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پیشبینی گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان بر اساس باورهای
 اجتماعی کالس درس-معرفتشناختی و جوّ روانی
Predicting Students' Critical Thinking Disposition Base on
Epistemological Beliefs and Classroom Psychosocial Climate
94/03/17 :تاريخ پذيرش مقاله

Abstract
Aims: The aim of this study is to
predict the trend of critical thinking
based on epistemological beliefs and
classroom psychosocial climate of
the student in Yazd University.
Method: This study was a type of
descriptive-correlation and statistical
population consisted of Yazd
University students who are in the
Faculty of Humanities, Science and
Engineering. That with the randomcluster sampling method 120
students (63 girls and 57 boys) were
selected for the sample. Participants
answered to critical thinking
disposition
of
Ricketts,
epistemological of Schommer and
classroom psychosocial climate’s
questionnaire. Data were analyzed by
using synchronic regression test and
t-test were analyzed by using SPSS
22 software. Results: The results of
findings showed that there are
significant and negative correlation
between epistemological beliefs and
critical thinking dispositions. Also
the t-test results indicate gender
difference in the discipline (p >
0/05). Conclusion: this study showed
that epistemological beliefs predict
the critical thinking disposition but
classroom psychosocial climate is
not the predictor to critical thinking
disposition.

93/10/15 :تاريخ دريافت مقاله
* کاظم برزگر بفرویی
** عاطفه شمگانی
چکیده
 پیشبیني گرايش به، هدف اصلي اين پژوهش:هدف
ّتفکر انتقادی بر اساس باورهای معرفتشناختي و جو
 اجتماعي کالس درس دانشجويان دانشگاه يزد-رواني
 همبستگي- اين مطالعه از نوع توصیفي: روش.بود
است و جامعة آماری پژوهش شامل دانشجويان
 علوم پايه و،دانشگاه يزد در سه دانشکدة علوم انساني
فني مهندسي است؛ که با روش نمونهگیری تصادفي
 پسر) از آنها برای57  دختر و63(  نفر120 خوشهای
 آزمودنيها به سه پرسشنامة.نمونه انتخاب شدند
 معرفتشناختي شومر،گرايش به تفکر انتقادی ريتکس
. اجتماعي کالس درس پاسخ دادند-و جوّ رواني
t دادهها با استفاده از آزمون رگرسیون همزمان و آزمون
. تحلیل شدSPSS 22 به کمک نرم افزار
 نتايج يافتههای پژوهش نشان داد که بین:یافتهها
،باورهای معرفتشناختي و گرايش به تفکر انتقادی
 نتايج، همچنین.همبستگي معنادار و منفي وجود دارد
 بیانگر تفاوت دختران و پسران در عاملt آزمون
.)p>0/05( انضباط است
 پژوهش حاضر نشان داد که باورهای:نتیجهگیری
 گرايش به تفکر انتقادی را پیشبیني،معرفتشناختي
اجتماعي کالس درس- ولي جوّ رواني،ميکند
.پیشبیني کننده گرايش به تفکر انتقادی نیست
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مقدمه
يکي از ويژگيهای اساسي انسان برخورداری از نیروی تفکر است؛ بهعبارت ديگر،
انسان ميتواند در برخورد با مسائل و امور متفاوت ،از نیروی تفکر خود استفاده کند
(شريعتمداری .)1379 ،يادگیری تفکر ،يک هدف اساسي در آموزشهای رسمي است
(برنارد )17 :2008 ،1و انتقال فراگیران از دنیای خودمحور مبتني بر تجربیات شخصي
محدود ،به قلمرويي انتزاعيتر و متضمن حقايق متعدد ،بهعنوان يکي از اهداف اصلي
هر نظام آموزشي ،در نظر گرفته ميشود (مايرز)1995 ،2؛ بنابراين ،هدف نهايي
نظامهای آموزشي بايد افزايش قدرت تفکر ،استدالل و حل مسأله باشد (شعباني،
 .)1385همچنین آموزش عالي از نهادهای مؤثر در توسعة همهجانبه کشور است که
ميتواند با زمینهسازی تولید و تعمق دانش ،موجبات تداوم يادگیری و حضور فعال
دانشجويان در عرصههای اجتماعي ،اقتصادی و فرهنگي را فراهم آورد (خرمينیا،
 .)1378با توجه به اينکه تفکر انتقادی به امر مهم در فرايند آموزش تبديلشده ،ايجاد
فهمي بنیادی و مشترک از معاني مختلف اين تفکر الزم است (مايرز .)1995 ،البته
تاکنون تعاريف متعددی از تفکر انتقادی شده است ،اما در اينکه تفکر انتقادی چیست
اتفاقنظر وجود ندارد .بسیاری تفکر انتقادی را نوعي مهارت شناختي و توانايي حل
مسأله ميدانند (قنبری هاشمآبادی ،گراوند ،محمدزاده قصر و حسیني .)1391 ،در
اينجا به تعريفي از انجمن فلسفي آمريکا اشاره ميکنیم .از ديد اين انجمن ،تفکر
انتقادی عبارت است از :کنجکاوی درباره مسائل عادی ،صداقت در دلیل آوردن و
عقالنیت داشتن ،ذهن باز ،انعطافپذيری ،عدم غرضورزی در ارزيابي ،عدم
غرضورزی در برخورد با افراد ،رعايت احتیاط در قضاوت ،تجديدنظر در تفکرات،
ساماندهي موضوعات پیچیده ،سختکوشي برای دست يافتن به دانش بیشتر ،داشتن
داليل محکم در انتخاب معیارها ،دقت در پژوهش ،پافشاری در جستوجوی نظرات
(يوکسل2008 ،3؛ به نقل از کرمي ،رجايي و نامخواه)1393 ،؛ بنابراين ،تربیت متفکر
انتقادی بايد شامل دو جنبه ايجاد مهارتهای تفکر انتقادی و گرايش به تفکر انتقادی
باشد .در حقیقت ،بدون گرايش مثبت به تفکر انتقادی ،اين نوع تفکر رخ نداده و يا
زير سطح استاندارد نمود پیدا ميکند (پروفتو .)2003 ،4همچنین گرايش به تفکر
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انتقادی ،شامل دو بعد مهارت و گرايش است که در بعد مهارتي ،فرآيندهای شناختي
و در بعد گرايش ،گرايش و انگیزة دروني فرد در برخورد با مسائل و تفکر دربارة آن
مطرح ميگردد (پروفتو .)2003 ،فاشیون )2010( 1معتقد است که تمايل به تفکر ،بعد
عاطفي و هیجاني تفکر انتقادی بوده که بر گرايش افراد در زمینه تفکر سطح باال اشاره
دارد .در همین راستا ،فاشیون ( ،1995به نقل از فاشیون )2010 ،گرايش به تفکر
انتقادی را شامل هفت حیطه ميداند :جستوجوی موفقیت ،گشودگي ذهني ،بینش
2
تحلیلي ،سازمانيافتگي ،اعتماد به نفس ،بلوغ شناختي و کنجکاوی .همچنین ريکتس
( )2003بیان ميکند که گرايش به تفکر انتقادی بر اساس يک انگیزة دروني شکل
ميگیرد و مؤلفههای گرايش به تفکر انتقادی را شامل :خالقیت ،بالیدگي و تعهد ذهني
ميداند .آشکار است که گرايش و تمايل کافي در جهت توسعه و بهکارگیری اين
مهارتها امری ضروری بوده و تفکر انتقادی بدون تمايل به گرايش به آن صورت
نخواهد پذيرفت (جین ،بیرما و برادبر.)2004 ،3
بنابراين ،تفکر انتقادی و پرورش آن ،يکي از نیازهای اساسي زندگي بشر برای
تصمیمگیری و شناخت عمیق نسبت به مسائل مختلف است ،و برای دستيابي به اين
امر مهم بايد جوانب آن را بررسي کرد .يکي از اين عوامل مهم ،شناخت انسان از
خودش و باورهای معرفت شناختياش است (بکستر ،1992 ،4به نقل از سلیماننژاد و
آيرملوی .)1391 ،معرفتشناختي ،5يکي از قلمروهای اصلي فلسفه است که به ماهیت
و نیز توجیه معرفت بشری ميپردازد .امروزه روانشناسان و متخصصان آموزش و
پرورش ،بهنحو فزايندهای به دنبال آگاهيهای تازه دربارة ماهیت و تحول شناخت
ميباشند و اينکه چگونه مفروضات معرفتشناختي بر تفکر و استدالل اثر ميگذارند
(شومر .)1993 ،6پیاژه )1950( 7شناختشناس معروف قرن بیستم با پرورش
معرفتشناسي معتقد است که اگر يادگیرنده بفهمد که دانش چگونه ساخته ميشود،
1. Facione
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آنگاه خواهد فهمید که دانش چیست؛ زيرا ساختن دانش ماهیت آن را نشان ميدهد
(به نقل از شعباني ورکي)1379 ،؛ بهعبارتديگر ،باورهای معرفتشناختي ،رويکرد
بنیادیِ يادگیرنده به دانش و مؤلفههای آن ،ازجمله ماهیت دانش و يادگیری است که
باورهای ضمني و مطلق يادگیرنده به دانش و فرآيند کسب آن را نشان ميدهد؛
بنابراين ،بعد از پیاژه ،اين نقطة تالقي فلسفه و روانشناسي ،محمل سازماندهي
پژوهشهايي در زمینة باورهای انسان با دانش و فرآيند يادگیری آن قرار گرفت
(کمالي زارچ ،زارع و علوی لنگرودی)1391 ،؛ بهعنوانمثال ،يکي از جامعترين
الگوهای موجود در اين زمینه ،که مبنای نظری پژوهش حاضر نیز هست ،مدل
باورهای معرفتشناختي شومر است .او باورها را بخشي از مکانیزمهای زيربنايي
فراشناخت ميداند که اثرات متفاوتي بر يادگیری دارد (شومر .)1990 ،همچنین ،از
نظر شومر ( ،)1993باورهای معرفتشناختي در چهار مقولة مستقل قرار ميگیرند که
عبارتند از :اعتقاد به مطلق بودن علم ،ذاتي تلقي کردن توانايي يادگیری ،اعتقاد به
سريع بودن فرآيند يادگیری ،و اعتقاد به ساده بودن علم.
از سوی ديگر ،بدون شک فراگیران در ابتدا آنگونه که شايسته است در تفکر
انتقادی خبره نیستند و آنطور که بايد در زمینة تفکر انتقادی تمرين و تجربه کافي
ندارند ،که اين موضوع نیز در نتیجة شرايط و جوّ کالس درس است (يوکسل2008 ،؛
به نقل از کرمي ،رجايي و نامخواه .)1393 ،تحلیل شرايط دروني مراکز آموزشي
نیازمند تمرکز بر دو مفهوم مرتبط فرهنگ و جوّ سازماني است .هر دو مفهوم به اين
نکته اشاره ميکنند که رفتار در سازمان ،فراتر از جوانب رسمي و فردی است و از
نیروهای مشهود و نامشهود سازماني تأثیر ميگیرد .فرهنگ سازماني 1به هنجارهای
رفتاری اشاره ميکند و جوّ سازماني 2بر ادراکهای افراد سازمان ،که بازتاب هنجارها
است ،داللت دارد (عالقه بند.)1388 ،
جوّ ،بهعنوان بخشي از فرآيندهای سازماني ،که کارکرد موفق سیستمها را هدايت
ميکند ،بهطور منظم در دانشگاه و همچنین کالس درس وجود دارد .جوّ کالس درس
يکي از اجزای ساختار داخلي دانشگاه است که بهعنوان محیط يادگیری ،3همراه با
ساختار ،ارزشها و هنجارهای خود ميتواند جهتهای مدرسان و يادگیرندگان را در
رهبری موفقیتآمیز تدريس و يادگیری و همچنین گرايش به تفکر انتقادی
1. organizational culture
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3. learning environment
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يادگیرندگان را هدايت کند و اثربخشي مجموعة سازماني نظام آموزشي را افزايش
دهد (کوکسکا2010 ،1؛ به نقل از خاني ،فاضلي ،کريمي ،بندک و پرگاری.)1392 ،
موس )1979( 2معتقد است که جوّ کالس درس بهعنوان کیفیتي از محیط درک
شده است و آن تا حدی وضعیت سیال از تراکنش پیچیدة بسیاری از فاکتورهای
بيواسطة محیطي (از قبیل فیزيکي ،مادی ،سازماني ،عملیاتي و متغیرهای اجتماعي)
است .همچنین جوّ مدرسه و جوّ کالس درس ،هر دو نفوذ و تأثیر فرهنگ مدرسه را،
که کیفیت پايدار از ارزشهای نهادينه ،نظام باورها ،هنجارها ،ايدئولوژیها ،آيینها و
سنت است ،منعکس ميسازد (فرايبرگ1999 ،3؛ به نقل از خاني و همکاران.)1392 ،
از آن جهت که بسیاری از هیأتهای ملّي خاص رسیدگي به کیفیت نظام آموزشي،
به فقدان توانايي تفکر انتقادی در نظامهای آموزشي تأکید کردهاند و خواهان گنجاندن
آموزش تفکر انتقادی در برنامههای درسي به عنوان چهارمین عنصر آموزش پايه و
اساس (پس از خواندن ،نوشتن و حساب کردن) شدهاند ،و با توجه به اينکه تغییرات
سريعي در جوامع در حال رخ دادن است ،فراگیران ما به شايستگيهايي نیاز دارند که
بتوانند فراسوی محتوای کتابها حرکت کنند و به ارزيابي و تجزيه و تحلیل اطالعات
موجود بپردازند (کو .)2009 ،4همچنین بررسي تحقیقات که اصوالً بر جنبههای
مهارتي تفکر انتقادی تأکید ميگردد ،نشان داده است متأسفانه بعد گرايشي تفکر
انتقادی ناديده انگاشته ميشود؛ ضمن آنکه گرايش به تفکر انتقادی تا حد زيادی متأثر
از جوی است که بر کالس حاکم است؛ لذا با توجه به اينکه هدف اصلي تعلیم و
تربیت ،رشد همهجانبة شخصیت فراگیران است ،ايجاب ميکند که جوّ مبتني بر
مشارکت ،انسجام و صمیمیت بر کالس حاکم باشد .شناخت اين جوّ و تالش در
جهت تغییر آن ،ميتواند برای پیشبرد هر چه بیشتر نظام تعلیم و تربیت ،بهسوی
گرايش به تفکر انتقادی فراگیران گامي مؤثر محسوب شود .به نظر پیاژه ،جوّ رواني-
اجتماعي مطلوب در کالس ،جوّی است که در آن دانشآموزان فعال باشند .روش
فعال باعث شکفته شدن شخصیت عقلي ،اخالقي و سازمان يافتن مبادالت فکری
1. Kocoska
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کودکان ميشود و فرد را به ابداع و خالقیت وا ميدارد و انگیزة رغبت و گرايش به
تفکر انتقادی را در بزرگساالن افزايش ميدهد( .خاني و همکاران.)1392 ،

پیشینة تحقیق
نتايج پژوهشهای شومر ( )1993نشان ميدهد که باورهای معرفتشناختي بر میزان
مشارکت فعال در يادگیری ،مقاومت و پشتکار در انجام تکالیف مشکل ،درک مطلب،
گرايش به تفکر و حل مسائل تأثیر ميگذارند ،و لذا ميتوانند به يادگیری کمک کنند
يا مانع آن شوند.
در پژوهشي که از سوی مانچان ،ايرن و کلي 1در سال  2011با عنوان "بررسي
رابطة بین باورهای معرفتشناختي و تفکر انتقادی دانشجويان چیني" انجام گرفت،
نتايج نشان داد که دانشجويان دارای دانش نسبي و قابل تجربه ،تمايل زيادتری به
گفتوگوهای متقابل و ارزيابي عمیق مطالب دارند و تمايل کمتری به دانش و تفکر
يکطرفه و مجزا دارند.
سلیمان نژاد و آيرملوی ( )1391در تحقیق خود ،که به بررسي رابطة بین باورهای
معرفتشناختي و گرايش به تفکر انتقادی دانشآموزان دورة متوسطة شهر ماکو
ميپردازد ،به اين نتیجه رسیدند که برخي از مؤلفههای باورهای معرفتشناختي
ميتواند پیشبیني کنندة میزان گرايش دانشآموزان به برخي از مؤلفههای گرايش به
تفکر انتقادی باشد.
معنویپور ( )1391بیان ميدارد که با تغییر در باورهای معرفتشناختي دانشجويان
ميتوان شیوههای يادگیری و تفکر آنها را تغییر داد.
همچنین در دهههای اخیر ،پژوهشهايي در رابطه با جوّ اجتماعي کالس درس و
ويژگيهای اين محیط و ادراک يادگیرندگان از فضای روانشناختي کالس بهعمل
آمده است که بهعنوان نمونه ميتوان پژوهش فرايزر ،گیدنیگز و مک روبي)1995( 2
اشاره کرد که حاکي از وجود رابطه بین متغیرهای مربوط به جوّ اجتماعي کالس با
پیشرفت تحصیلي يادگیرندگان و باورهای آنها در زمینههای مختلف است.

1. Man Chan, Irene & Kelly
2. Fraser, Giddings & Mcrobbie
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خالقیت ،يکي از مؤلفههای گرايش به تفکر انتقادی است هیل و آمابیل،1993( 1
به نقل از خاني و همکاران )1392 ،نشان دادند که همانند مهارتهای مربوط به تفکر
خالّق ،محیط و فضای اجتماعي فرد و نیز شرايطي که او در آن قرار دارد ،ميتواند
بهطور معناداری سطح خالّقیت را افزايش يا کاهش دهد .با توجه به اهمیت
مهارتهای تفکر برای فراگیران در دنیای کنوني و مطالب ذکر شده ،پژوهش حاضر
درصدد پاسخگويي به فرضیه های زير بوده است:
 .1بین باورهای معرفتشناختي و جوّ رواني -اجتماعي کالس درس با گرايش به
تفکر انتقادی رابطه وجود دارد؛
 .2باورهای معرفتشناختي و جوّ رواني -اجتماعي کالس درس ،گرايش به تفکر
انتقادی را پیشبیني ميکنند؛
 .3بین دانشجويان دختر و پسر از لحاظ باورهای معرفتشناختي و جوّ رواني-
اجتماعي کالس درس تفاوت وجود دارد.

روششناسی تحقیق
روش پژوهش حاضر ،از نوع توصیفي -همبستگي است و تجزيه و تحلیل اطالعات،
با نرمافزار  spss22انجام شده است .برای تبیین همبستگيها از روش همبستگي
پیرسون ،برای نشان دادن تفاوتها از آزمون  tمستقل ،و برای پیشبیني گرايش به
تفکر انتقادی بر اساس باورهای معرفتشناختي و جوّ رواني -اجتماعي کالس درس
از روش رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان استفاده شده است.
جامعة آماری پژوهش شامل دانشجويان دختر و پسر دانشگاه يزد در سه دانشکدة
علوم انساني ،علوم پايه و فني مهندسي و تعداد کل جامعه  5525نفر بود که نمونه ،با
توجه به نوع پژوهش و با رعايت حداقل حجم نمونه ،برای پژوهشهای همبستگي از
میان دانشجويان کارشناسي  120نفر ( 63دختر و  57پسر) به نسبت مساوی در
دانشکدههای مختلف (از هر دانشکده يک کالس) ،با استفاده از روش نمونهگیری
خوشهای تصادفي انتخاب و بررسي شدند.

ابزار پژوهش
1. Hill & Amabile
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مقیاس گرایش به تفکر انتقادی ریکتس ( :)2003اين پرسشنامه شامل  33پرسش
 5درجهای است که در مقیاس لیکرت از «کامالً موافقم» تا «کامالً» مخالفم ،تنظیم شده
است .حداقل و حداکثر نمره کسبشده در اين آزمون بهترتیب  33و  165امتیاز است.
اين پرسشنامه دارای سه زير مقیاس خالقیت ،بالیدگي و تعهد است .ضريب پايايي در
هر يک از اين زير مقیاسها بهترتیب  0/75 ،0/64و  0/72به دست آمده است (پاک
مهر ،میردورقي ،غناييچمنآباد و کرمي .)43 :1392 ،در مطالعة حاضر ،ضريب آلفای
کرونباخ برای زير مقیاسهای خالقیت ،بالیدگي و تعهد بهترتیب  0/59 ،0/69و ،0/77
و همچنین پايايي کل  0/87محاسبه گرديد.
پرسشنامة معرفتشناختی (EQ؛ شومر :)1990 ،اين پرسشنامه شامل  63سؤال
است که از سوی شومر ( )1990بهصورت لیکرت  5درجهای تدوين شده است؛ در
اين پرسشنامه ،از پاسخدهندگان خواسته شده است تا عقايدشان را دربارة هر سؤال از
«کامالً مخالفم» تا «کامالً موافقم» مشخص کنند .در تحلیل عاملي شومر ،ساختار عاملي
با پنج عامل به دست آمده است که اين باورها عبارتند از :ساده بودن دانش ،قطعي
بودن دانش ،منبع دانش ،ذاتي بودن توانايي يادگیری ،و سريع بودن يادگیری .پینگ و
فیتزجرالد )2006( 1اظهار داشتهاند که روايي محتوايي پرسشنامه معرفتشناختي را
صاحبنظران حوزه روانشناسي تربیتي تأيید کردهاند .دال و شومر -آيکینز)2001( 2
ضريب پايايي را با استفاده از روش بازآزمايي  0/74گزارش کردهاند .آنها ضرايب
پايايي آلفای کرونباخ را برای هر يک از مؤلفههای پرسشنامه در دامنه  0/63تا 0/85
بیان کردهاند .مرزوقي ( )1374و امامي ( )1377و شعباني ( )1385نیز ضريب پايايي
پرسشنامه باورهای معرفتشناختي شومر را در ايران بترتیب  0/85 ،0/76و 0/79
گزارش کردهاند .همچنین ،در مطالعة حاضر نیز پايايي آزمون با استفاده از ضريب
آلفای کرونباخ  0/81محاسبه شد که بیانگر همساني دروني پرسشنامه است.
پرسشنامة جوّ روانی اجتماعی کالس درس :برای بررسي جوّ رواني -اجتماعي
کالس درس از پرسشنامه "کالس من" (فرايزر و همکاران )1995 ،استفاده شد .اين
پرسشنامه شامل  20گويه است که در يک طیف سه درجهای از نوع لیکرت بهصورت
«هیچوقت»« ،گاهي اوقات» و «همیشه» تنظیم شده است و دارای چهار خرده مقیاس
با نامهای «اصطکاک»« ،انسجام»« ،وظیفهمداری» و «رقابت» است .حسینچاری
1. Peng & Fitzgerald
2. Duell & Schommer-Aikins
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( )1380ضريب پايايي را با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامة "کالس
من"  0/83گزارش کرده است .همچنین ،او روايي سازه اين پرسشنامه را با استفاده از
روش تحلیل عاملي مطالعه کرد و به چهار عامل انسجام ،اصطکاک ،وظیفهمداری و
رقابت دست يافت .در پژوهش حاضر ،ضريب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامة
 ،0/69و برای عاملهای انسجام  ،0/63اصطکاک  ،0/59وظیفهمداری  0/62و رقابت
 0/51محاسبه گرديد که بیانگر همساني دروني و رضايتبخش پرسشنامه "کالس
من" است .تنها در خرده مقیاس رقابت تا حدودی ضريب پايايي پايین است.

یافتههای پژوهش
در اين بخش ،ابتدا يافتههای توصیفي متغیرهای پژوهش ارائه ميشوند (جدول شمارة
 )1و سپس فرضیههای تحقیق مورد بررسي و تحلیل قرار ميگیرند.
جدول ( )1یافتههای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف معیار

خالقیت
بالیدگي
تعهد
گرايش به تفکر انتقادی (کل)
ساده بودن دانش
قطعیت دانش
منبع دانش
توانايي ذاتي در يادگیری
يادگیری سريع
باورهای معرفتشناختي (کل)
انسجام
اصطکاک
انضباط
رقابت
جوّ کالس

42/90
28/68
47/80
119/19
50/93
33/13
30/37
30/27
27/01
172/01
6/41
2/33
4/75
4/79
20/40

4/83
4/38
5/85
10/67
4/31
4/02
3/10
5/64
3/92
11/65
2/24
2/07
1/96
2/12
3/33

فرضیة اول ما بیان ميکند که بین ابعاد باورهای معرفتشناختي (ساده بودن،
قطعیت ،منبع دانش ،ذاتي بودن يادگیری و سريع بودن يادگیری) و جوّ رواني-
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اجتماعي کالس درس (اصطکاک ،مشارکت ،انضباط و رقابت) با گرايش به تفکر
انتقادی ،رابطه وجود دارد برای تعیین رابطه بین اين متغیرها از آزمون همبستگي
پیرسون استفاده شد که نتايج در جدول  2ذکر شد.

جدول ( )2همبستگی میان متغیرهای پیشبین و مالک پژوهش
اصطکاک
مشارکت
انضباط
رقابت
جوّ کالس کل
ساده بودن
قطعیت
منبع دانش
ذاتي بودن يادگیری
سريع بودن يادگیری
باورهای معرفتشناختي کل

**p>0/05* p>0/01

گرایش به تفکر انتقادی
*-0/217
0/102
0/016
0/023
0/003
-0/113
**-0/394
*-0/212
**-0/313
**-0/272
**-0/437

همانگونه که جدول فوق نشان ميدهد ،بین باورهای معرفتشناختي (قطعیت،
منبع دانش ،ذاتي بودن يادگیری و سريع بودن يادگیری) و گرايش به تفکر انتقادی،
همبستگي مثبت و معنادار وجود دارد؛ ولي بین ساده بودن دانش از مؤلفههای
باورهای معرفتشناختي و گرايش به تفکر انتقادی ،رابطه معناداری حاصل نشد .اين
نتیجه بدين معناست که با افزايش اين ابعاد (قطعیت ،منبع دانش ،ذاتي بودن يادگیری
و سريع بودن يادگیری) گرايش به تفکر انتقادی نیز کاهش مييابد ،و برعکس ،از بین
عاملهای جوّ رواني -اجتماعي کالس درس با گرايش به تفکر انتقادی فقط عامل
اصطکاک در جهت منفي با گرايش به تفکر انتقادی رابطه دارد و رابطة ساير عاملها با
گرايش به تفکر انتقادی ،معنادار نیست و در رابطه با جوّ رواني -اجتماعي کل هم
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نتايج تحلیل همبستگي نشان داد که بین جوّ رواني -اجتماعي کالس درس و گرايش
به تفکر انتقادی ،رابطة معناداری وجود ندارد.
برای آزمون فرضیة دوم مبني بر پیشبیني گرايش به تفکر انتقادی دانشجويان بر
اساس باورهای معرفتشناختي و جوّ رواني -اجتماعي کالس درس ،از روش
رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان استفاده شد که نتايج در جداول  3و  4آورده شده
است .در جدول شمارة ( )3معناداری کل مدل رگرسیون برای متغیرهای پیشبین ارائه
شده است.
جدول ( )3معناداری مدل رگرسیون برای پیشبینی گرایش به تفکر انتقادی بر اساس
باورهای معرفتشناختی و جوّ روانی -اجتماعی کالس درس
منبع تغییر
رگرسیون
باقيمانده
جمع

SS

df

MS

F

P

R

R²

2656/84
10637/02
13203/86

9
110
119

28/20
96/70

2/94

0/004

0/441ª

0/194

 :aمتغیرهای پیشبین

همانطور که در جدول شمارة  3نشان داده شده است ،مدل رگرسیون به شکل
کلي در سطح  0/01معنادار است.
در جدول شمارة  4نیز ضرايب رگرسیون متغیرهای پیشبین باورهای
معرفتشناختي و جوّ رواني -اجتماعي کالس درس در مورد کل نمونه ارائه شده
است.
جدول ( )4ضرایب رگرسیون متغیرهای پیشبینِ باورهای معرفتشناختی و جوّ روانی-
اجتماعی کالس درس در گرایش به تفکر انتقادی در کل نمونه
متغیرها
ثابت
اصطکاک
مشارکت
رقابت
انضباط
جوّ کالس کل

B

163/85
-0/865
-0/087
0/081
0/324
0/008

 βاستاندارد

مقدار t

-0/171
-0/018
0/016
0/060
0/003

10/53
-1/58
-0/188
0/173
0/657
0/034

سطح معناداری
0/0001
0/116
0/851
0/863
0/512
0/973
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0/531
-0/315
-0/061
-0/070
0/224
-0/375

سادگي
قطعیت
منبع دانش
ذاتي بودن يادگیری
سريع بودن يادگیری
باورهای معرفتشناختي کل

0/217
-0/123
-0/018
0/014
0/089
-0/440

0/074
0/294
0/864
0/735
0/582
0/005

1/85
-1/05
0/172
0/159
0/552
-1/941

جهت تبیین گرايش به تفکر انتقادی از روی پنج عامل باورهای معرفتشناختي و
چهار عامل جوّ رواني  -اجتماعي کالس درس طبق رگرسیون همزمان انجام شده
است .بر اساس اطالعات جدول  3مالحظه ميگردد که ضريب همبستگي بین گرايش
به تفکر انتقادی (متغیر مالک) و باورهای معرفتشناختي و جوّ رواني  -اجتماعي
کالس درس (متغیرهای پیشبین) ( )F=2/94 ،p>0/001معنادار بود .بر اساس نتايج
اين جدول ،از بین متغیرهای پیشبین ،فقط عامل باورهای معرفتشناختي کل در
پیشبیني گرايش به تفکر انتقادی کل گروه نمونه معنادار بوده و باقي متغیرها در
معادله رگرسیون معنادار نبودهاند .مقدار  R2يعني میزان تبیینکنندگي متغیر مالک
(گرايش به تفکر انتقادی) از طريق متغیرهای پیشبین (باورهای معرفتشناختي و جوّ
رواني -اجتماعي کالس)  0/194به دست آمد؛ به عبارتي 19/40،درصد از واريانس
گرايش به تفکر انتقادی از طريق مؤلفههای مختلف باورهای معرفتشناختي و جوّ
رواني -اجتماعي کالس درس آنان قابل تبیین است.
برای آزمون فرضیة سوم مبني بر اينکه بین دانشجويان دختر و پسر از لحاظ
باورهای معرفتشناختي و جوّ رواني -اجتماعي کالس درس تفاوت وجود دارد ،از
آزمون  tمستقل استفاده شد که نتايج اين آزمون در جدول شمارة  5آورده شده است.
جدول ( )5مقایسه باورهای معرفتشناختی و جوّ روانی -اجتماعی کالس درس در بین
دانشجویان دختر و پسر
متغیر
باورهای معرفتشناختي
اصطکاک
مشارکت

جنسیت

میانگین

دختر
پسر
دختر
پسر
دختر

170/92
172/91
2/01
2/68
6/22

انحراف
معیار
12/41
12/19
1/92
2/20
2/27

مقدار t

درجه
آزادی

سطح
معناداری

-0/882

118

0/920

-1/77

118

0/222

-0/831

118

0/889
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انضباط
رقابت
جوّ کالس کل

پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر

6/56
4/85
4/11
4/71
4/87
17/66
18/98

2/18
2/09
1/77
2/15
2/10
4/04
4/02
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2/408

118

0/049

0/418

118

0/973

-1/87

118

0/077

همانگونه که جدول فوق نشان ميدهد ،بین دو گروه دختر و پسر در جوّ رواني-
اجتماعي کالس درس و باورهای معرفتشناختي ،تفاوتي وجود ندارد ،و تنها در
عامل انضباط ( )t=2/408 p>0/05که از زير مقیاسهای جوّ رواني -اجتماعي کالس
درس است ،بین دختران و پسران تفاوت معناداری وجود دارد.

بحث و نتیجهگیری
بحث تفکر انتقادی برای عملکرد مطمئن ،با صالحیت و ماهرانه دانشجويان و برای
استقالل آنان الزم است؛ از اين رو ،در اين تحقیق ،پیشبیني گرايش به تفکر انتقادی،
بر اساس باورهای معرفتشناختي و جوّ رواني -اجتماعي کالس درس بررسي شد.
فرضیة اول که بررسي شد ،اين است که بین باورهای معرفتشناختي و جوّ رواني
 اجتماعي کالس درس با گرايش به تفکر انتقادی ،رابطه وجود دارد .برای تحلیلاين فرضیه از آزمون همبستگي پیرسون استفاده شد و نتايج اين آزمون نشان داد که
بین گرايش به تفکر انتقادی و باورهای معرفتشناختي (ساده بودن دانش ،قطعیت،
منبع دانش ،ذاتي بودن يادگیری و سريع بودن يادگیری) همبستگي منفي وجود دارد؛
غیر از عامل ساده بودن دانش که رابطه معناداری با گرايش به تفکر انتقادی نداشت.
اين نتیجه در راستای نتايج کمالي زارچ و همکاران ( )1392است .اين محققان،
اثربخشي آموزش تفکر انتقادی بر باورهای معرفتشناختي دانشجويان را بررسي
کردهاند .نتايج حاصل از پژوهش ايشان نشان داد که با آموزش تفکر انتقادی در طول
يک ترم ،باورهای معرفتشناختي دانشجويان قبل و بعد از آموزش در گروه آزمايش،
در مقايسه با گروه کنترل ،تفاوت معناداری داشته است و در تمام ابعاد ساده بودن
دانش ،منبع دانش ،توانايي ذاتي يادگیری ،يادگیری سريع و قطعیت دانش ،نمرات در
پسآزمون نسبت به پیشآزمون بهصورت معناداری کمتر شده است .همچنین نتايج
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پژوهش حاضر نشان داد که بین مؤلفه اصطکاک از جوّ رواني -اجتماعي کالس درس
و گرايش به تفکر انتقادی رابطة معنادار و منفي وجود دارد .مقیاس اصطکاک ،ناظر بر
کشمکشهای بین دانشجويان است که رابطة آن با گرايش به تفکر انتقادی در جهت
معکوس است؛ يعني هرچه کشمکشهای بین دانشجويان در کالس درس بیشتر باشد
گرايش به تفکر انتقادی در آنها کمتر است.
فرضیة دوم تحقیق بیان ميکند که جوّ رواني -اجتماعي کالس درس و باورهای
معرفتشناختي ،گرايش به تفکر انتقادی را در دانشجويان پیشبیني ميکند .برای اين
فرضیه از روش رگرسیون چندگانه به شیوة همزمان استفاده شد .نتايج تحلیل
رگرسیون نشان داد که هیچکدام از مؤلفههای جوّ رواني -اجتماعي کالس درس،
پیشبیني کنندة مناسبي برای گرايش به تفکر انتقادی نیستند .تنها باورهای
معرفتشناختي کل ميتواند گرايش به تفکر انتقادی را پیشبیني کند ،و از معناداری
اين مدل ميشود استنباط کرد که دانشجوياني که باورهايشان درباره شناخت رشد
يافته تر باشد ميتوان گرايش به تفکر انتقادی باالتر را در ايشان پیشبیني کرد .در
راستای تأيید اين فرضیه ميتوان به تحقیقات مان چان و همکاران ( )2011اشاره کرد
که بیان ميکنند بین تفکر انتقادی و باورهای معرفتشناختي رابطه وجود دارد؛ پس
دانشجويان با دانش نسبي ،منسجم و قابل تجربه ،تمايل بیشتری را به بحثهای متقابل
و ارزيابي عمیق مطالب از خود بروز داده و نسبت به تفکر يکسويه ،قطعي و مجزا
تمايل بیشتری را از خود نشان دادهاند.
فرضیة سوم ،بیانگر تفاوت بین دختران و پسران در مؤلفههای جوّ رواني-
اجتماعي کالس درس و باورهای معرفتشناختي کل است .نتايج آزمون  tبرای تأيید
فرضیه فوق نشان داد که بین دختران و پسران از جهت باورهای معرفتشناختي
تفاوت معناداری وجود ندارد ،و از جهت جوّ رواني -اجتماعي کالس درس نیز تنها
در عامل انضباط ،بین اين دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد .مقیاس انضباط در
متغیر جوّ رواني -اجتماعي کالس درس بیانگر اين است که يادگیرندگان تا چه اندازه
تکلیفها و وظايف کالسي خود را بموقع انجام ميدهند .در تأيید اين فرضیه نیز
ميتوان از تحقیق چاری و خیر ( )1382نام برد که نتايج پژوهش آنها نشان ميدهد
دختران در عاملهای انضباط و انسجام ،نمرات بیشتری را کسب کرده و پسران در
عاملهای اصطکاک و رقابت نمرات بیشتری را کسب نمودهاند .در تحلیل اين نتیجه
ميتوان گفت که تفاوت در اين عاملها ناشي از تفاوتهای جنسیتي دختران و پسران

پیشبینی گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان بر اساس باورهای ...

129

و نقشهای جنسیتي است که هرکدام از دو گروه بر عهده دارند .انضباط و انسجام را
ميتوان تحت عنوان رفتارهای دخترانه تعريف کرد و اصطکاک و رقابت را تحت
عنوان رفتارهای پسرانه.
مهمترين محدوديت پژوهش حاضر ،استفاده از ابزار خودگزارشدهي برای
سنجش متغیرهای پژوهش بود .همچنین پژوهش حاضر در جامعة دانشجويي انجام
شده است و بايد از تعمیم آن به ديگر قشرها و سنین خودداری کرد.
با توجه به اهمیت موضوع و وجود اين واقعیت که در کشور پژوهشهای اندکي
در اين زمینه انجام شده است ،و از آنجايي که انتظار ميرود دانشجويان دارای تفکر
انتقادی باشند تا بتوانند در محیط شغلي و تحصیلي تصمیمگیری مناسب بنمايند،
پیشنهاد ميشود که در پژوهش های بعدی ،ديگر متغیرهای شخصي و محیطي مرتبط
با گرايش به تفکر انتقادی شناسايي شوند .ضمناً به اساتید و دست اندرکاران تدريس
در دانشگاه نیز پیشنهاد ميشود که شرايط آموزشي مناسب را به منظور رشد باورهای
معرفت شناختي دانشجويان فراهم سازند تا در سايه اين رشد ،گرايش دانشجويان به
کاربرد مهارتهای تفکر انتقادی ارتقا يابد.
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