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ی شناختمعرفتیادگیری خودگردان و باورهای  بر اساسی گرایش به تفکر انتقادی نیبشیپ

 دردانشجویان دندان پزشکی 

 4، آذر باالخانی طول گیالنی  3، عارفه کیانی 2، کریم جعفری 1* اسماعیل صدری دمیرچی
 

 چکیده

ی، خود راهبرموجب توسعه توانایی پژوهش، حل مسئله،  کهو عادات ذهنی است  هانگرشی از امجموعهتفکر انتقادی  :مقدمه

ی گرایش به تفکر انتقادی و یادگیری خودگردان نیبشیپ. پژوهش حاضر باهدف شودیمدر دانشجویان  العمرمادامی و یادگیری ریگمیتصم

 ی در دانشجویان دندانپزشکی انجام گرفت.شناختمعرفتی باورهابر اساس 

دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم  یجامعه آماری پژوهش را کلیهروش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود.  :بررسی روش

 ایتصادفی طبقهی ریگنمونهروش  ازبا استفاده  هاآنکه از میان  دادندیمتشکیل  1396-1397در سال تحصیلی  نفر( 221)پزشکی 

باورهای  سئوالی 63از پرسشنامه ها دادهی آورجمع منظوربهنمونه انتخاب شدند.  عنوانبهدختر(  88پسر و  62دانشجو ) 150تعداد 

گرایش  سئوالی 75مقیاس ( و 1990راهبردهای یادگیری پینتریچ و دی گروت ) سئوالی 22(، پرسشنامه 1998شومر )ی شناختمعرفت

  تحلیل رگرسیون استفاده شد.ها از ضریب همبستگی پیرسون و داده لیوتحلهیتجز( استفاده شد. برای 1386به تفکر انتقادی بدری )

ا تفکر ی آن بهامؤلفهی و بین یادگیری خودگردان و تفکر انتقادو گرایش به  یشناختمعرفتهای نشان داد بین باور هاافتهی :نتایج

درصد و  41ی شناختمعرفتباورهای  یهامؤلفهانتقادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که 

 را دارد. ینیبشیپدرصد قدرت  45یادگیری خودگردان 

ر و مرتبط با گرایش به تفک رگذاریتأث ی از عواملشناختمعرفتتوان گفت یادگیری خودگردان و باورهای می جهیدرنت :گیری نتیجه

 انتقادی دانشجویان هستند.

 ی، گرایش به تفکر انتقادیشناختمعرفتیادگیری خودگردان، باورهای  کلید واژه ها:
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102 یادگیری بر اساسی گرایش به تفکر انتقادی نیبشیپ...             

 1397دو ، تابستان  ، شمارهسیزدهم دوره     اه علوم پزشکی شهید صدوقی یزدفصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگ

 مقدمه

 ستا رکشو جانبههمه توسعه در مؤثر یهادنهااز  عالی زشموآ

 تاـموجب ،شـندا قـتعمی و دـتولی یسازنهیزم با تواندیم که

 مختلف یهاعرصه در ننشجویادا لفعا رحضو و یگیردیا اومتد

 اهداف از یکی(. 1) آورد فراهم را یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاجتماع

 زا استفاده با که است یآموختگاندانش تیترب ،یعال آموزش

 اصطالح(. 2) بپردازند یعلم تیفعال به تفکر، مختلف یهاوهیش

 تا 1910 از ییوید جان یباکارها ستمیب قرن در یانتقاد تفکر

 صورتبه نقادانه تفکر به شیگرا (.3) شد مطرح 1939

 که ؛(4) است شدهفیتعر یذهن عادات و هانگرش از یامجموعه

 ،یراهبر خود مسئله، حل پژوهش، ییتوانا توسعه موجب

-5) شودیم انیدانشجو در العمرمادام یریادگی و یریگمیتصم

 نیچهارم عنوانبه یدرس یهابرنامه در یانتقاد تفکر امروزه(. 6

 حساب و نوشتن خواندن، از پس) یاساس و هیپا آموزش عنصر

 یهانظام تمام نیهمچن و است شدهگرفته نظر در( کردن

(. 7 ) انددانسته الزم را نهیزم نیا در دروس گذراندن یدانشگاه

 کی بارز نشانه ،یعال آموزش اساس عنوانبه یانتقاد تفکر چراکه

 تـسا یدـح به دینتقاا تفکر همیتا(. 8) است کردهلیتحص فرد

 ازجمله را دینتقاا تفکر نیز پزشکی زشموآ جهانی نسیورافد هـک

 ؛(9) تـسا دهبرشمر یپزشک علوم زشموآ جهانی یهاارستاندا

 رنق شتابنده تحوالت با متناسب دیبا یپزشک آموزش چراکه

 شیگرا ییتوانا از برخوردار انیدانشجو(. 10) باشد کمی و ستیب

 یمیخودتنظ ازجمله، یمختلف یهایژگیو یدارا یانتقاد تفکر به

 یاهدهیا رشیپذ بودن، یلیتحل ت،یخالق ،یریپذانعطاف(. 11)

 نیبنابرا ؛(12) هستند معرفت و یریپذسکیر ،یپرانرژ د،یجد

 فکرت یهامهارت ایجاد جنبه دو شامل باید یانتقاد متفکر تیترب

                                                           
 حیتصح مانند باشند، یلیتحص توانندیم اهداف نیا. هدف به دنیرس منظوربه رفتارها و احساسات افکار، یخودوارس و ییخودزا از است عبارت خودگردان یریادگی» 2 

  مرتبط سؤاالت دنیپرس و ضرب عمل انجام یچگونگ یریادگی ها،نوشته کردن ترافتهیسازمان خواندن، هنگام فهم و درک زانیم بهبود و

 فرد به منحصر که ابدی یم دست دانش به که است اطالعات پردازش نحوه و تیفعال نوع با مطابق و است فعال یریادگی انیجر در رندهیادگی: ی ریدگیا یخوگردان

 کنند ینم دایپ دست دانش آن خالص نوع به گرانید و است

 که دارد هاشار یندیفرا به یخودگردان خاص بطور خاص یها جنبه در خود یابیخودارز مختلف یها جنبه میتنظ و کنترل نظارت، است فعال یریادگی در کننده شرکت

 انیدانشجو به یخودگردان معتقداست( 24) والتر.کندیم تیهدا موردنظر اهداف به یابیدست در را خود یرفتارها و احساسات افکار، مند،نظام طوربه ر،یفراگ آن در

 کنند یابیارز را شانیدانشگاه شرفتیپ. بخشند بهبود را شانمطالعه یهامهارت آورند، وجود به خود در را یبهتر یریادگی عادت تا کندیم کمک

 این صورت نیا ریغ در باشد یانتقاد تفکر به گرایش و یانتقاد

 کندیم دایپ نمود استاندارد سطح ریز یا و نداده رخ تفکر نوع

 رب یانتقاد تفکر به گرایش که کندیم انیب( 14) کتسیر(. 13)

 هب گرایش یهامؤلفه و ردیگمی شکل درونی زهیانگ یک اساس

. داندمی ذهنی تعهد و دگییبال ت،یخالق: شامل را یانتقاد تفکر

-به و توسعه جهت در کافی تمایل و گرایش که است آشکار

 بدون یانتقاد تفکر و بوده یضرور یامر هامهارت این یریکارگ

 جینتا(. 15) رفتیپذ نخواهد صورت آن به گرایش به تمایل

 است آن یدهندهنشان یزچیبم و کاراگول ک،ییسا یهاپژوهش

 تباطار یلیتحص تیموفق و یانتقاد تفکر به شیگرا نیب که

 کیاکبر یمطالعه جینتا راستا نیا در (.16) دارد وجود یمعنادار

 یانتقاد تفکر از که یانیدانشجو که داد نشان( 17) یسفروگل و

 .دارند یشتریب تیموفق زانیم برخوردارند، یباالتر

 و مداوم راتییتغ رشد به رو روند به توجه با گرید یسو از

 یبرا انیدانشجو یآمادگ ضرورت و یپزشک علم در عیسر

 طوربه2 خودگردان یریادگی یهینظر العمر،مادام یریادگی

 کار به الزام کی عنوانبه یپزشک آموزش بافت در روزافزون

 ،یریادگی در مهم میمفاه از نیبنابرا ؛(18) است شدهگرفته

 به یخودگردان(. 19) باشدیم خودگردان یریادگی مفهوم

 افکار، مند،نظام طوربه ر،یفراگ آن در که دارد اشاره یندیفرا

 موردنظر اهداف به یابیدست در را خود یرفتارها و احساسات

 خودگردان یریادگی( 21) وگایمات ازنظر(. 20) کندیم تیهدا

 نهما به هامهارت. هاستخواسته و هامهارت از یبیترک

 کندیم رهشاا منابع مدیریت و شناختیافر ،شناختی یهادهبررا

 مانند انیدانشجو نگیزشیا یریگجهت به هاخواسته و
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 103                   اسماعیل صدری و همکاران

 1397دو ، تابستان  ، شمارهسیزدهم دوره     ه علوم پزشکی شهید صدوقی یزدمرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگافصلنامه 

 پژوهش و هینظر. دارد رهشاا راتنتظاا و ارزش و فهد یریگجهت

 پاسخ در 1980 یدهه اواسط از خودگردان یریادگی ینهیدرزم

 یندهایفرآ بر رندگانیادگی چطور که شد مطرح سؤال نیا به

 یریادگی یراهبردها(. 22) ابندییم تسلط خود یریادگی

 و ارتکر یهادهبررا) شناختی یهادهبررا از اندعبارت خودگردان

 یفراشناخت یراهبردها ؛(یدهسازمان و شگستر و بسط ور،مر

 و رتنظا و لکنتر یهادهبررا ،یزیربرنامه یهادهبررا)

 والتر(. 23) منابع مدیریت یهادهبررا و( یده نظم یهادهبررا

 تا کندیم کمک انیدانشجو به یخودگردان معتقداست( 24)

 یهامهارت آورند، وجود به خود در را یبهتر یریادگی عادت

 یابیارز را شانیدانشگاه شرفتیپ. بخشند بهبود را شانمطالعه

 .کنند

 و راننده شیپ داردکه وجود یمتعدد عوامل ن،یا بر عالوه

 در که باشندیم یانتقاد تفکر به انیدانشجو لیتما محرک یروین

 تواندیم یشناختمعرفت موضع به توجه رسدیم نظر به انیم نیا

(. 25) سازد فراهم راستا نیا در یبهتر درک و فهم

 و دانش تیماه با که است فلسفه از یشاخه یشناختمعرفت

 و پنگ و( 27) کانو و گزیرادر(. 26) دارد سروکار باورها هیتوج

 کی یشناختمعرفت یباورها که معتقدند( 28) تزجرالدیف

 اختفراشن یاساس سمیمکان از یبخش که است یچندبعد ساختار

 دانش، ساختار دانش، نیقی دانش، منابع یدربردارنده و بوده

 ازنظر(. 29) باشدیم دانش کنترل و دانش اکتساب سرعت

 یشناختمعرفت مستقل باور چهار ،(30) نسیکیا -شومر

 اورب( ب دانش، بودن یاکتساب ای یذات به باور( الف: از اندعبارت

 ساده ای دهیچیپ( ج ،یریادگی ندیفرا بودن عیسر ای یجیتدر به

 یکلطوربه. دانش دانستن ینسب ای مطلق( د دانش، کردن یتلق

 یشناسمعرفت و یشناختمعرفت یهاوربا که شتدا نبیا باید

 چگونه: دارد تمرکز آن چگونگی و ننساا نشدا ماهیت بر شخصی

 رهبادر ادفرا که هاییوربا و هاهینظر افتد،یم قتفاا ادفرا نستندا

 یشناختمعرفت یهاهینظر و هادبنیا چگونه و نددار نستندا

 روی و شوندیم لستدالا و تفکر ،شناختی ییندهاافر از قسمتی

 یباورها که معتقدند( 31) همکاران و تلخه. گذارندیم تأثیر هاآن

 از تواندیم و است تحولقابل و ابندهی رشد افراد یشناختمعرفت

 .شود متحول یررسمیغ و یرسم یهاآموزش قیطر

 :است گرفتهانجام یقاتیتحق پژوهش یرهایمتغ با رابطه در

 نیب رابطه عنوان تحت یپژوهش در( 32) کار تجربه و یلسان

 انیدانشجو نیب در یانتقاد تفکر به شیگرا و هدف یریگجهت

 هدف هب نسبت یدرون یریگجهت نیب که دندیرس جهینت نیا به

. دارد وجود معنادار و مثبت یرابطه یانتقاد تفکر به شیگرا و

 که سیدندر نتیجه ینا به یپژوهش یط( 33) همکاران و پاکدامن

 توانندیم ی،گیردیا یراهبردها و یشناختمعرفت یهاوربا

 در( 34) یغفران. کنند ینیبشیپ یخوببه را تحصیلی دعملکر

 یشزیانگ یباورها و یانتقاد تفکر یرابطه عنوان تحت یپژوهش

 جهینت نیا به یرستانیدب آموزاندانش در خودگردان یریادگی با

 یریادگی و یانتقاد تفکر نیب یمعنادار یهمبستگ که دیرس

 ،یانتقاد تفکر شیافزا با که معنا نیا به دارد؛ وجود خودگردان

 و چان مان برعکس و ابدی یشمیافزا زین خودگردان یریادگی

 یشناختمعرفت یباورها نیب یرابطه یبررس در( 35) همکاران

 یاراد انیدانشجو دادند نشان ،ینیچ انیدانشجو یانتقاد تفکر و

 یهاحثب به یشتریب لیتما تجربه، قابل و منسجم ،ینسب دانش

 و دانش به یترفیضع لیتما و مطالب قیعم یابیارز و متقابل

یم انیب( 36) پور یمعنو. دارند مجزا و یقطع ه،یسوکی تفکر

 توانیم انیدانشجو یشناختمعرفت یباورها در رییتغ با که دارد

 اراتاظه به توجه با. داد رییتغ را هاآن تفکر و یریادگی یهاوهیش

 انیدانشجو در آن به شیگرا و یانتقاد تفکر سطح از یآگاه فوق،

دید روشنی به مدیران،  تواندیمیی هاپژوهشمدد چنین  به

ی در گذارهدف ینهیدرزم هادانشگاهمسئوالن و برنامه ریزان 

ی مختلف هارشته ی درسیزیربرنامهی آموزشی و زیربرنامه

اینکه، تفکر نقادانه نقش بسیار مهمی در  تیدرنها بدهد.

ی آموزشی، نظیر آنچه ما باید آموزش دهیم و هایریگمیتصم

 هشوپژ ینا فهد ا(. لذ37) کندیمبازی چگونه آموزش دهیم، 

ر بی گرایش به تفکر انتقادی و یادگیری خودگردان نیبشیپ

یمی پزشکدندانی در دانشجویان شناختمعرفتباورهای  اساس

 .باشد
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104 یادگیری بر اساسی گرایش به تفکر انتقادی نیبشیپ...             

 1397دو ، تابستان  ، شمارهسیزدهم دوره     اه علوم پزشکی شهید صدوقی یزدفصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگ

 مواد و روشها:

 یفیتوص روش ازنظر و یکاربرد هدف ازلحاظ حاضر پژوهش

 رتفک به شیگرا ریمتغ پژوهش نیا در. باشدیم یهمبستگ نوع از

 و خودگردان یریادگی و نبی¬شیپ ریمتغ عنوانبه یانتقاد

. باشد¬یم مالک یرهایمتغ شناختی¬معرفت یباورها

 انیدانشجو ی¬هیکل شامل حاضر پژوهش آماری ی¬جامعه

 یلیتحص سال در لیاردب یپزشک علوم دانشگاه یدندانپزشک

 طرف از شدهاعالم آمار اساس بر. باشند¬یم 1396 -1397

 نیا یدندانپزشک انیدانشجو لیاردب یپزشک علوم دانشگاه

 روش از نمونه انتخاب یبرا. باشند¬یم نفر 221 دانشگاه

 نفر 221 نیب از که شد استفاده یا طبقه یتصادف یرگی¬نمونه

 نفر 88 و پسر نفر 62 شامل نفر 150 ای¬طبقه  یتصادف طوربه

 صورت اجرا در زشیر مورد 50 تعداد و شدند انتخاب دختر

 انیدانشجو یبرا موضوع حیتوض و مجوز کسب از پس. گرفت

 نیب در ها¬پرسشنامه عیتوز به اقدام شتر،یب یهمکار جهت

 .میکرد هدف گروه انیدانشجو

 پرسشنامه نیا: یریادگی یخودگردان اسیمق یپرسشنامه 

 اسیدومق شامل و شدههیته( 23) گروت ید و چینتریپ توسط

 در. است خودگردان یریادگی یراهبردها و یزشیانگ یباورها

 استفاده خودگردان یریادگی یراهبردها اسیمق از حاضر پژوهش

 یشناخت یراهبردها از استفاده آزمون خرده دو یدارا که شد

 یفراشناخت و( یسازمانده و حیتشر ن،یتمر یراهبردها)

 نیا. است( یفرد های¬تالش تیریمد و فراشناخت یراهبردها)

 از یادرجه 5 کرتیل صورتبه که است سؤال 22 یدارا اسیمق

 نیا ییایپا. است شدهمیتنظ( 5) کامألموافق تا( 1) کامألمخالف

 یابر کرونباخ یآلفا جینتا کرد، یبررس( 38) زاده عرب را آزمون

. بود 69/0 و 66/0 بیترت به یفراشناخت و یشناخت یراهبردها

 یعامل لیتحل از یابی اعتبار یبررس منظوربه حاضر پژوهش در

 و ییروا جینتا. شد استفاده ییایپا بیضرا نیهمچن و یدییتأ

 سؤاالت کل با ،یشناخت اسیمق خرده 3 سؤال داد نشان ییایپا

 تیادرنه. شد حذف نیبنابرا دارد، یکمتر یهمبستگ پرسشنامه

 یآلفا بیضرا سپس و افتی لیتقل سؤال 21 به پرسشنامه

 همحاسب یفراشناخت و یشناخت یها-اسیمق خرده یبرا کرونباخ

 .بود 70/0 و 87/0 بیترت به که شد

 توسط پرسشنامه نیا: یشناختمعرفت یباورها پرسشنامه

. باشد¬یم اسیمق خرده دوازده شامل که شد ساخته( 39) شومر

 یباورها گرید یمین و ساده و خام یباورها ها¬آن از یمین

 یچگونگ و دانش تیماه ی¬درباره را ها¬یآزمودن شرفتهیپ

 هیگو 63 بر مشتمل پرسشنامه نیا. سنجد¬یم را، آن افتیدر

 یادرجهپنج کرتیل فیط کی در کرتیل ی¬وهیش به که است

. شودیم یگذارنمره( موافقم کامالً= 5 تا کامألمخالفم= 1 از)

 به الزم. شودیم یگذارنمره معکوس صورتبه شرفتهیپ یباورها

 شتریب یناپختگ انگریب اسیمق نیا باالتر نمره که است یادآوری

 مورد را فوق پرسشنامه شومر. است یشناختمعرفت یباورها در

 یریدگای ثابت، ییتوانا: یکل عامل چهار به و قرارداد یعامل لیتحل

 درمجموع مذکور عوامل. دیرس یقطع دانش و ساده دانش ع،یسر

 نییتب را یشناختمعرفت پرسشنامه نمره انسیوار از درصد 1/53

 هاستفاد با پرسشنامه نیا ییروا نییتع جهت( 40) فیس. کردند

 را مذکور عامل چهار وجود ،یاصل یهامؤلفه یعامل لیتحل از

 یریادگی ،81/2 یذات ییتوانا یبرا ژهیو ارزش ریمقاد. کرد دییتأ

. بودند 26/1 با برابر یقطع دانش و 70/1 ساده دانش ،02/1 عیسر

 رونباخک یآلفا روش از استفاده با ییایپا نییتع یبرا یو نیهمچن

 ،یذات ییتوانا یبرا بیترت به را 64/0 ،62/0 ،71/0 ،77/0 بیضرا

 .آورد دست به یقطع دانش و ساده دانش ع،یسر یریادگی

 شامل اسیمق نیا(: CTDS) یانتقاد تفکر به شیگرا اسیمق

 یودحد تا موافق، کامأل از کرتیل اسیمق با که است یا هیگو 75

 مخالف کامأل و مخالف یحدود تا مخالف، موافق، موافق،

 فکرت به شیگرا هفتگانه یهامؤلفه با که شود¬یم یبندطبقه

 ه،یگو 12 با باز فکر ه،یگو 12 با ییجوقتیحق یعنی یانتقاد

 ه،یگو 11 با بودن کیستماتیس ه،یگو 11 با بودن یلیتحل

 یپختگ و کمال و هیگو 9 با خود به اعتماد ه،یگو 10 با یکنجکاو

( 41) یبدر را پرسشنامه نیا. کند¬یم یریگاندازه را هیگو 10 با

 از نفر دو به فوق ترجمه سپس داد کاهش هیگو 26 به و ترجمه

 زبانیسیانگل یکشورها یهادانشگاه لیالتحصفارغ که یدیاسات

 تنم با ترجمه و برگردانند یسیانگل به را آن تا شد داده بودند
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 1397دو ، تابستان  ، شمارهسیزدهم دوره     ه علوم پزشکی شهید صدوقی یزدمرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگافصلنامه 

 یراب پژوهش نیا در گرفته کار به ابزار. گرفت قرار دییتأ مورد

 ای¬هیگو 26 یفارس نسخه یانتقاد تفکر به شیگرا سنجش

. دباش¬یم عامل هشت با ایفرنیکال یانتقاد تفکر به شیگرا

 عمل 7 و 5 ،3 سؤاالت ،ییجوقتیحق 23 و 22 ،20 ،9 سؤاالت

 یلیتحل 18 و 15 ،2 سؤاالت خود، کنترل 11 و 4 سؤاالت منظم،

 مسئله، تیموفق به شیگرا 16 و 12 ،10 ،1 سؤاالت بودن،

 14 و 17 ،13 سؤاالت ،یذهن یکنجکاو 25 و 21 ،8 ،6 سؤاالت

 قضاوت در یپختگ 26 و 19 ،14 سؤاالت و خود قضاوت به اعتماد

 ،18 ،17 ،15 ،14 ،13 ،8 ،6 ،4 ،2 سؤاالت ،(42) سنجد¬یم را

. وندش¬یم یکدگذار یمنف وهیش به هیبق و مثبت 25 و 21 ،19

 یبررس( 41) یبدر توسط شدهترجمه ابزار نیا ییروا و ییایپا

 یتیبتر علوم دیاسات دییتأ مورد زین یصور ییروا ازلحاظ که شد،

 لک یدرون ییایپا زانیم نیهمچن. گرفت قرار زیتبر دانشگاه

 .آمد دست به 73/0 با برابر کرونباخ یآلفا روش با پرسشنامه

 

 نتایج
نفر از دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه  150در این پژوهش 

نفر دختر شرکت  88نفر پسر و  62شامل  اردبیلعلوم پزشکی 

در پژوهش  کنندهشرکتداشتند. میانگین سنی دانشجویان 

 .بود 31/22

 . میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش1جدول 
 نمونهتعداد  انحراف استاندارد میانگین متغیر

 150 78/17 22/187 باور

 150 47/7 01/66 ساده بودن دانش

 150 50/7 27/47 قطعیت دانش

 150 84/7 28/46 توانایی ذاتی در یادگیری

 150 66/3 85/34 یادگیری سریع

 150 66/13 10/99 تفکر انتقادی

 150 26/14 54/88 یادگیری خودگردان

، میانگین باورهای شودیمکه در جدول مشاهده  گونههمان

( و انحراف استاندارد آن برابر با 22/187ی برابر با )شناختمعرفت

( و انحراف 10/99(، میانگین تفکر انتقادی برابر با )78/17)

ر ردان براب( و میانگین یادگیری خودگ66/13استاندارد آن برابر با )

.باشدیم( 26/14( و انحراف استاندارد آن برابر با )54/88با )

 ی آن با تفکر انتقادیهامؤلفهی و شناختمعرفت. ضریب همبستگی بین باورهای 2جدول 

 1 2 3 4 5 6 متغیر

 1 74/0** 68/0** 72/0** 57/0** 45/0** یشناختمعرفتی باورها .1

  1 31/0** 32/0** 22/0** 36/0** بودن دانش ساده .2

   1 25/0** 30/0** 41/0** دانش تیقطع .3

    1 37/0** 24/0** یی ذاتی در یادگیریتوانا .4

     1 30/0** ی سریعریادگی .5

      1 انتقادی تفکر .6

 

 

 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jm
ed

.s
su

.a
c.

ir 
at

 1
0:

45
 IR

D
T

 o
n 

M
on

da
y 

S
ep

te
m

be
r 

17
th

 2
01

8

http://jmed.ssu.ac.ir/article-1-869-fa.html


 
106 یادگیری بر اساسی گرایش به تفکر انتقادی نیبشیپ...             

 1397دو ، تابستان  ، شمارهسیزدهم دوره     اه علوم پزشکی شهید صدوقی یزدفصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگ

شود، بین باورهای مشاهده می 2که در جدول  طورهمان

(، بین ساده p،45/0=r<01/0ی )تفکر انتقادی با شناختمعرفت

(، بین قطعیت p،36/0=r<01/0بودن دانش با تفکر انتقادی )

(، بین توانایی ذاتی در p،41/0=r<01/0ی )تفکر انتقاددانش با 

(، بین یادگیری p،24/0=r<01/0ی )تفکر انتقادیادگیری با 

 ( همبستگی مثبت و p،30/0=r<01/0با تفکر انتقادی ) سریع

معنادار وجود دارد.

 با تفکر انتقادی آن یهامؤلفه. ضریب همبستگی بین یادگیری خودگردان و 3جدول 

 1 2 3  6 متغیر

 1 74/0** 79/0**  36/0** ی خودگردانریادگی .1

  1 28/0**  27/0** ی شناختیراهبردها .2

   1  31/0** . راهبردهای فراشناختی3

     1 . تفکر انتقادی4

شود، بین یادگیری مشاهده می 3که در جدول  طورهمان

(، بین راهبردهای p،36/0=r<01/0خودگردان با تفکر انتقادی )

(، بین راهبردهای p،27/0=r<01/0شناختی با تفکر انتقادی )

( همبستگی مثبت p،33/0=r<01/0فراشناختی با تفکر انتقادی )

 و معنادار وجود دارد.

 ی و ابعاد آنشناختمعرفتباورهای  بر اساسبینی تفکر انتقادی . نتایج تحلیل رگرسیون جهت پیش4جدول 

 F Sig شدهلیتعد R R2 R مدل

1 45/0 41/0 38/0 25/4 003/0 

 بینبرای متغیرهای پیش tضرایب بتا و آزمون معناداری 

 B STE β T Sig بینمتغیرهای پیش متغیر مالک

ر 
فک

ت

ی
اد

تق
ان

 

 01/0 49/2 - 26/15 11/38 مقدار ثابت

 05/0 33/2 19/0 15/0 35/0 بودن دانش ساده

 05/0 07/2 24/0 14/0 29/0 قطعیت دانش

 05/0 08/3 31/0 12/0 37/0 ذاتی در یادگیریتوانایی  

 04/0 04/2 21/0 39/0 81/0 یادگیری سریع 

درصد  41شود، تقریباً مشاهده می 4طور که در جدول همان

ی باورهای هامؤلفه بر اساساز واریانس متغیر تفکر انتقادی 

نیز بیانگر این  Fبینی است. نسبت ی قابل پیششناختمعرفت

 یهامؤلفه بر اساساست که رگرسیون متغیر تفکر انتقادی 

ی ساده بودن مؤلفهباشد. ی معنادار میشناختمعرفتباورهای 

مؤلفه، 24/0ی قطعیت دانش با بتای مؤلفه، 19/0دانش با بتای 

ادگیری سریع ی یمؤلفهو  31/0ی توانایی ذاتی یادگیری با بتای 

ی تفکر انتقادی را دارند. بتاهای نیبشیپقدرت  21/0با بتای 

ی توانایی ذاتی در یادگیری مؤلفهدهند که نشان می آمدهدستبه

 بینی کنندگی بیشتری دارد.قدرت پیش
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 ساس یادگیری و ابعاد آنبینی تفکر انتقادی بر ا. نتایج تحلیل رگرسیون جهت پیش5جدول 

 F Sig شدهلیتعد R R2 R مدل

1 48/0 45/0 42/0 21/7 001/0 

 بینبرای متغیرهای پیش tضرایب بتا و آزمون معناداری 

 B STE β T Sig بینمتغیرهای پیش متغیر مالک

ی
اد

تق
ر ان

فک
ت

 

 001/0 59/5 - 13/17 82/95 مقدار ثابت

 05/0 50/3 29/0 10/0 35/0 راهبردهای شناختی

 05/0 62/3 21/0 08/0 29/0 فراشناختی راهبردهای

درصد از  45شود، تقریباً مشاهده می 5طور که در جدول همان

ی یادگیری هامؤلفه بر اساسواریانس متغیر تفکر انتقادی 

نیز بیانگر این است که  Fبینی است. نسبت خودگردان قابل پیش

 ی یادگیریهامؤلفه بر اساستفکر انتقادی رگرسیون متغیر 

ی راهبردهای شناختی با بتای مؤلفهباشد. معنادار می خودگردان

قدرت  21/0ی راهبردهای فراشناختی با بتای مؤلفه، 29/0

ان نش آمدهدستبهی تفکر انتقادی را دارند. بتاهای نیبشیپ

بینی ی راهبردهای شناختی قدرت پیشلفهمؤدهند که می

 کنندگی بیشتری دارد.

 بحث

 بر یانتقاد تفکر به شیگرا ینیبشیپ باهدف حاضر پژوهش

 در یشناختمعرفت یباورها و خودگردان یریادگی اساس

 جامان لیاردب یپزشک علوم دانشگاه یپزشکدندان انیدانشجو

  .گرفت

 ادد نشان پژوهش اول هیفرض یبررس یبرا پژوهش یهاافتهی

 یانتقاد تفکر با آن یها مؤلفه و یشناختمعرفت یباورها که

 معرفت یباورها یهامؤلفه و دارد وجود یدار یمعن و مثبت رابطه

 تفکر شیگرا راتییتغ از درصد 41 ینیبشیپ قدرت یشناخت

  پژوهش یهاافتهی با جهینت نیا. دارند را انیدانشجو در یانتقاد

( 44) یشمگان و ییبفرو برزگر و( 43) یرملویآ و زاد مانیسل

 یدانتقا تفکر و یشناخت معرفت یباورها نیب رابطه بر یمبن

 کرد انیب توانیم افتهی نیا نییتب در. دارد یهمخوان

 هب که است فلسفه یاصل یقلمروها از یکی یشناختمعرفت

 روانشناسان امروزه. پردازدیم یبشر معرفت هیتوج زین و تیماه

یآگاه دنبال به یندیفرآ نحو به وپرورش،آموزش متخصصان و

 چگونه نکهیا و باشندیم شناخت تحول و تیماه درباره تازه یها

(. 39) گذاردیم اثر استدالل و تفکر بر یشناختمعرفت مفروضات

 انیدانشجو دگاهید که باورند نیا بر( 35) یکل و رنهیا مانچان،

. ستا مرتبط آنان تفکر یروین با معرفت و علم کسب به نسبت

 تجربه قابل و منسجم ،ینسب دانش از که یانیدانشجو لذا،

 قیمع یابیارز و متقابل یهابحث به یشتریب لیتما برخوردارند

 ،یدگاهید نیچن با انیدانشجو گر،ید ییسو از. دارند مطالب

 ندارند؛ مجزا و یقطع دانش و جانبهکی تفکرات به یشیگرا

 یشناختمعرفت از یادهیچیپ دگاهید که ییدانشجو ن،یبنابرا

 که یانیدانشجو و یجیتدر و یموقت دانش است معتقد دارد،

 و مشخص روشن، ساده، دانش که باورند نیبرا دارند خام دگاهید

 که بود نیا از یحاک( 45) رهیوا یهنر مطالعه جینتا. است یقطع

 یتقادان توسعه در دانش به نسبت باور رییتغ یهامهارت بر تمرکز

 یساباکت ای یقطع به باور در رییتغ با لذا،. است مؤثر دنیشیاند

 را یانتقاد تفکر به افراد شیگرا توانیم معرفت و دانش بودن

 که اندداشته اذعان( 46) شومر و دوئل راستا نیهم در. داد رییتغ

 داشته یباالتر سطح یشناختمعرفت یباورها رانیفراگ چه هر

 و دشوار فیتکال حل جهت در یشتریب تالش و عالقه باشند،

 یهاافتهی. دهندیم نشان خود از مختلف مسائل لیوتحلهیتجز

 رد یانتقاد تفکر به شیگرا زانیم است آن از یحاک( 41) یبدر

 پژوهش نیا یهاافتهی که است ینییپا حد در انیدانشجو نیب

 نیچن از ییرها یبرا است الزم لذا. کندیم دییتأ را آن زین

 ولتح محتوا، و یدرس یزیربرنامه بودن یخط از زین و یبستبن
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 نیا و ردیگ صورت وپرورشآموزش ستمیس در یاگسترده

 و تنوع یسوبه و شدهخارج ییتمرکزگرا حالت از ستمیس

 یربست جادیا به ازین که گفت توانیم لذا. رود شیپ ت،یخالق

 جهت آموزاندانش نیب در یشناختمعرفت یباورها پرورش یبرا

یم اساحس گذشته از شیپ هاآن یانتقاد تفکر به شیگرا تیتقو

 یاساس یازهاین از یکی آن، پرورش و یانتقاد تفکر واقع در. شود

 مسائل به نسبت قیعم شناخت و یریگمیتصم یبرا بشر یزندگ

 را آن جوانب دیبا مهم امر نیا به یابیدست یبرا و است مختلف

 خودش از انسان شناخت مهم، عوامل نیا از یکی. کرد یبررس

 یشناختمعرفت یهاوربا.  باشدیم آن یشناختمعرفت یباورها

 تحت را ادفرا دعملکر ت،یدرنها و لستدالا ،تفکر ،یریادگی ه،نگیزا

 در هانآ یتقاار و هاوربا ینا واسطهبه توانیم دهد،یم ارقر تأثیر

 بهتر و شتریب دیکررکا یهاتیقابل با ینگیرندگادیا ن،نشجویادا

 .داد ورشپر

 نیب که داد نشان دوم هیفرض یبررس یبرا پژوهش یهاافتهی

 و مثبت رابطه یانتقاد تفکر به شیگرا و خودگردان یریادگی

 قدرت خودگردان یریادگی یها مؤلفه و دارد وجود یمعنادار

. اردد را انیدانشجو یانتقاد تفکر راتییتغ از درصد 45ینیب شیپ

 ینیحس محمدزاده، گراوند، ،یآباد هاشم یهاافتهی با جهینت نیا

 رتفک و خودراهبر یریادگی نیب مثبت رابطه بر یمبن واله و

 توانیم افتهی نیا نییتب در(. 47) باشدیم همسو یانتقاد

 داومم راتییتغ رشد به رو روند به توجه با که کرد انیب طورنیا

 یبرا انیدانشجو یآمادگ ضرورت و یپزشک علم در عیسر و

 طوربه خودگردان یریادگی یهینظر العمر،مادام یریادگی

 کار به الزام کی عنوانبه یپزشک آموزش بافت در روزافزون

 ،یریادگی در مهم میمفاه از یکی نیبنابرا ؛(18) است شدهگرفته

 ییشناسا به را رانیفراگ که است خودگردان یریادگی مفهوم

 و مشترک شناخت قیطر از خودشان یریادگی یازهاین و مقاصد

 در مهم میمفاه از. کندیم بیترغ یمشارکت یریگمیتصم

 یخودگردان(. 19) باشدیم خودگردان یریادگی مفهوم ،یریادگی

 ار،افک مند،نظام طوربه ر،یفراگ آن در که دارد اشاره یندیفرا به

 موردنظر اهداف به یابیدست در را خود یرفتارها و احساسات

 دهدیم اجازه رانیفراگ به کریرو نیا (.20) کندیم تیهدا

 برندب کار به ازهاین نیا به دنیرس منظوربه را یریادگی یراهبردها

 کندیم کمک افراد به یخودگردان است معتقد( 24) والتر (.48)

-مهارت آورند، وجود به خود در را یبهتر یریادگی یهاعادت تا

 ار شانیدانشگاه شرفتیپ بخشند، بهبود را شانمطالعه یها

 خودگردان رندگانیادگی( 22) مرمنیز نظر طبق. کنند یابیارز

 از را هاآن که دارند یریادگی تیظرف و باال و مطلوب عملکرد

 امر در نیهمچن. کندیم زیمتما نامطلوب عملکرد با رانیفراگ

 ختپردا زین یریانتقادپذ هیروح تیتقو به دیبا وپرورشآموزش

 در را یبررس و قیتحق نهیزم کردن انتقاد یهیروح چراکه

 تیترب و میتعل یاصل اهداف از یکی و آوردیم وجود به انیدانشجو

(. 49) سازدیم فراهم را است یانتقاد تفکر یوهیش پرورش که

 ییتوانا و قدرت و خودگردان یریادگی گفت توان یم نیبنابرا

 کرتف مهارت رشد نهیزم ان،یدانشجو خود توسط یریادگی تیهدا

 زا مؤثر استفاده رایز. سازد فراهم را آن یها مؤلفه ریز و یانتقاد

 هوش از یرانیفراگ انیم در یحت یریادگی دهیچیپ یراهبردها

-یمن اتفاق یزشیانگ عوامل بدون هستند، برخوردار یباال نسبتاً

 به نداشت باور ان،یم نیا در مؤثر یزشیانگ یعوامل از یکی افتد؛

 همان ای  موردنظر تیفعال در تیموفق انتظار و خود یهاییتوانا

 (.50) است یریادگی

-امهبرن در شود،یم شنهادیپ پژوهش نیا یهاافتهی به توجه با

 سیتدر فعال یهاروش از یدرس یزیربرنامه و یآموزش یزیر

 یریگادی و یانتقاد تفکر به شیگرا بتوانند تا کنند استفاده

 ییغا هدف گرید طرف از کرده جادیا انیدانشجو در را خودگردان

 همراه که است افراد یانتقاد تفکر پرورش و رشد آموزش،

 گرفیتوص نیبهتر عنوانبه رانیفراگ یشناختمعرفت یباورها

 رتفک. دارد یریادگی ندیفرا در یاساس نقش ،یفرد یهاتفاوت

 رتفک به تا شود کمک فرد به که ردیگیم صورت یزمان یانتقاد

 در جددم تفکر به تا شود قیتشو گریدعبارتبه ای بپردازد قیعم

 شیافزا یبرا یاوهیش عنوانبه نظراتش و آرا یامدهایپ خصوص

 فکرت ،یانتقاد تفکر. بپردازد افکارش یمحتوا یدرباره اکتشاف

 اساس بر قضاوت قدرت جادیا باعث که است دارجهت و هدفمند
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 تفکر، نیا در رانیفراگ. شودیم یعلم اصول کاربرد و مدارک

 را اطالعات و کرده نییتع را خود یریادگی یفرد اهداف

-ییتوانا بیترک تفکر، گونهنیا یجهینت. ندینمایم لیوتحلهیتجز

 یریادگی یارتقا به که است آن رساندن حداکثر به و افراد یها

 و رشد با که داشت اذعان توانیم نیبنابرا گردد؛یم منجر

 ثرگذارا یهاتیقابل و هایتوانمند ،یانتقاد تفکر سطوح شرفتیپ

 نیهمچن. افتی خواهد ارتقا انیدانشجو یریادگی سطوح بر

 یشآموز یهاروش از استفاده با دیاسات و انیمرب شودیم شنهادیپ

 مطالعات از استفاده نقش، یفایا روزانه، یهاادداشتی چون نینو

 ،پاسخ و پرسش مشکل، حل اساس بر یریادگی مباحثه، ،یمورد

 انیشجودان یانتقاد تفکر بهبود به یمفهوم یهانقشه ،یسازهیشب

 ؤثرم تواندیم زین هاآن بهتر یریادگی در امر نیا که ندینما کمک

 .شود واقع

 

 گیرینتیجه

 یشناخت معرفت یباورها نیب که داد نشان پژوهش نیا جینتا

 نینهمچ و یانتقاد تفکر به انیدانشجو شیگرا با آن یهامؤلفه و

 یادانتق تفکر به شیگرا با آن یها مؤلفه و خودگردان یریادگی

 یرهایمتغ یها مؤلفه و دارد وجود یدار یمعن و مثبت رابطه

 دانخودگر یریادگی و یشناخت معرفت یباورها یعنی نیب شیپ

 .رنددا را یانتقاد تفکر به شیگرا راتییتغ ینیبشیپ قدرت

 

 تشکر و قدردانی

 خصوصبهانجام این پژوهش اندرکاران دستاز تمامی عوامل 

ها، ما را در انجام این دانشجویان عزیزی که با تکمیل پرسشنامه

پژوهش یاری نمودند، سپاسگزاریم. پژوهش حاضر با اخذ مجوز 

ماهنگی و ه اردبیلاز دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

 با مسئولین این دانشکده انجام گرفت.

اجرای تحقیق حاضر ضمن اخذ  منظوربهتأییدیه اخالقی: 

اطالعات  ارائهمجوزهای الزم، بعد از توضیح اهداف پژوهش و 

ضروری تحقیق، رضایت آگاهانه اعضای نمونه برای شرکت در 

مطالعه حاضر اخذ گردید. دانشجویانی که پس از دریافت 

شنامه تمایلی به پاسخ دادن به پرسشنامه نداشتند، از پرس

 .اندشدهخارجپژوهش 
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Abstract 

Introduction: Critical thinking is a set of mental attitudes and habits that promote the ability to 

research, problem solving, self-management, decision-making and lifelong learning in students.The 

purpose of this study was to predict the tendency toward critical thinking and self-learning based on 

epistemological beliefs in dentistry students. The research method was cross sectional descriptive. 

The statistical population of the study was all enrolled dentistry students of University of Medical 

Sciences (221 people) in the academic year 2018-2017 

Methods: Among them, 150 students (62 boys and 88 girls) were selected by random sampling 

method. In order to collect data, the Schumer's Epistemological Beliefs Questionnaire (1998), 

Pintrich and De Groot Learning Strategies Questionnaire (1990) and Badri's Critical Thinking Scale 

(2007) were used. 

Results: To analyze data, Pearson correlation coefficient and regression analysis were used. 

Findings showed that there is a positive and significant relationship between epistemological beliefs 

and the tendency to critical thinking and between self-learning and its components with critical 

thinking. Also, regression analysis showed that the epistemological beliefs predict 41% and self-

learning predicts 45% of critical thinking. 

Conclusion: Learning autonomy and epistemological beliefs can be considered as influential factors 

on the students' critical thinking 

Key words: Self learning, Epistemological beliefs, Tendency to critical thinking 
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