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پژوهش کنونی با هدف تعیین اثربخشی آموزش کارکردهای عصبی- شناختی بر گرایش به تفکر انتقادی 
دانش آموزان دورة اول متوسطه شهر تبریز انجام گرفت. روش پژوهش کنونی از نوع »شبه آزمایشی« با طرح 
پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعة آماری تحقیق را تمام دانش آموزان پسر دورة اول متوسطه 
شهر تبریز در سال تحصیلی 96-1395 تشکیل می دادند. روش نمونه گیری به صورت خوشه ای چندمرحله ای 
بود که ابتدا از بین مدرسه های متوسطة دورة اول پسرانه، 1۰ مدرسه و سپس از بین 1۰ مدرسه، دو مدرسه با 
گروه آزمایش از یک مدرسه )30 نفر( و گروه گواه )30 نفر( هم از مدرسة دیگری )برای جلوگیری از انتشار 
عمل آزمایشی به آزمودنی های گروه گواه( انتخاب شدند. به دانش آموزان گروه آزمایش، کارکردهای عصبی- 
شناختی در زمینة برنامه ریزی در 20 جلسه، انعطاف پذیری شناختی در 10 جلسه و تقویت حافظة کاری در 
11 جلسه آموزش داده شد. برای جمع آوری داده ها از »پرسش نامة گرایش به تفکر انتقادی ریکتس« استفاده 
شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری کوواریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان دادند که 
اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی عصبی- شناختی در تقویت گرایش به تفکر انتقادی با میزان اثر 0/369 
مثبت تأیید شد و در ضمن در ارتباط با اثربخشی کارکردهای اجرایی عصبی- شناختی بر مؤلفه های گرایش 
به تفکر انتقادی، مؤلفه های خالقیت و تعهد با تأثیر مثبت گزارش شده است. این در حالی است که در مورد 

مؤلفة »بالندگی« تفاوت خاصی بین گروه آزمایش و کنترل مشاهده نشده است.
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 مقدمه
»توانايی های شناختی1« از جمله توانايی هايی هستند که در جهت سازگاری انسان با شرايط مختلف 
و نیز انجام تکالیف شــناختی و غیر شناختی مهم و مؤثر هستند و همواره مورد توجه نظام های آموزشی 
قرار گرفته اند )آدام و مانســون2، 2014(. توانايی شناختی ساختار ويژه ای اســـت که تحقیقات متعدد در 
100 سال اخیـــر نشـــان داده اند، کـــه دامنة وسیعی از رفتارهای مهم و دستاوردهای زنـدگی، از قبیــل 
موفقیــت تحصــیلی، رفتارهــای مــرتبط بــا ســـالمت، جايگاه اجتمـــاعی- اقتصادی، سانحه پذيری، 
جايگاه شغلی و حتـی مـرگ را تحت تأثیر قرار می دهند )فان3، 2010(. دامنه، توانايی های شناختی گسترده 
است. يکی از اين توانايی ها، توانايی »تفکر انتقادی« است. در زمینة بررسی مفهوم تفکر انتقادی، بررسی 

ادبیات پژوهشی نشان می دهد که تعريف های مختلفی از تفکر انتقادی شده است.
ديويی4 )1933( از ديدگاهی فلسفی، تفکر انتقادی را شامل کاوشگری، تمییز و آزمون افکار و بررسی 

گزينه های متفاوت در مورد يک مسئله می دانست.
پاول5 )1992( تفکر انتقادی را در دو معنای محدود و وسیع مطرح کرد. در معنای محدود، تفکر انتقادی 
يک مجموعه مهارت های فنی است که فقط برای انتقاد از ديدگاه های مخالف از آن استفاده می شود. در 
معنای وســیع نیز شــامل گرايش ها و تمايل های خودمحورانه و جامعه گرايانه اســت که در قلب عقايد و 

به صورت پنهان قرار دارند و گرايش ها و ويژگی های منشی و شخصیتی را نیز در برمی گیرد.
يکی ديگر از مهم ترين و شناخته شــده ترين تعريف ها از تفکر انتقادی تعريف انیس6 )2002( است. 
او تفکر انتقادی را نوعی تفکر منطقی و مستدل می داند که در تصمیم گیری، قبول باورها و يا انجام امور 
دخالت دارد و شامل اعمالی مانند فرضیه سازی، نگريستن متفاوت به مسائل و مشکالت، طرح راه حل های 

احتمالی و نقشه های متفاوت برای بررسی امور است.
در بررسی بیشتر مفهوم تفکر انتقادی، »انجمن فلسفة آمريکا« تعريفی جامع و مورد توافق همگان برای 
تفکر انتقادی ارائه کرده است که شامل مؤلفه های عاطفی و شناختی می شود. اين تعريف و تأکید می کند، 
تفکر انتقادی قضاوت هدفمند و خود نظم دهنده ای است که بر تعبیر، تحلیل، ارزيابی، استنباط و همچنین 
تبیین مالحظات موقعیتی، روش شــناختی، مالکی و مفهومی مبتنی است )بنینگ7، 2006، به نقل از بدری 

گرگری، فتحی آذر، حسینی نسب و مقدم واحد، 1389(.
عالوه بر اين ها تفکر انتقادی يک فرايند شناختی است که فراگیر طی آن با بررسی علل، تجزيه وتحلیل 
اطالعات در دسترس و نتیجه گیری از آن ها به قضاوت و تصمیم گیری می پردازد. به عبارت ديگر، يک فرايند 
قضاوتی خودتنظیم و هدفمند است که به حل مسئله و تصمیم گیری مناسب می انجامد )بورنستین8، 2003(.
در بررســی اهمیت تفکر انتقادی بسیاری از نويسندگان و صاحب نظران اين حوزه، تفکر انتقادی را 
تفکری می دانند مستدل، منظم، هدفمند، اثرگذار، منطقی و مبتنی بر پیامد که به روش علمی به بررسی و 
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تجزيه وتحلیل تمام اطالعات و نظرات در دسترس می پردازد. امروزه بسیاری از محققان تربیتی پرورش 
مهارت های تفکر انتقادی را از هدف های اساســی آموزش وپرورش دانســته اند. زيرا تفکر انتقادی برای 
موفقیت در جهان معاصر که دانش با سرعت زياد در حال افزايش ضرورتی اساسی تلقی می شود. همچنین 
تفکر انتقادی مهارتی شــناختی اســت که يادگیرنده را قادر به اســتفاده از راهبردهای پردازش عمیق در 
يادگیری خود، برای موشــکافی و ارزيابی مطالب درسی می کند. همچنین تفکر انتقادی برای موفقیت در 
جهان معاصر که دانش با ســرعت زياد در حال افزايش می باشد ضرورت اساسی تلقی می شود )مارينا و 

هالپرن9، 2011(.
در ارتبــاط با عوامل مؤثــر در تقويت گرايش به تفکر انتقادی، عوامل مختلفی از طريق پژوهش های 
متفاوت بررسی شده اند. در پژوهش کنونی نیز کوشیده شده است، اين سازة مهم شناختی بر اساس میزان 
اثرپذيری از کارکردهای اجرايی عصبی- شناختی مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به ابعاد و مؤلفه متعدد 
کارکردهای اجرايی، در مطالعة کنونی به ســه مؤلفة مهارت های »برنامه ريزی و خود نظم دهی«، »حافظة 
کاری« و »انعطاف پذيری شناختی« با توجه به میزان اثرگذاری بر گرايش به تفکر انتقادی توجه شده است.

»کارکردهای اجرای عصبی- شــناختی10«، ساختارهای مهمی هستند که با فرايندهای روان شناختی 
مسئول کنترل هوشــیاری، تفکر و عمل مرتبط اند. اگرچه کارکردهای اجرايی در درجة اول از چشم انداز 
عصبی – شــناختی مطالعه شــده اند که به مرور زمان، تحول و آسیب شناسی آن ها به موضوع مورد عالقة 
صاحب نظران بســیاری تبديل شــده اســت )زالزو و مولر11، 2002(. کارکردهای اجرايــی، کارکردهای 
عالی شــناختی و فراشناختی هستند که مجموعه ای از توانايی های عالی شامل خودگردانی12، بازداری13، 
خودآغازگری14، برنامه ريزی راهبردی، انعطاف شــناختی و کنترل تکانه را به انجام می رســانند )ويانت و 
ويلیس15، 1994(. در واقع کارکردهايی همچون سازمان دهی، تصمیم گیری، حافظة کاری، حفظ و تبديل، 
کنترل حرکتی، احساس و ادراک زمان، پیش بینی آينده، بازسازی، زبان درونی و حل مسئله را می توان از 
جمله مهم ترين کارکردهای اجرايی عصبی-شناختی دانست )بارکلی16، 2008، ولش و پنینگتون17، 1998(. 
در خصوص کارکردهای عصبی-شناختی تأکید شده است، ضعف در اين کارکردها به پیری شناختی منجر 
می شود و يا اينکه ضعف در چنین کارکردهايی می تواند سبب تضعیف يادگیری و يا ايجاد موانع يادگیری 
شــود )لین، شــی، وانگ و تانگ18، 2018(. نکته مهم در ارتباط با کارکردهای اجرايی عصبی- شــناختی 
توجه به اين امر است که در میان صاحب نظران، تعريفی يکسان و مورد قبول همگان در مورد کارکردهای 
اجرايــی وجود ندارد. طوری که در تعريف های ارائه شــدة برخی از جنبه های خاص اين کارکردها مورد 
تأکید قرار گرفته اند. برای مثال، التزمن، الکوويتچ، يانگ و کالرک19 )2010( کارکردهای اجرايی را حوزه ای 
از توانايی ها می دانند که شــامل ســازمان دهی در فضا، بازداری انتخابی، آماده سازی پاسخ، هدف مداری، 

برنامه ريزی و انعطاف است.
بارکلــی )2008( نیز کارکردهای اجرايی را اعمال خودفرمانی می داند که برای خودگردانی کار گرفته 
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می شوند و از ديدگاه وی کارکردهای اجرايی دربرگیرندة اعمالی هستند که فرد برای خود و هدايت خود 
انجام می دهد تا خودکنترلی، رفتار هدف مدار و بیشینه سازی پیامدهای آينده را به اجرا درآورد.

بنابراين در ارتباط با مفاهیم و مطالب مورد توجه در تعريف کارکردهای اجرايی می توان گفت که اين 
کارکردها از مهم ترين فرايندهای شــناختی اند که به افراد کمک می کنند، برای انجام تکلیف ها و رفتارها، 

شیوه های انطباقی مؤثر و هدفمندی را به کار گیرند.
يکــی از مهم ترين ابعــاد کارکردهــای اجرايی، مهارت هــای برنامه ريزی و خودنظم دهی اســت که 
کارکردهايی چون برنامه ريزی راهبردی، تعیین هدف، خودآغازگری و بازداری را به عهده دارد )ويانت و 
ويلیس، 1994(. اين مهارت ها و توانمندی ها را می توان بر اساس نظرية خودتنظمی20 زيمرمن21 )1998( 
در فرايند چرخه ای از قبیل دورانديشی )برنامه ريزی و تنظیم مراحل(، عملکرد و کنترل ارادی )راهبردهای 
متمرکزســازی توجه، اولويت بندی و تکمیل هدف ها، بررســی حواس پرتی و مديريت و مهار تالش( و 

بازتابش )چرخش به عقب و اصالح مسیر دورانديشی( تبیین کرد.
جنبة ديگر کارکردهای اجرايی، »حافظة کاری22« است. حافظة کاری توانايی نگهداری اطالعـات در 
ذهن تا زمان پايان انجام يـــک فعالیـــت )دواسون و گواير23، 2004(، يا سامانه ای ذهنی است کـه وظیفـة 
انـدوزش و پـردازش مـوقتی اطالعـات را برای انجام يک رشته از تکلیف های پیچیدة شـناختی به عهده 
دارد )بدلی24، 1986 به نقل از کاشانی موحد، 1384(. پژوهش های انجام شده آن را يکـی از ضروری ترين 
امکانات شناختی بشر معرفی می کنند کـه بـرای بسـیاری از امور زندگی امــری الزم و ضــروری اســت.

»انعطاف پذيری شناختی25« به عنوان ويژگـی عمـده شـناخت انسان توصیف شده است و به توانايی 
فرد برای در نظر گرفتن هم زمان بازنمايی های متناقضی از يک شیء يا يـک رويـداد اشــاره دارد )جکس 
و زوالنو26، 2010(. باوجوداينکه پژوهش های متفاوتی در مورد اين سـازة شـناختی صـورت گرفته اند، اما 
در حال حاضر اتفاق نظری در مورد چگـونگی تعريف اين مفهوم وجود ندارد. به طورکلی، توانـايی تغییـر 
آمايه های شــناختی به منظور سازگاری با محرک های در حال تغییر محیطی، عنصر اصلی در تعريف های 
عملیاتی انعطاف پذيری شناختی است )دنیس و واندروال27، 2010(. بعضی پژوهش ها )گان، لئو و زانگ28، 
2004؛ زونگ و همکاران29، 2010(، انعطاف پذيری شناختی را میزان ارزيـــابی فـرد در مـورد قابل کنترل 

بودن شرايط تعريـف کرده اند کـه ايـن ارزيـابی در موقعیت های مختلف تغییر می کند.
لون لین و همکاران )2018(، در پژوهشی دربارة بهبود مهارت های تفکر دانشجويان با برنامه آموزشی 
مرتبط با کارکردهای اجرايی، مشــخص ساختند که اين برنامه ها قابلیت آموزش و کاربرد آسان برنامه در 

بهبود توانايی های شناختی، به خصوص توانايی های تفکر انتقادی نوجوانان را فراهم می کند.
در پژوهش ديگری، الغفاری و اســالمی )2011( در بررسی تأثیر راهبردهای تفکر مبتنی بر علوم 
اعصــاب و علوم غیرعصبی بر تفکر دانش آموزان مدرســه های ابتدايی نشــان دادنــد که مربیان بايد 
از راهبردهــای تفکــر مبتنی بر علوم اعصاب اســتفاده کنند تا تفکر انتقادی و ســطح يادگیری را بین 
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دانش آموزان ابتدايی افزايش دهند.
نتايـج پژوهـش ديگـری در اين زمینه نشـان می دهند که آسـیب در کارکردهـای اجرايی باعث اختالل 
در عملکردهـای شـناختی فرد و به تبـع آن اختالل در رفتار خودتنظیمـی، مهارت های اجتماعی، قضاوت 
فـرد، عـدم کنتـرل نکـردن خشـم و بـازداری، به خصـوص تفکـر انتقـادی می شـود )کولهـوف، لوبـر، وی، 
پاردينـی و دسـکوری30، 2007(. تأثیـر کارکردهـای اجرايی در رشـد قابلیت های روانـی و اجتماعی افراد 
)تفکـر انتقـادی، نظريـة رشـد ذهـن، مهارت هـای اجتماعـی- هیجانـی و ...( از جمله موضوع هـای مورد 
مطالعـه ای بوده انـد کـه در آن هـا شـواهد بیانگـر وجـود ارتبـاط بیـن متغیرهای عصـب- روان شـناختی و 

روان شـناختی اسـت )ريگس، جهرمـی، رازا، ديلـورث- بارت، مولـر31، 2006(.
نتايج بررسی های تجربی لوسیا سانز32 )2012( در مورد با تفکر انتقادی، عملکرد اجرايی و رابطة بالقوة 
آن ها، ضمن ارائة مدلی برای مهم ترين فرايندهای هر دو ساختار، روشن می سازد که عناصر و مؤلفه های 
مشترک شناسايی شده بین سازه های عملکرد اجرايی و تفکر انتقادی سبب تسهیل رشد توانايی های شناختی 
می شود. نکتة مهم ديگر که از مطالعات متفاوت برمی آيد اين است که »تفکر انتقادی« يکی از سازه های 

مرتبط با خودتنظیمی، و »جهت گیری هدف« يکی از ارکان کارکردهای اجرايی است )فان، 2010(.
ارجمند نیا، رويتوند، غیاثوند و شــريفی )1394( مشخص ساختند که ضعف در کارکردهای اجرايی، 
به ضعف در باورهای منطقی می انجامد. چراکه يکی از عوامل مؤثر و زمینه ساز برای شکل گیری باورهای 
منطقی، میزان توجه به تفکر منطقی است. امیری، مرادکهن، فرهادی نیا و شاهقلیان )1395( نیز مشخص 
ساختند که میزان رابطة حافظة ديداری- فضايی و گرايش به تفکر انتقادی در دانشجويان دارای رجحان 
نیمکره راست بیشتر از دانشجويان دارای رجحان نیم کرة چپ است. شواهد کنونی نشان می دهند، حافظه 
ديداری تفکر انتقادی را تقويت می کند و همچنین بین آمادگی برای يادگیری خودراهبر و گرايش به تفکر 
انتقــادی رابطة مثبت وجود دارد. يعنی هــر اندازه حافظه ديداری و مهارت های خودتنظیمی يادگیری در 
دانش آموزان تقويت شــود، به همان اندازه زمینه های تقويت تفکر انتقادی نیز تســهیل می شود )گراوند، 

سبزيان، کامکار و کرمی، 1393(.

é بسته های آموزشی
1. بســتة آموزشــی روش های برنامه ریزی و مهار هــدف: در ارتباط با آمــوزش روش های 
برنامه ريــزی و مهار هدف در راســتای خودگردانی، از مدل ســه مرحله ای زيمرمن )1998( 
اســتفاده شد. در اين مدل از سه گام آموزش دورانديشی با استفاده از ترسیم خودهای آينده 
 )a( »بر اساس استعارة درخت خود آينده که شامل چهار شاخة قدرتمند »خانواده و دوستان
»زمان آزاد« )b( »مدرسه« )c( و »آموزش خودتنظیمی« )d( است و راهبردهای ارادی در 
زمینة متمرکز ســازی توجه، اولويت بندی و تکمیل هدف ها، بررســی حواس پرتی و مديريت 
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و مهار تالش، با اســتفاده از راهبردهای کنترل تکلیــف و محیط، خود بازبینی و گفت وگوی 
درونی برای کنترل توجه، و همچنین راهبردهای يادگیری و آموزش خود بازبینی، با اســتفاده 
از خودنگار به منظور ثبت اعمال و مقايســة میزان پیشــرفت خود اســتفاده شد. در اين، میان 
دانش آموزان در گام اول در جهت دورانديشــی در زمینــة تحصیلی و اولويت بندی هدف ها، 
خودهــای آينده را در ارتباط با خانواده، دوســتان، زمان های آزاد و مدرســه تنظیم کردند و 
بــه ارزيابی و اصــالح آن پرداختند و پس از آن در گام دوم، بــه مديريت تالش و تمرکز بر 
برنامه ريزی خود پرداختند در گام سوم با استفاده از خودنگار به ثبت اعمال و مقايسة میزان 
پیشــرفت خود زمینة مديريت تالش و تمرکز بر برنامه ريزی خود اقدام کردند که اين مرحله 

در حدود 20 جلسه ادامه داشت.

2. بســتة آموزشــی آموزش حافظة کاری: منظور تقويت حافظة کاری دانش آموزان از نرم افزار 
آموزش و بهسازی توجه و حافظه )حافظة فعال( استفاده شد. اين نرم افزار برای تقويت حافظه 
فعال در سه بعد حافظه بصری، شنیداری و رمزگردانی، با ترکیب دو روش روبه جلو و معکوس 
و در سه قسمت حافظة شنیداری، ديداری و تثبیت، مورد نظر بوده است. دانش آموزان از طريق 
نرم افزار، تصويرهای را می بینند که بايد بالفاصله در حافظه خود نگه دارند سپس آن ها را بازگو 
کنند و يا بنويســند. در ايــن مرحله دانش آموزان در قالب گروه های متفاوت در 11 جلســه از 
طريق مشاهده برنامه های نرم افزار فوق نسبت به اجرای تمرين های مربوط در راستای تقويت 

حافظه بصری، شنیداری و رمزگردانی با ترکیب دو روش روبه جلو و معکوس اقدام کردند.

3. بستة آموزشی آموزش انعطاف پذیری شناختی )محقق ساخته(: با توجه به اينکه در بررسی 
پیشــینة تحقیق مشــخص شد که بستة آموزشی خاصی در اين زمینه وجود ندارد، لذا آموزش 
انعطاف پذيری شــناختی با اســتفاده از بستة آموزشی محقق ســاخته و بر اساس مفاهیم مورد 
نظر در ســازة انعطاف پذيری شــناختی دنیس و واندروال )2010(، در پنج گام به اين شــرح 

صورت پذيرفت:
1. توضیح اهمیت و مفهوم انعطاف پذيری شناختی برای دانش آموزان گروه آزمايش

2. ارائه تکلیف حل مسئله دربارة با موضوع های متفاوت برای دانش آموزان
3. درخواست از دانش آموزان برای بررسی مسئله از زاويه های متفاوت قبل از ارائة راه حل

4. در نظر گرفتن راه حل های متفاوت برای حل مسئله
5. بررسی راه حل های متفاوت با ذکر دلیل و انتخاب بهترين راه.

در اين مرحله دانش آموزان در قالب 10 جلسه به انجام تمرين های الزم در زمینة تقويت انعطاف پذيری 
ذهنی پرداختند؛ طوری که گاه تمرين هايی نیز با عنوان »تکلیف منزل« به آن ها داده می شد.
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é بررسی روایی بسته های آموزشی
1. روایی و پایایی بستة آموزشی مربوط به برنامه ریزی و مهار هدف: روايی بستة آموزشی مربوط 
بــه برنامه ريزی و مهار هدف، ابتدا با توجه به هدف های مورد نظر، در اختیار اســتادان راهنما و 
مشــاور قرار گرفت و روايی محتوايی آن از طريق اعمال اصالحات الزم بر اســاس نظر استادان 
متخصص انجام پذيرفت. پايايی آن نیز از طريق اجرای آزمايشی اولیه، روی گروه کوچکی از افراد 
مورد مطالعه، غیر از گروه آزمايش و کنترل به دست آمد. در اين گروه کوچک ابتدا پیش آزمون و 
سپس بستة آموزشی اجرا شد. پس از اجرای پس آزمون و نیز کسب اطالعات الزم در خصوص 
مؤثر بودن بستة آموزشی و اعمال اصالحات الزم، شواهد و اطمینان کافی برای اجرای اصلی بستة 

آموزشی روی گروه آزمايش به دست آمد.

2. روایــی و پایایی نرم افــزار حافظة کاری: نرم افزار آموزش و بهســازی توجه و حافظه )حافظة 
فعال(، با توجه به استفادة رايج و قابل اطمینان مورد استفاده قرار گرفت که روايی آن، با توجه به 
محتوای آن بر اساس مدل های نظری حافظة فعال قابل توجه بود. پايايی آن نیز، با توجه به نتايج 
مربوط به قبل و بعد از اجرای نرم افزار روی گروه اولیة آزمايشــی، با اســتفاده از آزمون ظرفیت 
حافظه، برگرفته از دانیل و کارپنتر33 )1983( که مؤثر بودن نرم افزار در تقويت حافظة کاری قبل و 

بعد از اجرا را نشان می داد دست آمد.

3. روایی و پایایی بســتة آموزشــی انعطاف پذیری شناختی: روايی بســتة مورد نظر با توجه به 
ســازه های نظری انعطاف پذيری شناختی دنیس و واندروال )2010( دست آمد. محتوای بسته با 
توجه به وجود پايه های نظری قابل تبیین پايايی آن نیز با توجه به نتايج مراحل اجرای آزمايشی 
اولیه روی گروه کوچکی از افراد، اجرای بستة آموزشی روی گروه مورد نظر، اجرای پس آزمون 

و اعمال اصالحات با توجه به مؤثر بودن بستة آموزشی، حاصل شد.

 هدفپژوهش
تعییــن میــزان تأثیر آموزش کارکردهــای اجرايی عصبی ـ شــناختی بر گرايش بــه تفکر انتقادی 

دانش آموزان دورة اول متوسطه.

 فرضيههایتحقيق
1. آموزش کارکردهای اجرايی عصبی- شــناختی بر گرايــش به تفکر انتقادی دانش آموزان گروه 

آزمايش در مقايسه با گروه گواه تأثیر مثبت دارد.

2. میزان تأثیر آموزش کارکردهای اجرايی عصبی- شناختی بر مؤلفه های گرايش به تفکر انتقادی 
دانش آموزان گروه آزمايش در مقايسه با گروه گواه متفاوت است.



ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن

فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

تأثیر آموزش کارکردهای اجرایی عصبی- شناختی بر گرایش به تفکر انتقادی دانش آموزان دورة اول متوسطة شهر تبریز

28
ë شمارة68 

ë سال هفدهم 
ë زمستان1397

روششناسی
تحقیق کنونی، به دلیل ممکن نبودن انتســاب تصادفی آزمودنی ها به گروه های آزمايش و گواه، و 
نیز دست نخورده بودن گروه ها، از نوع شبه آزمايشی است که در آن، از طرح پیش آزمون و پس آزمون 

با گروه کنترل استفاده شده است.

é جامعه، نمونه و روش نمونه گیری
جامعة آماری تحقیق شامل دانش آموزان پسر دورة اول متوسطة شهر تبريز در سال تحصیلی 97-

1396 اســت. دلیل اينکه دانش آموزان پســر دورة اول متوسطه در اين پژوهش انتخاب شدند، توجه 
به اين موارد بوده است که:

1. دانش آمــوزان دورة ابتدايــی در ارتبــاط با برخی از متغیرهای تحقیــق، آمادگی های عاطفی و 
شناختی ندارند. دانش آموزان دورة دوم متوسط هم بیشتر درگیر حاشیه های کنکور هستند.

2. دانش آموزان دورة اول متوسطه با توجه به شرايط نوجوانی و نیز قرار گرفتن در جريان مسائلی 
مانند انتخاب رشتة تحصیلی، بیشتر نیازمند اين نوع آموزش هستند.

3. به منظور همانند شدن گروه ها تصمیم گرفته شد هر دو گروه پسر باشند.

روش نمونه گیــری صورت خوشــه ای چندمرحلــه ای بود که ابتدا از بین مدرســه های دورة اول 
متوسطة پسرانه، 10 مدرسه، و سپس از بین 10 مدرسه، دو مدرسه انتخاب شدند که گروه آزمايش از 
يک مدرسة و گروه گواه هم از مدرسه ديگر )جهت جلوگیری از انتشار عمل آزمايشی به آزمودنی های 

گروه گواه( برگزيده شدند.

ابزارهایاندازهگيری
توانايی هــای مرتبط با عملکردهای تفکر انتقادی از طريق »پرســش نامة گرايش به تفکر انتقادی 
ريکتس34« )2003( اندازه گیری شــدند. اين پرســش نامه به صورت يک ابزار خودگزارشــی است که 
میــزان تمايل به تفکر انتقادی را در ســه زير مقیــاس »خالقیت«، »بالیدگی« و »تعهد« می ســنجد. 
ضريب آلفای کرونباخ اين پرســش نامه توســط ريکتس برای خالقیــت 0/62، برای بالندگی 0/54 و 
برای تعهد 0/71 برآورد شــده اســت. اين پرسش نامه شامل 33 سؤال پنج گزينه ای بود که در مقیاس 
لیکرت از کاماًل موافقم تا کاماًل مخالفم )با نمره دهی 1 تا 5( تنظیم شده است. حداکثر و حداقل نمرة 

کسب شده در اين آزمون به ترتیب 165 و 33 امتیاز بوده است.
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é مراحل اجرا
 جدول 1.  خالصة جلسات آموزشی کارکردهای اجرایی عصبی ـ شناختی )مهارت های برنامه ریزی(                                                                                                  

تشریح اهمیت برنامه ریزی و ضرورت هدفمندی، به خصوص در زمینة تحصیلیجلسة 1

تشریح خودهای تحصیلی و یادگیری در ارتباط با خانواده و دوستان و ترسیم آن هاجلسة 2

بررسی کیفیت تشریح خودهای تحصیلی و یادگیری دانش آموزان در ارتباط با خانواده و جلسة 3
دوستان و ترسیم آن ها و ارائة بازخورد به دانش آموزان

تشریح خودهای تحصیلی و یادگیری در ارتباط با زمان آزاد و ترسیم آن هاجلسة 4

بررسی کیفیت تشریح خودهای تحصیلی و یادگیری دانش آموزان در ارتباط با زمان آزاد جلسة 5
و ترسیم آن و ارائة بازخورد به دانش آموزان

تشریح خودهای تحصیلی و یادگیری در ارتباط با مدرسه و ترسیم آن هاجلسة 6

بررســی کیفیت تشریح خودهای تحصیلی و یادگیری دانش آموزان در ارتباط با مدرسه و جلسة 7
ترسیم آن ها و ارائة بازخورد به دانش آموزان

اولویت بندی هدف های مرتبط با خانواده، دوستان، زمان آزاد و مدرسهجلسة 8

اجرای برنامه با مدیریت بر تمرکز، تالش و برنامه ریزی همراه با ارزیابی روزانهجلسة 9

ادامة اجرای برنامه با مدیریت بر تمرکز، تالش و برنامه ریزی همراه با ارزیابی روزانهجلسه های10-20

 جدول 2.  خالصة جلسات آموزشی کارکردهای اجرایی عصبی ـ شناختی )انعطاف پذیری شناختی(                                                                                                  

تشریح مفهوم و اهداف انعطاف پذیری شناختی برای دانش آموزانجلسة 1

توصیف اهمیت انعطاف پذیری شناختی و انواع انعطاف پذیری شناختی برای دانش آموزانجلسة 2

تمرین تکنیک اول اسکمپر )SCAMPER(جلسة 3

تمرین تکنیک دوم اسکمپرجلسة 4

تمرین تکنیک سوم اسکمپرجلسة 5

تمرین تکنیک چهارم اسکمپرجلسة 6

تمرین تکنیک پنجم اسکمپرجلسة 7

تمرین تعویض نگرش هنگام حل مسئلهجلسة 8

تمرین تعویض نگرش هنگام حل مسئلهجلسه های 9-10
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 جدول 3.  خالصة جلسات آموزشی کارکردهای اجرایی عصبی ـ شناختی )تقویت حافظة کاری(                                                                                                  

تمرین حافظة کاری در بعد دیداری روبه جلوجلسة 1

ادامة تمرین حافظة کاری در بعد دیداری روبه جلوجلسة 2

تمرین حافظة کاری در بعد دیداری معکوسجلسة 3

ادامة تمرین حافظة کاری در بعد دیداری معکوسجلسة 4

تمرین حافظة کاری در بعد شنیداری روبه جلوجلسة 5

ادامة تمرین حافظة کاری در بعد شنیداری روبه جلوجلسة 6

تمرین حافظة کاری در بعد شنیداری معکوسجلسة 7

ادامة تمرین حافظة کاری در بعد شنیداری معکوسجلسة 8

تمرین حافظة کاری در بعد تثبیت شنیداریجلسة 9

ادامة تمرین حافظة کاری در بعد تثبیت شنیداریجلسة 10

یافتهها
 جدول 4.  آماره های توصیفی گرایش به تفکر انتقادی دانش آموزان در پیش آزمون و پس آزمون                                                                                                  

NMSDگروهمرحله

پیش آزمون
30174/4019/728آزمایش
3017410/859کنترل

پیش آزمون
30183/06617/969آزمایش
3016120/544کنترل

با توجه به جدول )4( مشــاهده می شــود که میانگین و انحراف استاندارد گرايش به تفکر انتقادی 
دانش آمــوزان گروه آزمايش در مرحلة پیش آزمون به ترتیــب 174/40 و 19/728 و میانگین و انحراف 
استاندارد گرايش به تفکر انتقادی دانش آموزان گروه کنترل در مرحله پیش آزمون به ترتیب برابر با 174 
و 10/859 بوده است. همچنین، میانگین و انحراف استاندارد گرايش به تفکر انتقادی دانش آموزان گروه 
آزمايش در مرحلة پس آزمون به ترتیب 183/066 و 17/969 و میانگین و انحراف استاندارد گرايش به 
تفکر انتقادی دانش آموزان گروه کنترل در مرحلة پس آزمون به ترتیب برابر با 161 و 20/544 بوده است.
برای آزمون فرضیه از تجزيه وتحلیل کوواريانس اســتفاده شــد. تجزيه وتحلیل کوواريانس روشی 
آماری است که به منظور تعديل تفاوت های اولیة آزمودنی ها به کار می رود. بدين ترتیب که هر نمره در 
پیش آزمون، به عنوان هم تغییر در نمره های پس آزمون به کار برده می شود. در تجزيه وتحلیل کوواريانس 
رعايت برخی از مفروضه ها )همگنی شیب خط رگرسیون و همگنی واريانس های خطا( الزامی است. 

در فرايند تجزيه وتحلیل واريانس ابتدا به بررسی مفروضه ها پرداخته شده است.
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 جدول 5.  آزمون همگنی شیب خط رگرسیون به عنوان پیش فرض کواریانس                                                                                                  

SSDFMSFSigمنبع تغییرات

13029/71034343/23717/3250/19مدل تصحیح شده

7316/83817316/83829/1860/11گروه

6429/02316429/02325/6450/21گروه*پیش آزمون

12534/66150250/693خطا

1646578/00054کل

در جدول )5( مشــاهده می شــود که نتیجة آزمون همگنی شیب خط رگرسیون در سطح معناداری اثر 
متقابل )0/21( بزرگ تر از 0/05 برآورد شده و لذا مفروضة همگنی شیب خط رگرسیون برقرار بوده است.

 جدول 6.  آزمون لوین جهت بررسی مفروضه همگنی واریانس های خطا                                                                                                  

FDF1DF2Sigمتغیر

0/1081520/744گرایش به تفکر انتقادی

همان طور که در جدول )6( مشاهده می شود، نتیجة آزمون لوين برای بررسی همگنی واريانس خطا مشخص 
می ســازد که همگنی رعايت شــده است؛ چون ســطح معناداری 0/744 بزرگ تر از 0/05 برآورد شده است.

با توجه به نتايج جدول های 5 و 6، از آنجا که مفروضة همگنی شــیب خط رگرســیون و مفروضة 
همگنــی واريانس خطا برقرار بودند، از تجزيه وتحلیل کوواريانس به منظور مقايســة میانگین نمره های 
توانايی های گرايش به تفکر انتقادی گروه های آزمايش و کنترل برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده 

شد که نتايج آن در جدول های 7 و 8 آمده است.

 جدول 7.  تجزیه وتحلیل کواریانس برای مقایسه نمره گرایش به تفکر انتقادی دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل                                                                                                                 

SSDFMSFSigETAمنبع تغییرات

13029/71034343/2377/3250/0000/510مدل تصحیح شده

0000/369/ 7316/83817316/83829/8380گروه

12534/66150250/693خطا

1646578/00054کل

25564/37053کل
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با توجه به اينکه در جدول )7( داريم: P< 0/05 و F=29/838، پس از تعديل نمره های پیش آزمون، 
تفاوت بین گروه های آزمايش و کنترل در سطح آلفای 0/01 معنادار بوده است. بنابراين فرضیة پژوهشی 
يک، مبنی بر اثربخشی آموزش کارکردهای اجرايی عصبی- شناختی در تقويت گرايش به تفکر انتقادی 

با میزان اثر 0/369 مثبت تأيید شده است.

 جدول 8.  تجزیه وتحلیل کواریانس برای مقایسه نمرة مؤلفه های گرایش به تفکر انتقادی دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل   

SSDFMSFSigETAمنبع تغییرات

111/9901111/99030/8770/0000/355خالقیت

112/3071112/3072/5070/1190/043بالندگی

775/9421775/94213/8110/0010/216تعهد

در ارتباط با اثربخشــی کارکردهای اجرايی عصبی- شــناختی بر گرايش به تفکر انتقادی، به منظور 
آزمون فرضیة پژوهشی 2، با توجه به مؤلفه های آن، نتايج جدول )8( روشن می سازد که در مورد مؤلفة 
خالقیت با توجه به: P< 0/05 و F =30/877 و میزان اثر 0/355، اثربخشــی مثبت تأيید می شــود. در 
مورد مؤلفة تعهد نیز، با توجه به: P < 0/05 و F =13/811 و میزان اثر 0/216، با تأثیر مثبت براورد شده 
است. اين در حالی است که در مورد مؤلفة بالندگی با توجه به: P < 0/05 و F=2/507، تفاوت خاصی 

بین گروه آزمايش و کنترل مشاهده نشد.

بحثونتيجهگيری
پژوهش کنونی با هدف تعیین اثربخشی آموزش کارکردهای عصبی- شناختی بر گرايش 
به تفکر انتقادی دانش آموزان دورة اول متوســطة شهر تبريز انجام گرفت. اولین نتیجة اين 
پژوهش آن است که پس از تعديل نمره های پیش آزمون، تفاوت بین گروه های آزمايش و 
کنترل معنادار بوده و فرضیة پژوهش مبنی بر اثربخشی آموزش کارکردهای اجرايی عصبی- 
شناختی )برنامه ريزی و خود نظم دهی، حافظة کاری و انعطاف پذيری شناختی( در تقويت 
گرايش به تفکر انتقادی تأيید شده است. از مقايسة اين يافتة پژوهشی با نتايج تحقیق های 
ديگر می توان گفت: نتیجة حاصل هم سو با پژوهش هايی است که دربارة »بهبود مهارت های 
تفکر دانشــجويان با برنامة آموزشــی مرتبط با کارکردهای اجرايی« )لون لین و همکاران، 
2018(، »تأثیــر راهبردهای تفکــر مبتنی بر علوم اعصاب بر تفکر انتقــادی« )الغفاری و 
اسالمی، 2011(، »تضعیف تفکر انتقادی به سبب آسیب در کارکردهای اجرايی« )کولهوف 
و همــکاران، 2007؛ ارجمند نیا و همکاران، 1394(، »تأثیر کارکردهای اجرايی در رشــد 
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قابلیت های روانی و اجتماعی افراد، به خصوص تفکر انتقادی« )ريگس و همکاران، 2006(، 
»تأثیر تقويت حافظة ديداری بر تفکر انتقادی« )امیری و همکاران، 1395( و »تأثیر حافظة 
ديداری و مهارت های خودتنظیمی« )گراوند و همکاران، 1393( انجام پذيرفته است. اين 
تحقیقات نشان می دهند اســتفاده از ظرفیت های آموزشی و پرورشی کارکردهای اجرايی 
عصبی- شناختی، مانند خودگردانی، بازداری، خودآغازگری، برنامه ريزی راهبردی، انعطاف 
شــناختی و کنترل تکانه )ويانت و ويلیس، 1994( و يا سازمان دهی، تصمیم گیری، حافظة 
کاری، حفظ و تبديل، کنترل حرکتی، احساس و ادراک زمان، پیش بینی آينده، بازسازی، زبان 
درونی و حل مسئله )بارکلی، 2008، ولش و پنینگتون، 1998(، و نیز سازمان دهی در فضا، 
بازداری انتخابی، آماده سازی پاسخ، هدف مداری، برنامه ريزی و انعطاف پذيری )پنینگتون 
و اوزونوف35، 1996( در مدرســه ها ســبب توسعة توانايی های شناختی به خصوص تفکر 

انتقادی در دانش آموزان می شود.
در تبییــن نتیجة فوق می توان گفت که از جمله عوامل مؤثر در شــکل گیری و تقويت 
تفکــر انتقادی، به عنوان يکی از مهم ترين مهارت های شــناختی و نیز مهارت های زندگی، 
توجه به ظرفیت های شــناختی مورد نظر در کارکردهای اجرايی عصبی- شــناختی است. 
چراکه مهارت های فراشــناختی، مانند خودگردانی، انعطاف شــناختی )ويانت و ويلیس، 
1994(، ســازمان دهی، بازسازی و حل مسئله )بارکلی، 2008، ولش و پنینگتون، 1998( و 
تغییر آمايه های شناختی )دنیس و واندروال، 2010( بهتر می توانند سبب شوند که فرد نسبت 
به پديده ها و رويدادهای مختلف، رويکرد علمی و سنجش گرايانه ای اتخاذ کنند و در حوزة 
يادگیری نیز، به دلیل استفاده از راهبردهای پردازش عمیق، از موفقیت های خوبی برخوردار 

شود.
يافتــة ديگر پژوهش کنونــی دربارة میزان تأثیر آمــوزش کارکردهای اجرايی عصبی- 
شناختی بر مؤلفه های گرايش به تفکر انتقادی دانش آموزان بود که نتايج نشان داد: آموزش 
کارکردهای اجرايی عصبی- شــناختی تأثیر مثبتی بر تعهد و خالقیت در گروه آزمايش در 
مقايسه با گروه کنترل داشته است. يافتة مزبور با يافته های اين پژوهش ها هم سوست: )لون 
لین و همکاران، 2018؛ الغفاری و اسالمی، 2011؛ کولهوف و همکاران، 2007؛ ارجمند نیا 
و همکاران، 1394؛ ريگس و همکاران، 2006؛ امیری و همکاران، 1395؛ ويانت و ويلیس، 

1994؛ بارکلی، 2008؛ ولش و پنینگتون، 1998 و پنیگتون و اوزوف، 1996(.
اين در حالی اســت که در مورد مؤلفة »بالندگی«، تفــاوت خاصی بین گروه آزمايش 
و گروه کنترل مشــاهده نشــد. در تبیین نتیجة مورد نظر می توان گفت: کارکردهای مرتبط 
بــا مهارت های برنامه ريزی، ماننــد برنامه ريزی راهبردی، تعیین هــدف، خودآغازگری و 
بازداری )وينت و ويلیس، 1994(. دورانديشی، عملکرد و کنترل ارادی، مديريت تالش و 
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بازتابش )زيمرمن، 1998(، می توانند سبب تقويت و توسعة مهارت ها و توانايی های تعهد 
و خالقیت در دانش آموزان شــوند. »تعهد« به عنوان رفتاری مبتنی بر مســئولیت پذيری و 
الزام جويانه بیشتر در افرادی ديده می شود که از توانايی های شناختی خودگردانی، بازداری 
و کنترل تکانه )ويانت و ويلیس، 1994(، بازسازی و زبان درونی )بارکلی، 2008( برخوردار 
باشــند. در ارتباط با »خالقیت« می توان تأکید کرد: خالقیت زمانی شــکل می گیرد که قبل 
از هــر چیز خصیصه های مرتبط با انعطاف پذيری شــناختی، مانند در نظر گرفتن هم زمان 
بازنمايی های متناقضی از يک شیء يا يـک رويـداد )جکس و زوالنو، 2010( و سازگاری با 
محرک های در حال تغییر محیطی )دنیس و واندروال، 2010( بر نوع تفکر فرد حاکم باشد. 
البته اينکه آموزش کارکردهای اجرايی تأثیری در توسعة مؤلفة بالندگی ندارد، به تحقیق های 

بیشتر با روش شناسی های مختلف و نیز استفاده از جامعه های آماری متفاوت نیاز دارد.
نکته مهم در ارتباط با نتايج اين تحقیق توجه به اين واقعیت است که هرچند در ارتباط 
با کارکردهای اجرايی عصبی- شناختی پژوهش های مختلفی انجام پذيرفته اند اما در زمینة 
تأثیر آن بر گرايش به تفکر انتقادی خأل پژوهشی بسیار ديده می شود که نتايج تحقیق کنونی 
می تواند تا حدودی ســبب توجه مثبت مقدماتی به اين موضوع شود. همچنین، ضرورت 
دارد شــرايط آموزش مؤلفه هــای مهمی از قبیل »برنامه ريزی در راســتای خودتنظیمی« 
)دورانديشــی، راهبردهای ارادی در زمینة متمرکز ســازی توجه، اولويت بندی و تکمیل 
هدف ها، بررسی حواس پرتی، مديريت و تالش و خود بازبینی(، »حافظة کاری« )تقويت 
پاية وضعیت حافظة فعال در ســه بعد حافظة بصری، حافظة شــنیداری و رمزگردانی( و 
»انعطاف پذيری شناختی« )بررسی مسئله از زاويه های متفاوت و در نظر گرفتن راه حل های 
مختلف و انتخاب بهترين راه حل(، در ارتباط با مهارت های تفکر انتقادی بیشتر مورد توجه 

قرار گیرد.
نتايج به دســت آمده از مداخله آموزش کارکردهای اجرايی عصبی- شناختی می تواند 
اطالعات و نشانه های مثبت و اثرگذاری را در اختیار برنامه ريزان، معلمان، مشاوران، روان 
شناسان، دانش آموزان و حتی والدين قرار دهد تا ضمن به کارگیری آموزش های مرتبط با 
کارکردهای اجرايی عصبی- شــناختی، از قبیل مهارت های برنامه ريزی و خودنظم دهی، 
تقويت حافظة کاری و انعطاف پذيری شناختی، سبب تقويت توانايی های تفکر انتقادی در 
دانش آموزان شوند. در تفسیر يافته های اين پژوهش نبايد از محدوديت هايی مانند »عدم 
امکان انتساب تصادفی افراد به گروه های آزمايش و کنترل« غفلت کرد. زيرا تقسیم بندی 
دانش آموزان در کالس های خود در شــروع ســال تحصیلی، امکان انتســاب تصادفی را 
غیرممکن کرده بود. در پايان انتظار می رود، تحقیق های ديگر در آينده سبب تکمیل فرايند 

مربوط به روش شناسی اين موضوع شود.



ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن
فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

تأثیر آموزش کارکردهای اجرایی عصبی- شناختی بر گرایش به تفکر انتقادی دانش آموزان دورة اول متوسطة شهر تبریز

35
 ë 68شمارة
 ë سال هفدهم
ë 1397زمستان

منابع.............................................................................................
ارجمند نیا، علی اکبر؛ رويتوند غیاثوند، صغری و شريفی، علی. )1394(. بررسی رابطه کارکردهای اجرايی و باورهای غیرمنطقی 

در نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار. فصل نامة پژوهش های کاربردی روان شناختی، 6)2(، 1-14.
امیری، محســن؛ پورمراد کهن، پريســا؛ فرهای نیا، حمزه و شاهقلیان، مهناز. )1395(. رابطة حافظه ديداری- فضايی با گرايش به 
تفکر انتقادی و نگرش نســبت به خالقیت با توجه به رجحان نیمکره مبنايی بر تعمیم پذيری کارکردهای شناختی نیمکرة راست 

مغز. مجلة روان شناسی شناختی، 10)14(، 45-58.
بدری گرگری، رحیم؛ فتحی آذر، اســکندر؛ حســینی نسب، ســید داوود و مقدم واحد، محمد. )1389(. تأثیر بازانديشی در عمل 

بر تفکر انتقادی دانشجو معلمان مراکز تربیت معلم تبريز. مجلة پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره، 11)1(، 189-210.
کاشــانی موحد، آمنه. )1384(. رابطة حافظه فعال و پايداری هیجانی دانش آموزان با و بدون اختالل نارســايی توجه )پايان نامه 

منتشرنشدة کارشناسی ارشد(. دانشگاه عالمه طباطبايی، تهران.
گراوند، هوشنگ؛ سبزيان، سعیده؛ کامکار، پیمان و کرمی، شجاع. )1393(. نقش کارکردهای سبک تفکر بر يادگیری خودراهبر و 

گرايش به تفکر انتقادی. دوفصل نامة راهبردهای شناختی در يادگیری، 1)2(، 17-30.

Adam, A., & Manson, T. (2014). using pseudo-science activity to teach critical thinking. Journal of Teaching 
of Psychology, 41(2) 130-134.

Alghafri, A. S. R., & Ismail, H. N. B. (2011). The effects of neuroscience-and non-neuroscience-based 
thinking strategies on primary school students’ thinking. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 3291-
3298.

Bornstein, M. H., Davidson, L., Keyes, C. L. M., & Moore, K. A. (Eds.). (2003). Crosscurrents in contemporary 
psychology. Well-being: Positive development across the life course. Mahwah, NJ, US: Lawrence Erlbaum 
Associates Publishers.

Daneman, M., & Carpenter, P. A. (1983). Individual differences in integrating information between and 
within sentences. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 9(4), 561-584.

Dawson, P., & Guare, R. (2004). Executive skills in children and Adolescents: apractical Guide to Assessment 
and intervention. New York: Guilford.

Dennis, J. P., & Vander Wal, J. S. (2010). The cognitive flexibility inventory: Instrument development and 
estimates of reliability and validity. Cognitive therapy and research, 34(3), 241-253.

Dewey, J. (1933). How We Think: A Restatement of the Relation of Reflective Thinking to the Educative 
Process. Boston: MA D.C. Heath & Co Publishers.

Ennis, C. (2002). An outline of goals for a critical thinking curriculum and assessment. Retrieved from http://
faculty.ed.uiuc.edu/rhennis.

Gan, Y., Liu, Y., & Zhang, Y. (2004). Flexible coping responses to severe acute respiratory syndrome‐related 
and daily life stressful events. Asian Journal of Social Psychology, 7(1), 55-66.

Jacques, S., & Zelazo, P. D. (2005). On the possible roots of cognitive flexibility. In B. D. Homer & C. S. 
Tamis-LeMonda (Eds.), The development of social cognition and communication (pp. 53-81). Mahwah, NJ, 
US: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Koolhof, R., Loeber, R., Wei, E. H., Pardini. D & D’escury, A. C. (2007). Inhibition defi cits of serious 
delinquent boys of low intelligence. Journal of Criminal Behavior and Mental Health, 17(5), 274–292.

Latzman, R. D., Elkovitch, N., Young, J., & Clark, L. A. (2010). The contribution of executive functioning 
to academic achievement among male adolescents. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 
32(5), 455-462.

Lin, W. L., Shih, Y. L., Wang, S. W., & Tang, Y. W. (2018). Improving junior high students’ thinking and 
creative abilities with an executive function training program. Thinking Skills and Creativity, 29, 87-96.



ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن

فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

تأثیر آموزش کارکردهای اجرایی عصبی- شناختی بر گرایش به تفکر انتقادی دانش آموزان دورة اول متوسطة شهر تبریز

36
ë شمارة68 

ë سال هفدهم 
ë زمستان1397

LuisaSanz, María .(2012). Critical thinking, executive functions and their potential relationship. Journal of 
Thinking Skills and Creativity, 7(3), 271-279.

Marina, L. M., & Halpern, D.F. (2011). Pedagogy for developing critical thinking in adolescents: Explicit 
instruction produces greatest gains. Journal of Thinking Skills and Creativity, 6(1), 3-11.

Paul, R.C. (1993).Critical thinking: what every person needs to survive in a rapidly changing world. Santa 
Rosa, C.A: Foundation for Critical Thinking.

Phan, HP. (2010). Critical thinking as a self-regulatory process component in teaching and learning. 
Psicothema, 22(2), 284-292.

Pennington, B. F., & Ozonoff, S. (1996). Executive functions and developmental psychopathology. Journal 
of child psychology and psychiatry, 37(1), 51-87.

Riggs, N. R., Jahromi, L. B., Razza, R. P., Dillworth-Bart, J. E., & Mueller, U. (2006). Executive function 
and the promotion of social–emotional competence. Journal of Applied Developmental Psychology, 27(4), 
300-309.

Ricketts, J. C. (2003). The efficacy of leadership development, critical thinking dispositions, and student 
academic performance on the critical thinking skills of selected youth leaders (Unpublished doctoral 
dissertation). University of Florida.

Welsh, M. C., & Pennington, B. F. (1998). Assessing frontal lobe functioning in children: Views from 
developmental psychology. Journal of Dev Neuropsychol, 4(3), 199-230.

Weyandt, L. L., & Willis, W. G. (1994). Executive functions in school‐aged children: Potential efficacy of 
tasks in discriminating clinical groups. Developmental neuropsychology, 10(1), 27-38.

Zelazo, P. D., & Müller, U. (2002). Executive function in typical and atypical development. In U. Goswami 
(Ed.), Blackwell handbooks of developmental psychology. Blackwell handbook of childhood cognitive 
development (pp. 445-469). Malden: Blackwell Publishing.

Zimmerman, B. (1998). A social cognitive view of self-regulated academic learning. Journal of Educational 
Psychology, 81(3), 329–339.

Zong, J. G., Cao, X. Y., Cao, Y., Shi, Y. F., Wang, Y. N., Yan, C., ... & Chan, R. C. (2010). Coping flexibility in 
college students with depressive symptoms. Health and quality of life outcomes, 8(1), 66-71.

پینوشتها.....................................................................................
1. Cognitive abilities
2. Adam & Manson.
3. Phan
4. Dewey
5. Paul
6. Ennis
7. Banning
8. Bornstein
9. Marina, Halpern
10. Higher Neurocognitive executive function
11. Zelazo &Muller
12. Self-regulation
13. Inibition
14. Self-Initiation
15. Weyandt &, Willis
16. Barkley
17. Welsh & Pennington
18. Lin, Shih, Wang, & Tang

19. Latzman, Elkovitch, Young & Clark
20. Self-regulation
21. Zimmerman
22. Working memory
23. Dawson & Guare
24. Baddely
25. Cognitive flexibility
26. Jacques & Zelazo
27. Dennis & Vander
28. Gan, Liu & Zhang
29. Zong & etal
30. Koolhof, Loeber, Wei, Pardini & D’escury
31. Riggs, jahromi, Raza, Dillworth-Bart & Mueller
32. LuisaSanz
33. Daneman. & Carpenter
34. Ricketts
35. Pennnington & Ozonoff


