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Abstract 

Objective: This study was conducted to investigate the effect of Critical thinking training on 

the adjustment and Resiliency of sixth grade male students. 

Method: The research method was quasi-experimental with unequal control group design.The 

statistical population of this study was 102 sixth grade male students in one of the primary 

schools in Boroujerd in the academic year of 2020, of which 38 were selected using random 

sampling method.To measure the variables in pre-test and post-test, a compromise 

questionnaire (Dokhanchi et al., 2008) and resilience scale questionnaire (2003Connor& 

Davidson) and life skills questionnaire "Component of Critical Thinking" (Saatchi et al. 2010) 

were used. Cronbach 's alpha test was used to evaluate their reliability and their coefficients 

were 0.84, 0.79 and 0.80, respectively. The validity of the questionnaires was reviewed and 

approved by the professors of educational sciences. According to the plan, for the 

experimental group, after the pre-test, five training sessions were used using the life skills 

training package (Vernon and Firoozbakht, 2016). Data were analyzed using analysis of 

regression. 

Results: The results of this study showed that Critical thinking training is effective in 

increasing adaptation and resilience of sixth grade male students. 

Conclusion: According to the findings of the study, it is concluded that teaching Critical 

thinkingcan increase the level of adaptation and resilience of sixth grade male students 
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 چکیده

تاثیرآموزش مهارت تفکرنقاد برسازش یافتگی وتاب آوری دانش آموزان پسرپایه ششم انجام شد.روش پژوهش  این پژوهش باهدف مطالعه
یکی ازدبستان های   گروه کنترل نابرابربود.جامعه آماری دراین پژوهش دانش آموزان پسرپایه ششم نیمه آزمایشی وازنوع طرح

نفرباروش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش  31نفربودندکه ازمیان آنها742تعداد به7391-99بروجرددرسال تحصیلی 
بود. پایایی آنها از  (وپرسشنامه مهارتهای زندگی،)مولفه تفکرنقاد(2443ـون )سدیویرودناکب آوری سشنامه تارپ، یافتگی پرسشنامه سازش

پیش آزمون،پنج جلسه آموزش مهارت تفکرنقاد  به دست آمد. برای گروه آزمایش پس 14/4و  19/4، 10/4طریق آلفای کرونباخ به ترتیب
های جمع آوری شده پس ازنرمال سنجی بااستفاده ازآزمون رگرسیون تحلیل شدند.یافته ها نشان  بااستفاده ازبسته آموزشی استفاده شد.داده

یافتگی وتاب آوری دانش آموزان پسرپایه ششم مؤثراست و نتیجه گرفته می شودکه آموزش  تفکرنقاد برافزایش سازش آموزش مهارت:داد
 مهارت تفکرنقاد می تواندسطح سازگاری وتاب آوری دانش آموزان پسرپایه ششم راافزایش دهد. 

 
 

 آموزش مهارت تفکرنقاد ، سازش یافتگی،تاب آوری. واژگان کلیدی:

 وق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.تمامی حق

 

 

 مقدمه 

کودکانی که دردوران کودکی به  اختالالت روانی مبتالهستند 
لی برخی ازاین اختالالت رابه همراه داشته و تواننددربزرگسا می

پیشرفت و موفقیت تحصیلی، شغلی ،ارتباطی،اجتماعی وزناشویی 
بدین جهت باید درپی برنامه  .[7]ته باشدضعیفی درآنان وجودداش

های آموزشی برای پیشگیری وبهبوداین مشکالت بود.یکی ازراه 
رت مهاهای جلوگیری وبرطرف نمودن این مشکالت آموزش

به کودکان است.تفکر انتقادی، تحلیل عینی  7تفکر انتقادی

حقایق است تا قضاوت را شکل دهد. موضوع پیچیده است و 
اوت وجود دارد که عموماً شامل تحلیل منطقی، چند تعریف متف

شکاکانه، بی طرفانه یا ارزیابی شواهد واقعی است. تفکر انتقادی 
خودگردانی، خودمحوری، نظارت بر خود و تفکر خود اصالح 

های حل مسائل و  است. این امر مستلزم ارتباطات مؤثر و توانایی
جامعه همچنین تعهد برای غلبه بر خودکارشناسی بومی و 

های  اولین مدارک تفکر انتقادی، آموزه. [2]باشد شناسانه می
سقراط است که توسط افالطون ثبت شده است. او نشان داد که 
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افراد ممکن است دارای قدرت و موقعیت عالی باشند اما هنوز 
های عمیق را  عمیقاً گیج و غیر منطقی هستند. او اهمیت سؤال

ها به  ن قبل از پذیرفتن ایدهمطرح کرد که عمیقاً به فکر کرد
وی اهمیت جستجوی معترضین را . [3]عنوان ارزش باور بودند

با دقت بررسی استدالل و مفروضات، تجزیه و تحلیل مفاهیم 
شود، بلکه  اساسی و ردیابی مفاهیم نه تنها از آنچه که گفته می

شود، تعیین کرد. روش او از سوء استفاده در  از آنچه نیز انجام می
شناخته شده است و  "پرسش سقراط"ال حاضر به عنوان ح

بهترین استراتژی آموزش تفکر انتقادی شناخته شده است. 
سقراط در حالت پرسش و پاسخ، نیاز به تفکر برای وضوح و 
انسجام منطقی داشت. سقراط از مردم سواالتی را مطرح کرد تا 

اد را های غیر منطقی خود و یا فقدان دانش قابل اعتم اندیشه
نشان دهند. سقراط نشان داد که داشتن قدرت دانش دقیق را 

ها را مطرح کرد،  کند. او روش متقاعد کردن پرسش تضمین نمی
ها و تکیه بر شواهد و منطق صحیح.  با دقت بررسی فرضیه

افالطون تعالیم سقراط را ضبط کرد و سنت تفکر انتقادی را 
ز آن، تعالیم سقراط را، ادامه داد. ارسطو و شکاکان یونانی پس ا

با استفاده از تفکر سیستماتیک و سؤاالت برای تعریف ماهیت 
شود  واقعی واقعیت فراتر از آنچه که از یک نگاه ظاهر می

ازجمله مشکالت واختالالت اساسی دوران  .[0]تصحیح کردند
. کودکی می توان به پایین بودن آستانه تاب آوری اشاره نمود

تاب آوری راعامل توانمندکننده [ 2] (2443) 2دیویدسون و کانر
 .[6]روانی درشرایط سخت می دانند-فرددربرقراری تعادل زیستی

گروه هایی که تاب آوری ازخودنشان می دهنددارای  و افراد
ویژگی هایی هستندکه به آنهاکمک می کندتابتوانندبه خوبی 

ن بیاب آوری تاشوند. درحقیقت  بانامالیمات زندگی سازگار
ط یـراشـت درمومقاـدن ومانم الـسـرای بـرادفننده ظرفیت اک
ق فائوارشط دیراشرآن نه تنها برد که فت سوارااگـنت وخـس

ب تاس پشود.یـمـزنیـرتـوی قودآن جوبا آن و ی طبلکه د، یآمی
ددادن شودرارخردن وگی کدنودن، زبق فومی به معناآوری 

ه ـبـت فقیوم اـه بـکرادی فوت اتفا. [1]ـتست اخـسط یـراشدر
گی ـدنـدزننوایتـه نمـکـدوکسانی هندیـه مـمـوداداگی خـدنز
نهفته ب آوری تام می به ناوفهمری نمایند، در پـست فقیوا مـبرا
د، ینرایک فب آوری را تا[ 9]( 7997) 3نماستزی و مرگا .[1]تسا
ف یرتعده کنندیدتهط یراباشزمیت آفقیومری گازسادیا پیام، ناییوات

یکی دیگرازاختالالت دوران کودکی ناسازش . [74]نموده اند
 یافتگی است سازش یافتگی که فرآیندی رفتاری درراستای

 آنها با های متضادبانیازهایی است که فرد تعادل بین نیاز ایجاد
 اضطراب، بروز رد دانش آموزان بامو در تواند می و شود روبرو می
 راه باشد؛ارتباطات هم ضعف در اجتماعی و مهارت هایکاهش 

به  تواند مشاهده سوانح درکودکان می صادفات و همچنین بروزت

 اختالالت سازش یافتگی درآنان منجر بروز و کاهش سازگاری
رب تجادر آن ست که ای ایندپیوستهآفرری گازسا .[77] شود

او ى ـنی روااـهزنیاد یجااباعث ، جتماعى شخصی اگیردیا
هم افررا هایى رتمهاو نایى اکسب تون مکااز ـنیدد و رـىگـم

ت. ـخداها پرزنیای ضااربه ان طریق مىتواز آن که زد مىسا
ل ختالر اچاای دبهگونهد نى فرو روامى ـجسدل اـتعه اـهرگ

ای رـد بـهدت ـسوی ده ـبی ایندـت ناخوشـه حالـکد وـش
و نى ی دروهاونیری گیرراـهکـد بـمنزنیاازن وـتد اـیجا

ی گیرراـبهکدر گر رت این صودر است. اجى رخای حمایتها
حل د ه نفع خوـبرا ئله ـمسد و وـق شـد موفـجدیی هارکازواـس

. سطح [72]ستاپیوسته ع قووبه ری گازیند ساآکند مىگویند فر
سازگاری درکودکان به واسطه ی تحوالت زندگی دچارتغییرمی 

 تواندمنجربه درسبک فرزندپروری الهام بخش می شود،تغییر

احساسی درکودکان دبستانی دارای و بهبودنتایج رفتاری
این رو واضح است که  از. [73]شود مشکالت رفتاری یاعاطفی 

به تنهایی نمی  و... علوم، محتوای دروس عمومی نظیر ریاضیات،
همه جانبه ی اخالقی،اجتماعی،فرهنگی  توانند موجبات رشد

اختالالت روانی جلوگیری به عمل  از و...دانش آموزان رافراهم و
دوالزم است آموزش هایی نظیر تفکرانتقادی نیز به دانش آورن

دنیای پرتالطم امروزی زندگی  در بتوانند آموزان ارائه گردد تا
سالمی داشته باشند.درسالهای اخیر ازطرف آموزش وپرورش 

صورت گرفته است امابه دلیل  اقدامات مناسبی دراین مورد
امات ضعف پژوهشی بسترسازی الزم جهت کاربست این اقد

 ایجادنگردیده واهمیت پرداختن به این موضوع ومساله خصوصا
سطح مدارس به خوبی مشخص نشده است.لذابا توجه به این  در

های  که مهارتهایی مانندتفکر انتقادی اثرات زیادی بر حوزه
های ارتباطی  هر  آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و پیشرفت

گی وتاب آوری در ای داشته و متغیرهایی چون سازش یافت جامعه
اثر آن در جوامع گوناگون تغییرات زیادی را پذیرفته اندودر برخی 

اند، شناخت این موضوع  ها نیز این متغیرها تغییر نیافته پژوهش
که مهارت تفکرانتقادی دربین دانش آموزان چه اثراتی 

توان به خوبی  برمتغیرهای مذکور دارد را در همه جوامع نمی
این منظور پژوهش های متعددی الزم  تشخیص داد و برای

است. همچنین دراکثرپژوهش ها مهارت های زندگی به صورت 
یکجا موردبررسی قرارگرفته اند و مهارتی مانند تفکر نقادکه 
مطابق فهرست سازمان جهانی بهداشت جزء اصلی ترین 
 مهارتهای زندگی محسوب می گردد به صورت مستقل مورد

با در نظر گرفتن این مطالب پژوهش بررسی قرارنگرفته است. 
حاضر در راستای پاسخگویی به این سؤال است که:آیا آموزش 

یافتگی و تاب آوری  دانش آموزان  مهارت تفکرنقاد بر سازش
 تاثیردارد؟
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 پیشینه پژوهشی

تأثیرات ذهن آگاهی فردی  [70](2424همکاران،رو 0)هوانگ
ت عاطفی و ومهارتهای زندگی برتاب آوری،خصوصا برمشکال

گروهی ازنوجوانان بااستعدادکم درآمددرچین را  در 2رفتاری
بررسی کرد.یافته هانشان دادکه ذهن آگاهی ومهارتهای زندگی 
موجب افزایش تاب آوری وکاهش مشکالت عاطفی ورفتاری 

در پژوهش خود اثربخشی آموزش  [72](7392ترخان ) می گردد.
تماعی و تاب آوری گروهی تفکر انتقادی بر خودکارآمدی اج

معتادان گمنام را بررسی کرد.نتایج نشان داد، آموزش گروهی 
 تفکر انتقادی موجب افزایش خود کارآمدی اجتماعی و تاب

درتحقیق خودتاثیرآموزش  .[72]آوری معتادان گمنام می شود
مهارتهای تفکر انتقادی برحل مسئله وتاب آوری دانش آموزان 

نتایج نشان داد،آموزش تفکر انتقادی دبیرستانی را بررسی کرد. 
آوری درزمینه مسائل  موجب افزایش مهارت حل مسئله  و تاب

کهکی و  محمدی درسی دانش آموزان دبیرستانی شده است.
آموزش مهارتهای زندگی برسازگاری  [76](7391) نوربخش

اجتماعی وخودکارآمدی اجتماعی دربیماران اسکیزوفرنی را 
نشان دادکه بین میانگین نمرات پیش آزمون بررسی کردند.نتایج 

وپس آزمون در گروه آزمایش وگواه تفاوت معناداری 
وجوددارد،وآموزش مهارت های زندگی برسازگاری وخودکارآمدی  

درپژوهشی  [71](2476) 6گرانت .بیماران اسکیزوفرنی موثر بوده
 اثربخشی مداخالت مهارتهای زندگی بر افزایش سازگاری،

ی و انتقال مهارتهای زندگی در دانش آموزان عادی و خودکارآمد
ورزشکاررا بررسی کرد.نتایج نشان دادآموزش مهارت زندگی 

 به بهبودخودکارامدی وسازگاری دردانش آموزان عادی و منجر
در [ 71] (7392صبحی قراملکی و همکاران ) ورزشکارشده است.

پژوهشی به بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر 
ها  یافتگی اجتماعی کودکان پیش دبستانی پرداختند یافته سازش

بیانگرآن بودکه آموزش مهارتهای زندگی باعث افزایش 
مهارتهای اجتماعی ورابطه با همساالن وکاهش طردهمساالن، 

 گردد. رفتارهای غیراجتماعی،رفتارهای تکانشی وبرتری طلبی می
خشی آموزش میزان اثرب[ 79] (7396ابراهیمی ) رضاوندی و

مهارتهای زندگی برتاب آوری و عزت نفس درمادران کودکان 
اتیسم رابررسی کردند.یافته هانشان دادکه بااستفاده ازآموزش 
مهارتهای زندگی به مادران دارای کودک اوتیسم, میتوان میزان 
عزت نفس و تاب آوری آنها راافزایش داد.لذا آموزش مهارتهای 

و عزت نفس مادران کودکان اتیسم زندگی برافزایش تاب آوری 
شهر تهران موثر می باشد. دراین راستافرضیه های 

 زیرموردآزمون قرارگرفتند:

: آموزش مهارت تفکرنقاد بر سازش یافتگی دانش 7فرضیه 
 آموزان موثر است.

: آموزش مهارت تفکرنقاد بر تاب آوری دانش آموزان 2فرضیه 
 موثر است.

 

 روش تحقیق

ن پژوهش تمامی دانش آموزان پسرپایه ششم در جامعه آماری ای
به تعداد  7391-99یکی از دبستان های بروجرددرسال تحصیلی 

 79دانش آموز) 31نفر بودکه با نمونه گیری تصادفی،تعداد  742
کنترل(به عنوان گروه نمونه انتخاب و مورد مطالعه 79آزمایش و

  قرار گرفتند.

ازسه پرسشنامه استفاده برای گردآوری داده ها دراین پژوهش 
 گردیده است:

 ،ساعتچی و«مولفه تفکرنقاد»آزمون مهارتهای زندگی -7
گویه است که  04این پرسشنامه شامل  :[24](7319همکاران )

، «زیاد»، «خیلی زیاد»بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت 
تنظیم گردیده. اعتبارمحتواو «خیلی کم »و « کم»، «تاحدی»

توسط اساتیدودانشجویان دانشگاه های صوری این پرسشنامه 
مختلف مورد تأییدقرارگرفته است و به دلیل زیر بنای نظری 
مناسب وتاییدخبرگان با تخصص موضوعی ازروایی محتوایی 

برای  [27](7392در پژوهش جمالی ) .[27]الزم برخوردار است
بررسی پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید.بدین 

پرسشنامه پیش آزمون و  34ر یک نمونه اولیه شامل منظو
( 16/4ها ضریب پایایی برای مولفه تفکر انتقادی) بااستفاده ازداده

 به دست آمد. در پژوهش حاضر ضریب پایایی تفکر انتقادی
 (،به دست آمد.14/4)
:این [22](7311پرسشنامه سازش یافتگی دخانچی وهمکاران)-2

و باهدف سنجش میزان  سؤال است 31پرسشنامه شامل 
 یافتگی روانی کودکان طراحی شد. درپژوهش فرحبخش سازش

 دخانچی %(گزارش شده است.17( روایی محتوایی)7390)
 (4/.92) تا  (93/4ضریب پایایی ابزار را بین )[ 22]( 7311)

( ضریب 7319گزارش کرده است.همچنین شعرباف و همکاران )
ه است.در پژوهش حاضر  ( گزارش کرد19/4پایایی ابزار را )

 ( به دست آمد.10/4میزان ضریب پایایی ) 
ن یا :[2](2443ـون )سدیویو د پرسشنامه تاب آوری کانر-3
ن یدراینههازگذاری گره نمل می شود،شاموال را س 22ون مآز

گاهی ،7=درتن،به 4=غلطکامال ت:)سرح اشن یدبس مقیا
ر و نا(. ک0 =صحیحهمیشه ،3=ب صحیحغل،ا2 =صحیح

 19/4ب آوری را تاس مقیاخ نباروکی لفاب آیرضـون سدیوید
برای تعیین  ،[23](7392پژوهش ناصریان) در ـد.نرده اکزارش گ

روایی ابزاراز روش تحلیل عاملی وهمبستگی گویه با نمره کل 
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، 3استفاده شد،همبستگی هرنمره بانمره کل به جزعبارت
 مقدار و ن داداـنشرا  60/4ا ــت 07/4ن یــبی اــهبیـرض

kom ر برابت تلرباــون مدودرآزی ــخــدارمقو 11/4برابر
ل تحلیم نجارای ابد هواشت کفایص شاخر دو که هود ب 21/2226
ز اـبـل از روش پایایی حاصب یرضن یـهمچند. نن دادنشال را عام
ـت.دراین سـوده اب 11/4ای هـهفت 0له ـک فاصـیدر ایی ـمآز

 به دست آمد.19/4 پژوهش میزان ضریب پایایی آن
 نقاد ازآموزش مهارت تفکرقبل پژوهش،براساس طرح ین ا در 

وه گرنهای سازش یافتگی،مهارت تفکرانقادی وتاب آوری ازموآز

زش موردآمو، مایشوه آزسپس گر کنترل وآزمایش گرفته شد.
وه گرزان موآنش وداشدارنهایی برگزن مووبعدازآن آزگرفتند. ارقر

ی هاآموزش با روشند.دادخ ـپاس آزمون هابه کنترل وآزمایش، 
حل مسئله،سخنرانی،مباحثه، جمله)ی مختلف منگیردیا -یاددهی

تکراروتمرین،فعالیت گروهی،ایفای نقش،روش تسلط یاب، پروژه 
وه جلسه بهگری(درپنج فکررش بایاواحدکار، شبیه سازی و

ن موآزها تحت پس وهگرزش، مون آپایاارائه شدوپس از مایش آز
 یر میباشد:ح زرـبه شت جلسای الصهگرفتند.خار قر
  

 

 مراحل اجرای آموزش مهارت تفکر نقاد .7جدول 

ف
ردی

 

 رئوس محتوا
 )سرفصل مطالب(

 اهداف
 

 دانش آموز پس از گذراندن این برنامه باید بتواند

 وسایل کمک آموزشی
 

 روش ارزشیابی
 

7 

ادراک تاثیرات اجتماعی و 
ها ونگرش  فرهنگی بر ارزش

 ها و رفتار

های  ها، فشار گروه و رسانه ر برخورد با ارزشد
های ناشی از آن در  گروهی، مقاومت کندو از آسیب
 امان بماند.

 وسایل سمعی و بصری
Power point  فایل،pdf  لوازم،

 التحریر،تصاویر

 پرسشنامه

2 
آگاهی از نابرابری، پیش 

 ها ها و بی عدالتی داوری

و پیش  شیوه برخورد صحیح در مقابل بی عدالتی
 ها را بداند. داوری

 وسایل سمعی و بصری
Power point  فایل،pdf  لوازم،

 التحریر،تصاویر

 پرسشنامه

3 

واقف شدن به این مسئله که 
دیگران همیشه درست 

 گویند نمی

با یک فرآیند شناختی فعال، هدفمند و سازمان یافته 
به بررسی افکار و عقاید خود و دیگران و با 

بپردازد و با ارزیابی و تفسیر  های خاص موقعیت
تر و بهتری دست  ماهرانه خود به درک و فهم روشن

 یابد.

 وسایل سمعی و بصری
Power point  فایل،pdf  لوازم،

 التحریر،تصاویر

 پرسشنامه

0 
آگاهی از نقش یک شهروند 

 مسئول

خود را عضوی از جامعه دانسته و نسبت به آن 
 احساس مسئولیت کند.

 بصری وسایل سمعی و
Power point  فایل،pdf  لوازم،

 التحریر،تصاویر

 پرسشنامه

2
2 
 

 

پیدا کردن شباهت ها و 
تفاوت ها بین موضوعات 

 مختلف

شباهت ها و تفاوت های  بین موضوعات مختلف 
 رابیابد وآنهارابه نحوه مطلوب دسته بندی کند

 وسایل سمعی و بصری
Power point  فایل،pdf  لوازم،

 رالتحریر،تصاوی
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 هایافته

 شاخص های توصیفی متغیرها .2 جدول

 فراوانی نوع آزمون متغیرها
 گروه آزمایش گروه کنترل

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 تفکر انتقادی 
 97/4 27/2 11/4 22/2 79 پیش آزمون

 17/4 90/2 94/4 71/2 79 پس آزمون

 تاب آوری

 فردی ازشایستگی تصور
 13/4 27/7 11/4 21/7 79 پیش آزمون

 22/4 21/3 11/4 01/7 79 پس آزمون

 فردی غرایز اعتمادبه

 منفی عاطفه تحمل

 16/4 23/7 11/4 20/7 79 پیش آزمون

 22/4 67/3 12/4 02/7 79 پس آزمون

 و تغییر مثبت پذیرش
 ایمن روابط

 19/4 22/7 12/4 20/7 79 پیش آزمون

 23/4 21/3 14/4 01/7 79 پس آزمون

 کنترل
 17/4 26/7 94/4 24/7 79 پیش آزمون

 17/4 01/3 12/4 00/7 79 پس آزمون

 تاثیرات معنوی
 11/4 22/7 11/4 23/7 79 پیش آزمون

 14/4 62/3 16/4 00/7 79 پس آزمون

 سازگاری
 36/4 21/7 31/4 32/7 79 پیش آزمون

 00/4 76/3 39/4 22/7 79 پس آزمون

 

میانگین وانحراف معیارنمرات مهارت  جدول باالنشان دهنده،
نقاد ،سازگاری وتاب آوری می باشد.در پرسشنامه مهارت  تفکر
 3گزینه ای استفاده شده درنتیجه نمره  2انتقادی ازطیف  تفکر

وسط میانگین نمرات می باشد،نمره میانگین مهارت تفکرنقاد  حد
ازمیانگین بوده درنتیجه  پیش وپس آزمون گروه کنترل کمتر در

مهارت تفکرنقاد درجامعه هدف درسطح پایینی است اما درگروه 
حدپایین ولی بعداز آموزش  در ها آزمایش قبل ازآموزش میانگین

متوسط رسیده بنابراین می توان نتیجه گرفت که  از به باالتر
آموزش مهارت تفکرنقاد توانسته است تاثیر بالقوه ای داشته 

گزینه ای استفاده شده  2پرسشنامه تاب آوری ازطیف در باشد.
حدوسط میانگین نمرات می باشد.نمره میانگین  3درنتیجه نمره 
 تاب آوری درپیش وپس آزمون گروه کنترل کمتر همه ی ابعاد

 در میانگین میباشددرنتیجه تاب آوری در جامعه موردنظر حد از
زش میانگین سطح پایینی میباشداما درگروه آزمایش قبل ازآمو

 از حد پایین ولی بعداز آموزش درتمامی متغیرهابه باالتر در ها
متوسط رسیده است بنابراین می توان نتیجه گرفت که  حد

آموزش مهارت تفکرنقاد توانسته است تاثیربالقوه ای درتاب 

گزینه ای  0آوری داشته باشد. درپرسشنامه سازگاری نیز از طیف
 ،حدوسط میانگین نمرات است 2/2ره استفاده شده درنتیجه نم

 نمره میانگین سازگاری درپیش و پس آزمون گروه کنترل
میانگین می باشددرنتیجه سازگاری  حد از کمتر (22/7 –32/7)

جامعه هدف درسطح پایینی است امادرگروه آزمایش قبل  در
درحدپایین امابعدازبرگزاری آموزش به  (21/7) ازآموزش میانگین

حدمتوسط رسیده است لذا می توان نتیجه گرفت وباالتراز 76/3
که آموزش مهارت تفکرنقاد توانسته است تاثیر بالقوه ای 

 درسازگاری داشته باشد.

بررسی نرمال بودن داده ها: الزم است نرمال بودن داده های 
جمع آوری شده پیش از انجام آزمون های آماری بررسی شود. 

میرنوف استفاده شده اس-برای این کار از آزمون کلموگروف
 2است. اگر در این آزمون مقدار احتمال از سطح معنا داری 

درصد کمتر باشد، توزیع نرمال نیست و در غیر این صورت توزیع 
 نرمال خواهد بود.
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 اسمیرنوف -نتایج آزمون کلموگروف. 3جدول 

 
برای نرمال بودن از آزمون کلموگروف اسمیرنوف استفاده شده 
است. همان طور که نتایج جدول نشان می دهندسطح معناداری 

و شرط نرمال بودن  4,42در همه ی متغیرهای تحقیق بیشتر از 
برای آنها رعایت شده بنابراین جهت تحلیل آماری آنها از آزمون 

 ه می شود. های پارامتریک استفاد

: آموزش مهارت تفکر انتقادی بر سازش یافتگی 7آزمون فرضیه
 دانش آموزان موثر است.

4H آموزش مهارت تفکر انتقادی بر سازش یافتگی دانش :
 آموزان تاثیرگذار نمی باشد.

7H آموزش مهارت تفکر انتقادی بر سازش یافتگی دانش :
 آموزان تاثیرگذار می باشد.

 
 7رسیون برای فرضیهتحلیل رگ. 0جدول 

 دوربین واتسون R R2 داریسطح معنی F درجه آزادی مجموع مربعات منبع واریانس

 7 010/4 رگرسیون

 71 422/7 باقیمانده 2/2 37/4 22/4 477/4 774/1

 79 226/7 جمع کل

 
دهد نتایج تحلیل رگرسیون ارائه شده در جدول فوق  نشان می

تر از پایین 477/4دست آمده، یعنی مقدار داری بکه سطح معنی
است. بنابراین مدل رگرسیون ایجاد شده از لحاظ آماری  42/4

که برابر با   R2دار است. همچنین با توجه به مقدار معنی
درصد از تغییرات سازش  37( است می توان گفت که: 37/4)

درصد  69یافتگی ناشی از متغیر آموزش مهارت تفکر انتقادی و  
 تغییرات ناشی از عوامل دیگر است. 

یکی از مفروضات رگرسیون استقالل خطاهاست؛ در صورتی که 
فرضیه استقالل خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی 
داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره 

واتسون به منظور بررسی استقالل خطاها از یکدیگر  -دوربین

واتسون در فاصله  –ی شود که اگر مقدار آماره دوربین استفاده م
باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می  2/2تا  2/7

واتسون  -توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین
می باشد و این عدد نشان می دهد که  2/2طبق جدول باال 

بستگی خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود هم
وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می 

 توان از رگرسیون استفاده کرد.
بین یاد شده بر به منظور وارسی میزان و جهت تأثیر متغیر پیش

متغیر وابسته، ضرایب بتا نیز محاسبه شده که نتیجه این بررسی 
 در جدول زیر آورده شده است: 

 متغیرها
 شاخصهای آماری

 نوع گروه

 آزمایش کنترل

 سطح معناداری فراوانی سطح معناداری فراوانی

 مهارت تفکر انتقادی 
 411/4 79 492/4 79 پیش آزمون )قبل از کالس(

 411/4 79 494/4 79 پس آزمون )بعد از کالس(

 تاب آوری

 فردی شایستگی از تصور
 499/4 79 496/4 79 پیش آزمون )قبل از کالس(

 491/4 79 492/4 79 پس آزمون )بعد از کالس(

 تحمل فردی غرایز هب اعتماد

 منفی عاطفه

 499/4 79 499/4 79 پیش آزمون )قبل از کالس(

 703/4 79 499/4 79 پس آزمون )بعد از کالس(

 روابط و تغییر مثبت پذیرش

 ایمن

 491/4 79 499/4 79 پیش آزمون )قبل از کالس(

 411/4 79 496/4 79 پس آزمون )بعد از کالس(

 کنترل
 411/4 79 412/4 79 از کالس(پیش آزمون )قبل 

 461/4 79 423/4 79 پس آزمون )بعد از کالس(

 تاثیرات معنوی
 499/4 79 499/4 79 پیش آزمون )قبل از کالس(

 729/4 79 499/4 79 پس آزمون )بعد از کالس(

 سازگاری
 499/4 79 492/4 79 پیش آزمون )قبل از کالس(

 773/4 79 494/4 79 پس آزمون )بعد از کالس(
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 7یون فرضیهضرایب معادله رگرس. 2جدول 

 
 ضریب رگرسیون استاندارد نشده

ضریب رگرسیون 
 سطح معنی داری tمیزان آماره  استاندارد شده

B بتا خطای استاندارد 

 447/4 94/3  649/4 31/2 ضرایب ثابت

 39/4 731/4 22/4 10/2 477/4 (x1مهارت تفکر انتقادی)

 

داری برای با توجه به نتایج جدول باال، چون مقدار سطح معنی 
می باشد و قدر مطلق  42/4همه ی ابعاد کوچکتر از مقدار خطا 

 92می باشد با اطمینان 31/2بزرگتر از قدرمطلق   "t"آماره 
درصد فرض صفر رد شده و فرض یک تایید می شود پس 
آموزش مهارت تفکر انتقادی بر سازش یافتگی دانش آموزان 

به صورت زیر می  تاثیرگذار می باشد. و معادله رگرسیون آن
 = سازش یافتگی( Y1باشد: )

Y1 = 31/2 +  (39/4)X1 

 31/2+  39/4)مهارت تفکر انتقادی( =سازش یافتگی  
 شود. تحقیق تأیید می7بنابراین فرضیه

: آموزش مهارت تفکر انتقادی بر تاب آوری 2آزمون فرضیه
 دانش آموزان موثر است.

4Hوری دانش آموزان : آموزش مهارت تفکر انتقادی بر تاب آ
 تاثیرگذار نمی باشد.

7H آموزش مهارت تفکر انتقادی بر تاب آوری دانش آموزان :
 تاثیرگذار می باشد.

 
 2تحلیل رگرسیون برای فرضیه .6جدول 

 دوربین واتسون R R2 داریسطح معنی F درجه آزادی مجموع مربعات منبع واریانس

 7 207/4 رگرسیون

 71 736/3 باقیمانده 1/7 34/4 26/4 420/4 316/3

 79 311/3 جمع کل

 

دهد نتایج تحلیل رگرسیون ارائه شده در جدول فوق  نشان می
تر از پایین 420/4داری بدست آمده، یعنی مقدارکه سطح معنی

است. بنابراین مدل رگرسیون ایجاد شده از لحاظ آماری  42/4
که برابر با   R2 دار است. همچنین با توجه به مقدارمعنی

درصد از تغییرات تاب آوری  74( است می توان گفت که: 74/4)
درصد تغییرات  94ناشی از متغیر آموزش مهارت تفکر انتقادی و  

 ناشی از عوامل دیگر است. 
یکی از مفروضات رگرسیون استقالل خطاهاست؛ در صورتی که 

تگی فرضیه استقالل خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبس
داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره 

واتسون به منظور بررسی استقالل خطاها از یکدیگر  -دوربین

واتسون در فاصله  –استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین 
باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود )و می  2/2تا  2/7

واتسون  -قدار آماره دوربینتوان از رگرسیون استفاده کرد. م
می باشد و این عدد نشان می دهد که  1/7طبق جدول باال 

خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی 
وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می 

 توان از رگرسیون استفاده کرد.
اد شده بر بین یبه منظور وارسی میزان و جهت تأثیر متغیر پیش

متغیر وابسته، ضرایب بتا نیز محاسبه شده که نتیجه این بررسی 
 در جدول زیر آورده شده است: 

 
 2ضرایب معادله رگرسیون فرضیه. 1 جدول

 
میزان آماره  ضریب رگرسیون استاندارد شده ضریب رگرسیون استاندارد نشده

t 

سطح معنی 
 بتا خطای استاندارد B داری

 426/4 02/2  42/7 20/2 ضرایب ثابت

 21/4 23/4 26/4 71/3 420/4 (x1مهارت تفکر انتقادی )
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با توجه به نتایج جدول باال، چون مقدار سطح معنی داری برای 
می باشد و قدر مطلق  42/4همه ی ابعاد کوچکتر از مقدار خطا 

 92می باشد با اطمینان 20/2بزرگتر از قدرمطلق   "t"آماره 
رد شده و فرض یک تایید می شود پس درصد فرض صفر 

آموزش مهارت تفکر انتقادی بر تاب آوری دانش آموزان 
تاثیرگذار می باشد. و معادله رگرسیون آن به صورت زیر می 

 = تاب آوری( Y1باشد: )

Y1 = 20/2 +  (21/4)X1 
 20/2+  21/4)مهارت تفکر انتقادی( = تاب آوری

 . شودتحقیق تأیید می 2بنابراین فرضیه

 

 گیریبحث و نتیجه

 تاثیرآموزش مهارت تفکرنقاد بر این پژوهش باهدف مطالعه
سازش یافتگی وتاب آوری دانش آموزان پسر پایه ششم انجام 

 رضیه بررسی گردید: دوف این مورد در شد.
رابطه بافرضیه اول:نتایج این پژوهش نشان دهنده اثربخش  در

گی دانش آموزان بودن آموزش مهارت تفکرنقاد برسازش یافت
 پایه ششم بود.نتایج آزمونها ی آماری نشان دادندکه شرکت در

آموزش مهارت تفکرنقاد منجربه بهبودوضعیت سازش یافتگی 
دانش آموزان می شودومی توان گفت:آموزش مهارت تفکرنقاد 

یافتگی اجتماعی که به معنی دستیابی به تعادل  به بهبودسازش
 والبامهارتهای اجتماعی به وجوددرروابط اجتماعی است که معم

نتایج  با ها دردانش آموزان انجامیده است.این یافته[ 20]آید می
، گرانت [76](7391کهکی ونوربخش) مطالعات: محمدی

 ترخان، [71](7392همکاران ) ،صبحی قراملکی و[71](2476)
ان وـىتـین نتیجه ماتبیین همخوان است. در[ 72] (7392)

تفکرنقاد موجب می شوددانش آموزدر آموزش مهارت ت: ـگف
های گروهی، مقاومت کندو از  برخورد بافشار گروه و رسانه

های ناشی از آن در امان بماند. با یک فرآیند شناختی  آسیب
فعال، هدفمند و سازمان یافته به بررسی افکار و عقاید خود و 

های خاص بپردازد و با ارزیابی و تفسیر  دیگران و با موقعیت
تر و بهتری دست یابد.  رانه خود به درک و فهم روشنماه

 وسیعتر همچنین مهارت تفکرنقادباعث به وجودآمدن یک دید
 و نسبت به ابعادمختلف مشکالت ونحوه کشف راه حل برای آنها

ی هارتمهامتفکرانه بامسائل وبه تدریج باعث تکامل  برخورد
ری اگزاـسدوـث بهبـنهایت باعاد شده و درفرانه راگازسا

 ند.ى شوـاعى مـجتما
دررابطه بافرضیه دوم:نتایج آزمون های آماری دراین پژوهش 
نشان دهنده اثربخش بودن آموزش مهارت تفکرنقاد برتاب آوری 
دانش آموزان پایه ششم بود.نتایج نشان دادکه شرکت درآموزش 
مهارت تفکرنقاد منجر به بهبودوضعیت روان شناختی دانش 

می توان گفت:آموزش  و ب آوری می شود.زمینه تا آموزان در
رددر فت قابلینقاد به بهبود تاب آوری که به معنی  مهارت تفکر

طره مخال شرایط مقابوی،درمعن -نی ،روایستیدل زتعاراری قرب
دردانش آموزان پایه ششم انجامیده است.این [ 2]تسا زمیآ

، [70]2424همکاران، و هوانگ با نتایج مطالعات: ها یافته
، [72] (7392ترخان ) و [79](7396ابراهیمی) وندی ورضا

زش موآگفت:ان ىتوـین نتیجه ماتبیین همخوان است. در
 رفتار نگرش فردنسبت به اعمال و باعث بهبود نقاد مهارت تفکر

دیگران وهمچنین بهبودنحوه برخوردبا نگرش دیگران نسبت به 
های ر فشاتاب آوری دربرابر یش افزاه ـر بـمنجفردمی گرددو

می االـف بـمختلی اـتهـموقعید را در فرل کنتره و نى شدروا
 ونى ، رواشخصیتىی یژگىهاوکه دمىشوباعثمراین د ارـب

 یا اب وضطرس،استرمانند املى اعوپیداکند؛ یش افزاواعاطفى 
 برابر در دمت فرومقاو منفى خلق کاهشیافته ت حاال سایر

 انندمیتو دینتقاا تفکر رتمها می کند. لذا پیدا دها بهبوادیدرو
را بهتربشناسندوباخودودیگران ارتباط  خود تا زندسا درقا را ادفرا

نماینددرنتیجه اعتمادبه نفس افراد بیشترشده  مناسب تری برقرار
وتاب دـهنم داـنجی صحیحی اهابنتخاشرایط بحرانی ا در و

 آوری بیشتری داشته باشند.

مهارت تفکرنقاد  آنجاکه نتایج پژوهش بیانگرآن بودکه آموزش از
سازش یافتگی وتاب آوری دانش آموزان موثراست،به  بر

 مشاوران پیشنهاد ارس خصوصا معلمان، مدیران ومدن مسئوال
نقاد  مهارتهای زندگی من جمله مهارت تفکر از می گردد که

برای افزایش سازگاری وتاب آوری دربین دانش آموزان استفاده 
راستای  زشی فعالیتهایی دردرخالل برنامه های آمو و نمایند،

 در آموزش مهارت تفکرنقادبرای دانش آموزان درنظرگرفته شود.
این راستامی توان به دانش آموزان ،ادراک تاثیرات اجتماعی و 

ها ونگرش ها و رفتار،آگاهی از نابرابری، پیش  فرهنگی بر ارزش
ها،واقف شدن به این مسئله که دیگران  ها و بی عدالتی داوری
از نقش یک شهروند مسئول گویندوآگاهی  ه درست نمیهمیش

رابه صورت مهارت محورو عملی درقالب کارهای گروهی وبازی 
 های هیجان انگیزآموخت.
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