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چکیده
مقدمه :تفکر انتقادی مجموعهای از نگرشها و عادات ذهنی است که موجب توسعه توانایی پژوهش ،حل مسئله ،خود راهبری،
تصمیمگیری و یادگیری مادامالعمر در دانشجویان میشود .پژوهش حاضر باهدف پیشبینی گرایش به تفکر انتقادی و یادگیری خودگردان
بر اساس باورهای معرفتشناختی در دانشجویان دندانپزشکی انجام گرفت.
روش بررسی :روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش را کلیهی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم
پزشکی ( 221نفر) در سال تحصیلی  1396-1397تشکیل میدادند که از میان آنها با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای
تعداد  150دانشجو ( 62پسر و  88دختر) بهعنوان نمونه انتخاب شدند .بهمنظور جمعآوری دادهها از پرسشنامه  63سئوالی باورهای
معرفتشناختی شومر ( ،)1998پرسشنامه  22سئوالی راهبردهای یادگیری پینتریچ و دی گروت ( )1990و مقیاس  75سئوالی گرایش
به تفکر انتقادی بدری ( )1386استفاده شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.
نتایج :یافتهها نشان داد بین باورهای معرفتشناختی و گرایش به تفکر انتقادی و بین یادگیری خودگردان و مؤلفههای آن با تفکر
انتقادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که مؤلفههای باورهای معرفتشناختی  41درصد و
یادگیری خودگردان  45درصد قدرت پیشبینی را دارد.
نتیجه گیری :درنتیجه میتوان گفت یادگیری خودگردان و باورهای معرفتشناختی از عوامل تأثیرگذار و مرتبط با گرایش به تفکر
انتقادی دانشجویان هستند.
کلید واژه ها :یادگیری خودگردان ،باورهای معرفتشناختی ،گرایش به تفکر انتقادی
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پیشبینی گرایش به تفکر انتقادی بر اساس یادگیری خودگردان و باورهای معرفتشناختی

 102پیشبینی گرایش به تفکر انتقادی بر اساس یادگیری...

مقدمه
که میتواند با زمینهسازی تولیـد و تعمیـﻖ دانـش ،موجبـات

نوع تفکر رخ نداده و یا زیر سطح استاندارد نمود پیدا میکند

تداوم یادگیری و حﻀور فعال دانشجویان در عرصههای مختلف

( .)13ریکتس ( )14بیان میکند که گرایش به تفکر انتقادی بر

اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی را فراهم آورد ( .)1یکی از اهداف

اساس یک انگیزه درونی شکل میگیرد و مؤلفههای گرایش به

آموزش عالی ،تربیت دانشآموختگانی است که با استفاده از

تفکر انتقادی را شامل :خالقیت ،بالیدگی و تعﻬد ذهنی میداند.

شیوههای مختلف تفکر ،به فعالیت علمی بپردازند ( .)2اصطالح

آشکار است که گرایش و تمایل کافی در جﻬت توسعه و به-

تفکر انتقادی در قرن بیستم باکارهای جان دیویی از  1910تا

کارگیری این مﻬارتها امری ضروری بوده و تفکر انتقادی بدون

 1939مطرح شد ( .)3گرایش به تفکر نقادانه بهصورت

تمایل به گرایش به آن صورت نخواهد پذیرفت ( .)15نتایج

مجموعهای از نگرشها و عادات ذهنی تعریفشده است ()4؛ که

پژوهشهای ساییک ،کاراگول و بمیزچی نشاندهندهی آن است

موجب توسعه توانایی پژوهش ،حل مسئله ،خود راهبری،

که بین گرایش به تفکر انتقادی و موفقیت تحصیلی ارتباط

تصمیمگیری و یادگیری مادامالعمر در دانشجویان میشود (-5

معناداری وجود دارد ( .)16در این راستا نتایج مطالعهی اکبریک

 .)6امروزه تفکر انتقادی در برنامههای درسی بهعنوان چﻬارمین

و سفروگلی ( )17نشان داد که دانشجویانی که از تفکر انتقادی

عنصر آموزش پایه و اساسی (پس از خواندن ،نوشتن و حساب

باالتری برخوردارند ،میزان موفقیت بیشتری دارند.

کردن) در نظر گرفتهشده است و همچنین تمام نظامهای

از سوی دیگر با توجه به روند رو به رشد تغییرات مداوم و

دانشگاهی گذراندن دروس در این زمینه را الزم دانستهاند ( .)7

سریع در علم پزشکی و ضرورت آمادگی دانشجویان برای

چراکه تفکر انتقادی بهعنوان اساس آموزش عالی ،نشانه بارز یک

یادگیری مادامالعمر ،نظریهی یادگیری خودگردان 2بهطور

فرد تحصیلکرده است ( .)8اهمیت تفکر انتقادی به حـدی اسـت

روزافزون در بافت آموزش پزشکی بهعنوان یک الزام به کار

کـه فدراسیون جﻬانی آموزش پزشکی نیز تفکر انتقادی را ازجمله

گرفتهشده است ()18؛ بنابراین از مفاهیم مﻬم در یادگیری،

استاندارهای جﻬانی آموزش علوم پزشکی برشمرده اسـت ()9؛

مفﻬوم یادگیری خودگردان میباشد ( .)19خودگردانی به

چراکه آموزش پزشکی باید متناسب با تحوالت شتابنده قرن

فرایندی اشاره دارد که در آن فراگیر ،بهطور نظاممند ،افکار،

بیست و یکم باشد ( .)10دانشجویان برخوردار از توانایی گرایش

احساسات و رفتارهای خود را در دستیابی به اهداف موردنظر

به تفکر انتقادی دارای ویژگیهای مختلفی ازجمله ،خودتنظیمی

هدایت میکند ( .)20ازنظر ماتیوگا ( )21یادگیری خودگردان

( .)11انعطافپذیری ،خالقیت ،تحلیلی بودن ،پذیرش ایدههای

ترکیبی از مﻬارتها و خواستههاست .مﻬارتها به همان

جدید ،پرانرژی ،ریسکپذیری و معرفت هستند ()12؛ بنابراین

راهبردهای شناختی ،فراشناختی و مدیریت منابع اشاره میکند

تربیت متفکر انتقادی باید شامل دو جنبه ایجاد مﻬارتهای تفکر

و خواستهها به جﻬتگیری انگیزشی دانشجویان مانند

« 2یادگیری خودگردان عبارت است از خودزایی و خودوارسی افکار ،احساسات و رفتارها بهمنظور رسیدن به هدف .این اهداف میتوانند تحصیلی باشند ،مانند تصحیح
و بهبود میزان درک و فهم هنگام خواندن ،سازمانیافتهتر کردن نوشتهها ،یادگیری چگونگی انجام عمل ضرب و پرسیدن سؤاالت مرتبط
خوگردانی ایدگیری  :یادگیرنده در جریان یادگیری فعال است و مطابق با نوع فعالیت و نحوه پردازش اطالعات است که به دانش دست می یابد که منحصر به فرد
است و دیگران به نوع خالص آن دانش دست پیدا نمی کنند
شرکت کننده در یادگیری فعال است نظارت ،کنترل و تنظیم جنبه های مختلف خودارزیابی خود در جنبه های خاص بطور خاص خودگردانی به فرایندی اشاره دارد که
در آن فراگیر ،بهطور نظاممند ،افکار ،احساسات و رفتارهای خود را در دستیابی به اهداف موردنظر هدایت میکند.والتر ( )24معتقداست خودگردانی به دانشجویان
کمک میکند تا عادت یادگیری بهتری را در خود به وجود آورند ،مهارتهای مطالعهشان را بهبود بخشند .پیشرفت دانشگاهیشان را ارزیابی کنند
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آموزش عالی از نﻬادهای مؤثر در توسعه همهجانبه کشور است

انتقادی و گرایش به تفکر انتقادی باشد در غیر این صورت این

103

اسماعیل صدری و همکاران

جﻬتگیری هدف و ارزش و انتظارات اشاره دارد .نظریه و پژوهش

معرفتشناختی افراد رشد یابنده و قابلتحول است و میتواند از

درزمینهی یادگیری خودگردان از اواسط دههی  1980در پاسخ

طریﻖ آموزشهای رسمی و غیررسمی متحول شود.

یادگیری خود تسلط مییابند ( .)22راهبردهای یادگیری

لسانی و تجربه کار ( )32در پژوهشی تحت عنوان رابطه بین

خودگردان عبارتاند از راهبردهای شناختی (راهبردهای تکرار و

جﻬتگیری هدف و گرایش به تفکر انتقادی در بین دانشجویان

مرور ،بسط و گسترش و سازماندهی)؛ راهبردهای فراشناختی

به این نتیجه رسیدند که بین جﻬتگیری درونی نسبت به هدف

(راهبردهای برنامهریزی ،راهبردهای کنترل و نظارت و

و گرایش به تفکر انتقادی رابطهی مثبت و معنادار وجود دارد.

راهبردهای نظم دهی) و راهبردهای مدیریت منابع ( .)23والتر

پاکدامن و همکاران ( )33طی پژوهشی به این نتیجه رسیدند که

( )24معتقداست خودگردانی به دانشجویان کمک میکند تا

باورهای معرفتشناختی و راهبردهای یادگیری ،میتوانند

عادت یادگیری بﻬتری را در خود به وجود آورند ،مﻬارتهای

عملکرد تحصیلی را بهخوبی پیشبینی کنند .غفرانی ( )34در

مطالعهشان را بﻬبود بخشند .پیشرفت دانشگاهیشان را ارزیابی

پژوهشی تحت عنوان رابطهی تفکر انتقادی و باورهای انگیزشی

کنند.

با یادگیری خودگردان در دانشآموزان دبیرستانی به این نتیجه

عالوه بر این ،عوامل متعددی وجود داردکه پیش راننده و

رسید که همبستگی معناداری بین تفکر انتقادی و یادگیری

نیروی محرک تمایل دانشجویان به تفکر انتقادی میباشند که در

خودگردان وجود دارد؛ به این معنا که با افزایش تفکر انتقادی،

این میان به نظر میرسد توجه به موضع معرفتشناختی میتواند

یادگیری خودگردان نیز افزایشمی یابد و برعکس مان چان و

فﻬم و درک بﻬتری در این راستا فراهم سازد (.)25

همکاران ( )35در بررسی رابطهی بین باورهای معرفتشناختی

معرفتشناختی شاخهی از فلسفه است که با ماهیت دانش و

و تفکر انتقادی دانشجویان چینی ،نشان دادند دانشجویان دارای

توجیه باورها سروکار دارد ( .)26رادریگز و کانو ( )27و پنگ و

دانش نسبی ،منسجم و قابل تجربه ،تمایل بیشتری به بحثهای

فیتزجرالد ( )28معتقدند که باورهای معرفتشناختی یک

متقابل و ارزیابی عمیﻖ مطالب و تمایل ضعیفتری به دانش و

ساختار چندبعدی است که بخشی از مکانیسم اساسی فراشناخت

تفکر یکسویه ،قطعی و مجزا دارند .معنوی پور ( )36بیان می

بوده و دربردارندهی منابع دانش ،یقین دانش ،ساختار دانش،

دارد که با تغییر در باورهای معرفتشناختی دانشجویان میتوان

سرعت اکتساب دانش و کنترل دانش میباشد ( .)29ازنظر

شیوههای یادگیری و تفکر آنها را تغییر داد .با توجه به اظﻬارات

شومر -ایکینس ( ،)30چﻬار باور مستقل معرفتشناختی

فوق ،آگاهی از سطح تفکر انتقادی و گرایش به آن در دانشجویان

عبارتاند از :الف) باور به ذاتی یا اکتسابی بودن دانش ،ب) باور

به مدد چنین پژوهشهایی میتواند دید روشنی به مدیران،

به تدریجی یا سریع بودن فرایند یادگیری ،ج) پیچیده یا ساده

مسئوالن و برنامه ریزان دانشگاهها درزمینهی هدفگذاری در

تلقی کردن دانش ،د) مطلﻖ یا نسبی دانستن دانش .بهطورکلی

برنامهریزی آموزشی و برنامهریزی درسی رشتههای مختلف

باید بیان داشت که باورهای معرفتشناختی و معرفتشناسی

بدهد .درنﻬایت اینکه ،تفکر نقادانه نقش بسیار مﻬمی در

شخصی بر ماهیت دانش انسان و چگونگی آن تمرکز دارد :چگونه

تصمیمگیریهای آموزشی ،نظیر آنچه ما باید آموزش دهیم و

دانستن افراد اتفاق میافتد ،نظریهها و باورهایی که افراد درباره

چگونه آموزش دهیم ،بازی میکند ( .)37لذا هدف این پژوهش

دانستن دارند و چگونه بنیادها و نظریههای معرفتشناختی

پیشبینی گرایش به تفکر انتقادی و یادگیری خودگردان بر

قسمتی از فرایندهای شناختی ،تفکر و استدالل میشوند و روی

اساس باورهای معرفتشناختی در دانشجویان دندانپزشکی می

آنها تأثیر میگذارند .تلخه و همکاران ( )31معتقدند که باورهای

باشد.
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به این سؤال مطرح شد که چطور یادگیرندگان بر فرآیندهای

در رابطه با متغیرهای پژوهش تحقیقاتی انجامگرفته است:

 104پیشبینی گرایش به تفکر انتقادی بر اساس یادگیری...

روش کار
پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی

کرونباخ برای خرده مقیاس-های شناختی و فراشناختی محاسبه
شد که به ترتیب  0/87و  0/70بود.

انتقادی بهعنوان متغیر پیش¬بین و یادگیری خودگردان و

شومر ( )39ساخته شد که شامل دوازده خرده مقیاس می¬باشد.

باورهای معرفت¬شناختی متغیرهای مالک می¬باشد.

نیمی از آن¬ها باورهای خام و ساده و نیمی دیگر باورهای

جامعه¬ی آماری پژوهش حاضر شامل کلیه¬ی دانشجویان

پیشرفته آزمودنی¬ها را درباره¬ی ماهیت دانش و چگونگی

دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال تحصیلی

دریافت آن را ،می¬سنجد .این پرسشنامه مشتمل بر  63گویه

 1396 -1397می¬باشند .بر اساس آمار اعالمشده از طرف

است که به شیوه¬ی لیکرت در یک طیف لیکرت پنجدرجهای

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دانشجویان دندانپزشکی این

(از  =1کامألمخالفم تا  =5کامالً موافقم) نمرهگذاری میشود.

دانشگاه  221نفر می¬باشند .برای انتخاب نمونه از روش

باورهای پیشرفته بهصورت معکوس نمرهگذاری میشود .الزم به

نمونه¬گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد که از بین  221نفر

یادآوری است که نمره باالتر این مقیاس بیانگر ناپختگی بیشتر

بهطور تصادفی طبقه¬ای  150نفر شامل  62نفر پسر و  88نفر

در باورهای معرفتشناختی است .شومر پرسشنامه فوق را مورد

دختر انتخاب شدند و تعداد  50مورد ریزش در اجرا صورت

تحلیل عاملی قرارداد و به چﻬار عامل کلی :توانایی ثابت ،یادگیری

گرفت .پس از کسب مجوز و توضیح موضوع برای دانشجویان

سریع ،دانش ساده و دانش قطعی رسید .عوامل مذکور درمجموع

جﻬت همکاری بیشتر ،اقدام به توزیع پرسشنامه¬ها در بین

 53/1درصد از واریانس نمره پرسشنامه معرفتشناختی را تبیین

دانشجویان گروه هدف کردیم.

کردند .سیف ( )40جﻬت تعیین روایی این پرسشنامه با استفاده

پرسشنامﻬی مقیاس خودگردانی یادگیری :این پرسشنامه

از تحلیل عاملی مؤلفههای اصلی ،وجود چﻬار عامل مذکور را

توسط پینتریچ و دی گروت ( )23تﻬیهشده و شامل دومقیاس

تأیید کرد .مقادیر ارزش ویژه برای توانایی ذاتی  ،2/81یادگیری

باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودگردان است .در

سریع  ،1/02دانش ساده  1/70و دانش قطعی برابر با  1/26بودند.

پژوهش حاضر از مقیاس راهبردهای یادگیری خودگردان استفاده

همچنین وی برای تعیین پایایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ

شد که دارای دو خرده آزمون استفاده از راهبردهای شناختی

ضرایب  0/64 ،0/62 ،0/71 ،0/77را به ترتیب برای توانایی ذاتی،

(راهبردهای تمرین ،تشریح و سازماندهی) و فراشناختی

یادگیری سریع ،دانش ساده و دانش قطعی به دست آورد.

(راهبردهای فراشناخت و مدیریت تالش¬های فردی) است .این

مقیاس گرایش به تفکر انتقادی ( :)CTDSاین مقیاس شامل

مقیاس دارای  22سؤال است که بهصورت لیکرت  5درجهای از

 75گویه ای است که با مقیاس لیکرت از کامأل موافﻖ ،تا حدودی

کامألمخالف ( )1تا کامألموافﻖ ( )5تنظیمشده است .پایایی این

موافﻖ ،موافﻖ ،مخالف ،تا حدودی مخالف و کامأل مخالف

آزمون را عرب زاده ( )38بررسی کرد ،نتایج آلفای کرونباخ برای

طبقهبندی می¬شود که با مؤلفههای هفتگانه گرایش به تفکر

راهبردهای شناختی و فراشناختی به ترتیب  0/66و  0/69بود.

انتقادی یعنی حقیقتجویی با  12گویه ،فکر باز با  12گویه،

در پژوهش حاضر بهمنظور بررسی اعتبار یابی از تحلیل عاملی

تحلیلی بودن با  11گویه ،سیستماتیک بودن با  11گویه،

تأییدی و همچنین ضرایب پایایی استفاده شد .نتایج روایی و

کنجکاوی با  10گویه ،اعتماد به خود با  9گویه و کمال و پختگی

پایایی نشان داد سؤال  3خرده مقیاس شناختی ،با کل سؤاالت

با  10گویه را اندازهگیری می¬کند .این پرسشنامه را بدری ()41

پرسشنامه همبستگی کمتری دارد ،بنابراین حذف شد .درنﻬایت

ترجمه و به  26گویه کاهش داد سپس ترجمه فوق به دو نفر از

پرسشنامه به  21سؤال تقلیل یافت و سپس ضرایب آلفای

اساتیدی که فارغالتحصیل دانشگاههای کشورهای انگلیسیزبان
بودند داده شد تا آن را به انگلیسی برگردانند و ترجمه با متن

فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

دوره سیزدهم  ،شماره دو  ،تابستان 1397

Downloaded from jmed.ssu.ac.ir at 20:55 IRDT on Saturday April 20th 2019

از نوع همبستگی میباشد .در این پژوهش متغیر گرایش به تفکر

پرسشنامه باورهای معرفتشناختی :این پرسشنامه توسط
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مورد تأیید قرار گرفت .ابزار به کار گرفته در این پژوهش برای

پایایی و روایی این ابزار ترجمهشده توسط بدری ( )41بررسی

سنجش گرایش به تفکر انتقادی نسخه فارسی  26گویه¬ای

شد ،که ازلحاظ روایی صوری نیز مورد تأیید اساتید علوم تربیتی

گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا با هشت عامل می¬باشد.

دانشگاه تبریز قرار گرفت .همچنین میزان پایایی درونی کل

سؤاالت  22 ،20 ،9و  23حقیقتجویی ،سؤاالت  5 ،3و  7عمل

پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ برابر با  0/73به دست آمد.

بودن ،سؤاالت  12 ،10 ،1و  16گرایش به موفقیت مسئله،

نتایج
در این پژوهش  150نفر از دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه

اعتماد به قﻀاوت خود و سؤاالت  19 ،14و  26پختگی در قﻀاوت

علوم پزشکی اردبیل شامل  62نفر پسر و  88نفر دختر شرکت

را می¬سنجد ( ،)42سؤاالت ،18 ،17 ،15 ،14 ،13 ،8 ،6 ،4 ،2

داشتند .میانگین سنی دانشجویان شرکتکننده در پژوهش

 21 ،19و  25مثبت و بقیه به شیوه منفی کدگذاری می¬شوند.

 22/31بود.

سؤاالت  21 ،8 ،6و  25کنجکاوی ذهنی ،سؤاالت  17 ،13و 14

جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

تعداد نمونه

باور

187/22

17/78

150

ساده بودن دانش

66/01

7/47

150

قطعیت دانش

47/27

7/50

150

توانایی ذاتی در یادگیری

46/28

7/84

150

یادگیری سریع

34/85

3/66

150

تفکر انتقادی

99/10

13/66

150

یادگیری خودگردان

88/54

14/26

150

همانگونه که در جدول مشاهده میشود ،میانگین باورهای

استاندارد آن برابر با ( )13/66و میانگین یادگیری خودگردان برابر

معرفتشناختی برابر با ( )187/22و انحراف استاندارد آن برابر با

با ( )88/54و انحراف استاندارد آن برابر با ( )14/26میباشد.

( ،)17/78میانگین تفکر انتقادی برابر با ( )99/10و انحراف
جدول  .2ضریب همبستگی بین باورهای معرفتشناختی و مؤلفههای آن با تفکر انتقادی
متغیر

6

5

4

3

2

1

 .1باورهای معرفتشناختی

**0/45

**0/57

**0/72

**0/68

**0/74

1

 .2ساده بودن دانش

**0/36

**0/22

**0/32

**0/31

1

 .3قطعیت دانش

**0/41

**0/30

**0/25

1

 .4توانایی ذاتی در یادگیری

**0/24

**0/37

1

 .5یادگیری سریع

**0/30

1

 .6تفکر انتقادی

1

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،بین باورهای

بودن دانش با تفکر انتقادی ( ،)r=0/36،p>0/01بین قطعیت

معرفتشناختی با تفکر انتقادی ( ،)r=0/45،p>0/01بین ساده

دانش با تفکر انتقادی ( ،)r=0/41،p>0/01بین توانایی ذاتی در
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منظم ،سؤاالت  4و  11کنترل خود ،سؤاالت  15 ،2و  18تحلیلی

 106پیشبینی گرایش به تفکر انتقادی بر اساس یادگیری...

یادگیری با تفکر انتقادی ( ،)r=0/24،p>0/01بین یادگیری

معنادار وجود دارد.

سریع با تفکر انتقادی ( )r=0/30،p>0/01همبستگی مثبت و
جدول  .3ضریب همبستگی بین یادگیری خودگردان و مؤلفههای آن با تفکر انتقادی
6

 .1یادگیری خودگردان

**0/36

**0/79

**0/74

1

 .2راهبردهای شناختی

**0/27

**0/28

1

 .3راهبردهای فراشناختی

**0/31

1

 .4تفکر انتقادی

1

فراشناختی با تفکر انتقادی ( )r=0/33،p>0/01همبستگی مثبت

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود ،بین یادگیری
خودگردان با تفکر انتقادی ( ،)r=0/36،p>0/01بین راهبردهای

و معنادار وجود دارد.

شناختی با تفکر انتقادی ( ،)r=0/27،p>0/01بین راهبردهای
جدول  .4نتایج تحلیل رگرسیون جهت پیشبینی تفکر انتقادی بر اساس باورهای معرفتشناختی و ابعاد آن
مدل

R

R2

 Rتعدیلشده

F

Sig

1

0/45

0/41

0/38

4/25

0/003

ضرایب بتا و آزمون معناداری  tبرای متغیرهای پیشبین
متغیر مالک

انتقادی

تفکر

متغیرهای پیشبین

B

STE

β

T

Sig

مقدار ثابت

38/11

15/26

-

2/49

0/01

ساده بودن دانش

0/35

0/15

0/19

2/33

0/05

قطعیت دانش

0/29

0/14

0/24

2/07

0/05

توانایی ذاتی در یادگیری

0/37

0/12

0/31

3/08

0/05

یادگیری سریع

0/81

0/39

0/21

2/04

0/04

همانطور که در جدول  4مشاهده میشود ،تقریباً  41درصد

دانش با بتای  ،0/19مؤلفهی قطعیت دانش با بتای  ،0/24مؤلفه

از واریانس متغیر تفکر انتقادی بر اساس مؤلفههای باورهای

ی توانایی ذاتی یادگیری با بتای  0/31و مؤلفهی یادگیری سریع

معرفتشناختی قابل پیشبینی است .نسبت  Fنیز بیانگر این

با بتای  0/21قدرت پیشبینی تفکر انتقادی را دارند .بتاهای

است که رگرسیون متغیر تفکر انتقادی بر اساس مؤلفههای

بهدستآمده نشان میدهند که مؤلفهی توانایی ذاتی در یادگیری

باورهای معرفتشناختی معنادار میباشد .مؤلفهی ساده بودن

قدرت پیشبینی کنندگی بیشتری دارد.

جدول  .5نتایج تحلیل رگرسیون جهت پیشبینی تفکر انتقادی بر اساس یادگیری و ابعاد آن
مدل

R

R2

 Rتعدیلشده

F

Sig

1

0/48

0/45

0/42

7/21

0/001
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متغیر

3

2

1
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ضرایب بتا و آزمون معناداری  tبرای متغیرهای پیشبین
متغیر مالک

تفکر انتقادی

متغیرهای پیشبین

B

STE

β

T

Sig

مقدار ثابت

95/82

17/13

-

5/59

0/001

راهبردهای شناختی

0/35

0/10

0/29

3/50

0/05

راهبردهای فراشناختی

0/29

0/08

0/21

3/62

0/05

واریانس متغیر تفکر انتقادی بر اساس مؤلفههای یادگیری

مانچان ،ایرنه و کلی ( )35بر این باورند که دیدگاه دانشجویان

خودگردان قابل پیشبینی است .نسبت  Fنیز بیانگر این است که

نسبت به کسب علم و معرفت با نیروی تفکر آنان مرتبط است.

رگرسیون متغیر تفکر انتقادی بر اساس مؤلفههای یادگیری

لذا ،دانشجویانی که از دانش نسبی ،منسجم و قابل تجربه

خودگردان معنادار میباشد .مؤلفهی راهبردهای شناختی با بتای

برخوردارند تمایل بیشتری به بحثهای متقابل و ارزیابی عمیﻖ

 ،0/29مؤلفهی راهبردهای فراشناختی با بتای  0/21قدرت

مطالب دارند .از سویی دیگر ،دانشجویان با چنین دیدگاهی،

پیشبینی تفکر انتقادی را دارند .بتاهای بهدستآمده نشان

گرایشی به تفکرات یکجانبه و دانش قطعی و مجزا ندارند؛

میدهند که مؤلفهی راهبردهای شناختی قدرت پیشبینی

بنابراین ،دانشجویی که دیدگاه پیچیدهای از معرفتشناختی

کنندگی بیشتری دارد.

دارد ،معتقد است دانش موقتی و تدریجی و دانشجویانی که
دیدگاه خام دارند براین باورند که دانش ساده ،روشن ،مشخص و
قطعی است .نتایج مطالعه هنری وایره ( )45حاکی از این بود که

بحث
پژوهش حاضر باهدف پیشبینی گرایش به تفکر انتقادی بر

تمرکز بر مﻬارتهای تغییر باور نسبت به دانش در توسعه انتقادی

اساس یادگیری خودگردان و باورهای معرفتشناختی در

اندیشیدن مؤثر است .لذا ،با تغییر در باور به قطعی یا اکتسابی

دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام

بودن دانش و معرفت میتوان گرایش افراد به تفکر انتقادی را

گرفت.

تغییر داد .در همین راستا دوئل و شومر ( )46اذعان داشتهاند که

یافتههای پژوهش برای بررسی فرضیه اول پژوهش نشان داد

هر چه فراگیران باورهای معرفتشناختی سطح باالتری داشته

که باورهای معرفتشناختی و مؤلفه های آن با تفکر انتقادی

باشند ،عالقه و تالش بیشتری در جﻬت حل تکالیف دشوار و

رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و مؤلفههای باورهای معرفت

تجزیهوتحلیل مسائل مختلف از خود نشان میدهند .یافتههای

شناختی قدرت پیشبینی  41درصد از تغییرات گرایش تفکر

بدری ( )41حاکی از آن است میزان گرایش به تفکر انتقادی در

انتقادی در دانشجویان را دارند .این نتیجه با یافتههای پژوهش

بین دانشجویان در حد پایینی است که یافتههای این پژوهش

سلیمان زاد و آیرملوی ( )43و برزگر بفرویی و شمگانی ()44

نیز آن را تأیید میکند .لذا الزم است برای رهایی از چنین

مبنی بر رابطه بین باورهای معرفت شناختی و تفکر انتقادی

بنبستی و نیز از خطی بودن برنامهریزی درسی و محتوا ،تحول

همخوانی دارد .در تبیین این یافته میتوان بیان کرد

گستردهای در سیستم آموزشوپرورش صورت گیرد و این

معرفتشناختی یکی از قلمروهای اصلی فلسفه است که به

سیستم از حالت تمرکزگرایی خارجشده و بهسوی تنوع و

ماهیت و نیز توجیه معرفت بشری میپردازد .امروزه روانشناسان

خالقیت ،پیش رود .لذا میتوان گفت که نیاز به ایجاد بستری

و متخصصان آموزشوپرورش ،به نحو فرآیندی به دنبال آگاهی

برای پرورش باورهای معرفتشناختی در بین دانشآموزان جﻬت

های تازه درباره ماهیت و تحول شناخت میباشند و اینکه چگونه

تقویت گرایش به تفکر انتقادی آنها پیش از گذشته احساس می
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همانطور که در جدول  5مشاهده میشود ،تقریباً  45درصد از

مفروضات معرفتشناختی بر تفکر و استدالل اثر میگذارد (.)39

 108پیشبینی گرایش به تفکر انتقادی بر اساس یادگیری...

زندگی بشر برای تصمیمگیری و شناخت عمیﻖ نسبت به مسائل

عملکرد مطلوب و باال و ظرفیت یادگیری دارند که آنها را از

مختلف است و برای دستیابی به این امر مﻬم باید جوانب آن را

فراگیران با عملکرد نامطلوب متمایز میکند .همچنین در امر

بررسی کرد .یکی از این عوامل مﻬم ،شناخت انسان از خودش

آموزشوپرورش باید به تقویت روحیه انتقادپذیری نیز پرداخت

باورهای معرفتشناختی آن میباشد .باورهای معرفتشناختی

چراکه روحیهی انتقاد کردن زمینه تحقیﻖ و بررسی را در

انگیزه ،یادگیری ،تفکر ،استدالل و درنﻬایت ،عملکرد افراد را تحت

دانشجویان به وجود میآورد و یکی از اهداف اصلی تعلیم و تربیت

تأثیر قرار میدهد ،میتوان بهواسطه این باورها و ارتقای آنﻬا در

که پرورش شیوهی تفکر انتقادی است را فراهم میسازد (.)49

دانشجویان ،یادگیرندگانی با قابلیتهای کارکردی بیشتر و بﻬتر

بنابراین می توان گفت یادگیری خودگردان و قدرت و توانایی

پرورش داد.

هدایت یادگیری توسط خود دانشجویان ،زمینه رشد مﻬارت تفکر

یافتههای پژوهش برای بررسی فرضیه دوم نشان داد که بین

انتقادی و زیر مؤلفه های آن را فراهم سازد .زیرا استفاده مؤثر از

یادگیری خودگردان و گرایش به تفکر انتقادی رابطه مثبت و

راهبردهای پیچیده یادگیری حتی در میان فراگیرانی از هوش

معناداری وجود دارد و مؤلفه های یادگیری خودگردان قدرت

نسبتاً باالی برخوردار هستند ،بدون عوامل انگیزشی اتفاق نمی-

پیش بینی 45درصد از تغییرات تفکر انتقادی دانشجویان را دارد.

افتد؛ یکی از عواملی انگیزشی مؤثر در این میان ،باور داشتن به

این نتیجه با یافتههای هاشم آبادی ،گراوند ،محمدزاده ،حسینی

تواناییهای خود و انتظار موفقیت در فعالیت موردنظر یا همان

و واله مبنی بر رابطه مثبت بین یادگیری خودراهبر و تفکر

یادگیری است (.)50

انتقادی همسو میباشد ( .)47در تبیین این یافته میتوان

با توجه به یافتههای این پژوهش پیشنﻬاد میشود ،در برنامه-

اینطور بیان کرد که با توجه به روند رو به رشد تغییرات مداوم

ریزی آموزشی و برنامهریزی درسی از روشهای فعال تدریس

و سریع در علم پزشکی و ضرورت آمادگی دانشجویان برای

استفاده کنند تا بتوانند گرایش به تفکر انتقادی و یادگیری

یادگیری مادامالعمر ،نظریهی یادگیری خودگردان بهطور

خودگردان را در دانشجویان ایجاد کرده از طرف دیگر هدف غایی

روزافزون در بافت آموزش پزشکی بهعنوان یک الزام به کار

آموزش ،رشد و پرورش تفکر انتقادی افراد است که همراه

گرفتهشده است ()18؛ بنابراین یکی از مفاهیم مﻬم در یادگیری،

باورهای معرفتشناختی فراگیران بهعنوان بﻬترین توصیفگر

مفﻬوم یادگیری خودگردان است که فراگیران را به شناسایی

تفاوتهای فردی ،نقش اساسی در فرایند یادگیری دارد .تفکر

مقاصد و نیازهای یادگیری خودشان از طریﻖ شناخت مشترک و

انتقادی زمانی صورت میگیرد که به فرد کمک شود تا به تفکر

تصمیمگیری مشارکتی ترغیب میکند .از مفاهیم مﻬم در

عمیﻖ بپردازد یا بهعبارتدیگر تشویﻖ شود تا به تفکر مجدد در

یادگیری ،مفﻬوم یادگیری خودگردان میباشد ( .)19خودگردانی

خصوص پیامدهای آرا و نظراتش بهعنوان شیوهای برای افزایش

به فرایندی اشاره دارد که در آن فراگیر ،بهطور نظاممند ،افکار،

اکتشاف دربارهی محتوای افکارش بپردازد .تفکر انتقادی ،تفکر

احساسات و رفتارهای خود را در دستیابی به اهداف موردنظر

هدفمند و جﻬتدار است که باعث ایجاد قدرت قﻀاوت بر اساس

هدایت میکند ( .)20این رویکر به فراگیران اجازه میدهد

مدارک و کاربرد اصول علمی میشود .فراگیران در این تفکر،

راهبردهای یادگیری را بهمنظور رسیدن به این نیازها به کار ببرند

اهداف فردی یادگیری خود را تعیین کرده و اطالعات را

( .)48والتر ( )24معتقد است خودگردانی به افراد کمک میکند

تجزیهوتحلیل مینمایند .نتیجهی اینگونه تفکر ،ترکیب توانایی-

تا عادتهای یادگیری بﻬتری را در خود به وجود آورند ،مﻬارت-

های افراد و به حداکثر رساندن آن است که به ارتقای یادگیری

های مطالعهشان را بﻬبود بخشند ،پیشرفت دانشگاهیشان را

منجر میگردد؛ بنابراین میتوان اذعان داشت که با رشد و
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شود .در واقع تفکر انتقادی و پرورش آن ،یکی از نیازهای اساسی

ارزیابی کنند .طبﻖ نظر زیمرمن ( )22یادگیرندگان خودگردان
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پیشرفت سطوح تفکر انتقادی ،توانمندیها و قابلیتهای اثرگذار

پیش بین یعنی باورهای معرفت شناختی و یادگیری خودگردان

بر سطوح یادگیری دانشجویان ارتقا خواهد یافت .همچنین

قدرت پیشبینی تغییرات گرایش به تفکر انتقادی را دارند.

پیشنﻬاد میشود مربیان و اساتید با استفاده از روشهای آموزشی
نوین چون یادداشتهای روزانه ،ایفای نقش ،استفاده از مطالعات

تشکر و قدردانی

شبیهسازی ،نقشههای مفﻬومی به بﻬبود تفکر انتقادی دانشجویان

دانشجویان عزیزی که با تکمیل پرسشنامهها ،ما را در انجام این

کمک نمایند که این امر در یادگیری بﻬتر آنها نیز میتواند مؤثر

پژوهش یاری نمودند ،سپاسگزاریم .پژوهش حاضر با اخذ مجوز

واقع شود.

از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و هماهنگی
با مسئولین این دانشکده انجام گرفت.

نتیجهگیری

تأییدیه اخالقی :بهمنظور اجرای تحقیﻖ حاضر ضمن اخذ

نتایج این پژوهش نشان داد که بین باورهای معرفت شناختی

مجوزهای الزم ،بعد از توضیح اهداف پژوهش و ارائه اطالعات

و مؤلفههای آن با گرایش دانشجویان به تفکر انتقادی و همچنین

ضروری تحقیﻖ ،رضایت آگاهانه اعﻀای نمونه برای شرکت در

یادگیری خودگردان و مؤلفه های آن با گرایش به تفکر انتقادی

مطالعه حاضر اخذ گردید .دانشجویانی که پس از دریافت

رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و مؤلفه های متغیرهای

پرسشنامه تمایلی به پاسخ دادن به پرسشنامه نداشتند ،از
پژوهش خارجشدهاند.
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Abstract
Introduction:

Critical thinking is a set of mental attitudes and habits that promote the ability to

research, problem solving, self-management, decision-making and lifelong learning in students.The
purpose of this study was to predict the tendency toward critical thinking and self-learning based on
epistemological beliefs in dentistry students. The research method was cross sectional descriptive.
The statistical population of the study was all enrolled dentistry students of University of Medical
Sciences (221 people) in the academic year 2018-2017
Methods:

Among them, 150 students (62 boys and 88 girls) were selected by random sampling

method. In order to collect data, the Schumer's Epistemological Beliefs Questionnaire (1998),
Pintrich and De Groot Learning Strategies Questionnaire (1990) and Badri's Critical Thinking Scale
(2007) were used.
Results:

To analyze data, Pearson correlation coefficient and regression analysis were used.

Findings showed that there is a positive and significant relationship between epistemological beliefs
and the tendency to critical thinking and between self-learning and its components with critical
thinking. Also, regression analysis showed that the epistemological beliefs predict 41% and selflearning predicts 45% of critical thinking.
Conclusion: Learning autonomy and epistemological beliefs can be considered as influential factors

on the students' critical thinking
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