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  چكيده
 هاي حل مسأله و انتقادي بر مهارت پرورش تفكر هدف ازاين پژوهش بررسي اثربخشي

هاي پژوهش به روان درمانگران،  ارائه پيشنهادهايي براساس يافته آموزان و عزت نفس دانش
 انتقادي در پرورش جهت پرورش تفكر كارشناسان آموزش و ريزان و مشاوران، برنامه

  .باشد آموزان مي دانش
 سؤال اصلي آن اين است كه آيا ده است واين پژوهش كه به روش آزمايشي انجام ش

عزت  هاي حل مسأله و گروه آزمايش، باعث افزايش مهارت انتقادي به افراد آموزش تفكر
دبيرستاني شهرستان كالله  آموزان دختر آماري پژوهش دانش جامعه. گردد آنان مي نفس در

عزت   هاي آزمونگروه بودند كساني كه مايل به شركت در از نفر 80كه روي  باشند مي
اين سه آزمون  پاييني در افرادي كه نمره بين از و انتقادي اجراگرديد تفكر مسأله و نفس، حل

 در و نفر، به صورت تصادفي انتخاب گرديدند 22 ، تعداد)نفر 30 تعداد( كسب كرده بودند
  .قرارداده شدند) نفر 11( كنترل و) نفر 11( گروه آزمايش دو

 ، جهت آموزش تفكر)هفته يك جلسه هر( ساعتي 2جلسه  10رگروه آزمايش د افراد
 و پس آزمون گرفته شد) آزمايش وكنترل(گروه  دو هر انتقادي شركت نمودند، سپس از

آزمون از لحاظ آماري مورد  آزمون و پس هاي پيش تفاوت ميانگين tآزمون  استفاده از با
از مجموع . آزمايشي بوده استاثربخشي عمل  نتايج نشانگر كارايي و. بررسي قرارگرفت

                                                 
 دانشيار گروه روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد -1

  كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي -2
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هاي  كه فرضيه شود مي مستقل نتيجه همبسته و tاجراي  و ها آمده ازآزمودني هاي بدست يافته
انتقادي به افرادگروه آزمايش موجب  رسدكه آموزش تفكر مي به نظر شده و پژوهش تأييد

  .هاي حل مسألة آنان شده است افزايش ميزان عزت نفس و مهارت
  

   .انتقادي، عزت نفس، حل مسأله تفكر: ديواژگان كلي
  

  مقدمه
هاي زندگي، بسياري از افراد  امروزه به رغم ايجاد تغييرات عميق فرهنگي و تغيير در شيوه

اساسي هستند و همين امرآنان را در  هاي الزم و رويارويي با مسائل زندگي فاقد توانايي در
. پذير نموده است يات آن آسيبمسائل و مشكالت زندگي روزمره و مقتض مواجهه با

هاي  مختلف و تعارض هاي ها، موقعيت سازگارانه با استرس  آموزان براي مقابله بنابراين دانش
  .ها تجهيز نمايد كسب اين توانايي زندگي، به كاركردهايي نيازدارندكه آنان را در

سأله و تعقل م انتقادي، حل است كه توانايي در تفكر ، معتقد)1378 فقيهي،( 1اريكسون
افراد بايد ) 1372( به عقيده شريعتمداري. گردد به عنوان اهداف اساسي تربيت محسوب مي

ها، تمايالت و طرز برخورد خويشتن را مورد ارزيابي قرار  عقايد و افكار، عادات، مهارت
دهند و با توجه به نقش هر يك از آنها در زندگي و توجه به دليل و نتايج خاص هر يك و 

  .ارتباط با ديگران آنها را بررسي نماينددر 
براين باورند كه اولين هدف ) 1378شعباني، ( 2فيلسوفاني مانند انيس، ليپمن و پل

منطقي  توصيف فردي كه داراي تفكر در) 1992( پل. تربيت بايد رشد متفكران منطقي باشد
  :كند است مطرح مي

انديشي،  به ژرف ازغرض، اشتياقروشن و خالي  و ترتيب، دقت  شديد براي نظم رغبت«
رغبت زياد براي شنيدن نظريات مخالف، عالقمندي به جستجوي دليل و مدرك، مخالفت 

گويي و اغتشاش در فكر و بكارگيري امور مخالف با معيارها و طرفداري از  با تناقض
  ».گردد هاي فرد منطقي محسوب مي حقيقت بر خالف منافع شخصي از ويژگي

                                                 
1.Erikson 
2.Ennis, Lipman & Paul  
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 ربيتت در انتقادي را  تفكر  است كه بايد  معتقد) 1384اري، محمدي( 1گاتمن
مقابل  عنوان مانعي دره به نظرگاتمن تفكرانتقادي ب. دادتوجه قرار  مركز دموكراتيك، در 

هاي دشوار داشته  كند تا انتخاب تفكر عقالني به شاگردان كمك مي. باشد تلقين عقيده مي
مورد پرسشهاي مربوط به زندگي  ود شاگردان درش اين زمينه باعث مي تربيت در. باشند

  .خوب، منطقي فكرنمايند
تفكرصحيح امر دشواري است و به اين علت، ) 1377 فتحي،( 2به عقيده هنري فورد

در حالي كه، صرفاً كسب آگاهي براي . تعداد كمي از افراد قادر به تفكر صحيح هستند
د بايد قادر به تفكر در مورد اطالعات زندگي در جامعه كافي نيست و عالوه بر آن، افرا

  . ها باشند و درمورد آن داوري و تفكر نمايند وآگاهي
قادر به تحليل،   آنان پرورش يابد افرادي كه تفكر انتقادي در) 1985( 3لومزدينازنظر
زندگي  در شخصي را بهتر مسائل فردي و و مورد امور خواهند بود قضاوت در  ارزيابي و

گزينه تربيتي نيست بلكه بيشتر يك بخش ضروري  نقاد تنها تفكر. كردحل خواهند خود
به  تربيت شده است و يك شرط الزم براي فرد ،زيرا توانايي تفكر انتقادي. تربيت است

براي پاسخگويي به تأكيد اخالقي  يك روش اساسي علت آنكه آموزش روحيه انتقادي
  . رود رين بكارساي براي شاگردان و است، بايد احترام به افراد
 در داوري او از براي انسان هيچ حكم ارزشي مهم ترداردكه  بيان مي) 1383(نصري

رواني  رشد روند ترين عامل در خويشتن قطعي ارزشيابي شخص از مورد خويش نيست و
 ها ها، تمايالت، ارزش جريان فكري، احساس اي در اين ارزشيابي اثرهاي برجسته و اوست

 تواند نسبت به داوري خود هيچ كس نمي. اوست فهم رفتار كليد د ودار هاي او هدف و
قضاوت  ي برنحوه بينش ودرسد كه تفكرانتقا مي به نظر وتفاوت باشد  درباره خويشتن بي

  .و متفكران نقاد، ازعزت نفس باالتري برخوردارند گذارد تأثير مي شانروي خودافراد 

                                                 
1.Guttman 
2.Henry Ford 
3.Lumsdain 



 

 

امة
صلن

ف
 - 

وان
ر

ي 
ربيت

ي ت
ناس

ش
 

4  

موفقيت در هرجامعه آزادي ارندكه عقيده د )1380عباسي، (همكاران  و 1ايوانف
گيري و داوري است، و پيشرفت  تحليل مسائل و تصميم خواه وابسته به توانايي فرد در

دموكراسي منوط به داشتن افراد متفكراست كه قادر به انتقاد و تفكر خالق درمورد مسائل 
 ،)1374( 2مايرز. هم تنيده دارند اي در له رابطهأهاي حل مس مهارت انتقادي و تفكر .باشند

 اصلي استدالل منطقي را با عناصر، ها تمام رشته انتقادي در است كه تفكر معتقدنيز 
 استنباط يا امرا هاي درست ب براي حصول قضاوت كه آن عناصر كند عناصري تلفيق مي

 هر در انتقادي غالباً تفكرترتيب،  به همين. دارند استقرايي سروكار  استدالل گيري از بهره
  .گيرد مي تجزيه وتحليل به خود له ياأمس رشته، شكل حل
آنچه . به عقالنيت انسان ايجادكرده است هاي زندگي معاصر، نيازشديدي را پيچيدگي

 در. عقالنيت است كاستي در كند، فقدان دانش نيست، بلكه ضعف و مي تهديد انسان را
آموزان كاهش يافته  ر بين دانششود كه توانايي عقالني د مقابل اين نياز شديد، مشاهده مي

، 4؛ كينگ1986، 3بلنكي( ندارد انتقادي تأثير چنداني هاي موجود بر مهارت تفكر آموزش و
  ).1380؛ عباسي،5،1982؛ ول فل1983

گذشته به ندرت  در. اند حمايت كرده بودن تفكر پذير نظران زيادي ازآموزش صاحب
 و عموماً تفكر داراي ماهيتي الق بارآوردخ و را متفكر كه ممكن است افراد شد ميتصور 

 اما .معتقد نبودند آن تصرف در و دخل و به امكان كنترل وشد  دانسته ميذاتي موروثي 
 له وأمس  حل نشان دادند كه تفكر،) 1384 محمدياري،( همكارانو  6نتايج تحقيقات مالتزمن

اي طبيعي است كه  پديده هاي متافيزيكي نيستند، بلكه تفكريك واقعيت و خالقيت پديده
 تفكر يعني،. اينجا نيز صادق است رفتار انسان در اصول حاكم بر و ها نظام تمام قوانين و
فراهم كردن شرايط قابل كنترل،  را با توان افراد ميو بنابراين  گرفتني است رفتاري ياد
  .آوريم بار خالق متفكر و

                                                 
1.Ivanoff 
2.Meyers 
3.Blenky 
4.King 
5.Welfel 
6.Maltzman 
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قابل آموزش بودن  شناسي بر وانر انتقادي در مقدمه كتاب تفكر در) 1998( 1بنسلي
خاص  يك رشته در كاريا  طور كه شما مفاهيم و همان: گويد مي كرده و  انتقادي تأكيد تفكر

. شوند آموزش داده مي انتقال بوده و انتقادي هم قابل هاي تفكر مهارت گيريد، مي فرارا 
فرد شيوه خاص  هر و ستا ها مهارت ساير معتقد است تفكرانتقادي مانند نيز )1374( مايرز
كسب آگاهي و آموزش  توانند با ولي همه مي دارد، را خاص خود هاي توانمندي و خود

  .آن راكسب كنند
جهت  اي است در برمبناي واقعيات علمي و اجتماعي مذكور، اين پژوهش تالش اوليه

انطباق هاي بالقوه آنها و  آموزان وتحقق توان ارتقاء بهداشت رواني وتوانمندكردن دانش
نفس و   انتقادي و در نتيجه افزايش عزت زندگي و ارتقاء سطح تفكر آنان با تغييرات

  . هاي حل مسأله آنان است مهارت
  

  پيشينه پژوهش
اي به  انتقادي، يك آزمون چندگزينه هاي تفكر براي آزمون مهارت) 1380عباسي، ( 2گلسر
ها،  گيري استدالل، نتيجه هاي زمون مهارتآ اين. تهيه نمود گلسر را -واتسون ارزيابي تفكر نام

ي آموزشي گلسر  برنامه. سنجد فرضيه سازي، ارزشيابي نتايج و ارزيابي قدرت داليل را مي
شامل هشت درس با عناوين مرتبط با تفكرانتقادي شامل تعريف، داليل، استنتاج، نگرش 

هاي انگليسي در  سكال دروس در. ها و منطق بود علمي، پيش داوري، نشر عقايد، ارزش
كالس كنترل و چهاركالس  آموزان در چهار مقايسه دانش. اي اجرا شد ي ده هفته يك دوره

گلسر افزايش  -طور معناداري در نمرات آزمون واتسون هتجربي نشان دادكه گروه تجربي ب
و مطالعه نشان دادكه ارتباط بااليي بين نمرات تفكر انتقادي وميزان هوش . بيشتري داشتند

آموزان و معلمان از اجراي برنامه راضي بودند و رشد  دانش. خواندن مطلب وجود دارد
  .آموزان درخارج از محتواي دروس نيز مشاهده گرديد تفكر انتقادي در بعضي دانش

                                                 
1.Bensley 
2.Glasser 
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مستقيم  يك رويكرد«تحت عنوان ) همان منبع( 1پژوهش ديگري توسط فيليپ و ولف
انجام گرفته است  »در مطالعات اجتماعي دبيرستانانتقادي  هاي تفكر براي آموزش مهارت

آيا آموزش تفكرانتقادي برروي : اين مطالعه پاسخ به اين سؤاالت بوده است كه هدف از
انتقادي چيست؟  باشد؟ تفكر مي درس مطالعات اجتماعي مؤثر آموزان كالس نهم در دانش
 100اين پژوهش روي  كالس مطالعات اجتماعي تدريس شود؟ در انتقادي بايد تفكر چرا

آموزان گروه شاهد و  دانش قع در جورجيا انجام گرفته است كهآموز دبيرستاني وا دانش
داري بين دوگروه تجربي  آزمون هيچ تفاوت معني پس از اجراي بوده است و نفر 50تجربي 

  .و شاهد مشاهده نگرديد
هاي  ش در مهارتآموز تأثير انجام گرفته، نشانگر )1989( 2پژوهشي كه توسط انيس

گذراندند كه در  مي اين مطالعه، افراد واحدكاري را آموزان در دانش. انتقادي است تفكر
نتيجه پژوهش نشانگر تقويت تفكرانتقادي . طول انجاميد سال به مدت يك به هفته و چند طول

علت آگاهي بيشتر از اصول مربوط به تفكر، به ه در افراد بود كه به عقيده وي آنان ب
  ..متفكران بهتري تبديل شدند

روي دانشجويان  مطالعه بر  در يك) 1386 فتحي آذر، گرگري و( 3كارابينگ و كولينز
شود  ي آموزشي مبتني بر مشاركت گروهي موجب مي به اين نتيجه دست يافتند كه شيوه

  .كه مهارت تفكرانتقادي دانشجويان ارتقا يابد
روي دانشجويان پرستاري دوره ) 2006( 4حلبي كه سوليمان و ديگري مطالعه در

بررسي  حالت اضطراب عزت نفس، وي، انتقاد ارتباط بين تفكر. انجام دادندكارشناسي 
 دانشجويان پرستاري سال اول داوطلبانه از دسترس و صورت در بررسي به نمونه مورد. شد

انشجويان كه دندنشان داد پژوهشنتايج . ندانتخاب شد) نفر60(سال چهارم  و) نفر105(
صورت مثبت با  هب »تفكرانتقادي«و نشان دادند انتقادي را تفكر تري از سال اول، سطح پايين

  .، همبستگي داردحالت اضطرابصورت منفي با  هب وعزت نفس 

                                                 
1.Wolf, Theodore Philip 
2.Eniss 
3.Karabenick & Collins-Eglin 
4.Soliman and Halabi 
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نشان دادندكه بين تفكرات  ، نيز)1375( تهراني طالبيان وپژوهشي، طباطبايي،  در
شناختي  اين، خطاهاي عالوه بر .دارد ناداري وجودمع  منفي همبستگي نفس عزت منطقي و غير

  .عزت نفس پايين نقش دارند ايجاد آيند، نيزدر مي وجود هب افكار يا توصيف خود كه در
هاي تفكرانتقادي  بين مهارت شناخت رابطه منظور بهدر يك مطالعه ) 1384( محمدياري

آموزشي دانشگاه  هاي ن گروهنفر از كليه مديرا 56توانايي مديريت تغيير مديران، روي  و
پرسشنامه مديريت  ر وسهاي آزمون تفكرانتقادي واتسون وگل فردوسي مشهد پرسشنامه

كه بين تفكر  اين بود ه حاكي ازها نتيجه بدست آمد پس ازتحليل داده. كرد اجرا تغيير
  .دارد داري وجود مديريت تغيير آنان رابطه معني انتقادي مديران و

تأثيرسطح كالس و جنسيت بر «نيز در پژوهشي به بررسي ) 1369( داكبري حقيقي نژا
دسترسي به كالس باالتر  نتايج اين مطالعه نشان داد، با .پرداخته است» رشد تفكر منطقي

هاي دوم و چهارم  پسران در كالسيابد و روند رشد تفكر  افزايش مي افراد توانايي تفكر
س چهارم نظري تا سال دوم دانشگاه سرعت رشد اما، از كال. تراست دختران سريع نظري از

به طوري كه در سال دوم دانشگاه، گرچه ميانگين نمرات رشد . شود مي تفكر دختران بيشتر
سال  ديگر، در عبارت به .نيست دار ختالف مزبورمعنيا دختران بيشتر است، اما پسران از فكر

  ..دوم دانشگاه توانايي تفكردختران و پسران مساوي است
روي دانشجويان پرستاري  بر) 1383( خليلي ديگري كه توسط بابامحمدي و پژوهش در

 دانشگاه سمنان انجام شد نتايج بدست آمده حاكي از اين بودكه نمرات مهارت تفكر
بوده است كه تقريباً يك سوم كل  11-12 محدوده نمرات مقاطع مختلف در انتقادي در

ميزان نمرات كسب شده دانشجويان پرستاري . ستانتقادي كاليفرنيا نمره آزمون تفكر
  .دانشجويان كشورهاي خارجي است ايراني كمتر از

  

  اهداف پژوهش
  :باشد عبارتست از بررسي آنها مي اهداف عمده كه محقق درصدد

  .عزت نفس انتقادي بر بررسي اثرآموزش تفكر -1
  .مسأله هاي حل بررسي اثرآموزش تفكرانتقادي برمهارت -2
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  هاي پژوهشفرضيه 
آماري  تحليل تجزيه و آزمون و اجراي اي و كتابخانه طريق مطالعات از  هايي كه محقق فرضيه

  : باشد، عبارتنداز مي پاسخگويي به آنها وبررسي  پي در
  .هاي حل مسأله دارد افزايش مهارت معناداري بر انتقادي اثر آموزش تفكر -1
  .آموزان دارد زايش عزت نفس دانشاف معناداري بر انتقادي اثر آموزش تفكر -2

  

  روش
  ها آزمودني
 سوم دبيرستان در مقطع دوم و بودندكه در آموزان دختر دانش از نفر 22شامل  ها آزمودني

ال س 16شان  ميانگين سني و كردند شهرستان كالله تحصيل مي ، در1385-86تحصيلي   سال
 بود 15 از باالتر) 1385-84( شتهتحصيلي گذ سال گروه در دو هر معدل تحصيلي افراد. بود
مدرسه انجام  مشاور مدير، معاونين و اي كه با توجه به مصاحبه وضعيت اخالقي با نظر از و

رفتاري  سازگاري و نظر كنترل مشكل خاصي از آزمايش و آموزان اعضاي گروه شد، دانش
  .نداشتند

  

  ابزار
 مسأله و هاي حل نتقادي، مهارتگيري تفكرا سه پرسشنامه براي اندازه اين پژوهش از در

  . نفس استفاده شده است عزت
  

  پرسشنامه تفكرانتقادي
باشدكه به  سؤال مي 80 شامل گلسر تنظيم گرديده است -اين پرسشنامه توسط واتسون

توانايي تشخيص (  1استنباط :خرده آزمون 5 اين پرسشنامه شامل. فارسي ترجمه شده است
تشخيص ( 2شناسايي مفروضات، )بين اطالعات داده شده نادرست در هاي درست از داده

كلي از  گيري توانايي نتيجه( 3آزمون استنتاج،)بين مفروضات بياني مفروضات پيشنهادي از

                                                 
1.Inference  
2.Recognition of assumption 
3.Deductation 
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 و )آنها تعيين اعتبار توانايي پردازش اطالعات و( 1تفسير و آزمون تعبير ،)ميان اطالعات
شرايط  هاي قوي ازضعيف در ن استداللتوانايي تشخيص بي( 2هاي منطقي ارزشيابي استدالل

 پايايي پرسشنامه تفكر مورد گلسر، سازندگان اين آزمون، در واتسون و. باشد مي )مختلف
 مورد) 1380( توسط محمدياري اين كار. اند توصيه كرده انتقادي روش دونيمه كردن را

 ايي ابزاربدست آمده است كه دال برپاي درصد 98ضريب تنصيف  استفاده قرارگرفته و
  .آزمون است

 صورت پرسشنامه استاندارد و هگفت كه اين آزمون ب روايي آزمون بايد مورد در
 اند تدوين شده است و انتقادي ارائه كرده ر از تفكرسگل اساس تعريفي كه واتسون و بر

   .شده است نظران تأييد توسط صاحب هاي مكرر پرسش روايي آن در
اين . نمره مثبت دارند 1صورت پاسخ صحيح  در ته وتمامي سؤاالت ارزش برابر داش

  .باشد مي 80نمره كل آن . آزمون نمره منفي ندارد
  

  لهأپرسشنامه حل مس
عامل  6 مطالعه ساخته شد و طي دو 1996 سال در 4النگ و 3توسط كسيدياين پرسشنامه 

  :اين عوامل عبارتند از. سنجد را مي
  مسئله حل در اعتماد -4ك خالقيت سب -3مسئله  كنترل حل -2درماندگي  -1

  .سبك تقرب -6سبك اجتناب  -5
 .برگيرنده چهارآيتم هستند هريك از عوامل در سؤال است و 24اين مقياس شامل 

استدالل ) 1976( 5مي باشدكه نونالي 5/0ضريب آلفاي بدست آمده براي اين مقياس باالي 
ها  ميانگين همبستگي دروني آيتمعالوه،  هب. هاي پژوهش كافي است كندكه براي هدف مي

الزم  اعتبار كه از توان استدالل نمود مي همگني هستند و  كه مجموعه دهد نشان مي
  .است برخوردار

                                                 
1.Interpretation 
2.Erqluation of Argument 
3.Cassidy 
4.Long 
5.Nunaly 
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 -طريق آزمون از فشنگ مطالعه ديگري توسط مظاهري و پايايي اين آزمون در
 پژوهش خاليچي نيز در. گزارش شده است89/0معادل )پس از يك هفته( آزمون پس

روش همساني دروني محاسبه شدكه براي كل مقياس ضريب آلفاي  پايايي اين آزمون با
  ).همان منبع( بدست آمد) 6/0(كرونباخ 

  

  پرسشنامه عزت نفس
نسبت به  را عزت نفس كوپراسميت كه نگرش فردآزمون  گيري عزت نفس از براي اندازه
جمله  8باشد كه  ه ميجمل 58داراي  آزموناين  .، استفاده شده استسنجد خودش مي

كوپراسميت .نمايد گيري مي اندازه را جمله عزت نفس فرد 50 مربوط به دروغ سنج و
پسران  ميانگين دختران و و برد آموزان كالس پنجم بكار براي دانش را پرسشنامه مذكور

 ، بايچر)1976( اين آزمون توسط اسميت اعتبار. بود 6/5 انحراف معيار و 15/41 برابر
ايران توسط پورشافعي براي  پژوهشي كه در در. شده است تأييد) 1956( كمپل و) 1971(

استفاده  ضريب پايايي اين پرسشنامه صورت گرفت، ضريب پايايي بدست آمده با برآورد
  .بوده است 83/0 با روش دونيمه كردن برابر از

اهوازتوسط چمران  علوم تربيتي دانشگاه شهيد دانشكده روان شناسي و اين آزمون در
روش  ن باآپايايي  ضرايب و شكركن ترجمه و نظر دكتر ، زير)1375حجت خواه، ( نيسي

 30 نفري شامل 60 براي اين منظور، اين آزمون روي يك گروه. بازآزمايي محاسبه شد
نوبت اجراشده  دو هاي اول تاسوم دبيرستان در پسركالس آموز دانش 30 آموز دختر و دانش
. بوده است درصد 92براي گروه دختران  و درصد 90ضريب پايايي گروه پسران . بود

 96براي گروه پسران  تحقيق نيسي، در ضريب اعتبار اين آزموننفس  روايي آزمون عزت
  .است درصد 71براي گروه دختران  و درصد

  

  طرح پژوهش
 به دليل انتساب تصادفي و( يشينوع آزما از هاي كاربردي و پژوهش حاضر جزء پژوهش

گروه  آزمون با پس آزمون و و طرح پژوهش به صورت پيش. است )كنترل  داشتن گروه
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گروه به وسيلة  دو هر هاي انتخاب شده در آزمودني .باشد انتساب تصادفي مي كنترل و
رل اين طرح، اعمال كنت آزمون در نقش پيش. گيرند مي گيري قرار اندازه آزمون مورد پيش

 يك از هر به شركت در آموزان عالقمند بين دانش از .مقايسه است و )كنترل آماري(
، )آموز دانش  80( گروه جلسات در آنها شركت و حضور توانايي كنترل و و آزمايش هاي گروه

آزمون تفكرانتقادي،  مسأله و هاي حل هاي عزت نفس، مهارت آزمون براساس نمره افراد در
 و تعداد مشخص گرديدند كرده بودند سه آزمون نمره پاييني اخذ هر درآموز كه  دانش 30
براي گروه كنترل به صورت تصادفي انتخاب  نفر 11 تعداد براي گروه آزمايش و نفر 11

  .شدند
  

  روش اجرا
هاي گروه آزمايش  جلسه ،)نفر11( كنترل و) نفر11( تعيين اعضاي گروه آزمايش پس از

 )س( دبيرستان الزهرا به صورت يك روزهفته بودكه درساعتي  2جلسه  10كه شامل 
تشكيل جلسه برحسب درخواست اعضاي  گاهي اوقات روز. شهرستان كالله، برگزارشد

همة . كشيد ساعت طول مي 2از  جلسات بيشتر همچنين بعضي از و كرد گروه تغيير مي
 شامل مروري برمحتواي هرجلسه . ريزش همراه نبود گروه با و اعضاي گروه خانم بودند

 انتقادي و هاي تفكر مهارت بررسي تكاليف مربوط به جلسه قبل، آموزش درس جديد و
  .دادن تكليف براي جلسه آينده بود

  

  هاي پژوهش يافته
  هاي توصيفي  يافته: الف

واريانس نمـرات   و هاي ميانگين، انحراف استاندارد نشان دهندة شاخص 2-1و  1-1جداول 
مرحلــة  دو كنتــرل در گــروه آزمــايش و دو انتقــادي در تفكــر وعــزت نفــس، حــل مســأله 

  .باشد آزمون مي پس آزمون و پيش
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  انحراف استانداردگروه آزمايش ميانگين، واريانس و .1-1جدول 

  
  نحراف استاندارد گروه كنترل ميانگين، واريانس و .2-1جدول 

  
مرحلـة   ها در گروه آزمايش، ميانگين نمرات آزمودني دهدكه در نشان مي جداول باال

 وان گفـت كـه ميـزان عـزت نفـس و     تـ  به عبارتي مـي . آزمون است پيش از آزمون بيشتر پس
مداخلـه   از هـاي گـروه آزمـايش بعـد     آزمـودني  انتقـادي در  تفكـر  هاي حل مسأله و مهارت

مقايسـه  . هاي گروه كنترل قابل توجه نيسـت  اماتغييرات نمرات آزمودني. افزايش يافته است
مرحلـه   رو د آزمـون برابـر   مرحلة پـيش  گروه در دهدكه ميانگين دو نيزنشان مي ها بين گروه

  .ستگروه كنترل ا از آزمون، ميانگين گروه آزمايش بيشتر پس
  
  ها هاي مربوط به فرضيه يافته: ب
 حـل مسـأله و   هاي نمرات عزت نفس، مقايسة ميانگين براي آزمون فرضيه پژوهش و: 1-ب

آزمـون، بـه دليـل     آزمون و پـس  مراحل پيش هاي گروه آزمايش، در تفكرانتقادي آزمودني
همبسـته    tيـك گـروه بـود، ازآزمـون     مـورد  در هاي مكـرر  گيري ت نتيجة اندازهاينكه نمرا
  .استفاده شد

انتقـادي   تفكـر  هاي نمرات عـزت نفـس، حـل مسـأله و     به مقايسة ميانگين 3-1جدول 
  :پردازيم آزمون مي آزمون وپس مراحل پيش هاي گروه آزمايش در آزمودني

  پس آزمون  پيش آزمون  
  انحراف معيار  واريانس  ميانگين  انحراف معيار  واريانس  ميانگين

  85/1  45/3  36/15  30/2  29/5  09/11  مهارت حل مسأله
  14/4  16/17  18/39  94/4  41/24  27/22  عزت نفس
  015/3  09/9  09/53  206/4  69/17  90/41  تفكرانتقادي

  پس آزمون  پيش آزمون  
  انحراف معيار  واريانس  ميانگين  انحراف معيار  واريانس  ميانگين

 585/3 85/12 09/12291/2151/163/11  لهمهارت حل مسأ
 69/5 41/32 45/2447/11381/3272/25  عزت نفس
 96/32 74/5 18/41153/556/2618/40  تفكرانتقادي
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  آزمون گروه آزمايشپيش آزمون وپس همبسته بين  tآزمون  .3-1جدول

ون
آزم

ش 
پي

- 
ون
آزم

س 
پ

  

 t df Sig  انحراف استاندارد  هاتفاوت ميانگين  

  .0001  10  -308/7  674/7  -909/16  عزت نفس

  .0001  10  -884/4  901/2  -272/4  حل مسأله

  .0001  10  -139/8  556/4  -11/ 18  تفكرانتقادي

  
هــاي  تفــاوت ميــانگين دهدكــه گــروه آزمــايش نشــان مــي مــورد همبســته در t نتــايج

بـه عبـارت ديگـر، ميـانگين     . اسـت  ، معنـادار  > 01/0pسـطح   آزمون در پس آزمون و پيش
آزمون به  پس آزمايش در هاي گروه تفكر انتقادي آزمودني حل مسأله و نمرات عزت نفس،
  .آزمون است پيش از طورمعناداري بيشتر

 أله، عــزت نفــس وهــاي نمــرات مهــارت حــل مســ مقايســه بــين ميــانگين 4-1جــدول 
  .هاي گروه كنترل است تفكرانتقادي آزمودني

  
  آزمون گروه كنترل پس آزمون و همبسته بين پيشt آزمون  .4-1جدول 

ون
آزم

ش 
پي

- 
ون
آزم

س 
پ

  
 t df Sig  انحراف استاندارد  تفاوت ميانگين ها  

  902/0  10  126/0  573/9  363/0  عزت نفس

  809/0  10  249/0  635/3  272/0  حل مسأله

  232/0  10  272/1  607/2  000/1  تفكرانتقادي

  
دهـد كـه بـين ميـانگين نمـرات       همبسـته بـراي گـروه كنتـرل نشـان مـي       tنتايج آزمون 

آزمـون   پـس  آزمـون و  هـيچ يـك از مراحـل پـيش     تفكرانتقادي در و نفس، حل مسأله عزت
  .شود تفاوت معناداري مشاهده نمي

 دو انتقـادي در  تفكر فس، حل مسأله وهاي نمرات عزت ن براي مقايسة ميانگين: 2-ب
  .مستقل اجراگرديد tآزمون  آزمون، پس كنترل در گروه آزمايش و
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  آزمون مرحله پس كنترل در هاي آزمايش و مستقل  بين گروهt آزمون  .5-1جدول

ون
آزم

س 
پ

  

 t df Sig  تفاوت ميانگين ها  شاخص ها

  0001/0  20  551/6  90/13  عزت نفس
  006/0  20  061/3  727/3  حل مسأله
  067/0  20  602/6  909/12  تفكرانتقادي

  
هـاي عـزت نفـس،     آزمـون بـين ميـانگين    مرحلة پـس  دهدكه در نتايج بدست آمده نشان مي

 كنترل تفـاوت معنـاداري در   گروه آزمايش و دو انتقادي در تفكر هاي حل مسأله و مهارت
ميانگين  از بيشتر معناداري وريعني ميانگين گروه آزمايش به ط .دارد وجود > 01/0p سطح

  .گروه كنترل است
  

  بحث ونتيجه گيري
 مورد ايم تا نتايج بدست آمده را عنايت به سؤال پژوهش تالش نموده اين قسمت با در

  .هاي پژوهش بپردازيم بحث و بررسي قرار داده به تبيين يافته
عزت نفس انتقادي بر  يكي از نتايج حاصل از پژوهش حاضر تأثير آموزش تفكر

آموزاني كه  عبارت ديگر نتايج اين پژوهش نشان داد كه دانش هآموزان است ب دانش
نفس  آموزان گروه كنترل، عزت اند نسبت به دانش ديده انتقادي را تفكر  هاي آموزش مهارت

 جدول نيز اين مطلب را تأييد tمحاسبه شده با  tآزمون نشان دادند مقايسه  بيشتري را در پس
با مطالعه  همسواين نتيجه . توان اين پيشرفت را به عمل آزمايش نسبت داد كه ميكند  مي

انتقادي به صورت مثبت با  كردند، تفكر كه اظهار باشد مي، )2006( حلبي سوليمان و
عيناً مشابه ديگري  پژوهش گرچه .به صورت منفي با اضطراب همبستگي دارد نفس و عزت
، )1375( همكاران ، طباطبايي و)1998( ا مطالعات ليپمناما ب اين زمينه بدست نيامد؛ در

  .همخواني دارد) 1384( محمدياري
هاي بيشتري  گروه آزمايش فرصت اينكه در  توجه به گفت با توان تبيين اين يافته مي در

اي براي  لذا زمينه بيان همزمان تفكرات مختلف وجود داشته و براي تبادل انديشه و شنيدن و
درگروه، افراد به تالش . و رشد تفكرانتقادي در افراد گروه فراهم شده است تحول انديشه
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اند تا با جستجوي اطالعات و تبادل انديشه، به افكار ديگران پي برده و  فكري وادار شده
 ساختارهاي فكري خود را كه در ابتدا در چهارچوب خودمحورانه شكل گرفته بود تغيير

انتقادي  هاي فكري و آمادگي و نگرش تفكر در مهارتدهند و اين فرايند موجب تحول 
معتقدندكه يكي  ).1374مايرز، (پردازان مثل لورنس وكلبرگ  بعضي نظريه. آنها شده است

انتقادي، ماهيت كامالً شخصي فرايندهاي فكري است كه  پرورش تفكر از موانع عمده در
پردازند،  نها به درك جهان ميكه از طريق آ را هاي فكري خود افراد تمايل دارند ساختار

مانع پرورش تفكرگردد و از اين جهت، ارزيابي  تواند حفظ كنند و اين جنبه فرديت مي
دنبال آن عزت نفس مؤثر  هب در تقويت تفكرانتقادي و تواند عقايد مي ها و مجدد ارزش

  .باشد
تي ترين مانع تفكر كه اغلب باعث مشكال كندكه اصلي نيزمطرح مي) 1379(دوبونو

طرفي  تفكر بي است، درحالي كه يك جنبه اساسي در »من«گردد، مسأله عملكرد دفاعي مي
كندكه يكي ازخطاهاي متفكراني  او مطرح مي. باشد در نگريستن به واقعيات و اطالعات مي

ها ارائه  حل بندي كلي براي راه كه ذهن باز ندارند، اين است كه آنها نخست يك طبقه
حل مناسب، افراد آن را در چهارچوب  يافتن راه گردند و در زمان قف ميدهند و بعد متو مي

كند و در نتيجه در محدوده اوليه  حل را معين مي دهند كه حدود راه پذيرفته معيني انجام مي
  .ها نيستند مانند و افراد قادر به نگريستن به ساير راه حل باقي مي

پيشرفت افراد را،  و ترين منبع رشدروانشناسي شناختي، باال در) 1383نصري، ( 1كلي
 مورد در خويش و مورد صحيح آنان در گرايانه و برخور د منطقي و تفكر واقع توان تفكر

خودكارآمدي  است كه تغيير نيز معتقد) 1373( صالحي فدردي.  دانست جهان اطراف مي
ر سوق سوي احساس كفايت بيشت هادراك شده فرد و تشويق او به خودارزيابي او را ب

انتقادي مانند تحليلي بودن، درك عقايد افراد، داشتن  هاي تفكر آموزش مهارت. دهد مي
 اعتماد به خود، و جويي و كردن، حقيقت ذهن منعطف در ارزيابي، احتياط در قضاوت

ًسبب  تفكر انتقادي در افراد گروه آزمايش احتماال ها در اصالح ديدگاه تمايل به بررسي و
  .آزمون عزت نفس اين گروه در مقايسه با گروه كنترل گرديده است افزايش ميانگين

                                                 
1.Klay 
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انتقادي موجب افزايش  هاي پژوهش اين است كه آموزش تفكر يافته يكي ديگر از
مقايسه ميانگين  اين مسأله با. است آزمايش گرديده گروه  آموزان مسأله دانش حل هاي مهارت

جدول  tبررسي قرارگرفت و مقايسه  دآزمون مور پس آزمون و پيش مهارت حل مسأله در
گواه نشان  آزمايش نسبت به گروه آموزان گروه محاسبه شده اين افزايش را در دانش tبا 
كارابينگ و  ،)1979(انيس اين زمينه همچون  هاي گذشته در اين يافته با نتايج پژوهش .داد

، )2006( 1مورفي ، پركينز و)1380عباسي،( ، گلسر)1386فتحي آذر، گرگري و(كولينز 
  .ستا همسو، )1384( محمدياري، )2007( 2رايموند
آزمايش كه  كننده درگروه آموزان شركت دانشتوان گفت  تبيين اين يافته مي در

مسائل يا موضوعات  مورد طول جلسات در اند، در ديده انتقادي را تفكر هاي آموزش مهارت
 اين فرايندآنها توانايي الزم را در د وان مطرح شده، به بحث، انديشه و اظهارنظر پرداخته

  . اند ديگران راكسب كرده و هاي خود ارزيابي عقايد، انديشه براي تجزيه وتحليل و
هاي  اي ازفعاليت آزمايش، به آموزش مجموعه گروه اينكه در توجه به سوي ديگر، با از

ري پرداخته شده توليدات فك قضاوت درباره راهبردها و فكري ازجمله تحليل، ارزشيابي و
 اند، توانايي كنترل اجرايي رفتار، رشد آموزش ديده گروه آموزاني كه در است، لذا، دانش

 است، در معتقد) 1374( مايرز. اند داوري رشد بيشتري داشته قضاوت و در يافته است و
ه انتقادي هميشه بامسأل اين است كه تفكر حل مسأله فرض بر انتقادي يا همانندپنداري تفكر

عامل اصلي . آيد مي انتقادي هميشه به شكل حل مسأله در تفكر و گردد تمام مي شروع و
  . ستا ها ها بدون طرح جايگزين نقد و بررسي راه حل ها و نقادي، طرح پرسش در

اما يك تفاوت . داند نيز، تفكر انتقادي را شكلي از حل مسأله مي) 1988( 3كرفيز
ل است كه سازمان نيافته ئاد در برگيرنده تعقل درمورد مساگذارد، فكر نق مي عمده بين آنها

 كرفيز ذكر. شود نظر گرفته مي حيطه محدودتر در پاسخ باز است ولي حل مسأله در و
ل به ئو اين مسا جريان حل مسأله، مسأله معموالً يك پاسخ صحيح دارد كه در كند مي

ل سازمان نيافته است ئرمورد مساانتقادي، تعقل د برعكس، تفكر اند و خوبي سازمان يافته

                                                 
1.Perkins  & Murphy 
2.Richmond 
3.Kurfiss 
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انتقادي، هدف پيداكردن يك راه حل نيست  تفكر بنابراين، در. كه راه حل واحدي ندارد
اي  كننده تواند تحت استدالل قانع بلكه ارائه تصويري موجه ازموقعيت يا مسأله است كه مي

كه جريان ارائه گيرد  وي نتيجه مي. گردد ارائه گرددكه توسط دليل يا داليلي حمايت مي
  .ترين تمايز تفكرنقاد و حل مسأله است يك موقعيت، مشخص حمايت از دليل و
آموزان  روي دانش آزمايشي بر گرفت كه اجراي عمل نتيجه طور  اين توان مجموع مي در

 انتقادي باعث تقويت و هاي تفكر و رشد مهارت باشد دختر مقطع دبيرستان اثربخش مي
در ضمن انجام  .گردد آموزان مي دانش عزت نفس در له وأمسهاي حل  افزايش مهارت

گشاي  هاي آينده، راه پژوهش هاي آموزشي در تأثيرات روش زمينه تداومي در هاي پژوهش
  . انتقادي خواهدشد ابعاد مهارت تفكر
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