
 

 

  ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیتفکر و کودك
  29 – 1، صص 1391 زمستانپاییز و ، دوم، شمارة سومسال 

 در شناختی و گرایش به تفکر انتقادي  رابطۀ باورهاي معرفت
   90-91سال تحصیلیدر  شهر ماکو دورة متوسطۀ آموزان دانش

   نژاداکبر سلیمان
  بهروز آیرملوي

  چکیده
 و گـرایش بـه تفکـر    معرفـت شـناختی  این پژوهش با هدف بررسی رابطۀ باورهـاي   

آماري شامل کـل   جامعۀ. شهر ماکو انجام گرفت دورة متوسطۀان آموز دانشدر  انتقادي
 اي تعـداد  ه با استفاده از روش تصادفی خوشـه ک آموزان متوسطۀ شهر ماکو است دانش

روش  روش تحقیـق  .تخـاب شـدند  آمـاري ان  نفر به عنـوان نمونـۀ   وشش سیصدوچهل
 »شومر« معرفت شناختیباورهاي  نامۀ آوري اطالعات، پرسش ابزار جمع. همبستگی بود

 tآزمـون   ازبـراي تحلیـل اطالعـات     .بودنـد » کالیفرنیـا «تفکـر انتقـادي    نامـۀ  پرسشو 
 گـام  بـه  تحلیـل رگرسـیون بـه روش گـام    و روش تحلیل واریانس و  ي مستقلها گروه

گرایش  و معرفت شناختینتایج حاکی از آن است که بین باورهاي . ستاستفاده شده ا
کنندة  بینی پیش ،معرفت شناختیمعناداري وجود دارد و باورهاي  تفکر انتقادي رابطۀبه 

بـین باورهـاي    همچنـین  .اسـت ) اسـتدالل اسـتقرایی  ( هاي تفکر انتقادي یکی از مؤلفه
در گرایش به تفکـر  . معناداري نیستن دختر و پسر تفاوت اآموز دانش شناختی معرفت
هـا هـیچ    لفـه در سـایر مؤ  ؛پسران بودند  در استدالل استقرایی دختران باالتر از ،انتقادي
نتقادي را تواند گرایش به تفکر ا شناختی می  تفاوتی دیده نشد و باورهاي معرفتگونه 

دهـد   شان مـی نتایج حاصل از این تحقیق نهمچنین . بینی کند در دختران و پسران پیش
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هاي گرایش به تفکر انتقادي  کنندة مؤلفه بینی توانند پیش شناختی می  که باورهاي معرفت
تواننـد در جهـت تقویـت تفکـر      مـی  معرفت شناختیهاي باورهاي  مؤلفه باشند و نیز،

شند و با شناسایی ایـن باورهـا   گذاري باتأثیرانتقادي و پیشبرد اهداف آموزشی عواملی 
  .هاي تفکر انتقادي برداشت و مؤثري را در جهت رسیدن به شاخصهاي صحیح  گام

، دورة متوسـطه ان آمـوز  دانـش ، تفکـر انتقـادي،   معرفت شناختیباورهاي  :ها کلیدواژه
  توانایی یادگیري، استنباط

  
  مقدمه. 1

ا رهاي دیگري  هاي قبلی و سنتی، شایستگی شهروندي در دنیاي جدید، به جز توانایی
رود که محل و مکان زندگی خود را بشناسند،  ظار نمیاز افراد انت وزهامر. کند طلب می
 و Doam( را در اجتماع تعریف و مشخص نمایند بایست موقعیت خود بلکه می
Volmaسازي و انبار کردن اطالعات و روش  دیگر ذخیره ).1387، ، به نقل از بدري

باید در جهت ما  خورد و درد انسان عصر حاضر و آینده نمی خطی حفظ کردن به
پرورش تفکر انتقادي که توأم با آگاهی و علوم و فنون مختلف در این راه است، 

  ).Miller,1990( بکوشیم
هـاي مسـتمر    ه سرعت رو به گسترش است و نوآوريدر عصري که مفاهیم علمی ب

بـه عبـارت    باید تغییـر یابـد؛  شود، اهداف نهایی و کلّ تعلیم و تربیت ناگزیر  تجربه می
هاي سنتی تدریس و جایگاه منفعل فراگیران در محیط آموزشی و تکیه بـر   ، روشیگرد

 سیف،(نیازهاي تربیتی نسل حاضر نیست گوي  دیگر جواب پر کردن ذهن از اطالعات،
1386.(  

ها را آزادانه و خالقانه و نقادانه و به طور علمی آن تربیت صحیح فراگیران بایدبراي 
فکـري را بـه    هاي مدارس و مراکز آموزشی باید نظم برنامه. ه اندیشه و تفکر واداشتب

کنـد بـه    آنها را وادار د کهندهی شو باید چنان سازمان ها برنامهاین  .فراگیران منتقل کند
 گیري مناسب و حل براي تصمیمو  علمی، درگیر مسأله شوند سازي حقایق جاي ذخیره

ویکـم، بـه طـور     انگیز قرن بیسـت  پیچیدة جامعه و رویارویی با تحوالت شگفتمسائل 
بـه   ).1387سلطان القرایی و سـلیمان نـژاد،  (ي تفکر مجهز شوند ها مهارت اي به فزاینده

هاي اصلی دستیابی به این هدف، مجهز کردن آنها به مهارت  نظر متخصصان، یکی از راه
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گـرایش   پردازد که به اسـتفاده از آن  زمانی فرد به این نوع تفکر می. تتفکر انتقادي اس
 ).Facione, 2011( داشته باشد

سـت و  تفکر انتقادي در محافـل آموزشـی پدیـده جدیـدي نی     عالقه به رشد مهارت
هاي سریع علمی و ازدیاد  دلیل پیشرفت تدریج به گردد، اما به منشاء آن به افالطون باز می

دف حجم اطالعات و دانشی که فراگیران باید بیاموزند، مورد غفلت قـرار گرفـت و هـ   
گزارشات نشانگر آن است  .سخنرانی سوق بافت وزشی بیشتر به سمت انتقال به شیوةآم

در آمـوزش و پـرورش و نقـش آن در    پرورش تفکر انتقـادي  رغم جایگاه مهم  که علی
اسـت و فراگیـران از سـطوح    چندان مورد توجه قرار نگرفته این امر عملکرد تحصیلی، 

 ، شفیعی، خلیلی و مسـگرانی، 1386، و همکاران يبدر( تفکر انتقادي برخوردارند پایین
اسـتفاده از  تفکـر انتقـادي    ). 1388 بخش و بابامحمدي، ؛ اطهري، شریف، نعمت1383

ی بـه نتـایج دلخـواه و مطلـوب را     هایی است که احتمـال دسـتیاب   و استراتژي ها مهارت
یـده  امور پیچ از تفکر منطقی دراست تفکر انتقادي عبارت  ).Halpern, 1996(افزاید  می

 کنجکاوي، ذهنِ عبارتند از تفکر انتقادي افراد هفت مؤلفۀ. و اتخاذ تصمیم در مورد آنها
گر حقیقت  اعتماد به خود و جستجوباز، منظم بودن، تحلیلی بودن، عقالنی عمل کردن، 

بنـدي شـده    هاي فکري طبقـه  از فعالیت تفکر انتقادي سطح باالیی ).Emir, 2009(بودن 
ده مهارت  در ادبیات موضوعی،. ي شناختی نیاز داردها مهارتاي از  مجموعه است و به

پـذیر و ادعاهـاي    تشخیص عوامـل اثبـات  : دي چنین عنوان شده استبا تفکر انتقا توأم
مورد، تمایز بین اطالعات و اظهارات مرتبط و نامرتبط، بررسـی و تعیـین صـحت و     بی

حـث و جمـالت مـبهم، بیـان     شخیص مبادرستی یک موضوع، تعیین اعتبار یک منبع، ت
شکار ساختن سوگیري، شناسایی اشـتباهات منطقـی، تشـخیص تناقضـات     مفروضات، آ

 همچنین تفکر انتقـادي  .یین نقاط ضعف و قوت یک مبحثمنطقی یک متن مستدل، تع
د و ، تعریف مسئله، بررسی شواهسؤال مناسب و درست: با هشت مشخصه همراه است

هاي عـاطفی و   ها، اجتناب از قضاوت داوري ها و پیش ل سوگیريمدارك، تجزیه و تحلی
ب امـور و کنـار آمـدن بـا تناقضـات      سازي امور، در نظر گرفتن همه جوان ز سادهبیش ا

)Emir, 2009.(  
هاي عمیق، واضح  فکر انتقادي استفاده کنند، دیدگاهي تها مهارتان از آموز دانشاگر 

 ، روش قابـل قبـولی را بـر   شـوند  منـد مـی   هالقـ به رویدادها عکنند،  و روشنی کسب می
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ماهرانـه از   استفادةبا  ).Cavus & Uzunboylu, 2009( کنند ه عمل میگزینند و منصفان می
و نتـایج و   ،میزان پیشرفت خود را افـزایش دهنـد   توانند ان میآموز دانش، تفکر انتقادي

ا عمق بیشتر، پایداري ند و موضوعات درسی را بکسب کن ها هاي باالتري در آزمون نمره
بنـابراین، بـراي آمـوزش تفکـر انتقـادي،      . تر و حتی در سطح مفیدتري بفهمنـد  طوالنی

و بـا   درك کننـد  هسـتند،  تفکـر انتقـادي  اسـاس  که را معلمان باید فرآیندهاي شناختی 
هـاي متنـوع کـالس درس،     نوع تفکر آشنا باشند و از طریق فعالیـت شرایط ارتقاي این 

 ردند که بتواننـد تفکـر کننـد و بـه ماحصـل تفکـر دیگـران اکتفـا نکننـد         افرادي بار آو
Lipman,1997(.(  

گیري و  زهاي اساسی زندگی بشر براي تصمیمتفکر انتقادي و پرورش آن یکی از نیا
یابی به این امر مهم و براي دست ل مختلف استعمیق نسبت به مسایانتخاب و شناخت 

ین عوامـل مهـم، شـناخت انسـان از     یکی از ا. دادباید جوانب آن را مورد بررسی قرار 
یکی از  معرفت شناختی ).(Baxter,1992 اش است شناختی خودش و باورهایش معرفت

  . پردازد صلی فلسفه است که به ماهیت و نیز توجیه معرفت بشري میقلمروهاي ا
ي بـه دنبـال   ا ان آموزش و پرورش بـه نحـو فزاینـده   شناسان و متخصص امروزه روان

ند و این که چگونه مفروضات باش بارة ماهیت و تحول شناخت میاي در هاي تازه اهیآگ
شـناختی، باورهـاي    باورهاي معرفـت . ندگذار استدالل اثر می و تفکر برشناختی  معرفت

خص از فراینـدهاي تحصـیلی   ماهیت دانش است که بر تصورات ش دربارةان آموز دانش
، باورهایی هستند کـه افـراد   معرفت شناختیرهاي به عبارت دیگر، باو .گذارند تأثیر می

نـدهاي شـناختی، تفکـر و اسـتدالل     ایـن باورهـا، قسـمتی از فرای   . دربارة دانستن دارند
هـا آن   شمبناي ایـن پـژوه  . گذارند عملکرد تحصیلی فراگیران تأثیر میشوند و روي  می

بردهـاي مـورد   ادگیري و نظارت بر مؤثر بودن راهبردهاي یاست که طرح مطالعه و راه
از مشکالت یادگیري  بعضی. ت استیماهیادگیري فراگیران، مؤثر و با استفاده در فرآیند

ماهیت  دربارةباورهاي افراد . گردد هاي ضعف شناختی و فراشناختی بر می نیز به مهارت
 هــاي زنــدگی روزمــرة شــناختی، همــۀ جنبــه و باورهــاي معرفــت دانــش و یــادگیري

 دهـد  ن را تحت تأثیر قرار مییادگیري و پیشرفت تحصیلی آنا خصوص ان، بهآموز دانش
)Schommer, 1993.(  

ـ      که می يو جدیدامروزه یکی از نظریات مهم  د، تواند در ایـن راه بـه مـا کمـک کن
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معتقد است که باورهـاي  ) 1993(شومر ). 1374 مرزوقی،( معرفت شناختی است نظریۀ
کـه بـه نظـر    ) یت یادگیري و دانـش ماه دربارةان آموز دانشباورهاي ( معرفت شناختی

 و) Shin, 1998( ، بـا پیشـرفت تحصـیلی   از مکانیسم زیرین فراشناختند رسد قسمتی می
معرفـت شـناختی در چهـار     باورهـاي  از نظـر او، . ارتباط دارد) 1374مرزوقی، ( هوش

دن رعلم، ذاتی تلقـی کـ   اعتقاد به مطلق بودن: گیرند که عبارتند از مقولۀ مستقل قرار می
  . به ساده بودن علم دن فرآیند یادگیري و اعتقادبه سریع بو توانایی یادگیري، اعتقاد

دهد کـه باورهـاي معرفـت شـناختی بـر       نشان می )1993(شومر  هاي نتایج پژوهش
نجـام تکـالیف مشـکل، درك    میزان مشارکت فعال در یادگیري، مقاومت و  پشتکار در ا

و یا مانع آن  توانند به یادگیري کمک کنند و لذا میگذارند  مطلب و حل مسایل تأثیر می
گیري افـراد را تحـت تـأثیر قـرار      یادگیري و تصمیم استدالل، چه این باورها،اگر. شوند

معتقـد  شومر . اند ار نگرفتهریزان قر گران و برنامهدهند، ولی مورد توجه کافی پژوهش می
حقـایق یـا سـبدي از اطالعـات     ان باور کنند دانش فهرسـتی از  آموز دانشاست که اگر 

هماهنگ با این باورها را انتخاب خواهند کرد و ممکن اسـت   بردهاي مطالعۀراه ،است
 ییترین راهبردهـا  مهم. ایر معیارهاي درك مطلب کننداقدام به یادسپاري مطالب و یا س

رد، گیافراد مورد توجه قرار  ل انبوه اطالعات به مغز و حافظۀبایست به جاي انتقا می که
   .یادگیرنده است آموزش روش یادگیري و نحوة تفکر

توانایی تفکر انتقـادي در  ) Thompson, Rebeschi, 1999 به نقل از(از دیدگاه نورس 
وانـایی تشـخیص   در آزمـون هـاي ت  آمـوزان   دانـش ان گسترده نیسـت و  آموز دانشمیان 
. کنند ی را کسب نمینمره خوب ها و استنباط یابی، مباحث و استدالل ها، ارزش فرض پیش

به یـک  هاي آموزش  در همۀ جنبهنشان داد که آموزگاران  )2005(اگنس و مري  تحقیق
معلمان ریاضی متوسـطه بـه    توجهمیزان  ها برروي بررسی. مدل تفکر انتقادي نیاز دارند

 & Innabi( دهند کر انتقادي توجه چندانی نشان نمیبه تف انتقادي نشان داد که آنهاتفکر 

Sheikh, 2007.(  
هـاي   ها و مهـارت  ن نیز حاکی از آن است که توانایییافته در ایرا هاي انجام پژوهش

فراگیران کشورهاي  در مقایسه بایادگیرندگان سطوح باال در ایران  عملکردي و فرآیندي
معلمـان   نشان داد که) 1387( جهانی ).1376 کیامنش و نوري،( تر استدیگر بسیار کم

نتایج تحقیق . ان بپردازندآموز دانشتفکر  گري و رشد قوةپژوهش روحیۀباید به پرورش 
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 ،راهنمـایی  اعی دورةهاي تعلیمات اجتم نیز نشان داد که محتواي کتاب) 1383( پور علی
قضـاوت و   تجزیه و تحلیل، ترکیـب، ارزشـیابی،  ( ي تفکر انتقاديها مهارتهیچ یک از 
  .دهند را پرورش نمی) جمع بندي

پـژوهش   ،ان در دنیـاي کنـونی  آموز دانشي تفکر براي ها مهارتاهمیت با توجه به 
بـا گـرایش بـه تفکـر انتقـادي در       معرفـت شـناختی  باورهـاي   حاضر به بررسی رابطۀ

  .شهر ماکو پرداخته است دورة متوسطۀان آموز دانش
  
  اهداف. 2

باورهاي معرفت شـناختی بـا گـرایش بـه      هدف کلی این بررسی، مشخص کردن رابطۀ
  :اهداف جزئی نیز عبارتند از. است دورة متوسطهان آموز دانشر انتقادي در بین تفک

ان آموز دانشباورهاي معرفت شناختی با گرایش به تفکر انتقادي  ـ مشخص کردن رابطۀ
  دختر و پسر  

  ان دختر و پسرآموز دانشـ مشخص کردن تفاوت باورهاي معرفت شناختی در 
  ان دختر و پسرآموز دانشفکر انتقادي در مشخص کردن تفاوت گرایش به ت ـ 

  ي مختلفها ان رشتهآموز دانشدر ـ مشخص کردن تفاوت باورهاي معرفت شناختی 
  ي مختلفها رشته انآموز دانشمشخص کردن تفاوت گرایش به تفکر انتقادي در  ـ 
  
  :سئواالت تحقیق. 3

  :سواالت این پژوهش عبارتند از
ان دختر و آموز دانشی با گرایش به تفکر انتقادي بین باورهاي معرفت شناخت آیا. 1

  معناداري وجود دارد؟ پسر رابطۀ
و پسـر تفـاوت معنـاداري     ان دختـر آمـوز  دانشبین باورهاي معرفت شناختی آیا . 2

  وجود دارد؟
و پسر تفاوت معناداري وجود ان دختر آموز دانشبین گرایش به تفکر انتقادي آیا . 3
  دارد؟
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مختلف تفاوت معناداري  هاي ان رشتهآموز دانشاي معرفت شناختی بین باوره  آیا. 4
  وجود دارد؟

مختلف تفاوت معنـاداري  هاي  ان رشتهآموز دانشبین گرایش به تفکر انتقادي آیا . 5
  وجود دارد؟

  
  شناسی روش. 4

ان سال سوم آموز دانشآماري پژوهش را  جامعۀ .است همبستگی، از نوع روش پژوهش
، از روش اب نمونهبراي انتخ .دهد میمختلف شهرستان ماکو تشکیل  هاي متوسطۀ رشته

ــه ــري  نمون ــتفاده شــد واي تصــادفی  خوشــهگی ــداد اس ــروشــش  سیصــدوچهل تع  نف
، انتخـاب  بـه عنـوان حجـم نمونـه     )پسر صدوهشتادوهشت دختر و وهشت صدوپنجاه(

از آزمون  تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون و اطالعات از زیه و تحلیلبراي تج .ندشد
t ي مستقل استفاده شدها گروه.  
  
  :ابزارهاي گردآوري اطالعات. 5

  :باورهاي معرفت شناختی نامۀ پرسش) الف
باورهـاي معرفـت    نامـۀ  پرسـش ان از آموز دانشبراي سنجش باورهاي معرفت شناختی 

ی کـه توسـط مرزوقـی    ان دبیرسـتان آمـوز  دانشبراي ) Schommer et.al, 1992(شناختی 
 ،اجـرا شـد  ) 1381(ودي اصـل  محمـ و مجدداً توسـط   ه بودرجمه و اجرا شدت) 1374(

دانـش و یـادگیري    دربـارة سـؤال   وسه که شامل شصت نامه پرسشاین  .استفاده گردید
ان آمـوز  دانـش بندي شده است و باورهـاي   است، در دوازده زیرمجموعه از باورها طبقه

عامل این دوازده زیرمجموعـه  عرفت شناختی از تحلیل براي به دست آوردن باورهاي م
به دست آمـده  ) باور( چهار عامل) Schommer, 1991(در تحلیل عامل . آید به دست می

ساده بودن دانش، قطعی بودن دانش، ذاتی بودن توانایی یادگیري و : است که عبارتند از
 هاي دیگر نیـز تکـرار شـده اسـت     این ساختار عاملی در پژوهش. گیريسریع بودن یاد

)Schommer et.al, 1992 .(سنجد، بـه طـور    سؤاالتی که این چهار عامل را می 1.جدول
  :دهد دقیق نشان می
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  سنجند شماره سواالتی که چهار باور را می: 1 جدول

باورهاي معرفت  زیرمجموعۀ
  شناختی

  سنجد شمارة سؤاالتی که باور مذکور را می

14ـ  16ـ  17ـ  18ـ  19ـ  22ـ  23ـ  30ـ  31ـ  33ـ  35ـ  37ـ  ساده بودن  
11ـ  

38ـ  54ـ  56ـ  58ـ  59ـ  63  
  2ـ  9ـ  12ـ  21ـ  27ـ  34ـ  41ـ  42ـ  46ـ  48ـ  61  قطعی بودن
ـ  8ـ  15ـ  25ـ  26ـ  28ـ  32ـ  43ـ  47ـ  49ـ  55ـ  57ـ  62  ذاتی بودن

4  
  1ـ  10ـ  20ـ  24ـ  39ـ  50ـ  51ـ  52ـ  53ـ  60  سریع بودن

  :نامۀ باورهاي معرفت شناختی پرسش) validity( و روایی) Reliability( پایایی 1.5

 1374ایران ابتدا در سال و در  1992شومر و همکاران در سال روایی این آزمون توسط 
با تحلیل عاملی تایید شده توسط محمودي اصل  1381در سال مرزوقی و سپس  توسط
آن نیـز   یبین روایی پیش ی تربیتی،ن شناسروا نظران حوزة صاحبهمچنین توسط  .است

بـا اسـتفاده از    %  74ضریب پایایی این آزمون  در پژوهش حاضر. به تأیید رسیده است
 نامـه  پرسـش روش بازآزمایی و ضرایب پایایی آلفاي کرونباخ براي هر یـک از عوامـل   

  .به دست آمده است%  85تا %  63 ي ازا دردامنه
  

  :آزمون گرایش به تفکر انتقادي) ب

آزمـون  از  متوسطه به تفکـر انتقـادي،   ان دورةآموز دانشگیري میزان گرایش  براي اندازه
 California Critical Thinking Disposition( کالیفرنیـا ي تفکـر انتقـادي   هـا  مهـارت 

Inventory (این آزمون توسط فاکیون و گیان کـارلو . استفاده شده است )75بـا  ) 1995 
فاده با است) 1384( فتحی آذر .مؤلفه است 7ه شد و شامل مقیاس لیکرت ساختگویه در 

در ایـن  . عامـل تقلیـل داد   هاي این آزمون را بـه پـنج   از تحلیل واریانس اکتشافی مؤلفه
سـئوال اسـت، اسـتفاده     وچهار سیتفکر انتقادي که داراي گرایش به پژوهش از آزمون 

  :ه استبندي گردید به صورت زیر طبقه نامه پرسشسؤاالت این  .شد
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  طبقه بندي سؤاالت آزمون تفکر انتقادي: 2جدول 
  سؤاالت مربوط به هر مقیاس شمارة  ها عنوان مقیاس  ردیف

  14ـ  15ـ  16ـ  17ـ  18ـ  19ـ  20ـ  21ـ  22ـ  23ـ  24  استنباط  1
  1ـ  2ـ  4ـ  5ـ  6ـ  8ـ  9ـ  14ـ  15ـ  16ـ  17ـ  18ـ  19ـ  22ـ  23ـ  27  استدالل قیاسی  2
  3ـ  13ـ  20ـ  21ـ  24ـ  25ـ  26ـ  28ـ  29ـ  30ـ  31ـ  32ـ  33ـ  34  استدالل استقرایی  3
  5ـ  6ـ  7ـ  8ـ  9ـ  10ـ  11ـ  12ـ  13  تجزیه و تحلیل  4
  4ـ  25ـ  34  یابی ارزش  5

 
  :نامۀ گرایش به تفکر انتقادي پرسشپایایی و روایی  2.5

ار بـه  پایـایی ابـز   ،دانشـجو  وچهار صتبر روي صدوش) Facione, 1997( در مطالعۀ
گانـه   هاي هفت و براي شاخص%) 90= آلفا ( نامه پرسش روش آلفاي کرونباخ براي کل

 هــاي ایــی از تحلیــل عامــل بــر روي پاســخو بــراي بررســی رو%) 71ـــ % 80= آلفــا (
بهمن  روایی و پایایی این آزمون در ایران توسط .دانشجو استفاده شد سیصدونودوچهار

مورد تایید ) 1384 به نقل از فتحی آذر، ،1374( قیورزمو  )1380(، خلیلی )1382(پور 
با روش آلفاي کرونبـاخ   نامه پرسش پایایی درونی کل در این پژوهش. قرار گرفته است

  .به دست آمد%  73برابر با 
  
  ها یافته. 6

  1تحلیل سئوال 
، مطلق دانستن علم، ذاتـی  ساده بودن علم( باورهاي معرفت شناختی هاي از میان مؤلفه

اي  کننـده  بینـی  کدام یک پیش) سریع بودن فرآیند یادگیري تلقی کردن توانایی یادگیري،
تجزیه  استدالل استقرایی، استدالل قیاسی، استنباط،(گرایش به تفکر انتقادي معتبر براي 

  ؟ان دختر و پسر استآموز دانش) یابی ارزش و تحلیل،
  :)استدالل قیاسی( تفکر انتقادي گرایش به تبیین سهم) الف

معرفـت   باورهـاي به منظور سنجش تأثیر خالص هر یک از متغیرهـاي مربـوط بـه    
سـریع   ذاتی تلقی کردن توانایی یادگیري، مطلق دانستن علم، ساده بودن علم،( شناختی

زمـون  از آ ان دختر و پسـر، آموز دانش گرایش به تفکر انتقادي بر) بودن فرآیند یادگیري



 ...شناختی و گرایش  رابطۀ باورهاي معرفت  ١٠
 

 1391 زمستانپاییز و ، دوم، سال سوم، شمارة تفکر و کودك

 5و  4، 3 در جـدول  کـه  طـور  همان. گام استفاده شد به سیون چندگانه به روش گامرگر
. دار است آن معنی Rمتغیر مطلق دانستن علم وارد مدل شده است، که  ،شود میمشاهده 

  .دار نیست و وارد مدل نشده است دیگر معنی سهم متغیرهاياما 
  

  گانه آزمون رگرسیون چند: 3جدول 
 خصشا                

  مدل 
خطاي   شده تعدیل R  Rضریب تعیین  Rضریب رگرسیون 

  معیار 
  برآورد

 A132/0  862/2  015/0 017/0  مطلق دانستن علم

  
  خطی بین متغیرها واریانس رگرسیون براي آزمون رابطۀتحلیل : 4جدول 
  شاخص                       

  مدل 
مجموع 
  مجذورات

  درجۀ
  زاديآ

  میانگین 
  مجذورات

F   سطح  
  داري معنی

مطلق 
دانستن 

  علم

  رگرسیون
  ماندة باقی

  جمع

178/50 

394/2819  
572/2869  

1  178/50 

169/8  
  

122/6  A014/  

  
  هاي همراه آن همعادلۀ رگرسیون و آمار: 5جدول 

  شاخص                  
  مدل        

  سطح 
 داري معنی

t  به دست آمده Beta خطاي معیار B 

 )ثابت(   1

  لممطلق دانستن ع
000/0 

014/0 

364/10 

474/2-  
 

 
132/0  
 

519/0 

114/0 

384/5 

281/0-  
 

  ): استدالل استقرایی( گرایش به تفکر انتقاديتبیین سهم ) ب
 باورهاي معرفت شناختیبه منظور سنجش تأثیر خالص هر یک از متغیرهاي مربوط به 

، سـریع بـودن   يذاتی تلقی کردن توانـایی یـادگیر   ساده بودن علم، مطلق دانستن علم،(
زمـون  ، از آان دختـر و پسـر  آمـوز  دانـش  به تفکـر انتقـادي   گرایش بر) فرآیند یادگیري
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چ کـدام از  هـی  در تحلیـل رگرسـیون  . گام استفاده شد به رگرسیون چندگانه به روش گام
  .دار نیست آنها معنی Rاند و  متغیرها وارد مدل نشده

  ): تحلیلتجزیه و ( گرایش به تفکر انتقادي تبیین سهم) پ
 باورهاي معرفت شناختیبه منظور سنجش تأثیر خالص هر یک از متغیرهاي مربوط به 

، سـریع بـودن   یريذاتی تلقی کردن توانـایی یـادگ  ، ساده بودن علم، مطلق دانستن علم(
، از آزمـون  ان دختـر و پسـر  آمـوز  دانـش  گرایش به تفکـر انتقـادي  بر ) فرآیند یادگیري

مشاهده  8و  7 ،6 در جدول چنان که گام استفاده شد، به مبه روش گا رگرسیون چندگانه
دار  آن معنـی  Rشود، متغیر ذاتی تلقی کردن توانایی یادگیري وارد مدل شده است و  می

  .دار نیستس و وارد مدل نشده است سهم متغیرهاي دیگر معنی اما. است
  

  آزمون رگرسیون چندگانه : 6جدول 
  شاخص                          

  مدل  
  خطاي معیار 

 بر آورد
R ضریب تعیین تعدیل شدهR ضریب رگرسیونR 

 A121/0 015/0 012/0 086/2  ذاتی تلقی کردن توانایی یادگیري

  
  تحلیل واریانس رگرسیون براي آزمون رابطه ي خطی بین متغیرها: 7ول جد

  شاخص                      
  مدل   

  مجموع 
 مجذورات

 درجۀ
 آزادي

   میانگین
 F مجذورات

  سطح 
 داري معنی

ذاتی تلقی کردن 
  توانایی یادگیري

  رگرسیون
 باقی مانده

  جمع

158/22 

564/1493  
722/1515 

1 158/22 

564/1493  
722/1515 

5/089 A025/0 

  
  رگرسیون و آماره هاي همراه آن معادلۀ: 8جدول 

                 
  شاخص

  مدل     
B خطاي معیار Beta 

t   به دست
 آمده

  سطح 
 داري معنی

 000/0 439/6 -121/0 601/0 872/3 )ثابت(   1
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ذاتی تلقی 
  کردن 
توانایی 
  یادگیري

265/0- 118/0 256/2- 025/0 

  : )یابی ارزش( رایش به تفکر انتقاديگتبیین سهم ) ت
 باورهاي معرفت شناختیبه منظور سنجش تأثیر خالص هر یک از متغیرهاي مربوط به 

سـریع بـودن   ذاتی تلقی کردن توانـایی یـادگیري،   ، طلق دانستن علم، مساده بودن علم(
زمـون  ، از آتـر و پسـر  ان دخآمـوز  دانـش  گرایش به تفکـر انتقـادي  بر ) فرآیند یادگیري

، هـیچ کـدام از    در تحلیل رگرسـیون . ام استفاده شدگ به رگرسیون چندگانه به روش گام
  . دار نیست آنها معنی Rمتغیرها وارد مدل نشده و 

  
   :)استنباط( گرایش به تفکر انتقاديتبیین سهم ) ث

 باورهاي معرفت شناختیبه منظور سنجش تأثیر خالص هر یک از متغیرهاي مربوط به 
سـریع بـودن    ،ذاتی تلقی کردن توانـایی یـادگیري   ، علمساده بودن علم، مطلق دانستن(

، از آزمـون  پسـر و  ان دختـر آمـوز  دانـش  گرایش به تفکـر انتقـادي  بر ) فرآیند یادگیري
 11و  10 ،9در جـدول  ، چنـان کـه   گام اسـتفاده شـد   به نه به روش گامرگرسیون چندگا

آن  Rوارد مدل شده اسـت و  ذاتی تلقی کردن توانایی یادگیري ، متغیر شود مشاهده می
  .دار نیست و وارد مدل نشده است اما سهم متغیرهاي دیگر معنی. دار است معنی

  
  چندگانه  آزمون رگرسیون: 9جدول 

خطاي معیار 
 آوردبر

R تعدیل شده 
ضریب 

 Rضریب رگرسیون Rتعیین
 شاخص                              

 مدل    

461/2 030/0 036/0 A190/0   ذاتی تلقی کردن  
 توانایی یادگیري
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  خطی بین متغیرها ریانس رگرسیون براي آزمون رابطۀتحلیل وا: 10جدول 
  شاخص                          

  مدل     
  مجموع 
 مجذورات

   درجۀ
 آزادي

  میانگین 
  F مجذورات

  سطح 
 داري معنی

ذاتی تلقی کردن توانایی 
  یادگیري

  رگرسیون
 باقی مانده

  جمع

519/35 

519/945  
038/981 

1 519/35 

061/6 

865/5 A017/0 

  
  رگرسیون و آماره هاي همراه آن معادلۀ: 11جدول 

  شاخص               
 Beta خطاي معیار B  مدل  

t   به دست
 آمده

  سطح 
 داري معنی

 )ثابت(   1

  ذاتی تلقی کردن
  توانایی یادگیري

905/6 

533/0- 

144/1 

220/0 

190/0- 037/6 

421/2- 

000/0 

017/0 

  2تحلیل سئوال 
ذاتـی   ،ساده بودن علم، مطلق دانسـتن علـم  ( معرفت شناختیباورهاي ي ها مؤلفهآیا در 

ان دختر و پسر آموز دانشبین ) ، سریع بودن فرآیند یادگیريیادگیري تلقی کردن توانایی
  دار وجود دارد؟  تفاوتی معنی

  :)ساده بودن علم( معرفت شناختیي باورهاي ها مؤلفه) الف
ساده (باورهاي معرفت شناختی  ، میانگین میزان12بر اساس اطالعات مندرج در جدول 

آموزان پسر برابر  براي دانش ،سبه شده استمحا tکه بر حسب مقدار آزمون ) بودن علم
) t=026/0(مقدار آزمون  .865/3آموزان دختر برابر است با  و براي دانش 862/3است با 

داري بـه   چون مقدار سـطح معنـی  . است به دست آمده) p=193/0( داري  با سطح معنی
رهـاي معرفـت   باو شود که بین میزان است، نتیجه گرفته می 05/0دست آمده، بیشتر از  

. داري وجـود نـدارد   تفـاوت معنـی   دختر و پسر آموزان دانش) ساده بودن علم( شناختی
  . شود بنابراین فرض صفر تأیید و فرض تحقیق رد می
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بین ) ساده بودن علم( معرفت شناختیباورهاي  يها مؤلفه آزمون تفاوت میانگین: 12جدول 
 ان دختر و پسرآموز دانش

  سطح
 داري معنی

t ست آمدهبه د 
  درجۀ
 آزادي

  خطاي 
 معیار میانگین

  انحراف
 معیار

 تعداد میانگین
 شاخص    

 گروه

193/0 026/0 
 

344 
 

 دختر 158 865/3 550/1 123/0

 پسر 188 862/3 861/3 039/0

  ):مطلق دانستن علم( معرفت شناختیباورهاي  هاي همؤلف) ب
باورهـاي معرفـت شـناختی     ن، میـانگین میـزا  13بر اساس اطالعات مندرج در جـدول  

آمـوزان   براي دانشاست، محاسبه شده  tکه بر حسب مقدار آزمون ) مطلق دانستن علم(
مقـدار آزمـون   . 344/4آموزان دختر برابر است با و براي دانش 391/4پسر برابر است با 

)325 /0=t  (داري  با سطح معنی )757/0=p  (چون مقـدار سـطح   . به دست آمده است
 شـود کـه بـین میـزان     ، نتیجه گرفتـه مـی  است 05/0تر از  ي به دست آمده بیشدار معنی

 تفـاوت  دختـر و پسـر   آمـوزان  دانـش ) مطلـق دانسـتن علـم   ( باورهاي معرفت شناختی
  .شود بنابراین فرض صفر تأیید و فرض تحقیق رد می. داري وجود ندارد معنی

  
بین ) مطلق دانستن علم(ی شناختمعرفت باورهاي  يها مؤلفه آزمون تفاوت میانگین: 13جدول 

 ان دختر و پسرآموز دانش

  سطح
 داري معنی

t به دست آمده 
  درجۀ
 آزادي

  خطاي
 معیار میانگین

  انحراف
 معیار

 تعداد میانگین
 شاخص   

 گروه

757/0 325/0- 
 

396/0 
 دختر 158 344/4 355/1 110/0

 پسر 188 391/4 336/1 097/0

  :)ذاتی تلقی کردن توانایی یادگیري( شناختیمعرفت باورهاي ي ها مؤلفه) پ
ذاتی (باورهاي معرفت شناختی  ، میانگین میزان14بر اساس اطالعات مندرج در جدول 

محاسـبه شـده اسـت، بـراي      tکه بر حسب مقدار آزمون ) تلقی کردن توانایی یادگیري
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. 114/5ت با آموزان دختر برابر اس و براي دانش  227/5آموزان پسر برابر است با  دانش
چـون  . به دست آمده اسـت )  p=223/0( داري  با سطح معنی)  t=353/0(مقدار آزمون 

شود که بین  است، نتیجه گرفته می 05/0، بیشتر از  داري به دست آمده مقدار سطح معنی
دختـر   آموزان دانش) ذاتی تلقی کردن توانایی یادگیري(باورهاي معرفت شناختی  میزان

فرض صـفر تأییـد و فـرض تحقیـق رد      بنابراین. داري وجود ندارد یتفاوت معن و پسر
  .شود می
 

ذاتی تلقی کردن توانایی ( معرفت شناختیباورهاي  يها مؤلفه آزمون تفاوت میانگین: 14جدول 
 ان دختر و پسرآموز دانشبین ) یادگیري

  سطح
 داري معنی

t  به دست
 آمده

  درجۀ
 آزادي

  خطاي 
 معیار میانگین

  انحراف
 رمعیا

 تعداد میانگین
 شاخص          

 گروه

223/0 353/0- 
 

344 
 

 دختر 158 114/5 891/0 070/0

 پسر 188 227/5 926/3 286/0

  :)سریع بودن فرآیند( معرفت شناختیي باورهاي ها مؤلفه) ت
باورهـاي معرفـت شـناختی     ، میـانگین میـزان  15بر اساس اطالعات مندرج در جـدول  

آمـوزان   محاسبه شده است، براي دانش tکه بر حسب مقدار آزمون ) سریع بودن فرآیند(
مقـدار آزمـون   . 414/4آموزان دختر برابر است با و براي دانش 463/4پسر برابر است با 

)507/0=t  (داري با سطح معنی  )063/0=p  (چـون مقـدار سـطح    . است به دست آمده
 شـود کـه بـین میـزان     رفته مـی ، نتیجه گاست 05/0داري به دست آمده، بیشتر از   معنی

تفـاوت   دختـر و پسـر   آمـوزان  دانـش ) سـریع بـودن فرآینـد   ( باورهاي معرفت شناختی
  .شود ض تحقیق رد میفرض صفر تأیید و فر بنابراین. داري وجود ندارد معنی

  
سریع بودن فرآیندیاددهی (ی معرفت شناخت ي باورهايها مؤلفه آزمون تفاوت میانگین: 15جدول 

 ان دختر و پسرآموز دانشبین ) یادگیري

  سطح
 داري معنی

t  به دست
 آمده

  درجۀ
 آزادي

  خطاي 
 معیار میانگین

  انحراف
 معیار

 تعداد میانگین
 شاخص       

 گروه

 دختر 158 414/4 952/0 075/0 344 507/0 063/0
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 پسر 188 463/4 854/0 062/0  

  3ئوال تحلیل س
ل استقرایی، استنباط، استدالل قیاسی، استدال( قاديي گرایش به تفکر انتها مؤلفهآیا در  

  دار وجود دارد؟       ان دختر و پسر تفاوت معنیآموز دانشبین ) یابی تجزیه و تحلیل، ارزش
  :)استنباط( گرایش به تفکر انتقاديي ها مؤلفه) الف

، میـانگین میـزان گـرایش بـه تفکـر انتقـادي       16بر اساس اطالعات مندرج در جـدول  
آموزان پسر برابـر   محاسبه شده است، براي دانش tکه بر حسب مقدار آزمون ) استنباط(

) t=937/0(مقدار آزمون . 177/4آموزان دختر برابر است با  و براي دانش 914/3است با 
داري بـه   چون مقدار سـطح معنـی  . دست آمده است به) p=0/ 779(داري  با سطح معنی

گـرایش بـه تفکـر     شود که بین میـزان  است، نتیجه گرفته می 05/0دست آمده، بیشتر از 
بنـابراین  . داري وجـود نـدارد   تفاوت معنـی  دختر و پسر آموزان دانش) استنباط(انتقادي 

  . شود فرض صفر تأیید و فرض تحقیق رد می
  

ان دختر و آموز دانشبین ) استنباط( ي گرایش به تفکر انتقاديها مؤلفه یانگینآزمون تفاوت م: 16جدول 
 پسر

  سطح
 داري معنی

t به دست آمده 
  درجۀ
 آزادي

  خطاي
 معیار میانگین 

  انحراف
 معیار

 تعداد میانگین
 شاخص    

 گروه

779/0 
937/0 

  
 

344 

  
 

 دختر 158 177/4 499/2 198/0

 پسر 188 914/3 669/2 194/0

  :)ستدالل قیاسیا( ي گرایش به تفکر انتقاديها مؤلفه) ب

، میـانگین میـزان گـرایش بـه تفکـر انتقـادي       17بر اساس اطالعات مندرج در جـدول  
آمـوزان   محاسبه شده است، بـراي دانـش   tکه بر حسب مقدار آزمون ) استدالل قیاسی(

مقدار آزمـون  . 436/4آموزان دختر برابر است با  و براي دانش 920/3پسر برابر است با 
)664/1=t( داري  با سطح معنی)126/0=p  (  چـون مقـدار سـطح    . به دست آمـده اسـت

 شـود کـه بـین میـزان     است، نتیجه گرفته مـی  05/0داري به دست آمده، بیشتر از   معنی
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داري  تفـاوت معنـی   دختر و پسر آموزان دانش) استدالل قیاسی(تفکر انتقادي  گرایش به
  .شود ین فرض صفر تأیید و فرض تحقیق رد میبنابرا. وجود ندارد

  
ان آموز دانشبین ) استدالل قیاسی( ي گرایش به تفکر انتقاديها مؤلفه آزمون تفاوت میانگین: 17جدول 

 دختر و پسر

  سطح
 داري معنی

t  به دست
 آمده

  درجۀ
 آزادي

  خطاي 
 معیار میانگین

  انحراف
 معیار

 تعداد میانگین
 شاخص   

 گروه

126/0 
664/1 

  
 

344 

  
 

 دختر 158 436/4 054/3 243/0

 پسر 188 920/3 718/2 198/0

  :)استدالل استقرایی(تفکر انتقادي  ي گرایش بهها مؤلفه) پ
 تفکـر انتقـادي   گـرایش بـه   میـانگین میـزان   18بر اساس اطالعات منـدرج در جـدول   

آمـوزان   انشدمحاسبه شده است، براي  tکه بر حسب مقدار آزمون ) استدالل استقرایی(
مقدار آزمـون  . 645/4برابر است با  آموزان دختر دانشبراي و  760/3برابر است با  پسر

)118/3=t (داري با سطح معنی  )033/0=p (چـون مقـدار سـطح    . اسـت  به دست آمده
 شـود کـه بـین میـزان     ، نتیجه گرفتـه مـی  است 05/0ر از  تکم داري به دست آمده معنی

داري  تفاوت معنی دختر و پسر آموزان دانش) ستدالل استقراییا( تفکر انتقادي گرایش به
  .شود بنابراین فرض صفر رد و فرض تحقیق تأیید می. دوجود دار

 

بین ) استدالل استقرایی( تفکر انتقادي ي گرایش بهها مؤلفه آزمون تفاوت میانگین: 18جدول 
  ان دختر و پسرآموز دانش

  سطح
 داري معنی

t به دست آمده 
  درجۀ

 اديآز

  خطاي 
 معیار میانگین

  انحراف
 معیار

 تعداد میانگین
 شاخص       

 گروه

033/0 
118/3 

  
 

315/0 
 دختر 158 645/4 794/2 222/0

 پسر 188 760/3 482/2 181/0
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  ):تجزیه و تحلیل(ي تفکر انتقاد گرایش بهي ها مؤلفه) ت
تجزیه (تفکر انتقادي  گرایش به ، میانگین میزان19بر اساس اطالعات مندرج در جدول 

آموزان پسر برابـر   محاسبه شده است، براي دانش tکه بر حسب مقدار آزمون ) و تحلیل
) t=711/0(مقدار آزمـون  . 626/2آموزان دختر برابر است با و براي دانش 465/2ایت با 

داري بـه   چون مقدار سـطح معنـی  . به دست آمده است) p=221/0(داري  با سطح معنی
تفکـر   گـرایش بـه   شود که بین میزان است، نتیجه گرفته می 05/0یشتر از  دست آمده، ب

. داري وجـود نـدارد   تفـاوت معنـی   دختر و پسر آموزان دانش) تجزیه و تحلیل(انتقادي 
  . شود بنابراین فرض صفر تأیید و فرض تحقیق رد می

  

ان آموز دانشبین ) و تحلیلتجزیه (ي تفکر انتقاد ي گرایش بهها مؤلفه آزمون تفاوت میانگین: 19جدول 
 دختر و پسر

  سطح
 داري معنی

t  به دست
 آمده

  درجۀ
 آزادي

  خطاي
 معیار میانگین

  انحراف
 معیار

 تعداد میانگین
 شاخص     

 گروه

221/0 
711/0 

  
 

343 
 

 دختر 158 626/2 437/2 193/0

 پسر 188 465/2 465/2 129/0

  :)ابیارزش ی( تفکر انتقادي گرایش بهي ها مؤلفه) ث

ارزش (تفکر انتقـادي  گرایش به  ، میانگین میزان20بر اساس اطالعات مندرج در جدول
آموزان پسر برابر ات با  محاسبه شده است، براي دانش tکه بر حسب مقدار آزمون ) یابی
بـا  ) t=-261/0(مقـدار آزمـون   . 132/1آموزان دختر برابر است بـا   و براي دانش 148/1

داري به دست  چون مقدار سطح معنی. به دست آمده است) p=261/0( داري سطح معنی
تفکر انتقـادي   گرایش به شود که بین میزان است، نتیجه گرفته می 05/0آمده، بیشتر از  

بنـابراین فـرض   . داري وجود ندارد تفاوت معنی دختر و پسر آموزان دانش) ارزش یابی(
  .شود صفر تأیید و فرض تحقیق رد می
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ان آموز دانشبین ) ارزش یابی(ي گرایش به تفکر انتقادي ها مؤلفه تفاوت میانگین آزمون :20جدول 
 دختر و پسر

 4ئوال تحلبل س
 ذاتی ساده بودن علم، مطلق دانستن علم،(ی معرفت شناختباورهاي  يها مؤلفهآیا در 

 یهاي مختلف تفاوت بین رشته) سریع بودن فرآیند یادگیري تلقی کردن توانایی یادگیري،
  دار وجود دارد؟ معنی

ده است، به دست آم) p=573/0(داري  با سطح معنی) F=72/0(محاسبه شده  Fچون
هاي مختلف تحصیلی از لحـاظ میـزان    لذا بین رشته. دار نیست معنی α= 05/0در سطح 

ارد؛ داري وجود ند تفاوت معنی) ساده بودن دانش(هاي باورهاي معرفت شناختی  مؤلفه
  .داري مشاهده نشده است هاي مختلف تفاوت معنی با توجه به این که بین رشته

  
) ساده بودن دانش(ی معرفت شناختباورهاي يِ ها مؤلفهویه براي میزان س تحلیل واریانس یک :21جدول 

  هاي مختلف بین رشته
  سطح 

 داري معنی

F  میانگین  
 مجذورات

 درجۀ

 آزادي

مجموع 
 مجذورات

 شاخص                                     

 منبع تغییرات

 ها گروهبین  542/6 4 635/1 72/0 573/0

 ها گروهن درو 429/410  243/2  

 کل 971/416    

بـه دسـت آمـده    ) p=063/0(داري  با سـطح معنـی  ) F=27/2(محاسبه شده  Fچون 
هاي مختلف تحصیلی از لحـاظ   لذا بین رشته. نیست دار معنی α= 05/0، در سطح است

داري وجود  تفاوت معنی) مطلق دانستن علم(باورهاي معرفت شناختی هاي  میزان مؤلفه
  .داري مشاهده نشده است هاي مختلف تفاوت معنی به این که بین رشتهندارد؛ با توجه 

  سطح
 داري نیمع

t به دست آمده 
  درجۀ
 آزادي

  خطاي
 معیار میانگین

  انحراف
 معیار

 تعداد میانگین
 شاخص     

 گروه

261/0 162/0- 344 
 دختر 158 132/1 997/0 079/0

 پسر 188 148/1 839/0 061/0
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مطلق دانستن (ی معرفت شناختباورهاي ي ها مؤلفهسویه براي  میزان  تحلیل واریانس یک: 22جدول 
  هاي مختلف بین رشته) علم

  سطح
 داري معنی

F میانگین  
 مجذورات

  درجۀ
 آزادي

  مجموع
 مجذورات

 شاخص                

 تغییراتمنبع 

 ها گروهبین  313/17 4 328/4 27/2 063/0

 ها گروهدرون  890/348  907/1  

 کل 204/366    

به دست آمده است، در  )p=317/0(داري  با سطح معنی )F=18/1(محاسبه شده  Fچون 
هاي مختلف تحصیلی از لحاظ میزان  لذا بین رشته. دار نیست معنی α= 05/0سطح 
تفاوت ) ذاتی تلقی کردن توانایی یادگیري(معرفت شناختی  باورهايهاي  مؤلفه
داري  هاي مختلف تفاوت معنی داري وجود ندارد؛ با توجه به این که بین رشته معنی

  .مشاهده نشده است
  

ذاتی تلقی کردن (ی معرفت شناختباورهاي ي ها مؤلفهسویه براي  میزان  تحلیل واریانس یک :23جدول 
  هاي مختلف رشته بین) توانایی یادگیري

  سطح 
 داري معنی

F میانگین  
 مجذورات

  درجۀ
 آزادي

  مجموع
 مجذورات 

 شاخص                

 منبع تغییرات

 ها گروهبین  910/71 4 977/17 18/1 317/0

 ها گروهدرون  763/2767  124/15  

 کل 673/2839    

، در دست آمده استبه ) p=034/0(داري  با سطح معنی )F=65/2(محاسبه شده  Fچون 
هـاي مختلـف تحصـیلی از لحـاظ میـزان       لذا بین رشـته . است دار معنی α= 05/0سطح 
داري  تفـاوت معنـی  ) سریع بودن فرآیند یـادگیري (باورهاي معرفت شناختی هاي  مؤلفه

داري مشـاهده شـده    هاي مختلف تفاوت معنی وجود دارد؛ با توجه به این که بین رشته
وم انسـانی تفـاوت   فرنی نشان داد که بین رشتۀ کارودانش و عل نی بآزمون تعقیب.  است

  .داري مشاهده نشد هاي دیگر تفاوت معنی اما بین رشته وجود دارد،
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سریع بودن فرآیند (ی معرفت شناختباورهاي ي ها مؤلفهسویه براي میزان  تحلیل واریانس یک :24جدول 
  هاي مختلف بین رشته) یادگیري

  سطح 
 داري معنی

F انگینمی  
 مجذورات 

  درجۀ
 آزادي

  مجموع
 مجذورات 

 شاخص               

 منبع تغییرات

 ها گروهبین  528/10 4 632/2 65/2 034/0

 ها گروهدرون  153/181  990/0  

 کل 681/191    

  5تحلیل سئوال 
 استدالل اسـتقرایی،  استدالل قیاسی، استنباط،(ي گرایش به تفکر انتقاد يها مؤلفهآیا در 

  دار وجود دارد؟  ی معنیهاي مختلف تفاوت بین رشته) یابی تجزیه و تحلیل، ارزش
بـه دسـت آمـده    ) p=118/0( داري  با سطح معنـی ) F=87/1(محاسبه شده  Fچون 

هاي مختلف تحصیلی از لحـاظ   لذا بین رشته. دار نیست معنی α= 05/0، در سطح است
داري وجـود نـدارد؛ بـا     تفاوت معنی) باطاستن(هاي گرایش به تفکر انتقادي  میزان مؤلفه

  .داري مشاهده نشده است هاي مختلف تفاوت معنی توجه به این که بین رشته
 

بین ) استنباط(ي گرایش به تفکر انتقادي ها مؤلفهمیزان  سویه براي تحلیل واریانس یک :25جدول 
  هاي مختلف رشته

  سطح 
 داري معنی

F میانگین  
 مجذورات 

  درجۀ
 آزادي

  عمجمو
 مجذورات

 شاخص           

 منبع تغییرات

 ها گروهبین  274/51 4 819/12  87/1 118/0

 ها گروهدرون  364/1254  854/6  

 کل 638/1305    

، به دست آمـده اسـت  ) p=017/0( داري  با سطح معنی) F=07/3(محاسبه شده  Fچون 
لی از لحـاظ میـزان   هاي مختلف تحصـی  لذا بین رشته. استدار  معنی α= 05/0در سطح 

ي وجـود دارد؛ بـا   دار تفاوت معنی) استدالل قیاسی( گرایش به تفکر انتقاديهاي  مؤلفه
آزمـون  . مشـاهده شـده اسـت    داري هاي مختلف تفاوت معنی توجه به این که بین رشته
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اما  ،لوم انسانی تفاوت وجود دارددانش و عفرنی نشان داد که بین رشتۀ کارو تعقیبی بن
  .داري مشاهده نشد هاي دیگر تفاوت معنی بین رشته

  
) استدالل قیاسی (به تفکر انتقاديي گرایش ها مؤلفهتحلیل واریانس یک سویه براي میزان  :26جدول 

  هاي مختلف بین رشته
  سطح 

 داري معنی

F میانگین  
 مجذورات

 درجۀ

 آزادي

  مجموع
 مجذورات

 شاخص              

 منبع تغییرات

 ها گروهبین  662/122 4 666/30 07/3 017/0

 ها گروهدرون  800/1822  961/9  

 کل 463/1945    

، در به دست آمده است) p=072/0(داري  با سطح معنی )F=18/2(محاسبه شده Fچون 
لذا ، بین رشته هاي مختلف تحصـیلی از لحـاظ میـزان    . دار نیست معنی α= 05/0سطح 
بـا  . دار وجود نـدارد  تفاوت معنی) استقرایی استدالل(هاي گرایش به تفکر انتقادي مؤلفه

  .داري مشاهده نشده است توجه به این که بین رشته هاي مختلف تفاوت معنی
  

) استدالل استقرایی(ي گرایش به تفکر انتقادي ها مؤلفهسویه براي میزان  تحلیل واریانس یک :27جدول 
  هاي مختلف بین رشته

  سطح
 داري معنی

F  میانگین  
 مجذورات

  ۀدرج
 آزادي

  مجموع
 مجذورات

 شاخص           

 منبع تغییرات

 ها گروهبین  806/75 4 951/18 18/2 072/0

 ها گروهدرون  679/1584  659/8  

 کل 484/1660    

در به دست آمده است، ) p=107/0( داري  با سطح معنی) F=93/1(محاسبه شده  Fچون
ي مختلـف تحصـیلی از لحـاظ میـزان     هـا  لذا بین رشته. دار نیست معنی α= 05/0سطح 
داري وجود ندارد؛ بـا   تفاوت معنی) تجزیه و تحلیل(هاي گرایش به تفکر انتقادي  مؤلفه

  .داري مشاهده نشده است هاي مختلف تفاوت معنی توجه به این که بین رشته
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) و تحلیل تجزیه(ي گرایش به تفکر انتقادي ها مؤلفهمیزان سویه براي  تحلیل واریانس یک :28جدول 
  هاي مختلف بین رشته

  سطح 
 داري معنی

F میانگین  
 مجذورات

  درجۀ
 آزادي

  مجموع
 مجذورات

 شاخص           

  منبع تغییرات

 ها گروهبین  991/39 4 998/9 93/1 107/0

 ها گروهدرون  640/940  168/5  

 کل 631/980    

، به دست آمـده اسـت  ) p=253/0( داري  با سطح معنی) F=35/1(محاسبه شده  Fچون
هاي مختلف تحصیلی از لحـاظ میـزان    شتهبین ر لذا. دار نیست معنی α= 05/0در سطح 

وجود ندارد؛ با توجه به  دار تفاوت معنی) یابی ارزش( هاي گرایش به تفکر انتقادي مؤلفه
نیازي به  از این رو .مشاهده نشده است داري هاي مختلف تفاوت معنی این که بین رشته

  .ده از آزمون تعقیبی نیستاستفا
  

بین ) ارزش یابی(ي گرایش به تفکر انتقادي ها مؤلفهسویه براي میزان  تحلیل واریانس یک :29جدول 
  هاي مختلف رشته

  سطح 
 داري معنی

F میانگین  
 مجذورات

 درجۀ

 آزادي

  مجموع
  مجذورات

 شاخص           

 منبع تغییرات

  ها گروهبین  458/3 4 864/0 35/1 253/0
 ها گروهدرون  111/117  640/0  

 کل 569/120    

  گیري بحث و نتیجه. 7
، ماهیت یادگیري و دانـش  دربارةان آموز دانشباورهاي یعنی باورهاي معرفت شناختی 

بر میزان مشارکت فعال در یادگیري، مقاومت و  پشتکار در انجام تکالیف مشکل، درك 
ري کمک کنند و یا مانع آن توانند به یادگی می گذارند و لذا حل مسایل تأثیر میمطلب و 

افـراد را تحـت تـأثیر قـرار     گیري  یادگیري و تصمیم استدالل، چه این باورها،اگر. شوند
بعـد معرفـت   . انـد  ریزان قرار نگرفته ، اما مورد توجه کافی پژوهشگران و برنامهدهند می
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بـه عبـارت دیگـر،     .کنـد  فرد بر تفکر خود اشاره مـی  شناختی انسان بر آگاهی و کنترل
ان ضـمن  آموز دانشدهد که  ی روي میدانش و فعالیت فراشناختی هنگام دانستن دربارة

بردهاي تفکر خویش را انطباق داده و هـدایت  آگاهانه راه ،مند سأله و تفکر هدفم حل
بردهـاي خــودتنظیمی یــادگیري،  آگـاهی فراگیــران و اســتفاده از راه از ایــن رو، . کننـد 

فهرستی از حقـایق   ،ان باور کنند دانشآموز دانشاگر  .معرفت شناختی است دربردارندة
هماهنگ بـا ایـن باورهـا را انتخـاب     بردهاي مطالعۀ باشد، راه ا سبدي از اطالعات میی

خواهند کرد و ممکن است اقدام به یادسپاري مطالب و یا سایر معیارهاي درك مطلـب  
 قال انبوه اطالعات بـه مغـز و حافظـۀ   جاي انتبایست به  بردها که میترین راه مهم .کنند

  .یادگیرنده است گیرد، آموزش روش یادگیري و نحوة تفکرافراد مورد توجه قرار 
کنند،  هاي آموزشی خود تالش می فعالیت اي انجامران به طور معمول بآموز دانش

ان، موزآ دانشي فکري ها مهارترشد و پرورش . اما این تالش به اندازه توان آنها نیست
 اي پیچیده و مهم در امر آموزش آنها بوده و امروزه نیز با توجه به تحوالت همواره مسئله

هاي بیشتري را در آموزش  به قوت خود باقی است و حتی چالش اجتماعی و فرهنگی
ه کاهش کیفیت یادگیري توان ب هاي بارز آن می رورش ایجاد کرده است که از نمونهو پ

 .اشاره کرد) جمعی و فردي(ی ها در تجربیات شخص آموخته کارگیري و فقدان به
هاي حاکم بر آن، این  هاي آموزشی و روش توجه به نقش مهم محیطبنابراین، با 

سازي  ان را به جاي ذخیرهآموز دانشاي سازماندهی شوند که  ها باید به گونه محیط
مسلماً مدرسه . هستند درگیر کند که در زندگی واقعی با آنها مواجه، با مسائلی حقایق

دارد و به عنوان واحد عملیاتی نظام آموزشی  یدر پرورش افراد خالق، نقشی مهم
ان را آن چنان تقویت کند که به آموز دانشهاي ذهنی  قدرت اندیشه و مهارت تواند می
هاي نو خلق کنند و  ، ایدهبینانه هاي مناسب و واقع حل حتی بتوانند براي دستیابی به راهرا
یکی از . طریق استعدادهاي خود را رشد دهند و در زندگی اجتماعی به کار ببرنداین ز ا

  .ان رشد تفکر انتقادي استآموز دانشهاي خالق کردن  راه
ان آموز دانشاز طرفی دیگر، هدف غایی آموزش، رشد و پرورش تفکر انتقادي 

گر  ین توصیففراگیران به عنوان بهتر معرفت شناختیاست که همراه با باورهاي 
قادي زمانی صورت تفکر انت. هاي فردي، نقش اساسی در فرایند یادگیري دارد تفاوت

تشویق شود تا  یا به عبارت دیگر گیرد که به فرد کمک شود تا به تفکر عمیق بپردازد می
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اي براي افزایش  دهاي آرا و نظراتش به عنوان شیوهتفکر مجدد در خصوص پیام به
 دار مند و جهت هدف يتفکر انتقادي، تفکر. اي افکارش بپردازدمحتو دربارةاکتشاف 

. شود ساس مدارك و کاربرد اصول علمی میاعث ایحاد قدرت قضاوت براست که با
ه و اطالعات را تجزیه اهداف فردي یادگیري خود را تعیین کرد ،فراگیران در این تفکر

و به حداکثر  آموز دانشهاي  یگونه تفکر، ترکیب توانای این نتیجۀ. نمایند و تحلیل می
توان اذعان داشت که  بنابراین می .گردد ست که به ارتقاي یادگیري منجر میرساندن آن ا

هاي اثرگذار بر سطوح  ها و قبلیت رفت سطوح تفکر انتقادي، توانمنديبا رشد و پیش
  .ان ارتقا خواهد یافتآموز دانشیادگیري 

دیشه که بود که افراد خالق و صاحبان ان پیامد آموزش تفکر انتقادي این خواهد 
ایگاه عنوان گرانبهاترین سرمایه، از ج ، بهپذیر دارند ذهن وسیع، عمیق و انعطاف

ناپذیر و در مواجهه  بینی ارزشمندي برخوردار شوند و با کمک فکر خود در شرایط پیش
هاي جدیدي  اهبا اوضاع و احوال و رویدادهاي متنوع بتوانند بر مشکالت فائق آمده و ر

به فراگیران یاد ان، آموز دانشبا آموزش تفکر انتقادي به  .را در برابر جامعه قرار دهند
برخورد کنند و چگونه توانایی  که چگونه یاد بگیرند و چگونه با مسایل شود میداده 
و . تصمیم درست بگیرندو  پرورش دهند و خود را هدایت کرده مسأله را در خود حل
 تواند بسیار که می ها با باورهاي معرفت شناختی است رتباط این استراتژيهمان ا این

  .معلمان قرار بگیرد مورد استفادة
باورهاي معرفت شناختی و  رابطۀ ، مبنی برهاي این پژوهش با توجه به یافته

ي باورهاي معرفت شناختی ها مؤلفهبرخی از  مشخص شد که ،رایش به تفکر انتقاديگ
ي گرایش به ها مؤلفهان به برخی از آموز دانشکننده میزان گرایش  بینی توانند پیش می

حاکی از آن است که میزان گرایش به ) 1386( بدريهاي  یافته .تفکر انتقادي باشند
نیز آن  پژوهشهاي این  قادي در بین دانشجویان نیز در حد پایینی است که یافتهتفکر انت

ی بودن خط نیز از بستی و رهایی از چنین بنالزم است براي  لذا .کند را تأیید می
در سیستم آموزش و پرورش صورت  اي ، تحول گستردهریزي درسی و محتوا برنامه

پیش  ،خالقیت تنوع و شده و به سوي از حالت تمرکزگرایی خارجاین سیستم گیرد و 
نیاز به  توان گفت که لذا می .اگر گام نهادن در این راه همراه با خطراتی باشد رود، حتی

تقویت  ان جهتآموز دانشایجاد بستري براي پرورش باورهاي معرفت شناختی در بین 
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  .شود میها بیش از گذشته احساس گرایش به تفکر انتقادي آن
  

  پیشنهادات کاربردي. 8
  : پیشنهادات این پژوهش عبارتند از

ـ    ي باورهـاي معرفـت شـناختی مـی    ها مؤلفهکه با توجه به اینـ  وان عامـل  تواننـد بـه عن
ي مختلـف آن  هـا  مؤلفهان به تفکر انتقادي و آموز دانشخوبی در گرایش  کنندة بینی پیش

هاي مختلف تحصیلی یا دانشـگاهی   ان به دورهآموز دانشالزم است قبل از ورود  باشند،
برنامه  ي آن،ها این حوزه ایجاد گردد و متناسب یافتهیک سیستم ارزیابی و شناخت در 

  .ریس صورت گیردریزي درسی و تد
ي باورهاي معرفت شناختی و گرایش بـه تفکـر انتقـادي در    ها مؤلفهکه با توجه به اینـ 

ریـزان   ان دختر و پسر متفاوت است بهتر است کارشناسان، مؤلفـان و برنامـه  آموز دانش
  .ها انجام دهند سی هماهنگی الزم را با این یافتهدرسی در تنظیم محتواي کتب در

هـا از  شـناخت بیشـتر آن  ( ي باورهاي معرفت شناختیها مؤلفهراگیران با آگاه ساختن فـ 
ادي و در جهت تقویت خودشناسی و پرورش و آموزش بر اساس تفکر انتقـ ) خودشان

   ؛پیشنهاد دیگر آن گسترش مفاهیم تشکیل دهندة
دانشجویان و اساتید بـا باورهـاي    متخصصین آموزش و پرورش، ن،معلماـ آشنا کردن 

خود با این دو مؤلفۀ مهم و هاي آموزش  ختی و تفکر انتقادي و تطبیق شیوهامعرفت شن
  ؛پذیري در امر یاددهی و تدریس انعطاف

اسـاس رشـد و   برریـزي   ان و برنامـه آمـوز  دانـش محتواي کتب درسی ـ تغییر و تحول  
   ؛پرورش تفکر انتقادي

هاي معرفت شـناختی و  ي باورها مؤلفهان با استفاده از آموز دانشگري ـ گزینش و غربال
  ؛مل مؤثر در تحصیلر انتقادي به عنوان عاها به تفکنوع گرایش آن

رو و موفق در این هاي آموزش و پرورش کشورهاي پیش شـ آشنا ساختن معلمان با رو
  ؛)اساس تفکر و خالقیتآموزش بر( زمینه

امـر  در  هاپذیر ساختن آن تغییر نگرش جامعه در جهت انعطاف ـ آشنا ساختن والدین و
  جدید آموزش؛ هاي یاددهی و تدریس بر اساس شیوه
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که تفاوت بـین   ، تا ایناورهاي معرفت شناختی فرزندان خودـ آشنا ساختن والدین با ب
افراد مختلف را حس کرده و از مقایسۀ فرزندان دست برداشته و تفـاوت بـین افـراد را    

  ؛قبول کنند
 و تفکر انتقادي در مدارس و خالقیت براي تشخیص میزانهاي اساسی  ـ اجراي آزمون

ها و حساس کردن همه نسـبت بـه اهمیـت ایـن      ها در رسانه بازتاب واقعی این گزارش
  ؛موضوع به عنوان نیاز واقعی عصر امروز و آینده

در آمـوزش و  سیستمی ارزیابی با حضـور افـراد خبـره و کارشـناس      ـ ایجاد یک حلقۀ
الت دادن نتایج تحقیقات به دست آمده و دخ گیريها جهت پی پرورش مناطق و سازمان

  .ریزي درسی آن در برنامه
  

  منابع
ي نگرش تفکر انتقادي و ارتباط آن با رتبه ها مهارتارزیابی « ).1388( و دیگران الساداتزینب اطهري،

 ایرانـی  مجلـۀ ، »آزمون سراسري ورود به دانشگاه در دانشجویان دانشگاه علوم پزشـکی اصـفهان  
  .5-12، 1ج  ،9 ش ،علوم پزشکیآموزش در 

 ،»معلمـان و هـاي تفکـر انتقـادي دانشـجو      بررسـی مهـارت  « .)1386(رحیم و دیگران  بدري گرگري،
  .6-29 ،7 ش سال دوم، ،شناسی دانشگاه تبریز وانر ۀنام فصل

، رساله دکتري »نقد و بررسی مبانی فلسفی الگوي آموزشی تفکر انتقادي لیپمن« ).1387( جعفر جهانی،
  .دانشگاه تهران

 جویان سـال اول و آخـر   تفکر انتقـادي در دانشـ   مقایسۀ« ).1381(مسعود بهرامی، سیدعباس و حسینی
   .21ـ  25 ،6 ش ،پزشکیعلوم آموزش  ایرانی مجلۀ »کارشناسی

 ،»)فـرم ب ( الیفرنیـا تعیین اعتبار، اعتمـاد و هنجـار نمـرات تفکـر انتقـادي ک     « ).1380( حسین خلیلی،
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اکبر  علی ترجمۀ .یاددهی ـ یادگیري هاي تفکر در فرآیند زمینه). 1386(مارزینو و دیگران  .، جیرابرت
   .دانشگاه آزاد اسالمی: تهران سیف،

 ،»السانتقادي و ضرورت آموزش آن در ک تفکر« ).1387(اکبر سلیمان نژاد سلطان القرایی، خلیل و 
  .195 -181، 1387سوم، بهار و تابستان سال  ،تربیت اسالمی ۀنام فصل

نشر : تهران، روان شناسی یادگیري و آموزش شناسی پرورشی نوین، روان). 1386(سیف، علی اکبر 
  .دوران

کر انتقادي و پیشرفت مسأله به صورت کار گروهی بر تف تأثیر پرورش حل«). 1378( شعبانی، حسن
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  .تربیت معلم تهرانکارشناسی ارشد دانشگاه 
دورة  ریاضیات timssبین المللی  طالعۀهاي سومین م یافته ).1376(رحمان نوري ، علیرضا و کیامنش

  .وزارت آموزش و پرورش: ، تهرانراهنمایی
خیریه حائري زاده و محمدحسین  ترجمۀمسأله، تفکر خالق و حل خالقانۀ. )2000( ، مونیکاالمسدین

 .نشر نی: تهرانلیلی، 
 ،»تفکر انتقادي ماتیو لیپمن ی فلسفی الگوي َآموزشینقد و بررسی مبان«). 1386(جهانی، جعفر 

  .56 -35، 42 ش ،)س( علوم انسانی دانشگاه الزهرا ۀنام فصل
 قدسی،احقر  ترجمۀ ،ریزي درسی و تدریس ابعاد تفکر در برنامه .)2001(و دیگران  رابرت ،مارزانو

  .یسطرون: تهران
باورهاي معرفت شناختی و پیشرفت تحصیلی  بررسی رابطۀ« ).1381(محمودي اصل، محمد 
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