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Abstract 

Introduction: Self-efficacy as a motivational factor, leading to increased academic 

performance and reducing stress. Therefore, determining factors influencing self- efficacy 

could be significantly useful in improving students’ academic achievement and consequently 

development of educational system. Thus purpose of this research was study of relationship 

between thinking skills with academic self- efficacy in students at Universities of Kashan and 

Medical Sciences 

Methods: Research type was descriptive correlative. The statistical population consisted of 

9742 students' in Universities of Kashan and Medical Sciences that by Cochran Formulate, 

301 ones through stratified randomized sampling were chosen as sample. The information 

gathering tools were thinking skills questionnaire with 35 items in 5 components and self-

efficacy questionnaire with 20 items in term of Likert five scale. Questionnaires content 

validity confirmed by experts. reliability coefficients were obtained equal to 0.86 for thinking 

skills and 0.78 for self-efficacy. Data analyses done in descriptive (frequency, percentage, 

mean & standard deviation) and inferential level (Pearson correlation coefficient, regression 

& t-test) through Spss18 software’s. 

Results: finding showed means of thinking skills (3.28 ± 0.51) and self-efficacy (3.17 ± 0.60) 

are bigger than average (3). Pearson correlation coefficient showed there is positive and 

significant relation between thinking skills with academic self-efficacy (r = 0.18). 

Conclusions: on base finding thinking skills have positive and significant relation with 

academic self-efficacy among students and whatever these skills in students increase as well 

as increasing their efficacy. Thus universities and higher education centers could play a key 

role in enhancing thinking skills and self-efficacy in students. 
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مقدمه

ر مهم د یهاپیشرفت و موفقیت تحصیلی دانشجویان یکی از شاخص

ارزیابی آموزش عالی است و تمام سعی و کوشش این نظام برای جامه 

. با نگاهی دقیق به عوامل مؤثر باشدیعمل پوشاندن به این امر مهم م

ی از جمله که عوامل مختلف میبریبر پیشرفت تحصیلی به این نکته پی م

 ریو خودکارآمدی تحصیلی در موفقیت درسی تأث هاییاحساس توانا

خود  یهاییفرد به توانا یهاکارآمدی به باورها یا قضاوتخود. [1]رند دا

یه به بن ،اشاره دارد. خودکارآمدی هاتیانجام وظایف و مسئول در

شخصیتی فرد در رویارویی با مسائل در رسیدن به اهداف و موفقیت او 

هوش و توان یادگیری فرد  ریاشاره دارد و بیشتر از این که تحت تأث

شخصیتی از جمله باور داشتن خود  یهایژگیو ریباشد، تحت تأث

)اعتماد به نفس(، تالش گر بودن و تسلیم شدن )خودتهییجی(، وارسی 

علل عدم موفقیت به هنگام ناکامی )خودسنجی(، آرایش جدید مقدمات 

اجتماعی رسیدن به هدف )خودتنظیمی( و تحت کنترل  یهاو روش

در برخی از ها )خودرهبری( قرار دارد. این عوامل درآوردن تکانه

دانشجویان حتی بیش از توان یادگیری، موجب پیشرفت و موفقیت 

. خودکارآمدی تحصیلی به عنوان باور اساسی فرد [2] شوندیتحصیلی م

یاد بگیرد، تعریف شده است و به عنوان یک عامل  تواندیبه اینکه م

. [3] اساسی، بر توانایی واقعی فرد برای یادگیری تأثیرگذار است

ظور به من شیهاییخودکارآمدی تحصیلی به عنوان ارزیابی فرد از توانا

انجام موفقیت آمیز یک مجموعه از اقدامات الزم جهت دست یابی به 

و باورهای خودکارآمدی بر ادراکات شخص  [4]تحصیلی است یهاهدف

به  تحصیلی، . خودکارآمدی[5] باشدیمبتنی م اشیاز عملکرد فرد

 پاسخ خواندن کتاب، مانند تحصیلی وظایف انجام در اطمینان معنی

 باالی . سطوح[6] آزمون است جهت آمادگی و کالس در سؤاالت به

 برای پایداری و باالتر نمرات به میانگین منجر تحصیلی خودکارآمدی

 خودکارآمدی که دانشجویانی نتیجه در ،شودیتکالیف م تکمیل

 یدارند و راهبردها بهتری تحصیلی سازگاری دارند، تحصیلی باالتری

 خواهند بهتری کارکرد نهایت، و برده به کار را سودمندتری یادگیری

بی کیتر ری. درکل، احساس خودکارآمدی تحصیلی، تحت تأث[7] داشت

شخصیتی،  یهایژگیتفکر در کنار و یهامهارت .هاستیژگیاز و

 نندتوایعاطفی، جسمانی و انگیزشی فرد از جمله عواملی هستند که م

ر د. زیرا [8]در افزایش یا کاهش احساس خودکارآمدی مؤثر باشند 

د که باید در مور شودیطول زندگی، هرفرد با مسائل گوناگونی روبرو م

آنها تصمیم گیری نماید. در امر تصمیم گیری، اطالعات نقش مهمی 

 28/03/1396 تاریخ دریافت:

 24/10/1396 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 تفکر هایمهارت

 خودکارآمدی

 دانشجویان

 دانشگاه

 برای نشر حقوق تمامی

اهلل  بقیه پزشکی علوم دانشگاه

 .است محفوظ )عج(

 چکیده
  اینبنابر. شودمی استرس کاهش و تحصیلی عملکرد افزایش به منجر انگیزشی، عامل یک عنوان به خودکارآمدی :مقدمه

  موزشیآ نظام پیشرفت و دانشجویان تحصیلی موفقیت در بسزایی تأثیر تواندمی خودکارآمدی بر مؤثر عوامل شناسایی

  علوم و کاشان دانشگاه دانشجویان خودکارآمدی با تفکر هایمهارت بین رابطه تعیین حاضر، تحقیق هدف لذا. باشد داشته

 .بود پزشکی

  به پزشکی علوم و کاشان دانشگاه دانشجویان شامل پژوهش آماری جامعه. بود همبستگی توصیفی پژوهش نوع :کار روش

  ابزار. آمد بدست نفر 301 ای،طبقه تصادفی گیری نمونه روش به و کوکران فرمول از استفاده با که بود نفر 9742 تعداد

  ایدرجه پنج طیف حسب بر سؤال 20 با خودکارآمدی و سؤال 35 قالب در تفکر مهارت پرسشنامه دو اطالعات، گردآوری

  برای اخکرونب آلفای طریق از هاپرسشنامه پایایی. شد تأیید کارشناسان توسط هاپرسشنامه محتوایی روایی. بود لیکرت

  انحراف و میانگین درصد، فراوانی،) توصیفی سطح در هاداده تحلیل. گردید برآورد 78/0 خودکارآمدی و 86/0 تفکر مهارت

 .گرفت انجام 18 نسخه SPSS آماری افزار نرم از استفاده با( t آزمون و رگرسیون همبستگی، ضریب) استنباطی و( معیار

  متوسط حد از باالتر( 17/3 ± 60/0) خودکارآمدی و( 28/3 ± 51/0) تفکر هایمهارت میانگین داد نشان هایافته :هایافته

 .دارد معنادار و مثبت رابطه( r=  18/0) دانشجویان تحصیلی خودکارآمدی با تفکر هایمهارت بین. است 3

  چه هر و دارد وجود معنادار و مثبت رابطه دانشجویان خودکارآمدی با تفکر هایمهارت بین هایافته طبق :گیرینتیجه

  مراکز و هادانشگاه لذا. شودمی افزوده آنان خودکارآمدی بر میزان همان به یابد افزایش دانشجویان در هامهارت این

 .باشند داشته دانشجویان خودکارآمدی و تفکر هایمهارت افزایش در بسزایی نقش توانندمی آموزشی

             DOI: 10.29252/edcbmj.11.02.12         مقاله پژوهشی

 علوم و کاشان دانشگاه دانشجویان تحصیلی خودکارآمدی با تفکر هایمهارت بین رابطه بررسی

 پزشکی

 *،1 رحیمی حمید
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. استفاده درست از این اطالعات مستلزم مجهز شدن به کندیایفاء م

تفکر سطح باالست. هر انسانی باید بتواند منعطفانه، تفکرات  یهامهارت

ف را در ترکیب با یکدیگر به کار گیرد. توانایی استفاده همزمان از مختل

زندگی بشری  یهااین تفکرات منجر به پیشرفت در تمامی عرصه

ها گوناگون در نهاد تمامی انسان یهازانی. این نوع تفکرات به مگرددیم

به ودیعه گذاشته شده است. برای اینکه این استعدادها به منصه ظهور 

باید بستر مناسب فراهم شود. یکی از این بسترهای مهم، بستر برسند، 

. همزمان با سنین رشد کودکان باید باشدیآموزش و نظام آموزشی م

از  .[9] درسی آنها گنجانده شود یهاآموزش این نوع تفکرات در برنامه

د ، هدفمنینگرتفکر، مهارت مثبت اندیشی، کالن یهامهمترین مهارت

 یهاجانیاست. تفکرات و ه ینیبو خوش ییگراتیکردن تفکر، واقع

 یهاجانی. تفکرات و هشودیتر شدن اعمال ممثبت موجب گسترده

معمول تفکرآدمی را به سوی  یهاوهیمثبت، شادی و شادمانی، ش

 از شکلی اندیشی . مثبتدهدیتر سوق مکنجکاوی و آفرینندگی بیش

 از بهترین نتیجه کسب درپی حسب عادت، بر که است کردن فکر

 را منفی مسائل گاه هیچ اندیش مثبت شخص .باشدیم شرایط بدترین

مثبت اندیشی،  .پردازدیم آن با مقابله به بلکه ،شناسدیرسمیت نم به

 شرط پیش عنوان به موفقیت تصویر سازی ذهنی مثبت و قراردادن

ذهنی است. هدفمند کردن، آن دسته از افکاری هستند که بر اساس 

یابند و فرد با در نظر گرفتن آن اهداف، افکار ای سازمان میاهداف ویژه

تواند به صورت گام می که شخص دهد، به طوریخود را نیز سازمان می

فش خواهد به گام به تهیه مراحلی بپردازد که موجب رسیدن او به اهدا

به   شد )همانند افکار مربوط به حل یک مساله ریاضی یا افکار مربوط

برنامه ریزی درسی(. منظور از کالن نگری، کل نگری به جای جزء نگری 

را  هادهیاست. تکیه صرف بر جزءنگری، امکان فهم الگوهای حاکم بر پد

پرداختن به  .[10]ها نیز وضعیت چنین است برد. در سازماناز بین می

ای، فکر ها به صورت جزیرهشود تا افراد و گروهاجزاء و واحدها باعث می

و عمل کنند و این کار گرچه ممکن است بهبود عملکرد برخی واحدها 

ر تفکزند. این امر به را نشان دهد اما به عملکرد کلی سازمان لطمه می

سیستمی یا همان تفکر کل نگر معروف است. منظور از واقعیت گرایی، 

و تخیالت است. منظور  ایو امور عینی و پرهیز از رؤ هاتیتوجه به واقع

بین و از خوش بینی این است که افرادی که بر حسب عادت، خوش

کنند و درباره آن مثبت هستند به طور مدام به اهدافشان فکر می

نند. به جای فکر کردن و صحبت کردن در مورد گذشته کصحبت می

اند، به آینده و جایی که قرار است به آن بروند و جایی که از آن آمده

ها همواره به جلو نگاه نمایند. آنفکرکرده و در مورد آن صحبت می

 .[10] کنند نه به عقبمی

آموزان در تحقیق خود دریافت دانش Dabaghianدر همین راستا 

ها دارای قدرت تفکر باالتری آموزان بقیه رشتهریاضی نسبت به دانش

هستند و نیز تفاوت معناداری بین رشته علوم تجربی و ادبیات مشاهده 

 نقش و خوش بینی مثبت دریافت تفکّر Tavanaei .[11]نگردید 

 زمینة و داشته انسان در هدفمندتر و بهتر رفتارهای در بروز مهمّی

نشان داد آموزش  Dastgheib .[12] سازدیم فراهم را او موفقیت

، سیالی یهامثبت اندیشی بر خالقیت و هر یک از زیر بخش یهامهارت

 Sarvghad .[13] دارد ریآموزان تأثدانش یریپذبسط، ابتکار و انعطاف

تفکر و  یهاو همکاران در تحقیقی نشان دادند که بین سبک

خودکارآمدی دانش آموزان دختر رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج 

حلیل رگرسیون حاکی از آن است که سبک تفکر، پیش بینی کننده ت

 & Orujlu .[14] قوی برای خودکارآمدی دانش آموزان است

Hemmati ا تفکر انتقادی ب یهانشان دادند که بین مهارت

خودکارآمدی دانشجویان پرستاری همبستگی مثبت و معناداری وجود 

نشان دادند که  Samareh & Khezri Moghadam. [15] دارد

بین اهداف پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان، رابطه مثبت 

له نشان داد بین سبک حل مسا Gheyassi. [16] و معنادار وجود دارد

 دار مستقیم وجود داردخالقیت و خودکارآمدی تحصیلی رابطه معنی

بر همین مبنا و بر اساس مبانی نظری و تجربی فوق و با توجه  .[17]

به اهمیت و ضرورت این موضوع، این تحقیق درصدد است بررسی نماید 

تفکر و خودکارآمدی دانشجویان دانشگاه چه میزان  یهامیانگین مهارت

تفکر با خودکارآمدی دانشجویان رابطه  یهااست، آیا بین مهارت

تفکر و خودکارآمدی  یهاو آیا بین مهارت معناداری وجود دارد

دانشجویان در دو دانشگاه مجزا یعنی دانشگاه کاشان و علوم پزشکی 

 تفاوت معنادار وجود دارد یا خیر؟

 کارروش 

با توجه به اینکه در این پژوهش، پژوهشگر درصدد بررسی رابطه بین 

تفکر با خودکارآمدی دانشجویان دانشگاه کاشان و علوم  یهامهارت

پزشکی بوده، بنابراین نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا 

 هیباشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلتوصیفی همبستگی می

-96دانشجویان دانشگاه کاشان و علوم پزشکی کاشان در سال تحصیلی 

. در این پژوهش، جهت تعیین دباشینفر م 9742به تعداد  1395

واریانس جامعه آماری، انجام یک مطالعه مقدماتی روی تعدادی از 

نفر از دانشجویان به صورت  30دانشجویان ضروری بود. لذا تعداد 

ها توزیع شد، پس از ها در بین آنتصادفی انتخاب گردید و پرسشنامه

پیش برآورد گروه مزبور و  یهامربوط به پاسخ یهااستخراج داده

( و 9742(، حجم جامعه )95/0(، سطح معناداری )45/0واریانس )

(، حجم نمونه آماری پژوهش با استفاده از فرمول 05/0میزان خطا )

با توجه به اینکه دانشجویان از دو نفر به دست آمد.  301کوکران 

دانشگاه مختلف بودند و جامعه آماری به نوعی نامتجانس بود، در تحقیق 

متناسب با حجم استفاده شد. بر  یااز روش نمونه گیری طبقه حاضر

 7285نفر و از  76دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی،  2457این اساس از 

 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. 225دانشجوی دانشگاه کاشان، 

 301نفر بوده که در این پژوهش تعداد  301حجم نمونه برآورد شده 

بود. ابزار  %100ها اده شد و نرخ بازگشت پرسشنامهپرسشنامه برگشت د

گردآوری اطالعات در این تحقیق دو پرسشنامه محقق ساخته مهارت 

گویه با پنج مؤلفه )خوش بینی، کالن نگری، مثبت اندیشی،  35تفکر در 

واقعیت گرایی، هدفمندکردن تفکر( و پرسشنامه استاندارد 

ا سه مؤلفه کوشش، بافت ب Jinks & Morganخودکارآمدی تحصیلی 

 یاسؤال بسته پاسخ در قالب طیف پنج درجه 20و استعداد در قالب 

. در این مقیاس پاسخ دهندگان درک خود را از [18]لیکرت بود 

. با توجه به اینکه مقیاس کنندیبیان م 5تا  1مختلف از  یهامقوله

( در 3بود، لذا محقق میانگین فرضی جامعه را ) یاپرسشنامه پنج درجه

نظر گرفت. میانگین هر مؤلفه به تفکیک، مشخص و با میانگین فرضی 

(، معرف وضعیت 3. میانگین بدست باالتر از )گرددی( مقایسه م3)

(، معرف وضعیت نامطلوب 3از ) ترنییمطلوب و میانگین بدست آمده پا
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روایی صوری و محتوایی این تحقیق،  در آن متغیر است. به منظور تعیین

نفر از استادان مدیریت، روانشناسی و  15هر سه پرسشنامه در اختیار 

علوم اجتماعی و تربیتی قرار گرفت و بعد از دریافت نظرات آنان 

ها از ها انجام شد. پایایی پرسشنامهاصالحات ضروری در پرسشنامه

و خودکارآمدی  86/0طریق ضریب آلفای کرونباخ برای مهارت تفکر 

برآورد گردید که حاکی از پایایی باالی ابزار اندازه گیری است.  78/0

پس از اجازه اجرای طرح از طرف مسئوالن دانشگاه کاشان و علوم 

پزشکی کاشان، از تمامی شرکت کنندگان، رضایت اجرای طرح گرفته 

ود، هند بها بدون نام خواشد و به ایشان اطمینان داده شد که پرسشنامه

نتایج محرمانه است و در انتها به آنان اعالم خواهد شد. مدت زمان 

مناسبی برای پر کردن پرسشنامه طرح در نظر گرفته شد. محقق با 

ها را توزیع و در مدت سه هفته، تکمیل دادن این توضیحات، پرسشنامه

ها در سطح آمار توصیفی و جمع آوری نمود. تجزیه و تحلیل داده

استنباطی )ضریب  نی، درصد، میانگین و انحراف معیار( و)فراوا

با استفاده از نرم افزار آماری  (tهمبستگی پیرسون، رگرسیون و آزمون 

SPSS  05/0ها، انجام گرفت. سطح معناداری در آزمون 18نسخه< P 

جهت مقایسه میانگین  یاتک نمونه tدر نظر گرفته شد. از آزمون 

تفکر و خودکارآمدی با میانگین فرضی،  یهاارتمه یهامتغیرها و مؤلفه

از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون جهت بررسی رابطه بین 

تفکر و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان و جهت مقایسه  یهامهارت

میانگین هر یک از متغیرها بر حسب نوع دانشگاه محل تحصیل از آزمون 

 تی مستقل استفاده گردید.

 

 هاافتهی

 %33و  نفر( 202دختر ) دانشجوی %67 دانشجو، نفر 301 وعمجم از

نفر( و  225دانشجویان از دانشگاه کاشان ) %75 نفر( بودند. 99پسر )

 نفر( بودند. 76دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی ) 25%

 51/0تفکر ) یهامهارت یهانشان داد میانگین مؤلفه 1جدول تحلیل 

است.  3( باالتر از حد متوسط 17/3 ± 60/0( و خودکارآمدی )28/3 ±

ی تفکر مربوط به مؤلفه خوش بین یهاباالترین میانگین در متغیر مهارت

 ± 79/0( و در خودکارآمدی مربوط به مؤلفه بافت )32/3 ± 98/0)

نشان داد با توجه به سطح معناداری،  تی . آزمونباشدی( م18/3

معنادار است و  05/0ها و متغیرها در سطح خطای فهمیانگین همه مؤل

 .شودیفرض ادعای پژوهشگر تأیید م

تفکر با خودکارآمدی تحصیلی  یهانشان داد بین مهارت 2جدول 

رابطه مثبت و معنادار دارد. ضریب تعیین نشان  (r=  18/0دانشجویان )

( واریانس مشترک 032/0) تفکر و خودکارآمدی یهاداد بین مهارت

 وجود دارد.

( P=  01/0و  B=  21/0تفکر، ) یهاجدول رگرسیون نشان داد مهارت

 تواندیقابلیت پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان را دارد و م

 در مدل رگرسیونی قرار گیرند.

که مهارت تفکر دانشجویان  دهدینشان م 4جدول تحلیل توصیفی 

( و خودکارآمدی تحصیلی 37/3±  46/0دانشگاه علوم پزشکی )

( کمی بیشتر از دیگری است 21/3±  58/0دانشگاه کاشان )دانشجویان 

تفاوت از نظر آماری معنادار نیست اما آزمون تی مستقل نشان داد این 

 .شودیو فرض ادعای پژوهشگر رد م

 تفکر و خودکارآمدی یهاجهت مقایسه میانگین مهارت یاتک نمونه tآزمون  :1جدول 

 P-value درجه آزادی t میانگین تعداد متغیر
 001/0 300 50/5 32/3±  98/0 301 خوش بینی

 001/0 300 37/5 27/3±  90/0 301 نگری کالن

 001/0 300 15/5 22/3±  76/0 301 مثبت اندیشی

 001/0 300 14/5 24/3±  80/0 301 واقعیت نگری

 001/0 300 3/6 31/3±  87/0 301 هدفمندی

 001/0 300 3/9 28/3±  51/0 301 مهارت تفکر

 001/0 300 22/4 17/3±  71/0 301 کوشش

 001/0 300 1/4 18/3±  79/0 301 بافت

 001/0 300 4/3 15/3±  75/0 301 استعداد

 001/0 300 97/4 17/3±  60/0 301 خودکارامدی

 معنادار است P >05/0 آزمون تی تک نمونه، و

 

 تفکر و خودکارآمدی یهامهارت یهاضریب همبستگی بین هر یک از مؤلفه :2جدول 

 R P-value تعداد متغیر
 002/0 18/0 301 و خودکارآمدی مهارت تفکر

 معنادار است. P >05/0آزمون ضریب همبستگی پیرسون، و 

 

 تفکر یهاضرایب رگرسیون برای پیش بینی خودکارآمدی از مهارت :3دول ج

 t P-value استاندارد خطای B Beta متغیر

 000/0 46/11 22/0 - 50/2 ثابت مقدار

 002/0 14/3 066/0 18/0 21/0 تفکر مهارت

 معنادار است. P >05/0آزمون ضریب رگرسیون، و 

 

 



 1317 خرداد و تیر ،2 شماره ،11 دوره ،نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی

95 

 مقایسه میانگین هر یک از متغیرها بر حسب دانشگاه محل تحصیل :4جدول 

 t P-value میانگین تعداد دانشگاه
     مهارت تفکر

 22/0 -23/1 25/3±  52/0 225 کاشان

   37/3±  46/0 76 علوم پزشکی

     خودکارآمدی

 053/0 94/1 21/3±  58/0 225 کاشان

   06/3±  60/0 76 علوم پزشکی

 معنادار است P >05/0 آزمون تی مستقل، و

 

بحث

تفکر و  یهامهارت یهانشان داد میانگین هر یک از مؤلفه هاافتهی

خودکارآمدی از میانگین فرضی بیشتر بود. آزمون تی نشان داد با توجه 

ها معنادار است و فرض ادعای به سطح معناداری، میانگین همه مؤلفه

تفکر،  یهادر بعد مهارت دهدیژوهشگر تأیید شد. این نشان مپ

 ، همواره یادگیریکنندیدانشجویان همواره به پیشرفت و ترقی فکر م

، در بیشتر اوقات با تفکر، کنندیمطالب جدید را در کار پیاده م

، دنیجویدوری م بافی، اکثراً از افراد منفکنندیکار را ساده م یهاروش

، کار بدون هدف را کنندیکاری خود، انگیزه و امید ایجاد مدر گروه 

، روی موارد دانندی، موفقیت بدون طرح را غیر ممکن مدهندیانجام نم

 موفق یها، از تجربهکنندیحاد مثبت و یا منفی یک پدیده تعمق م

و اکثر اوقات مشکالت را با افکار جدید حل  کنندیالگوبرداری م

که  Dabaghianحقیق حاضر با نتایج تحقیق . نتایج تندینمایم

تفکر  یهاکه مهارت Rezaeeآموزان ریاضی و دانشتفکر  یهامهارت

همسویی و مطابقت دارد. در  [19-11]دانشجویان را باال ارزیابی نمود 

نشان داد دانشجویان بر این باورند که  هاافتهیبعد خودکارآمدی، 

با سعی و تالش به مقاطع باالتر بروند، خود را سخت کوش و  توانندیم

و  دنیآیو معتقدند از عهده انجام تکلیف درسی بر م دانندیمستعد م

و  Rahimi. همچنین دانندید مشرایط را برای رشد و پیشرفت مساع

و  Roohiهمکاران میزان خودکارآمدی دانشجویان دانشگاه کاشان و 

میزان خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم همکاران 

و  Purfarzadاما  [21, 20]پزشکی گلستان را باال ارزیابی نمودند 

 همکاران، خودکارآمدی پرستاران را در حد متوسط ارزیابی نمودند

تفکر با خودکارآمدی تحصیلی  یهارتنتایج نشان داد بین مها .[22]

ها دانشجویان، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و هر چه این مهارت

در دانشجویان افزایش یابد به همان میزان خودکارآمدی آنان نیز 

 یها. همچنین ضریب رگرسیون نشان داد مهارتکندیافزایش پیدا م

در  ندتوایرا دارد و م خودکارآمدی دانشجویان ینیبشیتفکر قابلیت پ

 مثبت و خوش بینی تفکّر دهدیم نشان مدل رگرسیونی قرار گیرد. این

 مهمّی نقش ،ردیگیم منشأ هستی به جهان بینانه خوش نگرش از که

 موفقیت زمینة و داشته انسان در و هدفمندتر بهتر رفتارهای بروز در

، Tavanaei نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق .سازدیم فراهم را او

Dastgheib ،Sarvghad ،Orujlu & Hemmat  وDehghani 

تفکر با خودکارآمدی دانشجویان،  یهاکه دریافتند بین مهارت

طبق  همسو است. [23, 15-12]همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد 

و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان بر حسب بین مهارت تفکر  هاافتهی

معناداری وجود ندارد و فرض ادعای دانشگاه محل تحصیل تفاوت 

نوع دانشگاه در افزایش یا  دهدی. این نشان مشودیپژوهشگر رد م

ی زیاد ریو خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان، تأثمهارت تفکر کاهش 

خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان تحت و مهارت تفکر ندارد و شاید 

ی شخصیتی، انگیزشی و عاطف یهایژگیمتغیرهای دیگری مانند و ریتأث

و همکاران  Soleimanzadeباشد. در راستای نتیجه تحقیق حاضر 

 یهانشان دادند بین خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دانشکده

 ندارد مختلف دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، تفاوت معناداری وجود

[24] .Azodi تفکر  یهامعناداری بین مهارت و همکاران نیز تفاوت

مختلف دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مشاهده  یهادانشجویان دانشکده

دریافتند Heydarzadegan & Koochakzaei . اما [25] نکردند

فنی و مهندسی و  یهابین خودکارآمدی دانشجویان دانشکده

 . در[26] روانشناسی و علوم تربیتی تفاوت معناداری وجود دارد

در  خودکارآمدی و تفکر یهامهارت میزان بررسی امکان حاضر پژوهش

 و تفکر یهامهارت میان رابطه تأیید گردید. فراهم دانشجویان

 بیشترین که تفکر مهارتهای از ابعادی یا بعد شناسایی خودکارآمدی و

 نظام اندرکاران دست و مسئوالن به دارد، با خودکارآمدی را ارتباط

 تفکر، یهامهارت بودن رشد قابل به توجه با تا کندیکمک م آموزشی

 تا نمایند فراهم را دانشجویان در افزایش خودکارآمدی یهانهیزم

 کارآمد و خالق دانشجویانی عنوان به خود را نقش بتوانند دانشجویان

 نمایند. همچنین ایفاء زندگی در و موفقیت جامعه پیشرفت و رشد در

 یهاروش از استفاده آموزشی، آموزشی، امکانات دروس در تنوع

 بیشتر چه هر ارتباط علمی، اجرای تحقیقات امکان و پژوهشی

 تأثیر که هستند مواردی جمله از و جامعه صنعتی مراکز با هادانشگاه

 .دارد دانشجویان خودکارآمدی و تفکر یهاافزایش مهارت در سزایی به

که در ارتباط با این تحقیق وجود داشت،  ییهاتیاز جمله محدود

محدود بودن دامنه تحقیق به دانشجویان، محدود بودن دامنه تحقیق 

به دانشگاه کاشان و علوم پزشکی کاشان و عدم امکان تعمیم به مراکز 

دیگر تحقیق  یهاتیآموزشی دیگر بود. از جمله محدود یهاو سازمان

متغیرها،  برای ارزیابی خودگزارش دهی یهاپرسشنامه از صرف استفاده

ها و عدم همکاری برخی از دانشجویان داده مقطعی جمع آوری و بررسی

 در پاسخگویی به سئواالت پرسشنامه بود.

 نتیجه گیری

تفکر سطح باال و ارتقاء سطح خودکارآمدی  یهاپرورش مهارت

مهم آموزش عالی، بکارگیری  یهاان یکی از رسالتدانشجویان به عنو

. با توجه به نتایج مطالعه حاضر، سازدیرویکردهای مناسب را ضروری م

تفکر و خودکارآمدی دانشجویان رابطه مثبت و معنادار  یهابین مهارت

http://ijee.ias.ac.ir/?_action=article&au=17516&_au=Alireza++Heydarzadegan
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تفکر  یهاخودکارامدی دانشجویان به مهارت یاوجود دارد و تا اندازه

زایی نقش بس توانندیها و مراکز آموزشی مآنان وابسته است. لذا دانشگاه

تفکر و خودکارآمدی دانشجویان داشته باشند. از  یهادر افزایش مهارت

آموزشی مناسب  یهاوهیکه از ش رودیمدرسین وبرنامه ریزان انتظار م

بت ها از جمله خوش بینی، کالن نگری، مثجهت ارتقاء این مهارت

نوین آموزشی برای بهبود  یهااندیشی، هدفمندی و سایر روش

 خودکارآمدی دانشجویان استفاده نمایند.

 سپاسگزاری

کاشان  گرامی دانشگاه دانشجویان و محترم مسئولین کلیه از نویسنده

 همکاری این مطالعه در ممکن طریق هر به کاشان که پزشکی و علوم

 .دینمایم تشکر اند،نموده

 یه اخالقیتأیید

به افراد شرکت کننده در پژوهش در مورد محرمانه بودن نتایج 

 ها اطمینان داده شده است.پرسشنامه

 منابع مالی

منابع مالی این مقاله بر عهده هیچ سازمانی و نهادی نبوده است. نیتأم
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