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Abstract 

Introduction: The aim of this study was to investigate the effect of gender and field of study on student- 

teachers′ critical thinking, meta-cognitive reading strategies, and academic delay of gratification.. 

Methods: 234 student- teachers of humanities and basic sciences of Shiraz Farhangian University were 

selected first by quotas sampling and then random cluster sampling and California critical thinking 

questionnaire (Form B, 1990), metacognitive reading strategies of Mokhtari & Richard (2002), and 

academic delay of gratification of Bembenutty & Karabenick (1998) questionnaires were conducted on 

them. 

Results: Data were analyzed using independent T-test. The results showed that there was a significant 

difference between mean score of critical thinking and academic delay of gratification of male and female 

students; however, there was no significant difference between the mean score of global, support and 

problem solving metacognitive strategies of male and female students. Also, there was a significant 

difference between the mean score of critical thinking in the fields of humanities and basic sciences; 

however, there was no significant difference between the mean scores of metacognitive reading strategies 

and academic delay of gratification in the fields of humanities and basic sciences. 

Conclusions: According to the results of this research, it is recommended that educational workshops be 

held to promote critical thinking skills and academic delay of gratification in male students also in basic 

sciences. 
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مقدمه

 و شناسیروان در بحث مورد موضوعات ترینبنیادی از یکی یادگیری،

. بر اساس نظر [1]است  تربیتی و شناسی یادگیریروان در ویژه به

Weinstein & Hume توانایی شدمی تصور که گذشته خالف بر 

 سال چند در اوست، استعدادهای و هوش میزان از تابعی فرد هر یادگیری

 وجود با که است گرفته قوت شناسانروان میان در این نظریه اخیر

عوامل  یادگیری، در استعداد و هوش ذاتی عوامل تعیین کننده نقش

 شوند. یکی از اینمی قلمداد مهم رابطه در این نیز دیگری غیر ذاتی

 اعمال به یادگیری . راهبردهای[2]یادگیری است  عوامل راهبردهای

 برای یادگیرندگان وسیله به که شودمی اطالق ایگاهانهآ و ارادی

(. این 1۹۳2شود )سیف، می یادگیری اتخاذ اهداف به یابیدست

نظران پیرو رویکرد پردازش شناسان و صاحبراهبردها توسط روان

راهبردهای ». توجه و عالقه به [۹]اند اطالعات کشف و ابداع شده

های ریهگیری از نظنتیجه طبیعی تغییر یا دگرگونی در جهت« یادگیری

أکید ها، تاست. در این دیدگاه« شناختی»های به نظریه« رفتاری نگری»

شود، چگونه اطالعات انجام می« ادگیریی»بر این است که چگونه 

شوند و چگونه اطالعات در حافظه نگهداری ورودی، پردازش می

 اهمیت حائز جهت چند از یادگیری راهبردهای . شناخت[4]شوند می

 هبردهایرا با را خود راهبردهای یادگیری معلم اینکه یکی است:

 اینکه از آگاهی صورت در اینکه دوم کند.می هماهنگ تدریس فراگیران

 راهبردهای از یا نیستند، آشنا یادگیری فراگیران با راهبردهای

 را یادگیری راهبردهای توانمی کنند؛نمی استفاده درستی به یادگیری

 Veenman, Vanچنین بر اساس نظر . هم[5]داد  آموزش هابه آن

Hout Wolters & Afflerbach  در صورت عدم برخورداری

شود که آنان حقایق و یادگیرندگان از راهبردهای یادگیری باعث می

داگانه و بی ج ییهاهای مختلف درسی را به صورت قطعهمفاهیم حوزه

نگامی که ه یاارتباط با یکدیگر و زندگی واقعی خود فراگیرند، به گونه

مفاهیم یا موضوعات فراموش شود، راهبردی که یک قطعه یا جزء از 

 .[6]برای بازسازی آن وجود نداشته باشد 

رگذار اث دانش آموزان یریادگیکردن  نهیشیبیکی از راهبردهایی که بر 

است، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی است که در حقیقت یادگیرنده 

از نظر رفتاری، شناختی، فراشناختی و انگیزشی در فرآیند یادگیری 

خود مشارکت فعال دارد. لذا، با توجه به اهمیت موضوع خود تنظیمی 

 01/11/1۹۳6 تاریخ دریافت:

 ۹0/05/1۹۳7 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 یتفکر انتقاد

 خواندن یفراشناخت یراهبردها

 یلیتحص یدر رضامند ریتأخ

 تیجنس

 یلیرشته تحص
 برای نشر حقوق تمامی

اهلل   بقیه پزشکی علوم دانشگاه

 .است محفوظ )عج(

 چکیده
  یراهبردها ،یدانشجومعلمان بر تفکر انتقاد یلیو رشته تحص تیجنس ریتأث یپژوهش حاضر با هدف بررس :مقدمه

 انجام شد. یلیتحص یدر رضامند ریخواندن و تأخ یفراشناخت

  یریگابتدا به روش نمونه رازیش انیدانشگاه فرهنگ هیو علوم پا یعلوم انسان یهانفر از دانشجو معلمان رشته 2۹4 :کار روش

  ی، راهبردها(1۳۳0)فرم ب،  ایفرنیکال یانتخاب شدند و پرسشنامه تفکر انتقاد یتصادف یاو سپس خوشه یاهیسهم

ها  آن یبر رو( 1۳۳۸) کیو کارابن یمبنتیب یلیتحص یدر رضامند ریو تأخ( 2002) چاردیو ر یخواندن مختار یفراشناخت

 .دیاجرا گرد

  نیگانیم نیحاصل نشان داد که: ب جیقرار گرفتند. نتا لیو تحل هیمستقل مورد تجز Tها با استفاده از آزمون داده :هایافته

  نیانگیم نیوجود دارد؛ اما ب یدانشجومعلمان دختر و پسر تفاوت معنادار یلیتحص یدر رضامند ریو تأخ ینمره تفکر انتقاد

  نیوجود ندارد. همچن یدانشجومعلمان دختر و پسر تفاوت معنادار لهو حل مسئ یتیحما ،یکل ینمره راهبرد فراشناخت

مره  ن نیانگیم نیتفاوت معنادار وجود دارد؛ اما ب هیو علوم پا یعلوم انسان یهارشته ینمره تفکر انتقاد نیانگیم نیب

معنادار وجود   تفاوت هیو علوم پا یعلوم انسان یهارشته یلیتحص یدر رضامند ریخواندن و تأخ یفراشناخت یراهبردها

 ندارد.

و   یتفکر انتقاد یهامهارت یدر جهت ارتقا یآموزش یهاکارگاه گرددیم هیپژوهش، توص جیتوجه به نتابا  :گیرینتیجه

 برگزار گردد. هیعلوم پا یهادر رشته نیچندر دانشجو معلمان پسر و هم یلیتحص یدر رضامند ریتأخ

             DOI: 10.29252/edcbmj.11.05.12        مقاله پژوهشی 

انشجو در د یلیتحص یدر رضامند ریخواندن و تأخ یفراشناخت یراهبردها ،یتفکر انتقاد سهیمقا

 یلیو رشته تحص تیجنس کیمعلمان به تفک

 2زارع  می، مر،*2 یی، کاظم برزگر بفرو1 نیفرز رایسم

 
 رانیا زد،ی زد،یدانشگاه  ،یتیترب یشناسکارشناس ارشد روان 1
 رانیا زد،ی زد،یدانشگاه  ،یتیگروه علوم ترب اریاستاد 2
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یادگیری، واقعیت امر این است که بیشتر دانشجویان از  و راهبردهای

راهبردهای  –ها و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی به ویژه روش

اطالعات و آشنایی کمی دارند؛ به طوری که از این  -فراشناختی

 کنند. در صورتی که آشناییراهبردها در مطالعه و یادگیری استفاده نمی

یر تواند تأثالعه و یادگیری خودتنظیم میبا راهبردهای فراشناختی مط

. از راهبردهای [7]شان داشته باشد بسیاری بر یادگیری و پیشرفت

های متعددی به عمل آمده است که یکی از بندییادگیری تقسیم

ها تحلیل راهبردهای یادگیری به دو بندیترین این تقسیمشناخته شده

دسته راهبردهای شناختی و فراشناختی است. اصطالح شناخت، به 

ت پردازش ها اطالعاهایی که در آنفرآیندهای درونی ذهنی یا راه

ا ها اطالعات رهایی که ما به وسیله آنشود؛ یعنی راهشوند گفته میمی

آوریم، در دهیم، به رمز در میدهیم، تشخیص میمورد توجه قرار می

خوانیم و مورد استفاده قرار سازیم، از حافظه فرامیحافظه ذخیره می

یرنده به هایی هستند که یادگدهیم. لذا راهبردهای شناختی اقداممی

ها اطالعات تازه را برای پیوند دادن و ترکیب کردن با اطالعات کمک آن

ها در حافظه دراز مدت آماده سازی آنقبالً آموخته شده و ذخیره

؛ و ,Smith, Garcia & McKeachie Pintrichاز نظر  [۹]کند می

 شاملراهبردهای شناختی یادگیری   & Marx Pintrich Boyle نیز 

. در پژوهش حاضر [۸]باشند دهی و تفکر انتقادی میدهی، سازمانبسط

تفکر انتقادی، به عنوان یکی از راهبردهای شناختی مهم مورد بررسی 

قرار گرفته است. بررسی ادبیات پژوهشی در زمینه تفکر انتقادی نشان 

ی توافق کمی وجود دارد؛ در دهد که در مورد مفهوم تفکر انتقادمی

گونه تفکر نیز این Myersگردد؛ جا به برخی از این تعاریف اشاره میاین

های غلط، عدم هیجان کند: شناسایی استداللانتقادی را تعریف می

عاطفی در مواجه با مسئله است. عامل کلیدی در تفکر انتقادی طرح 

. [۳]هاست تن جایگزینها و یافحلسئواالت مسئله، نقد و بررسی راه

 اختیهای شنها و استراتژیچنین تفکر انتقادی استفاده از مهارتهم

تفکر  ؛ راهبرد[10]دهد است که احتمال پیامد مطلوب را افزایش می

انتقادی مستلزم فرآیندهای عالی ذهنی و داوری بر اساس شواهد و 

چنین، تفکر انتقادی نوعی حل مسئله است، اما عالوه مدارک است. هم

های تحلیل و ارزشیابی امور نیز بر حل مسئله دارای عناصری از توانایی

 .[۹]باشد می

هر چند که راهبردهای شناختی الزمه یک فعالیت یادگیری بهینه 

توان به صرف هستند، اما بدون استفاده از راهبردهای فراشناختی نمی

. اصطالح کاربست راهبردهای شناختی انتظار توفیق زیادی را داشت

در  موفقیت به کار برده شد. وی Flavellفراشناخت اولین بار توسط 

 گونه هر را فراشناخت فرد و در حقیقت فراشناخت از متأثر را مطالعه

 یا و باشد شناختی فعالیت یا آن شناخت موضوع دانست کهمی دانشی

کند. اگرچه تعریف جامع از فراشناخت،  تنظیم را شناختی فعالیت اینکه

رسد، اما عموم محققان در یک نقطه چالش برانگیز و دشوار به نظر می

اتفاق نظر دارند که فراشناخت به شناختن شناخت یا دانستن درباره 

. از نظر فالول راهبردهای شناختی ابزارهای [11]شود دانستن گفته می

الزم برای یادگیری محتوا هستند، اما راهبردهای فراشناختی بر 

دهند می ها جهتکنند و به آنراهبردهای شناختی اعمال کنترل می

 را فراشناختی راهبردهای چنانچه Butcherچنین به اعتقاد . هم[12]

طور  به تحصیلی پیشرفت بینیپیش کنیم، اضافه شناختی به راهبردهای

از  تنها که این تا شودمی پذیرامکان بیشتر احتمال با داریمعنی

دهای فراشناختی بیشتر . راهبر[1۹]کنیم  استفاده شناختی راهبردهای

به منظور بازنگری درک مطلب و نظارت بر درک مطلب مورد استفاده 

گیرند. بازنگری و نظارت بر درک مطلب مستلزم این است که قرار می

فراگیران اهدافی را برای واحد آموزشی یا فعالیت تعیین کنند، میزان 

 شد راهبردهایبرآورده شدن اهداف تعیین شده را بسنجند و اگر نیاز با

یابی به اهداف را اصالح کنند. سیف راهبردهای مورد استفاده برای دست

فراشناختی را به سه دسته عمده تقسیم کرده است: الف( راهبردهای 

دهی. یکی از ریزی ب( نظارت و ارزشیابی پ( راهبردهای نظمبرنامه

د شته باشتواند در آن کاربرد داهایی که راهبردهای فراشناختی میحوزه

حوزه خواندن و درک مطلب حاصل از آن است. در پژوهش حاضر 

راهبردهای فراشناختی خواندن که شامل سه راهبرد کلّی، حمایتی و 

اند. راهبردهای فراشناختی باشد مورد بررسی قرار گرفتهحل مسئله می

 .[۹]دهد آموزان را به هنگام خواندن نشان میخواندن، تفکرات دانش

 در های پیشینپژوهش از ، بسیاریPintrich & Schunkطبق نظر 

 هم از را انگیزشی و شناختی عوامل پیشرفت فراگیران، و یادگیری زمینه

 1۳۸0 دهه از اند. حداقلکرده پیگیری را متمایزی مسیر کرده و جدا

 که شناختی و عوامل انگیزشی تعامل ها بر چگونگیمیالدی پژوهش

 متمرکز گذارنداثر می فراگیران پیشرفت و یادگیری روی مشترکاً

در  موفقیت برای فراگیران که دارد وجود نظر اتفاق این اکنون اند؛شده

. به [14]دارند  نیاز تمایالت انگیزشی و شناختی هایمهارت به تحصیل

 Smith, Garcia & McKeachieعنوان مثال در پژوهش 

Pintrich, ؛ و نیز در پژوهشPintrich, Marx, & Boyle ؛ و

Gentry & Paulsen [۸][6]چنین در پژوهش صمدی ، و هم ،

کیا؛ رضایی و سیف؛ برزگر بفرویی، نخستین گلدوست و معینی

پور، ابراهیم قوام و فرّخی؛ برزگر بفرویی، هاشمی و سلمانی سعدی

تعامل عوامل شناختی  [1۳-15]اردکانی؛ کجباف، عاشوری و عاشوری 

اند. هو انگیزشی در یادگیری و پیشرفت تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت

در حقیقت، محققان برای انتخاب متغیرهای شناختی از مدل یادگیری 

خود تنظیمی و برای انتخاب متغیرهای انگیزشی از یک مدل انگیزشی 

اند. پینتریچ یادگیری خود ارزش استفاده کرده –به نام مدل انتظار 

کند تنظیمی را به عنوان فرآیندی فعال و ساختاری پردازشی تعریف می

های یادگیری، شناخت، انگیزه و رفتار با آن یادگیرنده اهداف فعالیتکه 

 DeGrootو  Pintrich. از نظر [20]کند خود را تنظیم و کنترل می

سه مؤلفه مربوط به یادگیری خود تنظیمی که برای عملکرد در کالس 

درس مهم هستند شامل: راهبردهای شناختی، راهبردهای فراشناختی، 

کنترل و مدیریت تالش فراگیران در زمینه وظایف تحصیلی کالس 

است، مانند فراگیران توانمند که در مورد تکالیف دشوار، پایداری دارند 

کنند و اهتمام شناختی خود را نسبت به ل را کنترل مییا عوامل مخ

 رکننده باورهای فراگیکنند. در واقع پایداری منعکستکالیف حفظ می

برای اتمام تکالیف درسی است، حتی هنگامی که با اختالل، خستگی 

. از این رو، متغیر دیگری که در این [21] شودییا مشکل مواجه م

پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و به عنوان یکی از عوامل انگیزشی در 

به نوعی مرتبط با مؤلفه سوم مدل یادگیری  نیچنهمنظر گرفته شده و 

، مهارت به تأخیر باشدیم DeGrootو  Pintrichخود تنظیمی 

انداختن رضامندی تحصیلی است. به تأخیر انداختن رضامندی ابتدا 

و همکاران مطرح گردیده است. براساس آزمایش وی،  Mischelتوسط 
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( دریافت 2( دریافت پاداش به صورت فوری اما کوچک و بی ارزش و 1

 دهیبه عق .[22] پاداش با تأخیر زمان اما بزرگ و با ارزش

Bembenutty & Karabenickکه به تأخیر  رسدی، به نظر م

انداختن رضامندی نباید به صورت کلّی و عمومی در نظر گرفته شود و 

در بافت تحصیلی بهتر است از اصطالح تأخیر در رضامندی تحصیلی 

استفاده شود. تأخیر در رضامندی تحصیلی، یعنی به تعویق انداختن 

موجود فوری و دنبال کردن  یهااهداف تحصیلی کوتاه مدت و پاداش

ف بلند مدت تحصیلی که به طور موقت دور اما ارزشمندتر هستند اهدا

اند به طوری که اهداف بلند مدت تحصیلی، به آینده تعلق دارند، گسترده

. از نظر [2۹] ها نیاز به تالش بیشتری استو برای به دست آوردن آن

( به طور 1 کندیآموزان کمک مبیمبنتی تأخیر در رضامندی به دانش

( ۹( بر تکالیف خود تمرکز داشته باشند 2فعال دانش را خلق کنند 

( 5تحصیلی کسب کنند  یهاتی( موفق4اهداف با ارزش را دنبال کنند 

تحلیل انگیزشی به  .[24] کندیاز اهمال کاری تحصیلی جلوگیری م

ارزش است؛ یعنی  -تأخیر انداختن رضامندی بر اساس نظریه انتظار 

فوری در برابر  یهاافراد بر اساس ارزیابی همزمان انتظار و ارزش پاداش

 .[25] زنندیها دست به انتخاب مبا تأخیر، از میان آن یهاپاداش

گونه که قبالً اشاره شد، بسیاری از رویکردهای پژوهشی نوین بر همان

به کارگیری انواع راهبردهای یادگیری و عوامل انگیزشی جهت تسهیل 

اند؛ ارتقای پیشرفت تحصیلی تأکیده نموده نیچنفرآیند یادگیری و هم

اند، اما در متعددی این عوامل مورد بررسی قرار گرفته یهادر پژوهش

بسیار اندکی به بررسی رابطه جنسیت یا رشته تحصیلی و  یهاهشپژو

یا هر دوی این عوامل با انواع راهبردهای یادگیری و عوامل انگیزشی 

صورت گرفته، نتایج متناقضی  یهاپرداخته شده است. برخی از پژوهش

به برتری پسران و یا دختران و  هاافتهیاند. تعدادی از را گزارش کرده

 یهاطهیجنسیتی در ح یهانبودن تفاوت داریر حاکی از معنبرخی دیگ

 زنان در و دختران از که ، انتظارینیچنهم .[26] اندیاد شده بوده

 اساس بر فعالیت رودیم دانشگاهی جوامع جمله از مختلف جوامع

 تأثیرگذار تواندیم نیز درسی یهاتیدر فعال نکته این است. احساس

 تابعی دنیای امروزی در یادگیری مختلف یهاتیفعال که جاآن از .باشد

 پردازش قدرت به نیاز و است عمیق افکار و شناخت یریکارگبه از

 دانشجو دختران که دارد وجود تصور این رسدیبه نظر م دارد اطالعات

 به و دهندیم درسی نشان تحلیل در کمتری توانایی پسران نسبت به

عکس  .[27] است کمتر آنان برای تحصیلی موفقیت احتمال آن طبع

که نشان دادند دختران  خوردیبه چشم م [15] این مطلب در پژوهش

شناختی و فراشناختی و انگیزشی در سطحی باالتر  یهادر اکثر مؤلفه

نشان داده شد که  [2۸] در پژوهشی نیچناز پسران قرار دارند. هم

مطالعه  یهاوهیآموزان پسر از شآموزان دختر در مقایسه با دانشدانش

 نهیانجام شده در زم یهاپژوهش [2۳] . از نظرندیجویبهتری سود م

 دهنده آنجنسیتی در استفاده از راهبردهای یادگیری نشان یهاوتتفا

آموزان موفق دبیرستانی و راهنمایی، دختران از است که در میان دانش

. از طرفی، [15] رندیگیراهبردهای شناختی و فراشناختی بیشتر بهره م

نشان دادند میزان استفاده از راهبردهای یادگیری  زارعی و مرندی نیز

 یدهدر بین دو جنس متفاوت نیست، تنها در راهبرد خود نظم

، و دانشجویان شودیفراشناختی، بین دو جنس تفاوت معنادار دیده م

فراشناختی  یدهدختر بیشتر از دانشجویان پسر از راهبرد خود نظم

 یاحل مسئله نیز تفاوت عمده یهاسبک نهی. در زمکنندیاستفاده م

بین دو جنس دیده نشد. دانشجویان پسر و دختر تنها در دو سبک حل 

عالوه  .[۹0] داشتند یداریمسئله کنترل و خالق با همدیگر تفاوت معن

 جنسیت بین حاکی از عدم وجود رابطه. [۹1] بر آن، پژوهش

یادگیری بود. به  راهبردهای از هاآن استفاده و چگونگی آموزاندانش

دختران و پسران، استفاده از  [۹2] طور مشابه بر اساس نتایج پژوهش

راهبردهای یادگیری و باورهای انگیزشی یکسانی را گزارش کردند. در 

نیز نشان داد که به غیر از  [۹0] رشته تحصیلی، نتایج پژوهش نهیزم

، در سایر راهبردهای یادگیری بین دو گروه علوم یدهراهبرد سازمان

مهندسی تفاوت معناداری وجود داشت. دانشجویان علوم -انسانی و فنی

، تفکر انتقادی و خود یدهانسانی در همه راهبردها )مرور ذهنی، بسط

حل  یهاراشناختی( نمره بیشتری کسب کردند و نیز سبکف یدهنظم

 مهندسی تفاوت -علوم انسانی و فنی یهامسئله در دانشجویان رشته

میزان  [۹۹] مطابق با نتایج پژوهش نیچنهم .معناداری نداشت

آموزان موفق و ناموفق بر یادگیری در دانشاستفاده از راهبردهای 

فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی  -تحصیلی ریاضی یهاحسب رشته

 یهاآموزان موفق و ناموفق در رشتهحاکی از آن است که بین دانش

مختلف تحصیلی در میزان استفاده از راهبرد مرور ذهنی )تکرار(، تفاوت 

در میزان استفاده از راهبرد معناداری وجود ندارد. در حالی که 

ک فیزی -ریاضی یهاآموزان موفق و ناموفق در گروهبین دانش یدهبسط

آموزان موفق و و علوم انسانی تفاوت معنادار وجود دارد و بین دانش

 یدهناموفق در گروه علوم تجربی در میزان استفاده از راهبرد سازمان

آن در رابطه با راهبرد نظارت . افزون بر گرددیتفاوت معنادار مشاهده م

آموزان موفق و بر درک مطلب در هر سه رشته تحصیلی، بین دانش

وزان آم. به عبارت دیگر، بین دانششودیدیده م داریناموفق تفاوت معن

موفق و ناموفق در میزان استفاده از راهبردهای یادگیری، نتایج به دست 

اوت معنادار در راهبرد آمده در گروه ریاضی فیزیک بیانگر وجود تف

و نظارت بر درک مطلب، در گروه علوم تجربی تفاوت معنادار  یدهبسط

در راهبرد سازماندهی و نظارت بر درک مطلب و در گروه علوم انسانی 

و نظارت بر درک مطلب وجود  یدهتفاوت معنادار در راهبردهای بسط

مختلف تفاوت  یهاآموزان در رشتهدارد؛ در سایر راهبردها بین دانش

 معناداری وجود ندارد.

که استفاده از تفکر انتقادی، راهبردهای فراشناختی  رسدیلذا، به نظر م

و نیز مهارت به تأخیر انداختن رضامندی تحصیلی تا حدودی تحت 

تأثیر متغیر جنسیت و نیز رشته تحصیلی است. با مرور بسیاری از 

 بررسی همزمان رابطه مطالعات پیشین، پژوهشی یافت نگردید که به

تفکر انتقادی، راهبردهای  یهاجنسیت و رشته تحصیلی با مهارت

فراشناختی خواندن و تأخیر در رضامندی تحصیلی پرداخته باشد؛ به 

ویژه در حوزه تأخیر در رضامندی تحصیلی که متغیر بسیار مهمی در 

داخلی بسیار کمی صورت  یهایادگیری فراگیران است پژوهش طهیح

فته است. از این رو، بررسی رابطه متغیرهای جنسیت و رشته گر

تحصیلی با تفکر انتقادی، راهبردهای فراشناختی خواندن و تأخیر در 

رضامندی تحصیلی به عنوان متغیرهای شناختی، فراشناختی و 

، در کنندیانگیزشی که زمینه را برای یادگیری خود تنظیمی فراهم م

علوم انسانی و علوم  یهاو نیز در رشتهدانشجو معلمان دختر و پسر 

پایه از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چرا که تالش برای ایجاد و تقویت 

معنادار در فراگیران، مستلزم پرورش معلمانی  تفکر سطح باال و یادگیری

ها اشراف کامل داشته تا بتوانند راهنما است که خود نیز به این مهارت
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 دهیگیران خود باشند. در این راستا به عقو الگویی مناسب برای فرا

نسانی و به ویژه معلم، در فرآیند تعلیم و تربیت رکن اصلی منابع ا [۹4]

به اهداف نظام آموزش و  یابیو دست شودیو عامل بنیادین محسوب م

 یهایستگیو شا هایپرورش، بدون وجود معلمانی برخوردار از توانمند

. برای آنکه چنین معلمانی در اختیار نظام تعلیم شودیمیسر نم یاحرفه

ر باشند، باید فرآیند جذب، تربیت و به کارگیری منابع و تربیت کشو

مند و مبتنی بر اهداف معین و از پیش تعریف شده باشد. انسانی نظام

آموزشی  یهابرنامه توانیلذا با کسب اطالعات کافی در این زمینه م

مناسبی را برای دانشجو معلمان طراحی کرد و زمینه را برای افزایش 

 یهای و در راستای آن پیشرفت تحصیلی گروهیادگیری خود تنظیم

مختلف دانشجویان فراهم آورد. بدین منظور، پژوهش حاضر درصدد 

 :باشدیزیر م یهاهیآزمون فرض

الف( بین میانگین نمره تفکر انتقادی دانشجو معلمان دختر و پسر 

 وجود ندارد. یداریتفاوت معن

ه حمایتی و حل مسئل ب( بین میانگین نمره راهبرد فراشناختی کلّی،

 وجود ندارد. یداریدانشجو معلمان دختر و پسر تفاوت معن

پ( بین میانگین نمره تأخیر در رضامندی تحصیلی دانشجو معلمان 

 وجود ندارد. یداریدختر و پسر تفاوت معن

لوم ع یهات( بین میانگین نمره تفکر انتقادی دانشجو معلمان رشته

 وجود ندارد. یداریعنانسانی و علوم پایه تفاوت م

ث( بین میانگین نمره راهبرد فراشناختی کلّی، حمایتی و حل مسئله 

 یداریعلوم انسانی و علوم پایه تفاوت معن یهادانشجو معلمان رشته

 وجود ندارد.

ج( بین میانگین نمره تأخیر در رضامندی تحصیلی دانشجو معلمان 

 وجود ندارد. یدارینعلوم انسانی و علوم پایه تفاوت مع یهارشته

 کارروش 

این پژوهش از نظر نوع هدف، کاربردی است چرا که نتایج آن برای 

ریزان آموزش عالی قابل کاربست است و از دانشجویان، مربیان و برنامه

جامعه آماری این است.  نظر روش نیز توصیفی از نوع همبستگی

)پردیس  پژوهش شامل تمامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شیراز

-۳6سال دوم تحصیلی سلمان فارسی، باهنر و شهید رجایی( که در نیم

ها با توجه به باشد. تعداد آنمشغول به تحصیل بودند، می 1۹۳5

دختر و  ۸۸7نفر ) 1157اطالعات کسب شده از سه پردیس مذکور 

نفر به ابتدا به روش  2۹4ای به حجم نمونه پسر( بود که 270

ای تک گیری خوشهای و سپس به روش نمونهگیری سهمیهنمونه

ای به شیوه تصادفی انتخاب گردید؛ بدین صورت که ابتدا بر مرحله

اساس حجم جامعه دانشجویان دختر و پسر، به همان تناسب حجم 

ه های سنمونه دختران و پسران مشخص گردیده، سپس به تمام کالس

 فی با توجه بهپردیس یک کد داده شد و تعدادی کالس به طور تصاد

ها توزیع گردید. الزم ها بین آنانتخاب شدند و پرسشنامه اندازه نمونه

های گیری پژوهشبه ذکر است که حجم کل نمونه بر اساس نمونه

یابی معادالت ساختاری است که پژوهش حاضر برگرفته از پژوهش مدل

یابی متغیرهای این پژوهش پرداخته دیگری است که به بررسی مدل

ها از حق خود مبنی بر عدم وجود سازی آزدمودنیست. پس از آگاها

هیچ گونه اجباری در تکیمل پرسشنامه، توضیحات الزم جهت 

 ها ارائه گردید.پاسخگویی به سؤاالت به آن

های مورد نیاز برای این پژوهش از طریق سه پرسشنامه گردآوری داده

 (2002)شناختی شد که به ترتیب شامل پرسشنامه راهبردهای فرا

Mokhtari & Reichard پرسشنامه تأخیر در رضامندی تحصیلی ،

Bembenutty & Karabenick (1998)  و نیز پرسشنامه تفکر

 Facione & Facione (1990)انتقادی کالیفرنیا فرم ب که توسط 

 SPSSهای گردآوری شده با استفاده از نرم افزار اند. دادهساخته شده

 مورد تحلیل قرار گرفتند.

 ب( )فرم کالیفرنیا انتقادی تفکر پرسشنامه

تفکر انتقادی دانشجویان از پرسشنامه تفکر  یریگبه منظور اندازه

 1۳۳0انتقادی کالیفرنیا فرم ب استفاده شد. این پرسشنامه در سال 

توسط فاسیون و فاسیون ساخته شد. همچنین این پرسشنامه دارای 

آن دارای چهار گزینه و برخی نیز  یهاکه برخی از مادهماده است  ۹4

 دارای پنج گزینه هستند. پرسشنامه تفکر انتقادی کالیفرنیا

(CCTST)  زیرمقیاس است که عبارتند از: تجزیه و تحلیل  5دارای

ماده(، استدالل استقرایی  11ماده(، استنباط ) 14ماده(، ارزشیابی ) ۳)

در این پرسشنامه هر ماده  .ماده( 14)ماده( و استدالل قیاسی  16)

جا که تنها یک پاسخ صحیح برای دارای چهار یا پنج گزینه است و از آن

گیرد. نمره می 1یا  0هر ماده وجود دارد، آزمودنی در هر ماده نمره 

است. فاسیون و فاسیون، پایایی این آزمون را با  ۹4تا  0کلّی فرد بین 

گزارش  ۸0/0تا  7۸/0، بین 20-ردسوناستفاده از فرمول کودر ریچا

 62/0، خلیلی و سلیمانی پایایی این پرسشنامه را نیچناند. همکرده

ها نشان داده قابل ذکر است که نتایج پژوهش .[۹5] اندگزارش نموده

است که این آزمون با معدل نمرات دانشجویان، نمرات استعداد ریاضی 

دنی همبستگی مثبت -ها و نمرات آزمون نلسونو دروس شفاهی آن

معنادار داشته است. نتیجه تحلیل عاملی در تعیین سازه آزمون حاکی 

لیل، استنباط، ارزشیابی، استدالل از آن بود که آزمون از پنج عامل )تح

استقرایی و استدالل قیاسی( تشکیل شده است که همه پنج عامل، با 

نمره کل آزمون همبستگی مثبت و باالیی داشته است. همچنین آزمون 

تفکر انتقادی بین  یهامذکور قادر به تمیز اختالف سطح مهارت

در پژوهش حاضر، پایایی . [۹5] دانشجویان پرستاری و فلسفه بوده است

به دست  65/0این پرسشنامه با استفاده از فرمول کودر ریچاردسون 

 آمد.

 پرسشنامه آگاهی از راهبردهای فراشناختی خواندن

اهبردهای فراشناختی دانشجویان از در این پژوهش، جهت سنجش ر

پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن استفاده گردید. این 

توسط مختاری و ریچارد ساخته شد. قابل  2002پرسشنامه در سال 

 یهاگویه است. همچنین پاسخ ۹0ذکر است که این پرسشنامه حاوی 

. ردیگیقرار م یادرجه 5کنندگان در یک طیف لیکرت شرکت

 رندیگیفراشناختی که در این پرسشنامه مورد بررسی قرار م یاهبردهار

. منظور از باشندیشامل راهبردهای کلّی، حمایتی و حل مسئله م

راهبردهای فراشناختی کلّی آن دسته از راهبردهاست که برای تحلیل 

. راهبردهای فراشناختی حمایتی به آن شوندیکلّی متن به کار گرفته م

کاربرد منابع کمکی  رندهیکه دربرگ شودیهبردها اطالق مدسته از را

 نیچنو دیگر راهبردهای عملی است. هم یبردارادداشتیبیرونی، 

منظور از راهبردهای فراشناختی حل مسئله آن دسته از راهبردهاست 
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دهنده، مسائل ناشی از که پاسخ کندیکه پیرامون راهبردهایی بحث م

. دامنه نمره محتمل برای کندیوسیله حل مدشوار شدن متن را به این 

پایایی و روایی این آزمون  یهاخواهد بود. شاخص ۹0-150هر فرد بین 

در بررسی پایایی  نیچنهم .[۹6] در حد باال و مقبول گزارش شده است

بود. در  75/0و تنصیف برابر با  7/0پرسشنامه، ضرایب آلفا برابر با 

 ۸5/0پژوهش حاضر، میزان پایایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ، 

ک از راهبردهای میزان پایایی برای هر ی نیچنبه دست آمد. هم

 6۳/0و  51/0، 7۸/0فراشناختی کلّی، حمایتی و حل مسئله به ترتیب 

 به دست آمد.

 پرسشنامه تأخیر در رضامندی تحصیلی

به منظور سنجش میزان تأخیر در رضامندی تحصیلی دانشجویان، 

که در  پرسشنامه تأخیر در رضامندی تحصیلی بیمبنتی و کارابنیک

ترجمه شده است مورد استفاده  [2۹] توسطساخته شد و  1۳۳۸سال 

سؤال است که هر سؤال دارای دو  10قرار گرفت. این مقیاس شامل 

. یک قسمت مربوط به عدم تأخیر در رضامندی باشدیقسمت متضاد م

ربوط به تأخیر در رضامندی تحصیلی است. تحصیلی و قسمت دیگر م

خود را روی یک مقیاس لیکرت چهار  یهاپاسخ دهندگان پاسخ

. پایایی آزمون مجدد برای این مقیاس بین کنندیمشخص م یادرجه

توسط  ۸5/0تا  6۸/0و ضریب آلفای کرونباخ آن بین  ۸7/0تا  6۳/0

ل اده از تحلیپژوهشگران مختلف گزارش شده است و روایی آن با استف

 یریگانگیزشی مانند جهت یهااسیعاملی و همبستگی با دیگر مق

 [2۹] ران نیز این پرسشنامه توسطدر ای [۹7] هدف تأیید شده است

گزارش  75/0به فارسی برگردانده شد و ضریب پایایی بازآزمایی آن 

گردید. قابل ذکر است میزان ضرایب پایایی )آلفای کرونباخ( محاسبه 

ه نیز گویای آن است که مقیاس تأخیر در شده برای این پرسشنام

رضامندی تحصیلی از پایایی قابل قبولی برخوردار است. پایایی گزارش 

، در 71/0معادل  [2۹] ، در پژوهش75/0معادل  [۹7] شده در پژوهش

است.  76/0و نیز در پژوهش حاضر معادل  6۸/0معادل  [۹۸] پژوهش

به منظور بررسی روایی همزمان این  زاده و کدیورعرب نیچنهم

زمان با مقیاس انگیزشی راهبردهای یادگیری پرسشنامه از اجرای هم

الوه . عباشدیزمان مطلوب ماستفاده کردند که نتایج حاکی از روایی هم

بر آن جهت تعیین روایی عاملی پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی 

 نشان داد که ساختار مقیاس استفاده نمودند که نتایج این بررسی نیز

نیکویی برازش،  یهاها دارد و تمامی شاخصبرازش قابل قبولی با داده

و دارای اعتبار الزم جهت استفاده در فراگیران  کندیها را تأیید ممدل

 .[2۹] ایرانی است

 هایافته

 کنندگان در قسمت زیر ارائه شده است:اطالعات مربوط به شرکت

از نمونه را  2۹۷از نمونه پژوهش را دانشجویان دختر و  77۷حدود 

ر ابتدا گیری داند )با توجه به اینکه نمونهدانشجویان پسر تشکیل داده

ش از نمونه پژوه 52۷چنین حدود ای بوده است(. همبه صورت سهمیه

های علوم پایه از نمونه در رشته 4۸۷های علوم انسانی و در رشته

های آمار توصیفی مشغول به تحصیل هستند. در جدول بعدی شاخص

های پژوهش متغیرهای پژوهش آورده شده است و با توجه به آن فرضیه

 گیرند:مورد بررسی قرر می

 

 ن نمرات تفکر انتقادی، راهبردهای فراشناختی خواندن و تأخیر در رضامندی تحصیلی بر اساس جنسیتمقایسه میانگی: 1جدول 

 F t df sig انحراف معیار میانگین تعداد 

 005/0 2۹2 ۸26/2 6۹1/1    تفکر انتقادی

     ۸۸/2 76/10 1۸0 دختر

     21/۹ 46/۳ 54 پسر

 ۳40/0 2۹2 -075/0 025/0    راهبرد کلّی

     15/۸ 7۳/47 1۸0 دختر

     ۳6/7 ۸۸/47 54 پسر

 0۳۳/0 2۹2 65۸/1 ۸7۸/1    راهبرد حمایتی

     70/4 65/26 1۸0 دختر

     05/4 4۸/25 54 پسر

 6۸6/0 2۹2 -405/0 ۸۹5/1    راهبرد حل مسئله

     60/4 7۹/2۳ 1۸0 دختر

     20/5 0۹/۹0 54 پسر

 0001/0 2۹2 714/۹ 0۸4/0    تأخیر در رضامندی تحصیلی

     44/5 60/2۳ 1۸0 دختر

     45/5 46/26 54 پسر

الف( بین میانگین نمره تفکر انتقادی دانشجومعلمان دختر و پسر تفاوت 

 داری وجود ندارد.معنی

شود، بین میانگین نمره تفکر مشاهده می 1جدول گونه که در همان

تفاوت معناداری  005/0انتقادی دانشجومعلمان دختر و پسر در سطح 

(۸26/2  =t وجود دارد و دانشجومعلمان دختر نمره بیشتری در تفکر )

 اند.انتقادی کسب کرده

ب( بین میانگین نمره راهبرد فراشناختی کلّی، حمایتی و حل مسئله 

 داری وجود ندارد.دختر و پسر تفاوت معنیدانشجومعلمان 

شود که بین میانگین نمرات مشاهده می 1جدول با توجه به نتایج 

دانشجومعلمان دختر و پسر در راهبرد فراشناختی کلّی، حمایتی و حل 

 مسئله تفاوت معناداری وجود ندارد.

لی دانشجومعلمان بین میانگین نمره تأخیر در رضامندی تحصی پ(

 داری وجود ندارد.دختر و پسر تفاوت معنی

شود بین میانگین نمره تأخیر در ، مشاهده می1جدول بر اساس 

 0001/0رضامندی تحصیلی دانشجومعلمان دختر و پسر در سطح 
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( وجود دارد و دانشجویان دختر نمره t=  714/۹تفاوت معناداری )

 أخیر در رضامندیبیشتری در ت

 اند.تحصیلی کسب کرده

 

 مقایسه میانگین نمرات تفکر انتقادی، راهبردهای فراشناختی خواندن و تأخیر در رضامندی تحصیلی بر اساس رشته تحصیلی: ۲جدول 

 F t df sig انحراف معیار میانگین تعداد رشته تحصیلی

 0۹4/0 2۹2 1۹7/2 ۹2۹/0    تفکر انتقادی

     01/۹ ۸6/10 122 علوم انسانی

     ۳4/2 02/10 112 علوم پایه

 ۹۸۳/0 2۹2 ۸6۹/0 ۸70/1    راهبرد کلّی

     ۹۹/۸ 25/4۸ 122 علوم انسانی

     ۸2/7 ۹۹/47 112 علوم پایه

 424/0 2۹2 ۸02/0 1۳1/0    راهبرد حمایتی

     66/4 61/26 122 علوم انسانی

     4۳/4 1۹/26 112 پایهعلوم 

 ۸14/0 2۹2 -2۹5/0 171/0    راهبرد حل مسئله

     71/4 7۹/2۳ 122 علوم انسانی

     7۸/4 ۸۸/2۳ 112 علوم پایه

 052/0 2۹2 ۳57/1 207/0    تأخیر در رضامندی تحصیلی

     4۸/5 55/2۳ 122 علوم انسانی

     6۹/5 1۹/2۸ 112 علوم پایه

لوم های عت( بین میانگین نمره تفکر انتقادی دانشجو معلمان رشته

 داری وجود ندارد.انسانی و علوم پایه تفاوت معنی

شود، بین میانگین نمره تفکر مشاهده می 2جدول گونه که در همان

نسانی و علوم پایه در سطح های علوم اانتقادی دانشجومعلمان رشته

( وجود دارد و دانشجویان t=  1۹7/2تفاوت معناداری ) 0۹4/0

 اند.های علوم انسانی نمره بیشتری در تفکر انتقادی کسب کردهرشته

ث( بین میانگین نمره راهبرد فراشناختی کلّی، حمایتی و حل مسئله 

 داریمعنیهای علوم انسانی و علوم پایه تفاوت دانشجومعلمان رشته

 وجود ندارد.

شود که بین دانشجومعلمان مشاهده می 2جدول با توجه به نتایج 

های علوم انسانی و علوم پایه در راهبرد فراشناختی کلّی، حمایتی رشته

 و حل مسئله تفاوت معناداری وجود ندارد.

ن معلماج( بین میانگین نمره تأخیر در رضامندی تحصیلی دانشجو

 داری وجود ندارد.های علوم انسانی و علوم پایه تفاوت معنیرشته

های شود بین دانشجومعلمان رشتهمالحظه می 2جدول بر اساس نتایج 

علوم انسانی و علوم پایه در نمره تأخیر در رضامندی تحصیلی تفاوت 

 معنادار وجود ندارد.

 بحث

ن آیا بی»پاسخ دادن به این پرسش انجام شد که پژوهش حاضر با هدف 

میانگین نمره تفکر انتقادی، راهبردهای فراشناختی خواندن و تأخیر در 

علوم  یهارضامندی تحصیلی دانشجو معلمان دختر و پسر و رشته

لذا، این « انسانی و علوم پایه تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر؟

مختلف  یهار و پسر که در رشتهپژوهش بر روی دانشجو معلمان دخت

علوم انسانی و علوم پایه مشغول به تحصیل بودند صورت گرفت. نتایج 

این پژوهش در فرضیه الف حاکی از  یهاحاصل از تجزیه و تحلیل داده

آن هستند که بین میانگین نمره تفکر انتقادی دانشجویان پسر و دختر 

تفکر انتقادی دانشجو  تفاوت معناداری وجود دارد و میانگین نمرات

معلمان دختر بیشتر از دانشجو معلمان پسر بود. این نتیجه با نتایج 

ناهمسو است.  [56-42] وهشهمسو و با نتایج پژ [41-۹۳] پژوهش

پیشین عدم وجود رابطه معنادار بین جنسیت  یهابسیاری از پژوهش

تری پسران بر دختران در تفکر انتقادی را نشان و تفکر انتقادی و یا بر

اند؛ اما نتایج پژوهش حاضر حاکی از برتری دانشجو معلمان دختر داده

که زنان و دختران  شودیبر دانشجو معلمان پسر است. اگرچه گفته م

 یهابیشتر از احساسات تبعیت کرده و کمتر از مهات هاتیدر انجام فعال

و لذا زنان به عنوان افرادی با  کنندیم شناختی و فکری استفاده

کر اند؛ اما الزم به ذعاطفی به دنیای بیرونی شناخته شده یهایوابستگ

است که در پژوهش حاضر جامعه دانشجو معلمان مرد مطالعه قرار 

پیشین، عموماً دانشجو معلمان دختر  یهایاند. بر اساس بررسگرفته

لمان پسر در آزمون ورودی به برتری نسبت به دانشجو مع یهارتبه

در فرهنگ ایران، شغل معلمی به  نیچن؛ همندینمایدانشگاه کسب م

علت دارا بودن محیط کاری امن و نیز تثبیت شغلی به عنوان بهترین 

آموزان دختر شغل برای جامعه زنان شناخته شده است، لذا دانش

زان آموانش؛ اما ددهندیگرایش بیشتری جهت انتخاب این شغل نشان م

برتر آزمون ورودی دانشگاه  یهاپسری که موفق به کسب رتبه

سطح باالتری همچون  یها، گرایش بیشتر به انتخاب شغلگردندیم

پزشکی، مهندسی و ... در جامعه دارند. با در نظر گرفتن این احتمال 

که دانشجو معلمان دختر از توانایی هوشی بهتری نسبت به دانشجو 

دلیلی بر نتایج این فرضیه باشد؛ چرا  تواندیبرخوردارند، ممعلمان پسر 

ها گواه بر وجود رابطه بین هوش و تفکر که نتایج برخی از پژوهش

اشاره  [57] به نتایج پژوهش توانیانتقادی هستند. به عنوان مثال م

بین نمرات هوش وکسلر بزرگساالن و آزمون  یدارینمود که رابطه معن

آزمون هوش  نیچنتفکر انتقادی واتسون و گلیزر مشاهده شد. هم

نلسون رابطه مثبتی با  -گروهی اتیس و آزمون توانایی ذهنی هنمون

 .[5۸] مهارت تفکر انتقادی داشت

بر اساس نتایج فرضیه ب، بین میانگین راهبردهای فراشناختی 

دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود ندارد. نتایج این فرضیه، 

 و [67-6۹] و با نتایج پژوهش [6] و[62-5۳] همسو با نتایج پژوهش
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ارگیری راهبردهای که حاکی از برتری دختران در به ک [41]

ه الزم ب نیچنفراشناختی نسبت به پسران هستند، ناهمسو است. هم

برد فراشناختی نشان داده شد که راه [67] ذکر است که در پژوهش

حل مسئله بیشترین راهبرد فراشناختی خواندن است که دانشجویان 

دختر و پسر از آن استفاده کردند و راهبرد فراشناختی کلّی، کمترین 

راهبرد فراشناختی است که هر دو جنسیت از آن استفاده نمودند؛ و نیز 

سبت نراهبرد فراشناختی حمایتی، دختران به میزان بیشتری  نهیدر زم

. در تبیین نتایج حاصل از این دادندیبه پسران مورد استفاده قرار م

به وجود شرایط آموزشی برابر برای دانشجویان دختر و  توانیفرضیه م

آموزشی از جمله دانشگاه فرهنگیان اشاره نمود. در  یهاطیپسر در مح

در خصوص عدم تفاوت بین دو جنس، معتقد  Lefrancoisاین راستا 

 یهااست که حمایت اجتماعی، خانواده، همساالن، همکالسان و ارزش

 کنندیفرهنگی در مورد پسران و دختران به طور مشابهی برخورد م

های فراشناختی و تنیز بر این عقیده است که مهار Slavin؛ [6]

آموزان تحت تأثیر محیط فرهنگی آنان است و چون شناختی دانش

های آموزشی هایی قرار دارند که از نظر فرصتآموزان در محیطدانش

باشند پس نباید تفاوتی بین پسرها و دخترها از نظر یکسان می

طبق نتایج  نیچنهم .[11] فراشناختی و شناختی وجود داشته باشد

فرضیه پ، بین میانگین نمره تأخیر در رضامندی تحصیلی دانشجویان 

اداری وجود دارد و دانشجو معلمان دختر نمره دختر و پسر تفاوت معن

همسو  [25] و [6۸] اند. این نتیجه با نتایج پژوهشبیشتری کسب کرده

ناهمسو است. در تبیین نتایج حاصل از این  [6۳] و با نتایج پژوهش

به این موضوع اشاره کرد که در جامعه فعلی ایران،  توانیفرضیه م

رازمدت و بهتر در آینده امید دارند، در حالی دختران به یک پاداش د

که این امیدواری برای پسران به علت وجود مشکالتی از قبیل خدمت 

دار شده؛ لذا عموم شغلی مناسب و ... خدشه یهاسربازی، نبود فرصت

به نتیجه و پاداش فوری  یابیپسران بر خالف دختران به دنبال دست

این تفاوت جنسیتی نباید ذاتی تلقی شود. در  [6۸] دهیهستند. به عق

حقیقت فرآیند اجتماعی شدن و بافت کالس درس شامل تکالیف 

آموزشی و رفتارهای مدرسان  یهاوهی، شیدهیستم پاداشدرسی، س

 .شاید دلیلی بر این تفاوت جنسیتی باشد

با توجه به نتایج فرضیه ت، بین میانگین نمره تفکر انتقادی دانشجویان 

علوم انسانی و علوم پایه تفاوت معناداری وجود دارد و دانشجو  یهارشته

تری در تفکر انتقادی کسب علوم انسانی نمره بیش یهامعلمان رشته

 گفت علوم انسانی، علومی نسبی توانیاند. در تحلیل این نتایج مکرده

تأکید  دانش ییگرایو تکاملی هستند و در این علوم بر شکاکیت و نسب

، لذا این علوم مدام در حال تغییر هستند و فراگیران در این شودیم

و این  شوندیها مواجه مو اختالف نظر بین آن هاهیعلوم با تعدد نظر

که دانشجویان بیشتر به نقد و بررسی بپردازند؛ در حالی  شودیمنجر م

که در علوم پایه دانش قطعی و مشخص است. از این رو، ماهیت متفاوت 

که دانشجویان علوم انسانی بیشتر به سمت  کندیاین علوم ایجاب م

ابی دقیق اطالعات سوق داده شوند و این موشکافی، نقد، تحلیل و ارزی

ها است. این نتیجه با نتایج امتیازی در جهت بهبود تفکر انتقادی آن

که به مقایسه گروه علوم [5۹] همسو و با نتایج پژوهش [52] پژوهش

 نتایج پژوهش نیچنناهمسو است. همزیستی و علوم انسانی پرداخته 

حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین جنسیت و تفکر انتقادی  [56]

 شگاه علوم پزشکی است.مختلف دان یهادر دانشکده

علوم  علوم انسانی و یهابر اساس نتایج فرضیه ث، بین دانشجویان رشته

پایه در راهبرد فراشناختی کلّی، حمایتی و حل مسئله تفاوت معناداری 

به این مطلب اشاره نمود که  توانیوجود ندارد. در توضیح این نتایج م

 زم آگاهی از راهبردهایتنظیم و کنترل یادگیری و نظارت بر خود مستل

ها در فرآیند یادگیری و درک مطلب است؛ آن یریکارگفراشناختی و به

ها از این راهبردها آگاهی لذا نیاز است که فراگیران در تمامی رشته

 [2] پژوهش یهاافتهی. این نتیجه با گرددیداشته و قادر محدود نم

ناهمسو است؛ وی بدین نتیجه دست یافت که آموزش راهبردهای 

 یهابر عملکرد فراگیران در درس یداریفراشناختی تأثیر واضح و معن

مختلف تحصیلی چه در حوزه اطالعات کالمی و علوم انسانی و چه در 

بر اساس  نیچنمربوط به علوم پایه مثل فیزیک دارد. هم یهادرس

ر علوم انسانی و علوم پایه د یهانتایج فرضیه ج، بین دانشجویان رشته

تأخیر در رضامندی تحصیلی تفاوت معناداری وجود ندارد. در تبیین 

به تالش، صبر، پایداری و پشتکار دانشجویان تمامی  توانیاین نتایج، م

افشان اهدبه پاداش و نتایج ارزشمندتر در تحقق  یابیها برای دسترشته

بیشتر در دانشجویان  یهاتیاشاره نمود؛ زیرا گرایش به کسب موفق

ها وجود دارد. از طرفی شاید بتوان به تثبیت آینده شغلی تمامی رشته

دانشجویان دانشگاه فرهنگیان اشاره نمود، زیرا دانشجو معلمان تمامی 

ینده آها به علت امیدواری به قطعی بودن جایگاه شغلی و اجتماعی رشته

الش به این هدف ت یابیخود، با انگیزه و پشتکار بیشتری در جهت دست

کوتاه مدت خود را به  یهاینموده و در این مسیر قادر هستند رضامند

 تر به تعویق بیاندازند.مطلوب جهیبه نت یابیامید دست

محدودیت این مطالعه،  نیترالزم به ذکر است که نخستین و مهم

ف روابط کش توانیهمبستگی است که در این روش نماستفاده از روش 

شده را به عنوان روابط علّی فرض کرد، شاید این روابط ناشی از اثر 

سایر متغیرها باشد. محدودیت دیگر، جلوگیری نمودن پردیس پسران 

دانشگاه فرهنگیان از حضور پژوهشگر در کالس جهت ارائه توضیحات 

تی، آ یهادر پژوهش گرددیپیشنهاد م ها بود.الزم در تکمیل پرسشنامه

برتری دانشجو معلمان دختر بر پسر در  یابیبه بررسی دقیق و علت

با توجه به نقش بسیار با  نیچنحوزه تفکر انتقادی پرداخته شود. هم

سایر راهبردهای  گرددیاهمیت معلمان در پرورش فراگیران، توصیه م

یادگیری شناختی، فراشناختی و انگیزشی در جامعه دانشجو معلمان 

علوم انسانی و علوم پایه، در مقاطع  یهادختر و پسر و نیز در رشته

تربیت معلم، مورد توجه  یهاتحصیلی مختلف و نیز در سایر دانشگاه

 پرسشنامه گرددیپیشنهاد م نیچنپژوهشگران آتی قرار گیرد. هم

تفکر انتقادی کالیفرنیا )فرم ب( به علت طوالنی بودن و  یهامهارت

تر و ، توسط سایر پژوهشگران به فرم کوتاههاهیسطح دشواری گو

 تر تبدیل گردد.بیان ساده نیچنهم

 

 

 گیرینتیجه

با توجه به نتایج پژوهش حاضر که در قسمت قبل مورد تحلیل قرار 

گین نمره تفکر انتقادی و تأخیر در گردد بین میانگرفتند مشاهده می

رضامندی تحصیلی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود 

دارد؛ اما بین میانگین نمره راهبرد فراشناختی کلی، حمایتی و حل 

مسئله دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین 
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ه نسانی و علوم پایهای علوم ابین میانگین نمره تفکر انتقادی رشته

تفاوت معنادار وجود دارد؛ اما بین میانگین نمره راهبردهای فراشناختی 

های علوم انسانی و علوم خواندن و تأخیر در رضامندی تحصیلی رشته

پایه تفاوت معنادار وجود ندارد؛ لذا با توجه به معنادار بودن برخی از 

شی در جهت های آموزگردد کارگاهمفروضات پژوهش، توصیه می

های تفکر انتقادی و تأخیر در رضامندی تحصیلی به ویژه ارتقای مهارت

 های علوم پایه برگزارگردد.در دانشجو معلمان پسر و رشته

 

 

 سپاسگزاری

پژوهشگران بر خود الزم دانسته که از مدیریت دانشگاه فرهنگیان شیراز 

 و نیز تمامی دانشجویان شرکت کننده در پژوهش جهت تکمیل

 ها، صمیمانه تشکر و قدردانی نمایند.پرسشنامه

 تأییدیه اخالقی

ها به صورت داوطلبانه مورد مطالعه قرار گرفته و به آنان آزمودنی

ها محرمانه بوده و در صورت اطمینان داده شد که اطالعات شخصی آن

توانند از پژوهش خارج عدم تمایل به همکاری، هر زمان که بخواهند می

 گردند.

 ارض منافعتع

 نتایج این مطالعه با منافع هیچ سازمان یا افرادی تعارض ندارد.

 منابع مالی

باشد که بدون حمایت مالی مقاله حاضر مستخرج از یک پژوهشی می

 انجام شده است.
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