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چکیده

The purpose of this study was testing a model
of causal relationships of family communication
patterns
(conversation
and
conformity),
metacognition and personality traits (openness to
experience and conscientiousness) with critical
thinking disposition mediated by epistemic beliefs
of female high school students in Ahvaz, in 2016.
The sample consisted of 402 high school students
who were selected by multi-stage random sampling
method. In this study, five questionnaires were used
for collecting data, Family Communication Patterns
of Koerner and Fitzpatrick, Metacognitive
Awareness of Schraw and Dennison, NEO FiveFactor Questionnaire, Epistemic Beliefs of
Bayless and Critical Thinking Disposition of
Ricketts. Structural equation modeling (SEM)
method was used for analyzing the data. The
results showed that all the path coefficients were
statistically significant. The relationships of
conversation, metacognition, conscientiousness,
openness to experience and epistemic beliefs with
critical thinking disposition were positive and
significant and the relationship of conformity with
critical thinking disposition was significant but
negative. The model fit indices showed that the
model fitted the data properly. The indirect paths
were also tested, using bootstrap procedure of
Preacher and Hayes. The results indicated that all
the indirect hypotheses have been confirmed.

هدف از انجام پژوهش حاضر آزمون مدل عِلّی رابطه الگوهای
 فراشناخت و،)ارتباط خانوادگی (گفت و شنود و همرنگی
ويژگیهای شخصيتی باز بودن به تجربه و وجدانی بودن با گرايش
به تفکرانتقادی با ميانجیگری باورهای معرفت شناختی در
دانشآموزان پسر پايههای مختلف تحصيلی دبيرستانی شهر اهواز
 جامعه آماری شامل کليه دانشآموزان پسر دبيرستانی شهر اهواز.بود
 نفر به عنوان نمونه020 بود که به روش تصادفی چند مرحلهای
 الگوهای ارتباط، در اين پژوهش از پنج پرسشنامه.انتخاب شدند
 آگاهیهای فراشناختی شرا و،خانوادگی کوئرنر و فيتزپاتريک
 پرسشنامه باورهای معرفت، پرسشنامه پنج عاملی نئو،دنيسون
 جهت،شناختی بيلس و پرسشنامه گرايش به تفکر انتقادی ريکتس
 ارزيابی مدل پيشنهادی با استفاده از.جمعآوری دادهها استفاده شد
 نتايج نشان داد که.مدلسازی معادالت ساختاری انجام گرفت
تمامی ضرايب مسيرهای بين متغيرها و گرايش به تفکرانتقادی
، فراشناخت، روابطه گفت و شنود، در اين مدل.معنیدار بودند
ويژگیهای شخصيتی وجدانی بودن و باز بودن به تجربه و باورهای
معرفت شناختی با گرايش به تفکرانتقادی مثبت و معنیدار بود و
.رابطه همرنگی با گرايش به تفکرانتقادی نيز منفی و معنیدار بود
شاخصهای برازندگی نشان دادند که مدل با دادهها برازش قابل
 با استفاده از روش، نتايج ضرايب مسيرهای غيرمستقيم.قبولی دارد
 نتايج نشان داد همة فرضيههای،بوت استراپ در برنامه ماکرو
.غيرمستقيم معنیدار میباشند
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مقدمه و بیان مسئله
سقراط 1در کتاب آپا لوژيا( 0دفاعيه) خاطر نشان کرده است که اگر زندگی مورد کنکاش و
بررسی قرار نگيرد ،ارزش زيستن ندارد (ليپمن .)0223 ،3غالباً مشخصههای مرتبط با انديشيدن
در تعليم و تربيت ،به طور خالصه ،در سازه تفکرانتقادی 0تجميع پيدا میکنند .تفکر انتقادی
سنگ بنايی برای کسب تجارب مختلف در طول زندگی آدمی است (ابو-دابات .)0213 ،5تفکر
انتقادی به مثابه يکی از مهارتهای زندگی بيشتر به عنوان توانايی افراد متفکر برای به چالش
کشيدن تفکراتشان درک میشود (پری .)0210 ،6به عالوه ،باتلر 7و همکاران ( )0210نيز
معتقدند امروز نقش تفکرانتقادی در حوزه تعليم و تربيت مورد توجه گسترده فيلسوفان
آموزش و پرورش قرار گرفته است .بیشک يکی از پر مخاطبترين مباحث پژوهشی اين
عصر ،بررسی جنبههای مختلف تفکرانتقادی است .گستره اين مبحث به حدی است که
پژوهشگران در سراسر جهان در رشتههای مختلف و با روشهای متفاوت ،هر يک به نوعی در
جهت تبيين و بررسی اين مسئله ارزشمند گام نهادهاند .تفکرانتقادی به معنای تفکر انديشمندانه
و منطقی است که بر تصميمگيری برای انجام دادن چيزی يا باور به آن متمرکز است (انيس،8
 .)0212همچنين ،فاسيونه و گيتن )0216( 9در گزارش دلفی و نيز کتاب «انتقادی بينديش»12
پنج مهارت تفکرانتقادی را به شرح زير بيان کردهاند:
 )1تعبير و تفسير :تعبير و تفسير شامل طبقهبندی ،رمزگشايی جمالت و روشن کردن معنی میباشد.
 )0تجزيه و تحليل :تجزيه و تحليل بررسی ايدهها ،شناسايی و تجزيه و تحليل داليل میباشد.
 )3استنباط :استنباط بررسی شواهد و مدارک ،گمانهزنی در مورد حالتهای مختلف و بيرون
کشيدن نتيجه است.
1- Socrates
2- Apology
3- Lipman
4- critical thinking
5- Abu-Dabat
6- Perry
7- Butler
8- Ennise
9- Facione & Gittens
10- think critically
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 )0توضيحدهی :توضيحدهی بيان نتايج ،توجيه روشها ،مطرح کردن داليل و ارائه استداللها
میباشد.
 )5خودتنظيمی :خودتنظيمی بررسی عمل خود و تصحيح خود است.
در همين اواخر ،در پروژه ديپلم آمريکايی 1گزارش شده که فارغ التحصيالن دبيرستان بايد
قادر باشند در مورد اعتبار اطالعات قضاوت و استداللها را ارزيابی کنند و نظرات شخصی را
تميز دهند تا از توانمندی الزم برای تشخيص مسائل و حل مشکالت روزانه برخوردار شوند.
دانشآموزان برای اينکه بتوانند ايدهها و عقايد را تفسير و اطالعات را ترکيب کنند بايد اهميت
مهارتهای تفکرانتقادی در سطح باال را بر حسب تـوانـايیهايشان تشخيص دهند و تالش
کنند تا به اين مهارتها مسلط شوند (مارين و هالپرن .)0211 ،0همچنين ،بيشتر فعاليتهای
پژوهشی در بيست و پنج سال گذشته بر اندازهگيری تفکرانتقادی فراگيران متمرکز شده است و
انجام پژوهش در زمينه فرآيندها و عوامل مورد نياز برای تسهيل تفکرانتقادی مورد اغماض
قرار گرفته است (بنينگ.)0226 ،3
متخصصان تفکرانتقادی معتقدند در اين نوع تفکر مؤلفههای منش شناختی 0نيز وجود دارد
که از آن تحت عنوان گرايش 5ياد میشود .گرايش نسبت به تفکرانتقادی تمايلی است که فرد
را به استفاده عملی از مهارتهای خود در تفکرانتقادی بر میانگيزد و بدون آن ،فرد تمايلی به
کاربرد مهارتهای تفکرانتقادی خويش ندارد (جيانکارلو 6و فاسيونه0221 ،؛ فاسيونه.)0211 ،
فرد دارای گرايش به تفکرانتقادی روحيه نقادانهای 7دارد (فاسيونه .)0211 ،يک متفکر انتقادی
نبايد صرفاً در پی افزايش مهارتهای تفکر خود باشد ،بلکه بايد به طور مداوم گرايشات و
تمايالت خود را در اين زمينه مورد بررسی قرار دهد (بيلينگز و هالستد.)0225 ،8
ريکتس )0223( 9نيز اذعان میدارد گرايش به تفکرانتقادی بر اساس يک انگيزه درونی
American Diploma Project
Marin & Halpern
Banning
characterologiction
disposition
Giancarlo
critical spirit
Billings & Halstead
Ricketts
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شکل میگيرد و مؤلفههای آن شامل خالقيت ،1بلوغ شناختی 0و مشغوليت ذهنی 3میباشند.
به عالوه ،پژوهشهای متعددی در رابطه با الگوهای ارتباط خانوادگی با گرايش به
تفکرانتقادی انجام گرفته است .کواستن ،شرودت و فورد )0229( 0در پژوهشی نشان دادند که
ويژگی «ابرازگری خانواده( »5که متناظر با جهتگيری گفت و شنود خانواده است) انعطاف-
پذيری شناختی را به طور مثبت پيشبينی میکند .نتايج اين تحقيق همچنين ،نشان داد که
انعطاف پذيری شناختی توسط اجتناب از تعارض که يکی از ويژگیهای جهتگيری همرنگی
است به طور منفی پيش بينی میشود.
در پژوهشی ،مگنو )0212( 6به منظور بررسی نقش مهارتهای فراشناخت در رشد
تفکرانتقادی ،دو مدل را مورد آزمون قرار داده است :در مدل اول ،فراشناخت از دو عامل و در
مدل دوم ،از هشت عامل تشکيل شده است .نتايج نشان داد که در هر دو مدل ،فراشناخت
ارتباط معنیداری با تفکرانتقادی دارد .در تحقيق ديگری ،کِلی و ايرنِ )0212( 7نشان دادند که
يک متفکر انتقادی خوب در فعاليتهای فراشناختی ،به ويژه در راهبردهای برنامهريزی و
ارزيابی سطح باال ،بيشتر درگير میشود همچنين ،آنها اهميت دانش فراشناختی را به عنوان
عامل حمايت کننده جهت تعديل مؤثر فراشناخت مشخص کردند.
مطالعات نشان دادهاند که رفتار جستجوگری اطالعات فراگيران تحت تأثير باورهای
معرفت شناختی آنها قرار میگيرد .به طور خاص ،باورهای معرفت شناختی در فرايند انجام
تحقيق بر انتخاب موضوع ،کمک گرفتن از اساتيد و هم کالسیها ،تکنيکهای جستجو،
ارزيابی اطالعات در فرايند جستجو و توانايی تشخيص مرجع ،تأثير میگذارد (ويتماير،8
0223؛ بُتا .)0213 ،9بدين صورت که فراگيران با سطح پايين رشد معرفت شناختی ،هر مطلبی
را که چاپ و يا بر روی سايتها گذاشته میشود معتبر میدانند و اطالعات متناقض را رد
می کنند .اما در مقابل ،دانشجويان با سطح باالی رشد معرفت شناختی ،دست به ارزيابی
innovativeness
cognitive maturity
mental engagement
Koesten, Sherodet, & Ford
family expressiveness
Magno
Kelly & Irene
Whitmire
Botha
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اطالعات میزنند و از معيارها و ديدگاه خودشان ،برای انتخاب منابع استفاده میکنند (بُتا،
.)0213
رابينز ،1996( 1ترجمة پارسائيان و اعرابی )1395 ،نيز در کتاب رفتار سازمانی اذعان میکند
که ويژگیها و عوامل شخصيتی میتوانند در کليه رفتارهای فرد اثرگذار باشند .در همين رابطه،
در دو پژوهش که توسط کليفورد ،بوفال و کرتز )0220( 0انجام شد ،در بين صفات شخصيتی
پنج عاملی نئو ،باز بودن به تجربه تنها صفتی بود که 6/3درصد واريانس تفکرانتقادی را تبيين
نمود .هاگان و انس )1997( 3در رابطه با خرده مقياس وجدانی بودن دريافتند افرادی که نمرۀ
بااليی در اين خرده مقياس به دست میآورند متفکران بارور ،جهتمدار و پيگيری هستند .اگر
چه اين خرده مقياس (وجدانی بودن) مثل نياز به شناخت و باز بودن به تجربه به عنوان سازه
شخصيتی مورد مطالعه قرار نگرفته ،اما شواهد روز افزون مبتنی بر اين امر وجود دارد که اين
عامل نقش مهمی در حل مسئله و تفکرانتقادی بازی میکند (اسپکتور ،اشنايدر ،وانس و
هزلت.)0222 ،0
به عالوه ،تحقيقات اندکی که پيش از اين در زمينه گرايشهای تفکرانتقادی انجام شده ،رابطه
متغيرهای مختلف را با گرايش به اين نوع تفکر مورد بررسی قرار داده است .با اين حال ،مرور
اين تحقيقات حاکی از آن است که آنها به طور عمده روابط احتمالی موجود را در حد همبستگی
مدنظر قرار دادهاند .همچنين ،اين تحقيقات به بررسی تأثير متغيرها به صورت جداگانه پرداختهاند
و تحقيقی در زمينه آزمايش مدل رابطه علی الگوهای ارتباط خانوادگی ،فراشناخت ،ويژگیهای
شخصيتی (باز بودن به تجربه 5و وجدانی بودن )6با گرايش به تفکرانتقادی ،با ميانجیگری
باورهای معرفت شناختی ،با در نظر گرفتن تأثيرات احتمالی متغيرها بر هم و در قالب يک مدل
انجام نشده است .از اين رو ،پژوهش حاضر در صدد است که بر اساس تحقيقات و ادبيات پيشين
مدلی را طراحی و به محک آزمايش گذارد تا تأثير عوامل مؤثر بر گرايش به تفکرانتقادی را
بررسی کند .مدل پيشنهادی در نمودار  1ارائه شده است.
Rabinz
Clifford, Boufal, & Kurtz
Hogan & Ones
Spector, Schneider, Vance, & Hezlett
openness
conscientiousness
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نمودار  .1مدل پيشنهادی رابطه علّی الگوهای ارتباط خانوادگی (گفت و شنود و همرنگی) ،فراشناخت،
ويژگیهای شخصيتی (باز بودن به تجربه و وجدانی بودن) با گرايش به تفکرانتقادی با ميانجیگری
باورهای معرفت شناختی در دانشآموزان پسر پايههای مختلف دبيرستانی

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که از روش الگويابی معادالت ساختاری 1يا
الگويابی علّی ،0استفاده شده است.

جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
جامعه آماری اين پژوهش کل دانشآموزان پسر سال سوم متوسطه اول و سال سوم
متوسطه دوم شهر اهواز است که در سال تحصيلی  90-95مشغول به تحصيل بودند .جهت
نمونهگيری از روش نمونهگيری تصادفی چند مرحلهای (نسبتی) استفاده شد .بدين صورت که
از  0ناحيه آموزش و پرورش شهر اهواز  0ناحيه انتخاب و از نواحی انتخاب شده  0دبيرستان
و از هر دبيرستان به نسبت دانشآموزان پايه سوم متوسطه اول و پايه سوم متوسطه دوم به
صورت تصادفی  020پسر ( 021نفر پايه سوم متوسطه اول و  021نفر پايه سوم متوسطه دوم)
انتخاب شد .به منظور سنجش متغيرهای پژوهش ،از پرسشنامههای زير استفاده شده است.
1- structural equation modeling
2- causal modeling
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مقیاس تجدیدنظر شده الگوهای ارتباط خانوادگی :اين مقياس توسط کوئرنر و فيتزپاتريک

1

( )0220تهيه شده که دارای  06ماده است .اين ابزار دارای  0خرده مقياس میباشد که عبارتند از:
جهتگيری گفت و شنود و جهتگيری همنوايی 15 .ماده اول مربوط به جهتگيری گفت و شنود
و  11ماده بعدی مربوط به جهتگيری همنوايی است .هر ماده روی يک طيف پنج درجهای از نوع
ليکرت رتبهبندی میشود .در پژوهشهای کورشنيا و لطيفيان ( )1386و کشتکاران ( )1388که در
ايران صورت گرفت ،روايی اين پرسشنامه با استفاده از تحليل عاملی مورد تأييد قرار گرفت.
همچنين ،کوئرنر و فيتز پاتريک ( )0220ضرايب آلفای کرونباخ اين ابزار را برای خرده مقياس گفت
و شنود ( 2/89دامنه  2/90تا  )2/80و برای خرده مقياس همنوايی ( 2/79دامنه  2/80تا )2/73
گزارش کردند .در پژوهش حاضر ،به منظور تعيين روايی مقياس تجديدنظر شده الگوهای ارتباط
خانوادگی يک تحليل عامل تأييدی با استفاده از نرم افزار تحليل ساختارهای گشتاوری

0

( )AMOS-22روی هر دو خرده مقياس اين ابزار (گفت و شنود و ،همرنگی) انجام شد که همه
مادهها ،به جزء مادههای  3و  05که بار عاملی کمتر از  2/3داشتند ،بار عاملی بااليی داشتند .به
عالوه ،پايايی آن برای هر دو مقياس گفت و شنود و همرنگی به ترتيب 2/ 83و  2/76به دست آمد.
پرسشنامه آگاهیهای فراشناختی :اين مقياس توسط شرا و دنيسون )1990( 3ساخته شد و
دارای  50ماده است .اين ابزار دارای دو خرده مقياس ،دانش شناختی و تنظيم شناختی است.
دانش شناختی دارای  17ماده و تنظيم شناختی  35ماده دارد .پاسخها بر اساس يک مقياس 5
درجهای از نوع ليکرت رتبهبندی میشوند .ضرايب پايايی آن را به روش همسانی درونی بين
 2/88تا  2/93و به روش آلفای کرونباخ  2/93گزارش کردند .در پژوهش حاضر ،به منظور تعيين
روايی پرسشنامة آگاهیهای فراشناختی ،يک تحليل عامل تأييدی روی مادههای اين مقياس انجام
شد که همة مادهها ،به جزء مادههای  12و  18که بار عاملی پايينتر از  2/3داشتند ،بار عاملی
بااليی داشتند .ضرايب پايايی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه ،خرده
مقياس دانششناختی و تنظيمشناختی به ترتيب  2/92 ،2/90و  2/90به دست آمدند.
پرسشنامه پنج عامل شخصیتی نئو :اين پرسشنامه توسط مک کری و کوستا)1985( 0
Koerner& Fitzpatrick
)analysis of moment structure (AMOS
Schraw & Dennison
McCrae & Costa

1234-
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ساخته شده است و دارای  62ماده و پنج خرده مقياس میباشد .هر کدام از اين خرده
مقياسها با  10ماده و هر ماده بر اساس يک طيف  5درجهای از نوع ليکرت سنجيده میشود.
کاستا و مک کری ( )0225ضرايب پايايی خرده مقياسهای باز بودن به تجربه را  2/82و
وجدانی بودن را  2/79گزارش کردند .در پژوهش حاضر ،به منظور تعيين روايی پرسشنامه پنج
عامل شخصيتی نئو ،يک تحليل عامل تأييدی روی دو خرده مقياس (باز بودن به تجربه و
وجدانی بودن) انجام شد که همه ماده ها ،به جزء ماده  03از خرده مقياس وجدانی بودن که بار
عاملی کمتر از  2/3داشت ،بار عاملی بااليی داشتند .پايايی آن نيز با استفاده از روش آلفای
کرونباخ برای باز بودن به تجربه و وجدانی بودن به ترتيب  2/88و  2/85به دست آمدند.
پرسشنامة باورهای معرفت شناختی :اين مقياس توسط بيلس )0229( 1ساخته شده است
و دارای  30ماده میباشد .اين پرسشنامه دارای چهار خرده مقياس است که عبارتند از :باور به
ذاتی يا اکتسابی بودن يادگيری ،باور به تدريجی يا سريع بودن فرايند يادگيری ،باور به پيچيده
يا ساده بودن دانش و باور به مطلق يا نسبی بودن دانش .شيوه پاسخدهی به اين صورت است
که آزمودنی جواب را بر اساس يک طيف  5درجهای از نوع ليکرت انتخاب میکند .ضريب
پايايی نمره کل پرسشنامه باورهای معرفت شناختی با استفاده از روش آلفای کرونباخ 2/86
گزارش شده است (بيلس .)0229 ،در پژوهش حاضر ،به منظور تعيين روايی پرسشنامة
باورهای معرفت شناختی ،يک تحليل عامل تأييدی روی مادههای اين مقياس انجام شد که
همة ماده ها ،به جزء مادههای  1و  0از خرده مقياسهای باور به نسبی بودن دانش و باور به
سريع بودن يادگيری که بار عاملی کمتر از  2/3داشتند ،بار عاملی بااليی داشتند .ضرايب پايايی
آن برای کل پرسشنامه و برای خرده مقياسهای باور به ساده يا پيچيده بودن دانش ،باور به
تدريجی يا سريع بودن يادگيری ،باور به مطلق يا نسبی بودن دانش و باور به ذاتی يا اکتسابی
بودن دانش به ترتيب 2/83 ،2/79 ،2/75 ،2/90 ،و  2/90به دست آمدند.
پرسشنامة گرایش به تفکرانتقادی :اين مقياس توسط ريکتس ( )0223ساخته شده و دارای
 33ماده میباشد .اين پرسشنامه دارای  3خرده مقياس میباشد که عبارتند از :خالقيت (با 13
ماده) ،بلوغ شناختی (با  9ماده) و مشغوليت ذهنی (با  13ماده) .هر ماده روی يک طيف پنج
درجهای از نوع ليکرت درجه بندی شده است .ضرايب پايايی مقياس مذکور توسط ريکتس
1- Bayless
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( )0223برای کل پرسشنامه  2/86و برای هر يک از خرده مقياسهای خالقيت  ،2/79بلوغ
شناختی  2/75و مشغوليت ذهنی  2/89گزارش شده است .در پژوهش حاضر ،به منظور تعيين
روايی پرسشنامة گرايش به تفکر انتقادی ،يک تحليل عامل تاييدی روی مادههای اين
پرسشنامه انجام شد که همه ماده ها ،به جز ماده  10از خرده مقياس بلوغ شناختی که بار عاملی
کمتر از  2/32داشت ،بارهای عاملی خوبی برخوردار بودند .ضرايب پايايی آن با روش آلفای
کرونباخ برای کل مقياس و برای خرده مقياسهای خالقيت ،بلوغ شناختی و مشغوليت ذهنی
به ترتيب 2/72 ،2/80 ،2/91 ،و  2/80به دست آمدند.
 -9یافتههای توصیفی متغیرهای تحقیق
در اين قسمت ،آمار توصيفی مربوط به متغيرهای پژوهش مورد بررسی قرار گرفت .جدول
 1ميانگين ،انحراف معيار ،حداقل و حداکثر نمره را برای متغيرهای پژوهش نشان میدهد.
جدول  .1يافتههای توصيفی مربوط به متغيرهای پژوهش
متغیرها
گفت وشنود
همرنگی
تفکر انتقادی
خالقيت
بلوغ شناختی
مشغوليت ذهنی
باورهای معرفت شناختی
باور به ساده يا پيچيده بودن دانش
باور به تدريجی يا سريع بودن دانش
باور به مطلق يا نسبی بودن دانش
باور به ذاتی يا اکتسابی بودن دانش
فراشناخت
دانش شناختی
تنظيم شناختی
وجدانی بودن
باز بودن به تجربه

میانگین
37/ 62
06/96
108/1
52/1
19/13
58/92
113/07
02/51
00/91
01/13
08/91
188/201
60/72
109/73
35/30
33/30

انحراف معیار حداقل نمره حداکثر نمره
05
15
6/65
55
15
8/32
105
65
10/02
55
05
6/00
08
12
3/1
65
06
8/1
133
81
11/00
07
13
1/86
08
10
0/73
50
08
3/00
35
13
5/61
012
116
06/288
72
35
8/93
105
81
18/01
05
07
0/62
39
19
0/86

جدول  0همبستگی بين متغيرهای پژوهش را نشان میدهد.
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جدول  .0ماتريس همبستگی متغيرهای پژوهش در دانشآموزان
6
2
2
3
4
9
متغیرها
*
2/09
0
*2/66* 2/66
3
*2/69* 2/53* 2/67
0
*2/83* 2/57* 2/51* 2/58
5
*2/86* 2/71* 2/66* 2/65* 2/65
6
*
*
*
*
*
*
2/83 2/71 2/65 2/79
2/50
2/56
7
*2/61* 2/51* 2/63* 2/63* -2/50* 2/65
8
*
*
*
*
*
*
2/65 2/08 2/70 2/07
2/08
2/61
9
*2/71* 2/06* 2/58* 2/09* 2/66* 2/81
12
*2/75* 2/55* 2/56* 2/61* 2/52* 2/67
11
*2/60* 2/65* 2/61* 2/77* 2/56* 2/71
10
*2/78* 2/72* 2/76* 2/78* 2/09* 2/68
13
*
*
*
*
*
*
2/65 2/55 2/69 2/61
2/61
2/72
10
*2/01* 2/33* 2/33* 2/03* 2/00* 2/05
15
*2/60* 2/51* 2/57* 2/61* 2/07* 2/65
16

2

*2/51
*2/62
*2/31
*2/50
*2/66
*2/65
*2/59
*2/38
*2/09

2

1

99

93

(دورهی چهارم ،سال  ،42بهار و تابستان  ،9316شمارهی )9

94

93

92

92

*

2/03
*2/30
*2/55
*2/73
*2/69
*2/60
*2/03
*2/65

*2/37
*2/77
*2/69
*2/71
*2/63
*2/06
*2/50

*2/81
*2/78
*2/79
*2/85
*2/68
*2/82

*

2/70
*2/61
*2/73
*2/00
*2/57

*2/61
*2/68
*2/51
*2/71

*2/78
*2/09
*2/61

*2/09
*2/73

*

2/39

* p <2/221
توضيح –1 :گفت و شنود -0 ،همرنگی -3 ،باورهای معرفت شناختی -0 ،باور به ساده يا پيچيده بودن دانش -5 ،باور به تدريجی يا سريع بودن دانش -6 ،باور به مطلق
يا نسبی بودن دانش -7 ،باور به ذاتی يا اکتسابی بودن دانش -8 ،گرايش به تفکرانتقادی -9 ،خالقيت  -12 ،بلوغ شناختی -11 ،مشغوليت ذهنی -11 ،آگاهیهای فراشناختی،
 -10دانش شناختی  -13 ،تنظيم شناختی -10 ،وجدانی بودن و  -15باز بودن به تجربه
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الگوی معادالت ساختاری
جهت ارزيابی الگوی پيشنهادی از روش الگويابی معادالت ساختاری ( (SEMاستفاده
شد .ضرايب استاندارد و ديگر پارامترهای اندازهگيری متغيرهای اين مدل در جدول  3ارائه
شده است.
جدول  .3ضرايب مسير مدل پيشنهادی در دانشآموزان پسر (پايههای سوم متوسطه اول و سوم متوسطه دوم)
مسیر

ضرایب
استاندارد

ضرایب
غیراستاندارد

خطای
معیار

نسبت
بحرانی

سطح
معنیداری )(p

رابطه گفت و شنود و گرايش
به تفکرانتقادی

2/18

2/36

2/23

0/210

2/221

رابطه گفت و شنود و باورهای
معرفت شناختی

2/07

2/07

2/10

0/51

2/221

رابطه همرنگی و گرايش به
تفکرانتقادی

-2/19

-2/11

2/23

-3/12

2/221

رابطه فراشناخت و گرايش به
تفکرانتقادی

2/39

2/71

2/15

5/19

2/221

رابطه فراشناخت به باورهای
معرفت شناختی

2/03

2/38

2/25

5/92

2/221

رابطه وجدانی بودن و گرايش
به تفکرانتقادی

2/18

2/06

2/27

0/23

2/221

رابطه باز بودن به تجربه و
گرايش به تفکرانتقادی

2/03

2/17

2/29

3/92

2/221

رابطه باورهای معرفت شناختی و
گرايش تفکرانتقادی

2/16

2/11

2/26

1/13

2/221

بر اساس ضرايب استاندارد و مقادير بحرانی متناظر ارائه شده در جدول  ،3همه مسيرها به
گرايش به تفکرانتقادی معنیدار هستند .همچنين ،اين مدل با استفاده از شاخصهای برازندگی
ارزيابی شد .ضرايب مجذور خی  ،108/60درجه آزادی  ،52مجذور خی نسی GFI ،0/57
مساوی  AGFI ،2/95مساوی  CFI ،2/90مساوی  2/98و  RMSEAمساوی  2/260بودند
که نشان دهنده نيکويی برازش مدل فوق میباشد .جهت بررسی روابط غيرمستقيم از روش
بوت استراپ استفاده شد .در اين روش چنانجه حد باال و حد پايين بوت استراپ صفر را در
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بر نگيرد نشانة آن است که مسير غير مستقيم معنیدار است.

یافتههای مربوط به فرضیههای غیر مستقیم
نتايج مربوط به روابط غير مستقيم پژوهش حاضر در جدول  0آورده شده است.
جدول  .0نتايج تحليل بوت استراپ برای مسيرهای گفت وشنود و فراشناخت به گرايش به
تفکرانتقادی با ميانجیگری باورهای معرفت شناختی
مسیر غیرمستقیم
گفت و شنود به گرايش به
تفکرانتقادی
فراشناخت به گرايش به
تفکرانتقادی

خطای
سوگیری
استاندارد

حد پایین حد باال

2/1731 2/1705

2/2226

2/2090

2/0550 2/2665

2/795

2/2229

2/331

2/1801 2/2375

دادهها

2/786

بوت

نتايج جدول  0نشان میدهد که صفر در فواصل اطمينان ياد شده قرار نمیگيرد ،بنابراين
تمامی روابط غيرمستقيم معنیدار میباشند .فاصله اطمينان در اين روابط 2/95و تعداد
نمونهگيری مجدد بوت استراپ  0222تعيين شد.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف آزمودن مدلی از پيشايندهای (گفت و شنود ،همرنگی ،فراشناخت،
وجدانی بود و بازبودن به تجربه) گرايش به تفکرانتقادی با ميانجیگری باورهای معرفت
شناختی در دانشآموزان پسر پايههای مختلف تحصيلی انجام گرفت .نتايج به دست آمده نشان
دادند متغير گفت و شنود بر گرايش به تفکرانتقادی اثر میگذارد .اين نتيجه با پژوهشهای
کواستن و همکاران ( ،)0229کورش نيا ( ،)1392همسو است .در همين راستا ،کوئرنر و فيتنر
پاتريک ( )0220معتقدند در خانوادههای دارای جهتگيری گفت و شنود زياد و جهتگيری
همرنگی کم شرايط بحث و تبادل نظر آزادانه و راحت درباره موضوعات مختلف فراهم میآيد
و بدون اينکه از نظر موضوعات مورد بحث محدوديتی اعمال شود ،به نگرشها و عقايد
ناهمگون اعضای خانواد توجه نشان داده میشود .در چنين خانوادههايی احتمال بيشتری وجود
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دارد که فرزندان در زمينه برخورد صحيح با عقايد مختلف احساس کفايت و شايستگی پيدا
کنند .اين احساس شايستگی به افراد در جهت کشف محيط کمک میکند و به آنها میآموزد
تا با دنيای اطراف خود با انعطاف بيشتری برخورد کنند (دسی و رايان )0222 ،1و دريچه ذهن
خود را نسبت به آن گشوده نگه دارند .همچنين ،مطالعه حاضر نشان داد که بين همرنگی و
گرايش به تفکرانتقادی رابطه معنیدار منفی وجود دارد .اين يافته با پژوهشهای کواستن و
همکاران ( ،)0229کوئرنر و فيتنر پاتريک ( )0220و کورش نيا ( )1392همسو است .در تبيين
اين يافته ،نظريههای خود تعيينگری (دسی و رايان )0222 ،و نظريههای اسناد واينر (به نقل از
کارشکی و محسنی )1391 ،بر نقش عوامل اجتماعی همچون فرهنگ ،جامعه ،مدرسه و
خانواده در ادراکات ،عواطف و هيجانات تأکيد دارند .به طور خاصتر ،در مورد زمينههای
شکلگيری گرايشهای عاطفی همچون روحيه علمی يا گرايش انتقادی ،میتوان همين
چارچوب را مورد توجه قرار داد .پس به طور کلی میتوان نتيجهگيری کرد ،الگوهای ارتباطی
خانواده میتوانند بر تحول ويژگیهای شخصيتی تأثير گذار باشند و آن دسته از والدينی که از
گفت و شنود حمايت میکنند و تأکيد سرسختانهای بر همنوايی ندارند ،به تحول و يژگیهای
مثبت ،مانند حرمت خود ،اجتماعی بودن و تمايل به مهار خود در فرزندانشان کمک میکنند.
بر عکس ،تأکيد بيش از حد بر همرنگی اعضای خانواده نه تنها مانع بروز مشکالت نمیشود
بلکه زمينه ساز مشکالت اساسی در آينده خواهد شد (به نقل از سپهری و مظاهری.)1388 ،
در زمينه متغير الگوی ارتباط خانوادگی گفت و شنود و باورهای معرفت شناختی يافتهها
نشان داد الگوی ارتباط خانوادگی به طور مستقيم بر باورهای معرفت شناختی اثر میگذارد.
اين نتيجه با پژوهشهای شومر ،)1992( 0کنل ،)1990( 3يوسفی ( )1386هماهنگ است .در
تبيين اين يافته می توان گفت هر چه والدين بيشتر فرزندانشان را تشويق کنند در خانه
مسئوليت بپذيرند و هم برای خودشان فکر کنند به همان قدر باورهای معرفت شناختی
پيچيدهتری خواهند داشت (شومر .)1992 ،تبيين ديگری درباره رابطة الگوهای ارتباط
خانوادگی و باورهای معرفت شناختی به ديدگاه بلنکی ،کلينچی ،گلد برگر و تارول)1986 ( 0
Deci & Rayan
Shommer
Kennell
Belenky, Clinchy, Goldeberger, & Tarule
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بر میگردد که معتقدند روابط اجتماعی يک عامل مؤثر در رشد باورهای معرفت شناختی
میباشد.
به عالوه ،پژوهش حاضر نشان داد فراشناخت به طور مستقيم بر گرايش به تفکرانتقادی اثر
میگذارد .اين يافتهها با پژوهشهای مگنو ( ،)0212چوی و چيا ، )0229( 1کِلی و ايرن
( )0212و هالپرن ( )0212هماهنگ است .در تبيين اين يافته ،براون )0220( 0معتقد است که،
بدون فراشناخت ،تفکرانتقادی غيرقابل دسترس است .زيرا تفکرانتقادی يک فرايند ذهنی سطح
باال است که نيازمند ارزيابی داليل ،روحيه انتقادی و فراشناخت میباشد .هالپرن ( )0212نيز
معتقد است راهبردهای فراشناختی زمانی که فرد با تکاليف شناختی مشکل ،مانند تفکرانتقادی
و حل مسئله مواجهه است ،به کار برده میشوند.
نتايج اين پژوهش نشان داد فراشناخت به طور مستقيم بر گرايش به تفکرانتقادی اثر
میگذارد .اين يافته با پژوهشهای شرا ،کريپن و هارتلی ،)0226( 3کانو ،)0225( 0يلماز-اوزن
و توپکو )0212( 5همسو است .در همة اين پژوهشها رابطه معنیدار بين فراشناخت و
باورهای معرفت شناختی گزارش شده است .در تبيين اين يافته ،نتايج يک مطالعه نشان داد
دانشآموزان ابتدايی (پايههای چهارم و ششم) که باور داشتند يادگيری فهميدنی است ،متون
علوم را عميقتر از دانشآموزانی که باور داشتند يادگيری بيان مجدد واقعيات است پردازش
کردند (چـان و سـاچز .)0221 ،6از اين رو ،میتوان گفت باورهای معرفت شناختی میتوانند
بر استفاده از راهبردهای يادگيری فراگيران تأثير داشته باشند .دانشآموزانی که ديدگاه
پيچيدهتری نسبت به دانش دارند به احتمال بيشتر مطالب را به طوری عميقتری پردازش
میکنند .در همين راستا ،طبق نظريه خود کارآمدی بندورا دانشآموزانی که احساس میکنند
تـوانايی يادگيری اکتسابی است ،بيشـتر به طور درونی برانگـيخته میشوند و سطوح باالتری
از خودکارآمدی را در موقعيتهای يادگيری نشان میدهند (بندورا.)0222 ،
ويژگی شخصيتی باز بودن به تجربه نيز به طور مستقيم بر گرايش به تفکرانتقادی اثر
Choy & Cheah
Brown
Crippen & Hartley
Cano
Yilmaz-Tuzun & Topcu
Chan & Sachs
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میگذارد .اين نتيجه با پژوهشهای کليفورد و همکاران ( ،)0220وست ،تاپالک و استنويچ

1

( ،)0228هالپرن ( ،)0227توپالک و استنويچ ( )0220هماهنگ است .مثالً کليفورد و همکاران
( )0220نشان دادند در بين صفات شخصيتی پنج عاملی ،باز بودن به تجربه تنها عاملی بود که
 6/3درصد واريانس تفکرانتقادی را تبيين کرد .در همين رابطه ،رابينز ( ،1996ترجمه پارسائيان
و اعرابی )1395 ،نيز باور دارد که ويژگیها و عاملهای شخصيتی میتوانند در کليه رفتارهای
فرد اثرگذار باشند .همچنين ،در تبيين ديگری میتواند گفت که بعد باز بودن به تجربه
عناصری از قبيل داشتن ذهن باز ،استقالل ،شهامت ،تفکر تأملی ،اصالت و پيچيدگی زندگی
روانی و تجـربی فـرد را شـامل میشود (هاستينگ و انيل .)0229 ،نتايج نشان داد ويژگی
شخصيتی وجدانی بودن به طور مستقيم بر گرايش به تفکرانتقادی اثر میگذارد .اين نتيجه با
پژوهشهای اسپکتور ،اشنايدر ،وانس و هزلت ( ،)0222هاگان و انز ( )1997و هالپرن ()0227
هماهنگ است .در تبيين اين يافته ،رويکرد تمايالت توضيح میدهد که شخصيت متفکر
انتقادی شامل ويژگیهايی مـانند نياز به نظـم ،سبکهای نظاممند حل مسئله ،پشتکار و دقت،
تفکر قبل از عمل ،دنبال کردن هنجارها و قوانين ،برنامهريزی ،سازماندهی و اولويت دادن به
وظايف است ،که همه اين ويژگیها در زير مجموعه عامل وجدانی بودن قرار میگيرند
(هالپرن.)0227 ،
در خصوص رابطه باورهای معرفت شناختی و گرايش به تفکرانتقادی نتايج به دست آمده
نشان دادند که بين باورهای معرفت شناختی و گرايش به تفکرانتقادی رابطة مثبت و معنیدار
وجود دارد .در پژوهشهای مختلف رابطه باورهای معرفت شناختی با تفکرانتقادی در بين
دانشآموزان و دانشجويان مختلف مورد برسی قرار گرفته است .باکستر مگولدا )1990( 0اشاره
دارد که تفکرانتقادی و پرورش آن يکی از نيازهای اساسی زندگی بشر برای تصميمگيری و
انتخاب و شناخت عميق نسبت به مسائل مختلف است و برای دست يابی به اين امر مهم بايد
جوانب آن مورد بررسی قرار گيرد .يکی از اين عوامل مهم ،شناخت انسان از خودش و
باورهای معرفت شناختی اش است .در همين زمينه ،نتايج مطالعه هنری وايره )0227( 3حاکی
از اين بود که تمرکز بر مهارتهای تغيير باورها نسبت به دانش در توسعه انتقادی انديشيدن
1- West, Toplak, & Stanvich
2- Baxter Magolda
3- Henry Wyre
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مؤثر است .لذا ،با تغيير در باور به ذاتی يا اکتسابی بودن دانش و معرفت ،میتوان گرايش افراد
به تفکرانتقادی را تغيير داد.
به عالوه ،يافتههای اين پژوهش نشان داد متغير گفت و شنود به طور غيرمستقيم از طريق
باورهای معرفت شناختی بر گرايش به تفکرانتقادی اثرمی گذارد .نتايج اين پژوهش با يافتههای
شومر ( ،)1992 ،1993بلنکی و همکاران ( ،)1986آلن و رزوی )0226( 1همسو میباشد .در
تبيين اين يافته میتوان گفت عوامل مؤثری در رشد باورهای معرفت شناختی دانشآموزان
مؤثرند و به صورت يک فرايند هماهنگ از خانه شروع شده و در مدرسه ،دانشگاه ،محيط کار
و جامعه بزرگتر تعيين کنندۀ رفتارهای فرزندان میباشد .ارتباط والدين و فرزندان از جمله
موارد مهمی است که سالها نظر متخصصان تعليم و تربيت را به خود جلب کرده است.
خانواده نخستين پايگاهی است که پيوند بين کودک و محيط اطراف او را به وجو د میآورد.
شيوههای فرزندپروری به عنوان مجموعهای از رفتارها ،تعامالت والد-کودک در طول دامنه
گستردهای از موقعيتها را توصيف میکنند ،و میتوانند جو تعاملی اثرگذاری را به وجود آورند.
يافتههای اين پژوهش نشان داد متغير فراشناخت به طريق غيرمستقيم بر گرايش به
تفکرانتقادی از طريق باورهای معرفت شناختی اثر میگذارد .نتايج اين پژوهش با يافتههای
(شومر ،)1992 ،يانگ ،)0225( 0چان و ساچز ( ،)0221شومر-ايکينز )0220( 3همسو میباشد.
در تبيين اين يافته ،میتوان به مطالعه شومر ( )1992که به بررسی تأثير باورهای معرفت
شناختی بر ادراک دانشآموزان پرداخته ،اشاره کرد .نتايج اين مطالعه نشان داد که باور به سريع
بودن يادگيری و باور به قطعی بودن دانش ،به ترتيب نتيجهگيریهای ساده و مطلق را پيشبينی
میکنند .بنابراين ،به نظر میرسد باورهای معرفت شناختی بر پردازش اطالعات و نظارت بر
ادراک تأثير میگذارد .همچنين ،زمانی که افراد به سمت نتيجهگيری از اطالعات پيچيده و
متناقض گام بر میدارند ،باور به قطعيت دانش تعيين میکند فرد به تفسير انتقادی دانش
پرداخته و بر اساس آن نتيجهگيری کند ،يا دست به تحريف اطالعات بزند تا آنها را با باور
قطعی بودن دانش خود ،سازگار کند .عالوه بر اين ،باورهای معرفتشناختی بر راهبردهای
يادگيری مورد استفاده دانشآموزان تأثير میگذارد .به اين صورت که باورهای معرفت شناختی
1- Allen & Razvi
2- Young
3- Shommer-Aikins
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پيچيده ،با استفاده از راهبردهای عميق يادگيری و باورهای معرفت شناختی ساده با استفاده از
راهبردهای سطحی يادگيری همراه است (يانگ.)0225 ،
باالخره ،انجام اين پژوهش با محدوديتهايی نيز همراه بوده است .با توجه به اين که
آزمودنیهای اين پژوهش دانشآموزان دبيرستانی شهر اهواز بودند ،نتايج آن را نمیتوان به
دانشآموزان دبيرستانی ساير مدارس کشور تعميم داد .همچنين ،برای ارزيابی برازندگی مدل
پيشنهادی از روش معادالت ساختاری استفاده شده است و نتيجهگيری علت و معلولی بايد با
احتياط صورت گيرد .در مورد پيشنهادهای پژوهشی بايد عنوان کرد که آزمودن مدل پيشنهادی
پژوهش حاضر در ديگر مقاطع تحصيلی و نيز در دانشجويان دانشگاه میتواند تعميمپذيری
مدل مذکور را افزايش دهد .انجام اين کار به ساير پژوهشگران توصيه میشود .پيشنهاد میشود
متغيرهای جمعيت شناختی مانند ،وضعيت اجتماعی-اقتصادی ،نوع سکونت (شهری يا
روستايی بودن) ،سن ،رشته تحصيلی و ارزشهای فرهنگی نيز در رابطه با مدل پيشنهادی
پژوهش مورد بررسی قرار گيرد .بررسی مقايسهای مدل مذکور با توجه به عامل جنسيت نيز در
پژوهشهای آتی پيشنهاد میشود.
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