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 ارتقاء تفكر انتقادی دانشجويان آموزش از راه دور( بر SQP4Rآموزش راهبردهای فراشناختی ) تأثير
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The effectiveness of metacognitive strategies of SQP4R on critical thinking of 

distance education’s students 
Hossein Zolfaghari1 

 چكيده

یرد. اما گیندی است که به منظور تفسیر و ارزیابی اطالعات و تجربیات مورد استفاده قرار میفرآ« تفکر انتقادی» زمينه:

 دارد؟ یر ثتارتقاء تفکر انتقادی دانشجویان آموزي از راه دور بر  آموزي راهبردهای فراشناختیمسئله اصلی اینست، آیا 

  دانشجویان آموزي از راه دور بود.« تفکر انتقادی»آموزي راهبردهای فراشناختی بر ارتقاء  یرت ثبررسی  :هدف

امل جامعه ش آزمون با گروه کنترل بود.آزمون و پسنوع پیش آزمایشی با طرحنیمه از نوعپژوهش  پژوهش از: روش

با استفاده نفر  31، تعداد بود 11-14همدان در سال تحصیلی نور استان کلیة دانشجویان آموزي از راه دور دانش اه پیام

( نفر 05و به صورت تصادفی در دوگروه آزمایش و کنترل ) انتخاب گیری در دسترس به عنوان نمونهاز روي نمونه

ی ( و جلسات آموزش0111، فاسیون و فاسیونة تفکر انتقادی کالیفرنیا )پرسشنام جای زین شدند. ابزار عبارتند از:

 نتایج با روي آنالیز کواریانس تحلیل شد. (. 0311نادی، گردان شکن و گلپرور، ) یفراشناختراهبردهای 

: برای گيرینتيجه(. P<10/1بود )بخش ی بر تفکر انتقادی دانشجویان اثر: آموزي راهبردهای فراشناختهايافته

اهبردهای ر واژه كليدها: .فراشناختی استفاده کردتوان از آموزي راهبردهای افزایش تفکر انتقادی دانشجویان می

 .تفکر انتقادی، دانشجویان ،فراشناختیِ

Background: 'Critical thinking' is a process used to interpret and evaluate information and 

experiences. But the key question is, does the impact of teaching metacognitive strategies on 

promoting critical thinking in distance education students? Aims: The purpose of this study 

was to investigate the effect of teaching metacognitive strategies on promoting "critical 

thinking" of distance education students. Method: The research was semi-experimental with 

pretest and posttest design with control group. The population consisted of all distance 

education students of Payam-e-Noor University of Hamadan in the school year of 1997-98. 

Tools include the California Critical Thinking Questionnaire (Fasion & Fasion, 1990) and 

meta-cognitive strategies training sessions (Nadi, Battalion & Gulpur, 2011). The results 

were analyzed by covariance analysis. Results: Teaching metacognitive strategies was 

effective on students' critical thinking (P<0/01). Conclusions: Meta-cognitive strategies 

training can be used to increase students' critical thinking. Key Words: Metacognitive 

strategies, critical thinking, students. 
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 مقدمه

معتقد است که انباشتن مغزها با اطالعات و « ژان ژاک روسو»

 تلف کردنها، ضایع نمودن استعدادها و حقایو محض، اتالف هزینه

گوید که به جای انتقال وی می. وقت نسل جوان یك جامعه است

اطالعات باید به گستري و تقویت قوای ذهنی افراد پرداخته شود 

های فکری دانشجویان همیشه (. رشد و پروري مهارت2108)اِلکینز، 

ای پیچیده در آموزي بوده است، اما امروزه حالت بحرانی به مسئله

، چراکه برونداد )خروجی( اطالعات جامعه از خود گرفته است

افراد درباره این اطالعات فراتر رفته است، به « 0تفکر انتقادی»قدرت 

های اخیر متخصصان امور تربیت به شدت از ناتوانی نحوی که در سال

(. 2101ر، اند )گلَسِ دانشجویان در امر تفکر انتقادی ابراز ن رانی کرده

های تفکر انتقادی در محافل آموزشی پدیدة عالقه به توسعه مهارت

ردد، گای به آکادمی افالطون بر میجدیدی نیست. منشاء چنین عالقه

های غربی سرانجام از آن برخاستند و به تدریج به مدلی که دانش اه

 هایهای مختلف علمی و تغییرات همزمان در هدفدلیل پیشرفت

 (.2112اند )سیمپسون، ردهآموزشی، بیشتر به انتقال اطالعات توجه ک

طی نیمة دوم قرن بیستم تاکنون، مقدار اطالعات در دسترس، 

 ری کهآنهاست؛ به طو بسیار بیشتر از توانائی افراد جهت استفاده از

( معتقدند که در عصری که کتب درسی قبل 0114دافی و همکاران )

های  شوند و بیشتر مشاغل نوآوریاز خروج از زیر چاپ کهنه می

کنند، حقایو و مطالب آموخته شده در سریع و مداوم را تجربه می

دوران جوانی دی ر کافی نبوده و در بیشتر موارد نادرست است و 

های فراگرفته شده نیز با پیشرفت تکنولوژی کارآیی خود را مهارت

دهند، لذا اهداف غایی و کلی تعلیم و تربیت، ناگزیر باید از دست می

که سخنرانی به عنوان روي غالب در بسیاری از مراکز تغییر یابد چرا 

که در آن  ودشیمآموزشی باعث ترویج سبك انفعالی تعلیم و تربیت 

ا هرگز و ی شودیمیا فقط به طور ضمنی آموزي داده « تفکر انتقادی»

 شود.یاد داده نمی

یك فرآیند شناختی است که فرد در طی آن با « تفکر انتقادی»

یری از گتجزیه و تحلیل اطالعات در دسترس و نتیجه بررسی دالیل و

فکر ت»پردازد. به عبارت دی ر گیری میآنها به قضاوت و تصمیم

جو و هدفدار است که سبب یك فرآیند قضاوت خودنظم« انتقادی

 شود )مولنیکس،گیری مناسب در فرد میحل مشکالت و تصمیم

                                                           
1. Critical Thinking 

موزشی، افرادی با های متداول آ(. این در حالی است که روي2101

دهند که از حل کوچکترین اطالعات نظری فراوان تحویل جامعه می

به طوری که گاه حتی بخش  .باشندمسائل جامعه در آینده عاجز می

اندکی از این اطالعات را به یاد نیاورده و یا در صورت یادآوری، این 

به عبارت دی ر روي . آینداطالعات منسوخ شده به حساب می

ي سنتی در مؤسسات آموزشی در بیشتر مواقع مخلوطی از آموز

دهد، اما آنان را در  ها ارائه میاطالعات و مفاهیم را به یادگیرنده

بندی و سازماندهی دانش نوظهور که الزمة تجزیه و تحلیل، اولویت

تفکر انتقادی بوده و منجر به یادگیری مؤثر و بامعنی خواهد گشت، 

باید اذعان کرد . (2112سِدِربلوم و پائولسن، گذارد )به حال خود می

های که مؤسسات آموزشی به هدف اصلی خود که آموزي مهارت

تفکر انتقادی و انتقال اطالعات به محیط خارج از دانش اهاست، 

توجهی ننموده و این امر منجر به ایجاد نارضایتی در آموزي دهندگان 

التحصیالن در ی فارغاز نظر زیادی حجم مواد آموزشی و عدم کارآئ

 (.2114شود )پائول و اِلدر، محیط کار می

های تفکر انتقادی دانشجویان در طی البته توانائی و مهارت

ا و هتحصیل، بدون کمك استاد و صرفاً با گوي دادن به سخنرانی

به  اساتید باید. یابدخواندن کتب درسی و امتحان دادن توسعه نمی

انتقادی در چهارچوب رشتة تحصیلی را طور واضو هدف از تفکر 

های ها و رويهایی را برای تمرین مهارتمشخص نموده و فرصت

(. به عبارت 2111تفکر انتقادی جهت دانشجویان تدارک ببینند )رود، 

دی ر، تنها انتقال اطالعات برای اندیشیدن و تفکر کافی نیست، بلکه 

اور دن به شناخت و بباید شرایط اندیشیدن فراهم شود و با اندیشی

ای هاساتید باید دائماً دانشجویان را در برابر مسائل و موقعیت. برسند

مختلف قرار دهند و آنان را به تالي ذهنی وادار نمایند و موقعیت 

ای هآموزشی را طوری فراهم نمایند که دانشجویان خود را در فعالیت

 و خلیلی،یادگیری سهیم و دخیل بدانند )بابامحمدی  / آموزشی

0343.) 

وسط ت« تفکر انتقادی»ترین تعریف دربارة در این بین، جامع

این  0111ارائه شده است. در گزاري « 2انجمن فالسفة آمریکا»

قادی تفکر انت»گونه تعریف شده است: انجمن، تفکر انتقادی این

جویانه است که پیامدهای آن در تفسیر، قضاوتی هدفمند و خودنظم

ل، ارزشیابی، و استباط، و نیز تبیینِ مالحظات نظری، تجزیه و تحلی

2. American Philosophical Association 
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باشد که قضاوت بر محوری، یا بافتاری میشناختی، مالکروي

اساس آن صورت پذیرفته است. تفکر انتقادی به عنوان یك ابزار الزم 

کندوکاو است. تفکر انتقادی یك پدیدة انسانی ثمربخش و 

وار، ای عادتآل به گونهکننده است. متنفکر منتقدِ ایدهخوداصالح

های شخصی، کنجکاو، آگاه، صادق در مواجه شدن با سوگیری

محتاط در قضاوت نمودن، مشتاق به دقت نظر، صریو دربارة 

موضوعات، منظم در موضوعات پیچیده، پی یر در جستجوی 

اطالعات مرتبط، معقول و منطقی در انتخاب مالک، متمرکز در 

نتایج بوده و در موضوع و شرایط ویژة جستجو و مصر در کندوکاو 

 (.2101)مولنیکس، « جستجو، بسیار دارای دقت نظر است

های شناختیِ تفکر انتقادی عبارتند سازی، مهارتدر این مفهوم

بندی و برجسته )درک و بیان معانی به شکل دسته 0( تفسیر0از: )

، و هانمودن طیفی از تجربیات، اطالعات، باورها، عقاید، قضاوت

)تشخیص هدف و مقصود مطالب ارائه  2( تجزیه و تحلیل2ها(، )نقش

شده و همچنین دریافتنِ ارتباطات استنباطیِ واقعی در بین جمالت، 

سؤاالت، عقاید، توضیحات، و دی ر اَشکال مورد استفاده در بیان 

)ارزیابی درجة صحت و اعتبار  3( ارزشیابی3باورها و عقاید(، )

ها، وتها، و قضامطالب ارائه شدة باورها، تجربه اطالعات، جمالت،

ه عمل های ب گیریها و نتیجهها با استنباطو همچنین میزان ارتباط آن

)تشخیص دادن و اکتساب عناصر و شواهد الزم  8( استنباط8آمده(، )

برای یك استدالل بر اساس نتایج بدست آمده و همچنین حدسیات 

)توضیو روشن و دفاع  5( تبیین5هایی(، )گیری نها برای نتیجهو فرضیه

-هایی که با استفاده از آن به تصمیمیات مشخصی در زمینهاز استدالل

)نظارت دائمی بر  2جویی( خودنظم2ای خاص دست یافته است(، )

هایی مانند روشنی، دقت، صحت،  تفکر خود با استفاده از مالک

 (.2114و پائول، منطو، معناداری، و اصالح مناسب آن( )اِسکریون 

 پردازان و پژوهش ران مختلفبا ن اهی اجمالی به دیدگاه نظریه

یابیم که  (، در می0142، دیوئی، 0148، برونر، 0111)مانند فالول، 

ه ای مربوط باند: جنبهها برای تفکر انتقادی دو بُعد قائل شدهآن

های اصلی است که مشتمل بر سالمت دست اه عصبی و زیرساخت

                                                           
1. Interpretation 
2. Analysis 
3. Evaluation 
4. Inference 
5. Explanation 
6. Self-Regulation 
7. Cognitive and Metacognitive Strategies 

ای دی ر محصول دوران تحولِ روانشناختی است. جنبه سالمت

انتقادی »های مناسب آموزشی است که افراد را با نحوة روي

(. از همن حیث، 0114سازد )فاسیون، آشنا و نزدیك می« اندیشیدن

مورد توجه  «تفکر انتقادی»توجه به رویکردهای آموزشیِ بران یزانندة 

راهبردهای »های مختلف، رويباشند. در بین این متغیرها و می

عامل مهمی برای فعال ساختن ذهن  که« 1شناختی و فراشناختی

 ند.ادر آنها است، معرفی شده« تفکر انتقادی»دانشجویان و افزایش 

های فراشناختی، آموزي راهبردهای خودنظارتی و از بین روي

ست ا پس ختام کارایی بیشتری در سامانة آموزي و پروري داشته

(. راهبردهای شناختی و فراشناختی بسیاری برای 2112)کانتو، 

آموزان و انتقادی د اشتن در دانشاندیشیدن و تفکر افزایش 

 یاند، که از جملهدانشجویان ابداع شده و مورد مطالعه قرار گرفته

. این فرآیند مشتمل بر باشدیم SQP4R1 4آنها راهبردهای فراشناختی

« 01انیخو یابی یا پیشزمینه»مراحل با  شد. اینبامرحلة متمادی می 1

مرور کلی از مطالبی که شود که در آن دانشجویان یك شروع می

دهند. سپس دانشجویان با تبدیل قرار است خوانده شود، انجام می

ها مطرح هایی را دربارة آن «00پرسش»عناوین اصلی و فرعی به سؤال، 

کنند. در مرحلة سوم، دانشجویان دربارة محتوای اصلی هر بخش می

زنند. چهارمین مرحله، مرحلة می ییها« 02بینیپیش»دست به 

خوانند و سعی میاست. در این مرحله دانشجویان متن را « 03خواندن»

ای ههای اصلی، جزئیات مویدِ اندیشهکنند با توجه کردن به اندیشهمی

ه اند، بهای خواندن فرد مربوطاصلی و سایر اطالعاتی که به هدف

ها سؤاالت پاسخ دهند. در مرحلة پنجم، دانشجویان دربارة متن

های مختلف متن را مورد  پردازند و جنبهمی« تفکر»ه خوانده شده ب

از »دهند. مرحلة بعدی تدقیو قرار می

8. Metacognitive Strategies 
9. Survey, Question,Predicting, Reading, Reflect, Recite & 

Review 
10. Survey 
11. Question 
12. Predicting 
13. Reading 
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است. در طول خواندن متن دانشجویان پس از پایان « 0حفظ گفتن

کنند بدون ن اه کردن به کنند و سعی میهر بخش از آن توقف می

-یممتن به سؤاالت پاسخ دهند. یعنی در این مرحله دانشجویان سعی 

کنند مطالب مهم آن را با توجه به سؤاالت مطرح شده در مراحل قبل 

« 2مرور کردن»به یاد بیاورند و برای خود بازگو کنند. مرحلة آخر 

های است. دانشجویان بعد از خواندن متن سؤاالت و ایده و اندیشه

کنند، تا بدون برگشتن به متن وکمك گرفتن از مهم متن را مرور می

 (.0342به سؤاالت پاسخ دهند )سیف،  آن بتوانند

آموزي راهبردهای  ریت ثهای زیادی در زمینة پژوهش 

ن های شناختیِ دانشجویان و دانش آموزافراشناختی بر افزایش توانایی

 ؤثرمهم در ایران هم در خارج از ایران صورت گرفته است که بیان ر 

، امی و همکاران، 0112باشد )برای مثال واندر، بودن این راهبردها می

(. 0311، پاکدامنی ساوجی، 0348، راقبیان، 0341چی، نیاک ،2112

که البته بررسی کارآمدی این مجموعه راهبردها به صورت متمرکز 

و هدفمند دربارة دانشجویان آموزي از راه دور مورد بررسی 

ساختارمند قرار ن رفته است. با توجه به مطالب بیان شده پژوهش 

آموزي آیا باشد که، در صدد پاسخ به این مسئله میحاضر 

ارتقاء تفکر انتقادی دانشجویان آموزي از بر  راهبردهای فراشناختی

 دارد؟ ریت ثراه دور 

 پژوهش هایفرضيۀ

آموزي راهبردهای فراشناختی بر تفکر انتقادی دانشجویان 

 دارد ریت ثآموزي از راه دور 

 روش

ون آزم نوع پیش آزمایشی با طرحنیمه از نوعپژوهش  پژوهش از

آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیة دانشجویان و پس

نور استان همدان در سال تحصیلی آموزي از راه دور دانش اه پیام

از  ای یکیگیری خوشهبود. ابتدا با استفاده از روي نمونه 14-11

 استفاده از روي نور استان همدان انتخاب شد، سپس بامراکز پیام

نفر انتخاب به عنوان نمونه انتخاب شدند.  31گیری در دسترس نمونه

نفر  05نفر به صورت تصادفی در گروه آزمایش، و  05نفر،  31از این 

ورود  مالک نیز به صورت تصافی در گروه کنترل جای زین شدند.

به پژوهش عبارت بود از، رضایت آگاهانه جهت شرکت در پژوهش 

از پژوهش نیز عدم  های خروجغال داشتن به تحصیل. مالکو اشت

                                                           
1. Recite 
2. Review 

تمایل به ادامه شرکت در پژوهش و شرکت نکردن در جلسات 

آموزشی بود. به منظور رعایت اصول اخالقی پژوهش برای گروه 

گذاشته شد و همچنین در مورد  گواه بعد از پژوهش جلسات آموزشی

طمینان داده شد. بدین های پژوهش امحرمانه بودن اطالعات به نمونه

-های مورد نیاز جمع آوری و در نهایت با استفاده از نرمترتیب داده

و آزمون کواریانس به منظور سنجش اثربخشی  23نسخه  SPSSافزار 

 ها پرداخته شد.به تحلیل یافته

 ابزار

نادی، گردان شکن و ) یفراشناختجلسات آموزشی راهبردهای 

ای دقیقه 21این پژوهش آموزي در هفت جلسة  در (.0311گلپرور، 

خوانی: در این مرحله الزم است، دانشجویان اجرا شد. جلسه اول: پیش

به سرعت متن را یك بار از نظر ب ذراند تا یك برداشت کلی از آن 

 کسب کنند. جلسه دوم: سؤال کردن: به دانشجویان آموزي داده می

هایی را طرح نمایند. دارند سؤالشود در رابطه با هدفی که از مطالعه 

 بینی پاسخ: در این مرحله، از دانشجویان خواسته میجلسه سوم: پیش

های قبلی خود و بدون ن اه کردن به متن، شود، با استفاده از دانسته

حدس بزنند متن به سؤاالت مطرح شده چ ونه پاسخ خواهد داد. 

 شود،دانشجویان خواسته میجلسه چهارم: خواندن: در این مرحله از 

ی هایمتن را دقیو و شمرده بخوانند و در همان حال سعی کنند سؤال

را که در مرحلة دوم مطرح کردند، جواب دهند. جلسه پنجم: تفکر: 

شود، سعی کنند با در این مرحله به دانشجویان آموزي داده می

ها معنی به آن خوانند، آنها را بفهمند ومطالبی که می اندیشیدن دربارة

 بدهند. جلسه ششم: از حفظ گفتن: به دانشجویان آموزي داده می

شود، سعی کنند مطالب مهم متن را به یاد آورند و برای خود بازگو 

د. اند پاسخ دهنهایی که طرح کردهکنند و در ضمن این کار به سؤال

ایی هجلسه هفتم: مرور کردن: از دانشجویان خواسته شد، به قسمت

زیر آنها خط کشیده شده، به جمالتی که در حاشیه متن نوشته که 

هایی که از متن استخراج شده توجه هایی و خالصهشده، به یادداشت

 کنند.

تفکر  ةپرسشنام» :3(CCTST) پرسشنامه تفکر انتقادی کالیفرنیا

ساخته شد.  8توسط فاسیون و فاسیون 0111در سال  «انتقادی کالیفرنیا

 انتقادی دارای دو فرم الف و ب است که هر کدامپرسشنامه تفکر 

اری گذهستند. در واقع این دو فرم تفاوتی از نظر نمرهماده  38دارای 

3. The California Critical Thinking Skills Test 
4. Facione 
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 ها ندارند، ولی فرم ب بیشتر از فرم الف کاربرد دارد.و زیرمقیاس

های آن دارای چهار گزینه و برخی نیز دارای پنج گزینه برخی از ماده

زیرمقیاس است که  5دارای  انتقادی کالیفرنیاهستند. پرسشنامه تفکر 

 00استنباط )، ماده( 08ارزشیابی ) ماده(، 1) عبارتند از: تجزیه و تحلیل

فاسیون (. ماده 08استدالل قیاسی )، ماده( 02استدالل استقرایی )، ماده(

 - اعتبار این آزمون را با استفاده از روي کودر( 0114) و فاسیون

اند. در پژوهش عس ری گزاري کرده 11/1تا  24/1ریچاردسون بین 

 24/1ریچاردسون  - ( نیز پایایی آزمون با روي کودر0341و ملکی )

برآورد شد. همچنین روایی  23/1ماهه  8و با روي بازآزمایی با فاصله 

های اصلی سؤاالت صورت گرفته و لفهؤآزمون با تحلیل عاملی م

؛ به نقل 0114 ،فاسیون فاسیون و)توسط متخصصان ت یید شده است 

(. در پژوهش دی ری نیز که در ایران انجام 0341از عس ری و ملکی، 

گرفت پایایی فرم ایرانی پرسشنامه با استفاده از روي دونیمه کردن 

گزاري شد )مهری  43/1و با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ  14/1

ا پنج گزینه است در این پرسشنامه هر ماده دارای چهار ی (.0342نژاد، 

و از آنجا که تنها یك پاسخ صحیو برای هر ماده وجود دارد، 

 38تا  1کلی فرد بین  ةگیرد. نمرمی 0یا  1آزمودنی در هر ماده نمره 

نمره  كی :های صحیو در پرسشنامه به ترتیب زیر هستنداست. گزینه

 -04 -1 -8 -2 -0: زیر سؤاالتدر  برای جواب الف یا گزینه اول

: زیر سؤاالتدر  یك نمره برای جواب ب یا گزینه دوم، 31 -28 -01

 یك نمره برای جواب پ یا گزینه سوم، 22 -23 -22 -02 -4 -2 -3

 جوابتیك نمره برای ، 38 -33 -32 -25 -08 -1: زیر سؤاالتدر 

 -21 -24 -21 -20 -01 -05 -5: زیر سؤاالتدر  یا گزینه چهارم

 -01: زیر سؤاالتدر  یا گزینه پنجمیك نمره برای جواب ث ، 30

ا هپس از به دست آورن نمرات صحیو زیرمقیاس، 21 -03 -02 -00

 -22 -25 -8 -3 -2 -0: یابیارزش :آیندبه ترتیب زیر به دست می

 -01 -02 -05 -08: استنباط، 33-38 -32 -30 -31 -21 -24 -21

 -00 -01 -1 -4 -1 -2 -5: تحلیل، 28 -23 -22 -20 -21 -01 -04

 -21 -24 -22 -25 -28 -20 -21 -03 -3: استدالل قیاسی، 03 -02

 -1 -4 -2 -5 -8 -2 -0: استدالل استقرایی، 38 -33 -32 -30 -31

08- 05- 02- 01- 04- 01- 22- 23- 21. 

 هايافته

و  میان ین)در ارتباط با فرضیة پژوهش، شاخص توصیفی 

 آزمون و پسگروه آزمایش و کنترل در پیش انحراف استاندارد( دو

 گزاري شده است. 0آزمون در جدول 

دهد بین میان ین در پیش نشان می 0همانطور که نتایج جدول 

هایی وجود دارد. به منظور آزمون این آزمون تفاوتآزمون و پس

به وجود یك منبع بی انه پراي با مقیاس حداقل تفاوت، با توجه به 

ای که امکان کنترل تجربی مستقیم آنها وجود ندارد )پیش فاصله

استفاده شده است، که خالصة نتایج  تحلیل کوواریانسآزمون(، از 

خالصه شده است. 2مربوط به آن در جدول 

 

آزمون متغیرهاآزمون و پسپیشمیان ین و انحراف استاندارد گروه آزمایش و کنترل در  .0جدول  

 متغیرها
 گروه کنترل گروه آزمایش

آزمونپیش آزمونپس  آزمونپیش  آزمونپس   

 M SD M SD M SD M SD شاخص متغیر

58/8 تجزیه و تحلیل  35/0  33/4  02/0  24/8  33//0  05/5  32/0  

38/4 ارزشیابی  58/2  02/03  44/0  41/1  05/2  22/4  20/2  
18/1 استنباط  32/2  58/01  25/0  28/1  21/0  01/1  51/0  

28/4 استدالل استقرائی  28/2  40/08  22/2  85/4  58/2  20/1  02/3  
25/2 استدالل قیاسی  11/0  40/02  25/0  42/2  01/0  52/1  35/0  

21/04 نمرة کل تفکر انتقادی  28/3  54/24  24/2  12/01  58/3  04/04  12/3  
 

 

 تفکر انتقادیخالصة نتایج تحلیل کوواریانس برای متغیر . 2جدول

 SS Df MS F Sig منبع پراي

 853/1 31/1 12/1 0 12/1 آزمونپیش
 111/1 83/225 12/515 0 12/515 گروه
 - - 25/3 21 25/14 خطا

 

 

آزمایش و کنترل در  که بین گروهدهد نشان می 2نتایج جدول 

(، P ،31/1 =21/0F>15/1) آزمون تفاوت معناداری وجود نداردپیش

و  «نمرة کل تفکر انتقادی»اما بین این دو گروه در پس آزمون متغیر 

ی تفاوت معنادر« های تفکر انتقادیزیرمقیاس»همچنین تك تك 

اثربخشی آموزي  و نشان از (P،83/225 =21/0F<10/1)وجود دارد 
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زمایش افراد گروه آ« تفکر انتقادی»بردهای فراشناختی در افزایش راه

نیز به صورت عینی  0ها در شکل دارد. این تفاوت معنادار میان ین

 نشان داده شده است.
آزمون و پس مقایسه میان ین گروه آزمایش و کنترل در پیش .0شکل

«تفکر انتقادی»آزمون   

 گيریبحث و نتيجه

آموزي راهبردهای »بررسی اثربخشی  هدف از پژوهش حاضر،

ای دانشجویان آموزي از راه دور بود. بر« تفکر انتقادی»فراشناختی بر 

بررسی فرضیة اصلی پژوهش )تفکر انتقادی کل( از تحلیل کواریانس 

دهد بین گروه آزمایش نشان می 2طور که جدول استفاده شد. همان

 ،P>15/1ندارد )آزمون تفاوت معناداری وجود و کنترل در پیش

31/1 =21/0Fتفکر »آزمون متغیر (، اما بین این دو گروه در پس

( P ، 83/225 =21/0F<10/1تفاوت معناداری وجود دارد )« انتقادی

ر د« آموزي راهبردهای فراشناختی»که نشان از اثربخشی برنامة 

افراد گروه آزمایش دارد. این یافته همسو با « تفکر انتقادی»افزایش 

(، مك کالن و 2101سافر و همکاران )های پژوهش رانی مانند یافته

 ( اشاره می2118دوچرتی و همکاران )باشد. ( می2101همکاران )

کنند که دانشجویان برای درک بهتر مطالب و ارتقاء یادگیری، باید 

ه ها یاد داد کردی را آموزي ببینند. باید به آنهای خواندن راهبمهارت

ز فعالیت خواندن، هدف خود از خواندن را مشخص همواره قبل ا

کنند و در طول خواندن بر عملکرد خود نظارت داشته باشند و بعد از 

خواندن عملکرد خود را مورد ارزیابی قرار دهند. دانشجویان باید یاد 

ب یرند که همواره در هن ام خواندن متن دربارة موضوع سؤاالتی از 

اصلی و مهم متن را از نکات غیرمهم  ها و نکاتخود بپرسند، ایده

تشخیص دهند و پاسخ سؤاالت و پایان متن را حدس بزنند. در 

به « راهبردهای فراشناختی»پژوهش حاضر یادگیری از طریو 

دهی به دانشجویان، دانشجویان آموزي داده شد. پس از ال و

ها خواست با استفاده از متونی که در اختیار دارند پژوهش ر از آن

احل این روي را به ترتیب اجرا و در کارت خودنظارتی یادداشت مر

شد دانشجویان بر کار خود ها موجب میکنند. استفاده از این کارت

آموزي راهبردهای »نظارت داشته و عملکرد خود را ارزیابی کنند. 

ت سازد و به شرکدانشجویان را از حالت منفعل خارج می «فراشناختی

رای ای بدارد و به عنوان نقشههای یادگیری وا میفعاالنه در فعالیت

 کند و به این ترتیبرسیدن به هدف بهتر فهمیدن مطالب عمل می

دهد دانشجویان آموزي از همان طور که نتایج این پژوهش نشان می

آورد که به صورت راه دور را یادگیرندگان مستقلی بار می

 کنند و میظیم میهای یادگیری خودشان را تنخودگردان فعالیت

دانند که چه وقت تر از آن، میفهمند و مهمدانند که چه وقت می

در این  «تفکر انتقادی»فهمند. از این طریو نشان رهای مختلف نمی

 گیرند. به صورتدانشجویان همواره مورد استفاده و تدقیو قرار می

شود که این دسته از دانشجویان کلی آموزي راهبردهای موجب می

« قادینشان رهای پنج انة تفکر انت»با نشان دادن میزان افزایش یافته 

 از یك برنامة مدون پیروی نمایند.

شود تا دانشجویان از موجب می« راهبردهای فراشناختی»آموزي 

« یه و تحلیلزتج»، به صورت کلی با فن «هاتحلیل متن»طریو آشنائی با 

زندگی روزمره و زندگی یند اندیشیدن در به عنوان بخشی از فرآ

« سیرتف»ها، با اصول دانش اهی آشنا شوند، در برداشت نمودن از متن

قرار « ارزشیابی»نمودن آشنا گردند، صحت و دقت متون را مورد 

)که ترکیبی از استدالل « علمی اندیشیدن»دهند، و همچنین اصول 

موزي آباشد( را کسب نمایند. در واقع استقرائی و استدالل قیاسی می

ای هزمینه را برای متبلور شدن زیرساخت« راهبردهای فراشناختی»

آورد. شاید بتوان چنین فراهم می« تفکر انتقادی»موجود در زمینة 

گفت که دانشجویان آموزي از راه دور به دلیل کمبود ارتباط مستقیم 

و هم « به تفکر انتقادی نیاز دارند»با منابع دانش، به میزان بیشتری هم 

(، چند 2111گرکین و همکاران )«. شوندبا تفکر انتقادی درگیر می»

آورده است.  «راهبردهای فراشناختی»دلیل برای اثربخشی روي 

ی بندنخست اینکه رعایت مراحل این روي دانشجویان را از سازمان

ایت سازد. دوم اینکه رعخوانند، بیشتر آشنا میمطالب فصلی که می

دارد تا به جای یادگیرنده را وا می «اختیراهبردهای فراشن»روي 

ها را به صورت بخش به بخش یاد ب یرد. ادگیری همه اطالعات، آنی

شود و جواب خوانده میهایی دربارة مطالبی که سؤال همچنین طرح

تر و دارد مطالب درس را عمیوها دانشجویان را وا میدادن به آن

 (، در پژوهش خود،2112ووتوه و همکاران ) تر درک کنند.گسترده

 استفاده« راهبردهای فراشناختی»نشان داد که افرادی که از روي 

 ،کنندیمنسبت به افرادی که از روي سنتی یادگیری استفاده  کنندیم
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ا کنند. این یافته مغایر بدر درک مطلب نمرات باالتری دریافت نمی

چنین ترموند دهد. همیمت که پژوهش حاضر نشان آن چیزی اس

در مرور مقاالت خود به شکست مطالعة گرانت و اسلیتر (، 2113)

گیری کرده بودند: اند که از مطالعة خود نتیجه(، اشاره نموده2111)

در یادآوری اطالعات توسط « راهبردهای فراشناختی»روي »

قص ن و علت شکست این مطالعه را،« بهتری ندارد یرت ثدانشجویان 

ستفاده از راهبرد دانستند. در حد در ال ودهی دقیو معلم و نظارت بر ا

ی گیری نمود که همانطور که بسیارتوان چنین نتیجهخطوط کلی، می

اند، یادگیری ( اشاره داشته2101از پژوهش ران )برای مثال گوسکی، 

)به صورت اعم( و یادگیری اندیشیدن انتقادی )به صورت اخص( 

 وسط سازمانهای آموزشی اتخاذ شده تهمواره تحت ت ثیر نوع روي

 هایدر از جمله محدودیتکار امر آموزي است. اندرها و افراد دست

 ابلق تنها آمده بدست هاییافته و نتایج که است این پژوهش این

 هب را آن تواننمی و باشدمی حاضر پژوهش آماری جامعه در کاربرد

در این پژوهش امکان کنترل  داد. همچنین تعمیم دی ر آماری جامعه

های فرهن ی و شخصیتی گروه مورد مطالعه متغیرهایی مثل ویژگی

ي آموز»دهد که نتایج این پژوهش به خوبی نشان میوجود نداشت. 

تواند در مقام یك سبك نوین و جامع آموزشی می« فراشناختی

، یادگیری ثمربخش )تجزیه و تحلیل، ارزشیابی یهااستلزامبسیاری از 

تفسیر، استدالل استقرائی، استدالل قیاسی( را برآورده سازد و موجب 

 در دانشجویان گردد.« تفکر انتقادی»افزایش 

 منابع
 انتقادی تفکر یهامهارت(. 0343خلیلی، حسین ) بابامحمدی، حسن و

 ایرانی مجلهسمنان.  پزشکی علوم دانش اه پرستاری دانشجویان

 .23-30 (،02) 8پزشکی،  علوم در آموزي

آموزي راهبردهای فراشناختی بر  ریت ث(. 0314پاکدامن ساوجی، آذر )
امة ن. پایانآموزان با مشکل در خواندندرک مطلب دانش

اه تربیتی، دانش شناسی و علومکارشناسی ارشد، دانشکدة روان

 تهران.

و  SQP4Rآموزي دو راهبرد فراشناختی  ریت ث(. 0348) ایرؤراقبیان، 
آموزان پسر پایه دوم خودنظارتی بر درک مطلب خواندن دانش

وم شناسی وعلامة کارشناسی ارشد، دانشکدة روانن. پایانراهنمایی

 تربیتی، دانش اه تهران.

روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و (. 0342سیف، علی اکبر )
 دوران.. تهران: نشر آموزي

 و رواسازی، اعتباریابی، (.0341) ساسان ملکی، محمد و عس ری،

 برای کالیفرنیا انتقادی تفکر یهامهارت آزمون هنجاریابی

 .081-021 (،0) 0گیری تربیتی، مجله اندازهدانشجویان. 

 هایمهارت آزمون هنجاریابی و (. انطباق0342ابوالقاسم ) نژاد، سید مهری

-12 (،1)3شناختی،  علوم یهاتازه مجلهکالیفرنیا.  انتقادی تفکر

23. 

 ریت ث(. 0311محسن )شکن، مریم و گل پرور،  گردان نادی، محمدعلی؛

آموزي تفکر انتقادی، حل مسئله و فراشناخت بر یادگیری 

دانش و ) یدرسریزی پژوهش در برنامهخودراهبر در دانشجویان. 
-20(، 21-24)4 درسی(،ریزی برنامه –پژوهش در علوم تربیتی 

53. 

. تهران: شناخت روي علمی در علوم رفتاری. (0342) یدرعلیح ،هومن

 ها )سمت(.سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانش اه
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