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Abstract
Introduction: Development and strengthening of students' intellectual and moral skills has always been one of 
the essential  goals of educational systems in different countries, so the purpose of this study was to investigate 
the effect of metacognition education program on critical thinking and moral judgment of elementary students.
Methods: This quasi-experimental study was performed by pretest and posttest methods and a control group in 
2019. The study population was elementary school students in Chalous in the academic year 2019-2020, which 
was selected by in available sampling method of 30 people and randomly placed in two groups of 15 people 
intervention and control. Both groups answered the Critical Thinking and Moral Judgment Questionnaire. The 
intervention group participated in 8 sessions of metacognition training, but the control group did not receive 
any training. Data analysis was performed using SPSS software version 22 and multivariate and univariate 
analysis of covariance.
Results: The mean and standard deviation of critical thinking scores before metacognition training in the 
intervention and control groups were 69.78 ± 6.26 and 70.10 ± 4.91, respectively, which after metacognition 
training were 80.59 ± 7.57 and 71.84± 5.30. The mean and standard deviation of moral judgment scores before 
metacognition training in the intervention and control groups were 34.63 ± 1.35 and 34.80 ± 1.63, respectively, 
which after metacognition training were 39.29 ± 3.33 and 35.33 ± 1.97. Therefore, the results showed that 
metacognition training increased critical thinking, critical thinking (p <0.01, F = 14.717) and increased moral 
judgment (P <0.01, F = 23.109).
Conclusions: The study results will draw the attention of experts and educators to ways to improve critical 
thinking and the development of moral judgment.
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چکیده
مقدمــه: رشــد و تقویــت مهارت هــای فکــری و اخالقــی دانش آمــوزان همــواره یکــی از اهــداف مهــم نظام هــای آموزشــی کشــورهای 
مختلــف بــوده اســت، بنابرایــن هــدف مطالعــه حاضــر بررســی تأثیــر برنامــه آمــوزش فراشــناخت بــر تفکــر انتقــادی و قضــاوت اخالقــی 

دانــش آمــوزان ابتدایــی بــود.
روش کار: ایــن مطالعــه نیمــه تجربــی بــه روش پیــش آزمــون و پــس آزمــون و گــروه کنتــرل در ســال 1398 انجــام گرفــت. جامعــه 
مطالعــه دانــش آمــوزان مقطــع ابتدایــی شــهر چالــوس در ســال تحصیلــی 1399-1398 بودنــد، کــه بــه روش نمونه گیــری در دســترس 
30 نفــر انتخــاب و به صــورت تصادفــی در دو گــروه 15 نفــره مداخلــه  و کنتــرل جــای دهــی شــدند. هــر دو گــروه بــه پرســش نامه تفکــر 
انتقــادی و قضــاوت اخالقــی پاســخ دادنــد، گــروه مداخلــه در 8 جلســه آمــوزش فراشــناخت شــرکت کردنــد، امــا گــروه کنتــرل آموزشــی 
دریافــت نکردنــد. تحلیــل داده هــا بــا نرم افــزار SPSS نســخه 22 و آزمــون تحلیــل کووایاریانــس چنــد متغیــره و تــک متغیــره انجــام شــد.

یافته هــا: میانگیــن و انحــراف معیــار نمــرات تفکــر انتقــادی قبــل از آمــوزش فراشــناخت در گــروه مداخلــه و کنتــرل بــه ترتیــب 6/26 
ــن و  ــت. میانگی ــر یاف ــب 7/57±80/59، 5/30±71/84 تغیی ــه ترتی ــس از آمــوزش فراشــناخت ب ــود، کــه پ ± 69/78 ، 4/91 ±70/10 ب
انحــراف معیــار نمــرات قضــاوت اخالقــی قبــل از آمــوزش فراشــناخت در گــروه مداخلــه و کنتــرل بــه ترتیــب 1/35 ± 34/63 ، 1/63 
ــج نشــان داد  ــن نتای ــت. بنابرای ــر یاف ــب 3/33 ±39/29، 1/97 ±35/33 تغیی ــه ترتی ــوزش فراشــناخت ب ــس از آم ــه پ ــود، ک ±34/80 ب
 ،P<0/01( و  افزایــش قضــاوت اخالقــی )F=14/717 ،p<0/01( آمــوزش فراشــناخت موجــب افزایــش تفکــر انتقــادی تفکــر انتقــادی

ــد. ــوزان ش F=23/109( دانش آم
نتیجه گیــری: نتایــج پژوهــش توجــه بیشــتر صاحب نظــران و متخصصــان تعلیــم و تربیــت را در خصــوص روش هــای بهبــود تفکــر 

انتقــادی و رشــد قضــاوت اخالقــی را می رســاند.  
کلیدواژه ها: آموزش فراشناخت، تفکر انتقادی، قضاوت اخالقی، دانش آموزان ابتدایی.

http://jne.ir/article-1-1340-fa.html


نشریه آموزش پرستاری، دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1401

60

مقدمه
توســعه و تقویــت مهــارت هــای فکــری دانــش آمــوزان همــواره 
یکــی از اهــداف مهــم نظــام هــای آموزشــی در کشــورهای 
ــی از  ــکل خاص ــوع و ش ــان ن ــن می ــت. در ای ــوده اس ــف ب مختل
                  )Critical thinking( مهارتهــای تفکــر کــه بــه آن تفکــر انتقــادی
مــی گوینــد همــواره مــورد تاکیــد برنامــه هــای درســی و صاحــب 
ــر  ــت ]1[. تفک ــوده اس ــری ب ــی و یادگی ــث آموزش ــران مباح نظ
ــاد می شــود  ــز ی ــه سنجشــگرانه اندیشــی نی ــادی کــه از آن ب انتق
شــیوه ای اســت کــه بــرای بررســی و تجزیه وتحلیــل مســائل بــه 
کار مــی رود ]2[. درواقــع تفکــر انتقــادی یــک ابــزار قدرتمنــد اســت 
کــه بــه دنبــال دانــش اســت و بــه مــردم کمــک می کنــد تــا بــا 
ــه  ــت دار مواج ــده و جه ــای فریبن ــی و ایده ه ــای غیرمنطق طرح ه
شــوند و مطالعــات منطقــی، عینــی و مســتدلی در مــورد مســائل 
اجتماعــی، شــخصی و آموزشــی انجــام دهنــد ]3[. تفکــر انتقــادی 
شــامل دو بعــد مهــارت و جهــت گیــری هســت ]4[. مهــارت هــای 
تفکــر انتقــادی شــامل توانایــی هــای شــناختی)تحلیل، اســتدالل، 
ــه  ــی، خودتنظیمــی و تفســیر( اســت ]5[. گرایــش ب تبییــن، ارزیاب
تفکــر انتقــادی یــک انگیــزه ذاتــی و عــادت گونــه اســت کــه افراد 
ــد  ــویق می کن ــادی تش ــر انتق ــای تفک ــتفاده از مهارت ه ــه اس را ب
ــری،  ــل گ ــی، تحلی ــودگی ذهن ــی، گش ــامل حقیقت جوی ــه ش ک
ــکاوی.  ــادی، کنج ــر انتق ــی تفک ــه توانای ــاد ب ــدی، اعتم نظام من
قضــاوت صحیــح اســت ]6[. تفکــر انتقادی بــا ارزیابی و موشــکافی 
ــه قضــاوت صحیــح می شــود ]7[. از  ــه اطالعــات، منجــر ب آگاهان
طرفــی یکــی از مســائل مهمــی کــه آمــوزش  و پــرورش معاصــر 
ــکالت  ــت و مش ــی اس ــت اخالق ــئله تربی ــت، مس ــا آن روبروس ب
 Moral( ــی ــاوت اخالق ــی و قض ــازگاری اجتماع ــه س ــوط ب مرب
ــد مانعــی  judgment( در دانــش آمــوزان مقطــع ابتدایــی، می توان

ــود  ــداد ش ــرورش قلم ــداف آموزش وپ ــق اه ــر تحق ــدی در براب ج
ــال  ــتی اعم ــتی و نادرس ــی درس ــه ارزیاب ــی ب ــاوت اخالق ]8[. قض
ــد محــور  ــرد فرآین ــک رویک ــی ی ــاره دارد ]9[. قضــاوت اخالق اش
ــن، آداب  و رســوم و  ــراد از قوانی ــگاه و تفســیر اف ــه نحــوه ن کــه ب
هنجارهایــی کــه افــراد بایــد در تعامــل بــا دیگــران رعایــت کننــد، 
اشــاره دارد ]10[. قضــاوت اخالقــی مؤلفــه ای اســت کــه بــا رشــد 
ــش ســن در  ــا افزای ــراه ب ــی هم ــع آن رشــد اخالق فکــری و به تب
افــراد تکامــل می یابــد ]11[. اســتدالل اخالقــی طیــف وســیعی از 
ــب در  ــه تقل ــوزان را شــامل می شــود، ازجمل ــش آم رفتارهــای دان
جلســه امتحــان، پذیــرش همکالســی، تســهیل و تســریع یادگیری 

ــه قوانیــن و مــؤدب بــودن ]12[. مشــارکتی، احتــرام ب
ــد  ــالش می کنن ــف ت ــیوه های مختل ــه ش ــوزش ب ــای آم نظام ه

میــزان توانایی هــای شــناختی فراگیــران را افزایــش دهنــد. یکــی 
ــک  ــناختی، تمس ــای ش ــود توانایی ه ــیوه های بهب ــن ش از مهم تری
بــه شــیوه های اندیشــه ورزی به جــای اندیشــه آمــوزی اســت. بــه 
بــاور اغلــب صاحب نظــران شــیوه های آمــوزش مبتنــی بــر اصــول 
ــای  ــام ه ــد به نظ ــناخت )Metacognition( می توانن و روش فراش
آموزشــی در تحقــق ایــن رســالت کمــک کننــد ]13[. فراشــناخت 
یــک مفهــوم چندوجهــی اســت و اشــاره بــه دانــش بــا باورهــای 
مربــوط بــه فکــر کــردن و راهبردهایــی کــه افــراد از آن هــا بــرای 
تنظیــم و کنتــرل فرایندهــای تفکــر اســتفاده می کننــد، دارد ]14[. 
ــب  ــه از نظــارت فراشــناخت منشــعب می شــوند اغل ــی ک اطالعات
به صــورت احساســات ذهنــی تجربــه می شــوند کــه می تواننــد بــر 
رفتــار اثــر بگذارنــد ]15[. مهارت هــای فراشــناختی به عنــوان یــک 
ــده  ــده و نظارت کنن ــده، مهارکنن ــات، نظم دهن ــگر اطالع پردازش
ســایر جنبه هــای شــناختی محســوب می شــود ]16[. مجهــز 
ــان را  ــناختی، آن ــای فراش ــا و راهبرده ــه مهارت ه ــراد ب ــردن اف ک
ــارت  ــرل و نظ ــی و ســپس کنت ــش آگاه ــا افزای ــازد ب ــادر می س ق
ــار، شــرایط اجتماعــی را مناســب تر ســازند ]17[.  ــر رفت مناســب ب
ــا  ــی اســت ت ــوزش راهبردهای ــال آم ــه دنب رویکــرد فراشــناختی ب
ــه افــراد کمــک کنــد خودشــان را از مکانیســم هایی رهــا کننــد  ب
کــه ســبب قفــل شــدن در پــردازش به صــورت نگرانــی، نشــخوار 
ــناختی  ــری ش ــازگارانه اند و انعطاف پذی ــی ناس ــری، خودکنترل فک

بیشــتری را داشــته باشــند ]18[.
ــناختی  ــای فراش ــوزش راهبرده ــی آم ــا اثربخش ــش ه در پژوه
ــوزان  ــش آم ــجویان ]19[. و دان ــادی دانش ــر انتق ــاء تفک ــر ارتق ب
تیزهــوش و عــادی متوســطه ]20[ تأییــد شــده اســت. در همیــن 
ــه  ــد ک ــان دادن ــکاران )2015( نش ــه Akyuz و هم ــتا مطالع راس
ــری  ــای یادگی ــط ه ــئله در محی ــل مس ــناختی ح ــوزش فراش آم
ــادی در  ــر انتق ــعه تفک ــر در توس ــزاری مؤث ــد اب ــن می توان آنالی
بیــن معلمــان باشــد ]21[. یافته هــای پژوهــش Semerci  و 
Elaldis )2014(، حاکــی از آن اســت کــه بیــن کلیــه مؤلفه هــای 

ــوزان  ــش آم ــادی دان ــر انتق ــرات تفک ــناختی و نم ــای فراش باوره
از  مطالعــات  همچنیــن   .]22[ دارد  وجــود  معنــاداری  رابطــه 
اثربخشــی روش هــای آمــوزش مســتقیم، آمــوزش شــناختی 
اخــالق، شفاف ســازی ارزش هــا و تلفیقــی بــر قضــاوت اخالقــی 
دانش آمــوزان ]23[، اثربخشــی آمــوزش فلســفه بــر رشــد قضــاوت 
اخالقــی دانــش آمــوزان ]24[ و اثربخشــی آمــوزش مهارت هــای 
همدلــی بــر بهبــود قضــاوت اخالقــی دانــش آمــوزان ]25[، 
حکایــت دارنــد. Vega و همــکاران )2021( نیــز در پژوهــش خــود 
ــرو  ــان روب ــناختی در زم ــه فراش ــتن تجرب ــه داش ــد ک ــان دادن نش
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شــدن بــا قضــاوت اخالقــی در تصمیم گیری هــای شــخص 
تأثیــر دارد ]26[. یافته هــای پژوهــش نیکــدل، دهقــان و نوشــادی، 
نشــان داد خودپنــداره و فراشــناخت اخالقــی بــر اســتدالل اخالقــی 
اثــر مســتقیم دارنــد. همچنیــن خودپنــداره و فراشــناخت اخالقــی از 
ــر  ــی اث ــار اخالق ــر رفت ــی ب ــق واســطه گری اســتدالل اخالق طری

ــد ]27[. ــتقیم دارن غیرمس
ــور  ــران از ام ــادی فراگی ــر انتق ــای تفک ــرورش مهارت ه ــروزه پ ام
ــرون داد  ــه ب ــت، چراک ــوزش هس ــه آم ــم در مقول ــده و مه پیچی
اطالعــات جامعــه از تفکــر انتقــادی افــراد دربــاره ایــن اطالعــات 
فراتــر رفتــه، به گونــه ای کــه در ســال های اخیــر متخصصــان امــور 
تربیتــی از ناتوانــی دانــش آمــوزان در زمینــه تفکر انتقادی به شــدت 
ابــراز نگرانــی نموده انــد ]28[. اهمیــت پــرورش مهارت هــای 
ــران،  ــی از صاحب نظ ــه برخ ــت ک ــدی اس ــادی در ح ــر انتق تفک
پــرورش مهــارت هــای تفکــر انتقــادی را یکــی از اساســی تریــن 
اهــداف نظــام هــای تعلیــم و تربیــت جهــان در ســطوح مختلــف 
ــت  ــه اهمی ــه ب ــا توج ــذا ب ــد ]29[، ل ــی می دانن ــا عال ــی ت از ابتدای
آمــوزش مهارت هــای فراشــناخت در توانایی هــای شــناختی افــراد 
ــد از بعــد  ــژه دانــش آمــوزان انجــام پژوهــش حاضــر می توان به وی
علمــی و نظــری دانشــی هرچنــد کوچــک بــه دانــش موجــود در 
ــد. در بعــد عملــی نیــز  زمینــه موضــوع مــورد بحــث اضافــه نمای
یافتــه هــای پژوهــش حاضــر می توانــد باعــث ارائــه رهنمودهایــی 
ــام  ــت گذاران نظ ــزان و سیاس ــه ری ــرای برنام ــی ب ــی و اجرای عمل
آموزشــی جهــت برنامه ریــزی در ارائــه آمــوزش مهارت هــای 
ــش  ــناختی دان ــای ش ــش توانایی ه ــتای افزای ــناخت در راس فراش
آمــوزان گــردد. از ســویی همان طــور کــه مــرور پیشــینه پژوهــش 
ــر  ــر تفک ــناخت ب ــوزش فراش ــی آم ــه اثربخش ــان داد در زمین نش
انتقــادی و قضــاوت اخالقــی دانــش آمــوزان ابتدایــی تــا آنجــا کــه 
ــتقیم  ــورت مس ــه ای به ص ــت، مطالع ــوده اس ــی نم ــق بررس محق
ــه  ــن زمین ــی در ای ــأ پژوهش ــن  رو خ ــت، از ای ــده اس انجام نش
احســاس می شــود، بنابرایــن مطالعــه حاضــر باهــدف تعییــن تأثیــر 
برنامــه آمــوزش فراشــناخت بــر تفکــر انتقــادی و قضــاوت اخالقــی 

دانــش آمــوزان ابتدایــی انجــام شــد.

روش کار
ــس  ــون -و پ ــش آزم ــوع پی ــی از ن پژوهــش  حاضــر نیمــه تجرب
آزمــون و گــروه کنتــرل بــود. از جامعــه آمــاری کــه شــامل تمامــی 
دانــش آمــوزان دختــر و پســر پایــه هــاي چهــارم و پنجــم ابتدایــي 
ــرای  ــد.  ب ــی 1399-1398 بودن ــال تحصیل ــوس در س ــهر چال ش
تعییــن حجــم نمونــه از نــرم افــزار G پــاور اســتفاده شــده اســت 

ــدازه اثــر 0/25  کــه ایــن نــرم افــزار براســاس فرمــول کوهــن، ان
و تــوان 0/80حجــم نمونــه را بــرای هــر گــروه 15 نفــر محاســبه 
ــداد 30  ــترس تع ــری در دس ــتفاده از روش نمونه گی ــا اس ــود. ب نم
نفــر انتخــاب و به صــورت تصادفــی در دو گــروه مداخلــه و کنتــرل 
قــرار گرفتنــد. روش تخصیــص تصادفــی بدیــن صــورت بــود کــه 
نمونــه هــا بــه صــورت تصادفــی از طریــق برداشــتن گــوی زوج و 
یــا فــرد داخــل کیســه بــه دو گــروه 15نفــره تقســیم شــدند، بــه 
ایــن شــیوه کــه اگــر نمونــه گــوی زوج را بــردارد در گــروه مداخلــه 
و اگــر گــوی فــرد را بــردارد در گــروه کنتــرل قــرار داده مــی شــود. 
ــر  ــا از نظ ــروه ه ــع گ ــی توزی ــذاری تصادف ــه جایگ ــه ب ــا توج ب
متغیرهــای جانبــی همگــن شــد. مــالک هــای ورود بــه پژوهــش 
عبــارت بــود از: دانــش آمــوزان پایــه ي چهــارم و پنجــم ابتدایــی 
ــرکت در  ــرای ش ــوزان ب ــش آم ــن و دان ــه والدی ــت آگاهان و رضای
پژوهــش بــود، و مــالک خــروج شــامل غیبــت بیــش از دو جلســه 
در فرآینــد آمــوزش و مخــدوش بــودن پرســش نامه های پژوهــش 
ــش  ــزار پژوه ــتیم، اب ــزش نداش ــر ری ــه حاض ــه در مطالع ــود، ک ب

ــد: ــر بودن ــش نامه های زی ــامل پرس ش
ــط  ــؤالی توس ــنامه 33 س ــن پرسش ــادی: ای ــر انتق ــاس تفک مقی
ــت  ــاس خالقی ــر مقی ــه زی ــه س ــده ک Ricketts )2003( ساخته ش

)11-1(؛ کمــال یــا بالندگــی )20-12(؛ تعهــد )33-21( را بــر 
ــا  روی یــک طیــف لیکــرت پنج درجــه ای از شــدیداً مخالفــم=1 ت
ــؤال های 33، 32، 30، 23، 19،  ــنجد و س ــم=5 می س ــاًل موافق کام
ــه  ــوند. دامن ــذاری می ش ــوس نمره گ ــورت معک ــه  ص 15، 12، 2 ب
ــان دهنده  ــر نش ــرات باالت ــت و نم ــا 165 هس ــن 33 ت ــرات بی نم
تفکــر انتقــادی بیشــتر هســت. Ricketts )2003( روایــی صــوری 
ــا  ــی ب ــانی درون ــه روش همس ــی ب ــد و پایای ــاس را تأیی ــن مقی ای
محاســبه ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــرای زیــر مقیــاس خالقیــت، 
بالیدگــی و تعهــد بــه ترتیــب 0/75، 0/75 و 0/86 بــه دســت آمــد 
]30[. در مطالعــه پــاک مهــر و همــکاران، روایــی بــه روش تحلیــل 
ــوب  ــرازش مطل ــی از ب ــج حاک ــد، نتای ــام ش ــدی انج ــی تأیی عامل
ــب  ــا محاســبه ضری ــی ب ــه روش همســانی درون ــی ب ــود؛ و پایای ب
ــد  ــی و تعه ــت، بالیدگ ــای خالقی ــرای مؤلفه ه ــاخ ب ــای کرونب آلف
بــه ترتیــب 0/64، 0/76 و 0/72 بــه دســت آمــد ]31[. در مطالعــه 
حاضــر پایایــی بــرای مؤلفه هــای خالقیــت، بالیدگــی و تعهــد  بــا 
محاســبه ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــه ترتیــب 0/71، 0/74 و 0/76 

بــه دســت آمــد.
پرســش نامه قضــاوت اخالقــی: ایــن پرســش نامه 50 ســؤالی 
توســط Sinha و Verma )1971( ســاخته و در ســال 1998 مــورد 
ارزیابــی و تجدیــد قــرار گرفــت. بــراي هــر پاســخ درســت، یــک 
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نمــره و بــراي هــر پاســخ غلــط صفــر منظور مــی گــردد، لــذا دامنه 
ــا 50 هســت و نمــرات بیشــتر نشــان دهنده  نمــرات بیــن صفــر ت
 Verma و Sinha  .ــس ــت و برعک ــی هس ــاوت اخالق ــد قض رش
)1971( روایــی محتوایــی آن را تأییــد و پایایــی بــه روش همســانی 
درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــای کرونبــاخ نیــز 0/93 بــه دســت 
آمــد ]32[. در مطالعــه زینعلــی پــور وهمــکاران، روایــی محتوایــی 
توســط اســاتید و متخصصــان روانشناســی و علــوم تربیتــی تأییــد 
و پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــای 
ــا  کرونبــاخ 0/79 گــزارش شــد ]33[. در مطالعــه حاضــر پایایــی ب

محاســبه ضریــب آلفــای کرونبــاخ، 0/81 بــه دســت آمــد.
ــه از  ــی نام ــدا معرف ــه ابت ــود ک ــورت ب ــن ص ــه ای ــرا ب ــوه اج نح
ــس از  ــد،  پ ــت ش ــوس دریاف ــتان چال ــرورش شهرس ــوزش و پ آم

انتخــاب نمونــه و جایگزیــن کــردن آن هــا به صــورت تصادفــی در 
ــرل، برنامــه آمــوزش فراشــناخت توســط  ــه و کنت دو گــروه مداخل
محقــق بــه صــورت گروهــی در ســالن اجتماعــات مرکــز مشــاوره 
بــرای گــروه مداخلــه شــامل 8 جلســه 90 دقیقــه ای در مــدت دو 
مــاه طبــق برنامــه آمــوزش فراشــناخت Teong )2003( اجــرا شــد 
]34[، امــا بــرای گــروه کنتــرل در ایــن مدت آموزشــی برگزار نشــد، 
پــس از پایــان جلســات آمــوزش همزمــان پــس آزمــون بــرای دو 
گــروه برگــزار شــد، بــه جهــت رعایــت مالحظــات اخالقــی یــک 
هفتــه پــس از پایــان جلســات آمــوزش و پــس آزمــون بــرای گــروه  
کنتــرل هــم دو جلســه آمــوزش فراشــناخت برگــزار شــد.  خالصــه 
جلســات برنامــه آمــوزش فراشــناخت  Teong )2003( در جــدول 

1. ارائــه  شــده اســت.

جدول 1. خالصه آموزش فراشناخت

محتوای جلسهعنوان جلسهردیف

برقراري ارتباط و معرفي اعضا، بیان قواي گروهمعارفه1
اهداف و معرفي دوره آموزشي، ارائه تکلیف

کار بر روي تکلیف جلسه قبل و تشخیص نوع تفکر آن ها، بیان 12 خطاي شناختی )تعریف و مثال(تشخیص افکار منفی سالم از ناسالم2
تعریف هیجان و انواع آن، تمایز بین هیجانات سالم و غیرسالم، انجام تمریناتي براي تعدیل آن، تکنیکمعرفی انواع هیجانها3
گفتگوي مستمر براي بررسي باورهاي فراشناختي شناسایي و تغییر باورها، تکنیکشناسایی و اصالح باورها درباره افکار4

تمرین و انجام این تکنیک و بیان اینکه ما قصد مقابله با سرکوب فعاالنه انکار را داریم- هدفتکنیک آموزش توجه5
متمرکز کردن توجه است، تکنیک

در برابر افکار مزاحم نگران نشویم، آن ها را به عنوان یک واقعه در ذهن ببینیم و بیان چند تکنیکتوجه به آگاهی انفصالی6
آموزش این نکته به اعضا که از وقوع افکار مزاحم آگاه باشند و به صورت فعال در مورد آن ها فکر کنندافزایش آگاهی درباره ماهیت و وقوع نگرانی7

تجربه زندگي در اینجا و اکنون و انجام چند تمرین در این زمینه. مرور مطالب جلسات قبل، اجراي ذهن آگاهی و اجرای پس آزمون8
پس آزمون و تشکر از اعضاي گروه

بــرای  موافقــت  فــرم  اخالقــی،  اصــول  رعایــت  به منظــور 
در مدرســه  آمــوزان  دانــش  توســط  پژوهــش  در  همــکاری 
ــان  ــن اطمین ــوزان ای ــش آم ــه دان ــد و پژوهشــگران ب ــل ش تکمی
ــی و  ــات درمان ــده در جلس ــب ارائه ش ــه مطال ــه کلی ــد ک را دادن
ــود؛ و دارای کــد اخــالق                                   ــه خواهــد ب ــج پرسشــنامه ها محرمان نتای
IR.IAU.TON.REC.1398.013 از کمیتــه اخــالق دانشــگاه آزاد 

اســالمی - واحــد تنکابــن هســت. در ایــن پژوهــش تمامــی اصول 
اخالقــی مرتبــط ازجملــه محرمانــه بــودن پرسشــنامه ها، رضایــت 
آگاهانــه دانــش آمــوزان در پژوهــش و اختیــار خــروج از پژوهــش 
 SPSS ــزار ــا از نرم اف ــل داده ه ــت تحلی ــده اســت. جه ــت ش رعای
ــره و تــک  ــد متغی ــل کووایاریانــس چن نســخه 22 و آزمــون تحلی

ــد. ــتفاده ش ــا داری α=0/05 اس ــطح معن ــره در س متغی

یافته ها
بــر اســاس نتایــج در گــروه مداخلــه 9 نفــر دختــر )60%(، و 6 نفــر 
پســر )40%( بودنــد، امــا در گــروه کنتــرل 8 نفــر دختــر )53/3%( و 
7 نفــر پســر )46/7%( بودنــد. همچنیــن در گــروه مداخلــه 6 نفــر 
ــا در  ــتند، ام ــر )60%( 11 ســال ســن داش )40%( 10 ســال و 9 نف
گــروه کنتــرل 7 نفــر )46/7%( 10 ســال و 8 نفر )53/3%( 11 ســال 
ــون  ــرات پیش آزم ــار نم ــراف معی ــن و انح ــتند. میانگی ــن داش س
ــی دو  ــاوت اخالق ــادی و قض ــر انتق ــای تفک ــون متغیره پس آزم

گــروه مداخلــه و  کنتــرل در جــدول 2. ارائــه  شــده اســت.



سیده مهنوش سیدمحمودی و همکاران

63

جدول 2. میانگین گروه مداخله و کنترل در مرحله پیش آزمون- پس آزمون متغیرهای تفکر انتقادی و قضاوت اخالقی

پس آزمونپیش آزمونمتغیر

خالقیت
3/26 ±2/5425/70± 22/07مداخله
2/40 ±2/6122/73 ±21/87کنترل

کمال
3/70 ±3/4528/80 ±25/01مداخله
3/17 ±3/0925/27 ±24/80کنترل

تعهد
3/51 ±3/9126/09 ±22/70مداخله
2/87 ±3/4623/90 ±23/43کنترل

نمره کلی تفکرانتقادی
7/57 ±6/2680/59 ±69/78مداخله
5/30 ±4/9171/84 ±70/10کنترل

قضاوت اخالقی
3/33 ±1/3539/29 ±34/63مداخله
1/97 ±1/6335/33 ±34/80کنترل

جهــت بررســی اثربخشــی آمــوزش فراشــناخت بــر تفکــر انتقــادی 
دانش آمــوزان ابتدایــی، از آزمــون تحلیــل کوواریانــس چنــد متغیری 
ــل  ــای تحلی ــل پیش فرض ه ــام تحلی ــش از انج ــد. پی ــتفاده ش اس
ــیون،  ــیب رگرس ــی ش ــامل همگن ــری ش ــد متغی ــس چن کوواریان
همســانی ماتریــس کوواریانس هــا بــا اســتفاده از آزمــون ام 
ــتفاده از  ــا اس ــته ب ــای وابس ــس متغیره ــی واریان ــس، همگن باک
آزمــون لویــن و نرمــال بــودن توزیــع نمــرات بــا آزمــون شــاپیرو-
ــا توجــه بــه عدم تخطــی  ویلــک موردبررســی قــرار گرفــت کــه ب

ــد  از ایــن مفروضه هــا اســتفاده از آزمــون تحلیــل کوواریانــس چن
متغیــری بالمانــع هســت. پــس از بررســی پیش فرض هــای 
ــه  ــون نشــان داد ک ــج آزم ــری، نتای ــس چندمتغی ــل کوواریان تحلی
بیــن دو گــروه در مؤلفه هــای تفکــر انتقــادی تفــاوت معنــی داری 
 .)Wilks Lambda=0/343 ،F=14/717 ،p<0/01( وجــود دارد
ــک از  ــرل در کدام ی ــه و کنت ــروه مداخل ــه گ ــی این ک ــرای بررس ب
ــا یکدیگــر تفــاوت دارنــد در جــدول  مؤلفه هــای تفکــر انتقــادی ب
3. نتایــج تحلیــل کوواریانــس تــک متغیــری گــزارش  شــده اســت.

جدول 3. نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری تفاوت گروه مداخله و کنترل در مؤلفه های تفکر انتقادی

اندازه اثرFPخطای استانداردتفاوت میانگینمیانگینگروهمتغیر

خالقیت
25/63مداخله

2/830/4321/200/0010/45
22/80کنترل

کمال
28/68مداخله

3/300/5517/830/0010/41
25/38کنترل

تعهد
26/33مداخله

2/680/4219/600/0010/44
23/65کنترل

تفکر انتقادی
80/42مداخله

9/20/6328/570/0010/51
71/19کنترل

ــت  ــای خالقی ــرای مؤلفه ه ــاره F ب ــدول 3. آم ــه ج ــه ب ــا توج ب
ــد  ــال )F=17/83 ،P<0/001(، تعه )F=21/20 ،P<0/001(، کم
 )F=28/57 ،P<0/001( و تفکــر انتقــادی )F=19/60 ،P<0/001(
ــن  ــه بی ــتند ک ــانگر آن هس ــا نش ــن یافته ه ــت. ای ــی دار اس معن
گروه¬هــا در ایــن متغیرهــا تفــاوت معنــی داری وجــود دارد. 
نتایــج بررســی میانگین هــا در جــدول فــوق نشــان می دهــد 
کــه  میانگیــن گــروه مداخلــه در تصــور خالقیــت )25/63(، کمــال 
)28/68(، تعهــد )26/33( و تفکــر انتقــادی )80/42( بیشــتر از 

ــا میانگیــن  ــه ترتیــب ب میانگیــن گــروه گــواه در ایــن متغیرهــا ب
)22/80(، )25/38(، )23/65( و )71/19( هســت. بــا توجــه بــه ایــن 
ــوزش فراشــناختی حــل مســئله  ــه آم ــوان گفــت ک یافته هــا می ت
مؤثــر بــوده و موجــب افزایش تفکــر انتقــادی دانش آمــوزان ابتدایی 
مــی گــردد. همچنیــن انــدازه اثــر در جــدول3. نشــان می دهــد کــه 
ــرات خالقیــت، 41/6 درصــد از  ــر آمــوزش 45/9 درصــد از تغیی اث
ــرات  ــد و 51/2 درصــد از تغیی ــرات تعه ــال، 44 درصــد از تغیی کم

ــد.  ــن می کن ــادی را تبیی ــر انتق تفک
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ــئله  ــل مس ــناختی ح ــوزش فراش ــور بررســی اثربخشــی آم به منظ
ــل  ــون تحلی ــی، از آزم ــوزان ابتدای ــی دانش آم ــاوت اخالق ــر قض ب
کوواریانــس تــک متغیــری اســتفاده شــد. پیــش از انجــام تحلیــل 
پیش فرض هــای تحلیــل کوواریانــس تــک متغیــری شــامل 
همگنــی شــیب رگرســیون، همگنــی واریانــس متغیرهــای وابســته 

ــا  ــرات ب ــع نم ــودن توزی ــال ب ــن و نرم ــون لوی ــتفاده از آزم ــا اس ب
ــا توجــه  ــت کــه ب ــرار گرف ــون شــاپیرو-ویلک موردبررســی ق آزم
ــل  ــون تحلی ــتفاده از آزم ــا اس ــن مفروضه ه ــی از ای ــه عدم تخط ب

ــع هســت. ــری بالمان ــک متغی ــس ت کوواریان

 جدول 4.  نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری تفاوت گروه مداخله و کنترل در متغیر قضاوت اخالقی

اندازه اثرFPخطای استانداردتفاوت میانگینمیانگینگروهمتغیر

قضاوت اخالقی
39/36مداخله

4/110/6023/100/0010/46
35/25کنترل

بــا توجــه بــه جــدول 4. آمــاره F بــرای قضــاوت اخالقــی 
ــانگر  ــا نش ــن یافته ه ــت. ای ــی دار اس )F=23/10 ،P<0/001( معن
ــی  ــاوت معن ــر تف ــن متغی ــا در ای ــروه ه ــن گ ــه بی ــتند ک آن هس
ــوق  ــدول ف ــا در ج ــی میانگین ه ــج بررس ــود دارد. نتای داری وج
نشــان می دهــد کــه میانگیــن گــروه مداخلــه در قضــاوت اخالقــی 
ــا  ــت. ب ــرل )35/25( هس ــروه کنت ــن گ ــتر از میانگی )39/36( بیش
توجــه بــه ایــن یافته هــا می تــوان گفــت کــه آمــوزش فراشــناختی 
ــی  ــاوت اخالق ــش قض ــب افزای ــوده و موج ــر ب ــئله مؤث ــل مس ح
دانش آمــوزان ابتدایــی مــی گــردد. همچنیــن انــدازه اثــر در جــدول 
ــرات  ــد از تغیی ــوزش 46/1 درص ــر آم ــه اث ــد ک ــان می ده 4. نش

ــد.  ــن می کن ــی را تبیی ــاوت اخالق قض

بحث 
هــدف مطالعــه حاضــر تعییــن تأثیــر برنامــه آمــوزش فراشــناخت 
ــی  ــوزان ابتدای ــش آم ــی دان ــادی و قضــاوت اخالق ــر تفکــر انتق ب
ــه  ــروه مداخل ــن دو گ ــان داد بی ــش نش ــه پژوه ــن یافت ــود. اولی ب
وکنتــرل در مؤلفه هــای تفکــر انتقــادی تفــاوت معنــی داری وجــود 
ــن گــروه  ــج بررســی میانگین هــا نشــان داد کــه  میانگی دارد، نتای
ــن گــروه  ــادی بیشــتر از میانگی ــه در مؤلفه هــای تفکــر انتق مداخل
ــناخت  ــوزش فراش ــه آم ــت ک ــوان گف ــذا می ت ــت، ل ــرل هس کنت
موجــب افزایــش تفکــر انتقــادی دانش آمــوزان ابتدایی شــده اســت. 
ــه  ــن زمین ــات پیشــین در ای ــج مطالع ــا نتای ــه به دســت آمده ب یافت
ــاری  ــش ذوالفق ــای پژوه ــه ه ــال یافت ــور مث ــت. به ط ــو اس همس
نشــان داد کــه آمــوزش راهبردهــای فراشــناختی بــر تفکــر انتقادی 
دانشــجویان اثربخــش بــود ]19[. در مطالعــه ای دیگــر نشــان داده 
شــد کــه  آمــوزش راهبردهــای شــناختی و فراشــناختی توانســت 
موجــب افزایــش تفکــر انتقــادی دانــش آمــوزان تیزهــوش و عادی 
متوســطه دوره اول شــود ]Akyuz .]20 و همــکاران )2015( در 
مطالعــه خــود دریافتنــد کــه آمــوزش فراشــناخت در محیــط هــای 
یادگیــری آنالیــن می توانــد ابــزاری مؤثــر در توســعه تفکــر 

ــوق  ــه ف ــن یافت ــد ]21[. در تبیی ــان باش ــن معلم ــادی در بی انتق
می تــوان گفــت کــه آمــوزش فراشــناخت نقــش مهمــی در نظــارت 
و هدایــت فعالیــت هــای شــناختی دارد و عملکــرد فــرد را در حیطه 
هــای مختلــف شــناختی ماننــد درک مطلــب، حافظه، حل مســئله و 
پیشــرفت تحصیلــی تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. هــدف این گونــه 
ــش  ــال دان ــا و انتق ــی ه ــات، آگاه ــش اطالع ــا، افزای ــوزش ه آم
یادگیرنــدگان نیســت، بلکــه تأکیــد بــر فرآینــد و نحــوه یادگیــری 
ــده مســتقل،  ــرورش یادگیرن اســت. هــدف آمــوزش فراشــناخت پ
ــردن  ــمند ک ــی و روش ــف ذهن ــع مختل ــت مناب ــر مدیری ــد ب تأکی
ــاالی  ــداف ســطح ب ــه اه ــده ازجمل ــداف یادش ــه اســت. اه مطالع
ــی ذهــن مرتبــط اســت.  ــا فرآیندهــای عال شــناختی اســت کــه ب
ــی  ــع بیرون ــکان می دهــد از مناب ــرد ام ــه ف ــوزش فراشــناخت ب آم
ــره وری  ــع به ــرد و درواق ــتفاده را بب ــر اس ــود حداکث ــی موج و ذهن
ــه  ــای ب ــی از تکنیک ه ــد[35]. یک ــش ده ــود را افزای ــری خ فک
ــه در برنامــه آمــوزش فراشــناخت آمــوزش ذهــن آگاهــی   کار رفت
ــکار  ــی از اف ــی آگاه ــی نوع ــی انفصال ــن آگاه ــود، ذه ــی ب انفصال
اســت کــه در آن افــکار به عنــوان رویدادهــای ذهنــی گــذرا، مجــزا 
از واقعیــت و خویشــتن نگریســته می شــوند؛ درنتیجــه، از اهمیــت 
ــه  ــد ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــرد ب ــود و ف ــته می ش ــا کاس آن ه
ــی  ــت بیرون ــی واقعی ــه معن ــا ب ــری و نگرانی  ه ــخوارهای فک نش
نیســتند ]36[. اســتفاده از مفهــوم ذهــن آگاهــی انفصالــی بــه افــراد 
ــاب،  ــا به جــای اجتن ــوزد ت ــکار را می آم ــا اف ــر ب ــۀ مؤث نحــوۀ مقابل
ــکار و  ــر اف ــلط ب ــد. تس ــت کنن ــی مدیری ــا را به خوب ــد آن ه بتوانن
آگاهــی از نحــوۀ برخــورد درســت بــا ایــن افــکار ســبب افزایــش 
ــبب  ــود و س ــز می ش ــش  برانگی ــع چال ــرد در مواق ــدی ف توانمن
ــه  ــرای مقابل ــرد ب ــی ف ــرژی روان ــرایطی ان ــن ش ــود در چنی می ش
ــرش  ــا پذی ــی صــرف نشــود؛ بلکــه ب ــکار منف ــا نشــخوارها و اف ب
ایــن افــکار، راهبــرد مدیریــت هیجان هــا و غلبــه بــر چالــش را در 
پیــش بگیرنــد ]37[؛ و ایــن خــود اثــرات مثبتــی بــر ارتقــای تفکــر 

ــادی دارد. انتق
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ــه و  ــروه مداخل ــن گ ــه بی ــان داد ک ــش نش ــه پژوه ــر یافت دیگ
کنتــرل در متغیــر قضــاوت اخالقــی تفاوت معنــی داری وجــود دارد. 
ــن گــروه  ــج بررســی میانگین هــا نشــان می دهــد کــه میانگی نتای
ــرل  ــروه گنت ــن گ ــتر از میانگی ــی بیش ــاوت اخالق ــه در قض مداخل
ــب  ــناخت موج ــوزش فراش ــه آم ــت ک ــوان گف ــذا می ت ــت. ل هس
ــت.  ــده اس ــی ش ــوزان ابتدای ــی دانش آم ــاوت اخالق ــش قض افزای
ــن  ــین در ای ــات پیش ــج مطالع ــا نتای ــده ب ــت  آم ــه  دس ــه ب نتیج
زمینــه همســو اســت. پژوهــش فریــد و همــکاران، نشــان داد روش 
ــن قضــاوت اخالقــی  ــاال رفت هــای آموزشــی باعــث افزایــش و ب
ــان  ــج نش ــر نتای ــه ای دیگ ــوند ]23[. مطالع ــوزان می ش ــش آم دان
ــا  ــدن ب ــرو ش ــان روب ــناختی در زم ــه فراش ــتن تجرب ــه داش داد ک
قضــاوت اخالقــی در تصمیم گیری هــای شــخص تأثیــر دارد ]26[. 
یافته هــای پژوهــش نیکــدل و همــکاران، نشــان داد خودپنــداره و 
ــد.  ــر مســتقیم دارن ــر اســتدالل اخالقــی اث فراشــناخت اخالقــی ب
همچنیــن خودپنــداره و فراشــناخت اخالقــی از طریــق واســطه گری 
ــد  ــتقیم دارن ــر غیرمس ــی اث ــار اخالق ــر رفت ــی ب ــتدالل اخالق اس
ــه  ــت ک ــوان گف ــوق می ت ــه ف ــدن نتیج ــت آم ــه دس ]27[. در ب
Lucangeli  و Cornoldi )1997(، بــر ایــن باورنــد که فرآیندهای 

فراشــناختی نظیــر پیش بینــی ســطح عملکــرد در تکلیــف خــاص، 
ــری  ــوند، بازنگ ــی ش ــدف م ــه ه ــر ب ــه منج ــی ک ــی اعمال طراح
ــه  ــه کار گرفت ــای ب ــی راهبرده ــناختی و ارزیاب ــای ش ــت ه فعالی
ــت  ــی اس ــاوت اخالق ــم در قض ــای مه ــه فرآینده ــده ازجمل  ش
ــه  ــردی ارائ ــرد، راهب ــه ف ــناخت ب ــوزش فراش ــن آم ]38[. همچنی
ــل  ــب قف ــه موج ــم هایی ک ــودش را از مکانیس ــا خ ــد ت ــی کن م
ــد و  ــی مــی شــود رهــا کن ــه  صــورت نگران ــردازش ب شــدن در پ
ــرای  ــزی ب ــی برنامه ری ــر هیجان ــردازش انعطاف پذی ــوزش پ ــا آم ب
ــه  ــد ]39[. ب ــته باش ــری را داش ــا خطرپذی ــار در مواجه شــدن ب رفت
عبارتــی دیگــر می تــوان گفــت فراگیــران بــا به کارگیــری راهبــرد 
فراشــناختی، زمینــه رشــد مهــارت خودتنظیمــی یــا خودگردانــی در 
ــرای  ــی ب ــن اهداف ــا تعیی ــرده و ب ــم ک ــود فراه ــری را در خ یادگی
خویــش، جهــت دســتیابی بــه آن هــا بــه برنامه ریــزی، خودکنترلــی 
ــد  ــزم می کن ــران را مل ــن ویژگــی، فراگی ــد. ای ــی می پردازن و ارزیاب
ــرل تفکــر و  ــاری در کنت ــی را به طــور انگیزشــی و رفت نقــش فعال
یادگیــری خویــش داشــته باشــند. آن هــا از ایــن راه قــدرت قضاوت 
علمــی خــود را پــرورش داده و قــوت مــی بخشــند و احتمــااًل کمتر 
دچــار پیــش داوری می شــوند ]40[؛ بنابرایــن آمــوزش فراشــناخت 

ــردد. ــوزان می گ ــش آم ــی در دان ــود قضــاوت اخالق ــث بهب باع
ــودن  ــی ب ــود گزارش ــه خ ــر ب ــش حاض ــای پژوه از محدودیت ه
ــاره  ــوان اش ــری می ت ــزاری دوره پیگی ــدم برگ ــش، ع ــزار پژوه اب
نمــود. همچنیــن تفاوت هــای فرهنگــی، اجتماعــی، ایدئولوژیکــی 

و اعتقــادی ازجملــه عوامــل مؤثــر در  قضــاوت اخــالق اســت کــه 
امــکان کنتــرل همــه آن هــا وجــود نداشــت. و  از نــکات مثبــت 
ایــن مطالعــه، بررســی تغییــرات تفکــر انتقــادی و قضــاوت اخالقی 
ــی  ــی و اســتفاده از رویکــرد درمان ــوزان ابتدای ــش آم ــروه دان در گ
ــی نوظهــور  ــی درمان ــه عنوان ــر برنامــه آمــوزش فراشــناخت ب تأثی
کــه تاکنــون در گــروه دانــش آمــوزی کمتــر مــورد بررســی قــرار 

ــود.  ــاره نم ــوان اش ــه، می ت گرفت

نتیجه گیری
نتایــج نشــان داد کــه برنامــه آمــوزش فراشــناخت موجــب افزایــش 
ــی  ــوزان ابتدای ــی دانش آم ــادی و رشــد قضــاوت اخالق تفکــر انتق
ــران و  ــتر صاحب نظ ــه بیش ــش توج ــج پژوه ــن  رو نتای ــد. از ای ش
ــود  ــای بهب ــوص روش ه ــت را در خص ــم و تربی ــان تعلی متخصص
تفکــر انتقــادی و رشــد قضــاوت اخالقــی را می رســاند. بــا توجــه 
ــه نتایــج پژوهــش پیشــنهاد می شــود کــه بــرای ارتقــای تفکــر  ب
ــه  ــوزش فراشــناخت در برنام ــه آم ــوزان، برنام ــش آم ــادی دان انتق
ــده  ــش آمــوزان گنجان ــوق برنامــه دان هــای مکمــل مــدارس و ف
شــود و جهــت تعمیم پذیــری نتایــج و ثبــات نتایــج، پژوهش هــای 
بیشــتری در گروه هــای مختلــف دانش آمــوزی انجــام شــود. 
همچنیــن بــا پیشــنهاد می شــود دوره هــای دانش افزایــی آمــوزش 
ــا دوره هــای ضمــن  فراشــناخت در قالــب کارگاه هــای آموزشــی ی
ــوزش  ــن روش آم ــا ای ــان ب ــنایي معلم ــور آش ــه  منظ ــت ب خدم
برگــزار شــود. بــا توجــه بــه محدودیــت هــای پژوهــش پیشــنهاد 
مــی شــود کــه مطالعــات آینــده همــراه بــا دوره پیگیــری برگــزار 
شــود. پیشــنهاد مــی شــود جهــت راســتی آزمایــی نتایــج بــه انجام 

مطالعــه در دیگــر مقاطــع تحصیلــی پرداختــه شــود. 

سپاسگزاری
از رســاله دکتــری رشــته روان  پژوهــش حاضــر مســتخرج 
شناســی عمومــی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد تنکابــن بــا 
کــد7063 در تاریــخ1398/03/27 اســت. و دارای کــد اخــالق                                  
IR.IAU.TON.REC.1398.013 از کمیتــه اخــالق دانشــگاه 

ــانی  ــی کس ــذا از تمام ــت.  ل ــن هس ــد تنکاب ــالمی - واح آزاد اس
کــه در اجــرای ایــن پژوهــش کمــک کرده انــد، تشــکر و قدردانــی 

می شــود.

تضاد منافع 
بیــن نویســندگان تعــارض منافعــی وجــود نــدارد. و بــدون حمایــت 
مالــی ســازمان خاصــی و بــا هزینــه شــخصی نویســنده اول انجــام  

شــده اســت.
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