳۷۵، عباباف، ۱۹۹۰، گارنر، ۱۹۸۶، ۱۹۶۴همکاران، 
- يادگيريهاي و ساير ويژگي) ۱۳۸۷، نقل از بدري، ۱۳۷۸شعباني، (له أحل مس

. است موثر بودن اين عوامل در پيشرفت تحصيلي يادگيرندگان يدهندهخودرهبر نشان
ر و ـرهب-دار بين آمادگي براي يادگيري خودمعني مثبت و يتوجه به وجود رابطه با

توان انتظار داشت که بين نگرش تفکر يـقادي در پژوهش حاضر مـتنگرش تفکر ان
داري وجود داشته مثبت و معني يشان نيز رابطهانتقادي دانشجويان و عملکرد تحصيلي

توان به اين نکته يشينه ميهاي متناقض در بررسي پهمچنين در ارتباط با يافته. باشد
 يبيني عملکرد تحصيلي رابطههاي انجام گرفته در پيشاشاره کرد که اغلب پژوهش

در نظر . اندهاي ديگر مورد توجه قرار دادهفکر انتقادي را با توجه به متغيرنگرش ت
تواند توجيهي بر نقش متفاوت نگرش تفکر انتقادي در گرفتن متغيرهاي مختلف مي

  .   ني عملکرد تحصيلي باشدپيش بي

هاي جنسيتي را در آمادگي براي يادگيري تفاوت نتايج حاصل از اين تحقيق عدم 
هاي انجام گرفته در اين اين يافته  با نتايج حاصل از پژوهش. رهبر را نشان داد-خود

، نقل از دريک و همکاران، ۱۹۹۵، ۱۹۹۴(موريس و شولمنز . سويي نداردزمينه هم
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رهبر -در پژوهش خود دريافتند که بين جنسيت و آمادگي براي يادگيري خود) ۲۰۰۷
ها زنان نسبت به مردان از آمادگي بااليي در پژوهش آن. داري وجود داردمعني یرابطه

در پژوهش خود نشان داد  )۱۹۹۲(ديور . رهبر برخوردار بودند-براي يادگيري خود
. برخوردارند رهبر-يي براي يادگيري خودمردان در مقايسه با زنان از آمادگي باال

 ينيز در پژوهش خود رابطه) ۲۰۰۷قل از دريک و همکاران، ـ، ن۱۹۹۲(ديکسون 
در توجيه اين . رهبر گزارش کرده است-داري را بين جنسيت و يادگيري خودمعني
آمادگي  يها نقش فرهنگ در زمينهتوان گفت که در اين پژوهشهاي متناقض مييافته
تواند توضيح دهد هاي آينده ميرهبر لحاظ نشده است و پژوهش-ي يادگيري خودبرا

. رهبر را توضيح دهد-تواند رشد آمادگي براي يادگيري خودکه فرهنگ چگونه مي
گيري ه در ارتباط با جنسيت بر رشد ياداي وجود دارند کهمچنين متغيرهاي واسطه

 پانتون و يبه عقيده. گذارندثير ميأت) رهبر- آمادگي براي يادگيري خود( خود مختار
خوداثربخشي به عنوان يک متغير ) ۲۰۰۷، نقل از دريک و همکاران، ۲۰۰۴(همکارانش 

گيري جنسيتي محصول جهت. اي نقش مهمي در رشد خود مختاري داردواسطه
هاي بايستي در پژوهش فرايندهاي اجتماعي، شناختي، عاطفي و انگيزشي است، و

فرهنگي و اجتماعي نقش جنسيتي در ارتباط با آمادگي براي يادگيري آينده ابعاد 
  .    رهبر توضيح داده شود-خود

چنين نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که بين نگرش تفکر انتقادي هم
 اين يافته با نتايج پژوهش. داري وجود نداردپسر تفاوت معني دانشجويان دختر و

، جکينز، ۱۹۷۵، فيلي ۱۹۷۰ ، سيلزا،۲۰۰۱ نار،، پي۲۰۰۱ ، تامپسون،۱۹۹۷کاليتور، (
آنها نشان دادند . هم سويي دارد ) ۱۳۸۴(آذر و فتحي) ۲۰۰۲، نقل از مرتس، ۱۹۹۸

داري وجود اظ نگرش تفکر انتقادي تفاوت معنيپسر  به لح بين دانشجويان دختر و
، ويلسون، ۱۹۹۶الش، و(هاي حاصل از پژوهش يافته از سوي ديگر اين يافته با. ندارد
، نقل از مرتس، ۱۹۹۵، فاسيون و گيان کارلو، ۲۰۰۰ ، رود، بکر و همکاران،۱۹۸۹
بايستي نقش هاي متناقضي تهـاط با چنين يافـدر ارتب. داردـسويي نمـه) ۲۰۰۲
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عوامل اجتماعي و  هاي آموزشي، محتواي دانش علمي و، روشهاها، فرصتموقعيت
بيني نگرش تفکر انتقادي مورد توجه نقش جنسيت در پيش هايفرهنگي را در تفاوت

و لذا ) ۱۳۸۷آذر، فتحي(، بيشتر از حالت اکتسابي برخوردار است فرايند تفکر .قرار داد
عنوان يکي از ه پژوهش حاضر محتواي درس ب با توجه به اينکه در. قابل آموزش است

ها و رصتـهاي درسي و فهـبرنام ،)۱۳۸۷قل از بدري، ـن ۱۳۸۰احقر، (کر ـابعاد تف
ثر در رشد نگرش تفکر انتقادي ؤهاي آموزشي در دانشگاه به عنوان عوامل مروش

رود که بين دو گروه در باشد، لذا انتظار ميدانشجويان براي هر دو گروه يکسان مي
  . داري وجود نداشته باشدنگرش تفکر انتقادي تفاوت معني

ورت ـه صـها بدلـانگين معـربوط به ميـاي مـهردآوري دادهـژوهش گـدر اين پ
رو جا دارد که نتايج با احتياط مورد تفسير قرار  دهي بوده است، از اينخودگزارش

  . گيرد

قعي هاي اجتماعي به ويژه موها در پاسخگويي به چالشبا توجه به اين که دانشگاه 
وجود دارد نقش  رهبر-که شواهد محکم و زيادي براي آمادگي براي يادگيري خود

ان يک مفهوم روشن و واضحي از ـلذا ضروري است يادگيرندگان و مربي. ي دارندـاساس
راي ـدگان بـرنـزايش توانايي يادگيـو جهت اف ته باشندـرهبر داش-يري خودـيادگ

يادگيري مناسبي به -خودرهبرشدن در فرايند يادگيري خودشان راهبردهاي تدريس
هاي آموزشي مختلف در رشد و گردد نقش روشا پيشنهاد ميدر همين راست. کار گيرند

  .   بررسي قرار گيرد رهبر مورد مطالعه و- افزايش آمادگي يادگيري خود

  

  ۲۶/۱/۸۷  :ي مقالهي اوليهتاريخ دريافت نسخه
  ۱۴/۱۰/۸۸  : ي نهايي مقالهتاريخ دريافت نسخه
  ۲/۳/۸۹  :تاريخ پذيرش مقاله
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