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  چکیده
باورهاي  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش تفکر انتقادي بر

  سال تحصیلی شناختی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه یزد درمعرفت
ي تحقیقات کاربردي و از انجام گرفت که از لحاظ هدف در طبقه 1390- 91

. گیردها در قالب تحقیقات آزمایشی قرار میلحاظ روشِ گردآوري داده
ي کارشناسی دانشگاه یزد به ي دانشجویان دورهي آماري شامل کلیه جامعه
ايِ گیري تصادفی خوشهطی مراحلِ روش نمونه. نفر بوده است 11052تعداد 
هاي ي علوم تربیتی به عنوان گروهاي، دانشجویانِ دو کالس از رشتهمرحله

آزمایش و کنترل  نمونه انتخاب و در مراحل بعد به تصادف به گروههاي
شناختی شومر ي معرفت ابزار پژوهش شامل پرسشنامه. اختصاص یافتند

پل براساس دیدگاه هایگویه و پروتکل آموزش تفکر انتقادي  63با ) 1992(
دو  آموزششش جلسه  در قالب) 1986(و مایرز ) 2005(، فیشر )1984(

حقیق از هاي ت ها وتحلیل فرضیه براي توصیف داده. بوده است ساعته
پس از بررسی (هاي آمار توصیفی و روش آماري تحلیل کوواریانس  شاخص

براساس مهمترین نتایج به دست آمده، . استفاده شد) هاي آن پیش فرض
آموزش تفکر انتقادي باعث بهبود باورهاي معرفت شناختی دانشجویان گروه 

رده در سطح خ. آزمایش در مقایسه با دانشجویان گروه کنترل شده است
شناختی افراد ها، آموزش تفکر انتقادي باعث افزایش باورهاي معرفتمقیاس

در ابعاد توانایی ذاتی یادگیري، ساده بودن دانش، قطعیت دانش، منبع دانش و 
شناختی یادگیري سریع دانش شد اما تأثیر متفاوتی بر باورهاي معرفت

  . دانشجویان دختر و پسر نداشته است
  .شناختی، دانشجویانوزش، تفکر انتقادي، باورهاي معرفتآم: واژگان کلیدي

Abstract 
Aims: This study aimed at investigating the effect of critical 
thinking instruction on epistemological beliefs of B.A 
students of Yazd university in 2011-12 academic year. 
Method:  The study was conducted by experimental method. 
The statistical population included 11052 B.A students of 
Yazd University. The sampling was conducted using random 
method of stage cluster sampling. The students were divided 
into the experimental and control groups randomly. The 
research instruments were Schomer's epistemological beliefs 
questionnaire (1992) and critical thinking training protocol.  
in six session longs two hours based on Paul(1984), 
Fisher(2005) and Mayers (1986) the treatment took six 
sessions of two hours long. Descriptive statistical indexes and 
analysis of covariance test were applied to test the research 
hypotheses. Results and conclusion: The results showed that 
the instruction of critical thinking enhanced epistemological 
beliefs of the experimental group more than the control 
group. Also in subscale levels of epistemological beliefs 
questionnaire, the statistical results showed that the 
instruction increased epistemological beliefs of students in: 
innate learning ability, the simplicity of epistemology, the 
determinism of epistemology and rapid learning. However, 
the results did not show a significance difference between 
males and females.  
 
Keywords: Instruction, Critical Thinking, Epistemological 
Beliefs, Students. 
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  مقدمه

ي کشور  همه جانبه ي توسعه ؤثر درنهادهاي مآموزش عالی از 
، موجبات تولید و تعمیق دانشسازي تواند با زمینهکه می است

هاي  درعرصهفعال دانشجویان حضور  تداوم یادگیري و
 این هدف غائی .اقتصادي و فرهنگی را فراهم آورد اجتماعی،
 به کشور وزش رسمیهاي آم بخش يههمهماهنگی مستلزم 

 ).1378نیا،  خرمی( تآموزش عالی اس خصوص

قدرت تفکر،  افزایش آموزشی، هاي مترقینهایی نظام هدف
ها با ترغیب دانشجویان نظام این. استدالل و حل مسأله است

ارزش  يهتفکر، آنان را به یک باور ثابت دربار به اندیشه و
 رساندههاي خود علم و دانش و خودباوري نسبت به توانمندي

 در دهد به کارگیري دانش می و تجربه  به آنان جرأت و
انبوه  يهارائبا ایران  درآموزش عالی نظام سنتی حالیکه 

فرصت  ،هاي تکراريتمرین مفاهیم علمی و اطالعات،
خزن را به م شانذهن  عمالً وگرفته  دانشجویان ازرا اندیشیدن 

  ).72: 1385شعبانی، ( اطالعات تبدیل کرده است
روف قرن بیستم با پرورش شناس معشناخت )1950(1پیاژه

که  یادگیرنده بفهمد اگر" :است معتقد 2سیشنامفهوم معرفت
که دانش  فهمید آنگاه خواهد شود،دانش چگونه ساخته می

. دهد اختمان دانش ماهیت آن را نشان میزیرا س ،چیست
 آن يهسازند داطور که ساختمان یک صندلی موماندرست ه

  ).1379:130بانی ورکی، شعنقل از ( ".دهدرا نشان می
 به دانش و یادگیرندهرویکرد بنیاديِ شناختی، باورهاي معرفت

ماهیت دانش و یادگیري  جمله از، هاي آن مؤلفه
باورهاي است که  )2011نقل از هاکان و میونر، ؛3،1990شومر(

را نشان  آندانش و فرآیند کسب به ه یادگیرندضمنی و مطلق 
، 5هوفر و پنتریچ؛ 1999 ،4نینگرواسچراو برونینگ،( دهد می

نقل از جهرمی و همکاران،  ؛2005، 6؛ پالسن و فلدمن1997

                                                
1 Piaget 
2 Epistemology 
3 Schommer 
4 Brun, Schraw & Ronning 
5 Hofer & Pintrich 
6 Pallsen &Feledman 

، شناسیروانتالقی فلسفه و  يهاین نقطپس از پیاژه،  ).1388
باورهاي  يهرابط يهزمین ییدرپژوهش هامحملِ سازماندهی 

؛ 1981، 7پري( قرارگرفتدانش و فرآیند یادگیري آن با انسان 
، 1990؛ شومر، 1993،  9؛ کوهن1994، 8چنرکینگ و کی

و مهمترین هاي نظري مطرح شده  مدلترین رایج ).1994
  :به شرح زیر است آنهامفاهیم محوريِ 

فرآیند تحول بررسی  ):1970( ي شناختی پري مدل توسعه -
  ).1390؛ نقل از عباسی، 1970پري، (و مراحل آن استدالل

): 1981(و کیچنر، کینگ  10(RJM)مدل قضاوت انعکاسی  -
 قالبِ در )منطقی( انعکاسیاز رشد تفکر  مرحلههفت معرفی 

، تفکر )3تا  1مراحل ( 11تفکر پیش انعکاسی: شاملِسه سطح 
تفکر و  )5-4مراحل ) (شبه منطقی( 12شبه انعکاسی

، 14هیوانگل از نق() 7-6    مراحل( )منطقی( 13انعکاسی
2011.(  

برگر و گلد ،16چیکیلن ،15بلنکی( زنانه شناختمدلِ  -
مدل  يهنقد مدل تک جنسیتی پري وارائ: )1986 ،17تارول

 ،19شدهدانش کسب ،18سکوت :يهدر پنج مرحلدانایی زنانه 
 نقل از( 22دانش ساختار یافته و 21ايدانش رویه ،20دانش ذهنی

  ).1390عباسی، 
): 1992 ،23باکسترمگولدا( شناختیمدل انعکاسی معرفت -

هاي  و دانستن به جاي مفروضهي تأکید بر ماهیت یادگیر

                                                
7 Perry 
8 King & Kitchener 
9 Kohen 
10The Reflective Judgment Model 
11 Pre- reflective thinking 
12 Quasi- reflective thinking 
13 Reflective thinking 
14 Huang 
15 Belenky 
16 Clinchy 
17 Goldberger & Tarule 
18 Silence 
19 Received  knowledge 
20 Subjective knowledge 
21 Procedural knowledge 
22 Constructed Knowledge 
23 Baxter Magolda 
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  ).1386زاده، نقل از شعبانی ورکی و قلی( بنیادي دانش
در این زمینه که مبناي  موجودترین الگوهاي یکی از جامع

مدل باورهاي معرفت پژوهش حاضر نیز هست  نظريِ
بخشی از را باورها او  .ستا )1990( شناختی شومر

وتی بر ااثرات متف کهند دامیهاي زیربنایی فراشناخت  مکانیسم
روي پیوستاري پنج نوع باورِ موردنظر او . دارندیادگیري 

به  یک سوي آن نگرشی منسجم و یکپارچه قراردارند که در
وجود  به آن ابتدایی ي دیگر نگرشی سطحی ودر سو دانش و

انسجام و ارتباط مربوط به باورهاي ( دانش بودنساده :دارد
بودن قطعی مربوط بهباورهاي ( دانش قطعیت ،)اجزاي دانش

منبع  مربوط به باورهاي( منبع دانش ،)انشیا موقتی بودن د
مربوط به باورهاي ( سرعت یادگیري ،)دانش و یادگیري

مربوط به باورهاي ( توانایی یادگیري ،)سرعت اکتساب دانش
  .)1990شومر،( )تجربی بودن یادگیري ی بودن یاذات

بررسی باورهاي معرفت ي هسه حوز ازنیز  )2001(1البی
اي پس از آن، به شرح تحقیقات گسترده يهدامن با شناختی

 :)2011و همکاران،  2نقل از یلدیران( کندیاد می زیر

     و تغییرات باورهاي رشدحوزه بررسی ماهیت ِ )1
 ،6پنتریچ، 5؛ کنلی2006، 4، خایین و تئو3چاي(شناختی معرفت

 .)1990ومر، ؛ ش 2004، 8و هاریسون 7وکیري ،6پنتریچ

باورهاي نقش  يهبازدارند عوامل تسهیل کننده و يهحوز )2
برون (یادگیري و  فهم، استدالل، تفکر در معرفت شناختی

 . )112010؛ پالمونس،2001 10، پردي و لویس،9لی

معلمان  يهشناسی در جامعبررسی ماهیت معرفت يهحوز )3
 ).1996، 12هاس وش( دانشگاه اساتید و

                                                
1 Elbi 
2 Yildiran 
3 Chai 
4 Khine & Teo 
5 Conley 
6 Pintrich 
7 Vekiri 
8 Harrison 
9 Brownlee 
10 Purdie & Lewis 
11 Pulmones 
12 Haswesh 

، یادگیريو  دانش ي ماهیت درباره فت شناختیباورهاي معر
راهبردهاي  تفکر و فرآیندهاي شناختی مانندبا  طرفی از

 هاي فراشناختی مانندبا مهارت طرف دیگر یادگیري و از
بندیکسن،  ؛2004، 13وول فولک( کنترلی مرتبط استخود

، 15؛ کاردش و چولز1998، 1995، 14چراو ودانکل
احساس ، اعتماد به نفس برتواند  میهمچنین  .)1990؛1996

 باشد مؤثر نیز تحصیلی عملکرد وبه مدرسه عالقه  شایستگی،
، 16ماو، بروکهارت و هوتر؛ شومر، 1993، 1990شومر، (

 ).2011، 17هاکان و میونر؛ نقل از 2000

 براهمیتگرایی ساخت فراشناخت و ،یشناختهاي نظریه در
شده یادگیري تأکید  در یاددهی و ارزشیابی تفکر و آموزشِ

 در را مهمشکل کاربردي این روانشناسان تربیتی  .تاس
  .)1383 ،ملکی؛ 1382 شعبانی،( دناندمیانتقادي  آموزش تفکر

هاي تأیید یا تولید واقعیت 18تفکر از دیدگاه جان دیویی
باورهاي دهی شکل و هاي موجود اساس واقعیت بر جدید

به  ؛19،1987بیر( استآینده براساس باورهاي گذشته و حال 
هاي فکري،  ضمن فعالیتافراد در  ).44: 1382نقل از شعبانی، 

انبوه پیشِ  ارزیابی اطالعات وهضم دانش جدید  هايِ مهارت
نوعِ خاصی از با  ).1996، 20ورمونت( کنندرو را کسب می

ها،  شنیده ها،خواندهتوانند  تفکر انتقادي فراگیران میتفکر به نام
ارزشیابی  مورد قضاوت وو اعتقادات مختلف را  ها اندیشه

ماهیت و ذات این نوع تفکر  از نظر جان دیوئی، .ندده قرار
 »پرهیز از تعجیل در قضاوت«و » بدبینی سالم«یا » نقد سازنده«

  ).11: 1383زاده وسلیمان نژاد، خلیل(است 
فرآیند  هاي تفکر انتقادي راپرورش مهارت، )1970(پري 

غرض که در آن به شاگردان فقط طریقه جدید  یادگیري بی
روي از آن نشان داده ده و درك کردن چیزها به منظور پیمشاه
ه داند کیک رویارویی تهدیدآمیز می آن را، بلکه داندنمی شود

                                                
13 Woolflok 
14 Bendisen, cherow & Donkel 
15 Kardesh & Chols 
16 Mau, Brookhart & Hutter 
17 Hakan & Munire 
18 John dewey 
19 Bear 
20 Vermunt 
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چهار مرحله اصلی او . بردشخصیت فرد را زیر سؤال می
، نسبی 2، تعدد1ثنویت: مراحلِ شامل تکوین تفکرانتقادي را

» ثنویت«انتقال از مرحله  ،انصاحبنظر. داندمی 4تعهد و 3گرایی
اي در تفکر  را پیشرفت عمده» تعدد«به مرحله » ثنویت«

: 1386 ،5مایرزنقل از (د داننمی فراگیران انتقادي بعضی از
108.( 

بر ) 1997(7بنسلی و النو )2009(6ریستو، استرنبرگ و بانا
تأکید  تکراررین و تفکر انتقادي از طریق تمقابل آموزش بودنِ 

ست که ا ایندیدگاه غالب ). 2009عطاري و همکاران، ( درندا
هاي  ولی راه است ذاتی، توانایی کلی براي تفکر وتجهیزات 

 ).1382شریعتمداري، (آموختنی است  معالَ فهمیدنِ يهویژ

بین باورهاي  يهبررسی رابطدر ) 2011(وهمکاران  8چان مان
نشان دادند ، چینی قادي دانشجویانِشناختی و تفکر انتمعرفت

تمایل ، دانش نسبی، منسجم و قابل تجربه دارايِدانشجویان 
تمایل  هاي متقابل و ارزیابی عمیق مطالب وبیشتري به بحث

 .نددارتفکر یک سویه، قطعی و مجزا  دانش و تري بهضعیف
یافتند تدریس در) 2011(در پژوهشی دیگر مارین و هالپرن 

آموزان در فضاي کالس موجب دانش   عاملمشارکتی و ت
  .شود فزایش قدرت تفکر انتقادي آنها میرشد و ا

بررسی  در پژوهشی با عنوانِ) 2011(هاکان و میونر 
هاي فردي در باورهاي معرفت شناختی دانشجویان  تفاوت

هاي جنس، مدرك و رشته دوره کارشناسی با توجه به تفاوت
 برشناختی دانشجویان  رفتباورهاي معي همقایس ،تحصیلی
ابزار مورد استفاده در  .یافتند معنادار ها راین تفاوتاساس ا

  .بود) 1990(شناختی شومر معرفت نامهپرسشاین مطالعه 
به بررسی اثرات جدا کردن  9ونستوك و بیزر 2009در سال 

تجارب علمی و اجتماعی به عنوان عوامل بالقوه در توسعه 

                                                
1 Dualistic 
2 Multiplicity 
3 Relativistic 
4 Commitment 
5 Mayers 
6 Risto, Sternberg & Bana 
7  Alen & Benesley 
8  Man Chan 
9  Weinstock & Beiser 

نتایج  .نفر از دانشجویان پرداختند 86 شناختی بر رويمعرفت
شناختی دانشجویانی که نشان داد که در میان سطوح معرفت

داراي تجارب اجتماعی هستند با دانشجویانی که داراي 
ري وجود ادتجارب آکادمیک و دانشگاهی هستند تفاوت معنی

در پژوهش خود که با دو  )2009 (چنگ و همکارانماي .دارد
کارشناسی آموزش ي هدوری در سال آخر روش کمی و کیف

قبل از خدمت معلمان و با هدف بررسی و آزمایش رابطه 
شناختی معلمان و درك مفاهیم آموزشی و باورهاي معرفت
ري از دانشجویان، بر این یافتند که بسیادر شد،یادگیري انجام 

از توانایی ) یادگیري اکتسابی(ند که تالش براي یادگیري باور
د اهمیت بیشتري دارد، تغییرات دانش موجب رشد ذاتی فر
هاي ذهنی است و دانش قطعی در تقویت باورهاي مهارت
هنري پژوهشِ نیمه آزمایشیِ  .شناختی اثر گذار استمعرفت

     مهارتهاي فراشناختی مانندتمرکز بر  نیز )2007( 10وایر
 ازباورهاي دانشجویان  ربا ر سازي تمرینات فراشناختیغنی

 ............ .داندمی موثر هاي تفکر انتقاديمهارت ش ودان
. تغییراست انتقادي قابل یادگیري و هاي تفکربنابراین مهارت

 طی) 2004(و هاریسون  يکنلی، پنتریچ، وکیرچنانکه 
شناختی دانشجویان به معرفتاي با بررسی باورهاي  مطالعه

ع و قطعیت به منب باورهاي مربوطکه این نتیجه دست یافتند 
اما برخی . یابدهاي تحصیل تحول می ، در طول سالدانش

ماهیت باورهاي فرد نسبت به  .باورها سیري تحولی دارند
نوجوانی دستخوش تغییر  يهول دورط دانش و دانستن در

 در ) 1997( 11چریستی و جیاناشومر،  چنانکه .شود می
اول و  ايه آموزان پایهدانششناختی فتباورهاي معر يهمقایس

     بودن دانش، ساده: یافتند که باورهايدر آخر دبیرستان
بودن توانایی یادگیري، یادگیري سریع و قطعی بودن ذاتی

 .استتر  دانش در سال چهارم نسبت به سال اول رشدیافته
    باورهاي نشان داد  نیز )1995( 12کارلوت یدانشگاه يهمطالع

ه سال آخر دانشگا ، درنسبت به ماهیت دانششناختی معرفت
  ماهیت باورهاي این تغییر )1968( پري .کند تغییر می

                                                
10  Henry Wyer 
11  Christy & Gianna 
12  Carlot 
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 .داندمیتحصیالت دانشگاهی  ناشی از راشناختی معرفت

رسیدند که هرچه  نتیجهین به ا) 1988( 1دوئک و لگت
فراگیران باورهاي معرفت شناختی سطح باالتري داشته باشند، 

. آورند به عمل میبراي حل تکالیف دشوار تالش بیشتري 
 و به رشد دانشگاهی يهنیاز جامعبا توجه به  پژوهش حاضر

 بالتبع ضرورت بهبود و تفکر انتقادي و مبانی آموزشِي هتوسع
در نظر دارد به  انجام شده وشناختی باورهاي معرفت تقویت

 :دو سؤال اساسی زیر پاسخ دهد
 اختیشنباورهاي معرفتآیا آموزش تفکر انتقادي، بر  -1

 هاي آنخرده مقیاس یک از هر بر به طور کلی و دانشجویان
 ساده بودن ،منبع دانش ،سرعت یادگیري ،توانایی یادگیري(

 دارد؟تاثیر) دانشقطعیت  ،دانش
شناختی باورهاي معرفت آیا تأثیر آموزش تفکر انتقادي بر -2

  با توجه به عامل جنس متفاوت است؟
  

  روشمواد و 
ظ هدف یک پژوهش کاربردي و از لحاظ این پژوهش از لحا

طرح  باآوري اطالعات، یک پژوهش آزمایشی جمع روشِ
 به منظور .پس آزمون با گروه کنترل است -پیش آزمون

اي  گیري خوشههاي نمونه، براساس روش نمونهانتخاب گروه
دانشگاه یزد، دانشکده علوم  يهدانشکد  14اي، از بین  مرحله
روه موجود در این دانشکده، گروه علوم گ 5از بین  ،انسانی

و از بین دو رشته موجود در این گروه  روان شناسیتربیتی و 
از بین دانشجویان چهار . دگردیرشته علوم تربیتی انتخاب 

، از 1389دوره ورودي در این رشته، دانشجویان ورودي سال 
هاي تحقیق در علوم تربیتی  بین دروس، درس مقدمات روش

انتخاب تصادف دو کالس به  دائر، هاي درسیِ کالسو از بین 
  .نفر بود  85ن دو کالس در مجموع که تعداد دانشجویا شدند

دانشجویان  يهشناختی در بین کلیابتدا آزمون باورهاي معرفت
سن،  سپس براساس معیارهاي معدل تحصیلی، جنس وواجرا 

رعه ق بر نادر نهایت ب .نفري همتاسازي شدند 30در دو گروه 
گروه به عنوان گروه آزمایشی و دیگري به عنوان گروه یک 

                                                
1  Dweek & Legget 

 .گردید تعیینکنترل 
اي  پرسشنامه شناختی ازگیري باورهاي معرفتبه منظور اندازه
اساس سوابق  که بر استفاده شد )1992 شومر،( با همین عنوان

. دانشجویی داشته است يهاي در جامع تحقیق کاربرد گسترده
در  عد معرفت شناختیراي سنجش پنج بب نامهپرسش این

در زمینه  از این پنج بعد .خرده مقیاس ارائه شده است 12قالب
ساختار، (دانش  ، سه بعد به خودماهیت علم و یادگیري

به اکتساب ) کنترل و سرعت(و دو بعد دیگر ) قطعیت و منبع
 . شوددانش مربوط می

یک مقیاس  ماده است که در قالب 63داراي  نامهپرسشاین 
     باورهاي ) موافق مخالف تا کامالً کامالً(اي لیکرت چهار درجه

هریک از مقوله هاي پنجگانه را شناختی افراد به معرفت
 يهنشان دهند نامهپرسشنیمی از سؤاالت  تقریباً. سنجد می

لذا . دهنده باورهاي مثبت استباورهاي خام و نیم دیگر نشان
سؤاالتی که با باورهاي خام فرد گذاري، نمرات در نمره

 يهنمر با مخالف برابر کامالً از(مغایرند، به صورت معکوس 
. شوندگذاري مینمره) 1ي هنمر با کامالً موافق برابر تا 7

        ي باورهاي  دهندهنشان نامهپرسش بنابراین نمرات پایین
اي ه شناختی رشد یافته و نمرات باالي آن نشانگر باورمعرفت
 .)1992شومر،( باشد شناختی خام در افراد میمعرفت

این  3روایی محتوایی) 2006( 2جرالدفیتز پنگ وقول  بنابر
شناسی تربیتی نظران حوزه روانصاحب توسط نامهپرسش

ضریب پایایی ) 1992(شومر . قرارگرفته استتأیید  مورد
و پایایی هر یک از عوامل را در دامنه  74/0را  نامهپرسش

دوئل، شومر و آیکنز  .گزارش کرده است 85/0تا  63/0
با روش بازآزمایی  را نامهپرسشاین  کلیِ یِیپایا نیز) 2001(

داخلی،  يهشدانجام   هايدر پژوهش. نداهگزارش کرد 74/0
       نامهپرسشهاي  ضرایب پایایی براي خرده مقیاس

طیفیان، سپهري و ل( 67/0تا  54/0در دامنه  شناختی،معرفت
مرزوقی، فوالد چنگ و شمشیري، ( 63/0تا  52/0، )1386
 36/0) 1386 ،سیف، رضویه و لطیفیان( 74/0تا  61/0،)2008

 79/0و ضریب پایایی کل را  )1381محمودي اصل، ( 84/0تا 

                                                
2 Peng & Fitzgerald 
3 Content Validity 
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  .اندگزارش کرده )1377امامی، ( 85/0 و) 2003شعبانی،(
ر انتقادي آموزش تفکمحتواي  :انتقادي پروتکل آموزش تفکر

، فیشر )1997 ،نقل از آنجلی ،1984(1پلبراساس دیدگاه های
دو شش جلسه در  وتهیه شده ) 1986(مایرز  و )2005(

در  در کالس درس مقدمات روش تحقیق )ساعت12(ساعته 
  .گردید جراا 1جدول به شرح ) گروه آزمایش( علوم تربیتی

  
  هاداده اطالعات و

هاي آمار ها از شاخصتوصیف داده تلخیص و به منظور
به  و) واریانس شامل میانگین، انحراف معیار و( توصیفی

  وواریانس ـروش تحلیل ک از هاي تحقیقآزمودن فرضیه منظور
  .استفاده شده است) هاي آنفرضبررسی پیش با(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1 Paul 

  
 نسبت بهگروه آزمایش  در پس آزمونمیانگین شاخص  کاهش

شناختی باورهاي معرفت يهاز بهبود نمر حاکی ،گروه کنترل
 آزمونِ ها وداده جهت تحلیل استنباطی .این گروه است

آلفاي  2سطح معناداري هاي دو دامنه درآزمون ها، از فرضیه
قبل از اجراي تحلیل . استفاده شده است 05/0برابر با 

آزمون شده است  به شرح زیرهاي آن فرضکوواریانس پیش
  ):1996 ،3گال بورگ و گال،(

هاي آزمون تحلیل یکی از پیش فرض :بودنمفروضه خطی
  شناختیبودن رابطه بین نمرات معرفتخطی کوواریانس

 .آزمون در گروه آزمایش و کنترل استپس آزمون وپیش
بین نمرات  يهبودن رابطحاکی از خطی 1شماره  نمودار
  .ته اسآزمون هر دو گروآزمون و پسشناختی در پیشمعرفت

                                                
2 P-value 
3 Gall  Borg & Gall 

 .انتقادي به گروه آزمایشی شرح جلسات پروتکلِِ آموزشِ تفکر :1جدول 
  مهارتها و محتوا       

  محتواي آموزش  مهارت هاي  آموزشی  جلسات آموزش

  
  جلسه اول

  
  مهارت تحلیل

االت به اجزاي کوچک، تجزیه و تحلیل مباحث و تجربیات، تحلیل تکالیف و سؤ
ها، تحلیل روابط بین عبارات یک مطلب، تحلیل یک تمیز دادن حقایق از فرضیه

کردن و ها، خالصهها و اختالفمفهوم یا پدیده کلی به اجزاء، مشاهده شباهت
  برداريیادداشت

  
  جلسه دوم

  
  هاسازي دیدگاهتفسیر تجربیات و دوباره، مفهوم تفسیر  مهارت تفسیر

  
  ه سومجلس

  
  مهارت ارزشیابی

ها نقش ارزشیابی در رشد تفکر، مفهوم ارزشیابی و مراحل آن، شناسایی مالك
، تشخیص نقاط قوت و ضعف اصول قضاوت ومعیارها در ارزشیابی و قضاوت

  منطقی
  

  جلسه چهارم
  

  مهارت استنباط و درك
جدید و  تبدیل عالئم رمزي به عالئم گفتاري، ایجاد رابطه منطقی بین مفاهیم

تجارب قبلی، بیان مطالب درك شده به صورت انتزاعی و فنی، استنتاج و استنباط 
  از مطالب گفتاري و شنیداري

  
  جلسه پنجم

  
ترسیم مفهوم در قالب یک کل، تبیین مقدمه مناسب براي مطلب، سخنوري و   مهارت توضیح

  اصول آن

  
  جلسه ششم

  
    ذهنی خود،  نقش نگرش در اعتماد به نفس، هاي درك و شناخت توانائی  مهارت خودگردانی

  برداري و خالصه نویسی، پرسیدن و ارزیابی خودآوري اطالعات از طریق نتجمع
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  .از مداخله ها قبل و بعدشناختیِ گروههاي توصیفی باورهاي معرفتشاخص: 2جدول 
  واریانس انحراف معیار میانگین نمره حداکثر حداقل نمره  گروه مورد مطالعه

  آزمایش
 54/454 21/32 249/3 307 202 پیش آزمون

 76/725  26/94  209/6  264  161 پس آزمون

 کنترل
 56/280 16/75 242/5 272 208 پیش آزمون

  333/43  18/26  242/43  279  207 پس آزمون
  

  

  
  .آزمونآزمون و پسپیش ها درخطی بین نمرات معرفت شناختیِ گروه يهآزمون رابطنمودار  :1شکل 

  

بودن در این مرحله همگن :مفروضه همگنی شیب رگرسیون
  ن آزموپس و آزمونشیب رگرسیون بین متغیرهاي گروه و پیش

  .شده استبررسی 

  
  .بررسی همگنی شیب رگرسیونی متغیر گروه و پیش آزمون: 3جدول 

  هاشاخص         
  

  متغیرها
 سطح معناداري F مجذور میانگین درجه آزادي مجموع مجذورات

 0/077 3/241 679/419 1  679/419 گروه
 p>001/0 80/168 16804/027 1 16804/027 پیش آزمون

وه و تعامل گر
 0/311 1/044 218/752 1 218/752  پیش آزمون

  
    

20 
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با توجه به اینکه سطح معناداري تعامل متغیر گروه و پیش 
بنابراین  .)>05/0P(آزمون بیشتر از خطاي مفروض است 
به عبارت دیگر از  .شیب رگرسیون دو متغیر همگن است

  . مفروضه همگنی شیب رگرسیون تخطی نشده است
به منظور بررسی  :ها مگنی واریانسبررسی مفروضه ه

    ايِـر باورهـروه روي متغیــگ رات دوـس نمـی واریانـگنـهم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

از آزمون لوین استفاده شده ) آزمونپیش( شناختیمعرفت
که در جدول  1با توجه به سطح معناداري آزمون لوین. است

وهش شده است بیشتر از خطاي مفروض در پژ 4 شماره
)05/0P>(هاي جدول یکسان است هاي خانه، واریانس نمره

 یید استأها نیز مورد تمفروضه همگنی واریانس و بنابراین
  ).1386 ،2شیولسون(

  

                                                
1 Levene's Test  
2 Shivelson 

  .بررسی همگنی واریانس هاي  متغیر گروه و معرفت شناختی: 4جدول 

F  سطح معناداري شناختیاورهايِ معرفتدرجه آزادي ب گروهمتغیردرجه آزادي 

1/06 1 58 0/306 
 

 .اسمرینوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع نمرات -آزمون کولموگروف: 5جدول 

  هاشاخص                
 هاویژگی

 شناختیپس تست معرفت  شناختیپیش تست معرفت

 60 60  تعداد

هاي پارامتر
 نرمال بودن

 226/0167 245/9000 میانگین
انحراف 

 معیار
19/31777 28/19394 

هاي تفاوت
 ايکرانه

 0/084 0/087 قدر مطلق
 0/043 0/087 مثبت
 0/084- 0/060- منفی

 0/651 0/678 اسمرینوف –کولموگروف 
 0/791 0/748 سطح معناداري

 

آزمون و  نرمال بودن توزیع نمرات پیشي همفروض
   -استفاده از آزمون کولموگروف این پیش فرض با :آزمون پس

 

ارائه  5جدول شماره  آن درنتایج  سمیرونف انجام شده وا
 :شده است
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 05/0که بیشتر از این آزمون  دربا توجه به سطح معناداري 
شده است تفاوت معناداري بین توزیع نمرات با توزیع نرمال 

 ورعایت شده  نیزبودن توزیع لذا مفروضه نرمال. نداردوجود 
 آزمودن  درتحلیل کوواریانس  اده ازبه این ترتیب استف

  . ها مقدور استفرضیه
شناختی آموزش تفکر انتقادي بر باورهاي معرفت :فرضیه اول

  . تأثیر دارد

گروهی براي مقایسه اثر آموزش تحلیل کوواریانس بین در
آموزش تفکر  ،شناختیباورهاي معرفت تفکر انتقادي بر

هاي آزمون باورهاي  و نمرهمتغیر مستقل، به عنوان انتقادي 
. گرفته شد نظر درمتغیر وابسته به عنوان شناختی معرفت

آزمون به عنوان متغیر کمکی هاي دانشجویان در پیش نمره
  . در نظرگرفته شد) پراشهم(

  
  

 .شناختیثیر آموزش تفکر انتقادي بر باورهاي معرفتأت آزمون کوواریانس جهت بررسی:  6جدول

 اتا رمجذو سطح معناداري F میانگین مجذورات درجه آزادي  مجموع مجذورات  منابع تغییر

 001/0P<  0/611 89/487 18771/703 1 18771/703  پیش آزمون
 001/0P<  0/651 106/492 22338/802 1 22338/802 گروه
    209/770 57 11956/863  خطا
     60 3111911  کل

  
  

 معنادار دهنده اثر نشان) >05/0P و =49/106F(نتایج آزمون 
 .شناختی استدي بر باورهاي معرفتآموزش تفکر انتقا

آموزش تفکر انتقادي به گروه  و فرض صفر رد شدهنابراین ب
 آنان راشناختی آزمایشی توانسته است باورهاي معرفت

  .افزایش دهد
دهنده اندازه اثر آموزش نشان) اندازه اثر(اتا  مجذور شاخص

که از  شناختی است،تفکر انتقادي بر روي باورهاي معرفت
باشد  01/0مجذور اتا اگر برابر یا کمتر از  ،)1993(نظر کوهن 

شود میزان اثر  06/0میزان اثر کوچک و اگر برابر یا کمتر از 
میزان  ،باشد 14/0متوسط و در صورتی که برابر یا بیشتر از 

  در پژوهش  6هاي جدول شماره بر اساس داده .اثر قوي است

  
  .باشد متوسط می حد در اثراندازه حاضر میزان 

        اي ـادي، بر باورهـر انتقـوزش تفکـآم :ه دومـفرضی
  . شناختی دانشجویان پسر و دختر تأثیر متفاوتی داردمعرفت

ریانس براي بررسی از آزمون تحلیل کووا 7در جدول شماره 
شناختی با توجه به اثر تفکر انتقادي بر باورهاي معرفت

متغیرهاي آموزش تفکر انتقادي و  .جنسیت استفاده شده است
جنسیت به عنوان متغیرهاي مستقل و نمره آزمون باورهاي 

به عنوان متغیر وابسته واردتحلیل  شناختی دانشجویانمعرفت
زمون به عنوان آدر اجراي پیش هاي دانشجویان  نمره. بودشده 

  .متغیر کمکی مورد استفاده قرار گرفت
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  .ثیر آموزش تفکر انتقادي بر باورهاي معرفت شناختی با توجه به جنسیتأآزمون تحلیل کوواریانس جهت بررسی ت: 7جدول 

 زئیمجذور اتاي ج سطح معناداري F میانگین مجذورات درجه آزادي  مجموع مجذورات  منابع تغییر

 001/0P<  0/603 83/546 18061/305 1  18061/305  پیش آزمون
 001/0P<  0/645 100/102 21640/387 1 21640/387 گروه

 0/004 0/625 0/242 52/239 1 52/239  جنسیت
 0/001 0/805 0/061 13/257 1 13/257  جنسیت گروه،

    216/184 55 11890/107  خطا
     60  3111911  کل

  
دهنده معنادار نبودن نشان) <05/0P و =061/0F(ون نتایج آزم

تعاملی جنسیت و آموزش تفکر انتقادي بر باورهاي  اثر
لذا آموزش تفکر انتقادي، بر باورهاي . شناختی استمعرفت
  . شناختی دانشجویان پسر و دختر تأثیر متفاوتی نداردمعرفت

ادي هاي این پژوهش، اثر آموزش تفکر انتقتحلیل يهادام در
 باورهاي  يههاي پنجگانبه تفکیک بر هریک از مؤلفه

 يهدر هم .آزمون شده استشناختی طی پنج فرضیه معرفت
ها، ابتدا از آزمون لوین براي بررسی فرض همگنی  این فرضیه

سپس آموزش تفکر انتقادي به  ها استفاده شده وواریانس گره
   هاي هاي باورعنوان متغیر مستقل و هر یک از مؤلفه

نمره دانشجویان در  شناختی به عنوان متغیر وابسته ومعرفت
  .تحلیل شده است آزمون به عنوان متغیر کمکی واردپیش

آموزش تفکر انتقادي بر باور توانائی ذاتی  :فرضیه سوم
حاصل  نتیجه 8جدول شماره  .یادگیري دانشجویان تاثیر دارد

  :دهد می نشان آزمون لوین را از

  
 .بررسی همگنی واریانس هاي  متغیر گروه و باور توانایی ذاتی یادگیري :8جدول 

F سطح معناداري درجه آزادي معرفت شناختی درجه آزادي گروه 

0/001 1 58 0/986 
  

باتوجه به سطح معناداري آزمون لوین که بیشتر از خطاي 
مفروضه همگنی  ،)<05/0P( مفروض در پژوهش شده است

توان براي تحلیل این لذا می یید است وأها مورد تواریانس
  . فرضیه از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده کرد

  
 .آزمون کوواریانس جهت بررسی تاثیر آموزش تفکر انتقادي بر باور توانایی ذاتی یادگیري: 9 جدول

  میانگین مجذورات درجه آزادي  مجموع مجذورات  متغیر       
F مجذور اتا سطح معناداري 

 001/0P< 469/0 429/50 6/1745 1 6/1745  انایی ذاتی یادگیريتو

  001/0P< 334/0 609/28 295/990 1 295/990 گروه
        34/615  57  1973/067  خطا
          60  96362  کل
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بودن  نشان دهنده معنادار) >05/0Pو =F 6/28(نتایج آزمون 

. ي استاثر آموزش تفکر انتقادي بر باور توانایی ذاتی یادگیر
فرض صفر رد شده و آموزش تفکر انتقادي به گروه بنابراین 

متغیر باور  زمون آنها درآآزمایشی توانسته است در نمرات پس
  .توانایی ذاتی یادگیري تغییر ایجاد کند

بودن دانش آموزش تفکر انتقادي بر باور ساده :فرضیه چهارم
 اصل ازح نتیجه 10جدول شماره . ثیر داردأدر دانشجویان ت

  :دهد می آزمون لوین را نشان

  
 .بررسی همگنی واریانس هاي  متغیر گروه و باور ساده بودن دانش: 10جدول 

F سطح معناداري درجه آزادي معرفت شناختی درجه آزادي گروه 

4/990 1 58 0/129 
  

باتوجه به سطح معناداري آزمون لوین که بیشتر از خطاي 
مفروضه همگنی  ،)<05/0P(مفروض در پژوهش شده است 

توان براي تحلیل این لذا می. یید استأها مورد تواریانس
  .فرضیه ازآزمون تحلیل کوواریانس بهره گرفت

 .ثیر آموزش تفکر انتقادي بر باور ساده بودن دانشأآزمون کوواریانس جهت بررسی ت: 11جدول 

 مجذور اتا معناداري سطح F مجذور میانگین درجه آزادي  مجموع مجذورات  متغیر     

 001/0P< 338/0 117/29 169/1431 1 169/1431  بودن دانشباور ساده

  001/0P< 468/0 173/50 105/2466 1 105/2466 گروه
        49/152  57  2801/664  خطا
          60  318647  کل

  
 يهنشان دهند) >05/0P و =173/50F(نتایج آزمون 

بودن دانش بر باور ساده معناداربودن اثر آموزش تفکر انتقادي
آموزش تفکرانتقادي  فرض صفر رد شده ونابراین ب. است

باور ساده بودن دانش در گروه آزمایشی  يهتوانسته روي نمر
  .تأثیر مثبتی ایجاد کند

آموزش تفکر انتقادي بر باور قطعیت دانش در : فرضیه پنجم
 حاصل از نتیجه12 جدول شماره  .دانشجویان تاثیر دارد

  :دهد می مون لوین را نشانآز

 .بررسی همگنی واریانس هاي  متغیر گروه و باور قطعیت دانش: 12جدول

F سطح معناداري شناختیدرجه آزادي معرفت درجه آزادي گروه 

1/038 1 58 0/313 
  

باتوجه به سطح معناداري آزمون لوین که بیشتر از خطاي 
همگنی مفروضه  ،)<05/0P(مفروض در پژوهش شده است 

توان براي تحلیل این لذا می. یید استأها مورد ت واریانس
  . فرضیه از آزمون تحلیل کوواریانس بهره گرفت
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 .ثیر آموزش تفکر انتقادي بر باور قطعیت دانشأآزمون کوواریانس جهت بررسی ت:  13جدول  

 اتامجذور  سطح معناداري F مجذور میانگین درجه آزادي  مجموع مجذورات  متغیر

 001/0P< 240/0 020/18 001/729 1 001/729  باور قطعیت دانش

  098/0 016/0 190/6 426/250 1 426/250 گروه
        40/455  57  2305/932  خطا
          60  120986  کل

  
دهنده معناداري اثر نشان) >05/0P و =F 19/6(نتایج آزمون 

آموزش تفکر انتقادي بر باور قطعیت دانش در دانشجویان 
به عبارت دیگر فرض صفر رد شده و آموزش . است

تفکرانتقادي توانسته است در باور دانشجویان گروه آزمایشی 
  .مطلوبی ایجاد کند نسبت به قطعیت دانش تأثیر

آموزش تفکر انتقادي بر باور منبع دانش در  :فرضیه ششم
اي حاصل از هداده 14جدول شماره . ثیر داردأدانشجویان ت

  .دهد نشان می اآزمون لوین ر

  
 .هاي  متغیر گروه و باور منبع دانش بررسی همگنی واریانس: 14جدول 

F سطح معناداري درجه آزادي معرفت شناختی درجه آزادي گروه 

6/519 1 58 113 
  

باتوجه به سطح معناداري آزمون لوین که بیشتر از خطاي 
مفروضه همگنی  ،)<05/0P(در پژوهش شده است  مفروض

توان براي تحلیل این لذا می. یید استأها  مورد تنسواریا
  .آزمون تحلیل کوواریانس بهره گرفت فرضیه از

  
 .ثیر آموزش تفکر انتقادي بر باور منبع  دانشأآزمون کوواریانس جهت بررسی ت: 15 جدول

 مجذور اتا سطح معناداري F مجذور میانگین درجه آزادي  مجموع مجذورات  متغیر    

 018/0 307/0 062/1 056/33 1 056/33  بع  دانشباور من
 001/0P< 236/0 639/17 051/549 1 051/549 گروه
        31/127  57  1774/211  خطا
          60  85986  کل

  
 دهنده اثر معنادارنشان) >05/0P و =63/17F(نتایج آزمون 

به عبارت دیگر . آموزش تفکر انتقادي بر باور منبع دانش است
شده و آموزش تفکرانتقادي توانسته است در فرض صفر رد 

 باور دانشجویان گروه آزمایشی نسبت به منبع دانش تأثیر
 .مطلوبی ایجاد کند

آموزش تفکر انتقادي بر باور یادگیري سریع  :فرضیه هفتم
اي داده ه16جدول شماره . دانش در دانشجویان تاثیر دارد
  .دهد حاصل از آزمون لوین رانشان می
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  .بررسی همگنی واریانس هاي متغیر گروه و باور یادگیري سریع  دانش: 16 جدول

F سطح معناداري درجه آزادي معرفت شناختی درجه آزادي گروه 

0/473 1 58 0/494 
 

توجه به سطح معناداري آزمون لوین که بیشتر از خطاي ا ب
مفروضه همگنی  ،)<05/0P(مفروض در پژوهش شده است 

توان براي تحلیل این لذا می. یید استأها مورد تواریانس
  . فرضیه از آزمون تحلیل کوواریانس بهره گرفت

 
  .یادگیري سریع  دانشثیر آموزش تفکر انتقادي بر باور أآزمون کوواریانس جهت بررسی ت: 17جدول

 مجذور اتا سطح معناداري F مجذور میانگین درجه آزادي  مجموع مجذورات  متغیر

 001/0P< 342/0 577/29 942/852 1 942/852  دگیري سریع  دانشباور یا

 001/0P< 247/0 724/18 973/539 1 973/539 گروه

        28/838  57  1643/791  خطا
          60  68476  کل

  
 دهنده اثر معنادارنشان) >05/0P و =72/18F(نتایج آزمون 

تفکر انتقادي بر باور یادگیري سریع دانش در  آموزش
به عبارت دیگر فرض صفر رد شده و . ویان استدانشج

آموزش تفکرانتقادي توانسته است در باور دانشجویان گروه 
آزمایشی نسبت به یادگیري سریع دانش تأثیرمطلوبی ایجاد 

  .کند
  

   و بحث گیرينتیجه
شناسی نشان هاي مختلف درباره معرفت بررسی دیدگاه

دانش متضمن دهد که باورهاي فرد درباره دانستن و  می
توان به صورت پیوستاري ترسیم ابعادي است که هریک را می

کرد که در یک سمت این پیوستار، باورهاي خام شامل، 
هاي قطعی، مجزا و یکسویه، هاي ذاتی، سریع و دانشیادگیري

قرار دارد و در سمت دیگر پیوستار، باورهاي رشد یافته 
هاي نسبی، نشهاي اکتسابی، تدریجی و داشامل، یادگیري

شناختی باورهاي معرفت. گیردمنسجم و قابل تجربه قرار می
، کینگ )1984(ریان  طبق تحقیقات مختلف از جمله پژوهش

 ، ارتباط تنگاتنگی)1991(و سونگر و لین ) 1981(و کیچنر 
  با شناخت، فراشناخت و پایداري و تفسیر اطالعات داشته،

  وزش ـمله آمـوزش، از جـت آمـراد تحـانی که افـژه زمـبه وی

  .انددانشگاهی قرار داشته
شناختی باورهاي معرفتهاي تحقیقات انجام شده،  برطبق یافته

تواند بر روي فرآیندهاي شناختی، عملکرد،  یادگیرنده می
احساس شایستگی، عالقه به مدرسه، فراشناخت، خود کنترلی، 

قیت اثر راهبردهاي یادگیري، پشتکار و اعتماد به نفس و موف
 ،1؛ شومر، ماو، بروکهارت و هوتر1993، 1990شومر، (بگذارد 

؛ به نقل از هاکان و میونر، 2000 ،2؛ کیان و آلورمان2000
رابطه معنادار  هاي مختلفپژوهش و همچنین در ) 2011

هاي شناختی و شناختی با سایر سازهباورهاي معرفت
 فراشناختی، از جمله هوش، خالقیت، خودکارآمدي،

هاي خود تنظیمی، عملکرد، راهبردهاي انگیزشی، مهارت
بنابراین . مورد تأیید قرار گرفته است... پیشرفت تحصیلی و 

در این تحقیق سعی شده است که اثر آموزش تفکر انتقادي که 
خود توسط مبانی نظري شناخت و فراشناخت حمایت 

شود را بر روي باورهاي معرفت شناختی دانشجویان  می
کنیم، نتایج حاصل نشان داد که با آموزش تفکر  بررسی

شناختی دانشجویان انتقادي در طول یک ترم، باورهاي معرفت

                                                
1 Mau, Brookhart, Hutter 
2  Qian & Alvermann 
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قبل و بعد از آموزش در گروه آزمایش در مقایسه با گروه 
 داري داشته است و در تمام ابعاد سادهکنترل تفاوت معنی

سریع بودن دانش، منبع دانش، توانایی ذاتی یادگیري، یادگیري 
آزمون به آزمون نسبت به پیشو قطعیت دانش نمرات در پس

دهنده رشد ابعاد باورهاي دار کمتر شده که نشانصورت معنی
همچنین این نتیجه به دست آمد که با  .باشد شناختی میمعرفت

شناختی در دانشجویان آموزش تفکر انتقادي، باورهاي معرفت
تبیین و  ،در ادامه  .استداري نداشته دختر و پسر تفاوت معنی

آمده بحث در مورد هر فرضیه با توجه به مطالب بیان شده 
 .است

فرضیه اول پژوهش به بررسی تأثیر آموزش تفکر انتقادي بر 
هاي پژوهش در یافته. پرداختشناختی میباورهاي معرفت

این زمینه نشان داد که آموزش تفکر انتقادي به طورکلی باعث 
گروه آزمایش  شناختی دانشجویان درعرفتبهبود باورهاي م

 يهاین یافته با نتیجه مطالع. نسبت به گروه کنترل شده است
با ) 2007( هنري وایر. باشدهمسو می) 2007( هنري وایر

اي تفکر انتقادي به دانشجویان، به تأثیر این هفته 16آموزش 
ن چامان .شناختی آنان پی بردآموزش بر ابعاد باورهاي معرفت

به این نتیجه دست  پژوهش خود در نیز) 2011(و همکاران 
   شناختییافتند که بین تفکر انتقادي و باورهاي معرفت

دانشجویان با دانش نسبی، منسجم و  اي وجود دارد ورابطه
هاي متقابل و ارزیابی قابل تجربه تمایل بیشتري را به بحث

وتفکر یک داده و نسبت به دانش عمیق مطالب از خود نشان
تري را از خود نشان یل ضعیفسویه، قطعی و مجزا تما

  . اند داده
هاي خلیلی صدرآباد و سهرابی نتایجِ پژوهش طرف دیگر از
) 1387( و خلخالی صدوقی و )1386( لو، برجعلی)1390(

هاي شناختی دهد آموزش تفکر انتقادي بر سایر سازهنشان می
کارآمدي تحصیلی خود هاي هویت وسبک از جمله نگرش،

با توجه به این که یکی از ارکان مهم هر یک از سه . مؤثراست
توان انتظار داشت، پس میباشد متغیر فوق فراشناخت می

شناختی به عنوان آموزش تفکر انتقادي بر باورهاي معرفت
  .یک سازه فراشناختی اثر معنادار داشته باشد

کشور رابطه  اي در داخل و خارج ازهاي مشابهدر پژوهش
هاي شناختی و شناختی نیز با سایر سازهباورهاي معرفت

فراشناختی و رشد این باورها در طی زمان مورد بررسی قرار 
هاي پري و شومر از جمله این تحقیقات، پژوهش .گرفته است

باشد که در این تحقیقات به میالدي می 90ي سال  در دهه
ی به خصوص باورهاي شناختتأثیر آموزش بر باورهاي معرفت

مربوط به ثبات و ساختار دانش دست یافتند و به این نتیجه 
هاي تحصیل ی در طی سالشناخترسیدند که باورهاي معرفت

داري بین باورهاي یابد و همچنین رابطه معنی افزایش می
شناختی با پیشرفت تحصیلی در بعضی از مواد درسی معرفت

شناخت، فراشناخت و  سه نظریه) 1383(ملکی . بوده است
گرایی به عنوان مبانی روانشناختی مرتبط با تفکر ساخت

نظریه فراشناخت به عنوان مبناي ) 1994(شومر و انتقادي 
بنابراین در کل با  .اندشناختی بیان کردهنظري باورهاي معرفت

شده در توجه به مبانی نظري بیان شده، نتایج تحقیقات انجام
هاي آموزش تفکر انتقادي بر سایر سازهزمینه اثربخشی مثبت 

ي باورهاي معرفت شناختی با  شناختی و فراشناختی، رابطه
ها و همچنین با نظر به نتایج به ها در اکثر پژوهشاین سازه

توان بیان کرد که آموزش دست آمده از پژوهش حاضر می
شناختی تواند باورهاي معرفتتفکر انتقادي به دانشجویان می

  .تر سوق دهد را به سمت باورهاي رشد یافتهها  آن
فرضیه دوم پژوهش به بررسی تفاوت تأثیر آموزش تفکر 

شناختی دانشجویان دختر و پسر انتقادي بر باورهاي معرفت
هاي پژوهش در رابطه با این فرضیه نشان  یافته. پرداخت می

شناختی داد آموزش تفکر انتقادي بر باورهاي معرفت
این یافته پیش از این  .و دختر تفاوتی ندارد دانشجویان پسر

، نقل از جاویدي و 2007(در مطالعات الحسن و مدهوم 
جمشیدیان و ) 1389(، جاویدي و عبدلی )1389عبدلی، 
و شعبانی ورکی  )1387(، خلخالی و صدوقی )1388(فراهانی 

 باتوجه به تواتر نتایج  .ارائه شده است) 1386(زاده  و قلی
  انتقادي بر باورهاي  فت تأثیر آموزش تفکرتوان گمی

شناختی، موضوعی مستقل از جنس است به عبارت معرفت
بنابراین  .تواند این تأثیر را تعدیل کنددیگر عاملِ جنس نمی
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مردان و زنان در این تحقیق در سطح نسبتاً یکسانی از آموزش 
ها در دو جنس شناختی آنو باورهاي معرفت اندبهره برده

  .فاوت معناداري نداشته استت
فرضیه سوم پژوهش که به بررسی تأثیر آموزش تفکر انتقادي 

شد این یافته  یدیپرداخت تأمی بر باور توانایی ذاتی یادگیري
و هنري وایر ) 2011(چان و همکاران تحقیقات مان يهبا نتیج

ي معنادارِ بین این  باشد که درآنها رابطههمسو می) 2007(
همچنین تحقیقات مشابه . نشان داده شده استدومتغیر 

، )1993(، شومر )1388(دیگري از جمله رضایی و خداخواه 
  نشان داداگر ) 1381(و محمودي اصل ) 1379(طالیی 

آموزان یادگیري را یک توانایی ذاتی و غیر قابل تغییر در دانش
نظر بگیرند که ربطی به تالش زیاد ندارد، نهایتاً پیشرفت 

یین این یافته باید گفت بت در .ی کمتري خواهند داشتتحصیل
هاي ذهنی فرد انتقادي موجب تغییر زیرساخت آموزش تفکر

هنگامی که فرد با  .گرددمبنی برذاتی بودن توانایی یادگیري می
دادنِ نگرش انتقادي خود به متون، رویکرد جدیدي در شکل

در میزان  کند، تغییر خواندن ایجاد می هاي مطالعه ومهارت
بنابراین  .را نیز احساس خواهد کرد یادگیري و عملکرد خود

به تدریج باور توانایی ذاتی براي یادگیري نیز در او تعدیل 
  .خواهد شد

آزمون فرضیه چهارم تحقیق که نشان داد با آموزش  يهنتیج
یافته بهبود بودن دانش در دانشجویان تفکر انتقادي، باور ساده

) 2007(و هنري وایر ) 2011(چان هاي مانبا یافته است،
و شومر و ) 1995(، کارلوت )1993(شومر  .باشد همسو می
شناختی نیز در بررسی ابعاد باورهاي معرفت )1997(همکاران 

آموزان و دانشجویان در سال اول و آخر تحصیل، به دانش
هاي تحصیل پی بودن دانش در طول سال رشد باور ساده

هاي دیگر از جمله تحقیق رضایی و وهشدر پژ. بردند
) 1379(و طالیی ) 1381(، محمودي اصل )1388(خداخواه 

       نیز به این نتیجه دست یافتند که هرچه باورهاي 
تر باشد یعنی آموزان و دانشجویان پیچیدهشناختی دانشمعرفت

شدن در نظر دانش را منسجم، غیر قطعی و در حال تکمیل
ریجی بودن یادگیري با صرف زمان و تالش بگیرند و به تد

 .باور داشته باشند، پیشرفت تحصیلی باالتري خواهند داشت
بودن دانش با پیشرفت بنابراین بین باور به انسجام و یکپارچه

اي مثبت برقرار بوده است که این نکته نشان  تحصیلی رابطه
خام عدم باور بهبود  تواند براینست که آموزش می يهدهند

رشد آن به سمت این باور که دانش منسجم،  انسجام دانش و
  .تأثیر بگذارد غیر قطعی و در حال رشد یافتن است،

فرضیه پنجم که به بررسی تأثیر آموزش تفکر انتقادي بر باور 
کنلی و  .پرداخت تأییدشدقطعیت دانش در دانشجویان می

و کارلوت ) 1997(، شومر و همکاران )2004(همکاران 
شناختی در طول نیز در بررسی ابعاد باورهاي معرفت )1995(

هاي تحصیل، به رشد باور قطعیت دانش پی بردند، به سال
هاي باالتر، افراد دانش را قابل تغییر موقتی طوري که در سال

دهنده اثر مثبت نشان این یافته. دانستند تر می ثبات و بی
قطعیت  هاي مختلف در دوران تحصیل بر روي باور آموزش

  .دانش است
به بررسی تأثیر آموزش تفکر انتقادي بر  و هفتم  فرضیه ششم

در دانشجویان  و باور یادگیري سریع باور منبع دانش
هاي حاصل از پژوهش در رابطه با این  داده. پرداخت یم

نشان داد که آموزش تفکر انتقادي، رشد باور منبع ها  فرضیه
  .کندمی بینیرا پیشو یادگیري سریع  دانش

چان و همکاران در تحقیقات مشابه و همسو که توسط مان
انجام شده است، نتایج به دست ) 2007(و هنري وایر ) 2011(

د از باورهاي ابعادهد که بین تفکر انتقادي و این آمده نشان می
  .دار وجود داردشناختی رابطه معنیمعرفت

ر هاي همسو انجام شده که به بررسی سای در پژوهش
هاي شناختی و فراشناختی با باور یادگیري سریع در  مؤلفه

از  .اند نتایج مشابه به دست آمده استدانشجویان پرداخته
، به این نتیجه )1388(جمله در تحقیق آقازاده و همکاران 

دست یافتند که هرچقدر دانشجویان خودکارآمدتر و داراي 
گیري و حفظ راهبردهایی که افراد براي یاد(درگیري شناختی 

دهی شخصی استفاده نین خود نظممطالب درسی و همچ
بیشتري باشند باور یادگیري تدریجی که یک باور ) کنند می

  .یابدها افزایش میدر آن ،رشد یافته است
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