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چکیده
هدف از این پژوهش بررسی رابطه ساختاری (تدوین مدل) تفکر انتقادی بر اساس ،سبکهای یادگیری و
میانجیگری فراشناخت در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش بود .این مطالعه به روش کمی و از
نوع همبستگی انجام شد .شرکتکنندگان شامل  322نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش بودند؛
نمونهگیری به شیوه تصادفی طبقهای انجام گرفت .ابزار گردآوری اطالعات شامل پرسشنامه سبک یادگیری
کلب ( ،)7391پرسشنامه فراشناخت ولز ( )7331و پرسشنامه تفکر انتقادی ریکتس ( )0223بود؛ تجزیهوتحلیل
دادهها با استفاده از نرمافزار  Amosو به روش تحلیل مسیر انجام گرفت .یافتهها نشان داد سبک یادگیری
تأملی ،آزمایشگری فعال ،انتزاعی بهطور غیرمستقیم و با میانجیگری فراشناخت با تفکر انتقادی ارتباط
معناداری در سطح  p >2/27وجود دارد؛ اما بین سبک یادگیری عینی بهطور غیرمستقیم و با میانجیگری
فراشناخت با تفکر انتقادی ارتباط معناداری وجود ندارد .بین سبک یادگیری تأملی ،آزمایشگری فعال و
انتزاعی با تفکر انتقادی ارتباط مستقیم و معناداری در سطح  p >2/27وجود دارد؛ اما بین سبک یادگیری
عینی با تفکر انتقادی رابطه مستقیم معنادار وجود ندارد .همچنین بین سبک یادگیری تأملی ،آزمایشگری
فعال ،عینی ،انتزاعی بهطور مستقیم با فراشناخت ارتباط معناداری در سطح  p >2/27وجود دارد.

واژگان کلیدی :تفکر انتقادی؛ سبکهای یادگیری؛ فراشناخت.

 .7کارشناسی ارشد علوم تربیتی مدیریت آموزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
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مقدمه
رشد و پرورش مهارتهای فکری دانشجویان همیشه مسئلهای پیچیده در آموزش بوده ،اما
امروزه حالت بحرانی به خود گرفته؛ چراکه در سالهای اخیر متخصصان امور تربیتی بهشدت
از ناتوانی دانشجویان در امر تفکر انتقادی ابراز نگرانی کردهاند .تفکر انتقادی بهعنوان مهارت
اندیشیدن ،قضاوت هدفمند و خودتنظیم است که درنتیجه تفسیر ،تجزیهوتحلیل ،ارزشیابی و
استنباط شکل میگیرد و سبب حل مشکالت و تصمیمگیری مناسب در فرد میشود و فرد با
توجه به آن درنهایت به باور و عملکرد خاص خودش میرسد (ولگس .)0271 ،7تفکر
انتقادی شامل مهارتها و فرایند ذهنی ،تشخیص ،تجزیهوتحلیل ،ارزیابی میباشد .تفکر
انتقادی یک بعد تفکر است .تمایل به توسعه تفکر انتقادی مختص جوامع آموزشی جدید
نیست بلکه منشأ این گرایش به فلسفه مدرسه افالطون برمیگردد (محمدی مهر.)0272 ،0
تفکر انتقادی روند منظم فکری فعال و ماهرانه است که شامل تجزیهوتحلیل ،ترکیب و
ارزشیابی اطالعات با کمک مشاهده ،تجربه ،تأمل ،در نظر گرفتن و ارتباط است؛ همچنین
فراتر از کسب دانش صرف بوده و در سطحی باالتر از تفکر قرار میگیرد .توسعه تفکر
انتقادی در بین یادگیرندگان بهعنوان یکی از اهداف آموزش عالی تلقی میشود
(مارتینکاوا0271 ،3؛ اهراری.)0272 ،4
مؤلفههای تفکر انتقادی طبق نظر لیتیخ 1راه درست فکر کردن بوده (لتیخ )0223 ،و بر
اساس یافتههای اسملتزر ،بار ،برونر سادرت تفکری مستدل ،منظم ،هدفگذار ،اثرگذار،
منطقی و مبتنی بر پیامد است که با روش علمی به برسی و تجزیهوتحلیل کلیه اطالعات و
1

نظرات در دسترس میپردازد (اسملتزر)0221 ،2؛ و طبق تحقیقاتی پژوهشگرانی چون استنر
و بانینگ 9میتواند بر روشهای یادگیری و تواناییهای یادگیرندگان تأثیر گذاشته و فرایند
توسعه و پیشرفت علمی را به دنبال داشته باشد (استنر0277 ،؛ بانینگ .)0222 ،در دنیای
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امروز ،پژوهشگرانی از جمله کوین و گری 7دریافتهاند که داشتن اطالعات زیاد راهگشا
نیست و آنچه اهمیت دارد استفاده از حجم وسیع اطالعات و بهکارگیری آن در همه
حیطههای زندگی است؛ لذا برای استفاده از این منابع گسترده مفهومی ،الزم است
فراگیران به سطوح عالی تفکر و خودشناسی دست یابند و در فرایندهای شناختی و حل
مسئله که از نمودهای فراشناخت است ،تبحر کافی داشته باشند (صفر زاده.)7334 ،
فراشناخت به آگاهی فرد از فرایندهای تفکر و نیز توانایی اداره نمودن فرایندهای
شناختی اشاره دارد و همچنین این مفهوم دربرگیرنده دانش ،فرایندهها و راهبردهای است
که شناخت را ارزیابی ،بر آن نظارت و یا کنترل میکند و دارای ابعاد بسیار گسترده و
فراگیر و مؤثر میباشد (فیش ر0229 ،0؛ نیکلسو ن0272 ،3؛ گاریسو ن .)0271 ،4گل
پرور )0277(1نشان داد آموزش تفکر انتقادی ،حل مسئله و فراشناخت میزان یادگیری
خود راهبر کل و میزان مؤلفههای آن (خود مدیریتی ،رغبت برای یادگیری و
خودکنترلی) را افزایش میدهد .کیم ،2پارک ،1بیک .)0223( 9کانگ ،3کیم و کانگ
( .)0223نیز طی تحقیقات جداگانهای نشان دادند تفکر انتقادی و تحول شناختی
پیشبینی کننده سبک یادگیری فرد بوده و بر آن تأثیر میگذارد (گل پرور0277،؛
کانگ.)0229 ،
عالوه بر فراشناخت ،سبک یادگیری فراگیران عامل کلیدی و مهم دیگری است که
نقش اساسی در فرایند تفکر انتقادی دارد .سبک یادگیری هر فرد روش پردازش اطالعات
دریافتی است و از فردی به فرد دیگر متفاوت است .سبک یادگیری شیوه پردازش اطالعات
و نحوه واکنش به آن را در هر فرد تعیین میکند .با شناخت نحوه پردازش اطالعات و ارزیابی
سبک یادگیری فراگیران ،میتوان به آنان کمک نمود تا در راستای اهداف عالی آموزش
گام بردارند و در سطحی وسیعتر به تفکر انتقادی و حل مسئله دست یابند (بختیار نصرآبادی،
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 .)7332سبک یادگیری ،روش منحصربهفرد در به دست آوردن و حفظ کردن اطالعات
است و میتواند عنصر مهمی در بهبود برنامه آموزشی و فرایند تدریس و آموزش باشد؛ و بر
رفتارهای افراد در طول زندگیشان تأثیر میگذارد و فعالیتهای آنها در انطباق با این
وِیژگی شناختی انجام میگیرد؛ بنابراین گرایشهای ذهنی مرتبط با سبکهای یادگیری بر
نحوه تفکر افراد تأثیرمی گذارد (سلیمانی فر7334 ،؛ دی کو .)0272 ،7آلیس و هادسون
( ،)0272وانگ ،اسپنسر ،کینگ ( )0223ولز ( )0223و هادلیکا ( )0221نیز طی تحقیقات
جداگانهای به رابطه مهارتهای فکری ازجمله فراشناخت و تفکر انتقادی با سبک یادگیری
پرداختهاند (آلیس0272 ،0؛ وانگ0223 ،؛ والس0223 ،؛ هادلیکا.)0272 ،
بر اساس مطالعاتی که انجامشده میتوان این ادعا را مطرح کرد که تفکر انتقادی متأثر
از شیوههای یادگیری و فراشناخت است .تحقیقات کمی وجود دارد که ویژگیهای مرتبط
با سبکهای یادگیری در تفکر انتقادی را مورد برسی قرار داده باشند .از اینرو بررسی عوامل
فردی که منجر به تفاوت در عملکرد تفکر انتقادی میشود بسیار مهم است؛ همانگونه که
آگاهی یافتن درباره روشهای مؤثر بهکارگیری این نوع توانایی مهم است .با توجه به اهمیت
استفاده از تفکر انتقادی در آموزش علوم پزشکی و همچنین کاربرد تفکر انتقادی در
تصمیمگیریهای بالینی بخصوص هنگام روبهرو شدن با شرایط استرسآور این پرسش
مطرح است که آیا بین شیوههای یادگیری با تفکر انتقادی با نقش میانجیگری فراشناخت
همبستگی وجود دارد؟ بنابراین بر آن شدیم تا مطالعهای باهدف برسی نقش شیوههای
یادگیری با تفکر انتقادی با نقش میانجیگری فراشناخت در بین دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی ارتش انجام دهیم.

روش
به لحاظ طبقه بندی پژوهش بر مبنای روش ،این پژوهش یک پژوهش توصیفی از نوع
همبستگی است؛ جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشکدههای مختلف دانشگاه
علوم پزشکی ارتش بود که در سال تحصیلی  314 ، 7331-7332نفر بودند .از روش
نمونهگیری تصادفی طبقهای برای نمونهگیری استفاده شد؛ نمونهگیری بدینصورت بود که
با استفاده از جدول مورگان و از هر دانشکده (دندانپزشکی ،پزشکی ،پیراپزشکی و
1. DeCoux
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پرستاری) متناسب با تعداد دانشجویان آن دانشکده  322نفر بهعنوان نمونه انتخاب شد .در
این مطالعه از پرسشنامه سبکهای یادگیری کلب ( )7391استفادهشد؛ این پرسشنامه

شیوههای یادگیری افراد را در دو بعد تجربه عینی -مفهومسازی انتزاعی و مشاهده تأملی –

آزمایشگری فعال موردسنجش قرار میدهد .این پرسشنامه از  70جمله تشکیلشده که برای
هر جمله چهار گزینه پیشنهادشده است؛ آزمودنیها پاسخ پیشنهادی را با توجه به نحوه
یادگیری خود ،از نمره  7تا  4درجهبندی میکنند .ضرایب آلفای کرونباخ تجربه عینی 2/92
مشاهده تأملی  2/11مفهومسازی انتزاعی  2/13آزمایشگری فعال  2/12بهدستآمده است.
پرسشنامه تفکر انتقادی توسط ریکتس ( )0223طراحیشده است .این پرسشنامه دارای 33
سؤال پنج گزینهای است .نمرهگذاری این آزمون به روش لیکرت میباشد که در هر سؤال
برای پاسخ شدیداً مخالف ( )7مخالف ( )0بینظر ( )3موافق ( )4کامالً موافق ( )1در نظر
گرفتهشده است .ضریب الفای این پرسشنامه  /12بهدستآمده است .پرسشنامه فراشناخت
توسط ولز ( )7331ساختهشده شامل  32گویه میباشد و باورهای افراد را درباره تفکرشان
موردسنجش قرار میدهد .پاسخها بر اساس مقیاس پنجدرجهای لیکرت ( 7کامالً مخالفم 0
مخالفم 3 ،کمی موافقم 4 ،کامالً موافقم) محاسبه میشوند .ضریب الفای کرونباخ برای این
مقیاس  /37بهدستآمده است .تجزیهوتحلیل دادها و مفروضات آماری از نرمافزار AMOS

و به روش تحلیل مسیر انجام گرفت .برای بررسی نقش سبکهای یادگیری با تفکر انتقادی
با نقش میانجیگری فراشناخت در بین دانشجویان ،از روش بوت استرپ 7نرمافزار AMOS

با تعداد  1222بار نمونهگیری استفاده گردید در این پژوهش اجباری در پر کردن پرسشنامه
وجود نداشت و همچنین ذکر نام شرکتکنندگان خواسته نشد و اطالعات کامالً بهصورت
محرمانه و حفظ ارزشهای اخالقی بود.

یافتهها
در مطالعه حاضر  302پرسشنامه توزیع شد و از این تعداد  322پرسشنامه برگشت داده شد.
از این تعداد  020نفر مذکر ( )%91/3و  39نفر مؤنث ( )%70/1بودند .دامنه سنی دانشجویان
از بین  322نفر شرکتکننده در پژوهش  33نفر ( )%33در گروه سنی  79-02سال قرار دارند،
 92نفر ( )%02/1در گروه سنی  07-03قرار دارند 31،نفر ( )%30/3در گروه سنی 04-02
1. Bootstrap
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قرار دارند 04،نفر ( )%9در گروه سنی  02به باال قرار دارند .میانگین و انحراف استاندارد
چهارمولفه سبک یادگیری :عینی (( ،)01/02±4/32انتزاعی ( ،)01/33±3/42تأملی
( ،)09/43±4/49فعال ( ،)00/21±3/31میانگین و انحراف استاندارد تفکر انتقادی
( )4313±9/79و میانگین و انحراف استاندارد فراشناخت ( ،)10/34±1/03بهدستآمده
است
برازش مدل تحلیل مسیر سبکهای یادگیری:

شکل  .1مدل تحلیل مسیر شیوههای یادگیری
جدول  .1شاخصهای مسیر شیوههای یادگیری
نام شاخص (التین)

نام شاخص (فارسی)

مقدار

حد مجاز

X2/df

نسبت مجذور کای بر درجه آزادی

0/39

کمتر از 3

RAMSE

ریشه میانگین خطای برآورد

/229

کمتر از /29

GFI

شاخص نیکویی برازش

/330

بزرگتر از /9

CFI

برازندگی تعدیل یافته

/331

بزرگتر از /3
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NFI

برازندگی نرم شده

/331

بزرگتر از /3

AGFI

شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته

/341

بزرگتر از /9

با توجه به نتایج نسبت مجذور کای ،شاخص نیکویی برازش ،برازتدگی تعدیل یافته،
برازندگی نرم شده ،شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته مدل تحلیل مسیر از برازش مطلوبی
برخودار است.
جدول  .2ارزیابی نتایج مدل تحلیل مسیر فراشناخت بر پایه سبکهای یادگیری
مسیرها

ضرایب

ضرایب

خطای

نسبت

سطح

استاندارد

بحرانی

معناداری

1/223

2/227

2/227

غیراستاندارد

استاندارد

رگرسیونی

رگرسیونی

2/191

2/013

2/211

2/219

2/473

2/227

72/123

2/122

2/337

2/293

9/172

2/227

2/732

2/234

2/241

3/219

2/220

2/322

2/300

2/233

3/321

2/227

7/234

2/419

2/211

73/019

2/227

بین سبک انتزاعی
سبک

انتزاعیفراشناخت

و فراشناخت
ارتباط معناداری
وجود دارد
بین سبک تأملی و

سبک

تأملیفراشناخت

فراشناخت ارتباط
معناداری وجود
دارد
بین سبک فعال و

سبک

فعالفراشناخت

فراشناخت ارتباط
معناداری وجود
دارد
بین سبک عینی و

سبک

عینیفراشناخت

فراشناخت تفکر
انتقادی

فراشناخت ارتباط
معناداری وجود
دارد
بین فراشناخت و
تفکر انتقادی
ارتباط معناداری
وجود دارد

سبک

انتزاعیتفکر
انتقادی

بین سبک انتزاعی
تفکر انتقادی
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ارتباط معناداری
وجود دارد
سبک تأملیتفکر
انتقادی

بین سبک انتزاعی
2/023

2/772

2/243

4/321

2/227

2/140

2/004

2/220

4/321

2/227

2/207

2/270

2/237

2/211

2/433

و تفکر انتقادی
ارتباط معناداری
وجود دارد

سبک فعالتفکر
انتقادی

سبک عینیتفکر
انتقادی

بین سبک انتزاعی
و تفکر انتقادی
ارتباط معناداری
وجود دارد
بین سبک انتزاعی
و تفکر انتقادی
ارتباط معناداری
وجود دارد

جدول  0ارزیابی نتایج مدل تحلیل مسیر فراشناخت بر پایه سبکهای یادگیری نتایج
تماممسیرهای مدل شامل مسیر بین متغیرها را گزارش میکند.
جدول  .3بررسی نتایج مدل میانجیگری فراشناخت بر پایه سبکهای یادگیری
مسیرها

اثر کامل
**

سبک عینی به فراشناخت

/732

اثر غیرمستقیم
--

اثر مستقیم
**

/732

سبک عینی به تفکر انتقادی

/217

/212

ns2/207

سبک انتزاعی به فراشناخت

**2/191

--

**2/191

سبک انتزاعی به تفکر انتقادی

**2/429

*/074

**2/734

سبک فعال به فراشناخت

**/122

--

**/122

سبک فعال به تفکر انتقادی

**/927

*/019

**/140

سبک تأملی به فراشناخت

**/219

--

**/219

سبک تأملی به تفکر انتقادی

**/412

*/047

*/023
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بحث و نتیجهگیری
نتایج فرضیه اول نشان داد که بین بعد «تأملی»« ،آزمایشگری فعال» و «عینی»«انتزاعی» بهطور
غیرمستقیم و با میانجیگری فراشناخت با تفکر انتقادی دز سطح  P<2/27ارتباط معناداری
وجود دارد؛ بنابراین این فرضیه تأیید میشود .این نتایج تقویتکننده این باور هستند که
آموزش و یادگیری مؤثر و کارآمد در محیطی حاصل میشود که بر اساس اصول علمی و
شیوهای صحیح و با پرورش تفکر انتقادی صورت گیرد .دانشجویانی که برای یادگیری فراتر
از یادسپاری به سمت حوزههای سطح باالی شناختی و مفاهیم تحلیل و کاربردی جهتگیری
پیدا میکنند ،از نظر کسب مهارتها و آگاهیهای فراشناختی فراتر از سایر دانشجویان
میباشند .اینگونه دانشجویان به دلیل داشتن شیوههای یادگیری ،آگاهی باالیی در مورد
خود بهعنوان یک یادگیرنده دارند که ناشی از همان دقت نظر در تفکر و تأکید آنها بر
تجارب عینی و تأملی میباشد .اینگونه دانشجویان به دلیل دقت نظر و عمقی نگری خود
موضوع موردمطالعه خود را بهخوبی میشناسند .همچنین این دقت نظر آنان را به نسبت
یادگیری چگونگی استفاده از راهبردهای مختلف و یا مهارتهای گوناگون در جهت
یادگیری و شناخت رهنمون میسازد .ازاینرو این گروه دانشجویان دارای قدرت موقعیت
سنجی باال بوده که به آنان در افزایش دانش موقعیتها کمک میکند .شناخت باال و تفکر
انتقادی اینگونه دانشجویان ،به آنان در دستهبندی ،مرحلهبندی و ارزشیابی اطالعات جهت
استفاده اثربخش کمک خواهد نمود تا آنان با استفاده از ویژگی دیگر خود ،یعنی دانش
بیانی و دانش موقعیتی بهترین اطالعات و دانش موجود را بشناسند (سلیمانی.)7334 ،
در نهایت شناخت باالی دانش و مهارتهای دانشجویان انتزاعی و فعال به آنان کمک
میکند تا در ارزیابی خود با دقت عمل بیشتری عمل نموده و بتوانند پیامدها و فرایندهای
یادگیری را بشناسند ،اینگونه دانشجویان میتوانند فرایندهای یادگیری خود را مورد ارزیابی
قرار داده و نقاط ضعف و قوت خود را بهتر بشناسند تا در جهت رفع مشکالت فرایندهای
خاص یادگیری خود گام بردارند .هنگام مشغولیت در تفکر انتقادی ،افراد نیاز به مهارتهای
خاص فراشناختی مانند نظارت بر فرایند تفکر خود ،بررسی جهت پیشرفت ،اطمینان از دقت
و تصمیم گیری درباره استفاده از زمان و تالش ذهنی دارد .مسلماً این بدین معنی است که
تفکر انتقادی محصول فراشناخت است (سلیمانی .)7334 ،نتایج این فرضیه با تحقیقات ساقی
()7332؛ ارسالن ()0271؛ سلیمانی ()7333؛ یاناردنر ( )0274و بختیارنصرآبادی ( )7337که
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متغیر فراشناخت را بهعنوان متغیر میانجی در نظر گرفته بودند همسو است؛ نتایج فرضیه دوم
بیانگر آن است که بین بعد «تأملی»« ،آزمایشگری فعال» و «انتزاعی» با تفکر انتقادی در سطح
 P<2/1رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد؛ اما بین بعد «عینی» با تفکر انتقادی رابطه مستقیم
معنادار ( P>2/21و  )= 2/20وجود ندارد .در نبین این یافته میتوان گفت ،در مدل

ارائهشده توسط کلب ،یادگیرندگانی که روش یادگیری آنها مفهومسازی انتزاعی است،
برای حل مسئله و دیگر موقعیتهای یادگیری ،رویکردی منطقی و علمی را از خود نشان

میدهند .آنها یادگیرندگانی فکری ،قیاسی –استقرایی هستند تا یادگیرندگانی هیجانی -

احساسی .گریگر 7بیان میکندکه این یادگیرندگان قضاوتهای خود را بر مبنای عقل و
قوانین منطقی بنا میکنند .آنها مستعد منطق عقلی هستند (کلب /)0221 ،سالیمن 0در
پژوهش خود نشان داد که این افراد از گرایشهای تفکر انتقادی از قبیل حقیقتجویی،
تحلیلگری ،نظاممندی ،اعتمادبهنفس و بلوغ شناختی برخوردار هستند .همچنین مدل
یادگیری کلب ،یادگیرندگان با روش تأملی از مشاهده استفاده میکنند و رویکردی تأملی
نسبت به یادگیری دارند .این افراد قادرند ایدهها ،موقعیتها را از زوایای مختلف و چندبعدی
ببینند .آنها عقایدشان را با تکیهبر تفکر و احساس تشکیل میدهند و اغلب خیلی سنجیده و
متفکرانه قضاوت میکنند .به اعتقاد سالیمن ،این یادگیرندگان در برنامهریزیهای نظاممند
عملکرد خوبی دارند و در جمع آوری دامنه وسیعی از مشاهدات و اطالعات و یکپارچه کردن
آنها با تبیین منطقی و مختصر ،خبره هستند .این افراد از گرایشهای تفکر انتقادی از قبیل
نظاممند بودن و حقیقتجویی برخوردار هستند( .سالیمن  .)0222 ،یادگیرندگان با روش
آزمایشگری فعال تأکید زیادی بر کاربرد عملی و تجربی مفاهیم دارند .آنها بهجای درک
تأملی راجع به حقیقت مطلق موضوع ،ترجیح میدهند .در موقعیت مسئله با عملیات و
آزمایش راه حلی برای آن پیدا کنند .همچنین درجه خطرپذیری باالی داشته و قادرند بر
دیگران و اعمال آنها تأثیر بگذارند .سالیمن نشان میدهد که وجود تمایل به کنجکاوی با
اعتمادبهنفس و داشتن مهارتهای شناختی مانند بررسی اعتبار منابع و انتخابات اطالعات
مرتبط باعث میشود این افراد از تفکر انتقادی بهتر برخوردار باشند .بااینحال یادگیرندگان
با نمره باال در تجربه عینی ،رویکرد تجربی نسبت به یادگیرندگان با نمره باال در تجربه عینی
1. Gregor
2. Saleman
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رویکرد تجربی نسبت به یادگیری دارند و بهشدت متکی به قضاوتهای مبتنی بر احساس
هستند .همچنین بیش از آنکه جهتگیری فکری داشته باشند ،تمایل به احساسی بودن دارند
بنابراین نمیتوان انتظار داشت که در مدل یادگیری کلب این افراد بهطور مناسب مهارتهای
شناختی تفکر انتقادی را به کار ببرند و متفکران انتقادی خوبی باشند( .قدم پور .)7330 ،این
فرضیه با تحقیقات نوحی ()7333؛ قدم پور ()7333؛ اتامن ()0272؛ ساقی ( )7332و پیترس
( ،)0272همسو است.
نتایج فرضیه سوم نشان داد که بین بعد «تأملی»« ،آزمایشگری فعال» و «عینی» «انتزاعی»
با فراشناخت رابطه مستقیم معنادار در سطح  P<2/21وجود دارد .فراشناخت ،به معنی
آگاهی فرد از فرآیند تفکر خود و توانایی برای کنترل این فرآیند است .راهبردهای شناختی
از مهمترین ابزارهای یادگیری و یادآوری هستند؛ فراشـناخت کلیدی است بـرای توانایی
شنـاختی که به افـراد اجـازه مـیدهد تا افکارشـان را کنتـرل و بـازسـازی کـنند و نقـش
اساسی در خالقیت و یـادگیری ایفا میکند (عطار خامه )7399 ،و از سوی یک مدل شناختی
است که در یک سطح باالتر فعالیت میکند و بر پایه نظارت و کنترل قرار دارد و نباید
بهعنوان هدف نهایی آموزش تلقی شود؛ بلکه باید بهعنوان فرصتی برای مجهز کردن
فراگیران به دانش و مهارتهای الزامی بهمنظور اداره یادگیری خود آنها در نظر گرفت؛
بهطورکلی آنها را در تکالیف آینده ماهر و کنجکاو بار آورد (جنا ابادی)7331 ،؛
راهبردهای فراشناختی بهعنوان جنبههای اصلی و مهم راهبردهای یادگیری است که بر طبق
نظر بکر دو جنبه اساسی را در برمی گیرد :جنبه اول این است که فراگیر از ماهیت تکلیف
یادگیری و الزامات انجام آن تکلیف آگاه باشد و دوم اینکه فراگیر دانش مناسب برای اتمام
تکلیف یادگیری را داشته باشد؛ بنابراین ،افرادی که دارای راهبرد فراشناختی هستند دانش
اطالعات جدید و راهبردهای شناختی رادارند (جنا ابادی .)7331 ،نتایج این فرضیه با نتایج
تحقیقات بختیار نصرآبادی ()7337؛ سلیمانی()7333؛ کلب ( )0221و سالیمن ()0222
همراستا میباشد.
پیشنهادهای کاربردی
-7بهطورکلی بهمنظور ارتقای مهارتهای تفکر انتقادی با استفاده از عوامل گرایش-
شناختی پیشنهاد میشود محیط دانشگاه و برنامههای آموزشی طیف وسیعی از تجربه
فعالیتهای جدید ،اید های متفاوت و فرهنگ روشنفکری را که اغلب در محیط قبلی خانه
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موجود نیست فراهم کند-0.با توجه به اهمیت و نقشی که مهارتهای فراشناختی در رشد و
گسترش مهارتهای تفکر انتقادی دارند ،توصیه میشود آموزش این راهبردها بهصورت
کارگاه یا در برنامه درسی گنجانده شود-3.مدرسان دانشگاه و مربیان را باید از اهمیت و
پیامدها روشها و سبکهای یادگیری ،در رشد تفکر انتقادی آگاه ساخت .ازآنجاییکه
خصوصیات سبکهای یادگیری بر نحوه تفکر افراد تأثیر میگذارد ،فعالیتهای یادگیری
باید بهگونهای طراحی شود که به تمام سبکهای یادگیرندگان کمک کند مهارتهای تفکر
انتقادی خود را پرورش دهند-4 .پیشنهاد میشود برای بهبود گرایش به تفکر انتقادی،
مدرسان و اساتید به روشهای آموزشی پیشرفته و تلفیقی ،بهجای تکیهبر شیوههای نظری
توجه بیشتری داشته باشند .همچنین متناسبترین سبک یادگیری با توجه به ماهیت رشته
و سطح گرایش به تفکر انتقادی شناسایی شود و تدابیر الزم برای افزایش گرایش به
تفکر انتقادی دانشجویان اندیشیده شود.
پیشنهادهای پژوهشی
-7برای تعمیمپذیری بیشتر نتایج ،پیشنهاد میشود این پژوهش در دانشگاههای دیگر
در جامعۀ آماری دیگر انجام گیرد-0.تدوین مدل تفکر انتقادی بر اساس ویژگی شخصیتی
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش-3.تدوین مدل تفکر انتقادی بر اساس سبکهای
یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش-4.بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی
و فراشناخت با میانجیگری تفکر انتقادی-1.برسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و
سبکهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی
محدودیتها
 -7محدود بودن یافته به دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش و عدم تعمیمپذیری به
سایر دانشجویان -0محدود کردن ابزار سنجش و جمعآوری اطالعات به پرسشنامه و
استفاده نکردن از سایر روشهای جمعآوری اطالعات ازجمله مشاهده یا مصاحبه و...
در نهایت نتایج حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین سبکهای یادگیری (تأملی ،فعال،
انتزاعی بهجز سبک عینی) و تفکر انتقادی بود .همچنین بین سبکهای یادگیری (تأملی،
فعال ،انتزاعی ،عینی) و فراشناخت رابطه برقرار بود؛ بنابراین ازآنجاییکه سبکهای یادگیری
شامل سبک ا نتزاعی ،تأملی و فعال بر تفکر انتقادی دانشجویان تأثیر مثبت میگذارد ،باید
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سبکهای آموزش اساتید بهگونهای طراحی شود که این سبکها را که باعث بهتر شدن
تفکر انتقادی در دانشجویان میشود را تقویت کند.
قدردانی

این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی مصوب به شماره  331191در مرکز تحقیقات
آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش است .بدینوسیله الزم است از همه
دانشجویان دانشگاه ،مرکز تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارتش و همهکسانی که
در راستای این تحقیق ما را یاری کردند تقدیر و تشکر کنم.

منابع
بختیار نصرآبادی ،حسنعلی؛ موسوی ،ستاره و علی بخشی ،فاطمه .)7332( .نقش نگرش
تفکر انتقادی و شیوههای شناختی و کاوشگری در پیشبینی پیشرفت تحصیلی،
مجله اندیشههای نوین تربیتی ،)4(1،صص .739-771
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