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چکیده
در سالهای اخیر ،پژوه گش ران زی یدا به بررسی راب هط تفکر انت یداق با پیشرفت حت صی یل

پرداخت هههانددد ک ههه حاصل
  

این پژوهشها نتایج مت قان ضی ب هدو اند هک تعدا ید از این قحت ی تاق  ،راب هط بی داقتنا رکفت ن ی ار یلیصحت تفرشیپ و 
أت یید کر هد اند و تعدا ید نیز وج دو این راب هط را رد کر هد اند .ازاینرو پژوه گش ر در پژوهش حاضر ب اب ات تسا نآ ر    
بهرهگیری از روش فرا حت لیل ،اطم لع اجنا تا مم مممیافت ار هنیمز نیا رد ه سانش ا نیا زا لصاح یمک جیاتن و هدرک یی

       

قحت ی تاق را باهم ترکیب کر هد و نتیجهای ج ما ع حاصل دوش  .ج ما عه وم ر اطمد لعه در این پژوهش دا هاگشن ه رم و ا اا ککک ز
مختلف پژوهشی ماش ل دا هاگشن های شهید رجایی ،شهید به ،یمزراوخ ،یتش

رهزلا ،نارهت اااا ااااا (س) ،عالم هههطب طا ب ااا ئی،

تربیتمدرس ،شهید چمران اهواز ،شیراز ،اصفهان ،تبرییز و پژوه هاگش زومآ تاعلاطم ششش ششششوپ م ،شرور ررر ککک ز اسنا و د
اطال تاع مدارک علمی ایران و پای اگ هههها ییی اطال یتاع

 magiran ،SIDو  noormagsب ،دادعت نیا زا دندو     51

اطم لعه در مز ی هن وم ر ند ظر انتخاب شدند هک از آنها 139 ،اندا هز اثر به دست مآ د .جهت حت لیل اطال تاع از رن ممماف از ررر
 CMA2و نرمافزار  SPSSاستف هدا شد .نتایج ح یکا از اثر وک چک ترکیبی بین تفکر انت یداق و پی لیصحت تفرش ی
ب دو  .همچنین ،هر سه خاش ص خانش تی ،فرا خانش تی و طاع فی با تفکر انت یداق راب نعم هط ا هک دنتشاد راد

نیا رد میان      

اندا هز اثر خاش ص فرا خانش تی بیشتر از دو خاش ص دیگر ب دو .
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آذربایجان تأمین شده است.
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مقدمه
امرو هز زومآ شوپرورش در هر وشک ری مج هعوم اهدافی به نم ظ رظندروم دصاقم هب ندیسر رو      
تعیین   

ممم ی نک دد د .یکی  نیا زا  اااا اه رد هک فاد

   نظا مم مه ااا ی شزومآ ی مامت  ی رظندروم ،عماوج          

صاحبنظران و متخصصان لیصحت تفرشیپ ،تسا یشزومآ  یی یی ییییییی  1ممم یب شا ددد .پی لیصحت تفرش ی

ه وم اره برای معل ام ن ،دانش زومآ ان ،والدین ،نظریهپردازان و اققحم ن تربیتی یی ح ئا ززز اهمی تتت ب ووو هد
است (ره امن و عبدالملکی .) 388 1 ،درواقع در هر دورهای از رشد نظامهای یشزومآ ای هلئسم ن   
   

وم ر وتد جه پژوه گش ران امر زومآ شوپرورش قرارگرفته اس رب یشزومآ نارگشهوژپ دیکأت .ت
وت صیف و حت لیل وقم له پیشرفت حت صیلی و انش سایی ثأت یرگذارترین وع ا لصا لم ی تفرشیپ رب      

صه ههای س زا نآ شجن
حت صیلی یم ب شا د .در وط ل ات ریخ تعلیم و تربیت پیشرفت حت صیلی و خاش 
رویکرده یا مختلف وم ردبررسی قرارگرفته است و همچنین با کأت ید ب لماوع اهدرکیور نیا ر     
مؤثر بر پیشرفت حت صیلی وم ر وتد جه قرارگرفته است.
پیشرفت حت صیلی دارای ابع یدا است هک در دورهها و نظامه یا مختلف هر بعدی بیشتر اهمیت و
دومن پیداکر هد است .یکی از شم هورترین قت سیمبندیه عبا هب طوبرم یا ا تفرشیپ د ،یلیصحت

    

قت سیم آن به خاش صهای خانش تی ،2فرا خانش تی 3و طاع فی 4است .معروفترین نظریهپرداز تربیتی

در وم رد این خاش صها بنج ما ین اس .بلوم 5است .هدفهای ح هزو خانش تی به جریانهایی اب هک   

فعالیته یا ذه ین و فکری یمدآ سرو اک ر دارند مربوط می دوش  .ح هزو طاع فی ماش ل هدفه ااا یی
ج انش س سسی و س ار یراگزا
شها و نیز ر دش ار 
است هک تغییرات حاصل در عال هق ها گن رشها و ارز 
اشن ن میدهند (سیف .) 90 31 ،فرا نش اخت شا زین  ا هب هر هرابرد ناگدنریگدای دیاقع و تارظن

ی دا گیری و همچنین وق اعد فرآیند ی دا گیری فعال اشدوخ ن دارد (ور تنوم .) 1996 ،6

      

ش و سرادم رد نایوجشناد و نازومآ
پژوهشهای زی یدا نیز در مز ی لیصحت تفرشیپ هن ی ناد  شششش شششش
دا هاگشن ها به مع ل مآ ده است .در این قحت ی تاق ارتباط خاش صه یا سهگ هنا پی لیصحت تفرش ی اب     

1
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2
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متغیره یا متعد ید

وم ردپژوهش قرارگرفته است .تفکر انت یداق  1به ونع ان یکی از با هدز ه یا تربیتی

هک اخیر ًاًا وم ر وتد جه پژوه گش ران و نظریهپردازان ب هدو است .درواقع یکی یی از مهمممترررین اه اد ف ف
ف
شوپرورش در قرن بیست و یکم ،چ گنوگ ی تربیت فراگیرانی اس تتت ککک ه از دامآ گگگی زال م
زومآ 
یه یا عصر انفجار اطال تاع بر وخ ردار با نش د .بر
برای رویارویی با ج ما عه در حال تغییر و پیچیدگ 
س و مرا ککک ز زومآ ششش ی از اهمی یت با الالال یی
ایین اساسسس رت ووویج اندی ششش یدن اندیش ههه ورزی در رادم س س
ل ن ممم ی وش ددد بلک ککه در
بر وخ ردار ب هدو و این نت ها در سایه انت اق ل اطال تاع به ذهن اش گردان حاصل ل
ش ازومآ ننن اق بلی یته ااا ی
بر همان ه یا مدارس باید روشهایی گنج نا ده دوش که از طریق آنه ااا دانش ش
چ هنوگ خومآ تن را از طریق نظم فکری بی نزوما د و در نز دگی رو مز ره دوخ به ککک ار بر لصم( دن ی
نژاد و همکاران .) 1387 ،غالب ًاًا شم خصهه یا مرتبط با اندیشیدن در تعلیم و تربیت به هصالخ روط   
در س هزا تفکر انت یداق تجمیع پیدا یم  ننک د .تفکر انت یداق سنگب ان یی برای کسب تجارب مختلف
در وط ل نز دگی یمدآ است (اب دو ب تا  .)3 201 ،2گالسر 3معت قتنا رکفت هک تسا دق ا یعون ید     
گن رش بهس یو تفکر یوق و رفتاری است هک مس اعوضوم و لئا ت نورد ار     دا نم هههای از تج برا
دریافت می نک د .این تفکر دارای بینش آگاهی یوق در وم رد روشهای جستوج ووو ی قطنم ی و
استدالل یقطنم است (برجعلیلو .) 1386 ،انجمن تفک دیانسا و ردیانسا زا لقن هب یداقتنا ر رررررر ررررررر

4

( )8002تفکر انت یداق را فرآیند نظم دادن فکورا هن  ،مفه مو یس زا ییی فع ،تسبراک ،هنارهام و هنالا    
حت لیل ،ترکیب و ارزیابی اطال تاع جمعآوری شده ،یا وت لیدشده بهوسیله اشم هده ،تجربه ،مأت ل،
استدالل یا ارتب تاطا به نع وان راه امن برای نظر و مع ل ،تعریف کر هد است .ه شا ممم یان اژن ددد ( ) 1380
در تعریف تفکر انت یداق

یم گوید :تفکری است مستدل و یقطنم به نم ظ رب رو ر و یس

اقع ید ،نظرات ،ا امع ل و تصمیمگیری درباره آنها بر مب یان
درست و یقطنم

یدجت د رظن    

الد یل و وش اهد مؤی آ د نننه اتن و ا یج   

هک پی ما د آنها است باوج دو قحت ی تاق فراوا ین

هک در مز ی هن ارتب رکفت ریغتم طا    

کپارچ ههه و ه ام ه گن
انت یداق با پیشرفت حت صیلی انجامگرفته است ،ا ام نت تاقیقحت نیا جیا     یک ک
نیستند و نتایج مت قان ض و دارای ابهام هستند .بیشتر این قحت ی تاق ا اش ره به مع دان ار ب دو ن راب هط بین
این متغیر با پیشرفت حت صیلی دارند .اب دو ب تا (  ،)3 201در قحت ی یق در مز ی دوبهب هن    مه را تتته ااا ی
1

critical thinking
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وم ف قققترنددد از

تفکر انت یداق در زبان عربی ،به این نتیجه رسید هک دانش زومآ انی هک در امت تاناح
انع صر مختلف تفکر انت یداق ازجمله ار شز ی بنتسا ،یبا ا فتسا ءارقتسا و جاتنتسا ،ط ا هد     

ممم ی ننک ددد.

ش زومآ ان امری ضروری می ییدا و دنن
بنج ما ین 1و همکاران (  )3 201تفکر انت یداق را برای امت م دان 
در قحت یق دوخ به این نتیجه رسیدند دانش زومآ انی هک ف قا د تفکر انت و دنتسه یداق

راد ا رکفت ی    

کلی هش ای میب نشا د ،در وم رد قضایا بهصورت تعصبی می گن رند هک این امر ب آ هزیگنا ر نن نننه ریثأت ا   

ن
نم فی گذاشته و درنتیجه به مع لکرد حت صیلی آنها خد هش وارد می دوش  .نک دا یک  2و اک پ آا ی ید ن ن

3

شبین یی دننک ههه انم سبی ارب  ی یتخانشارف تراهم         
(  )3 201نی ا رکفت هک دنتفایرد ز ن یداقت           پ پپ ی 
ش ب ی نی
نتدوخ ظی یم میب شا د و  56/8درص  تراهم نیا د را یپ شششش شششش
(  ) 2011نی یشهوژپ رد ز

ممم ی نک ددد .مد یرهاننن 4و همک نارا

ش ازومآ ننن ی  هک م آ ناملع نن نن نه قتنا رکفت زا ا ا ییالاب ید       
یرد ااااا فت دن    دانشش 

ش زومآ انی هک چنین معل ام نی بسک دنرادن   
بر وخ ردارند ،وم فقیت حت صیلی بیشتری به نسبت دان 
می ننک د .در پژوه یش  ،امک یی و ویس ینا (  )3 201نتیجه گرفتند هک تفکر انت و قالخ رکفت ،یداق
ا گن یزش حت صیلی با مع لکرد حت صیلی راب هط مثبت و مع دان ار دارند .همچنین بین تفک و یداقتنا ر
ا گن یزش حت صیلی راب هط مع دان ار به دست مآ د .باب محما دی و خلیلی ( )3 38 1و اطع الهی ( ) 75 31در
قحت ی تاق

شبینی یی دننک ههه وخ ببی براای مع لک ککرد حت ص صصیلی
دوخ اشن ن دا ند د ککک ه تفک ککر انت اق ددد ی پ پپی 

دا شن جویان است .وحدت و همکاران ( ) 90 31در طم العهای متوجه شدند هک ب ببین گراایش تفکر
شآ زوم ان راب هط مثبت وج دو دارد .برای زومآ ش تفکر انت داق ی در
انت داق ی و پیشرفت حت صیلی دان 
 نادرگاش اا ایج شنک تلاح دا

قتم ا  لب مممممممممم ی یان و نادرگاش

 و ناملعم اااا ایج دا    یییک چه بوچرا   

س امزا نیافته برای فرایندهای فکری و استف هدا از مهارتها و قوم عیتهایی  رد هک اای ین فرای هب دن   
اک ر گرفته می نوش د ،ضرورت دارد .ازجمله قحت ی تاق دیگری هک ا اش ره ب رکفت طابترا دوجو ه     
انت و یداق

یلیصحت تفرشیپ

     

شه ااا ی نگم ولراک ووووو ،) 2010 ( 5
دا تش ههه ان دد د ممم ی اوت ننن به    پ هوژ شش 

عب لاد لهههی لدع یییانصاررر (  ،) 1389بی یلدگ (( ،) 384 1فراهانی (( ،) 91 31یفیرش (( ،) 92 31عل للی اژن ددد
( ) 90 31و بخشیپور خدایی ( ) 91 31ا اش ره کرد .نتایج بعضی از قحت ی تاق نیز ا اش ره به عدم ارتباط
1
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شه ااا ی اطه  ناراکمه و یر (( (((،) 388 1
بین تفکر انت یداق و پیشرفت حت صیلی دار ام ؛دن ن دن    پ هوژ ش ش
مرا ید

وک چی (  ،) 1389غی یثا ((  ،) 1389بختی  روپرا (( ،) 91 31س  یرو ( ( ) 90 31و بهب هناخبش یدو   

(.) 388 1
وضعیت آینده بی گنا ر آن است هک ادا هم این روند سبب شت دید ابه تاما و عدم نتیجهگیری قد یق و
درست از روابط بین این تالوقم و صرف هزی هن ها ییی پژوهشی یدایز   

ممم یگ در ددد  ،همچنی اب ن   
باب رد   

انع یت به نتایج مت قان ض حاصلشده دستاندر اک ران نظام یشزومآ نیز دچار س یمگردر

نرو بهترین راه به نم ظور اک هش ابه تاما
وت جه به این تالوقم در سیستم یشزومآ میگر ند د .ازای 
و یکپارچه س یزا نتایج اینه هم پژوهش مت قان ض در این مز ی هن ه ااا اس هدافت یلحتارف کینکت زا ل    
میب شا د .این شی هو اک و یش ج ما ع ،ارزیابی انت یداق و ترکیب

   

مامت یمک ی ادنتسم  ت  طوبرم  به   

قحت ی تاق گذشته انجام می دوش ات جمعبندی کلی از آنه دیآ لمع هب ا (((( (((((قربانننیزا هد و ان ن ،ریگ
 .) 91 31در ایران ونکات ن فرا حت لیلی در حی هط راب هط تفکر انت یداق و پیشرفت حت صیلی انجام گن رفته
است .در اخ رج از وشک ر نیز پژوه یش

هک مستقیم ًاًا این دو متغیر را به روش فرا حت لیل بررسی کر هد

با دادعت اما ؛دشن تفای دنش ی          پ هوژ شش ش فرا حت لی ا رکفت هب طبترم ل ن یداقت راد دوجو ن .د               
ام هاپ نو ی تنونا  ) 2010 ( 1در یک اطم لعه فرا حت لیل در مز ی هن وع امل مرتبط با مهارت تفکر انت ،یداق

به این نتیجه رسیده هک ی دا گیری ،زومآ ش و ویژگی ییها ییی شخصی رکفت تراهم اب هدنریگدای      

انت یداق مرتبط هستند .وراچیرا انات  2و را ونات ارها ) 2011 ( 3در فرا حت لیلی به این نتیج ندیسر ه د هک     
ش زومآ ان را فعالتر بار میآورد و سبب می دوش
زومآ ش بر همان های تفکر انت یداق دان 

هک در مز ی هن
  

حت صیلی و ی دا گیری مؤثرتر مع ل ننک د؛ ب ان براین مسئله اصلی پژوهش حاض یلحتارف ماجنا ر ل رد 

باب رابطه تفکر انت یداق با پیشرفت حت صیلی میب شا د ،به نم ظور تعیین اینکه آی داقتنا رکفت ا ی اب     
پیشرفت حت صیلی در فراگیران راب هط دارد یا خیر؟
رو ش
با وت جه به ونع ان پژوهش و همچنی ظندروم عوضوم تیهام ن ر رارق هدافتسادروم هک یشور ،

    

وخ اهد گرفت ،فرا حت لیل وخ اهد ب دو  .در روش فرا حت لیل پژوه گش ر با ثبت ویژگیها و یافت هههه یا

1

Mahapoonyanont
Werachairatana
3
Ratanavaraha
2
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هدوت ای از پژوهشها در اق لب مفاهیم یمک  ،آنها را هدامآ استف هدا از روشه یا

امآ ری قدر دنمت

یم  نک د .در پژوهش حاضر ،اندا هز ه یا ا جنا تاعلاطم یبیکرت رث ا مممم ممممم هدش مز رد ی رکفت هطبار هن     
انت یداق با خاش صهای پیشرفت حت صیلی ،تعیین وخ اهد شد .مفهوم اندا هز اثر میزا ین
در ج ما عه امآ ری رخ یم دهد یا میزا ین

هک پدیدهای

هک فرضیه صفر دان رست اس م ناشن ار ت ییی ییییده یضاق( د

طب طا بایی و ودادهیر .) 1389 ،ج ما عه امآ ری هک ب د رضاح شهوژپ یار ر رظن      گرفت ههه مامت ،دش   
اطم لع یتا ب دو

هک در مز رد روشک ی قتنا رکفت هطبار هن ا اب ید        ش خا ص هههه ااا ی پی لیصحت تفرش ی

دانشآ زوم ان و دا شن جویان در یط ساله یا  70 31ات  92 31انجامشده اس .ت

ج ما ع هعلاطمدروم ه   

در این پژوهش دا هاگشن ها و مراکز مختلف پژوهشی اگشناد لماش هههههه ااا ی شهههید رج ااا یی ،دیهش
تمدرس ،شهید چمران اهواز ،شیراز،
بهشتی ،وخ ار یمز  ،تهران ،الزهرا (س) ،عال هم طب طا بائی ،تربی 
اصفهان ،تبریز و پژوه هاگش اطم لع تا

زومآ شوپرورش ،مرکز اسنا ادم تاعالطا و د ررر ررررک عل ممم ی

ایران و پای هاگ ه یا اطال یتاع  magiran ،SIDو  noormagsب ندو د .حجم هنومن در پژوهش حاضر
ماش ل  51اطم لعه ب دو  .در این قحت یق از هنومن گیری هدف نم د استف هدا شد .زال م به ذکر است رد هک
قحت یق حاضر ،هنومن نهایی قحت یق از طریق روش خانش تی بر اساس فرم ار شز یابی پژوهش طیارش
زال م را احراز کر هد و در فرایند انتخاب یا گزینش از طریق الم کککه ااا ی رد و قب دنیارف دراو لو   
کسر ییی الم کککه ااا ی ورود و
اطم لعه حاضر شد .به نم ظور انتخاب هنومن از پژوهشه ااا ی اولیه یک ک
کهای ورود  63پژوهش -هک هرکدام به ون ععع ی
خروج در نظر گرفته شد .درمج وم ع براساس مال 
بی گنا ر راب هط تفکر انت یداق و پیشرفت حت صیلی ب ندو د -انش سایی سا رب و ؛دندش اس    
خروج از این تعداد  12اطم لعه حذف شدند و درنهایت  51اطم لعه ب یقا

که ااا ی
الم ک ک

کها
نام د .در زیر این مال 

بهصورت جداگ هنا بیان شدهاند .ابزار وم رداستف هدا در پژوهش حاضر عبارت ب دو از :چکلیست
شم خص تا

1

کلیس تتت لماش
هک در طرح پژوه یش مصرآب یدا (  ) 1389س خا ته هدش نیا .تسا     چک ک

مج هعوم ای از مؤلفههای روش خانش تی پژوهش هستند هک عبارتاند از :ون ع اثر ( اقم له ،پایان همان ،
طرح) ،سال انجام پژوهش ،ونع ان پژوهش ،ان م مؤسسه یا دا هاگشن  ،ان م پژوه گش ر ،طقم ع حت صی یل
ل ادعت ،هدننک د   
پژوه گش ر ،حم ل اجرای پژوهش ،متغیره یا مستقل و وابسته ،متغی اه( ر ی یدعت ) للل للل
گروههای فر یع  ،ج ما ع ر و هنومن ،یرامآ ه وش    

نومن هههگیر ییی  ،روش تعیی زبا ،هنومن مجح ن ار     

Check-list

1

49

فرا حت لیل راب هط تفکر انت یداق با  /...عبدالملکی و همکاران

اندا هز گیری ،روش پژوهش ،روش امآ ری ،روایی ،1پایایی ،2سؤال یا فرضیهه یا پژوهش و امآ ره
ل هدش
کلیس تتتها ییی تکمیل ل
یا داقم یر ومزآ نهای امآ ری زال م برای احم سبه اندا هز اثر میب شا د .چ 
بهصورت یک دفترچه کدگزاری دش ههه دست هههبندددی گردید ..ب ههه نم ظ یزجت رو هههههو حت لی داد ل هههه زا ا
رن مم ماف راز   

 CMA2و spss

اس دافت

ههه ش دد ده اس ب .ت ههههه  نم ظ طم رثا هزادنا هبساحم رو ا تاعل زا ،طوبرم

           

خاش صه یا مبت ین بر روابط همبست یگ ( )rو خاش صه یا مبت ین بر تفاوت ( )dاستف هدا شد .جهت
بررسی سؤال وم ر ند ظر ،اندا هز اثر ترکیبی با دو مدل اثرات اث بت و تص دا فی ،دومن ار قیفی ،حت لی یل

حساسیت ،3ومزآ ن ه نگم ی 4و امآ ره امن از تخریب 5اس هدافت رگ ددد ی ید .ب ههه نم ظ رب رو ر توافت یس    
اندا هز اثره یا

خاش صهای پیشرفت حت صیلی نی یلحت نومزآ زا ز ل یراو  ا رد سن

   رن ممماف از

ررر spss

استف هدا شد .یافتهها در فرا حت لیل ،اص اسا ل سس سسسی عب دنا هبساحم زا تسا ترا از هههههههههه رب رثا یا ااا اااای
اطم لع تا مجزا و جداگ هنا و برگرداندن آنها به یک قم یاس شم ترک ( مومع ی) و هاگنآ ترررکییب
آنها برای دستیابی به یک ثأت یر متوسط (می گنا ین) .قت ریب ًاًا امت م  51اطم لعهای مز رد هک ی هطبار هن    
تفکر انت یداق و پیشرفت حت صیلی در این قحت یق گ ش یروآدر د هک دندوب یگتسبمه عون زا    ،

   

مج عوم ًاًا  139اندا هز اثر به دست مآ د هک بعد از حت لیل حساسیت به  112اندا هز اثر قت لیل یافت .از
این تعداد  65اندا هز اثر مربوط به خاش ص خانش تی 46 ،اندا هز اثر مربوط به خاش ص فرا نش اختی و
 10اندا هز اثر به خاش ص طاع فی مربوط ب دو .
یافتهها

6

یکی از چالشه یا فرا حت لیل وج دو سوگیری شن ر است .سوگیری شن ر نامز ی طم رح می دوش
مع دت ًاًا پژوهشهایی نم تشرشده و متع بقا

ککک ه

آن در فرا حت لیل وارد نوش د که نتایجی مع دان ار و ح ااا یک

شهایی با نتایج غیرمع دان ار و حا یک از روابط نم فی
از روابط مثبت را گزارش کر هد ب نشا د و پژوه 
نم تشر شن ده یا کمتر نم تشرشده ب نشا د (نصراللهی و همکاران .) 92 31،برای رفع این شم کل از حت لیل
حساسیت استف هدا شد .در این روش ،ابتدا با در نظ مامت نتفرگ ر ی تبسن ،دوجوم تالاقم  هب    

   

خالصه کردن نتایج اقدام می ییگ ییاپ زا هک یتالاقم هیلک ،دعب هلحرم رد .ددر نننن ن نن نننننننن تیفیک نیرت   
1

validity
reliability
3
Sensitivity Analysis
4
heterogeneity
5
Number of missing studies that would bring p-value to > alpha
6
publication bias
2
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بر وخ ردار ب هدو اند ( اطم لع تا پرت) ،حذف شده و تجزیهو حت لیل تکرار یم گر دد  .ب خشت یار یص   
اطم لع تا پرت ( اطم لع یتا

هک دارای وت رش انت اش ر 1هستند) از دومن ار قیفی اس هدافت میی یییگ رد .ددر

این فرا حت لیل برای بررسی وت رش انت اش ر از دو شی هو گرافیکی فیق رادومن( ییی یییی )2و ی صخاش ک   
امآ ری (تعداد امن از تخریب) استف هدا شد .در ادا هم نت ود نیا زا لصاح جیا

هداد شیامن هویش

   

شده است.

شهای اولیه قبل از تحلیل حساسیت
شکل  .1نمودار قیفی تورش انتشار پژوه 

publication biase
funnel plot

1
2
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15

شهای اولیه بعد از تحلیل حساسیت (گام اول)
شهای پژوه 
شکل  .2نمودار قیفی تورش انتشار پژوه 

شهای اولیه بعد از تحلیل حساسیت (گام دوم)
شهای پژوه 
شکل  .3نمودار قیفی تورش انتشار پژوه 

شکل  ،1ن دوم ار قیفی پژوهشهای اولیه قبل از حت لیل حساسیت و شکلهای  2و  3یفیق رادومن
پژوهشهای اولیه بعد از حت لیل حساسیت را اشن ن میدهند .ه ام ن وط ر هک شم خص اس روحم ،ت   
شه ااا ی اولی دومع روحم و ه ی ا رایعم یاطخ رگنایب  ین        
اف یق امن یانگررر ا هزادن اهرثا ی    پ هوژ ش ش
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هک اشم هده می دوش اندا هز اثرها بسیار پرا نک ده میب نشا ددد و

پژوهشهاست .در شکل  ،1ه ام نگ هنو

بعضی از اندا هز اثرها فاصله بسیار زی یدا از دومن ار دارند هک این امر اشن ن میدهد بعضی از اندا هز
ًال دزن یک به  .)1ازاینرو حت لیل حساسیت انجام گرفت و  20ا هزادن
اثرها بسیار بزرگ هستند (مث ًال
     

اثر حذف شدند و شکل  2بهدست مآ د .در این  هک لکش م ،تسا تیساسح لیلحت لوا هلحر

وضعیت پرا نک دگی دومن ار قیفی به نسبت دومن ار قبل از حت لیل حساسیت بهت ما ،تسا ر ا مهزاب      
ل هدهاشم .تسا
دومن ار به شکل متوازن و متع دا ل درنی هدما کارپ و ن زین لکش نیا رد یگد باق لللللل لللللل
ازاینرو مرحله دوم حت لیل حساسیت  -هک خآ رین مرحله حت لیل نیز بو ددد  -انج ش ما د و 

  

لکش     3

گوی یا این حت لیل میب شا د .در این مرحله نیز  7اندا هز اثر حذف شدند .دومن ار قیفی مود هلحرم   
اشن ن میدهد هک دومن ار وضعیت مت اق ر ین به دوخ گرفته و اندا هز اثره یا مان تعارف و بسیار بزرگ
حذف شدهاند و بیشتر اندا هز اثرها بین  -0/5و  0/5قرارگرفتهاند .ازاینننرو ب مود هلحرم نیمه ه    
می دوش  .درمج وم ع از  139اندا هز اثر مربوط به تفکر

اکتفا کر هد و روند حت لیل حساسیت مت فقو

انت یداق  ،تعداد  27اندا هز اثر حذف شد و  112اندا هز اثر ب یقا

نام د .زال م به ذ یارب هک تسا رک     

حت لیله یا بعدی از همین اندا هز اثره یا نهایی بعد از حت لیل حساسیت استف هدا می دوش .
جدول  .1اندازههای اثر ترکیبی مدل ثابت و تصادفی مربوط به رابطه تفکر انتقادی با شاخصهای پیشرفت تحصیلی قبل
از تحلیل حساسیت

 Pمقدار

 Zمقدار

فاصله اطمینان % 95
حد ب الا

حد پایین

خط یا    
معیار

اند رثا هزا     

ترکیبی

تعداد      

اند هزا     

م دل

اثر

0/100

31/ 568

0/ 086

0/ 064

0/600

0/ 075

139

ثابت

0/500

2/ 834

0/1 45

0/ 082

0/ 094

0/ 26

139

تصادفی

جدول  ،1اندا هز ه یا اثر ترکیبی مدل اث بت و تص دا فی مربوط به راب هط تفکر انت تفرشیپ اب یداق    
حت صیلی را اشن ن یم دهد .برای انجام فرا حت لیل دو مدل پذیرفته شده و متداول وج لدم :دراد دو   

اثرات اث بت 1و مدل اثرات تص دا فی 2که اولی فقط واری نا س درون یک اطم لعه و دومی عالوه بر
واری نا س درون یک اطم لعه ،واری نا س بین اطم لع تا را هم برآورد می نک د .در مدل اثر اث بت فرض
یم  دوش

هک یک اندا هز اثر واقعی وج دو دارد هک زیرب یان ه هم حت لیلها است و ه وافت هم تتتتته یا

اندا هز ه یا اثر اشم هده شده در پژوهشه یا اولیه یشان از یاطخ هنومن گیری اس و یهللارصن( ت
the fixed- effects model
the random-effects model

1
2
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همکاران .) 92 31 ،در جدول  ،1اندا هز اثر ترکیبی مدل اث بت

 0/ 075و ا هزادن بیکرت رثا ی لدم      

تص دا فی  0/ 26است هک هردوی این داقم یر در سطح  0/ 01مع دان ار میب نشا د.
جدول  .2اندازه اثرهای ترکیبی مدل ثابت و تصادفی مربوط به رابطه تفکر انتقادی با پیشرفت تحصیلی بعد از تحلیل
حساسیت

مقد را   
P

مقدار Z

فاصله اطمینان 0/ 95
حد ب الا

حد پایین

خطای معیار

اند رثا هزا       

ترکیبی

تعداد اند هزا
اثر ترکیبی

م دل

0/100

27 / 774

0/402

0/ 177

0/700

0/ 189

112

ثابت

0/100

9/ 611

0/3 25

0/ 167

0/ 022

0/702

112

تصادفی

جدول  ،2اندا هز اثره یا ترکیبی مدل اث بت و تص دا فی مربوط به راب هط تفکر انت تفرشیپ اب یداق    
حت صیلی بعد از حت لیل حساسیت را اشن ن میدهد .ه ام نننگ  هک هنو م هدهاش   
ترکیبی در مدل اث بت  0/ 189و در مدل ترکیبی تص یفدا

ممم ی وش ددد ا هزادن رثا   

ربارب     0/702اس هب لدم ودره هک ت

   

ل اح ظ امآ ری مع دان ار میب شا د ( .)P≤0/100ب ان بر نتایج بهدست مآ ده می وت ان نتیجه گرفت هک بین
تفکر انت یداق با خاش صصصه ااا ی پی لیصحت تفرش ی دانعم هطبار  ا  .دراد دوجو ر ا یاز نننننن نننننننرو براس سا
خاش ص اندا هز اثر وک هن می وت ان گفت میزان اندا هز اثر ترکیبی بهدست دمآ ههه در میان ناریگارف    
پایین است .بهعبارتدیگر ،میزان راب هط تفکر انت یداق با پیشرفت حت صیلی ،در ج ما عه پایین اس .ت
در فرآیند فرا حت لیل ،به نم ظور این هک شم خص دوش راب هط وم ج دو  ،بین متغیره لصا یا ی  تسا  یا    
ل ننک ده نیز در این راب هط قن ش دارند ،از یک مج هعوم حت لیله یا ان ه ینگم
این هک متغیره یا تعدی 
لها مؤید ان ه ینگم در اندا هز اثره یا
استف هدا می دوش  .درصور یت  هک این حت لی 

1

اطم لع تا اولیه ب نشا د،

مدل تص دا فی انتخاب می دوش  ،ا ام اگر ان ه ینگم در اندا هز اثرها وج دو نداشته ب شا د ،از مدل اث ب ببت
استف هدا می دوش  .معروفترین حت لیله یا ان ه ینگم

خاش ص  Qو مجذور  Iممم یب نشا ددد نیا رد هک   

پژوهش از هر دو شی هو استف هدا شد .جدول  ،3خاش صهای ینگمهان

نیب رد    ا زادن هههه ااا ی ا رد رث

شهای اولیه را اشن ن میدهد.
پژوه 
صهای ناهمگنی در بین اندازه اثرهای پژوهشهای اولیه
جدول  .3شاخ 
درجه آزادی
111

ه ام نگ هنو

مجذور I
89 / 533

یداری
سطح معن 

 Qکوکران

0/100

1060 /205

هک شم خص است خاش ص  Qبرابر  1060 /205است هک ب حل ه ا رامآ ظ ی دانعم  ا زین ر     

هست ( .)P≤0/100همچنین ،مجذور  Iنیز اشن ن میدهددد هک

 89 / 533درص کارپ د ن یعقاو یگد   

Heteroginety

1
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است .با وت جه به خاش صهای  Qو مجذور  Iمی وت ان نتیجه گرفت هک متغیره یا تعدددیل دننک ههه در
راب هط تفکر انت یداق با خاش صهای پیشرفت حت صیلی قن ش اساسی ایفا می ننک د .درنتیجه باید مدل
هک در اینجا ،اندا هز اثر ترکیبی ربارب یفداصت لدم    

تص دا فی به ونع ان مدل فرا حت لیل انتخاب دوش

 0/702است .لذا برای خاش صهای پیشرفت حت صیلی از همین مدل اث بت استف هدا می دوش ؛
به نم ظور شم خص شدن وضعیت اندا هز اثر ترکیبی راب هط تفکر انت یداق با هری زا ک
خانش تی ،فرا خانش تی و طاع فی پیشرفت حت صیلی ،در ج لود

ا ام

خاش صصصه ااا ی

 4ا زادن ههه اثره یفداصت یبیکرت یا   

مربوط به هر خاش ص آور هد شده است.
جدول  .4اندازه اثرهای ترکیبی مدل تصادفی مربوط به رابطه تفکر انتقادی با شاخصهای شناختی ،فراشناختی ،عاطفی
پیشرفت تحصیلی

مقدار
P

مقدار
Z

فاصله اطمینان 0/ 95
حد ب الا

حد پایین

خط یا   

اند رثا هزا     

تعداد هزادنا      

م دل

معیار

ترکیبی

اثر ترکیبی

تصادفی
شناختی

0/100

5/ 52 3

0/ 171

0/ 079

0/ 023

0/ 125

65

0/100

8/ 081

0/ 89 3

0/ 237

0/ 039

0/ 313

46

فراشناختی

0/100

3/ 950

0/ 262

0/ 088

0/ 044

0/ 175

10

ع اطف ی

جدول  ،4اندا هز اثرهای ترکیبی مدل تص دا فی مرب قتنا رکفت هطبار هب طو ا اب ید        خاش صصصه ااا ی
خانش تی ،فرا خانش تی و طاع فی پیشرفت حت صی یل

امن ار ی تسا هداد ش  .... ...ه ام ننن وط ررر دهاشم هک ه

می دوش  ،اندا هز های اثر ترکیبی خاش صهای خانش تی ،فرا خانش تی و طاع فی به ترتیب برابر ،0/ 125
 0/ 313و  0/ 175میب شا د هک این داقم یر مع دان ار میب نشا د ( .)P≤0/100اطال هداد تاع شد شن ه ا نن ننننن
یدهد هک تفکر انت یداق با خاش صهای پیشرفت حت صیلی راب هط مثبت و مع دان ار دارد؛ ا ام براساس
م 
مالک وک هن ،این راب هط در ج ما عه برای خاش صهای خانش تی و طاع فی پایین ارزی یبا شد ،ه

ما ا    

برای خاش ص فرا خانش تی ،طبق مالک وک هن متوسط به ب الا ارزیابی می دوش  .نت نومزآ کی جیا    
حت لیل واری نا س اشن ن داد هک می گنا ینه یا اندا هز اثر سه خاش ص خانش تی ،فرا نش خا تی و طاع فی با
قم دار  Fبرابر  8/ 015تف نعم توا ا  دنراد یراد ((( (((( .)P≤0/100ب  هکنیا یار م توافت دوش صخش      

مع دان ار بین کدام خاش صها وج دو دارد ،از ومزآ ن تعقیبی یکوت  1اس هدافت شد رد نآ جیاتن هک 

  

جدول  5ارائه شده است.

Tukey

1
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صهای شناختی ،فراشناختی و عاطفی
جدول  .5آزمون توکی بهمنظور مقایسه دوبهدو شاخ 
سطح معناداری

ه ام نگ هنو

نها
تفاوت میانگی 

گروه 2

گروه 1

0/100

0/ 410

- 0/361

فرا خانش تی

شناختی

خطای معیار

0/ 677

0/ 71

-0/ 60

طاع فی

شناختی

0/ 22 3

0/ 72

0/401

طاع فی

فراشناختی

هک در جدول  5اشم هده ممم ی وش ددد  ،تف نیب توا   

مع رادان    ممم یب شا دد د ( ،)P≤0/100ا نیب توافت ام

     

خاش صصصه ااا ی نش اختی انشارف و خخخخخ تی

خاش صص صه ااا ی و یتخانش

فطاع ی نینچمه و        

خاش صهای فرا خانش تی و طاع فی مع دان ار ن ممم یب شا ددد .ل اتن اذ ی ناشن نومزآ نیا ج

    ممم یدهددد هک

خاش ص فرا خانش تی در اقم یسه خاش صهای خانش تی و طاع فی بیشترین راب هط را ب داقتنا رکفت ا ی    
دارا است.
بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،انجام فرا حت لیلی در مز ی هن راب هط تفکر انت اب یداق    خاش صصصه ااا ی نش اخت ،ی
فرا خانش تی و طاع فی پیشرفت حت صیلی ب دو  .نتایج این قحت یق اشن ن داد هک براساس اطم لع تا اولیه
ارتباط مع دان اری تفکر انت یداق و پیشرفت حت صیلی وج دو دارد ،هرچند براساس هوک صخاش ن   
میزان اندا هز اثر وک چک ب دو  .همچنین نت ناشن هیلوا تاقیقحت جیا ،داد      خاش صصصه ااا ی نش اخت ،ی
فرا خانش تی و طاع فی راب هط مع دان اری با تفکر انت یداق داشتند هک در این میان ا زادن ههه ا م رث ی نیگنا   
خاش ص فرا خانش تی بیشتر از اندا هز های اثر خاش ص خانش تی و یفطاع
ت قح یق اشن ن داد هک

.دوب    والع هههبررر ای اتن ،ن یج   

خاش صهای خانش تی و فرا خانش تی در مز ی هن راب هط با تفکر انت یداق با یک رگید

بهصورت مع دان اری متفاوت مع ل می ننک د ،ا ام بین خاش صهای خانش تی و طاع فی و فرا خانش تی و
طاع فی تفاوت مع دان اری اشم هده شن د .در تبیین راب هط تفکر انت یداق و پیشرفت حت صیلی ممم ی اوت ننن
گفت :ا نآز ج هکا هوحن تفکر اساس ی دا گیری است ،لذا طبیعی میب شا ددد داقتنا رکفت هک ی شقن      
ش زومآ ان ایفا نک د .همچنین در انک ر تفکر انت یداق  ،فراگی اب نار   
مه یم را در راب هط با پیشرفت دان 
تقد

نظر بیشتر به بررسی مسائل پرداخته و همین امر مز ی هن وت سعه علم و پیشرفت درسی را فراهم

می نک د .بهعالوه ا نآز ج هکا تفکر انت یداق بر فعال ب دو ن فراگیر و درگیر کردن وی در مز ی هن درسی
و حت صیلی وم ر ند ظر کأت ید می نک د ،می وت ان گفت فراگیری هک از این ون ع تفکر س دو میجوید به
نسبت پیشرفت حت صیلی بیشتری رانیز در مز ی هن ه یا

حت صیلی کسب ممم ی نک ددد .نت قیقحت نیا جیا    

همسو با نتایج اب دو ب  تا ((  ،)3 201بنج ما ی  ناراکمه و ن (( (((  ،)3 201یکادنک

دیآاپاک و ی  ن (( ((( ،)3 201
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مد یرهان  ناراکمه و  (( (((   ،) 2011ونگم لراک (( (((  ،) 2010عب لاد ل یه

صنا یلدع ا  ر ((( ((((  ،) 1389بی یلدگ

( ،) 384 1فراه ینا ( ،) 91 31شریفی (  ،) 1385علینژاد ( ) 90 31و بخشیپور خدایی ( ) 91 31میب شا د؛
و با نتایج بعضی از قحت ی تاق

شه ااا ی اطه  ناراکمه و یر (( ((( ،) 388 1یچوک یدارم
دننام پ هوژ ش ش

(  ،) 1389غی ثا ی ((( (  ،) 1389بختی وپرا ر ((( ( ،) 91 31س رو ی ((( ( ) 90 31و بهب دو ی  هناخبش  (((((( (،) 388 1
ان ه ام هنگ است .به والع ههه قحت ی یتاق

هلمجزا    پ هوژ شششه ااا ی یار هدازدمحم  ناراکمه و (( (((،) 91 31

ه شا مآب دا ی و همکاران ( ) 91 31و رنجبر و اس عام یلی (  ) 1385بعضی از مؤلفههای تفکر انت یداق با
پیشرفت حت صیلی راب هط داشتند و در بعضی دیگر از مؤلفهها ارتب یطا یافت دشن  ..ه شا مممآبا ددد ی و
شهابی (  ) 1387در قحت ی یق مب ین بر ثأت یر تفکر انت یداق بر حلمسأله در تبیین نتایج دوخ چنین بیان
ته یا تفک ککر انت اق ددد ی
می نک د هک دانش زومآ ان شر تک  ننک ده در گروه امزآ یش که زومآ ش مهار 
را دیدهاند ،در وط ل جلس لئاسم دروم رد تا     ییا وم ض رطم تاعو ححححح نا ،ثحب هب ،هدش ددد ددددی و هش
اظهارنظر پرداختهاند و در این فرایند آنها وت ا ان یی زال م را برای تجزیهو حت لیل و ارزییابی اقع ی ید،
اندی هش ه یا

دوخ و دیگران را کسب کر هد اند .از سوی دیگر ،با وت جه به اینکه در گروه امزآ یش،

به زومآ ش مج هعوم ای از فعالیته یا فکری ازجمله حت لیل ،ار شز یابی و قضاوت درباره راهبردها
ش زومآ انی که در گروه زومآ ش دیدهانددد ،وت ان ااا یی
و وت لیدات فکری پرداخته شده است ،لذا ،دان 
کنترل اجرایی رفتار ،رشد یافته است و در قضاوت و داوری رشد بیشتری داشتهاند .نصرآب یدا و
همکاران ( ) 91 31در اطم لعه دوخ به این نتیجه رسیدند هک افراد بر وخ ردار از تفکر انت داق ی ب الا به
دلیل قدرت دریافت و پردازش وخ ب اطال تاع و س امزا ندهی آن ،بر وخ رداری از هوق استدالل و
اس بنت ا ،ط    کنجک ککاوی ،سع ههه صد رر ر و گ دوش گگ گی ذه و ن

ود رر ری از تعص و ب

وس گگگگ گیری و تردق   

شت خیص ،بهتر می وت ا نن د از عهده تکالیف درسی دوخ بر مآ ده و درنتیجه مع لکرد حت صیلی بهتری
داشته ب نشا د.
در تبیین اندا هز اثر ترکیبی پایین بین تفکر انت یداق و پیشرفت حت صیلی وج دو اطم لع یتا اس هک ت   
راب هط

وک چک و غیرمع دان ار بین این دو متغی آ تسد هب ار ر و در ههههههها جنآزا نینچمه .دن ا شور هک    

تدریس و زومآ ش وشک ر ام سنتی میب شا د ،ازاینرو هوحن سنجش پیشرفت حت صیلی فراگیران بر
نگرایی یی
اساس همین روش سنتی صورت میگیرد ،در حالی مب یان تفکر انت یداق  ،نظریه س خا تن ن

1

Constructivism

1
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است و در آن فراگیر نع صری فعال تل یق می دوش و با زومآ ش سنتی در تع نینچمه .تسا ضرا    
یداللهی و همکاران ( ) 92 31در راب هط با ارتباط تفکر انت یداق و مع لکرد حت صی یل نتتیج دنتفرگ ه   
که حجم اطم لب درس سسی و حن ووو ی ارز ششش یابی ب ورپ ر ر  ش

اا ااایین مع لک ککرد ذه ننن ی بس سسیار ثأت یرگ راذ

میب نشا د چرا هک تراکم اطم لب درسی مجال تفکر را از فراگیران سلب می امن یددد و فرصتتی براای
پرورش تفکر داقن به ونع ان یک مع لک ککرد ذه ننن ی اع للی ف چمه دش دهاوخن مهار ننننننننن ین اس هدافت زا
روشهای ار شز یابی که بر مب ان ی حفظ کردن حجم وس سسیعی از اطال وئت تاع رر ررری و غیر یدربراک
هستند ،ب عا ث می دوش دا شن جویان به س تم

شه یا ی دا گیری حفظی و ب ت نود فففک ککر و استتدالل
رو 

سوق دا هد نوش د .اطهری و همکارانش ( ) 388 1نیز دریافتند هک دلیل مع رکفت هطبار ندشن رادان     
انت یداق و پیشرفت حت صیلی این است هک تفکر انت یداق در حم توای دروس و بر مان هههه ااا ی درسی
هک برای فراگیران در نظر گرفته می دوش  ،گنج نا ده شن ده و این ون ع تفکر در اکثر دروس سنجیده
من ی دوش  .در مز ی هن راب هط

خاش صهای پیشرفت حت صیلی با تفکر انت ریز رد زین یداق     بحثثثه ااا یی

به مع ل مآ ده است :نتایج قحت ی تاق اولیه مربوط به راب هط تفکر انت یداق و خاش ص خانش تی ،اشن ن از
راب هط مع دان ار بین این دو متغیر دا تش  .نصرآب یدا و همکاران ( ) 91 31در تبیین ای چ ،هتفای ن ننننننن ین
اس لالدت

   ممم ی ننک دد د هن فده هک

اا ا اااا یی رپ و دشر ،شزومآ و ت شر فففففف فک کک ر انت اق ددد ی دا جشن ووو یان و

دانش زومآ ان است که همراه با سبکها و شی هو ه یا

خانش تی ی دا گیری فراگیران به تهب ناونع رر رررین

وت صیفگر تفاوتهای فردی ،قن ش اساسی در فرایند ح و هلأسم ل

مگیر ییی دارد .همچنین
تص ممم ی 

خلیلی و همکاران (  ) 1382دریافتند هک تدریس ال وگ ه یا تفکر انت یداق سبب می دوش ات فراگیر با
مز ی هن صحی یح آغ زا

نک د و اطم لب به شکل س امزا نیافته ارائه گر دد  ،آنگ ها ی دا گیری معنیدار هک

در ذهن ب یقا می نام د (ی دا گیری پایدار) ایج دا می دوش  .بر این اس نآ سا ا نایب ن     ممم ی ننک ددد رد هک
زومآ ش ،بایستی ابتدا س تخا های خانش تی انم سب در ذهن فرد ایج دا کرد و سپس اطم لب جدید
به شکل س امزا نیافته و مرتبط با س تخا

خانش تی فرد به وی ارائه دوش  .درمج وم ع ،ا نآز ج هکا بیشتر

مپ شو ی دارند،
انع صر تفکر انت یداق ازجمله استنباط ،ارزیابی ،استقرا و قیاس با خاش ص خانش تی ه 
ازاینرو انتظار هم میرود هک بین این دو متغی طبار ر ه م هب هجوت اب .دشاب هتشاد دوجو رادانع          
پژوهشهای اولیه ،راب هط تفکر انت یداق و رادانعم هطبار یاراد مه یتخانشارف صخاش ی ب  ا مه      
دارند و اندا هز اثر نسبت ًاًا بزرگی هم از این راب هط بهدست مآ د .ا نآز ج هکا یکی یی از ابع  دا اای ین تفک ککر
کنترل آدوخ گاه هنا فعالیته یا

خانش تی دوخ (فرا تخانش ) فرد میب شا د با ی دا گیری مه را تتته یا
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تفکر یم  وت ان به ارزیابی قضاوته یا

دوخ  ،أت یید و اعتباربخشی ییا اص حال

اس الدت للله ااا و نت ااا یج

کسبشده پردا تخ  .به نم ظور وت جیه این راب هط به تبیین نتایج بعضی از قحت ی یتاق

هک در این مز ی هن

انجامشده ،ا اش ره می دوش  :اک رلو ونگم  ) 2010 ( 1در وت جیه این راب هط بیان میدارد ه ام نننگ هک هنو   
فرا تخانش  ،تخانش

سطح ب تالا ر ( تخانش

درباره تخانش ) است ،تفکر انت یداق نیز به ونع ان تفکر

سطح ب تالا ر (تفکر درباره تفکر) خانش ته می دوش و این دو متغی  هیبش تاهج یرایسب زا ر ب مه ه       
هستند و انع صر شم ترک بسیاری بین این دو متغیر یافت می دوش  .درنتیجه ارتباط مع دان ار بین این
دو متغیر ،حم تمل ب رظن ه    ممم یرسددد .کریبررر ) 998 1( 2در پ شن دوخ شهوژ ا هک داد ن بین تیپ     
شخصیتی و تفکر انت یداق با دامآ گی برای ی  ربهاردوخ یریگدا ر قع هب .دراد دوجو هطبا ی وا هد   
تفکر طنم یق و شه دو هردو از پیشبی ین  ننک دهه یا بسیار مهم در اشتیاق فرد و اش یس یگت
برای درگیری در یگدامآ

  

یکاردا

بهاردوخ یریگدای یارب ر یدان .تسا   ناراکمه و ((((((( (((((((( ) 90 31چنین

استدالل می ننک د هک ویژگی مدوخ دیریتی در فرایند ی دا گیری دوخ راهبر -هک یکی از مؤلفهه ااا ی
فرا تخانش

است  -آن است که زآ ادی تحت

کنترل دوخ  ،حق انتخاب و مس یلوئ تتتپ رد ار یریذ

دا شن جویان شکل میدهد .درواقع جرأتورزی و جدیت در کار ،پی ما د زومآ ش تفکر انت اق ددد ی و
حلمسأله به دا شن جو است .اینگ هنو دا شن جویان در مدیریت امز ن ،وظیفه و انم بع زال م برای انجام
کار مهارت مییابند و در رویارویی با وم انع و مسائل ی دا میگیرند که ب آ ا نننه بور ا هههههرو وش ن و د
راهحلها را بیابند و مسائل را به شکل قم تضی حل امن یند .ترکیب ککک ردن اس هدادعت ااا ی درو ننن ی و
مهارته یا

مع لکردی وم ر ند ی زا برای مدوخ دیریتی در ی دا گیری رف ،ربهاردوخ اایندددی است

ککک ه

دا شن جویان برای کنترل وم فق ،ر  و دش پپی لع تفرش ممممم ی در دنز گگگی ب حا نآ ه تتییاج دار اتن .دن یج   
پژوهشهای اولیه اشن ن دا ند د بین خاش ص طاع فی پیشرفت حت صیلی و تفکر انت یداق راب هط مع دان ار
وج دو دارد .نتایج پژوهشه یا خلیلی صدرآب دا و سهرابی ( ،) 90 31برجعلیلو (  ) 1386و صدو یق
و خلخالی (  ) 1387اشن ن میدهد زومآ ش تفکر انت داق ی بر سایر س هزا های خانش تی ازجمله گن رش،
سب کک کهای مآراکدوخ و تیوه  دددددد دی حت صیلی چراز یلامک( تسارثؤم  مه و ک ،نارا          .) 91 31
ش زومآ ان امری ض م یرور یی یییدا و دنن
بنج ما ین و همکاران (  )3 201تفکر انت یداق را برای امت م دان 
در قحت یق دوخ به این نتیجه رسیدند دانش زومآ انی هک ف قا د تفکر انت و دنتسه یداق

راد ا رکفت ی    
Magno
kreber

1
2
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کلی هش ای میب نشا د ،در وم رد قضایا بهصورت تعصبی می گن رند هک این امر ب آ هزیگنا ر نن نننه ریثأت ا   
نم فی گذاشته و درنتیجه به مع لکرد حت صیلی آنها خد هش وارد می دوش  .قحت یق انجامشده وت سط

سمرسی ) 2011 ( 1با ونع ان راب هط ا گن ی هز (با کأت ید بر ا گن ی هز پیشرفت) ب داقتنا رکفت ا ی هک  ن جیات      
دننک ههه ا گن یزه

شبینی
ح یکا از راب هط ا گن ی هز با تفکر انت یداق ب دو و اشن ن داد هک تفکر انت یداق پیش ش

پیشرفت است .همچنین در تبیین این یافته نق بری وه شا مآبا ددد ی در پژوهشی هطبار هنیمز رد هک     
تفکر انت یداق و تزع نفس حت صیلی انجام دا هد ب ندو د ،بیان می ننک د با وت جه به اینک ککه در گروهی
هک به آنها تفکر انت یداق

زومآ ش دا هد شده ،فرصتهای بیشتری برای تب دا ل اندی ش و هش ننننن یدن و

بیان ه امزم ن تفکرات مختلف وج دو داشته و لذا مز ی هن ای برای وحت ل اندی هش و رشد تفکر انت یداق
در افراد گروه فراهم شده است .در گروه ،افراد به تالش فک ککری وادار دش هههانددد جتسج اب ات ووووووو ی
اطال تاع و تب دا ل اندی هش  ،به افکار دیگران پی بر هد و س خا تارهای فکری ار دوخ

ککک ه در ابت رد اد

چهارچوب وحمدوخ را هن شکل گرفته ب دو تغییر دهند و این فرایند وم جب وحت ل در مه را تتته یا
فکری و دامآ گی و گن رش تفکر انت داق ی آنها شده است .امک لی و اخ وری ( ) 90 31در قحت یقی
نتیجه گرفتند بین تفکر انت یداق و تعهد رابط هههای مع دنبیاپ ثعاب دهعت .دراد دوجو رادان ی هب        
ارزشها و انتظارات و هدفهای دیگران نسبت به دوخ می وش ددد  .در مز ی نیب رادانعم توافت هن     
خاش ص خانش تی و فرا خانش تی در راب قتنا رکفت اب هط ا ید     
فرا خانش تی پیشرفت حت صی یل

ممم ی اوت ننن گف صخاش هکاجنآزا ،ت    

شه ااا ی مع ی نام ینهذ ق ند     بر مان هههریز ییی ،
هب طوبرم رتشیب     پ زادر ش ش

س امزا ندهی ،نظارت و ...است و در اقم بل خاش ص خانش تی بیشتر مربوط به پردازشهای س یحط
ذه ین است و همچنین با وت جه به اینکه انع صر شم ترک بین تفکر انت یداق و فرا نش تخا

بسیار زی دا

است و هردو یک ون ع فرآیند سطح ب تالا ر بهحساب میآیند ،درنتیجه انتظار میرود صخاش هک   
فرا خانش تی ارتباط بیشتری با تفکر انت یداق به نسبت خاش ص خانش تی داشته ب شا د هک در این قحت یق
ه ام ن وط ر هک اشم هده شد ،اندا هز اثر ترکیبی اطم لع تا مربوط ب شیب تخانشارف ه تتت تتتتر از ا هزادن رثا   
اطم لع تا مربوط به خاش ص خانش تی ب دو  .با وت جه به نتایج بهدست هنشیپ ،هدمآ ا نیا رگشهوژپ د     
است هک برای وت سعه تفکر انت داق ی باید قن ش مرا زک به ونع ان مخزن اطال اسا و تاع تتتتت ید ب ههه ناونع
سخنران و انت اق لدهنده اطال تاع  ،تغییر امن ید و فراگیران ب هههج  یا ااینک ت ه نهه ههها ب و بسک ه

ظفح    

Semerci

1
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اطال ادرپب تاع ز خ تراهم دن ووو و وووووو یش را در تفک و ر زفا لالدتسا اا اااا ایش دا هد و پ شزادرپ زا س     
اطال تاع  ،آنها را به اک ر بندند .به نم ظور انجام این امر مهم باید مسؤولین حی هط تعلیم و تربی و ت
نظام زومآ شوپرورش و زومآ ش اع لی در بر همان های درسی فراگیران ،جای هاگ مه یم را ب رکفت ه   
انت یداق اختصاص دهند و این مهم را در اولویت بر همان های دوخ قرار دهند .عالوه بر فراگیران ،به
معل ام ن و اس تا ید نیز باید تفکر انت یداق

زومآ ش دا هد دوش ات بتوا نن د به وط ر مؤثر این تفکر یلاع ار

به فراگیران انت اق ل دهند.
منابع
شآ زوم ان
استوار ،اگن ر؛ غالم زآ اد ،سهیال؛ و مصرآب یدا  ،جواد ( .) 90 31ثأت یرگذاری زومآ ش به رو ِشِش قت سیمبندی دان 
به گروهه یا پیشرفت ( )STADبر خاش صه یا

نش اختتی ،فرا نش اختتی و طاع فففی ،در یی دا گیری درس ریاض ضضی،

یهای آموزشی. 50 - 30 :) 11 (14 ،
فصلنامه نوآور 
تهاای تفک اقتنا ر د و ی
بخشیپورخدایی ،ف مطا ههه ( .) 91 31بررسی رابطه میان مه را ت ت
مفاهیم در میان دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی ،پایان همان

دناوخ ن کرد و    

اک ر انش سی ارشد ،پژوه هاگش علوم و ف ان وری

ایران.
دی
شبین مآراکدوخ ی دد دد
کهای هویت و تعهد هوی یپ :ت شش شش
برجعلیلو ،سمیه (  .) 1386تفکر انتقادی ،سب 
شآموزان پایه سوم دبیرستان ،پایان همان
تحصیلی دان 

اک ر انش سی ارشد ،دا هاگشن تهران.

بهب دو یشبخ هنا  ،زهراا ( .) 388 1رابطه بین تفکر انتقادی و سبکهای هویت با خودکارآمد لیصحت ی ی   
در دانشآموزان سال دوم دبیرستان ،پایان همان

اک ر انش سی ارشد ،دا هاگشن عال هم طب طا بایی.

ره امن  ،اکبر؛ و عبدالملکی ،ج ام ل ( .) 388 1بررسی راب هط هوش هیج ینا و خالقیت ب لیصحت تفرشیپ ا ی نایوجشناد      
دا هاگشن اش هد ،اندیشههای نوین تربیتی. 78 - 55 ،2 ،5 ،
سوری ،رامیننن ( .) 90 31رابطه تفکر انتقادی و سالمت روانی با پیشرفت روانی دانش یسانشراک نایوج   
یس نی اا همداننن ،پایاننن مان ههه
تبدنی دانشگاه ب عو لل 
تربیتبدنی و مقایسه آن با دانشجویان غیر تربی 
اک ر انش سی ارشد ،پژوه هاگش علوم و ف ان وری ایران.
شریفی ،خلیل (  .) 1386رابطه تفکر انتقادی و عزتنفس با موفقیت تحص ناد یلی شش شششآم ازو ننن ،پایاننن همان
اک ر انش سی ارشد ،دا شن کده روا انشن سی و علوم تربیتی دا هاگشن عال هم طب طا بایی تهران.
اطع اللهی ،ز ( .) 75 31بررسی مقایسه تأثیر دو روش آموزش سخنرانی و مبتنی بر حل مسأله ب  ر مممی ییزان
یادگیری دانشجویان پرستاری ،پایان همان کار انش سی ارشد ،دا هاگشن شهید بهشتی تهران.
فراه ینا  ،مریم ( .) 91 31بررس پ اب یعامتجا یراگزاس و یداقتنا رکفت هطبار ی ی تفرش یلیصحت
دانشجویان دانشگاه مالیر در سال تحصیلی  ، 90 - 91پایان همان
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سو
نق بریه شا مآب یدا  ،بهرامعلی؛ و شهابی ،مهرنسا (  .) 1387بررسی اثربخ ششش ی ت شزومآ فففک ککر انت اق ددد ی بر زع تتتنفس س
مهارته یا حل مسأله دانش زومآ ان خد تر طقم ع متوس هط  ،فصلنامه روانشناسی تربیتی. 19 -1 :) 12 (4 ،
نق بریهاشم آب دا ی ،بهرامعلی؛ گراوند ،ه نشو گ؛ محم دزا هد قص ح ؛مظعا ،ر سس س سسسسینی ،س سسیدعلی اکبررر ( .) 91 31بررس سسی
راب هط گرایش به تفکر انت داق ی و ی دا گیری دوخ راهبر در دا شن جویان پرستاری و امام یی فوم رد نآ و دهشم ققق ی یت
حت صیلی ،مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد. 27 - 15 :)8(4 ،
امک لی زارچ ،دومحم ؛ زارع ،حسین؛ و علوی ل گن رودی ،سمیهالس دا ات ( .) 91 31اثربخ یش

زومآ ش تفک اقتنا ر ددددد ی بر

باورهای معرفت خانش تی دا شن جویان ،دوفصلنامه علمی-پژوهشی شناخت اجتماعی.23- 15 :2 ،
ش رهش هطسوتم نازومآ    
امک لی ،افس هنا ؛ و اخ وری ،زهرا ( .) 90 31بررسی وع امل مؤثر بر تفک ناد نیب رد یداقتنا ر شششش شششش
شم هد ،جامعهشناسی آموزشو پرورش. 190 - 159 :1 ،
ه مشا یان نژاد ،فریده (  .) 1380ارائه چهارچوب نظری در خصوص برنامه درسی مبتنی بر تفک اقتنا ر دی   
ی ،رس رتکد هلا ی هاگشناد ،
در دوره ابتدایی با تأکید بر برنامه درسی مطالعات اجتم عا ی ی

دحاو دازآ     

علوم قحت ی تاق تهران.
یار محم دزا هد  ،پی ام ن؛ بختیار نصرآب یدا  ،حسنعلی؛ اقآ بابایی ،راضیه؛ و ج شم یدی وک هس بوبحم ،یرا ههههه ( .) 91 31تبییین
ی ،دوره ،6
متغیرهای ادرا یک تفکر انت داق ی و بعد خانش تی پیشرفت حت صیلی ،مجله اندیشههای نوین تربیتی ی
امش ره . 33 - 15 :2
یداللهی ،زآ یتا؛ فتی ،دال ن؛ میرزازا هد  ،عظیم؛ و سل ناط ی ،اکبر ( .) 92 31پیشبی ین پی حت تفرش صص صصصیلی ب ت ساسا ر
داقن و مؤلفهه یا جمعیت خانش تی ،مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی. 80 - 72 :) 11 (6 ،
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