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 چكيده

و سعی دارد شرایط واقعی اجتماعی تربیت  کندهای ارزشمند آموزشی توجه میهدفتعلیم و تربیت انتقادی بر خردورزی، نقد و تغییر به عنوان  زمينه:

اری کدهد آموزي تفکرد انتقادی روی خودتنظیمی و اهمالهای انجام شده نشان میرا کشف کند، به همین سبب به نقادی اندیشه نیازمند است. بررسی

 باشد؟ ؤثرمتقویت و آموزي تفکر انتقادی روی درونی و بیرونی بودن اهداف انتخابی نیز  است. سؤال مورد بررسی این است که آیا مؤثرآموزان دانش

پژوهش  :روشمتوسطه انجام شد.  مقطع آموزاندانش هدف بیرونی و درونی گیریجهت بر انتقادی تفکر آموزيت ثیر پژوهش حاضر با هدف  هدف:

 مقطع آموزاندانش کلیه حاضر را پژوهش آماری پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آزمون وآزمون و پسآزمایشی با طرح پیشحاضر یك مطالعه نیمه

انتخاب شدند سپس به  تصادفی یامرحله یاخوشهگیری آزمودنی که به روي نمونه 31تشکیل دادند؛ و نمونه پژوهش شامل  زاهدان شهر دوم متوسطه

مارده شدند و در پایان بطور تصادفی یك رگوه به عنوان گروه آزمایش و یك گروه به عنوان گروه نفری گ 00طور تصادفی نمونه انتخابی در دو گروه 

آزمون بود. ابتدا افراد هر دو گروه مورد پیش( 0110همکاران ) و انگیزشی پنتریج راهبردهای آوری اطالعات پرسشنامهکنترل انتخاب گردید. ابزار جمع

ایپر فیشر های هیدگاهدی براساس تفکر انتقاد انتقادی از طریو پرتکل آموزشی تفکر آموزي جلسه 02وه آزمایش های گریآزمودنقرار گرفتند و سپس 

 از تحلیل کوواریانس هادادهبرای تجزیه و تحلیل آماری . نکردند دریافت را یامداخله هیچ کنترل گروه که حالی ( آموزي دیدند در2102و مایزر )

 تفاوت آزمونسپ مرحله در کنترل و آزمایش گروه در هدف بیرونی و درونی گیریجهت نمرات هاییانگینم نتایج نشان داد بین ها:يافتهاستفاده شد. 

آموزان در مرحله پیگیری تداوم داشته است. دانش هدف بیرونی و درونی گیریجهت بر انتقادی تفکر آموزيت ثیر  (.>10/1Pدارد ) وجود معناداری

ها، ییتواناآموزان برای استفاده مؤثر از بود. آموزي دانش مؤثر آموزاندانش هدف بیرونی و درونی گیریجهت بر انتقادی تفکر آموزيگيری: نتيجه

 درونی گیریانتقادی، جهت تفکر واژه كليدها:سازد. یمگیری و اندیشیدن منطقی را در آنان فراهم عملکرد آنان را بهبود بخشیده و موجبات تصمیم

 بیرونی هدف گیریهدف، جهت
Background: Critical education focuses on rationality, criticism, and change as valuable educational goals. This view 

seeks to discover the true social conditions of education that is why it needs a critique of thought. Aims: The question is 

whether reinforcement and training of critical thinking also affect the internalization and externalization of the chosen 

goals?. Method: The statistical population of the study consisted of all secondary school students in Zahedan. The 

sample consisted of 30 subjects who were selected by random cluster sampling method and randomly divided into two 

experimental (n= 15) and control (n= 15) groups. Data collection tool was the motivational strategies questionnaire of 

Penrice et al (1991). The subjects in both groups were pre-tested and then the experimental group received 12 sessions 

of critical thinking training while the control group did not receive any intervention. Data were analyzed by ANCOVA. 

Results: The results showed that there was a significant difference between the mean scores of internal and external 

orientation in the experimental and control groups in the post-test (P<0/01). Conclusions: The effect of critical thinking 

instruction on the internal and external orientation of the students in the follow-up phase continued. Therefore, critical 

thinking training was effective on students' internal and external orientation. Teaching students to make effective use of 

their abilities improves their performance and enables them to make rational decisions and think. Key word: Critical 

thinking, Inner goal orientation, Outer goal orientation 
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 مقدمه

 وضوعم، پیشرفت انگیزي زمینه در موضوعات نیتربرجسته از

 یهاهینظر کل طور به. است هدف یهایریگجهت و تحصیلی هدفهای

 ویژه به ار پیشرفت رفتار کهاند آمده وجود به دلیل این به گراییهدف

 در نفراگیرا عملکرد نیز و یادگیری زمینه در و آموزشی یهاطیمح در

 گیریجهت (.2111، پینتریچ) کنند تبیین، تحصیلی تکالیف انجام

 شیانگیز تلویحات و است انگیزي در رویکردها مؤثرترین از هدف

 شیوه هدف، گیریجهت. دارد عملکرد و یادگیری در مهمی

 است دهش شناخته یادگیری تکلیف یك با فرد برخورد ناخودآگاه

 الگوی(. 2102کلز، روساندر، داتا، موریس،  -هافمن، هوداک )

 یهاوهیش به او شودیم سبب که فرد عواطف و اسناد باورها، از یکپارچه

 بپردازد فعالیت به زمینه آن در کند، پیدا گرایش هاتیموقع به مختلف

 یتحصیل موقعیت در هدف گیریجهت. دهد ارائه را پاسخی نهایتاً و

 یهاتیموقع در را او یهاپاسخ و است تحصیل از فرد انگیزه مبین

 اررفت هدف گیریجهت واقع در .دهدیم قرار ت ثیر تحت یادگیری

 آموزانشد باورهای بین رابطه تبیین به قادر و دهدیم جهت را تحصیلی

 یك جامدر ان داشتن استمرار و شدن درگیر و تحصیلی موفقیت درباره

 (.2110الیوت و مك گریگور، )است  یادگیری تکلیف

د. متفاوت هستن شوندیکه افراد بر آنها متمرکز م ییهانوع هدف

 ای یها را دروناست که هدف نیها اتفاوت نیا فیتوص یراه برا كی

 نظریه خودمختاری(. بر اساس 2100 ان،یو را ی)دس میبدان یرونیب

 ،یو رشد شخص یالمنفعه، سالمتعام یهامثل کمك ،یدرون یهاهدف

 یها. در مقابل، هدفکنندیافراد به رشد را منعکس م یعیطب لیم

 جهت كیو قدرت  یمال تیموفق ،یجسمان تیمثل جذاب ،یرونیب

 نیب یهاو افراد را به سمت رقابت شوندیرا باعث م یرونیب یریگ

 یخصش یارزشمند یرونیب یهامشروط و نشانه یکسب ت ییدهای، فرد

به نقل  2111کوچمن و شلدون،  ان،ی)کاسر، را کشانندیم تیو موفق

 (.0310از شیخ االسالمی، 

مجموعه  كی( در 2110)، لنز و دسی ستینکین استو اخیراً

 یچارچوب گذار ویموضوع را از طر نیا یدانیم یهامطالعه

مثل ) یبه هدف درون یابیاز نظر دست یخاص یریادگی یهاتیفعال

 ی( بررسیمال تی)مثل موفق یرونیهدف ب كی ای( یرشد شخص

راهم به عنوان ف یریادگیکه ارائه مطالب  افتندی نیاند. آنها چنکرده

 رفتشیپ ،یریادگیمطالب  ویپردازي عم ،یرونیهدف ب كیآورنده 

هدف  که یمانزبا سهیرا در مقا یدرس فیو مداومت در تکال یلیتحص

فن  .کاهش دادبود شده  یچارچوب گذار یبه صورت درون

 بینشان دادند که تعق زی( ن2118ما توس، لنز و سوانت ) ست،ینکیاست

و  یلیبر عملکرد تحص ایکاهنده ت ثیر یدر برابر درون یرونیهدف ب

که چارچوب آنها معتقدند  نیدارد. عالوه بر ا رندگانیادگیمداومت 

هدف به  یدرون یبا چارچوب گذار سهیهدف در مقا یرونیب یگذار

ها که در کاهش عملکرد آن شودیمحور کمتر منجر م فیتکل تیفعال

 .دهدیخود را نشان م

 تیبر اهم ییگرافراشناخت و ساخت ،یشناخت یهاهیدر نظر

ت. شده اس دیت ک یریادگیو  یاددهیدر  یابیآموزي تفکر و ارزش

 یقادمهم را در آموزي تفکر انت نیا یشکل کاربرد یتیروانشناسان ترب

تفکر از  (.0310، واصل، فرهادی و یعقوبی )یارمحمدی دانندیم

بر اساس  دیجد یهاتیواقع دیتول ای دییت  ییویجان د دگاهید

 یبراساس باورها ندهیآ یباورها یدهموجود و شکل یهاتیواقع

، نوشین فرد، باب ، به نقل از رضوی0178 ،گذشته و حال است )بئر

 ،یفکر یهاتیفعال(. افراد در ضمن 0312الحوائجی و محمداسماعیل، 

رو را  شیاطالعات انبوه پ یابیو ارز دیهضم دانش جد یهامهارت

 رانیفراگ یتفکر انتقاد از تفکر به نام یبا نوع خاص .کنندیکسب م

و اعتقادات مختلف را مورد  هاشهی، اندهادهیها، شنخوانده توانندیم

 نیو ذات ا تیماه ،یوئیقرار دهند. از نظر جان د یابیقضاوت و ارزش

 "در قضاوت لیاز تعج زیسالم و پره ینیبدب" ای "سازنده نقد" نوع تفکر

 (.0312، است )سرمد و سیدی

 وردم در قضاوت و ارزیابی تحلیل، و تجزیه توانایی باید افراد

. ندباش داشته را مهم یهایریگتصمیم منظور به خود زندگی شرایط

 اطالعات پردازي اجازه فرد به انتقادی تفکر هایمهارت و توانایی

 بر یریگنتیجه و مشخص مشکالت ارزیابی عینی، استنباط محیطی،

 ،یوسلیانی نیا، )کاشانی دهدیم را اطالعات از متفاوتی انواع اساس

 (.2101 رضاسلطانی، و حسینی

 يآموز. «داد ارتقا آموزي و تمرین با توانیم را انتقادی تفکر»

 سر که وردآ پدید آینده در را یی تکنولوژی است ممکن انتقادی تفکر

 موزيآ همچنین،. باشد سازی سالم با بیشتر تخریب، جای به کاري و

 مساله، حل یهامهارت کسب یادگیری، جهت انگیزه به انتقادی تفکر

 نجرم شناختی یهامهارت سطو بردن باال و استدالل گیری،تصمیم

 ابلق انتقادی تفکر که داده نشانها پژوهش اخیر، یهاسال در .شودیم

 ؛ یارمحمدی0311نهروانیان،  است )به عنوان مثال، زارع و آموزي

نشان داده است که تفکر  هاپژوهش(. نتایج 0310واصل و همکاران، 
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پور، بوده است )قدم مؤثرآموزان انتقادی بر انگیزي دانش

 (.0310؛ شیخ االسالمی، 0318گشنیگانی و رضائیان، خلیلی

حصیلی ی تهاطیمحبراین، با توجه به اینکه اکثر نوجوانان در بنا

یی را که با این هاراههستند، الزم است که نامالیمات تحصیلی و 

کنند دانسته شود. نظر به این که در ایران در این مشکالت برخورد می

د در ح هاتاليی اندکی صورت گرفته است و اکثر هاتاليزمینه 

ه ؛ لذا ضروری است کاندماندهزمون نشده باقی ی سطحی و آهاكیتکن

ی نوین و آزمون شده کردهایروبا کاربست مداخالت مبتنی بر 

آموزان در جهت تحقو اهداف ی رفتاری و شناختی دانشهایژگیو

بر همین اساس پژوهش حاضر بدنبال پاسخ به  پرورشی ارتقا بخشید.

 و ونیدر گیریجهت بر انتقادی تفکر این سؤال است که آیا آموزي

 متوسطه اثربخش است؟ مقطع آموزاندانش هدف بیرونی

 روش

 یك اجرا نحوه نظر از و کاربردی هدف نظر از حاضر پژوهش

 با پیگیری و آزمونپس و آزمونپیش طرح با آزمایشی شبه مطالعه

 آموزانجامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش .است کنترل گروه

شهر زاهدان تشکیل دادند. از میان جامعه آماری مقطع متوسطه دوم 

 ی تصادفیامرحلهی اخوشهگیری به شیوه نفر روي نمونه 31تعداد 

آموز انتخاب و نفر از دانش 11انتخاب شدند به این صورت که تعداد 

نفر از دانش  31را تکمیل کردند. بعد از تکمیل پرسشنامه  هاپرسشنامه

کسب کردند را به  درونی گیریجهت آموزانی که نمرات پایین در

عنوان نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش 

آموز تا آخر نفر( جایگزین شدند. همه دانش 00نفر( و کنترل ) 00)

 پژوهش حضور داشتند.

 ابزار

 یامه ابزارپرسشن نیا ی:ریادگی یبرا یزشیانگ یپرسشنامه راهبردها

 یچیگارسیا و مك ک ت،یاسم ج،یاست که توسط پنتر یخود گزارش

 لیدارد و تکم اسیمق ریز 00شده است و  میتنظ هیگو 70( در 0110)

(. 2111 چ،یترنیانجامد )پیبه طول م قهیدق یتا س ستیب نیب باًیآن تقر

نج پ یفیط یرو هیکنندگان به هر گوپرسشنامه، مشارکت نیدر ا

. تعداد دهندیکامالً موافو پاسخ م -0کامالً مخالف تا  -0از  یادرجه

 یگذار( به صورت معکوس نمرههیگو 70ها )هیاز کل گو هیگو 7

ه شامل س یریادگی یبرا یزشیانگ ی. پرسشنامه راهبردهاشوندیم

 30) یو فراشناخت یشناخت ی(، راهبردهاهیگو 30) زيیانگ اسیمق

( است. هیگو 01منابع ) تیریمربوط به مد یریادگی یاهبردها( و رهیگو

ورد در م انیدانشجو یزشیانگ التیپرسشنامه، تما نیدر بخش اول ا

مورد سنجش  اسیمق ریشش ز ویاز طر یدانشگاه یهادروس و دوره

. در این پژوهش از بخش تمایالت انگیزشی استفاده رندیگیقرار م

 زيیانگ یریگاند از: جهتعبارت اسیمق ریشش ز نیاخواهد شد. 

ارزي ، (هیگو 2) یرونیب زيیانگ یریجهت گ ،(هیگو 2) یدرون

احساس  ،(هیگو 2) یریادگیکنترل نکات برجسته ، (هیگو 1) فیتکل

اضطراب آزمون ، (هیگو 7و عملکرد ) یریادگی یبرا یخودکار آمد

جهت  ی ودرون زيیانگ یریگجهتدر این پژوهش از  (.هیگو 0)

 نییتع ی( برا2111، جیترنپاستفاده شده است )ی رونیب زيیانگ یریگ

 استفاده کردند که به یدرون یپرسشنامه از روي همسان نیا ییایپا

و ارزي  یخودکارآمد یکرونباخ برا یآلفا بیعنوان مثال ضرا

مرور  یشناخت یراهبردها یبوده و برا 191و  1913 بیبه ترت فیتکل

، 12/1، 80/1، 11/1 بیترتبه  یو تفکر انتقاد یدهبسط، سازمان ،یذهن

پرسشنامه نشان  ییروا یدر بررس نیبه دست آمده است. همچن 71/1

 یهاعوامل و رتبه انیم یدار یمعن یهایداده شده است که همبستگ

 یبرا یزشیانگ یپرسشنامه راهبردها وجود داشت و انیدانشجو یدرس

و  زيیانگ یریگاندازه یبرا یدیو مف ایروان پا یالهیوس یریادگی

 یهااسیمق ریز یدرون یهمسان .است انیدانشجو یریادگی یراهبردها

 ارزي ،یرونیب زيیانگ یریگجهت ،یدرون زيیانگ یریگجهت

 یبرا یاحساس خودکارآمد ،یریادگیکنترل نکات برجسته  ف،یتکل

، 71/1، 10/1 برابر با بیو عملکرد، اضطراب آزمون به ترت یریادگی

 قابل یدرون یبه دست آمد که نشان از همسان 10/1، 11/1، 78/1، 72/1

 دارد. یرانیقبول در فرهنگ ا

نفر انتخاب شدند و  31برای اجرای این پژوهش ابتدا  شیوه اجرا:

اسخ گیری پدر دو گروه )گروه آزمایش و گروه کنترل( به ابزار اندازه

 آموزي تفکر انتقادی در میان گروهدادند. سپس متغیر مستقل یعنی 

آزمایشی اعمال شد و بعد از اتمام جلسات آموزي تفکر انتقادی، گروه 

گیری را به عنوان پس آزمون آزمایش و گروه کنترل مجدداً ابزار اندازه

د. مورد پیگیری قرار گرفتن مجدداًپاسخ دادند. یك ماه بعد هردو گروه 

 در اینکه و گرفته شد هاآزمودنی از نامهقبل از اجرای آموزي رضایت

 گروه به .دهند انصراف آن ادامه از توانندمی پژوهش از مرحله هر

 پس اجرای زمان تا آموزشی پکیج مطالب که شده ت کید آموزي

نگردد. آموزي توسط فرد متخصص که  تعریف کسی برای آزمون

ی آموزشی در این زمینه گذرانده بود در مدرسه دخترانه هاکارگاه

پژوهش و ولیعصر شهر زاهدان انجام شد. تعداد جلسات درمانی برای 
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ی از اخالصهجلسه بود. در هر جلسه ابتدا  02آموزي تفکر انتقادی 

مباحث جلسه قبلی مطرح شده و به این ترتیب دو جلسه به هم ربط داده 

ساعته برگزار  0/0 ر هفته یك بار و به مدتشد. جلسات درمانی هیم

 شد. جلسات آموزي تفکر انتقادی از این قرار است:یم
 

ر و های هایپر فیشیدگاهدی براساس شرح جلسات آموزي تفکر انتقاد .0جدول
 (0311، به نقل از زارع و نهروانیان، 0171مایزر )

 محتوای جلسات جلسات

 جلسه اول

د کنندگان و گفتگو در موربا شرکت ییآشنا ،ییآمدگوخوي
 ،یگروه، اهداف و ساختار جلسات، مقررات گروه یبرنامه
قش آن و ن یتفکر، تفکر انتقاد یدرباره یمقدمات یهاصحبت

 یزندگ یو حل مسائل روزمره یریگمیدر تصم

 جلسه دوم و سوم

 مهارت تحلیل:
 مباحث و تجارب لیو تحل هیتجز -

 کوچك یو تبدیل سؤاالت به اجزا فیتکال لیتحل -
 هایهاز فرض ویدادن حقا زیتم -

 مطلب كیعبارات  نیروابط ب لیتحل -
 به اجزا یکل تیموقع ای ندآیفر كی لیتحل -

 هاها واختالفشباهت یمشاهده -
 یبردار ادداشتیخالصه کردن و  -

 جلسه سوم
 :ریفهوم تفسم
 ریمهارت تفس -

 هایدگاهد یتفسیر تجارب و بازساز -

 جلسه چهارم و پنجم

 ی:ابیفهوم ارزشم
 یابیمهارت ارزش -

 و قضاوت یابیدر ارزش ارهایها و معمالک ییشناسا -
 نقاط قوت و ضعف صیتشخ -

 یاصول قضاوت منطق -

 جلسه ششم و هفتم

 :مهارت استنباط و درک
 یگفتار میبه عال یرمز میعال لیبدت -

 یو تجارب قبل دیجد میمفاه نیب یمنطق یرابطه جادیا -
 یو فن یمطالب درک شده به صورت انتزاع انیب - 
 یداریو شن یاستنتاج و استنباط از مطالب گفتار -

 جلسه هشتم و نهم

 :ویمهارت توض
 کل كیمفهوم در قالب  میترس

 مطلب یمناسب برا یمقدمه نییتب -
 و اصول آن یورسخن -

 دهم و یازدهم

 ی:مهارت خودگردان
 یذهن هایییشناخت خود و توانادرک و  -

 نقش نگري در اعتماد به نفس فرد -
و خالصه  یبردار ادداشتی ویاطالعات از طر یآورجمع -

 یسینو
 پرسش از خود -

 خود یابیارز -
 آزموناجرا پس -بندیجمع جلسه دوازدهم

 

 

 

 هايافته

پژوهش، از روي آزمون تحلیل  یهاهیفرضبه منظور آزمون 

به کار گرفته شده است.  SPSS 22-افزار کوواریانس با استفاده از نرم

ن ی ایهامفروضهی تحلیل کوواریاس، هامفروضهبه منظور رعایت 

ویلك و آزمون لون و آزمون  - آزمون با استفاده از آزمون شاپیرو

همگنی شیب رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت. از آنجا که سطو 

ویلك، آزمون لون و  -داری به دست آمده در آزمون شاپیرو معنی

ی پژوهش، بیش از مقدار رهایمتغآزمون همگنی شیب رگرسیون، در 

کوواریاس  تحلیل یهامفروضه، در نتیجه باشدیم 10/1مالک 

 درونی گیریی توصیفی جهتهاآماره 2ت شده است. جدول رعای

 :دهدیمبه تفکیك گروه و مرحله آزمون نشان  هدف بیرونی و

میانگین نمرات  نشان داده شده است، 2همانطور که در جدول 

آزمون و پیگیری هدف در گروه آزمایش در پس درونی گیریجهت

هدف  رونیبی گیریجهت نمرات آزمون افزابش یافته ونسبت به پیش

 و ونیدر گیری کاهش یافته است در حالی که میانگین نمرات جهت

ری آزمون و پیگیآزمون و پسدر گروه کنترل در پیش هدف بیرونی

نتایج تحلیل کوواریانس  3تفاوت چشمگیری نداشته است. جدول 

دف ه بیرونی و درونی گیری در جهت هاگروهجهت بررسی تفاوت 

 :دهدیمرا نشان 

نشان داده شده است، بین  3همانطوری که در جدول 

شرکت  هدف بیرونی و درونی گیریی نمرات جهتهانیانگیم

کنندگان بر حسب عضویت گروهی )گروه آزمایش و کنترل( در 

(. >10/1Pدارد )آزمون و پیگیری تفاوت معناداری وجود مرحله پس

 هدف ونیبیر و درونی گیریجهت انتقادی بر تفکر بنابراین آموزي

 درونی یگیرجهت انتقادی بر تفکر آموزي ت ثیربوده است و  مؤثر

 جهت ثیرت پیگیری تداوم داشته است. میزان  در مرحله هدف بیرونی و

 2/80هدف  بیرونی گیری و جهت درصد 0/82هدف  درونی گیری

 هدف درونی گیریجهت ت ثیرآزمون و میزان در مرحله پس درصد

درصد در مرحله  0/80هدف  بیرونی گیریدرصد و جهت 0/18

 پیگیری بوده است.
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 در دو گروه هدف بیرونی و درونی گیریآزمون جهتآزمون و پس. میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش2جدول

 گروه متغیرها
 پیگیری آزمونپس آزمونپیش تعداد

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین 

 درونی هدف گیریجهت
 81/2 21/01 80/3 03/07 11/2 03/7 00 آزمایش

 83/2 13/7 12/2 11/1 02/2 11/1 00 کنترل

 بیرونی هدف گیریجهت
 20/2 21/01 23/2 03/00 18/3 33/08 00 آزمایش

 83/3 21/08 01/2 08 12/2 11/01 00 کنترل
 

 

 

 گيریبحث و نتيجه

 ریگیبر جهت انتقادی تفکر آموزي ت ثیرهدف این پژوهش 

متوسطه بود. لذا پس از  مقطع آموزاندانش هدف بیرونی و درونی

ری آزمون و پیگیآزمون و پساجرای این روي و بررسی نتایج پیش

 گیریبر جهت انتقادی تفکر گیری کرد که آموزينتیجه توانیم

بوده است. مطالعات  مؤثر آموزاندانش هدف بیرونی و درونی

تند ی مختلف به کار گرفهانهیزمرا در  انتقادی تفکر متعددی آموزي

پور و قدم هایتوان به پژوهشو آن را اثربخش دانستند که می

واصل و  (، یارمحمدی0311نهروانیان ) (، زارع و0318همکاران )

(، یعقوبی و همکاران 0310االسالمی )(، شیخ0310همکاران )

( 2108همکاران )( و کارگاس و 2107همکاران )اسمیت و  (،2103)

 اشاره کرد.

 که شمنداناندی نظری ارای بر تکیه با نیز و، هاافتهی این استناد به

به  تفکر آموزي که گفت توانی، مشده ابراز متمادی هایقرن طی

  افراد در تواندی، ماخص طور به انتقادی تفکر آموزي و اعم طور

 در دو گروه هدف بیرونی و درونی گیریآزمون و پیگیری جهتی پسهانمره. نتایج تحلیل کواریانس تك متغیری بر روی 3جدول

 توان آماری مجذور اتا داریمعنی F میانگین مجذورات آزادیدرجه مجموع مجذورات  منابع 

 آزمونپس

 آزمونپیش

 گیریجهت

 هدف درونی
202/12 0 202/12 112/1 102/1 202/1 820/1 

 گیریجهت

 هدف بیرونی
202/320 0 202/320 103/011 110/1 812/1 111/0 

 گروه

 گیریجهت

 هدف درونی
102/018 0 102/018 088/18 110/1 820/1 111/0 

 گیریجهت

 هدف بیرونی
038/280 0 038/280 023/81 110/1 802/1 111/0 

 خطا

 گیریجهت

 هدف درونی
201/230 21 110/7 - - - - 

 گیریجهت

 هدف بیرونی
801/77 21 202/3 - - - - 

 پیگیری

 آزمونپیش

 گیریجهت

 هدف درونی
171/23 0 171/23 002/0 222/1 101/1 220/1 

 گیریجهت

 هدف بیرونی
212/208 0 212/208 101/22 110/1 107/1 111/0 

 گروه

 گیریجهت

 هدف درونی
878/732 0 878/732 011/02 110/1 180/1 111/0 

 گیریجهت

 هدف بیرونی
122/311 0 122/311 321/10 110/1 800/1 111/0 

 خطا

 گیریجهت

 هدف درونی
023/210 21 227/00 - - - - 

 گیریجهت

 هدف بیرونی
118/001 21 001/1 - - - - 
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 متحول آموزي از قبل با مقایسه در که کند ایجاد را آمادگی این

 که هنکت این. کنند مالحظه متفاوت یاوهیش به را هادهیپد وشوند 

 آموزاندانش ذهنیت یاجلسه 02 مدت کوتاه دوره یك برگزاری

 ونآزم که دهدیم نشان، داد تغییر اصولی صورت به را آماری نمونه

 استفاده مشابه موارد در آن از توانیم و بوده سودمند آمده عمل به

 کردن عمل وسیله به که همانگونه مایرز گفته به زیرا؛ کرد

 هدف نچو و میریگیم یاد نیز انتقادی تفکر وسیله به، میآموزیم

 به هک دارد اهمیت وقتی خصوص به. است عینیت انتقادی تفکر

 بود شیرو همان بردباری این گردد منجر اصیل روشنفکرانه بردباری

بودند  داده قرار مدنظر دوره برگزاری طول در پژوهشگران که

 (.0310واصل و همکاران،  )یارمحمدی

 آزاد روی از واقعاً که تربیتی هگل نظر به چون، دیگر بیان به

 در. شودیم فرهنگی تداوم درک و حقیقت موجد. باشد اندیشی

 رد و شدیم پرهیز اندیشی مطلو از االمکانحتی آموزي یهاجلسه

 داشت یسع جیمز ویلیام از تبعیت به انتقادی دهنده فکر ارائه واقع

)شیخ  بودن نباشد جزمی مبلغ تا کند رفتار راهنما و دوست یك مانند

 (.0310االسالمی، 

 یهامهارت آموزي جلسات در اینکه به توجه با، دیگر سوی از

 ملهج از فکری یهاتیفعال از یامجموعه آموزي به، انتقادی تفکر

 کریف تولیدات و راهبردها یدرباره قضاوت و ارزشیابی، تحلیلی

 اجرایی کنترل توانایی، آموزاندانش در، لذا. است شده پرداخته

 که کنندیم پیدا بیشتری رشد داوری و قضاوت در و یافته رشد، رفتار

 به. شودیم آنان در دهی هدفخودنظم افزایش موجب نهایت در

 رد آموزاندانش شدن درگیر و انتقادی تفکر الگوی کارگیری

 آنان يانگیز ارتقای موجبات اینکه بر عالوه، یادگیری یهاتیموقع

 یادگیری برای آنان که شودسبب می بلکه، کندیم فراهم تفکر به را

 به یزیربرنامه یك طی و کنند تنظیم خویش برای را اهدافی، بهتر

 انتقادی تفکر هایمهارت آموزي، واقع در. یابند دست اهداف آن

 در انیادگیرندگ و شودیم یادگیری کردن فعال به منجر که آنجا از

 در ریدرگی این، یابند دست یادگیری اهداف به که هستند این پی

 را انشد خودشان، فراگیران که شودیم سبب یادگیری یهاتیموقع

 ظیمتن خود برای را اهدافی باید دانش این ساخت برای لذا. بسازند

 درونی گیریجهت افزایش سبب نهایت در هانیا یهمه که کنند

 (.2102، گلدمنس، شالك و رینرت) شودمی هدف آنان

هایی است که پژوهش حاضر نیز هر پژوهش دارای محدودیت

 نتوایمی پژوهش حاضر هاتیمحدوداز آن مستثنی نبوده است از 

ری آن گیقابل تعمیم نبودن آن و همچنین عدم امکان کنترل و اندازه

آتی  یهاپژوهشدر  شودیمبعد از چند ماه نام برد. بنابراین پیشنهاد 

ه آموزي شود کاز مرحله پیگیری استفاده شود و همچنین پیشنهاد می

آموزان ی دانشی آموزشهابرنامهی تفکر انتقادی در زمره هامهارت

 در مدارس قرار گیرد.

 منابع

رضوی، سیدعلی اصغر؛ نوشین فرد، فاطمه؛ باب الحوائجی، فهیمه؛ 

آموزي تفکر  ت ثیر(. بررسی 0312محمداسماعیل، صدیقه )

 3های خواندن و نوشتن دانشجویان منطقه انتقادی بر مهارت

(، 01)2، شناسی مطالعات جوانانجامعههای آزاد اسالمی. دانشگاه

22-28. 

(. اثر آموزي تفکر انتقادی بر 0311زارع، حسین و نهروانیان، پروانه )

های علوم تازههای حل مس له و یادگیری خودراهبر. سبك
 70. 70-11(، 2)01، شناختی

دوره آموزي تفکر انتقادی  ت ثیر(. 0311زارع، حسین و نهروانیان، پروانه )

راهبردهای حل مس له. های گیری و سبكهای تصمیمبر سبك
 .03-30 (،1)0، شناختی در یادگیری

آموزي تفکر  ت ثیر(. بررسی 0312سرمد، غالمعلی و سیدی، فرشید )

قات فصلنامه تحقیانتقادی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان. 
 .010-007(، 0)0، مدیریت آموزشی

بان زادگیری خود تنظیمی (. ارائه مدلی برای ی0371شیخ االسالمی، راضیه )

وم دانشکده روانشناسی و عل ، چاپ نشده، رساله دکتریانگلیسی،  

 تربیتی دانشگاه شیراز.

 ت ثیر(. 0318گشنیگانی، زهرا؛ رضائیان، مهدی )قدم پور، عزت اله؛ خلیلی

آموزي بسته فراشناختی )تفکر انتقادی، حل مسئله و فراشناخت( 

م ه دوآموزان پسر دوربر انگیزي و پیشرفت تحصیلی دانش

 00 ،نشریه علمی پژوهشی آموزي و ارزشیابی )فصلنامه(متوسطه. 

(22 ،)80-11. 

(. مقایسه 0310یارمحمدی واصل، مسیب؛ فرهادی، مهران؛ یعقوبی، افسانه )

اثربخشی آموزي تفکر انتقادی به شیوه تمثیل و چرخه کارپلوس 

ل ارزشیابی، استدال بر فرآیندهای شناختی تحلیل، استنباط،

 (،0)00، رویکردهای نوین آموزشیرایی و استدالل قیاسی. استق

012-70. 

Deci, E. L., Ryan, R. M. (2015). Self-Determination 

Theory. International Encyclopedia of the Social & 

Behavioral Sciences (Second Edition(.486–491 



 فر و همکارانعبدالحمید الهامی                                                                                      ...هدف یرونیو ب یدرون یریگجهت بر یآموزي تفکر انتقاد ت ثیر

 

666 
 

Elliot A, McGregor HA. (2001). A 2 × 2 achievement goal 

framework. Journal of Personality and Social 

Psychology, 80(3), 501-19. 

Gloudmens, H. A., Schalk, R. M., & Reynaert, W. (2012). 

The relationship between Critical Thinking Skills 

and Self-efficacy of Beliefs in Mental Health nurses. 

Journal of Applied Science, 33(3), 275-290 

Hoffman RL, Hudak-Rosander C, Datta J, Morris JB,Kelz 

RR. (2014). Goal orientation in surgical residents: a 

study of the motivation behind learning. Journal of 

Surgical Research, 190 (2), 451-6. 

Kashaninia, Z., Hosseini, MA. and Yusliani, F. (2016). 

"The effect of teaching critical thinking skills on the 

decision making style of nursing managers”, Journal 

of Client-Centered Nursing Care, 1(4), 197-204 

Kusurkar, R. A., Ten Cate, T. J., Vos, C. M. P., Westers, 

P., & Croiset, G. (2013). How motivation affects 

academic performance: A structural equation 

modeling analysis. Advances in Health Science 

Education, 18, 57-69 

Payne, S. C., Youngcourt, S. S., Beaubien, J. M. (2007). 

A meta-analytic examination of the goal orientation 

Nomological Net. Journal of Applied Psychology, 

92(1), 128-50. 

Pintrich, P. R. (2000). Multiple goals, multiple pathways: 

The role of goal orientation in learning and 

achievement. Journal of Educational Psychology, 

92, 544–555. 

Sirgy, M. J. (1998). Materialism and quality of 

life.SocialIndicator Research, 43, 227-260. 

Vansteenkiste, M., Lens, W., & Deci, E. L. 

(2005).Intrinsic Versus Extrinsic GoalContents in 

Intrinsic Versus Extrinsic Goal Contents in Self-

Determination Theory: Another Look at the Quality 

of Academic Motivation. Educational Psychologist, 

41 (1), 19-31. 

Vansteenkiste, M., Matos, L., Lens, W., & Soenens, B. 

(2007). Understanding the impact of intrinsic versus 

extrinsic goal framing on exercise performance: The 

conflicting role of task and ego involvement. 

Psychology of Sport and Exercise, 8, 771-794. 

 


