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  چکیده
 انتقادي تفکر ارتباط بررسی هدف با پژوهش این

 عملکرد و خودکارآمدي باورهاي خالقیت، با
 شهر فرهنگیان دانشگاه معلمان دانشجو تحصیلی
 از توصیفی پژوهش روش است. گرفته انجام سنندج
 پژوهش این آماريۀ عجام است. همبستگی نوع

 دانشگاه کارشناسیة دور پسر و دختر دانشجویان
 در دانشجو 213 که است بوده سنندج شهر فرهنگیان

 با ریاضی و تجربی انسانی، علوم تحصیلی گروه سه
 عنوان به اي طبقه تصادفی گیري نمونه روش از استفاده
 آوري جمع براي پژوهش این در شدند. انتخاب نمونه

 کالیفرنیا انتقادي تفکر نامه: پرسش سه از اطالعات
)CCTDI،( ،عمومی خودکارآمدي خالقیت )GSE( 

 هاي داده گردید. استفاده دانشجویان معدل همچنین و
 پیرسون، همبستگی آزمون از استفاده با آمده دست هب

 مورد مستقل t آزمون و چندگانه رگرسیون روش
 از حاصل هاي یافته گرفت. قرار تحلیل و تجزیه
 عملکرد و انتقادي تفکر بین که داد نشان تحقیق

 ندارد، وجود معنادارۀ رابط معلمان دانشجو تحصیلی
 در را انتقادي تفکر خودکارآمدي و خالقیت متغیرهاي
 دختر دانشجویان بین و کنند می بینی پیش مثبت جهت

 معنادار تفاوت خالقیت و انتقادي تفکر در پسر و
 بین خودکارآمدي باورهاي لحاظ به ولی دارد وجود

   ندارد. وجود معنادار تفاوت پسر و دختر دانشجویان
 ،انتقادي تفکر معلمان، دانشجو کلیدي: واژگان

 تحصیلی. عملکرد خودکارآمدي، باورهاي خالقیت،
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   مقدمه
 براي اساسی مهارت یک ۀمنزل به 1انتقادي تفکر
 شناخته دموکراتیکۀ جامع یک در عاقالنه مشارکت

 نیاز مورد مهارت یک امروز مدرن دنیاي در و شود می
 چالش به براي افراد توانایی عنوان به بیشتر که است
 مستلزم توانایی این شود، می درك تفکراتشان کشیدن

 تحلیل تجزیه، براي را خود معیارهاي آنها که است آن
 عادي صورت به و دهند گسترش تفکراتشان ارزیابی و
 کیفیت گسترش براي استانداردها و معیارها آن از

 ).1391 آبادي، علی و (کرمی کنند استفاده تفکراتشان
 شناسان روان و تربیت و تعلیمۀ حیط نظران صاحب
 .اند هکرد ارائه زیادي تعاریف انتقادي تفکرة دربار
 و تحلیل و تجزیه هنر را انتقادي تفکر )2015( 2زکی

 تعریف آن اصالح براي بررسی با همراه تفکر ارزیابی
 و 3بیکر نقل از :1996( هالپرن عقیده به کند. می

 یا ها مهارت از استفاده انتقادي تفکر )2001 همکاران،
 رهايرفتا بروز احتمال که است شناختی راهبردهاي
 :2000( 4برنچ دیدگاه از دهد. می افزایش را مطلوب
 تفکر هاي مهارت ،مؤلفه هفت )2009 ،5امیر نقل از
 کنجکاوي، شامل که دهد می نشان را افراد انتقادي
 عقالنی بودن، تحلیلی بودن، منظم ،بازداشتن ذهن
 بودن حقیقت جستجوگر و خود به اعتماد کردن، عمل

 استفاده انتقادي تفکر هاي تمهار از افراد اگر است.
 کنند، می کسب روشنی و عمیق هاي دیدگاه آنها ،کنند
گردند، روش قابل  می مند عالقه رویدادها به نسبت

 کنند می عمل منصفانه و گزینند قبولی را برمی
 هر در معموال ).2009 امیر، نقل از :2006 ،6(کونرلی
 فتپیشر قالب در یادگیري هاي بازده آموزشی، نظام

 هاي نظام گیرد. می قرار ارزیابی مورد تحصیلی
                                                             

1. Critical thinking 
2. Zeki 
3. Baker et al 
4. Branch 
5. Emir 
6. Connerly 

 هدف را انتقادي تفکر ویژه هب تفکر رشد که آموزشی
 تربیت دانشجویانی ند،ا هداد قرار تربیت و تعلیم اساسی
 شان شناختی راهبردهاي و ها مهارت از که کرد خواهند

 پیشرفت از نتیجه در و کرده استفاده مؤثر شیوه به
 بنابراین شد. خواهند رخوردارب باالیی تحصیلی

 عملکرد و انتقادي تفکر بین که کرد بینی پیش توان می
  باشد. داشته وجود رابطه دانشجویان تحصیلی

 و انتقادي تفکر بینۀ رابطة دربار مختلف تحقیقات
 بازده عنوان به دانشجویان درسی نمرات میانگین
 انجی تحقیق دهد. می ارائه متفاوتی هاي یافته ،تحصیلی
 )2002 ،8مرتس نقل از :2001( 7فاسیون و کارلو
 تفکر میان معنادار و مثبتۀ رابط وجود از حاکی
 آذر فتحی حال عین در است. تحصیلی عملکرد انتقادي

 :2002 ،9بییک آك ،1992( فاسیون و فاسیون )،1384(
 يانتقاد تفکر ینخودب تحقیقات در )2009 امیر، نقل از

 ند.ا هنکرد گزارش يمعنادارۀ رابط تحصیلی عملکرد و
 تفکر در جنسیتی هاي تفاوتة دربار تحقیقات همچنین
 آذر فتحی دهد. می ارائه متناقضی هاي یافته انتقادي

 مرتس و )1388( همکاران و عبداللهی )،1384(
 و زنان بین که دادند نشان خود تحقیق در )2002(

 ندارد. وجود يمعنادار تفاوت انتقادي تفکر در مردان
 نقل از :1996 ،10(والش دیگر تحقیقات برخی اما

 نقل از :1995 کارلو، جیان و فاسیون ؛2002 مرتس،
 تفاوت وجود از حاکی )2000 همکاران، و سلیمان ون

 است. انتقادي تفکر در پسران و دختران بین معنادار
 عملکرد و انتقادي تفکر بین ارتباط تایید براي

 و وسیع تحقیقات امانج به نیاز ،فراگیران تحصیلی
 انگیزشی و شناختی متغیرهاي سایر داشتن لحاظ
  باشد. می

                                                             
7. Giancarlo&Facion 
8. Mertes 
9. Akbiyik 
10. Walsh 
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 نکته این ذکر ،انتقادي تفکر اهمیت در کلی طور به
 داشته حضور همواره تاریخ طول در آن که است کافی
 به پرداختن براي استدالل و منطق از انسان زیرا است،
 یشناسای و کند می استفاده خود فرضیات و ها پرسش

 موضوعات از یکی انتقادي تفکر با مرتبط متغیرهاي
 هاست دانشگاه ویژه هب تربیتی هاي موقعیت در اساسی
 ترین برجسته از یکی ).2011 همکاران، و (شعبانی
 بهداشت سازمان سوي از که شناختی هاي فعالیت
 از یکی عنوان به انتقادي تفکر توانایی کنار در جهانی
 شود می محسوب زندگی اساسی مهارت پنج ارکان

 به ).1389 پیداد، و فراهانی (فرمهینی است 1خالقیت
 به که است تفکري ،خالقیت )2008( 2رزبالت عقیده
 و جدید هاي دیدگاه تازه، رویکردهاي نو، بینش
 منجر چیزها درك و فهم براي بدیع هاي شیوه
 )1384 االسالمی، شیخ نقل از :1989( 3آمابلی گردد. می
 تازگیۀ مؤلف دو داراي که داند می عملی ار خالق عمل
 داراي خالقیت 4تورنسة عقید به باشد. مناسبت و

 یعنی سیالی؛ از: عبارتند که است اصلی عامل چهار
 توانایی یعنی ابتکار؛ فراوان، هاي ایده تولید توانایی
 یعنی پذیري؛ انعطاف معمول،هاي بدیع و غیر ایده تولید
 بسط؛ و گوناگون هاي روش و ها ایده تولید توانایی
 نقل از (تورنس؛ جزئیات تولید توانایی یعنی
 و انتقادي تفکر توانایی ).1384 االسالمی، شیخ

 ،5(کرن است ضروري دانشجویان براي خالقیت
 :1983( کرن ).2001 همکاران، و بیکر نقل از :1983
 تفکر اهمیت در )2001 همکاران، و بیکر نقل از
 استدالل وقتی" که دارد می هاراظ خالقیت و انتقادي
 کند، می حفاظت را شما ابتکار ،خورد می شکست
 را شما استدالل خورد می شکست نوآوري وقتی

 و بیکر نقل از :1976( 6اسکریون ."کند می حفاظت
                                                             

1. Creativity 
2. Rusbult 
3. Amabile 
4. Torrance 
5. Cran  
6. Scriven 

 تفکر هاي مهارت دارد عقیده نیز )2001 همکاران،
 پیشرفت یکدیگر با هماهنگ ،افراد خالقیت و انتقادي
 تفکر عنوان تحت يا همقال در )1987( 7بوزیک کند. می

 این بر عقیده قبال نویسد: می خالقیت کمک به انتقادي
 متولد آن با افراد که است چیزي خالقیت که بود
 که حالی در هستند آن فاقد افراد برخی و شوند می

 هر مانند خالقیت دهد می نشان جدید تحقیقات
 دانشی هر رب تسلط و یابد می پرورش تفکر مهارت
ة عقید به دارد. خالق و انتقادي تفکر دو هر به نیاز

 ساختار یک تفکر فرایند )2009( 8کوکسال و کوراي
 صدر،ۀ سع عمیق، تجارب به و است يا هپیچید
 جدید، رویکردهايۀ تجرب دیگران، عقاید پذیرش

  دارد. نیاز باالیی خود به اعتماد و کنجکاوي
 جداگانه طور به ها سازه این از یک هرة دربار
ۀ رابطة دربار اما است گرفته صورت زیادي تحقیقات

 داشت. وجود کمی تحقیقات خالقیت با انتقادي تفکر
 )2001( همکارانش و بیکر تحقیق از حاصل نتایج
 وجود يمعنادارۀ رابط متغیر دو این بین که داد نشان

 عنوان با تحقیقی در )2004( 9چان و چینگ ندارد.
 تفکر هاي سبک و انتقادي تفکر خالقیت، میان ارتباط
 با انتقادي تفکر مقیاس تفسیرۀ مؤلف بین که دادند نشان
 کلیة نمر و اصالت پذیري، انعطاف فراوانی، هاي مؤلفه
 دارد وجود ضعیفی و مثبتۀ رابط خالقیت ،مقیاس
 يمعنادار تفاوت خالق و انتقادي تفکر دو بین ولی
 تحقیق در )1391( آبادي علی و کرمی ندارد. وجود
ۀ رابط خالقیت و انتقادي تفکر بین که دریافتند خود
  دارد. وجود مثبت

 در جنسیتی هاي تفاوت ،مختلف تحقیقات
 10لی و الئو است. داده قرار بررسی مورد را خالقیت

 و دختران بین که دادند نشان خود تحقیق در )1996(

                                                             
7. Bozic  
8. Koray&Koksal   
9. Ching&Chaun    
10. Lau&Li 
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 و دارد وجود يمعنادار تفاوت خالقیت در پسران
   هستند. دختران از تر خالق انپسر

 نقل از :1974 ،2کوگان ؛1991 ،1(شاتیوا تحقیق در
 دختران که گردید روشن )2001 همکاران، و 3استفنس

 باالیی خالقیت قدرت از پسران با مقایسه در
 (حقیقت، تحقیق از حاصل هاي یافته برخوردارند.

 )1384 ،االسالمی شیخ نقل از :1373 کفایت، ؛1377
 خالقیتۀ زمین در پسران و دختران بین که داد نشان
  ندارد. وجود يمعنادار تفاوت

 هاي سازه از یکی عنوان به 4خودکارآمدي باورهاي
 ویژه به تفکرۀ زمین در تواند می انگیزشة کنند تبیین
 خودکارآمدي گیرد. قرار مطالعه مورد انتقادي تفکر
 يبرا رفتاري تغییرات درك جهت يا هوسیل عنوان به

 به شد. نیاب بندورا توسط 1977 سال در بار اولین
 ارتباط در فرد باورهاي شامل خودکارآمدي وي عقیده

 بر تواند می که است تکالیفی انجام براي اش ییتوانا با
 بگذارد تاثیر آینده در اش یزندگ رویدادهاي
 بر خودکارآمدي ).2015 همکاران، و 5(استیوارات

 مشکل هاي موقعیت با ییرویارو و سازگاري توانایی
 تحلیلی تفکر و آرزوها بر همچنین آن گذارد. می تاثیر
 شکست با مواجهه هنگام در فرد از و گذارد می تاثیر

 نقل از :2001 همکاران، و (بندورا کند می محافظت
 )2001( فیشر عقیده به ).2007 ،6پو فیلیپ نیکوالو
ۀ واسط هب بینش به آنها یابی دست و افراد گیري تصمیم
 و داشت خواهد دنبال هب حقیقی و منطقی نتایج ،تفکر
 افزایش به منجر ،صحیح گیري تصمیم در موفقیتی هر
 حس که زمانی گردد. می خودکارآمدي حس در

 افراد هاي گیري تصمیم ،یابد افزایش خودکارآمدي
 یک )2010( فاسیون عقیده به شد. خواهد ارزشمند
ة شیو و شناختی ايه مهارت با خوب انتقادي متفکر

                                                             
1. Shutiva 
2. Kogan   
3. Stephens  
4. Self-efficacy 
5. Stewart 
6. Nicolaou& Philippou 

 هر و شود می مشخص زندگی شرایط با وي سازگاري
 ثمر بی انتقادي تفکر هاي مهارت اصالح در تالش گونه

 آن از استفاده براي درونیة انگیز اینکه مگر بود خواهد
 این بر شود. اصالح و گردیده ایجاد فرد در ها مهارت
 مؤثر یادگیري که کند می بیان )2010( فاسیون اساس

 تحت آن و است تربیتی سیستم هر هدف فراگیران
 قرار شانیخودکارآمدة دربار افراد باورهاي تاثیر
 تفکر که کنند می بیان )1998( هوي و ولفوك گیرد. می

 قابل طور هب که است عواملی از یکی انتقادي
 باور یک عنوان به خودکارآمدي باورهاي با يا همالحظ

 در )2006( استفنس و 7آرتینو دارد. رابطه انگیزشی
 ،دادند انجام دانشگاه دانشجویان روي بر که تحقیقی
 باورهاي و انتقادي تفکر بین را يمعنادارۀ رابط

 )2007( 8فان چنیناند. هم هکرد گزارش خودکارآمدي
 تفکر راهبردهاي بین که داد نشان خود تحقیق در

 باالیی و مثبتۀ رابط خودکارآمدي باورهاي و انتقادي
ۀ زمین در جنسیتی هاي تفاوت با ارتباط در دارد. وجود

 گرفته صورت زیادي تحقیقات خودکارآمدي باورهاي
 و پاجارس ؛1991 ،9(میکی ها یافته اغلب است.
 در مردان و زنان بین که است آن از حاکی )1994

 و دارد وجود يمعنادار تفاوت خودکارآمدي باورهاي
 ریاضی، دروسۀ حیط در دخترها با مقایسه در پسرها
 کنند. می عمل تر مطمئن تکنولوژي و علوم

 زمینه این در گرفته انجام مطالعات که چند هر
 هاي یافته حال عین در و نیست گسترده چندان

 در متغیرها این بین ارتباط اما دارد وجود متناقضی
 امروزه، است. گرفته قرار تایید مورد تحقیقات تعدادي
 و تعلیم نظام مهم اهداف از یکی وانعن به انتقادي تفکر
 هدفی چنین برآورد با باشد. می توجه مورد تربیت
 جامعه افراد در تدریج هب و فراگیران در فکري استقالل

                                                             
7. Artino 
8. Phan 
9. Meece 
10. Miller 
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 و رشد در مهمی گام امر همین شود. می پدیدار
 و اجتماعی روابط برقراري و اقتصادي شکوفایی
ق فو توضیحات به توجه با بود. خواهد صحیح انسانی

 متغیرهاي بین ارتباط شناسایی صددتحقیق حاضر در
 در و بود انتقادي تفکر با انگیزشی عوامل و شناختی

  گردید: مطرح زیر هاي سوال و فرضیه راستا این
 تحصیلی کردلعم و انتقادي تفکر بین - 1

  دارد. وجود رابطه دانشجویان
 باورهاي و خالقیت متغیرهاي سهم میزان - 2

 دانشجویان انتقادي تفکر بینی پیش در خودکارآمدي
  باشد؟ می چقدر
 تفکر در پسر و دختر دانشجویان بین آیا - 3

 تفاوت خودکارآمدي باورهاي و خالقیت انتقادي،
  دارد؟ وجود يمعنادار
  تحقیق روش

 همبستگی نوع از توصیفی ،حاضر تحقیق روش
 دانشگاه دانشجوي 477 تحقیق آماريۀ جامع است.

 انسانی، علوم گروه سه در دجسنن شهر فرهنگیان
 فرمول از استفاده با نمونه حجم بود. ریاضی و تجربی
 گیري نمونهة شیو به که گردید تعیین نفر 213 کوکران
 که ترتیب بدین گردیدند. انتخاب يا هطبق تصادفی
 تفکیک به تحصیلی گروه سه هر در دانشجویان تعداد

 از يا هنمون سپس ،گردیدند مشخص جنسیت
 هر در تعدادشان با متناسب پسر و دختر جویاندانش
 در شدند. انتخاب طبقه یک عنوان به تحصیلی گروه
 سه در دانشجویان فراوانی توزیع) 1(ة شمار جدول
  است. گردیده ارائه تحصیلی گروه

 تفکیک به آماريۀ نمون دانشجویان فراوانی توزیع .1 جدول
 تحصیلی گروه و جنسیت

 گروه
  تحصیلی

 نسبت
  کل

 نسبت  تعداد
  پسر

 نسبت
  دختر

 تعداد
  پسران

 تعداد
  دختران

 علوم
  90  42  %68  %32  132  05/62  انسانی
 علوم
  27  13  %68  %32  40  86/18  تجربی
  27  14  %68  %32  41  07/19  ریاضی

 گیري اندازه ابزار سه از حاضر تحقیق اجراي براي
  شد: استفاده
 کالیفرنیا: انتقادي تفکر آزمون - 1

 جیان و فاکیون توسط )TDICC( آزمون این
پنج  لیکرت مقیاس در گویه 75 با )2009 (امیر، کارلو
هفت  شامل و شد ساخته )1384 آذر، (فتحی قسمتی
 بودن، تحلیلی بودن، منظم حقیقت، جستجويۀ مؤلف
 کنجکاو و باز ذهن داشتن پختگی، خود، به اعتماد
 تحقیق در )1384( آذر فتحی ).2009 (امیر، است بودن
 تحلیل از استفاده با را آزمون این هاي مؤلفه دخو

 انتقادي، تفکر ساز زمینه عاملپنج  به اکتشافی واریانس
 قدرت صدر،ۀ سع و انتقادپذیري اطالعات، جستجوي
 و اطالعات یده سازمان قدرت تحلیل، و تجزیه

 بدین داد. تقلیل 4/0 از بیش عاملی بار با کنجکاوي
 نداشتن یلبه دل مورد 41 ،سواالت مجموع از ترتیب
 توسط بارها آزمون این گردیدند. حذف عاملی بار

 آذر، فتحی : نقل از2001 و 1994( فاسیون و فاسیون
 تفکر عوامل ارزیابی براي مناسب ابزار عنوان به )1384
 بعدي هاي تحقیق در است. شده برده کار به انتقادي
 یطراح گویه 75 )1384 آذر، فتحی نقل از( نیز فاسیون
 مذکور آزمون روایی نمود. تبدیل گویه 25 به را شده
 سه تایید مورد ،بود یافته کاهش آن هاي گویه تعداد که
 و روایی همچنین گرفت. قرار متخصص اساتید از نفر

 ،1382 پور بهمن توسط ایران در آزمون این پایایی
 گرفته قرار تایید مورد 1379 رزقی، و 1380 خلیلی،
  ).1384 آذر، فتحی نقل از( است
 گزارش α=89/0 آزمون پایایی آذر فتحی تحقیق در
 با برابر آزمون پایایی نیز حاضر تحقیق در است. شده
93/0=α .گردید  

  خالقیت:ۀ نام پرسش –2
 دانشجویان خالقیت سنجش براي تحقیق این در

 این شد. استفاده عابدي خالقیتۀ نام پرسش از
 چهار ترتیب به هک باشد می سوال 60 داراي نامه پرسش
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 و پذیري انعطاف ابتکار، سیالی، یعنی خالقیت؛ۀ مؤلف
 که دارد گزینه سه ،سوال هر گیرد. می اندازه را بسط
 در ها نمره جمع گیرد. می تعلق آن به سه الی یک نمره
 ها آزمودنی خالقیت کلة نمر شده، یادۀ مؤلف چهار
 )1384 االسالمی، شیخ نقل از :1372( عابدي باشد. می
 که داد نشان تاییدي عوامل تحلیل روش از استفاده با
مان قابل قبولی برخوردار ز هم روایی از آزمون این

 روش از استفاده با را آزمون پایایی وي چنیناست. هم
 طبق داد. قرار بررسی مورد کرونباخ آلفاي آماري
 چهار براي آمده دست به ضرایب محقق، این گزارش
 ترتیب به بسط و پذیري انعطاف ،ابتکار سیالی،ۀ مؤلف
 تحقیق در بود. 61/0 و 61/0 ،67/0 ،75/0 با برابر
 کرونباخ آلفاي از استفاده با آزمون پایایی نیز حاضر
 گردید. 74/0 با برابر خالقیت آزمون کل براي

  عمومی: خودکارآمديۀ نام پرسش - 3
 در همکاران و شرز توسط )GSE( نامه پرسش این
 براتی است. شده تهیه گویه 17 و لیکرت مقیاس
 را آن )1382 عبداللهی، نقل از :1379 فام، (مقیمی
 براتی داد. قرار استفاده مورد خود تحقیق در و ترجمه
 خودکارآمدي، مقیاس يا هساز روایی سنجش براي
 هاي اندازه با را مقیاس این از آمده دست به هاي نمره

 – ونیدر کنترل مقیاس نظیر شخصیتی ویژگی چندین
 2روزنبرگ فردي بین شایستگی مقیاس و 1راتر بیرونی
 مقیاس بین شده بینی پیش ستگیبهم نمود. همبسته

 شخصیتی خصوصیات هاي اندازه و خودکارآمدي
  بود. نظر موردة ساز تایید جهت در و متوسط

                                                             
1. Rutter 
2. Rozenberg  

 در )1382 عبداللهی، نقل از :1379( فام میمقی
 ياز آلفا تفادهاس با را مذکور آزمون پایایی خود تحقیق
 حاضر تحقیق در است. کرده گزارش 75/0 کرونباخ

 بر عالوه گردید. α=71/0 با برابر آزمون پایایی نیز
 سنجش براي حاضر پژوهش در فوق، ابزارهاي
 گردیده استفاده دانشجویان معدل از تحصیلی عملکرد
   .است

  هاي تحقیق یافته
 تفکر متغیرهاي به مربوط آماري هاي شاخص

 عملکرد و خودکارآمدي باورهاي خالقیت، انتقادي،
  است. شده ئهارا 2 جدول در دانشجویان تحصیلی
 ،شود می مالحظه 2 جدول در که طور همان
 رمتغی در دانشجویان نمرات معیار انحراف و میانگین
 متغیر ،51/2 و 42/143 ترتیب به انتقادي تفکر

 و 87/19 خودکارآمدي متغیر ،5/4 و 82/123 خالقیت
  است. 46/1 و 92/15 تحصیلی عملکرد و 2/3

 عملکرد و انتقادي تفکر بین تحقیق:ۀ فرضی
  دارد. وجود رابطه دانشجویان تحصیلی

 همبستگی ضریب از فرضیه این آزمون جهت
 جدول در حاصل اطالعات دید.گر استفاده پیرسون
  است. گردیده ارائه 3 شماره
 تحصیلی عملکرد و انتقادي تفکر بین همبستگی .3 جدول
  تحصیلی عملکرد  متغیر

  
  انتقادي تفکر

ns07/0= r  
p 28/0= p 

 ns=نیست معنادار 01/0 سطح در

 دهد می نشان 3 جدول اطالعات که گونه همان
 عملکرد و يانتقاد تفکر بین همبستگی ضریب

 )N=213( تحصیلی عملکرد و خودکارآمدي القیت،خ انتقادي، تفکر متغیرهاي به مربوط توصیفی هاي یافته .2 جدول
  متغیرها                                 

  آماري هاي شاخص        
 کجی حداکثر حداقل معیار انحراف میانگین

 02/0 171 102 51/2 42/143 تفکر انتقادي
 2/0 152 107 5/4 82/123 خالقیت

 1/0 36 15 2/3 87/19 خودکارآمدي
 - 3/0 66/19 12 46/1 92/15 حصیلیعملکرد ت



  47... خالقیت، باورهاي خودکارآمدي و عملکرد  ارتباط تفکر انتقادي با و همکاران: انصار وحیده عبداللهی عدلی

 

 معنادار )r=07/0 و =28/0p( دانشجویان تحصیلی
   باشد. مین

 و خالقیت متغیرهاي سهم میزان :اول سوال
 انتقادي تفکر بینی پیش در خودکارآمدي باورهاي

  باشد؟ می چقدر دانشجویان
 به چندگانه رگرسیون از سوال این بررسی براي
 در حاصل نتایج که شد استفاده گام به گام روش
  است. آمده 5 و 4 جدول

 دهد می نشان 5 جدول در رگرسیون تحلیل نتایج

 جهت در را انتقادي تفکر خودکارآمدي و خالقیت که
 درصدهفت  ترتیب بدین کنند. می بینی پیش مثبت

 ،p>01/0( خالقیت را انتقادي تفکر واریانس
24/0Beta=( باورهاي را باقیمانده درصدپنج  و 

 کند. می توجیه )=p، 22/0Beta>01/0( خودکارآمدي

 در پسر و دختر دانشجویان بین آیا دوم: سوال
 معنادار تفاوت خودکارآمدي و خالقیت انتقادي، تفکر
  ؟ دارد وجود

هاي  نمونه tجهت آزمون سوال دوم از آزمون 
مستقل استفاده گردید. اطالعات حاصل در جدول 

  آمده است.  6ة شمار
 در که دهد می نشان 6 جدول در حاصل اطالعات

 هاي نمره میانگین انتقادي، تفکر متغیر با ارتباط
 بوده پسر دانشجویان از بیش دختر دانشجویان

)211=d 007/0 وp= 73/2 و=t( بین تفاوت و 
 معنادار انتقادي تفکر در پسر و دختر دانشجویان

 هاي نمره میانگین نیز خالقیتۀ زمین در باشد. می

 بوده پسر دانشجویان از بیش دختر دانشجویان
)211=d 001/0 وp= 42/3 و=t( دانشجویان بین و 

 دارد، وجود يمعنادار تفاوت خالقیت در پسر و دختر
 خودکارآمدي باورهاي هاي نمره میانگین همچنین

 بود 86/27 پسر دانشجویان و 07/26 دختر دانشجویان
 بین )t=- 70/1و =09/0p و d=211( معیار طبق که

 خودکارآمدي باورهاي در پسر و دختر دانشجویان
   ندارد. وجود يمعنادار تفاوت
  و بحث گیري نتیجه

 با انتقادي تفکر ارتباط بررسی تحقیق این از هدف
 تحصیلی عملکرد و خودکارآمدي باورهاي خالقیت،

  بود. دانشجومعلمان

 متغیرها بین همبستگی ماتریس .4 جدول
  3  2  1  متغیرها

  27/0**  09/0  -   . خالقیت1
  24/0*  -   -   . خودکارآمدي2

 پسراي خودکارآمدي دانشجویان دختر و باوره و خالقیت انتقادي، تفکرۀ مقایس براي t آزمون .6 جدول
    متغیرها

 گروه
  

 میانگین
  يمعنادار سطح  t آزاديۀ درج

 85/147 دختر 007/0 73/2 211 90/141 پسر  يتفکر انتقاد

  79/117  دختر 001/0 42/3 211  14/111  پسر  خالقیت
  07/26  دختر 09/0 -70/1 211  86/27  پسر  خودکارآمدي

01/0<p  

 انتقادي تفکر بینی پیش در خودکارآمدي و خالقیت متغیرهاي بتاي ضرایب میزان تعیین و رگرسیون مدل .5 جدول
  
  مدل

 رگرسیون ضریب
 F  تعیین یبضر  چندگانه

 سطح
 Beta t  يمعنادار

 سطح
  يمعنادار

  004/0  9/2  27/0  004/0  42/8  07/0  27/0  خالقیت -1
  24/0  001/0  31/7  12/0  34/0  خودکارآمدي خالقیت-2

22/0  
71/2  
41/2  

001/0  
01/0  

 ***p )01/0ي در سطح (معنادارو  p)05/0ي در سطح (معنادار 
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 تفکر بین که داد نشان تحقیق این از حاصل نتایج
ۀ رابط دانشجویان تحصیلی عملکرد و انتقادي
 از حاصل هاي یافته با یافته این ندارد. وجود يمعنادار
 :2001( 1کرومري و روود )1384( آذر فتحی پژوهش
 آنها دارد. سویی هم )2009( امیر و )2009 امیر، نقل از
 عملکرد به توجه با که دادند نشان خود پژوهش در

معنادار  تفاوت دانشجویان انتقادي تفکر بین ،تحصیلی
 و عبداللهی تحقیق از حاصل نتایج با اام ندارد. وجود

 ،2001( فاسیون و کارلو جیان )،1388( همکاران
 )2002 مرتس، نقل از :1990 همکاران، و 2کینگ
 و انتقادي تفکر بین که دریافتند آنها ندارد. سویی هم

 دارد. وجودمعنادار  و مثبتۀ رابط تحصیلی عملکرد
 در )2002 ،مرتس نقل از :1991( نیز3 تورس همچنین
 تحصیلی عملکرد که داد نشان خود پژوهش

 دانشجویان انتقادي تفکرة کنند بینی پیش ،دانشجویان
 نمرات میانگین با انتقادي تفکر در باال نمرات است.
 ال و (استیوارد دارد رابطه تحصیلی بازده عنوان به باال

 انتقادي تفکر هاي مهارت رشد و )1989 ،4عبداله
محیط  اجتماعی ساختار یادگیري، محیط به دانشجویان

 (براهلر، دارد بستگییادگیري و سبک تدریس معلم 
 در مطالب این به توجه با ).2009 امیر، نقل از :2002
 است ممکن که گفت توان می يا هیافت چنین تبیین

 از استفاده یلبه دل دانشگاهی آموزشی تجارب
 یادگیري بر تاکید و نامناسب آموزشی هاي روش
 دانشجویان انتقادي تفکر نگرش بر سطحی و حفظی

 تاثیر تحصیلی عملکرد برمؤثر  عوامل از یکی عنوان به
   است. داشته کمی
 خالقیت و انتقادي تفکر بین ارتباط تحقیق این در
 تحقیق از حاصل نتایج با که گرفت قرار تایید مورد
 در آنها ندارد. سویی هم )2001 همکاران، و (بیکر
 و انتقادي تفکر بین که دادند اننش خود تحقیق

                                                             
1. Reed & Kromrey 
2. King 
3. Torres 
4. Steward & Al abdullah 

 حال عین در ندارد. وجود يمعنادارۀ رابط خالقیت
ۀ مؤلف بین یو کم مثبتۀ رابط )2004( چان و چینگ
 سیالی، هاي مؤلفه با انتقادي تفکر مقیاس تفسیر
 خالقیت مقیاس کلیة نمر و ابتکار پذیري، انعطاف
 که نمودند اظهار اساس همین بر و کردند گزارش

 تفاوت خالقیت و انتقادي تفکر بین است کنمم
 بیشتري تحقیقات کردند توصیه لذا ،باشد داشته وجود
 5تورن گیرد. صورت متفاوت ابزارهاي با زمینه این در
 در خالقیت و انتقادي تفکر که دارد عقیده )1993(

 و )1993( 6بلیدورن عقیده به هستند. یکدیگر با تضاد
 در یکدیگر مکمل رتفک دو این )1993( 7سین من

 ،8(مییرز تحقیقات از برخی باشند. می عملکرد انجام
 پائول، ؛1991 ،10گریسون ؛1987 ،9فیلد برك ؛1986
 که ندا هداد نشان )2004 چان، و چینگ نقل از :1993
 بلکه است منطقی تفکر شامل تنها نه انتقادي تفکر

 )1991( پائول عقیده به گیرد. میبر در نیز را خالقیت
 تفکر دو هر وجود ،معمولی استدالل یک انجام در

 تفکر دو این بین و است ضروري خالق و انتقادي
ۀ رابط به مربوط جزئیات دارد. وجود درونیۀ رابط
 فرایندهاي با ارتباط در خالقیت و انتقادي تفکر میان
 بنیادي هاي مفروضه ساختن اشیاء، منطقة دربار تفکر
 فهم و مفاهیم منطقی فهم دانایی، و یادگیرية دربار
 چنین. همشود می داده توضیح علمی هاي زمینه منطقی
 استدالل، زبان، منطقۀ زمین در بایستیۀ رابط جزئیات
 صحبت نوشتن، خواندن، تدریس، آموز، دانش تفکر
 شود. گرفته نظر در منطق خود و کردن گوش کردن،
 به مربوط هاي یافته در ها تناقض و ها ابهام رفع براي
 تحقیقات به نیاز خالقیت و انتقادي تفکر میانۀ بطرا

  .است آینده در بیشتري
 تفکر بین که گردید مشخص تحقیق این در
 و مثبتۀ رابط خودکارآمدي باورهاي و انتقادي

                                                             
5. Toren 
6. Bleedorn 
7. Menssen 
8. Meyers 
9. Brackfield  
10. Garrison 



  49... خالقیت، باورهاي خودکارآمدي و عملکرد  ارتباط تفکر انتقادي با و همکاران: انصار وحیده عبداللهی عدلی

 

 از حاصلۀ یافت با یافته این دارد. وجود يمعنادار
 ؛2013 نصراللهی، و فهیم ؛1393 (عاشوري، تحقیق
 )2007 فان، و 1هایوي ؛2006 استفنس، آرتینوو

 متوسطیۀ رابط نیز )2005( 2فوکس دارد. ییسو هم
 گزارش خودکارآمدي باورهاي و انتقادي تفکر بین
 یکی خودکارآمدي باورهاي وية عقید به است. کرده
 تفکر هاي مهارت اکتساب در مهم هاي کننده تعیین از

 عنوان به يدانتقا تفکر گردد. می محسوب انتقادي
 که شود می گرفته نظر در ها مهارت از يا همجموع
 بندورا عقیده به گیرد. میبر در را شناخت هاي مؤلفه

 نیاز ها مهارت این از صحیح کارگیري هب براي )1997(
 سطوح توانند می افراد است. خودکارآمدي باورهاي به

 اما باشند داشته را شناختی هاي مهارت از یکسانی
 همکارانش و 3استین گنون کنند. عمل متفاوت طور به
 آنها عقیده به کنند. می حمایت استدالل این از )2010(

 براي انتقادي تفکر هاي مهارت نظیر هایی مهارت
 کافی تنهایی به کاري انجام در مناسب عملکرد داشتن
 انتقادي تفکر هاي رتامه از استفاده براي افراد نیستند.
 درباره کرتف باشد. داشته آمادگی بایستی شده آموخته
 در انتقادي تفکر هاي مهارت چگونه اینکه

 ساختن در شود برده کار هب مختلف هاي موقعیت
 شود. می واقع سودمند خودکارآمدي باورهاي
ۀ رابط با ارتباط در توان می همچنین را یافته این
 کرد. توجیه مسئله حل روش و انتقادي تفکر میان
 آذر، فتحی ازنقل  :1993 (بندورا، خودکارآمديۀ نظری

 فرد که یهنگام که، است استوار اصل این بر )1387
 یادگیري امر در بیند، می توانا کاري انجام در را خود
 )1387( آذر فتحی عقیده به کند. می پیدا بیشتري اعتماد
 اطالعات پردازش فرایند به بیشتر خودکارآمديۀ نظری
 يخودکارآمد با فراگیران شود. می مربوط ژرف و فعال
 موضوعات یا آموزشی مواد توانند می خوبی به باال

                                                             
1. Huy 
2. Fox 
3. Wangensteen 

 بتوانند فراگیران اگر کنند. درك را درسی
 در آنها موفقیت دهند، افزایش را خویش خودکارآمدي

 ارتباط یلبه دل و ددگر می بیشتر لهئمس حل یادگیري
 لهئمس حل و منطقی ،يانتقاد تفکر میان زیاد

 توانمندي که اشتد انتظار توان می )1387 آذر، (فتحی
 به را انتقادي تفکر در رشدۀ لئمس حل یادگیري در

 باشد. داشته همراه

 پسر و دختر دانشجویان بین تفاوت قیتحق این در
 دختران و بود معنادار آماري لحاظ به انتقادي تفکر در
 این بودند. برخوردار باالیی انتقادي تفکر میزان از

 و 4بکر و (رود قیقتح از حاصل نتایج با همخوان یافته
 نقل از :1995 کارلو، جیان و فاسیون ؛2000 همکاران،
 از حاصل هاي یافته با اما باشد می )2002 مرتس،
 ،6سیلیزا ؛2001 ،5(کالیتور و )1384( آذر فتحی تحقیق
 خوانی هم )2002 مرتس، نقل از ؛1998، 7فیلی ؛1970
 به پسر و دختر دانشجویان بین دادند نشان آنها ندارد.
 در ندارد. وجود يمعنادار تفاوت انتقادي تفکر لحاظ
 به توان می حاضر تحقیق در يا هیافت چنین توجیه
 دانشجو خالقیت در جنسیتی هاي تفاوت وجود
 انتقادي تفکر بین ارتباط یلبه دل کرد. استناد معلمان

 که رود می انتظار آنها خالقیت با دانشجومعلمان
 خالقیت همانند پسران با مقایسه در دختر دانشجویان

  باشند. برخوردار باالیی انتقادي تفکر از
 دانشجویان بین که گردید مشخص تحقیق این در
 دارد. وجود معنادار تفاوت خالقیت در پسر و دختر
 ،9لوریا و وارن ؛1969 ،8(کون تحقیق نتایج با یافته این

 و استفنس نقل از ؛1989 ،10موران گانوو تی ؛1972
 االسالمی، شیخ نقل از :1982 آمابلی، ،2001 همکاران،

 نقل از :1991( 11ابرا عقیده به دارد. سویی هم )1384
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 خالقیت بررسی اهمیت )2001 همکاران، و استفنس
 هاي تفاوت بر مبتنی اساسا جنسیت با ارتباط در

 باشد. می پسران و دختران میان اجتماعی – فرهنگی
 نوایی هم به شتربی دختران جوامع برخی در سنت، طبق

 رود می انتظار پسران از که حالی در ،گردند می تشویق
 نقل از :1983 ،1(بلوك باشند پذیر ریسک و فعال

 نوایی هم رسد می نظر به ).2001 همکاران، و استفنس
 بر بیشتري تاثیر گیري سرمشق به نیاز و گروهی
 باشد داشته خالقیت زمینه در جنسیتی هاي تفاوت
 و استفنس نقل از :1989 گریسون، ؛1989 ،2(برادلی

 تحقیق یناز ا حاصل نتایج براساس ).2001 همکاران،
 بودند. پسر دانشجویان از تر خالق دختر دانشجویان

 توان می را خالقیت زمینه در جنسیتی تفاوت این
 دختران میان اجتماعی – فرهنگی هاي تفاوت براساس

 حاضر تحقیق دیگر هاي یافته از کرد. توجیه پسران و
 باورهاي در پسر و دختر دانشجویان بین که بود این

 یافته این ندارد. وجود يمعنادار تفاوت خودکارآمدي
 عبداللهی تحقیق از حاصل هاي یافته با سو یک از
 )1382 عبداللهی، نقل از :1380( کدیور )،1382(
 بین که دادند نشان خود تحقیق در آنها دارد. خوانی هم

 تفاوت خودکارآمدي باورهاي در سرهاپ و دخترها
 هاي یافته با دیگر سوي از ندارد. وجود يمعنادار
 4میکی )،2006( 3والي کومار تحقیق از حاصل

 به ندارد. خوانی هم )1994( میلر و پاجارس و )1991(
 در جنسیتی هاي تفاوت محققان از برخی عقیده
 خود از ناشی آموزشی متغیرهاي و شخصیت جامعه،
 هاي گیري جهت حاصل آن بلکه نیست تجنسی

 آموزان دانش که قالبی باورهاي یعنی باشد، می جنسیتی
 ؛1996 دیگران، و 5(ایزنبرگ دارند جنسیت درباره
 ؛1997 ،7وایتسل و واترز هارتر، 1985 ،6هاچت

                                                             
1. Block 
2. Bradley 
3. Kumar&Lai 
4. Meece 
5. Eisenberg  
6. Hackett 
7. Harter, Waters & Whitesell  

 ،9پاجارس و اسچانک نقل از :1994 ،8ماتسوئی
 10ایکلس شغل گزینش و تربیتی الگوي ).2001

 را اصل )2001 پاجارس، و اسچانک نقل از :1987(
 نظیر محیط فرهنگی عوامل که دهد می قرار این بر

 برابر در آموزان دانش جنسیت نقش قالبی الگوي
 شغل، آموزشی، هاي دوره انتخاب در ها تفاوت
 و تکالیف درباره شده اداراك ارزش اطمینان، باورهاي
 در البمط این به توجه با هستند. مسئول ها فعالیت
 خودکارآمدي باورهاي میان تفاوت عدم توجیه

 در امروزه که گفت توان می پسر و دختر دانشجویان
 مردان و زنان از ما جامعه خصوص به جوامع برخی
 نظایر و علمی شغلی، تحصیلی، مختلف هاي حیطه در
 دانشجویان دیگر طرف از دارند، یکسانی انتظارات آن
 آموزشی هاي فرصت و اتامکان از پسر و دختر از اعم

به داشت که  انتظار توان می لذا ،برخوردارند یکسانی
ۀ حیط در جنسیتی هاي گیري جهت تاثیر عدم یلدل

 خودکارآمدي باورهاي بین تفاوتی تحصیلی
 از یکی باشد. نداشته وجود پسر و دختر دانشجویان

 ویژگی شناسایی حاضر تحقیق پیشنهادهاي ترین مهم
 آنها بخشیدن بهبود و انتقادي تفکر با مرتبط شناختی

 انگیزشی عوامل از که فراگیرانی اساس، این بر است.
 هاي محیط در برخوردارند خودکارآمدي باورهاي نظیر

 یادگیري جهت در شان شخصی زندگی و آموزشی
ۀ روحی نتیجه، در و دارند گام برمی تفکر هاي مهارت

 به وجهت با یابد. می افزایش آنها در انتقادپذیري
 پیشنهاد تحقیق موضوع با ارتباط در اندك تحقیقات

 ابزارهاي سایر با آینده در حاضر تحقیق که گردد می
 آماريۀ جامع با و تحقیق موضوع با مرتبط گیري اندازه

 زیاد تعداد یلبه دل تحقیق این در گردد. تکرار متفاوت
 دقت با احتماال ها نامه پرسش به ییگو پاسخ ها سوال
 با دادها تفسیر که دارد جا لذا است، بوده راههم کم
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