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نقش راهبردهای فراشناختی خواندن در پيش بينی تفّکر انتقادی دانشجومعلمان 
شهر شيراز

مقدمه: تفکر انتقادی به ارزیابی و موشکافی آگاهانه اطالعات برای رسیدن به قضاوت صحیح اطالق 
می شود. یکی از مهم ترین عوامل پیش بین این متغیر که در پژوهش حاضر نیز مورد بررسی قرار گرفته 
است، فراشناخت می باشــد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش راهبردهای فراشناختی خواندن 
(کلی، حمایتی و حل مسئله) در پیش بینی تفّکر انتقادی دانشجومعلمان شهر شیراز در سال تحصیلی 
96-1395 اســت. روش: 234 نفر از دانشــجومعلمان (180 دختر و 54 پسر) به روش نمونه گیری 
خوشــه ای و تصادفی انتخاب شدند و پرسشــنامه های راهبردهای فراشناختی خواندن "مختاری" و 
"ریچارد" (2002) و تفّکر انتقادی کالیفرنیا فرم ب (CCTST) را تکمیل کردند. داده ها با اســتفاده 
از ضریب همبستگی "پیرسون" و "رگرسیون" چندگانه تجزیه و تحلیل شد. يافته ها: بین راهبردهای 
فراشناختی کلی، حمایتی و حل مسئله با تفّکر انتقادی، رابطه معنادار وجود دارد. ضرایب رگرسیون 
چند متغیری نشــان داد، راهبرد فراشناختی کّلی، نقشی در پیش بینی تفکر انتقادی ندارد. راهبردهای 
فراشناختی حمایتی و حل مسئله می تواند تفّکر انتقادی را پیش بینی کند. حدود 71 درصد از واریانس 
تفّکر انتقادی از راه راهبردهای فراشــناختی حمایتی و حل مسئله تبیین می شود. بر اساس یافته های 
پژوهش، راهبردهای فراشناختی حمایتی و حل مسئله در پیش بینی تفکر انتقادی نقش دارند. عواملی 
چون رشته تحصیلی، شرایط آموزشی متفاوت دانشجویان پیش از ورود به دانشگاه و بافت فرهنگی 
مختلف دانشــجویان در این پژوهش لحاظ نشد، شــاید علت معنادار نشدن ضریب بتا برای راهبرد 
کّلی باشد. نتيجه گيري: الزم است برای آموزش انواع راهبردهای فراشناختی حمایتی و حل مسئله به 

دانشجومعلمان برنامه ریزی هایی صورت گیرد.  
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The Role of Reading Metacognitive Strategies in 
Prediction of Critical Thinking in Students-Teachers in 

Shiraz
Introduction: Critical thinking refers to an informed and deliberate assessment 
of information to arrive at the correct judgment. Metacognition is one of the 
most important predictors of this variable that has been studied in this research. 
Therefore, the aim of this study was to investigate the role of meta-cognitive 
reading strategies (general, support, and problem-solving) in predicting Shiraz 
students-teachers′	critical	 thinking	 in	 the	academic	year	of	2016-2017.	Meth-
od: 234 students (180 girls and 54 boys) were selected through random cluster 
sampling and they completed California critical thinking questionnaire (Form 
B, 1990) and meta-cognitive reading strategies of  Mokhtari & Richard(2002). 
Then,	the	data	were	analyzed	using	Pearson	correlation	coefficient	and	multi-
ple regression. Results: Findings indicated that there is a meaningful relation-
ship between general, support and problem-solving meta-cognitive strategies 
with	critical	thinking.	Also,	multiple	regression	coefficients	showed	that	global	
meta-cognitive strategy has no role in predicting critical thinking, but support 
and  problem solving meta-cognitive strategies can predict critical thinking, and 
about 17 percent of the variance of critical thinking is explained through sup-
port	 and	problem-solving	meta-cognitive	 strategies.	As	 the	field	of	 study,	 the	
different educational backgrounds of students before entering university and the 
different cultural context among the students are not included in this research, 
such	factors	could	be	the	reason	why		the	beta	coefficient	for	the	global	strategy	
is not meaningful. Conclusion: According to the results of this research, support 
and problem-solving meta-cognitive reading strategies play role in prediction of 
critical thinking. Therefore, it is necessary to plan for teaching students-teachers 
the types of support and problem-solving meta-cognitive strategies. 
Keywords: Metacognitive Strategies, Reading, Critical Thinking, Students-
Teachers 
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كانم برزگر بدرويی و همکاران 

به ذکر چند مورد بســنده می شود: از نظر "مایرز"1 تفّکر 
انتقادی شناسایی استدالل های غلط و عدم هیجان عاطفی 
در مواجهه با مسئله است. عامل کلیدی در تفّکر انتقادی 
طرح مسئله، نقد و بررسی راه حل ها و یافتن جایگزین ها 
است(1). منظور از تفّکر انتقادی در این جا، نگاه گله مندانه 
و شــکایت آمیز نیســت. نگاه تیزبینانه است(2). از نظر 
"آندولینا"2 تفکر انتقادي، فرآیندي است که به موجب آن 
فرد نظرات، اطالعــات و منابع فراهم کننده اطالعات را 
ارزیابي کرده، منسجم و منطقي نظم بخشیده، با عقاید و 
اطالعات دیگر مرتبط مي کند، منابع دیگر را در نظر گرفته 
و مفاهیم ضمني را ارزیابي می کنــد(3). بنابراین متفّکر 
انتقادی کسی است که راهبردها و مهارت های مناسب را 

برای دستیابی به نتیجه مطلوب به کار می گیرد(4).
انجمن فلسفه آمریکا در تعریف تفّکر انتقادی می گوید: 
»تفّکر انتقادی، قضاوت هدفمند و خود نظم دهنده مبتنی 
بر تعبیــر، تحلیل، ارزیابی، اســتنباط و تبیین مالحظات 
موقعیتی، روش شــناختی، مالکی و مفهومی است«(5). 
"انیس"3 یکی از بزرگترین صاحب نظران و ســازنده های 
آزمون های تفّکر انتقادی که نقش بسیار مهمی در رشد و 
اشاعه اهمیت این نوع تفّکر داشته، تفّکر انتقادی را چنین 
تعریف می کند: »تفّکر انتقادی، تفّکری اســت منطقی و 
تأّملی که بر تصمیم گیری درباره آنچه باید باور داشت یا 
انجام داد، متمرکز اســت. از این اصطالح، این روزها به 

طور گسترده ای استفاده می شود«(6).
حیات جامعه وابســته به حیات اندیشــه در آن است. به 
نظــر هیچ تحول معقول و قابل انتظاری در جامعه محقق 
نخواهد شــد، مگر در ســایه تحول در اندیشه و نگرش 
آدمیان. بدون بهره گیری از یک سیســتم آموزشی کارآمد 
و اصولی نمی توان در جست و جوی تحول فکری مورد 
انتظار بود(7). براي تربیت صحیــح فراگیران باید آن ها 
را آزادانــه، خاّلقانه، نّقادانه و به طور علمی به اندیشــه 
و تفّکر واداشــت. برنامه هاي مدارس و مراکز آموزشی 

مقدمه
از ویژگی هــای منحصر به فرد انســان و وجه تمایزش 
از ســایر موجودات، برخــورداری از نیــروی تفّکر و 
خردورزی اســت. از این رو دانشمندان انسان را حیوان 
متفّکر می دانند. ویژگی تفّکر، انباشــت اطالعات محض 
نیســت. تالش ذهنی انسان است که هنگام رویارویی با 
مســائل از آن بهره می گیرد و با پویایی و برقراری روابط 
بین یافته ها و سازمان دهی آن ها مفاهیم، ایده ها، روش ها و 
سازه های جدید خلق می کند، موفق به کشف مجهوالت، 

حل مسائل و یادگیری های نو می شود.
در عصر اطالعات، افراد بــه طور دائم با انبوه اطالعات 
و داده ها ســر و کار دارند و آن هــا را پردازش و درک 
می کنند. البته بسیاری از افراد به خوبی در این امر موفق 
نیســتند. با اندک دقت به واکنش آن ها در مقابل دریافت 
اطالعات گســترده و متنوع، مســائل مختلــف از قبیل 
پذیرش بی چون و چــرای اطالعات، تقلید کورکورانه، 
قضاوت عجوالنه، تعصبات منفــی ذهنی به امور و دید 

تک بعدی آن ها به چشم می خورد.
افراد بســیاری در رویارویی با حجم وســیع اطالعات 
دریافتی از محیط، دنبال چرایی و علت ها نیســتند، آنها 
تمایلی به ارزیابی آگاهانه و موشــکافی شواهد و روابط 
بین آن ها برای رســیدن به یک قضــاوت و نتیجه گیری 
صحیح ندارند، تالشــی برای کامل کردن اطالعات خود 
از منابع معتبر نمی کننــد، در چارچوب های فکری خود 
اســیر هســتند، تفّکر آفرینش گری به جــای بازآفرینی 
ندارنــد. تصــور می کنند بــرای هر مشــکل صرفًا یک 
راه حل وجود دارد، اهل تردید منطقی نیســتند، جسارت 
پرسیدن ســؤال های الزم را ندارند، بی دلیل با ایده هایی 
موافقت یا مخالفت می کنند بــدون اینکه بدانند افکار و 
پیش داوری هایشان از کجا سرچشمه می گیرد، به راحتی 
در دام یک آگهی تبلیغاتی می افتند و مواردی از این قبیل. 
با مشاهده این قبیل مسائل و ریشه یابی علت آن ها به نظر 
می رسد یکی از مهم ترین علل وجود این گونه معضالت 

در جامعه، نبود ویژگی »تفّکر انتقادی«، است. 
تعاریف متعدد از تفّکر انتقادی ارائه شده است. در این جا 
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نخواهند داشت. در ســایه تربیت معلمین نقاد، می توان 
دانش آموزانی با ســطوح باالی تفّکر مانند تفّکر انتقادی 

در جامعه تربیت کرد.
تفّکر انتقادی، محور بســیاری از مطالعات پیشــین بوده 
اســت. برای به کارگیری تفّکر انتقادی، افــراد نیازمند 
نظارت نظام مند بر تفّکر خویش هستند تا بتوانند برنامه ها 
و راهبردهــای یادگیری، ادراک اطالعات و پیشــرفت 
خویــش را به طور دقیق بازبینی نمــوده، مورد قضاوت 
قرار دهند و به ارزیابی، تفســیر، اســتنباط و اســتنتاج 
اطالعات دریافتی از محیط بپردازند. بنابراین افراد دانش 
و اطالعــات دریافتی از محیط را به نحو مطلوب و مؤثر 
ســازمان دهی نموده و به تســهیل تفّکر انتقادی خویش 

کمک می کنند. 
با مطالعــه در نظریه ها و پژوهش های پیشــین، یکی از 
متغیرهایی که به نظر می رسد به خوبی قادر به پیش بینی 
تفّکر انتقادی باشــد، دانش و مهارت های فراشــناختی 
اســت. طبق دیدگاه رشــد، مهارت های تفّکر انتقادی به 
طور ویژه به واســطه ی مهارت های فراشــناختی تسهیل 
می شود. طرفداران این رویکرد بیان می کنند، تفّکر انتقادی 
هنگامی اتفاق می افتد که افــراد مهارت ها و راهبردهای 
فراشــناختی خود را به کار می برند تا احتمال یک پیامد 
مطلوب را افزایش دهند. نظریه های رویکرد فراشناختی 
نیز از تقویت و پرورش تفّکر انتقادی در فرآیند آموزش 
حمایت می کنند. از دید فراشــناختی دانش آموز باید بر 

فرآیند ذهنی خود نظارتی فعال داشته باشد(14).
فراشــناخت اصطالحی اســت که برای اولین بار توسط 
"فالول"2  به عنوان تفّکر درباره تفّکر، درباره فرآیندهای 
تفّکر و یادگیری خود و یــا کنترل این فرآیندها تعریف 
شــد(15). "کاستا"3 شــناخت هر فرد نسبت به خود را 
فراشــناخت می داند و معتقد است: »اگر بتوانید از وجود 
یک گفــت و گوی درونی در ذهن خود آگاه شــوید و 
فرآیندهــای تصمیم گیری و حل مســئله را بشناســید، 

باید نظم فکري را بــه فراگیران منتقل کند. این برنامه ها 
باید چنان سازمان دهی شــوند که آن ها را وادار کنند به 
جاي ذخیره ســازي حقایق علمی، درگیر مســئله شوند. 
براي تصمیم گیري مناســب و حل مسائل پیچیده جامعه 
و رویارویی با تحوالت شگفت انگیز قرن بیست و یکم، 
باید فراگیران به طور فزاینده به مهارت هاي تفّکر مجهز 
شــوند(8). به نظــر متخصصان یکــی از راه هاي اصلی 
دســتیابی به این هدف، مجهز کردن فراگیران به مهارت 

تفّکر انتقادي است(9). 
عالقه به رشد مهارت تفّکر انتقادي در محافل آموزشی، 
پدیده اي نو نیســت. منشأ آن به افالطون باز می گردد. اما 
به تدریج به دلیل پیشــرفت هاي ســریع علمی و ازدیاد 
حجم اطالعات و دانشی که فراگیران باید بیاموزند، مورد 
غفلت قرار گرفت و هدف آموزشــی بیشــتر به سمت 
انتقال به شــیوه سخنرانی ســوق یافت. گزارش ها نشان 
می دهد جایگاه مهم پرورش تفّکر انتقادي در آموزش و 
پرورش و نقــش آن در عملکرد تحصیلی، چندان مورد 
توجه قرار نگرفته است و فراگیران از سطوح پایین تفّکر 

انتقادي برخوردارند(10، 11).
به نظر "والش" و "پاول"1 بیشتر فعالیت هاي پژوهشی در 
بیست و پنج سال گذشــته بر اندازه گیری تفّکر انتقادي 
فراگیران متمرکز شــده اســت. انجام پژوهش در زمینه 
فرآیندهاي مورد نیاز براي تســهیل تفّکر انتقادي مربیان 
و معلمان مورد اغماض قرار گرفته اســت(5). پرورش 
تفّکر انتقادي و تدریس تأملی یا بازاندیشــی، دو هدف 
عمــده در تربیت معلمان اســت. ایــن دو هدف زمانی 
دست یافتنی اســت که معلمان فرصت هایی براي کسب 
دانش، معلومات حرفه اي و اعمال تدریس اندیشــمندانه  

داشته باشند(12).
ضرورت آمــوزش تفّکر انتقادی در دوره آماده ســازی 
دانشجومعلمان در مراکز تربیت معلم امری بدیهی است. 
تــا زمانی که معلمــان خود دارای این مهــارت نبوده و 
در تدریس خــود از تفکر انتقادی بهــره نبرند، قادر به 
تربیت متعلمین نقاد نخواهند بود و دانش آموزان الگوی 
مناسبی برای یادگیری این مهارت و ایجاد آن در خویش، 

1- Walsh & Paul 
2- Flavell 
3- Costa
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می کنند و طریقه ای که ایــن بازنمایی ها تغییر می کنند و 
مقاومــت در برابر تغییر هنگامی کــه با اطالعات جدید 

مواجه می شوند.
در توضیح او، غنی ســازی دانش به تفّکر انتقادی اشاره 
دارد و فرآیند ســازمان دهی دانــش می تواند یک عامل 
فراشناختی باشــد(21). "هالپرن"2 فراشــناخت و تفّکر 
انتقادی را با هم در یک مدل نشان می دهد. او بیان می کند 
که فراشــناخت، توانایی کاربرد دانش برای هدایت تفّکر 
اســت و مهارت های تفّکر را بهبود می بخشد. زمانی که 
یادگیرندگان درگیر تفّکر انتقادی هســتند به مهارت های 
خاص فراشــناختی مانند نظارت بــر فرآیندهای تفّکر 
خود، بررسی اینکه آیا پیشرفت در جهت هدف مناسب 
ایجاد شده است، اطمینان از دقت و تصمیم گیری درباره 
اســتفاده از زمان و تالش ذهنی نیاز دارند(4). به عقیده 
"ماگنو"3  این بدین معنی است که تفّکر انتقادی محصول 
فراشــناخت است. لذا فراشــناخت به تسهیل و تقویت 
تفکــر انتقادی کمک می کند و جهتــی در پیش بینی این 
متغیر فراهم می کند. به اعتقاد "براون"4، بدون فراشناخت 
دســت یابی به تفّکر انتقادی امکان پذیر نیست. زیرا تفّکر 
انتقادی مستلزم سطوح باالی مهارت های شناختی مانند 

فراشناخت است(22).
بر اســاس نتایج پژوهش "کــو" و "هــو"5 ، متفکرین 
نّقاد خوب، در فعالیت های فراشــناختی بیشتری درگیر 
می شوند. بویژه راهبردهای برنامه ریزی و ارزیابی سطح 
باال(23). می توان به نتایج پژوهش سلیمانی فر، بهروزی و 
صفایی مقدم اشاره کرد که حاکی از آن است  فراشناخت 
به عنوان یک عامل شناختی، نقش قابل توّجهی در تفّکر 
انتقادی دانشجویان دارد(24). نتایج پژوهش رزمجویی، 
حاکی از وجود ارتباط معنادار بین مهارت های فراشناختی 
و میــزان گرایش به تفّکر انتقــادی در دانش آموزان دوم 
متوســطه بود و نشان داد از میان مهارت های فراشناختی 

فراشــناخت را تجربه کرده اید. فراشناخت، توانایی فرد 
در تشخیص دانســته ها و ندانســته های خویش است. 
فراشــناخت در مغز صورت می گیرد و بــه نظر برخی 
عصب شناسان، ویژه انسان می باشد(16). مهم ترین امتیاز 
دانش فراشناختی این است که یادگیرنده را قادر می سازد  
لحظه به لحظــه از فعالیت یادگیــری خود و چگونگی 
پیشرفت کار خود آگاه باشد و نقاط قوت و ضعف خود 

را تشخیص دهد(2).
فالول بر این باور اســت که بازنگری های سلسله مسائل 
شــناختی از راه برقراری ارتبــاط بین اهداف، تجارب و 
دانش فراشــناختی عملی می شود. فراشــناخت به طور 
گســترده به عنوان آگاهی و کنترل یادگیری تعریف شده 

است(17،18).
تعریف جامع از فراشــناخت، چالش برانگیز و دشــوار 
به نظر می رســد. امــا عموم محققان اتفــاق نظر دارند، 
فراشناخت به شناختن شناخت یا دانستن درباره دانستن 
گفته می شود(19). فراشناخت برآمده از بنیان های نظری 
و تجربی مســتحکم و قانع کننده ای اســت که برخی از 
مبانــی آن را می تــوان در آثار مربوط به روان شناســی 
رشــدی- شناختی جست وجو کرد. بر پایه دیدگاه پیاژه، 
فراگیران بین هدف ها، وســیله ها، تجربه های فراشناختی 
و بازده های تکلیف مورد یادگیری، رابطه هایی می یابند. 
ســپس مشــاهدات خود را با مشــاهدات دیگر انطباق 
می دهند. بنیادهای روان شــناختی نظریه اشــاره شده در 
باال (نظریه فراشناخت) را می توان در آثار »برونر« یافت. 
برونر ذهن انســان را به مانند یک ماشین فرض می کند 
که از دانش موجود برای تعبیر، تفســیر و ســازمان دهی  

اطالعات نوین و پیشین استفاده می کند(20).
ارتباط بین فراشــناخت و تفّکر انتقادی در ابتدا از سوی 
"اســکوهن"1  مطرح شــد. او معتقد است مهارت های 
تفّکر انتقادی از راه فراشــناخت تسهیل می شود. او بیان 
می کنــد که آموزش و پرورش موفقی که بتواند به عنوان 
پایه ای برای غنی ســازی تفّکر به کار رود، باید ایده های 
منسجمی داشته باشد درباره راهی که یادگیرندگان دانش 
را ســازماندهی کرده، بــه طور درونــی آن را بازنمایی 

1- Schoen 
2- Halpern
3- Magno
4-          Brown
5- Ku & Ho
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خــود بپردازند. یادگیرندگان بــا ارزیابی از خود ممکن 
است چشم انداز جدیدی از متن به دست آورند(30).

برخــی محققان نمونه هایی از تفّکــرات دانش آموزان را 
هنگام خواندن بررسی کردند تا روشن کنند دانش آموزان 
هنگام خوانــدن چه کارهایی انجــام می دهند. تفّکرات 
دانش آموزان هنگام خواندن نشــان می دهد آن ها چگونه 
دســت به برنامه ریزی، نظارت و ارزشــیابی می زنند و 
اطالعات در دسترس را برای معنادار کردن خواندن به کار 
می گیرند. درک مطلب هنگام خواندن، توانایی پیچیده ای 
است که به ظرفیت باالیی برای ترکیب اطالعات موجود 
در متن و دانش پیشین، نیاز دارد. بر اساس نظر "پرسلی" 
و "آلفربک"2 به کســانی که در خواندن کارآمد هســتند 
و از راهبردهای فراشــناختی حین خواندن سود می برند، 
خوانندگان راهبردی، گفته می شود که هنگام خواندن به 

دقت منابع شناختی را سامان می دهند.
راهبردهای فراشــناختی خواندن، تفّکــرات دانش آموز 
را هنگام خواندن مطالب نشــان می دهــد. این راهبردها 
شامل سه دســته راهبردهای فراشناختی کلی، حمایتی و 
حل مسئله اســت. منظور از راهبردهای فراشناختی کلی 
آن دســته از راهبردهاســت که برای تحلیل کلی متن به 
کار گرفته می شــوند. راهبردهای فراشناختی حل مسئله 
آن دســته از راهبردهاست که پیرامون راهبردهایی بحث 
می کند که پاسخ دهنده، مسائل ناشی از دشوار شدن متن 
را به این وســیله حل می کند. راهبردهای فراشــناختی 
حمایتــی به آن دســته از راهبردها اطالق می شــود که 
دربرگیرنده کاربرد منابع کمکی بیرونی، یادداشت برداری 

و دیگر راهبردهای عملی است(31).
نتایج پژوهش بخشی پور، خدایی، حاکی از وجود رابطه 
مثبت (p≥ 0/01 و r=0/69) بین تفّکر انتقادی و مهارت 
درک مطلــب خواندن دانشــجویان اســت(32). نتایج 
پژوهــش حیدری، وجود ارتباط نزدیک بین مهارت های 
تفّکر انتقادی و درک مطلب خوانده شــده به طور کلی 
و مهارت هــای کوچک تر درک مطلب خوانده شــده به 

(برنامه ریزی، نظارت و ارزشــیابی) تنها بعد برنامه ریزی 
پیش بینی کننده ی معنادار برای تفّکر انتقادی می باشد(25). 
در پژوهــش صادقــی طاهری، نشــان داده شــد رابطه 
معنادار بین مهارت های فراشــناختی و تفّکر انتقادی در 
دانشجویان وجود دارد. مهارت های حل مسئله، نظارت 
و برنامه ریزی، نقش چشــمگیر در تبییــن نمرات تفّکر 
انتقادی داشــت(26). نتایج پژوهش حاضر وظیفه، نشان 
داد  بین کل دانش و مهارت فراشناختی با کل گرایش به 
تفّکر انتقادی، در دانش آموزان پایه سوم راهنمایی رابطه 
معنــادار وجود ندارد. ولی بین برخی مؤلفه های آن ها در 
هر دو جهت مثبت و منفی رابطه معنادار وجود دارد(27).
از حوزه هایــی که راهبردهای فراشــناختی می تواند در 
آن کاربرد داشــته باشــد، حوزه خواندن و درک مطلب 
حاصــل از آن اســت. صاحب نظران بر ایــن باورند که 
خواندن، دارای دو عنصر اصلی اســت: رمزگشــایی و 
درک مطلب. درک مطلب، هدف نهایی آموزش خواندن 
اســت. رمزگشایی یک جزء ضروری از خواندن ماهرانه 
اســت(28). به گفته فالول، فراشــناخت- تفّکر درباره 
تفّکر- کلیدی برای درک مطلب خوانده شده است(15). 
پس از فــالول، عالقه بــه فراشــناخت افزایش یافت. 
"براون"1 نظریه فراشناخت را برای خواندن و تفاوت بین 
فرآیندهای شناختی و فراشناختی مورد استفاده قرار داد. 
وی فرآیندهای فراشــناختی را به عنوان راهبردهایی که 
شــامل انتخاب، مطالعه قسمت مهم متن، انتخاب عالئم، 
بازیابی و برآورد آمادگی برای امتحان، تعریف کرد(29).
راهبردهای فراشناختی خاص خواندن را می توان در سه 
حــوزه برنامه ریزی، نظارت و ارزیابــی طبقه بندی کرد. 
راهبرد برنامه ریزی، پیش از خواندن اســتفاده می شــود. 
تعیین زمان مطالعه و مشــخص کردن هدف، نمونه ای از 
راهبرد مدیریت هنگام خواندن اســت. راهبرد نظارت، 
هنگام خواندن رخ می دهد. پرســش از خود، خالصه و 
استنتاج ایده های اصلی، نمونه ای از راهبرد نظارت هنگام 
خواندن اســت. راهبرد ارزیابی، پس از خواندن استفاده 
می شــود. برای مثال پس از خوانــدن متن، یادگیرندگان 
ممکن اســت با توجه به آنچه خوانده اند به ارزشیابی از 
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جامعه آماری این پژوهش شــامل تمامی دانشجومعلمان 
دانشــگاه فرهنگیان شــیراز به تعداد 1157 نفر اســت. 
نمونــه آماری 234 نفر (887 دختر و 270 پســر) مقطع 
کارشناســی پردیس های سلمان فارســی، باهنر و شهید 
رجایی در نیمســال دوم تحصیلی 96-1395 بود که به 
روش نمونه گیری خوشــه ای به شــیوه تصادفی انتخاب 

شدند. 
الف( پرسشیامه راهبردهای فرا یاختی خواندن 

این پرسشــنامه توسط مختاری و ریچارد در سال 2002 
ساخته شــد و حاوی 30 گویه اســت که پاسخگو باید 
هــر گویه را بخواند و  وضعیت فعلــی خود را در یک 
طیف لیکرت 5 درجه ای از یک (به معنای هرگز یا تقریبًا 
هرگز) تا 5 (همیشــه یا تقریبًا همیشــه) مشخص کند. 
پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن، دانشجویان را 
در ســه مقیاس راهبردهای کلی خواندن با 13 پرسش، 
راهبردهای حل مسئله با 8 پرسش و راهبردهای حمایتی 
با 9 پرسش می ســنجد. دامنه نمره محتمل برای هر فرد 
بین 150-30 خواهد بود. شــاخص های روایی و پایایی 
این آزمون در حد باال و مقبول گزارش شده است(34). 
در پژوهش حسین چاری، ســماوی و کردستانی، جهت 
روایی صــوری، پرسشــنامه بین تعدادی از اســاتید و 
دانشــجویان دکتری روان شناســی توزیع شد و روایی 

صوری آن مورد تأیید قرار گرفت(31). 
)CCTST( ر انتقادی كاليدرنيا فرم ا ا( پرسشیامه تدکر
این پرسشــنامه در سال 1990 توسط فاسیون و فاسیون1 
ســاخته شد و دارای 34 ماده است که برخی از ماده  های 
آن دارای چهار گزینه و برخی دارای پنج گزینه اســت. 
این پرسشــنامه، دارای 5 زیرمقیاس است که عبارتند از: 
تجزیه و تحلیل (9 ماده)، ارزشــیابی (14 ماده)، استنباط 
(11 ماده)، استدالل استقرایی (16 ماده) و استدالل قیاسی 
(14 ماده). در این پرسشنامه هر ماده دارای چهار یا پنج 
گزینه اســت. تنها یک پاسخ صحیح برای هر ماده وجود 
دارد. آزمودنی در هر ماده نمره 0 یا 1 می گیرد. نمره کلی 

طور خاص را بین دانشــجویان زبان انگلیســی تصریح 
می کند(33).

با بررســی پژوهش های داخلی و خارجــی، هیچ گونه 
پژوهشی که به بررسی نقش راهبردهای فراشناختی خاص 
خوانــدن در تفکر انتقادی بویژه روی دانشــجومعلمان 
پرداخته باشــد، یافت نشــد. صرفًا در برخی پژوهش ها 
نقش ســایر راهبردها و مهارت ها و باورهای فراشناختی 
روی تفکر انتقادی دانش آموزان و دانشــجویان بررسی 
شــده است. به نظر می رسد انواع راهبردهای فراشناختی 
خواندن که دانشجومعلمان هنگام مطالعه مباحث درسی 
به کار می گیرند، می تواند راهی به ســوی نائل شــدن به 

مهارت تفکر انتقادی باز کند. 
پژوهش حاضر با هدف پیش بینی تفّکر انتقادی براساس 
راهبردهای فراشــناختی خواندن در دانشجومعلمان که 
سنگرســازان آینده هســتند و نقش کلیدی در پرورش 
متفکرین نقاد دارند، صورت گرفت. تا زمانی که معلمان 
خودشان از این ویژگی بهره مند نباشند، تربیت متعلمین 
نقاد، دشــوار خواهــد بود. برای بررســی این موضوع، 
دانشجومعلمان دانشــگاه فرهنگیان شهر شیراز در سال 

تحصیلی 96-1395 مورد پژوهش قرار گرفتند. 
فرضيه پژوهش:

1. راهبرد فراشناختی کّلی با تفّکر انتقادی دانشجومعّلمان 
دانشگاه فرهنگیان شهر شیراز رابطه دارد. 

2. راهبــرد فراشــناختی حمایتــی بــا تفّکــر انتقادی 
دانشجومعّلمان دانشگاه فرهنگیان شهر شیراز رابطه دارد.
3. راهبــرد فراشــناختی حل مســئله با تفّکــر انتقادی 
دانشجومعّلمان دانشگاه فرهنگیان شهر شیراز رابطه دارد.
4. راهبردهای فراشــناختی خوانــدن در پیش بینی تفّکر 
انتقادی دانشجومعّلمان دانشــگاه فرهنگیان شهر شیراز 

نقش دارد.

روش
این پژوهش از نظر نوع هدف، کاربردی اســت. چرا که 
نتایج آن برای مربیان و مسئولین مراکز تربیت معلم کاربرد 
Facione & Facione -1دارد. از نظر روش نیز توصیفی از نوع همبســتگی است. 
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فرد بین 0 تا 34 اســت. فاســیون و فاسیون، پایایی این 
آزمون را با اســتفاده از فرمول کورد، ریچاردسون-20، 
بین 0/78 تا 0/80گزارش کرده انــد. خلیلی، پایایی این 
پرسشــنامه را بین دانشــجویان دانشــگاه علوم پزشکی 

تهران، 0/62 گزارش کرده است.
نتایج پژوهش ها نشــان داده این آزمون با معدل نمرات 
دانشجویان، نمرات اســتعداد ریاضی و دروس شفاهی 
آن ها و نمرات آزمون خواندن نلســون- دنی همبستگی 
مثبت معنادار داشته است. نتیجه تحلیل عاملی در تعیین 
ســازه آزمون حاکی بود، آزمون از پنــج عامل (تحلیل، 
استنباط، ارزشیابی، استدالل استقرایی و استدالل قیاسی) 

تشکیل شــده اســت. همه پنج عامل با نمره کل آزمون 
همبســتگی مثبت و باالی داشــت. آزمون قادر به تمیز 
اختالف سطح مهارت های تفّکر انتقادی بین دانشجویان 

پرستاری و فلسفه بوده است(35). 

یافتهها
ایــن قســمت شــامل یافته هــای پژوهش بر اســاس 
شاخص های آمار توصیفی و تحلیل های استنباطی است. 
جدول 1 شاخص های توصیفی شامل میانگین، انحراف 
معیار، حداقل و حداکثر نمره آزمودنی ها را در متغیرهای 

پژوهش در نمونه کل نشان می دهد: 

)n =432( جدول 1- شاخص های توصيفی متغيرهای راهبردهای فراشناختی خواندن و تفکر انتقادی

حداکثر نمرهحداقل نمرهانحراف معيارميانگينمتغيرها
47/818/093070راهبرد کّلی

26/384/571738راهبرد حمایتی
29/804/731940راهبرد حل مسئله

10/463/005217تفّکر انتقادی

)n =432( جدول 2- ماتریس همبستگی متغيرهای راهبردهای فراشناختی و تفکر انتقادی

تفّکر انتقادیراهبرد حل مسئلهراهبرد حمایتیراهبرد کّلیمتغير
1راهبرد کّلی

1**0/56راهبرد حمایتی
1**0/43**0/57راهبرد حل مسئله

1**0/32**0/36**0/30تفّکر انتقادی

برای بررســی فرضیه های اول تا ســوم پژوهش مبنی بر 
وجود رابطــه راهبردهای فراشــناختی خواندن و تفّکر 

انتقادی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج 
حاصل در جدول 2 ارائه شده است:

در جــدول 2 مشــاهده می شــود، میــان راهبردهــای 
فراشــناختی کلی، حمایتی و حل مسئله با تفّکر انتقادی، 
ارتباط مثبت و معنــادار وجود دارد (p>0/01). یعنی با 
افزایش نمره راهبردهای فراشناختی کّلی، حمایتی و حل 
مسئله، نمره تفّکر انتقادی دانشجویان نیز افزایش می یابد. 
لذا فرضیه های اول، دوم و ســوم تأیید می شود. راهبرد 
فراشــناختی حمایتی، بیشترین و راهبرد فراشناختی کّلی 

کمترین میزان همبستگی را با تفّکر انتقادی دارد.
برای بررســی فرضیه چهارم پژوهــش مبنی بر اینکه آیا 
هریک از متغیرهای مفروض پیش بین (راهبردهای کلی، 
حمایتی و حل مسئله) پیش بینی کننده معنادار برای تفّکر 
انتقادی در دانشجومعلمان هستند از شیوه آماری تحلیل 
رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج این شیوه آماری در 

جدول 3 آورده شد:
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كانم برزگر بدرويی و همکاران 

معنادار اســت. نگاهی به RS نشان می دهد، 17 درصد از 
واریانس تفّکر انتقادی با راهبردهای فراشناختی خواندن، 

تبیین می شود.

با توجه به جدول 3، نتایج نشــان می دهد مقدار آزمون 
F برای بررســی تأثیر راهبردهای فراشناختی خواندن بر 
تفّکر انتقادی برابر با 15/790 بود که در ســطح 0/0001 

ضرایب رگرســیون، حاکی اســت، راهبرد فراشناختی 
حمایتی (β =0/249) و راهبرد فراشــناختی حل مسئله 
(β =0/185) می تواننــد تفکر انتقادی را به طور مثبت و 
معنادار پیش بینی کنند. اما راهبرد فراشــناختی کّلی قادر 
به پیش بینی تفکر انتقادی نمی باشــد. راهبرد فراشناختی 

حمایتی در تبیین تفکر انتقادی، سهم قوی تر دارد.

نتيجهگيري
در این پژوهش، رابطه راهبردهای فراشــناختی خواندن 
بــا تفکر انتقادی و نقش این راهبردها در پیش بینی تفّکر 
انتقادی دانشــجومعلمان بررسی شــد. نتایح حاصل از 
ضرایب همبستگی پیرسون نشــان داد میان راهبردهای 
فراشــناختی کلی، حمایتی و حل مسئله با تفّکر انتقادی، 
ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد (p>0/01). این نتیجه 
با نتایــج پژوهش(25، 27، 36) حاکــی از وجود رابطه 

معنادار بین فراشناخت و تفّکر انتقادی، همسو است.
نتایج تحلیل رگرســیون چندمتغیره نیز حاکی از آن بود 
که راهبرد فراشــناختی کّلــی در پیش بینی تفکر انتقادی 
دانشجومعلمان نقش ندارد. در تبیین این نتیجه در جدول 
ضرایب همبســتگی، رابطه بین راهبردهای فراشــناختی 
کّلی بــا تفکر انتقادی، معنادار اســت. بیــن مؤلفه های 

فراشــناختی شــامل راهبرد کّلی، حمایتی و حل مسئله، 
هم پوشــی معنادار وجود دارد. شاید یکی از دالیل عدم 
معناداری این رابطه، هم پوشی مؤلفه ها با یکدیگر باشد. 
لحــاظ نکردن عواملی چون رشــته تحصیلی، شــرایط 
آموزشی متفاوت دانشــجویان پیش از ورود به دانشگاه 
و بافت فرهنگی مختلف آنها در پژوهش، شاید علتی بر 

معنادار نشدن ضریب بتا باشد.
راهبردهای فراشــناختی حمایتی و حل مسئله به ترتیب 
بــا ضرایــب بتــای 0/249 و 0/185 در پیش بینی تفّکر 
انتقادی دانشجومعلمان مؤثر هستند. این یافته ها با مبانی 
نظــری(4، 13، 21) که مؤید نقش مؤثر فراشــناخت در 
پیش بینی تفکر انتقادی می باشــند، همســو است. مرور 
نتایج پژوهش های پیشین همسو با مطالب یاد شده است. 
ماننــد پژوهــش(23 ، 39-37) و پژوهش های صورت 

گرفته داخلی مانند(24، 26، 45-40).
در تبیین نقش پیش بین راهبرد فراشــناختی حمایتی در 
تفکــر انتقادی، می توان گفت هنگامــی که فراگیر برای 
درک بهتر مطلب، شــیوه های متعدد به کار می برد مانند 
کمک گرفتن از آموخته های پیشین، یادداشت برداری، با 
صــدای بلند خواندن، خالصه کردن، خط کشــیدن دور 
یا زیر مطالب برای کمک به یادآوری، اســتفاده از منابع 

جدول3- خالصه نتایج مدل رگرسيون چندگانه جهت پيش بينی تفّکر انتقادی

ssdfmsFSigRRSمدل

1359/3523119/78415/7900/00010/410/17

جدول4- تحليل ضرایب رگرسيون

متغير پيش بين
ضرایب استانداردضرایب غيراستاندارد

Tسطح معناداری
Bخطای استانداردBeta

0/0230/0300/0630/7800/436راهبرد کلی
0/1630/0480/2493/3870/001راهبرد حمایتی

0/1170/0470/1852/4900/013راهبرد حل مسئله
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کمکی، به زبان ســاده نوشتن مطالب، جلو و عقب رفتن 
در طول متن برای کشــف روابط میان ایده های موجود 
و مواردی از این قبیل؛ در حقیقت برای رســیدن به فهم 
بیشــتر، از طریق ایجاد ارتباط بیــن آموخته های قبلی و 
آموخته های جدید، به بســط و تحلیل مطالب می پردازد. 
در زمان عــدم درک مطالب از منابــع کمکی بیرونی و 
راهبردهــای متعددی بهره می گیرد و با شناســایی نقاط 
قوت و ضعف هر راهبــرد و تحلیل و ارزیابی آن ها نیز 
در صورت مفید نبودن راهبردها به اصالح یا تغییر آن ها 
می پردازد. از این طریق زمینه را برای شــکل گیری تفکر 
انتقــادی در خود فراهم می کند. در ایــن زمینه می توان 
به نتایج پژوهش آزمایشــی(46) اشــاره کرد که تمرکز 
بر مهارت هاي فراشــناختی مانند غنی ســازي تمرینات 
فراشــناختی- در این جا به عنوان راهبرد حمایتی در نظر 
گرفته شده اســت- بر باورهاي دانشجومعلمان از دانش 
و مهارت هاي تفکر انتقادي مؤثر شناخته شده است. لذا 

همسو با نتیجه این پژوهش می باشد.
در تبیین نفش پیش بین راهبرد فراشناختی حل مسئله در 
تفکر انتقادی نیز می توان اشــاره کــرد، زمانی که فراگیر 
بــرای اطمینان از فهــم مطلب آن را آهســته و با دقت 
می خواند، هنگام از دســت دادن تمرکز برمی گردد و از 
جایی که تمرکز داشــته، آغاز به خواندن می کند، سرعت 
خواندنــش را طبق مطلب مورد مطالعه تنظیم می کند. در 
زمان دشــوار شدن متن، توجه بیشــتری به مطلب مورد 
مطالعه می کند یا آن را دوباره می خواند. هنگام خواندن، 
گاه به گاه توقف کرده و در مورد مطالب خوانده شــده 
فکر می کند. برای یادآوری بهتر مطالب به تصویرســازی 
اطالعات می پردازد. سعی می کند معنی کلمات یا عبارات 

ناشناخته را حدس بزند و... .
می تــوان ادعا کــرد، فراگیران بــا به کارگیــری راهبرد 
فراشناختی حل مســئله، زمینه رشد مهارت خودتنظیمی 
یا خودگردانــی در یادگیری را در خود فراهم کرده و با 
تعیین اهدافی برای خویش، جهت دســت یابی به آن ها 
بــه برنامه ریزی، خودکنترلــی و ارزیابی می پردازند. این 
ویژگــی، فراگیران را ملزم می کند نقش فعالی را به طور 
انگیزشــی و رفتاری در کنترل تفکر و یادگیری خویش 

داشــته باشند. آنها از این راه قدرت قضاوت علمی خود 
را پرورش داده و قوت می بخشــند و احتماالً کمتر دچار 

پیش داوری می شوند.
بر اســاس نظر فتحی آذر به دلیل ارتباط زیاد میان تفکر 
انتقــادی، تفکر منطقی و حل مســئله، می تــوان انتظار 
داشت، توانمندی در یادگیری حل مسئله، رشد در تفکر 
انتقادی را به همراه داشته باشد(47). در این زمینه، کوبرن 
و کامپیوتــرز(48)، جویس و همکاران(49) و همین طور 

مهرمحمدی، دیدگاه مشابه دارند(50).
محدوديت ها و پيشیهادات

از محدودیت های این پژوهش، اســتفاده از پرسشنامه به 
عنوان تنها ابزار گردآوری اطالعات بود. پیشنهاد می شود 
برای افزایش دقت در بررسی متغیرهای یاد شده از سایر 
روش ها چون انجام مصاحبه و طراحی آزمون اســتفاده 
شود. توصیه می شود پرسشنامه مهارت های تفکر انتقادی 
کالیفرنیا (فرم ب) به دلیل طوالنی بودن و ســطح دشوار 

گویه ها، کوتاه تر و ساده تر شود. 
با توجه به سطوح پایین نمره تفکر انتقادی و راهبردهای 
فراشــناختی خواندن در دانشجومعلمان و نقش پیش بین 
راهبردهــای حمایتی و حل مســئله در تفکــر انتقادی، 
توصیه می شــود معلمان بر این راهبردها مسلط شوند و 
فراگیران را با آن آشــنا کنند. همچنین روحیه کنجکاوی، 
حقیقت جویی، خردورزی، فراخ اندیشــی، باز بودن به 
تجربه، پرهیز از تعصبات و مــواردی از این قبیل را در 
فراگیران تقویت کنند. پیشــنهاد می شــود برای آموزش 
راهبردهــای فراشــناختی خواندن و تفکــر انتقادی به 
دانشجومعلمان، کارگاه های آموزشی  برنامه ریزی و در 
برنامه درسی آنها گنجانده شود. ضرورت آموزش انواع 
راهبردهای فراشــناختی و مهارت های تفّکر انتقادی در 
دوره آماده ســازی دانشجومعلمان در مراکز تربیت معلم، 
امری بدیهی است. تا زمانی که معلمان بر این مهارت ها 
تسلط نداشته باشــند، پرورش متفّکرین نقاد، ناممکن یا 

بسیار دشوار به نظر می رسد. 

97/3/23 ;  پذیرش مقاله: دریافت مقاله: 96/11/24
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