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بررسی رابطه ساختاری )تدوین مدل( تفکر انتقادی بر اساس 
 های یادگیری و نقش میانجی فراشناختسبک

 3، مرتضی نجیمی2، مژگان محمدی مهر5محمدباقر مجیدیان فرد

 20/21/7031تاریخ پذیرش:  02/20/7031تاریخ وصول: 

 چکیده
یری و های یادگهدف از این پژوهش بررسی رابطه ساختاری )تدوین مدل( تفکر انتقادی بر اساس، سبک

مطالعه به روش کمی و از  ین. ابوددر بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش  میانجیگری فراشناخت
 ؛دانشگاه علوم پزشکی ارتش بودننفر از دانشجویان د 022کنندگان شامل شرکت انجام شد. ینوع همبستگ

شامل پرسشنامه سبک یادگیری  اطالعاتابزار گردآوری  ای انجام گرفت.گیری به شیوه تصادفی طبقهنمونه
وتحلیل تجزیه ؛( بود0220پرسشنامه تفکر انتقادی ریکتس ) و (7331(، پرسشنامه فراشناخت ولز )7391کلب )

 نشان داد سبک یادگیری هایافتهو به روش تحلیل مسیر انجام گرفت.  Amosافزار ها با استفاده از نرمداده
ارتباط  گری فراشناخت با تفکر انتقادیطور غیرمستقیم و با میانجیتأملی، آزمایشگری فعال، انتزاعی به

گری طور غیرمستقیم و با میانجیبه اما بین سبک یادگیری عینیوجود دارد؛   p<27/2 معناداری در سطح
 و جود ندارد. بین سبک یادگیری تأملی، آزمایشگری فعالناخت با تفکر انتقادی ارتباط معناداری وفراش

وجود دارد؛ اما بین سبک یادگیری   p<27/2انتزاعی با تفکر انتقادی ارتباط مستقیم و معناداری در سطح 
، آزمایشگری تأملیگیری عینی با تفکر انتقادی رابطه مستقیم معنادار وجود ندارد. همچنین بین سبک یاد

p<27/2فراشناخت ارتباط معناداری در سطح طور مستقیم با بهفعال، عینی، انتزاعی   وجود دارد.  

 های یادگیری؛ فراشناخت.تفکر انتقادی؛ سبک: کلیدی گانواژ

                                                           
، تهران، ئیعلوم تربیتی مدیریت آموزشی دانشگاه عالمه طباطباگروه . کارشناسی ارشد 7
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 مقدمه
ای پیچیده در آموزش بوده، اما های فکری دانشجویان همیشه مسئلهرشد و پرورش مهارت

شدت های اخیر متخصصان امور تربیتی بهحالت بحرانی به خود گرفته؛ چراکه در سالامروزه 
عنوان مهارت هاند. تفکر انتقادی باز ناتوانی دانشجویان در امر تفکر انتقادی ابراز نگرانی کرده

یل، ارزشیابی و وتحلاندیشیدن، قضاوت هدفمند و خودتنظیم است که درنتیجه تفسیر، تجزیه
شود و فرد با گیری مناسب در فرد میگیرد و سبب حل مشکالت و تصمیمشکل میاستنباط 

(. تفکر 0271، 7رسد )ولگستوجه به آن درنهایت به باور و عملکرد خاص خودش می
فکر باشد. توتحلیل، ارزیابی میها و فرایند ذهنی، تشخیص، تجزیهانتقادی شامل مهارت

د توسعه تفکر انتقادی مختص جوامع آموزشی جدیانتقادی یک بعد تفکر است. تمایل به 
(. 0272، 0)محمدی مهر گرددنیست بلکه منشأ این گرایش به فلسفه مدرسه افالطون برمی

یب و وتحلیل، ترکتفکر انتقادی روند منظم فکری فعال و ماهرانه است که شامل تجزیه
همچنین  ؛ستاارزشیابی اطالعات با کمک مشاهده، تجربه، تأمل، در نظر گرفتن و ارتباط 

فکر گیرد. توسعه تو در سطحی باالتر از تفکر قرار میبوده فراتر از کسب دانش صرف 
شود آموزش عالی تلقی می عنوان یکی از اهدافیادگیرندگان به انتقادی در بین

 (.0272، 4؛ اهراری0271، 0)مارتینکاوا
و بر  (0223لتیخ، راه درست فکر کردن بوده ) 1های تفکر انتقادی طبق نظر لیتیخمؤلفه

ذار، گذار، اثرگهای اسملتزر، بار، برونر سادرت تفکری مستدل، منظم، هدفاساس یافته
اطالعات و  وتحلیل کلیهی و مبتنی بر پیامد است که با روش علمی به برسی و تجزیهمنطق

 1(؛ و طبق تحقیقاتی پژوهشگرانی چون استنر0221، 2پردازد )اسملتزرنظرات در دسترس می
ند های یادگیرندگان تأثیر گذاشته و فرایهای یادگیری و تواناییتواند بر روشمی 9و بانینگ

دنیای  در (.0222بانینگ،  ؛0277)استنر،  علمی را به دنبال داشته باشد توسعه و پیشرفت
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راهگشا  زیاد اطالعات داشتن که انددریافته 7گری و کوین جمله از پژوهشگرانی امروز،
 همه در آن کارگیریبه و اطالعات وسیع حجم از استفاده دارد اهمیت آنچه و نیست

 است الزم مفهومی، گسترده منابع این از استفاده برای لذا ؛است های زندگیحیطه

 حل و شناختی فرایندهای در و یابند دست خودشناسی و عالی تفکر سطوح به فراگیران

 (.7034باشند )صفر زاده،  داشته یکاف تبحر فراشناخت است، نمودهای از که مسئله

 فرایندهای نمودن اداره توانایی نیز و تفکر از فرایندهای فرد آگاهی فراشناخت به

ها و راهبردهای است دارد و همچنین این مفهوم دربرگیرنده دانش، فراینده اشاره شناختی
 گسترده و بسیار ابعاد کند و دارایکه شناخت را ارزیابی، بر آن نظارت و یا کنترل می

ر باشدمی مؤثر و فراگیر ن ؛0229، 0)فیش ن ؛0272، 0نیکلسو گل  .(0271، 4گاریسو
 میزان یادگیری فراشناخت و مسئله حل انتقادی، تفکر آموزش داد نشان (0277)1پرور

 و یادگیری برای رغبت آن )خود مدیریتی، هایمؤلفه میزان و کل خود راهبر
کانگ  و کیم ،3کانگ (.0223) 9بیک ،1پارک ،2کیم .دهدخودکنترلی( را افزایش می

 شناختی تحول و انتقادی دادند تفکر نشان ایجداگانه تحقیقات طی (. نیز0223)

 ؛0277گل پرور،گذارد )می تأثیر آن بر و بوده فرد سبک یادگیری کننده بینیپیش
 (.0229کانگ، 

است که  یگریو مهم د یدیعامل کل رانیفراگ یریادگی سبک فراشناخت، بر عالوه
ات هر فرد روش پردازش اطالع یریادگیتفکر انتقادی دارد. سبک  ندیدر فرا ینقش اساس

دازش اطالعات پر وهیش یریادگیمتفاوت است. سبک  گریبه فرد د یاست و از فرد یافتیدر
 یابیکند. با شناخت نحوه پردازش اطالعات و ارزمی نییو نحوه واکنش به آن را در هر فرد تع

موزش آ یاهداف عال یتوان به آنان کمک نمود تا در راستا، میرانیفراگ یریادگیسبک 
نصرآبادی، ختیار بو حل مسئله دست یابند ) یتر به تفکر انتقادوسیع یگام بردارند و در سطح
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فرد در به دست آوردن و حفظ کردن اطالعات (. سبک یادگیری، روش منحصربه7032
تواند عنصر مهمی در بهبود برنامه آموزشی و فرایند تدریس و آموزش باشد؛ و بر است و می

 ها در انطباق با اینهای آنگذارد و فعالیتشان تأثیر میرفتارهای افراد در طول زندگی
ادگیری بر های یهای ذهنی مرتبط با سبکگیرد؛ بنابراین گرایشوِیژگی شناختی انجام می

(. آلیس و هادسون 0272، 7دی کو ؛7034)سلیمانی فر،  نحوه تفکر افراد تأثیرمی گذارد
( نیز طی تحقیقات 0221( و هادلیکا )0223( ولز )0223اسپنسر، کینگ )(، وانگ، 0272)

های فکری ازجمله فراشناخت و تفکر انتقادی با سبک یادگیری ای به رابطه مهارتجداگانه
 (.0272هادلیکا،  ؛0223والس،  ؛0223وانگ،  ؛0272، 0سیاند )آلپرداخته

توان این ادعا را مطرح کرد که تفکر انتقادی متأثر شده میبر اساس مطالعاتی که انجام
رتبط های مست. تحقیقات کمی وجود دارد که ویژگیاهای یادگیری و فراشناخت از شیوه
ررسی عوامل رو باین های یادگیری در تفکر انتقادی را مورد برسی قرار داده باشند. ازبا سبک

گونه که همان ؛شود بسیار مهم استر به تفاوت در عملکرد تفکر انتقادی میفردی که منج
کارگیری این نوع توانایی مهم است. با توجه به اهمیت های مؤثر بهآگاهی یافتن درباره روش

استفاده از تفکر انتقادی در آموزش علوم پزشکی و همچنین کاربرد تفکر انتقادی در 
رسش آور این پرو شدن با شرایط استرسص هنگام روبههای بالینی بخصوگیریتصمیم

ری فراشناخت گهای یادگیری با تفکر انتقادی با نقش میانجیمطرح است که آیا بین شیوه
های ای باهدف برسی نقش شیوههمبستگی وجود دارد؟ بنابراین بر آن شدیم تا مطالعه

گاه علوم ر بین دانشجویان دانشگری فراشناخت دیادگیری با تفکر انتقادی با نقش میانجی
 پزشکی ارتش انجام دهیم.

 روش
بندی پژوهش بر مبنای روش، این پژوهش یک پژوهش توصیفی از نوع به لحاظ طبقه

شگاه های مختلف دانجامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشکده ؛همبستگی است
نفر بودند. از روش  314،  7031-7032علوم پزشکی ارتش بود که در سال تحصیلی 

صورت بود که گیری بدیننمونه ؛گیری استفاده شدای برای نمونهگیری تصادفی طبقهنمونه
پزشکی، پزشکی، پیراپزشکی و با استفاده از جدول مورگان و از هر دانشکده )دندان
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در  عنوان نمونه انتخاب شد.نفر به 022پرستاری( متناسب با تعداد دانشجویان آن دانشکده 
این پرسشنامه  ؛شد( استفاده7391های یادگیری کلب )این مطالعه از پرسشنامه سبک

 –سازی انتزاعی و مشاهده تأملی مفهوم -های یادگیری افراد را در دو بعد تجربه عینیشیوه
شده که برای جمله تشکیل 70دهد. این پرسشنامه از آزمایشگری فعال موردسنجش قرار می

ها پاسخ پیشنهادی را با توجه به نحوه آزمودنی ؛زینه پیشنهادشده استهر جمله چهار گ
 92/2کرونباخ تجربه عینی  یآلفا بیکنند. ضرابندی میدرجه 4تا  7یادگیری خود، از نمره 

آمده است. دستبه 12/2آزمایشگری فعال  13/2سازی انتزاعی مفهوم 11/2مشاهده تأملی 
 00نامه دارای شده است. این پرسش( طراحی0220کتس )پرسشنامه تفکر انتقادی توسط ری

 باشد که در هر سؤالگذاری این آزمون به روش لیکرت میای است. نمرهسؤال پنج گزینه
( در نظر 1( کامالً موافق )4( موافق )0نظر )( بی0( مخالف )7برای پاسخ شدیداً مخالف )

آمده است. پرسشنامه فراشناخت دست/ به12شده است. ضریب الفای این پرسشنامه گرفته
باشد و باورهای افراد را درباره تفکرشان گویه می 02شده شامل ( ساخته7331توسط ولز )

 0کامالً مخالفم  7ای لیکرت )درجهها بر اساس مقیاس پنجدهد. پاسخموردسنجش قرار می
 فای کرونباخ برای اینشوند. ضریب الکامالً موافقم( محاسبه می 4کمی موافقم،  0مخالفم، 

 AMOSافزار وتحلیل دادها و مفروضات آماری از نرمآمده است. تجزیهدست/ به37مقیاس 
ر انتقادی های یادگیری با تفکنقش سبک یو به روش تحلیل مسیر انجام گرفت. برای بررس

 AMOSافزار نرم 7گری فراشناخت در بین دانشجویان، از روش بوت استرپبا نقش میانجی
در این پژوهش اجباری در پر کردن پرسشنامه  دیگیری استفاده گردبار نمونه 1222با تعداد 

صورت کنندگان خواسته نشد و اطالعات کامالً بهوجود نداشت و همچنین ذکر نام شرکت
 های اخالقی بود.محرمانه و حفظ ارزش

 هایافته
پرسشنامه برگشت داده شد.  022تعداد پرسشنامه توزیع شد و از این  002در مطالعه حاضر 

 . دامنه سنی دانشجویان( بودند%1/70نفر مؤنث ) 09( و %0/91نفر مذکر ) 020از این تعداد 
سال قرار دارند،  79-02( در گروه سنی %00نفر ) 33کننده در پژوهش نفر شرکت 022از بین 

 04-02( در گروه سنی %0/00نفر ) 31قرار دارند، 07-00( در گروه سنی %1/02نفر ) 92

                                                           
1. Bootstrap 
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به باال قرار دارند. میانگین و انحراف استاندارد  02( در گروه سنی %9نفر ) 04قرار دارند،
(، تأملی 00/01±42/0(، )انتزاعی )02/01±32/4چهارمولفه سبک یادگیری: عینی )

(، میانگین و انحراف استاندارد تفکر انتقادی 21/00±01/0(، فعال )49/4±43/09)
آمده دست(، به04/10±00/1( و میانگین و انحراف استاندارد فراشناخت )79/9±4313)

 است
 :های یادگیریسبک برازش مدل تحلیل مسیر

 
 های یادگیریمدل تحلیل مسیر شیوه .1شکل 

 های یادگیریهای مسیر شیوهشاخص .1جدول 

 حد مجاز مقدار نام شاخص )فارسی( نام شاخص )التین(

X2/df  0کمتر از  09/0 مجذور کای بر درجه آزادینسبت 

RAMSE 29کمتر از  /229 ریشه میانگین خطای برآورد/ 

GFI 9تر از بزرگ /330 شاخص نیکویی برازش/ 

CFI 3تر از بزرگ /331 برازندگی تعدیل یافته/ 
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NFI 3تر از بزرگ /331 برازندگی نرم شده/ 

AGFI 9تر از بزرگ /341 شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته/ 

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.

 های یادگیریارزیابی نتایج مدل تحلیل مسیر فراشناخت بر پایه سبک. 2جدول 

 مسیرها

ضرایب 
غیراستاندارد 

 رگرسیونی

ضرایب 
استاندارد 
 رگرسیونی

خطای 
 استاندارد

نسبت 
 بحرانی

سطح 
 معناداری

 

سبک 
 فراشناختانتزاعی

191/2 013/2 211/2 223/1 227/2 

بین سبک انتزاعی 
و فراشناخت 

ارتباط معناداری 
 وجود دارد

سبک 
 فراشناختتأملی

219/2 470/2 227/2 120/72 227/2 

بین سبک تأملی و 
فراشناخت ارتباط 
معناداری وجود 

 دارد

سبک 
 فراشناختفعال

122/2 007/2 290/2 172/9 227/2 

بین سبک فعال و 
فراشناخت ارتباط 
معناداری وجود 

 دارد

سبک 
 فراشناختعینی

702/2 234/2 241/2 219/0 220/2 

بین سبک عینی و 
فراشناخت ارتباط 
معناداری وجود 

 دارد

تفکر  فراشناخت
 انتقادی

022/2 000/2 203/2 021/3 227/2 

بین فراشناخت و 
تفکر انتقادی 

ارتباط معناداری 
 وجود دارد

سبک 
تفکر انتزاعی

 انتقادی
234/7 419/2 211/2 019/73 227/2 

بین سبک انتزاعی 
تفکر انتقادی 
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ارتباط معناداری 
 وجود دارد

تفکر سبک تأملی
 انتقادی

023/2 772/2 243/2 021/4 227/2 

بین سبک انتزاعی 
و تفکر انتقادی 
ارتباط معناداری 

 وجود دارد

تفکر سبک فعال
 انتقادی

140/2 004/2 220/2 021/4 227/2 

بین سبک انتزاعی 
و تفکر انتقادی 
ارتباط معناداری 

 وجود دارد

تفکر سبک عینی
 انتقادی

207/2 270/2 207/2 211/2 433/2 

بین سبک انتزاعی 
تفکر انتقادی و 

ارتباط معناداری 
 وجود دارد

نتایج ری های یادگیارزیابی نتایج مدل تحلیل مسیر فراشناخت بر پایه سبک 0جدول 
 کند.مسیرهای مدل شامل مسیر بین متغیرها را گزارش میتمام

 های یادگیریفراشناخت بر پایه سبک گریبررسی نتایج مدل میانجی .3جدول 
 اثر مستقیم ماثر غیرمستقی اثر کامل مسیرها

 سبک عینی به فراشناخت
**702/ -- **702/ 

 ns 207/2 /212 /217 سبک عینی به تفکر انتقادی

 سبک انتزاعی به فراشناخت
**191/2 -- **191/2 

 سبک انتزاعی به تفکر انتقادی
**429/2 *074/ **734/2 

 سبک فعال به فراشناخت
**122/ -- **122/ 

 دیتفکر انتقاسبک فعال به 
**927/ *019/ **140/ 

 سبک تأملی به فراشناخت
**219/ -- **219/ 

 سبک تأملی به تفکر انتقادی
**412/ *047/ *023/ 
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 گیریو نتیجه بحث
طور به« تزاعیان«»عینی»و « آزمایشگری فعال»، «تأملی»بعد نتایج فرضیه اول نشان داد که بین 

ارتباط معناداری >P 27/2فراشناخت با تفکر انتقادی دز سطح گری غیرمستقیم و با میانجی
ر هستند که باو ینکننده اتقویت یجشود. این نتابنابراین این فرضیه تأیید می ؛وجود دارد
و  یشود که بر اساس اصول علمحاصل می یطیمؤثر و کارآمد در مح یادگیریآموزش و 

فراتر  یادگیری یکه برا یانی. دانشجویردو با پرورش تفکر انتقادی صورت گ یحای صحشیوه
گیری هتج یو کاربرد یلتحل یمو مفاه یشناخت یسطح باال یهابه سمت حوزه یادسپاریاز 

 یاندانشجو یرفراتر از سا یهای فراشناختها و آگاهینظر کسب مهارت ، ازکنندیم یداپ
در مورد  ییباال ی، آگاهیادگیریهای داشتن شیوه یلبه دل یانگونه دانشجو. اینباشندیم

ها بر آن یداز همان دقت نظر در تفکر و تأک یدارند که ناش یادگیرنده یکعنوان خود به
خود  یرنگ یدقت نظر و عمق یلبه دل یانگونه دانشجو. اینباشدیو تأملی م ینیتجارب ع

ت نسبدقت نظر آنان را به  ینا ینشناسند. همچنخوبی میموضوع موردمطالعه خود را به
های گوناگون در جهت مهارت یامختلف و  یاستفاده از راهبردها یچگونگ یادگیری
 یتقدرت موقع یدارا یانگروه دانشجو ینرو اسازد. ازاینو شناخت رهنمون می یادگیری

فکر کند. شناخت باال و تکمک می هایتدانش موقع یشباال بوده که به آنان در افزا یسنج
هت بندی و ارزشیابی اطالعات جبندی، مرحله، به آنان در دستهیانگونه دانشجوانتقادی این

دانش  یعنیخود،  یگرد یژگیاستفاده اثربخش کمک خواهد نمود تا آنان با استفاده از و
 .(7034یمانی، )سل اطالعات و دانش موجود را بشناسند ینبهتر یتیو دانش موقع یانیب

و فعال به آنان کمک  انتزاعی یانهای دانشجودانش و مهارت یشناخت باال در نهایت
 یندهایاو فر یامدهاعمل نموده و بتوانند پ یشتریخود با دقت عمل ب یابیکند تا در ارزمی

 یابیورد ارزخود را م یادگیری یندهایتوانند فرامی یانگونه دانشجورا بشناسند، این یادگیری
 ندهاییقرار داده و نقاط ضعف و قوت خود را بهتر بشناسند تا در جهت رفع مشکالت فرا

های خود گام بردارند. هنگام مشغولیت در تفکر انتقادی، افراد نیاز به مهارت یادگیریخاص 
خاص فراشناختی مانند نظارت بر فرایند تفکر خود، بررسی جهت پیشرفت، اطمینان از دقت 

ری درباره استفاده از زمان و تالش ذهنی دارد. مسلماً این بدین معنی است که گیو تصمیم
نتایج این فرضیه با تحقیقات ساقی  (.7034تفکر انتقادی محصول فراشناخت است )سلیمانی، 

که  (7037)بختیارنصرآبادی  ( و0274)؛ یاناردنر (7030)؛ سلیمانی (0271) ؛ ارسالن(7032)
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ایج فرضیه دوم نت است؛عنوان متغیر میانجی در نظر گرفته بودند همسو متغیر فراشناخت را به
تقادی در سطح با تفکر ان« انتزاعی»و « آزمایشگری فعال»، «تأملی»بیانگر آن است که بین بعد 

1/2 P< ه مستقیم با تفکر انتقادی رابط« عینی»رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد؛ اما بین بعد
توان گفت، در مدل ( وجود ندارد. در نبین این یافته می= 20/2 و <21/2Pمعنادار )

ت، سازی انتزاعی اسها مفهومشده توسط کلب، یادگیرندگانی که روش یادگیری آنارائه
های یادگیری، رویکردی منطقی و علمی را از خود نشان برای حل مسئله و دیگر موقعیت

 - استقرایی هستند تا یادگیرندگانی هیجانی–ها یادگیرندگانی فکری، قیاسی . آندهندیم
های خود را بر مبنای عقل و کندکه این یادگیرندگان قضاوتبیان می 7گریاحساسی. گر

در  0(/ سالیمن0221ها مستعد منطق عقلی هستند )کلب، کنند. آنقوانین منطقی بنا می
ویی، جقبیل حقیقتهای تفکر انتقادی از پژوهش خود نشان داد که این افراد از گرایش

نفس و بلوغ شناختی برخوردار هستند. همچنین مدل مندی، اعتمادبهتحلیلگری، نظام
تأملی  کنند و رویکردییادگیری کلب، یادگیرندگان با روش تأملی از مشاهده استفاده می

دی عها را از زوایای مختلف و چندبها، موقعیتنسبت به یادگیری دارند. این افراد قادرند ایده
لی سنجیده و دهند و اغلب خیبر تفکر و احساس تشکیل میها عقایدشان را با تکیهببینند. آن

مند های نظامریزیکنند. به اعتقاد سالیمن، این یادگیرندگان در برنامهمتفکرانه قضاوت می
آوری دامنه وسیعی از مشاهدات و اطالعات و یکپارچه کردن عملکرد خوبی دارند و در جمع

دی از قبیل های تفکر انتقاها با تبیین منطقی و مختصر، خبره هستند. این افراد از گرایشنآ
(. یادگیرندگان با روش 0222جویی برخوردار هستند. )سالیمن ، مند بودن و حقیقتنظام

جای درک ها بهآزمایشگری فعال تأکید زیادی بر کاربرد عملی و تجربی مفاهیم دارند. آن
دهند. در موقعیت مسئله با عملیات و به حقیقت مطلق موضوع، ترجیح میتأملی راجع 
حلی برای آن پیدا کنند. همچنین درجه خطرپذیری باالی داشته و قادرند بر آزمایش راه

 دهد که وجود تمایل به کنجکاوی باها تأثیر بگذارند. سالیمن نشان میدیگران و اعمال آن
شناختی مانند بررسی اعتبار منابع و انتخابات اطالعات  هاینفس و داشتن مهارتاعتمادبه

ال یادگیرندگان حشود این افراد از تفکر انتقادی بهتر برخوردار باشند. بااینمرتبط باعث می
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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بر احساس  های مبتنیشدت متکی به قضاوتدارند و بهرویکرد تجربی نسبت به یادگیری 
گیری فکری داشته باشند، تمایل به احساسی بودن دارند هستند. همچنین بیش از آنکه جهت

های هارتطور مناسب متوان انتظار داشت که در مدل یادگیری کلب این افراد بهبنابراین نمی
(. این 7030 ان انتقادی خوبی باشند. )قدم پور،شناختی تفکر انتقادی را به کار ببرند و متفکر

و پیترس  (7032)؛ ساقی (0272)؛ اتامن (7030)؛ قدم پور (7030)فرضیه با تحقیقات نوحی 
 .است، همسو (0272)

« انتزاعی« »یعین»و « آزمایشگری فعال»، «تأملی»نتایج فرضیه سوم نشان داد که بین بعد 
فراشناخت، به معنی  وجود دارد.>P 21/2در سطح رابطه مستقیم معنادار  با فراشناخت

 یشناخت یآگاهی فرد از فرآیند تفکر خود و توانایی برای کنترل این فرآیند است. راهبردها
است بـرای توانایی  یدیفراشـناخت کل ؛هستند یادآوریو  یادگیری یترین ابزارهااز مهم

کنتـرل و بـازسـازی کـنند و نقـش  ادهد تا افکارشـان رشنـاختی که به افـراد اجـازه مـی
( و از سوی یک مدل شناختی 7099کند )عطار خامه، ایفا می یـادگیریاساسی در خالقیت و 

کند و بر پایه نظارت و کنترل قرار دارد و نباید می یتاست که در یک سطح باالتر فعال
دن ای مجهز کرعنوان فرصتی بربلکه باید به ؛عنوان هدف نهایی آموزش تلقی شودبه

 ؛ها در نظر گرفتخود آن یادگیریمنظور اداره های الزامی بهبه دانش و مهارت یرانفراگ
 ؛(7031آینده ماهر و کنجکاو بار آورد )جنا ابادی،  یفها را در تکالطورکلی آنبه

بق است که بر ط یادگیریهای اصلی و مهم راهبردهای عنوان جنبهراهبردهای فراشناختی به
 یفتکل تیاز ماه یر: جنبه اول این است که فراگیردبکر دو جنبه اساسی را در برمی گ نظر

رای اتمام دانش مناسب ب یرآگاه باشد و دوم اینکه فراگ یفو الزامات انجام آن تکل یادگیری
را داشته باشد؛ بنابراین، افرادی که دارای راهبرد فراشناختی هستند دانش  یادگیری یفتکل

نتایج این فرضیه با نتایج  .(7031اطالعات جدید و راهبردهای شناختی رادارند )جنا ابادی، 
( 0222)سالیمن  ( و0221)کلب  (؛7030)سلیمانی (؛7037)تحقیقات بختیار نصرآبادی 

 باشد.راستا میهم
 کاربردی پیشنهادهای

 -های تفکر انتقادی با استفاده از عوامل گرایشمنظور ارتقای مهارتطورکلی بهبه-7
های آموزشی طیف وسیعی از تجربه شود محیط دانشگاه و برنامهشناختی پیشنهاد می

های جدید، اید های متفاوت و فرهنگ روشنفکری را که اغلب در محیط قبلی خانه فعالیت
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های فراشناختی در رشد و با توجه به اهمیت و نقشی که مهارت-0کند.موجود نیست فراهم 
ورت صشود آموزش این راهبردها بههای تفکر انتقادی دارند، توصیه میگسترش مهارت

مدرسان دانشگاه و مربیان را باید از اهمیت و -0کارگاه یا در برنامه درسی گنجانده شود.
که رشد تفکر انتقادی آگاه ساخت. ازآنجایی های یادگیری، درها و سبکپیامدها روش

های یادگیری گذارد، فعالیتهای یادگیری بر نحوه تفکر افراد تأثیر میخصوصیات سبک
های تفکر های یادگیرندگان کمک کند مهارتای طراحی شود که به تمام سبکگونهباید به

 ،یانتقاد تفکر به یشاگر بهبود یبرا شودمی یشنهادپ-4انتقادی خود را پرورش دهند. 
 ینظر هایشیوه برتکیه جایبه ،یقیتلف و یشرفتهپ یهای آموزشروش به یداسات و مدرسان

 رشته یتماه به توجه با یادگیریسبک  ینترمتناسب ینباشند. همچن داشته یشتریب توجه

به  یشگرا یشافزا یبرا الزم یرتداب و شود ییشناسا یتفکر انتقاد به یشگرا سطح و
 .شود یشیدهاند یاندانشجو یانتقاد تفکر

 پیشنهادهای پژوهشی
های دیگر دانشگاه در پژوهش این شودمی پیشنهاد نتایج، بیشتر پذیریتعمیم برای-7

تدوین مدل تفکر انتقادی بر اساس ویژگی شخصیتی -0گیرد. آماری دیگر انجام ۀجامع در
های تفکر انتقادی بر اساس سبکتدوین مدل -0دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش.

 های شخصیتیبررسی رابطه بین ویژگی-4یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش.
های شخصیتی و برسی رابطه بین ویژگی-1گری تفکر انتقادی.و فراشناخت با میانجی

 های یادگیری با پیشرفت تحصیلیسبک
 هامحدودیت

پذیری به دانشگاه علوم پزشکی ارتش و عدم تعمیممحدود بودن یافته به دانشجویان -7
نامه و آوری اطالعات به پرسشمحدود کردن ابزار سنجش و جمع-0 یانسایر دانشجو

 آوری اطالعات ازجمله مشاهده یا مصاحبه و...های جمعاستفاده نکردن از سایر روش
ی، فعال، ی )تأملهای یادگیرسبک یناز رابطه مثبت و معنادار ب یحاک یجنتادر نهایت 

)تأملی،  رییادگیهای سبک ینب ینجز سبک عینی( و تفکر انتقادی بود. همچنانتزاعی به
های یادگیری که سبکفعال، انتزاعی، عینی( و فراشناخت رابطه برقرار بود؛ بنابراین ازآنجایی

رد، باید گذاشامل سبک انتزاعی، تأملی و فعال بر تفکر انتقادی دانشجویان تأثیر مثبت می
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 ها را که باعث بهتر شدنای طراحی شود که این سبکگونههای آموزش اساتید بهسبک
 شود را تقویت کند.تفکر انتقادی در دانشجویان می

 قدردانی
 یقاتدر مرکز تحق 331191مصوب به شماره  یمقاله برگرفته از طرح پژوهش ینا

ه الزم است از هم وسیلهارتش است. بدین یدانشگاه علوم پزشک یآموزش علوم پزشک
کسانی که دانشجویان دانشگاه، مرکز تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارتش و همه

 در راستای این تحقیق ما را یاری کردند تقدیر و تشکر کنم.

 منابع
 نگرش نقش (.7032فاطمه. ) بخشی، علی و ستاره موسوی، ؛نصرآبادی، حسنعلی بختیار

 تحصیلی، پیشرفت بینیپیش در کاوشگری و شناختی هایشیوه و تفکر انتقادی

 .709-771صص  (،4)1،تربیتی های نویناندیشه مجله
ی ها( بررسی رابطه راهبردهای فراشناختی و خالقیت با سبک7031جنا آبادی، حسین. )

آموزان با خواهر و برادرهای داری اختالف بیرونی، درونی، یادگیری در دانش
 .72-7(. صص 2)4. دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیریهیجانی، 

(. بررسی رابطه 7032) .فاضل، امین و محمدی، مهدی ؛چلبیانلو، غالمرضا ؛ساقی، سمیرا
اختی گری راهبردهای آگاهی فراشنواسطه های یادگیری و پیشرفت تحصیلی باسبک

 .34-13(. صص 70)74، مجله علوم تربیتیدر بین دانشجویان، 
های یادگیری و ( شیوه7034صفایی مقدم، مسعود. ) و بهروزی، ناصر ؛فر، امیدسلیمانی

موزش در راهبردهای آبینی تفکر انتقادی دانشجویان کارشناسی، خت در پیشفراشنا
 .22-13(. صص 7)9،. علوم پزشکی

رابطه تفکر انتقادی و فراشناخت با  (.7034) سادات.مرعشیان، فاطمه و صفرزاده، سحر
(. 01)1،پژوهشی زن و فرهنگ –مجله علمی موفقیت تحصیلی در دانشجویان دختر، 

 .40-03صص 
( تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری مطالعه 7099سیف، علی اکبر. ) و ار خامنه، فاطمهعط

 پژوهش نامه مطالعاتفراشناختی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش اموزان، 
 14-19(. صص 3) .روانشناسی تربیتی
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های یادگیری و های سبکاولویت .(7030) .کشتی آرای، نرگس و پور، عزت اهللقدم
جله من با گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی، آ ارتباط

 .220-210(. صص 77)70، ایرانی آموزش در علوم پزشکی
 با انتقادی تفکر رابطه .(7037) سکینه. سبزواری، و سحر صالحی، ؛عصمت نوحی،

 موزشآ در توسعه هایگام تکمیلی، صیالتتح دانشجویان در یادگیری هایسبک
 792-713 صص (.0)77 ،پزشکی
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