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 تفكر خالق و نقادانه بر منبع كنترل و يها  آموزش مهارتياثربخش
   در نوجوانانيسالمت عموم

  25/1/91: تاريخ پذيرش مقاله   20/2/90: تاريخ دريافت مقاله

  1 كارگرييفلور رضا
  2مژگان سپاه منصور

  3ي بخشي زهرا علسيده

  :چكيده
 چگونه فكر كـردن     يدآنها با . ردار است  برخو يا يژه و يت نوجوانان از اهم   يآموزش تفكر برا   :مقدمه

 كنتـرل   ي زنـدگ  يـدادهاي  را پردازش كنند تا بتواننـد بـر رو         يادي اطالعات ز  يد چرا كه با   ياموزند،را ب 
 آمـوزش   ي اثربخـش  يهـدف پـژوهش حاضـر بررسـ       . ينـد  خـود را حفـظ نما      يداشته و سالمت روان   

  . در نوجوانان استي خالق و نقادانه بر منبع كنترل و سالمت عمومكر تفيها مهارت
به منظور  .  پس آزمون با گروه كنترل است      - آزمون يش با طرح پ   يشي پژوهش از نوع آزما    ينا :روش

 نوجوانان با اسـتفاده     ي تفكر خالق و نقادانه بر منبع كنترل و سالمت عموم          يها  مهارت ير تأث يشآزما
 و  يش آزمـا  ي نفـر  20گـروه    در دو    يرسـتاني  دانش آموز دب   40ي   تصادف يا  خوشه يريگ از روش نمونه  

 پاسـخ   يليـر  گلدبرگ و ه   ي منبع كنترل راتر و سالمت عموم      يها  شده و به پرسشنامه    يگزين جا رلكنت
 تفكر خالق و    يها  ساعته، تحت آموزش مهارت    2 ي جلسه آموزش  10 ي ط يشسپس گروه آزما  . دادند

 فـرم ب، تفكـر      يفرنيـا  كال ي تفكر انتقـاد   يها  آزمون ي، جلسات آموزش  يانپس از پا  . نقادانه قرار گرفت  
جهـت  .  هر دو گروه اجرا شد     هاي  ي آزمودن ي رو ي راتر و سالمت عموم    يها  و پرسشنامه  ي عابد قخال
  . استفاده شديري چندمتغيانس كوواريل مستقل و تحلtها از آزمون   دادهي آماريلتحل

 يافته يشآموزش افزا  تفكر خالق و نقادانه پس از        يها  نشان داد كه آموزش مهارت     يجنتا :ها  يافته
 ي، عالئـم جـسمان    هـاي  يرمقيـاس  و ز  ي دار نمره منبع كنترل، سالمت عموم      يو موجب كاهش معن   
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 تر شدن منبع كنترل و ارتقـاء        ي تفكر خالق و نقادانه باعث درون      يها آموزش مهارت  :گيري  هنتيج
 يـد  مف ي كمك به آنها در گذر از دوره حساس نوجوان         يتواند برا  يوانان شده و م    نوج يسالمت عموم 

  .واقع گردد
  . نوجواناني،تفكر خالق، تفكر نقادانه، منبع كنترل، سالمت عموم :هاي كليدي واژه

Effect of creative and critical thinking skills teaching on 
locus of control and general health in adolescents 

Felor Rezaie kargar, Mojgan Sepahmansour, Zahra Alibakhshi 

Abstract: 
Introduction: The aim of this study was to investigate the effectiveness 
of teaching creative thinking skills on locus of control and general health 
on youth. 
Method: 40 high school students were selected and were randomly 
assigned to experimental and control groups. They Responded to Rotter 
locus control Questionnaire and GHQ Questionnaire. The experimental 
group received 10 educational sessions (20 hours) about how to think 
critically and creatively.  
upon completion of educational sessions both experimental and control 
groups were tested with, California critical thinking skills test B form and 
Abedi creativity inventory and Rotter locus control Questionnaire and 
GHQ Questionnaire. Data were analyzed by t-test and Multivariate 
analysis of covariance 
Results: Results showed significant differences between control and 
experimental groups in their locus of control, general health, symptoms 
of anxiety, sleep disorder and depression (P<0.05). 
Conclusion: Teaching of creative and critical thinking skills makes more 
inner locus of control and promotes general health and help adolescents 
to be able to challenge critical situations. 
Keywords: creative thinking, critical thinking, locus of control, general 
health, adolescents. 
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 مقدمه

هـاي   تحقيقات انجام شده در دهـه     .  ولي غيرممكن نيست   ،هاي تفكر كار مشكلي است     ارتقاء مهارت 
 انديـشيدن را بـه افـراد آموخـت و از ايـن طريـق تغييـرات        گي چگون،تواناند كه مياخير نشان داده 

 ،1988،  2؛ هـالپرن  1987،  1بـارون و اسـترنبرگ    (وجـود آورد   اي در كاركردهاي شناختي آنها به      عمده
، 1992،  1990 6؛ كلـوئر  1993 ،5 و نيزبـت   ، كرانتـز  4؛ جپـسون  1986 و همكـاران،     3؛ هرنستاين 2003
؛ 1997،  9؛ پركينـز و گروتـزر     1987بـت و همكـاران،      ز؛ ني 1989،  8؛ نيكرسـون  1974،  7؛ ليپمن 1998

   ).2009 همكاران،  و11ليزاراگا؛ به نقل از 1994، 10سوارتز و پاركز
آنها بايد بـراي اتمـام    . اي برخوردار است  آموزان از اهميت ويژه   شبراي دان آموزش تفكر   در واقع،   

كه در اين مرحله از تحصيل، بايد اطالعات زيـادي           د، چرا ياموزندوره متوسطه، چگونه فكر كردن را ب      
هاي مختلف به كار     اند در موقعيت    آموخته را كه را پردازش كنند، يادگيري خود را تنظيم كنند و آنچه           

هـاي   تفكـر را در چهـارچوب   هـاي  برخي نظريه پـردازان، مهـارت      ).2009 همكاران،    و ليزاراگا(د  گيرن
؛ 1997،  13؛ آشـمن و كـانوي     2001 ،12آندرسون و كراتول  (اند   بندي كرده  سلسله مراتبي وسيعي طبقه   

و   بـورك  ؛ به نقـل از    1994،  17؛ سوارتز و پاركز   2003،  16؛ مك گينس  2001،  15؛ مارزانو 1956،  14بلوم
بندي خود، تفكر خالق و نقادانـه        در طبقه ) 1994(كه در اين ميان، سوارتز و پاركز         )2008،  18يامزويل

انـد   گيـري و حـل مـسئله معرفـي كـرده           هاي هسته اي تفكر دانسته و آنها را مركز تصميم          را قابليت 
  ).2008بورك و ويليامز، (

از آن   جـامع و دقيقـي       و هنوز تعريـف    يندي است كه محصول آن خالقيت است      آتفكر خالق فر  
خالقيت بيـشتر در ارتبـاط بـا مفـاهيم          ،  با اين وجود  . كه مورد پذيرش همگان باشد    ارائه نشده است    

؛ به نقل از بـاتي،      2004 و همكاران،    1؛ پالكر 2003،  19مامفورد( تازگي و سودمندي تعريف شده است     
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 يـا محـصول بـه عنـوان يـك        يعني تازگي و سودمندي توليد يك ايـده       ،  )2010 ،2رنهام و سافولينا  اف
رنهام و اباتي، ف ؛ به نقل از2003  و مامفورد،1995 ،3بارون(ويژگي اصلي خالقيت پذيرفته شده است   

  ).2010سافولينا،
يند ذهني تجزيه و تحليل يا ارزيابي اطالعات، به ويژه عبـارات يـا              آتفكر نقادانه نيز به عنوان فر     

مل در معني اين عبارات، آزمـون شـواهد در          أشود، ت   ارائه مي  هايي كه به افراد به عنوان حقيقت       گزاره
هاي مورد استفاده و سپس ساخت يـك قاعـده بـراي قـضاوت دربـاره واقعيـات                   دسترس و استدالل  

ال بـردن  ؤيند است نه يك نتيجه، و مستلزم زيـر سـ  آ تفكر نقادانه يك فر  ،در واقع . تعريف شده است  
هارت تفكر، يك فعاليت سودمند و مثبت است كه مـستلزم           در واقع اين نوع م    . مستمر تصورات است  

فـردي كـه از ايـن مهـارت اسـتفاده      . شـود  اكي سازنده منتهي مـي  خالقيت و نوآوري است و به شكّ      
پـذيرد، بلكـه پيامـدهاي اقـدامات را      صرفاً به دليل اينكه چيـز جديـدي اسـت نمـي     كند، تغيير را   مي

  ). 1386، ترجمه ارباب شيراني و نصر آزاداني، 1994، 4المزدين و المزدين(كند  بيني مي پيش
رفتاري است كه راه اختصاصي فرد براي درك دنيا را          -شناختي شناختي  لفه روان ؤمنبع كنترل م  

در واقـع   ). 1966،  5راتـر ( شود گيري مي  بيروني اندازه  -كند و بر روي يك پيوستار دروني       توصيف مي 
سرنوشت خويش اسـت     باور افراد نسبت به كنترل داشتن بر      اي از     منبع كنترل گستره   ،توان گفت  مي

راتـر،  (تواند از طريق باورهاي درونـي و بيرونـي متمـايز شـود          كه مي ) 2006،  6نگ، سورنسن و ابي   (
 بـراي   مـستقيماً  باور دروني يعني اين كه فرد كنترل بيشتري بر سرنوشت خـويش داشـته و              ). 1966

ورتي كه در باور بيروني، فرد زندگي را تحت تأثير عوامـل             در ص  ،ندك كنترل محيط بيروني تالش مي    
منبـع  آمـوزان داراي     دانـش  كه    است اعتقاد بر اين  . دنماي محيطي و خارج از كنترل خويش تصور مي       

بـر موفقيـت در تكـاليف       عوامل تأثيرگـذار    كنترل دروني بر اين باورند كه تالش، انگيزش و توانايي           
ه با شكست به طور نقادانه به بررسي آنچـه كـه بـراي              ه و در مواج   )1983كوپر،   و   7فايندلي(هستند  

 آنهايي كه منبع كنترل بيروني دارند عملكرد        ،در مقابل . پردازند بهبود عملكرد بعديشان الزم است مي     
از ايـن رو    كه هيچ كنترلي بر آنها ندارنـد و         دهند   نسبت مي  عوامل ديگري را به شانس، گذر زمان يا       

  ). 2010، 8، ميدوز و هافيداوسون(شوند  ر برانگيخته نميبراي ايجاد تغيي
 به اين معني كه، ؛شودمي  از تفكر پردازشگر صادر چه دروني و چه بيروني، منحصراً    ،منبع كنترل 

گيرند و سپس به پـردازش آنهـا         تجربيات شخصي را ياد مي     أافراد ابتدا باورهاي فرهنگي درباره منش     
كننـد كـه اوضـاع بيرونـي        فرادي كه اين ايده را ياد گرفته و پردازش مي         بر اين اساس، ا   . پردازندمي

                                                                                                                                    
1 Plucker 
2 Batey, Furnham & Safiullina 
3 Baron 
4 Lamzedin & Lamzedin 
5 Rotter 
6 Neg , Sorensen & Eby 
7 Findely & Cooper 
8 Dawson, Meadows & Haffie 
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و بـه    كنـد  كنترلشان به سمت بيروني بودن گرايش پيدا مي        كنند، منبع تجربيات شخص را تعيين مي    
 كه افراد باورهايي مبني بر اين كه خودشان مسئول تجربيات زندگي خويش هـستند را يـاد                  اياندازه

 افـراد   ،در واقع . دهد كنند، منبع كنترلشان به سمت دروني شدن تمايل نشان مي          گرفته و پردازش مي   
 ).2000،  1كلي و اسـتاك   (كنند   هاي تصنعي را به صورت عقالني پردازش مي        از روي عادت اين ايده    

 نشان داد كه آموزش مهارت تفكر نقادانه موجـب درونـي            يدر پژوهش ) 1389( لقماني   ،در اين رابطه  
  رشـيدي  ،همچنـين . دشـو  نترل و افزايش ناهمـاهنگي شـناختي دانـش آمـوزن مـي            تر شدن منبع ك   

در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند كه خالقيت بـا           ) 1383( ميرصفائيان    و )1385(، دشتي   )1384(
خنـدقي و پـاك مهـر       . منبع كنترل دروني رابطه دارد و افراد خالق داراي منبع كنترل دروني هستند            

 كـه  دريافتنـد داري بين سالمت روان و تفكر انتقادي بـه دسـت آوردنـد و       يهمبستگي معن ) 1390(
در اين پژوهش تفكر انتقادي     . شود  سطح سالمت روان منجر مي     ءند تفكر انتقادي به ارتقا    آيبهبود فر 

، قنبـري . بيشترين همبستگي منفي را با اضطراب و كمترين همبستگي منفي را با افـسردگي داشـت          
هـاي تفكـر انتقـادي و         بـين مهـارت    دريافتنـد كـه   نيز در پژوهش خود     ) 1389(نامداري و روزبهاني    

در پـژوهش خـود     ) 1389( پريسوز   ،در همين راستا  . وجود دارد دار  ي  سالمت عمومي رابطه مثبت معن    
اثربخشي مثبت آموزش تفكر انتقادي بر سالمت روان و پيشرفت تحصيلي را در دانش آموزان نشان                

  .داد
 منبـع كنتـرل، سـالمتي و آسـيب شناسـي روانـي               كه به بررسـي رابطـه      ي متعدد هاي پژوهش

شـناختي ارتبـاط    منبع كنترل دروني با سالمت عمومي و سالمت روان        كه  دهند  نشان مي اند،   پرداخته
سطح سالمت رواني بـاالتر      و    سازگاري رواني بيشتر    از  منبع كنترل دروني   داراي افراد   ومستقيم دارد   

، شـفرد و    كركالـدي (و رضـايتمندي آنهـا از زنـدگي بيـشتر اسـت             ) 1384 رج،منتظرالفـ (ند  برخوردار
، 3دينر و لوكـاس   (رابطه منفي   رضايت از زندگي     با    در حالي كه منبع كنترل بيروني      ،)2002،  2فارنهام
، سانكي و    فاكس -النگان (دارد) 1988،  4بناسي، سويني و دوفور   ( مثبت   رابطهافسردگي  با  و  ) 1999
در پژوهش خود بين منبع كنترل و سـالمت         ) 1382(با اين وجود، خسروي و آقاجاني       ). 2009،  5آنتي

اي  بين منبـع كنتـرل و خالقيـت رابطـه         ) 1389( فرزادنيا   ،همچنين. به دست نياوردند  اي   رابطهروان  
  .مشاهده نكرد

اي  بـر متغيرهـ     و تأثير آن   مهارت تفكر خالق و نقادانه    توأمان دو    در زمينه آموزش     به طور كلي،  
بنـابراين،   .هاي اندكي انجام شده است      پژوهش شناختي، به ويژه منبع كنترل و سالمت عمومي       روان
سـالمت   منبع كنترل و تأثير آموزش تلفيقي اين دو نوع مهارت تفكر بر       حاضر بررسي    پژوهش   هدف

  .استعمومي نوجوانان 
                                                           

1 Kelley & Stack 
2 Kirkcaldy, Shepherd & Furnham 
3 Diener & Lucas 
4 Benassi, Sweeney & Dufour 
5 Langan-Fox, Sankey & Anty 
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  روش
وه كنترل است كـه بـدين منظـور از           پس آزمون با گر    -پژوهش حاضر از نوع آزمايشي با طرح پيش آزمون        

اي تصادفي   گيري خوشه   به شيوه نمونه    نفر 40شامل   اي  نمونهتهران  پسر پايه اول دبيرستان شهر      نوجوانان  
پيش  در. بود نفر 20متشكل از زمايش و كنترل گمارده شدند، به طوري كه هر گروه        آانتخاب و در دو گروه      

گـروه بـه طـور        دو گلدبرگ و هيلير بر روي هـر      سالمت عمومي    و   هاي منبع كنترل راتر     آزمون، پرسشنامه 
بـراي گـروه    ) يك جلسه در هفتـه    ( ساعته   2 جلسه   10موزشي طي   آپس از آن، جلسات     . همزمان اجرا شد  
تعريف مهـارت   و ن براي زندگي سالمآتعريف تفكر و لزوم بدين ترتيب كه در جلسه اول     . آزمايش ارائه شد  

دانه، در جلـسه سـوم پاسـخ بـه          قاموزش كاربردهاي تفكر ن   آراگيري آن، در جلسه دوم      تفكر نقادانه و لزوم ف    
 آموزش اصول و مراحل تفكر نقادانه، در جلسه چهارم اجراي مهارت تفكر نقادانـه                و االت و رفع ابهامات   ؤس

نجم موزش اين كه تفكر نقادانه چه چيزي نيست، در جلسه پ          آ  و در مورد بعضي مسائل مهم دوران نوجواني      
لزوم فراگيـري     در جلسه ششم تعريف مهارت تفكر خالق و        ،رفع ابهامات و روشن سازي     ها، موختهآبررسي  

، موزش اصول تفكر خـالق     وآ االت و رفع ابهامات   ؤ، درجلسه هفتم پاسخ به س     نقادانهن با تفكر    آن و رابطه    آ
 مـوزش موانـع خالقيـت،   آدر جلـسه نهـم    موزش فوايد و كاربردهاي مهارت تفكر خالق،  آدر جلسه هشتم    

و تلفيـق دو     مقايـسه  رفع ابهامات و در جلسه دهم مـرور كلـي مطالـب،            روشن سازي و   ها، موختهآبررسي  
كليـه  در   .بندي نهايي صورت گرفت    جمع و   دو مهارت به همراه هم     انجام تمرين در رابطه با كاربرد      مهارت،
 جلسات با ارائه تكليف خانگي پايان       تمامي و   گرفت  انجام مي  آموزشي مرتبط با مطالب     هاي   تمرين ،جلسات

پـس  .  صورت نگرفت  كنترل گروه   ر روي هيچ آموزشي ب   .شد و با بررسي تكليف خانگي جلسه قبل آغاز مي        
هاي تفكر   هاي تفكر خالق و نقادانه براي هر دو گروه از طريق پرسشنامه             مهارت پايان جلسات آموزشي،  از  

توسط نيز  گيري شد و در نهايت، پس آزمون         ادي كاليفرنيا فرم ب، اندازه    خالق عابدي و پرسشنامه تفكر انتق     
الزم بـه ذكـر      .به كار رفته در پيش آزمون براي هر دو گروه به صورت همزمان اجرا گرديد              هاي    پرسشنامه

  . است كه اجراي كليه مراحل به صورت گروهي صورت گرفت

  ابزار پژوهش

اين پرسشنامه در سال     :)  CCTST-B1   (نيا فرم ب  انتقادي كاليفر  تفكر هاي زمون مهارت آ
اي با يك پاسخ صحيح بـر       ال چندگزينه ؤ س 34حاوي  .  ابداع گرديد  2 فاسيون و فاسيون   توسط 1990

بـراي هـر پاسـخ      . باشـد  مي دقيقه   45زمون  آزمان الزم براي اين     . است كنندهاساس قضاوت شركت  
پاسخ يـا داراي بـيش از        ال بي ؤهاي غلط، س    پاسخ  براي  و شود زمودني داده مي  آصحيح، يك نمره به     

 تـا   68/0روايي آزمون فوق با استفاده از روش همبستگي         . شود اي در نظر گرفته نمي     يك پاسخ نمره  
 بـه روش   آن   پايـايي و  ) 1385زاده،   ؛ به نقـل از فتـاح      1998فاسيون و فاسيون،    ( به دست آمده     75/0

                                                           
1 California Critical Thinking Skills Test-B 
2 Fascion & Fascion 
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در ). 1385زاده،   فتـاح ( به دست آمـده اسـت        79/0ستگي  محاسبه و ضريب همب   ) دو هفته (زمايي  آباز
  . محاسبه شد83/0  اين آزمونلفاي كرونباخآپژوهش حاضر، ضريب 

 1996اي است كه در سـال       سه گزينه الي  ؤ س 60زمون  آ يك   :)CT1(زمون خالقيت عابدي  آ
مـره، بـراي    ن صـفر    )الـف (در اين آزمون براي گزينه      .  تنظيم شد  2 اونيل، عابدي و اسپيل برگر     توسط
مجموع اين نمرات، نمره كل     . شود نظر گرفته مي   دو نمره در  ) ج(يك نمره و براي گزينه      ) ب(گزينه  
و  3زمون خالقيت تورنس  آضرايب همبستگي روايي بين چهار نمره       . دهد نشان مي  خالق فرد را   تفكر

 خالقيـت    آزمـون  چهـار زيرمقيـاس    پايايي.  است 41/0 تا   15/0 خالقيت عابدي از      آزمون چهار نمره 
 ضريب آلفاي كرونباخ براي     ،در پژوهش حاضر  ). 1386احمدي،   (متغير است  75/0 تا   61/0 ازعابدي  

  . به دست آمد75/0اين آزمون 
 مـاده  29 از طراحـي شـد و   توسط جوليـان راتـر     1966 در سال    :پرسشنامه منبع كنترل راتر   

نمره باال بيانگر منبـع كنتـرل بيرونـي و          .  است 23 صفر تا    بيندامنه نمرات مقياس    . تشكيل شده است  
روايـي  ) 1375(موفق  ). 1384،  زاده ، مرادي و يحيي   يارياري(نمره پايين بيانگر منبع كنترل دروني است        

اين مقياس را با استفاده از روايي مالك همزمان با آزمون كنترل دروني و بيروني نويكي استريكلند بـه           
ريچاردسـون در    -يف و كـودر   نـص ضريب پايـايي بـا روش ت      . ت به دست آورده اس    39/0عنوان مالك،   

بـا  ) 1372(صبوري مقدم   ). 1384زاده،   يارياري، مرادي و يحيي   ( بوده است    70/0ها   بسياري از پژوهش  
، مـرادي و    ياريـاري ( به دسـت آورده اسـت        81/0يف، پايايي اين مقياس را حدود       نصاستفاده از روش ت   

 . به دست آمد60/0 ضريب آلفاي كرونباخ براي اين پرسشنامه ،ردر پژوهش حاض). 1384، زاده يحيي

 1979  اين پرسـشنامه را در سـال       4 و هيلير   گلدبرگ ):GHQ(پرسشنامه سالمت عمومي    
 وضعيت رواني فـرد را در       و داردال  ؤ س 28  اين آزمون  .ندبراي شناسايي تمام افراد جامعه طراحي كرد      

 جسماني، اضطراب و اختالالت خواب، اخـتالل  ن عالئم آهاي فرعي    مقياس. سنجد يك ماه اخير مي   
الگوي سـاده    از ترين روش نمره گذاري استفاده     مناسب.  است شديددر كاركرد اجتماعي و افسردگي      

هـاي فرعـي و يـك نمـره بـه كـل مـواد                 مقياس بهنمره   چهار. است) 3،2،1،0(هاي   ليكرت با نمره  
 23تـر از     التر بيانگر عدم سالمت روان و نمـره پـايين          و با  23نمره  . كند اختصاص پيدا مي  پرسشنامه  

 ،-90SCLي بـا    با استفاده از محاسـبه ضـريب همبـستگ        آن  روايي  .  سالمت روان است   نشان دهنده 
مقيـاس ايـن پرسـشنامه      زير ضريب همبستگي بين نمرات چهار       ،همچنين.  گزارش شده است   87/0

ر دو مطالعـه متفـاوت بـا اسـتفاده از ضـريب             آزمون د پايايي  .  به دست آمده است    61/0 تا   33/0بين  
به نقل از (محاسبه شده است ) 1384يزدان پناه،  (92/0و ) 1983چان و چان،  (87/0، آلفاي كرونباخ

 . به دست آمد86/0 آلفاي كرونباخ اين پرسشنامه ،در پژوهش حاضر). 1386محمدي، 

                                                           
1 Creativity Test 
2 ONeil & Speilberger 
3 Torrance 
4 Goldberg & Hillier 
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  ها يافته
هاي فرعي آن در دو گـروه آزمـايش و           سهاي توصيفي منبع كنترل، سالمت عمومي و مقيا        شاخص

  . آورده شده است1كنترل در جدول 

  هاي تحت بررسي هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش در مراحل و گروه شاخص - 1 جدول

  پس آزمون  پيش آزمون  
 انحراف استاندارد ميانگين انحراف استاندارد  ميانگين  گروه  متغير

  79/11  05/116  64/10  05/120  آزمايش  منبع كنترل
  72/11  35/104  03/10  90/114 نترلك 

  93/7  65/24  51/11  05/28  آزمايش  سالمت عمومي
  36/11  15/29  02/10  60/28 كنترل 

  68/3  45/4  38/3  20/5  آزمايش  عالئم جسماني
  91/3  35/6  56/3  60/5 كنترل 

  11/4  45/3  28/4  90/4  آزمايش خواب اختاللراب و اضط
  48/4  10/5  27/3  40/5 كنترل  

  39/3  75/14  63/2  55/14  آزمايش  اجتماعي الل كاركرداخت
  82/3  10/13  10/3  60/13 كنترل  

  89/2  05/2  50/5  25/3  آزمايش  افسردگي شديد
  07/7  65/4  67/4  65/3 كنترل  

شود، نمره ميانگين پـس آزمـون منبـع كنتـرل در گـروه                مشاهده مي  1طور كه در جدول      همان
است، در حالي كه نمـره ميـانگين پـس آزمـون            ) 35/104( كنترل   بيشتر از گروه  ) 05/116(آزمايش  

همچنين، از بين   . باشد مي) 65/24(بيشتر از گروه آزمايش     ) 15/29(سالمت عمومي در گروه كنترل      
چهار زيرمقياس سالمت عمـومي، زيرمقيـاس اخـتالل در كـاركرد اجتمـاعي داراي بيـشترين نمـره                  

  .است) 10/13(و كنترل ) 75/14(آزمايش ميانگين در پس آزمون گروه 
مقايسه  مستقل براي    tاز آزمون   خالق و نقادانه     هاي تفكر  براي نشان دادن تأثير آموزش مهارت     

 2 در جدول     كه نتايج آن   استفاده شد  كنترل زمايش و آ گروه   درخالق و نقادانه     نمرات ميانگين تفكر  
  .  شده استنشان داده

  هاي گروهي براي تفكر خالق و نقادانه تفاوت - 2 جدول

    گروه كنترل  گروه آزمايش  
  t) 38( انحراف استاندارد ميانگين  انحراف استاندارد  ميانگين  متغير

  769/2*  229/18  90/79  973/16  75/89  تفكر خالق
  945/3*  761/2  60/7  353/2  80/10  تفكر نقادانه

05/0p<*    
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ها براي دو گروه     داري مقايسه ميانگين  ي  ، آزمون معن  دشو  مشاهده مي  2طور كه در جدول      همان
بـا  . دهـد  نـشان مـي    >05/0pدر سـطح    ن نمرات ميانگين دو گروه      بيداري را   ي  مستقل، تفاوت معن  

مهـارت   دويابيم كه اين تفاوت به علت افـزايش نمـره ميـانگين              ها در مي   مراجعه به مقادير ميانگين   
  . گروه كنترل استنسبت بهه آزمايش  پس آزمون گرو درخالق و نقادانه تفكر

سالمت عمومي  منبع كنترل،   هاي تفكر خالق و نقادانه بر        به منظور بررسي تأثير آموزش مهارت     
نتايج به دست آمـده در       آزمون تحليل كوواريانس چندمتغيري استفاده شد كه        آن از  هاي مقياس زير و

  . به نمايش درآمده است3جدول 

  هاي تحت بررسي ري براي متغيرها و گروهتحليل كوواريانس چندمتغي - 3 جدول
  سطح معني داري F  مقدار  اثر

  172/0  650/1  732/0  منبع كنترل پيش آزمون 
  833/0  458/0  908/0  سالمت عمومي پيش آزمون
  913/0  334/0  931/0  عالئم جسماني پيش آزمون

  549/0  841/0  842/0  اضطراب و اختالل خواب پيش آزمون
  860/0  418/0  915/0  جتماعي پيش آزموناختالل در كاركرد ا

  847/0  438/0  911/0  افسردگي شديد پيش آزمون
  003/0  370/4*  507/0  گروه

      05/0p<*     

گـردد، سـطوح معنـي داري بيـانگر آن اسـت كـه بـين                  مشاهده مي  3همان طور كه در جدول      
   معنـي دار در سـطح       هاي آزمـايش و كنتـرل، حـداقل در يكـي از متغيرهـاي وابـسته، تفـاوت                  گروه

05/0 p<وجود دارد .  
  . ارائه شده است4ها در جدول  تفاوت حاصل از اثرات بين آزمودني

  ها اثرات بين آزمودني - 4 جدول

 سطح معناداري  F ميانگين مجذورات  مجموع مجذورات  متغيرها
  014/0  815/6*  231/897  231/897  منبع كنترل 

  029/0  203/5*  194/188  194/188  سالمت عمومي 
  065/0  657/3*  772/30  772/30  عالئم جسماني 

  002/0  935/11*  172/108  172/108  اضطراب و اختالل خواب 
  204/0  685/1  755/20  755/20  اختالل در كاركرد اجتماعي 

  033/0  962/4*  336/87  336/87  افسردگي شديد 
05/0p<*  

هاي آزمايش و    ها، بين گروه   شود، با حذف اثر پيش آزمون       مشاهده مي  4طور كه در جدول      همان
هاي عالئم جسماني، اضطراب و اختالل خـواب         كنترل در منبع كنترل، سالمت عمومي و زيرمقياس       
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هـا   با مراجعه به مقادير ميـانگين     .  وجود دارد  >p 05/0و افسردگي شديد تفاوت معني داري در سطح         
هـاي گـروه آزمـايش در ايـن          نيابيم كه اين تفاوت معني دار به علت كاهش نمرات پس آزمو           درمي

 .متغيرها بوده است

  گيري بحث و نتيجه
منبـع كنتـرل،    هاي تفكر خـالق و نقادانـه بـر           هدف اين پژوهش بررسي تأثيرگذاري آموزش مهارت      

پـس از آمـوزش،      كه   پژوهش نشان داد  نتايج   .نوجوانان بود در  هاي آن    مقياسو زير سالمت عمومي   
افـزايش  . ي داري داشـته اسـت  يش معناافزدر گروه آزمايش   ادانه  هاي تفكر خالق و نق     مهارتميزان  

هاي عالئم جسماني، اضطراب و اخـتالل        و زيرمقياس سالمت عمومي   منبع كنترل،   ها بر    اين مهارت 
و موجـب كـاهش نمـره در ايـن          داشته  داري   يتأثير معن گروه آزمايش   د  افرخواب و افسردگي شديد ا    

 منبـع كنتـرل بـه سـمت درونـي شـدن و سـالمت عمـومي و                   به عبارت ديگـر،   .  است شده متغيرها
مقيـاس  زيرها بـر     آموزش اين مهارت  . اند به سمت بهبود، تغيير نشان داده     هاي نامبرده آن     زيرمقياس

   .ي نداشته استدار يتأثير معناختالل در كاركرد اجتماعي 
هـاي   رل بـا يافتـه  هاي تفكر خالق و نقادانه بـر منبـع كنتـ        تأثيرگذاري معني دار آموزش مهارت    

 بـين   يداري  كـه رابطـه معنـ     ) 1383(ميرصـفائيان   و  ) 1385(، دشـتي    )1384(هاي رشيدي    پژوهش
مبنـي بـر تـأثير مثبـت        ) 1389(خالقيت و منبع كنترل دروني به دست آوردنـد و پـژوهش لقمـاني               

تـوان   امـا مـي    .هاي تفكر انتقادي بر دروني شدن منبع كنترل دانش آمـوزان همخـواني دارد              مهارت
) 2000(هـاي كلـي و اسـتاك         هاي حاصل از اين پژوهش در رابطه با منبع كنتـرل را بـا يافتـه                يافته

اند، منبع كنتـرل بيـشتر حاصـل         بيان داشته ) 2000(همان طور كه كلي و استاك       . ناهمخوان دانست 
رل بـر   در واقع، نوجوانان احساس تسلط و كنتـ       . هاي فرهنگي است تا تفكر عميق و تحليلي        يادگيري

شرايط محيطي و اوضاع زندگي را از تجربيات حاصل از تعامل با خانواده، دوستان، روابط اجتماعي و                 
رود، در   تفكري كه در رابطه با اين موضوع نيز بـه كـار مـي             . كنند فرهنگ حاكم بر جامعه، كسب مي     

ورد كنترل داشتن   در واقع، نوجوان در م    . باشد هاي به دست آمده از اين طرق مي        حد پردازش آموخته  
كند و فكر كردن عميق و تحليلي را         يا نداشتن بر زندگي خود، از افراد مهم زندگي خويش تبعيت مي           

هاي پژوهش حاضـر نـشان داد كـه آمـوزش چگـونگي تفكـر                گيرد، ولي يافته   در اين رابطه فرا نمي    
ا تحـت تـأثير قـرار داده و         ها ر  تواند اين يادگيري   صحيح و به عبارتي نقادانه و خالقانه انديشيدن مي        

  .دگرگون كند و در نتيجه باعث ايجاد تغيير در منبع كنترل نوجوانان گردد
هـاي تفكـر خـالق و نقادانـه بـر سـالمت               تأثيرگذاري معني دار آموزش مهارت     نتايج حاصل از  

و قنبري و همكـاران     ) 1390(خندقي و پاك مهر     پژوهش  اين پژوهش با نتايج حاصل از       در   عمومي
) 1390(مبني بر وجود رابطه مثبت بين تفكر انتقادي و سالمت عمومي و پـژوهش پريـسوز       ) 1389(

 پـژوهش سترسـتن و   نيـز مبني بر تأثير مثبت آموزش تفكر انتقادي بر سالمت روان دانش آموزان و        
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 مبني بر تأثير مثبت مهارت تفكر انتقادي بر شركت در رفتارهاي سالم همخواني دارد،             ) 2010( 1الور
توانـد نـشان دهنـده       ميب و افسردگي شديد     اضطراب و اختالل خوا    جسماني،   كه كاهش عالئم   چرا

 در  در رفتارهاي سالم و كاهش به كارگيري رفتارهاي ناسالم و         نوجوانان تحت آموزش    شركت بيشتر   
ناشـي از آن و ارتقـاء كيفيـت خـواب نوجوانـان             و افسردگي   اضطراب   عالئم جسماني،     كاهش نتيجه
   .باشد
 ،1987،  بـارون و اسـترنبرگ    (هـاي    توان گفت نتايج اين پژوهش با يافته      تر مي  يك ديد وسيع   با
 ، كلـوئر  ،1993،   جپـسون، كرانتـز و نيـسبت       ،1986 ، هرنـستاين و همكـاران     ،2003 ،1988،  هالپرن
، 1997  پركينز و گروتـزر    ،1987 نيسبت و همكاران،     ،1989 نيكرسون،   ،1974،  ليپمن،  1998،  1992
مبنـي بـر ارتقـاء سـطح        ) 2009(  ليزاراگا و) 2008،  بورك و ويليامز  به نقل از     ؛1994،  رتز و پاركز  سوا

گيـري از ايـن     مسئله و تـصميم   هاي تفكر و كمك به حل      كاركردهاي شناختي بر اثر آموزش مهارت     
ش عواملي كه همگي به نوبه خود، تأثير شگرف و غيرقابل انكاري بر كـاه             . طريق نيز همخواني دارد   

 .گذارند اضطراب و افزايش سالمتي فرد مي افسردگي و

هـاي تفكـر خـالق و نقادانـه موجـب             كه آموزش مهارت   توان گفت هاي فوق مي   در تبيين يافته  
تواننـد  ها، نوجوانان مـي    نتيجه دستيابي به اين مهارت      شده و در   نوجوانانخالقانه و نقادانه انديشيدن     

دسترس را مورد ارزيابي و تحليل نقادانه قرار داده و از            شمار در  بياطالعات دريافتي متفاوت از منابع      
گيـري   تصميم، تعارض ناشي از درستي يا نادرستي آنها رهايي يابند و در مورد پذيرش و عمل به آنها            

ناشي از سرگرداني و بالتكليفـي      و همچنين افسردگي    صحيح به عمل آورده و از استرس و اضطراب          
گيـري از تفكـر خـالق      با بهره، در اين دوره بحراني از زندگي      همچنين. كنندپيدا  در مورد آنها نجات     

هاي جديد و مناسب بيابند و آرامش خاطر و دوري از نگرانـي را               حل  مسائل پيش روي خود راه     درباره
 و سطح كيفيت خواب آنها       يافته  به ارمغان آورند و در نتيجه سطح اضطراب آنها كاهش          يشبراي خو 
 و از افسردگي حاصل از احساس ناتواني و ناكامي رهايي يافته و متعاقـب آن عالئـم                  يابديمافزايش  

   .كندجسماني ناشي از به هم ريختن آرامش و تعادل روحي و رواني نيز در آنها كاهش پيدا مي
اند، زماني كه نوجوانان در معرض       مشاهدات باليني و طبيعت گرايانه بسياري به اين نتيجه رسيده         

 از خـودِ   ماننـد زمـاني كـه تـصور       (توانند خودشان را به اثبات برسانند        كنند كه نمي   ر احساس مي  خط
، به سرعت و با جديت روابط بين فردي بهتر و تحمل باالتر براي ناكـامي را                 )اند استواري را نياموخته  

انهـام و   ، د ميلـز (كننـد    گيرند و در حل مسائل و مديريت كردن تعارضات موفق تر عمـل مـي               ياد مي 
 براي كمك به نوجوانان براي پيشگيري از مشكالت         ،بنابراين). 1996،  1993لي،  كِ؛  1988،  2آلپورت

هايي استفاده شود كـه بـه     بهتر است از روش،اين دوران و حتي كمك به نوجوانان در معرض آسيب         
هـاي نامناسـب و      موجود در تمام نوجوانان پرداختـه و تـأثير يـادگيري           تقويت اين منابع دروني بالقوه    

از اين طريق بهبود وضعيت را از سمت درون فرد بـه سـمت اوضـاع                 منحرف كننده را خنثي كرده و     
                                                           

1 Settersten & Lauver 
2 Mills, Dunham & Alport 
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هاي تفكر خالق و     آموزش مهارت .  نمايد و آنان را به سمت سالمتي بيشتر سوق دهد          بيروني هدايت 
بي براي اين منظـور     نقادانه با آموزش تفكر عميق، تحليلي، استنتاجي، راهگشا و موقعيتي، گزينه خو           

  . است
محدود بودن جامعه آماري به پسران مقطع اول دبيرستان و كوچك بـودن حجـم گـروه نمونـه،      

هاي بزرگتر، مقاطع    هايي درگروه  گردد پژوهش پيشنهاد مي . سازد تعميم پذيري نتايج را خدشه دار مي      
هـاي سـني و      در هـر دو جـنس جهـت بررسـي         و  هاي سـني ديگـر       ديگر تحصيلي و همچنين گروه    

هـا در زمـان       همچنـين، اجـراي ايـن آمـوزش        .جنسيتي و تعميم پذيري بيشتر نتايج صـورت پـذيرد         
  .شودتر براي رسيدن به نتايج مورد انتظار در مورد كاركردهاي اجتماعي پيشنهاد مي طوالني
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