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تأثیر آموزش مهارتهای تفکر انتقادی بر میزان رشد مهارتهای اجتماعی و مهارتهای شناختی
هما شاه رکنی موسوی 1،عفت عباسی 2،مسعود
تاریخ دریافت1396/09/26 :

گرامیپور3

پذیرش نهایی1398/07/11 :

چکیده

پژوهش حاضررر ا ه ب ررسرری ت آمر شموهش مهار های تفکر انتقادی ر ممزان رشرر مهار های اجتماعی و مهار های
شناختی دانششموهان انجام ش ه است .این پژوهش ه روش شبه تجر ی ا استفاده اه طرح پمششهمون و پسشهمون ا گروه
کنترل صور گرفته ا ست ،جامعه شماری پژوهش را کلمه دانششموهان دختر پایه هفتم شهر کرج در سال تح صملی 95-96
تشکمل داده است .رای نمونهگمری اه روش نمونهگمری خوشهای چن مرحلهای استفاده ش  .ین منظور ا ت ا کلمه م ارس
دخترانه شهر کرج را ا توجه ه موقعمت مکانی ه چهار گروه تق سمم ش ن سپس ه صور ت صادفی یک ناحمه را و اه شن
ناحمه دو م ر سه رگزی یم .هطوری که اه م ر سه اول یک کالس رای شموهش مهار های تفکر انتقادی و اه م ر سه دیگر
 ،0/97حجم نمونهای رای گروه شهمایش  24و گروه کنترل  24نفر می ا ش  .ا زارهای مورد ا ستفاده در پژوهش پر س شنامه
مهار های اجتماعی ماتسرررون  )1983و مهار های شرررناختی نجاتی  )1392ود .رای تجزیه و تحلمل دادهها اه روش
شمارتوصررمفی و در خش شمار اسررتنباطی اه تحلمل واریانس چن مترمره  )Manovaاسررتفاده گردی  .نتاین نشرران داد که
ممانگمن نمرا مهار های اجتماعی و مهار های شناختی دانششموهانی که ا روش شموهش تفکر انتقادی دی هان و ن سبت
ه دانش شموهانی که ا روش معمول در م ارس شموهش دی ه ودن تفاو معناداری وجود دارد و اعث افزایش مهار های
اجتماعی و مهار های شناختی ش ه است.

واژههای کلیدی :مهار های تفکر انتقادی ،مهار های اجتماعی ،مهار های شناختی
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 .1دانشجوی کارشناس ارش رنامهریزی درسی ،گروه علوم تر متی ،دانشک ه علوم تر متی و روانشناسی ،دانشگاه خوارهمی.
 .2عضو هم علمی دانشک ه روانشناسی و علوم تر متی دانشگاه خوارهمی تهران.
 .3عضو هم علمی دانشک ه روانشناسی و علوم تر متی دانشگاه خوارهمی تهران.
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یک کالس رای گروه کنترل در نظر گرفته شررر  .تع اد افراد نمز ر اسررراس ج ول کوهن ا حجم اآر  0/50و توان شهمون

پژوهش های تربیتی شماره  ،38بهار و تابستان 22-45 ،1398
مقدمه

ع صری که در پمشروی ما قرار دارد را ع صر خالقمت ،نوشفرینی و نوشوری و ع صر تولم فکر ،ای ه و ان یشه نامم هان  .جوامع
ا گام گذا شتن ه هزاره سوم ،جهت رو رو ش ن ا تحوال

شگفت انگمز قرن م ست و یکم ،ت صمممگمری منا سب و حل

م سائل پمچم ه و تب یل ته ی ها ه فر صتها ،ای ه طور فزشین های ه مهار های تفکر انتقادی مجهز شون  ،ای کودکان
و نوجوانان که شین هسراهان هر مملکتی هسرتن  ،طوری تر مت شرون تا توانن یک شرهرون خو در جامعه شرون و توانن
پا سخگوی ترممر و تحوال محمط و اجتماع پر تالطم شین ه ا شن تممورینژاد ،شهنجم ه و سماد  .)1392 ،انمس)2015 1
ر این اور ا ست که یکی اه اه اب ا سا سی تعلمم و تر مت ای تر مت ان سانهایی متفکر ا ش  .پل ،ریچارد و ایل ر)2000 2
معتق است که تر مت انسانهای صاحب ان یشه و ذهن کاوشگر ای نخستمن ه ب و محصول نهایی تعلمم و تر مت اش .
اه این رو ،رای مقا له مناسب ا توسعه نایافتگی ،ه افرادی نماه داریم که ا اتکاء ه نمروی عقل و اراده خود منتق و مسئول
اشررن  ،ین ترتمب موضرروع تفکر انتقادی اخمراً مورد توجه ان یشررمن ان ومسررئوالن حوهههای تر مت و شموهش قرار گرفته
ا ست ،نا راین یکی اه وظایف ا سا سی معلمان پرورش مهار های تفکر انتقادی در دانششموهان ا ست شنان ای فعالمتهای
فکری منتق انه را محور ت ریس خود قرار دهن سرررم و سررم ی .)1392 ،شیزنر3در مقالهای تحت عنوان «نوع م ارسرری که
نماه داریم » مشکال م ارس امروه را یادشوری میکن و میگوی «م ارس امروه تنها ر روی مهار های خوان ن ،نوشتن و
ه عبارتی شنچه که دانششموه ه شن نماه دارد توانایی ق ر مقا له امسررائل و موارد مبهم و پمچم ه اسررت و این امر تنها ا
اصررالح روشهای شموهش و ت ریس در م ارس امکان پذیر اسررت .ه اعتقاد شیزنر معلمان ای ه دانششموهان یاد دهن که
چگونه فکر کنن و چگونه یاد گمرن یعنی ه دانششموهان یاد دهن حمن مواجهه امسررر له ،راه های مختلف شن را در نظر
گمرن  ،ه جمعشوری اطالعا مختلف پرداهن و شن را ه شرررکلی ج ی و نو سررراهمان هی کنن شرررعبانی و مهرمحم ی،
)1379؛ نا راین مهمترین عامل در امر یادگمری مهار های تفکر انتقادی دانششموهان ،نقش معلم در شموهش اسرررت و این
معلمان هستن که محمط یادگمری خو ی می ساهن و ا شناخت ویژگیهای دانششموهان شنها را در پرورش استع ادهایشان
یاری میرسررانن  .اه این رو ،معلم یکی اه عوامل کلم ی در پرورش تفکر دانششموهان اسررت مالکوم نالس 4،ه نقل اهمایره،
) 1384؛ لذا کمفمت کار معلم در رأس امور مر وط ه شموهش و یادگمری تفکر انتقادی اسرررت ،ه طوری که ت ریس م آر
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حسا کردن ت کم میکنن  ،درحالی که این مهار ها ذاتاً دارای ارهش نمستن و اه نظر تعلمم و تر مت تهی اه ارهش است»

همواره ه مثا ه عن صر حماتی امور یادگمری ا ست .ا انتخا منا سبترین روشهای ت ریس میتوان ق ر تفکر انتقادی را
هر چه هتر و مشتر رش داد.
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1. Ennis
2. Paul, Richard & Elder
3. Eisner
4. Malkom nals

هما شاهرکنی موسوی ،عفت عباسی و مسعود گرامیپور  ،ت آمر شموهش مهار های تفکر انتقادی ر ممزان رش . . .

اه شنجا که دوره راهنمایی یکی اه دورههای مهم تعلمم وتر مت است ،توجه ه پرورش تفکر انتقادی و پرورش در دانششموهان
مقطع راهنمایی که ح فاصل من دوره ا ت ایی و دوره د مرستان است اه مسائل مهمی است که همواره مورد توجه متخصصان
و صاحب نظران تعلمم وتر مت وده و پموسته اه سوی شنها توصمه ش ه است .این امر ناشی اه این موضوع است که مخاطبان
شموهش راهنمایی ،دانششموهانی هستن که در حال درک مفاهمم مجرد و انتزاعی هستن و مرحله درک مفاهمم عمنی و فعال
را پشت سر گذاشتهان  ،اه این رو ه راحتی میتوانن مفاهمم تفکر انتقادی رو درک کنن و در شموهش استفاده کنن ؛ لذا توجه
ه نحوه شموهش و یادگمری در این مقطع مهم می اش سرم و سم ی.)1392 ،
امروهه معلمان در همه سطوح اه ا ت ایی تا د مرستان و دانشگاه ه این نتمجه رسم هان که ایستی دانششموهان را وادار کنن
تا تفکر کنن ؛ نه اینکه شنها ،فقط شنچه را که دیگران فکر کردهان یاد گمرن ؛ نا راین ه ب عم ه شموهش ای وادار کردن
شنها ه تفکر اش  .اولمن مسئولمت معلم در این مورد شن است که شاگردان را اه مرحله ه یادسپاری مطالب ه مرحله تفکر
سوق دهن  .اساس یادگمری نحوه تفکر است که ای ه شاگردان تعلمم داده شود علمون ی .)1384 ،معلمان ا اه ممان رداشتن
موانع در محمطهای شموهشی که دانششموهان را اه فکر کردن اهمیدارد ،ای شنها را کمک و تاح ودی وادار کنن تا رای
یادگمری توأم ا تفکر وقت مشتری صرب کنن  .شموهش تفکر مس له سمار مهمی است؛ هیرا دانششموهانی که مهار های
تفکر انتقادی را در خود رش داده و شن را ه کار می رن قادر هستن هصور مستقل فکر کنن  .شنها مح ودیتهای دانش
استفاده ماهرانه اه تفکر انتقادی ،دانششموهان را قادر خواه داشت تا ممزان پمشرفت خود را افزایش دهن و نتاین و نمرههای
االتری اه شهمونها را کسب کنن و موضوعا درسی را ا عمق مشتر ،پای اری طوالنیتر و حتی در سطح مفم تری فهمن ؛
نا راین رای شموهش تفکر انتقادی ،معلمان ای فرشین های شناختی که تفکر انتقادی را نمان مینهن  ،درک کنن و ا وظایف،
مهار ها و موقعمتهایی که این فرشین ها هکار گرفته میشون  ،ششنا اشن و فعالمتهای متنوع کالس درس را که این
فرشین ها را ارور میساهن  ،هکار گمرن ؛ در این راستا توجه ه عضی نکا ضروری خواه ود لمپمن ،1987 1،ص .)245
نظام شموهش و پرورش ه معلمانی نماه دارد که فنون و مهار ها را انن تا ا شموهش و ایجاد مهار ها در دانششموهان ه
شنها کمک کنن و رای هبود شموه ان یشم ن خود ه شموهای که شنان اطالعا  ،عقای و ارهشهایشان را ررسی میکنن ،
تالش کنن  .نکته اساسی دیگر این است که تفکر انتقادی در همه رشتهها ،عناصر اصلی است الل منطقی را ا عناصری تلفمق
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خود را تشخمص میدهن و موضوعا مهم را قبل اه عمل کردن ر روی شنها تحلمل میکنن ملکی و حبمبیپور.)1386 ،

میکن که شن عناصر رای قضاو های درست ا امر استنباط یا هرهگمری اه است الل استقرایی سروکار دارن ؛ نا راین رای
شموهش تفکر انتقادی در شاگردان ایجاد حالت کنش متقا ل ممان شاگردان و معلمان و ایجاد یک چارچو ساهمانیافته رای
هاشمی ،ریگرگری و غریبی .)1392 ،اه این رو معلم یکی اه عوامل کلم ی در پرورش تفکر دانششموهان است؛ نا راین
1. Lipman
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فرشین های فکری و استفاده اه مهار ها و موقعمتهایی که این فرشین ها هکار گرفته میشون  ،ضرور دارد فتحیشذر ،ادیب،

پژوهش های تربیتی شماره  ،38بهار و تابستان 22-45 ،1398

رای اینکه توانمم تفکر انتقادی را ه دانششموهان شموهش همم ،الهم است معلممن شنها این نوع تفکر را شموخته اشن تا
توانن شن را ه دانش شموهان خود ماموهن  .عالوه ر شن در نظامی که ه ب شن پرورش تفکر انتقادی دانششموهان است؛
معلمان ای در نقش خود اهنگری کنن و فعالمتهای خود را رشموهش مهار ها و روشهایی متمرکز کنن که دانششموهان
رای تحقمق مستقل ،ان احتماج دارن و ه جای ت کم ر اهممت انباشت اطالعا و محفوظا  ،ه اهممت پرورش استع ادهای
فکری ت کم نماین  .استفاده اه روش شموهش سخنرانی موجب تروین سبک انفعالی میشود که در شن شموهش تفکر انتقادی
هطور کامل مورد غفلت واقع میشود یا فقط هطور ضمنی شموهش داده میشود مالکوم نالس ،ه نقل اه مایره .)1384 ،ه
عقم ه نظریهپرداهان انتقادی ،معلمان الهم است عقای  ،ای ئولوژیها و مشکال سماسی و اجتماعی جامعه خود را موردنظر
قرار دهن  .هطورکلی شنان رای افزایش توانایی و ق ر معلمان در امر تعلمم و تر مت توصمههای هیر را ه عمل میشورن :
الف) در م ارس جریان اصالحا طوری ه عمل شی که ق ر تصمممگمری معلمان فراتر اه فرشین ت ریس و یادگمری اش ؛
) معلمان ای ا یک یگر تحقمقا مشترکی جهت مفهومساهی دو اره رنامههای درسی و شموهشی داشته اشن ؛ ج) شنان
ای ه مطالعه تفاو های فرهنگی جامعه خود پرداهن هاشمی.)1392 ،
در این ممان ،نکته مهم ارائه شموهشی است که رای شکلگمری توانایی انتقادی فکر کردن الهم است .انتقادی فکر کردن،
توانایی ررسی ارهشمن ودن اه اب اه دی گاهی ج اگانه است .قبل اه شنکه این توانایی ه کار گرفته شود ،ای شن را شموهش
پمام های احتمالی شنها مورد ررسی قرار گمرد .این امر نشانه شن است که تعامل و است الل نظاممن ضرور دارد عباسی،
 .)1380استفاده اه تفکر انتقادی ،دانش شموهان را قادر خواه نمود تا ممزان پمشرفت خود را مورد واکاوی قرار دهن و نتاین و
نمره های االتری اه شهمون کسب کنن و موضوعا درسی را ا عمق مشتر و پای اری طوالنیتر و حتی در سطح مفم تری
فهمن ؛ نا راین رای شموهش تفکر انتقادی ،معلمان ای فرشین های شناختی که تفکر انتقادی را نمان مینه  ،درک کنن و
یا وظایف ،مهار ها و موقعمتهایی که در این فرشین ها ه کار گرفته میشون  ،ششنا اشن و فعالمتهای متنوع کالس درس
را که این فرشین ها را ارور میساهن  ،هکارگمرن حبمبیپور.)1385 ،
سرم و سم ی  ) 1392پژوهشی را ه عنوان ررسی ت آمر شموهش تفکر انتقادی ر پمشرفت تحصملی دانشجویان انجام
دادن  .نتاین نشان داد که اوالً شموهش تفکر انتقادی موجب پمشرفت تحصملی دانشجویان میشود؛ آانماً شموهش تفکر انتقادی
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داد و تمرین کرد .مهمترین عنصر این تفکر این است که توانایی ارهیا ی ضعفها و قو های رخی انتخا ها ارهیا ی شود و

د ر هبود تفکر دانشجویان م آر است؛ آالثاً من رشتۀ تحصملی دانشجویان و هبود تفکر انتقادی شنان را طهای ه دست نمام ؛
را عاً هبود تفکر انتقادی ا جنسمت دانشجویان را طه ن ارد .احم پور مبارکه  )1390در پژوهشی ه ررسی ت آمر شموهش تفکر
مستقل نشان داد که من ممزان اور غمرمنطقی در دو گروه شهمایش و گواه تفاو معنیدار وجود دارد .همچنمن نتاین تحلمل
واریانس یکراهه نشان داد که شموهش تفکر انتقادی ر کاهش اورهای غمرمنطقی درمان گی در را ر ترممر ،توقع ت یم اه
25
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انتقادی ر کاهش اورهای غمرمنطقی دانششموهان دختر سال اول د مرستان شهرستان مبارکه پرداختن  .نتاین تی تست

هما شاهرکنی موسوی ،عفت عباسی و مسعود گرامیپور  ،ت آمر شموهش مهار های تفکر انتقادی ر ممزان رش . . .

دیگران ،اجتنا اه مشکل و یمسئولمتی همجانی) م آر وده است .علمپور ،سمفنراقی ،نادری و شریعتم اری  )1388در
پژوهشی ه ررسی موانع تفکر انتقادی در رنامهدرسی شموهش متوسطه ا ت کم ر مهار های تجزیه و تحلمل ،ترکمب،
ارهشما ی و قضاو ) پرداختن  .نتاین پژوهش کمی مانگر شنن که پرورش تفکر انتقادی در دوره متوسطه ا موانعی رو روست
که عبارتن اه :کمتوجهی ه مهار های تجزیه و تحلمل ،مهار ترکمب ،ارهشما ی ،قضاو و جمع ن ی که این کمتوجهی در
عناصر رنامهدرسی ه ب ،محتوا ،روش ن ریس و ارهشما ی) دوره متوسطه قا ل مشاه ه است .نتاین پژوهش کمفی :در مرحله
ک گذاری اه که در دو سطح صور گرفت تولم مفاهمم اولمه)  26مفهوم اولمه کشف و اسخراج ش ن  ،در مرحله ک گذاری
محوری  7مقوله تولم مقولههای اصلی) و در مرحله ک گذاری گزینشی مقوله هستهای استخراج گردی  .ا توجه ه این که
نظریه هممنهای حول محور مقوال شرایطی فزشین ی و پمام ی شکل میگمرد مقوال شرایطی شامل سماستها و رسالتهای
نظام شموهشی و شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه و مقوال فرشین ی شامل معلم ،محتوا ،اه اب و روش ت ریس و مقوال
پمام ی شامل تر مت شهرون خو و تر مت متخصص خو تعممن و در نهایت تئوری هممنهای ارائه ش  .ترونه ،ولبورگ و
الن )2014 1در پژوهشی ه ررسی اآر خشی شموهش تفکر انتقادی در شموهش عالی :اهنگری سمستماتمک مطالعا م اخله
پرداختن  .یافتهها نشان میده که اآر خشی شموهش سی تی تحت شرایط محمط شموهشی شامل مترمرهای شموهشی
استراتژیهای شموهشی و روشهای شموهش سی تی) و تا ح ی مترمرهای مرتبط ا دانششموه سطح سالی و عملکرد تحصملی
قبلی) تحت تاآمر قرار می گمرد .عالوه ر این ،نوع اق اما  CTمورد قبول استان ارد ش ه در مقایسه ا غمر استان ارد ش ه) ه
های سی تی در رشتههای دانشگاهی وجود دارد ،اما موفق ه حمایت اه اآر خشی استراتژی های شموهشی خاص در ارتقاء
کسب و انتقال مهار های  CTنمیشود .مح ودیت اصلی در شواه تجر ی جاری ،ع م طراحی سمستماتمک م اخال
شموهشی است که در راستای اصول طراحی شموهشی قا ل اعتماد تجر ی اش ؛ نا راین ا در نظر گرفتن این ذهنمت این
پژوهش درص د شن است تا ه ررسی ت آمر شموهش مهار های تفکر انتقادی ر مهار های اجتماعی و مهار های شناختی
دانششموهان پرداهد.
فرضیههای پژوهش
فرضمه  :1من دانششموهانی که شموهش مهار های تفکر انتقادی را دی هان ا دانششموهانی که این شموهش را ن ی هان در
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نظر میرس ر ارهیا ی اآر خشی  CTتاآمر میگذارد .م اخال یافتههای کلی نشان داد که ترممر در جهت ت وین دستورالعمل-

مهار های اجتماعی و مهار های شناختی تفاو معنیداری وجود دارد.

هیر مقماسهای مهار های اجتماعی تفاو معنیداری وجود دارد.

1. Tiruneh, Verburgh & Elen
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فرضمه  :2من دانششموهانی که شموهش مهار های تفکر انتقادی را دی هان ا دانششموهانی که این شموهش را ن ی هان در
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فرضمه  :3من دانششموهانی که شموهش مهار های تفکر انتقادی را دی هان ا دانششموهانی که این شموهش را ن ی هان در
هیر مقماسهای مهار های شناختی تفاو معنیداری وجود دارد.
روش شناسی

پژوهش حا ضر یک تحقمق نممه شهمای شی و اه نوع پمششهمون -پسشهمون ا گروه شهمایش و گروه گواه ا ست .جامعه شماری
پژوهش حا ضر عبار ا ست اه کلمه دانششموهان دختر کالس هفتم شهر کرج که در سال تح صملی  1395-96م شرول ه
تح صمل می ا شن  .رای تعممن نمونههای مورد نظر اه روش نمونهگمری خو شهای چن مرحلهای ا ستفاده ش  .ین منظور
ا ت ا کلمه م ارس دخترانه شهر کرج را ا توجه ه موقعمت مکانی ه چهار گروه تقسمم کردیم .سپس ه صور تصادفی یک
ناحمه را و اه شن ناحمه دو م رسررره و اه شن دو م رسررره یک کالس هفتم را جهت انتخا گروه کنترل و شهمایش رگزی یم.
هطوری که اه م رسرره اول یک کالس رای شموهش مهار های تفکر انتقادی و اه م رسرره دوم یک کالس هعنوان گروه
کنترل در نظر گرفته ش  .محقق ا رعایت فاصله مکانی دو گروه سعی کرد احتمال ت آمرپذیری را کاهش ده اه این رو یک
کالس شهمایش در یک م ر سه و یک کالس کنترل در م ر سه دیگر انتخا

ش  .تع اد افراد نمز ر ا ساس ج ول کوهن ا

حجم اآر  0/50و توان شهمون  ،0/97حجم نمونهای رای گروه شهمایش  24و گروه کنترل  24نفر می ا ش  .دلمل اینکه تع اد
.)1392
روش پژوهشی مورد استفاده در این پژوهش ،طرح نممه شهمایشی اه نوع پمششهمون -پس شهمون ا گروه کنترل ود .این
روش اه دو گروه شهمودنی تشکمل ش ه است که هر دو گروه ،دو ار مورد ان اههگمری قرار میگمرن  .اولمن ان اههگمری ا اجرای
یک پمششهمون و دوممن ان اههگمری ا اجرای یک پسشهمون صور میگمرد .رای تشکمل گروهها ،پژوهشگر ا استفاده اه
روش نمونهگمری تصادفی ،تع ادی شهمودنی ه صور تصادفی انتخا و نممی اه شنها در گروه کنترل و نممی دیگر در گروه
شهمایشی ه صور تصادفی جایگزین میکن  .گروهی که ه این ترتمب تشکمل میشود ،مشا ه هم هستن و ان اههگمری مترمر
وا سته رای هر دوی شنها در یک همان و تحت یک شرایط صور میگمرد .گروه شهمایشی مترمر مستقل را دریافت میکن
و گروه کنترل در معرض مترمر مستقل قرار نمیگمرد و رنامه قبلی و هممشگی خود را ادامه میده نادری و سمف
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گروه شهمایش و کنترل یک سان در نظر گرفته ش این ا ست که اگر واریانسها هم سان نبودن م شکلی ایجاد ن شود سمف،
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هما شاهرکنی موسوی ،عفت عباسی و مسعود گرامیپور  ،ت آمر شموهش مهار های تفکر انتقادی ر ممزان رش . . .
ج ول  :1نشانگر طرح پژوهش
شهمایشE

𝑇2

X

𝑇1

R

کنترلC

𝑇2

-

𝑇1

R

پژوهشگر در طی  20جلسه یکساعته رنامه شموهشی را هصور سه جلسه در هفته ارائه کرد هطوریکه  20جلسه رای
شموهش تفکر انتقادی ه گروه شهمایش ارائه ش ولی رای گروه گواه همچگونه شموهشی در نظر گرفته نش  .محقق ا ت ا در این
جلسا ضمن توضمح ت آمر روشهای شموهش تفکر انتقادی هعنوان مترمر مستقل ر مترمرهای وا سته مهار های اجتماعی
و مهار های شناختی) اق ام ه معرفی روشهای مر وطه کرد .الهم ه ذکر است در این پژوهش محقق ت کم هیادی ر
روشهای مشارکتی و حثهای گروهی در جلسا داشت و اه طرفی خود محقق وظمفه شموهش ه دانششموهان گروه شهمایش
را ر عه ه داشت .طرح درسهای تهمهش ه رای  20جلسه شموهش تفکر انتقادی توسط خود محقق رای دانششموهان گروه
شهمایش ارائه ش در طول ماههای اسفن ماه سال  95تا خردادماه سال .)96
رنامه شموهشی ارائهش ه در این جلسا شامل حوهههای کلی هیر ود که در ج ول  2عناوین و موضوعا

رنامه شموهشی

ج ول  .2عناوین و موضوعا
جلسا
اول

رنامه شموهشی مهار های تفکر انتقادی
همان

اه اب و محورهای شموهشی
 اجرای پمششهمون ،معرفی تفکر انتقادی ،ضرور و اهممت شن رای

 60دقمقه

دانششموهان توسط معلم

سوم

 مهار های پرورش عالقه و انگمزش در شاگردان

 60دقمقه

چهارم

 مهار های ساهمان هی کالس درس همنظور تشویق تفکر انتقادی

 60دقمقه

پنجم و ششم

 شموهش مهار های تشخمص است اللها توسط دانششموهان

 120دقمقه

هفتم و هشتم

 ادامه مباحث شموهش مهار های تشخمص است اللها توسط دانش-

 120دقمقه

شموهان
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دوم

 مهار های پرورش استع ادهای شاگردان رای تفکر انتقادی

 60دقمقه

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

مهار های تفکر انتقادی ارائهش ه است.
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نهم

 شموهش مهار های تحلمل است اللهای ساده توسط دانششموهان

 120دقمقه

دهم و یاهدهم

 قمه مطالب شموهش مهار های تحلمل است اللهای ساده توسط

 60دقمقه

دانششموهان
 شموهش مهار های یافتن نقاط قو است اللها توسط دانششموهان

دواهدهم
سمزدهم

و

 شموهش مهار های یافتن جزئما

مشتر در است اللها

 60دقمقه
 120دقمقه

چهاردهم
پانزدهم

و

 ادامه مطالب شموهش مهار های یافتن جزئما

مشتر در است اللها

 120دقمقه

شانزدهم
هف هم

 شموهش استفاده درست اه مهار ها رای دانششموهان

 60دقمقه

هج هم

 ادامه مبحث شموهش استفاده درست اه مهار ها رای دانششموهان

 60دقمقه

نوهدهم

 فرشین های شکلدهن ه تفکر نقاد

 60دقمقه

مستم

 ادامه مبحث فرشین های شکلدهن ه تفکر نقاد

 60دقمقه

ابزارهای پژوهش
پرسشنامه مهارتهای اجتماعی ماتسون
رای سررنجش مهار های اجتماعی دانششموهان اه مقماس سررنجش مهار های اجتماعی که توسررط ماتسررون1و همکاران
 )1983رای سنجش مهار های اجتماعی افراد  4تا  18ساله ت وین گردی ه است ،استفاده ش  .فرم اولمه این مقماس دارای
 62عبار

ود که توسط یوسفی و خمر  )1381تحلمل عاملی ش ه ه  56عبار کاهش یافت که مهار های اجتماعی افراد
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 اجرای پسشهمون.

را توصمف میکنن  .هیر م لفههای این پرسشنامه عباتن اه :مهار های اجتماعی مناسب  18س ال) ،رفتارهای غمراجتماعی
 11س ال) ،پرخاشگری و رفتارهای تکانشی  12س ال) ،رتری طلبی ،اطممنان هیاد ه خود  6س ال) ،را طه ا همساالن 9
پاسخ خود را ر اساس یک شاخص  5درجهای اه نوع لمکر

ا دامنهای اه نمره  1هرگز /همچوقت) تا  5هممشه) مشخص
1. Matheson
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س ال) می ا شن  .رای پا سخگویی ه پر س شنامه مهار های اجتماعی مات سون ،شهمودنی ای هر عبار را خوان و سپس
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نمای  .شموه نمرهگذاری ه این صور

ود که ه جز س الهای -28-30-36 -27 -24 -21-20-17-14-11-10-8-7

 47-50-51-54- 42-45 -39-41 -38در قمه س اال جهت نمرهگذاری متفاو ا ست و نمرهگذاری ه صور عکس
صور میگمرد .در ررسی پایایی پرسشنامه مهار های اجتماعی ،ماتسون  )1948درتحقمقا خود ضریب پایایی  0/82تا
 0/91را رای این شهمون مان کرده است همچنمن او رای فاکتورهای مهار های اجتماعی مناسب ،رفتارهای غمراجتماعی،
پرخا شگری و رفتارهای تکان شی ،رتری طلبی و را طه ا هم ساالن ضرایب پایایی 0/79 ،0/87 ،0/83 ،0/88 0/95،را مان
نموده است نقل اهعزیزاله طهرانی .)1390 ،در ایران ،نعمتی  )1387ضریب پایایی  0/83را در فا صله همانی سه هفتهای ه
شرررموه اهشهمایی ر روی  36دانششموه ،درعناصرررر مهار های اجتماعی مناسرررب  ،0/48رفتارهای غمراجتماعی ،0/91
پرخا شگری و رفتارهای تکان شی  ،0/84رتری طلبی  0/48و را طه ا هم ساالن  0/92گزارش نموده ا ست .در این تحقمق،
ضررریب پایایی  %81رای این مقماس هدسررت شم ه اسررت که پایایی هیر م لفههای این پرسررشررنامه ه ترتمب ،مهار های
اجتماعی منا سب  ،0/73رفتارهای غمراجتماعی  ،0/85پرخا شگری و رفتارهای تکان شی  ،0/82رتری طلبی  0/75و را طه ا
هم ساالن  0/79هد ست شم ن  .در رر سی روایی پر س شنامه مهار های اجتماعی نمز ای گفت که مات سون  )1948روایی
شهمون را اه دو روش روایی محتوایی و روایی ساهه ررسی کرده است .در روایی محتوایی اه نظرا متخ ص صان روان شناسی
اسررتفاده کرده اسررت و رای تعممن روایی سرراهه اه روشهای تحلمل عاملی و تفاو های گروهی اسررتفاده کرده اسررت .رای
تعممن روایی ساهه اه روشهای تحلمل عاملی و تفاو های گروهی استفاده کرده است .نتاین تحقمقا ماتسون نشان داد که
اجتماعی) من  0/88و  0/78و اکثراَ اال وده اسررت .در این پژوهش رای ررسرری روایی پرسررشررنامه مهار های اجتماعی
را طه همبستگی من م لفههای این پرسشنامه را ا نمره کل در نظر گرفته ش ؛ که نتاین ضریب همبستگی من هر هیرم لفه
مهار های اجتماعی ا نمره کل رای همب ستگی درونی ه ترتمب عبارتن اه مهار های اجتماعی منا سب  ،0/67رفتارهای
غمراجتماعی  ،0/86پرخا شگری و رفتارهای تکان شی  ،0/55رتری طلبی  0/71و را طه ا هم ساالن  0/63ه د ست شم  .هر
 5م لفه مهار های اجتماعی در سطح معنیداری  0/01ا نمره کل پر س شنامه مهار های اجتماعی را طه مثبت و معنیدار
دارن  .)P> 0/01در نتمجه این پرسشنامه اه همبستگی درونی االیی رخوردار است.
پرسشنامه مهارتهای شناختی نجاتی
پر س شنامه تواناییهای شناختی تو سط نجاتی در سال  1392طراحی ش  .این پر س شنامه  30گویهای دارای  7خردهمقماس
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شهمون اه هفت عامل تشکمل ش ه است و اشتراکا س الها همبستگی تک تک س اال

ا مفهوم کلی یعنی مهار های

حافظه فعال  6س ال) ،کنترل مهاری و توجه انتخا ی  6س ال) ،تصمممگمری  5س ال) ،رنامهریزی  3س ال) ،توجه پای ار
رای پاسخگویی ه پرسشنامه مهار های شناختی نجاتی ،پاسخها راساس مقماس لمکر پنن درجهای اه یک تقریباً هرگز)
تا پنن تقریباً هممشه) نمرهگذاری میشون .
30
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 3س ال) ،شناخت اجتماعی  3س ال) و انعطابپذیری شناختی  4س ال) است .شموه نمرهگذاری نمز ه این صور است که
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پایایی :نجاتی درتحقمقا خود ضریب پایایی  0/86تا  0/96را رای این شهمون مان کرده است همچنمن او رای فاکتورهای
حافظه فعال ،کنترل مهاری ،تصمممگمری ،رنامهریزی ،توجه پای ار ،شناخت اجتماعی و انعطابپذیری شناختی ضرایب
پایایی 0/79 ،0/84 ،0/83 ،0/96 ،0/94 ،0/0،86/91،را مان نموده است نجاتی .)1392،شریفی  )1395ضریب پایایی 0/80
را در فاصله همانی دوهفتهای ه شموه اهشهمایی ر روی  88دانششموه ،درعناصر حافظه فعال  ،0/78کنترل مهاری ،0/81
تصمممگمری  ،0/74رنامهریزی  ،0/48توجه پای ار  ،0/92شناخت اجتماعی  0/78و انعطابپذیری شناختی  0/90گزارش
نموده است .در پژوهش حاضر ممزان ضریب شلفای کرونباخ رای این پرسشنامه  0/85هدست شم ه است که پایایی شلفای
کرونباخ م لفههای این پرسشنامه حافظه فعال  ،0/71کنترل مهاری  ،0/83تصمممگمری  ،0/84رنامهریزی  ،0/78توجه پای ار
 ،0/79شناخت اجتماعی  0/77و انعطابپذیری شناختی  0/89ه دست شم ه است .مطالعا نجاتی  )1392درارتباط ا ررسی
اعتبار شهمون مهار های شناختی ،اعتبار االی  0/90را گزارش داده است روایی محتوا و ساههای شهمون مهار های شناختی
نجاتی که ا ه کارگمری روش تحلمل عاملی مورد ررسی قرار گرفته و مطالعا انجام ش ه روایی محتوا وساههای مطلو را
رای این شهمون گزارش کردهان  .روایی :در این پژوهش رای ررسی روایی پرسشنامه مهار های شناختی را طه همبستگی
من م لفههای این پرسشنامه را ا نمره کل در نظر گرفته ش  .نتاین ضریب همبستگی من هر م لفه مهار های شناختی ا
نمره کل رای همبستگی درونی نمز ه ترتمب رای حافظه فعال  ،0/77کنترل مهاری  ،0/66تصمممگمری  ،0/45رنامهریزی
 ،0/51توجه پای ار  ،0/83شناخت اجتماعی  0/69و انعطابپذیری شناختی  0/78ه دست شم ه است .هر  7م لفه مهار های
نتمجه این پرسشنامه اه همبستگی درونی االیی رخوردار است.
یافتهها

رای تجزیه و تحلمل داده ها ا توجه ه طرح پمششهمون -پسشهمون ا گروه کنترل اه همون تحلمل واریانس چن مترممره
استفاده ش .
ج ول  .3اطالعا جمعمتشناختی
گروه

جنس

تحصمال

فراوانی

درص

شهمایش

دختر

پایه هفتم

24

0/50

درص
تراکمی

کنترل

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

شناختی در سطح معنیداری  0/01ا نمره کل پرسشنامه مهار های شناختی را طه مثبت و معنیدار دارن  .)P> 0/01در

0/50
0/100

کل

همانطور که اه ج ول  3ه دست میشی  ،دانششموهان در دو گروه شهمایش و کنترل قرار گرفتن و هر گروه  24نفر می اش
و سطح تحصمال و جنسمت شنها یکسان می اش .
31
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0/100
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ررسی پمش شرطهای تحلمل واریانس چن مترمره
 )1جهت ررسی شرط اول جامعه مورد ررسی دارای توهیع هنجار نرمال) اش ) اه شهمون کولموگراب -اسممرنوب
استفاده گردی ه است که نتاین شن در ج ول  4مان گردی ه است.
ج ول  .4شهمون کولموگراب –اسممرنوب رای گروه شموهش تفکر انتقادی

مهار
های اجتماعی

اجتماعی

کنترل

24

0/067

نرمال

 .2مهار های

شهمایش

24

0/064

نرمال

شناختی

کنترل

24

0/23

نرمال

شهمایش

24

0 /098

نرمال

کنترل

24

0/42

نرمال

شهمایش

24

0 /18

نرمال

کنترل

24

0/67

نرمال

شهمایش

24

0 /067

نرمال

کنترل

24

0/75

نرمال

شهمایش

24

0 /054

نرمال

کنترل

24

0/24

نرمال

شهمایش

24

0 /061

نرمال

کنترل

24

0/17

نرمال

شهمایش

24

0 /061

نرمال

کنترل

24

0/21

نرمال

شهمایش

24

0 /050

نرمال

کنترل

24

0/078

نرمال

شهمایش

24

0 /057

نرمال

کنترل

24

0/76

نرمال

 .4رفتارهای
گروه شموهش تفکر انتقادی

غمراجتماعی
 .5پرخاشگری

 .6رتری طلبی

 .7را طه ا همساالن

 .1حافظه فعال

مهار

 .2کنترل مهاری

های شناختی
 .3تصمممگمری

32

نرمال
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 .1مهار های

شهمایش

24

0 /098

مناسب

معنی داری

نرمال ودن
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مترمر

گروه

تع اد

 .3رفتارهای اجتماعی

سطح

وضعمت

پژوهش های تربیتی شماره  ،38بهار و تابستان 22-45 ،1398
 .4رنامهریزی

 .5توجه پای ار

شهمایش

24

0 /096

نرمال

کنترل

24

0/09

نرمال

شهمایش

24

0 /057

نرمال

کنترل

24

0/056

نرمال

ا توجه ه مق ار ح معناداری ست شم ه رای گروههای مختلف و زرگتر ودن این مق ار اه  0/05میتوان مان کرد که
فرض صفر مبنی ر نرمال ودن دادهها ت یم ش ه و لذا توهیع ما اه منحنی نرمال پمروی میکن .
 )2شرط دوم نمز عبار

ود اه؛ را طه من مترمر پمش شهمون و پس شهمون خطی خط مستقمم) اش .

نمودار  .1نمودار همگنی رگرسمون

دیگر ،شمبهای خطوط رگرسمون ،تقریباَ مواهی هستن ؛ نا راین مفروضهی همگنی رگرسمون مورد ت یم است.
 )3شرط سوم نمز عبار است اه؛ خصمصه همگنی رگرسمونها در من را طه من مترمر پمش شهمون و پس شهمون در
هر دو گروه شهمایش و کنترل رعایت ش ه اش .
ج ول  .5شهمون ام اکس
شهمون ام

نسبت
F

شهادی 1

13/265

4/312

3

اکس
شموهش تفکر انتقادی

درجه

درجه شهادی 2

سطح معنی
داری

1331280/000

0/074
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همانطور که در نمودار  1مشخص است ،شرط را طهی خطی من مترمر تصادفی و مترمرهای وا سته وجود دارد .اه طرفی

ه منظور ررسی پمش فرض همگنی ماتریس واریانس  -کوواریانس م لفه های مهار های اجتماعی و مهار های شناختی
می اش که گویای شن است شرط همگنی ماتریس واریانس –کواریانس ه خو ی رعایت ش ه است  F = 4/312و 0/074
>)P؛ نا راین فرض صفرمبنی ر همسانی ماتریس کوواریانسها در هر دو گروه شموهش تفکر انتقادی مورد ت یم قرار میگمرد.
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در گروههای شموهش تفکر انتقادی اه شهمون ام اکس استفاده ش  .ج ول  4نشان میده مق ار سطح معناداری ) P>0/05

هما شاهرکنی موسوی ،عفت عباسی و مسعود گرامیپور  ،ت آمر شموهش مهار های تفکر انتقادی ر ممزان رش . . .

 )4ررسی شرط یکسانی ماتریسها
ج ول  .6نتاین شهمون لون جهت ررسی پمشفرض را ری واریانسهای هیر مقماسهای مهار های اجتماعی و مهار های شناختی در هر

مترمر

نسبت F

رفتارهای مناسب

6/846

درجه

درجه

سطح

شهادی 1

شهادی 2

معنی داری

1

86

0/919

اجتماعی
مهار های غمراجتماعی

0/936

1

86

0/870

پرخاشگری

1/213

1

86

0/672

رتری طلبی

3/461

1

86

0/765

را طه ا همساالن

0/849

1

86

0/587

حافظه فعال

2/904

1

86

0/092

کنترل مهاری

3/948

1

86

0/059

تصمممگمری

2/485

1

86

0/672

رنامهریزی

0/048

1

86

0/828

توجه پای ار

0/194

1

86

0/660

شناخت اجتماعی

0/122

1

86

0/728

انعطابپذیری شناختی

8/492

1

86

0/950

نا ه ج ول  5شهمون لون رای گروه شموهش تفکر انتقادی نشان میده که سطح معنیداری همه  Fهای محاسبه ش ه
مشتر اه  0/05است؛ نا راین تفاو واریانسها اه نظر شماری معنادار نمست و فرض یکسانی واریانسها رقرار می اش .
فرضیه اول :من دانششموهانی که شموهش مهار های تفکر انتقادی را دی هان ا دانششموهانی که این شموهش را ن ی هان
در مهار های اجتماعی و مهار های شناختی شنها تفاو معنیداری وجود دارد.
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مهار های شناختی

شموهش تفکر انتقادی

مهار های اجتماعی

دو گروه شموهش تفکر انتقادی

پژوهش های تربیتی شماره  ،38بهار و تابستان 22-45 ،1398
ج ول  .7نتاین تحلمل واریانس چن مترممره شهمون اآر من مترمرها) رای م لفههای مهار های اجتماعی و مهار های شناختی
مجموع
مجذورا

مهار های

درجه

 Fنسبت

ممانگمن

شهادی

577271/610

1

مجذور اتا

سطح
معنی داری

1047/157

577271/613

0/921

0/001

اجتماعی
مهار های

23476/028

1

126/960

23476/028

0/591

0/001

شناختی

ا توجه ه نتاین ج ول  6اآر تعاملی نمره اختالب ر م لفههای مهار های اجتماعی و شناختی ررسی ش و سطح معنیداری
رای نمره کل مهار های اجتماعی را ر ا  p = 0/001و  F=1047/157و رای نمره کل مهار های شناختی را ر ا
 p = 0/001و  F=126/960است؛ نا راین اآر تعاملی اه نظر شماری معنیدار می اش  .) p<0/05همچنمن مجذوراتای رای
مهار های اجتماعی را ر ا  0/92و رای مهار های شناختی را ر ا  0/59می اش  .چنمن استنباط میشود که استفاده اه
روش شموهش تفکر انتقادی ر افزایش مهار های اجتماعی و مهار های شناختی دانششموهان ت آمر مثبت داشته و این تفاو
ناشی اه استفاده اه این روش شموهش شموهش تفکر انتقادی) است ،نا راین فرض صفر رد و فرضمه پژوهش ت یم میشود.

مترمر

مهار های
اجتماعی

گروه ها

ممانگمن

انحراب استان ارد

تع اد

شهمایش

7/63

5/98

24

کنترل

4/04

5/98

24
48

کل

مهار های

شهمایش

6/81

4/33

24

شناختی

کنترل

3/54

4/33

24

کل
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ج ول  .8شماره توصمفی نمره اختالب

48

گروه شهمایش در مترمر مهار های اجتماعی و مهار های شناختی مشتر اه اختالب ممانگمن گروه کنترل شنها است که نشانه
معنادار ودن تفاو در دو گروه در مترمر مهار های اجتماعی و مهار های شناختی در گروه شموهش تفکر انتقادی است.
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ج ول  8نشان دهن هی اطالعا توصمفی مترمرها ا توجه ه اختالب گروهها می اش که نشان میده اختالب ممانگمن

هما شاهرکنی موسوی ،عفت عباسی و مسعود گرامیپور  ،ت آمر شموهش مهار های تفکر انتقادی ر ممزان رش . . .

فرضیه دوم :من دانششموهانی که شموهش مهار های تفکر انتقادی را دی هان ا دانششموهانی که این شموهش را ن ی هان
در مهار های اجتماعی رفتارهای اجتماعی مناسب ،رفتارهای غمراجتماعی ،پرخاشگری ،رتری طلبی و را طه ا همساالن)
تفاو معناداری وجود دارد.
ج ول  .9نتاین تحلمل واریانس چن مترممره اآرا گروه ر هیر مقماسهای مهار های اجتماعی
هیر مقماسهای
مهار های

مجموع
مجذورا

درجه

ممانگمن

 Fنسبت

شهادی

سطح معنی

مجذور اتا

داری

اجتماعی

رفتارهای

2920/462

1

2920/462

5/313

0/024

0/599

مناسب اجتماعی
مهار های

560/158

1

560/158

13/353

0/001

0/914

غمراجتماعی

رتری طلبی

3965/838

1

3965/838

58/820

0/001

0/912

را طه ا

481/120

1

481/120

6/258

0/001

0/624

همساالن

ا توجه ه نتاین ج ول  9اآر تعاملی نمرههای اختالب پس شهمون و پمششهمون) ر هیر مقماسهای مهار های اجتماعی
رفتارهای اجتماعی مناسب ،رفتارهای غمراجتماعی ،پرخاشگری ،رتری طلبی و را طه ا همساالن) ررسی ش و سطح
معنیداری رای هیر مقماسهای رفتارهای مناسب اجتماعی ،مهار های غمراجتماعی ،پرخاشگری ،رتری طلبی و را طه ا
همساالن ه ترتمب را ر ا  p = 0/024و  p = 0/001 ، F=5/313و  p = 0/001 ، F=28/136 p = 0/001، F=13/353و
 F=58/820و  p = 0/001و  F=6/258است و مجذوراتای نمز رای هیر مقماسهای مهار های اجتماعی ه ترتمب را ر
ا  0/91 ،0/83 ،0/91 ،0/59و  0/64می اش ؛ نا راین اآر تعاملی اه نظر شماری معنیدار وده و چنمن استنباط میشود که

استفاده اه روش شموهش تفکر انتقادی ر افزایش هیرمقماسهای مهار های اجتماعی رفتارهای مناسب اجتماعی ،مهار های
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پرخاشگری

45768/308

1

45768/308

28/136

0/001

0/838

غمراجتماعی ،پرخاشگری ،رتری طلبی و را طه ا همساالن) دانششموهان ت آمر مثبت داشته و این تفاو ناشی اه استفاده اه
این روش شموهش است ،نا راین فرض صفر رد و فرضمه پژوهش ت یم میشود.
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پژوهش های تربیتی شماره  ،38بهار و تابستان 22-45 ،1398
ج ول  .10شماره توصمفی نمره اختالب رای هیرمقماسهای مهار های اجتماعی
مترمر

difگروه ها

ممانگمن

انحراب استان ارد

تع اد

رفتارهای

شهمایش

1/90

11/19

24

کنترل

1/27

15/24

24

مناسب اجتماعی

کل

مهار های
غمراجتماعی

48

شهمایش

1/89

7/52

24

کنترل

1/20

10/54

24

کل

پرخاشگری

48

شهمایش

2/22

9/33

24

کنترل

0/11

11/13

24

کل

رتری طلبی

48

شهمایش

1/79

7/08

24

کنترل

0/54

7/00

24

همساالن

شهمایش

2/56

7/05

24

کنترل

0/90

9/27

24
48

کل

ج ول  10نشان دهن هی اطالعا توصمفی مترمرها ا توجه ه اختالب گروهها می اش که نشان میده اختالب ممانگمن
گروه شهمایش در هیر مقماسهای مهار های اجتماعی مشتر اه اختالب ممانگمن گروه کنترل شنها است که نشانه معنادار

ودن تفاو در دو گروه در هیر مقماسهای مهار های اجتماعی رفتارهای مناسب اجتماعی ،مهار های غمراجتماعی،
پرخاشگری ،رتری طلبی و را طه ا همساالن) در گروه شموهش تفکر انتقادی است.
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کل

را طه ا

48

فرضیه سوم :من دانششموهانی که شموهش مهار های تفکر انتقادی را دی هان ا دانششموهانی که این شموهش را ن ی هان
در مهار های شناختی حافظه فعال ،کنترل مهاری ،تصمممگمری ،رنامهریزی ،توجه پای ار ،شناخت اجتماعی و انعطابپذیری)

37

] [ DOI: 10.52547/erj.6.38.22

تفاو معناداری وجود دارد.

هما شاهرکنی موسوی ،عفت عباسی و مسعود گرامیپور  ،ت آمر شموهش مهار های تفکر انتقادی ر ممزان رش . . .

ج ول  .11نتاین تحلمل واریانس چن مترممره اآرا گروه ر هیر مقماسهای مهار های شناختی
مجموع مجذورا

ممانگمن

درجه

 Fنسبت

شهادی

سطح معنی

مجذور اتا

داری

حافظه فعال

1481/526

1

1481/526

16/929

0/001

0/164

کنترل مهاری

2794/923

1

2794/923

98/770

0/001

0/535

تصمممگمری

3642/548

1

3642/548

59/716

0/001

0/410

رنامهریزی

2162/038

1

2162/038

145/820

0/001

0/628

توجه پای ار

1390/420

1

1390/420

53/258

0/001

0/383

شناخت اجتماعی

860/409

1

860/409

49/759

0/001

0/367

انعطابپذیری

1334/536

1

1334/536

29/656

0/001

0/256

ا توجه ه نتاین ج ول  11اآر تعاملی نمرههای اختالب پس شهمون و پمششهمون) ر هیر مقماسهای مهار های شناختی
حافظه فعال ،کنترل مهاری ،تصمممگمری ،رنامهریزی ،توجه پای ار ،شناخت اجتماعی و انعطابپذیری) ررسی ش و سطح
معنیداری رای هیر مقماسهای حافظه فعال ،کنترل مهاری ،تصمممگمری ،رنامهریزی ،توجه پای ار ،شناخت اجتماعی و
انعطابپذیری شناختی ه ترتمب را ر ا  p = 0/001و  p = 0/001 ، F=16/929و ، F=59/716 p = 0/001، F=98/770
 p = 0/001و  F=145/820و  p = 0/001و  p = 0/001، F=53/258و  F=49/759و  p = 0/001و  F=29/656است
و مجذوراتای نمز رای هیر مقماسهای مهار های اجتماعی ه ترتمب را ر ا  0/36 ،0/38 ،0/62 ،0/41 ،0/53 ،0/16و 0/25
می اش ؛ نا راین اآر تعاملی اه نظر شماری معنیدار وده و چنمن استنباط میشود که استفاده اه روش شموهش تفکر انتقادی ر
افزایش هیرمقماسهای مهار های شناختی حافظه فعال ،کنترل مهاری ،تصمممگمری ،رنامهریزی ،توجه پای ار ،شناخت
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شناختی

اجتماعی و انعطابپذیری شناختی) دانششموهان ت آمر مثبت داشته و این تفاو ناشی اه استفاده اه این روش شموهش است،

38

] [ DOI: 10.52547/erj.6.38.22

نا راین فرض صفر رد و فرضمه پژوهش ت یم میشود.

پژوهش های تربیتی شماره  ،38بهار و تابستان 22-45 ،1398
ج ول  .12شماره توصمفی نمره اختالب رای هیرمقماسهای مهار های شناختی
مترمر

گروه ها

ممانگمن

انحراب استان ارد

تع اد

حافظه فعال

شهمایش

3/48

4/91

24

کنترل

1/84

8/70

24

کل

کنترل مهاری

48

شهمایش

3/04

6/334

24

کنترل

1/65

6/94

24

کل

تصمممگمری

48

شهمایش

4/04

5/95

24

کنترل

1/84

5/69

24

کل

رنامهریزی

48

شهمایش

1/09

4/99

24

کنترل

0/77

3/35

24

شهمایش

3/59

4/33

24

کنترل

0/13

3/62

24

کل

شناخت
اجتماعی

48

شهمایش

2/79

5/24

24

کنترل

0/29

4/60

24
48

کل

انعطابپذیری

شهمایش

1/95

5/80

24

شناختی

کنترل

0/45

5/24

24

کل
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کل

توجه پای ار

48

48

گروه شهمایش در هیر مقماسهای مهار های شناختی مشتر اه اختالب ممانگمن گروه کنترل شنها است که نشانه معنادار ودن

تفاو در دو گروه در هیر مقماسهای مهار های شناختی حافظه فعال ،کنترل مهاری ،تصمممگمری ،رنامهریزی ،توجه
پای ار ،شناخت اجتماعی و انعطابپذیری شناختی) در گروه شموهش تفکر انتقادی است.
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ج ول  12نشان دهن هی اطالعا توصمفی مترمرها ا توجه ه اختالب گروهها می اش که نشان میده اختالب ممانگمن

هما شاهرکنی موسوی ،عفت عباسی و مسعود گرامیپور  ،ت آمر شموهش مهار های تفکر انتقادی ر ممزان رش . . .
بحث و نتیجه گیری

ه ب اه انجام این پژوهش ررسررری ت آمر شموهش تفکر انتقادی ر مهار های اجتماعی و شرررناختی دانششموهان پایه هفتم
شهر کرج ود .رای پا سخ ه فر ضمه اول پژوهش ا ت ا ه رر سی ممانگمن نمرا اختالب پمش شهمون و پس شهمون گروه
شموهش تفکر انتقادی در نمرا مهار های اجتماعی و مهار های شناختی شنها پرداخته ش  .ممانگمن نمرا اختالب گروه
شهمایش در مهار های اجتماعی و مهار های شررناختی ا توجه ه ج ول  7را ر ا  7/63و  6/85و ممانگمن نمرا اختالب
گروه کنترل مهار های اجتماعی و مهار های شناختی را ر ا  4/04و  3/54ه د ست شم  .همانطور که م شاه ه می شود
ممانگمن نمرا اختالب مهار های اجتماعی و شناختی در گروه شهمایش نسبت ه نمرا اختالب گروه کنترل شنها افزایش
یافته اسرررت و این ممزان افزایش نشررران میده که اسرررتفاده اه این روش ت ریس شموهش تفکر انتقادی) در مهار های
اجتماعی و شناختی دانششموهان م آر وده است .رای مشخص ش ن سطحمعنیداری این تفاو  ،ه نتاین ج ول  6شهمون
چن مترمری در تحلمل واریانس ا شاره می شود که سطح معنیداری در شن هطور کلی  0/001ا ست که ن شاندهن ه معنیدار
ودن این تفاو اسررت ،نا راین میتوان نتمجهگمریکرد که این افزایش ممانگمن ،ناشرری اه ت آمر اجرای روش شموهش تفکر
انتقادی در مهار های اجتماعی و شناختی دانششموهان وده است .اه این رو این فرضمه مورد ت یم واقع میشود.

مسائل را تمرین میکنن و فرصت ان یشم ن و تفکر در مورد مهار های اجتماعی و شناختی ه شنان داده میشود .تفکر
انتقادی که اه شن ه سنجشگرانهان یشی نمز یاد میشود شموهای است که رای ررسی و تجزیه و تحلمل مسایل هکار میرود.
در واقع تفکر انتقادی ،ا زاری ق رتمن هشمار میرود که در جستجوی دانش وده و ه افراد کمک میکن تا ا طرح غمرعقالنی
عقای جهتدار و فریبن ه مقا له کنن و ررسیهای منطقی ،عمنی و م لل موضوعا اجتماعی ،شناختی ،شخصی و تحصملی
را مطرح نماین  .اه طرفی هم شموهش تفکر انتقادی ه دانششموهان نحوه تجزیه و تحلمل ،ارهشما ی ،استنباط ،است الل استقرایی
و قماسی را که الهمه مهار های شناختی است ه دانششموهان شموهش میده اه این رو میتوان گفت که شموهش تفکر
انتقادی اعث افزایش و تقویت مهار های اجتماعی و شناختی دانششموهان میشود .نتاین حاصل اه این فرضمه ا نتمجه
تحقمقا صور گرفته توسط جناش ادی ،عزیزینژاد و مه یهاده )1394؛ وج انی و سجادی )1393؛ رضوی و همکاران
)1392؛ فتحیشذر و همکاران )1392؛ کمالیهاچ و همکاران )1392؛ علمپور و همکاران )1348؛ شعبانی )1387؛ جهانی

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

این یافتهها را اینگونه میتوان تبممن کرد که در روش شموهش شموهش تفکر انتقادی دانششموهان اه راههای مختلف حل

)1387؛ اکبرینژاد  )1387و عباسی  )1380همسو می اش .

انتقادی در هیر مقماسهای مهار های اجتماعی رفتارهای اجتماعی مناسب ،رفتارهای غمراجتماعی ،پرخاشگری ،رتری
طلبی و را طه ا همساالن) پرداخته ش  .ممانگمن نمرا اختالب گروه شهمایش در مهار های رفتارهای اجتماعی مناسب،
40
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رای پاسخ ه فرضمه دوم پژوهش ا ت ا ه ررسی ممانگمن نمرا اختالب پمش شهمون و پس شهمون گروه شموهشی تفکر

پژوهش های تربیتی شماره  ،38بهار و تابستان 22-45 ،1398

رفتارهای غمراجتماعی ،پرخاشگری ،رتری طلبی و را طه ا همساالن ا توجه ه ج ول  9را ر ا 1/90؛1/89؛ 2/22؛ 1/79و
 2/56و ممانگمن نمرا اختالب گروه کنترل هیر مقماسهای مهار های اجتماعی را ر ا 1/27؛ 1/20؛0/11؛  0/54و 0/90
ه دست شم  .همانطور که مشاه ه میشود ممانگمن نمرا اختالب هیر مقماسهای مهار های اجتماعی در گروه شهمایش
نسبت ه نمرا اختالب گروه کنترل شنها افزایش یافته است و این ممزان افزایش نشان میده که استفاده اه این روش
ت ریس شموهش تفکر انتقادی) در هیر مقماسهای مهار های اجتماعی رفتارهای اجتماعی مناسب ،رفتارهای غمراجتماعی،
پرخاشگری ،رتری طلبی و را طه ا همساالن) دانششموهان م آر وده است .رای مشخص ش ن سطحمعنیداری این تفاو ،
ه نتاین ج ول  8شهمون چن مترمری در تحلمل واریانس اشاره میشود که سطح معنیدای در شن هطور کلی  0/001است که
نشاندهن ه معنیدار ودن این تفاو است ،نا راین میتوان نتمجهگمریکرد که این افزایش ممانگمن ،ناشی اه ت آمر اجرای
روش شموهش تفکر انتقادی در هیر مقماسهای مهار های اجتماعی رفتارهای اجتماعی مناسب ،رفتارهای غمراجتماعی،
پرخاشگری ،رتری طلبی و را طه ا همساالن) دانششموهان وده است .اه این رو این فرضمه مورد ت یم واقع میشود .این
یافتهها را اینگونه میتوان تبممن کرد که مهار های اجتماعی عبار اه فراین های م لفهای مشخصی که فرد را قادر میساهد
تا هگونهای رفتار نمای که هعنوان فردی شایسته مورد قضاو دیگران قرار گمرد .کارتلن و مملبرن مهار های اجتماعی را
ه عنوان رفتارهای اجتماعی مورد قبول یدانن که افراد را قادر میساهن ا دیگران هگونهای تعامل کنن که پاسخهای مثبت
شنها را جلب و پاسخهای منفیشان را دفع کنن  .در واقع مهار های اجتماعی ترکمبی اه صالحمتهای الهم هستن که
اجتماع شغاه کنن و ادامه دهن ایزدی و شمامی .)1388 ،مهار های اجتماعی ،رفتارهای شموختنی هستن که ر روا ط ممان
افراد ت آمر میگذارن  .این مهار ها اه رفتارهای مشخص و مشتمل ر توانایی شروع ارتباط و ارائه پاسخ تشکمل ش هان و
احتمال دریافت اجتماعی را ه مشترین ح میرسانن و نمز ماهمتی تعاملی دارن و وا سته ه موقعمت هستن  .مهار های
اجتماعی دارای پنن هیر م لفه می اشن  :مهار های اجتماعی مناسب؛ که  )1رفتارهای اجتماعی اه قبمل داشتن ارتباط دی اری
ا دیگران ،م د ودن و اشتماق ه تعامل ه طریق می اش  )2 .مهار های اجتماعی غمرم آر خودشکوفایی انسان را میگمرد،
رای روا ط حکم سم را دارد و حتی روا ط را تخریب میکن  )3 .پرخاشگری :رفتار پرخاشگرانه ممکن است کالمی یا فمزیکی
اش  )4رتری طلبی و اطممنان هیاد ه خود داشتن در ردارن ه رفتارهایی در مورد ه خود ناهی ن و ه دیگران پز دادن ،تظاهر
ه دانستن همه چمز و خود را رتر اه دیگران دی ن است )5 .را طه ا همساالن .مهار های اجتماعی نا ه گفته ممچلسون
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فراگمران اه طریق شنها میتوانن ارتباطا اجتماعی م آر و مثبتی ا همساالن ،معلمان ،اعضای خانواده و هطور کلی در

 )1983رفتارهای اکتسا ی وده و اه طریق مشاه ه ،م لساهی و تمرین و اهخورد میتوانن شموخته شون  .نتاین حاصل اه این
فرضمه ا پژوهشهای مجنون  ،سبحانینژاد ،نمکشذین و محم یپویا )1393؛ جناش ادی ،عزیزینژاد و مه یهاده )1394؛

رای پاسخ ه فرضمه سوم پژوهش ا ت ا ه ررسی ممانگمن نمرا اختالب پمش شهمون و پس شهمون گروه شموهشی تفکر
انتقادی در هیر مقماسهای مهار های شناختی حافظه فعال ،کنترل مهاری ،تصمممگمری ،رنامهریزی ،توجه پای ار ،شناخت
41
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رضوی و همکاران )1392؛ فتحیشذر و همکاران )1392؛ علمپور و همکاران )1348؛ شعبانی  )1387همسو می اش .

هما شاهرکنی موسوی ،عفت عباسی و مسعود گرامیپور  ،ت آمر شموهش مهار های تفکر انتقادی ر ممزان رش . . .

اجتماعی و انعطابپذیری) پرداخته ش  .ممانگمن نمرا اختالب گروه شهمایش در مهار های حافظه فعال ،کنترل مهاری،
تصمممگمری ،رنامهریزی ،توجه پای ار ،شناخت اجتماعی و انعطابپذیری ا توجه ه ج ول  11را ر ا 3/48؛ 3/04؛ 4/04؛
1/09؛3/59؛  2/79و  1/95و ممانگمن نمرا

اختالب گروه کنترل هیر مقماسهای مهار های شناختی را ر ا

1/84؛1/65؛1/84؛0/77؛ 0/13؛  0/29و  0/45ه دست شم  .همانطور که مشاه ه میشود ممانگمن نمرا اختالب هیر مقماس-
های مهار های شناختی در گروه شهمایش نسبت ه نمرا اختالب گروه کنترل شنها افزایش یافته است و این ممزان افزایش
نشان میده که استفاده اه این روش ت ریس شموهش تفکر انتقادی) در هیر مقماسهای مهار های شناختی حافظه فعال،
کنترل مهاری ،تصمممگمری ،رنامهریزی ،توجه پای ار ،شناخت اجتماعی و انعطابپذیری) دانششموهان م آر وده است .رای
مشخص ش ن سطحمعنیداری این تفاو  ،ه نتاین ج ول  10شهمون چن مترمری در تحلمل واریانس اشاره میشود که سطح
معنیدای در شن هطور کلی  0/001است که نشاندهن ه معنیدار ودن این تفاو است ،نا راین میتوان نتمجه گمریکرد
که این افزایش ممانگمن ،ناشی اه ت آمر اجرای روش شموهش تفکر انتقادی در هیر مقماسهای مهار های شناختی حافظه
فعال ،کنترل مهاری ،تصمممگمری ،رنامهریزی ،توجه پای ار ،شناخت اجتماعی و انعطابپذیری) دانششموهان وده است .این
یافتهها را اینگونه میتوان تبممن کرد که مور و پمکر )2005 1تفکر انتقادی را تصمممگمری دقمق و ت ملی رای قبول ،رد یا
ه تعویق ان اختن قضاو تعریف میکنن  .اه این رو تفکر انتقادی را ا تفکر شناختی سطح اال تجزیه و تحلمل ،ترکمب و
ارهشما ی) مرتبط میدانن  .تفکر انتقادی خود شامل ارهشما ی ،استنباط ،تجزیه و تحلمل ،است الل قماسی و است الل استقرایی
میکنن اه این رو ،معلم که وظمفه پرورش تفکر دانششموهان را ر عه ه دارد ای ا ت ا خود معلممن مهار های تفکر انتقادی
را شموهش بمنن و توانن شن را هترین نحو ممکن ه دانششموهان شموهش دهن  .عالوه ر شن در نظامی که ه ب شن پرورش
تفکر انتقادی دانششموهان است؛ معلمان ای در نقش خود اهنگری کنن و فعالمتهای خود را ر شموهش مهار ها و روشهایی
متمرکز کنن که دانششموهان رای تحقمق مستقل ،ان احتماج دارن و ه جای ت کم ر اهممت انباشت اطالعا و ع دانش،
ه اهممت پرورش استع ادهای فکری ت کم کنن کار  ،تجزیه و تحلمل ،ترکمب و ارهشما ی) .مطالب گفته ش ه همسو ا ت یم
فرضمه سوم پژوهش حاضر می اش  .نتاین حاصل اه این فرضمه نمز ا پژوهشهای شعبانی و مهرمحم ی )1379؛ وج انی و
سجادی )1393؛ رضوی و همکاران )1392؛ فتحیشذر و همکاران )1392؛ کمالیهاچ و همکاران )1392؛ علمپور و همکاران
)1348؛ شعبانی )1387؛ جهانی )1387؛ اکبرینژاد  )1387و عباسی  )1380همسو می اش .
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می اش روقمل و یانگ .)2008 2،اه طرفی هم م ارس کنونی ما مشتر ر روی مهار های شناختی دانششموهان ت کم

ا توجه ه را طه مثبت و معنادار من شموهش مهار های تفکر انتقادی ر مهار های اجتماعی و مهار های شناختی،
شموهش و پرورش تنظمم شود .م ارس نمز رای شموهش تفکر انتقادی ه دانششموهان ،دورهها یا کالسهای شموهشی خاصی
1. Moore & Parker
2. Rogal & Young
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پمشنهاد میشود که کالسهای ضمن خ مت شموهشی مناسب رای شموهش تفکر انتقادی و رای معلمان م ارس توسط
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را در قالب فعالمتهای فوق رنامه ،طراحی و اجرا ه صور عمومی یا اختماری تنظمم کنن  .در رنامهریزی شموهشی و درسی
م ارس ،طوری عمل کنن که فرصت تمرین عملی تفکر انتقادی توسط دانششموهان در محمط م رسه فراهم شود.
منابع و مآخذ
احم پور مبارکه ،محبو ه .)1390 .ت آمر شموهش تفکر انتقادی ر کاهش اور های غمر منطقی دانش شموهان دختر سال اول د مرستان شهرستان مبارکه.
مجله تعلمم و تر مت.57 -66 ،)1 15 ،
احم هاده ،اکرم  .)1389ررسی عوامل م آر ر تفکر انتقادی در نزد دانششموهان دختر و پسر مقطع متوسطه منطقه  6تهران ،پایاننامه کارشناسی ارش ،
دانشگاه عالمه طباطبایی تهران.
اکبرینژاد ،ایران خت  .)1387ررسی ت آمر شموهش مهار های اجتماعی ر عز نفس و مسئولمت پذیری دانششموهان دختر سال دوم متوسطه شهرستان
کهگملویه ده شت) .پایاننامهی کارشناسی ارش رشته مشاوره ،دانشگاه شهاد اسالمی واح علوم و تحقمقا خوهستان.
ایزدی ،صم و عزیزی شمامی ،مصطفی  .)1388ضرور
فصلنامه مطالعا

رخورداری دانشجویان اه دانش شهرون ی و مسئولمتپذیری اجتماعی در فرشین جهانی ش ن.

رنامه درسی ،ش .60-82 ،15

تممورینژاد ،مهناه ،شهنجم ه ،اسفن یار و سماد  ،سم علی  .)1392ررسی را طه رفتار شهرون ی ا نظم اجتماعی در من دانششموهان م ارس دخترانه
متوسطه شهرکرد .فصلنامه دانش انتظامی چهار محال ختماری.34-23 ،)2 1 ،
جناش ادی ،حسمن ،عزیزینژاد ،هاره ،مه یهاده ،شرهو  .)1394ت آمر تعلمم تفکر انتقادی ر رش مهار های اجتماعی دانشجویان علوم پزشکی .دوماهنامه
راهبردهای شموهش در علوم پزشکی.34-12 ،2 ،8 ،
حبمبیپور ،مجم  .)1385اهممت تفکر انتقادی در شموهش و پرورش .رش تکنولوژی شموهشی.46-38 ،)2 67 .
رضوی ،علیاصرر؛ نوشمن فرد ،فاطمه؛ ا الحوائجی ،فهممه و مح اسماعمل ،ص یقه  .)1392ررسی ت آمر شموهش تفکر انتقادی ر مهار های خوان ن
و نوشتن دانشجویان منطقه  3دانشگاههای شهاد اسالمی .فصلنامه مطالعا جامعهشناسی جوانان.27-42 ،)10 4 .
سرم  ،غالمعلی و سم ی ،فرشم  .)1392ررسی ت آمر شموهش تفکر انتقادی ر پمشرفت تحصملی دانشجویان .فصلنامه تحقمقا م یریت شموهشی سال
پنجم ،شماره یک.
سمف ،علیاکبر  .)1392روانشناسی پرورشی روانشناسی شموهش و یادگمری) .تهران :انتشارا شگاه.
شعبانی ،حسن  .)1381مهار های شموهشی و پرورشی روشها و فنون ت ریس) ،تهران :انتشارا سمت.
شعبانی ،حسن  .)1382روش ت ریس پمشرفته شموهش مهار ها و راهبردهای تفکر) ،تهران :انتشارا سمت.
شعبانی ،حسن و مهرمحم ی ،محمود  .)1379پرورش تفکر انتقادی ا استفاده اه شموه شموهش مس لهمحور .فصلنامه م رس.81-67 ،)1 4 ،
عباسی ،عفت  .)1380ررسی مهار های م آر ر پرورش تفکر انتقادی در رنامه درسی جامعهشناسی در دوره متوسطه در سال تحصملی .1379-80
رساله دکتری دانشگاه تر مت معلم ،تهران.
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جهانی ،جعفر  .)1387نق و ررسی مبانی فلسفی الگوی شموهشی تفکر انتقادی لمپمن .رساله دکتری .دانشگاه تهران.

علمپور ،وحم ه ،سمفنراقی ،مریم ،نادری ،عز ا ...و شریعتم اری ،علی  .)1388موانع تفکر انتقادی در رنامه درسی شموهش متوسطه ا ت کم ر
مهار های تجزیه و تحلمل ،ترکمب ،ارهشما ی و قضاو ) .مجله علوم تر متی .سال دوم.177 -201 ،)2 7 ،
دانشک ة علوم تر متی و روانشناسی ،دانشگاه الزهرا ،تهران.
فتحیشذر ،اسکن ر؛ ادیب ،یوسف؛ هاشمی ،تورج؛ ریگرگری ،رحمم و غریبی ،حسن  .)1392اآر خشی شموهش مهارتی تفکر ر تفکرانتقادی دانششموهان.
فصلنامه پژوهشهای نوین روانشناختی.77-67 ،)29 8 .
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علمون ی ،وفا .)1384 .را طۀ تفکر انتقادی ا پمشرفت تحصملی دانشجویان دانشگاه تبریز .پایاننامۀ کارشناسی ارش در رشته روانشناسی عمومی.

هما شاهرکنی موسوی ،عفت عباسی و مسعود گرامیپور  ،ت آمر شموهش مهار های تفکر انتقادی ر ممزان رش . . .
کمالی هارچ ،محمود؛ هارع ،حسمن و علوی لنگرودی ،سممه السادا

 .)1391اآر خشی شموهش تفکر انتقادی ر اورهای معرفت شناختی دانشجویان،

دوفصلنامه علمی-پژوهشی شناخت اجتماعی ،سال اول ،ش .31-14 ،2
مایره ،چت .)1384 .شموهش تفکر انتقادی ،ترجمه خ ایار ا ملی ،تهران :انتشارا سمت.
متسون ،جان ال و اولن یک ،توماس اچ .)1988 .هبود خشی مهار های اجتماعی کودکان ،ترجمه هپژوه  .)1384تهران :نشر اطالعا .
ملکی ،حسن و حبمبیپور ،مجم  .)1386پرورش تفکر انتقادی ه ب اساسی تعلمم و تر مت .فصلنامه نوشوریهای شموهشی.26-10 ،)6 19 ،
نادری ،عز اهلل و سمفنراقی ،مریم .)1385 .روش تحقمق و چگونگی ارهشما ی شن در علوم انسانی .تهران :انتشارا

ر.

نجاتی ،وحم  .)1389ررسی ارتباط من ذهن شگاهی و کارکردهای اجرایی در جانباهان نا منا .مجله علمی پژوهشی طب جانباه.48 -44 ،)9 3 .
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رشته تاریخ و فلسفه شموهش و پرورش ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
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The purpose of this study was to investigate the effect of teaching critical thinking skills on
students' social and cognitive development. This quasi-experimental study was performed
using pre-test and post-test with control group. The statistical population consisted of all
seventh grade female students in Karaj in the academic year 95-96. Multistage cluster
sampling method was used for sampling. For this purpose, all the girls' schools in Karaj
were divided into four groups according to their location and then we randomly selected
one district and two schools from that district. So that from the first school one class was
taught for critical thinking skills and the other from the school one was assigned to the
control group. The number of subjects was based on Cohen's table with effect size of 0.50
and test power of 0.97, sample size for experimental group 24 and control group of 24
persons. The instruments used in the study were Matson's Social Skills Questionnaire (1983)
and Neural Cognitive Skills Questionnaire (2013). Descriptive statistics was used for data
analysis and multivariate analysis of variance (MANOVA) was used for inferential
statistics. The results showed that there was a significant difference between the mean scores
of social skills and cognitive skills of students who were trained in Critical Thinking and
compared to students who were trained in the usual way in schools and increased their skills.
Social skills and cognitive skills.
Keywords: Critical Thinking Skills Training, Social Skills, Cognitive Skills.
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