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Abstract 

Introduction: The purpose of this study was to investigate the effect of Teaching breath’s 

thinking strategies on subjective wellbeing and tolerance of ambiguity among female Senior 

High Schools students in Khorramabad city. 

Methods: This was a semi- experimental study with pre-test, post-test and the control group 

design. The statistical population of this study consisted of all female third grade students 

studying in Khorramabad high schools that among them 40 subjects were selected through 

randomize multi stage cluster sampling. The instruments used in this study were subjective 

well-being questionnaire, Renshaw and Bolognino and tolerance of ambiguity questionnaire, 

McLain. 

Results: The data were analyzed by descriptive statistics methods (average & standard 

deviation) and inferential statistics (Multivariate Analysis of Covariance). The results indicated 

that breath’s thinking strategies training improved subjective wellbeing (P < 0.001, F = 75.09) 

and tolerance of ambiguity (P < 0.001, F = 34.17) in students. Therefore it can be concluded 

that breath’s thinking strategies training led to increase the levels of subjective wellbeing and 

tolerance of ambiguity in students. 

Conclusions: Accordingly, it is recommended to schools that set attention to teaching these 

strategies as part of their educational priorities. 
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مقدمه

های درسی و آموزشی های آموزشی اصل بنیادی برنامهدر بیشتر نظام

شده است که آموزان است. این امر سبب تحقق یادگیری در دانش

متخصصان تعلیم و تربیت به بررسی عوامل مؤثر بر آموزش و یادگیری 

شناسی آموزان بپردازند؛ در این میان پیدایی رواندانشتر در مطلوب

و نفوذ آن در مدرسه شرایط را برای توجه به سالمت روانی  نگرمثبت

مثبت در حوزه تعلیم و تربیت فراهم نموده است. بهزیستی ذهنی به 

شناسی مثبت مفهومی کلی و عنوان یکی از مفاهیم مرتبط با روان

ی شخص از کل زندگی است و دو جز حاصل ادراک شناختی و عاطف

شناختی و عاطفی دارد، بعد شناختی بهزیستی عبارت است از: ارزیابی 

ی از مندشناختی از میزان رضایت از زندگی و بعد عاطفی به معنی بهره

. بهزیستی ذهنی [1]تر است عاطفه مثبت باالتر و عاطفه منفی پایین

گیرنده تجارب عاطفی مثبت و رای چندبعدی است که توأمان دربسازه

دهد؛ های عاطفی منفی را نشان میرضایت از زندگی و فقدان حالت

عاطفه مثبت نشان دهنده این است که شخص تا چه حدی احساس 

گر ناراحتی درونی ضایت دارد. در مقابل عاطفه منفی نشانخرسندی و ر

. افراد دارای بهزیستی [2]باشد های ناخوشایند و نامطلوب میو احساس

ات کنند و نسبت به اتفاقذهنی باال هیجان مثبت بیشتری را تجربه می

ها را خوشایند توصیف و حوادث بیرونی برداشت مثبتی دارند و آن

کنند. این افراد انتظارات مثبتی داشته و احساس مهار و کنترل می

کنند باالتری دارند و میزان رضامندی و موفقیت بیشتری را تجربه می

. از سوی دیگر، محققان عالوه بر سنجش بهزیستی ذهنی در حوزه [3]

اند. عمومی بررسی بهزیستی ذهنی خاص مدرسه را هدف خود قرار داده

ا بینی مسائل مرتبط ببهزیستی ذهنی مربوط به مدرسه از نظر پیش

بهزیستی در حوزه عمومی آن از اهمیت بیشتری  آموزان نسبت بهدانش

ای گیری بدبینانهآموزانی که جهتبرخوردار است؛ در کالس درس دانش

های خود را شوند موفقیتداشته باشند بیشتر دچار افسردگی می

شوند زودتر ناامید حساب نیاورده و زمانی که با شکست مواجه میبه

دهد که کوشش بررسی پیشینه پژوهشی نشان می .[5, 4]شوند می

آموزان صورت زیادی برای بسط دادن مفهوم بهزیستی ذهنی دانش

. بسیاری از مدارس توجه به بهزیستی ذهنی [5]گرفته است 

. [6]کنند ی تصور میمهم آموزش تیعنوان یک مأمورآموزان را بهدانش

عنوان یک فرآورده مهم تعلیم و تربیت در نظر توان بهبهزیستی را می

. برای ایجاد زمینه مناسب برای کسب و بهبود بهزیستی [7]گرفت 

ان آموزذهنی مرتبط با مدرسه باید شرایط درک و نگرش مناسب دانش
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از اهداف آموزشی، ارتباط با مدرسه، کارآمدی تحصیلی و لذت از 

های آموزشی هدف آموزشی، به هدف .[5]آنها ایجاد کرد  در یادگیری

آموزان نسبت به موجود در مدرسه و میزان اهمیت و ارزشی که دانش

پژهشگران معتقدند  .[6]تکالیف مدرسه قائل هستند اشاره دارد 

مدرسه دارند، عالقه بیشتری  آموزانی که نگرش مثبتی نسبت بهدانش

نگرش مثبت به . [9, 8] دشان دارنبرای انجام تکالیف مدرسه

طور منظم در کالس آموزان بهشود دانشهای مدرسه باعث میفعالیت

حاضر شوند، بر موضوعات یادگیری تمرکز کنند، به مقررات مدرسه 

 .[10] ندیپایبند باشند و پیشرفت و عملکرد تحصیلی بهتری کسب نما

در مقابل نبود نگرش مثبت نسبت به مدرسه و داشتن نگرش منفی 

نسبت به آن موجب پیامدهای جدی مانند تمایل به رفتارهای انحرافی 

کاری تحصیلی و خطر ترک و وندالیسم، ایجاد فرسودگی و اهمال

 .[11]شود آموزان میتحصیل برای دانش

عهد بستگی و تعنوان وجود دلعالوه، ارتباط یا پیوند با مدرسه بهبه

آموزان با . پیوند دانش[12] شده استنسبت به مدرسه تعریف

مدرسه به معنی احساس تعلق به مدرسه و نگرش مثبت است که 

. از طرفی، احساس [13]شود ها با مدرسه میباعث افزایش پیوند آن

ان آموزشناختی است که دانشتعلق و ارتباط با مدرسه حالتی روان

. [14]شان هستند کنند مورد مراقبت و حمایت مدرسهاحساس می

را  آموزانکه محیط مدرسه بتواند نیازهای دانشبنابراین، درصورتی

و  [15]خاطر بیشتر به مدرسه شده برآورده سازد سبب ایجاد تعلق

های بستگی، تعهد و درگیری با فعالیتزمینه را برای ارتباط، دل

آموزان سطوح باالتری شود دانشکند و باعث میمدرسه فراهم می

. کارآمدی تحصیلی، به [16]از کارآمدی تحصیلی را تجربه کنند 

کالیف آمیز تباور افراد به داشتن توانایی شخصی برای انجام موفقیت

آموزانی که عملکرد بهتری در . دانش[17]آموزشی اشاره دارد 

تری را دهند، حالت انگیزشی مثبتمواجهه با تکالیف نشان می

های باالتری برای موفقیت شود آرمانکنند که عاملی میتجربه می

یابی به اهداف آموزشی ظر بگیرند و سعی بیشتری جهت دستدر ن

سبت به . پژوهشگران بر این باورند که اعتقاد ن[18]داشته باشند 

کارآمدی تحصیلی خود در ایجاد احساس مثبت نسبت به تکالیف 

یادگیری و لذت و عالقه نسبت به انجام تکالیف آموزشی مؤثر است 

. لذت از یادگیری به معنی تمایل به موضوعات و عالیقی است [19]

طور خودکار در پی دارد بهگرفته و فرد را وامیکه آگاهانه شکل

. در حقیقت عشق به یادگیری [5]اش باشد ارضای حس کنجکاوی

موجب ایجاد انگیزه و اشتیاق به یادگیری برای کسب دانش در 

سازد مستقل و با انگیزه ادر میگردد و شخص را قسطوح مختلف می

ریزی، اجرا و ارزیابی وتحلیل مسائل، برنامهبه تجزیه زیاد

که . از این رو، درصورتی[21, 20]های یادگیری بپردازد فعالیت

کوشش معلم تنها متوجه تدریس مطالب نباشد و رغبت و عالقه را 

شود و فراگیران تر میدر فراگیر مدنظر قرار دهد کار معلم آسان

. از سوی دیگر، این باور [22]روند خودشان به دنبال یادگیری می

ل ابهام منجر به شناختی مانند، تحمهای روانوجود دارد ویژگی

های آموزشی های مختلف از جمله فعالیتبهبود نگرش به فعالیت

توان دریافت اطالعات ناکافی به دلیل . ابهام را می[24, 23]باشد می

دیگر، ابهام فقدان عبارتهای خاص موقعیت تعریف کرد، بهویژگی

 با دریافت اطالعاتی است که برای درک موقعیت و انتخاب مناسب

دنیاز است و مانعی است که باعث بینی، مورپیامدهای قابل پیش

ت شود و در فرد حالبینی نتایج میگیری و پیشدشواری در تصمیم

. تحمل ابهام یک [24] کندعدم تعادل، اضطراب و تنش ایجاد می

متغیر شخصیتی است و به فرایندی اشاره دارد که فرد اطالعات را 

و به این شرایط با  [25]عیت مبهم مورد پردازش قرار داده در موق

هایی شناختی، هیجانی و رفتاری پاسخ ی از واکنشامجموعه

هایی است که تمایل فرد های شناختی شامل پاسخدهد. واکنشمی

دهد، به ادراک موقعیت مبهم را به صورت سیاه و سفید نشان می

و اضطراب در  های هیجانی به ابراز ناراحتی، رنج، تنفر، خشمپاسخ

خ رفتاری به رد یا دوری پاسخ به موقعیت مبهم اشاره دارد و پاس

. فردی که دارای قدرت [26]کردن از موقعیت مبهم اشاره دارد 

با موقعیت پیچیده و  محض مواجه شدنتحمل ابهام پایینی است به

کند و به دلیل معیوب بودن چرخه دشوار احساس ناراحتی می

حل مناسب را پیدا کند و بعد از مدت زمانی شناختی قادر نیست راه

ند. این افراد در غالب موارد در کگیری میاز تکلیف کناره

های مبهم دچار اضطراب و درگیری ذهنی شده و در موقعیت

خورند. در مقابل، افراد دارای پردازش شواهد جدید شکست می

حلی مناسب و منطقی برای رهایی از تحمل ابهام باال درصددند راه

. با توجه به بررسی پیشینه [28, 27]شرایط مبهم پیدا کنند 

بخشی تفکر ازجمله پژوهشی، راهبردهای مرتبط با وسعت

بهزیستی ها برای بهبود سطح توان از آنهایی هستند که میروش

کار آموزان بهدر دانش [33, 32]، و تحمل ابهام [31-29] یذهن

وسعت فکر مطرح توان به مهارت های میازجمله این مهارت گرفت.

اشاره نمود که امروزه اغلب در سراسر جهان  de Bonoشده توسط 

های وسعت گیرد و شامل شش بخش مهارتمورداستفاده قرار می

دهی، تعامل، خالقیت و احساس و عمل است اطالعات، سازمان

یع وسهای برخورداری از تفکر سطح باال داشتن دید . از ویژگی[34]

است، وسعت تفکر به توانایی فرد در شکستن الگوهای ذهنی شکل 

گردد، در این تغییر الگو فرد گرفته در ارتباط با مسائل اطالق می

شود تا به نظرات و مفاهیم جدید به شکستن این الگوها ترغیب می

ای برسد. فکر کردن به شکل صحیح های تازهدست یابد و به بصیرت

توان آن را به کمک آموزش و تمرین ترقی یمهارتی است که م

های گسترده و ها افراد را قادر به ارزیابیبخشید، این مهارت

ها های مختلف زندگی کرده و آنها و موقعیتسنجیده در دشواری

ریزی صحیح و ادراک درست گزینی و برنامهرا به حل مسائل، هدف

های تفکر . توسعه مهات[35]کند از محیط پیرامون، هدایت می

. یکی از [36]تواند توانایی تصمیم گیری آگاهانه را باال ببرد می

بزرگترین چالش معلمان کمک به شاگردان در بسط دامنه تجربه و 

ها و انواع تصورهای نوین است، لذا برای ها با ارزشآشنا کردن آن

تحقق این امر ضروری است، چرخه یادگیری شاگردان را با انجام 

شان درگیر کرده و یا مسائل مربوط به رشته تحصیلیها آزمایش

ها را به سطوح ها را برانگیخت و به این طریق آنکنجکاوی آن

عبارتی مراحل چرخه یادگیری را که انتزاعی تفکر هدایت کرد؛ به

یاد  خوبیشامل کشف مطالب، ابتکار، ابداع و کاربرد مفاهیم است به

ها اسب با تکالیف آموزشی را در آنگیرند و زمینه را برای برخورد من

. باتوجه به اهمیت بسیار زیاد تفکر و تأثیر [37]فراهم آورد 

شناختی افراد هدف پژوهش حاضر انکارناپذیر آن بر پیامدهای روان



 1317 بهار ،1 شماره ،11 دوره ،نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی

3 

بخشی تفکر بر تحمل بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای وسعت

آموزان دختر پایه سوم دوره متوسطه ابهام و بهزیستی ذهنی دانش

 د.آباد بودوم شهر خرم

 کارروش 

آزمون با گروه پس-آزمونپژوهش حاضر نیمه آزمایشی و با طرح پیش

آموزان دختر باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشگواه می

بود.  1395-96آباد در سال تحصیلی پایه سوم متوسطه دوم شهر خرم

 با توجه به اینکه طرح پژوهش حاضر نیمه آزمایشی است و با عنایت به

نفر در دو  30های نیمه آزمایشی حداقل که حجم نمونه در طرحاین

گیری به این ، روش نمونه[38] شودگروه آزمایش و گواه توصیه می

تدا ای، ابای چند مرحلهصورت بود که با استفاده از روش تصادفی خوشه

آباد ناحیه یک به صورت تصادفی انتخاب از میان دو ناحیه شهر خرم

شد و از بین مدارس متوسطه دوم، به صورت تصادفی یک مدرسه 

در بین ذهنی و بهزیستی  انتخاب و سپس پرسشنامه تحمل ابهام

آموزانی که نمره آموزان پایه سوم آن مدرسه توزیع گردید و دانشدانش

گیری آنان پایین بود شناسایی شدند. سپس با استفاده از روش نمونه

نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد که از  40تصادفی ساده تعداد 

 مارده شدند.نفر در گروه گواه گ 20نفر در گروه آزمایش و  20این تعداد 

الف: پرسشنامه ابزار گردآوری اطالعات در این مطالعه عبارت بودند از: 

 2تحمل ابهام: برای سنجش تحمل ابهام از پرسشنامه تحمل ابهام نوع 

McLain  باشد آیتم می 13این پرسشنامه دارای  .[24]استفاده شد

 5)بسیار مخالفم( تا  1ای از دامنه لیکرت پنج گزینهو بر روی طیف 

شود. بر اساس این پرسشنامه افرادی که گذاری می)بسیار موافقم( نمره

باالتر باشد دارای سطح مناسبی از تحمل  45ها از نمره تحمل ابهام آن

با استفاده از روش آلفای کرونباخ ضریب پایایی  McLainابهام هستند. 

فیضی، محبوبی، زارع و . [24]گزارش کرده است  82/0پرسشنامه را 

درپژوهش خود روایی پرسشنامه را از طریق روایی سازه  [39] ییمصطفا

گزارش  85/0و ضریب پایایی آن را از طریق آلفای کرونباخ  48/0

در پژوهش حاضر ضریب پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ  نمودند.

آموزان: به دست آمد. ب: پرسشنامه بهزیستی ذهنی دانش 80/0

ساخته  Renshawآموزان توسط دانشپرسشنامه بهزیستی ذهنی 

زیر مقیاس شامل  4آیتم و  16این پرسشنامه شامل  [5]شده است 

ارتباط با مدرسه، لذت از یادگیری، اهداف آموزشی و کارآمدی تحصیلی 

شود که نظر خود را آموزان خواسته میعنوان نمونه از دانشباشد. بهمی

 مدر ارتباط با زیر مقیاس اهداف آموزشی، با پاسخ به سؤال من معتقد

موضوعات مدرسه را بایستی جدی گرفت را بر روی طیف لیکرت 

= تقریباً همیشه( مشخص کنند 4=تقریباً هرگز تا 1ای از )چهارگزینه

. ضریب پایایی این ابزار توسط سازندگان با استفاده از روش آلفای [5]

، 72/0و برای ارتباط با مدرسه  86/0 کرونباخ برای کل آمون آزمون

و کارآمدی  72/0 ، اهداف آموزشی74/0لذت بردن از یادگیری 

. در پژوهش حاضر ضریب پایایی با [5]گزارش نمودند  78/0 تحصیلی

و برای هرکدام از  88/0استفاده از آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 

، لذت از یادگیری 60/0ها به ترتیب برای ارتباط با مدرسه خرده مقیاس

 به دست آمد. 79/0و کارآمدی تحصیلی  60/0، اهداف آموزشی 74/0

ای حاوی راهبردهای مناسب در پژوهش حاضر برای آموزش، برنامه

. [37]استفاده شد  de bonoبخشی تفکر مطابق با نظریه جهت وسعت

ابتدا در شرایط یکسان و همزمان، از هر دو گروه آزمایش و گواه 

آموزان گروه آزمایش تحت آموزش آزمون به عمل آمد، سپس دانشپیش

ای صورت هفتهای بهدقیقه 50جلسه  10ین آموزش طی قرار گرفتند ا

ماه با حضور در مدرسه صورت گرفت. طی گذشت  2یک جلسه به مدت 

مدت زمان آموزش گروه آزمایش، گروه گواه هیچ نوع آموزشی دریافت 

ننمودند و درنهایت از هر دو گروه پس از پایان جلسات آموزشی 

ل اخالقی گروه گواه نیز به آزمون به عمل آمد. جهت رعایت اصوپس

بخشی صورت فشرده تحت آموزش راهبردهای وسعتمدت سه جلسه به

 آموزش برنامه جلسات محتوای خالصه 1 جدول تفکر قرار گرفتند.

.دهد می نشان را تفکر بخشیوسعت راهبردهای

 بخشی تفکر مطابق با نظریه ادوارد دبونووسعتخالصه محتوای جلسات برنامه آموزش راهبردهای  :1جدول 

 محتوای آموزشی جلسه

طور خالصه به بیان مفهوم تفکر و انواع آن پرداخته شد. در پایان آموزان و بیان هدف از تشکیل جلسات آموزشی، بهدر این جلسه ضمن آشنایی با دانش اول

 آزمون اجرا شد.پیشهای تحمل ابهام و بهزیستی ذهنی جهت اجرای پرسشنامه

عنوان یک مهارت و متفاوت بودن آن باهوش و تأکید بر چگونگی بهبود عملکرد آن در نتیجه استفاده از معرفی تفکر و انواع آن و مطرح کردن تفکر به دوم

 راهبردهای مناسب تفکر پرداخته شد.

ها به (، یعنی تأکید بر شیوه برخورد با تکالیف و توجه همه جانبه به آنPMI) های درست اندیشیدن تحت عنوانمعرفی اولین مهارت از سلسله مهارت سوم

( موجود در تکالیف، ضمن تأکید بر اهمیت تمرین Interestingو نکات جالب ) (،Minus) ی(، نکات منفPlusصورت در نظر گرفتن نکات مثبت )

 ها بود.منظور بهبود عملکرد در زمان استفاده از این مهارتبه

ها و چگونگی انتخاب های درست اندیشیدن شامل ارائه راهکارها، امکانات و انتخابآموزان در این جلسه با دومین مهارت از سلسله مهارتدانش چهارم

 های که ذکرشده بود آشنا شدند.حلراهکارهای مناسب برای مسئله با توجه به راه

 گیری الگوهای ذهنی در زمان برخورد با مطالب مختلف صورت گرفت.آن بر نحوه شکلبحث در ارتباط با ادراک و تأکید بر تأثیر  پنجم

 گرفته شده در ارتباط با مسائل.معرفی تفکر جانبی و استفاده از راهکارهای آن در تغییر الگوهای ذهنی شکل ششم

 مفاهیم و مسائل.های کسب اطالعات برای تفکر بهتر در ارتباط با بحث در ارتباط با چگونگی روش هفتم

 گیری و امکانات مرتبط با آن در ارتباط با چگونگی انتخاب راهکارهای مناسب در زمان برخورد با تکالیف.آموزش مهارت تصمیم هشتم

ها آموزان به آنانشهای الزم برای ایجاد این مهارت در ددر این جلسه به اهمیت تفکر و عمل و ضرورت ایجاد سواد عملی در افراد پرداخته شد و فن نهم

 آموزش داده شد.

شده ها و مطالب مطرحآموزان در ارتباط با مهارتشده درکل جلسات آموزشی، به بررسی نظر دانشبندی و مرور مطالب مطرحدر این جلسه ضمن جمع دهم

 آزمون بهزیستی ذهنی و تحمل ابهام به عمل آمد.در جلسات پرداخته شد و در آخر نیز پس
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 آموزان بر حسب مرحله و عضویت گروهیذهنی و تحمل ابهام دانششاخص توصیفی بهزیستی :2جدول 

 آزمونپس آزمونپیش گروه

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین 

     آزمایش

 88/47 5/47 91/4 80/34 بهزیستی ذهنی

 89/1 85/9 06/2 8 اهداف آموزشی

 49/1 65/12 5/1 20/10 یادگیریاز  لذت

 57/1 95/13 75/2 8 ارتباط با مدرسه

 13/2 65/12 56/1 15/9 تحصیلیکارا مدی

 3 25/47 64/3 5/37 تحمل ابهام

     گواه

 35/4 70/32 32/5 25/32 بهزیستی ذهنی

 17/2 1/8 91/1 75/7 اهداف آموزشی

 2 85/8 87/1 95/8 از یادگیریلذت 

 87/1 40/8 55/2 70/7 ارتباط با مدرسه

 40/2 70/7 49/2 30/8 کارآمدی تحصیلی

 92/2 40 98/2 5/39 تحمل ابهام

 

 تحلیل کوواریانس چند متغیره برای بهزیستی ذهنی و تحمل ابهام :3جدول 

داریسطح معنی df F خطا ارزش آزمون  

78/0 پیالیی  35 51/65  001/0  

21/0 المبدای ویلکز  35 51/65  001/0  

74/3 هتلینگ  35 51/65  001/0  

74/3 ترین ریشه رویبزرگ  35 51/65  001/0  

 

 

 هایافته

های توصیفی )میانگین و انحراف استاندارد نمرات شاخص 2جدول در 

کنندگان برحسب مرحله و بهزیستی ذهنی و تحمل ابهام( شرکت

 عضویت گروهی نشان داده شده است.

دهد میانگین بهزیستی ذهنی در مرحله نشان می 2جدول طور که همان

، 80/34بهزیستی ذهنی  آزمون برای گروه آزمایش در نمره کلپیش

، 8، ارتباط با مدرسه، 20/10، لذت از یادگیری 8اهداف آموزشی 

باشد که پس از انجام می 5/37و تحمل ابهام  15/9کارآمدی تحصیلی 

افته یبخشی تفکر این مقادیر افزایشمداخله آموزشی راهبردهای وسعت

 25/47و  65/12، 95/13، 65/12، 85/9، 5/47است و به ترتیب برابر با 

به دست آمد. همچنین میانگین نمره کل بهزیستی ذهنی در گروه گواه 

و برای  70/32و  25/32آزمون به ترتیب آزمون و پسدر مرحله پیش

، ارتباط با 85/8و  95/8، لذت از یادگیری 1/8و  75/7اهداف آموزشی 

به  70/7و  30/8و در نهایت کارآمدی تحصیلی  40/8و  70/7مدرسه 

برای تحمل ابهام  40و  50/39ت آمده است. همچنین، میانگین دس

برای  باشد.داری در آنها نمیمحاسبه شد که حاکی از افزایش معنی

بررسی اثربخشی مداخله آزمایشی بر بهزیستی ذهنی و تحمل ابهام از 

آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره و تک متغیره استفاده شد. استفاده 

های آماری است که در فرضزم رعایت برخی پیشاز مانکووا مستل

ها از آزمون پژوهش حاضر اعمال شد. برای بررسی نرمال بودن داده

اسمیرنوف استفاده شد که نتایج حاصل از آن نشان داد  -کلموگروف

جهت بررسی همگنی واریانس  (.P > 05/0) ها نرمال بودندداده

که نتایج حاکی  فاده شدمتغیرهای وابسته پژوهش از آزمون لوین است

. عالوه بر این، با توجه به مقدار (P > 05/0)از برقراری این مفرضه بود 

همگنی شیب رگرسیون  (P > 05/0)داری مشاهده شده سطح معنی

در متغیرهای پژوهش رعایت شده بود؛ لذا استفاده از آزمون تحلیل 

 3جدول در کوواریانس چند متغیره بالمانع بود که نتایج این آزمون 

 نشان داده شده است.

شود پس از خارج کردن اثر مشاهده می 3جدول طور که در همان

رای داری بآزمون به روش تحلیل کوواریانس چند متغیره، اثر معنیپیش

دهد که عامل عضویت گروهی وجود دارد. این اثر چندمتغیره نشان می

بخشی تفکر بر بهزیستی ذهنی و تحمل ابهام آموزش راهبردهای وسعت

دارد و بین تحمل ابهام و آزمون تأثیر آموزان در مرحله پسدانش

 داری وجود داردبهزیستی ذهنی گروه آزمایش و گواه تفاوت معنی

(001/0 > P)منظور تعیین اینکه در کدام یک از متغیرها تفاوت . به

آزمون وجود دارد از داری بین گروه آزمایش و گواه در مرحله پسمعنی

دول جایج آن در آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده شد که نت

ارائه گردیده است. 4
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رحله های آزمایش و گواه در مهای گروهنتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره برای بررسی تأثیر مداخله بر بهزیستی ذهنی و تحمل ابهام آزمودنی :4جدول 

 آزمونپس

 اندازه اثر داریسطح معنی F میانگین مجذورات درجه آزادی مجذوراتمجموع  متغیر وابسته

 47/0 001/0 17/34 67/61 1 67/61 بهزیستی ذهنی

 67/0 001/0 09/75 59/1414 1 59/1414 تحمل ابهام

 

 آموزانهای بهزیستی ذهنی دانشنتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره مؤلفه :5جدول 

 داریمعنیسطح  F خطا df ارزش آزمون

 001/0 51/36 31 82/0 پیالیی

 001/0 51/36 31 17/0 المبدای ویلکز

 001/0 51/36 31 71/4 هتلینگ

 001/0 51/36 31 71/4 ترین ریشه رویبزرگ

 

 نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره برای مؤلفه بهزیستی ذهنی :6جدول 

 اندازه اثر سطح معنی داری F مجذوراتمیانگین  درجه آزادی مجموع مجذورات متغیر وابسته

 50/0 001/0 01/33 30/118 1 30/118 لذت از یادگیری

 72/0 001/0 85/88 59/21 1 59/21 اهداف آموزشی

 25/0 001/0 5/11 66/225 1 66/225 ارتباط با مدرسه

 52/0 001/0 20/36 43/204 1 43/204 کارآمدی تحصیلی

 

های آزمون بین گروه، با کنترل نمرات پیش4جدول با توجه به نتایج 

آزمون تفاوت آزمایش و گواه در نمرات بهزیستی ذهنی در مرحله پس

بنابراین آموزش  ؛(P ،17/34  =F < 001/0) دار وجود داردمعنی

بهزیستی درصدی  47بخشی تفکر موجب افزایش راهبردهای وسعت

آزمون بین آموزان شده است. همچنین با کنترل نمرات پیشدانش

آزمون های آزمایش و گواه در متغیرتحمل ابهام در مرحله پسگروه

توان . بنابراین، می(P ،75  =F < 001/0) دار وجود داردتفاوت معنی

بخشی تفکر موجب افزایش نتیجه گرفت که آموزش راهبردهای وسعت

حمل ابهام شده است. از طرف دیگر، برای بررسی درصدی ت 67

تی های بهزیسبخشی تفکر بر مؤلفهاثربخشی آموزش راهبردهای وسعت

 آمده است. 5جدول ذهنی از مانکووا استفاده شد که نتایج آن در 

دن اثر شود پس از خارج کرمشاهده می 5جدول طوری که در همان

رای داری بآزمون به روش تحلیل کوواریانس چند متغیره، اثر معنیپیش

منظور تعیین اینکه . به(P < 001/0) عامل عضویت گروهی وجود دارد

داری بین گروه آزمایش و گواه وجود ها تفاوت معنییک از مؤلفهدر کدام

ج آن یدارد از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده شد که نتا

 ارائه گردیده است. 6جدول در 

های آزمون بین گروهبا کنترل نمرات پیش 6جدول با توجه به نتایج 

های بهزیستی ذهنی در مرحله آزمایش و گواه در نمرات همه مؤلفه

دار وجود دارد. بنابراین آموزش راهبردهای آزمون تفاوت معنیپس

وه آموزان در گرهای بهزیستی ذهنی دانشبخشی تفکر بر مؤلفهوسعت

ی های بهزیستموجب بهبود مؤلفهداری دارد و آزمایش و گواه تأثیر معنی

 آموزان شده است.ذهنی دانش

 بحث

بخشی تفکر بر هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش راهبردهای وسعت

اد آبآموزان دختر متوسطه دوم شهر خرمبهزیستی ذهنی و تحمل ابهام دانش

آزمون های آزمایش و گواه در نمرات پسبود. نتایج نشان داد بین گروه

توان داری وجود دارد؛ بنابراین میستی ذهنی و تحمل ابهام تفاوت معنیبهزی

ها بر افزایش بهزیستی ذهنی و تحمل نتیجه گرفت که آموزش این مهارت

داری دارد. در ارتباط با تأثیر مثبت آموزش آموزان تأثیر معنیابهام دانش

که  فتتوان گآموزان میبخشی تفکر بر بهزیستی دانشراهبردهای وسعت

 & Zambianchiهای گذشته ازجمله، این نتایج همسو است با پژوهش

Bitti [28] ،Besançon and Fenouillet [29] ،[40]MacLeod 

and Coates   وTamannaeifar [30] باشد. در تبیین این نتایج یم

ه های تفکر این است کتوان گفت که بیشترین دلیل گسترش مهارتمی

شود و موفقیت حاصل ز موفقیت فرد میها منشأ برواستفاده مناسب از آن

. داشتن قدرت [34] کنداز تفکر نقش مهمی در رضایت از زندگی ایفا می

های ذهنی و همچنین قدرت تفکری وسیع و منتقدانه در زمینه داشته

تواند زمان فرد را به صورت محاسبه و شناخت از اطالعات موجود در ذهن می

های مختلف یادگیری و تحصیل را کرده و پیشرفت او در زمینهمفید صرف

. به عالوه، در ارتباط با تبیین تأثیر این آموزش بر بهزیستی [41]باال ببرد 

 ای است که تحت تأثیر دودستهر مقولهتوان گفت تفکآموزان میذهنی دانش

شود و عوامل عوامل درونی که به خصوصیات شخصیتی افراد مربوط می

بیرونی که مربوط به عوامل محیطی و فرهنگی است قرار دارد؛ با توجه به 

توانند با فراهم آوردن نقش عوامل بافتی در رشد این توانایی مدارس می

تر و رضایت بیشتر برای نگرش مطلوب امکانات آموزشی مناسب زمینه را

های . ازسویی آموزش توانایی[31]آموزان از مدرسه فراهم آورند دانش

شان سازد تا روی نقاط قوتمربوط به تفکر فراگیران را توانمد می

های خود را جبران کنند و مطالب را به طریقه گذاری کرده، ضعفسرمایه

. در [33]دست آورند مناسب و جالبی پردازش نمایند و موفقیت بیشتری به

مانی فراگیران با مطالب آموزشی درگیر توان بیان کرد زتبیینی دیگر می

شوند ادراک مثبت از محیط یادگیری و روابط بین فردی مناسب با معلم می

ی از آمیزطور موفقیتیابد. این فراگیران بهعنوان عاملی مهم افزایش میبه
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آیند و نگرش مثبتی نیز نسبت به اهداف آموزشی عهده تکالیف درسی برمی

ه رغم اینکآموزانی که باور دارند علیفزون بر این، دانشآورند. ابه دست می

د احساس باشانگیز است اما تالش آنان در موفقیتشان مؤثر میتکلیف چالش

های مربوط با تفکر عالوه، مهارت. به[42] یابدها افزایش میکارآمدی در آن

کند و موجب افزایش زمینه را برای برخورد فرد با اطالعات واقعی فراهم می

 ها وشود و در این صورت فراگیران ارتباط بین آموختهانگیزه درونی می

ری به یادگی کنند و باانگیزه بیشتریها را بهتر درک میکاربرد بین آن

 پردازند.می

در بخش دیگری از نتایج پژوهش روشن شد آموزش راهبردهای 

داری بر تحمل ابهام است که این بخشی تفکر دارای تأثیر معنیوسعت

 Balgiuهای گذشته ازجمله نتایج همسو است با نتایج پژوهش

[43]،Khalid  [42]. توان گفت تفکر وسیع فته میدر تبیین این یا

عنوان یک منش رفتاری قدرت فرد را در شرایط مبهمی که درگیر آن به

شود افراد هنگام مشکالت از دهد، این توانایی سبب میاست افزایش می

ه ها تفکری آزاد بودهای بدیع و غیرمعمول استفاده کنند و تفکر آنحلراه

های ده از مهارت، بلکه فرد با استفا[34]و پایبند به افکار سنتی نباشد 

های متفاوت، های فراوان در موقعیتحلخاص تفکر و نیز توان ارائه راه

ار خوبی کنکند و با ابهامات موجود بههمواره به شکل تأثیرگذار عمل می

آموزش وسعت بخشی تفکر به های یکی از هدفاز طرفی، . [28] دیآمی

ت. گرفته اسها به شکستن الگوهای ذهنی از قبل شکلافراد تشویق آن

شود افراد نسبت به تغییر الگوهای فکری خود تعصب این ویژگی سبب می

رفته گنداشته باشند و در شرایط مناسب به تغییر الگوهای ذهنی شکل

تا با گیرند و اطالعات جدید را رد، تحریف یا نادیده نمی [34]بپردازند 

. در ارتباط با رابطه وسعت بخشی [44]عقاید موجود تطبیق پیدا کنند 

توان گفت هر چه افراد ابهام را بیشتر تحمل کنند تفکر و تحمل ابهام می

که قدرت تحمل ابهام چون ،[32] ندیایتواند با موضوعات کنار ببیشتر می

های نو و غیرمعمول یا پیچیده را ها و موقعیتطور خودانگیخته محرکبه

 های آموزشی بیشتر بردر نهایت الزم به ذکر است محیط کند.تقویت می

وجه به تها متمرکز است در صورتی که با توانایی به خاطر سپردن واقعیت

مسائل ایجادشده در جهان امروز اهمیت تفکر خالق و خصوصاً تفکر عملی 

زیرا این  ،[45, 44]بیشتر شده و باید جزء اصول آموزشی مدارس باشد 

آموزان با مسائل و تکالیف آموزشی است امری اساسی برای برخورد دانش

 .[44]دهد و قدرت سازگاری آنان را با دنیای جدید افزایش می [46]

 گیرینتیجه

توان گفت که آموزش مطابق با نتایج حاصل از پژوهش حاضر می

ذهنی و تحمل ابهام  بخشی تفکر بر بهزیستیراهبردهای وسعت

آموزان مؤثر است و موجب افزایش سطح بهزیستی ذهنی و تحمل دانش

 .شودابهام می

 پیشنهادات

با توجه به تأثیر مثبت استفاده از راهبردهای مناسب جهت 

گونه شود آموزش اینبخشی تفکر به معلمان و مدارس توصیه میوسعت

تفکر را جزء بخشی های الزم جهت وسعتراهبردها و تکنیک

ها های آموزشی خود قرار دهند و با استفاده مناسب و مؤثر از آناولویت

شناختی مطلوب تر و پیامدهای روانزمینه تفکر هر چه بارورتر و وسیع

 .آموزان فراهم آورندحاصل از آن را در دانش

 سپاسگزاری

آموزش و پرورش جهت اخذ مجوز انجام پژوهش و  1از مسوالن ناحیه 

کننده در پژوهش تشکر و قدردانی آموزان شرکتچنین دانشهم

 شود.می

 تأییدیه اخالقی

نامه کارشناسی ارشد نویسنده اول بوده و مقاله حاضر برگرفته از پایان

آموزان جلب شد و به منظور رعایت اصول اخالقی نیز رضایت دانشبه

 ابهام بدونآنها گفته شد که از نمرات آزمون بهزیستی ذهنی و تحمل 

 ذکر نام در پژوهش استفاده خواهد شد.

 تعارض منافع

 گونه تعارض منافعی بین نویسندگان وجود ندارد.هیچ

 منابع مالی

است.های این پژوهش توسط نویسندگان تأمین شدههزینه
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