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 چکیده

اًتقادی ٍ راّبردّای فراضٌاختی داًص آهَزاى بَد. رٍش ّدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر رٍیکرد درس پژٍّی هعلن بر تفکر 

زاى دختر پایِ ّفتن ًاحیِ هَآًص تحقیق، ًیوِ آزهایطی ٍ با طرح پیص آزهَى، پس آزهَى بَد. جاهعِ آهاری پژٍّص ضاهل دا

ى گرٍُ کٌترل ًفر، یک کالس بِ عٌَا 60بَد کِ از بیي آًاى ًوًَِ ای بِ حجن  1397-1398ضْر زاّداى در سال تحصیلی  1

زاّداى ضْر ٍرش پرزش ٍ هَآ 1ًاحیِ هدرسِ هتَسطِ اٍل دختراًِ درسطح هتَسط از  1ٍ دیگری بِ عٌَاى گرٍُ آزهایص از 

( ٍ 1996، ب ضد. برای جوع آٍری اطالعات از دٍ ابسار پرسطٌاهِ حالت فراضٌاختی )اًٍیل ٍ عابدیاـًتخبِ صَرت ّدفوٌد، ا

جلسِ  8( استفادُ ضد. ابتدا پیص آزهَى دربیي داًص آهَزاى اًجام گرفت، سپس 2003 ،تسپرسطٌاهِ تفکر اًتقادی )ریک

تدریس بِ ضیَُ ی درس پژٍّی در یک کالس اًجام ضد ٍ در اًتْا پس آزهَى از ّر دٍ کالس گرفتِ ضد. برای تجسیِ ٍ تحلیل 

( ٍ ANCOVAِ، تحلیل کَاریاًس تک هتغیرُ )تک ًوًَ tدادُ ّا از فراٍاًی، هیاًگیي، اًحراف استاًدارد ًورات، آزهَى 

( هَرد استفادُ قرار گرفت. اًدازُ اثر رٍیکرد درس پژٍّی هعلن بر هؤلفِ آگاّی MANCOVAهتغیرُ ) تحلیل کَاریاًس چٌد

( در هَلفِ ّای تفکر اًتقادی 259/0( ٍ خَدبازبیٌی )126/0(، برًاهِ ریسی )181/0(، راّبرد ضٌاختی )268/0فراضٌاختی )

جِ بِ باالتر بَدى هیاًگیي ًورات افراد گرٍُ ( بَدُ است. با ت101/0َ( ٍ تعْد )437/0(، بالٌدگی )293/0برای هَلفِ خالقیت )

آزهایص در هرحلِ پس آزهَى ٍ اًدازُ اثر رٍیکرد درس پژٍّی هعلن بر هؤلفِ ّای تفکر اًتقادی ٍ راّبردّای فراضٌاختی هی 

ختر پایِ تَاى ًتیجِ گرفت کِ رٍیکرد درس پژٍّی هعلن بر هَلفِ ّای تفکر اًتقادی ٍ راّبردّای فراضٌاختی داًص آهَزاى د

 زاّداى تأثیر داضتِ است.  1ّفتن ًاحیِ 
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