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 بر انتقادي تفکرآموزش  تأثیربررسی با هدف  هش حاضرپژو :مقدمه
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تفاوت  ،اند این آموزش را ندیده که دانش آموزانیو تفکر انتقادي 
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 این پژوهش در .داردنوجود داري معنیتفاوت  ،اند آموزش را ندیده
در را شناختی ) بر انگیختگی(تفکر انتقادي نه تنها میزان ناهماهنگی 
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Abstract 

Aim: This study aimed at measuring the overall 
effectiveness of teaching critical thinking on resource 
control and reducing the cognitive imbalance (arousal)  
of second year high school male students of Baneh. 
Method: The study was experimental  and the statistical 
population consisted of 40 students in second year of 
high school in Baneh.  The subjects were chosen  by 
multiple-stage cluster method. The data was gathered by 
a standardized questionnaire - reducing inconsistencies 
DARQ Harmon - Jones (Saffari Nia & Zandi, 1389). 
Results: The results Showed  a significant difference 
between locus of control of the experimental group and 
locus of control of the control group. That is, critical 
thinking can  change some traits and characteristics 
which in this study was resource control. However, 
there was no significant difference between 
reducing cognitive imbalance  of those who were 
taught critical thinking and those who were not.   In 
this study, critical thinking not only did not reduce the 
level of imbalance, but increased it to some extent as 
well.  

Keywords: Effectiveness, Critical thinking, Resource 
control, cognitive Imbalance. 
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  قدمهم
است که  ییها دنیاي فعلی موضوع اساسی، تربیت انسان در

تحوالت  شدن با روهفراگیران براي روب. کنند درست فکر بتوانند
 يها مهارت ايفزاینده طوربهباید یکم  قرن بیست و انگیزشگفت

جامعه   یچیدهپ حل مسائل گیري مناسب وبراي تصمیم را تفکر
سرچشمه اصلی تمام نیروهاي  دیدگاه اسالم زا. کسب کنند

ها را به تفکر در مسائل است و قرآن بارها انسان انسانی، تفکر
اریخ و حتی مسائل ت شناسی،امعهج شناسی،نسانا خلقتی،

      بسیاري از). 1389 تذکري،(د کن یماي توصیه  یهتغذ
که  باورند ینا بر )2003( 1همکاران انیس و نظران مانندصاحب
 يها تربیت انسان تربیت باید ف اساسی تعلیم واهدا یکی از

 يها که تربیت انسان بود معتقد) 1999( 2ولائپ. باشد متفکر
محصول  نخستین هدف و ذهن کاوشگر، باید صاحب اندیشه و

 يدر عصر) 1386( 3زیرما یدهبه عق. باشد یتو ترب یمتعل یینها
تجربه  دائماً يو نوآور شوند یبه سرعت کهنه م یدرس یمکه مفاه

 ییرتغ یدبا یرناگز یتو ترب یمتعل یو کل یی، اهداف نهاشود یم
و بهبود  یشافزا بر این باور است که )2004( 4ورمونت. یابد

از ابعاد  یکی بایدن دانش آموزا یان وتفکر دانشجو يها مهارت
در دوره مدرن . یادگیري باشدـ  یاددهی یندآمورد توجه در فر

له أسرو است، مهاز حد دانش روب دیاز یشکه با افزا يامروز
 يکمتر یتکسب شده توسط فرد از اهم یدانش اختصاص
دارد  یشتريب یتچه به طور مشهود اهمآن یراز ،برخوردار است

را  ییها ، مهارتيفکر هاي یتاست که افراد ضمن فعال ینا
 یدها را قادر به جذب و هضم دانش جدبدست آورند که آن

رو هکه در کار با آن روب یطالعات فراوانا یابیساخته و در ارز
یند تفکر انتقادي را فرآ) 2004( 5استریون .یدنما یاريهستند، 

منظم، هوشمندانه، فعاالنه و ماهرانه در مفهوم سازي، کاربرد، 
                                                             

1 Ennis &etal 
2 Paul 
3 Meyerse 
4 Vermunt 
5 Striven 

آوري شده یا پدید تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اطالعات جمع
اساس  بر. اندد آمده از طریق مشاهده، تجربه، تفکر و استدالل می

است که ممکن  یمهارت يتفکر انتقاد) 2009(ول ائنظر والش و پ
به هر حال . یابدبهبود  یاو  کرده یداپ یشرفتپ ياست در هر فرد

 یدبلکه با ،یستبا رشد افراد همراه نتاً ضرور يتفکر انتقاد
بودن تفکر یرطرفداران آموزش پذ يبرا. آموزش داده شود

 توانند یم یراناست که فراگ ینفرض ا شیپ ترین ی، اساسيانتقاد
بتوانند تفکر را به  یکه مراکز آموزش یبه شرط ،بهتر فکر کنند

  .)2006 ،6بنینگ(ها آموزش دهند آن
 یالاز خ یتواقع يدار جداسازنظام یندآفر يتفکر انتقاد

 یرمس ینکردن بهتر یداپ يبرا ،کارا يابزار ،رنوع تفک ینا. است
، چرا که از آید یالعات روزانه به حساب مفوران اط يدر البال

از  یتنها اندک رسد یکه روزانه به ذهن م یاطالعات ها یلیونم ینب
ذهن  یقبل یرتوجه بوده و ارزش ملحق شدن به ذخا یازمندها نآن

 يبنداطالعات غربال شده و سازمان یناتصال ا. باشند یرا دارا م
نام  یتکه موفق شود یم یزيآن چ یجادباعث ا یتشده در نها

از عموم مردم است  یشمنداند يها انسان یزدارد و اساس تما
مارزانو و  ،چنینهم ).1389، یري؛ به نقل از نص2000، 7نزییگو(

تفکر انتقادي را تفکري  )1387، ترجمه احقر، 1998( 8همکاران
دانند که به ارزشیابی و قضاوت درباره راهبردها و تولیدات  می

انجام شده در سطح جهان و در  یقاتتحق. پردازد فکري می
در کسب مهارت تفکر  یرانآن است که فراگ یانگرب یرانکشور ا

 هایی یها با مشکالت و کاست در سطح مدارس و دانشگاه يانتقاد
 ،نقل از مارزانو و همکارانبه ( یلورمثال س يبرا. مواجه هستند

 يسراسرامتحانات  یجنتا یدر بررس) 1387، ترجمه احقر، 1998
آشکار  یبه روشن ،آموزش و پرورش یشرفتپ یمل یابیارز
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به صورت  خود را یف یادگیريتکال یرانساخته است که فراگ
 1هاي استونرچنین، یافتههم .دهند یو بدون تفکر انجام م ینیماش

 منجربه تفکر انتقادي حاکی از آن است که آموزش )2011(
 و گیريتصمیم ه،لأمس حل کسب مهارتهاي یادگیري، انگیزه

  .گرددمی خالقیت
از آن است که  یحاک یزن یراندر ا یافتهانجام  يها پژوهش

 يها مهارت یژهبه و یادگیري يدر سطوح باال یرانفراگ ییتوانا
 یگرد يکشورها یرانبا فراگ یسهدر مقا ینديآو فر يعملکرد

مثال  يبرا .)1389 جهان ژور، عضدي و(کمتر است  یاربس
اصفهان در  یدانشگاه علوم پزشک یروه پزشکگ یاندانشجو

وجه از  یچاالت غلط و متون اشتباه به هؤمواجهه با س
استفاده نکرده و در مواجهه با جزوات  يتفکر انتقاد يها مهارت

اشتباهات توجه  یبه برخ ها صرفاًدرصد از آن 8/6تنها  یدرس
  ). 1389 رستملی، مهدوي و(اند  کرده

کنند که قسمت عمده  استدالل می) 2006( 2یانگ بلود و بیتز
انتقادي  س تفکرپ .رفتار و شخصیت فرد تفکر انتقادي است

 مروزها. دهدمی گوناگون زندگی انسان را تحت تأثیر قرار ابعاد
که مردم نسبت  ادراکاتیروانشناسان اجتماعی به بررسی تفکر و 

 کنند یرفتارشان را هدایت م  آن  یلهوسهبه خود داشته و ب
رفتار متناسب به منجر  نسبت به خود تفکر و ادراك .اند پرداخته

ا با توجه به نگرش و تفکر هانسان .شود یبا آن تفکر و ادراك م
و  دهند یدرونی یا بیرونی نسبت م ملها را به عوا خویش حادثه

، تأثیر وسیعی دهند یها نسبت معللی که مردم حوادث را به آن
 یکی از راتر،  به عقیده .به وقایع داردها نسبت آن يها بر واکنش

کنترلی است میزان  کند،می ابعادي که افراد را از یکدیگر متمایز
 عبارتبه  .کنند بر رویدادهاي زندگی خود دارند که تصور می

 ها برکنترل رویدادهاي مؤثر زندگی،میزان اعتقاد انسان ،دیگر

                                                             
  

1 Stoner 
2 Youngblood and Beitz 
3 Eysenck 
 

کسانی که  .دشو ها از یکدیگر میآن عاملی است که سبب تمایز
 اي دارند انتظار تعمیم یافته کنند، براي رسیدن به هدف تالش می

افرادي که  .ا نتیجه بخش خواهند بودهکه این گونه تالش
مقایسه با  توانند سرنوشت خود را تعیین کنند درمی  معتقدند 

د قدرتمند و مهم دیگري تقدیر یا افرا سانی که معتقدند شانس،ک
ها به موقعیت در اختیار دارند، در بسیاري ازها را سرنوشت آن

، ترجمه 2003فیست و فیست، ( کنندمی صورت متفاوتی رفتار
کنترل مفهومی است که از نظریه  منبع). 1386 سیدمحمدي،

گرفته است أتسناد نشا. شناختی است  رویکرد کی سنادنظریه ا
یم آن از این رو مفاه. کند می سیربرکه روند ادراك علیت را 

ر متقابل اجتماعی است که در بیشتر در زمینه ادراك فرد و رفتا
فرض  .اجتماعی کاربرد فراوان دارد شناسیروانچوب چهار

خواهد میکه انسان  سناد بر این استاساسی صاحب نظران ا 
محیط خویش هرچه بیشتر شناخت پیدا کند  یساختار علّ بارهدر

 اي انگیزهو این رویداد به چه  دافت میاتفاق  اي واقعهو بداند چرا 
ترجمه محمد تقی  ،2002 ،جونزه آلپورت و(سناد است قابل ا

توان  توجه به مطالب باال می با ،بنابراین .)1383 منشی طوسی،
و  بیرونی است دریافت که منبع کنترل داراي دو مؤلفه درونی و

ن که داراي کدامیک ازایروان شناسان افراد را با توجه به این
گرا تقسیم گرا و برونگروه یعنی درون به دو هستندها مؤلفه

منبع کنترل به یک باور تعمیم یافته شخصی در مورد . کنند می
به عبارت دیگر اشاره .کنترل عواقب، پیامدها و وقایع اشاره دارد

ل اتفاقاتی است که ووین دارد که چه کسی یا چه چیزي مسبه ا
ت، یا بازداري اعمال قدرت، هدایکنترل را توان . دهند می رخ

). 2009 ،3آیزنک( اند رفتار دیگران یا خود تعریف کرده اعمال و
ه به فرآیندهاي درون توجه به اصطالح شناخت ک طرفی با از

ها اطالعات پردازش که در آن اشاره داردهایی ذهنی یا راه
 ها اطالعات را مورد هایی که ما به وسیله آنشوند، یعنی راه می

دهیم و به رمز در  ها را تشخیص می دهیم، آن توجه قرار می
و هر وقت نیاز داشته  سازیم آوریم و در حافظه ذخیره می می
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خوانیم و مورد استفاده قرار  ها را از حافظه فرا می باشیم آن
انتقادي که به  و نیز با اشاره به تفکر )1389 نیا،صفاري(دهیم  می

تر  بندي کردن و شناخت بهتر و دقیقکردن و سازمانمعنی غربال
توان گفت که تفکر انتقادي باعث  اطالعات است، می

فرد بتواند  وسیلهشود تا بدین می در فرد برانگیختگی شناختی
اطالعات و منابع اطالعاتی درست و نادرست را  عمل جداسازي

وقتی که شخصی داراي دو . ممکن انجام دهد يهبهترین شیوبه
ان باشد که هر یک با دیگري متناقض باشد، شناخت همزم

فرض بنیادي . گویند که او داراي ناهماهنگی شناختی است می
نظریه ناهماهنگی شناختی این است که ناهمسازي، ناراحتی در

تنش است و براي کاهش این ناهماهنگی، با   کنندهآفرین و ایجاد
با نماید  توجه به اهمیت شناخت ها براي فرد، وي تالش می

این  از یا کاهش اهمیت عناصر ناهمسازکاهش عناصر ناهمس
  ).1389 نیا،صفاري( .ناهماهنگی را کاهش دهد

 چونهم خالقیت، بر تأثیرگذار شناختی هايمهارت از ترکیبی
 و فضایی توانایی ایده، خلق هايمهارت له،أمس یافتن توانایی
 ییشناسا )2011(1آسموس و جیمز توسط ارتباطی هايمهارت

 همکاران، و روشنفربه نقل از ؛ 2002( 2پناسکویچ. اندشده
 کهدارد  تأکیدامر  این بر انتقادي تفکر اهمیت بررسیدر  )1389
 ،گردد نمی ایجاد خود بهو خود  طبیعیطور به تفکر انتقاديهنر 
در  بایدداشته و  دقیق ریزي طرحبه  نیاز تفکرنوع  این بلکه

به اجراي درست آن  علمیسطوح  هکلیدر  یادگیري هاي برنامه
به  فراگیرانبر آن است تا  دنیا علمیاگر محافل . توجه گردد
 بایداهمیتگردند،  تبدیلحساس و باهوش  شهروندان

 آینده یادگیريروند  براي حیاتیجزء  یکبه عنوان  تفکرانتقادي
 تفکرانتقادي، بنابراین. مشخص گردد مربیانو  اساتیدبراي 
 خود را با توانند میبا دارا بودن آن  فراگیران هکاست  اي وسیله
 سازگاريو  کردهمختلف مجهز  هاي مهارتو  ها نگرشها، دانش

                                                             
1 James and Asmus 
2  Panaskovich  

، لذا داشته باشند تغییربا جهان در حال  تري مناسببهتر و 
انتقادي بر  هدف تعیین اثربخشی آموزش تفکر با حاضر پژوهش

             تیشناخ )برانگیختگی( منبع کنترل و کاهش ناهماهنگی
 .است آموزان انجام گرفتهدانش

  روش پژوهش
نمونه پژوهش عبارت بود  .پژوهش حاضر از نوع آزمایشی بود

 هاي شهرستان بانه کهیرستانسال دوم دب پسرآموز  دانش 40 از
 انتخاب يا مرحلهچند يا خوشهگیري نمونهروش با استفاده از 

  .ندشد
  ابزار پژوهش

مقیاس منبع کنترل  :بیرونی راترـ  درونی مقیاس منبع کنترل ـ
ماده  اده است که هرم 29امل ش راتر، (I-E) بیرونی ـ  درونی
ها زمودنیآ .باشد یم )الف وب(جفت ماده یا سؤال  یکداراي 

که بهتر از همه اعتقاد  وردي رام ي ارائه شده،ها مادهباید از بین 
اده م 23ر اتر .ینندرگزب دهد، یمآنها را درباره ماهیت جهان نشان 

راي روشن شدن انتظارات ب ازاین پرسشنامه را با هدف مشخص،
دف آزمون ه دیگر،  ماده 6و افراد درباره منبع کنترل تدوین کرده 

اختار و س ي خنثی،ها مادهه این ک کنند یمرا با لباس مبدل دنبال 
ي ها سؤال .سازند یمگیري شده را براي آزمودنی مبهم عد اندازهب

 که آزمودنی را از مدار االتی هستندووس 28و  24 -19- 14- 8- 1
                     ي که براي ا ماده 23ر د. سازند یماصلی و هدف آزمون منحرف 

 عبارتهاي و نمره یک )الف( عبارتهاي اندشده گذاري تعییننمره
 4،5 هايماده در لبتها .گیرند یم نمره فرص )ب(

 )الف(و یک نمره  )ب( يها عبارت هب ،26،22،15،13،12،11،10
دهنده نوع و ون کل نمره هر فرد نشانچ .شود یمفر داده ص

هایی که نمره بنابراین تنها آزمودنی ،درجه منبع کنترل افراد است
یا بیشتر بگیرند واجد منبع کنترل بیرونی و افرادي که نمره  9

رایب ض. کمتر بگیرند داراي منبع کنترل درونی خواهند بود
 70/0د پایایی این مقیاس با روش بازآزمایی محاسبه شده و حدو
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 ).1384 سلماسی، ه نقل از فرشادب ؛1988گورساچ، (است 
 راي آزمون پایایی این مقیاس آن را بر رويب )1381(ن نجاریا
 پایایی .هاي اهواز اجرا کرد یرستاندبنفر از دانش آموزان  520

و از طریق ضریب آلفاي  85/0 این آزمون از طریق بازآزمایی
  ). 1384سلماسی، (به دست آمد  78/0کرونباخ 

رانگیختگی ناهماهنگی وکاهش ناهماهنگی ب( DARQمقیاس  ـ
مقیاس جدید یک  DARQ پرسشنامه: جونز ـ هارمون )شناختی
 که بر مبناي است فرایند ناهماهنگیا مرتبط ب ي فرديها تفاوت

 شناختی ناهماهنگی) ملمتمرکز بر ع(عمل مدار  نظري مدل
مدل متمرکز بر . شده است ایجاد جونز ـ توسط هارمون که است

 ناهماهنگی به طور مفهومی که بر انگیختگید کن یمعمل تصریح 
ز جونوهارمون . دشو یماز کاهش ناهماهنگی تفکیک  تجربیو 

کاهش و موارد برانگیختگی ناهماهنگی موارد ایجادکننده
هاي  یتمد آایجاه به عالوه ب ،آوردندبه وجود ا ناهماهنگی ر

ر که معموالً بیشت در سه الگوي ناهماهنگیش واکنش سنج
 و تصمیم دشوار/آزادانتخاب ،پذیرش القایی ـ شوند یماستفاده 

بینی جونز پیشـ  هارمون ،ینبراناب. دپرداختن ـ وجیه تالشت
اما ا کاهش ناهماهنگی مجزو برانگیختگی ناهماهنگی ه کد کردن

بینی چنین پیشهم .دي خواهند بوا بستههم ساختارهاي ارايد
ت سه موقعین ي کاهش و برانگیختگی در میاها ه پاسخکد کردن

 داراي اصلی پرسشنامه .تخواهند داش ناهماهنگی ارتباط درونی

 ناهماهنگی و کاهش برانگیختگیمشتمل بر که است گویه  28
 مداد کاغذي از نوع آزمون .باشدمی برانگیزاننده موقعیت سه در

و شود  می اجرا صورت گروهی به دهی است که گزارش و خود
خرده مقیاس  است که اصلی مقیاس دو زیر داراي پرسشنامه این

مقیاس کاهش ناهماهنگی  و خرده گویه 13برانگیختگی شامل
 آن از گویه 3 اولیه گرفتن اعتبار پس از. باشدمی گویه 15 شامل
 و گویه 12 شامل برانگیختگی مقیاس هخرد بنابراین .شد حذف
گذاري نمره .شد گویه 13 شامل مقیاس کاهش ناهماهنگی خرده
 .شودانجام می لیکرت اي درجه 5 مقیاسروي  پرسشنامهاین 

 این مقیاس آن را براي آزمون اعتبار) 1389( زندي و نیاصفاري
 تهران اجرا دانشجویان دانشگاه پیام نور از نفر 528روي  بر
و  کردتأیید مقیاس را و روایی ها پایایی نتایج بررسی آن .ردندک

  .بدست آمد 827/0 ضریب آلفاي کرونباخ،

  هاي پژوهشیافته
تأثیر آموزش تفکر انتقادي بر منبع کنترل در  مقایسهجهت 

هاي گروه آزمایش و کنترل از آزمون تحلیل آزمودنی
 1دول یانس استفاده شد که خالصه نتایج آن در جکووار

 .مده استآ

 
  .نتایج آزمون تحلیل کوواریانس منبع کنترل جهت مقایسه گروه کنترل و آزمایش در پس آزمون -1جدول 

آماره 
 متغیر

حجم 
 نمونه

میانگین               
 آزمونپیش

میانگین                
 آزمونپس

میانگین                  
 تعدیل شده

F 
درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

 ŋضریب 
مجذور (

 )اتا

 6.721 6.6500 10.2000 20 آزمایش
 10.529 10.6000 10.5000 20 کنترل 326/0 000/0 37و1 17.860

دهد که بین منبع کنترل پس آزمون نشان می 1نتایج جدول 
و گروه ) 6.721(گروه آزمایشی با میانگین تعدیل شده 

وجود دارد  تفاوت) 10.529(کنترل با میانگین تعدیل شده 

توان گفت که آموزش تفکر بنابراین می). P>05/0در سطح (
ضریب اتا هم . آموزان تأثیر داردکنترل دانشانتقادي بر منبع 

است و نشان  اثر يدهنده اندازهاست که نشان 326/0برابر 
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در اثر اجراي  منبع کنترلدرصد تغییرات  32دهد که می
 .بوده است انتقادي تفکر آموزش

مقایسه تأثیر آموزش تفکر انتقادي بر متغیر ناهماهنگی  جهت
هاي گروه آزمایش و در آزمودنی) برانگیختگی شناختی(

کنترل از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد که نتایج آن در 
  .قابل مشاهده است 2جدول 

  .سه گروه کنترل و آزمایش در پس آزمونجهت مقای) برانگیختگی( ناهماهنگی شناختینتایج آزمون تحلیل کوواریانس  -2جدول 

 آماره متغیر
حجم 
 نمونه

میانگین       
پیش 
 آزمون

میانگین         
 پس آزمون

میانگین 
تعدیل 

 شده

F 
درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

 ŋضریب 
مجذور (

 )اتا

 36.092 36.0500 36.650 20 آزمایش
0.038 37.1 0.846 0.001 

 35.858 35.9000 36.800 20 کنترل

  
دهد که بین ناهماهنگی شناختی نشان می  2نتایج جدول 

) 36.092(پس آزمون گروه آزمایشی با میانگین تعدیل شده 
تفاوت ) 35.858(و گروه کنترل با میانگین تعدیل شده 

که توان گفت بنابراین می). P≤05/0در سطح (وجود ندارد 
) تگیبرانگیخ( ناهماهنگی کاهشآموزش تفکر انتقادي بر

هم برابر  آنضریب . استتأثیر بی شناختی دانش آموزان
دهد  است و نشان می دهنده اندازه اثراست که نشان 001/0

اجراي در اثر  ناهماهنگیتغییرات درصد  1که کمتر از 
بوده است که از بی اثر بودن آموزش  انتقادي تفکر آموزش

 .دارد حکایت شناختی) برانگیختگی( درکاهش ناهماهنگی
 ناهماهنگی این پژوهش نه تنها است که در الزم به ذکر

شناختی کاهش نداشت بلکه به مقدارکمی هم  )برانگیختگی(
  .افزایش یافت

 
  گیريبحث و نتیجه

 آموزش تفکر انتقادي بر منبع هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر
آموزان  شناختی دانش) برانگیختگی(کاهش ناهماهنگی  کنترل و

نتایج نشان داد که  .هاي شهرستان بانه بود دبیرستانپسر سال دوم 
آموزش تفکر انتقادي بر منبع کنترل افراد تأثیر دارد و باعث 

شود، این تغییر هم بیشتر در جهت تبدیل منبع کنترل  تغییر آن می
پیشین  هاياین یافته با نتایج پژوهش. از بیرونی به درونی است

 همکاران، محرابی پري و(بخشی تفکر انتقادي  در مورد اثر
نیا و همکاران،  ؛ صفاري1389؛ جودکی و همکاران، 1389
؛ 1389؛ جوادي و همکاران، 1389؛ مهدوي و رستملی، 1389

 ؛1389 فر و همکاران، ؛ یزدانی1389الساق و همکاران، 

 رابی؛ 1،2000کوروین- بیتز ؛1385 هاشمی، ؛1384 وفا، علیوندي
 هوور، ؛1383 خلیلی، بامحمدي وبا به نقل از ،1999 ،2جورف و

 ،4؛ جانتان1384 علیوندي وفا، ، به نقل از2000، 3بکر، راد،
            یوچویه و جینگ ؛ 1386 ، به نقل ازتفنگدار،2003

؛ چونگ، 1 383 خلیلی، بابامحمدي و ، به نقل از20005وو،جی
 ؛ گرت و1380 عباسی، به نقل از ،2000، 6همکاران و یزر و راد

 8،2002مارکت اسکات و ؛1380 عباسی، به نقل از ،2،2000ولف

                                                             
1 Beatner-Koorweine 
2 Raby and Joorf  
3 Hoor&Beker&Rade 
4 Jantane 
5 Yochuyeh and Jeang jeiue 
6 Choong&Rad and Yerze 
7 Gret and Woolff 
8 Scate  and  Market 
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 1383 جهانی، به نقل از ،1999 ،9ایچهورن و
 ،2001، 12و کانو و مارتینز 1995، 11رویالتی؛ 10،2001هندریکس
 2004، 14اسپرینگر و 2000، 13؛ فرز1382 اسالمی اکبر، به نقل از

 ،16کیباس و هیرش ؛1976 ،15فارس ؛1384به نقل از بیگدلی ،
، 1968 ،18کاتز جولیان و ؛1971 ،17یلسون فارس و ؛1967

  .همخوان است )1384سلماسی، از به نقل ،1972 ،19اشنایدر
اند افرادي که آموزش تفکر انتقادي دیده این پژوهش در

این  .نگرششان نسبت به کنترل رویدادها نیز عوض شده است
له أی به درونی تغییر یافته و این مسافراد منبع کنترلشان از بیرون

کنترل افراد  مکان درزیرا  ،باشد نشانگر تغییر در دیدگاهشان می
بات نسبی و این ادراك ناخودآگاه از ث نوسان وجود دارد

روي این  برامکان تغییر و جابجایی  یعنی .استبرخوردار 
، ترجمه 2003فیست و فیست، (پیوستار وجود دارد 

  ).1386 سیدمحمدي،
مردم عقیده دارند کنترل رویدادها در زندگی آنان یا درونی است 

هاي خود در کنترل رویدادها  افراد درونی، به توانایی. یا بیرونی
ها معتقدند که افراد یا رویدادهاي دیگرند  اعتقاد دارند و بیرونی

ها را گذارند و آن زندگی آنان تأثیر میکه بر اوضاع و احوال 
، ترجمه کریمی و همکاران ،2004 ،شولتز( کنند کنترل می

1385.(  
به سمت  تواند افراد داراي منبع کنترل بیرونی را می انتقادي تفکر

تغییر آن به درونی سوق دهد، زیرا تفکر انتقادي بر بینش، باور و 
 تواند عزت نفس،می گذارد که این تأثیر می عملکرد افراد تأثیر

                                                                                                  
9 Echhoorene 

10 Hndrikese 
11 Royaltie 
12 Kanoo  and  Marteinze 
13 Ferze 
14 Spreinger 
15 Farse 
16 Hyrash  and Skeabe 
17 Farse  and  Weallsone 
18 Joolyan  and  Kateze 
19 Shnaidere 

  

 ،قیت را تحت پوشش قرار دهدپشتکار و در نهایت موف ،انگیزه
عد منابع بیرونی و یابی از ب علت هزیرا یکی از پیامدهاي عمد

درتحقیقی  .کند اي است که با عزت نفس پیدا می درونی، رابطه
انجام داد به این نتیجه دست یافت که  2000که فرز در سال 

و  با احتمال بیشتري دست به جستجو افراد با منبع کنترل درونی
واقع این همان  که در )1384 بیگدلی،( زنند یمل اطالعات غربا

که  گفتتوان  یمپس . چیزي است که تفکر انتقادي نام دارد
 که دارندارتباط  یکدیگرتفکر انتقادي و منبع کنترل درونی با 

  .می نماید تأیید را  نتایج این پژوهش نیز این مطلب
نه تنها انتقادي چنین نتایج پژوهش نشان داد که آموزش تفکر هم

بلکه این  ،نشده است شناختی باعث کاهش ناهماهنگی
 داخل و در .افزایش داده است کمی نیز به مقدار ناهماهنگی را
 فراشناخت نیز شناخت و مورد تحقیقات زیادي در خارج کشور

آموزش راهبردهاي  تأثیر هاآن انجام گرفته است که بیشتر
برخی  اي تحصیلی وهمتغیر بر فراشناختی را شناختی و

ي متغیر این پژوهش تأثیر در اما .اندسنجیده هاي دیگرمتغیر
 کاهش ناهماهنگی یا انتقادي بر تحت عنوان آموزش تفکر

گرفته است که  بررسی قرار کاهش برانگیختگی شناختی مورد
با این  رابطه هایی که دربه پژوهش محقق نتوانستمتأسفانه 
   با نتایج بدست آمده راتا  یابدی دسترس اندصورت گرفتهموضوع 

 فاکون و :1995 ،1نوریس( تعاریفی که اما .کندآن مقایسه 
 :3،2000جنسن :2000فاکون، :1999 پائول، :2،1997فاکون

  بنینگ،: 2009 ،5چابلی مانگانا و به نقل از 4کورتی سیمپون و
 :2008 ،7اسمیت به نقل از 1998 ،6استونسن کورتیس و :2006
، 8استرنبرگ هارتمن و: 1384علیوندي، به نقل از 2000 ویگنز،

                                                             
1 Norris  
2 Facoin  and Facoin 
3 Jonson 
4 Seampone and Koortie 
5 Mangena and Chabeli 
6 Koortis and Stonsen 
7 Smith 
8 Hortmon and Sternberg 



  هاي شهرستان بانهپسر سال دوم دبیرستانآموزان  دانششناختی ) برانگیختگی(کنترل و کاهش ناهماهنگی منبع  بر تفکر انتقاديآموزش بررسی تأثیر 

 

73 

 

 مورد در )1389 نیا،صفاري و :1388 کریمی، به نقل از ،2001
 این نتیجه را اندداده فرایندهاي شناختی ارائه  انتقادي و تفکر
  .نمایندمی تأیید

شناخت و فراشناخت  ي یادگیري تفکر انتقادي در واقع توسعه
شناختی فراشناخت غالباً معادل با تفکر  اسیشنرواندر . باشد می

هاي  توانایی(از فرایندهاي شناختی  آگاهیانتقادي است و به 
دانیم اطالق  چه که میو یا دانستن درباره آن) تفکر و یادگیري

  . شود یم
  ) 1999(ول ائمعادل بودن فراشناخت با تفکر انتقادي از تعریف پ

وي  ي یدهبنا به عق .ط استدر مورد تفکر انتقادي قابل استنبا
تفکر به منظور بهتر نمودن فکر  ي تفکر انتقادي فکر کردن درباره

بهتر نمودن فکر، تشخیص، تحلیل و تشریح فرایندهاي  .است
چنین تأمل و بازاندیشی روي تفکر خود و دیگران فکري و هم

بودن از لحاظ  آرام و هماهنگ داللت برناهماهنگی است تا
ناهماهنگی شناختی در  بت شده است کهحتی ثا شناختی

کند  بروز میهنگامی  زیرا تنافر. آید نمی وضعیت دستوري پیش
که حق انتخاب عقاید مخالف با اعتقادات پیشین وجود داشته 

         حالت دستوري هیچ وقت فرد واضح است که در کامالً .باشد
به او  اچه رآن کند و تواند مانند یک متفکر انتقادي رفتارنمی

 مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار اند بسنجد وپیشنهاد داده
عنوان   کلی ادراك گزینشی را به طورهاي شناختی به نظریه. دهد

براساس این . گیرند می کننده در نظر یک عملکرد هماهنگ
را مورد جستجو، توجه و تفسیر قرار  یها، مردم، اطالعات نظریه

نظریه . هاي خود گردد ت نگرشکه موجب تقوی دهند می
کند که مردم از اطالعاتی که  بینی می ناهماهنگی شناختی پیش

از نظر . دهد، اجتناب کنند میزان ناهماهنگی را افزایش می
کنند که با  فستینگر، مردم، بیشتر اطالعاتی را پردازش می

بنابراین، جستجوي . ها و رفتارشان هماهنگ باشد نگرش
. شود اي گزینشی انجام می گونه ها به تفسیر آن اطالعات، توجه و

هاي  چنین با تفسیر گزینشی اطالعات پیرامون، از نگرشمردم هم

توان نتیجه گرفت که مردم،  بنابراین می. کنند خود محافظت می
حداقل از نظر توجه و ادراك، داراي سوگیري در جهت باورهاي 

کند که  نی میبی نظریه ناهماهنگی شناختی پیش. خود هستند
ها نیز در جهت هماهنگی و همسانی  ها و حافظه یادگیري

 باقریان، و ایروانی( کنند گزینشی پیدا می ي ها، جنبه  نگرش
1389.(  

هاي شناختی  چه در اینجا نظریهواضح و روشن است که تمام آن
کنند با تفکر  هاي کاهش ناهماهنگی مطرح میعنوان راه به

زیرا در تفکر انتقادي ادراك گزینشی و . انتقادي در تضاد است
چون . سوگیري در جهت باورها و اطالعات به کلی رد می شود

هایی  ها محدودیت تفکر انتقادي یعنی درك این نکته که ما انسان
توانیم همه چیز را بدانیم و درك کنیم،  از جمله اینکه نمی داریم

شویم و همه  حافظه ما محدود است، دچار غفلت و فراموشی می
ها،  و آگاهی از اینکه اندیشه مستعدیم که دچار تعصب شویم

هاي  افکار، امیال و آرزوهاي ما تنها کلید فهم این جهان و پدیده
ما باید دوست بداریم هیچ چه که آنآن نیستند و تشخیص این

  .چه هست، نداردگونه ارتباطی با آن
  محدودیتها

این پژوهش به علت ساختار آزمایشی آن و اجراي آموزش در 
          جلسات طوالنی به گروه اندکی از دانش آموزان دبیرستانی

عالوه عدم هب .پذیري نتایج را دچار اشکال کندتواند تعمیممی
هاي پژوهش مین موضوع که بتوان دادهوجود پژوهشی با ه

هاي این حاضر را با آن مقایسه کرد یکی دیگر از محدودیت
چنین اجباري یودن حضور در هم .پژوهش به حساب می آید

ها در وقت کالس براي گروه آزمایش به دلیل تشکیل کالس
تواند دامنه توجه، عالقه و که این محدودیت می رسمی مدرسه،

به دلیل طوالنی بودن . آزمایش را کاهش داده باشدانگیزه گروه 
 متغیرهاي مزاحم ممکن است در اثر بخشی متغیرمدت آموزش 

 .مستقل پژوهش تداخل کرده باشد

  :که شودانتها پیشنهاد می در
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 .ویانتغییر میزان فراشناخت بر روي دانش آموزان و دانشجاجراي پژوهش حاضر براي بررسی اثر آموزش تفکر انتقادي بر 
هاي متفاوت با پژوهش حاضر براي بررسی استفاده از جامعه

 ي دانشجویان، هاي پژوهشی مثالً جامعه صحت و سقم فرضیه
  ....کارمندان و

هاي هاي مزاحم شناسایی شده درپژوهشمتغیرکنترل پژوهشی 
هاي همگن یا کنترل آماري با استفاده  بعدي از راه تشکیل گروه

  .تفکیکی و نیمه تفکیکی هاي همبستگیاز ضریب
افزایش توانایی تصویرسازي  انتقادي در آموزش تفکر بررسی اثر

  .آموزان و دانشجویان ذهنی دانش
تبدیل روش پژوهشی به یک پژوهش طولی و بررسی اثرات 

مدت آموزش تفکر انتقادي بر متغیرهاي باثبات از جمله  دراز
 . ... سالمت روان، رضایت از زندگی و
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