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  مقدمه. 1
 را ديجد يكارها انجام تيقابل كه است ييها انسان تيترب هدف اساسي آموزش و پرورش

تفكر خالق و  تيآموزش در توسعه و تقو. خالق و مبتكر يافراد تيترب يعني باشند؛ داشته
 نيـ ا خود خالق يها با ابتكارات و روش دياست كه با يمرب نيمؤثر است و ا ارينقادانه بس

 بهاز تفكرات است كه  ينوع خالق تفكر از منظور. دهد پرورش آموزان استعداد را در دانش
 درك و فهم يبرا ديجد يها راه و تازه ييدورنماها نوظهور، يكردهايرو د،يجد يها دگاهيد
 يبـه معنـا   بـاً يتقر يانتقاد تفكر). 1391 ،يعيو رب يشهباز( شود يم منجر ها تيو موقع اياش

. اسـت  متمركـز  يكـار  دادن انجام يبرا يريگ مياست كه بر تصم يو منطق شمندانهيتفكر اند
 كمـك  آمـوز  بـه دانـش   واسـت   نانهيزبيت يبلكه نگاه ست؛ينقدكردن صرف ن يانتقاد تفكر

آن فكر كند  دربارة و رديگ قرارمسائل  انيجر در شده يده سازمان و مؤثر يا وهيش  به كند يم
 نقادانـه  و خـالق  تفكـر  يهـا   مهارت آموزش راتيتأث از يكي). 8/ 2: 1390،ياحمدملك (

  .است آموزان دانش در شناختي روانبهزيستي  شيافزا
 رگـذار يتأث آمـوزان  دانـش  تيـ موفق دراست كه  يلاز جمله مسائ يشناخت روان يستيبهز
 كـه  اسـت  ياز زنـدگ  يعموم يمند تياحساس مثبت و رضا يشناخت روان يستيبهز. است
. شود يمموارد  نيا ريو نظ التيخانواده، تحص گوناگون يها حوزه در گرانيد و خود شامل
 وقايع و حوادث از و كنند مي تجربه را مثبت هيجانات تر شيب باال بهزيستي احساس با افراد

 وحـوادث   پـايين،  بهزيسـتي  بـا  افـراد  كـه  حـالي  در دارنـد؛  مثبـت  ارزيـابي  خود پيرامون
 نظيـر  منفـي،  هيجانـات  تـر  بـيش  و كننـد  يمـ  ارزيابي نامطلوب را شان زندگي يها موقعيت

 .)Myers and Diener, 2010: 6/ 10-19( كننـد  مـي  تجربـه  را خشـم  و افسـردگي  اضطراب،
در . كنـد  يمـ  كمك فرد شناختي روان بهزيستي به نقادانه و خالق تفكر يها مهارتآموزش 

 تفكر يها مهارت ريتأث بررسي به كهمحقق بر آن شد  موضوع، تياهم دليلبه  پژوهش، اين
  .بپردازد جهرم يرستانيدب آموزان دانش شناختي روان بهزيستي در نقادانه و خالق
  

  مسئله انيب. 2
 توجـه  آن بـه  حاضـر  عصر در فقط كه ستين يموضوع يفكر يها عالقه به توسعة توانايي

 وجـود  بـا ). 1382 ،يشعبان( دارد شهير تيتربو  ميتعل خيدر تار يا عالقه نيچن باشد؛ شده
 ديجد يدر الگو آموزان دانش نقادانة و خالق تفكر جمله از ،يفكر مهارت شيافزا بر ديتأك
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 يسـنت  پـرورش  و آمـوزش  يها فرض شيپ بر استنتوانسته  نشيب نيآموزش و پرورش، ا
 رديـ گ يمـ  انجـام  نقادانه و خالق تفكر يها مهارت آموزش جهت در كه ياقدامات. كند غلبه
 يگوهـا  و گفـت  تيـ و كم تيـ فيدر ك اندك يراتييتغ ازمندين شود، واقع اثربخش كه آن يبرا

 راتييـ تغ نيـ ا جـاد يـ معلم در كالس درس است، اما ا  آموزان دانش و آموزان دانشـ   معلم
 و كودكان به مدارس يها تيفعال كه نيا رغم به). ,Trickey and Topping 2007(دشوار است 

 انـد  نتوانسـته  يفعلـ  يآموزشـ  يها برنامه كه دهد يم نشان شواهد دارد، اختصاص نوجوانان
 و كودكـان  اگـر . دهنـد  ارتقـا  آمـوزان  دانش در را انتقادكردن درست و دنيپرس و دنيشياند

 يگروهـ  صـورت  بـه  را دنيشـ ياند هـم  بـا  و دنيشياند ل،يتحص به اشتغال هنگام نوجوانان
 بگذارنـد  قـدم  جامعـه  در و دهنـد  ادامـه  يريادگيـ  بـه  توانند يم چگونه اموزند،ين كاركردن

 ژهيـ و جهـان، بـه   يكشـورها  تـر  شيبمسئله، در  نيحل ا يبرا). 1371 ش،يهولف و تياسم(
. پرورش تفكر توجه شـده اسـت   يبرا يروش ةمنزل به فلسفه به ر،ياخ ةدر ده اروپا و كايامر

برنامـة فلسـفه بـراي كودكـان و     ) Matthew Lipman( پمنيـ ل ويـ مت ،1960 ةدهـ در اواخـر  
از آمـوزش تفكـر خـالق و نقادانـه،      مـا  هدف اگر كهكرد و متذكر شد  مطرح رانوجوانان 

 يقواعـد  و نيمواز ها، مالك ميتعل مستلزم كار نيا باشد، آموزان آموزش تفكر بهتر به دانش
به . تفكرات خود باشند يابيقادر به ارز خودشان ها، آن ةواسط به آموزان دانش كه بود خواهد

 ادگرفتنيـ نـه   آورد، يمـ را متفكر بار  آموز دانش كه است يواقع يها نيفقط تمر گر،يد انيب
 آمـوزان،  دانـش  ةجلب عالق يبرا ديمعلمان با پمن،يلباور  به. يتفكر خالق و انتقاد فيتعر
 نيهمـ  بـر ). Lipman, 1976( باشد »يفكر يو شگفت شوك«مطرح كنند كه متضمن  يمطالب

آوردن فلسـفه بـه كـالس     يمعلـم بـرا   تيو كارشناسان ترب تيو ترب ميتعل ةفالسف اساس،
 آغاز شيسال پ 50كه از حدود  ييها آغاز كردند و با انجام پژوهش يمشترك يكارها ،درس
 تيـ پـرورش و تقو  يبـرا  ،يسـال  بـزرگ و  ييدانشـجو كه دوران  دنديرس جهينت نيا بهشد 

 يبـرا . شـود  آغـاز  ياز كـودك  ديبا كار نياو  است ريد اريو تفكر بس ياجتماع يها  مهارت
 و كودكـان  ةژيـ و يداسـتان  يهـا  آموزش فلسفه به كودكان و نوجوانان، كتاب ةبرنام ياجرا

 يانتقاد و خالق تفكر پرورش يبرا است يمحرك ها داستان نيا. است شده فيتأل نوجوانان
 يبـرا  كـه  اسـت  يمدع نوجوانان و كودكان يبرا فلسفه ةبرنام دليل، نيبه هم. آموزان دانش

 ميبتـوان  اگـر . دهـد  يم ارائه يمناسب يالگو كندوكاو ةحلق در يانتقاد و خالق تفكر پرورش
 درداستان ارتباط برقرار كنند و  يها تيشخص يذهن نديفرا با كه ميكن قيرا تشو آموزان دانش

 پاسخ و پرسش ةويش هم ها آن باشند، داستان زيانگ ابهامات و نكات شگفت يبرا يپاسخ يپ
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 و كودكـان  يبـرا  فلسـفه  ةبرنامـ . شـوند  يم قائل ارزش آن يبرا هم و رنديگ  يم شيپ در را
 آمـوزان  امر به خود دانش نيا ت،يدرنها كنند؛ فكر يزيچ چه به ديگو ينم ها آن به نوجوانان

 در را يعـاطف  و ياجتمـاع  ،يعقلـ  ابـزار  نوجوانـان و  كودكـان  يفلسـفه بـرا  . دارد يبستگ
 قيـ طر ازخردمندانه و مستدل الزم است و  يتفكر يكه برا يابزار دهد؛ يقرار م ارشانياخت

 خـود  كـه  گونـه  آن ،با تعهد و شجاعت كه كند يم بشانيدر كالس، ترغ يجمع يگر كاوش
 جـاد يكودكان و نوجوانان بـا ا  يفلسفه برا ةاست برنام يمدع پمنيل. رفتار كنند خواهند، يم

 در است قرار چه آن كهكمك كند  آموزان قصد دارد به دانش ،كندوكاو در كالس درس ةحلق
  ).1387 ،يناج( كنند نيتمر و اموزنديب حلقه نيا در دهند، انجام اجتماع ةصحن
. است يانتقاد تفكر با خالقيت نداشتن ارتباط زمينه، اين در رايج يها بدفهمي از يكي اما

 يها حل راه ةارائ ت،يخالق نيست؛ مشكالت حل يبرا جديد يها حل راه ةارائ فقطخالقيت 
 تفكـر  از ينوع يرو فقط كه تربيتي و تعليم. است يانتقاد قضاوت مستلزم نيهمچن و بهتر

 تفكـر  دربارة صحبت هنگام ترتيب، بدين). 1385فيشر، ( است ناموزون و ناقص كند تمركز
 آمـوزش  لـزوم  راسـتا،  ايـن  در. شـود  توجـه  هـم  بـا  فوق مهارت دو به ديبا آن، آموزش و

 و زندگي مشكالت رفع مسائل، حل يبرا ينياز حكم در نقادانه و خالق تفكر يها مهارت
 نقادانه و خالق تفكر يها آموزش مهارت ن،يبنابرا. شود مي حس آموزان دانش سالمت حفظ
  .شود يم آموزان دانشدر  شناختي روان بهزيستي شيافزا باعث

 باريف . شود يم فيتعر افراد يواقع يرشد استعدادها منزلة به شناختي روان بهزيستي
 كند يمپيشنهاد  ،»است يبيمار فقدان از فراتر يچيز مثبت سالمت« كه اين بر تأكيد

مدل . كند  اشاره دارد، نياز آن به بهزيستي يبرا فرد چه آن به شناختي روان بهزيستي
 را شناختي روان بهزيستي كه است هايي مدل ترين مهم از يكي ديگران و ريف يچندبعد
 پذيرش است؛ شده ليتشك مؤلفه شش از مدل، اين. است كرده عملياتي و يساز مفهوم
 ،)autonomy( يخودمختار، )خود دربارة مثبت ينگرش داشتن() self-acceptance( خود

 با صادقانه و گرم روابط داشتن( )positive relation with others( ديگران با مثبت ارتباط
 اهدافداشتن ) (purpose in life( زندگي در يمند هدف، )داشتن دوست توانايي و ديگران
) environmental mastery( محيط بر تسلط، )زندگي در يگير جهت حس و مقاصد كلي،

 شخصي رشد و) خويش رواني شرايط با مناسب محيطي يها بافت ايجاد يا انتخابتوانايي (
)personal growth) ( 2005( )خويش بالقوة ينيروها مداومتحول Vleioras and Bosma,.(  

 ،20 آموزان دانش يزندگ با سهيمقا درجهات  ياريبس از آموزان دانش يكه زندگ جا آن از
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بـه مراكـز مشـاوره در     آموزان دانش مراجعة شيافزا دارد، يريچشمگ تفاوت شيپسال  30
و  استروزافزون در آنان  يليو تحص ياجتماع ،يوجود مشكالت روان ديمؤ ر،ياخ يها سال
 جامعه، گوناگونافراد  شناختي روان بهزيستي درخصوص مطالعات انجام تياهم به توجه با
 نيـ ا. دارد يانيشـا  تيـ اهم متوسطه دورة آموزش، گوناگوندر سطوح  آموزان دانش ژهيو به

 يهـا  مهارت آموزش. است يرسم آموزش مرحلة نيآخر آموزان، دانش تر شيب يبرا دوره،
 ،يپـذير  تجربـه  ،يپـذير  انعطاف ارزيابي، قضاوت، در كه مثبتي ريتأث با نقادانه و خالق تفكر

 دليـل بـه  . كنـد  يمـ  كمـك  آموز دانش شناختي روان بهزيستي به گذارد، مي...  و خودتنظيمي
 كـه محقق بر آن شد  نه،يزم نيا در اندك نسبتاً قاتيتحق بودن دسترسموضوع و در  تياهم
 يهـا  مؤلفه از هريك درو  شناختي روان بهزيستي در نقادانه و خالق تفكر يها مهارت ريتأث
  .كند يبررس جهرم يرستانيدب آموزان دانشرا در  آن

 بهزيسـتي  افـزايش  يبـرا  راهـي  مثابـة  بـه  هـا،  مهـارت  ايـن  آمـوزش  پـژوهش،  اين در
 زيـر  سؤاالت به است شده تالش و است گرفتهقرار  شده بررسي نوجوانانِِِ در شناختي روان
  :شود داده پاسخ
 شـناختي  روان بهزيسـتي  افـزايش  موجـب  نقادانه و خالق تفكر يها مهارت آموزش آيا ـ
  شود؟ مي

 بهزيسـتي  يهـا  مؤلفـه  از هريـك  بـر  نقادانـه  و خـالق  تفكـر  يهـا  مهـارت  آمـوزش  ـ
  گذارد؟ مي يريتأث چه شناختي روان
  

  پژوهش روش. 3
 نمونـه . اند داده تشكيل جهرم دبيرستان اول پاية دختر نوجوانان را تحقيق اين مدنظر جامعة
 يهـا  از كـالس . است جهرم ياله تيآ دبيرستان اول پاية دختر آموزان دانش از نفر 30 شامل

 يا تصـادفي خوشـه   يگيـر  نمونـه  ةبـه شـيو   ،اول ةپاي يها يكي از كالس برده، نامدبيرستان 
 15هـر گـروه شـامل    (انتخاب و در دو گروه آزمايش و كنترل گمارده شدند  يا مرحله چند
 ،هـر دو گـروه   يشناختي ريـف بـرا   بهزيستي روان ةنام آزمون، پرسش سپس، در پيش). نفر

 10 تفكر خالق و نقادانـه طـي   يها جلسات آموزشي مهارت ،پس از آن. اجرا شد ،همزمان
هـر دو   يبـرا  ،براي گروه آزمايش ارائـه و درنهايـت   )يك جلسه در هفته(ساعته دو ةجلس
 يهـا  دادهشـد و   يگير شناختي ريف همزمان اندازه بهزيستي روان ةنام پرسش اسيمق ،گروه

  .شد تحليل )gain score( افزوده نمرةو  مستقل t آزمون با آمده،  دست به
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  پژوهش يابزارها. 4
  )Ryff Psychological Wellbeing Test (RSPWB)( فير يشناخت روان يستيبهز اسيمق 1.4
 نيكنام بار نخستين ايران درو  شد نظر تجديد كرد، ارائه ريف كه مقياس، اين در ،2002 در
 مقياس، اين). 1387 منيع، ميكائيلي از نقل به 1384 زاده، يحيي( كرد استفاده و ترجمه را آن

 در يمند هدف ديگران، با مثبت ارتباط شخصي، رشد محيط، بر تسلط ،يخودمختارعامل 
 بهزيستي كلي نمرة عامل، شش اين نمرات مجموع سنجد؛ مي را خود پذيرش و زندگي
 در كه است خودسنجي ابزار نوعي آزمون، اين. شود يم گرفته نظر در شناختي روان

 از. شود مي داده پاسخ) شش تايك ( »مخالفم كامالً« تا »موافقم كامالً« از يا درجه يپيوستار
 شوند مي يگذار نمره معكوس پرسش 28 و مستقيم پرسش 26 ها، پرسش همة انيم
 ضريب و شد اجرا ينفر 321 يا نمونه يرو بر نخست مقياس، اين). 1387 منيع،ميكائيلي (

 هفته شش از پس بازآزمايي پايايي ضريب و 93/0 تا 86/0 انيم ها اسيمق يدرون يهماهنگ
 بستگي هم همچنين،. آورد دست  به هماهنگي 86/0 تا 81/0 انيم ،ينفر 117 نمونة يرو بر
 رشيپذ انيم ،يبستگ هم باالترين كه شد گزارش 76/0 تا 32/0 نيب ها، مقياس خرده انيم

 با مثبت روابط و يخودمختار انيم بستگي، هم ترين پايين و) 76/0( طيمح بر تسلط و خود
 از را آزمون روايي از يشواهد ريف). 1387 ديگران، و بياني( آمد دست به) 32/0( ديگران
 هايي آزمون نمرات با شناختي روان بهزيستي مقياس نمرات بستگي هم ضريب محاسبة طريق

 منفي يعملكردها و) convergent) (گرايي همروايي ( شناختي روان مثبت عملكرد كه
 نشان نتايج. كرد بررسي سنجيد مي را )divergent) (افتراقي يا واگراييروايي ( شناختي روان
 را شناختي روان مثبت يعملكردها كه هايي آزمون با نامه، پرسش اين عاملشش  انيم داد
 روزنبرگ نفس عزت نيوگارتن، زندگي از يرضامند شاخص مانند سنجند، مي

)Rosenberg(لونسون دروني ، كنترل )Levenson(، برادبورن عاطفي تعادل )Broadborn (و 
و ) P<0/001( دارد وجود يمعنادار و مثبت بستگي هم) Lawton( الوتون اخالق مقياس
 ديگر، طرف از. كند  مي يديتأ را مقياس روايي كه است73/0 تا 25/0 انيم بستگي هم دامنة

 را شناختي روان منفي يعملكردها كه هايي آزمون با نامه، پرسش اين عامل شش انيم
 افسردگي و لونسون) powerful others( نيرومند ديگران و بيروني كنترل مانند سنجند، مي

 انيم بستگي هم دامنة و دارد وجود) P<0/001( معنادار و منفي بستگي هم) Zung( زونگ
 نامه پرسش اين عامل شش كه داد نشان خود بررسي در همچنين، يو. است - 60/0تا  30/0
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 بستگي هم دامنة و) P<0/001( دارند دروني بستگي هم يكديگر با اما اند، مستقل يكديگر از
  .سنجد مي را شناختي روان بهزيستي عنوان با يواحد سازة و است 76/0 تا 32/0 انيم

  
  كم پيليف يفكر يها داستان 2.4

مؤسـس   ن،ياو همچنـ . اسـت  لـز يو وسـاوت يفلسفه در دانشگاه ن دانشكدة استاد كم پيليف
 ه،يروسـ  كـا، يامرو در  اسـت يكودكـان و نوجوانـان استرال   يفلسفه بـرا  يها انجمن ةياتحاد
 مجموعـه  راسـتار يو يو. اسـت  بـوده  ييهـا  برنامـه  سرپرسـت و انگلسـتان   يلتون ك،يمكز

 ياسـت كـه بـه شـهرت     نوجوانـان  و كودكـان  يبرا يفلسف يكندوكاوها: يفكر يها داستان
 زيـ ن يبه فارسـ  ناكنو مجموعه نيخوشبختانه ا. كرد رياز آن تقد ونسكوي و ديرس يالملل نيب

بـاارزش در كشـور مـا     يمنبعـ  منزلة به ،مذكور ةمجموع). 1379 ،يباقر( است شده ترجمه
. ميپـرداز  يآن م يبه معرف جا اجماالً نيدر ا مذكور، اثر تينظر به اهم. استاستفاده  درخور

شامل هشت داستان است  ،شود يم آغازكم  پيليف ةكه با مقدم ،يفكر يها مجموعه داستان
  .است يفلسف ةچند نكت اي كي يحاو كيكه هر

  .است آمده 1 جدولدر  جلسات آموزشي
  يآموزش جلسات. 1 جدول

 يمحتو يآموزش جلسة

بـا   و شود يمشرح داده  آموزان دانش يبراهاآنديفواويآموزشجلساتاهدافمعارفه،ضمن  اول جلسة
  .ديآ يمبه عمل آزمون شيپ، طبق دستورالعمل، فيريشناختروانيستيبهزنامةپرسشاستفاده از

  دوم جلسة

ـ دابه شكل  آموزان  دانش كالس، يكيزيف تيوضع و شيآزما گروه يبرا دستورالعمل طبق  يا رهي
 نظـر  تبادلو  وگو گفت بخوانندبا هم  ديباكه  ييها داستان و كار آغازو  مقدمه دربارةو  نندينش يم
بـر   يتوجه اصل و،يسنار نيدر ا. است »تو نةمن و خا ةخان« ةمجموع نخست، يويسنار. شود يم

  .هاستيدوستقيو رشد عاليبستگهمةيپرورش روح

 ،يمنطق ينوجوانان با توال ،شود كه در آنيمميترسييهاتي، موقع»پرندهةالن«دوم،يويدر سنار  سوم جلسة
 .شونديها آشنا مو استفاده از استعارهليقدرت و تمث

  چهارم جلسة

افراد  ،ها تيموقعنيدر ا. كند ياشاره م يبستگهموتيعلزمان،مفهومآموزشبهسوميويسنار
كـه   ره،يل چنـدمتغ ئحل مسـا . شوند يمواجه م دهيتن و درهم وستهيپ يبسته، رخدادها با روابط هم

. شـود  يمـ  يسـاز  ساده ،يمجاز يها تيموقع نيدر ا ،بشر است نةيريد ياز آرزوها يكيهمواره 
ها  سفر در زمان، ممكن ،يزمان در زندگ ريتأث ،يمثل نقش بخت و اقبال در زندگ يلئمسا يبررس
 .مهم دارديگاهيجاو،يسنارنيها در ارممكنيو غ
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  پنجم جلسة
ـ نوجوانان را با پـرورش قـدرت تخ  ،»ستارگانريزيشب«تيچهارم در موقعيويسنار  يبـرا  لي

 رشيهـا و پـذ   يبه دوست دنيبخش عمق يبرا نيتمر. كند يآماده م يزندگ يها تيمواجهه با موقع
 .وستيسنار نيا يها يژگياز ويمهم در زندگيزهاياز چياريبودن بسيموقت

  ششم جلسة
ـ ق يالگوساز يها وهيو ش ياخالقمي، نوجوانان با مفاه»چاقو«پنجم با عنوانيويدر سنار و  اسي

 خـالف  يكارهـا  و يدزد كـه  ابندي يمشخص درم يها تيها در موقع آن. شوند ياستقرا مواجه م
 .استانباريبد و زياخالقيهنجارها

ـ از طر يريهنجارپـذ  نيو تمـر  يبه رشد تفكر منطقـ »كالراوندايل«عنوانباششميويسنار  هفتم جلسة  قي
 .متضاد اختصاص داردميمفاهافتيدر

 يطراحـ  در تيخالق پرورش و ستيز طيمحاتيخصوصباستم،يهفتم با بحث اكوسيويسنار  هشتم جلسة
 .داردرابطهستمياكوس

نوجوانان بـا   ،ويسنار نيدر ا. خالق رابطه داردييبا ماجراجو،»ليگابر«عنوانباهشتميويسنار  نهم جلسة
 .دهندياكتشافات خالق انجام م،بحث و پژوهش

  .ديآيمبه عمل  آموزان از تمام دانشفيريشناختروانيستيبهزنامةپرسشآزمون دهم جلسة

  
  ها يافته. 5

  توصيفي تحليل 1.5
 و آزمـايش  گروه دو در آن هاي مؤلفهو  شناختي روان بهزيستي استاندارد انحراف و ميانگين
  .است آمده 2 جدول در كنترل
  كنترل و آزمايش گروه دو در آن هاي  مؤلفه و شناختي روان بهزيستي استاندارد انحراف و ميانگين. 2 جدول

  متغيرها
  آزمايش كنترل

  آزمون پس آزمون پيش  آزمون پس آزمون پيش

  خود پذيرش
  53/34 93/30  60/30 30 ميانگين

  44/4  71/6  42/3 90/5 استانداردانحراف

  زندگي در مندي هدف
  85/32 77/31  99/28 06/29 ميانگين

  75/4  12/5  94/2 05/3 استانداردانحراف

  شخصي رشد
  19/34 57/32  62/31 74/31 ميانگين

  80/6  99/7  09/4 50/4 استانداردانحراف

  ديگران با مثبت ارتباط
  20/32 07/29  27/27 13/27 ميانگين

  96/2  57/4  51/3 40/3 استانداردانحراف
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 خودمختاري
  40/32 73/30  27/31 20/31 ميانگين

  53/4  11/4  67/1 83/1 استانداردانحراف

  محيط بر تسلط
  13/32 59/31  02/31 20/31 ميانگين

  70/4  23/5  24/5 02/6 استانداردانحراف

  شناختي روان بهزيستي
  30/198 66/186  77/180 33/180 ميانگين

  31/19 25/26  13/13 64/16 استانداردانحراف

  
  استنباطي تحليل 2.5
 نمـرات  تفـاوت  نقادانـه،  تفكـر  مهـارت  افـزايش  در آمـوزش  مؤثربودن دادن نشان منظور به

 جدول در حاصل نتايج. شد انجام مستقل tمحاسبه و سپس آزمون  آزمون پيش و آزمون پس
  .است آمده 3

  تفاضل در كنترل و آزمايش گروه دو در شناختي روان بهزيستي يمتغيرها مقايسة براي مستقل t آزمون. 3 جدول

 t  شيآزما  كنترل  رهايمتغ
جة در
  يآزاد

 سطح
  يدار معنا

  خود رشيپذ
  60/3  60/0  نيانگيم

06/2  28  05/0  
  44/3  45/4  داستاندار انحراف

  يزندگ در يمند هدف
  08/1  -/07  نيانگيم

22/2  28  04/0  
  80/1  88/0  داستاندار انحراف

  يشخص رشد
  61/1  -/12  نيانگيم

32/2  28  03/0  
  77/2  82/0  انحراف استاندارد

  گرانيد با مثبت ارتباط
  13/3  15/0  نيانگيم

30/2  28  04/0  
  01/5  64/0  انحراف استاندارد

  يخودمختار
  67/1  07/0  نيانگيم

05/2  28  05/0  
  22/2  04/2  انحراف استاندارد

  طيمح بر تسلط
  54/0  -/18  نيانگيم

77/1  28  NS  17/1  04/1  انحراف استاندارد  

  يشناخت روان يتسيبهز
  64/11  44/0  نيانگيم

78/3  28  001/0  
  08/10  45/5  انحراف استاندارد
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  گيري يجهنت. 6
 بهزيستي در نقادانه و خالق تفكر يها مهارت آموزش آمده،   دست به نتايج اساس بر

 در افزايش، اين و است افتهي يمعنادارافزايش  آزمايش گروه يها آزمودني شناختي روان
 كنترل گروه در كه حالي در است؛ آمده دست به شناختي روان بهزيستي يها مؤلفه همة

 نتايج تبيين در. است داشته معنادار كاهش ش،يها مؤلفه تر شيب و شناختي روان بهزيستي
 همة در مثبت يرگذاريتأث طريق از نقادانه و خالق تفكر يها مهارت آموزش آمده،  دست به

 ريف ؛1989ريف، ( ها مؤلفه اين. شود مي آن يارتقا باعث شناختي روان بهزيستي يها مؤلفه
  :است زير قرار به) 2006 هاسر، و اسپرينگر ؛1995 كييز، و

 بهزيستي يشافزا باعث نقادانه و خالق تفكر يها مهارت آموزش :1 ةيفرض
 زيدر تفاضل ن آمده،  دست به نتايج اساس بر. شود  يم يرستانيدب آموزان دانش شناختي روان

وجود دارد و ميانگين گروه آزمايش  يمعنادار تفاوت )t، 001/0P=78/3( گروه دو انيم
 دهد يمنشان  3 جدول. شود مي تأييد پژوهش فرضية ،بنابراين است؛ تر شيبگروه مقابل  از
 گروه يها آزمودني شناختي روان بهزيستي در نقادانه و خالق تفكر يها مهارت آموزش كه

 بهزيستي يها مؤلفه تر شيب در افزايش اين واست  شده يمعنادار افزايش باعث آزمايش
 و شناختي روان بهزيستي كنترل گروه در كه حالي در است؛ آمده دست به شناختي روان

 كييز يها افتهيبا  حاضر قيتحق جينتا. استنداشته  يچندان رييتغ آن، يها مؤلفه تر شيب
 چنين توان مي آمده،  دست به نتايج تبيين در. همسوست) 2006( هاسر و اسپرينگر و )1995(

 در مثبت يرگذاريتأث طريق از نقادانه و خالق تفكر يها مهارت آموزش كه كرد مطرح
  .شود مي آن يارتقا موجب شناختي روان بهزيستي يها مؤلفه تر شيب

مثبت  ارتباط يشباعث افزا نقادانه و خالق تفكر يها مهارت آموزش: 2 ةيفرض
 )t، 04/0P=30/2( گروه دو انيم زيتفاضل ن در. شود يم گرانيد با يرستانيدب موزان آ دانش
 ،بنابراين است؛ تر شيبگروه مقابل  ازمعنادار وجود دارد و ميانگين گروه آزمايش  تفاوت
 و خالق تفكر يها مهارت آموزش كه دهد يمنشان  3 جدول. شود مي أييدپژوهش ت ةفرضي
 يمعنادار افزايشباعث  آزمايش گروه يها آزمودني در گرانيد با مثبت ارتباط در نقادانه
 گور گي و الكساندر، )1997( اليس، )2002( كييز يها افتهيبا  ه،يفرض نيا جينتا. است شده

 توان مي آمده،  دست به نتايج تبيين در. همسوست) 1386( يو نور) 1386( قريب، )1996(
 ديگران با كننده ارضا و باكيفيت رابطة معني به ديگران با مثبت ارتباط كه كرد مطرح چنين
 داشتن دوست در توانا و دوست نوع مطبوع، هايي انساندارند  را ويژگي اين كه يافراد. است
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 تفكر. كنند برقرار گرم يا رابطه سايرين با متقابل اعتماد اساس بر كوشند مي و اند ديگران
 فراهم را) ارتباط عمدة ياجزا( كردن گوش و زدن حرف نوشتن، خواندن، زمينة يانتقاد
 همچنين،. آورد مي فراهم را ديگران با ارتباط يبرقرار اولية موجبات طريق، اين از و كند مي
 فرد يخودمحور و يناپذير انعطاف از كند، مي كمك ها تورش و تعصبات آشكاركردن به

 خالق تفكر. شود مي ديگران ميان در او يخوشايند و محبوبيت باعث و كند يم يجلوگير
 در حساسيت و يپذير انعطاف ابتكار، قدرت از است تركيبي) 1989(  استرنبرگ نظر به

 نتايج به نامعقول، تفكر نتايج از خارج بتواند فرد كه يا گونه به متفاوت؛ يها ديدگاه برابر
. باشد ديگران يخشنود و شخصي رضايت حاصلش كه بينديشد يمولد و متفاوت
 خالق، تفكر و نقادانه تفكر مهارت دو هر اهداف از يكي شد، گفته نيز تر پيش كه طور همان
 يفرد اش نتيجه كه است خويش عقيدة و ايده به چسبندگي و فكر تحجر از خروج

 آنان، با همراهي و ديگران نظرات و عقايد پذيرش با كه است پذير انعطاف و روشنفكر
  .كند برقرار اعتماد از سرشار و گرم مثبت، يارتباط ديگران با تواند مي

 يخودمختار يشافزا باعث نقادانه و خالق تفكر يها مهارت آموزش :3 ةيفرض
تفاوت  )t، 05/0P=05/2( گروه دو انيم زيدر تفاضل ن. شود يم يرستانيدب آموزان دانش
 فرضية ،بنابراين است؛ تر شيبمقابل  وهگر ازوجود دارد و ميانگين گروه آزمايش  يمعنادار
 نقادانه و خالق تفكر يها مهارتكه آموزش  دهد يمنشان  3 جدول. شود مي تأييد پژوهش

 نيا جينتا. شده است معنادار افزايش باعث آزمايش، گروه يها آزمودني در يخودمختار در
 ،)1996( هالپرن، )1996( جونز، )1998( كييز ،)G. D. Love( الو سينگر، يها افتهيبا  ه،يفرض
 ، ريو)2004( كامينز، )1385( ، فيشر)1974(، تورنس )1979( ، اليس، ايزنك)2005( فاولر

 كرد مطرح چنين توان مي آمده،  دست به نتايج تبيين در. همسوست منيعو ميكائيلي  )1383(
 يفرد. شود مي اطالق هنجارها از يآزاد و خودكفايي استقالل، احساس به يخودمختار كه
 اش يژگيو بگيرد، تصميم خود شخصي يباورها و احساسات افكار، اساس بر بتواند كه

 مؤلفه اين به اجتماعي يفشارها با مقابله يبرا فردتوانايي  درحقيقت،. است يخودمختار
 كامينز يخودمختار نظرية با مطابق خالق، و منتقد فرد در يخودمختار. شود مي مربوط

)Kaminns( بيروني يفشارها ريتأث تحت ديگر يگير تصميم يبرا او چراكه يابد؛ مي افزايش 
  .شود مي دروني عليتش منبع درك و كند يم كنترل خودش را رفتارش و نيست

 طيمحـ  بـر  تسـلط  يشافـزا  باعـث  نقادانه و خالق تفكر يها مهارت آموزش :4 ةفرضي
تفـاوت   )t، 09/0P=77/1( گـروه  دو انيم زيدر تفاضل ن. شود يم يرستانيدب آموزان دانش
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 فرضـية  ،بنابراين ست؛ين تر بيشگروه مقابل  ازمعنادار وجود ندارد و ميانگين گروه آزمايش 
 نقادانه و خالق تفكر يها مهارتكه آموزش  دهد يمنشان  3جدول . شود نمي تأييد پژوهش

 نيـ ا جينتـا . است نداشته يمعنادار ريتأث آزمايش، گروه يها آزمودني در طيمح بر تسلط در
 گراهام ورايس  و )1997( برگر ، ميلتن)2003( گراث مك، )2002( زيكي يها افتهيبا  هيفرض

 مـديريت  يبـرا  فرد توانايي معني به محيط برذكر است تسلط  انيشا. ناهمسوست) 1991(
 باشـد  داشته محيط بر تسلط احساس كه يفرد اساس، اين بر. است آن مقتضيات و زندگي

. بخشـد  بهبـود  و دهـد  تغييـر  امكـان  حـد  تـا  را آن شرايط و محيط گوناگون ابعاد تواند مي
در  ياحسـاس نـاتوان   ،يامور زندگ ميدر تنظ داشتن مشكل يبه معنا محيط، بر نداشتن تسلط

احسـاس   فقـدان و  خـود  اطراف يها فرصتاز وجود  يناآگاه ،يبهبود بافت زندگ اي رييتغ
و فرهنگ خاص  طيبتوان به شرا ديشا افته،ي نيا تبيين در. است خارج جهان يرو بركنترل 
 يا گونه به ؛كرداستناد  ،رو شده است هكس عجيبي روبوكه با پاراد ،در حال گذار ايران ةجامع
 ،از سـوي ديگـر   واسـت   افتهيسن ازدواج در ميان دختران و پسران افزايش  ،سو از يك كه

ايـن  . شود مي مشاهدهشهر  نيا يها خانواده تر بيشدختران در سنين پايين در هنوز ازدواج 
ايـن شـرايط    .شـود  يم يبانيپشت يعرف و آداب و رسوم محل سوياز  كهاست  يسنت يامر

  .كاهش يابدبر محيط تسلط دختران است كه ده باعث ش
 يشخص رشد يشافزا باعث نقادانه و خالق تفكر يها مهارت آموزش :5فرضية 

 تفاوت )t، 03/0P=32/2( گروه دو انيم زيدر تفاضل ن. شود يم يرستانيدب آموزان دانش
 فرضية ،بنابراين است؛ تر بيشگروه مقابل  ازمعنادار وجود دارد و ميانگين گروه آزمايش 

 و خالق تفكر يها مهارت آموزش كه دهد يمنشان  3 جدول. شود مي تأييد پژوهش
 شده يمعنادار افزايش باعث آزمايش، گروه يها آزمودني در يشخص رشد در نقادانه
 گراهام، و رايس برگر، ميلتن، )2004( فاسيون اليس، يها افتهيبا  ه،يفرض نيا جينتا. است

 مطرح چنين توان مي آمده،  دست به نتايج تبيين در. همسوست) 1386( يعسكرقريب و 
 پيوسته شخصي رشد داشتن و جديد تجربيات برابر در گشودگي به شخصي رشد كه كرد
 زندگي بهبود درصدد همواره كه دهد مي امكان فرد به ويژگي، اين. گردد بازمي مستمر و

 ةدوبار بررسي و بررسي با يانتقاد تفكر. باشد تجربه و ييادگير طريق از خويش شخصي
 و خودارزيابي و ديدگاه تغيير به  ليتما باعث رسند مي نظر به واضح كه هايي ايده

 پي در را فرد جانبة همه رشد و تحول خود، مداوم اصالح اينكه  شود مي خودتصحيحي
 نحو به ها سختي با دكن ميقادر  را افراد ،يفرد سطح در خالقيت. داشت خواهد
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 و بروند مشكالت مصاف به پشتكار و جديت ،ياميدوار با و شوند رو هروب يا شايسته
 گرفته صورت هاي پژوهش طبق كه اين بر مضاف ؛يابند دست شخصي رشد به ،آن متعاقب

اهميت  به ،خود كالسيك مطالعات در )1965( راجرز و )1954( مزلو ،باره اين در
 از سه هر كه كنند مي اشاره سالم شخصيت در تحمل و پذيري انعطاف تجربه، به گشودگي
  .رود مي شمار به خالق افراد يها ويژگي
 در يمند هدف يشافزا باعث نقادانه و خالق تفكر يها مهارت آموزش :6 ةيفرض

) t، 04/0P=22/2( گروه دو انيم زيدر تفاضل ن. شود يم يرستانيدب آموزان دانش يزندگ
 ،بنابراين ؛تر است بيشگروه مقابل  ازتفاوت معنادار وجود دارد و ميانگين گروه آزمايش 

 و خالق تفكر يها مهارت آموزش كه دهد يمنشان  3 جدول. شود مي تأييد پژوهش فرضية
 شده يمعنادار افزايشباعث  آزمايش، گروه يها آزمودني در يزندگ يمند هدف در نقادانه
 يو عسكر) 1386( فتحي، )1386( المزدين و المزدين يها افتهيبا  ه،يفرض نيا جينتا. است

 زندگي در يمند هدف كه كرد مطرح چنين توان مي آمده،  دست به نتايج تبيين در. همسوست
 اين. است آن شمردن دار معنا و زندگي در مدت كوتاه و درازمدت اهداف داشتن مفهوم به

 شكل به و دهد نشان عالقه زندگي يرويدادها و ها فعاليت به كه دهد مي امكان فرد به حس
 مؤلفه اين قالب در زندگي يها چالش و ها تالش يبرا معني يافتن. شود درگير ها آن با مؤثر
 .گرفت زندگي در را يبسيار يضررها جلو توان يم نقادانه تفكر كسب با. گيرد مي قرار

 ؛ايم واقعيت پي در نقادانه تفكر اعمال با. اند فرهنگي و عاطفي و غيرمالي گاه كه ضررهايي
 ،هاست آن در خطر امكان كهرا  هايي موقعيت ژهيو به زندگي، يها موقعيت خواهيم مي يعني
 طراحي و يگير تصميم به هدفمان به رسيدن يبرا سپس كنيم، ارزيابي و ميبسنج دقت به

 راستا، اين در. باشد دليل بر مبتني بايد بدبيني هم و بيني خوش هم بپردازيم؛ ذهني
 داشتن با درنتيجه،. كند يم ايمح فرد يبرا را شرايط اين نقادانه و خالق تفكر يها مهارت

 كمال به رسيدن جهت در و كند يم يمناسب يگذار هدف اش زندگي يبرا فرد توانايي، اين
  . يابد مي دست موفقيت به مشكالت، و مسائل بهينة حل با راه، اين در و كوشد يم

 خود رشيپذ يشافزا باعث نقادانه و خالق تفكر يها مهارت آموزش: 7 ةيفرض
تفاوت  )t، 05/0P=06/2( گروه دو انيم زيتفاضل ن در .شود يم يرستانيدب آموزان  دانش

 ةفرضي ،بنابراين است؛ تر شيبگروه مقابل  ازمعنادار وجود دارد و ميانگين گروه آزمايش 
 نقادانه و خالق تفكر يها مهارت آموزش كه دهد يمنشان  3 جدول. شود  مي تأييدپژوهش 

 جينتا. است شده يمعنادار افزايش باعث آزمايش، گروه يها آزمودني در خود رشيپذ در
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، )1990( ادامز، )1998( ، وود)2006( پادروسكار و اسپرينگر هوسر، يها افتهي با هيفرض نيا
 آمده،  دست به نتايج تبيين در. همسوست) 1386( زنگنه و يقريب، نور منيع، ميكائيلي

 زندگي و خود به مثبت نگرش داشتن معني به خود، پذيرش كه كرد مطرح چنين توان مي
 كل در ش،يها  فعاليت و ها تواناييو  استعدادها يابي ارزش در فرد اگر. است خويش گذشتة
 رواني كاركرد كند، يخشنود احساس خويش، گذشتة به بازگشت در و رضايت احساس
 سراغ خود در كه هايي محدوديت رغم به كوشند يم ها انسان همة. داشت خواهد مطلوبي
 يها مهارت. است خود پذيرش نگرش اين باشند؛ داشته خويشتن به مثبتي نگرش دارند
 افتاده، اتفاق حال زمان در ها مهارت اين. نيست خاصي زمان به محدود يانتقاد تفكر

 فقط نقادبودن .دارند توجه نيز آينده به حال عين در واست  بوده گذشته كنندة منعكس
 او يوجود هاي جنبه همة و فرد خود يها گفته و رفتارها شامل بلكه ،نيست ديگران دربارة

 و خود آيندة و حالو  گذشته نقد به ،يانتقاد تفكر از استفاده با فرد بنابراين،. شود مي نيز
 از مثبتي و صحيح شناخت به و پردازد يم شيها فعاليت و ها تواناييو  استعدادها همچنين،

 به ها آموخته اين انتقال و قبلي تجارب از آموختن با نيز خالق تفكر. رسد مي خود
 به خالقيت مفهوم راجرز، نظر از. شود يم خود به مثبت نگرش باعث تازه، يها موقعيت
 گرا، انسان شناسان روانباور  به كلي، طور به و دارد اشاره خودشكوفايي به انسان تمايل

 اين او به كه دارد يقو »خود« خالق فرد واست  فرد دروني ينيازها به پاسخي خالقيت
 نژندانه روان يها تحريف از و كند يساز مفهوم ناپذير خستگي يا گونه به كه دهد مي را امكان

 از منتقد و خالق فرد درنتيجه،. يابد دست خود از واقعي شناخت به و شود آزاد يحد تا
  .شود يم برخوردار بااليي خود

 اين پژوهش، اين كنترل گروه در شناختي روان بهزيستي معنادار كاهش تبيين در
 دانست؛ مرتبط نوجواني دوران به مربوط مسائل و ها بحران به توان مي را معنادار يها كاهش
 و عاطفي يا يرفتار شديد يها آشفتگي ،يگر پرخاش تحصيلي، يها شكست مانند مسائلي
 علت ،)E. L. Gesten( گستن از نقل به ديگران و )L. Roff( راف كه اجتماعي يانزوا
 مثبت تعامل در افتنين توفيق و روزمره مشكالت و مسائل با ناموفق مقابلة را ها آن از يبسيار

 و جذب بارز، ينحو به نوجوان دوران، اين در). 1387 منيع،ميكائيلي ( دانند مي ديگران با
 و بينند مي چگونه را او ديگران است، كسي چه كه اين مانند مسائليو به  است خود متوجه

 نگرشو  خود از ناصحيح و منفي برداشتبنابراين، . دارد توجه شد خواهد چه آينده در
 زندگي در يمند هدف ديگران، با مثبت ارتباط شخصي، رشد كاهش موجب آينده و ديگران
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 اريكسون بيان به طرفي، از. شود يم نوجوان شناختي روان بهزيستي كاهش درنتيجه، و
 را نوجواني رواني تعارض و است يابي هويت دوران اين در فرد تكليف نيتر مهم) 1986(
 بحران دچار پيچيده جوامع در نوجوانان اوبه باور . نامد مي »سردرگمي برابر در هويت«

 دربارة رسيدن  توافق به از قبل كه پريشاني و سردرگمي موقت دورة شوند؛ مي هويت
 با همراه شديد ناراحتي را هويت بحران DSM-IV. كنند مي تجربه را آن اهداف و ها ارزش
 در ترديد بلندمدت، اهداف در اشكال: كند مي ذكر موارد نيا از تر بيش يا مورد سه در ترديد

 در اشكال جنسي، رفتار بودن  نامتناسب رفاقت، يبرا مناسب يالگو نداشتن شغل، انتخاب
 گروهي، تعهد نكردن رعايت اخالقي، يها ارزش به نكردن توجه مذهبي، معرفت و شناخت
 طور همان. وقت تنظيم در اختاللو  ابتكار و تالش روحية نداشتن خود، به منفي ديد داشتن

 بهزيستي كاهش موجب هويتبحران  دربارة شده مطرح موارد است، مشخص كه
 موجب شغل انتخاب در ترديد و بلندمدت اهداف در اشكال مشخصاً. شود يم شناختي روان
 رفتار بودن نامتناسب رفاقت، يبرا مناسب يالگو نداشتن زندگي، در يمند هدف در اخالل
 باعث نيهمچن گروهي، تعهد نكردن  رعايتو  اخالقي يها ارزش به نداشتن توجه جنسي،
 ديد داشتنو  شود يم مذهبي معرفت و شناخت و ديگران با مثبت ارتباط در مشكل ايجاد
 شخصي رشد كاهش و وقت تنظيم در اختالل ابتكار، و تالش روحية نداشتن خود، به منفي
 كه شود يم تبيين هويت بحران با ها، مؤلفه اين در كاهش بنابراين،. داشت خواهد يپ در را

 بحران اين حل يبرا راهي نقادانه و خالق تفكر يها مهارت يفراگير با آزمايش گروه افراد
 با اند نتوانسته ها مهارت اين نداشتن علت به كنترل گروه افراد كه حالي در اند؛ آورده دست به
  .كنند برخورد مناسب و مؤثر يا گونه به بحران اين

 »خود« در مثبت ريتأث با نقادانه و خالق تفكر يها مهارت آموزش كه اين كلي يگير نتيجه
 مشـكالت  ژهيو به نوجواني، به مربوط مشكالت حل به كمك قيطر از آن، رشد به كمك و

  .شود يم آنان در شناختي روان بهزيستي رشد سبب يابي، هويت به مربوط
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ـ خالق آموزش يابيارز«). 1388( ديفرش ،يقاسم ـ   يدرسـ  برنامـة  در تي  و ارائـه : ييابتـدا  دورة يعلـوم تجرب

ـ ر برنامـه  شيگـرا  يدكتـر  رسالة ،»تيخالق آموزش يبرا يتجربـ   يمفهوم ارچوبهچ ياعتباربخش  يزي
  . رازيدانشگاه ش ،يدرس
 سال دانشجويان در يانتقاد تفكر به گرايش و يانتقاد تفكر مهارت بين ارتباط بررسي«). 1386( ميترا قريب،

 دانشـگاه  پزشـكي،  آموزش ارشد كارشناسي نامة پايان ،»ايران پزشكي علوم دانشگاه ارشد كارشناسي آخر
  .ايران پزشكي علوم

: تهـران  ،يباقر احسانه ترجمة ،)كودكان يبرا يفلسف يكندوكاو( ،)1( يفكر يها داستان). 1379( پيليف كم،
  .ريركبيام
 ترجمـة  ،معلم يراهنما كتاب ،)كودكان يبرا يفلسف يكندوكاو(، )1( يفكر يها داستان). 1379( پيليف كم،

  .ريركبيام: تهران ،ياحسانه باقر
 ،تحـول  حال در جهان يبرا يفكر يهامهارت مسئلة خالق حل). 1386( المزدينمونيكا  و ادوارد المزدين،
  .دانش اركان: اصفهان ازاداني، نصر بهروز و شيراني ارباب بهروز ةترجم

 پرورش و آموزش سازمان: مهر پرتو نامة دوهفته ،»كودكان يفلسف تفكر طرح«). 1390( محمد ،ياحمد ملك
  .60 ش ،2 س اصفهان، استان
: ذهنـي  توان كم ابتدايي آموزان دانش بدون و با مادران رواني بهزيستي مقايسة«). 1387( فرزانه منيع، ميكائيلي
  .1 ش ،8 س ،استثنايي كودكان حيطة در پژوهش. »يا مقابله يها سبك اثر

 مطالعـات  و يانسـان  علوم پژوهشگاه: تهران ،نوجوانان و كودكان يبرا يفلسف كندوكاو). 1387( ديسع ،يناج
  .يفرهنگ

  .دانش طلوع: تهران ،خالق و نقادانه تفكر يها مهارت). 1386( ربابه نوري،
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