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چكیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه تفکر انتقادی و فراشناخت با موفقیت
تحصیلی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز بود .نمونه
پژوهش شامل  200نفر از دانشجویان دختر بود که به صورت تصادفی طبقه
ای انتخاب شدند .برای گردآوری داده ها از پرسشنامه مهارتهای تفكر انتقادی
کالیفرنیا( ،)CCTSTپرسشنامه حالت فراشناختی( )ESMو شاخص معدل
تحصیلی استفاده شد .پژوهش حاضر از نوع همبستگی و تحلیل داده ها با استفاده
از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین تفکر انتقادی و فراشناخت با
موفقیت تحصیلی رابطه معنادار وجود دارد و همچنین تحلیل رگرسیون چندگانه
نشان داد که از بین متغیرهای پیش بین ،متغیر تفکر انتقادی و فراشناخت به ترتیب
پیش بینی کننده مناسبی برای متغیر مالک موفقیت تحصیلی می باشند.

کلید واژگان :تفکر انتقادی ،فراشناخت ،موفقیت تحصیلی ،دانشجویان دختر.

* استادیار گروه روان شناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران(.نویسنده مسئول)safarzadeh1152@yahoo.com :
** استادیار گروه روان شناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.

مقاله حاضر برگرفته از طرح پژوهشی با حمایت مالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز می باشد.
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مقدمه

دانشگاه ها همه ساله دانشجویان جدیدی را پذیرش و دانشجویانی را نیز فارغ التحصیل می کنند
که نیمی از آنان را دختران تشکیل می دهند .در این چرخه مستمر ،توجه به کیفیت آموزشی از
جایگاه ویژه ای برخوردار است .یادگیری و پیشرفت تحصیلی و عوامل موثر بر آن همواره مورد
توجه روانشناسان و متخصصان تعلیم و تربیت بوده است (عاشوری .)1393 ،در سال های اخیر
پژوهشگران بسیاری درصدد شناسایی متغیرهایی هستند که با کمک آنها بتوانند پیشرفت تحصیلی را
ارتقا ببخشند .در این میان یادگیری هر فرد متأثر از فرایندهای شناختی و عاطفی است .تفاوت های
افراد در این زمینه نه تنها به علت تفاوت های هوشی است ،بلکه تابعی از باورها ،قضاوت ها ،افکار،
گرایش های عاطفی ،نگرش ها ،ارزش ها و تجربیات پیشین است .یکی از عواملی که می تواند
به این تفاوت دامن بزند جنسیت یادگیرنده می باشد (ایوان .)2011 ،1انتظاری که از دختران و زنان
در جوامع مختلف از جمله جوامع دانشگاهی می رود فعالیت بر اساس احساس است .این نکته در
فعالیت های درسی نیز می تواند تأثیر گذار باشد .از آنجا که فعالیت های مختلف یادگیری در دنیای
امروزی تابعی از بکارگیری شناخت و افکار عمیق است و نیاز به قدرت پردازش اطالعات دارد بنظر
می رسد این تصور وجود دارد که دختران دانشجو به نسبت پسران توانایی کمتری در تحلیل درسی
نشان می دهند و به طبع آن احتمال موفقیت تحصیلی برای آنان کمتر است (اصغرنژاد ،خداپناهی،
حیدری.)2003 ،2
یکی از عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی 3که در دختران و پسران بنظر می رسد متفاوت باشد
ولی نیاز یادگیری است ،تفکر انتقادی 4می باشد .تفکر و مهارت درست اندیشیدن از جمله مسائل
مهمی است که از دیرباز ذهن اندیشمندان مختلفی را به خود مشغول کرده است و اکنون پرورش
مهارت های مختلف تفکر یکی از اساسی ترین اهداف نظام تعلیم و تربیت است .در کل تفکر
انواع متفاوتی دارد که یکی از مهمترین شیوه های آن تفکر انتقادی است (دیرون ،لیمبک و وایگ،5
 .)2006تفکر انتقادی یکی از مهمترین اصول آموزش در هر کشور است و هر کشوری برای
رسیدن به رشد و شکوفایی نیاز به افرادی دارد که دارای تفکر انتقادی باالیی باشند .این مؤلفه به
عنوان یک فرایند شناختی اساسی برای رشد و بهره مندی از دانش درنظر گرفته می شود و این نوع
از تفکر برای پیشرفت و حل مساله قابل استفاده است (گیل ،کاسیومن ،احمدا ،خانا ،سعیدا و
پارپیو .)2010 ،6تفکر انتقادی به عنوان توانایی دستیابی به نتایج منطقی مبتنی بر مشاهده اطالعات

1. Ivan
2. Asgharnejad, Khodapanahee & Heidari
3. academic success
4. critical thinking
5. Duron, Limbach & Waugh
6. Gul, Cassuma, Ahmada, Khana, Saeeda & Parpio
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تعریف می شود (کینگ ،جینگا و یان .)2010 ،1امیر )2009( 2نیز تفکر انتقادی را اینگونه تعریف
می کند که افراد همه دانش قبلی خود را در یک موضوع خاص مرور کنند و مهارت های تفکر
خودشان را ارزیابی کرده و تغییر رفتار دهند .افرادی با تفکر انتقادی دارای ویژگی های پذیرندگی
در برابر ایده های جدید ،انعطاف پذیری ،تمایل به تغییر ،خالقیت ،تحلیلی بودن ،پرانرژی بودن،
خطر پذیری ،برخورداری از معرفت و مشاهده گری هستند(پوپیل .)2010 ،3در همین راستا پژوهش
5
های افرادی همچون جاکوب ،)2012( 4امیر ( )2009و بختیار نصرآباد ،موسوی و علی بخشی
( )2012گزارش کردند افرادی که دارای تفکر انتقادی بیشتری هستند ،پیشرفت تحصیلی باالتری
دارند از این رو داشتن این نوع تفکر در دختران دانشجو آنان را در زمینه تحصیلی می تواند بیش از
پیش موفق نماید.
6
یکی دیگر از عوامل مؤثر بر یادگیری و موفقیت تحصیلی مؤلفه فراشناخت می باشد .در دنیای
امروز ،پژوهشگرانی از جمله کوین و گری )2012( 7دریافته اند که داشتن اطالعات زیاد راهگشا
نیست و آنچه اهمیت دارد استفاده از حجم وسیع اطالعات و به كارگیری آن در همه حیطه های
زندگی است ،لذا برای استفاده از این منابع گسترده مفهومی ،الزم است فراگیران به سطوح عالی
تفكر و خودشناسی دست یابند و در فرایندهای شناختی و حل مسأله که از نمودهای فراشناخت
است ،تبحر كافی داشته باشند .فراشناخت که طبق نظر فیشر و ولز )2008( 8به آ گاهی فرد از
فرایندهای تفکر و نیز توانایی اداره نمودن فرایندهای شناختی اشاره دارد ،دارای ابعاد بسیار گسترده
و فراگیر و مؤثر می باشد و امروزه در آموزش عالی اهمیتی دو چندان پیدا کرده است؛ چرا كه افراد
تحصیل كرده باید بتوانند با تصمیم گیری های درست و مناسب ،مسائل پیچیده پیش رو را حل
و فصل نمایند (جیونگ و میونگ )2008 ،9و به توانایی تفكر سطح باالتر و به ویژه تفكر انتقادی
دست یابند و از طریق آن سبک یادگیری مناسبی را استفاده کرده و در انتها به موفقیت تحصیلی که
از جمله اهداف مهم نظام آموزشی هر کشوری است ،دست یابد .در زمینه مطالب فوق تحقیقاتی
انجام شده است که به شرح زیر می باشد؛
 عاشوری ( )1393طی تحقیقی تحت عنوان ارتباط خودکارآمدی ،تفکر انتقادی ،سبک هایتفکر و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری نشان داد که خودکارآمدی ،تفکر
اجرایی ،هوش هیجانی و تفکر انتقادی به ترتیب با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت داشتند.
 بخشی و آهنچیان ( )1392طی تحقیقی تحت عنوان الگوی پیش بینی پیشرفت تحصیلی :نقش1. Qing, Jinga & Yan
2. Emir
3. Popil
4. Jacob
5. BakhtiarNasrabad, Mousavi & Alibakhshi
6. meta cognition
7. Kevin & Gary
8. Fisher & Wells
9. Gyeong & Myung
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تفكر انتقادی و راهبردهای خودتنظیمی یادگیری ،نشان دادند سه متغیر خودتنظیمی یادگیری ،تفكر
انتقادی و معدل دیپلم جمعا  31/3درصد در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری
نقش داشتند.
 بختیار نصرآبادی ،موسوی و کاوه فارسان ( )1391در تحقیقی تحت عنوان نقش نگرشتفكر انتقادی و سبك های شناختی یادگیری در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه
علوم پزشكی گزارش دادند که نگرش تفكر انتقادی ( =0/132ضریب بتا) و مشاهده تأملی
(=0/136ضریب بتا)  5درصد از تغییرات پیشرفت تحصیلی را تبیین می کند .بین آزمایشگری
فعال و پیشرفت تحصیلی نیز همبستگی مثبت وجود دارد .همچنین میانگین نمره تحصیلی و نگرش
تفکر انتقادی در سبک های یادگیری تفاوت داشت.
 یافته های تحقیق ساقی ،چلبیانلو ،فاضل و محمدی ( )1390تحت عنوان بررسی رابطه سبكهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی با واسطه گری راهبردهای آ گاهی فراشناختی در بین دانشجویان
نشان داد که در بین شیوه های فراشناختی ،روشهای موقعیتی ،برنامه ریزی ،اطالعات و ارزیابی
توانستند پیشرفت تحصیلی را پیش بینی نمایند.
 وحدت ،زینالی و احمدی دویران ( )1390طی تحقیقی تحت عنوان رابطه ی بین گرایش تفکرانتقادی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه ارومیه ،نشان دادند بین تفکر انتقادی و پیشرفت
تحصیلی رابطه وجود ندارد.
 طی تحقیق عبداللهی عدلی انصار ،فتحی آذر و عالئی ( )1389تحت عنوان نقش آمادگی براییادگیری خود-رهبر و نگرش تفکر انتقادی در پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه
تبریز ،مشخص شد که نگرش تفکر انتقادی به طور مثبت عملکرد تحصیلی را پیش بینی می کند و
بین نمره کلی تفکرد انتقادی دختران و پسران دانشجو تفاوت معنی داری وجود ندارد.
 ابافت ( )1388در پژوهشی با عنوان رابطه راهبردهای فراشناختی ،خوداثربخشی و شیوه های فرزندپروری با خودناتوان سازی تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانهای اهواز به این نتایج رسید كه بین
راهبردهای فراشناختی و خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان رابطه منفی معنادار مشاهده می شود.
 ابوالقاسمی ،گلپرور ،نریمانی و قمری ( )1388طی تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطۀ باورهایفراشناختی مختل با موفقیت تحصیلی دانش آموزان دارای اضطراب امتحان ،نشان دادند که نتایج
نشان داد که باورهای فراشناختی مختل با موفقیت تحصیلی ( )r = -0/21دانش آموزان دارای
اضطراب امتحان رابطۀ منفی معنی داری دارد.
 طبق نتایج تحقیق رضایی ( )1387تحت عنوان استراتژیهای شناختی و فراشناختی  FD/I ،نقشسبكهای شناختی در عملكرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور ،بهترین عامل پیش بینی کننده
عملکرد تحصیلی،استراتژی فراشناختی دانش و كنترل خود(تعهد ،نگرش و توجه) است.
 دهقانی و همكاران ( )1386و شیخ السالمی ( )1386طی تحقیقات جداگانه نشان دادندكه آموزش و كاربرد راهبردهای فراشناخت در یادگیری اثر بخش بوده است و موجب پیشرفت
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تحصیلی می شود.
 یافته های تحقیق استونر ( )2011حاکی از آن است که آموزش تفکر انتقادی منجربه انگیزهیادگیری ،کسب مهارتهای حل مسأله ،تصمیم گیری وخالقیت می گردد.
 بررسی های الیس و هادسون ،)2010( 2ولز )2009( 3و هادلیکا )2005( 4نشان می دهد یكیاز عوامل تأثیرگذار در شیوههای مقابلهای مؤثر افراد که موجب موفقیت در تحصیل و زمینه های
شغلی می شود ،فراشناخت است.
 طبق تحقیق بنیان و همكاران )2010( 5و وانگا و همکاران ،2008( 6نقل از ربانی باوجدان وهمکاران )1391،خودكارآمدی تحصیلی الگویی از فرایندهای شناختی برای سازش یافتگی است .
با این توجیه ،افراد با خودكارآمدی باال در زمینه های گوناگون از فعالیتهای خودكنترلی كه جنبه ای
از دانش فراشناختی است استفاده می كنند و این عامل موجب موفقیت آنها می شود.
 بلك وود ،2010( 7نقل از ساقی و همکاران )1390 ،با بررسی رابطه بین مهارتهای فراشناختو موفقیت دانشجویان در  43كشور نتیجه گرفت كه این مهارتها به تصمیم گیریهای مفید و مادام
العمر دانشجویان كمك میكند ،ضمن آن كه شانس موفقیت آنها را در رشته تحصیلی شان افزایش
می دهد.
 چن )2010( 8فراشناخت با كمك به تكمیل وظایف و انجام فعالیتهای حل مسأله ،یادگیری رابهبود می بخشد .لین ،شوارتز و هاتانو )2005( 9در پژوهشی به این یافته ها رسیدند كه فراشناخت
پیش بینی كننده واقعی یادگیری و مستقل از هوش میباشد.
 جیونگ و مینگ )2008( 10در پژوهشی نشان دادند بین موفقیت تحصیلی و تفکر انتقادیرابطه مثبت معنی دار وجود دارد.
12
11
 یافته های تحقیق بابامحمدی و خلیلی ( )2004و فتحی آذر ( )2003نشان داد بین نگرشتفكر انتقادی دانشجویان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه مثبتی وجود دارد .مرور پژوهش
13
عمدتا مؤید این رابطه مثبت است .محققان بسیاری ازجمله پروفتو-مک گراث
های قبلی نیز
ً
( )2003در تحقیقات خود نشان دادند كه تفكر انتقادی پیش بینی كننده خوبی برای عملكرد
1

1. Stoner
2. Ellis & Hudson
3. Wells
4. Hudlicka
5. Benyon & et al
6. Wanga & et al
7. Blak-Wood
8. Chen
9. Lin, Schwartz & Hatano
10. Gyeong & Myung
11. Baba mohammadi & Khalili
12. Fathi Azar
13. Profetto-McGrath
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تحصیلی دانشجویان است.
براساس مطالعاتی که انجام شده می توان این ادعا را مطرح کرد که موفقیت تحصیلی که از آنها
به عنوان توانایی گذراندن مراحل تحصیل یاد می شود ،نیز از جمله عوامل متأثر از تفکر انتقادی و
فراشناخت است (فیلیپ ،برنارد و ریدل .)2008 ،1نکته مهم در این زمینه توانایی زنان و دختران در
معموال زنان در دوران های مختلف به عنوان
زمینه فعالیت های شناختی و تفکر انتقادی است زیرا
ً
اقرادی با وابستگی عاطفی به دنیای بیرونی تلقی شده اند که بیشتر در فعالیت ها از احساسات
تبعیت کرده و کمتر از مهارتهای شناختی و فکری استفاده می نمایند .از این رو با توجه به مطالب
باال پژوهش حاضر به دنبال این هدف است که مشخص نماید آیا بین تفکر انتقادی و فراشناخت
با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دختر رابطه وجود دارد؟ و در عین حال نشان دهد آیا می توان
عواملی مانند تفکر انتقادی و فراشناخت را پیش بینی کننده مناسب برای موفقیت تحصیلی در
گروهی از قشر فعال جامعه که همان دانشجویان دختر می باشند دانست؟
روش پژوهش

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسالمیواحد اهواز بودند
و محدودة سنی آنها بین  18تا  42سال می باشد .نمونه نیز در تحقیق حاضر شامل  200نفر از
دانشجویان دختر بود .حجم نمونه بر اساس جدول مورگان مشخص شد و جهت انتخاب نمونه،
ابتدا بر اساس لیسهای موجود در مرکز آمار و اطالعات دانشگاه ،تعداد دانشجویان دختر مشغول
به تحصیل در هر دانشکده تعیین شد و سپس بر اساس نمونه گیری تصادفی طبقه ای آزمودنیها به
گونه ای انتخاب شدند که به همان نسبت فراوانی که در جامعه هستند در نمونه مورد پژوهش هم
حضور داشته باشند.
ابزار اندازه گیری

الف) پرسشنامه مهارتهای تفكر انتقادی کالیفرنیا (فرم ب) ( :)CCTST2این آزمون توسط فاسیون
و گیانكارلو ( ،31997نقل از امیر )2009 ،ساخته شده است با  75گویه در مقیاس لیكرت 5
قسمتی(فتحی آذر )1384 ،ساخته شد و شامل  7مؤلفه جستجوی حقیقت ،منظم بودن ،تحلیلی
بودن ،اعتماد به خود ،پختگی ،داشتن ذهن باز و كنجكاو بودن است (امیر .)2009 ،در تحقیقات
بعدی فاسیون نیز  75گویه طراحی شده را به  25گویه تبدیل نمود (به نقل از فتحی آذر.)1384 ،
در پژوهش حاضر از فرم  34سؤالی آن استفاده شده است .هر گویه  4الی  5گزینه دارد كه
آزمودنی میزان موافقت یا مخالفت خود را با انتخاب گزینه مناسب بیان می كند  .نمره گذاری
1. Philip, Bernard & Riddell
2. California critical thinking disposition inventory
3. Facione & Giankarlo
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برخی سؤاالت معكوس است .دامنه نمرات  0الی  34است و نمرات باالتر نشان دهنده انتقادی تر
بودن تفكر است .فاسیون )1997( 1ضریب پایایی این آزمون را از روش كودرریچارسون بین 0/68
تا  0/70را بدست آورد .خلیلی ( )1378در تحلیل عاملی در تعیین روایی سازه حاکی از آن بود که
آزمون از پنج عامل تشکل شده که همه عوامل با نمره کل آزمون همبستگی مثبت و باالیی داشته
است .فتحی آذر ( )1384نیز در پایایی آزمون  0/89گزارش داد .در تحقیق بختیار نصرآبادی،
موسوی و علی بخشی ( ،)1390پایایی آزمون برابر با  0/93مشخص شد .در پژوهش حاضر پایایی
این پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ و تنصیف  0/80و  0/78بدست آمد.
ب) پرسشنامه حالت فراشناختی( :)2ESMاین پرسش نامه توسط انیل و عابدی)1997-1996( 3
ساخته شده و نویدی ( ،1383نقل از بشارت و عباسپور دوپالنی )1389 ،آن را ترجمه کرده است.
پرسشنامه حالت فراشناختی ،ابزاری است که تفکر سطوح باالتر یا مهارت های فراشناختی را می
سنجد .این پرسش نامه از  20ماده تشکیل شده است .پرسشنامه اندازه گیری حالت فراشناختی
ترتیبی بوده و شبیه طیف لیکرت ،دامنه آن از  1تا  4متغیر است .باالترین نمره ممکن 80و پایین ترین
نمره ممکن  20خواهد بود .در تحقیق بشارت و عباسپور دوپالنی ( )1389پایایی پرسش نامه حالت
فراشناختی با استفاده از دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف به ترتیب برابر  0/81و  0/64می باشد.
عالوه بر آن از دو روش اسپیرمن براون و گاتمن نیز جهت پایایی این پرسش نامه استفاده است.
که نتایج آن برابر 0/785و  0/784می باشد .در پژوهش بشارت و عباسپور دوپالنی ( )1389برای
اعتباریابی این پرسش نامه ،مقیاس حالت فراشناختی ( )30=MCQاجرا گردید که همبستگی مثبت
معنی دار مشاهده شده مبین اعتبار الزم پرسشنامه راهبردهای فراشناخت ( )ESMاست (0/0001
> pو  .)r=0/58در پژوهش حاضر پایایی این پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ و تنصیف 0/85
و  0/81بدست آمد.
ج) آزمون موفقیت تحصیلی :موفقیت تحصیلی :در پژوهش حاضر به منظور سنجش موفقیت
تحصیلی از میزان معدل کسب شده توسط دانشجویان استفاده می شود همچنین بر طبق نمرات
دانشگاهی معدل  17به باال را نمره الف و از نظر پژوهش حاضر موفق تحصیلی تلقی گردید .بر این
اساس در تعریف موفقیت تحصیلی نیز به تعریف لوین ،1967( 4نقل از غالمی )2005 ،5رجوع می
شود که ایشان موفقیت تحصیلی را تجلی جایگاه یک فراگیر می داند و این جایگاه ممکن است
به نمره ای برای یک درس یا معدل مجموعه ای از دروس اطالق شود .استفاده از شاخص معدل
1. Facione
2. State metacognitin invertory
3. O’neill & Abedi
4. Lewin
5. Gholami
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برای محاسبه موفقیت تحصیلی در تحقیقات بختیارپور ( ،)1391ابوالقاسمی و همکاران ( )1388و
ابراهیمی و همکاران ( )1390نیز اجرا و به کار برده شده است .در تحقیق حاضر در پژوهش حاضر
پایایی این پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ و تنصیف  0/91و  0/90بدست آمد.
یافته های پژوهش

شاخص های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش به صورت میانگین و انحراف استاندارد ،در
جدول  1مشاهده می شود.
جدول  :1میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداكثر نمره تفکر انتقادی ،فراشناخت
و موفقیت تحصیلی در دانشجویان دختر
شاخص آماری

میانگین

انحراف معیار

حداقل نمره

حداكثر نمره

تعداد

تفکر انتقادی

25/025

7/136

2

34

200

فراشناخت

61/01

16/671

22

80

200

موفقیت تحصیلی

16/053

9/495

12/50

19/40

200

متغیر

همان گونه که در جدول شماره  1مالحظه می شود ،در بررسی پاسخ های تفکر انتقادی میانگین
و انحراف استاندارد به ترتیب  25/025و  ،7/136در فراشناخت نیز میانگین و انحراف استاندارد
به ترتیب  61/01و  ،16/671و برای موفقیت تحصیلی به ترتیب  16/53و  9/495بدست آمد.
فرضیه اول :بین تفکر انتقادی و موفقیت تحصیلی در دانشجویان دختر رابطه وجود دارد.
فرضیه دوم :بین فراشناخت و موفقیت تحصیلی در دانشجویان دختر رابطه وجود دارد.
جدول  :2ضرایب همبستگی ساده بین متغیرهای پژوهش
متغیرها

1

1

تفکر انتقادی

1

3

2
0/631

**

0/778

**

2

فراشناخت

-

1

0/765

3

موفقیت تحصیلی

-

-

1

**

**معنی داری در سطحp<0/01

همان گونه که در جدول  2مالحظه می شود ،بین تفکر انتقادی و فراشناخت با موفقیت تحصیلی
در دانشجویان دختر رابطه معنی دار وجود دارد .بنابراین فرضیه اول و دوم تأیید می گردد.
فرضیه سوم :بین تفکر انتقادی و فراشناخت با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دختر رابطه
چندگانه وجود دارد.
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جدول  :3ضریب همبستگی چندگانه متغیرهای پیش بین
(تفکر انتقادی و فراشناخت) با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دختر
متغیر مالک
موفقیت تحصیلی

متغیرهای پیش
بین
تفکر انتقادی
فراشناخت

R
0/859

R2

F

558/014 0/738

p
0/0001

β

t

=p

0/482

14/331

0/0001

0/466

13/841

0/0001

همان طوری كه در جدول  3مشاهده می شود ،رگرسیون پیش بینی موفقیت تحصیلی دانشجویان
دختر از روی متغیرهای فراشناخت و تفکر انتقادی معنی دار است ( p>0/0001و .)F =558/014
بنابراین ،فرضیه سوم تأیید می گردد .متغیرهای تفکر انتقادی و فراشناخت با ضریب بتای (به ترتیب)
 0/482و  0/466می توانند موفقیت تحصیلی را در دانشجویان دختر پیش بینی کنند .همچنین،
مقدار  R2نشان می دهد  %85از واریانس موفقیت تحصیلی دانشجویان دختر توسط متغیرهای یاد
شده تبیین می شود.
بحث و نتیجه گیری

فرضیه اول :بین تفکر انتقادی و موفقیت تحصیلی در دانشجویان دختر رابطه وجود دارد.
فرضیه دوم :بین فراشناخت و موفقیت تحصیلی در دانشجویان دختر رابطه وجود دارد.
همان گونه که در جدول  2مالحظه می شود ،بین تفکر انتقادی و فراشناخت با موفقیت تحصیلی
در دانشجویان دختر رابطه معنی دار وجود دارد .بنابراین فرضیه اول و دوم تأیید می گردد.
یافته حاضر با یافته های تحقیقات استونر ( ،)2011بلك وود ( ،)2010بنیان و همكاران (،)2010
هادلیکا ( ،)2005عاشوری ( ،)1393ساقی ،چلبیانلو ،فاضل و محمدی ( ،)1390ابافت (،)1388
ابوالقاسمی ،گلپور ،نریمانی و قمری ( ،)1388رضایی ( ،)1387عبداللهی عدلی انصار ،فتحی آذر
و عالئی ( ،)1389دهقانی و همكاران ( )1386و شیخ السالمی ( )1386همخوانی دارد.
در تبیین یافته های حاضر چنین می توان بیان کرد که؛ آموزش دانشجویان برای استفاده موثر از
توانایی فراشناخت ،عملکرد آنان را بهبود بخشیده و آنان را برای یادگیری بیشتر و موثرتر با انگیزه
تر میکند و این انگیزه باال منجر به موفقیت بیشتر در حوزههای آموزشی و تحصیلی میشود و این
چرخه یعنی موفقیت بیشتر ،انگیزه باالتر ،موفقیت بیشتر ادامه پیدا میکند .در پی آن در دنیای امروز
بسیاری از دانشجویان مشکل یادگیری خود را برآمده از ناتوانی درک مطلب و ضعف در قدرت
ذهنی خود می دانند ،در حالی که مشکل واقعی اکثر آنان چگونگی کاربرد راهبردهای یادگیری
است .در این میان فالول )1976( 1که اولین بار اصطالح فراشناخت را وی بکاربرد موفقیت در
مطالعه را متأثر از فراشناخت فرد می داند .او فراشناخت را هر گونه دانشی میداند كه موضوع آن
شناخت یا فعالیت شناختی باشد و یا اینكه فعالیت شناختی را تنظیم كند .از آن پس او و دیگر
1. Flawel
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متخصصان از این اصطالح در حیطههای مختلفی مانند هوش مصنوعی ،ادراك پردازش اطالعات،
یادگیری اجتماعی و یادگیری دروس و غیره استفاده کردند .فالول ( )1976نشان داد دانشجویان
خودگردان و آ گاه از توانایی شناختی خود ،با اتخاذ روشهای مناسب یادگیری ،برای دستیاری به
موفقیت برنامه ریزی کرده و توان خود را ارزیابی می کنند .آنهایی که راهبردهای خودگردانی
ناشی از فراشناخت مطلوب را بیشتر به کار می گیرند ،در تحصیل خود بیشتر پیشرفت می کنند.
خودگردانی دانشجویان را وادار می کند تا به طور فراشناختی ،انگیزشی و رفتاری در اداره تفکر
و یادگیری خود فعال باشند و کنترل یادگیری را در دست گیرند .از این رو دانشجویانی که از
راهبردهای فراشناختی و یا قدرت تفکر انتقادی که زمینه اصلی نظارت بر خود و نقد و شناخت
توانایی و نقاط ضعف است استفاده می کنند ،در انجام تکالیف یادگیری و پیشرفت تحصیلی
عملکرد باالیی دارند و بلعکس دانشجویانی که این راهبردها را به کار نمی گیرند بدلیل نداشتن
معیاری برای میزان یادگیری خود عملکرد تحصیلی پایینی را نشان می دهند .همچنین طبق نظر مک
مورای و سانفر )2005( 1فراشناخت به عنوان مؤلفه ای مؤثر در اندیشیدن ،در برگیرنده آ گاهی از
تفکر و یادگیری شخصی و همچنین کنترل ،ارزیابی و منظم سازی فرآیند یادگیری است .فراگیرنده
ای که دارای کنترل فراشناختی رشد یافته درباره خود ،تکالیف و راهبردها می باشد ،قادر است تا
توانایی یادگیری و نیز خود اثربخشی علمی خود را باال ببرد .تأثیر رشد فراشناخت ،که در پی آن با
رشد تفکر انتقادی و قدرت ارزشیابی و قضاوت همراه است در احساس خود اثر بخشی ،یعنی در
قضاوت و نقد درباره تواناییهای فردی مؤثر بوده و منجر به موفقیت می گردد ،چرا که توجه به خود
اثربخشی یکی از مهمترین ارکان تالش و تکاپو برای موفقیت های مختلف از جمله پیشرفت علمی
به حساب می آید .این نکته در تحقیق موریس ،چانگ و اسمیت )2006( 2نیز تأیید شد .آنان طی
تحقیقی بر روی  124دانش آموز نشان دادند که خوداثربخشی و فراشناخت با میانجی گری تفکر
3
انتقادی به طور روشن و واضحی با هم ارتباط ساختاری دارند .از سوی دیگر با توجه به نظر آندولنیا
( )2004در زمینه تفکر انتقادی و اینکه این نوع تفکر فرآیندی است که به موجب آن فرد نظرات،
اطالعات و منابع فراهم کننده اطالعات را ارزیابی نموده و به طور منسجم و منطقی نظم بخشیده،
با عقاید و اطالعات دیگر مرتبط می کند و نیز منابع دیگر را در نظر گرفته و مفاهیم ضمنی را مورد
ارزیابی قرار می دهد می تواند عاملی بر پیش بینی میزان موفقیت تحصیلی یادگیرندگان باشد و بر
اتخاذ راهبردهای یادگیری جهت مطالعه تأثیر گذار باشد .به عبارت دیگر تفکر انتقادی می تواند
تنظیم کلیات ،پذیرش احتماالت جدید و توقف داوری باشد از این رو پژوهشگران تفکر انتقادی
را کمک به تصمیم گیری بهتر و به عبارتی تفکر انتقادی را بازشناسی یا درک مسئله و شناخت
برنامه کاربردی برای حل آن مسئله که می تواند مسائل درسی باشد عنوان می نماید ،از این رو می
1. Mc murray & Sanft
2. Moores, Chang & Smith
3. Andolina

◊ فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ /سال هفتم .شماره  .25پاییز1394

39

توان توانایی تصمیمی گیری مناسب در زمینه روش مناسب برای درک مطلب و روش مطلوب برای
یادگیری بهتر را با این عامل مهم پیش بینی نمود و این نکته خود دلیلی بر تأیید یافته حاضر است.
فرضیه سوم :بین تفکر انتقادی و فراشناخت با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دختر رابطه
چندگانه وجود دارد.
همان طوری كه در جدول  3مشاهده می شود ،رگرسیون پیش بینی موفقیت تحصیلی دانشجویان
دختر از روی متغیرهای فراشناخت و تفکر انتقادی معنی دار است ( p>0/0001و .)F =558/014
بنابراین ،فرضیه سوم تأیید می گردد.
یافته حاضر با یافته های تحقیقات بلك وود ( ،)2010الیس و هادسون ( ،)2010ولز ()2009
جیونگ و مینگ ( ،)2008بخشی و آهنچیان ( ،)1392بختیار نصرآبادی ،موسوی و کاوه فارسان
( )1391و وحدت ،زینالی و احمدی دویران ( )1390همخوانی دارد.
از سوی دیگر امروزه ،شرایط تحصیل و به طبع آن بازار کار برای دانش آموختگان دانشگاهی
روز به روز دشوارتر می شود کارفرمایان انتظار دارند با استخدام فردی با تحصیالت دانشگاهی به
خالقیت و نو آوری های الزم برای حل مسائل و مشکالت کاری دست یابند ،آنها به دنبال فردی
هستند که قدرت جمع آوری اطالعات ،تجزیه و تحلیل ،سازمان دهی ،نتیجه گیری و ارائه بازخورد
الزم را داشته باشد .در کل مهارت های ذکر شده ،اجزای اصلی تفکر انتقادی و فراشناخت قوی
به شمار می روند( گاردنر .)2000 ،1از این رو رشد و پرورش مهارت های فکری دانشجویان همیشه
مسئله ای پیچیده در آموزش بوده است ،اما امروزه حالت بحرانی به خود گرفته است؛ چنانچه که
برون داد(خروجی) اطالعات جامعه از قدرت تفکر انتقادی افراد درباره این اطالعات فراتر رفته
است ،به نحوی که در سال های اخیر متخصصان امور تربیتی به شدت از احتمال ناتوانی دانشجویان
در امر تفکر انتقادی ابراز نگرانی کرده اند(فیشر .)2002 ،2بنابراین اگر هدف آموزش عالی تربیت
دانشجویانی باشد که بتوانند مسئولیت یادگیری خویش را به عهده بگیرند ،الزم است این ویژگی در
عملکرد تحصیلی آنها نیز نمود داشته باشد(هامن ،3نقل از فوالد چنگ .)1384 ،در این خصوص
الین )2001( 4بیان می دارد که مشارکت راهبردهای فراشناختی و تفکر انتقادی به افراد کمک می
کند تا توانایی های حل مسئله شان را بهبود بخشند و به طبع آن به موفقیت شغلی و تحصیلی دست
یابند .از این رو داشتن قدرت تفکری وسیع و منتقدانه در زمینه داشته های ذهنی و همچنین قدرت
محاسبه و آ گاهی از اطالعات موجود در ذهن می تواند میزان زمان فرد را به صورت مفید صرف
کرده و در پی آن میزان موفقیت و پیشرفت فرد را در زمینه های مختلف یادگیری و تحصیل باال
ببرد .بر این اساس می توان موفقیت تحصیلی را از طریق میزان استفاده شخص از توان تفکرانتقادی
و همچنین راهکارهای فراشناختی بکارگرفته از جانب دانشجویان دانست.
1. Gardner
2. Fisher
3. Haman
4. Line
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