
62-73، ص 6131 ردیبهشتا،  1، جلد 32روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره   

 
ISSN: 1394-0041 

   http://www.jopbs.jseas.ir 

 

26 
 

 رابطه ساده و چندگانه تفکر انتقادی و باورهای انگیزشی با انگیزه 

 پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم

 

 

 1قاسم زادهزهرا 

 

 کارشناسی ارشد روانشناسی، گرایش تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه، ساوه، ایران

 

 

و باورهای انگیزشی هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ساده و چندگانه تفکر انتقادی  :هدف :چکیده

گی این مطالعه همبست :روشفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم بود. با انگیزه پیشر

گیری خوشه ای، به این صورت که ابتدا چند مدرسه و بعد چند کالس مشخص شدند و بصورت نمونه

توزیع شدند.  1935نفر دانش آموز دختر در سال  052پرسشنامه های پژوهش بر روی بر روی 

 های تفکر انتقادی، باورهای انگیزشی و انگیزه ی پیشرفت تحصیلی پاسخ دادند.دانشجویان به پرسشنامه

در صد از واریانس انگیزه ی پیشرفت  11نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که حدود  :ها یافته

درصد از واریانس متغیر وابسته را تفکر  19تحصیلی توسط باورهای انگیزشی تبیین شده است و حدود 

ی ارسد تفکر انتقادی و باورهنظر میبهنتیجه گیری:  (.β= 963/2کند )انتقادی به تنهایی تبیین می

انگیزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیر گذار می باشند و تدارک برنامه هایی برای رشد این 

 قبیل تفکر های انتقادی و باورهای انگیزشی در دانش آموزان اساسی می باشد. 

  .تفکر انتقادی، باورهای انگیزشی و انگیزه ی پیشرفت تحصیلی: کلمات کلیدی
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 مقدمه 

. بررسی مسائل (0212، 1)تودوروویک و میتروویکروند های فکری و معنوی آن کشور به شمار میآموزان هر کشوری از سرمایهدانش

ریزان آموزش ترین اهداف برنامهها از مهمخاص دانش آموزان از جمله تحصیل موفق و تأمین سالمت جسمی و روانی، اجتماعی آن

. در همه کشورهای دنیا از جمله کشور ما، مسائل آموزشی و (0215، 0ی، بانیان، آنگر و ولنت)فورستر، گریگسباباشد ها میدولت

ر ها را به خطرسد که عوامل متعددی سالمت آنگیرد و به نظر میشناختی بین دانش آموزان دامنه وسیعی به خود میمشکالت روان

ی و شوند )اخوان تفتبرخی دیگر باعث تضعیف عملکرد فراگیران میاندازد. برخی از این عوامل موجب بهبود عملکرد تحصیلی و می

 (.1935ولی زاده، 

در حقیقت هنگامی که دانش آموزان نمی توانند به طور موفقیت آمیز بر بحران ها و چالش های تحولی غلبه کنند، پریشان های  

هنجار زندگی روزمره و جنبه های عاطفی، اجتماعی و  روان شناختی را تجربه خواهند کرد و اختالل قابل مالحظه ای در جریان به

(. یکی از موضوع 0220، 9شناختی بروز خواهد کرد که به دنبال آن شخصیت آن ها دچار اغتشاش خواهد شد )گاربر، کیلی و مارتین

 باشد. های مورد بررسی در در ارتباط با دانش آموزان مرتبط با عملکرد تحصیلی آنان انگیزه پیشرفت تحصیلی می

عنوان یکی از انگیزه های مهم اجتماعی و یکی از ویژگـی هـای شخـصیتی هـر فرد است که بین افراد  ی پیشرفت به انگیزه

انگیزه پیشرفت گرایشی است برای ارزیابی همه جانبه  .بینـی نمـود توان رفتارهـای خاصـی را پـیش متفاوت است و براساس آن می

لی تـرین معیارهـا، تالش برای موفقیت در عملکرد و برخورداری از لذتی که با موفقیت در عملکرد همراه عملکرد خود با توجه به عا

ی پیشرفت را به صورت یک میل یـا عالقـه کلـی بـه موفقیت  انگیزه(. 1931صبحی قراملکی، به نقل از 1330) 1است. گیج و برالینر

شرفت؛ میل به انجـام دادن خـوب کارهـا در مقایسه با یک معیار برتراست. این نیاز، کلی یا موفقیت خاص تعریف کرده اند. نیاز به پی

کند. آن چه در تمام موقعیت های پیشرفت مشترک  افراد را برای جستجو کردن موفقیت در رقابت بـا معیـار برتری با انگیزه می

شایستگی فردی اوست. معیارهای برتری به این علت نیاز داند عملکرد آتی او ارزشیابی معناداری از است، این است که شـخص می

به نقل از  5،0225کنند )ریوبسیار معناداری برای ارزیابی میزان شایـستگی فـرد تـأمین می انگیزند که عرصهمی پیشرفت را بر

شود. بوط است اطالق میرفت در مدرسه مرهایی که با یادگیری و پیشه انگیزش پیشرفت تحصیلی به رفتارساز (.1936محمدی، سید

ترین لیخود با توجه به عا نیروی درونی است که یادگیرنده را به ارزیابی همه جانبه عملکرد کلی انگیزش پیشرفت تحصیلی،طوربه

ر ثر گذاشتن بدهد و با افقیت در عملکرد همراه است سوق میتالش برای موفقیت در عملکرد و برخورداری از لذتی که با مو ها،معیار

-دانشدر باب (. 1930)دست آموز،  های تحصیلی اشاره داردبه تمایل فرد برای رسیدن به هدف های تحصیلیانواع مختلف فعالیت

. با این انگیزه، افراد تحرک الزم (1932)قدیری، اسدزاده و درتاج،  پیشرفت تحصیلی از اهمیت خاصی برخوردار است آموزان، انگیزه

ی معینی از شایستگی در کار خود  ندن موفقیـت آمیـز یـک تکلیف، رسیدن به هدف یا دستیابی به درجهرا برای به پایـان رسـا

                                                           
1-Todorović & Mitrović 
2- Forster, Grigsby, Bunyan, Unger & Valente 
3- Garber, Keily & Martin 
4- Gij & Berliner 
5- Rio 
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 ،و فیروزنیا ی، قاسمیکنند تا سرانجام بتوانند موفقیت الزم را در امر یادگیری و پیشرفت تحصیلی کسـب کننـد )یوسـف دنبال می

1933.) 

اندیشند که پیشرفت ها و راهبردهای یادگیری میخانوادگی، انگیزشی، روشای فردی، در این حیطه پژوهشگران به متغیره

رفت ثر بر پیشؤمطالعه عوامل م ، در حقیقت،های تحصیلی از دبستان تا دبیرستان افزون کنددر تمام دوره تحصیلی دانش آموزان را

هم عوامل درون فردی بر آن ه هم عوامل محیطی و ای دارد کاست زیرا این مفهوم ابعاد گستردهپیچیده  یا عملکرد تحصیلی نسبتاً

 (.1931)حسین مردی و حسین مردی،  گذارنداثر می

از جمله متغیرهایی که همواره در ارتباط با متغیر انگیزه ی پیشرفت تحصیلی مطرح گردیده است، متغیر شناخت و تفکر است 

های تربیتی، فالسفه و روانشناسان بوده و همه اعات مورد بحث نظام(. پرورش اخالق و تفکر همیشه از موض0216، 1)کارتر و پالرموس

گیری (. تفکر انتقادی توانایی بهره1932ها داعیه رشد انسان در حیطه های شناختی، عاطفی، رفتاری، اجتماعی را دارند )غریبی، آن

(. تفکر انتقادی مهارتی 0216، 0گا و یانکوینگ، جین)باشد یابی به نتایج منطقی میاز قدرت تفکر و اندیشه خویش جهت دست

محور  لهگوهای مسئوهای مختلف نظیر مشارکت در یادگیری، گفت گیری از شیوهاست که از طریق  تمرین و تکرار و با بهرهاکتسابی

ر همواره تیادگیری عمیقکند و تقویت آن جهت داشتن سیستم آموزشی موفق و پرسیدن بهبود پیدا میهای علمی و سوال و رد گیری

( تفکر انتقادی را یکی از ابزارهای مهم و 0223) 1(. اِمیر0212، 9مورد تاکید بوده است )کوینگ، جینگ، یازهووان، تینگ و جونپینگ

باشد می انیهای روکند. تفکر انتقادی مهارتی ارزشمند و موثر برای مقابله با مسائل و بیماریداند و بیان میاساسی در حلِ مساله می

، 5کند )هونگ، وانگ، یائو، شان، وانگ، زِهو، لو، سون و زائوو تاحد زیادی اجتناب و حتی مقابله با مشکالت اجتماعی را تسهیل می

0215  .) 

دارد، اهمیت زیادی دارد و نیاز است که فرد را برای رسیدن به هدفی خاص از درون به فعالیت وا از سوی دیگر هر گونه عاملی 

مورد بررسی قرار گیرد، در حقیقت فرایندهای درونی که رفتار را تحریک کرده و آن را به سوی راه هایی که به عنوان یک مجموعه از 

(. انگیزش، یکی از مفاهیم کلیدی روانشناسی است، این 0211،  6کند )کاسورکار، کروسیت و کن کیتآن سود می برد هدایت می

(، فرایند انگیزش به نیروهای پیچیده، 0210، 2ای انجام تکالیف درسی را بازگو می کند )تباچنیک و فیدلمفهوم، تفاوت میزان تالش بر

گردد که فعالیت فرد را برای تحقق هدفهای وی آغاز کرده و به آن سائقها، نیازها، شرایط تنش زا یا ساز و کارهای دیگری اطالق می

 (.1930، ژاد سبحانینصراصفهانی، عارف نتداوم می بخشد )سپهوند، 

(. انگیزش به معنای در نظر گرفتن هدفها یا معیارهایی 0211به معنای پویایی و حرکت است )کاسورکار، و همکاران،  انگیزش 

(. انگیزش متأثر از عوامل درونی و بیرونی است )نقل از 0223، 3برای خود و استفاده از آنها برای ارتقای عملکرد فرد است )کیم

                                                           
1- Carter, J. A., & Palermos 
2- Qing, Z. H., Jinga, G., & Yan, W 
3-  Qing, Z. H., Jing, G., Yazhuan, L., Ting, W., & Junping, M 
4- Emir, S 
5- Huang, L., Wang, Z., Yao, Y., Shan, Ch., Wang, H., Zhu, M., Lu, Y., Sun, P., & Zhao, X 
6- Kusurkar, Croiset & Ten Cate 
7- Tbachnik & Fidell 
8- Kim 
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(، و فردی که 1932طور طبیعی در فرایند یادگیری درگیر می کند )بحرانی، (. انگیزش درونی فرد را به0211، و همکاران کاسورکار

های مختلف  (. پژوهشگران انگیزه را به صورت0210، 1کند، که پاداشی کسب کند )کرارای برانگیخته شده برای این کار میبیرون

 0تقسیم نموده اند: انگیزش اولیه در مقابل انگیزش ثانویه، انگیزش درونی در مقابل انگیزش بیرونی، انگیزش اجتماعی، انگیزش پیشرفت

یادگیری مورد مطالعه قرار گرفته  (. از میان فاکتورهای متعددی که توسط کارشناسان و پژوهشگران امر0211)کاسورکار و همکاران، 

لی و لذا بررسی آن در ارتباط با انگیزه پیشرفت تحصیبه عنوان متغیری مرتبط با یادگیری در نظر گرفته می شود باورهای انگیزشی 

 (.0211، 9)الیسا، مستف، روسلند و نوا رداهمیت شایان توجهی دا

، لذا شودمیپژوهشی در این زمینه احساس  خألاست و  نشدهانجاممذکور  ایمتغیرهبا توجه به اینکه پژوهشی در راستای ارتباط 

رابطه ساده و چندگانه تفکر انتقادی و باورهای انگیرشی با انگیزه ی پیشرفت تحصیلی تا به بررسی  کندمیمحقق در این زمینه تالش 

انتقادی و باورهای انگیزشی توانایی پیش بینی انگیزه تفکر ال است که آیا و در پی پاسخ به این سؤبپردازد. دانش آموزان دختر 

  ؟پیشرفت تحصیلی را دارند یا خیر

 روش پژوهش

این پژوهش که به دنبال  بررسی رابطه ساده و چندگانه تفکر انتقادی و باورهای انگیزشی با انگیزه ی پیشرفت  با توجه به هدف

هدف، کاربردی بود زیرا پژوهشگر نتایج این پژوهش را به جامعه آماری تعمیم بود، این پژوهش از نظر تحصیلی در دانش آموزان دختر 

ها دهد و قصد دارد تا با ارایه پیشنهادها از نتایج پژوهش در جامعه آماری بهره گیرد. روش پژوهش بر اساس روش گردآوری دادهمی

 . عالوه بر آن روش این پژوهشدهدی م قراری بررس مورد راهای پژوهش ریمتغرابطه بین  پژوهشگرتوصیفی از نوع همبستگی بود؛ زیرا 

دانش ها از طریق پرسشنامه( و از نظر مقطع زمانی عرضی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه از نظر نوع داده کمی )گردآوری داده

د می باشد، لذا از بین افراد جامعه بودند. از آنجایی که مطالعه کل جامعه آماری مستلزم صرف هزینه و و قت زیا آموزان دختر تهران

نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند برای انتخاب افراد نمونه از روش نمونه  052با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه تعداد 

بعد از توزیع شدند و  دانش آموز دختر 052ها به صورت تصادفی در میان استفاده شد. بر این اساس پرسشنامه خوشه ایگیری 

 گردآوری داده ها مورد تحلیل قرار گرفته شدند.

 ابزار گردآوری داده ها

( پنتریچ و MSLQی راهبردهای انگیزشی برای یادگیری)از بخشی از پرسشنامه پرسشنامه باورهای انگیزشی: -1

گویه( و راهبردهای یادگیری  00انگیزشی)گویه است و در دو بخش باورهای  11( استفاده شد. این پرسشنامه دارای 1332)1گروتدی

سوالی باورهای انگیزشی استفاده شد. باورهای انگیزشی 00گویه( تنظیم شده است. که در پژوهش حاضر، از بخش  00خودتنظیمی)

ه از های این پرسشنامسوال( است. گویه1سوال( و اضطراب امتحان)3گذاری درونی)سوال(، ارزش3ی خودکارآمدی)دارای سه مولفه

                                                           
1- Carreira 

2- Achievement Motivation 
3- Elisa, Mustaf, Roslan & Noah 
4-Pinterich & Digrut 
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ی اضطراب امتحان که به های مربوط به مولفهها مثبت است، به جز سوالی سوالای است و جهت همهنوع طیف لیکرت پنج درجه

(، برای تعیین پایایی پرسشنامه راهبردهای انگیزشی 1332گروت)های پنتریچ و دیشود. در بررسیگذاری میصورت معکوس نمره

گذاری درونی و اضطراب امتحان گانه باورهای انگیزشی یعنی خودکارآمدی، ارزشاخ، برای عوامل سهدر یادگیری ضریب الفای کرونب

 است.    2.25و  2.32، 2.33به ترتیب 

های مداد کاغذی برای سنجش نیاز به  رایجترین پرسشنامه یکی از :1( هرمنسAMTفت )پرسشنامه انگیزش پیشر -2

آن را بر مبنای دانش نظری و تجربی موجود درباره نیاز به پیشرفت و  (1931میرزایی،  شاهبه نقل از ؛1322) پیشرفت است. هرمنس

ت پرسشنامه انگیزش پیشرفت ده ویژگی که افراد با بررسی بیشتر پژوهشهای مربوط به آن تهیه کرد. هرمنس برای نوشتن سؤااال

برگزیده  تکند، به عنوان مبنا و راهنما برای انتخاب سؤااال متمایز میانگیزه پیشرفت پایین  را از افراد با الدارای انگیزش پیشرفت با

سؤال برای پرسشنامه تهیه کرد و در نهایت بر اساس میزان ضریب همبستگی که بین هر سؤال و رفتار پیشرفت  93است. ابتدا وی 

این  تکه هرمنس سؤااال آنجا از .نموندسؤال چندگزینهای را به عنوان پرسشنامه نهایی انگیزش انتخاب  39گرا به دست آورد، 

پرسشنامه را بر اساس پژوهشهای قبلی درباره انگیزش پیشرفت نوشته است و در نهایت ضریب همبستگی هر سؤال را با رفتارهای 

دختر  122 نفری متشکل از  322باشد و این آزمون را روی نمونه  رو آزمون دارای روایی می این گرا محاسبه کرده است، از پیشرفت

پرسشنامه در دامنهای از  تشده به ترتیب سؤااال پرسشنامه گزارش تپسر اجرا کرده و ضریب همبستگی که برای سؤااال  122و 

آموزان دختر سال سوم دبیرستان انجام  نفری دانش 012در تحقیقی که با گروه  1930فرد در سال  آبگینی .باشد می 91/2تا  52/2

ی آزمون انگیزش پیشرفت تحصیلی هرمنس از دو روش آلفای کرانباخ و بازآزمایی استفاده کرد. ضریب پایایی داد، برای محاسبه پایا

آموزان داده شد  استفاده از روش باز آزمایی بعد از سه هفته پرسشنامه مجدداً به دانش به دست آمد. با 31/2محاسبه برای پرسشنامه 

 .به دست آمد 30/2ز در حد آمده با این روش نی دست و ضریب پایایی به

 هایمهارت آزمون از دانشجویان انتقادی تفکر گیریاندازه برای: (CCTST)پرسشنامه مهارت تفکر انتقادی کالیفرنیا  -3

 سط، تو (California critical thinking skills test) اختصار به یا (CCTST) آزمون ینت. ااس شده استفاده کالیفرنیا انتقادی تفکر

 هایمهارت خرده و انتقادی تفکر ارزیابی برای که است ب و الف فرم دو دارای فوق ابزار. است شده ساخته( 1332) ونشیفا و ونشیفا

 ونشیفا و ونشیفاشود. می استفاده است، سؤال 91 دارای که انتقادی تفکر ب فرم آزمون از پژوهش این در. رودمی کاربه مختلف

 کرده بررسی را آزمون پایایی و روایی( 1923)خلیلی .نمودند گزارش 63/2-22/2 ریچاردسون کودر روشبا  را آزمون پایایی (1332)

 اختالف تمییز به قادر مذکور آزمون چنینهم .آمد دست 60 ضریب 02 ریچاردسون کودر روش با آزمونپایایی که ترتیب . به ایناست

 (.1933)بدری گرگری،  است بوده فلسفه و پرستاری دانشجویان بین انتقادی تفکر هایمهارت سطح

 هاروش تجزیه و تحلیل داده

در بخش آمار توصیفی، برای توصیف و طبقه بندی داده ها از میانگین، انحراف استاندارد، کجی و کشیدگی و  در بخش آمار استنباطی، 

 استفاده گردید.  09spssجهت تحلیل داده ها از نرم افزار برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شد. 

                                                           
1- Hermens 
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 هاافتهی

ها برای پاسخگویی به سؤاالت و فرضیه های پژوهش از اهمیت خاصی برخوردار است، تجزیه و تحلیل اطالعات تجزیه و تحلیل داده

فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار شود. داده های خام با استفاده از های پژوهش محسوب میترین بخشترین و مهماز اصلی

گیرند. در این بخش ابتدا آمار توصیفی شاخص هایی گیرند و پس از پردازش به شکل اطالعات در اختیار استفاده کنندگان قرار میمی

ه قرار رد استفادهای همبستگی و رگرسون چندگانه مونظیر فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد نمرات و در بخش استنباطی آزمون

 گرفته است. نتایج بدست آمده در ادامه ارائه شده است.

 ارائه شده است.  1در جدول تفکر انتقادی و باورهای انگیزشی و انگیزه ی پیشرفت تحصیلی اطالعات توصیفی متغیر های پژوهش 

 

 

 متغیرهای پژوهش نمرات. توصیف آماری 1جدول

 میانگین تعداد متغیرهای پژوهش
انحراف 

 استاندارد
 کشیدگی چولگی بیشینه کمینه

22/0 052 تحلیل  22/3  39/1  99/1  92/2  93/2  

55/1 052 ارزیابی  22/11  06/1  31/1  13/2  32/2  

2/5 052 استنتاج  22/12  02/9  30/1  31/2  26/2  

2/9 052 استدالل قیاسی  22/11  23/5  23/0  31/2  29/0  

2/5 052 استدالل استقرایی  22/11  13/1  29/0  91/2  61/2  

59/6 052 نمره کل تفکر انتقادی  22/03  93/12  22/9  31/2  19/1  

 26/2 12/2 22/13 22/2 31/1 33/19 052 باورهای انگیزشی

 93/0 93/1 22/11 22/15 20/1 16/91 052 انگیزه ی پیشرفت تحصیلی هرمنس

و قدر مطلق  9قدر مطلق ضریب چولگی کوچکتر از نشان داده شده است همه متغیرهای پژوهش دارای  1چنانچه در جدول 

 هستند، بنابراین تخطی از بهنجار بودن داده ها قابل مشاهده نیست. 12ضریب کشیدگی کمتر از 
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 مورد آزمون قرار گرفت: هادادهنرمال بودن  1از آزمون آماری کولموگروف اسمیرنوف 0در جدول 

 یانمونهآزمون کولموگروف اسمیرنوف تک  .2جدول

ل
لی

تح
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ا
ج  
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25/2 23/2 22/2 22/2  12/2 26/2 23/2 Z 

02/2 19/2 02/2 02/2  13/2 02/2 02/2 P 

 معناداریسطح  25/2 25/2 25/2  25/2 25/2 25/2 25/2

= 25/2ها بیشتر از مقدار خطا )داری برای تمامی مؤلفهاینکه سطح معنیو  آمدهدست بهو سطوح معناداری   0با توجه به نتایج جدول 

α1باشد پس فرض ( میH کند. ها( از توزیع نرمال پیروی مینامههای پرسشها )پاسخشود که توزیع دادهرد شده و نتیجه گرفته می

 های آماری پارامتریک در ادامه استفاده خواهد شد.بنابراین از آزمون

بررسی رابطه ساده و چندگانه تفکر انتقادی و باورهای انگیزشی با انگیزه ی پیشرفت تحصیلی : پژوهشفرضیه 

 دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم
 

باورهای انگیزشی با انگیزه ی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ساده و چندگانه بین تفکر انتقادی و رابطه  بررسی منظور به

 .اشدب می الزامی مفروضه چند بررسی آزمون این انجام از پیش. شد استفاده گام به گام شیوه به چندگانه رگرسیون آزمون از دختر

 .است شده ارائه ادامه در آن مفروضات همراه به چندگانه رگرسیون آزمون به مربوط نتایج

 تفکر انتقادی و باورهای انگیزشی با انگیزه ی پیشرفت تحصیلی دانش آموزانمؤلفه های نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین . 3جدول 

 متغیرها
 سطع معنی داری ضریب همبستگی تعداد

 211/2 11/2 052 تحلیل

 221/2 50/2 052 ارزیابی

 21/2 15/2 052 استنتاج

 21/2 12/2 052 استدالل قیاسی

 219/2 02/2 052 استدالل استقرایی

 21/2 93/2 052 نمره کل تفکر انتقادی

 21/2 11/2 052 باورهای انگیزشی

 221/2 90/2 052 انگیزه ی پیشرفت تحصیلی 

                                                           
1- Kolmogorov- Smirnovf 
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تفکر انتقادی و باورهای انگیزشی با انگیزه ی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  دختر تایج همبستگی پیرسون میان ن  9در جدول 

 ببودن ضرای مثبتبا توجه به  آورده شده است. همانطور که مشاهده می شود تمامی این ضرایب همبستگی معنی دار می باشد. 

مستقیم و  ابطهرتفکر انتقادی و نمره کل باورهای انگیزشی با انگیزه ی پیشرفت تحصیلی بدست آمده می توان گفت بین مؤلفه های 

 .دارد وجود معنی داری

 آماره های مربوط به برازش مدل خالصه . 4جدول

 واتسون-آماره دوربین خطای استاندارد برآورد  مجذور R R مدل

9 515/2 065/2 39/3 216/1 

 

خالصه آماره های مربوط به برازش مدل نشان داده شده است. با توجه به نتایج جدول، ضریب همبستگی چندگانه بین  1جدول در

می باشد  065/2( برابر با Rمی باشد. همچنین مقدار ضریب تعیین )مجذور 515/2مجموع متغیرهای مستقل و متغیروابسته برابر با 

انگیزه ی پیشرفت تحصیلی توسط تفکر انتقادی و مؤلفه های آن و باورهای یرات متغیر که نشان دهنده میزان تبیین واریانس و تغی

-دوربین ارهآم مقدار جدول نتایج براساس. شد استفاده واتسون-دوربین آماره از ها مانده باقی استقالل بررسی می باشد. برایانگیزشی 

 باقی استقالل فرض پیش گفت توان می دارد قرار 5/0 تا 5/1 فاصله در آن مقدار اینکه به توجه با که است 216/1 با برابر واتسون

 .است شده رعایت ها مانده

 واریانس تحلیل نتایج آزمون . 5جدول

 سطح معنی داری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات مدل      

33/0313 رگرسیون 9  9 60/313  61/3  21/2 

63/2333 باقیمانده  012 21/33    

52/12659 کل  002    

نتایج آزمون تحلیل واریانس به منظور بررسی مدل رگرسیونی ارائه شده آورده شده است. بر اساس نتایج مندرج در  5در جدول 

الگوهای معنی دار است، که نشان می دهد  21/2می باشد که در سطح آلفای کوچکتر از  612/3بدست آمده برابر با  Fجدول، مقدار 

را به خوبی تبیین نمایند و نشان  کارکرد خانوادهقادرند تغییرات مربوط به متغیر  ارتباطی زوجین و حمایت اجتماعی ادراک شده 

بودن مدل رگرسیونی ارائه شده است، برای بررسی دقیق تر و پیش بینی کارکرد خانواده توسط مؤلفه های هر یک از دهنده مناسب 

 نتایج آن در جدول زیر ارائه شده است:متغیرهای پیش بین 

 

 

 



62-73، ص 6131 ردیبهشتا،  1، جلد 32روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره   

 
ISSN: 1394-0041 

   http://www.jopbs.jseas.ir 

 

34 
 

 مؤلفه های متغیرهای پیش بین انگیزه ی پیشرفت تحصیلی توسطمتغیر تحلیل رگرسیون گام به گام برای پیش بینی  . 6جدول 

 مدل     

 ضرایب استاندارد نشده

ضرایب استاندارد 

 شده

T سطح معنی داری 

 شاخص های هم خطی

B خطای استاندارد Beta Tolerance VIF 

23/120 ثابت 9  11/10   10/3  221/2    

22/2 تحلیل    03/2  02/2  63/0  223/2  33/2  19/1  

65/2 استنتاج   06/2  05/2  12/0  21/2  36/2  15/1  

19/2 استدالل استقرایی   11/2  06/2  12/9  21/2  36/2  15/1  

تفکر های  مؤلفهاز طریق  انگیزه ی پیشرفت تحصیلینتایج مربوط به تحلیل رگرسیون گام به گام برای پیش بینی  6در جدول 

نی می را پیش بی انگیزه ی پیشرفت تحصیلی، به شکل معنی داری مؤلفه هاآورده شده است. بر اساس مندرجات جدول، این  انتقادی

 است، کمتر 12 برش مقدار از که( VIF)عاملی تراکم آماره و است بیشتر 1/2 برش قدارم از تحمل که مقدارآماره به توجه نمایند. با

( Betaدر مدل نهایی، مقدار ضریب رگرسیونی استاندارد شده ) .است نگرفته صورت تخطی خطی، هم مفروضه از که شود می نتیجه

می باشد. با توجه به مقدار آماره های  06/2برابر با  استقرایی استداللو برای  05/2برابر با  استنتاج، 02/2برابر با  تحلیلبرای متغیر 

t  ه مؤلفیید قرار گرفته و نتیجه می گیریم که این دار می باشد، فرضیه پژوهش مورد تأمعنی  25/2بدست آمده که در سطح آلفای

 را پیش بینی نمایند.  انگیزه ی پیشرفت تحصیلیمی توانند به شکل معنی داری  از مؤلفه های تفکر انتقادی ها

 گیرینتیجهبحث و  

انچه نتایج بود. و چنهدف این پژوهش بررسی رابطه ساده و چندگانه تفکر انتقادی و باورهای انگیزشی با انگیزه ی یشرفت تحصیلی 

ژوهش حاضر با پنتایج ، قابل پیش بینی می باشد انگیزه ی پشیرفت تحصیلی بر اساس تفکر انتقادی و باورهای انگیزشینشان داد 

در همسو می باشد. ( 1930( و میرزایی)1930(؛ امیری )0219(؛ آراموا و همکاران )0223(؛ گرین )0222) 1تحقیقات گرین  یافته

هنگامی که دانش آموزان نمی توانند به طور موفقیت آمیز بر بحران ها و چالش های تحولی غلبه کنند، پریشان های روان حقیقت، 

ه خواهند کرد و اختالل قابل مالحظه ای در جریان به هنجار زندگی روزمره و جنبه های عاطفی، اجتماعی و شناختی شناختی را تجرب

(. از سوی دیگر تفکر انتقادی 0220بروز خواهد کرد که به دنبال آن شخصیت آن ها دچار اغتشاش خواهد شد )گاربر، کیلی و مارتین، 

مسائل دانش آموزان در تحصیل تأثیر گذار می باشد و این امر با یافته های گلدوست و و باورهای انگیزشی بر کاهش مشکالت و 

(، 0223) 1(، رامداس و زیمرمن0212(، راکس و دیون )0210) 9(، سانگ و راین0219) 0(، الکسی و پاراسکیوا1933کیا )معینی

از جمله محدودیت های پژوهش  همسو می باشد. (0212( همسو می باشد. نتایج پژوهش راکس و دیون )0222) 5اندریو و دیوید

پژوهشگر قادر به کنترل  تربیتی والدین و عوامل وراثتی کهعدم وجود کنترل برای متغیرهای مداخله گر از جمله شیوه های حاضر 

با مشکالتی  نبودن پژوهش مشابه با پژوهش حاضر در نتیجه پژوهشگر را در جمع آوری اطالعات و نتیجه گیری آنها نبوده است.

                                                           
1- Geerin 
2 - Alexiou & Paraskeva 
3 - Sunge & Rin 
4 - Ramdass & Zimmerman 
5 -  Andrew & David 
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 دانشدر نتیجه تعمیم نتایج به سایر  ،دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوممحدود بودن جامعه آماری پژوهش حاضر به  مواجه کرد.

م به رگزار شود و آگاهی های الزتفکر انتقادی بکارگاه هایی در باب بررسی  شود می پیشنهادلذا  باید با احتیاط صورت پذیرد. آموزان

 داده شود.  موزاندانش آ

 

 تقدیر و تشکر

در این زمینه ما را همیاری انش آموزان، مدیران و معلمان مدارسی که برای گردآوری داده ها به آنجا رجوع شده بود  و از کلیه د

 کردند نهایت تقدیر و تشکر را داریم. 
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(. تاثیر القا تجارب هیجانی در قضاوت های اخالقی شخصی و غیر شخصی با توجه به سیستم فعال ساز رفتاری 1930امیری، س.)

(BAS)  و سیستم بازداری رفتاری(BIS).  پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم

 تهران.

تواناییهای شناختی و ویژگیهای شخصیتی با عنوان پیش بینی کننده تفکر انتقادی. مجله اندیشه های نوین (. 1933بدری گرگری، ر.)

 .1،شماره 2تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا. دوره 

انگیزش پیشرفت در  بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس هوش هیجانی و (. پیش1931حسین مردی، علی اصغر؛ حسین مردی، زهرا )

 . 15-00، ص9، شماره 19. مجله علمی پژوهان، دوره 1930بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن در سال 

 .رابطه خود مختاری و عزت نفس با انگیزه تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان گناباد(. 1930دست آموز، منیر .)

 نشده.  دانشگاه گناباد. چاپ 

 نشر ویرایش :ویراست چهارم. تهران(. 1936ی یحیی سید محمدی، ) انگیزش و هیجان. ترجمه(. 0225ریو، مارشال )

(. تاثیر رهبری معنوی بر انگیزش درونی کارکنان. 1930سپهوند، رضا؛ نصراصفهانی، علی؛ عارف نژاد، محسن و سبحانی، محمد. )

 .122-102 ، صص19چشم انداز مدیریت دولتی، شماره 

مقایسـه اثربخشـی آموزش به روش هوشهای چندگانه و روش متداول بر انگیزش پیشرفت و عملکرد   (. 1931) میرزائی، مهدیه شـاه 

 .مه طباطباییالتحصیلی دانشآموزان دختر پایه پنجم ابتدایی در درس علوم. پایاننامه کارشناسی ارشد. دانشگاه ع

ی انگیزه ی پیشرفت تحصیلی بر اساس هوش هیجانی دانش آموزان. مجله روانشناسی (. پیش بین1931صبحی قراملکی، ناصر )

 .13-9/60، شماره ی 1مدرسه، دوره ی 

(. اثر بخشی آموزش راهبردی تفکر بر تفکر انتقادی، تحول اخالقی و پرسشگری دانش آموزان  پایه پنجم دبستان. 1932غریبی، ح. )

 یتی و روانشناسی دانشگاه عالمه طباطبائیپایان نامه دکتری، دانشکده علوم ترب

(. بررسی رابطه ادراک از محیط کالس درس و جهت گیری هدف با پیشرفت 1932قدیری، پروین؛ اسـد زاده، حسن؛ درتاج، فریبرز ) 

 تحصیلی ریاضی در دانش آموزان دختر پایه ی سوم متوسطه، فصلنامه روانشناسی تربیتی، شماره نوزدهم، سال ششم.

ی راهبردهای یادگیری خودتنظیم و راهبردهای انگیزش برای یادگیری با عملکرد (. رابطه1933کیا، مهدی.)گلدوست، اصغر و معینی

 .122-35، صص09، شماره1ریزی درسی، دورهتحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل، فصلنامه پژوهش در برنامه



62-73، ص 6131 ردیبهشتا،  1، جلد 32روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره   

 
ISSN: 1394-0041 

   http://www.jopbs.jseas.ir 

 

36 
 

. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی و وجدان با قضاوت اخالقی طه عواطف(. بررسی راب1930) .ط ،میرزائی

 دانشگاه تربیت معلم.

(. رابطه پیشرفت با هیجان خواهی. مجله ایرانی آموزش در پزشکی، دوره 1933یوسـفی، علیرضا؛ قاسمی، غالمرضا؛ فیروزنیا، سمانه ) 

 .  23-35، صص 1، شماره 3

 

 منابع التین

 
 Carter, J. A., & Palermos, S. O. (2016). The Ethics of Extended Cognition: Is Having your Computer Compromised 

a Personal Assault?. 

Alexiou, A & Paraskeva, F.(2013). Exploiting motivation and self-efficacy through the implementation of a self-

regulated oriented, Portfolio, June 12th-14th, New York, NY, USA. 

Andrew, P & David, C.(2007). Procrastination: associations with achievement goal orientation and learning strategies, 

Personality and Individual Differences, 43: 167-178. 

Carreira, JM.(2012). Motivational orientations and psychological needs in EFL learning among and stat elementary 

school students in Japan. System: An International Journal of Educational Technology and Applied Lingulstics; 

40(2): 191-202. 

Elisa H, Mustaf SMS, Roslan S, Noah SM(2011). Motivational Predictors of Academic Performance in End Year 

Examination. Procedia - Social and Behavioral Sciences. ;29(0):1179-88.  

Emir, S. (2009).  Education faculty students’ critical thinking disposition according to academic achievement. Procedia 

- Social and Behavioral Sciences, 1(1):2466-2469. 

Facione, N. & Facione, P. (1997) Critical Thinking Assessment in Nursing Education Programs: An Aggregate Data 

Analysis. Millbrae, CA: California Academic Press. 

Forster, M., Grigsby, T. J., Bunyan, A., Unger, J. B., & Valente, T. W. (2015). The protective role of school friendship 

ties for substance use and aggressive behaviors among middle school students. Journal of school health, 85(2), 82-

89. 

Garber J, Keily MK, Martin NC. (2002). Development of adolescence depressive symptoms: predictors of change. 

Journal of Counseling and Clinical Psychology.  70:79-95. 

Greene, J. D. (2007). Why are VMPC patients more utilitarian? A dual-process theory of moral judgment explains. 

TRENDS in Cognitive Sciences, 11, 322-23 

Greene, J. D. (2009). Dual Process morality and the personal/ impersonal distinction: A reply to McGuire, Langdon, 

Coltheart, and Mackenzie. Journal of Experimental Social Psychology, 45, 581–584 

Huang, L., Wang, Z., Yao, Y., Shan, Ch., Wang, H., Zhu, M., Lu, Y., Sun, P., & Zhao, X. (2015). Exploring the 

association between parental rearing styles and medical students’ critical thinking disposition in China. BMC 

Medical Education, 15 (88): 2-8. 

Kim. Y. H.(2008). Correlation of mental health problem with psychological constructs in adolescents Inter national. 

Journal of nursing studies. 40. 115-124 

Kusurkar R, Croiset G, Ten Cate OTJ(2011). Twelve tips to stimulate intrinsic motivation in students through 

autonomy-supportive classroom teaching derived from Self-Determination Theory. Med Teach. ; 33(12): 978-82.  

Pintrich, PR & DeGroot, EV.(1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic 

performance, JEP, 82(1): 33-40. 

Qing, Z. H., Jing, G., Yazhuan, L., Ting, W., & Junping, M. (2016). Promoting preservice teachers’ critical thinking 

Disposition by inquiry-based chemical experiment. Social and Behavioral Sciences 9 (?) 1429–1436. 

Qing, Z. H., Jinga, G., & Yan, W. (2010). Promoting preserves teachers’ critical thinking skills by inquiry-based 

chemical experiment. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2):4597-4603. 

Rakes, J.C & Dunn, K.E.(2010). The impact of online graduate students’ motivation and self-regulation on academic 

procrastination, Journal of interactive online learning, 9(1): 78-93. 

Ramdass, d., & Zimmerman, B.L.(2008). Effects of self-correction strategy training on middle school student's self-

efficacy, self-evaluation and mathematics division learning, Journal of Advanced Academics, 20, 18-41. 



62-73، ص 6131 ردیبهشتا،  1، جلد 32روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره   

 
ISSN: 1394-0041 

   http://www.jopbs.jseas.ir 

 

37 
 

Seung, W.P & Rayne, A.S.(2012). Academic procrastinators and their self-regulation, Scientific research. Psychology, 

3(1): 12-23 

Tabachnick BG, Fidell LS(2012). Using Multivariate Statistics. 6 th ed. New Jersey: Pearson Education. 

Todorović, D., & Mitrović, M. (2017). VARIOUS MODALITIES OF AGGRESSIVE BEHAVIOUR AND 

EMOTIONAL COMPETENCE AMONG STUDENTS OF SPORT AND PHYSICAL EDUCATION AND 

STUDENTSOF OTHER FACULTIES–A PILOT STUDY. Facta Universitatis, Series: Physical Education and 

Sport, 389-398. 

 


