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چکیده

ــوزش  ــای آم ــی در نظام ه ــای علم ــت فعالیت ه ــاخص های موفقی ــه ش ــجویان از جمل ــی دانش ــرد تحصیل عملک
ــه عملکــرد  ــا هــدف دســت یابی ب ــل توجهــی از کوشــش های نظــام آموزشــی ب ــد. بخــش قاب ــی به شــمار می آی عال
تحصیلــی بــاال صــورت می گیــرد. در ایــن راســتا، هــدف ایــن پژوهــش، تحلیــل تأثیــر ســواد اطالعاتــی، خودراهبــری 
ــی  ــر عملکــرد تحصیلــی دانشــجویان نظــام آمــوزش عال در یادگیــری، تفکــر انتقــادی و خودکارآمــدی تحصیلــی ب
کشــاورزی بــود. ایــن پژوهــش از نــوع پژوهش هــای کاربــردی اســت.  جامعــه ی آمــاری مــورد بررســی را دانشــجویان 
ــد  ــکیل دادن ــور تش ــر کش ــی سراس ــگاه های دولت ــاورزی دانش ــکده های کش ــِی دانش ــف تحصیل ــای مختل مقطع ه
)N=236973(. حجــم نمونــه بــر مبنــای جــدول کریجســی و مــورگان، 386 تــن بــرآورد شــد. بــرای نمونه گیــری 
ــنامه  ای  ــری پرسش ــزار انداره گی ــد. اب ــتفاده ش ــب اس ــاب متناس ــا انتس ــه ای ب ــی طبق ــری تصادف از روش نمونه گی
ــاورزی  ــوزش کش ــج و آم ــروه متخصصــان تروی ــنجی از گ ــتفاده از نظرس ــا اس ــی آن ب ــه روای ــود ک ــاخت ب محقق س
ــب تتــای ترتیبــی محاســبه  ــا اســتفاده از ضری ــی پرسشــنامه ب ــوم تربیتــی دانشــگاه شــیراز تأییــد شــد. پایای و عل
ــل  ــای تحلی ــان داد. یافته ه ــول نش ــل قب ــش قاب ــام پژوه ــرای انج ــنامه را ب ــاد پرسش ــد )θ=0/71-0/78( و اعتم ش
مســیر پژوهــش نشــان داد کــه چهــار متغیــر خودراهبــری در یادگیــری، ســواد اطالعاتــی، خودکارآمــدی تحصیلــی و 
مهــارت تفکــر انتقــادی تأثیــر مثبــت و معنــا داری بــر عملکــرد تحصیلــی دانشــجویان کشــاورزی داشــتند. همچنیــن، 
یافته هــای تحلیــل مســیر نشــان دادنــد کــه متغیرهــای مســتقل پژوهــش توانســتند 35/8 درصــد از تغییرهــای واریانس 
متغیــر عملکــرد تحصیلــی را پیش بینــی کننــد. در نهایــت پیشــنهاد شــد کــه دانشــگاه ها و دانشــکده های کشــاورزی، 

بــه منظــور افزایــش عملکــرد تحصیلــی دانشــجویان تغییرهایــی در فرآیندهــای آموزشــی خــود ایجــاد کننــد.
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مقدمه

ــر  ــم و مؤث ــای مه ــه عامل ه ــی، از جمل ــوزش عال آم
ــی و  ــی، فرهنگ ــعه اجتماع ــت های توس ــق سیاس در تحق
ــت  ــرا تربی ــد، زی ــه شــمار می آی ــر کشــور ب اقتصــادی ه
نیــروی انســانی متخصــص )به عنــوان رکــن اصلــی 
توســعه کشــورها(، تولیــد دانــش و دانش پژوهــی توســط 
دانشــگاه ها و مرکزهــای آمــوزش عالــی صــورت می گیــرد 
)محمــدی و همــکاران، 1395(. در رابطــه بــا دانشــجویان 
به عنــوان یکــی از مهم تریــن ارکان نظــام آمــوزش عالــی، 
زمینــه اصلــی و قابــل توجــه، تحصیل و عملکــرد تحصیلی 
آنــان می باشــد )موســوی نژاد و همــکاران، 1397(. در 
واقــع در نظــام آمــوزش عالــی، میــزان عملکــرد تحصیلــی 
دانشــجویان یکــی از شــاخص های موفقیــت فعالیت هــای 
علمــی اســت و بخــش قابــل توجهــی از کوشــش های نظام 
ــه عملکــرد تحصیلــی اســت  ــرای دســتیابی ب آموزشــی ب
)قمــری، 1392(. لــذا، روان شناســان و متخصصــان تعلیــم 
و تربیــت، درصــدد شناســایی متغیرهایــی هســتند کــه بــا 
کمــک آن هــا بتواننــد عملکــرد و پیشــرفت تحصیلــی را 
ارتقــاء بخشــند. عملکــرد هــر فــرد متأثــر از فرایندهــای 
ــن  ــراد در ای ــای اف ــی اســت و تفاوت ه شــناختی و عاطف
زمینــه؛ تابعــی از هــوش، باورهــا، داوری هــا، افــکار، 
ــای  ــا و آموزه ه ــا، ارزش ه ــی، نگرش ه ــای عاطف گرایش ه
پیشــین آنــان اســت )عاشــوری، 1393(. بــا مــرور نتایــج 
ــوان  ــی، می ت ــرد تحصیل ــا عملک ــط ب ــای مرتب پژوهش ه
متغیرهــای فراوانــی را یافــت کــه بــر عملکــرد تحصیلــی 
تأثیرگذارنــد. در بیــن ایــن متغیرهــا، خودکارآمــدی 
تحصیلــی )بنــدورا، 1997، بنــدورا، 2004،  موســوی نــژاد 
و همــکاران، 1397(، ســواد اطالعاتــی )حســینی طبقدهی 
ــری  ــاک، 2010(، یادگی ــی، 1397، کیلیک کاکم و صالح
ــارت  ــتیوارت، 2007( و مه ــر )اودال، 2013، اس خودراهب
ــکاران، 1395، ســتیاوان  ــادی )اســالمی و هم ــر انتق تفک
ــر  ــه متغیرهــای تأثیرگــذار ب و همــکاران، 2018( از جمل

عملکــرد تحصیلــی می باشــند کــه در ایــن پژوهــش، بــه 
آن هــا پرداختــه شــد. 

به طورکلــی، خودکارآمــدی مربــوط بــه باورهــای 
رویدادهــای  بــر  تأثیرگــذاری  توانایــی  بــه  افــراد 
مفهــوم  ایــن   .)1997 )بنــدورا،  اســت  زندگی شــان 
تصمیم گیری هــا،  در  کــه  اســت  نوعــی خودارزیابــی 
ــا و  ــا بازدارنده ه ــی ب ــتکار در رویای ــالش و پش ــزان ت می
ــی  ــذارد. یک ــر می گ ــار، تأثی ــر رفت ــرانجام در تســلط ب س
ــه  ــه ب ــن اســت ک ــدی ای ــم خودکارآم ــای مه از ویژگی ه
ــت،  ــوردار اس ــا برخ ــخص از آن ه ــه ش ــی ک مهارت های
ــد  ــاور دارن ــراد ب ــه اف ــه، آنچــه ک ــود، بلک ــوط نمی ش مرب
ــد را  ــام دهن ــان انج ــای خودش ــا مهارت ه ــد ب و می توانن
ــو و  ــکاران، 2019؛ هس ــال و هم ــد )ماف ــس می کن منعک
چیــو، 2004(. در واقــع، خودکارآمــدی عملکــرد افــراد را 
ــکی،  ــی و کارپینس ــد )الهدادب ــرار می ده ــر ق ــت تأثی تح
بــاور  بــه   .)2006 همــکاران،  و  کورباناغلــو  2020؛ 
بنــدورا )2004( و تالســما و همــکاران )2019( افــراد 
ــای  ــه هدف ه ــتیابی ب ــرای دس ــاال، ب ــدی ب ــا خودکارآم ب
خــود، انگیــزه زیــادی دارنــد و به جــای تمرکــز بــر 
ــای  ــر ویژگی ه ــود، ب ــف خ ــای ضع ــت ها و نقطه ه شکس
مثبــت و موفقیت هــا تمرکــز دارنــد. هنگامــی کــه افــراد 
ــاور باشــند کــه قابلیت هــا و توانایی هــای الزم  ــن ب ــر ای ب
ــرای انجــام آن  ــد، ب ــا فعالیتــی را دارن ــرای انجــام کار ی ب
ــه  ــت ب ــرده و در نهای ــت بیشــتری صــرف ک ــف، وق تکلی
یافته هــای بهتــری دســت پیــدا خواهنــد کــرد )ســماوی 
ــای  ــر مبن ــدی ب ــه خودکارآم ــکاران، 1395(. البت و هم
ــد  ــان می توان ــرد در طــول زم ــای ف ــا و فعالیت ه تجربه ه
تغییــر یابــد )بنــدورا، 2004(. کیــم و همــکاران )2009( 
ــامل  ــدی ش ــوع از خودکارآم ــه دو ن ــد ک ــن باورن ــر ای ب
»خودکارآمــدی عمومــی« و »خودکارآمــدی ویــژه« وجود 
دارد. خودکارآمــدی عمومــی، داوری فــردی از میــزان 
کارآمــدی در موقعیت هــای مختلــف زندگــی روزمــره 
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اســت و خودکارآمــدی ویــژه، درک و داوری فــردی از 
میــزان خودکارآمــدی در یــک موقعیــت و نقــش خــاص 
اســت. در ابعــاد آموزشــی، خودکارآمــدی اغلــب به عنــوان 
ــارت  ــه عب ــود ک ــف می ش ــی تعری ــدی تحصیل خودکارآم
ــرای  اســت از داوری هــای فــرد در مــورد توانایی هایــش ب
دســتیابی بــه هدف هــای آموزشــی )الیــاس و مک دونالــد، 
2007(. نعیمــی و همــکاران )1395( نیــز در نتایــج 
ــاد  ــان ابع ــه در می ــد ک ــان می کنن ــود بی بررســی های خ
مختلــف خودکارآمــدی، بعــد خودکارآمــدی تحصیلــی که 
بــا کوشــش و پافشــاری در انجــام تکلیف هــا، به کارگیــری 
راهبردهــای شــناختی و فراشــناختی، خودســازماندهی و 
ــر خــود را در  ــا دشــواری ها تأثی ــی ب ــداری در رویاروی پای
ــذارد،  ــای می گ ــراد برج ــی اف ــون زندگ ــای گوناگ جنبه ه
ــوان  ــه می ت ــد. در نتیج ــمار می آی ــی به ش ــر مهم متغی
اذعــان کــرد کــه خودکارآمــدي عاملــی مهـــم در 
شـــناخت دانـــش و مهــارت و بینــش افــراد از خود اســت 
ــی  ــه عامل های ــی، 1392( و از جمل ــزي و دهقان )نوکاری
ــی  ــا ســطح باالی ــد ت ــرد کمــک می کن ــه ف ــه ب اســت ک
از عملکــرد و پیشــرفت را بــروز دهــد )لینن برینــک و 
پنتریــچ، 2002(. لــذا، بــا توجــه بــه مطالــب عنــوان شــده 
در مــورد خودکارآمــدی، انتظــار مــی رود؛ خودکارآمــدی 
تحصیلــی بــر عملکــرد تحصیلــی تأثیرگــذار باشــد. 
بــه  خــود  بررســی های  در  نیــز   )1393( عاشــوری 
ــدی  ــه خودکارآم ــت ک ــه اس ــت یافت ــه دس ــن نتیج ای
ــا پیشــرفت تحصیلــی آنــان رابطــه مثبــت  دانشــجویان ب
و معنــاداری دارد. یافته هــای پژوهش هــای الهدادبــی 
و کارپینســکی )2020(، تالســما و همــکاران )2019(، 
موســوی نــژاد و همــکاران )1397(، ســماوی و همــکاران 
ــی و همــکاران  )1395(، فــرال و همــکاران )2009( جمال
)1392(، رحیمــی )1397( و زیمرمــن )2000( نیز نشــان 
ــده  ــی پیش بینی کنن می دهــد کــه خودکارآمــدی تحصیل

ــد. ــی می باش ــرد تحصیل ــوی عملک ق

ــرد  ــان ک ــوان اذع ــرور پیشــینه نگاشــته ها می ت ــا م ب
ــذار  ــای تأثیرگ ــر متغیره ــی از دیگ ــواد اطالعات ــه س ک
بــر عملکــرد تحصیلــی می باشــد. ســواد اطالعاتــی، 
عادت هــای  و  فعالیت هــا  توانایی هــا،  از  پیوســتاری 
ــق  ــری عمی ــش یادگی ــبب افزای ــه س ــت ک ــی اس ذهن
 .)1397 صالحــی،  و  )حســینی طبقدهی  می شــود 
در تعریفــی گســترده تر می تــوان گفــت کــه ســواد 
ــه اطالعــات  اطالعاتــی شــامل توانایــی تشــخیص نیــاز ب
ــن  ــرای یافت ــتجو ب ــای جس ــاز راهبرده ــس از آن آغ و پ
ــی،  ــامل ارزیاب ــه ش ــد ک ــاز می باش ــورد نی ــات م اطالع
تلفیــق و اســتفاده از اطالعــات اخالقــی، قانونی و مناســب 
ــای  ــی از مهارت ه ــی یک ــواد اطالعات ــن س ــت. بنابرای اس
ــرای یادگیــری در دوران زندگــی و موفقیــت در  ــی ب اصل
جامعه هــا مبتنــی بــر اطالعــات اســت. افــراد بــا داشــتن 
ــد و  ــاد بگیرن ــه ی ــه چگون ــد ک ــی می دانن ــواد اطالعات س
ــد و  ــد )نوی ــی را دارن ــری در دوران زندگ ــی یادگی توانای
همــکاران 2019، کورباناغلــو و همــکاران، 2006(. در ایــن 
ــد  ــان می کنن ــکاران )1395( بی راســتا، بســتان پیرا و هم
ــای ارتباطــی  ــا توســعه فناوری ه ــی ب ــه ســواد اطالعات ک
و اطالعاتــی جایــگاه ویــژه ای در نظام هــای آموزشــی 
ــات  ــر اطالع ــای عص ــرا جامعه ه ــت. زی ــرده اس ــدا ک پی
ــه  ــز ب ــس و مجه ــه نف ــاد ب ــا اعتم ــدگان ب ــه یادگیرن ب
مهارت هــای یادگیــری در دوران زندگــی نیــاز دارنــد. 
ــکاران )1394(  ــم زاده و هم ــر حکی ــر نظ ــن بناب همچنی
ــاب  ــه در انتخ ــی ک ــای کل ــا و ادراک ه ــی از مهارت ه یک
ــواد  ــد، س ــک می کن ــا کم ــه م ــات ب ــن اطالع مؤثرتری
اطالعاتــی اســت. در نتیجــه ضــرورت توانمندی هــای 
ــراد در  ــه اف ــرای هم ــترش آن ب ــی و گس ــواد اطالعات س
جامعــه اطالعاتــی و اتخــاذ راهکارهــای مؤثــر بــرای حــل 
ــی، امــری مســلّم اســت. از ســویی  نارســایی های اطالعات
دیگــر دانشــجویان بــه دلیــل ماهیــت کار و فعالیت هایــی 
ــه  ــد، ب ــاط دارن ــئله ارتب ــل مس ــش و ح ــا پژوه ــه ب ک
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یادگیــری ســواد اطالعاتــی و پــرورش، توســعه و بــه روز 
کــردن اطالعات شــان ملــزم هســتند. لــذا، ســواد اطالعاتی 
ــذار  ــجویان اثرگ ــی دانش ــرفت تحصیل ــر پیش ــد ب می توان
باشــد )فالــک و کاربــری، 2019؛ گل محمدنــژاد بهرامــی، 
1394(. همچنیــن کانــگ )2008( در بررســی های خــود 
ــزی  ــه برنامه ری ــت ک ــه اس ــت یافت ــه دس ــن نتیج ــه ای ب
درســی بــر مبنــای ســواد اطالعاتــی منجــر بــه پــرورش 
ــتری  ــده و بس ــد ش ــر و توانمن ــالق، مؤث ــجویانی خ دانش
مناســب بــرای یادگیــری آنــان را فراهــم می کنــد. 
یافته هــای پژوهــش کشــاورز و همــکاران )1396( نشــان 
ــرد  ــده ی عملک ــی پیش بینی کنن ــواد اطالعات ــه س داد ک
تحصیلــی دانشــجویان اســت. یافته هــای پژوهــش نویــد و 
همــکاران)2019(، فالــک و کاربــری )2019(، نوکاریــزی 
و دهقانــی )1392(، حکیــم زاده و همــکاران )1394(، 
و  حســینی طبقدهی   ،)1395( عیســی مراد  و  ربیعــی 
صالحــی )1397(، بســتان پیــرا و همــکاران )1395(، 
ــاک  ــاد )1396( و کیلیک کاکم ــودی و اسماعیلی ش مقص
)2010( نیــز گویــای آن اســت کــه بیــن ســواد اطالعاتــی 
و خودکارآمــدی دانشــجویان رابطــه ی مثبــت و معنــاداری 

ــود دارد.  وج

از دیگــر متغیرهــای تأثیرگــذار بــر عملکــرد تحصیلی، 
و  هرنــان  )راســکون  یادگیــری خودراهبــر می باشــد 
همــکاران، 2019؛ کیدانــه و همــکاران، 2020(. یادگیــری 
خودراهبــر فراینــدی اســت کــه در آن یادگیرنــدگان 
خــود،  آموزشــی  نیازهــای  شناســایی  مســئولیت 
ــود  ــری خ ــج یادگی ــیابی نتای ــرا و ارزش ــزی، اج برنامه ری
ــتقل از  ــور مس ــکار و به ط ــا ابت ــته و ب ــده داش ــر عه را ب
دیگــران به منظــور دســتیابی بــه هدف هــای یادگیــری از 
پیــش تعییــن شــده، فعالیــت می کننــد )فیشــر و کینــگ، 
2010(. به عبارتــی دیگــر، یادگیــری خودراهبــر درجــه ی 
مســئولیت پذیری یادگیرنــده نســب بــه یادگیــری اش 
اســت )فیشــر و همــکاران، 2001(. ایــن نــوع از یادگیــری 

ــی  ــوزش عال ــرای آم ــروری ب ــارت ض ــک مه ــوان ی به عن
در ســده بیســت و یکــم مطــرح شــده اســت )آهنچیــان 
و عصــاررودی، 1394(. در یادگیــری خودراهبــر، فــرد 
یادگیــری  روش  تعییــن،  را  یادگیــری  هدف هــای 
ــا  ــری را مســتقل و ی ــج یادگی مناســب را انتخــاب و نتای
ــد )اودال، 2013(.  ــی می کن ــگر، ارزیاب ــک آموزش ــا کم ب
ــدگان خودراهبــر در  ــرای یادگیرن ویژگی هــای بســیاری ب
ادبیــات مربوطــه بیــان شــده اســت کــه برخــی از آن هــا 
بــا یکدیگــر همپوشــانی دارنــد. بنــا بــر نظــر متخصصــان، 
ــراد  ــای اف ــه ای از ویژگی ه ــر خالص ــری خودراهب یادگی
ــزه  ــی، انگی ــی، خودمدیریت ــامل خودکنترل ــر ش خودراهب
و اشــتیاق بــه یادگیــری و حــل مســئله به منظــور 
دســتیابی بــه بهتریــن نتایــج یادگیــری اســت )یوســفی و 
ــوان انتظــار داشــت  ــن می ت گردان شــکن، 1389(. بنابرای
ــی،  ــه ی تحصیل ــر در زمین ــدگان خودراهب ــه یادگیرن ک
عملکــرد بهتــری را به دســت آورنــد. در ایــن راســتا 
یافته هــای پژوهــش بهــروزی و همــکاران )1392( و 
ــن  ــه بی ــکاران )1396( نشــان داده اســت ک ــی و هم قم
ــای  ــر مقیاس ه ــر و زی ــری خودراهب ــاس یادگی کل مقی
آن )مهــارت خودکنترلــی، رغبــت بــه یادگیــری و مهــارت 
خــود مدیریتــی( بــا عملکــرد تحصیلــی دانشــجویان 
رابطــه ی مثبــت و معنــاداری وجــود دارد. بــه ایــن ترتیــب 
کــه اســتفاده از یادگیــری خودراهبــر، باعــث بهبــود 
عملکــرد تحصیلــی دانشــجویان می شــود. یافته هــای 
ــان  ــه و همــکاران )2020(، راســکون هرن پژوهــش کیدان
 ،)1397( کوتــی  و  مظلومیــان   ،)2019( همــکاران  و 
حســینی طبقدهی و صالحــی )1397(، چمبــرز و هــاردی 
ــتیوارت  ــادی )1395( و اس ــریفی قورتانی و ن )2005(، ش
)2007( نیــز گویــای آن اســت کــه بیــن یادگیــری 
ــه  ــران رابط ــی فراگی ــدی تحصیل ــر و خودکارآم خودراهب

ــود دارد.  ــاداری وج ــت و معن مثب

تفکــر انتقــادی نیــز یکــی دیگــر از متغیرهــای 
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تأثیر سواد اطالعاتی، خودراهبری در یادگیری، تفکر انتقادی و خودکارآمدی تحصیلی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان کشاورزی

ــذار  ــی اثرگ ــرد تحصیل ــر عملک ــه ب ــت ک ــناختی اس ش
از  اندیشــیدن  درســت  مهــارت  و  تفکــر  می باشــد. 
ــاز ذهــن  ــه از دیرب ــای مهمــی اســت ک ــه موضوع ه جمل
اندیشــمندان مختلــف را بــه خــود مشــغول کــرده اســت 
ــی از  ــر یک ــف تفک ــای مختل ــرورش مهارت ه ــون پ و اکن
ــت  ــت اس ــم و تربی ــام تعلی ــای نظ ــن هدف ه بنیانی تری
)عاشــوری، 1393(. تربیــت انســان هاي صاحــب اندیشــه 
کــه در آن، فراگیــران به جــاي انباشــتن اطالعــات علمــی 
ــم  ــند، تصمی ــه بیندیش ــه چگون ــد ک ــن، بیاموزن در ذه
بگیرنــد و دربــاره ی امــور مختلــف داوری کننــد، در 
اولویــت قــرار دارد )ســتیاوان و همــکاران، 2018؛ متقــی و 
همــکاران، 1396(. بنــا بــر نظر دوران و همــکاران )2006( 
ــی  ــه و تحلیــل و ارزیاب ــای تجزی ــه معن ــادی ب تفکــر انتق
اطالعــات اســت. دارنــدگان مهــارت تفکــر انتقــادی، 
ــه  ــا را ب ــرح، آن ه ــی را مط ــای حیات ــش ها و تنگناه پرس
روشــنی تشــریح کــرده، اطالعــات مربوطــه را گــرد آوری 
بهــره  انتزاعــی  از دیدگاه هــای  ارزیابــی می کننــد،  و 
ــر  ــور مؤث ــد و به ط ــر می کنن ــی تفک ــه خوب ــد، ب می برن
ــا دیگــران ارتبــاط برقــرار می کننــد. بنابرایــن می تــوان  ب
ــه  ــادی ب ــر انتق ــارت تفک ــای مه ــه ارتق ــرد ک ــان ک اذع
همــراه کســب دانــش تخصصــی منجر بــه بهبــود عملکرد 
شــناختی و تربیــت دانشــجویانی بــا توانمنــدی و عملکــرد 
باالتــر خواهــد شــد )آقایــی و همــکاران، 1391(. در ایــن 
راســتا، عبدالملکــی )1394( بیــان می کنــد از آنجــا 
کــه نحــوه تفکــر، مبنــای یادگیــری اســت، لــذا طبیعــی 
می باشــد کــه تفکــر انتقــادی نقــش مهمــی را در رابطــه 
بــا پیشــرفت تحصیلــی فراگیــران ایفــاء کنــد. همچنیــن 
ــر و  ــودن فراگی ــال ب ــر فع ــادی ب ــر انتق ــه تفک از آنجــا ک
درگیــر کــردن وی در زمینــه ی درســی و تحصیلــی تأکید 
ــوع  ــن ن ــه از ای ــری ک ــت فراگی ــوان گف ــد، می ت می کن
ــی  ــرفت تحصیل ــبت پیش ــه نس ــد ب ــود می جوی ــر س تفک
ــه  بیشــتری را کســب می کنــد. عاشــوری )1393( نیــز ب

ایــن نتیجــه دســت یافــت که تفکــر انتقــادی دانشــجویان 
بــا پیشــرفت تحصیلــی رابطــه مثبــت و معنــا داری دارد و 
در تبییــن ایــن یافتــه بیــان کــرده اســت کــه افــراد دارای 
تفکــر انتقــادی بــاال، بــه دلیــل تــوان دریافــت و پــردازش 
ــورداری از  ــا، برخ ــازمان دهی آن ه ــات و س ــوب اطالع خ
قــوه اســتدالل و اســتنباط، کنجــکاوی، دوری از تعصــب و 
ســوگیری بهتــر می تواننــد از عهــده تکلیف هــا برآینــد و 

ــی بهتــری داشــته باشــند.  عملکــرد تحصیل

ــود  ــی های خ ــج بررس ــگران در نتای ــی از پژوهش برخ
بــه یافته هــای متفاوتــی دســت یافته انــد، به عنــوان 
ــر  ــای تفک ــکاران )1391( مهارت ه ــی و هم ــال؛ آقای مث
انتقــادی که شــامل تحلیــل انتقادی، اســتنباط، اســتدالل 
قیاســی، اســتدالل اســتقرایی، و ارزشیابی اســت را در بین 
دانشــجویان ســنجیدند و بــه ایــن نتیجه دســت یافتند که 
ــی  ــادی و پیشــرفت تحصیل بیــن مهارت هــای تفکــر انتق
ــن  ــدارد. ای ــود ن ــاداری وج ــتگی معن ــجویان همبس دانش
پژوهشــگران در تبییــن ایــن یافتــه بیــان می کننــد کــه 
ــن  ــتگی بی ــون همبس ــای آزم ــودن یافته ه ــادار نب معن
ــن دانشــجویان  ــادی بی ــی و تفکــر انتق پیشــرفت تحصیل
شــاید بــه دلیــل پاییــن بــودن ســطح کلــی مهــارت تفکــر 
ــکاران  ــار و هم ــت. عبداللهی عدلی انص ــوده اس ــادی ب انتق
)1393( نیــز در نتایــج بررســی های خــود بــه ایــن 
نتیجــه دســت یافتنــد کــه بیــن مهــارت تفکــر انتقــادی و 
عملکــرد تحصیلــی دانشــجویان رابطــه ی معنــاداری وجود 
ــت  ــن اس ــگران، ممک ــن پژوهش ــر ای ــر نظ ــا ب ــدارد. بن ن
ــتفاده از  ــل اس ــه دلی ــای آموزشــی دانشــگاهی ب تجربه ه
ــری  ــر یادگی ــد ب ــب و تأکی ــی نامناس ــای آموزش روش ه
حفظــی و ســطحی بــر نگــرش تفکر انتقــادی دانشــجویان 
به عنــوان یکــی از عامل هــای مؤثــر بــر عملکــرد تحصیلــی 
تأثیــر کمــی داشــته باشــد. نعیمــی و همــکاران )1395( 
نیــز در پژوهشــی کــه بــر دانشــجویان انجــام دادنــد بــه 
ــر  ــارت تفک ــن مه ــه بی ــد ک ــت یافتن ــه دس ــن نتیج ای
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انتقــادی و خودکارآمــدی رابطــه ی معنــاداری وجــود 
نــدارد. در تبییــن ایــن نتیجــه، پژوهشــگران دانشــجویان 
ــد  ــان دارن ــد و اذع ــر گرفتن ــل در نظ ــن عام را مهم تری
کــه در ایــن ســن به طــور معمــوال دانشــجویان بــه 
شــکل کاملــی بــه ســطح تحلیــل تفکــر انتزاعــی دســت 
دقیــق  به کارگیــری  در  نتیجــه  در  نکرده انــد،  پیــدا 
تفکــر انتقــادی دچــار مشــکالت قابــل توجهــی هســتند. 
ــام  ــکاران )1395( انج ــالمی و هم ــه اس ــی ک در پژوهش
ــاورزی  ــجویان کش ــادی دانش ــر انتق ــارت تفک ــد، مه دادن
ــه  ــب 5 مهــارت تجزی ــران در قال دانشــگاه های دولتــی ای
ــتقرایی و  ــتدالل اس ــتنباط، اس ــیابی، اس ــل، ارزش و تحلی

ــت.  ــرار گرف ــیم بندی ق ــورد تقس ــی م ــتدالل قیاس اس

ــراد  ــری اف ــر )2001( تصمیم گی ــر فیش ــر نظ ــا ب بن
و  منطقــی  یافته هــای  انتقــادی،  تفکــر  به واســطه ی 
ــی  ــر موفقیت ــت و ه ــد داش ــال خواه ــه دنب ــتی را ب درس
ــس  ــش ح ــه افزای ــر ب ــت، منج ــری درس در تصمیم گی
ــش  ــای پژوه ــن یافته ه ــود. همچنی ــدی می ش خودکارآم
و  متقــی   ،)1393( همــکاران  و  عبداللهی عدلی انصــار 
همــکاران )1396(، بنــدورا )2001(، اروجلــو و همــکاران 

)1395( و فــان )2010( گویــای آن اســت کــه مؤلفه هــای 
ــجویان  ــدی دانش ــر خودکارآم ــادی ب ــر انتق ــارت تفک مه

تأثیرگــذار اســت و آن را پیش بینــی می کنــد.

و  نظــری  پیشــینه های  مــرور  بــا  به طورکلــی، 
ــواد  ــی، س ــدی تحصیل ــر خودکارآم ــار متغی ــی، چه تجرب
ــر  ــارت تفک ــری و مه ــری در یادگی ــی، خودراهب اطالعات
ــی  ــده ی اصل ــای تعیین کنن ــوان متغیره ــادی به عن انتق
بــرای عملکــرد تحصیلــی دانشــجویان کشــاورزی در 
نظــر گرفتــه شــدند. امــا، از آنجایــی کــه ادبیــات نظــری 
ــی  ــدی تحصیل ــه خودکارآم ــد ک ــان دادن ــی نش و تجرب
ــر  ــه متغی ــان س ــی می ــر میانج ــوان متغی ــد به عن می توان
ــارت  ــری و مه ــری در یادگی ــی، خودراهب ــواد اطالعات س
ــذا در ایــن پژوهــش،  تفکــر انتقــادی نیــز عمــل کنــد، ل
افــزون بــر اثرهــای مســتقیم ایــن ســه متغیــر بــر عملکرد 
تحصیلــی، اثرهــای غیرمســتقیم آن هــا بــر عملکــرد 
خودکارآمــدی  متغیــر  میانجی گــری  )بــا  تحصیلــی 
تحصیلــی( نیــز بررســی شــد. در نهایــت، چارچــوب 

ــد.  ــه ش ــگاره 1 ارای ــورت ن ــش به ص ــری پژوه نظ

سواد اطالعاتی

خودراهبری در یادگیری

مهارت تفکر انتقادی

خودکارآمدی تحصیلی عملکرد تحصیلی

نگاره 1- چارچوب نظری پژوهش
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تأثیر سواد اطالعاتی، خودراهبری در یادگیری، تفکر انتقادی و خودکارآمدی تحصیلی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان کشاورزی

روش شناسی 

ــت.   ــردی اس ــای کارب ــوع پژوهش ه ــش از ن ــن پژوه ای
جامعــه ی آمــاری مــورد بررســی را دانشــجویان مقطع هــای 
مختلــف تحصیلــِی دانشــکده های کشــاورزی دانشــگاه های 
 .)N=236973( ــد ــکیل دادن ــور تش ــر کش ــی سراس دولت
ــورگان  ــی و م ــدول کریجس ــای ج ــر مبن ــه ب ــم نمون حج
نمونه گیــری  بــرای  بــرآورد شــد.  تــن   386 ،)1970(
از روش نمونه گیــری تصادفــی طبقــه ای بــا انتســاب 
ــاز  ــه در آغ ــب ک ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــتفاده ش ــب اس متناس
ــر مبنــای قطب بنــدی ای کــه توســط ســازمان ســنجش  ب
ارایــه شــده )اســالمی و  بــرای دانشــگاه های کشــور 
ــب  ــج قط ــه پن ــور ب ــگاه های کش ــکاران، 1395(، دانش هم
تقســیم بندی شــدند. آنــگاه، بــر پایــه ی نظــر کارشناســان 

و محدودیت هایــی کــه پژوهــش بــا آن روبــه رو بــود، 
ــد.  ــاب ش ــاورزی انتخ ــکده کش ــک دانش ــب ی ــر قط از ه
ــکده  ــک دانش ــا ی ــاب »تنه ــرای انتخ ــل ب ــن دلی مهم تری
کشــاورزی« از هــر قطــب، محدودیت هــای اقتصــادی بــود 
ــود. در نهایــت، حجــم  ــرو ب ــا آن روب کــه ایــن پژوهــش ب
ــجویان  ــمار دانش ــا ش ــب ب ــر متناس ــورد نظ ــه ی م نمون
ــه  ــوط ب ــار مرب ــد. آم ــع ش ــی توزی ــکده های انتخاب دانش
شــمار دانشــجویان در هــر کــدام از مقطع هــا تحصیلــی، از 
طریــق مکاتبــه بــا اداره آمــوزش هــر دانشــگاه گــردآوری 
شــد. در جــدول 1، شــمار دانشــجویان در دانشــکده های 
مختلــف )در ســال تحصیلــی 1397-1396( و حجــم 

ــد شــده اســت.  ــه قی نمون

دانشکده/پردیس

شمار دانشجو

جمع

حجم نمونه

جمع
دکتریکارشناسی ارشدکارشناسیدکتریکارشناسی ارشدکارشناسی

203812265953859573517109پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

101641217316012911545پردیس کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

245374720034006921696دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

1475631374248042181171دانشگاه کشاورزی رامین اهواز

158849119722764514665دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

857035071539136162429945386جمع

جدول 1ـ تعداد دانشجویان دانشکده های منتخب و حجم نمونه ی پژوهش

بــا  بسته پاســخ  پرسشــنامه ی   انداره گیــری  ابــزار 
ــود  ــاد( ب ــا 5: خیلی زی ــم ت ــی )1: خیلی ک ــاس ترتیب مقی
کــه روایــی آن بــا اســتفاده از نظرســنجی از متخصصــان 
ــوزش کشــاورزی و ســالمت روان و  ــج و آم )عرصــه تروی
علــوم تربیتــی( دانشــگاه شــیراز تأییــد شــد. پایایــی ابــزار 

ــا اســتفاده از نرم افــزار R و محاســبه ی تتــای  ســنجش ب
ــرای  ــا ب ــن ضریب ه ــزان ای ــی تعییــن شــد کــه می ترتیب
بخش هــای مختلــف پرسشــنامه در جــدول 2 نشــان داده 

شــده اســت. 
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جدول 2ـ متغیرها و پایایی ابزار پژوهش

تتای ترتیبیشمار گویهعامل

320/73خودکارآمدی تحصیلی

550/75سواد اطالعاتی

400/78خودراهبری

640/71مهارت تفکر انتقادی

 SPSS ــزار ــرم اف ــتفاده از ن ــا اس ــا  ب ــردازش داده ه پ
نســخه ی 22 صــورت گرفــت. متغیرهــای وابســته ی 
ــی و  ــرد تحصیل ــامل عملک ــب ش ــه ترتی ــن پژوهــش ب ای
ــه  ــه ک ــه همان گون ــد. البت ــی بودن ــدی تحصیل خودکارآم
ــگاره 1 نیــز مشــخص اســت، متغیــر خودکارآمــدی  در ن
ــش  ــن پژوه ــی در ای ــر میانج ــوان متغی ــی به عن تحصیل
ــرد  ــر عملک ــه متغی ــبت ب ــد و نس ــش می کن ــای نق ایف
تحصیلــی نقــش متغیــر مســتقل را دارد. افــزون بــر ایــن، 
متغیرهــای ســواد اطالعاتــی، خودراهبــری در یادگیــری و 
ــای  ــوان پیش بینی کننده ه ــادی به عن ــر انتق ــارت تفک مه
متغیرهــای عملکــرد تحصیلــی و خودکارآمــدی تحصیلــی 
ــر  ــردن متغی ــی ک ــرای عملیات ــدند. ب ــه ش ــر گرفت در نظ
ــن  ــنامه اوِون و فروم ــی از پرسش ــدی تحصیل خودکارآم
کالس  مهارت هــای  بخــِش:  ســه  )شــامل   ،)1988(
درس، مهارت هــای پژوهــش و مهارت هــای آزمــون(، 
بــرای ســنجش متغیــر ســواد اطالعاتــی از پرسشــنامه ی 
انجمــن دانشــگاهی و پژوهش هــای کتابخانــه ای )2006(، 
ــوان مشــخص کــردن ماهیــت و  ــج بخــِش: ت )شــامل پن
ــر و کارا  ــکل مؤث ــه ش ــی ب ــات، دسترس ــتره ی اطالع گس
ــات  ــه اطالع ــیابی نقادان ــاز، ارزش ــورد نی ــات م ــه اطالع ب
ــیابی،  ــام ارزش ــا نظ ــه ی ــش پای ــات دان ــق اطالع و تلفی
ــا  ــی ب ــا گروه ــردی ی ــورت ف ــات به ص ــتفاده از اطالع اس
ــه بســیاری از مــوارد حقوقــی  هدفــی خــاص و آگاهــی ب
و قضایــی و نیــز دسترســی و اســتفاده از اطالعــات(، 
بــرای ســنجش متغیــر خودراهبــری در یادگیــری از 

)شــامل   ،)2001( همــکاران  و  فیشــر  پرسشــنامه ی 
ــت  ــی و رغب ــود کنترل ــی، خ ــِش" خودمدیریت ــه بخ س
ــر  ــارت تفک ــر مه ــنجش متغی ــرای س ــری( و ب ــه یادگی ب
ــون  ــا آزم ــیانه )1990(، ی ــنامه ی فاس ــادی از پرسش انتق
مهارت هــای تفکــر انتقــادِی کالیفرنیــا )شــامل پنــج 
ــیابی،  ــی ارزش ــل، توانای ــه و تحلی ــی تجزی ــِش: توانای بخ
توانایــی اســتنباط، توانایــی اســتدالل اســتقرایی و توانایــی 
اســتدالل قیاســی( اســتفاده شــد. همــه ی ایــن متغیرهــا 
ــم  ــطحی )خیلی ک ــرت پنج س ــف لیک ــتفاده از طی ــا اس ب
تــا خیلی زیــاد( مــورد ســنجش قــرار گرفتنــد. گویه هــای 
ــب  ــا متناس ــه آنه ــوط ب ــای مرب ــا و مؤلفه ه ــن ابزاره ای
ــا  ــن تغییره ــر داده شــدند. ای ــا موضــوع پژوهــش تغیی ب
ــه ایــن دلیــل صــورت گرفــت کــه در برخــی از مــوارد  ب
ابــزار و مقیاس هــای مــورد اســتفاده، بــرای دانش آمــوزان 
ــاورزی  ــته های غیرکش ــجویان رش ــا دانش ــتانی ی دبیرس
ــد.  ماننــد رشــته های علــوم پزشــکی طراحــی شــده بودن
ــی  ــوای برخ ــا در محت ــاد تغییره ــدون ایج ــن، ب بنابرای
ــاورزی،  ــای کش ــا موضوع ه ــاط دادن آن ب ــا و ارتب گویه ه
امــکان اســتفاده از ایــن پرسشــنامه ها وجــود نداشــت. بــا 
توجــه بــه این کــه اعمــال ایــن تغییرهــا پرسشــنامه را از 
حالــت اســتاندارد خــارج کــرده بــود، پایایــی آنهــا دوبــاره 
ــر  ــدول 2(. متغی ــد )ج ــی ش ــندگان بررس ــط نویس توس
ــای کل  ــن نمره ه ــای میانگی ــر مبن ــی ب ــرد تحصیل عملک
ــده شــده،  ــی گذران دانشــجویان در نیمســال های تحصیل

ســنجش شــد. 

یافته ها

ــی  ــای اصل ــان متغیره ــتگی می ــی همبس ــرای بررس ب
ــب همبســتگی اســپیرمن اســتفاده شــد  پژوهــش از ضری
همبســتگی  از  به دســت آمده  یافته هــای   .)3 )جــدول 
میــان خودکارآمــدی تحصیلــی و عملکرد تحصیلــی گویای 
ــن دو  ــان ای ــاداری می ــه رابطــه ی مثبــت و معن ــود ک آن ب
ــل  ــود دارد )Sig=0/001 و r= 0/183(. تحلی ــر وج متغی
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رابطه هــای همبســتگی متغیرهــای ســواد اطالعاتــی 
یادگیــری  )Sig=0/001 و r=0/499(، خودراهبــری در 
انتقــادی  تفکــر  مهــارت  و   )r=0/487 و  Sig=0/001(
ــا متغیــر عملکــرد تحصیلــی  )Sig=0/001 و r=0/303( ب
ــاخت.  ــکار س ــادار را آش ــت و معن ــی مثب ــم رابطه های ه
افــزون بــر ایــن، بررســی روابــط همبســتگی ســه متغیــر 
ســواد اطالعاتــی )Sig=0/001 و r= 0/356(، خودراهبــری 

مهــارت  و   )r=  0/477 و   Sig=0/001( یادگیــری  در 
ــر  ــا متغی ــادی )Sig=0/001 و r= -0/003( ب ــر انتق تفک
ــه دو  ــی دانشــجویان نشــان داد ک ــدی تحصیل خودکارآم
متغیــر ســواد اطالعاتــی و خودراهبــری در یادگیــری 
دارای رابطــه ای مثبــت و معنــادار بــا خودکارآمــدی 

ــند.  ــی می باش تحصیل

جدول 3ـ ماتریس همبستگی میان متغیرهای چارچوب نظری پژوهش

خودکارآمدی عملکرد تحصیلیمتغیر
خودراهبری در سواد اطالعاتیتحصیلی

مهارت تفکر انتقادییادگیری

1عملکرد تحصیلی

0/1831**خودکارآمدی تحصیلی

0/3561**0/499**سواد اطالعاتی

0/4821**0/477**0/487**خودراهبری در یادگیری

0/4830/0371**0/003-0/303**مهارت تفکر انتقادی

** معنا داری در سطح یک درصد خطا* معنا داری در سطح پنج درصد خطا

بــرای تحلیــل اثرهــای مســتقیم و غیرمســتقیم 
ــته،  ــای وابس ــر/ متغیره ــر متغی ــتقل ب ــای مس متغیره
از تحلیــل مســیر اســتفاده شــد )جــدول 4 و شــکل 
2(. بررســی اثــر مســتقیم متغیرهــای خودکارآمــدی 
اطالعاتــی  ســواد   ،)β=0/165 و   p>0/01( تحصیلــی 
یادگیــری  در  خودراهبــری   ،)β=0/279 و   p>0/01(
انتقــادی  تفکــر  مهــارت  و   )β=0/444 و   p>0/01(
)p>0/05 و β=0/105( بــه نظــر دانشــجویان بــر عملکــرد 
تحصیلــی آنــان اثــر مثبــت و معنــاداری داشــته اند. 
ــن  ــده ی ای ــتاندارد ش ــای اس ــای بت ــه ی ضریب ه مقایس
متغیــر نشــان می دهــد کــه از میــان ایــن چهــار متغیــر، 
ــی  دو متغیــر خودراهبــری در یادگیــری و ســواد اطالعات
ــرد  ــر عملک ــر ب ــزان اث ــترین می ــب دارای بیش ــه ترتی ب
تحصیلــی هســتند. بــه  عبــارت دیگــر، ایــن دو متغیــر بــه 

ترتیــب بــا مقادیــر بتــای 0/444 و 0/279، دارای توانایــی 
ــرد  ــته ی عملک ــر وابس ــی متغی ــرای پیش بین ــتری ب بیش
تحصیلــی می باشــند. البتــه اثــر دو متغیــر دیگــر، یعنــی 
ــم  ــادی ه ــر انتق ــارت تفک ــی و مه ــدی تحصیل خودکارآم
بــر عملکــرد تحصیلــی دانشــجویان مثبــت و معنــا دار بود. 
ــن  ــد از نقــش ای ــه نبای ــن موضــوع نشــان می دهــد ک ای
متغیــر در تبییــن متغیرهــا عملکــرد تحصیلــی غافــل بود.

بــا توجــه بــه اینکــه متغیــر خودکارآمــدی تحصیلــی 
در ایــن پژوهــش به عنــوان متغیــر میانجــی بــود؛ در 
ــواد  ــای س ــای متغیره ــق اثره ــل دقی ــتا، تحلی ــن راس ای
ــادی  ــر انتف ــری و تفک ــری در یادگی ــی، خودراهب اطالعات
)کــه به صــورت مســتقیم ایــن متغیــر را نیــز تحــت تأثیــر 
قــرار می دادنــد( بــر ایــن متغیــر می توانــد در درک 
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ــوی  ــود در الگ ــای موج ــذاری متغیره ــازوکارهای اثرگ س
تحلیــل مســیر و دســتیابی بــه یافته هــای جامع تــر 
ــر  ــی اث ــکل 2(. بررس ــدول 5 و ش ــد )ج ــودمند باش س
ــارت  ــری و مه ــی، خودراهب ــواد اطالعات ــر س ــه متغی س
ــای آن  ــی گوی ــدی تحصیل ــر خودکارآم ــادی ب تفکــر انتق
ــری  ــر خودراهب ــه نظــر پاســخگویان دو متغی ــه ب ــود ک ب
ــی  ــواد اطالعات ــری )p>0/01 و β=0/402( و س در یادگی
ــر  ــادار ب ــت و معن ــر مثب )p>0/01 و β=0/238( دارای اث
ــدار  ــودن مق ــاال ب ــتند. ب ــی هس ــدی تحصیل خودکارآم
ضریــب اســتاندارد شــده متغیــر خودراهبــری در یادگیری 

ــه ضریــب اســتاندارد شــده ی ســواد اطالعاتــی  نســبت ب
ــه نقــش بیشــتر ایــن متغیــر در تبییــن خودکارآمــدی  ب
ــن  ــا ای ــاره دارد. ب ــاورزی اش ــجویان کش ــی دانش تحصیل
وجــود، یــادآوری بــه ذکــر اســت کــه اثــر متغیــر مهــارت 
ــادار  ــی معن ــدی تحصیل ــر خودکارآم ــادی ب ــر انتق تفک
نبــود. یافته هــای به دســت آمــده از تحلیــل مســیر 
نشــان دادنــد کــه متغیرهــای مســتقل تحقیــق توانســتند 
از واریانــس عملکــرد تحصیلــی، 30/2  35/8 درصــد 
درصــد از واریانــس خودکارآمــدی تحصیلــی دانشــجویان 

را پیش بینــی کننــد. 

جدول 4ـ چکیده یافته های تحلیل مسیِر تأثیر متغیرهای مستقل بر عملکرد تحصیلی

.BBetatSigمتغیرهای مستقلمتغیر وابسته

تأثیر مستقیم بر عملکرد تحصیلی

17/730/001ــــــــ9/87مقدار ثابت

0/0190/1653/1550/002خودکارآمدی تحصیلی

0/0270/2794/720/001سواد اطالعاتی

0/0640/4447/790/001خودراهبری در یادگیری

0/0210/1052/150/032مهارت تفکر انتقادی

 Sig. = 0/001F = 48/08R2 Adj =0/358R2 = 0/366R = 0/605

تأثیر مستقیم برخودکارآمدی 

تحصیلی

4/940/001ــــــــ23/77مقدار ثابت

0/1950/2383/940/001سواد اطالعاتی

0/4920/4027/260/001خودراهبری در یادگیری

0/1230/0731/440/151مهارت تفکر انتقادی

Sig. = 0/001F =49/59R2 Adj = 0/302R2 = 0/308R = 0/555

ــتقل  ــای مس ــتقیم متغیره ــای غیرمس ــی اثره بررس
ــاورزی  ــجویان کش ــی دانش ــرد تحصیل ــر عملک ــر متغی ب
ــری  ــر خودراهب ــه متغی ــد ک ــان می ده ــدول 5(، نش )ج
در یادگیــری دارای بیشــترین اثــر غیرمســتقیم و متغیــر 
مهــارت تفکــر انتقــادی دارای کمتریــن اثــر غیرمســتقیم 
ــای  ــه اثره ــوط ب ــای مرب ــن، یافته ه ــند. همچنی می باش

کل متغیرهــای مســتقل )خودکارآمــدی تحصیلــی، ســواد 
ــر  ــارت تفک ــری و مه ــری در یادگی ــی، خودراهب اطالعات
انتقــادی( بــر عملکــرد تحصیلــی دانشــجویان نشــان داد 
کــه بیشــترین اثــر کل بــه ترتیــب مربــوط بــه متغیرهــای 
خودراهبــری در یادگیــری و ســواد اطالعاتــی می باشــند.
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جدول 5ـ تأثیر مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای مؤثر بر عملکرد تحصیلی

تأثیر کلاثر غیر مستقیماثر مستقیممتغیرها

0/165ـــ0/165خودکارآمدی تحصیلی

0/2790/0390/318سواد اطالعاتی

0/4440/0660/510خودراهبری در یادگیری

0/1050/0120/117مهارت تفکر انتقادی

 

نگاره 2 ـ الگوی تحلیل مسیر همراه با ضریب های مسیر استاندارد شده

R2
adj=0/302

سواد اطالعاتی

خودراهبری در یادگیری

مهارت تفکر انتقادی

خودکارآمدی تحصیلی عملکرد تحصیلی

0/444

0/279

R2
adj=0/358

0/238

0/402

0/073

0/105

0/165

بحث و نتیجه گیری 

هــدف کلــی ایــن بررســی ارزیابــی و تحلیــل اثرهــای 
چهــار متغیــر خودکارآمــدی تحصیلــی، ســواد اطالعاتــی، 
خودراهبــری در یادگیــری و مهــارت تفکــر انتقــادی 
بــر عملکــرد تحصیلــی دانشــجویان کشــاورزی بــود. 
ــری  ــر »خودراهب ــه متغی ــان داد ک ــش نش ــچ پژوه نتای
ــر  ــا داری ب ــت و معن ــر مثب ــا اث ــه  تنه ــری« ن در یادگی
عملکــرد تحصیلــی دانشــجویان کشــاورزی داشــت، 
بلکــه اثــر آن نســبت بــه متغیرهــای دیگــر، قوی تــر بــود. 
ــی  ــش توانای ــا افزای ــه ب ــد ک ــان می ده ــه نش ــن نتیج ای

ــوزش در  ــری و آم ــری در یادگی ــای خودراهب و مهارت ه
ــان  ــی آن میــان دانشــجویان کشــاورزی، عملکــرد تحصیل
ــا ایــن یافتــه  بهبــود پیــدا می کنــد. یافته هــای همســو ب
ــگرانی  ــی های پژوهش ــج بررس ــان نتای ــوان در می را می ت
ــد بهــروزی و همــکاران )1392(، قمــی و همــکاران  مانن
و  فــرخ   ،)1395( نــادی  و  شــریفی قورتانی   ،)1396(
 ،)1397( کوتــی  و  مظلومیــان   ،)1397( شــاه طلبی 
حســینی طبقدهی و صالحــی )1397(، چمبــرز و هــاردی 
ــا توجــه  )2005( و اســتیوارت )2007( مشــاهده کــرد. ب
بــه برتری هــای بســیار پرشــمار برخــورداری دانشــجویان 
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ــد  ــر )مانن ــوزش خودراهب ــری و آم ــای یادگی از مهارت ه
افزایــش مســؤلیت پذیری دانشــجویان در قبــال یادگیــری، 
ــده  ــه یادگیرن ــدگان، کمــک ب افزایــش اســتقالل یادگیرن
ــده ای در دوران  ــک یادگیرن ــه ی ــدن ب ــل ش ــرای تبدی ب
ــی  ــری، عمل گرای ــرای یادگی ــزه ب ــش انگی ــی، افزای زندگ
ــا  ــز ب ــره( و نی ــری و غی ــای یادگی ــتر در موضوع ه بیش
توجــه بــه ایــن کــه ایــن متغیــر در ایــن بررســی به عنــوان 
یــک متغیــر کلیــدی بــرای پیش بینــی عملکــرد تحصیلی 
ــنهاد  ــذا پیش ــد؛ ل ــناخته ش ــاورزی ش ــجویان کش دانش
مرکزهــای  و  دانشــکده ها  دانشــگاه ها،  کــه  می شــود 
آمــوزش عالــی کشــاورزی تغییــر دیدمانــی )پارادایمــی( را 
در فرآیندهــای یاددهــی و یادگیــری خــود ایجــاد کننــد، 
زیــرا در حــال حاضــر در نظــام آمــوزش عالــی ایــران بــه 
آمــوزش مهارت هــای خودراهبــری در یادگیــری اهمیــت 
نظــام  دیگــر،  به عبارتــی  نمی شــود.  داده  آن چنانــی 
آمــوزش عالــی کشــاورزی بایــد به جــای آمــوزش بانکــی، 
ــجویان  ــی دانش ــاران اطالعات ــی وار و بمب ــری طوط یادگی
بــه ســمت اســتفاده از فرآیندهــای یاددهــی و یادگیــری 
معنــا دار و پــرورش دانشــجویانی اندیشــه ورز و خودراهبــر 
ــا ایــن شــیوه، دانشــجویان کشــاورزی از  حرکــت کنــد. ب
ــاد  ــوند و ی ــان آگاه می ش ــری خودش ــای یادگی فرآینده
ــی  ــه زمان ــه و چ ــزی را چگون ــه چی ــه چ ــد ک می گیرن
بایــد یــاد بگیرنــد. ایــن فرآینــد هــم عملکــرد تحصیلــی 
دانشــجویان در حیــن تحصیــل در دانشــگاه را بــه دنبــال 
ــری در  ــرای خودراهب ــان را ب ــم آن ــت و ه ــد داش خواه
ــش خــود در دوران پــس از  یادگیــری و به روزرســانی دان
ــاده خواهــد کــرد. شــاید  دانش آموختگــی از دانشــگاه آم
یکــی از نخســتین گام هــای اصلــی در راســتای عملیاتــی 
کــردن ایــن پیشــنهاد )تغییر دیدمــان در فرآینــد یاددهی 
ــان آموزشــگر و  ــای می ــر رابطه ه ــز ب ــری(، تمرک - یادگی
ــن(  ــن بنیادی ــه رک ــن )از س ــوان دو رک ــه عن ــر ب فراگی
ــیابی  ــود - ارزش ــال خ ــوان مث ــه عن ــت. ب ــوزش اس آم

یکــی از مؤلفه هــای اصلــی یادگیــری خــود راهبــر 
ــای  ــود فعالیت ه ــه خ ــای این ک ــه ج ــگر ب ــت. آموزش اس
دانشــجویان را ارزشــیابی کنــد، بایــد شــرایطی را فراهــم 
ــری  ــای یادگی ــان فعالیت ه ــجویان خودش ــه دانش آورد ک
ــی  ــه عبارت ــد. ب ــرار دهن ــیابی ق ــورد ارزش خودشــان را م
دیگــر، به جــای این کــه دانشــجو منتظــر ارزشــیابی 
ــگران  ــا آموزش ــتادان ی ــط اس ــری اش توس ــزان یادگی می
ــودش را  ــری خ ــت یادگی ــزان و کیفی ــود می ــد، خ باش
ــن  ــای ای ــد و از بازخورده ــرار می ده ــیابی ق ــورد ارزش م
ــتفاده  ــود اس ــری خ ــود یادگی ــرای بهب ــیابی، ب خودارزش
می کنــد. همچنیــن آموزشــگر می توانــد دانشــجویان 
ــذارد.  ــان آزاد بگ ــای یادگیری ش ــاب راهبرده را در انتخ
ــب  ــردی متناس ــجویی راهب ــر دانش ــورت ه ــن ص در ای
بــا شــرایط و ویژگی هــای خــود را بــرای یادگیــری 
ــد  ــی می توان ــن فعالیت های ــرد. چنی ــد ک ــاب خواه انتخ
یادگیــری خودراهبــر در  توســعه ی مهارت هــای  بــه 
دانشــجویان کشــاورزی کمــک کنــد و عملکــرد تحصیلــی 

ــد.  ــش ده ــان را افزای آن

بنــا بــر یافته هــای پژوهــش، متغیــر ســواد اطالعاتــی 
ــی  ــرد تحصیل ــر عملک ــا دار ب ــت و معن ــری مثب ــز اث نی
بــا  نتیجــه  ایــن  داشــت.  کشــاورزی  دانشــجویان 
یافته هــای بررســی های گل محمدنژاد بهرامــی )1394(، 
و   )2008( کانــگ   ،)1395( همــکاران  و  بســتان پیرا 
کشــاورز و همــکاران )1396( هم ســو می باشــد. ایــن 
ــجویان  ــدازه دانش ــر ان ــه ه ــد ک ــان می ده ــه نش نتیج
کشــاورزی از ســواد اطالعاتــی باالتــری برخــوردار باشــند، 
عملکــرد تحصیلــی باالتــری خواهنــد داشــت، زیــرا ســواد 
ــی  ــا و مفهوم های ــن مهارت ه ــی از مهم تری ــی یک اطالعات
اســت کــه می توانــد بــه دانشــجویان کشــاورزی در 
انتخــاب مؤثرتریــن اطالعــات بــرای یادگیــری و آمــوزش 
کمــک کنــد. در نتیجــه الزم اســت کــه دانشــجویان نظــام 
ــه  ــوط ب ــی کشــاورزی از توانمندی هــای مرب آمــوزش عال
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تأثیر سواد اطالعاتی، خودراهبری در یادگیری، تفکر انتقادی و خودکارآمدی تحصیلی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان کشاورزی

ســواد اطالعاتــی برخــوردار باشــند تــا در عصــر »جامعــه 
اطالعاتــی« بتواننــد تصمیم هــا و راهکارهایــی مؤثــر 
اطالعاتــی  مشــکل های  حــل  بــرای  بینش مندانــه  و 
ــه  ــاورزی ب ــجویان کش ــر، دانش ــوی دیگ ــد. از س بگیرن
ــا  ــتن ب ــر و کار داش ــاورزی و س ــت کار کش ــل ماهی دلی
فعالیت هایــی علمــی و عملــی، بایــد بــه یادگیــری 
ــردن  ــه روز ک ــعه و ب ــرورش، توس ــی و پ ــواد اطالعات س
ــواد  ــت س ــذا، تقوی ــن رو، ل ــد. از ای ــان بپردازن اطالعات ش
اطالعاتــی به عنــوان یــک ضــرورت، بــه حتــم بایــد مــورد 
توجــه مدیــران و برنامه ریــزان برنامه هــای درســی مراکــز 
ــه ای ترین  ــرد. ریش ــرار گی ــاورزی ق ــی کش ــوزش عال آم
تغییرهــای عملــی در ایــن زمینــه می توانــد از واحدهــای 
برنامه ریــزی درســی وزارت علــوم کــه وظیفــه ی تهیــه و 
تدویــن کتــاب و محتــوای آموزشــی بــرای دانشــجویان را 
بــر عهــده دارنــد، آغــاز شــود. امــا، بــا توجــه بــه این کــه 
انجــام چنیــن اصالحاتــی در واحدهــای برنامــه ی درســی 
ــر  ــد زمان ب ــک فرآین ــل، ی ــدن آن در عم ــی ش و اجرای
می باشــد؛ از ســوی دیگــر، تقویــت ســواد اطالعاتــی 
ــن  ــد، بنابرای ــوری می باش ــاز ف ــک نی ــجویان ی در دانش
ــری  ــیوه های میان ب ــد ش ــی می توان ــه های آموزش مؤسس
ــر،  ــرد میان ب ــن راهب ــد. ای ــاذ کنن ــتا اتخ ــن راس را در ای
تقویــت ســواد  بــر آموزش هــای کالســی و  تمرکــز 
ــتادان  ــاورزی و اس ــگران کش ــط آموزش ــی توس اطالعات

دانشــگاه ها می باشــد.

بــه نظــر پاســخگویان متغیــر مهــارت تفکــر انتقــادی 
ــی  ــرد تحصیل ــر عملک ــا دار ب ــت و معن ــری مثب دارای اث
ــا یافته هــای  دانشــجویان کشــاورزی اســت. ایــن یافتــه ب
ــا  ــو و ب ــوری )1393(، همس ــی )1394( و عاش عبدالملک
همــکاران  و  آقایــی  ماننــد  پژوهشــگرانی  یافته هــای 
 )1393( همــکاران  و  عبداللهی عدلی انصــار   ،)1391(
ــن  ــد. ای ــو می باش ــکاران )1395( ناهمس ــی و هم و نعیم
نتیجــه نشــان می دهــد کــه هــر چــه ســطح مهــارت تفکر 

انتقــادی در دانشــجویان کشــاورزی باالتــر باشــد، میــزان 
ــن  ــود. بنابرای ــتر می ش ــان بیش ــی آن ــرفت تحصیل پیش
آموزشــی  و  درســی  برنامه هــای  کــه  دارد  ضــرورت 
ــه  ــوند ک ــازماندهی ش ــری و س ــان بازنگ ــگاه ها چن دانش
دانشــجویان کشــاورزی بــه  جــای ذخیره ســازی اطالعــات 
و حقایــق علمــی، درگیــر مســئله و حل مســئله در 
ــی(  ــورت واقع ــاورزی )به ص ــئله های کش ــا و مس محیط ه
شــوند تــا بــرای روبــه رو شــدن بــا چالش هــا، بحران هــا و 
دگرگونی هــای در حــال تغییــر ایــن بخــش آمــاده شــوند. 
ــی،  ــای کالس ــژه آموزش ه ــه وی ــوزش و ب ــوزه ی آم در ح
آموزشــگران می تواننــد از روش هــای متقابــل بــرای 
ــتفاده  ــجویان اس ــادی دانش ــر انتق ــارت تفک ــت مه تقوی
کننــد: )1( آنــان می تواننــد بــا تشــویق دانشــجویان 
ــخ  ــش و پاس ــای پرس ــاد فض ــث در کالس و ایج ــه بح ب
در توســعه ی مهــارت تفکــر انتقــادی نقــش چشــمگیری 
ــا  ــد کالس درس را ب ــان می توانن ــند، )2( آن ــته باش داش
مثالــی از دنیــای واقعــی و مســئله های واقعــی کشــاورزی 
آغــاز کننــد و از دانشــجویان بخواهنــد کــه برای روشــن تر 
شــدن مســئله، بــا یکدیگــر در گروه هــای دو یــا چندنفــره 
بحــث و گفتگــو کننــد، و )3( آنــان می تواننــد بــا همکاری 
دانشــجویان محیــط و فضــای آموزشــی را به گونــه ای 
ــا  ــتری ب ــل بیش ــجویان تعام ــه دانش ــد ک ــی کنن طراح

ــند. ــته باش ــگر داش ــا آموزش ــژه ب ــر و به وی یکدیگ

بنــا بــر یافته هــای ایــن پژوهــش، تأثیــر خودکارآمدی 
تحصیلــی بــر عملکــرد تحصیلــی دانشــجویان کشــاورزی 
مثبــت و معنــا دار بــود. یافته هــای همخــوان بــا ایــن یافته 
ــگرانی  ــش پژوهش ــای پژوه ــان یافته ه ــوان در می را می ت
و  لینن برینــک   ،)1395( همــکاران  و  نعیمــی  ماننــد 
پنتریــچ )2002(، زیمرمــن )2000(، جمالــی و همــکاران 
)1392(، رحیمــی )1397(، موســوی نژاد و همــکاران 
)1397(، ســماوی و همــکاران )1395( و فــرال و همکاران 
ــد  ــان می ده ــه نش ــن نتیج ــرد. ای ــاهده ک )2009( مش
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ــجویان  ــی دانش ــدی تحصیل ــش خودکارآم ــا افزای ــه ب ک
ــد.  ــش می یاب ــان افزای ــی آن ــرد تحصیل ــاورزی، عملک کش
ــر  ــد ب ــرد می توان ــدی ف ــه خودکارآم ــه این ک ــه ب ــا توج ب
مبنــای تجربه هــای آموزشــی و فعالیت هــای فــرد در طول 
زمــان آمــوزش و یادگیــری تغییــر کنــد، در ایــن راســتا 
پیشــنهاد می شــود آموزشــگران کشــاورزی و اســاتید 
دانشــکده های کشــاورزی بــر تجــارب و فعالیت هــای 
آموزشــی کــه بــه تقویــت خودکارآمــدی تحصیلــی کمــک 
می کننــد، تمرکــز بیشــری داشــته باشــند. به عنــوان 
ــوان  ــن پیشــنهاد می ت ــردن ای ــی ک ــرای عملیات ــال، ب مث
ــد  ــکده های بای ــتادان دانش ــگران و اس ــه آموزش ــت ک گف
ــه از  ــد ک ــعه دهن ــارکتی توس ــس مش ــای تدری برنامه ه
ــدی  ــجویان دارای خودکارآم ــژه دانش ــجویان )به وی دانش
ــان  ــای آن ــرده، مهارت ه ــتیبانی ک ــن( پش ــی پایی تحصیل
ــه  ــان ب ــه نفــس را در آن ــن اعتمــاد ب را توســعه داده و ای
ــدی و در  ــد خودکارآم ــان می توانن ــه آن ــاورد ک ــود بی وج
پــی آن عملکــرد تحصیلــی خــود بهبــود ببخشــند. افــزون 
بــر ایــن، همان گونــه کــه در چارچــوب تحلیــل پژوهــش 
نیــز مشــخص شــد، دو متغیــر ســواد اطالعاتــی و مهــارت  
ــر  ــا داری ب ــای معن ــز اثره ــری نی ــری در یادگی خودراهب
ــد.  ــی دانشــجویان کشــاورزی دارن ــدی تحصیل خودکارآم
ایــن نکتــه از آن جهــت دارای اهمیــت اســت کــه 
ــرای  ــزی ب ــگام برنامه ری ــه هن ــاورزی ب ــگران کش آموزش
تقویــت خودکارآمــدی می تواننــد بهبــود ایــن دو مهــارت 
نیــز بــرای دســتیابی بــه نتیجــه مطلــوب اســتفاده کننــد.

ــری  ــش دیگ ــر پژوه ــد ه ــز همانن ــش نی ــن پژوه ای
محدودیت هــای  بــود.  روبــه رو  محدودیت هایــی  بــا 
ــکان  ــه ام ــود ک ــت پژوهــش ب ــی، نخســتین محدودی مال
بررســی های جامعــه و دانشــکده های کشــاورزی بیشــتر را 
ناممکــن می کــرد. محدودیــت دوم مربــوط بــه شــمار زیاد 
متغیرهایــی بــود کــه می توانســتند بــر عملکــرد تحصیلــی 
دانشــجویان تأثیــر بگدارنــد و محدودیــت مالــی نیــز آن را 
ــای  ــا اثره ــش تنه ــن پژوه ــذا، در ای ــرد. ل ــدید می ک تش
چهــار متغیــر خودکارآمــدی تحصیلــی، ســواد اطالعاتــی، 
خودراهبــری در یادگیــری و مهــارت تفکــر انتقــادی 
ــی  ــاورزی بررس ــجویان کش ــی دانش ــرد تحصیل ــر عملک ب
ــد از  ــی می توانن ــگران آت ــود، پژوهش ــن وج ــا ای ــد. ب ش
متغیرهــای دیگــری بــرای پیش بینــی عملکــرد تحصیلــی 
دانشــجویان کشــاورزی اســتفاده کننــد. بــه عبارتــی دیگر، 
ــعه  ــرای توس ــش ب ــن پژوه ــده در ای ــه ش ــوب ارای چارچ
ــاز و فراهــم می باشــد. یکــی  توســط پژوهشــگران آتــی ب
دیگــر از محدودیت هــا مربــوط بــه شــیوه ی تحلیــل 
بــرای  پژوهــش  ایــن  در  زیــرا  می باشــد.  متغیرهــا 
ــا از  ــی تنه ــرد تحصیل ــای عملک ــل تعیین کننده ه تحلی
تحلیــل مســیر اســتفاده شــد. بــا ایــن وجــود پژوهشــگران 
آتــی می تواننــد چارچــوب ارایــه شــده توســط ایــن 
ــر و  ــاری بزرگت ــای آم ــا اســتفاده از نمونه ه پژوهــش را ب
روش هــای مدلســازی معــادالت ســاختاری نیــز ارزیابــی و 

ــد.  ــنجی کنن اعتبارس

سپاسگزاری

 این تحقیق با حمایت پژوهشی دانشگاه زابل )با کد پژوهانه UOZ-GR-9719-41( انجام شده که 
بدین وسیله از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه قدردانی می شود.
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The Effects of Information Literacy, Self-directed Learning, Critical Thinking, and 
Academic Self-efficacy on Academic Performance of Agricultural Students

Abstract
Academic performance of students is one of the main success indicators of academic activi-

ties in higher education systems. Much of the education systems’ efforts are aimed at achieving 
high academic performance. In this regard, the main purpose of present study was to analyze the 
effects of information literacy, self-directed learning, critical thinking, and academic self-efficacy 
on academic performance of agricultural higher education students. This research is an applied 
study. The statistical population was agricultural students of Iran public universities (N=236973). 
From whom 386 students were selected as a sample through stratified random sampling method. 
Research tool was a researcher-made questionnaire which its validity confirmed by a group of 
Shiraz University’s experts in the field of “agricultural extension and education” and “education-
al sciences”. Ordinal theta coefficients demonstrated an acceptable reliability for the research 
tool (θ=0.71-0.78). The results of path analysis showed that the four variables self-directed learn-
ing, information literacy, academic self-efficacy, and critical thinking skills had significant pos-
itive effects on academic performance of agricultural students. Furthermore, the independent 
variables could account for 35.8 per cent of the variance of academic performance of agricultural 
students. Finally agricultural universities and colleges were recommended to make changes in 
their educational processes in order to increase academic performance of students.

Index Terms: Agricultural students, Critical thinking, Information literacy, Self-directed learning. 
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