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ها هيها و نظريش تئوريا آزماين و ساخت يرها، اصول،  قوانين متغيها و روابط بدهياء پديت اشيکشف ماه است که به يپژوهش ياديق بنيتحق -1

 .دينمايدانش کمک م يپردازد و به توسعه مرزهايم

 .شوديانجام م ياهه مطالعات کتابخانيکند و برپاياستفاده م يل عقلائياستدلال و تحل يهااست و از روش ياديپژوهش بن ينوع يق نظريتحق -2



ل، يها، ابزار، وسابه منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش ياديقات بنيج تحقياست که با استفاده از نتا يپژوهش يق کاربرديتحق -3

 .شوديانجام م يمورد استفاده جوامع انسان يدات، ساختارها و الگوهايتول

 شود.يانجام م يو با هدف رفع مسائل و مشکلات جوامع انسان ياديقات بنيج تحقيز نتااست که با استفاده ا يپژوهش يق علميتحق -4

 

 مربوط ومتغيرهاي مبهم و ل مجهو هاي بيان مساله )تشريح ابعاد، حدود مساله، معرفي دقيق مساله، بيان جنبه -5

 (:منظورتحقيق تحقيق، پرسش هاي به

 جانبه همه رشد زمينه تواند مي که است جامعه يک هاينهاد ترين مهم از يکي عنوان به پرورش و آموزش

 ميان تفاهم ايجاد و جمعي زندگي هاي پايه تحکيم و فردي استعدادهاي پرورش کلي طور به. کند فراهم را افراد

 شد مي تصور که گذشته خلاف بر(. ۱۱۲۲ ،1کالن) گيرد مي صورت پرورش و آموزش سايه در انساني افراد

 ميان در نظريه اين اخير سال چند در اوست ذاتي استعدادهاي و هوش ميزان از تابعي فرد هر يادگيري توانايي

 در استعداد و هوش نظير ذاتي عوامل کننده تعيين عوامل نقش وجود با که است گرفته قوت شناسان روان

 بعدي تک صورت به مسئله اين به و شوند مي قلمداد مهم رابطه اين در نيز ديگري ذاتي غير عوامل يادگيري،

 ازي ميو خودتنظ يليتحص يريدرگ ،يشناخت يهاييتوانا مانند متغيرهايي راستا، همين در. شود نمي نگريسته

 و آدولف) اند کرده جلب خود به را شناسان روان و پرورش و آموزش متخصصان توجه که هستند عواملي جمله

 (.5102، 2برگر

 ن در دهه هاي گذشته به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است.پديده چندمرحله اي موفقيت دانش آموزا

 کيا معيني)تحقيقات  براساس (.5102، 3کوستا و فاريابيشتر تحقيقات اوليه بر عوامل شناختي متمرکز شده است )

 متعددي اختيشن توانايي هاي (۹0۱۱ شلتون، اليوتي، هيل، مثيو و گيووير،؛ ۹0۱۱ ،4و پيج ؛ ترن۱۱۲۱ ، بابلان زاد و

 تحصيلات که مي دهند نشان مطالعات از بسياري راستا اين درهستند.  مؤثر آموز دانش يک تحصيلي پيشرفت در

مي شود)گاتز، سودبرگ، پي درسين،  پيري در شناختي زوال خطر کاهش و بهتر شناختي کارآيي موجب بالاتر

 شرايط به مربوط صرفا را شناختي افت بر صيلاتتح اثر محققان از گروهي (0051، 5مورتيمر، برگ و جوهانسون

 (.3051، 6مي دانند)بوسما، بوکستل، پوندز، هوکس و جولز فرد شناختي سلامت

اگرچه بيشتر تحقيقات اوليه بر عوامل شناختي متمرکز شده است، مقدار قابل توجهي از واريانس غير قابل 

 فعالانه درگيري (.5102کوستا و فاريا، ) ته مانده استتوضيح در پيشرفت و رضايت تحصيلي دانش آموزان ناشناخ

 بيني پيش ترين مهم از و است تحصيلي حوزه در پيشرفت و تحول نوع هر ي لازمه تحصيلي امور در يادگيرنده

 مي شمار به آوري تاب و مؤثر مقابلهي مدرسه، در حضور نمرات، بودن بالا قبيل از تحصيلي پيامدهاي هاي کننده
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 مهم هاي ويژگي با فردي هاي ويژگي تعامل معناي به کلي طور به درگيري(. ۱۱۲۲ ،1برول و پيتزر ينر،اسک) رود

 تحصيلي درگيري. است مشکلات و موانع با رويارويي در آن تداوم و برانگيخته کنش آغاز شامل و است محيطي

 است يادگيري هاي فعاليت در دهيادگيرن شناخت بر مبتني و خواستني مشتاقانه سازنده، مشارکت خاص، طور به

 عاطفي و شناختي رفتاري، ابعاد شامل و( ۱۱۲۱ ،2ريو) شود مي منجر تحصيلي مثبت پيامدهاي به مستقيماً که

 بلومنفلد فردريکس،) است برقرار پويا و دروني روابط آنها بين و نيستند يکديگر از مجزا فرايندهاي ابعاد اين. است

 رفتاري هاي ويژگي. است مشارکت و تلاش مثبت، رفتار مانند متغيرهايي شامل "فتارير" جزء(. ۱۱۱۲ ،3پاريس و

 به تلاش شدت يا علمي فعاليتهاي در شده صرف زمان غياب، و حضور جمله از تحصيلي مشارکت ميزان مانند

 يرهاييمتغ شامل "شناختي" جزء(. ۱۱۱۲ همکاران، و فردريکس) هستند تحصيلي درگيري ناکافي شاخص تنهايي

 متغير شامل نيز هيجاني يا "عاطفي" جزء. است يادگيري در گذاري سرمايه و يادگيري اهداف شناخت، تنظيم مانند

 بعد تازگي به(. ۱۱۱۲ همکاران، و فردريکس) است يادگيري دربارهي مثبت نگرش و تعلق علاقه، چون هايي

 آموز دانش ي سازنده مشارکت آن، از مراد که تاس شده اضافه تحصيلي درگيري مفهوم به عامليت نام به ديگري

 آموزان دانش آن، طي که است فرايندي بر تأکيد درگيري، نوع اين در. کند مي دريافت که است آموزشي جريان در

 هاي موقعيت و شرايط نيز و گيرند مي ياد که را چيزي تا کنند مي تلاش فعالانه حدودي تا و قصد روي از

 (.۱۱۲۲ ،4تسنگ و ريو) کنند پربار و شخصي را يادگيري

خود تنظيمي  (.0911توحيدي و تاشک،  خوشاب،ي، خود تنظيمي است )ليتحص يريدرگيکي از عوامل موثر بر 

شامل توانايي فرد در سازماندهي و خود مديريتي رفتارهايش جهت رسيدن به اهداف گوناگون يادگيري 

انگيزشي و راهبردهاي يادگيري تشکيل شده است. (. و از دو مؤلفه ي راهبردهاي 5،0222است)لموس

(. 0202راهبردهاي شناختي و راهبردهاي فراشناختي، جزء مؤلفه هاي راهبردهاي يادگيري مي باشند )پنتريچ، 

راهبرد شناختي شامل بسط دهي، راهبرد يادگيري عمقي)راهبردهاي يادگيري سازگار( و راهبرد يادگيري 

(. راهبرد عمقي دانش آموزان را به پيامدهاي 0222، 6ازگار( مي باشد)ليم، لوآ و نيسطحي)راهبرد يادگيري غير س

موفقيت و پيشرفت بالايي مي رساند، در حالي که راهبرد سطحي به پيشرفت تحصيلي سطح پاييني منجر مي شود. 

يگري نيز وجود دارند براي يادگيري بهتر و عميق تر غير از استفاده از راهبردهاي شناختي، راه ها و روش هاي د

که راهبردهاي فراشناختي ناميده مي شوند و منظور از ان برنامه ريزي، نظارت و تنظيم فرآيند يادگيري است)سيف، 

0930 .)   
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 به آن ها تبديل است، اهميت دانش آموزان حائز تربيت و تعليم فرايند در که اهدافي جمله از

 معمولاً يادگيرندگان، قبيل اين است. يادگيري در خودتنظيمي اييتوان از برخوردار و راهبردي يادگيرندگان

 استفاده با قادرند مي گيرند. آن ها عهده به را خود يادگيري مسئوليت و هستند فعال يادگيري فرايند در

 بيشتري پيشرفت به و کنند کنترل و هدايت را خود يادگيري فرايند فراشناختي، و شناختي راهبردهاي از

 ما کشور آموزشي نظام جمله از تربيت و تعليم نظام هاي در آن چه  بنابراين، يابند. دست يرييادگ در

دانش آموز  راهبردي عنوان به جديد راهبرد اين کارگيري به و گسترش گيرد، قرار توجه مورد بايد

 (.0111، 1گروت)پينتريج و دي است دانش آموزان يادگيري فرايند در محور

 يريادگيو  ياددهيدر  يابيآموزش تفکر و ارزش تيبر اهم ييفراشناخت و ساخت گرا ،ياختشن يها هيدر نظر

دانند )يارمحمدي  يم يمهم را در آموزش تفکر انتقاد نيا يشکل کاربرد يتيشده است. روانشناسان ترب ديتأک

 تيبر اساس واقع ديجد يها تيواقع ديتول اي دييتأ ييويجان د دگاهيتفکر از د (.0332، واصل، فرهادي و يعقوبي

، به نقل از رضوي و ۲۹۹۱ ر،يگذشته و حال است )ب يبراساس باورها ندهيآ يباورها يموجود و شکل ده يها

 شياطلاعات انبوه پ يابيو ارز ديهضم دانش جد يمهارت ها ،يفکر يها تي(. افراد در ضمن فعال0335، همکاران

ها  شهيها، اند دهيتوانند خوانده ها، شن يم رانيفراگ يتفکر انتقاد اماز تفکر به ن يبا نوع خاص .کنند يرو را کسب م

 نقد" نوع تفکر نيو ذات ا تيماه ،يوئيقرار دهند. از نظر جان د يابيو اعتقادات مختلف را مورد قضاوت و ارزش

 (.0335، است )سرمد و سيدي "در قضاوت لياز تعج زيسالم و پره ينيبدب" اي "سازنده

 هاي گيري تصميم منظور به خود زندگي شرايط مورد در قضاوت و ارزيابي تحليل، و تجزيه اناييتو بايد افراد

 ارزيابي عيني، استنباط محيطي، اطلاعات پردازش اجازه فرد به انتقادي تفکر مهارتهاي و توانايي. باشند داشته را مهم

 نيستاني ؛۱۱۲۲ حسيني، و حسيني) دهد يم را اطلاعات از متفاوتي انواع اساس بر گيري نتيجه و مشخص مشکلات

 (.۱۱۲6 رضاسلطاني، و حسيني يوسلياني، نيا، کاشاني از نقل به ؛۲۹۹۱ وردي، امام و

 ممکن انتقادي تفکر آموزش. «داد ارتقا آموزش و تمرين با توان مي را انتقادي تفکر: »نويسد مي( ۱۱۱۹) وانگلدر

 همچنين،. باشد سازي سالم با بيشتر تخريب، جاي به کارش و سر که آورد پديد آينده در را يي تکنولوژي است

 بردن بالا و استدلال گيري، تصميم مساله، حل هاي مهارت کسب يادگيري، جهت انگيزه به انتقادي تفکر آموزش

 تفکر که داده نشان ها پژوهش اخير، هاي سال در(. ۲۹۹۹ استونر،) شود مي منجر شناختي هاي مهارت سطح

؛ 0912يعقوبي،  فرهادي و واصل، ؛ يارمحمدي0916نهروانيان،  زارع واست )به عنوان مثال،  آموزش قابل انتقادي

 (.5102و همکاران،  3؛ کارگاس5102و همکاران،  2اسميت
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و  يليتحص يريدرگ ،يشناخت يهاييتواناآن بر بهبود  ريو تأث يتاکنون آموزش تفکر انتقاد نکهيبا توجه به ا

معلمان از همان روش  شتريمدون و منظم در بحث آموزش مطرح نبوده است و ب يچهارچوب ،يميظخودتن يريادگي

را در حد  انتفکر دانش آموز شرفتيپ زانيدهند و م يگرفته اند، مطالب را آموزش م اديکه خود  يو سنت ميقد يها

 نکهيا يرسانند، برا يتفکر نم يازس هيو فرض يابيدارند و آنها را به سطح پردازش و ارزش يمطالب نگه م يآور ادي

برسند،  ليو تحل يابيهمچون: استدلال، ارزش ،يتفکر انتقاد يو به مهارت ها شندينديتا ب ميبه دانش آموزان کمک کن

جامعه  ايآنها آموزش تفکر را در هر کلاس  ياريکه به  يو از مواد سيتدر يبرا ديجد يلازم است از روش ها

(. بر همين اساس پژوهش حاضر به دنبال پاسخگويي به اين سوال 5112، 1)فيشر ميکنبخشد، استفاده  يتحقق م

 تاثير دارد؟ي ميو خودتنظ يليتحص يريدرگ ،يشناخت يهاييبر توانا يآموزش تفکر انتقادآيا  است که

 
 

و خارج از کشور و  ج بدست آمده در داخلیقات انجام شده درباره موضوع و نتایان مختصر سابقه تحقیسوابق مربوط )ب -6

 ق(:یموجود درباره موضوع تحق یعلم ینظرها
 

 حل هاي شيوه بر انتقادي تفکر آموزش ( پژوهشي با هدف اثربخشي0912ايماني ) محسن قدسي و احمدبيگي،

 مهني هاداده يو از نظر روش گردآور يروش پژوهش بر حسب هدف کاربرد دانشجويان انجام دادند. در مساله

نفر از  61شامل  يبود. جامعه آمار يريگيپس آزمون همراه با گروه کنترل و پ-آزمون شينوع طرح پاز  يشيآزما

در دسترس، در دو  يرگيبودند که با استفاده از روش نمونه يحسابدار يدختر و پسر دوره کارشناس انيدانشجو

 يتحت آموزش تفکر انتقاد ياقهيدق 11جلسه  2 شيشدند. گروه آزما يو کنترل همتاساز شينفره آزما 91گروه 

و لانگ  يدکسي مسئلهحل پرسشنامه از هاداده گردآوري منظورانتظار ماندند. به ستيقرار گرفتند و گروه کنترل در ل

و  انسيکووار لي)آزمون تحل يو استنباط يفيآمار توص قيطرحاصل از  شدهيگردآور هاي( استفاده شد. داده0116)

t افزار ه از نرموابسته( و با استفادSPSS-V22 بر مهارت حل  ينشان داد آموزش تفکر انتقاد هاافتهي شد. ليتحل

 ماندگار بوده است.                       زيآن در طول زمان ن يداريمؤثر است و پا انيدانشجو نيمساله در ب

 و مسئله حل انتقادي، تفکر) فراشناختي بسته آموزش ( پژوهشي با هدف تأثير0912) و همکاران پور قدم

 روش به پژوهش اين متوسطه انجام دادند. دوم دوره پسر آموزاندانش تحصيلي پيشرفت و انگيزش بر( فراشناخت

 کليه شامل پژوهش آماري جامعه. شد انجام گواه گروه با آزمونپس -آزمونپيش طرح با و آزمايشينيمه

 بود آبادخرم شهر در 0919-19 تحصيلي سال در تحصيل به لمشغو دوم متوسطه دوره اول پايه پسر آموزاندانش

 و آزمايش گروه عنوانبه اي،چندمرحله ايخوشه تصادفي گيرينمونه روش از استفاده با کلاس دو آنان ميان از که

 منظوربه و بود( 0120) هارتر تحصيلي انگيزش مقياس پژوهش اين در استفاده مورد ابزار. شدند انتخاب گواه

 آمار هايشاخص از هاداده تحليل و تجزيه براي. شد استفاده آموزاندانش معدل از تحصيلي پيشرفت نجشس
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. گرديد استفاده( متغيره چند کوواريانس تحليل) استنباطي آمار هايآزمون و( استاندارد انحراف و ميانگين) توصيفي

 تحصيلي پيشرفت و دروني انگيزش فزايشا باعث فراشناختي بسته آموزش پژوهش، از حاصل نتايج اساس بر

 در انتقادي تفکر و مسئله حل فراشناخت، بر تأکيد و مدارس در مناسب شرايط ايجاد با لذا شود؛مي آموزاندانش

 .داد افزايش را آموزاندانش تحصيلي پيشرفت و انگيزش توانمي آموزش

 و گيري تصميم هاي سبک بر انتقادي تفکر زشآمو دوره ( پژوهشي با هدف تاثير0916نهروانيان )الف زارع و

جامعه آماري پژوهش شامل تمامي دانشجويان مقطع ليسانس دانشگاه هاي پيام نور  مساله انجام دادند. حل هاي سبک

دانشجو به شيوه نمونه گيري تصادفي خوشه اي  91بودند که از ميان آنها  12-19شهر تهران در سال تحصيلي 

پس آزمون با گروه کنترل در گروه هاي  -و با طرح پژوهش آزمايشي، از نوع پيش آزمون  چندمرحله اي انتخاب

دانشجو در گروه کنترل(. مداخلات مربوط به  51دانشجو در گروه آزمايش و  51آزمايش و کنترل گمارده شدند )

دانشجويان گروه دقيقه اي طي دو جلسه در هفته بر روي  92جلسه آموزشي  05آموزش تفکر انتقادي به مدت 

( و پرسشنامه 0116آزمايش انجام گرفت. ابزارهاي مورد استفاده، پرسش نامه سبک حل مساله کسيدي و لانگ )

( بود. داده هاي به دست آمده با روش آماري تحليل کوواريانس 0112سبک تصميم گيري اسکات و بروس )

( تفاوت معنادار بين گروه ها MANCOVAاز ) نتايج پژوهش حاکي چندمتغيري مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت.

 بود. نتايج آزمون تک متغيره نيز حاکي از وجود تفاوت معنادار در هر دو متغير بود.

اثر آموزش تفکر انتقادي بر سبک هاي حل مساله و يادگيري پژوهشي با هدف  (ب0916زارع و نهروانيان )

ليه دانشجويان کارشناسي دانشگاه پبام نور شهر تهران در سال جامعه آماري پژوهش شامل ک انجام دادند. خودراهبر

دانشجو به شيوه ي نمونه گيري تصادفي خوشه اي چندمرحله اي انتخاب  91بود که از ميان آنها  12-19تحصيلي 

نفر( و  51پس آزمون و با گروه کنترل، در گروه هاي آزمايش ) -و با طرح پژوهش آزمايشي، از نوع پيش آزمون

دقيقه  92جلسه ي آموزشي  05نفر( قرار داده شدند. مداخلات مربوط به آموزش تفکر انتقادي در مدت  51رل )کنت

اي طي دو جلسه در هفته براي دانشجويان گروه آزمايش انجام شد. ابزارهاي اين پژوهش، پرسش نامه ي سبک حل 

( بود. داده ها با روش 5110همکاران ) ( و پرسش نامه يادگيري خودراهبر فيشر و0116مساله کسيدي و لانگ )

نتايج پژوهش حاکي از تفاوت معنادار گروه ها بود. نتايج  آماري تحليل کواريانس چندمتغيري تجزيه و تحليل شدند.

 آزمون تکمتغيره نيز تفاوت معنادار هر دو متغير را نشان مي داد.

 شيوه به انتقادي تفکر آموزش اثربخشي يسه( پژوهشي با هدف مقا0912يعقوبي ) فرهادي و واصل، يارمحمدي

قياسي انجام  استدلال و استقرايي استدلال ارزشيابي، استنباط، تحليل، شناختي فرايندهاي بر کارپلوس چرخه و تمثيل

روش پژوهش نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون و پس آزمون، با استفاده از گروه هاي کنترل با انتخاب  دادند.

گروه آموزش  -5گروه آموزش چرخه کارپلوس،  -0مچنين، طرح پژوهش داراي دو گروه آزمايش )تصادفي بود. ه

تمثيل( و يک گروه کنترل بود.جامعه آماري پژوهش شامل کليه دانش آموزان دختر پايه سوم راهنمايي شهرستان سقز 



بدين صورت که از ميان  بود. شيوه نمونه گيري پژوهش خوشه اي چندمرحله اي بود، 0910نفر( در سال  291)

نواحي دو گانه شهر سقز به طور تصادفي ناحيه يک انتخاب شد و سپس بر اساس فهرست موجود در ناحيه يک، از 

نفر انتخاب و سپس  61ميان مدارس دولتي اين ناحيه، دو مدرسه و از ميان دانش آموزان پايه سوم اين مدارس تعداد 

آزمايش و يک گروه کنترل تقسيم شدند. داده هاي پژوهش با پرسشنامه تفکر  به روش جايگزيني تصادفي به دو گروه

به دست آمد و براي تحليل داده ها از ميانگين، انحراف معيار و تحليل کوواريانس « ب»انتقادي کاليفرنيا فرم 

مهارت تحليل  چندمتغيره استفاده شد. يافته ها نشان داد آموزش تفکر انتقادي به شيوه تمثيل و چرخه کارپلوس

(، اما بين P<0.05انتقادي، ارزيابي انتقادي، استنتاج انتقادي، قياس انتقادي و مهارت استقرا را بهبود مي بخشد )

اثربخشي آموزش تفکر انتقادي به شيوه تمثيل و چرخه کارپلوس تفاوت معني داري وجود نداشت. همچنين، نتايج 

 يل از آموزش به شيوه چرخه کارپلوس موثرتر است.نشان داد که تقريبا آموزش به شيوه فن تمث

 آموزان دانش دهي خودنظم بر انتقادي تفکر هاي مهارت آموزش ( پژوهشي با هدف تاثير0912الاسلامي ) شيخ

پس آزمون با گروه کنترل -روش پژوهش، نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون دوم انجام دادند. متوسطه دوره اول پايه

ري پژوهش را تمامي دانش آموزان پسر پايه اول دوره متوسطه دوم ناحيه دو شهر اردبيل در سال بود. جامعه آما

دانش  61تشکيل مي دادند که از ميان آنها با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي،  0919-12تحصيلي 

نفر( جايگزين شدند. به شرکت  91نفر( و گروه کنترل ) 91آموز انتخاب شده و به طور تصادفي در گروه آزمايش )

جلسه مهارت هاي تفکر انتقادي آموزش داده شد. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه  6کنندگان گروه آزمايش، 

خودنظم دهي بوفارد استفاده شد. داده ها با روش آماري کواريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. يافته ها نشان 

ني بر تاثير آموزش مهارت هاي تفکر انتقادي بر خودنظم دهي دانش آموزان مورد تاييد قرار داد که فرضيه پژوهش مب

گرفته است. بدين صورت که ميانگين نمره هاي پس آزمون دانش آموزان گروه آزمايش نسبت به دانش آموزان گروه 

ت که آموزش مهارت هاي تفکر کنترل به طور معناداري در خودنظم دهي بيشتر بود. بنابراين، مي توان نتيجه گرف

 انتقادي در افزايش خودنظم دهي دانش آموزان تاثير معناداري دارد.

( در پژوهشي به بررسي شواهد علي تاثير آموزش تفکر انتقادي بر يادگيري مهارت هاي 5101) 1صوفي و سيف

منابع ديگر تکميل شده بود، بيش پايگاه داده الکترونيکي که توسط  05جستجوي  تفکر انتقادي دانشجويان پرداختند.

طيف وسيعي از  .معيار ورود و خروج از پيش تعريف شده را ملاقات کرد 96تنها  .مطالعه انجام داد 0219از 

رويکردها مورد آزمايش قرار گرفت و تقريبا همه ادعا مي شد که موثر باشند، اما تنها آموزش صريح در مهارت هاي 

ترين شواهد اثربخشي را به دست آوردند. با اين حال، به دليل اينکه بيشتر مطالعات در تفکر انتقادي به طور کلي به

 .مقياس کوچک و يا روش شناختي ناقص بوده است، شواهد به اندازه کافي قوي نيستند تا قابل اعتماد باشند

اين زمينه هنوز نسبتا اين يافته ها نشان مي دهد که تحقيق در  .شواهدي براي رويکردهاي ديگر حتي ضعيفتر بود
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 نابالغ است و مطالعات جامع در زمينه مقياس بزرگ، قابل تکرار براي پيشبرد زمينه لازم است.

( به بررسي تاثير آموزش تفکر انتقادي در کلاس هاي دانش آموزان پرداختند. نتايج 5102و همکاران ) 1اسميت

 ق، حل مساله و پيشرفت دانش آموزان مي شود.نشان داد که آموزش تفکر انتقادي موجب افزايش تفکر خلا

 نير ا( به بررسي تاثير آموزش تفکر انتقادي بر عملکرد وظيفه اي پرداختند. د5102و همکاران ) 2کارگاس

 فيوظا ،يو علوم زندگ يدر سه حوزه مختلف، آموزش معلمان، علوم اجتماع يعلم اتيه ياعضا ،يمطالعه اکتشاف

 يخود مناسب بود و با مهارت ها يبر مسئله مطرح کردند که به رشته ها يمبتن يريدگاي طيمح کيعملکرد را در 

با  حيمتفاوت بود، آنها به طور مشابه و به طور صر راهر گروه همگ يبرا فيسازگار بود. اگر چه وظا يتفکر انتقاد

آموزش داده شدند. دانش  يقادتفکر انت يابيبا کمک توسعه و ارز ،يبا بازخورد اصلاح يعنوان عموم کياستفاده از 

از همکاران نشان  يکردند. برخ ليتکم يتفکر انتقاد يابيآزمون ارز کي يرا بر روآموزش  قبل از يابيارز کيآموزان 

 يفيک جي. نتاگريد يگروه ها انيدر م صيبا بهبود کمتر قابل تشخ يتفکر انتقاد يدر مهارت ها يبهبود قابل توجه داد

 يم جهيکنند. ما نت دييتأ زيو چالش برانگ قيعملکرد دق فيزش مشارکت دانش آموزان را در وظاداشتند که ار ليتما

ها  نهياز زم ياريرشته مشترک ممکن است در بس کيدر  ياحعملکرد با بازخورد اصل فيکه استفاده از وظا ميريگ

 باشد. ديمف

 ي، خواندن و صحبت کردن و نگاشتن ماز جمله گوش کردن يکند که مهارت ها ي( اشاره م۱۱۲۱) 3ايآکا نينو

او  يتفکر ذهن يمشخص شده و مهارت ها يداده و باعث گسترش تفکر چند بعد شيفرد را افزا يتواند دانش مفهوم

فرد را بر اساس اصول تفکر  خواندن وهيتواند ش يهمچون خواندن م يتيفعال نکهيبخشد و بالأخص ا يرا غنا م

معلمان  نيرابطه مثبت بين سطح روش خواندن ا کيدهد که  يداده ها نشان م ليتحل. ديباشد را مشخص نما نياديبن

 وجود داشته است. يتفکر انتقاد يريادگيبا نحوه 

 

 ( تحقیق خود را بنویسید.Hypothesisها )( و فرضیهAssumptionsها )فرض -7

 

 موثر است. يشناخت يهاييبر توانا يآموزش تفکر انتقاد .1

 موثر است. يليتحص يريدرگبر  يآموزش تفکر انتقاد .2

 موثر است. يميبر خودتنظ يآموزش تفکر انتقاد .3

 ق  (یخاص انجام تحق یها، و ضرورت ی، کاربرد یق )شامل اهداف علمیاهداف تحق -8

 يشناخت يهاييبر توانا يآموزش تفکر انتقاد ياثربخش تعيين-1

  يليتحص يريدرگبر  يآموزش تفکر انتقاد ياثربخش تعيين-2
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 يميبر خودتنظ يآموزش تفکر انتقاد ياثربخش تعيين-3

 

 ره(یو غ ییو اجرا یوران )اعم از موسسات آموزشان نام بهرهیب یدرصورت داشتن هدف کاربرد -9

 

 ، مدارسکلينيک ها، دانشگاهها، مراکز مشاوره

 

 

 ل شود(يط استاد راهنما تکمن قسمت توسي)است؟ یق در چید بودن تحقیو جد یجنبه نوآور -11

 

با عنايت به جديد بودن نسبي موضوع مورد پژوهش و عدم پژوهش در جامعه مورد نظر نتايج حاصل از پژوهش مي تواند مورد 

 استفاده مسئولين امر قرار گيرد.

 

 امضاء

 

 

 روش کار: -11

 نوع روش تحقیق -الف

 ون و پس آزمون با گروه کنترل است.پژوهش حاضر يک مطالعه نيمه آزمايشي با طرح پيش آزم

 . مدل اجرايي پژوهش1جدول 

 هاگروه گمارش تصادفي پيش آزمون متغير مستقل پس آزمون

T2 x T1 R گروه آزمایشی 

T2 - T1 R گروه کنترل 

  يآموزش تفکر انتقادمتغیر مستقل: 

 يميو خودتنظ يليتحص يريدرگ ،يشناخت يهاييتوانا متغیر وابسته:
 

 گیری و حجم نمونه آماری، روش نمونه جامعه

. از ميان جامعه آماري بودخواهند  … قزوینکليه دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر شامل  جامعه آماري پژوهش حاضر

نفر روش نمونه گيري به شيوه خوشه اي مرحله اي تصادفي انتخاب خواهند شد و به صورت تصادفي در دو گروه  31تعداد 

 نفر( جايگزين خواهند شد. 02نفر( و کنترل ) 02آزمايش )



 

 

 

 

 ره(: یو غ یا، کتابخانهیدانیاطلاعات )م یروش گردآور  -ب

اي و جهت ههاي کتابخاندر خصوص گردآوري اطلاعات مربوط به ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش از روش

 شود.استفاده مي (هاپرسشنامه) هاي پژوهش از روش ميدانيجمع آوري اطلاعات براي تاييد يا رد فرضيه

 

 ره( یاطلاعات )پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، غ یابزار گردآور -پ

 های شناختیپرسشنامه توانایی

(، به منظور ۲۹۹۱توسط وحيد نجاتي )که خود گزارشي است  يک ابزارهاي شناختي پرسشنامه توانايي 

هفت خرده مقياس است و  گويه ۹۱ن پرسشنامه داراي . ايهاي شناختي طراحي شده استسنجش توانايي

و  6، شناخت اجتماعي5، توجه پايدار4ريزي، برنامه3، تصميم گيري2، کنترل مهاري و توجه انتخابي1)حافظه

شود استفاده مي استپنج زير مقياس  گويه که شامل ۱۹(. اما در اين تحقيق تنها 7پذيري شناختيانعطاف

گويه  ۶ حافظهزير مقياس به  .ريزي و توجه پايدار(و توجه انتخابي، تصميم گيري، برنامه)حافظه، کنترل مهاري 

زير مقياس ، به (۲۱، ۲۲، ۲۱، ۹، ۹، ۱)گويه  ۶ کنترل مهاري و توجه انتخابي زير مقياس ، به(۶، ۵، ۲، ۹، ۱، ۲)

 زير مقياسو به  (۱۱، ۲۹، ۲۹) گويه ۹ريزي برنامهزير مقياس به ، (۲۱، ۲۶، ۲۵، ۲۲، ۲۹)گويه  ۵ تصميم گيري

 هرگزتقريبا اي )از درجه ۵آزمودني بايد دريک مقياس ليکرت تعلق دارد.  (۱۹، ۱۱، ۱۲)گويه  ۹ توجه پايدار

روايي و  وداخلي، به کار رفته است متعدد هاي در پژوهش .( پاسخ دهد۵هميشه معادل تقريبا تا  ۲معادل 

( روايي و پايايي اين ابزار را براي ارزيابي کارکردهاي شناختي ۲۹۹۱) الفنجاتي پايايي آن تاييد شده است.

گزارش کرد و همچنين همبستگي  ۹۹/۱مطلوب گزارش کرده است. او آلفاي کرونباخ براي اين پرسشنامه را 

                                                 
1 Memory 
2 Inhibitory Control and Selective Attention,  
3 Decision Making 
4 Planning 
5 Sustain Attention 
6 Social Cognition 
7 Cognitive Flexibility 



زمان، از آزمون همبستگي پيرسون استفاده براي سنجش روايي هم معنادار بود. ۱۲/۱باز آزمون در سطح -آزمون

( در پژوهشي ديگر، نيز همساني دروني اين مقياس ۲۹۹۱) ب/همبستگي داشت.  نجاتي۱۱۱۲کرد که در سطح 

ها( همچنين در آن پژوهش آلفاي براي زير مقياس ۶۱۶/۱و  ۲۹۹/۱را قابل قبول گزارش کرده است )بين 

آزمون همبستگي  زمان، در اين پژوهش نيز، ازمحاسبه شده است. براي سنجش روايي هم ۹۹/۱کرونباخ 

همبستگي داشت.   ۱۱۱۲/۱پيرسون استفاده کرد تا همبستگي بين معدل و کارکرد اجرايي را بسنجد که در سطح 

به دست ۹۱/۱انجام شد نيز، آلفاي کرونباخ براي کل مقياس  ۲۹۹۵در تحقيق ديگري که توسط پيراني در سال 

وش تحليل عاملي تأييدي و براي تعيين پايايي از روش در پژوهش حاضر براي تعيين روايي اين ابزار از رآمد. 

 شود. ضريب آلفاي کرونباخ استفاده مي

 تحصیلی.  درگیری مقیاس

( عامليت و عاطفي، رفتاري شناختي) تحصيلي درگيري چهارگانه ابعاد گيري اندازه براي پرسشنامه اين

 2 طيف يک صورت به الوس ۱۱ داراي پرسشنامه اين. است شده تدوين و تهيه( ۱۱۲۲) 1تسنگ و ريو توسط

 گيري اندازه براي را گويه 2( ۱۱۲۲) و تسنگ ريو. است «موافقم کاملا تا مخالفم ليکرت کاملا اي درجه

 استفاده با را مورد ۵ اين پايايي و (۹ و ۹، ۱۹، ۲۱) هاي گويه. اند گرفته نظر در آموزان دانش رفتاري درگيري

 توجه ميزان دهنده نشان اينکه دليل به را ها گريه اين آنها. آورند دست به 19/1  کرونباخ آلفاي ضريب از

. کرد انتخاب آموزان دانش رفتاري درگيري عنوان به است تلاش و دروس در مشارکت، تکاليف به آموز دانش

 امانج ضمن را آموزان دانش هاي هيجان که( ۲۲ و ۲۱، ۲۹، ۲۶) گويه چهار، هيجاني درگيري ارزيابي براي

 با را گويه چهار اين پايايي( ۱۱۲۲) تسنگ و ريو. است شده استفاده کند مي منعکس کلاس و مدرسه تکليف

 يادگيري راهبردهاي پرسشنامه از شناختي درگيري ارزيابي براي. آورد دست به22/1  کرونباخ آلفاي از استفاده

 هاي ويژگي از شده اقتباس گيري اندازه ابزار ناي. کردند استفاده( ۱۱۲۲، تسنگ و ريو از نقل به، ۱۱۱۶، ولترز)

 موارد) دادن گسترش و بسط مبناي بر يادگيري پيچيده راهبردهاي ارزيابي موارد شامل يکي، مقياس خرده ۱

 نظم خود و فراشناختي راهبردهاي ارزيابي موارد شامل دوم و شناختي درگيري به مربوط سؤالات( ۲۵ -۲۹

 و ريو -شناختي درگيري به مربوط سؤالات( ۲۹-۱۱ کار )موارد يک اصلاح و ارتنظ، ريزي برنامه نظير دهي

 براي سنگ و ريو. اند آورده دست به 22/1 کرونباخ آلفاي از استفاده با را مورد ۹ اين پايايي( ۱۱۲۲) تسنگ

 آلفاي از فادهاست با را گويه 2 اين پايايي و گرفتند نظر در را( ۲ و ۱، 9، 9، 2) گريه پنج عامليت ارزيابي

 .اند آورده دست به 25/1 کرونباخ

 پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی بوفارد

( ابزاري است براي سنجش خودتنظيمي که بر اساس نظريه 0112سوالي بوفارد و همکاران )09پرسشنامه 

                                                 
1Reeve, J., & Tseng, C. M 



اجتماعي بندورا طراحي شده است. سوالات اين پرسشنامه در مقياس ليکرت بوده و دو عامل –شناختي 

باشد شناختي و سنجد. سوالات شامل دو بعد مياهبردهاي شناختي و راهبردهاي فراشناختي خودتنظيمي را مير

 باشد:فراشناختي. تفکيک سوالات به ترتيب زير مي

 9525251501505509سوالات شناختي: 

 055595652500509سوالات فراشناختي: 

 ندارم، مخالفم نظري کاملاًموافقم، موافقم،: شامل که شوديم گرفته نظر در گزينه 2 سوال هر براي آزمون اين در

گذاري با استفاده از مقياس طيف ليکرت از گزينه کاملاً موافقم، موافقم، باشد. شيوه نمرهمي کاملاً مخالفم و

 09-09-2شود. سوالات داده مي 0تا  2باشد که به ترتيب نمرات از نظري ندارم، مخالفم، و کاملاً مخالفم، مي

باشد. نمره بالاتر در هر  61الي 09تواند شوند مجموع نمرات هر فرد ميبه صورت معکوس نمره گذاري مي

 کرانباخ آلفاي اساس بر پرسشنامه کلي پايايي دهد. ضريبمولفه گرايش فرد به کاربرد آن مولفه را نشان مي

 62/1 فراشناختي مقياس خرده و 21/1 شناختي راهبردهاي مقياس خرده پايايي است آمده بدست 20/1

( انجام شد. از 0911همچنين پايايي آزمون فوق در پژوهشي توسط طالب زاده وهمکاران ) .است شده گزارش

/. به دست آمده است. نتايج عاملي 26دانشجو با استفاده از آلفاي کرونباخ  91طريق اجراي آزمايشي بر روي 

ها در حد قابل قبول است ناسب بوده و بار ارزشي مربوط به عاملها منشان داد که ضريب همبستگي بين سوال

 و روايي آن نيز در حد مطلوب مي باشد. 

( نيز روايي و پايايي پرسشنامه بوفارد و همکاران را مورد مطالعه قرار داده است. روايي سازه اين 0921کديور )

ب همبستگي تفکيکي ميان سوالات پرسشنامه گيري از ضرايب همبستگي و تحليل عوامل ضرايپرسشنامه با بهره

بوده است. بر  12/1در حد مطلوب گزارش شده است. و ضريب آلفاي کرونباخ براي سنجش همساني دروني 

 باشد.ها  ميهاي و اقعي آزمودنيبيني نمرهتوان گفت که اين پرسشنامه قادر به پيشاين اساس مي

 

 یتفکر انتقاد مداخله

تفکر  دقيقه اي )هفته اي يک جلسه( تحت درمان آموزش 11جلسه  2ه آزمايشيدر پژوهش حاضر گرو

 قرار مي گيرند. محتواي جلسات درماني به صورت زير خواهد بود. يانتقاد

 

ي براساس ديدگاههاي هايپر فيشر و مايزر )به نقل از زارع و شرح جلسات آموزش تفکر انتقاد .0جدول 

 (0331نهروانيان، 

 لساتمحتواي ج جلسات

گروه، اهداف و ساختار جلسات،  يبا شرکت کنندگان و گفتگو در مورد برنامه  ييآشنا ،ييخوش آمد گو جلسه اول

و حل مسائل  يريگ ميو نقش آن در تصم يتفکر، تفکر انتقاد يدرباره يمقدمات يصحبت ها ،يمقررات گروه



  يزندگ يروزمره 

 مهارت تحليل:  جلسه دوم 

 حث و تجاربمبا ليو تحل هيتجز-

 کوچک يو تبديل سؤالات به اجزا فيتکال ليتحل - 

 ها  هياز فرض قيدادن حقا زيتم -

 مطلب کيعبارات  نيروابط ب ليتحل -

 به اجزا  يکل تيموقع اي نديفرا کي ليتحل -

 شباهت ها واختلاف ها  يمشاهده  -

 يبردار ادداشتيخلاصه کردن و  -

 : ريفهوم تفسم جلسه سوم 

 ريفسمهارت ت-

 ها دگاهيد يتفسير تجارب و بازساز -

 : يابيفهوم ارزشم جلسه چهارم 

  يابيمهارت ارزش-

 و قضاوت يابيدر ارزش ارهايملاک ها و مع ييشناسا -

 نقاط قوت و ضعف صيتشخ -

 ياصول قضاوت منطق -

 :مهارت استنباط و درک جلسه پنجم

  يگفتار ميبه علا يرمز ميعلا ليبدت -

 يو تجارب قبل ديجد ميمفاه نيب يمنطق يه رابط جاديا -

 يو فن يمطالب درک شده به صورت انتزاع انيب -

 يداريو شن ياستنتاج و استنباط از مطالب گفتار -

 :حيمهارت توض جلسه ششم

 کل  کيمفهوم در قالب  ميترس

 مطلب  يمناسب برا يمقدمه  نييتب -

 و اصول آن يسخن ور -

 ي:مهارت خودگردان هفتم

 يذهن يها ييدرک و شناخت خود و توانا- 

 نقش نگرش در اعتماد به نفس فرد  - 

  يسيو خلاصه نو يبردار ادداشتي قياطلاعات از طر يجمع آور -

 پرسش از خود  -

 خود يابيارز -

 اجرا پس آزمون-جمع بندي جلسه هشتم

 

 

  ل اطلاعات:یه و تحلیروش تجز-ت

 



 

 شاخصوها  و روشوهاي آموار فووق، از هاي پرسشنامه توسط آمده ستبه د هاي داده جهت تجزيه و تحليل

 ها  و سوپس داده استاندارد خطاي و استاندارد انحراف ميانگين، درصد، فراواني، آوردن به دست توصيفي براي

 -فرض تساوي واريانسهاي نمرات متغيرهاي تحقيق گروهها و نتايج آزمون شاپيرو آزمون لوين در مورد پيشاز 

 نورم کموک و براي آزمون فرضيه ها از تحليل کوواريانس بهفرض نرمال بودن توزيع نمرات جهت پيش ويلک

 خواهد شد.  ستفادها 56ورژن  spss  افزارآماري

 :ییب تا دفاع نهایق از زمان تصویمراحل انجام دادن تحق یبندجدول زمان -11

 خیتا تار خیاز تار بیخ تصویتار

   يامطالعات کتابخانه

   اطلاعات يآورجمع

   هال دادهيه و تحليتجز

   نامهانيو نگارش پا يريگجهينت

   ييخ دفاع نهايتار

 ماه 6 ق:یتحق یطول مدت اجرا

 ر:ینامه به شرح زانی( مورد استفاده در پایرفارسیو غ یفهرست منابع و ماخذ )فارس -13

 جلد  ،محل انتشار ،ترجمم ،عنوان کتاب ،سال نشر ،نام ،يخانوادگکتاب: نام

 صفحه ،شماره ،دوره ،سال ،هيعنوان نشر ،عنوان مقاله ،منا ،يخانوادگمقاله: نام
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متوسطه.  دوم دوره پسر آموزاندانش تحصيلي پيشرفت و انگيزش بر( فراشناخت و مسئله حل انتقادي،
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 تهران: پژوهشکده تعليم و تربيت. .بهینه آموزان به منظور ارائه الگویی برای یادگیری

 های تازهسنجي.  روان خصوصيات بررسي و طراحي: شناختي هاي توانايي (. پرسشنامه0335نجاتي، وحيد. )

  . 00-03: (20 مسلسل) 5  شماره ، 02  دورهشناختی،  علوم

سنجي. فصلنامه يات روانهاي شناختي: طراحي و بررسي خصوص(. پرسشنامه توانايي۲۹۹۱، وحيد. )الفنجاتي
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به شيوه تمثيل و چرخه کارپلوس بر فرايندهاي شناختي تحليل، استنباط، ارزشيابي، استدلال استقرايي و 

 .20-019،  0، شماره   00دوره  . رویکردهای نوین آموزشی، استدلال قياسي
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 ب:

 امضاء خيتار استاد راهنما يخانوادگنام و نام

 امضاء خيتار ستاد مشاورا يخانوادگام و نامن

 امضا تاريخ  مدير گروه )شوراي گروه تخصصي(

 

 

 -الف

.....واحدپايان نامه را ...............................به شماره دانشجويي...................................درتاريخ...................................دانشجو.......

 اخذنموده است وارجاع پروپوزال به شوراي گروه تخصصي جهت بررسي بلامانع مي باشد

 معاونت آموزشی تحصیلات تکمیلی                                                                                                  

 



 : درباره دانشکده یلیلات تکمیتحصشورای ه ینظر -ت

 

 دانشجو: يليق با رشته تحصيارتباط داشتن موضوع تحق -1

 ارتباط ندارد                        دارد             يارتباط دارد                                        ارتباط فرع       

 د بودن موضوع:يجد -2

 ريخ                                           يران بليدر ا                                                 يبل       

 :يو کاربرد يادياهداف بن -3

 ستيست                                   مطلوب نين يقابل دستر    قابل دسترس است                                  

 ف مساله:يتعر -4

 ستيرسا است                                          رسا ن       

 ات:يفرض -5

 ن نشده و ناقص استين شده است                       درست تدويدرست تدو       

 ق دانشجو:يروش تحق -6

 ستيمناسب است                                      مناسب ن       

 محتوا و چارچوب طرح: -7

 ستيبرخوردار است              از انسجام برخوردار ن ياز انسجام خوب       

 

 :یید نهاییتا -ث

 امضاء ینوع را سمت و تخصص یخانوادگنام و نام فیرد

  موافق      مخالف   1

  موافق      مخالف   2

  موافق      مخالف   3

  موافق      مخالف   4

  موافق      مخالف   5

  موافق      مخالف   6

  موافق      مخالف   7



 

 

 :ینامه خانم/آقاانیق پایموضوع تحق

 رشته: ارشد یکارشناس مقطع یدانشجو

 تحت عنوان: 

ب اعضاء یمورد تصو یرا     از یرا     تعداد اب مطرح شد و به اتفاق آرا دانشکدهی حصیلات تکمیلشورای ت در جلسه مورخ

 قرار نگرفت              قرار گرفت

 امضاء:                               خیتار:             نشکدهداپژوهشی  عاونم

 دانشگاهفناوري پژوهش و / مديرکل عاونه مينظر-د

 

 ءامضا خیرتا یخانوادگنام و نام

   

 


