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Abstract 
The purpose of the present study is to evaluate the 
effectiveness of thinking skills development program 
(based on Brookfield's model) on academic 
achievement, academic resilience and critical thinking 
The method of the study is a quasi-experimental study 
with pretest-posttest with a control group and was 
applied based on the purpose. The statistical 
population of the study consists of male high school 
students of Alborz Province of the 2018-2019 
academic year who participated in one of the 
nationally validated pilot tests for the college entrance 
examination. The sample consists of thirty male high 
school students at one of the high schools in Karaj 
who were randomly assigned to an experimental group 
and a control group. The measures used in the study 
included: examinations test scores, Samuels’ 
Academic Resilience Inventory (ARI) and Ricketts 
Critical Thinking Disposition Inventory (CTDI). The 
program was conducted in 8 sessions of 90 minutes 
group training for the experimental group while the 
control group received no training. Multivariate 
analysis of covariance (MANCOVA) was used to 
evaluate the effectiveness of the program using the 
software IBM SPSS (version 23). The results show 
that implementing the Thinking Skills Development 
Program for studensts improved critical thinking (in 
three components: innovativeness, cognitive maturity, 
and engagement), academic achievement, and 
academic resilience (in two components: problem-
oriented-positive and future-oriented). Communication 
skills were not statistically significantly different) 
among high school students. The results of the study 
confirm that it may be useful to include the program in 
the curriculum for high school students who fail the 
pilot tests for college entrance exams. 
Keywords: Thinking Skills, Brookfield, Critical 
Thinking, Academic Resilience, Academic 
Achievement. 

 دهیچک

 یهرا  پررور  مارار    ۀبرنام یاثربخش یپژوهش حاضر با هدف بررس
و تفکرر   یلیتحصر  یآور تاب ،یلیتحص شرفتیبر پ لدیتفکر، مدل برکف

آموزان صور  گرفته است. پژوهش حاضر از نظرر رو    دانش یانتقاد
اسرت و در اراراوب حرر      یو از نظرر هردف کراربرد    یشر یآزما مهین
پرژوهش   یآمار ۀقرار دارد. جامع واهآزمون با گروه گ و پس آزمون شیپ

دوم  ۀمتوسط یتجرب ۀرشت لیآموزان پسر مشغول به تحص شامل دانش
از  یکرریاسرت کره در    1397-1398 یلیاسرتان ابرررز در سرال تحصر    

 یکنکور سراسرر  یآمادگ یمعترر سطح کشور برا یشیآزما یها آزمون
دردسرتر  انجرام شرده و     ۀبه رو  نمونر  یریگ شرکت داشتند. نمونه

از  یکر ی یتجربر  ۀدوم رشرت  ۀآموز پسر متوسرطه دور  دانش یشامل س
در دو گروه پانزده  یصور  تصادف شار کرج است که به یها رستانیدب
 یگرردآور  یو گرواه منصروب شردند. بررا     یشیآزما یها به گروه ینفر

 یلیتحصر  یآور تراب  ۀاهیسر  ۀپرسشرنام پرژوهش از   نیاحالعا  در ا
 کررتسیر یبرره تفکررر انتقرراد  شیراگرر ۀاهیو سرر (SARI)سرراموزلز 

(CTDI) بره   یری اجرا ۀاستفاده شد. برنامر  یشیتراز آزمون آزما ۀو نمر
 شیگرروه آزمرا   یبررا  یا قهیدق 90 یآموز  گروه ۀمد  هشت جلس

هرا از   داده لیر تحل ینکرد. برا افتیدر یاجرا شد، اما گروه گواه، آموزش
( 23 ۀ)نسرخ  IBM SPSSافرزار   و نررم  رهیاندمتغ انسیکووار لیتحل

تفکرر   یاثرر برنامره در ارتقرا    یاز معنرادار  یحراک  ها افتهیاستفاده شد. 
 یریر و درگ یبلوغ شرناخت  ت،یخالق ۀآموزان در سه مؤبف دانش یانتقاد
نگرر و   مثررت -محرور  مسرلله  ۀدر دو مؤبفر  یلیتحص یآور و تاب ،یذهن
پرژوهش   جیبرود. براسرا  نترا    یلیتحصر  شرفتیو پ ندهیآ یریگ جات

دوم  ۀآموزان متوسرطه دور  دانش یمقوبه در برنامه آموزش نیاگنجاندن 
 توانرد  یمواجره هسرتند، مر    یکنکور با ناکام یآمادگ یها که در آزمون
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 مقدمه
مورد توجه  یو شخص یا حرفه تیبه موفق یابیافراد در دست یراهررد اساس عنوان به دانشگاه به ورود امروزه
دنرال آن  )کنکور( و به یدر آزمون سراسر تیها قرار گرفته است. موفق آموزان و خانواده دانش شتریب

 در یجد یمعضل به و گذاشته ریتأث یآموزش اهداف و ها رو  ،یآموزش نظام بر مکرر، یشیآزما یها آزمون
رشته خوب، در دانشگاه  کی»در  یقروب یبرا یدیشد یاست. داوحلران با فشار روان شده لیترد جامعه سطح
ها و  رشته تیتعداد داوحلران با ظرف ۀسیبا توجه به مقا یابیاحتمال کم کام نی. همچنشوند یمواجه م« خوب!
 است کرده فراهم را یتیوضع کنکور، سؤاال  یسخت یباال سطح از داوحلران ینگران و مطلوب یها دانشگاه
 شیکمتر، به افزا بخش تیرضا ۀجینت گر،ید یسو از و شتریب نهیهز و تال  ،سو وقت کی از آن در که

 یاز داوحلران پرتال  حت یاریبس انیم نی(. در ا139۶ ،یو صادق یشالن ،یآباد )فتح شود یاضطراب منجر م
 توانند ینم نیاستخراج کنند. همچن یاز کتاب درس ایشخصه استدالل  پاسخ سؤاال  ساده را به توانند ینم
در  یو رو  خود را اصال  کنند. کمرود ماار  و ناتوان یابی شهیرا ر یشیآزما یها خود در آزمون یها یناکام

با آن مواجه  یتست یها نیو تمر یشیآزما یها آزمون یح یسراسرکه داوحلران آزمون  یحل مشکالت
 شیو با افزا شود یداوحلران منجر م انیم یکار اهمال شیو افزا زهینفس، انگ به کاهش اعتمادبه شوند، یم

)فاضل و  ابدی یکاهش م یآور و تاب یوندر یها زهیانگ ژهیو به یلیتحص ز یانگ ،یلیتحص یفشارآورها
آخر  یها آموزان در سال بر دانش یاز تنش روان یناش یها بیشناسان از آس روان رو نی(؛ از ا139۵ ،یزدخواستی
 ماار جز  به یریادگیهر نوع  شدن یا هیحاش یها خسار  ۀاند و کارشناسان دربار سخن گفته رستانیدب

و  شرفتهیپ سیتدر یها (. رو 1383 اا،یمرد ؛139۶ ،یو صادق یشالن ،یآباد )فتح اند داده هشدار یزن تست
از  تیو خالق یشیاند ژرف ق،یتحق ،یکاوشگر ،ییاینشاط، پو ،یو کارگاه یشگاهیکار آزما ،یخالق، کارگروه

سرعت  نیتست و تمر یمشغول حراح ها رستانیخصوص دب مدار  حذف شده و معلم و شاگرد در مدار  به
دوم فعال اداره  ۀدر  متوسطه دور یها هستند. کال  یآزمون سراسر یها به تست ییو صحت در پاسخگو

 ،یو صادق یشالن ،یآباد )فتح شود یتست م نیوگو در کال  در  موجب کاهش تمر گفت رایز شوند؛ ینم
تفکر و حل مسلله مغفول بماند.  یها سطح باال، از جمله ماار  یفکر یها امر سرب شده ماار  نی(. ا139۶
ها را به  آن یتیو شخص یاجتماع رشدآموزان که  دانش یآت یا و حرفه یشخص یدگتناا زن نه یماارت یب نیا

 .اندازد یخطر م
متحول شود و  دیمعتقد است، آموز  و پرور  با تیوضع نیآموز  با نقد ا نینو کردیراستا، رو نیا در
افراد آن وابسته  ۀهوشمندان ریهر جامعه، به تداب یۀسرما رایمعلوما ، تفکر را سربوحه خود قرار دهد؛ ز یجا به

(. افزون بر آن امروزه با ظاور تحوال  138۵ شر،یمتفکر است )ف یا موفق جامعه ۀجامع رو نیاست؛ از ا
 یسواد واقع نییتع گرید ،یفناوردر تحوال  علم و  ندهیفزااحالعا  و ارتراحا  و شتاب  یفناوردر  ریاشمگ
و  یریادگیاحالعا ، به  ۀتوجه خود را از اراز کند یامر مدار  را ملزم م نیو ا شدهدشوار  ندگانیآ ازیمورد ن

و مملو از احالعا  امروز،  یبحران یایدن درکرده است و  رییتغ جوامعآموزان معطوف کنند.  تفکر مستقل دانش
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فکر کنند، با  خودمختاردارند  ازیها ن و انتخاب است. آن زیدارند، قوه تم ازیآموزان بدان ن که دانش یزیا
(. براسا  2013 د،یلیها انتخاب کنند )بروکف هجوم پرتالحم داده انیقضاو  کرده و از م ینیزبیظرافت و ت

موفق  یزندگ یآموزان را برا دانش توانند ینم گریبودند، د دینسل قرل مف یکه برا ییها ماار  کرد،یرو نیا
کاراتر از دانش  یمند و باره یشدن با تحوال  کنونمراهه یبرا نیدر جاان خارج از مدرسه مجاز کنند؛ بنابرا

خود را  یفکر یها دارند قدر  منطق و استدالل خود را کشف کنند و ماار  ازین نوجوانان، امروز ۀندیفزا
 (.2003 پمن،یبهستند ) 2یو انتقاد 1یلیتحل تفکر یها تسلط بر ماار  ازمندیها ن آن نیپرور  دهند. همچن

 یرا تفکر تأمل یتفکر انتقاد دانند، یمدرن م ی( که او را پدر تفکر انتقاد138۵ شر،یبه نقل از ف 909) 3ییوید
به آن را از اهداف  دنیو رس کند یم فیباور توص کیو فعال به  ایپا ق،یبر توجه دق یمتک 4شانهیاند ژرف ای

 ،۶ینگر جانره همه ۵«مستدل خرد» بعد در یتفکر انتقاد فی( با توص1984. پال )داند یم تیو ترب میتعل یاساس
متفکر  یها را از شاخصه 9به قضاو  منصفانه شیو گرا 8یشیاند از خشک زیپره ،7خود نقد ،۶ینگر جانره همه

 11یگرلی: تحلشمارد یگانه را برم افراد نقاد عناصر هفت فی( در توص201۵) ونی. فشداند یم 10متفکر نقاد
به  لی)تما 12قیحقا یجوو (، جستاریو مع یبر اصول منطق یمرتن ارانهیهوش لیافراد به تحل لی)تما
 یابیاز ارز یا افتهیرشد شی)گرا 13قضاو  در بلوغنکند(،  تیحما یقرل دیاگر از عقا یحت تیواقع یجوو جست

و  گرانید دنیشن یبرا یدر برابر مخابفت و آمادگ یریپذ انعطاف) 14یشیاند نگر(، فراخ جانره متفکرانه و همه
(، اعتماد به قتیحق یجوو و جست یهنگام بررس یدهبه سازمان لی)تما 1۵یمند نظام(، مقابل ۀدیاحترام به عق

 17یکنجکاو ،و منتقدانه( انهیجوگراو فرد هنگام نگر  جست ینفس باال )اعتمادبه 1۶خود یتفکر انتقاد ییتوانا
تفکر  فیتوص یۀ( بر پا2013) لدیاحالعا (. بروکف یو گردآور شتریب یبه آگاه لیو تما ییجوگراو )جست
به  یابیدست یآن را ضرور  آموز  و برا ،1و اصال  مفروضا  19ینیبازب ،18تعمق ندیعنوان فرا به یانتقاد

                                                 
1. analytical thinking 

2. critical thinking 

3. Dewey 

4. reflective 

5. argumentative wisdom 

6. holistic 

7. self criticism 

8. dogmatism 

9. fair judgment 

10. critical thinker 

11. analyticity 

12. truth-seeking 
13. maturity 
14. open-mindedness 
15. systematicity 
16. ct- confidence 
17. inquisitiveness 
18. contemplation 

19. review 
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تفکر  ییربنایز 2بر ااار عنصر شکار مفروضا  دی. او با تأککند یم یمعرف ا یعمل آگاهانه و مؤثر ضرور  ح
 یها از جنره یو فرد یسازمان ،یذهن ما یها و تصم انگاره ینیبازب ،ها دقت و اعترار آن زانیم یو اعمال، بررس
 را ییها یکرده و روش حیرا تشر یتفکر انتقاد نیادیبن یابگو ،ها آن ۀآگاهانه براسا  هم اقدام و گوناگون
 (.2012 لد،ی)بروکف است داده ارازه یانتقاد تفکر پرور  یبرا
ها و  آن یدرست یوارس مفروضا ، یستیا افتنی یبرا ما یعمد تال  یانتقاد تفکر( 2012) لدیبروکف نظر از

 یآموز  تفکر انتقاد ی( معتقد است برا2012) لدیاست. بروکف یانجام عمل اصالح یمفروضا  برا یبازساز
بلکه در مقام  ،یانتقال دانش تفکر انتقاد یعنوان معلم برا آموز حرکت کرد و نه به گام با دانش به گام دیبا
 یاز ابگوها یکی. ردیدر او شکل بگ یآموز گام برداشت تا قدم به قدم ماار  تفکر انتقاد شکنار دان یمرب

 به یانتقاد بحث ندیفرا کی در افراد که است یانتقاد یوگو گفت پروتکل(، 2012) لدیبروکف تفکر پرو 
خود  دگاهید ییربنای. مفروضا  ز1: کنند یکمک م گریکدیبه  ۵و داور 4کارآگاه ،3یراو نقش سه از یکی یفایا

ها و اعمال را از  . استدالل3کنند.  یابیمفروضا  خود را ارز یامدهایتناسب و پ ،یدرست. 2کنند.  ییرا شناسا
 (.2012 لد،ی)بروکف ابندیب را نیگزیجا یرهایتفس و مفروضا . 4. ندیبر متفاو  یها دگاهید

نقد و  نیبر تمر یمرتن یور  فرصت آموزشضر ،ی( بر بزوم پرور  افراد انتقاد2012) لدیبروکف نیهمچن
افراد  شیرا در جلب گرا ۶یرا در آموز  مطر  کرده و پژوهشگران را به کاربرد رو  بحث انتقاد یپرسشگر

گوناگون بحث را بر  یها رو  یاثربخش زین یپژوهش یها افتهی گریسوق داده است. د یبه تفکر انتقاد
(، 1997) رهی( متأثر از فر2007) ینوز انی نمونه یاند؛ برا افراد نشان داده یانتقاد یها شیها و گرا ماار 
گرفت  جهیاستفاده کرد و نت یا حرفه تیریمد انیدانشجو یرا برا یبر بحث انتقاد یاز آموز  مرتن ییابگو

به بحث  انیدانشجو شیو در جلب گرا کند یفراهم م گریکدی یها دگاهید دنیشن یبرا یفرصت یبحث انتقاد
را در  یمجاز یدر فضا یسقراح یها از پرسش ییابگو ری( تأث2002) انگی. دارد یمثرت اثر یو تعامل اجتماع
پال و ابدر  دگاهی( براسا  د2010) یرینشان داده است. مک گوا انیدانشجو یتفکر انتقاد یها رشد ماار 

 یتفکر انتقاد یها و ماار  ها شیرشد گرابر بحث بر  یاز آموز  مرتن ییاثر ابگو ،( در پرور  تفکر2004)
است.  هجامع را گزار  کرد ریو تفس یاستنراط منطق ل،یتحل یها آن در ماار  ریتأث ژهیو و به انیدانشجو
 شیگرا شیآن را در افزا یپرداخته و اثربخش یبر تفکر انتقاد یلیتحل یها ( به اثر پرسش2010بوبتر )
 .است داده نشان مؤثر یآموزش یبه بحث در فضا شتریب لیو تما گرانیاز نظر د یمند به باره انیدانشجو
 و یشناخت یهاتیقابلرا بر  یفکر یها پرور  ماار  یهابرنامه یاثربخش زین گرید یپژوهش یها افتهی
 و هنگ س،یوید م،یک ،(، فونگ2019و ااربز ) سیبلاتر و،یآووب فرناندو، و،یآبس ی. ددهند یم نشان یلیتحص

                                                                                                                                 
1. correction of assumptions 

2. hunting assumptions 

3. narrator 

4. detective 

5. referee 

6. critical discussion 
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 یدی(، سرمد و س1389) یکوهسار یدیجمش و ییآقابابا ،ینصرآباد اریبخت ارمحمدزاده،ی(، 2017) میک
 یعدب ی( و عردابا1391فارسان ) کاوهو  یموسو ،ینصرآباد اری(، بخت2009فان ) (،1393) ی(، عاشور1392)

اند.  کرده دییرا تأ یلیتحص شرفتیپبا  یتفکر انتقاد یها ماار  ۀ( رابط1389) ییعال وآذر  یفتح ،انصار
  یریادگیقابل  یتفکر انتقاد یها که ماار  است هکرد دیی( تأ2001) انکاربویو گ ونیفش ون،یفش یها پژوهش
 تیدر تقو یتفکر انتقاد میمستقکه آموز   دهد یم نشان زی( ن2019) یسها  و یسوفلا ۀمطابعهستند. 
و  یگرگر  یبدر ،یهاشم ب،یاد ،آذر یفتح پژوهشخاص مؤثر است.  یها حوزه در یتفکر انتقاد یها ماار 
دارد. پژوهش  یتفکر انتقاد شیبر افزا یادارمعن ریآموز  تفکر تأث که دهد یم نشان زین( 1392) یریغر
در بارود  1محوروگو آموز  گفت یها رو  یاثربخش زین( 1391ماران، ماهروزاده و دالور ) ،ینیحس حاج
 یو د ووگ ،(200۶) نیپرل، کوهن و آستمپژوهش ک جینتا. است داده نشان را یبه تفکر انتقاد شیگرا
 را 2یلیتحص یآرو تاب شیزافحل مسلله بر ا یها ماار  ریتأث زین( 2009) همکارانسلسکا و و( و 2007)
 یکه آموز  راهرردها است داده( نشان 139۶) درتاج و یاحد ف،یس ،بخشیسیع پژوهشکرده است.  دییتأ
 یآور تاب زانیبر م یمراتب معنادارتر به یاثرگذار یجانیه میآموز  تنظ با سهیمقا درو مطابعه  یریادگی

بر  یلیتحص شرفتیپ( 139۵) یو بازاد یبرات ،منصورپژوهش سپاه براسا  کهیدرحاب دارد؛ یلیتحص
 مؤثر است. یلیتحص یآور تاب
 یلیتحص مسازلها کمک کند  که به آن ییها آموزان به ماار  دانش زیتجا رسد ینظر م به اسا نیبرا
 هاآندر  را یلیتحص یآور تاب وباشد  داشته هاآن ۀزیانگ بر یمثرت اثرا  تواند یم کنند، تیریمد باتر راخود 
به  حاضرپژوهش  در نیبنابرا کند؛ یاری یلیتحص تیکسب موفق درها را  آن تواند یم نی. همچنکند تیتقو
دوم  ۀآموزان دور دانش یبرا تا شد پرداخته( 2012 لد،ی)بروکف 3یانتقاد یوگو گفت یابگو یاجرا و یحراح

 ،4یلیتحل یها پرور  ماار  منظور به یمواجه هستند، فرصت یاریبس یها و نکا  تست متوسطه که با آزمون
 یوگو گفت پروتکل با مطابق برنامه نیا. شودفراهم  8یاستدالب مفروضا  7یو بازساز ۶یابیارز ،۵ینیبازب
 یجا تا به کند یآموزان کمک م بر بحث، به دانش یمرتن یکارگاه تی( در قابب فعاب2012) لدیبروکف یانتقاد

و  ها فرض شیپ یو واکاو یخود به بررس یفکر یها واسطه تسلط بر ماار  به ،یمواجاه با انروه نکا  تست
 :از اند عرار  پژوهش نیا در شده یبررس یها هیبپردازند. فرض یمواد درس یاصل میمفاه

آموزان  دانش یتفکر انتقاد شی( به افزا2012 لد،یمدل بروکف یتفکر )بر مرنا یها پرور  ماار  ۀبرنام
 .شود یدوم منجر م ۀمتوسطه دور

                                                 
1. dialogic teaching 

2. academic resilience 

3. critical conversation 

4. analytical skills 

5. review 

6. assessment 

7. rebuilding 

8. argumentative assumptions 
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 یلیتحص شرفتیپ شیافزا به( 2012 لد،یبروکف مدل یمرنا)بر  تفکر یها پرور  ماار  ۀبرنام
 .انجامد یم دوم ۀدور متوسطه آموزان دانش
 یلیتحص یآور تاب شی( به افزا2012 لد،یمدل بروکف یتفکر )بر مرنا یها پرور  ماار  ۀبرنام
 .شود یدوم منجر م ۀآموزان متوسطه دور دانش

 پژوهش روش
و  آزمون شیاست و در ااراوب حر  پ یشیآزما مهین رو  نظر از و یکاربرد هدف نظر از پژوهش نیا

 لد،یمدل بروکف یپرو  تفکر )بر مرنا ۀبرنام جلسا حر   نیا براسا آزمون با گروه گواه قرار دارد.  پس
( و با استفاده از مواد 2012) لدیبروکف یانتقاد یوگو و رو  پروتکل گفت یبر اصول اساس هی( با تک2012
شرکت  یشده است که خود را برا یدوم حراح ۀآموزان متوسطه دور دانش یها و اهداف آموزش آزمون ،یدرس

 یتجرب ۀرشت لیآموزان مشغول به تحص پژوهش شامل دانش ۀ. جامعکنند یآماده م یدر آزمون سراسر
 معترر یشیآزما یها از آزمون یکیاست که در  1397-1398 یلیسال تحص یدوم در استان ابررز ح ۀمتوسط
 لیبه تحص تیورود به پژوهش شامل مشغوب اریشرکت داشتند. مع یکنکور سراسر یآمادگ یبرا 1کشور سطح
پژوهش به  ۀنمون اسا  نیبه مشارکت در پژوهش بود. برا لیو تما یشرکت در آزمون آمادگ ازدهم،ی یۀدر پا
پسرانه شار کرج که  یها رستانیاز دب یکی یتجرب ازدهمی یۀدردستر  دو کال  پانزده نفره از پا ۀویش

و گواه منصوب شدند.  یشیدر دو گروه آزما یصور  تصادفها به شد و آن دهیشدند، برگز یحاضر به همکار
 یلیتحص یآور و تاب کتسیر یبه تفکر انتقاد شیگرا یها اههیس آزمون، شیعنوان پ پس از انتخاب نمونه به
 شرفتیسنجش پ یبرا 1397آذر  23آزمون  ۀاز کارنام تراز ۀو نمر لیو گواه تکم شیساموزلز توسط گروه آزما

اجرا  شیگروه آزما یتفکر برا یها ماار  پرور  ۀبرنام یا قهیدق 90 ۀجلس هشتگرفته شد. سپس  یلیتحص
 کنکور تراز ۀنمر و کردند لیتکم را مذکور یها اههیس گریهر دو گروه بار د ،آزمون پس یبرا زین تیشد. درناا
 یاصول اخالق تیمنظور رعا شد. به افتیدر یلیتحص شرفتیسنجش پ یبرا زی( ن97 اسفند 24) یشیآزما

 استفاده کرد. یآزمون از آموز  گروه پس یپس از اجرا زیگروه گواه ن
که براسا   یمفروضات ازتا  شود یم کمکمتمرکز است که در آن به فرد  ییگوو گفت یانتقاد یگوو گفت
 دارند،محکم  یانیمفروضا  بن نیا ایآ کهموضوع بپردازد  نیا یآگاه شود، به بررس کند، یها عمل م آن

تفکر  ندهیاعمال و افکار آ یگو براو مفاوم گفت ۀو دربار ندیمتفاو  بر یها دگاهیها و اعمال را از د استدالل
 فیرا توص اتشیتجرب ایاز تفکر، عمل  یکه بخش یوگو، افراد در سه نقش شرکت دارند؛ راو گفت نیکند. در ا

 یربنایکه ز برسند یاز مفروضا  و اعماب یکامل ۀبه فام آگاهان کنند یکمک م یکارگاهان که به راو کند، یم
گونه نظار  کند و بر مراحل مجزا قضاو  یگو و گفتکه افراد را هنگام  داوراوست و  ا یتفکر، عمل و تجرب

 .داردمتمرکز نگه  نیدر تمر

                                                 
 شرکت داشتند. انیرانیدو ا ۀنیگز یو فرهنگ یآموزش ۀسسمؤ یشیپژوهش در آزمون آزما نیشرکت کننده در ا ۀ. نمون1
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 ۀکنکور، تجرب ۀو در آستان رستانیآخر دب یها آموزان سال پژوهش، با توجه به دغدغه دانش نیا در
 نیبنابرا شد؛ دهیبرگز یشیآموزان در آزمون آزما عملکرد دانش ریو تفس لیو تحل یبر مواد درس یمتک یآموزش
 نقش یفایا داور عنوان به مشاور آن، یها ( و مراحل و نقش2012) لدیپرور  تفکر بروکف پروتکل بر هیتک با

آن را  لیآزمون و تحل یها از پرسش یکیخود به  ییپاسخگو ریمس یآموز در نقش راو دانش کیو  داشت
به  ییپاسخگو یکه برا ییها فرض شیپ ییرا در شناسا یدر نقش کارآگاهان و زین گرانی. دکرد یم تیروا

. هر کردند یم تیهدا ابانهیو ارز نانهیزبینگر  ت یسو و او را به کرده اصال سؤال استفاده کرده بود 
 حیرا توض ها نهیرد گز ای دییخود در تأ لیو دال خواند یرا م یا نهیاز سؤاال  اندگز یکینوبت  آموز به دانش
آموزان  . دانشکردند یم انیحل را ب راه ایپشت هر استدالل  یها فرض شیآموزان پ دانش ری. سپس ساداد یم

 یآور سؤال کنند. پس از جمع ها فرض شیپ ۀکه سؤال را پاسخ داده دربار یمجاز بودند از فرد لیدرصور  تما
بر  یمرتن لیدب ۀبا اراز توانست یم یو هرکس کرد یم یها را بررس مشاور صحت هرکدام از آن ها، فرض شیپ

بعد به همه فرصت  ۀدهد. در مرحل حیکند و رو  استدالل خود را توض دییتأ ایرا رد  فرض شیپ یکتاب درس
 یفرض شیپ هر. کنند مطر  بود ممکن که را یگرید یها فرض شیپ ،یبر کتاب درس هیتا با تک شد یداده م
 یبر مرنا دشدهییتأ یها فرض شیبا استفاده از پ تیو درناا شد ینرود، حذف م دییتأ قابل یدرس کتاب با که

 .آمد یدست مو توافق همگان به شد یدوباره به سؤال پاسخ داده م یکتاب درس

 پژوهش نیا درجلسات اجراشده  ۀخالص. 1جدول 

 ۀجلس
 اول

 یگروه بحثجلسا   نیرو و وضع قوانشیپ ۀهدف جلسا  و برنام حیگروه و مشاور، توض یاعضا یمعرف ه،یارتراط اوب جادیا
و در مقابرل   یو حفظر  یبرر نکرا  تسرت    هیله با تکلو حل مس یریادگیتفاو   حیو توض یشناختو مفاوم هرم نمونه ۀو حافظه، اراز یریادگی ۀبادر یا مقدمه ۀاراز

 نقرش  و مارار   و دانرش  تفراو   ۀدربرار  یگروه بحثآموزان.  کمک دانش هها ب آن یابیهر رو  و ارز بیو معا ایاز مزا یفارست یۀو معنادار، تا یرو  مفاوم
 تفکر نیتمر آغاز و یسراسر آزمون یبرا یآمادگمؤثر  ۀویش ۀدربار یگروه بحث. یسراسر آزمون در تیموفق در هرکدام

 .باشند داشته همراه به بعد ۀجلس یشناس ستیز یرا به همراه کتاب درس یشیآزمون آزما نیسؤاال  آخر ۀاعضا خواسته شد دفترا از: فیتکل ۀاراز

 ۀجلس
 دوم

 مشاور تیهدا با یگروه بحث و گذشته ۀهفت فیتکاب ییها اابش یبررسگذشته:  ۀهفت فیتکاب یبررس
 مشراور  نظرر  ریر ز نی. همچنر دادنرد  حیو توض ندمربوط را خواند یشیاز سؤاال  آزمون آزما یکینوبت  آموزن به : دانشیشناسستیزدر   آزمون یانتقاد لیتحل

 مطر  شد. یسؤال بعد ،یجمع توافق به یابیدست از بعد وشد  اجرا اعضا ریسا مشارکت با یانتقاد یوگو گفت مراحل
و  اسرتخراج  بره  پاسخ یبرا شد مقرر و نییتع یشناس ستیاز در  ز گریسؤال د ده ندهیآ ۀجلس یبرا و گرفت صور مشاور  یبند : جمعفیتکل ۀو اراز یبند جمع
 آن بپردازند. یها فرض شیپ یابیارز

 ۀجلس
 سوم

 مشاور تیهدا با یگروه بحث و گذشته ۀهفت فیتکاب ییها اابش یگذشته: بررس ۀهفت فیتکاب یبررس
نظرر   ریر ز نیهمچنر دادنرد.   حیو توضر  ندمربوط را خواند یشیاز سؤاال  آزمون آزما یکینوبت  آموزن به : دانشیشناس ستیز در آزمون  یانتقاد لیتحل نیتمر

 مطر  شد. یسؤال بعد ،یبه توافق جمع یابیو بعد از دست شداعضا اجرا  ریبا مشارکت سا یانتقاد یگوو مشاور مراحل گفت
اسرتخراج و   بره پاسخ  یو مقرر شد برا نییتع یشناس ستیاز در  ز گریسؤال د ده ندهیآ ۀجلس یگرفت و برا صور مشاور  یبند : جمعفیتکل ۀو اراز یبند جمع
 آن بپردازند. یها فرض شیپ یابیارز

 ۀجلس
 چهارم

 مشاور تیهدا با یگروه بحث و گذشته ۀهفت فیتکاب ییها اابش یگذشته: بررس ۀهفت فیتکاب یبررس
نظرر مشراور    ریر ز نیهمچنر دادنرد.   حیو توض ندمربوط را خواند یشیاز سؤاال  آزمون آزما یکینوبت  آموزن به : دانشیاضیر در آزمون  یانتقاد لیتحل نیتمر

 مطر  شد. یسؤال بعد ،یبه توافق جمع یابیو بعد از دست شداعضا اجرا  ریبا مشارکت سا یانتقاد یگوو مراحل گفت
 یابیر استخراج و ارز بهپاسخ  یو مقرر شد برا نییتع یاضیاز در  ر گریسؤال د ده ندهیآ ۀجلس یگرفت و برا صور مشاور  یبند : جمعفیتکل ۀو اراز یبند جمع
 آن بپردازند. یها فرض شیپ

 ۀجلس
 پنجم

 مشاور تیهدا با یگروه بحث و گذشته ۀهفت فیتکاب ییها اابش یگذشته: بررس ۀهفت فیتکاب یبررس
نظرر   ریر ز نیهمچنر دادنرد.   حیو توضر  ندمربوط را خواند یشیاز سؤاال  آزمون آزما یکینوبت  آموزن به : دانشیفارس ا یادبدر   آزمون یانتقاد لیتحل نیتمر

 مطر  شد. یسؤال بعد ،یبه توافق جمع یابیبعد از دست و شداعضا اجرا  ریبا مشارکت سا یانتقاد یگوو مشاور مراحل گفت
پاسخ بره اسرتخراج و    یو مقرر شد برا نییتع یفارس ا یاز در  ادب گریسؤال د ده ندهیآ ۀجلس یگرفت و برا صور مشاور  یبند : جمعفیتکل ۀو اراز یبند جمع
 آن بپردازند. یها فرض شیپ یابیارز
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 پژوهش نیجلسات اجراشده در ا ۀ. خالص1جدول  ادامه

 

 اطالعات یگرداور ابزار

 (CTDI) 1ریکتس انتقادی تفکر به گرایش سیاهۀ

است. این  شده  ساخته( 1990( و براسا  مفاوم تفکر انتقادی فشیون )2003این سیاهه توسط ریکتس )
کشف  یهوشمندانه و خالقانه برا یها یدر کنجکاو لیتما) 2خالقیت ۀمؤبفو سه  سؤال 33 سیاهه دارای

قدر  پذیر  و  یمسازل واقع یها یدگیچیپبر )میزان وقوف  3بابندگی /بلوغ شناختی(، دیجد یها تیواقع
استدالل و  یبرا یآمادگ) 4تعاد /درگیری ذهنی( و گرانیبا توجه به شناخت دانش خود و ددیدگاه دیگران 

کردن  استدالل ۀنیزم خود در ییتوانا ازفرد که  ینانیاستدالل بوده و احم ازمندیکه ن ییها تیموقع ینیب شیپ

، بلوغ 79/0خالقیت  یها ا یمقو برای هریک از زیر  8۶/0برای کل سیاهه  ۵. ضریب پایاییاست (دارد

 ۀ(. ضریب آبفای کرونراخ برای کل سیاهه در مطابع1990)فشیون،  شدحاصل  89/0و تعاد  7۵/0 یشناخت
، گراوند، محمدزاده قصر یآباد هاشمدر پژوهش قنرری . است شده  گزار  7۶/0(، 1389و دهقانی ) مار پاک
 ۵7/0و  71/0، 79/0ترتیب  خالقیت، بلوغ شناختی و درگیری ذهنی به یها ا یمق( در 1391نی )و حسی
 است. آمده  دست به

 (SARI) 6ساموئلز تحصیلی یآور تاب یاهۀس
بودن حی دو  مناسب دییتأبعد از  و ( ساخته شد2004) 7توسط ساموزلز سؤال 40اصلی این سیاهه با  ۀنسخ

                                                 
1. Critical Thinking Disposition Inventory (CTDI) 

2. innovativeness 

3. cognitive maturity 

4. engagement 

5. reliability coefficient 
6. Samuels Academic Resilience Inventory (SARI) 

7. Samuels, W. E. 

 ۀجلس
 ششم

 مشاور تیهدا با یگروه بحث و گذشته ۀهفت فیتکاب ییها اابش یگذشته: بررس ۀهفت فیتکاب یبررس
نظرر مشراور مراحرل     ریر دادنرد و ز  حیو توض ندمربوط را خواند یشیاز سؤاال  آزمون آزما یکینوبت  آموزن به : دانشکیزیف در  آزمون یانتقاد لیتحل نیتمر
 مطر  شد. یسؤال بعد ،یبه توافق جمع یابیاعضا اجرا و بعد از دست ریبا مشارکت سا یانتقاد یگفتگو
 یابیاستخراج و ارز بهپاسخ  یو مقرر شد برا نییتع کیزیاز در  ف گریسؤال د 10 ندهیجلسه آ یگرفت و برا صور مشاور  یبند : جمعفیو ارازه تکل یبند جمع
 آن بپردازند یها فرض شیپ

 ۀجلس
 هفتم

 مشاور، تیهدا با یگروه بحث و گذشته هفته فیتکاب ییها اابش یهفته گذشته: بررس فیتکاب یبررس
نظر مشاور مراحل  ریز نیهمچندادند.  حیو توض ندمربوط را خواند یشیاز سؤاال  آزمون آزما یکینوبت  ن بهاآموز : دانشینید در آزمون  یانتقاد لیتحل نیتمر
 مطر  شد. یسؤال بعد ،یبه توافق جمع یابیاعضا اجرا شد و بعد از دست ریبا مشارکت سا یانتقاد یگوو گفت
 یابیر اسرتخراج و ارز  بهپاسخ  یو مقرر شد برا نییتع ینیاز در  د گریسؤال د 10 ندهیآ ۀجلس یگرفت و برا صور مشاور  یبند : جمعفیتکل ۀو اراز یبند جمع
 آن بپردازند. یها فرض شیپ

 ۀجلس
 هشتم

 شده توسط مشاور انجام یاز کارها یا خالصه ۀجلسا  قرل به همراه اراز ا یتجرب یبند جمع
 آموزان.دانش یها سؤاال  و اابش یبررسو  ییپاسخگو
 دیجد یها فرض شیپ یو بررس را ییها و تغ تفاو  افتنیاول،  ۀشده در جلس مطر  ۀمطابع یها مجدد رو  یبررس
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 رابه ااپ رسید . در ایران این سیاهه  1با همکاری وو 2009مطابعه در سال مطابعه و با گستر  

 یاصل یها بفهؤم لیتحل بعد ازکردند. ( هنجاریابی 1393آسیابی، ادهمی و توانایی یوسفیان )، نژاد سلطانی
با  سیاهه سه عامل نیا برای ،پژوهشاین در  شد. انجام ها آنروی  لیتحل باقی ماند و سؤال 29 تیدرناا

ضریب آبفای  شدند. دییتأ ۵نگر مثرت /4محور و مسلله 3ندهیآ یریگ جات، 2یارتراح یها ماار  نیعناو

 نیبدانشجویی  ۀو در نمون 77/0 تا ۶3/0 نیب یآموز دانش ۀاین سیاهه در نمون یها عاملکرونراخ برای 
( نیز ضریب 139۶(. بارامی، امیری و عردابلای )1393 و همکاران، نژاد یسلطانآمد ) دست به 7۶/0 تا ۶2/0

. در کردندگزار   7۵/0تا  ۶۵/0 ها عاملآبفای کرونراخ این سیاهه را در پژوهش خود برای کل سیاهه و 
و ضرایب آبفای  شددرونی ابعاد محاسره  همسانی ۀشاخص براسا آن  ییایپا مقدماتی این پژوهش، ۀمطابع

 دست آمد. به 70/0نگر  مثرت محور/ مسلله و ۶2/0گیری آینده  جات ، 83/0ارتراحی  یها ماار کرونراخ برای 

 دو ایرانیان ۀآموزشی و فرهنگی گزین ۀسسؤآزمون آزمایشی م
دو  ۀآموزشی و فرهنگی گزین ۀسسؤم 1397آذر  23تراز آزمون  ۀتحصیلی از نمر پیشرفتبرای سنجش 
 آزمون پس ۀسسه در مرحلؤهمان م 97اسفند  24تراز آزمون آزمایشی  ۀو نمر آزمون شیپ ۀایرانیان در مرحل
 استفاده شد.

 اطالعات تحلیل و تجزیه شیوۀ
 لیها از تحل داده لیتحل یو انحراف استاندارد و برا نیانگیم یفیتوص یها ها از شاخص داده فیتوص منظور به

 ( استفاده شد.23 ۀ)نسخ IBM SPSSافزار  نرم و رهیاندمتغ انسیکووار

 ها افتهی
 یشناخت تیجمع فیتوص( الف

 نمونه یشناخت تیجمع فیتوص. 2 جدول

 تیجنس اعضا تعداد گروه

 پسر 1۵ شیآزما
 پسر 1۵ گواه

 30 کل

 

                                                 
1. Woo, A. 

2. communication skills 

3. future orientation 

4. problem- oriented 

5. positivity 
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در دو گروه پانزده  یصور  تصادف دوم است که به ۀدور ۀآموز پسر مقطع متوسط دانش 30شامل  نمونه
 شدند. میو گواه تقس شیآزما ۀنفر

 ها شاخص فی( توصب

آمار توصیفی )میانگین و انحراف استاندارد(  یها شاخصکمک   شده در دو سطح و به گردآوری یها دادهتحلیل 
 و آمار استنراحی صور  گرفت.

 آزمون پس ن وآزمو شیدو گروه در پ یفیتوص یها . شاخص3 جدول

 آماره مرحله گروه
تراز 
 آزمون

 یلیتحص یآور تاب یتفکر انتقاد

 تیخالق
بلوغ 
 یشناخت

 یریدرگ
 یذهن

 کل
 یها مهارت
 یارتباط

 یریگ جهت
 ندهیآ

 -محورلهئمس
 نگر ندهیآ

 کل

 کنترل

 شیپ
 آزمون

 00/98 13/21 73/33 13/43 00/11۶ ۶7/47 13/27 ۶0/41 33/۵027 نیانگیم
 3٫9۶4 2٫۶9۶ 3٫348 3٫044 ۵٫۵03 2٫717 3٫92۵ 4٫137 1087٫۶98 استاندارد انحراف

 شیپ
 آزمون

 47/99 80/21 87/33 80/43 47/117 ۶0/47 ۵3/27 33/42 20/۵081 نیانگیم
 4٫۶88 2٫242 3٫420 3٫۵09 ۵٫139 2٫324 3٫9۶2 3٫3۵2 1120٫8۵1 استاندارد انحراف

 شیآزما

 شیپ
 آزمون

 87/100 80/22 20/34 87/43 87/117 00/49 ۶0/2۶ 27/42 33/4989 نیانگیم
 ۶٫44۶ 2٫8۵9 3٫212 3٫701 ۵٫449 3٫18۵ 2٫2۶1 3٫348 13۵0٫3۶۶ استاندارد انحراف

 شیپ
 آزمون

 20/10۵ 40/24 93/3۵ 87/44 80/123 73/۵0 ۵3/28 ۵3/44 13/۵2۶۶ نیانگیم
 ۶٫014 2٫823 3٫882 2٫900 ۶٫۶78 3٫900 3٫399 3٫378 1197٫89۶ استاندارد انحراف

 
در گروه کنترل ناایز و در گروه  آزمون پسو  آزمون شیپمتغیرها تفاو   بیشتربارۀ ، در3جدول  براسا 

ارتقای تراز آزمون، تفکر انتقادی و  در مسیرآزمایش اشمگیرتر است. به بیان دیگر گروه آزمایش تغییراتی را 
 .دهد یمگروه کنترل نشان  در مقایسه باتحصیلی  یآور تاب

 نرمال آزمون( ج

 یانتقاد تفکر نمرات عیتوز بودن نرمال یبررس یبرا لکیو-رویآزمون شاپ جی. نتا4 جدول

 آزمون پس آزمون پیش 

 معناداری سطح یلکو-شاپیرو نمرۀ معناداری سطح یلکو-شاپیرو نمرۀ متغیر

 32۶/0 9۶1/0 277/0 9۵8/0 خالقیت
 328/0 9۶1/0 273/0 9۵8/0 شناختی بلوغ
 4۵۵/0 9۶7/0 209/0 9۵3/0 ذهنی درگیری

 
و  آزمون شینمرا  پ عیبودن توز و نرمال ستیمعنادار ن یآزمون از نظر آمار جی، نتا4جدول  براسا 

 شد. دییتأ لکیو-رویشاپآزمون  از استفاده با آن یها بفهؤو م ینمرا  تفکر انتقاد عیتوز یآزمون برا پس
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 یانتقاد تفکرنمرات  عی)باکس( در توز ها انسیکووار سیماترهمسانی آزمون  ۀجینت .5 جدول

Box's M F معناداری سطح 2 یآزاد درجۀ 1 یآزاد درجۀ 
023/7  033/1  ۶ 302/۵۶80  401/0  

 
 سیماتر یهمسان ۀ. مفروضستیمعنادار ن یآزمون باکس از نظر آمار ۀجی، نت۵جدول  براسا 

 شد. دییآن با استفاده از آزمون باکس تأ یها بفهؤو م ینمرا  تفکر انتقاد عیتوز یبرا ها انسیکووار

 یانتقاد تفکرنمرات  عیدر توز ها انسیوار یهمگن یبررس یبرا نیآزمون لوۀ جی. نت6جدول 
 متغیر F 1 یآزاد درجۀ 2 آزادی درجۀ معناداری سطح

۵29/0  28 1 40۶/0  خالقیت 
128/0  28 1 4۶۵/2  شناختی بلوغ 
702/0  28 1 149/0  ذهنی درگیری 

 
وابسته  یرهایمتغ انسیوار یهمگن ۀ. مفروضستیمعنادار ن یآزمون از نظر آمار جی، نتا۶جدول  براسا 

 شد. دییتأ نیآن با استفاده از آزمون بو یها بفهؤو م ینمرا  تفکر انتقاد عیتوز یها برا گروه انیدر م

 یلیتحص شرفتینمرات پ عیبودن توزنرمال یبررس یبرا لکیو-رویآزمون شاپ جی. نتا7 جدول

 آزمون پس آزمون پیش 

 معناداری سطح یلکو-شاپرو نمرۀ معناداری سطح یلکو-شاپرو نمرۀ متغیر

 228/0 9۵۵/0 107/0 943/0 تحصیلی پیشرفت

 
و  آزمون شینمرا  پ عیبودن توز . نرمالستیمعنادار ن یآزمون از نظر آمار جینتا 7جدول  براسا 

 شد. دییتأ لکیو-رویشاپبا استفاده از آزمون  یلیتحص شرفتینمرا  پ عیتوز یآزمون برا پس

 لیتحل فرض شیعنوان پ به یونیرگرس خط بیبودن ش کسانی لیتحل جینتا .8جدول 

 یلیتحص شرفتینمرات پ عیتوز یبرا انسیکووار
 معناداری سطح F مقدار مجذورات میانگین آزادی درجۀ مجذورات مجموع تغییرات منبع

 140/0 318/3 17۵/1۵4911 11 17۵/1۵4911 آزمون پیش گروه

 
 یونیخط رگرس بیش بودن کسانی ۀ. مفروضستیمعنادار ن یآزمون از نظر آمار ۀجی، نت8جدول  براسا 

 شد. دییتأ یلیتحص شرفتینمرا  پ عیتوز یبرا
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نمرات  عیتوز یبرا ها انسیوار یهمگن یبررس منظور به نیآزمون لو ۀجینت .9 جدول

 یلیتحص شرفتیپ
 متغیر F 1 یآزاد درجۀ 2 آزادی درجۀ معناداری سطح

 تحصیلی پیشرفت ۵84/0 1 28 4۵1/0

 
همگنی واریانس متغیرهای وابسته در  ۀمفروض نیست.، نتایج آزمون از نظر آماری معنادار 9جدول  براسا 

 شد. دییتأبرای توزیع نمرا  پیشرفت تحصیلی با استفاده از آزمون بوین  ها گروه میان

 یلیتحص یآور نمرات تاب عیبودن توز نرمال یبررس یبرا لکیو-رویآزمون شاپ جینتا .10 جدول
 آزمون پس آزمون پیش 
 معناداری سطح یلکو-شاپرو نمرۀ معناداری سطح یلکو-شاپرو نمرۀ متغیر
 ۵21/0 9۶9/0 203/0 9۵3/0 ارتراحی ماار 
 217/0 9۵4/0 192/0 9۵2/0 یندهآ یریگ جات
 ۵81/0 972/0 111/0 943/0 نگرمثرت -محورمسلله

 
و  آزمون شینمرا  پ عیبودن توز و نرمال ستیمعنادار ن یآزمون از نظر آمار جی، نتا10جدول  براسا 

 شد. دییتأ لکیو-رویشاپآزمون  از استفاده با آن یها بفهؤو م یلیتحص یآور نمرا  تاب عیتوز یآزمون برا پس

 یلیتحص یآور نمرات تاب عیتوز)باکس(  ها انسیکووار سیماتر همسانیآزمون  ۀجی. نت11 جدول
Box's M F  معناداری سطح 2 یآزاد ۀدرج  1 یآزاد ۀدرج 
9۶7/2 437/0 ۶ 302/۵۶80  8۵۵/0 

 
 سیماتر یهمسان ۀ. مفروضستیمعنادار ن یآزمون باکس از نظر آمار ۀجی، نت11جدول  براسا 

 شد. دییآن با استفاده از آزمون باکس تأ یها بفهؤو م یلیتحص یآور نمرا  تاب عیتوز یبرا ها انسیکووار

 یلیتحص یآور نمرات تاب عیتوز ها انسیوار یهمگن یبررس یبرا نیآزمون لو ۀجی. نت12 جدول
 یرمتغ F 1 یآزاد ۀدرج 2 یآزاد ۀدرج اداریسطح معن
14۶/0  28 1 240/2  یارتراح یها ماار  
۵8۶/0  28 1 303/0  یندهآ یریگ جات 
9۵4/0  28 1 003/0  نگرمثرت -محورمسلله 
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وابسته  یرهایمتغ انسیوار یهمگن ۀ. مفروضستیمعنادار ن یآزمون از نظر آمار جی، نتا12جدول  براسا 
 شد. دییتأ نیآن با استفاده از آزمون بو یها بفهؤو م یلیتحص یآور نمرا  تاب عیتوز یها برا گروه انیدر م

 ها هیفرض( آزمون ه

 یانتقاد تفکر نمرات یبرا (MANCOVA) یریچندمتغ انسیکووار لیتحل جی. نتا13 جدول

 معناداری سطح خطا آزادی درجۀ اثر آزادی درجۀ F مقادیر ها آزمون اثر

 گروه

32۶/0 پیالیی اثر  704/3  000/3  000/23  02۶/0  

۶74/0 ویلکز المردای  704/3  000/3  000/23  02۶/0  

483/0 هتلینگ اثر  704/3  000/3  000/23  02۶/0  
483/0 یرو یشهر ینتر بزرگ  704/0  000/3  000/23  02۶/0  

 

 توان یم 13در جدول  شده ارازه (MANCOVA) یریاندمتغ انسیکووار لیآزمون تحل جینتا براسا 
 یتفکر انتقاد ۀتفاو  نمر افتیدر توان یم نیمعنادار بوده است؛ بنابرا >0۵/0pگفت تفاو  دو گروه در سطح 

منظور  ( بوده است. به2012 لد،یمدل بروکف یتفکر )بر مرنا یها پرور  ماار  ۀحاصل برنام شیدر گروه آزما
 یآزمودن نیاز آزمون اثرا  ب ،یتفکر انتقاد یها بفهؤاز م کیو کنترل در هر شیتفاو  دو گروه آزما یبررس

 آمده است. 14آن در جدول  جیاستفاده شد که نتا

 یانتقاد تفکر یها لفهؤم ۀسیمقا یبرا یآزمودن نیآزمون اثرات ب جینتا .14 جدول

 منبع متغیر
 مجموع

 مجذورات

 درجۀ

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
F 

 سطح

 معناداری

 اندازۀ

 اثر

 خالقیت
۶91/12 گروهیبین  1 ۶91/12  322/۵  030/0  17۶/0  

۶17/۵9 یگروه درون  2۵ 38۵/2     

 شناختی بلوغ
329/24 گروهیبین  1 329/24  77۶/4  038/0  1۶0/0  

343/127 گروهیدرون  2۵ 094/۵     

 ذهنی درگیری
0۵2/24 گروهیبین  1 0۵2/24  827/8  00۶/0  2۶1/0  

123/۶8 گروهیدرون  2۵ 72۵/2     

 

پرور   ۀبرنام بنابرایناست؛  دار اها معن بفهؤم ۀهم یآمده برا دست به F، مقدار 14جدول  جینتا براسا 
 .شود یمنجر م یتفکر انتقاد ۀهر سه مؤبف شی( به افزا2012 لد،یمدل بروکف یتفکر )بر مرنا یها ماار 
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 یلیتحص شرفتیپ نمرات (ANCOVA) انسیکووار لیتحل جینتا. 15 جدول

 منبع

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

 ۀدرج

 یآزاد

 یانگینم

 مجذورات
 Fمقدار 

سطح 

 یمعنادار

 اندازۀ

 اثر

 ۶77/3۵784912 1 ۶77/3۵784912 4۶2/۵10 001/0 9۵0/0 

 1۶1/0 031/0 17۵/۵ ۵2۶/3۶2810 1 ۵2۶/3۶2810 گروه

    943/70102 27 4۵۶/1892779 خطا

     30 000/840938998 کل

 
گفت تفاو  دو گروه در  توان یم 1۵در جدول  (ANCOVA)نتایج آزمون تحلیل کوواریانس  براسا 
که تفاو  پیشرفت تحصیلی در گروه آزمایش  تأیید کردتوان  بنابراین می ؛استمعنادار بوده  >0۵/0pسطح 
 ( بوده است.2012 ،)بر مرنای مدل بروکفیلد تفکر یها ماار پرور   ۀبرنامحاصل 

 یلیتحص یآور نمرات تاب یبرا (MANCOVA) یریچندمتغ انسیکووار لیتحل جینتا .16 جدول
 معناداری سطح خطا آزادی درجۀ اثر آزادی درجۀ F مقادیر ها آزمون اثر

 گروه

 034/0 000/23 000/3 414/3 308/3 پیالیی اثر

 034/0 000/23 000/3 414/3 ۶92/0 ویلکز المردای

 034/0 000/23 000/3 414/3 44۵/0 هتلینگ اثر
 034/0 000/23 000/3 414/3 44۵/0 رویریشه ینتر بزرگ

 
گفت تفاو   توان یم 1۵در جدول  (MANCOVA)نتایج آزمون تحلیل کوواریانس اندمتغیری  براسا 

تحصیلی در گروه آزمایش  یآور تاب ۀبنابراین تفاو  نمر ؛معنادار بوده است >0۵/0pدو گروه در سطح 
بررسی تفاو   منظور به ( بوده است.2012 ،)بر مرنای مدل بروکفیلد تفکر یها ماار پرور   ۀبرنامحاصل 
 استفادهآزمون اثرا  بین آزمودنی از تحصیلی،  یآور تاب یها بفهؤمگروه آزمایش و کنترل در هریک از  دو
 است. آمده 17که نتایج حاصل در جدول  شد

 یلیتحص یآور تاب یها لفهؤم ۀسیمقا یبرا یآزمودن نیآزمون اثرات ب جینتا .17 جدول

 منبع متغیر
 مجموع

 مجذورات

 درجۀ

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
F 

 سطح

 معناداری

 اندازۀ

 اثر

 ارتراحی ماار 
0۵۵/7 گروهیبین  2۵ 0۵۵/7  844/1  187/0  0۶9/0  
۶41/9۵ گروهیدرون  30 82۶/3     

 یندهآ یریگ جات
1۵2/12 گروهیبین  2۵ 1۵2/12  0۶3/۵  033/0  1۶8/0  
999/۵9 گروهیدرون  30 400/2     

 نگر مثرت-محورمسلله
۶44/87 روهیگ بین  2۵ ۶44/87  272/4  049/0  14۶/0  
000/1۶241 گروهیدرون  30 ۵0۶/3     
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و  =0۶3/۵F) ندهیآ یریگ جات یها بفهؤم یآمده برا دست به Fمقدار  17جدول  جینتا براسا 
033/0α=نگر ندهیآ-محور ( و مسلله (272/4F=  049/0وα=معن )پرور   ۀبرنام بنابرایناست؛  دار ا
منجر  یلیتحص یآور تاب ۀدو مؤبفه از سه مؤبف شی( به افزا2012 لد،یمدل بروکف یتفکر )بر مرنا یها ماار 
 .شود یم

 یریگ جهیو نت بحث
با قرل از  سهیدر مقا شیگروه آزما یکه تفکر انتقاد دهد یاول نشان م یۀفرض ۀپژوهش دربار یها افتهی
با گروه  سهیدر مقا یشیمعنادار گروه آزما یبرتر نیاست. همچن افتهی شیافزا یحور معنادار آموز  به افتیدر

تفکر  شی( به افزا2012 لد،یمدل بروکف ی)بر مرنا یاستدالب یها گواه نشانگر آن است که آموز  ماار 
 ت،ی)خالق یتفکر انتقاد ۀهر سه مؤبف یبرا ریتأث نیدوم منجر شده و ا ۀآموزان متوسطه دور دانش یانتقاد

 انکاربویگ و ونیفش ون،یفش یها پژوهش جینتا با جهینت نیا. شود یم دیی( تأیذهن یریو درگ یبلوغ شناخت
( همسو 1391و همکاران ) ینیحس( و حاج1392آذر و همکاران ) ی( فتح2019) یس و ها  یسوف لا( 2001)

هستند. تفکر  یفکر یها بودن ماار  آموز  بر قابل یمدافعان پرور  تفکر، مرن کردیرو ۀکننددییأت کهاست 
شواهد و  یابیمفروضا ، ارز ییمسلله، شناسا صیاست، تشخ یریادگی تجربه قابل یدر بستر واقع یانتقاد
ها به رشد شناخت وابسته هستند، اما  ماار  نی. استندین یو صفا  ارث ها یژگیخود، و دگاهید رییبر تغ یآمادگ
است  یآموزش یها و فرصت یواقع ۀتجرب ازمندیآن ن یاه و کاربرد ماار  ینگر  انتقاد یفرد برا یآمادگ
 یها فرض شیکردند تا پ نیشدند و تمر بیآموزان ترغ دانش زین ریاخ یآموزش ۀ(. در تجرب138۵ لر،یو م لریم)

 یها احالعا  و رو  ،ها کنند، به استدالل یو اعترارسنج ییبه هر سؤال را شناسا ییپاسخگو یبرا ازیمورد ن
 پاسخ را انتخاب کنند. نیتر و مناسب شندیندیکرد و پاسخ داد، ب لیسؤال را تحل توان یکه م یگرید

وجو و ساخت پاسخ توانسته  جست یها ماار  نیکمک تمر به یآموزش ۀتجرب نیگفت ا دیبا نیهمچن
منجر شود که در  یخالقانه در مواد درس یوجو و جست یآموزان به کنجکاو دانش لیتما شیاست به افزا
 یها فرض شیپ ،سؤال ۀجانر همه یبررس. است افتهی نمود یانتقاد تفکر به شیگرا در تیخالق ۀبارود مؤبف
وقوف  زانیگروه توانسته م یاعضا ریسا یشناادهایپ یو بررس افتیها و در به آن ییپاسخگو یبرا یضرور
/ یبلوغ شناخت ۀمؤبف جهیرا بارود داده و درنت گرانید دگاهید ر یمسازل و قدر  پذ یدگیچیآموزان بر پ دانش
 یخانگ یها نیجلسا  و تمر یمداوم استدالل ح نیتمر نیرا ارتقا دهد. همچن یتفکر انتقاد شیگرا یبابندگ

 جهیشود؛ درنت شان یتوانمند نیها از ا آن  نانیاحم زانیآموزان و م دانش یاستدالب یها ماار  یسرب ارتقا
آموزان در  دانش یوقت گر،ید یاست. از سو افتهی شیافزا زین یتفکر انتقاد شی/ تعاد گرایذهن یریدرگ ۀمؤبف

 ژهیو و به شان یلیبه اهداف تحص دنیرس یتفکر در راستا یها ماار  یریکارگ که به دندید یکارگاه گروه
کردند و  دایها پ  ماار نیبه استفاده از ا یشتریب لیتما ،راهگشاست یآزمون سراسر یبرا شتریب یآمادگ
(، 201۵) ونیفش یها ها رشد داشته است؛ اراکه مطابق پژوهش در آن زین یتفکر انتقاد یشیبعد گرا جهیدرنت

( 1994) ونیو فش انکاربوی( و گ1993) ونیو فش ونی(، فش1981پک ) (، مک1993(، الوسون )1998هابپرن )
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 گریکدیو بر  استیدوحرفه، متقابل و پو یا آن رابطه یشیگرا ۀو مؤبف یتفکر انتقاد یماارت ۀمؤبف ۀرابط
 است. رگذاریتأث گریکدیاستفاده از آن بر  ندیاخوش ۀها و تجرب ماار  نیتمر نیبنابرا رگذارند؛یتأث

( به 2012 لد،یمدل بروکف یتفکر )بر مرنا یها پرور  ماار  ۀبرنام دهد، ینشان م ها افتهی دوم یۀفرض
 و،یآبس ید یها با پژوهش افتهی نی. اشود یدوم منجر م ۀآموزان متوسطه دور دانش یلیتحص شرفتیپ شیافزا
(، 1392) یدی(، سرمد و س1389و همکاران ) ارمحمدزادهی(، 2017(، فونگ و همکاران )2019و ااربز ) ویآووب
 ،انصار یعدب ی(، عردابا1391فارسان ) کاوهو  یموسو ،ینصرآباد اریبخت(، 2009(، فان )1393) یعاشور
 دییرا تأ یلیتحص شرفتیبا پ یتفکر انتقاد یها ماار  ۀکه رابط ستراستا ( هم1389) ییعال وآذر  یفتح
 لدیتفکر مدل بروکف یها ماار  نیو تمر یریادگیدر نظر گرفت که  توان یموضوع م نیا نییاند. در تر کرده
 ،ییبه سؤاال  را شناسا ییدر پاسخگومورد استفاده  یها فرض شیپ کند یم بیآموز را ترغ (، دانش2012)

 نیبنابرا ابد؛یحل را ب راه نیبه موضوع بنگرد و باتر دیجد یها کند از جنره یکرده و سع ینیو بازب یاعترارسنج
 دیجد یها ها را با رو  بلکه آن شود، یآموزان م معنادار در دانش یریادگی قیو تعم یریگ تناا سرب شکل نه

 .کند یآشنا م یمواد درس یابیمطابعه و ارز
که با  آموزند ی( م2012) لدیبروکف یآموزان براسا  ابگو دانش ،یآموزش ۀتجرب نیدر ا گرید یسو از

کنند و  یابیارز گریها را بار د کرده، آن ییرا شناسا ییربنایخود، مفروضا  ز یاستدالب ۀویتمرکز بر ش
و  یفکر یندهایفرا یابیو ارز ینیبا تمرکز، بازب ندیفرا نیها در ا دهند. درواقع آن رییدرصور  بزوم آن را تغ

که  یبر خودانتقاد عالوه قیحر نیو از ا کنند یم نیو تمر آموزند یرا م یفراشناخت یها خود، ماار  یاستدالب
و  تیریبا مد توانند یو م ابندی یتسلط م یشناخت یمیخودتنظ یها است، به ماار  یاز ابعاد تفکر انتقاد یکی
 ها آن یبرا یکنند و راهررد مؤثر ییخود را شناسا یراهررد یها خود اابش یفکر یها تیار  بر قابلنظ
 انی(، زارع و ناروان139۶) دواریام و یاالسالم خیش ،(139۵) یاالسالم خیش یها افتهی با جهینت نیا. ابندیب
 ،کجراف ،ی(، عاشور138۶) یبرهمند و ابوابقاسم ،ینیمحمدام ،یمانی(، نر1394) یو اقدس ی(، مراد139۶)

 ۀبرنام یگفت اجرا دی( همسو است. با1394) ی( و احاق1388و استوار ) ی(، مصرآباد1393) یو حابر یمنشل
 ۀواسط به ،یشناخت یها ماار  یبر ارتقا ( عالوه2012 لد،یمدل بروکف یتفکر )بر مرنا یها پرور  ماار 

 یمثرت به خود منجر شود و به ارتقا جانا یمؤثر بوده و توانسته به ه زین یفراشناخت یها ماار  تیتقو
 .نجامدیآموزان ب دانش یلیتحص شرفتیپ

 لدیتفکر مدل بروکف یها پرور  ماار  ۀبرنام یبر اثربخش یسوم پژوهش مرن یۀفرض ها، افتهی بر بنا
و  ندهیآ یریگ جات ۀبرنامه در دو مؤبف یآموزان، اثربخش دانش یلیتحص یآور تاب شی( در افزا2012)

در حل  یخانگ یها نیجلسا  و تمر یح آموزان دانش ۀگفت تجرب دیشد. با دیینگر تأ مثرت -محور مسلله
مثرت  ینگرش یریگ به شکل دادند، یها پاسخ نم به آن یخوب که قرالً به یسؤاالتبه  ییمسازل و پاسخگو

 یریادگی یبرا ییها عنوان فرصت به یلیتحص یها و سرب شده اابش دهیانجام یلینسرت به مسازل تحص
در آنان  راحل مسلله  یها برا آن ۀزیاست، انگ افتهینگر بارود  مثرت-محور لهلمس ۀمؤبف نیشوند؛ بنابرا دهید
 یاکرریو عل یمیرح یها پژوهش یها افتهی. است شده ندهیآ یریگ جات ۀمؤبف یکرده و سرب ارتقا تیتقو
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 شرفتیو پ یلیتحص یآور معنادار تاب ۀ( از رابط1394فروشان )لیو ن یاعتماد ،( و سعاد 1394) یددهکر
 مربوط یلیتحص تیموفق از پس مثرت جانا یه از یناش توان یم ژهیو به را ارتراط نیا. کنند یدفاع م یلیتحص

 شیرا افزا یلیتحص یها ترع خود تحمل در برابر اابش منجر شده و به یریادگی ۀزیانگ تیدانست که به تقو
آن  دی( مؤ139۵) یو بازاد یبرات ،منصور(، سپاه139۶بخش و همکاران )یسیع یها پژوهش جیداده است. نتا
 کند؛ کمک یلیتحص یآور تاب شیبه افزا تواند یم یلیتحص جانا یو ه یلیها تحص ماار  یاست که ارتقا

مربوط  یها تمیبر آ ینکرده است. با مرور دیرا تاز یارتراح یها ماار  ۀبرنامه در مؤبف یاثربخش ها افتهی ابرته
اعتماد فرد  ۀدربار ها تمیآ نیا شتریکه ب شود یساموزلز مشخص م یلیتحص یآور تاب ۀاهیمؤبفه در س نیا به

پرور   ۀبرنامخودشان است که با توجه به روند  یاجتماع یها ماار  ای کانشانینزد یاجتماع یها تیبه حما
 .باشند داشته یریاشمگ رییتغ ییها نگر  نیان رود ینم یتفکر انتظار اندان یها ماار 
( موجب 2012 لد،یمدل بروکف یتفکر )بر مرنا یها پرور  ماار  ۀگرفت برنام جهینت توان یم تیدرناا
و با  شود یدوم م ۀآموزان متوسطه دور دانش یلیتحص شرفتیو پ یلیتحص یآور تاب ،یتفکر انتقاد شیافزا

 یبرا تواند یم یلیتحص نیتوسط مشاور یکارگاه آموزش یبرگزار ،آموزان دانش یهفتگ ۀگنجاندن آن در برنام
 نیباشد. همچن دیمواجه هستند، مف یکنکور با ناکام یآمادگ یها دوم که در آزمون ۀدور ۀآموزان متوسط دانش
ها را ارتقا دهد و از  آن یلیتحص یآور تاب تواند یم یآت یدر زندگ یضرور یشناخت یها بر بارود ماار  عالوه
 .بررد باال یلیتحص یها ها را در برابر اابش مقاومت آن قیحر نیا

 ندیدر فرا یکاف نیتجربه و تمر ازمندین یتفکر انتقاد یها ( پرور  ماار 2012) لدیبروکفنظر  براسا 
آخر و  یها مدار  در سال یو انتظارا  آموزش یدرس ۀاست، اما برنام یلیآموز  و در کل تجربه تحص

 نیدر ا ری. ناگزدهد یقرار نم اریرا در اخت یفرصت نیان ،یدر کنکور سراسر تیتمرکز آموز  بر موفق ژهیو به
 ۀبا توجه به دغدغ نیشد. همچن فوق برنامه محدود یآموزش یها کارگاه ۀپرور  تفکر به اراز ۀپژوهش برنام

عملکرد  ریو تفس لیو تحل یبر مواد درس یمتک ریاخ یآموزش ۀتجرب رستان،یآخر دب یها آموزان سال دانش
بزوم  یۀبر پا شود یم شناادیپ یدرس زانیر به برنامه اسا  نیشد. برا یشیآزما یها آموزان در آزمون دانش
آخر  یها سال یآموزش ۀتفکر در برنام یها پرور  ماار  ۀآموزان برنام دانش یفکر یها ماار  یارتقا
آموز   تیاز محدود طهیح نیمعلمان در ا یآگاه یبا ارتقا شود یم هیتوص نیگنجانده شود. همچن رستانیدب
 سریدر آموز  م یفکر یها پرور  ماار  یها شده و امکان فرصت یریبر انتقال احالعا  جلوگ یمتک

و تکرار  یبتوانند فراتر از آموز  انتقاب شود یماار  موجب م نیدرو  مختلف با ا رانیدب ییشود. آشنا
 یاریخود  یخطا یراهرردها یانتقاد لیآموزان را در تحل دانش ،یا نهیاندگز یها بر آزمون یمتک نیتمر
 کنند.

 منابع
راهرردهرای  . تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان فوریرت پزشرکی   یها ثیر آموز  ماار أت(. 1394. )م ،احاقی

 .2۶9-274، (8) ۵ .آموز  )راهرردهای آموز  در علوم پزشکی(
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ی شرناختی  هرا  سررک  . نقش نگر  تفکرر انتقرادی و  (1391)فارسان، ذ.  کاوهبختیار نصرآبادی،  .، موسوی،  .، و 
 .یپزشکایرانی آموز  در علوم  ۀمجل. نشگاه علوم پزشکیی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانیب شیپ یادگیری در

12(4)، 29۶-28۵. 
 یآور تاب ۀواسط نقش: تحصیلی فرسودگی و یادگیری محیط از (. ادراک139۶بارامی، ف.، امیری، م.، و عردابای، ز. )

 .217-223، (4)24 .(اسرار) سرزوار یپزشک علوم دانشگاه ۀفصلنامتحصیلی. 
. معلرم  تیر ترب انیدانشجو یانتقاد تفکربه  شیو گرا یخودکارآمد یباورها ۀرابط(. 1389)،  .، و دهقانی، م. مار پاک

 .رانیا ،تاراناسفندماه،  11-10. معلم تیترب یدرس برنامه: رانیا یدرس برنامه مطابعا  انجمن شیهما نیدهم
 یتفکرر انتقراد  برر   وگومحرور  گفرت  . ترأثیر آمروز   (1391) حسینی، م.، ماران، گ.، مراهروزاده، ط.، و دالور، ع.  حاج

 .31-۶4 ،(1۵) 4. آموز  عابی ایران. دانشجویان
. شرنوا  آمروزان کرم   و پیشررفت تحصریلی در دانرش    یآور تراب  ۀرابطر ( 1394. )م ،دهکرردی  یاکررر  یعلر  .،ر ،رحیمی

 .119-133، (10) 38. شناسی دانشگاه ترریز( )روان یشناخت نوین روان یها پژوهش
 حرل  یهرا  سررک  و یریر گ میتصرم  یهرا  سرک بر انتقادی تفکر آموز  ۀدور تأثیر .(139۶) پ. ناروانیان،  .، و زارع،

 .13-31 ،(۵)9 .یادگیری در شناختی راهرردهای. مسلله
-معلم ۀرابطتحصیلی براسا  شایستگی تحصیلی و  یآور تاب. مدل (139۵) منصور، م.، براتی، ز.، و بازادی،  . سپاه

 .2۵-43 ،(7) 2۵ .یشناخت روان یها مدلها و  رو . شاگرد
 مۀفصرلنا . دانشرجویان  تحصریلی  پیشررفت  برر  انتقادی تفکر آموز  تأثیر بررسی( 1392) ف. سیدی، غ. ع.، و سرمد،

 .101-118 ،(۵)17 .آموزشی مدیریت تحقیقا 
با پیشررفت تحصریلی    یبستگ دل یها و سرک یآور تاب ۀرابط(. 1394. )پ ،فروشان نیل .، وع ،اعتمادی.،   ،سعاد 

 .4۶-۵۵، (7) 4. یپزشکپژوهش در آموز  علوم . دانشجویان
 ۀپرسشرنام ی سنج روان یها شاخص(. بررسی 1393) ، م.، آسیابی، م.، ادهمی، ب.، و توانایی یوسفیان،  .نژاد یسلطان
 .17-34، (۵) 1۵. تربیتی یریگ اندازه ۀفصلنام. ARIتحصیلی  یآور تاب
( کارآمرد و ناکارآمرد  ) . اثربخشی آموز  تفکر انتقادی بر سررک حرل مسرلله   (139۶) االسالمی، ع.، و امیدوار، ع. شیخ

 .83-99 ،(۶) 2 .مدرسه یشناس روان. آموزان دانش
 ۀدوراول یرۀ  پاآمروزان   دهری دانرش   خرودنظم  ی تفکرر انتقرادی برر   ها ماار  آموز  ریتأث. (139۵) االسالمی، ع. شیخ

 .149-1۶2 ،(10) 3۵ .ی آموزشیها نظام پژوهش در. دوم ۀمتوسط
مفارومی، یرادگیری    ۀنقشر آموزشری   یهرا  رو ثیر أت(. 1393. )ه ،حابری .، وغ ،منشلی .،ب. م ،کجراف .،ج ،عاشوری

پژوهش دانش و پژوهش در علروم  ی. شناس ستیپیشرفت و پیشرفت تحصیلی در  ز ۀزیانگمشارکتی و سنتی بر 
 .۶3-73، (14)11. درسیریزی  برنامه-تربیتی
 تحصریلی  پیشررفت  برا  هیجرانی  هرو   و تفکرر  یها سرک انتقادی، تفکر خودکارآمدی، ارتراط .(1393) ج. عاشوری،

 .1۵-23 ،(22) 3 .(دانش نسیم) همدان مامایی و پرستاری علمی ۀمجل. پرستاری دانشجویان
رهرر و نگر  تفکر  – نقش آمادگی برای یادگیری خود. (1389) ، ا.، و عالیی، پ.آذر یفتحعردابای عدبی انصار، و.، 

شناسری   روان) یشرناخت  روان ی نروین ها پژوهش. تحصیلی دانشجویان دانشگاه ترریز ی عملکردنیب شیپ انتقادی در
 .79-100 ،(۵)17 .(دانشگاه ترریز
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ثیر أیرادگیری و مطابعره برا تر     یثیر آموز  راهرردهاأت(. 139۶. )ف ،درتاج .، و  ،احدی .،ا .ع ،سیف .،م ،بخش عیسی
. تارران  9 ۀمنطقر آموزان دختر دبیرسرتانی   تحصیلی و اضطراب امتحان دانش یآور تابآموز  تنظیم هیجانی بر 

 .۵9-۶7 (،نامه ژهی)و 8. شاپور یآموز  جند عۀتوس
، یآور تراب ساختاری نقش فشرارآورهای تحصریلی برر     ۀمعادبتدوین ابگوی ( 139۵. )ف ،یزدخواستی.، و  . ز ،فاضل

، (2)11. رویکردهای نوین آموزشی. دختر شار اصفاان یدانشگاه شیآموزان پ انگیز  و فرسودگی تحصیلی دانش
12۶-107. 
و  آمروزان  دانرش برر   هرا  دانشرگاه (. بررسی ترأثیر آزمرون سراسرری    139۶، ج.، شالنی، ب.، و صادقی،  . )یآباد فتح

 .49-71، (2)1. یفرهنگ یشناسروانایرانی.  یها خانواده
. اثربخشی آموز  راهررردی تفکرر برر    (1392) ، و غریری،  ..گرگری، ر ، بدری.، هاشمی،  .، ادیب، ی.، اآذر یفتح

 .192-21۶ ،(29)8 .(شناسی دانشگاه ترریز روان) یشناخت روان ی نوینها پژوهش. آموزان تفکر انتقادی دانش
 انتشارا  رسش.. تاران: زاده انیکفروغ  ۀترجم. تفکرآموز  و ( 138۵). رفیشر، 

 تفکرر گرایش به  ۀرابط(. بررسی 1391ا. ) .، گراوند، ه.، محمدزاده قصر، ا.، و حسینی،  . ع.عآبادی، ب.  قنرری هاشم
 ۀمجلر  انتقادی و یادگیری خودراهرر در دانشجویان پرستاری و مامایی مشراد و نقرش آن در موفقیرت تحصریلی.    

 .1۵-27، (4)7. یزد یپزشکآموز  علوم ۀ توسعمطابعا  و  مرکز
حل مسلله برر راهرردهرای    یها ماار . بررسی اثربخشی آموز  تفکر انتقادی و (1394) ن. مرادی، م.، و اقدسی، ع.

-144 ،(7)28 .زن و مطابعا  خرانواده . ترریز 1 یۀناحمتوسطه  ۀدور آموزان دانش یلیتحص شرفتیپتنظیمی و خود
129. 
 (،31-32)10. یدر آموز  عراب  یزیر پژوهش و برنامه. ها دانشگاه یآزمون ورود یشناس بی(. آس1383) .م.   ،اایمرد

130-91. 
 درو  در آمرروزان دانررش تحصرریلی پیشرررفت بررر مفاررومی ۀنقشرر (. اثربخشرری1388ن. ) اسررتوار، ج.، و مصرررآبادی،

 .93-114، (۵)1. تربیتی نوین یها شهیاندفیزیک.  و یشناس روان ی،شناس ستیز
 . تاران: انتشارا  سمت.یریم دایوۀ ترجم. ها در دانشگاه سیتدر یراهنما( 138۵، ام. اف. )لریم. آر.، و ویدبل، لریم

 ی تفکرر و هرا  سرک ی،شناخت روان (. ارتراط سرسختی138۶برهمند، ا.، و ابوابقاسمی، ع. )نریمانی، م.، محمدامینی، ز.، 
شناسری دانشرگاه    روان) یشرناخت  روان ی نروین ها پژوهشآموزان.  ی اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانشها ماار 
 .93-107، (2)۵. (ترریز

. تریین متغیرهای ادراکی تفکر (1389) ، م.یکوهساریارمحمدزاده، پ.، بختیار نصرآبادی،  .، آقابابایی، ر.، و جمشیدی 
 .7۵-90 ،(۶)2 .ی نوین تربیتیها شهیاند. انتقادی و بعد شناختی پیشرفت تحصیلی
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