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چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی ،بر سبکهای حل مسأله و سبکهای تصمیمگیری
دانشجویان بود.
روش :جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان مقطع لیسانس دانشگاههای پیام نور شهر تهران در سال تحصیلی
 49-49بودند که از میان آنها  94دانشجو به شیوهی نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای انتخاب و با طرح
پژوهش آزمایشی ،از نـوع پیشآزمون  -پسآزمون با گـروه کنترل در گروههای آزمـایش و کنـترل گمـارده شدند
( 04دانشجو در گروه آزمایش و  04دانشجو در گروه کنترل) .مداخالت مربوط به آموزش تفکر انتقادی به مدت 20
جلسه آموزشی  99دقیقهای طی دو جلسه در هفته بر روی دانشجویان گروه آزمایش انجام گرفت .ابزارهای مورد
استفاده ،پرسشنامه سبک حل مسأله کسیدی و النگ ( )2441و پرسشنامه سبک تصمیمگیری اسکات و بروس
( )2449بود .دادههای بهدستآمده با روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
یافتهها :نتایج پژوهش حاکی از ) (MANCOVAتفاوت معنادار بین گروهها بود .نتایج آزمون تک متغیره نیز حاکی
از وجود تفاوت معنادار در هر دو متغیر بود.
نتیجهگیری :تفکر انتقادی ،ترکیب تواناییهای دانشجو و به حداکثر رساندن آن است که به ارتقای نمرات دانشجویان
در نمره کل سبک تصمیمگیری و سبک حل مسأله منطقی و سبک حل مسأله خالق و اعتمادبهنفس منجر میگردد؛
بنابراین میتوان اذعان داشت که با رشد و پیشرفت سطوح تفکر انتقادی بهعنوان توانمندی و قابلیتی اثرگذار بر سبک
تصمیمگیری و سبکهای حل مسأله ،میباشد؛ و سطوح سبک تصمیمگیری کلی و منطقی و سبک حل مسأله خالق
و اعتمادبهنفس نیز در دانشجویان ارتقا خواهد یافت .از سویی سبکهای حل مسأله غیر سازنده اجتنابی و شهودی و
از سویی دگر سبک تصمیمگیری اجتنابی و شهودی کاهش یافت.
کلیدواژهها :تفکر انتقادی ،سبکهای حل مسأله ،سبکهای تصمیمگیری.
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 .1مقدمه
تفکر و مهارت درست اندیشیدن از جمله مسائل مهمی است که از دیرباز ذهن اندیشمندان مختلفی
را به خود مشغول کرده است و اکنون پرورش مهارتهای مختلف تفکر یکی از اساسیترین اهداف
نظام تعلیم و تربیت است .تفکر انواع متفاوتی دارد که یکی از مهمترین شیوههای آن تفکر انتقادی
است (دارون ،لیمباخ و واو.)0441 ،2
هالپرن تفکر انتقادی را به استفاده مناسب مهارتهای شناختی که باعث افزایش امکان دستیابی
به نتایج مناسب میشود ،در نظر میگیرد (هالپرن ،رودریگر و استنرنبرگ .)0442 ،0لوی 3تفکر انتقادی
را یک راهبردی شناختی فعال و نظامدار در نظر میگیرد که برای بررسی ،مطالعه و فهم مباحث ،حل
مسأله و تصمیمگیری بر اساس دالیل دقیق و شواهد معتبر ضروری میباشد (مظلومی ،نادریان و
نهنگی .)0420 ،مهارتهای تفکر انتقادی دارای شش مؤلفه؛ )2تشخیص و تعیین اعتبار منابع و
مشاهدات )0 ،استنتاج و قضاوت قیاسی )3 ،تعاریف و شنـاخت مفروضات )9 ،آزمایش بـرنامه و
پیشبینی تبعات احتمالی )9 ،استدالل و قضاوت بر نتایج استقزایی و  )1معناشناسی است (یارمحمدی
واصل ،ذوقی پایدار و محمدی.)2341 ،
افراد باید توانایی تجزیهوتحلیل ،ارزیابی و قضاوت در مورد شرایط زندگی خود بهمنظور
تصمیمگیریهای مهم را داشته باشند .توانایی و مهارتهای تفکر انتقادی به فرد اجازه پردازش
اطالعات محیطی ،استنباط عینی ،ارزیابی مشکالت مشخص و نتیجهگیری بر اساس انواع متفاوتی از
اطالعات را میدهد (حسینی و حسینی0422 ،؛ نیستانی و اماموردی2344 ،؛ به نقل از کاشانینیا،
یوسلیانی ،حسینی و رضاسلطانی.)0429 ،
تفکر انتقادی یکی از مهمترین اصول آموزش در هر کشور است و هر کشوری برای رسیدن به
رشد و شکوفایی نیاز به افرادی دارد که دارای تفکر انتقادی باالیی باشند .تفکر انتقادی به عنوان یک
فرایند شناختی اساسی برای رشد و بهرهمندی از دانش در نظر گرفته میشود و این نوع از تفکر برای
پیشرفت و حل مسأله قابلاستفاده است (گل و همکاران .)0424 ،9در عصر حاضر به تفکر انتقادی
توجه بسیاری شده است .هیاتهای ملی خاص رسیدگی کننده به کیفیت نظام آموزشی به ناتوانی
نظامهای آموزشی در پرورش تفکر انتقادی اذعان کرده و خواهان گنجانیدن آموزش تفکر انتقادی در
برنامههای درسی این نظام ،به عنوان چهارمین عنصر پایه و اساسی(پس از خواندن ،نوشتن و حساب
کردن) شدهاند و همچنین ،کلیه نظامهای دانشگـاهی گذراندن دورسی در این زمینه را پیش از
فارغالتحصیل شدن دانشجویان ،الزم دانستهاند (گراوند ،سبزیان ،کامکار و کرمی .)2343 ،تفکر
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انتقادی فرایند تأمل و استدالل است که فرد برای کشف موقعیتها ،مسائل مشکل برای ایجاد یک
فرضیه ،یکپارچه کردن همه اطالعات بهدستآمده از طریق فرایند پرسش ،نیاز دارد که منجر به توسعه
نتایج و توجیهی برای نتیجهگیری میشود .تفکر انتقادی برای حل مسائل ،تصمیمگیری و استنتاج
استفاده میشود (باتلر.)0420 ،2
تفکر انتقادی معطوف به هدف و مبتنی بر نتیجه است که نیاز به قضاوت دارد (جکسون و همکاران،
 .)0441تفکر انتقادی به عنوان یک فرایند شناختی ،درک بنیادی برای رشد و بهره از دانش است و
این نوع از تفکر برای حل مسأله ،تصمیمگیری در هر بافتی که میتواند اجتماعی ،بالینی ،اخالقی،
مدیریتی و سیاسی باشد ،قابل اجرا است (گل و همکاران0424 ،؛ به نقل از اسماعیلی و باقری.)0429 ،
تصمیمگیری نقش گستردهای در زندگی آدمی دارد .مطالعه فرایندهای تصمیمگیری بحث تازهای
به شمار نمیآید (آدیر .)0442 ،0در طی سالهای اخیر تحقیقات متعددی در رشتهها و حوزههای
مختلف پیرامون مقوله تصمیمگیری انجام گرفته است که در نتیجه آنها تاکنون طبقهبندی متعددی
در رابطه با سبکها و مدلهای تصمیمگیری توسط صاحبنظران ارائه شده است .تصمیمگیری،
فرآیندهای شناختی زیادی مانند اطالعات و پردازش آنها ،حل مسأله ،قضاوت ،حافظه و یادگیری را
به خدمت میگیرد .سبک تصمیمگیری افراد بیانگر الگوی عادتی است که آنها در هنگام تصمیمگیری
مورد استفاده قرار میدهند (زارع و اعراب شیبانی .)2344 ،بهواسطه این سبکهاست که درک
تصمیمهای متفاوت افراد در موقعیتهای یکسان امکانپذیر میشود .هارن 3سه سبک منطقی،9
وابسته ،9شهودی 1را پیشنهاد داد و سپس فیلیپس 2و همکاران سبک اجتنابی 8را به سبکهای قبلی
افزودند.
سبک تصمیمگیری منطقی ،بیانگر تمایل تصمیمگیرنده به شناسایی تمامی راهکارهای ممکن،
ارزیابی نتایج هر راهکار از تمامی جنبهها و در نهایت انتخاب راهکار بهینه و مطلوب در هنگام مواجهه
با شرایط تصمیمگیری است (سینگ .)0449 ،4سبک تصمیمگیری وابسته ،بیانگر عدم استقالل فکری
تصمیمگیرنده در عمل و تکیه بر حمایتها و راهنماییهای دیگران در هنگام اتخاذ تصمیم است
(هابلیمیتوگلو .)0448 ،24سبک تصمیمگیری اجتنابی ،فرد لزوم تصمیمگیری را انکار میکند و یا
امیدوار است که همهچیز خودبهخود درست شود و یا به تکنیکهای به تأخیر انداختن مانند امروز و
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فردا کردن متوسل میشود (هابلیمیتوگلو 0448 ،و فولپ ،0441 ،2به نقل از هادیزاده )2389 ،در
سبک تصمیمگیری شهودی ،مبنای انتخاب فرد آن است که احساس وی ،چه چیز را درست میداند.
در این سبک تأکید بر حس درونی است و مالک نهایی این است که فرد چه حس میکند ،نه اینکه
چه فکر میکند (لوین 0443 ،و هابلیمیتوگلو ،0448 ،به نقل از زارع و عبداهللزاده.)2343 ،
هر یک از ما بهکرات با مشکالتی مواجه بودهایم و تصمیماتی گرفتهایم که چگونه با آنها مقابله
کنیم .بسیاری از اوقات ،فرایند حل مسائل زندگی روزمره بهگونهای خودبهخود صورت میگیرد که
دقیقاً متوجه چگونگی انجام آن نمیشویم .با این حال ،باید توجه داشت که بدون توانایی در شناسایی
مشکالت و دستیابی به راهحلهای کارآمد ،زندگی روزانه ما فلج خواهد بود (سعید2389 ،؛ به نقل از
زارع و شیخ بهایی.)2343 ،
یکی دیگر از مهارتهای اساسی تفکر ،مهارت حل مسأله است .مسأله زمانی ایجاد میشود که
مانعی حالت فعلی ما را از حالت مطلوب جدا کند .در نتیجه عبارت است از راه یافتن راهحلی که با آن
بر مانع غلبه کنیم و بتوانیم به هدف مطلوب برسیم (گالور و همکران .)2444 ،بهعبارتدیگر ،حل
مسأله پیدا کردن راه مناسب برای رسیدن به هدفی است که فعالً دسترسی به آن ممکن نیست
(سانتراک0443 ،؛ به نقل از زارع و فروزنده.)2340 ،
از دیدگاه شناختی نیز حل مسأله فرایندی شناخت  -رفتاری و مبتکرانه است که فرد به کمک
آن راهبردهای مؤثر و سازگارانه برای مشکالت روزمره را شناسایی یا ابداع میکند .این مؤلفه دارای
چهار فعالیت است که برخی از مؤلفان ،آنها را مراحل حل مسأله گفتهاند و عبارتاند از :تعریف و
ضابطهمندی مسأله ،ایجاد راهحلهای جانشین ،تصمیمگیری ،انجام و تصریح راهحل .هر کدام از این
فعالیتهای هدفمند و ماهـرانه در کشف و ابداع یک پاسخ مقابلهای سازگارانه در برابر موقعیت
مسألهآفرین ویژه سهم عمدهای دارند (آهنگی ،عابدین و فتحآبادی.)2388 ،
برای بسیاری از افراد ،زندگی مملو از رویدادهای فشارزا میباشد ،اما نکته مهم ،نحوه پاسخدهی
افراد به مشکالت است که چگونه آنها مهارت مقابله و حل مسأله خویشتن را ارزیابی نموده و در قبال
مشکالت ،گرایش یا اجتناب دارند (السی و کانکا .)0422 ،0حل مسأله تحت عنوان فرایندهای رفتاری
و شناختی پیچیده با هدف سازگاری با چالشهای درونی و بیرونی تعریف میگردد (هاپنر ،هی ،تی
سای و لین .)0448 ،3تری فینگر ،سلبی و اسکات )0448( 9حل مسأله را تفاوتهای فردی پایدار در
شیوههای ترجیحی که افراد در رویارویی با مسائل به کار میگیرند ،تعریف نمود که البته یافتن راه
حل مسأله نیازمند دامنهای از مهارتهای شناختی مشتمل بر تفسیر اطالعات ،برنامهریزی ،حافظه
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روش شناسانه ،کنترل نتایج و تالش برای تفسیر نتایج میباشد .راهحلهایی که تولید مینماییم و
تصمیماتی که اتخاذ میکنیم نه تنها یک موفقیت خاص را تحت تأثیر قرار میدهد ،بلکه بهطور بالقوه
بر پیشرفت شخصی ،اجتماعی و جهتگیری ما در زندگی هم تأثیر بسزایی دارد .چون -هات کو ،انگ
خو ،وانگ و کو )0448( 2اعتقاد دارد که حل موفقیتآمیز مسأله ،موجب افزایش توانایی افراد در حیطه
حیطه مهارتهای تکنیکی ،اجتماعی ،شناختی ،مدیریتی ،تحقیقی و آموزشی میگردد.
کسیدی و النگ )2441( 0شش سبک حل مسأله شامل مهار حل مسأله ،حل مسأله خالق ،اعتماد
به حل مسأله ،سبک روی آورد ،سبک اجتنابی و سبک درماندگی را معرفی کردند .حل مسأله خالق،
به برنامهریزی و در نظر گرفتن راهحلهای متنوع در موقعیت مسألهساز اشاره دارد .اعتماد به حل
مسأله نشاندهنده اعتقاد فرد به توانایی شخصی خویشتن در حل مشکالت است .سبک روی آورد به
بازخورد مثبت نسبت به مشکالت و تمایل به مقابله رودررو با آنها مربوط میشود .سبک مهار حل
مسأله گویای تأثیر مهارکنندههای بیرونی و درونی در موقعیت مسألهساز است .سبک اجتنابی حاکی
از تمایل به نادیده گرفتن مشکالت بهجای حل آنهاست و سرانجام سبک درماندگی ،بییاوری فرد در
موقعیتهای مسألهساز را نشان میدهد .سه سبک نخست ،شیوه حل مسأله سازنده و سه سبک بعدی
شیوههای حل مسأله غیرسازنده خوانده میشود (زارع و عبداهللزاده.)2343 ،
امروزه در تمامی فعالیتها ،صاحبان امر بهسوی مهارتهای تفکر سطح باال و حل مسأله چه در
حیطه عمومی و چه در حیطه فناوری ،خواه در فعالیتهای طبیعی و خواه در فعالیتهای مسألهمدار
فراخوانده میشوند و در اغلب جوامع ،همه بر این عقیده هستند که باید بر افزایش مهارتهای حل
مسأله تأکید نمود (وو ،کاستر و درینفورت ،3به نقل از آقایوسفی و شریفی.)2344 ،
پژوهشهای متعددی به بررسی رابطه تأثیر تفکر انتقادی بر حل مسأله و تصمیمگیری پرداختهاند
که به برخی از آنها اشاره میگردد .امروزه بسیاری از نویسندگان به نیاز پرستاران برای تفکر انتقادی
جهت استفاده مناسب و ماهر در تصمیمگیری در ارائه مراقبت بیماران تأکید کردهاند .آنها اعتقاد دارند
که یادگیری مهارتهای تفکر انتقادی برای پرستاران و آینده حرفهایشان ضروری است (لطفی،
حسنخانی و مختاری0424 ،؛ به نقل از کاشانی و همکاران .)0429 ،در مطالعهای که توسط جوادی
و همکاران انجام شد ،هدف تعیین رابطه میان تفکر انتقادی و تصمیمگیری بالینی در دانشجویان ارشد
دانشکده پرستاری و مامایی گیالن بود ،مطالعه آنها نشان داد که بسیاری از شرکتکنندگان در پژوهش
( )4/81تفکر انتقادی ضعیف دارند (پاریاد و همکاران .)0422 ،در پژوهش هلسدینگن ،ون دن باچ،
ونگاگ و ون مرینبور ( )0424به بررسی تأثیر برنامه آموزشی تفکر انتقادی بر آموزش تصمیمگیری
پیچیده پرداختند و نتایج پژوهش آنها نشان داد که برنامه آموزشی تفکر انتقادی پیامد تصمیمگیری
1. Choon. Huat Koh, G.; Eng Khoo, H., Wong
2. Cassidy & Long
3. Wu. T. F.; Custer, R. L. & Dyrenfurth, M. J.
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را در طی آموزش و آزمون افزایش میدهد همچنین این آموزش هم برای پیامدها و هم برای فرایندها
خصوصاً روی انتقال مسائل آموزش ندیده سودمند است .نتایج این پژوهش پیشنهاد میکند که برنامه
آموزش تفکر انتقادی راهبردهای تصمیمگیری را توسعه میدهد و فهم اصول اولیه و عمومی از آن را
افزایش میدهد.
آزکان و کلنک )0442( 2به بررسی تأثیر حل مسأله بر تفکر انتقادی پرداختند که نتایج آنها نشان
داد که روشهای حل مسأله ،مهارتهای تفکر انتقادی را افزایش داد .تامکایا ،آلبک و آلداگ)0444( 0
به بررسی ارتباط بین گرایش تفکر انتقادی و مهارتهای حل مسأله پرداختند و مطالعه آنها نشان داد
ارتباط معنادار میان گرایش به تفکر انتقادی و مهارتهای حل مسأله وجود دارد .کرمزی ،سایگی و
یورداکال )0429( 3به بررسی ارتباط میان گرایش به تفکر انتقادی و ادراک درباره حل مسأله پرداختند
و نتایج پژوهش آنها نشان داد که رابطه متوسط مثبت معناداری میان آنها وجود دارد .شعبانی ()2342
به بررسی مقایسهای تأثیر تفکر انتقادی بر فرایند تصمیمگیری در نخبگان علمی ،اجتماعی پرداخت
و یافتههای پژوهش او نشان داد که تفکر انتقادی و تصمیمگیری در نخبگان علمی بیشتر از نخبگان
اجتماعی بوده و تأثیر تفکر انتقادی بر فـرایند تصمیمگیری در نخبگـان علمی معنادار میباشد.
کاشانینیا ،یوسلیانی ،حسینی و رضا سلطانی ( )0429به بررسی تأثیر مهارتهای تفکر انتقادی بر
سبکهای تصمیمگیری پرستاران مدیر پرداختند و نتایج آنها نشان داد که آموزش مهارتهای تفکر
انتقادی سطوح تفکر انتقادی و استفاده از سبک تصمیمگیری منطقی را افزایش داد .توانایی شناختی
پرستاران بهخصوص توانایی پردازش اطالعات و تصمیمگیری ،مؤلفهی مهمی از عملکرد آنها میباشد.
همچنین نیاز به مهارتهای تفکر انتقادی مکرراً توسط رهبران سازمانی که در جستجوی توسعه
رهبری و مهارتهای تصمیمگیری پرسنل در همه سطوح هستند ،بیانشده است (آلیو و بران،9
 .)0449تفکر انتقادی برای رهبری ضروری است به علت تأثیر مثبتی که بر ای ارتباطات ،تصمیمگیری،
حل مسأله و ساخت روابط دارد .از آنجا که تفکر انتقادی شامل بسیاری از فعالیتهای عمومی مرتبط
با رهبری مانند تصمیمگیری ،حل مسأله ،ارتباطات و ساخت روابط است برخی پژوهشگران استدالل
کردهاند که تفکر انتقادی میتواند پیشبینیکننده قابلاعتمادی برای رهبری باشد (گومز0441 ،9؛
لئوناردو0449 ،1؛ منکز 0449 ،2و ریکتز.)0449 ،8
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با توجه به اهمیت تفکر انتقادی و سبکهای حل مسأله و سبکهای تصمیمگیری کارا در زندگی
روزمره ،هدف از این مطالعه بررسی آموزش تفکر انتقادی بر سبکهای حل مسأله و سبکهای
تصمیمگیری میباشد.
 .2روش پژوهش
 .1-2طرح پژوهش

پژوهش حاضر یک طرح نیمه آزمایشی پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل (کالسیک) بود که در
آنیک گروه آزمایش به نام آموزش تفکر انتقادی و یک گروه کنترل استفاده گردید .متغیر مستقل
آموزش تفکر انتقادی و متغیرهای وابسته سبک تصمیمگیری و حل مسأله بود .همچنین پژوهش
دارای یک گروه کنترل (که هیچ مداخلهای دریافت نکرد) بود.
 .2-2جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونهگیری
جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر تهران در سال تحصیلی  49-49در مقطع
کارشناسی میباشند 94 ،دانشجو از میان جامعهی آماری بهصورت نمونهگیری تصادفی خوشهای
چندمرحلهای انتخاب و سپس بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند.
بدینصورت که ابتدا با مراجعه به دانشگاه پیام نور استان تهران ،از چهار واحد شهر تهران (شمال،
جنوب ،شرق و غرب) واحد تهران جنوب بهصورت تصادفی انتخاب شد .سپس از بین مجتمعهای
آموزشی فنی و مهندسی ،علوم انسانی و پایه ،مجتمع علوم انسانی بهصورت تصادفی انتخاب شد و از
بین پنج دانشکدهی موجود در این مجتمع ،دانشکدهی روانشناسی و علوم تربیتی و از بین سه گروه
علمی موجود در این دانشکده ،گروه علمی روانشناسی و از بین سه کالس با  214نفر دانشجو 94
دانشجو به روش تصادفی جهت اجرای تحقیق انتخاب شدند.
 .3-2روش تجزیهوتحلیل آماری دادهها
جهت تجزیه تحلیل توصیفی دادهها از میانگین ،انحراف معیار و برای تعیین اثربخشی مداخالت آموزش
مبتنی بر تفکر انتقادی از روش تحلیل آماری کوواریانس چندمتغیره ( )MANCOVAو آزمون t
همبسته استفاده شد .همچنین برای بهدست آوردن اندازه اثر از شاخص  dاستفاده میشود که برای
تبدیل آماره آزمون  Fبه این شاخص از فرمول زیر استفاده میگردد:
2√F
√df

=𝑑

پروتکل آموزشی تفکر انتقادی :محتوای آموزشی تفکر انتقادی بر اساس دیدگاههای هایپل (2489
به نقل از آنجلی ،)2442 ،فیشر ( )0449و مایرز ( )2481تهیه شد و در  20جلسه آموزشی یکساعته
به شرح جدول  2اجرا گردید (کمالی زارچ ،زارع و علوی لنگرودی.)2342 ،
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جدول  :1شرح جلسات آموزش تفکر انتقادی

جلسه اول و دوم
(مهارت تحلیل)

جلسه سوم و چهارم
(مهارت تفسیر)

جلسه پنجم و ششم
(مهارت ارزشیابی)

جلسه هفتم و هشتم
(مهارت استنباط و
درک)
جلسه نهم و دهم
(مهارت توضیح)

جلسه یازدهم و
دوازدهم
(مهارت خودگردانی)

تجزیهوتحلیل مباحث و تجربیات
تحلیل تکالیف و سؤاالت به اجزای کوچک
تمیز دادن حقایق از فرضیهها
تحلیل روابط بین عبارات یک مطلب
تحلیل یک مفهوم یا پدیده کلی به اجزاء
مشاهده شباهتها و اختالفها
خالصه کردن و یادداشتبرداری
مفهوم تفسیر
تفسیر تجربیات و دوبارهسازی دیدگاهها
نقش ارزشیابی در رشد تفکر
مفهوم ارزشیابی و مراحل آن
شناسایی مالکها و معیارها در ارزشیابی و قضاوت
تشخیص نقاط قوت و ضعف
اصول قضاوت منطقی
تبدیل عالئم رمزی به عالئم گفتاری
ایجاد رابطه منطقی بین مفاهیم جدید و تجارب قبلی
بیان مطالب درک شده بهصورت انتزاعی و فنی
استنتاج و استنباط از مطالب گفتاری و شنیداری
ترسیم مفهوم در قالب یک کل
تبیین مقدمه مناسب برای مطلب
سخنوری و اصول آن
درک و شناخت خود و توانائیهای ذهنی
نقش نگرش در اعتمادبهنفس فرد
جمعآوری اطالعات از طریق نتبرداری و خالصهنویسی
پرسیدن از خود
ارزیابی از خود

 .3روش جمعآوری دادهها و ابزارهای آن
 .1-3آموزش تفکر انتقادی :در این پژوهش  94نفر از دانشجویان به روش نمونه خوشهای
چندمرحلهای ،انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل ( 04دانشجو در گروه آزمایش
که مداخالت مبتنی بر آموزش تفکر انتقادی را دریافت کردند و  04دانشجو در گروه کنترل که
آموزشی دریافت نکردند) آموزش تفکر انتقادی بر اساس دیدگاههای ریچارد پل (به نقل از آنجلی،
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 ،2442فیشر 0449 ،و مایرز )2329 ،میباشد .گروه آزمایشی مداخله آموزشی تفکر انتقادی را طی
 20جلسه  99دقیقهای 0 ،جلسه در هفته توسط پژوهشگر دریافت نمودند.
 .1-1-3پرسشنامه شیوههای حل مسأله
النگ2

()2441
در این پژوهش بهمنظور بررسی متغیر حل مسأله از پرسشنامه حل مسأله کسیدی و
استفاده شد .این مقیاس توسط کسیدی و النگ طی دو مرحله ساختهشده و دارای  09سؤال است
که  1عامل را میسنجد و هر کدام از عوامل دربرگیرنده  9ماده آزمون میباشد .این عوامل عبارتاند
از -2 :درماندگی یا بییاوری (درماندگی کلی فرد در موقعیتهای مسألهزا است)؛  -0کنترل یا
مهـارگری حل مسأله (بعد کنترل درونی – بیرونـی را در موقعیت حل مسألهزا را منعکس میکند)؛
 -3سبک یا شیوه خالقیت (نشاندهـنده برنامهریزی و در نظر گـرفتن راهحلهای متنوع میباشد)؛
 -9اعتمادبهنفس در حل مسأله (اعتقاد به توانایی فرد برای حل مشکالت است)؛  -9سبک اجتناب
(تمایل به رد شدن و گذشتن از مشکالت ،بهجای مقابله با آنها را منعکس میکند) و  -1شیوه برخورد
یا تقرب (نگرش مثـ بت نسبت به مشکالت و تمایل به مقابله رودررو با آنها را نشان میدهد).
زیرمقیاسهای درمانگی ،مهارگری و اجتناب از عوامل غیرسازنده حل مسأله و بقیه زیرمقیاسها از
عوامل سازنده حل مسأله هستند (محمدی و صاحبی.)2384 ،
سؤال  2تا  9نشاندهنده عامل درماندگی حل مسأله و بهاینترتیب  9تا  8مهارگری 4 ،تا 20
سبک خالقیت 23 ،تا  21اعتمادبهنفس 22 ،تا  04سبک اجتناب و  02تا  09سبک روی آورد را نشان
میدهد.
مقیاس استانداردشده حل مسألهی کسیدی و النگ که دارای  09سؤال بهصورت سه گزینهای
(بلی -خیر -تا حدودی) میباشد .به عبارت بلی  ،0به عبارت خیر نمره صفر و به عبارت تا حدودی
نمره  2تعلق میگیرد و سپس جمع این نمرات نشاندهنده نمره کلی هرکدام است ،عواملی ششگانه
است؛ بنابراین هر یک از عوامل با داشتن  9سؤال ،نمرهای برابر با حداقل صفر و حداکثر هشت خواهد
داشت هر عاملی که باالترین نمره داشته باشد ،نشان میدهد فرد به هنگام مواجهه با مشکالت از آن
شیوه استفاده میکند .در این حالت حداکثر نمره حل مسأله 98 ،و حداقل نمره صفر و نمره متوسط
 09خواهد بود (محمدی .)2322 ،مقدار اعتبار بهدستآمده این آزمون در پژوهش آقا یوسفی و شریف
( )2344با روش آلفای کرونباخ برابر با  4/29و توسط باباپور و همکاران ( 4/22 ،)2380و محمدی و
صاحبی ( 4/14 ،)2384بهدست آمد (به نقل از امینپور و زارع.)2349 ،
 .2-1-3پرسشنامه سبکهای تصمیمگیری

اسکات و بروس ( )2449در مطالعات خود پیرامون سبکهای تصمیمگیری افراد و عوامل مؤثر بر آن
بر ویژگیهای درونی افراد و تفاوتهای فردی آنها توجه بسیار نمودند و بر این اساس چهار سبک
1. Cussidy & long
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تصمیمگیری ارائه کردند .سبک تصمیمگیری افراد بیانگر الگوی عادتی است که آنها در هنگام
تصمیمگیری مورد استفاده قرار میدهند.
اسکات و بروس در تهیه این پرسشنامه و پایایی آن از روش تحلیل عاملی استفاده کردند.
بهاینترتیب که ابتدا با مطالعه فرایندهای موجود در تصمیمگیری سؤاالتی را طراحی و با روش تحلیل
عاملی چهار سبک تصمیمگیری منطقی ،شهودی ،اجتنابی و وابسته به ترتیب  %28 ،%14 ،%22و %21
بهدست آمد (اسکات و براس .)2449 ،همچنین این پرسشنامه را هابلیمیتوگلو در کشور ترکیه
هنجاریابی کرد و میزان آلفای کرونباخ را برای هریک از سبکهای تصمیمگیری منطقی ،شهودی،
وابسته و اجتنابی بهترتیب  %14 ،%91 ،%22و  %18گزارش داد .همچنین برای بررسی روایی سازه
پرسشنامه از مقیاس ادراک ریسک استفاده کرد که نتیجه نشان داد در ترکیه جنسیت ،هم بر ادراک
ریسک و هم بر سبک تصمیمگیری تأثیر زیادی داشت .بهعالوه هم زنان و هم مردان ادراک ریسکشان
با سبک تصمیمگیری منطقی رابطه معنادار مثبتی داشت .همچنین ضریب همبستگی پیرسون بین
سبک تصمیمگیری منطقی و شهودی مثبت و به ترتیب برابر با  %200و  %241و با سبک تصمیمگیری
وابسته و اجتنابی  -4/409و  -4/41بهدستآمده است .ادراک ریسک در اصل تعیینکننده
تصمیمگیری برای دانشجویان دانشگاه است .هرچه ادراک ریسک در آنها بیشتر باشد آنها تصمیمات
منطقیتری خواهند گرفت (هابلیمیتوگلو.)0448 ،
همچنین در تحقیقی که در ترکیه روی دانشآموزان دبیرستانی انجام شد نتایج نشان داد که
دختران نسبت به پسران سبک تصمیمگیری کمتر تکانهای را اتخاذ میکنند .بهعالوه دختران بیشتر
سبک تصمیمگیری وابسته داشتند و از عدم خودمختاری رنج میبرند (کوگان2443 ،2؛ به نقل از
مائو.)0444 ،0
پرسشنامه سبکهای تصمیمگیری اسکات و بروس ( 2449به نقل از هابلیمیتوگلو )0448 ،با 03
گزاره است که بهصورت مقیاس لیکرت از کامالً موافق تا کامالً مخالف طراحیشده است .این پرسشنامه
بهصورت فردی و جمعی قابل اجراست .برای نمرهگذاری آن ،پاسخها بهترتیب از  2تا  9نمرهگذاری
شده و جمع نمرات گزارههای  03گانه ،نمره کل مقیاس را تشکیل میدهد (زارع و عبداهللزاده.)2343 ،
پایایی و روایی این پرسشنامه برای سبکهای تصمیمگیری بهوسیله مطالعات مختلف بررسیشده
و آن را قابلقبول گزارش نمودهاند (بایوکو و دیگران .)0444 ،پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفای
کرونباخ برای سبکهای مختلف از  4/10تا  4/82گزارش شده است (لو0444 ،؛ اسکات و بروس،
 .)2449زارع و اعراب شیبانی ( ) 2344مقدار پایایی این پرسشنامه از طریق محاسبه ضریب آلفای
کرونباخ برای کل مقیاس را  4/29بهدست آوردند .آنها همچنین برای این پرسشنامه از طریق بازآزمایی
1. Kuzgun
2. Mau
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با فاصله زمانی  9هفته ،ضریب همبستگی  4/18و برای پرسشنامه فرم موازی ،ضریب همبستگی 4/29
بهدست آوردند.
 .4یافتهها
در این بخش دادههای پژوهش با استفاده از نرمافزار  SPSS16در سطح توصیفی و استنباطی
تحلیلشده است .ابتدا میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش ارائهشده و سپس برای بررسی
فرضیهها از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شده است.
مقایسه میانگین نمرات پیشآزمون و پسآزمون در گروههای آزمایش و کنترل داللت بر این دارد
که به دنبال آموزش تفکر انتقادی در مرحله پسآزمون ،میانگین نمرات سبکهای تصمیمگیری و
میانگین نمرات سبکهای حل مسأله افزایش داشته است .جهت بررسی معناداری این تغییرات
میانگینها از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری 2استفاده شد .قبل از اجرای بهمنظور آزمون
پیشفرضهای  MANCOVAکوواریانس گروهها از آزمون باکس استفاده گردید.
همـانگـونـه کـه در جـدول ( )0مـشاهـده میکنـید ،بـا توجــه بـه نتـایج آزمـون بـاکـس
( )F=2/193 ،P>4/49 ،Box M=241/2939همگنی ماتریسهای کوواریانس گروهها تأیید شد.
جدول  :2آزمون باکس برای بررسی پیشفرضهای همگنی ماتریسهای کوواریانس
آزمون باکس

نمره F

سطح معنیداری

241/939

2/193

4/444

جدول  :3نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری
درجه آزادی

درجه

سطح

فرضیه

آزادی خطا

معنیداری

29

4/444
4/444

گروه

ارزش

F

اثر پیالری

4/488

240/923

20

المبدای ویکلز

4/420

240/923

20

29

اثر هتلینگ

82/432

240/923

20

29

4/444

82/432

240/923

20

29

4/444

بزرگترین
ریشهوری

1. MANCOVA
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جدول  :4شاخص توصیفی آزمودنیها در حل مسأله و تصمیمگیری
پیشآزمون
متغیرها

گروهها

پسآزمون
میانگین

انحراف
استاندارد

میانگین

انحراف
استاندارد

سبک حل مسأله

09/24

9/911

32/94

3/344

درماندگی

0/94

2/828

2/29

2/919

مهارگری

3/99

0/234

2/84

2/239

خالقیت

9/49

0/213

2/99

4/924

اعتمادبهنفس

9/09

2/22

2/39

4/488

9/14

0/024

2/89

2/132

روی آورد

9/34

2/901

2/09

2/322

سبک
تصمیمگیری

84/49

8/139

248/29

24/244

منطقی

08/14

9/998

32/24

2/224

وابسته

22/29

3/922

29/24

0/932

شهودی

22/09

3/183

23/49

0/018

اجتنابی

29/04

3/231

23/44

3/222

سبک حل مسأله

01/14

9/840

08/99

9/492

درماندگی

0/24

0/408

0/24

0/440

مهارگری

3/24

0/023

3/24

0/299

خالقیت

9/24

2/493

9/44

2/843

اعتمادبهنفس

9/09

2/991

9/04

2/249

9/49

0/320

9/39

0/920

روی آورد

9/99

2/932

9/34

2/944

سبک
تصمیمگیری

84/29

8/022

80/19

8/011

منطقی

08/84

9/134

34/44

9/998

وابسته

22/09

3/409

21/44

3/409

شهودی

22/34

9/904

22/24

9/008

اجتنابی

29/34

3/801

29/24

3/992

اجتنابی

اجتنابی

آزمایش

کنترل
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با توجه به جدول  ،3مقدار آماره آزمون  Fبرابر  240/923و مقدار معناداری ( )P<4/444میباشد
و این مقدار در سطح خطای  4/42معنادار است .با توجه به چهار آزمون اثر پیالیی ،المبدای ویلکز،
اثر هتلینگ و بزرگترین ریشه روی میتوان گفت که بهطورکلی در متغیرهای سبکهای حل مسأله
و سبکهای تصمیمگیری بین دو گروه تفاوت وجود دارد .از این معناداری چنین منتج میشود که
باید حداقل در یکی از متغیرها ،بین میانگینهای دو گروه تفاوت معنادار وجود داشته باشد .لذا برای
بررسی دقیقتر نتیجه آزمون چند متغیری ،از آزمونهای تک متغیری استفاده شد.
همانطور که در جدول  9مشاهده میشود ،تفاوت بین گروهها در پسآزمون در متغیرهای
سبکهای حل مسأله ( )F=040/822 ،P<4/442و سبکهای تصمیمگیری (،P<4/442
 )F=902/340بعد از تعدیل تفاوتهای اولیه بین گروهها معنادار میباشد .متغیر گروه در متغیرهای
سبکهای حل مسأله و سبکهای تصمیمگیری به ترتیب  88درصد و  49درصد واریانس را تبیین
مینماید .معنی این یافته این است که آموزش تفکر انتقادی بر سبکهای تصمیمگیری و سبکهای
حل مسأله مؤثر بوده است.
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جدول  :5نتایج تحلیل واریانس چند متغیری

حل مسأله

گروه
خطا

تصمیمگیری

حل مسأله

تصمیمگیری

متغیر

درجه آزادی

میانگین مجذورات

سبک حل مسأله
درماندگی
مهارگری
خالقیت
اعتمادبهنفس
اجتنابی
روی آورد
سبک تصمیمگیری
منطقی
وابسته
شهودی
اجتنابی
سبک حل مسأله
درماندگی
مهارگری
خالقیت
اعتمادبهنفس
اجتنابی
روی آورد

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
01
01
01
01
01
01
01

813/149
29/139
09/041
02/921
91/923
40/322
34/084
9829/913
919/308
243/424
42/089
94/293
040/484
29/981
09/904
08/209
03/880
98/429
91/132

F
040/822
04/989
01/802
24/934
91/083
94/402
02/443
902/340
291/932
92/329
92/299
20/042
22/014
4/222
4/494
2/249
4/424
2/894
2/249

سبک تصمیمگیری

01

040/484

22/014

منطقی

01

244/230

3/892

وابسته

01

91/242

2/241

شهودی

01

94/182

2/422

اجتنابی

01

29/191

4/919

سطح معنیداری

اندازه اثر

4/444
4/444
4/444
4/444
4/444
4/444
4/444
4/444
4/444
4/444
4/444
4/444

4/881
4/990
49/48
4/904
4/194
4/198
4/992
4/490
4/894
4/188
4/192
4/239
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 .5بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر سبکهای تصمیمگیری و سبکهای
حل مسأله دانشجویان انجام گرفت .نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد که آموزش تفکر
انتقادی در دانشجویان گروه آزمایش از نظر متغیرهای سبکهای حل مسأله و سبکهای تصمیمگیری
دارای تأثیر مثبت معناداری بوده است .سپس به بررسی آزمون تکمتغیری پرداخته شد که نتایج،
حاکی از تأثیر آموزش تفکر انتقادی بر هر دو متغیر سبکهای حل مسأله و سبکهای تصمیمگیری
بود .پژوهش حاضر با پژوهشهای تاک و سویچ ( ،)0424آزکان و کلنک ( ،)0442تامکایا ،آلبک و
آلداک ( )0444و کرمزی ،سایگی و یورداکال ( )0429همسو است.
استفاده از راهبردهای تفکر انتقادی در افراد میتواند ،منجر به توسعه راههای جدید تفکر ،استفاده،
انتقال و ارزیابی دانش خود و همچنین منجر به توسعه روشهای جدید دستیابی به تصمیم شود
(آرند .)0442 ،2تفکر انتقادی شکلی از تفکر سطح باال است و گفتهشده است که برای توانمندسازی
کاربرد هوش استراتژیک میباشد (فیلیپس و بارل.)0444 ،0
در سادهترین شکل آن ،تصمیمگیری صدای سادهای از تفکر سطح باال است ،چرا که تصمیمگیری
عمل بسیار فعالی است که از مجموعهای از دانش موردنیاز اطالعات برای تفسیر ،تجزیهوتحلیل و
دستکاری در راه غیرمعمول استفاده میکند (پارتا .)2449 ،3تفکر انتقادی منجر به تفکر سطح باال با
توجه به سطح عمیقتر تعامل و درک که مورد نیاز است ،میشود .بهعنوانمثال ،با ترکیب آموزش
تفکر انتقادی در محیط یادگیری ،یادگیرنده نیاز دارد که بر هر دو ،هم مشاهدات سطحی و هم
ساختارهای اساسی و علل موقعیتی تمرکز کند در نتیجه به درک عمیقتر از اطالعاتی که کسبشده
است میشود (هلسدینگن 9و همکاران.)0424 ،
فیلیپس و بارل )0444( 9معتقدند که متفکران انتقادی کارا افرادی هستند که از تفکر انعطافپذیر
جامع استفاده میکنند (افرادی که بهصورت سازگار و تطبیقی تفکر میکنند جهت تولید گزینههای
خوب ،طراحی موارد جدید و برنامهریزی و پیادهسازی موفقیتآمیز .عالوه بر این ،این افراد باید قادر
به ایجاد راهحلهای متعدد برای حل مسأله ،بررسی ترجیحات تصمیماتشان و شیوهها درحالیکه
آگاهی دارند به انواع شیوههایی که ممکن است مانع تصمیمگیری مؤثر است شامل حضور سوگیریها،
فرضیات نادرست ،اسطورهها و پارادایمهای معیوب.
استفاده از استراتژیهای تفکر انتقادی در نتیجه میتواند در افراد منجر به توسعه راههای جدید
تفکر ،استفاده ،انتقال و ارزیابی دانش خود در عین توسعه روشهای دستیابی به تصمیم شود (آرند،1
1. Arend
2. Phillips & Burrell
3. Purta.
4. Helsdingen & et al.
5. Phillips & Burrell
6. Arend
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 .)0442در ارتباط تفکر انتقادی با تصمیمگیری ،هلسدینگن و همکاران ( )0424یافتند که تفکر
انتقادی تأثیر معنادار آماری بر نتایج تصمیمگیری شرکتکنندگانی که در معرض برنامه آموزش تفکر
انتقادی قرار گرفتند ،داشت و فرایندهای تفکر انتقادی موجب رسیدن به درجات باالتر در کار خود
میشود .دانش آموزانی که در معرض برنامه آموزشی تفکر انتقادی قرار گرفتند نیز بهتر قادر به انتقال
یادگیریشان دور از محیط آموزشی بودند .بهعنوان نتیجه در این مطالعه ،مؤلفان مشاهده کردند که
تفکر انتقادی لزوماً برای فرایندهای تفکر انتقادی مفید و سودمند نیست ،اما یقیناً میتواند برای نتایج
تصمیمگیری سودمند باشد .در ترسیم تمایز بین نتایج و فرایند در بررسی مطالعات مرتبط ،دیده شد
که آموزش مهارتهای حل مسأله ،مهارتهای حل مسأله را افزایش میدهد .به همین دلیل ،موفقیت
افراد با سطح باالیی از تفکر انتقادی در تعریف و حل مشکالت اجتنابناپذیر است .تاک و سویچ2
( )0424به بررسی تأثیر آموزش مهارتهای تفکر بر تفکر انتقادی و مهارتهای حل مسأله دانشجویان
تربیتمعلم پیشدبستانی پرداختند و نتایج پژوهش آنها نشان داد که برنامه آموزشی مهارتهای تفکر
بهطور معناداری تأثیر مثبتی بر ادراک در مورد مهارتهای حل مسأله آنها دارد.
با توجه به یافتههای پژوهش پیشنهاد میشود که مدارس و دانشگاهها اهتمام الزم را در زمینه
برنامه آموزشی مهارتهای تفکر انتقادی بهمنظور تصمیمگیری به سبک منطقی و حل مسأله به
شیوهای سازنده را بورزند .همچنین با توجه به نظام آموزشی دانشگاه پیام نور که نظامی مبتنی بر
دانشجو است که دانشجویان پس از مطالعه فردی و رفع اشکال بهصورت گروهی میباشد ،مواد آموزشی
نبایستی مستقیماً به دانشجویان یاد داده شود و با ایجاد موقعیتهای تعارضآور به آنها در جهت
صحیح فکر کردن و بهبود تفکر انتقادی کمک کنیم .یکی از محدودیتهای پژوهش اجرای آزمون
فقط با دختران بود که پیشنهاد میشود به بررسی تأثیر آموزش تفکر انتقادی بر سبک تصمیمگیری
و سبکهای حل مسأله پسران نیز پرداخت و از دیگر محدودیتها عدم داشتن آزمون پیگیری است
که پیشنهاد میشود که بهمنظور بررسی تأثیر پایدار آموزش تفکر انتقادی  3و  1ماه پس از پسآزمون،
آزمون پیگیری صورت پذیرد.

1. Tok & Sevinç
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