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هاي حل مسئله بر بررسی اثربخشی آموزش تفکر انتقادي و مهارت
تبریز1آموزان دوره متوسطه ناحیه راهبردهاي خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش

1مراديمینا

2اقدسینقیعلیدکتر

چکیده
هاي هاي حل مسئله بر راهبردبررسی اثربخشی آموزش تفکر انتقادي و مهارتحاضرپژوهشهدف

نیمهپژوهشطرحتبریز بود. 1آموزان دوره متوسطه ناحیه خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش
کلیهپژوهشآماريجامعه. بودکنترلگروهباآزمونپس-آزمونپیشطرحنوعازوآزمایشی

جامعهاینازکهبودند1393-94تحصیلیسالدرتبریزشهر1ناحیهمتوسطهدورهدخترآموزاندانش
3درتصادفیصورتبهوشدندانتخابايمرحلهچندايخوشهگیرينمونهروشبهآموزدانش90تعداد
گروهسهآموزشی،هايبرنامهاجرايازقبل. گرفتندقرارکنترلگروهیکوآزمایشگروهدوگروه،
بعدشدند،آزمون)اولنیمسالنمرات(تحصیلیپیشرفتوخودتنظیمیراهبردهايپرسشنامهتوسط
آموزشمسئلهحلمهارتبرنامهدومآزمایشیگروهبرايوانتقاديتفکربرنامهاولآزمایشیگروهبراي
توسطگروهسههرآموزشی،هايبرنامهاجرايازبعد. نکرددریافتآموزشیهیچکنترلگروهوشدداده

. گرفتندقرارآزمونمورد) دومنیمسالنمرات(تحصیلیپیشرفتوخودتنظیمیراهبردهايپرسشنامه
آموزشکهدادنشانپژوهشنتایج. شداستفادهکواریانستحلیلآزمونازهادادهتحلیلوتجزیهبراي
درتحصیلیپیشرفتوخودتنظیمیراهبردهايافزایشباعثمسئلهحلهايمهارتوانتقاديتفکر

.)P<001/0(شدمتوسطهدورهدخترآموزاندانش

مسئلهحلمهارتانتقادي،تفکرخودتنظیمی،راهبردهايتحصیلی،پیشرفتهاي کلیدي:واژه

Mini2000m2@yahoo.comرانیاز،یتبر،یآزاداسالمدانشگاهز،یتبرواحد،یتیتربی روانشناسگروهارشد،ی کارشناسي دانشجو. 1
Alinaghi.aghdasi@yahoo.comرانیاز،یتبر،یاسالمآزاددانشگاهز،یتبرواحد،یتیتربی روانشناسومشاورهگروه،یعلمئتیعضوه. 2
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مقدمه
وهاکوششتمامواستآموزشارزیابیدرمهمهايشاخصازیکیآموزاندانشتحصیلیپیشرفت

امردرموفقیتعدمیایتموفقمسئله. استامراینبهپوشاندنعملجامهبراينظاماینهايکشش
مسئوالنهاينگرانیترینمهمجملهاز. استآموزشینظامهرهايدغدغهترینمهمازتحصیل
تحصیلیافتازجلوگیريوتحصیلیپیشرفتآموزان،دانشهايخانوادهوپرورشوآموزش
هادههرسالهکهاستشیآموزنظامکنونیمشکالتترینمهمازامراینایران،در. استآموزاندانش

نیرويهمانکهجامعههايسرمایهوبالقوهنیروهايودهدمیهدرراکشوربودجهازریالمیلیارد
). 1،2011والکرولوگانکول،(ماندمیثمربیاست،انسانی

هایی است که به نقش فرد در جریانعالوه بر پیشرفت تحصیلی، خودتنظیمی یادگیري یکی از مقوله
آموزان هنگامی که خود مسئول یادگیري توجه دارد. اصل اساسی یادگیري خودتنظیم این است که دانش

). بر اساس نظر پنتریچ خودتنظیمی 2002، 2گیرند (کویپرشان هستند، به طور مؤثرتري یاد مییادگیري
یشینه کردن مدیریت منابع جهت ب-فراشناختی-یادگیري به استفاده بهینه از راهبردهاي شناختی

هاي خودتنظیمی ممکن است حمایت داخلی (انگیزش درونی) شود. استفاده از استراتژيیادگیري گفته می
کند الزم را به وجود آورده یا چارچوبی براي کمک به یادگیرنده براي توسعه توانایی وي فراهم می

).2004، 3(پنتریچ
انتقادروحیهمعلمان،درانتقادپذیريروحیهتتقویضمنبایدپرورشوآموزشامردرمیانایندر
وتعلیماصلیاهدافازیکیکهچرا. آوردوجودبهبایدنیزشاگرداندرراتحقیقوبررسیزمینهوکردن

ونویسندگانازبسیاري). 4،2001زانگ(استآموزاندانشدرانتقاديتفکرشیوهپرورشتربیت،
ومنطقیاثرگذار،هدفمند،منظم،مستدل،دانندمیتفکريرااديانتقتفکرحوزهایننظرانصاحب
دسترسدرنظراتواطالعاتتمامیتحلیلوتجزیهوبررسیبهعلمیروشبهکهپیامدبرمبتنی

درنظرتجدیدنیازمندزیاديحدتاتفکري،چنینتوسعه). 5،2005سودارثوبرونربار،اسملتزر،(پردازدمی
جوابگويتنهانهمعلمبهمتکیتدریسهايروشازبسیاريمتأسفانهکهاستیستدرهايروش
بهمنجرودادهافزایشمعلمبهراآنانوابستگیوتمایلبلکهنیست،آموزاندانشانتقاديتفکرتوسعه
وتحصیلیپیشرفتبینهايپژوهشاز). 6،2012بویولولی(گرددمییادگیريمشکالتشدنتروخیم

آبادي،هاشمقنبريازنقل (آمددستبهمعناداريومثبترابطهفراگیراندرانتقاديتفکربهگرایش
کهدهدمینشان) 2003(7پروفتومطالعهنتیجههمچنین). 1391حسینی،وقصرمحمدزادهگراوند،

1. Cole, Logan & Walker
2. Kuiper
3. Pintrich
4. Zhang
5. Smeltzer, Bare, Brunner & Suddarth
6. Lee & Boyle
7. Profetto
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هايبرنامهازایدبدرسیهايکالسوندارندقرارانتقاديتفکربهگرایشازمطلوبیسطحدرفراگیران
. کنندحرکتیادگیريتسهیلدرايمؤلفهعنوانبهانتقاديتفکرسمتبهمفاهیمحفظومنفعل

نشانتحصیلی،پیشرفتباانتقاديتفکرمیاناثربخشیمورددرهاپژوهشمتناقضنتایجبنابراین
هايیافته. داردنیازمیانجیمتغیرهايبرخیبهتحصیلیپیشرفتبرتأثیربرايانتقاديتفکردهدمی

پردازشفرآیندهايودانشساختارهايازهمتحصیلیپیشرفتکهانددادهنشاننیزمتعدديپژوهشی
پیچیدگی. پذیردمیتأثیرخودتنظیمی،وخانوادگیعواملجملهازمحیطی،عواملازهمواطالعات

تمرین،بهنیازکهاستمدتیطوالنیتکاملیرآیندفموضوعاینکهدارداشارهنکتهاینبهانتقاديتفکر
کهانددادهنشانمطالعاتبرخیبنابراین). 1،2010فان(داردزمانطولدرتقویتوتالشپرورش،
داردرابطههاآنخودتنظیمیوتحصیلیپیشرفتبامثبتیطوربهآموزاندانشانتقاديتفکرآموزش

مطالعاتبهتوصیهونیافتهمعناداررااثربخشیچنیندیگرطالعاتمبرخیکهحالیدر؛)2008فان،(
).2،2008شیرالل(اندداشتهزمینهایندربیشتري

خودتنظیمییادگیريوتحصیلیپیشرفتدرمهمینقشکهاجتماعیهايمهارتازیکیهمچنین
براي زندگی در عصر حل مسأله به عنوان مهارتی حیاتیيهامهارت. استمسئلهحلمهارتدارد،

فرآیندیکبهاشارهمسألهحلمهارتآموزشحاضر توجه متخصصان را به خود جلب کرده است. 
فراهمسازمشکلشرایطبامقابلهبرايرابالقوهوبدیلهايپاسخازتنوعیکهداردرفتاري-شناختی

). 3،2008کنالیوگلیس(دهدمییشافزارابدیلهايپاسخمؤثرترینوبهترینانتخابامکانوکندمی
درکهاستآنمهم. نیستنظرمدویژه،مسئلهیکبرايبخصوصیحلراهکردنپیدامسئلهحلدر
به. باشدپذیرتعمیمدیگرهايموقعیتبرايکهآیددستبهانتزاعیقانونیااصلیکمسئله،حلاثر

بهبیشتريپذیريانتقالهایادگیريسایرازله،مسئحلازآمدهدستبهیادگیريکهاستسببهمین
؛4دابسویچی(پژوهشیدرکهطوريبه). 1387مولوي،وپورملکخوشکام،(داردجدیدهايموقعیت

حلروشازاستفادهباتجربیعلومدرستدریسروشکهدادنشان) 1391نوروزي،وامیريازنقل
مقداربهمسئلهحلروشوگرددمیآموزاندانشقیتخالوتحصیلیپیشرفتافزایشباعثمسئله
علومدرسدررامدارسآموزاندانشخالقیتمیزانوتحصیلیپیشرفتمیزانتوانستمیبیشتر

اگرکهاستکردهگزارش) 2004(5فولکوول). 1391نوروزي،وامیريازنقل (دهدافزایشتجربی
دروکردهبیشتريتالشبگیرند،یادتوانندمیقبولقابلشتالباکهباشندداشتهباورآموزاندانش

احساسوکردهمتمرکزمشکلبرراخودهمچنین. کنندمیبیشتريپافشاريمشکالتبامواجهه
.گیرندمیبهرهمؤثريراهبردهايازوکنندمیبیشتريخوشبختیوآرامش

1. Phan
2. Shirrell
3. Gellis & Kenaley
4. Vicki Dobbs
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1394تابستان -28شماره–زن و مطالعات خانواده 132

یافتنتحققکهعاملیهرواستیادگیريپرورش،وآموزشازغاییهدفکهآنجاییازبنابراین
کهدادنشاننظريمبانیبررسیزمینهایندر. گیردقرارتوجهموردبایدسازد،میسرراهدفاین

بهتریادگیريبهمنجرتوانندمیکههستندشناختیهايمؤلفهازخودتنظیمیوانتقاديتفکربهگرایش
جستجوينتایجوشدهبیانمطالببهتوجهباهمچنین. دبخشنبهبودراتحصیلیعملکردوشوند

هاي حل مسئله بر تفکر انتقادي و مهارتاثربخشیتأثیرتاکنونتجربیمطالعههیچدرپژوهشگران
خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی فراگیران دوره متوسطه مورد بررسی قرار نگرفته و تنها مطالعاتی مشابه 

ه به پیشینه نظري و تجربی پژوهش سؤال اساسی این است که آیا آموزش انجام شده است. لذا با توج
آموزان تأثیر هاي حل مسئله بر راهبردهاي خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانشتفکر انتقادي و مهارت

آموزان دارد؟ همچنین آیا اثربخشی این دو روش بر راهبردهاي خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش
هاي زیر مطرح شدند: این اساس فرضیهمتفاوت است؟ بر 

تأثیرتبریز1ناحیهمتوسطهدورهآموزاندانشخودتنظیمیراهبردهايبرانتقاديتفکرآموزش.1
. دارد

1ناحیهمتوسطهدورهآموزاندانشخودتنظیمیراهبردهايبرمسئلهحلهايمهارتآموزش.2
. داردتأثیرتبریز

. داردتأثیرتبریز1ناحیهمتوسطهدورهآموزاندانشتحصیلیپیشرفتبرانتقاديتفکرآموزش.3
تبریز1ناحیهمتوسطهدورهآموزاندانشتحصیلیپیشرفتبرمسئلهحلهايمهارتآموزش.4

.داردتأثیر

روش ابزار و 
. استکنترلگروهباآزمونپس-آزمونپیشطرحنوعازوآزمایشینیمهشیوهبهپژوهشاین
تحصیلیسالدرتبریزشهر1ناحیهمتوسطهدورهدخترآموزاندانشکلیهپژوهشريآماجامعه

براي انتخاب . هستندنفر3134پرورشوآموزشادارهگزارشاساسبرهاآنتعدادکهبودند94-1393
ق شهر تبریز اي استفاده شد. ابتدا از بین مناطاي چند مرحلهگیري تصادفی خوشهنمونه از روش نمونه

، تعداد سه مدرسه به صورت تصادفی 1انتخاب شد و از بین مدارس ناحیه 1393-94در نیمسال 1ناحیه 
کالس به صورت تصادفی انتخاب شدند و سپس 1انتخاب شد و از بین هر سه مدرسه، از هر کدام تعداد 

2گروه، 3ه صورت تصادفی در آموز انتخاب و بدانش90آموزان مدارس انتخاب شده تعداد از بین دانش
(آموزش تفکر انتقادي) به مدت 1هاي گروه آزمایشگروه کنترل قرار گرفتند. آزمودنی1گروه آزمایش و 

(آموزش مهارت حل 2هاي گروه آزمایش جلسه تحت آموزش تفکر انتقادي قرار گرفتند و آزمودنی5
گرفتند و در مقابل گروه کنترل هیچ جلسه تحت آموزش مهارت حل مسئله قرار5مسئله )به مدت 

آموزشی را دریافت نکرد.
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پژوهشي ابزارها
:عبارتندازپژوهشابزار

پیشرفت تحصیلی
دومنیمسالنمراتو) آزمونپیش(اولنیمسالپایانینمراتمقایسهاساسبرتحصیلیپیشرفت

.آمددستبه) آزمونپس(

یمیپرسشنامه راهبردهاي یادگیري خودتنظ-
پرسشنامه راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی توسط پینتریچ و دي گروت ساخته شده است. این 

عبارت در دو بخش باورهاي انگیزشی و راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی (راهبردهاي 47پرسشنامه با 
رت عبا22شناختی و فراشناختی) تنظیم شده است. خرده مقیاس راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی شامل 

بوده و سه وجه از خودتنظیمی تحصیلی یعنی راهبردهاي شناختی، راهبردهاي فراشناختی و مدیریت 
-منابع را می سنجد که در این آزمون فقط سؤاالت یادگیري خودتنظیمی مورد استفاده قرار گرفت. نمره

است. 22رین نمره تو پایین110اي لیکرت بوده و باالترین نمره گذاري پرسشنامه به صورت پنج گزینه
) در بررسی روایی آن با استفاده از روش تحلیل براي مقیاس باورهاي 1990پینتریچ و دي گروت (

گذاري درونی و اضطراب امتحان و براي مقیاس راهبردهاي انگیزشی سه عامل خودکارآمدي، ارزش
هبردهاي فراشناختی و یادگیري خودتنظیمی دو عامل استفاده از راهبردهاي شناختی و استفاده از را

هاي خودکارآمدي، ارزشگذاري درونی و مدیریت منابع را به دست آوردند و ضرایب پایایی خرده مقیاس
، 89/0اضطراب امتحان، استفاده از راهبردهاي شناختی و فراشناختی را با روش آلفاي کرونباخ به ترتیب 

76/0) ضریب پایایی این پرسشنامه را 1378(تعیین کردند. البرزي و سامانی 74/0، 83/0، 75/0، 87/0
گزارش کردند.

برنامه آموزش تفکر انتقادي-
هردرکه. شداجرااولآزمایشهايگروهرويبرساعتهدوجلسه5قالبدرآموزشیبرنامهاین

محتواي. شدتدوین) 1997آنجلی،ازنقل؛1984(هایپلتوسطبرنامهاین. گردیدبرگزارجلسهدوهفته
وتکالیفتحلیلتجربیات،ومباحثتحلیلوتجزیه: شاملتحلیلمهارت: اولجلسه: شاملآموزش
: دومجلسهبرداري؛یادداشتوکردنخالصهها،اختالفوهاشباهتمشاهدهکوچک،اجزايبهسؤاالت
مهارتشامل: سومسهجلها؛دیدگاهسازيدوبارهوتجربیاتتفسیرتفسیر،مفهوم: شامل: تفسیرمهارت

قوتنقاطتشخیصآن،مراحلوارزشیابیمفهومانتقادي،تفکررشددرارزشیابینقششامل: ارزشیابی
بهرمزيعالیمتبدیل: شاملدركواستنباطمهارت: چهارمجلسهمنطقی؛قضاوتاصولضعفو

وتوضیحمهارتپنجمسهجلقبلی؛تجاربوجدیدمفاهیمبینمنطقیرابطهایجادگفتاري؛عالیم
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و خودذهنیهايتواناییشناختودركکل،یکقالبدرمفهومترسیمشامل: خودگردانیمهارت
پرسیدن و ارزیابی خود 

هاي حل مسئلهبرنامه آموزش مهارت-
ايمرحلهپنجالگوياساسبرکهاستآموزشیجلساتپژوهش،ایندرمسألهحلهايمهارت

این. شداجراساعتهدوجلسه5طی) 1386طباطبائی،زادهرسولوحیدريازنقل (1رگلووودیکسون
پیگیريها،موضوعبنديدستهآزاد،صحبتبهدعوتشروع،شاملمسألهتعریف: عبارتندازجلسات
تعیینها،ناهمخوانیبهپرداختنمستقیم،هايپرسششاملهدفتعیین،)اولجلسه... (ومشکل
جلسه(نقشایفايودهیسرمشقها،موقعیتبینیپیششاملراهبردانتخاب،)دومجلسه... (وهاهدف
) چهارمجلسه... (وذهنیتصویرسازيوافکارآرمیدگیوآگاهینویسی،واقعهشاملراهبرداجراي،)سوم

). پنجمجلسه... (وتعمیمبندي،جمعنتایج،ارزیابیشاملوارسیو
هاي پژوهش از روش آماري توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف تحلیل دادهبراي تجزیه و

هاي پژوهش از روش آمار استنباطی آزمون استاندارد) استفاده شد. همچنین براي تجزیه و تحلیل فرضیه
تحلیل کواریانس استفاده شد.

ها یافته
آزمونپیشدرمسئلهحلمهارتوانتقاديتفکرآموزشمرکزيتمایلوپراکندگیهايشاخص

.استشدهدادهنشان،1جدولدرتحصیلیپیشرفتوخودتنظیمیراهبردهايمتغیرهاي

وخودتنظیمیراهبردهايبهمربوطتوصیفیهايآماره: 1جدول
آزمونپیشدرآموزاندانشتحصیلیپیشرفت

انحراف استانداردمیانگینتعدادگروهمتغیر وابسته

خودتنظیمیراهبردهاي 
تفکر انتقادي

مهارت حل مسئله
کنترل

30
30
30

13/56
23/58
03/53

63/19
7/8
93/7

تحصیلیپیشرفت
تفکر انتقادي

مهارت حل مسئله
کنترل

30
30
30

38/16
56/16
28/16

05/1
71/0
80/0

متغیرهايدرکنترلوآزمایشهايگروهمرکزيتمایلوپراکندگیهايشاخص،1جدول
موردهايگروهکهدهدمینشانجدولاینمندرجات. استتحصیلیپیشرفتوخودتنظیمیاهبردهاير

1. Dixson & Glover
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نظرازکمدستوندارندیکدیگرباچشمگیريتفاوتآماريهايشاخصنظرازآزمونپیشدرمطالعه
پشتوانهبدونگیرينتیجهاینچندهر. نداردوجودهاگروهبینتوجهیقابلتفاوتموجود،هايواریانس

تفکرآزمایشگروهدرخودتنظیمیراهبردهايآزمونپیشمیانگینکهطوريبه. شودمیبیانآماري
. است03/53و13/56،23/58ترتیببهکنترلگروهومسئلهحلمهارتآزمایشگروهانتقادي،
حلمهارتنتقادي،اتفکرآزمایشهايگروهدرتحصیلیپیشرفتمتغیرآزمونپیشمیانگینهمچنین

. است28/16و38/16،56/16ترتیببهکنترلومسئله

وخودتنظیمیراهبردهايبهمربوطتوصیفیهايآماره: 2جدول
آزمونپسدرآموزاندانشتحصیلیپیشرفت

انحراف استانداردمیانگینتعدادگروهمتغیر وابسته

راهبردهاي خودتنظیمی
تفکر انتقادي

ل مسئلهمهارت ح
کنترل 

30
30
30

01/67
46/69
76/53

67/8
58/10
50/7

تحصیلیپیشرفت
تفکر انتقادي

مهارت حل مسئله
کنترل

30
30
30

03/17
66/17
33/16

35/1
73/0
08/1

موردمتغیرهايدرکنترلوآزمایشهايگروهمرکزيتمایلوپراکندگیهايشاخص،2جدول
ازبعدآزمایشی،هايگروهدرکهدهدمینشانجدولاینمندرجاتبهنگاهی.دهدمینشانمطالعه
راهبردهاي(وابستهمتغیرهايشاخصدرفاحشتغییراتبروزموجبمستقلمتغیرهايآموزش

قرارآموزشیمداخلهمعرضدرکهکنترلگروهطرفیاز. استشده) تحصیلیپیشرفتوخودتنظیمی
وآزمونپسمرحلهدرکهطوريبه. شودنمیمشاهدهوابستهمتغیردرتوجهیقابلتغییراست،نگرفته

بهخودتنظیمیراهبردهايمیانگینکنترلومسئلهحلمهارتانتقادي،تفکرآموزشهايگروهدر
آموزشهايگروهدرتحصیلیپیشرفتمیانگینهمچنین. استشده76/53و01/67،46/69ترتیب
. است33/16و03/17،66/17ترتیببهکنترلومسئلهحلرتمهاانتقادي،تفکر

ذیلجدولدرنتایجکهشداستفادهکواریانستحلیلآزمونازپژوهشیهايفرضیهبررسیبراي
. استشدهدرج

هاي تحلیل کواریانس باکس براي همگنی فرضقبل از آزمون تحلیل کواریانس، جهت رعایت پیش
ها به عمل آمد. بر اساس نتایج آزمون یلکز و آزمون لوین براي یکسانی واریانسها، المبداي وماتریس

کواریانس -هاي واریانسدار نبوده است، شرط همگنی ماتریسباکس که براي هیچ یک از متغیرها معنی
دار بود. همچنین بر اساس آزمون معنی02/0برقرار است. بر اساس آزمون المبداي ویلکز که در سطح 

دار نیستند و لذا یکسانی ن نشان داد که متغیرهاي راهبردهاي خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی معنیلوی
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هاي آزمون تحلیل کواریانس که شرطها و پیشها برقرار است. بنابراین بر اساس این مفروضهواریانس
هاي پژوهشی از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. اند، براي فرضیهمحقق شده

خودتنظیمیراهبردهايآزمونپس-آزمونپیشنمراترويکواریانستحلیلجینتا: 3لجدو
انتقاديتفکرکنترلوآزمایشگروه

آموزان گروه آزمایش و کنترل نتایج حاصل از تحلیل کواریانس یک متغیري نشان داد که بین دانش
). به این F=49/40) و (P=001/0از لحاظ نمرات آموزش تفکر انتقادي تفاوت معناداري وجود دارد (

ها تفاوت وجود آزمون، در متغیر وابسته راهبرد خودتنظیمی، بین گروهعنی که پس از تعدیل نمرات پیشم
آموزان گروه دارد. بنابراین آموزش تفکر انتقادي با توجه به میانگین نمرات راهبردهاي خودتنظیمی دانش

یش نمرات راهبردهاي موجب افزا76/53آموزان گروه کنترل نسبت به میانگین دانش01/67آزمایش 
خودتنظیمی گروه آزمایش شده است. یعنی آموزش تفکر انتقادي باعث افزایش راهبردهاي خودتنظیمی 

آموزان شده، اما این آموزش در گروه کنترلی تغییري ایجاد نکرده است. بنابراین فرضیه اول در دانش
گیرد.پژوهش مورد تأیید قرار می

راهبردخودتنظیمیآزمونپس-آزمونپیشنمراتروينسکواریاتحلیلجینتا: 4جدول
مسئلهحلمهارتکنترلوآزمایشگروه

آموزان گروه آزمایش و کنترل نتایج حاصل از تحلیل کواریانس یک متغیري نشان داد که بین دانش
). به این F=04/34) و (P=001/0از لحاظ نمرات آموزش مهارت حل مسئله تفاوت معناداري وجود دارد (

ها تفاوت وجود آزمون، در متغیر وابسته راهبرد خودتنظیمی، بین گروهشمعنی که پس از تعدیل نمرات پی
آموزان دارد. بنابراین آموزش مهارت حل مسئله با توجه به میانگین نمرات راهبردهاي خودتنظیمی دانش

منبع گروه
تغییرات

مجموع 
مجذورات

درجه 
آزادي

میانگین 
Fمجذورات

سطح 
معناداري

راهبرد 
خودتنظیمی

56/476156/47610/8006/0آزمون پیش
69/2370169/237049/40001/0گروه
80/33365754/58خطا 
01/22520760کل 

منبع گروه
تغییرات

مجموع 
مجذورات

درجه 
آزادي

میانگین 
Fمجذورات

سطح 
معناداري

راهبرد 
خودتنظیمی

20/528120/52891/601/0آزمون پیش
11/2601111/260104/34001/0گروه
63/43545739/76خطا 
01/23637760کل 
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موجب افزایش نمرات 76/53آموزان گروه کنترل نسبت به میانگین دانش46/69گروه آزمایش 
یمی گروه آزمایش شده است. یعنی آموزش مهارت حل مسئله باعث افزایش راهبردهاي خودتنظ

آموزان شده، اما این آموزش در گروه کنترلی تغییري ایجاد نکرده است. راهبردهاي خودتنظیمی در دانش
گیرد.بنابراین فرضیه دوم پژوهش مورد تأیید قرار می

تحصیلیپیشرفتآزمونپس-آزمونپیشنمراترويکواریانستحلیلجینتا: 5جدول
انتقاديتفکرکنترلوآزمایشگروه

آموزان گروه آزمایش و کنترل نتایج حاصل از تحلیل کواریانس یک متغیري نشان داد که بین دانش
) و P=02/0از لحاظ نمرات آموزش تفکر انتقادي در متغیر پیشرفت تحصیلی تفاوت معناداري وجود دارد (

)02/5=Fآزمون، در متغیر وابسته پیشرفت تحصیلی، بین ). به این معنی که پس از تعدیل نمرات پیش
ها تفاوت وجود دارد. بنابراین آموزش تفکر انتقادي با توجه به میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی گروه
زایش موجب اف33/16آموزان گروه کنترل نسبت به میانگین دانش03/17آموزان گروه آزمایش دانش

نمرات پیشرفت تحصیلی گروه آزمایش شده است. یعنی آموزش تفکر انتقادي باعث افزایش پیشرفت 
آموزان شده، اما این آموزش در گروه کنترلی تغییري ایجاد نکرده است. بنابراین فرضیه تحصیلی در دانش

گیرد.سوم پژوهش مورد تأیید قرار می

تحصیلیپیشرفتآزمونپس-آزمونپیشراتنمرويکواریانستحلیلجینتا: 6جدول
مسئلهحلمهارتکنترلوآزمایشگروه

آموزان گروه آزمایش و کنترل نتایج حاصل از تحلیل کواریانس یک متغیري نشان داد که بین دانش
از لحاظ نمرات آموزش مهارت حل مسئله در متغیر پیشرفت تحصیلی تفاوت معناداري وجود دارد 

مجموع منبع تغییراتگروه
مجذورات

درجه 
آزادي

میانگین 
Fمجذورات

سطح 
معناداري

پیشرفت 
تحصیلی

88/0188/058/001/0آزمون پیش
60/7160/702/502/0گروه
25/865751/1خطا 
50/1679460کل 

منبع گروه
تغییرات

مجموع 
مجذورات

درجه 
آزادي

میانگین 
Fمجذورات

سطح 
معناداري

پیشرفت 
تحصیلی

12/0112/014/007/0آزمون پیش
07/25107/2575/28001/0گروه
70/495787/0خطا 
50/1741660کل 
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)001/0=P) 75/28) و=Fمون، در متغیر وابسته پیشرفت آز). به این معنی که پس از تعدیل نمرات پیش
ها تفاوت وجود دارد. بنابراین آموزش مهارت حل مسئله با توجه به میانگین نمرات تحصیلی، بین گروه

آموزان گروه نسبت به میانگین دانش66/17آموزان گروه آزمایش راهبردهاي پیشرفت تحصیلی دانش
آزمایش شده است. یعنی آموزش مهارت موجب افزایش نمرات پیشرفت تحصیلی گروه 33/16کنترل 

آموزان شده، اما این آموزش در گروه کنترلی تغییري حل مسئله باعث افزایش پیشرفت تحصیلی در دانش
گیرد.ایجاد نکرده است. بنابراین فرضیه چهارم پژوهش مورد تأیید قرار می

گیريبحث و نتیجه
هاي حل مسئله بر ر انتقادي و مهارتاثربخشی آموزش تفکمیزانتعیینحاضرپژوهشهدف

بود.تبریز 1آموزان دوره متوسطه ناحیه راهبردهاي خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش
آموزش تفکر انتقادي باعث افزایش راهبردهاي خودتنظیمی در کهدادنشانپژوهشفرضیه اول 

رده است. به عبارتی آموزش تفکر آموزان شده، اما این آموزش در گروه کنترلی تغییري ایجاد نکدانش
آموزان تأثیر دارد. بنابراین فرضیه اول پژوهش مورد تأیید قرار انتقادي بر راهبردهاي خودتنظیمی دانش

و) 2006(2چی-اومن،)2012(1رینارتواسچالکگلدمنس،هايپژوهشنتایجبافرضیهاینگیرد. می
. نشدیافتزمینهایندرناهمسوییتحقیقهیچاام. استهسمو) 1392(عقیلیوپاکمهرکرمی،
کهشودمیباعثباالترسطحیدراطالعاتنقدوتحلیلبرايتواناییکهکردادعا) 2006(چیاومن

بیشتريتالشوشوددرگیریادگیريعمیقهاياستراتژيدرسنجیدهوعالمانهکفایت،بایادگیرنده
دلیلبهبنابراین. دهدانجامخودیادگیريسازماندهیوریزيبرنامهدربیشترتأملوخودیادگیريبراي

انتقاديتفکرنگرشوهامهارترشدیادگیري،خودتنظیمیبرايآمادگیوانتقاديتفکربینارتباط
) 2000(3رایانودسی. ببردباالآموزاندانشدررایادگیريخودتنظیمیبرايآمادگیسطحتواندمی

اساسیهايویژگیبهبلکهدرونی،انگیزهبهتنهانهخودتنظیمیتحصیل،وآموزشزمینهدرهکمعتقدند
بهرسیدنواقعدر. داردبستگینیزآموزشگاهمحیطومعلمهايویژگیتدریس،روشمانندآموزشی
يباورهامانندموضوعاتازوسیعیطیفماکهاستنکتهاینبهتوجهمستلزمخودتنظیمیاهداف

وکاوشگريصورتبهتدریسطریقازامراینکهباشیمداشتهمدنظررافعالهايیادگیريوانگیزشی
.شدخواهدمحققخوبیبهانتقاديتفکر

کهشودمیسببیادگیريهايموقعیتدردرگیريکهباورنداینبر) 2012(همکارانوگلدمنس
کهکنندتنظیمخودبرايرااهدافیبایددانشایناختسبرايلذا. بسازندرادانشخودشانفراگیران،

تفکرالگويکارگیريبهدیگر،عبارتبه. شودمیآنانخودتنظیمیافزایشوبهبودسببنهایتدر

1. Gloudmens, Schalk & Reynaert
2. Ao Man-Chih
3. Deci & Ryan
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انگیزشارتقايموجباتاینکهبرعالوهیادگیري،هايموقعیتدرآموزاندانششدندرگیروانتقادي
خویشبرايرااهدافیبهتر،یادگیريبرايآنانکهشودمیسبببلکهند،کمیفراهمتفکربهراآنان

آنجاازانتقاديتفکرآموزشروشواقعدر. یابنددستاهدافآنبهریزيبرنامهیکطیوکنندتنظیم
دستیادگیرياهدافبهکههستنداینپیدرفراگیرانوشودمییادگیريکردنفعالبهمنجرکه

.شودخودتنظیمیمهارتبهبودبهمنجرتواندمییابند،
آموزش مهارت حل مسئله باعث افزایش راهبردهاي خودتنظیمی کهدادنشانپژوهشفرضیه دوم 

آموزان شده، اما این آموزش در گروه کنترلی تغییري ایجاد نکرده است. به عبارتی آموزش در دانش
موزان تأثیر دارد. بنابراین فرضیه دوم پژوهش مورد آمهارت حل مسئله بر راهبردهاي خودتنظیمی دانش

و) 2006(2لونکاوهیکیال،)2006(1تکایاوسانگرهايپژوهشنتایجبافرضیهاینگیرد. تأیید قرار می
حل مسئله یافت نشد. فرضیهناهمسویی براي این قاتتحقی.استهسمو) 1388(غفوریانوزراعت

آموزي و که در مقایسه با سایر فرایندهاي شناختی نظیر زباناي استیدهالعاده پیچمهارت شناختی فوق
ترین اطالعات است و معرف یکی از هوشمندانهتشکیل مفهوم، مستلزم سطوخ باالتري از پردازش

شود که توجه، ادراك، حافظه و سایر باشد. به طوري که حل مسئله سبب میهاي آدمی میفعالیت
اي هماهنگ براي دستیابی به هدف برانگیخته شوند. از این رو عات، به شیوهفرایندهاي پردازش اطال

اي دارند، به عنوان یکی از که ساختار روشن و تعریف شدههاییحل مسئله حتی در مورد تکالیف و مسئله
). همچنین در آموزش مهارت حل 2006شود (سانگر و تکایا، هاي رفتار آدمی تلقی میترین شکلپیچیده

که یک نظریه در ارتباط با 3هاي اکتشافی توجه شده است که از نظر لمپراچزسئله، بیشتر به استراتژيم
ها شامل و به طور ضمنی به حل مسئله اشاره دارد، گرفته شده است. این استراتژيفکر کردن است

هاي ثابت جنبهپذیري مسئله و توجه به جوانب مختلف و کاهش و تسهیل موقعیت مسئله، قابلیت برگشت
.شودهاي مهارت حل مسئله باعث افزایش یادگیري خودتنظیمی میمسئله و ... است. بنابراین این ویژگی

آموزش تفکر انتقادي باعث افزایش پیشرفت تحصیلی در کهدادنشانپژوهشفرضیه سوم 
عبارتی آموزش تفکر آموزان شده، اما این آموزش در گروه کنترلی تغییري ایجاد نکرده است. بهدانش

آموزان تأثیر دارد. بنابراین فرضیه سوم پژوهش مورد تأیید قرار انتقادي بر پیشرفت تحصیلی دانش
) همسو است. این فرضیه با 2006(4و الدرپال،)2010(فانهايپژوهشنتایجبافرضیهاینگیرد. می

علومهايدانشگاهازیکیدانشجویانويربرمطالعهباکهاستناهمسو) 2003(پروفتویافته پژوهشی 
درگیريتصمیمومسألهحلانتقادي،تفکرنظیرهاییمهارتآموزشکهدادنشانسوئدکشورپزشکی

درسیهايکالس. ندارندقرارانتقاديتفکربهگرایشازمطلوبیسطحدرفراگیرانواستناکافیآنان

1. Sungur & Tekkaya
2. Heikila & Lonka
3. Lemprachez
4. Paul & Elder
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یادگیريتسهیلدرايمؤلفهعنوانبهانتقاديتفکرسمتبهمفاهیمحفظومنفعلهايبرنامهازباید
. کنندحرکت

خودتفکرکیفیتمتفکرکهباشدمیمسئلهیامحتواموضوع،هرمورددرتفکرازروشیانتقاديتفکر
دهی،خودجهتمعنايبهانتقاديتفکر. بخشدمیارتقاسازيدوبارهوماهرانهبررسیوتحلیلبارا

تفکريچنینکارگیريبهواستفادهبارو،ایناز. استتفکرخودتصحیحیوخودکنترلییمی،خودتنظ
تواناییمؤثر،ارتباطبهدستیابیآنسرانجامکهنمودهمراهعالیعقالنیاستانداردهايبارافکرتوانمی
درانتقاديتفکراهمیتدركراهتنهاوبودخواهدمحوريجامعهوخودمحوريبرغلبهمسئله،حل

درتحصیلیعملکردافزایشسببکهاستیادگیريدرانتقاديتفکراهمیتفهمودركآموزاندانش
ومدارمسئلهوواقعیهايموقعیتحلبرايآموزدانشروشایندر). 2010فان،(شودمیآموزاندانش

راگوناگونحوادثبهمربوططالعاتاتاکندمیتشویقرااومعلموشودمیآمادهاطالعاتگردآوري
تفکرآموزشواقعدر. بسازدمسئلهحلجریانوفعالیتجستجو،طریقازرادانشوکندتنظیموتهیه

و نیازمند پذیردمیصورتگوناگونتفسیرهايازگیريبهرهباواستفرضیاتشناسایینیازمندانتقادي
معموالًانتقاديتفکردر. استدهیانتقادي و خودجهتفرایندهاي شناختی سطوح باال مانند تفکر

کاربهراانتقاديتفکرمراحلتحقیق،فرایندهايشناساییطریقازمستقل،صورتبهآموزاندانش
ابزاريهاآنبرايروش،اینودهدمیافزایشراانتقاديتفکرسمتبهتمایلامر،اینکهگیرندمی

اینکارگیريبهچگونهکهاستروشنشده،بیانمطالببهتوجهبا. بودخواهدبهتریادگیريبراي
تحصیلیپیشرفتافزایشباعثوشودمیواقعمؤثرفراگیرانانتقاديتفکربهگرایشبرروش
.شودمیآموزاندانش

آموزش مهارت حل مسئله باعث افزایش پیشرفت تحصیلی در کهدادنشانپژوهشفرضیه چهارم 
آموزان شده، اما این آموزش در گروه کنترلی تغییري ایجاد نکرده است. به عبارتی آموزش مهارت دانش

آموزان تأثیر دارد. بنابراین فرضیه چهارم پژوهش مورد تأیید قرار حل مسئله بر پیشرفت تحصیلی دانش
) همسو 1388() و زراعت و غفوریان2006(تکایاوسانگرهايپژوهشنتایجبافرضیهاینگیرد. می

هاي حل مسئله به خوبی استفاده آموزان از مهارتتواند گفت که وقتی دانشاست. در تبیین این یافته می
شود. چون در کنند، در آنان احساس شایستگی و تسلط بر دروس و پیشرفت تحصیلی تقویت میمی

هاي مختلفی براي از تفکیکاي در طول زمان داشته، آموزش مهارت حل مسئله اعتقاد به تغییر مرحله
کند، تأثیرگذاري آن بر ساختار روان افراد از نظر گستردگی و عمق ایجاد فرایندهاي تغییر استفاده می

رود که پپیشرفت تحصیلی فرد دریافت کننده درمان حل مسئله، از پایداري بیشتر است؛ بنابراین انتظار می
اي مهم است که توانایی و پیشرفت ه یک راهبرد مقابلهبیشتري در طول زمان برخوردار باشد. حل مسئل

.دهدهاي روانی را کاهش میشخصی و اجتماعی را افزایش و تنیدگی نشانه
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شود. بسیاري از هایش میهاي حل مسئله باعث افزایش باور فرد نسبت به تواناییاستفاده از روش
هاي نفوذ بر شوند. در میان مکانیسمنترل میرفتارهاي انسان با سازوکارهاي نفوذ بر خودانگیخته و ک

خود، هیچ یک مهمتر و فراگیرتر از باور به پیشرفت شخصی نیست. اگر فردي باور داشته باشد که 
تواند مانع رفتارهاي غیرقابل تواند نتایج مورد انتظار را به دست آورد و یا به این باور برسد که نمینمی

ام کار کاهش خواهد یافت. اگر چه عوامل دیگري وجود دارند که به عنوان قبول شود، انگیزه او براي انج
ها تابع باور فرد هستند. لذا از آنجایی که تمام کنند، اما همه آنهاي رفتار انسان عمل میبرانگیزاننده

تا آموزند شوند، در آن جا به فرد میرفتاري خود به نوعی روش حل مسئله تلقی می-هاي شناختیدرمان
.در برخورد با مشکالت چطور فکر کنند، نه آن که چه فکر کنند

ومقیاساساسبرپژوهشهايافتهیکهآنجاییازهایی مواجه بود. این پژوهش با محدودیت
اینوهستندتحریفمستعدناخودآگاه،هايیافتهدلیلبهاصوالًهاپرسشنامهوبودپرسشنامهازاستفاده
آموزان دختر همچنین این پژوهش فقط بر روي دانش.بیاندازدمخاطرهبهراژوهشپنتایجاستممکن

اینکهبهتوجهبا. آموزان پسر با محدودیت مواجه استها براي دانشانجام گرفته است که در تعمیم یافته
شهرهايونواحیبهنتایجتعمیمدرلذااست؛گرفتهصورتتبریزشهردرو1ناحیهدرفقطپژوهشاین

هاي فکري و رشد تفکر شود که معلمان براي تقویت قابلیتپیشنهاد میبنابراین. شوداحتیاطبایددیگر
هاي آموزشی از جمله حل مسئله و تفکر انتقادي استفاده نمایند. از آموزان از روشمنطقی و خالق دانش

زندگی به خصوص تحصیلی، هاي حل مسئله در حل مشکالت سویی با توجه به نقش و اهمیت مهارت
شود آموزش مهارت حل مسئله به عنوان یک ماده درسی فوق برنامه در برنامه درسی همه پیشنهاد می

هاي آموزان مهارتمدارس، به ویژه مدارس متوسطه در نظر گرفته شود و مشاوران مدارس به دانش
زندگی را در دنیاي واقعی آموزش دهند.
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