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 The purpose of this study was to determine the effectiveness of strategic thinking 

training on motivational beliefs and perceptions of the classroom environment of 

elementary students. The research method was semi-experimental and its design was 

pre-test and post-test with control group. The population of the study consisted of all 

5th grade elementary school students in Marand city. The sample group was selected 

using cluster random sampling. The participants of the study were 64 people who were 

randomly assigned to the experimental (32 persons) and control (32 persons) group. 

The intended educational content was a package of strategic thinking training. The 

experimental group received 16 sessions of 50 minutes of strategic thinking instruction, 

and the control group did not receive any training on thinking. The Motivational 

Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) was used to measure students 

motivational beliefs and also, the Students' Perceptions of Classroom Environment 

Questionnaire was used to measure students' perceptions of the classroom environment.  
Motivational beliefs and perceptions of students' classroom environment were 

evaluated in two stages: pre-test and post-test. Research hypotheses were analyzed by 

covariance analysis. The findings of the research showed that there is a significant 

difference between the mean scores of motivational beliefs and perceptions of students' 

classroom environment in the experimental and control groups. In general, it can be 

stated that thinking training to students can strengthen motivational beliefs and 

perceptions of their classroom environment. 

 

 

 

 
 

 

* Corresponding Author: Zahra Sahebi 

E-mail: zsahebi9296@yahoo.com 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27173852.1401.17.65.6.4
http://childmentalhealth.ir/page/133/Open-Access-Policy
http://dx.doi.org/10.29252/jcmh.7.4.19


 1401، بهار   65، شماره 17دوره                                          های نوین روانشناختی                                                                       فصلنامه پژوهش 

 

183   

ش
وه

 پژ
مه

لنا
ص

ف
ره 

دو
ی، 

خت
شنا

وان
ن ر

وی
ی ن

ها
17

ره  
ما

 ش
،

65 ،
هار

ب
 

14
01

 

   

 مقاله پژوهشی 

 

 اثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر باورهای انگیزشی و ادراک 
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 چکیده مشخصات مقاله 

 :هادواژهیکل

ادراک از    ؛یی زشیانگ   ی باورها

آموزش    طیمح کالس؛ 

دانش    ی راهبرد تفکر؛ 

 یی آموزان ابتدا
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1398/ 02/ 31دریافت شده: 

 1398/ 06/ 03پذیرفته شده: 

 1401/ 03/ 20 منتشر شده:

از محیط کالس    پژوهش  ادراک  و  انگیزشی  باورهای  بر  تفکر  راهبردی  آموزش  اثربخشی  تعیین  با هدف  حاضر 

با گروه کنترل   آزمونپسو    آزمونشیپ ی و طرح آن  شیآزمامهینابتدایی اجرا شد. روش پژوهش حاضر    آموزاندانش

قطع ابتدایی شهر مرند بود. تعداد  دختر پایه پنجم م  آموزاندانشآماری پژوهش حاضر مشتمل بر کلیه    جامعةبود.  

تصادفی در دو    صورتبهی انتخاب شدند و  اخوشهی تصادفی  ریگنمونهعنوان نمونه، با استفاده از روش  نفر به  64

نفر( قرار داده شدند. محتوای آموزشی موردنظر، بسته آموزش تفکر غریبی    32نفر( و کنترل )   32گروه آزمایش )

آزم بود. گروه  و گروه کنترل  دقیقه   50جلسه    16ایش  و همکاران  دریافت کردند  را  تفکر  راهبردی  آموزش  ای 

باورهای  هیچ سنجش  برای  کردند.  طی  را  کالس  عادی  جریان  و  نکردند  دریافت  تفکر  مورد  در  آموزشی  گونه 

دراک راهبردهای یادگیری خودتنظیمی پینتریچ و دی گروت و برای سنجش ا  نامهپرسش آموزان از  انگیزشی دانش

آموزان از محیط کالس از مقیاس ادراک از محیط کالس جنتری، گیبل و ریزا استفاده شد. باورهای انگیزشی دانش

های  آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافتهآزمون و پسآموزان در دو مرحله پیشو ادراک از محیط کالس دانش

آموزان در گروه آزمایش  ی و ادراک از محیط کالس دانشتحقیق نشان دادند بین میانگین نمرات باورهای انگیزش

آموزان  توان چنین عنوان نمود که آموزش تفکر به دانشکلی می  صورتبهو کنترل تفاوت معناداری وجود دارد.  

 تواند موجب تقویت باورهای انگیزشی و ادراک از محیط کالس آنان گردد.  می
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 مقدمه 
افراد جامعه را بر    تیوتربمی تعلکه مسئولیت    مؤثریکی از نهادهای مهم و  

ی این نهاد در یادگیری است. بنا به گفته  ثمربخشعهده دارد مدرسه است.  

و   شودیم، کار محسوب هات یفعالیادگیری هم مانند سایر "( 1386)صفوی 

بسیار دشواراپاره در   است  موارد، کاری  غیر  21ص  )  "ی  یادگیری  ،  مؤثر(. 

بر   نظیر  هاانیزعالوه  مشکالتی  اقتصادی،  کاهش  ی  سرخوردگی، 

، احساس حقارت، افسردگی و در نتیجه عدم شکوفایی کامل  نفساعتمادبه 

در تحصیل را در پی خواهد داشت    خوردهشکست ی فرد  هاییتوانااستعدادها و  

(. از طرفی، یادگیری ابعاد گوناگونی دارد و عوامل  1381)تفضلی و خدیوزاده،  

شرایط را    توانندی منه به کار روند  که اگر آگاها  مؤثرندزیادی هم بر یادگیری  

و   یادگیری  تبیین  اساس،  این  بر  دهند.  سوق  ثمربخش  یادگیری  سود  به 

تربیتی  شناسانروان موردعالقه عملکرد تحصیلی، یکی از موضوعات محوری 

های نظام  بررسی ویژگی(. در این میان،  2000و همکاران،    1است )بوساتو 

دهد که آموزش دورهِ ابتدایی در  مختلف نشان می های  وپرورش کشور آموزش 

و مهم  است  برخوردار  اهمیت خاصی  از  آنها  به    نیتراغلب  مقطع تحصیلی 

ی  ( امروزه ضرورت و نقش دوره 1386ی نوریان ) بنا به گفته  رود.شمار می 

ی شناختی به  هاتیقابلو    هامهارت   توسعةوپرورش ابتدایی را فقط در  آموزش 

کودکان برای ورود به مدارج تحصیلی باالتر   کردنآماده زش و طور اعم و آمو 

تحول  کنندینمخالصه   اساس هرگونه  و  عامل  اخص  به طور  را  آن  بلکه   ،

 .  دانندی ماجتماعی، فرهنگی و اقتصادی    توسعةرشد و    عرصةآغازین در  

شناخت گرایان معاصر در تبیین پدیده ی یادگیری آموزشگاهی، رویکرد  

ا اتخاذ نموده اند، که در آن عوامل شناختی، مجزا از الگوهای  کل گرایانه ر

انگیزشی عمل نمی کنند و بر همین اساس مدل هایی را پیشنهاد می نمایند  

که فرایند و پیامدهای یادگیری آموزشگاهی را در حوزه های مختلف دانش،  

به ویژگی  عنایت  فراگیران، توضیح با  انگیزشی و سبک های شناختی  های 

(. یادگیری خودتنظیم 1387دهد )دووک و لجت، به نقل از سیف و خیر،  می

 همین منظور را برآورده می سازد. 

مطرح    1990یادگیری خودتنظیمی را پنتریچ و دی گروت در    ةینظر  

که   است  معنی  بدین  خودتنظیم  یادگیری  از  منظور    آموز دانشکردند. 

هدایت  هامهارت  و  کنترل  طراحی،  برای  کسب  ی  ندیفرایی  خود  ادگیری 

یادگیری خود را   ندیفراو برای یادگیری تمایل دارد و قادر است کل  کندیم

(.  1389ارزیابی کند و در مورد آن بیندیشد )بری، به نقل از درخشان هوره،  

یادگیری خودتنظیم دارای دو بعد مربوط به راهبردهای یادگیری و باورهای  

یادگیری راهبردهای  اگرچه  است.  برای    انگیزشی  ابزارهایی مهم  و مطالعه، 

شوند  های آموزشی تلقی میآموزان در دستیابی به هدفتوانا ساختن دانش 

عاشوری،   و  امیری  لیوارجانی،  1393)بابایی  و  زنگبار  اما  1396؛ حسنی   ،)

داشتن دانش راهبردهای یادگیری به تنهایی برای بهبود عملکرد تحصیلی،  

 
1 . Busato  

2 . Tanriseven 

3 . Dilmac  

4 . Heikkila 

5 . Bryan 

6. Kelly  

کافی نیست. بنابراین، یادگیرندگان عالوه    به ویژه در سطوح عالی یادگیری،

بر این راهبردها، به راهبردهای انگیزشی نیاز دارند تا آنان را در استفاده از  

راهبردهای یادگیری و مطالعةاری دهد. به همین جهت انگیزش و باورهای  

ای برخوردار است. انگیزش  انگیزشی در یادگیری خود تنظیمی از اهمیت ویژه 

مسائلی   ارزش با  و  نگرش  هیجان،  قبیل  دارد  از  ارتباط  و  )گذاری  کجباف 

در  1382همکاران،   که  است  محرکی  نیروی  انگیزش،  حقیقت،  در   .)

گیری هر چه بهتر سایر ابعاد یادگیری خودتنظیمی تأثیر دارد )دانا و  شکل 

 (.  1394همکاران،  

ر  تظاباورهای انگیزشی، در جریان سازمان یادگیری، مبتنی بر مدل کلی ان

برومند و    گفتة(. بنا به  2013،    3و دیلمک  2باشد )تن ریزون ارزش می  -

آموزان  ( باورهای انگیزشی دالیل شخصی و فردی دانش 1390شیخی فینی )

باشند. باورهای  برای انجام یا اجتناب از یک تکلیف و یا فعالیت تحصیلی می

آموزان و مؤلفة مهم انگیزشی، یکی از عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی دانش

؛  1391یی و همکاران،  ؛ رضا1382آید )کجباف و همکاران،  آن به شمار می

؛  موسوی و همکاران،  1391؛ چالمه و لطیفیان،  1990پنتریچ و دی گروت،  

و همکاران،1391 عابدینی  انگیزشی در شکل1389؛  باورهای  گیری یک  (. 

عملکرد  ریگجهت  بهبود  و  تحصیلی  پیشرفت  با  مرتبط  سیستماتیک  ی 

برایان 2011و همکاران،    4آموزان، نقش مهمی دارند )هی کیالدانش  و    5؛ 

( در پژوهشی که در  2018)  7و هفنن  6(. همچنین، کلی2011همکاران،  

این پیرامون انجام دادند شواهدی مبنی بر نقش مؤثر باورهای انگیزشی در  

دانش  علمی  از  یادگیری  یکی  انگیزشی،  باورهای  واقع،  در  یافتند.  آموزان 

شناختی هاشاخص معتبرترین   درگیری  و  آقازاد)است    8ی  رضایی  ه، 

( از وجود  1995)  10و جنتری   9(. نتایج پژوهش پولسون 1388محمدزاده،  

می حمایت  تحصیلی  پیشرفت  و  انگیزشی  باورهای  بین  علی  کند.  رابطه 

دارد   تأثیر  یادگیری  راهبردهای  از  استفاده  بر  انگیزشی  باورهای  همچنین، 

گروت،   دی  و  ولترز 1990)پنتریچ  وین 1999،  11؛  پوت  و    12؛ 

( نشان داد که مقایسة  1395(. نتایج تحقیق استوار و عابدی )2012اران،همک

های باورهای انگیزشی، بیانگر تفاوت دو  دانشجویان عادی و مشروط در مؤلفه 

آموزان  ها است. در پژوهش مشخص گردید که میان دانشگروه در این مؤلفه 

وجود    داریمعنها در باورهای انگیزشی تفاوت  و همتایان عادی آن  زهوشیت

 (.1388دارد )نوری ثمرین و همکاران،  

رفتار یادگیری در فرد نتیجة تعامل بین عوامل شخصی و محیطی است.  

جریان   بر  مؤثر  عوامل  همة  نقش  به  باید  آموزشگاهی  یادگیری  تبیین  در 

از   یکی  به  توجه  دارد که  نکته ضرورت  این  یادآوری  شود.  توجه  یادگیری 

وپرورش  سیستم آموزش   ،فلت از نقش عوامل دیگراجزای نظام یادگیری و غ

شود. پس الزم است  را مختل کرده و مانعی در مقابل اهداف این سیستم می

باشند.   این نظام، پیوستگی و تعامل معناداری داشته  اجزای  ،  حال ن یبااکه 

7. Heffernan    

8 . cognitive engagement 

9 . Paulsen 

10 . Gentry 

11 . Wolters 

12 . Putwain  
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شناسان  های روان های فردی در یادگیری در بین پژوهش توجه به نقش تفاوت 

ولی در این میان توجه به نقش محیط تربیتی جایگاه مناسبی پیدا کرده است  

 ی از این تناسب نبرده است.  ابهره یادگیری در یادگیری چندان  

ی بیرونی ای  هامحرک ( محیط یادگیری را شرایط، نیروها و  1964)  1بلوم 

به چالش    داندیم را  فرد  و  کشانندیمکه  است شرایط  نیروها ممکن  این   .

های متعددی نشان  ی باشد. پژوهش نیروهای فیزیکی، اجتماعی، فکری و ذهن

که محیط یادگیری ادراک شده بیشتر از محیط یادگیری واقعی بر    اندداده 

تأثیر   همکاران،  )  گذاردیمیادگیری  و  دمیرچی  پروسر 1396صدری  و    2؛ 

پیامدهای  2017؛  1999،    3تریگول  و  بازده  که  معتقدند  پژوهشگران   .)

ران در مورد یادگیری، تا حد زیادی  یادگیری شناختی و عاطفی و نگرش فراگی

(. کیفیت  1387یمینی و همکاران،  )ها از محیط است  ادراک آن   ر یتأثتحت

نقش   یادگیری  زمانی ا کنندهنییتعمحیط  و  دارد  فراگیران  یادگیری  در  ی 

عملکرد و نگرش مثبتی به موضوع تدریس شده خواهند داشت که از محیط  

باشند   داشته  مثبت  ادراک  بروک یادگیری  همکاران،    4)دن  (.  2006و 

و    دهندیمنشان    هاپژوهش  یادگیری  تجارب  کیفیت  ابعاد  بین    طةیحکه 

(. ساختار  1388نعامی،  )منفی معنادار وجود دارد    رابطةفرسودگی تحصیلی  

، ولی چگونگی تأثیر  ردیگیمی معلم شکل  هاارزش کالس بر اساس اهداف و  

و عملکرد   انگیزش  بر  ادراک آن دانش آن  به چگونگی  ساختار  آموزان  از  ها 

عناصر و عوامل    ،نابراین(. ب1388کالس بستگی دارد )حجازی و همکاران،  

مح  دهندهلیتشک تجارب  )  آموزشیی  هاطیدر  ارزشیابی،  شیوه  معلم، 

از طریق تأثیر بر ادراک    (آموزشی  یادگیری، تکالیف، تشویق و تنبیه، اهداف

محیطدانش  از  و  آموزان  مواد  آنان  ی  هاموضوع    کالس،  نگرش  بر  درسی 

  است که  . پس ضروریگذارندیپیرامون تحصیل و پیشرفت تحصیلی تأثیر م

  آموزان از کیفیت کالس و ادراک دانش   نقش بارزدر نظام آموزشی کنونی به 

کارشکی و  )ود  مدرسه و بالطبع نگرش تحصیلی آنان توجهی دو چندان ش 

 (. 1393همکاران،  

جام انتقال    عهدر  آموزش،  نظام  وظیفه  که  ادعا  این  کنونی  پیشرفته 

معنایی ندارد. بلکه اساس نظام    گذشته به آینده است، دیگر  معلومات از نسل 

زمینه ساختن  فراهم  یکم،  و  بیست  قرن  در  ی  هاتیفعالتجربی    آموزش 

اس یادگرفتن  چگونه  و  فکرکردن  چگونه  و  همکاران،  آموزشی  و  )ساقی  ت 

ی آموزشی و بین مجریان و معلمان بیشتر  هانظامآن چه در    انهمتأسف(.  1390

دارد   دانش توجهیبرواج  فکری  تحول  به  فعالیت ی  فرایند  در  های  آموزان 

های آموزشی به رغم پذیرفتن این فرض که فکر  آموزشی است. رهبران نظام 

کند، چندان رغبتی کردن راه را برای آموزش بهتر و تحول علمی بیشتر باز می

مهارت  تدریس  و  تشویق  دانش به  فکری  اتخاذ  های  با  آنان  ندارند.  آموزان 

اصلی تربیتی شانه    فةیوظبه نحوی از انجام    ریناپذانعطاف خشک و    هایروش 

دانش   کنندی مخالی   رهایی  راه  در  از  و  و   مرحلةآموزان  فکری  وابستگی 

. در  دارندی برنمرساندن آنان به مرحلة استقالل فکری و تولید اندیشه گامی  

نظام  ادعای  بوده  حقیقت،  آنها  عملکرد  از  بهتر  همواره  آموزشی  است  های 

 
1 . Bloom 

2. Prosser 

3. Trigwell 

برنامه1390)شعبانی،   واقع، در  باید روش (. در  هایی گنجانده  های مدارس 

های چگونه آموختن را از طریق  آموزان قابلیتها دانش شود که از طریق آن 

های درسی نظم فکری بیاموزند. از این رو آموزش تفکر یا اندیشیدن در برنامه

( منظور از تفکر  1388یف )ای به دست آورده است. بنا به گفته سجایگاه ویژه 

های گذشته دستکاری و سازماندهی فرایندی است که توسط آن یادگیری 

 شوند. می

دهد که تفکر قابل آموزش نیست و آن امری  برخی از تحقیقات نشان می

ها حاکی از آن است که  و خودکار است. با این وجود، برخی از یافته  ناآگاهانه

ست که به صورت مستقیم به فراگیران آموزش  تفکر قابل آموزش است و الزم ا

؛ غریبی 1391؛ فرج اللهی و مصطفوی،  2019داده شود )سوفی و هات سی،  

( تفکر هرگز نه به طور کامل  1388(. بنا به گفته سیف )1391و همکاران،  

تأثیر نیروهای بیرونی و نه صددرصد زیر نفوذ نیروهای درونی است، بلکه  تحت

 پذیرد.  های بیرونی تأثیر میگاهی بیشتر از نیرو

ی و    ادمطالب  با    که  دهدیمنشان    قیتحق  اتی ادبشده  تفکر  آموزش 

ی از  مندبهره مثبت،    جینتا  نیامثبت همراه است. از جمله    جینتای از  اریبس

و   پایین  امتحان  اضطراب  تکلیف،  ارزشمندی  احساس  باال،  خودکارآمدی 

-دارا بودن این خصوصیات روان  نیهمچنادراک مثبت از محیط کالس است.  

ی سالمت  حتو    شناختیروان ی  سالمتی  برا ی  مثبتی  امدها یپشناختی، خود با  

در    رهایمتغ  نیابا مطالعة آزمایشی    توانی م،  نیبنابرای همراه است.  جسمان

آموزان از  دانش   نیبی مورد مطالعه در  رهایمتغ  تیتقو  زینآموزان و  دانش   نیب

یادشده  مثبت  را از آثار    هاآن ای دیگر،  و مداخله   یآموزشی  هابرنامه   قیطر

همچنینبهره  ساخت.  ویژگی اهمیت به توجه با مند  مثبت  این  های 

 به متغیرها مهم این بررسی اجتماعی افراد، و فردی شناختی در کاراییروان 

آید. بنابراین هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش راهبردی  می  نظر

باشد.  آموزان می دانش  5باورهای انگیزشی و ادراک از محیط کالستفکر بر 

برای این منظور دو فرضیه در خصوص تأثیر آموزش راهبردی تفکر بر باورهای  

در   کالس  محیط  از  ادراک  بر  متغیر  این  تأثیر  چنین  هم  و  انگیزشی 

 آموزان ابتدایی مطرح شده است.  دانش 

 

 روش  
  آزمون پس و    آزمونش یپی و طرح آن  شیآزمامه ینروش پژوهش حاضر،  

دانش  تمامی  شامل  پژوهش،  این  آماری  جامعه  بود.  کنترل  گروه  آموزان  با 

سال تحصیلی   در  بود، که  مرند  ابتدایی شهر  پنجم  پایة    1397-98دختر 

گزارش   براساس  آماری،  ی  جامعه  افراد  تعداد  بودند.  تحصیل  به  مشغول 

نفر بود. جهت انتخاب نمونه،    2292وپرورش شهرستان مرند  مدیریت آموزش 

ز روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شد. به این ترتیب که جهت  ا

های آزمودنی، دو مدرسه از بین مدارس  جلوگیری از تبادل اطالعات بین گروه 

ابتدایی شهر مرند انتخاب شدند. مدارس مذکور از لحاظ وضعیت تحصیلی،  

ک کالس  جغرافیایی و معلم کالس تقریبا مشابه بودند. سپس از هر مدرسه ی

4 . den Brok  

5.   Perception of Classroom Environment 
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های آزمودنی،  از چندین کالس پایة پنجم انتخاب شد. پس از انتخاب گروه 

های  ها به تصادف به گروه آزمایشی و گروه کنترل جایگزین شدند. گروه گروه 

 دانش آموز بودند.    32آزمایشی و کنترل هر کدام شامل  

 روش اجرا 

یر متغیر پژوهش حاضر یک متغیر مستقل و دو متغیر وابسته دارد که تأث

آموزان  ی باورهای انگیزشی و ادراک از محیط کالس دانشهانمرهمستقل بر  

شروع   از  قبل  هفته  یک  پژوهش،  اجرای  فرایند  در  شد.    مداخلةبررسی 

گیری  اندازه   آزمونش یپ  لةیوسآموزشی، دو متغیر وابسته در هر دو گروه به  

ا گروه کنترل هیچ های موردنظر داده شد؛ ام شدند. به گروه آزمایش، آموزش 

آموزشی در مورد تفکر دریافت نکردند و جریان عادی کالس را طی کردند.  

ای اجرا شد. یک هفته بعد از  دقیقه  50جلسة    16مداخلة آموزشی در طول  

گیری قرار  آزمون مورد اندازه ها پس پایان آموزش، در هر دو گروه از آزمودنی

 گرفت.

 ابزار 

نامة  : پرسش   1( MSLQری خودتنظیمی )نامة راهبردهای یادگیپرسش 

گروت دی  و  پینتریچ  توسط  خودتنظیمی  یادگیری  (  1990)  راهبردهای 

پرسش  این  شد.  راهبردهای  ساخته  و  انگیزشی  باورهای  بخش  دو  در  نامه 

یادگیری خودتنظیمی تنظیم شده است. بخش مربوط به باورهای انگیزشی 

گذاری درونی های خودکارآمدی، ارزش مؤلفه   رندةیبرگباشد و در  گویه می  25

می  امتحان  اضطراب  پرسش و  این  پاسخگویی  مقیاس  به صورت  باشد.  نامه 

باشد.  ( می 5( تا کامالً موافقم )1ای از کامالً مخالفم )درجه   5لیکرتی با طیف  

گویه، یک نمرة کلی برای او به    25حاصل جمع نمرات هر فرد در مجموع  

دهندة میزان باورهای انگیزشی او است. بدین ترتیب  اندهد که نشدست می 

خواهد بود. پینتریچ و دی    125تا    25دامنة نمرة محتمل برای هر فرد بین  

نامه، از روش تحلیل عاملی استفاده  ( در بررسی روایی پرسش 1990گروت )

گذاری  کردند و برای مقیاس باورهای انگیزشی سه عامل خودکارآمدی، ارزش 

اضطراب امتحان را به دست آوردند. هم چنین، برای بررسی پایایی درونی و 

پرسش  خرده  این  برای  و  کردند  استفاده  کرانباخ  آلفای  روش  از  نامه، 

آلفای  مقیاس  ترتیب ضریب  به  آمده،  دست  به    75/0و    87/0،  89/0های 

های باورهای انگیزشی گزارش کردند. در این پژوهش، پایایی خرده مقیاس 

گذاری درونی و اضطراب امتحان( با استفاده از آلفای  دی، ارزش خودکارآم )

کرانباخ محاسبه شد. مقدار ضریب پایایی برای سه خرده مقیاس به ترتیب  

 به دست آمد.   82/0و    89/0  ،86/0برابر با  

نامة ادراک از محیط کالس  نامة ادراک از محیط کالس: پرسش پرسش 

( ریزا  و  دارای  ( ساخت2002توسط جنتری، گیبل  و  است.    31ه شد  گویه 

های  نامه برداشت فرد را از کالس و فعالیت های بکار رفته در این پرسش گویه

اساس طیف لیکرت    نامه برگذاری پرسش کند. نمره کالسی وی منعکس می 

( است. حاصل جمع نمرات هر فرد در  5( تا همیشه ) 1ای و از هرگز )درجه  5

دهندة  دهد که نشان ی او به دست می گویه، یک نمرة کلی برا   31مجموع  

میزان ادراک از محیط کالس او است. بدین ترتیب دامنة نمرة محتمل برای  

 
1. Motivational Strategies for Learning Questionnaire 

(MSLQ)  

خواهد بود. در پژوهش خوش طالع، صنعت جو و    155تا    31هر فرد بین  

نامه توسط اساتید دانشگاه تأیید  (، روایی محتوایی پرسش 1393نوکاریزی )

ذکر شده    %70طریق آلفای کرونباخ باالی  همچنین پایایی آن از    .شده است

نامه در پژوهش حاضر با استفاده از آلفای کرانباخ  است. پایایی این پرسش 

 به دست آمد.   82/0محاسبه گردید که مقدار آن  

و   غریبی  آموزشی  بستة  از  تفکر  آموزش  برای  تفکر:  آموزشی  بستة 

ستة آموزشی ( استفاده شد. جهت اطمینان از صحت، این ب1391همکاران )

در یک نمونة فرعی به صورت آزمایشی اجرا شده است و ایرادهای آن برای  

های ایجاد  مداخله در نمونة اصلی برطرف گردیده است. این جلسات با هدف 

های تفکر و  نگرش مثبت نسبت به تفکر، ایجاد انگیزه نسبت به کسب مهارت 

ختص هر جلسه، و  های تفکر مکسب دانش الزم در مورد مهارت   ،فکر کردن

های درسی به اجرا درآمدند.  های کسب شده به موضوعات کتاب تعمیم مهارت

برنامه  با  گر )محقق(، و درگیری  ریزی و راهنمایی مداخله جلسات آموزشی 

دانش  فعالیت فعال  در  محتوای  آموزان  دنبال شد. خالصة  تعیین شده  های 

   آمده است.  1جلسات آموزشی در جدول  

 و دستور جلسه موضوع  جلسه

آموزان نسبت به تفکر، معرفی روند  ایجاد انگیزه و نگرش مطلوب در دانش  1

 مداخله )آموزش(

دانش 2 تفکر:  میتعریف  تفکر  توضیح  و  تعریف  به  مورد آموزان  در  و  پردازند 

 کنند.  های متفکر و شیوة اندیشیدن بحث میهای انسانماهیت تفکر، فعالیت

دانشمفهوم 3 فعالیتسازی:  مجموعه  به  می آموزان  باعث  هایی  که  پردازند 

برای رسیدن به  می را  توانایی و مهارت الزم  مفهوم و ساختن مفاهیم شود 

 ها، کسب کنند.جدید بر اساس رابطةا وجوه تشابه و تفاوت پدیده 

ها یا روابط بین آموزان مفاهیم، اشیا و پدیده بندی و سازماندهی: دانش طبقه

 نمایند.  بندی میهای خاصی طبقه ها را بر اساس ویژگیآن 

 گیرند.  ه را یاد میآموزان شیوة ایجاد و تدوین فرضیسازی: دانش فرضیه 4

دانش 5 آشنا کنجکاوی:  تفکر  جریان  در  کنجکاوی  نقش  و  مفهوم  با  آموزان 

 کنند. عنوان یک قابلیت از آن استفاده میشوند و بهمی

 گیرند.آموزان اهمیت و شیوة پرسش کردن را یاد میپرسش کردن: دانش

 گیرند.  آموزان شیوة دلیل آوردن را یاد می استدالل کردن: دانش 6

ها را در قالب کار در  آموزان این مهارتدادن، همدلی و ارتباط: دانشگوش 7

 گیرند.های کوچک یاد می گروه 

آموزان توانایی پرهیز از تعصب و ها: دانش پرهیز از تعصب و احترام به تفاوت 8

 گیرند.ها را یاد میتفاوتاحترام به 
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دانش  9 نقد:  و  فعالیتآزاداندیشی  واسطة  به  و آموزان  توانایی  هدفمند  های 

 گیرند.مهارت آزاداندیشی را یاد می

شوند  آموزان با چیستی و نقش تخیل در جریان تفکر آشنا میقوة تخیل: دانش 10

 گیرند.و مهارت تخیل را یاد می

دانش انعطاف  11 ذهن:  سازی  سیال  و  می پذیری  یاد  و  آموزان  دنیا  که  گیرند 

اتفاقات آن همیشه بر وفق مراد نخواهد بود و همه چیز به شیوة دلخواه ما  

 صورت نخواهد پذیرفت.

آموزان از  تردید و دلیل خواهی: توانایی و مهارت تردید و دلیل طلبی دانش  12

 شود.  آموزان و طراحی چند فعالیت تقویت میسازی دانش طریق آگاه 

آموزان توانایی و مهارت قضاوت صحیح و ارزشیابی  قضاوت و ارزشیابی: دانش  13

 گیرند.  را یاد می 

اهمیت و شیوة پیشکردن: دانشبینیپیش 14 با نقش و  کردن در  بینیآموزان 

 شوند.جریان تفکر آشنا می

تفسیر  آموزان با ضرورت و نحوة کاربست تحلیل و  تحلیل و تفسیر کردن: دانش 15

 شوند.در جریان کارهای متفکرانه آشنا می

نگری نگری، جامعآموزان توانایی ژرف نگری و استنباط: دانشنگری، جامع ژرف  16

 گیرند.های افراد متفکر یاد میعنوان یکی از ویژگیو استنباط را به

 

 نتایج

آماری  ها و هم چنین کنترل  داری تفاوت میانگین گروه برای بررسی معنی 

 .  استفاده شد  1متغیرهای مزاحم از تحلیل کوواریانس 

 
آزمون در  آزمون و پسهای توصیفی نمرات پیش: آماره2جدول  

 های آزمایشی و کنترل گروه

 آزمون پس  آزمون پیش   

انحراف   میانگین 

 معیار 

انحراف   میانگین  

 معیار 

 

گروه  

 آزمایش 

باورهای  

 انگیزشی

19/2 58/0 76/3 55/0 

ادراک از  

محیط  

 کالس 

56/2 74/0 58/3 35/0 

 

گروه  

 کنترل

باورهای  

 انگیزشی

78/1 62/0 35/2 69/0 

از   ادراک 

محیط  

 کالس 

27/2 43/0 83/2 33/0 

 
1. analysis of covariance 

 

در دو    آزمونپسو    آزمونپیشتوصیفی نمرات    هایآماره  2در جدول  

متغیر باورهای انگیزشی و ادراک از محیط کالس در دو گروه آزمایشی  

 و کنترل ارائه شده است. 

مربوط به تحلیل کوواریانس مورد    هایفرضپیش،  ها دادهقبل از تحلیل  

آزمون کولموگرو نتایج  از   2اسمیرنوف  -ف  بررسی قرار گرفت.  حاکی 

و کووریت بود. نتایج آزمون متغیر وابسته    هاینمره نرمال بودن توزیع  

مورد مقایسه،    هایگروهلون نشان داد که نمرات متغیر وابسته در داخل  

خطی    دهندةنشاننمودار پراکنش،  .  باشدمیبرابر    نسبتاًدارای پراکنش  

  Fمتغیر وابسته و کووریت بود. هم چنین، نتایج آزمون    رابطةبودن  

برای بررسی همگنی شیب رگرسیون در سطوح مختلف متغیر مستقل،  

در  ندارد.  وجود  تعامل  مستقل  متغیر  و  کووریت  بین  که  داد  نشان 

از   دیگر  یکی  مقادیر ،  هافرضپیشبررسی  استقالل  رعایت  جهت 

از پیش  کووریت  مستقل،  متغیر  از  مستقل   ارائة  کووریت  متغیر 

 از:   اندعبارت  ها فرضپیششد. این  گیریاندازه

 نرمال بودن توزیع متغیر وابسته و کووریت

 
اسمیرنوف برای بررسی نرمال  -ف  : نتایج آزمون کولموگرا3جدول 

 هابودن داده

  متغیر 

 اسمیرنوف  -ف  کولموگرا

 آماره 
درجة  

 آزادی 

سطح  

 معناداری 
باورهای  
 انگیزشی

 20/0 64 08/0 آزمون پیش 

 20/0 64 06/0 آزمون پس  

ادراک از  
محیط  
 کالس 

 18/0 64 09/0 آزمون پیش 

 20/0 64 07/0 آزمون پس  

 

ف  ، مقدار آماره در آزمون کولموگرا دهدمینشان    3که جدول    طورهمان

برابر   آزمونپیشاسمیرنوف برای متغیر باورهای انگیزشی در نمرات    -

 0/ 06برابر با    آزمونپسو در نمرات    20/0با سطح معناداری    08/0با  

و برای متغیر ادراک از محیط کالس در نمرات   20/0با سطح معناداری

با    آزمونپیش معناداری    09/0برابر  سطح  نمرات   18/0با  در  و 

 نی؛ بنابرابه دست آمد  20/0با سطح معناداری    07/0با    برابر  آزمونپس

در این سطح معناداری، آزمون برای هر دو کووریت و متغیرهای وابسته 

توزیع    توانمیکه    باشدمی  دارغیرمعنی متغیرها    هاینمره گفت  این 

 .  باشد مینرمال 

2. kolmogorov- smirnov test  
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بین   در  وابسته  متغیر  واریانس  تحلیل   :هاگروههمگنی  در 

داخل  کوواریانس ال در  وابسته  متغیر  نمرات  است  مورد    هایگروه زم 

 (.1395برابر باشند )مصرآبادی،  نسبتاًمقایسه، دارای پراکنش 

 
: آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس متغیر وابسته در  4جدول 

 های آزمایشی و کنترل بین گروه

 سطح معناداری  F متغیر

 22/0 52/1 باورهای انگیزشی 

 85/0 03/0 محیط کالس ادراک از  

 

در   F آمارة، آزمون لون با مقدار دهدمینشان  4که جدول  طورهمان

و    53/0و سطح معناداری    39/0مورد متغیر باورهای انگیزشی برابر با  

و سطح معناداری   03/0در مورد متغیر ادراک از محیط کالس برابر با  

معنادار  85/0 بنابراین  باشدینم،  نمرات    توانمی؛   متغیرهایگفت 

داخل   در  پراکنش    های گروهوابسته  دارای  مقایسه،  برابر   نسبتاًمورد 

 . باشند می

در تحلیل کوواریانس    :کووریتخطی بین متغیر وابسته و    رابطة

برقرار   رابطةالزم است بین دو متغیر وابسته و هم تغییر یک   خطی 

بودن   خطی  تشخیص  برای  پراکنش    رابطةباشد.  نمودار  از  متغیرها، 

 .  شودمیاستفاده 

 
 های دو متغیر وابسته و کووریت نمودار پراکنش نمره: 1نمودار 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
1 . homogeneity of regression slop 

 های دو متغیر وابسته و کووریت : نمودار پراکنش نمره2نمودار  

 
بین متغیرهای   رابطة،  دهد مینشان    2و    1  نمودارهایکه    طورهمان

 وابسته و کووریت خطی است.

رگرسیون  شیب  مستقل  1همگنی  متغیر  سطوح   فرضپیش  :در 

متغیر   یهابیشهمگنی   و  کووریت  بین  تعامل  نبود  به  رگرسیون 

 (. 1395مستقل اشاره دارد )مصرآبادی، 

 
برای بررسی همگنی شیب رگرسیون در   Fنتایج آزمون  :5جدول 

 سطوح مختلف متغیر مستقل 

متغیرهای   تعاملی  اثر 

 مستقل* کووریت 

F  سطح معناداری 

باورهای   مستقل* 

 انگیزشی

10/2 15/0 

از   ادراک  مستقل* 

 محیط کالس 

26/1 26/0 

 

جدول    طورهمان در  متغیر شودمیمشاهده    5که  بین  تعاملی  اثر   ،

و بین متغیر مستقل و ادراک    =F) 10/2مستقل و باورهای انگیزشی )

گفت  توانمی. بنابراین باشد ینم داریمعن(  =26/1Fاز محیط کالس )

یکنواخت  توزیعی  مستقل  متغیر  مختلف  سطوح  در  کووریت  مقادیر 

 دارد.

جهت رعایت کووریت از اعمال متغیر مستقل:    ی هااندازهاستقالل  

متغیر   ارائةاستقالل مقادیر کووریت از متغیر مستقل، کووریت پیش از  

  شده است. گیریاندازهمستقل 
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کوواریانس در مورد اثر آموزش راهبردی تفکر : خالصة تحلیل  6جدول 

 بر باورهای انگیزشی و ادراک از محیط کالس 

 

بع
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م
ش   
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 پ
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ت  
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ی  
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ن  
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F 

ح  
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باورهای  

 انگیزشی 

 01/0 13/6 22/2 1 22/2 کووریت 

بین  

 گروهی

61/23 1 61/23 06/65 00/0 

   36/0 61 13/22 خطا 

    64 20/656 کل

ادراک از  

محیط  

 کالس

 00/0 68/18 74/1 1 74/1 کووریت 

بین  

 گروهی

89/6 1 89/6 76/73 00/0 

   09/0 61 70/5 خطا 

    64 87/675 کل

 

، نتایج تحلیل کوواریانس  شودمیمشاهده    6که در جدول    طورهمان

نمرات   بر  گروه  اصلی  اثر  که  داد  است   داریمعن،  آزمونپسنشان 

(05/0≥P    ،06/65  =F     05/0و≥P    ،76/73  =F    هم چنین، طبق .)

  P    ،13/6≤05/0)  باشدمی  داریمعننتایج این جدول، اثر کووریت هم  

=F     05/0و≥P    ،68/18  =F     آمدهدستبه(. بنابراین مطابق با نتایج  

گفت آموزش راهبردی تفکر بر باورهای انگیزشی و ادراک از   توانمی

کالس   نمرات و    دارد  تأثیر  آموزاندانشمحیط  انتخاب  چنین،  هم 

 کووریت درست و بجا بوده است.  عنوانبه  آزمونپیش
  

 گیری بحث و نتیجه
آموزش راهبردی تفکر بر باورهای   تأثیرهدف پژوهش حاضر، بررسی  

ان ابتدایی بود. نتایج این آموزدانشانگیزشی و ادراک از محیط کالس  

باورهای   ازلحاظآزمایش و کنترل    هایگروهتحقیق نشان داد که در  

انگیزشی تفاوت وجود دارد؛ بنابراین آموزش راهبردی تفکر در باورهای 

تحقیقات   تأثیرگذاران  آموزدانشانگیزشی   نتایج  با  یافته  این  است. 

آموزش تفکر بر بعد عاطفی در کودکان، همسو   تأثیرپیشین، مبنی بر  

)جعفری همکاران،  است  پور،  1394  و  رمضان  و  ماهروزاده  ؛  1388؛ 

همکاران،    سیبنی برخوری2018و  همکاران    (.  در 1388)و  نیز   )

اول دبیرستان   یپایهان پسر  آموزدانشپژوهش انجام شده، در میان  

مثبت   های مهارتشهر جیرفت، به این نتیجه دست یافتند که آموزش  

به   بر    یشیوهاندیشی  دانشعزتگروهی  آزمایش  نفس  گروه  آموزان 

است.    تأثیر داشته  که 1395)  االسالمیشیخمثبت  داد  نشان  نیز   )

 
1. Mehta 

در    آموزانیدانشانگیزش   تفکر   هایمهارتآموزش    هایکالسکه 

چنین اند کردهشرکت   در  که  بود  افرادی  و  کنترل  گروه  از  باالتر   ،

بودند.  های کالس نکرده  شرکت  )چنینهمی  شمشیری  در 1386،   )

عاطفی    یمطالعه درگیری  و  تفکر  که  رسید  نتیجه  این  به  دو  خود 

 یرابطه( نیز در بررسی 1393. شاره و عربلین )اندتنیدهدرهم یمقوله 

ورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر، نشان با ساختار انگیزشی  

به   و  دارند  اطمینان شناختی کمی  افرادی که  که   های فعالیتدادند 

به لحاظ انگیزشی سطح   دهندمیشناختی خود تعاریفی منفی را نسبت  

و    شوند میتسلیم    تدریج بهنین افرادی رو به افول گذاشته و  تالش چ

در پی این حالت، ناراحتی، غمگینی و اضطراب بیشتری را نسبت به 

(  1390)و همکاران    . پژوهش سیفی گندمانیکنندمیسایر افراد تجربه  

تفکر برای کودکان بر افزایش    هایمهارتنیز به نقش آموزش فلسفه و  

( نیز 2015)  2و وایت برد  1مهتا  کرده است.  تأکید  هاآن  نفساعتمادبه

مثبت   تأثیردر تحقیقی نشان دادند که آموزش فلسفه برای کودکان،  

شناختی    های حوزهاجتماعی و اخالقی نسبت به    هایحوزهبیشتری در  

ان آموزدانشکه در فرآیند تفکر،    داردمی( اظهار  1390دارد. شعبانی )

اعمال   اعمال،    یپیچیدهبا  آن  جریان  در  که  هستند  مواجه  ذهنی 

بر    هاییارزش ان،  آموزدانشاعتقادات   و    کنند میپافشاری    هاآنکه 

(  1390). شعبانی  گیردمیقرار  تأثیرانگیزه و توجه و تالش آنان تحت 

ان و تحریک آموزدانشمعتقد است که برای برانگیختن خودانگیختگی  

چشمگیر ارائه گردد و متعاقب   یمسئله ابتدا باید مفهوم و    ها آن  یعالقه

گردد.    وتحلیلتجزیه   همآن   پیگیری  موضوع  بدان   درواقعآن  این 

درونی را   یانگیزهمعناست که ارائه صرف شگفتی در موضوع درسی،  

از نیروی تفکر خود و    گیریبهرهان با  آموزدانشبلکه    گردد نمیسبب  

 . کنندمیموضوع درسی، انگیزش درونی کسب    وتحلیلتجزیهبه دنبال  

تبیین   بخش    هاییافتهدر  رویکرد    توانمیاین  به  بنا  که  کرد  بیان 

با    -ماعیاجت بودن  افراد  برای  انگیزشی مهم  منبع  انگیزش،  فرهنگی 

 که ازآنجاییمتقابل با آنان است.    یدوستانه  یرابطه دیگران و داشتن  

، بنابراین یادگیری باشدمیتعامل، یکی از عناصر مهم در یادگیری تفکر  

 تفکر با افزایش انگیزه در ارتباط است.

اساس   بر  یافته  این  فرهنگی رشد    -اجتماعی  ینظریهاز سوی دیگر، 

، هدف رشد رسیدن به ویگوتسکی قابل تبیین است. مطابق این نظریه

 دهی این است که فرد از کنترل دهی است. منظور از خودنظمخودنظم

دهی تغییر کند  دهی به خودسامانبیرونی خارج شده و از دیگرسامان

ندیشیدن مترادف  دهی را با توانایی اظم(. اسالوین، خودن1388)سیف،  

مثبت دارد.    یرابطه  نفسعزتخود با    ینوبهبهمی داند. خودسامانی هم  

،  درواقع، فکر کردن احساس ارزش شخصی را افزایش می دهد.  درواقع

2. Whitebread 
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قرار   تأثیراختالالت تفکر، باورهای انگیزشی فرد را تحت    کهازآنجایی

ارتقای   بنابراین  ب  هایویژگیمی دهد،  به تفکر موجب کیفیت  خشی 

بود خواهد  ارگانیسم  انگیزشی  با    توانمیبنابراین،  ؛  ساختار  گفت 

یاد می گیرند که تفکر ارزشمند    هاآنان،  آموزدانشآموزش تفکر به  

؛ پرسشگری شوندمیفکری درگیر    هایفعالیتان در  آموزدانشاست؛  

دهد؛   می  دانش  ساختن  به  را  خود  جای  انفعال  یابد؛  می  رواج 

را تفسیر  آموزدانش این   درنهایت ؛  کنندمیان اطالعات دریافتی خود 

چالش برانگیز لذت می برند    هایفعالیتان از درگیر شدن در  آموزدانش

 .گیردمیبه صورت مستحکم شکل  هاآنو باورهای انگیزشی در 

این    بین  نتایج  تفاوت  که  داد  نشان  دیگری  بخش  در  تحقیق 

ان در مقیاس ادراک از محیط کالس در گروه  آموزدانشمیانگین نمرات  

یعنی با توجه ؛  است  دارمعنی  آزمونپس  یمرحله آزمایشی و کنترل در  

متغیر   کنترل  در  گرمداخلهبه  تفکر  راهبردی  آموزش   ی مرحله ، 

ا در گروه آزمایشی در مقایسه ان رآموزدانشمیزان نمرات    آزمونپس

مقیاس   در  کنترل  گروه  داده  دارمعنی  طوربه،  موردنظربا  افزایش  ی 

( در 1387و همکاران، فرمیهنی  از ؛ به نقل1999است. مک گیونس )

مهارت تفکر، معتقد است که این امر به   یدربارهگزارش تحقیقی خود  

به مهارت تفکر مورد تصدیق است که بهبود بخشیدن    ایفزایندهشکل  

ان بلکه بر پیشرفت و تفکر معلمان و بر آموزدانش  یاندیشهبر    تنهانه

است که با    مؤثراجتماعات یادگیری نیز    عنوانبهمدارس    هایویژگی

دارد.   همسویی  حاضر  صداقتچنینهمتحقیق  پژوهش  نتایج  و    ، 

( که نشان داد بین تفکر و فرهنگ محیط آموزشی  1392)همکاران  

پژوهش همسو   از باشد میرابطه وجود دارد، با این  . نتایج این بخش 

پژوهش با تحقیق هدایتی و ماه زاده همسو است. هدایتی و ماه زاده  

حل 1395) مهارت  و  کودکان  برای  فلسفه  عنوان  با  تحقیقی  در   )

آموزش فلسفه   یبرنامهمشارکت در  اجتماعی، نشان دادند که    یمسئله 

حل   کلی  مهارت  بهبود  به  منجر  نوجوانان  و  کودکان   یمسئله برای 

آموزش فلسفه بر تجارب   تأثیرنیز بر    1( 2015اجتماعی گردید. مکایا )

  تأکیدحفظ یک محیط کالسی امن و مثبت    یواسطهبهمثبت یادگیری  

به کودکان با بهبود و    آموزش فلسفه  یبرنامهدر    داردمیدارد و اظهار  

رشد    هایمهارتارتقای   موجبات  کودکان،  مدنی    اجتماعی فکری  و 

 یبرنامه( نشان داد که  2016)  2ورلی  چنینهم.  گرددمیفراهم    هاآن 

برای کودکان   فلسفه  و  توانمیآموزش  پرورش شهروندی  د در جهت 

نشان (  2016)  4و سانتی   3دی ماسی   باشد.  مؤثررشد روابط میان فردی  

ان قادر آموزدانش،  استفاده از آموزش فلسفه برای کودکان  که با  ندداد

هستند    گیریتصمیمدر فرآیند    به اندیشیدن به سبک تفکر آزادمنشانه

 
1. Makaiau 

2. Worley 

3. Di Masi 

بهبود    تفکر پیچیده در خود را  توانندمی  هاآن و از طریق آموزش فلسفه  

نقل    بخشند. سیفبه  جدا1388)  از  هم  از  ادراک  و  تفکر  شدنی  ( 

 . گذارندمی تأثیرگذشته بر فرآیندهای ادراک   هایتجربه نیستند، زیرا 

ان در جریان  آموزدانشبیان کرد که    توانمیدر تبیین این یافته   

به   تفکر،  پردازش   ازجملهی  هایمهارتیادگیری  دادن،  گوش  مهارت 

.  یابند میاطالعات، استدالل، پژوهش، تفکر خالق، ارزیابی و ...، دست  

محورهای اجتماعی شدن را تشکیل   درواقع  هامهارتاین    یمجموعه 

قرار   تأثیرفرد از اجتماع هم تحت    . با اجتماعی شدن، ادراکدهندمی

تفکر   ها آنکه در    یهای کالسگفت در    توانمی. از سوی دیگر،  گیردمی

داده  آموزدانشبه   آموزش  کاوشگری آموزدانش،  شودمیان  درگیر  ان 

خود    شوند میگروهی   برای  ارزشمند  مشترک  تجارب  .  سازندمیو 

یادگیری   هایمهارت آموزش    کهازآنجایی تفکر موجبات خلق تجارب 

موفقیت   کسب  و  بنابراین  گرددمیارزشمند  محیط آموزدانش،  ان 

  تأکیدبر این اساس را مثبت ارزیابی خواهند کرد.  شده راهمفیادگیری  

( اینکه  2003لیپمن  بر  مبنی  که    خواستمی(،  کند  ها  بچهکاری 

را در کنار حمایت جامعه کالس   مآبانهفیلسوف بودن و تفکر فیلسوف 

این ادعا است که آموزش  تائیدتجربه کنند، دلیل مستحکم دیگری بر 

 . اندموردتوجه دگیری در ارتباط دوسویه تفکر و ادراک از محیط یا

آموزش است. این  چنین نشان داد که تفکر قابلبررسی حاضر هم

یافته با  پژوهش  از  پژوهشبخش  از  تناقض است های تعدادی  . ها در 

استدالل از  تالشیکی  مقابل  در  اصلی  پرورش های  به  معطوف  های 

موروثی است و شانس  فکری کودکان، این است که هوش تا حد زیادی  

(. عبداهلل  1392کمی برای تغییر آن وجود دارد )غریبی و همکاران،  

( به ( معتقد است که ب1392پور  نیستند که  هترین متفکران کسانی 

ها  شده باشد، بلکه کسانی هستند که به آنها نحوه تفکر آموزش داده آن 

د را شده است. جامعه پرسشگری فلسفی وظیفه خوامکان تفکر داده

توان آموزش رو میداند ازاینایجاد چنین شرایط و فضایی برای تفکر می

 . فلسفه به کودک را »پرورش تفکر« نامید

آموزش   نهضت  اعتقاد    های مهارتریشه  این  در  کودکان  فکری 

 لیپمن  .یاد گرفت و آموزش داد  توانمی نهفته است که روش تفکر را  

است  (  2003) را آموزدانشدرس،    های کالسدر    توانمیمعتقد  ان 

اما    هاآنسن    هرچنددرگیر کرد که    بـا فلسـفه  ایگونه به کم است، 

در    هایزمینه  فلسـفی  تفکر  بیان یابد.    رشـد  هاآنفعلیت  لیپمن 

برای دستیابی به این هدف به معلمانی کارآزموده و نیز به که    داردمی

( در تحقیقی با 2013)  5رویونیو. جی  متون درسی مناسب نیاز است

 هایمهارت   تحریک  برای  آل  ایده  ابزار  کودکان: یک  برای  عنوان فلسفه

4. Santi 

5. Gruioniu 
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بیان     و  شک   ابراز  برای  معلمان  از  بسیاری  اصلی  دلیل  کند میتفکر، 

  ها آن که    است  واقعیت  این  تفکر  هایمهارت   آموزش  مورد  در  تردید

 نزدیک  آن  به  نیستند  مایل  و   ندارند  دانش  فلسفه  زمینه  در  خودشان

که   داد  نشان  بررسی  این  همچنین،  که   ترینمهمشوند.  موضوعی 

به  توانمی دستیابی  در  را  ما  آموزش   هایمهارتد  کند،  کمک  تفکر 

فلسفه است. اکثر مردم بر این باورند که فلسفه باید در دوران بزرگسالی  

یادگیری ارائه گردد که رو  درزمانید  توانمیمعرفی گردد ولی آن   ند 

نتایج تحصیل.    یاولیه  های سالیعنی در    شود میبرای فکر کردن شروع  

( تزسی  و  دیلکلی  و 2016تحقیق   )  ( و همکاران  ( هم  2019جانسن 

 یشیوهحاکی از آن است که خودکارآمدی معلم بیشتر از دانش وی بر  

این   درواقعدارد.    تأثیرتفکر توسط وی    هایمهارتتدریس   استنباط 

از   بر   تأثیرمحققان  وی  دانش  به  نسبت  معلم  خودکارآمدی  بیشتر 

تقدند  مع  هاآنتدریس تفکر وی در کالس درس این است که    یشیوه 

از   دارد  باالتری  خودکارآمدی  که  تدریس    های سبک معلمی 

خود زمینه را برای   ینوبهبهکه آن هم    کندمیاستفاده    کنندهتسهیل 

 . آوردمییادگیری تفکر فراهم 

احتمال توفیق   توانمینظری نیز    ازلحاظتجربی،    های یافتهعالوه بر  

را    یبرنامه کودکان  برای  تفکر  ،  ارتباطدراینرد.  ک  بینیپیشآموزش 

لیرد   -دارد؛ جانسون  تریدقیق( توضیح  1388لیرد )سیف،    -جانسون

و هدفمند    هدف بیکلی    یدستهخود انواع تفکر را در دو    بندیطبقه در  

تفکر وابسته به تداعی است  یخانوادهاز  هدفبیقرار داده است. تفکر 

است. این نوع تفکر، به خالف   مسئلهحل  یخانوادهو تفکر هدفمند از 

فرد  هدفبیتفکر   آن  در  و  است  عمدی  و  ارادی  آگاهانه   طوربه، 

 دست یابد. اینتیجه تا به   کوشدمی

و    های یافته  بندیجمعبا   نظری  مبانی  و  پژوهش  این  از  حاصل 

حامی   برای به    توانمیتجربی  تفکر  آموزش  از  که  رسید  نتیجه  این 

ابتدایی  آموزدانش  ویژهبه ان  آموزدانش تحصیلی  مقطع  د  توان میان 

تفکر   یبرنامهیک    عنوانبه فرهنگ  به  دستیابی  جهت  در  ثمربخش 

عنا  با  نمود.  دستاستفاده  و  نتایج  به  برنامه یت  این  مفید  آوردهای 

هماهنگ  طوربهامعه باید پیشنهاد کرد که خانه و مدرسه و ج توانمی

پرورش    هایفعالیت بر  را  کنند  فکرصاحب  هایانسانخود  ؛  متمرکز 

خلق   و  کشف  بستر  باید  خانه  محیط  و    هایمحیط بنابراین  فیزیکی 

فراهم کنند.   را  اجزای ساختار خود    هاینظامروانی   ازجمله آموزشی 

تفکر کنند.    هایمهارتدرسی و معلمان را مجهز به    یبرنامه محتوای  

نیز   انتقال   کهاین  جایبهند  توانمیمعلمان  صرف  را  کالس  وقت 

بکنند،   اطالعات  از  اطاعت  به  ترغیب  و  کردن  موعظه  و  اطالعات 

الزم برای   هایمهارت ان  آموزدانشچهارچوبی را انتخاب کند که در آن  

را کسب کنند، فکر کردن در کالس  گیریتصمیمکاوش، فکر کردن و 

تشویق و    را  و    موردحمایتکنند  دهند  فکر   هایی موقعیتقرار  برای 

تا   کنند  فراهم  را آموزدانش  درنهایتکردن  خود  دانش  بتوانند  ان 

خودشان بسازند. نیروهای فرهنگی و اجتماعی هم باید همسو با خانه  

افراد در فکر کردن و قضاوت و   استقالل  پرورش  و مدرسه در جهت 

بردارند.  گیریتصمیم ت  گام  به  با  پژوهش    کهاینوجه  این   یحوزهدر 

اجتماعی مرتبط با آموزش تفکر مورد بررسی قرار    یحوزهعاطفی و  

پیشنهاد   به پژوهشگران آتی  که با توجه به   شودمیگرفته است، لذا 

مثبت آموزش   تأثیری دیگر مبنی بر  ها پژوهشاین پژوهش و    های یافته

بر   تفکر  اجتماعی   هایحوزهراهبردی  و  در هاپژوهش،  عاطفی  یی 

در پژوهش حاضر از   کهازآنجاییحوزه شناختی انجام دهند.    یزمینه 

دقیق  کنترل  جهت  در  است،  شده  استفاده  گروهی  برون  طرح 

طرح   جایبهکه    شودمیمتغیرهای مزاحم، به پژوهشگران آتی پیشنهاد  

 که اینبا توجه به  استفاده کنند. گروهیدرونبین گروهی از یک طرح 

الزم   بود،  مکانی  محدودیت  دارای  حاضر  که   نمایدمیپژوهش 

در    هاییافته  تکرارپذیری پژوهش  مورد   هایجامعهاین  دیگر  آماری 

 بررسی قرار گیرد.

 

 منابع 
( مسعود.  عابدی،  و  صغری؛  مقایسه1395استوار،  راهبردهای (.  و  انگیزشی  باورهای  ی 

عاد و  مشروط  دانشجویان  در  یادگیری  روانشناسی مجلهی.  خودتنظیمی  مطالعات  ی 
 .1- 20(، 24)13، تربیتی

)آقازاده  علی.  محمدزاده،  و  اکبر؛  رضایی،  ابراهیم؛  سید  رابطه1388،  باورهای (.  ی 

های علوم شناختی،  تازه   شناختی و انگیزشی دانشجویان دچار درگیری شناختی.معرفت
11(4) ،74-63. 

( جمال.  عاشوری،  و  ناهید؛  امیری،  و  1393بابایی  شناختی  یادگیری  راهبردهای  ارتباط   .)

ی دو فصلنامهفراشناختی، خودکارامدی، خالقیت و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی.  
 .93- 108(، 3)2راهبردهای شناختی در یادگیری، 

فرح ژاله؛  رفاهی،  حمید؛  ) برخوری،  کیومرث.  اثربخشی 1388بخش،  مهارت  (.  های آموزش 

آموزان نفس و شادکامی دانشی پیشرفت، عزتی گروهی بر انگیزه مثبت اندیشی به شیوه 

پایه  جیرفت.  پسر  شهر  دبیرستان  اول  علمیفصلنامهی  در    -ی  نو  رهیافتی  پژوهشی 
 .131-  144 (، 5) 2مدیریت آموزشی، 

رد تحصیلی درس ریاضی از بینی عملک(. پیش1390اکبر. )برومند، رضا؛ و شیخی فینی، علی

مطالعات  گذاری درونی و اضطراب امتحان(.  خودکارآمدی، ارزش )  یزشیانگطریق باورهای  
 .19- 34 (، 10)6روانشناسی تربیتی، 

. (. راهبردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان مامایی1381تفضلی، مهین؛ و خدیوزاده، طلعت. ) 
 .90-95 (،2)9ی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، فصلنامه

(. بررسی تأثیر آموزش فلسفه به کودکان 1394جعفری، زهره؛ صمدی، پروین؛ قائدی، یحیی. )

ریزی پژوهش در برنامهدبستانی.  ی پیشی پژوهشگری کودکان دوره بر پرورش روحیه
 .41- 49 (،17)2درسی، 

ی و پیشرفت  های محیط یادگیری فراشناخت(. ویژگی1391چالمه، رضا؛ و لطیفیان، مرتضی. )

واسطه نقش  بررسی  دانش تحصیلی:  در  انگیزشی  باورهای  ی فصلنامهآموزان.  ای 
 .43-58(، 3)6روانشناسی کاربردی، 
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(. ادراک از ساختار کالس و پیشرفت  1388اکبر. )حجازی، الهه؛ و نقش، زهرا؛ و سنگری، علی 

 شناختی روان   مطالعات ای متغیرهای انگیزشی و شناختی.  تحصیلی ریاضی: نقش واسطه 
 .47- 65، ( 4)5ی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا، دانشکده 

(. بررسی تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری 1396حسنی زنگبار، طاهره؛ و لیوارجانی، شعله. )

ی اول متوسطه آموزان دختر دوره خودتنظیمی بر یادگیری درس ریاضی و اضطراب دانش 

پژوهشی آموزش و    -ی علمینشریه.  1394-95  ی لیتحصسال    آباد درشهرستان بستان
 .69 -93(، 39)10ارزشیابی، 

های پردازش ی سبکرابطه(.  1393طالع، مهسا؛ صنعت جو، اعظم؛ و نوکاریزی، محسن. )خوش
مطالعه  راهبردهای  با  کالس  محیط  از  ادراک  و  خودتنظیماطالعات  پایان ی  ی نامه. 

 وسی مشهد.کارشناسی ارشد: دانشگاه فرد

ی الکترونیکی: ابزاری برای بهبود (. کارپوشه1394دانا، علی؛ ترک، نسرین؛ و رضایی، عیسی. )

-146(،  1)6آوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی،  فنباورهای انگیزشی دانشجویان.  

131. 

( خدیجه.  هوره،  خودتنظیم.  1389درخشان  یادگیری  و ماهنامه (.  تحلیلی  آموزشی،  ی 
 .101- 112(، 2)26رسانی: تکنولوژی آموزشی، اطالع 

( حمیدرضا.  مقامی،  و  محسن؛  خورشا،  اکبر؛  رابطه1391رضایی،  بررسی  ویژگی(.  های ی 

یلی دانشجویان  های یادگیری با عملکرد تحصشخصیتی، باورهای انگیزشی و استراتژی

 .212-233(، 26)8ی روانشناسی تربیتی، فصلنامههای علوم انسانی و علوم پایه. گروه 

ی (. بررسی رابطه1390ساقی، سمیرا؛ چلبیانلو، غالمرضا؛ فاضل، امین؛ و محمدی، مهدی. )

گری راهبردهای آگاهی فراشناختی در  های یادگیری و پیشرفت تحصیلی با واسطهسبک

 .79-94(، 13)4علوم تربیتی، ویان. بین دانشج

ی باورهای انگیزشی با رویکردهای یادگیری در میان (. رابطه1387سیف، دیبا؛ و خیر، محمد. )

ی علوم تربیتی  مجلههای شیراز.  ی پزشکی و مهندسی دانشگاه جمعی از دانشجویان رشته
 .57 – 82(، 2 و 1)14و روانشناسی، 

 .دوران . تهران:پرورشی نوین )ویرایش ششم( شناسیروان(. 1388اکبر. )سیف، علی

(. اثربخشی 1390سیفی گندمانی، محمد یاسین؛ شقاقی، فرهاد؛ و کالنتری میبدی، سارا. )

ها. ی آننفس و توانایی حل مسئلهآموزان دختر بر عزتی آموزش فلسفه به دانشبرنامه

 .66-83 (،2)5روانشناسی کاربردی، 

( هما.  عربلین،  حسین؛  رابطه1393شاره،  ف(.  باورهای  انگیزشی  ساختار  و ی  راشناختی 

 .172-187 (،62)16اصول بهداشت روانی،  راهبردهای کنترل فکر. 

 (: سمت.ها و راهبردهای تفکرروش تدریس پیشرفته )آموزش مهارت(.  1390شعبانی، حسن. ) 

 3) 3های نوین تربیتی.  . اندیشه(. تبیین عناصر بنیادی پرورش تفکر1386شمشیری، بابک. )
 .41-  60 (،4و 

)االسالمی،  شیخ مهارت 1395علی.  آموزش  تأثیر  دهی (.  نظم  خود  بر  انتقادی  تفکر  های 

  (، 35)10های آموزشی،  پژوهش در نظامی دوم.  ی متوسطهی اول دوره آموزان پایه دانش

162 -149. 

ی (. فرهنگ تفکر در کالس و رابطه1392صداقت، مریم؛ رحمانی، سوده؛ محمدی، راحله. )

-   92(،  26)2ی روانشناسی کاربردی،  فصلنامه  آموز.دانشآن با نیاز به شناخت معلم و  

77. 

 

دمیرچی،   کریمیان اسماعیلصدری  )؛  سهیال.  جلیلیان،  و  غفار؛  پیش1396پور،  بینی (. 

شناختی در بین سرزندگی تحصیلی بر اساس ادراک از محیط یادگیری و سرسختی روان

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.   آموزش در  دوماهنامه دانشجویان  راهبردهای  ی علمی 
 .361-374 (، 5)10علوم پزشکی،  

 . تهران: معاصر.ها و فنون تدریسروش کلیات (.1386.)صفوی، امان ا... 

( السادات.  محبوبه  کدخدایی،  و  رضا؛  باقریان،  یاسمین؛  رابطه1389عابدینی،  بررسی  ی (. 

شناختی راهبردهای  و  انگیزشی  آزمون    -باورهای  تحصیلی:  پیشرفت  با  فراشناختی 

 .34-48(، 3) 12های علوم شناختی، تازه های رقیب. مدل

ی ماهنامهاز تئوری تا عمل(.  )فلسفه به کودکان    آموزش(. فرآیند  1392یا. )عبداهلل پور، رو
 .6رشد تکنولوژی آموزشی، 

؛ فتحی آذر، اسکندر؛ هاشمی، تورج؛ بدری گرگری، رحیم؛ قلی یوسفغریبی، حسن؛ ادیب،  

آموزان پسر  (. اثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر پرسشگری دانش1392زاده، زلیخا. )

 .71-  92 ، 1تفکر و کودک، ی پنجم ابتدایی شهر سنندج. پایه 

ادیب،   حسن؛  رحیوسفغریبی،  گرگری،  بدری  و  تورج؛  هاشمی،  اسکندر؛  آذر،  فتحی  یم. ؛ 

اثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر تفکر انتقادی، تحول اخالقی و پرسشگری  (.  1391)
 ی دکتری، دانشگاه تبریز.رساله  آموزان پنجم دبستان.دانش

و   مهران؛  الهی،  )مصطفویفرج  مریم.  سیده  تفکر  1391،  رشد  کودکان،  برای  فلسفه   .)

 .89 – 107(، 3) 1شناختی، های معرفتپژوهشسنجشگرانه. 

(. تبیین  1387؛ میرزامحمدی، محمد حسن؛ و خارستانی، اسماعیل. )محسنفرمیهنی فراهانی،  

(،  4)4تطبیقی اهداف آموزش فلسفه به کودکان در کشورهای مختلف. حکمت و فلسفه،  

70-45. 

( زینب.  شیرزاد،  فاطمه؛  بلوچی،  ارفع  حسین؛  رابطه1393کارشکی،  کیفیت  (.  ادراکات  ی 

  88(،  1)9رویکردهای نوین آموزشی،  دختر با نگرش تحصیلی آنان.    آموزانکالسی دانش

-75. 

( علیرضا.  تهرانی،  شیرازی  و  حسین؛  مولوی،  محمدباقر؛  رابطه1382کجباف،  باورهای (.  ی 

دانش  تحصیلی  عملکرد  با  خودتنظیمی  یادگیری  راهبردهای  و  آموزان انگیزشی 

 .27- 33(، 1)5های علوم شناختی، تازه دبیرستانی. 

ی آموزش فلسفه (. تأثیر روش اجتماع پژوهی برنامه1390پور، شیوا. )ماهروزاده، طیبه؛ رمضان

 .31- 63 (،3)7های نوین تربیتی، اندیشههای شهروندی. به کودکان بر پرورش مهارت

 . تبریز: طنین دانش.کاربست آمار استنباطی در علوم رفتاری (.1395مصرآبادی، جواد. )

رابطه1391جبل عاملی، جالل؛ و علی بخشی، فاطمه. )موسوی، ستاره؛   ی هوش (. بررسی 

های آن باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر عملکرد هیجانی و مؤلفه

 .179- 192(، 3)10تحقیقات علوم رفتاری، تحصیلی دانشجویان. 

( عبدالزهرا.  رابطه1388نعامی،  با(.  یادگیری  تجارب  کیفیت  بین  تحصیلی   ی  فرسودگی 

شناختی، ی مطالعات روان مجلهدانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز.  
5(3 ،)137 -134. 

(.  1388نوری ثمرین، شهرام؛ برومند نسب، مسعود؛ فالطونی، فردوس؛ و سراج خرمی، ناصر. )

وزان تیزهوش آمی باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در دانش مقایسه

 .47- 59(،  11)4های نو در روانشناسی، یافته و عادی. 

فصلنامه های فارسی سال اول دبستان در ایران.  (. تحلیل محتوای کتاب1386نوریان، محمد. )
 .357-366 (،12)3روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 
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برای  "(.  1395هدایتی، مهرنوش؛ ماه زاده، حامد. ) ی و مهارت حل مسئله  "کودکانفلسفه 

 .29- 54(، 1)6ی علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، اجتماعی. مجله

ی بین ادراک  (. رابطه1387اهلل؛ و مرادی، علیرضا. )یمینی، محمد؛ کدیور، پروین؛ فرزاد، ولی

های تفکر با رویکرد عمیق به یادگیری از محیط یادگیری ساختن گرای اجتماعی، سبک

بازده  یادگیری.  و  پیامدهای  یا  پژوهش فصلنامهها  روان ی  نوین    (، 12)3شناختی،  های 

139-171. 
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