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 جامعهی آماري پژوهش شامل کلیهي دانشجویان کارشناسی: روش.خودراهبر دانشــجویان اســت
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 بنابراین میتوان اذعان داشت.است که این خود به ارتقای یادگیری خودراهبر و حل مسأله میانجامد
 به عنوان توانمندی و قابلیتی اثرگذار برخودراهبری و حل،که با رشد و پیشرفت سطوح تفکر انتقادی
. سطوح یادگیری خودراهبر و حل مسأله نیز در دانشجویان ارتقا خواهد یافت،مسأله
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The ٍEffect of Training on Problem-Solving Style and
Self-Directed Learning
Introduction: The aim of the present study is to review the effectiveness of
critical thinking training on problem solving styles and self-directed learninig.
Method: statistical research community includes all undergraduate students of
the Bachelor of the Payame noor University of Tehran in the academic year of
94-95 who were among 40 students who were chosen thro the methods of random sample selection using multi-stage cluster store with cloud-based research
plan of the type before the test – so the test with the control group in an experiment and control groups were appointed (20 students in tests and 20 students in
the control group). Interventions relating to the training of critical thinking were
conducted on the students group during 12, 45 minutes long sessions which took
place two times each week. The tools that were used include, problem-solving
style questionnaire Cassidy , long (1996), and self-directed learning questionnaire Fisher et al. (2001). the data obtained by statistical analysis method of case
analysis. Results: the results of the study showed a significant the difference
between the groups (MANCOVA). The test results also suggest the existence of
a single variable the difference which was significant in both variables. Conclusion: the result is to combine of the student’s abilities and critical thinking, and
maximizing it to promote is self-directed learninig and problem solving leads.
so it can be acknowledged that with the growth and progress of critical thinking
as level and capabilities effects problem solving, and the levels of self-directed
learninig of students also will be upgraded.
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مقدمه

دنیای کنونی با فن آوری های پیشرفته ای چون اینترنت و
شبکه های اطالع رسانی جهانی ما را با حجم بسیار زیادی
از اطالعات مواجه کرده اســت؛ به طوری که این دوران
را عصر انفجار اطالعات نام گذاشته اند .در دنیای امروز،
توانایی پردازش اطالعات ارزشــمند است و اطالعات
هنگامــی ارزش می یابند که تبدیل به دانش شــوند و به
تبع آن در ابداع و تولید مورد استفاده قرار گیرند .بدین
ترتیب ،تربیت فراگیران به صورت متفکران ،خوانندگان
و نویســندگان نقاد بــرای هزاره ی جدیــد ،پایه گذاری
برنامه های آموزشــی را بر الگوی تفکــر انتقادی الزامی
می ســازد( .)1یکی از ویژگی های اساسی انسان آگاهی
از رفتار خــود و برخورداری از نیروی تفکر اســت.به
عبارت دیگر ،انســان می تواند از رفتار خود آگاه باشد و
در برخورد با مسایل و امور مختلف از نیروی تفکر خود
استفاده کند(.)2
تفکــر انتقادي یک مهارت اساســی و مــورد نیاز براي
مشــارکت عاقالنه در یک جامعــه ی دموکراتیک و در
دنیاي مدرن امروز اســت .این مهارت بیشــتر به عنوان
توانایی افراد براي به چالش کشــیدن تفکراتشــان درك
می شود و مستلزم آن اســت که افراد معیارهاي خود را
براي تجزیه ،تحلیل و ارزیابی تفکراتشان گسترش دهند
و بــه صورت عادی از آن معیارها و اســتانداردها براي
گسترش کیفیت تفکراتشان استفاده کنند(.)3
صاحب نظران حیطه ی تعلیم و تربیت و روان شناســان،
تعاریف زیادی از تفکــر انتقادي ارائه کرده اند .زکی()4
تفکر انتقــادي را هنر تجزیه و تحلیــل و ارزیابی تفکر
همراه با بررســی بــراي اصالح آن تعریــف می کند .به
عقیده ی هالپرن( )5تفکر انتقادي اســتفاده از مهارت ها
یا راهبردهاي شــناختی است که احتمال بروز رفتارهاي
مطلــوب را افزایش می دهد .از دیــدگاه برنچ( ،)6هفت
مؤلفه ،که شامل کنجکاوي ،ذهن بازداشتن ،منظم بودن،
تحلیلی بــودن ،عقالنی عمل کردن ،اعتمــاد به خود و
جســت وجوگر حقیقت بودن اســت ،مهارت هاي تفکر
انتقادي افراد را نشــان می دهد .اگر افراد از مهارت هاي
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تفکر انتقادي اســتفاده کنند ،دیدگاه هاي عمیق و روشنی
به دست می آورند.
تفکر انتقادی که فرایند تأمل و استدالل است و فرد برای
کشف موقعیت ها ،حل مســایل مشکل ،ایجاد فرضیه و
یک پارچه کردن اطالعات از طریق فرایند پرســش به آن
نیاز دارد ،به توسعه ی نتایج و توجیهی برای نتیجه گیری
می انجامد .تفکر انتقادی برای حل مسایل ،تصمیم گیری
و استنتاج به کار می رود(.)7
دو دلیلــی که در زمینه ی ضرورت آمــوزش تفکر روز
به روز بیشــتر مطرح می شــود ،یکی این است که تفکر
جزء ذاتی رشد انسان اســت( )8و دیگر اینکه انسان از
تحریک و چالش عقالنی صحیح لذت می برد( .)9آبرامی
و همکاران معتقدند که تفکر انتقادی یا توانایی قضاوت
هدف منــد ،خودنظم یافته بوده و در عصر دانش به طور
گســترده به عنوان مهارت اساسی زندگی تشخیص داده
شده است .آنها نقش کارکرد تفکر انتقادی را در زندگی
بزرگ سالی مهم می دانند و معتقدند افرادی که از توانایی
تفکر انتقادی برخوردارند ،شانس بیشتری برای موفقیت
و هماهنگی در عرصه ی اجتماعی دارند(.)10
روان شناسان شــناختی ،یادگیری را یک فرایند مرتبط با
کاربــرد حافظه ،انگیزش ،تفکــر و تأمل ،که بخش مهم
یادگیری اســت ،تعریف می کنند و شناخت گرایان آن را
فرایندی درونــی در نظر گرفته و ادعا می کنند که بخش
زیادی از مطالب یادگرفته شده به توان پردازش یادگیرنده
و میزان کوشــش وی در طی فراینــد یادگیری ،کیفیت
پردازش و ساختار دانش یادگیرنده بستگی دارد(.)11
يادگيــري موضوع اصلي هر نوع آموزش اســت؛ یعنی
آموزش وقتي معنادار است كه با يادگيري فراگيران همراه
باشــد .ما در دوراني زندگي مي كنيم كه با حجم انبوهي
از مســایل و مطالب آموزشي ســروكار داريم .پيشرفت
روزمره ی تكنولوژي بر حجم اين مطالب مي افزاید و اين
یعنی هر فرد برای عقب نماندن از بقیه بايد بيشتر بياموزد.
در اين دوران انسان بر پايه ی علم و دانش نسل هاي قبلي
دســت به ابداع و خلق دانش جديــد مي زند .اين روند
هرچه جلو تر می رود ،سرعتش بيشتر مي شود .همگام با

 ربهاردوخ یریگدای و هلأسم لح یاه کبس رب یداقتنا رکفت شزومآ رثا

اين پيشرفت ،هر فرد بايد تالش بيشتري براي یادگیری
كند .در اين روند ،نظام هاي آموزشــی سنتي نمي توانند
پاسخ گو باشــند .پس افراد بايد آموزش هاي خود را به
سمتي سوق دهند كه كمتر و كمتر به آموزش دهنده نياز
داشته باشند(.)12
نولــز خودراهبری را فرآینــدی می داند کــه فراگیران
بــا کمک یا بدون کمــک دیگران به تشــخیص نیازها،
تنظیــم اهداف ،شناســایی منابع مادی و انســانی برای
یادگیری انتخاب و اجرای راهبردهای مناســب یادگیری
و ارزیابــی نتایج یادگیری خــود پرداخته و ابتکار عمل
را بــه دســت می گیرند.خودراهبــری در یادگیری ،بر
افزایش انتخاب گری ،اعتماد به نفس ،انگیزه و توسعه ی

مهارت های الزم برای یادگیری مادام العمر اثر می گذارد.
آمادگی برای خودراهبری در یادگیری ،به فراگیران اجازه
می دهد تا برای ادامه ی یادگیری به ابتکارات خود متکی
باشند( .)13يادگيري خودراهبر باعث مي شود فرد آنچه
را نيازمند يادگيري اش اســت ،دنبال كند و ياد بگيرد .در
چند دهــه ی اخير ايجاد و پرورش مهارت هاي يادگيري
خودراهبر يكي از اهداف آموزش بزرگ ســاالن شــده
اســت؛ به طوري كه پژوهش هــا و مطالعات مربوط به
يادگيري خودراهبر در ســطح جهان افزايش يافته است.
هدف خودراهبري در يادگيري عبارت است از آموزش
و يادگيري همه ،در هرشرايطي(.)14
یکی دیگر از مهارت های اساســی تفکــر ،مهارت حل
مسأله است .مسأله زمانی ایجاد می شود که مانعی حالت
مطلوب فعلی ما را نامطلوب کند و مهارت حل مســأله
نیــز یافتن راه حلی اســت که مانع را از ســر راه بردارد
و فــرد را به هدف خود برســاند( .)15به عبارت دیگر،
حل مســأله پیدا کردن راه مناسب برای رسیدن به هدفی
اســت که فع ً
ال دسترسی به آن ممکن نیست( .)16روش
حل مســأله در واقع نوعی روش یادگیری فعال و شامل
پنج مرحله است :شناسایی و تعریف مسأله ،جمع آوری
اطالعات ،نتیجه گیری مقدماتی ،آزمون نتایج و ارزشیابی
و تصمیم گیری(.)17
در واﻗﻊ حل ﻣﺴألــه یک ﻣﻬﺎرت ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ در

ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم راﻫﺒﺮدﻫﺎي وﻳﮋه و هدفمندی
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ وسیله ی آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻜﻼت را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ،
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ راه ﺣﻞ میﮔﻴﺮد ،راﻫﺒﺮدﻫﺎي حل مسأله
را بــه کار گرفته و ﺑﺮ آنهــا ﻧﻈﺎرت ﻣﻲﻛﻨﺪ( .)18به نظر
نزو ،حل مسأله فرایندی شــناختی -رفتاری و مبتکرانه
اســت که فرد به کمک آن راهبردهای مؤثر و سازگارانه
برای مقابله با مشــکالت روزمره را شناســایی یا ابداع
می کند( .)19از ﻧﻈﺮ ﻟﻮﻣﺰدﻳﻦ افرادی ﻛﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي در
آﻧﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﺑﺪ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ،ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻗﻀﺎوت اﻣﻮر
ﺧﻮاﻫﻨﺪ بــود و ﻣﺴﺎیل ﻓﺮدي و ﺷﺨﺼﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را
بهتر ﺣﻞ می کنند(.)20
در اینجا به تعدادی پژوهش کــه رابطه ی تفکر انتقادی

با مهارت حل مســأله و یادگیری خودراهبر را بررسی
کرده اند اشاره می شود .عبداللهی و همکاران( ،)21نقش
آمادگی یادگیری خودراهبــر و نگرش تفکر انتقادی در
پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان را بررسی و نشان
دادند که بین نگرش تفکر انتقادی و آمادگی برای یادگیری
خودراهبری رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد .نتایج
پژوهش کریبر( )22نشــان داد که تیپ شخصیتی و تفکر
انتقــادی با آمادگی خودراهبر رابطه دارد .به نظر او تفکر
منطقی و شــهود هر دو از پیش بینی کننده های بسیار مهم
در اشــتیاق افراد و شایســتگی ادراکی برای درگیری در
آمادگی خودراهبرهســتند .کنــدی( )23چندین مهارت
مهــم از جمله تفکر انتقادی را مطــرح کرده که توانایی
یادگیرندگان را برای درگیــری در آمادگی خودراهبری
افزایش می دهد .همچنین بروک فیلد( ،)24مزیرو( )25و
کندی( )23تفکر انتقادی را به عنوان یک مهارت اساسی
در یادگیری خودراهبر و مادام العمر شناسایی کردند(.)21
در پژوهشی دیگر نادی و همکاران()26تأثیر آموزش تفکر
انتقادی ،حل مسأله و فراشناخت بر یادگیری خودراهبر
دانشجویان بررســی کردند .نتایج پژوهش آنها نشان داد
که آموزش تفکر انتقادی ،حل مسأله و فراشناخت باعث
افزایش میزان یادگیری خودراهبر دانشجویان شده است.
در تبیین اثر آموزش تفکر انتقادی بر یادگیری خودراهبر
می توان گفت که تفکر انتقادی تفکری اســت هدف مند
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و جهــت دار که باعث ایجاد قدرت قضاوت براســاس
مدارک و کاربرد اصول علمی می شود و البته که تجربه ی
افراد در رشد این تفکر نقش تسهیل کننده دارد.
دانشجویان با استفاده از این تفکر ،اهداف فردی یادگیری
خــود را تعیین و اطالعــات را تجزیه و تحلیل می کنند.
نتیجه ی ایــن تفکر ،ترکیب توانایی های دانشــجو و به
بیشــترین حد رساندن آن اســت که این خود به ارتقای
یادگیری خودراهبر و همیشگی می انجامد .در پژوهشی
دیگر ،اســامی( )27به بررســی رابطه ی کمال گرایی و
تفکر انتقادی با ســبک های حل مســأله ی دانش آموزان
دختر پرداخت .نتایج پژوهش او نشــان داد که بین تفکر
انتقادی و ســبک های حل مســأله رابطه ی مثبت وجود
دارد.
در پژوهشــی ،همتــی و همــکاران( ،)28تأثیر آموزش
یادگیری (بر پایه ی حل مســأله) را بر مهارت های تفکر
انتقادی دانشجویان پرستاری بررسی کرده و نشان دادند
که تمام ابعاد تفکر انتقادی (تجزیه و تحلیل ،اســتنباط،
استدالل قیاسی ،اســتدالل استقرایی و ارزشیابی) نسبت
به قبل از اجرای مداخله تغییر مثبت و معناداری داشــته
اســت .بنابراین می توان گفت که شــیوه ی یادگیری بر
پایه ی حل مســأله ،با روبه رو کردن دانشــجو با مسأله،
تولید راه حل های بدیل برای مسأله ،تجزیه و تحلیل راه
حل ها ،تصمیم گیــری و انتخاب یک راه حل و اجرای
آن و در نهایت بازبینی و ارزشیابی عملکرد خود ،باعث
تقویت تمامی ابعاد تفکر انتقادی می شــود .به کارگیری
شــیوه ی یادگیری بر پایه ی حل مسأله ،راهی است برای
ارتقای مهارت های تفکر انتقادی دانشــجویان .در واقع
موقعیتی که این شــیوه برای دانشــجو فراهم می آورد،
محرکی مناســب برای بحث گروهی و پرسش و پاسخ،
مطالعه ی فــردی و فراگیرمحور ،تحقیق و اکتشــاف با
استفاده از منابع موجود ،به کارگیری دانش یادگرفته شده،
افزایش مهارت استدالل و در نهایت ارتقای مهارت تفکر
انتقادی آنها می شــود .نتایج پژوهش قنبری هاشم آبادی
و شــهابی( )29روی اثر آموزش تفکر انتقادی بر عزت
نفــس و مهارت های حل مســأله ی دانش آموزان دختر
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مقطع متوســطه نیز نشــان داد که آموزش تفکر انتقادی
موجب افزایش عزت نفس و مهارت های حل مســأله ی
گروه آزمایش شده است.
میفلیــن و کمپبل( )30با تحقیقی که هدف آن بررســی
آرای دانشــجویان و استاد دانشــگاه کوئیزلند درباره ی
مفهوم خودراهبری در یادگیری و تفسیرهای مختلف از
آن بــود ،دریافتند که دو گروه روش حل مســأله را به
عنوان یک اصل مهم در ارتقای خودراهبری در یادگیری
پذیرفته اند .بســتروم و الســن( )31از بررســی میزان
یادگیری و سبک های یادگیری و راهبردهای یادگیری و
فراشناخت دریافتند که آگاهی دانشجویان از فراشناخت،
چشــم اندازهای جدیــدی در مورد تــوان بالقوه ی آنها

برای یادگیری مســتقل و مؤثر در اختیارشان می گذارد.
مؤلفه های فراشناخت که شامل بازبینی و نظارت است و
در مهارت های تفکر انتقادی نیز وجود دارد ،بر یادگیری
خودراهبر تأثیر دارد.
کــوری( )32در کالج ســانی در اســوگوی نیویورک به
ارزیابــی ادراکات دانشــجویان کارشناســی از حوزه ی
مشارکت در رشته های آن الین و تسهیالت ممکن برای
خودراهبری در یادگیری آنها پرداخت .یافته های او نشان
داد که دانشــجویان قادر به خودانتخابی و خودراهبری
برخــی تکالیف ،ارائه ی ســرفصل و مطالــب خواندنی
بودند.همچنین در زمینه ی در نظر گرفتن نظرات مختلف،
درگیر کردن دانشــجویان در روش سقراطی ،اختصاص
دادن زمان زیاد به انجام تکلیف و خوداندیشــی و ایجاد
تکالیف لذت بخش هم مفید بوده اســت .روش سقراطی
مطرح شده در پژوهش یکی از روش های تفکر انتقادی
اســت که در خودراهبری دانشجویان تأثیر داشته است.
ماســا( )33با پژوهشی در بوستون نشان داد که یادگیری
خودراهبر مســتلزم برقرای اهداف یادگیری به شــکل
خاص ،شناســایی نیروی ضروری ازجمله منابع انسانی
برای حل مسأله ،نظارت بر جامعیت دانش و مهارت های
مورد نیاز و ارزشــیابی میزان جدید بــودن این دانش و
مهارت ها در حل مســأله است .ارزشیابی و نظارت یکی
از مهارت های تفکر انتقادی است که در این پژوهش به

 ربهاردوخ یریگدای و هلأسم لح یاه کبس رب یداقتنا رکفت شزومآ رثا

آنها اشاره شده است.
در زمینــه ی رابطه ی تفکر انتفادی و یادگیری خودراهبر
و رابطــه ی تفکــر انتقادی و حل مســأله ،پژوهش های
متعددی شــده ،اما در مورد تأثیر آموزش تفکر انتقادی
بر سبک های حل مسأله و یادگیری خودراهبر پژوهشی
نشده اســت .بنابراین ،هدف این پژوهش ،بررسی تأثیر
آموزش تفکر انتقادی بر سبک های حل مسأله و یادگیری
خودراهبر دانشجویان است.

روش

طرح پژوهش
این پژوهــش یک طــرح نیمه آزمایشــی پیش آزمون-

معیار و برای تعیین اثر مداخالت آموزش مبتنی بر تفکر
انتقادی از روش تحلیل آمــاری کوواریانس چندمتغیره
( )MANCOVAو آزمون  tهمبسته استفاده شد .برای
به دســت آوردن اندازه ی اثر شــاخص  dو برای تبدیل
آماره ی آزمون  Fبه این شــاخص ،فرمــول زیر به کار
رفت:
d= 2√F
√df

پروتکل آموزشی تفکر انتقادی
محتوای آموزشــی تفکر انتقادی براســاس دیدگاه های
هایپل فیشر و مایرز تهیه و در  12جلسه ی آموزشی یک
ساعته به شرح جدول  1اجرا شد.

پس آزمون با گروه کنترل (کالســیک) اســت که در آن
از یک گروه آزمایشــی به نام آمــوزش تفکر انتقادی و
یک گروه کنترل استفاده شد .متغیر مستقل آموزش تفکر
انتقادی بود و متغیرهاي وابســته یادگیری خودراهبر و
حل مسأله بودند .پژوهش یک گروه کنترل هم داشت که
هیچ مداخله اي دریافت نکرد.
جامعه ی آماري ،حجم نمونه و روش نمونه گیري
جامعــه ی آماري شــامل کلیــه ي دانشــجویان مقطع
کارشناسی دانشگاه پیام نور شهر تهران در سال تحصیلی
 95-94بودنــد .از میان جامعه ي آماري  40دانشــجو به
صورت نمونه گیري تصادفی خوشــه اي چندمرحله اي
انتخاب و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش
و کنترل جای داده شــدند .برای این کار ابتدا با مراجعه
به دانشــگاه پیام نور اســتان تهران ،از چهار واحد شهر
تهران (شمال ،جنوب ،شرق و غرب) به صورت تصادفی
واحد تهران جنوب ،از بین مجتمع های آموزشــی فنی و
مهندسی ،علوم انسانی و پایه ،مجتمع علوم انسانی ،از بین
پنج دانشــکده ی این مجتمع ،دانشکده ی روان شناسی و
علوم تربیتی و از بین سه گروه علمی این دانشکده ،گروه
علمی روان شناســی و از میان سه کالس (مجموع ًا160
دانشجو) 40 ،دانشجو برای اجرای تحقیق انتخاب شدند.
تجزیه و تحلیل آماری داده ها
بــرای تجزیه تحلیل توصیفی داده ها از میانگین ،انحراف
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 عراز نیسح و همکار
جدول  -1شرح جلسات آموزش تفکر انتقادی
 تجزيه وتحليل مباحث وتجارب تحليل تكاليف و تبدیل سؤاالت به اجزاي كوچك تميز دادن حقايق از فرضيه هاجلسات اول و دوم :مهارت تحلیل

 تحليل روابط بين عبارات يك مطلب تحليل يك فرایند یا موقعیت كلي به اجزا مشاهده ی شباهت ها واختالف ها -خالصه كردن و یادداشت برداري

جلسات سوم و چهارم :مهارت تفسیر

 مفهوم تفسير تفسير تجارب و بازسازي ديدگاه ها نقش ارزشيابي در رشد تفكر -مفهوم ارزشيابي ومراحل آن

جلسات پنجم و ششم :مهارت ارزشیابی

 شناسايي مالك ها ومعيارها در ارزشيابي و قضاوت تشخيص نقاط قوت و ضعف اصول قضاوت منطقي -تبديل عالیم رمزي به عالیم گفتاري

جلسات هفتم و هشتم :مهارت استنباط و درک

 ايجاد رابطه ی منطقي بين مفاهيم جديد و تجارب قبلي بيان مطالب درك شده به صورت انتزاعي و فني استنتاج و استنباط از مطالب گفتاري و شنيداري -ترسيم مفهوم در قالب يك كل

جلسات نهم و دهم :مهارت توضیح

 تبيين مقدمه ی مناسب براي مطلب سخن وري واصول آن درك وشناخت خود و توانایي هاي ذهني -نقش نگرش در اعتماد به نفس فرد

جلسات یازدهم و دوازدهم :مهارت خودگردانی  -جمع آوري اطالعات از طريق یادداشت برداري وخالصه نويسي
 پرسش از خود ارزيابي خودجدول  ،1جلسات آموزشی تفکر انتقادی را نشان می دهد.

روش جمع آوری داده ها و ابزارهای آن
آموزش تفکر انتقادی
در ایــن پژوهــش  40نفــر از دانشــجویان بــه روش
نمونه گیــری خوشــه ای چندمرحلــه ای ،انتخاب و به
صورت تصادفی در دو گروه آزمایش ( 20دانشــجو که
مداخالت مبتنی بر آموزش تفکر انتقادی دریافت کردند)
و کنترل ( 20دانشجو که آموزشی دریافت نکردند) قرار
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گرفتند .اساس آموزش تفكر انتقادي ،ديدگاه هاي ريچارد
پل (به نقل از آنجلي( ،)34فيشــر( ،)9مايرز( ))17است.
گروه آزمایش مداخله ی آموزشی تفکرانتقادی را طی 12
جلســه ی  45دقیقه ای ،دو جلســه در هفته به وسیله ی
پژوهشگر دریافت کرد.
پرسش نامه ی شیوه های حل مسأله ی کسیدی و النگ
در ایــن پژوهــش برای بررســی متغیر حل مســأله از
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پرسش نامه ی حل مسأله ی کسیدی و النگ( )19استفاده
شــد .این مقیاس که کســیدی و النــگ آن را طی دو
مرحله ســاخته اند ،دارای  24سؤال و هر کدام از عوامل
دربرگیرنده ی چهار ماده آزمون اســت که شش عامل را
می ســنجد .این عوامل عبارت انــد از .1 :درماندگی یا
بی یاوری که درماندگی کلی فرد در موقعیت های مسأله زا
را بیان می کند .2 .کنترل یا مهارگری حل مســأله که بعد
کنترل درونی -بیرونی را در موقعیت حل مسأله منعکس
می کند .3 .سبک یا شــیوه ی خالقیت که نشان دهنده ی
برنامه ریزی و در نظر گرفتن راه حل های متنوع است.4 .
اعتماد به نفس در حل مســأله که عبارت است از اعتقاد
به توانایی فرد برای حل مشکالت .5 .سبک اجتناب که
بازتاب تمایل به رد شدن و گذشتن از مشکالت ،به جای
مقابله با آنهاست  .6شیوه ی برخورد یا تقرب که نگرش
مثبت به مشــکالت و تمایل به مقابله ی رودررو با آنها
را نشــان می دهد .زیرمقیاس های درماندگی ،مهارگری
و اجتنــاب از عوامل غیرســازنده و بقیه زیرمقیاس ها از
عوامل سازنده ی حل مسأله هستند(.)35
سؤال های اول تا چهارم عامل درماندگی در حل مسأله،
پنجم تا هشتم مهارگری ،نهم تا دوازدهم سبک خالقیت،
ســیزدهم تا شــانزدهم اعتماد به نفس ،هفدهم تا بیستم
ســبک اجتناب و بیست و یکم تا بیست و چهارم سبک
روی آوری را نشــان می دهد .مقیاس اســتاندارد شده ی
حل مســأله ی کســیدی و النگ دارای  24ســؤال و به
صورت سه گزینه ای (بلی= دو ،خیر=صفر و تاحدودی=
یک) اســت .جمع ایــن نمرات نشــان دهنده ی نمره ی
کلی هرکدام ازعوامل شــش گانه است .بنابراین هر یک
از عوامل با داشــتن چهار سؤال ،حداقل نمره ی صفر و
حداکثر هشت خواهند گرفت .بیشترین نمره ی هر عامل
نشان می دهد که فرد در مواجهه با مشکالت از آن شیوه
استفاده می کند .در این حالت بیشترین نمره ی حل مسأله،
 48و کمترین نمره صفر و نمره ی متوسط  24خواهد بود
(محمدی .)1377،میزان اعتبار به دست آمده از این آزمون
در پژوهش های آقایوســفی و شــریف( )1390با روش
آلفای کرونباخ  0/74و باباپور و همکاران (0/77 ،)1382

و محمدی و صاحبی ( 0/60،)1380به دست آمد(.)36
پرســش نامه ی یادگیری خودراهبر فيشر و همكاران
()2001
در ایــن پژوهــش به منظور بررســی متغیــر یادگیری
خودراهبر از پرسش نامه ی 52سؤالی یادگیری خودراهبر
فيشر و همكاران استفاده شد .در ایران در چندین پژوهش،
فرم هنجاریابی شده ی  40سؤالی این پرسش نامه به کار
رفته است .مبنای پاســخ های آزمودنی در پرسش نامه ی
حاضر مقیاس پنج درجه ای روی طیف لیکرت (از کامالً
موافقم=  1تا کام ً
ال مخالفم = )5است.
نحوه ی نمره گذاری برای سؤاالتی که محتوای آنها مثبت
اســت ،از پنج به یــک (کام ً
ال موافقــم =  ،5موافقم=،4
مخالفــم= ،3کام ً
ال مخالفم= 2و نظری ندارم=  )1و برای

ســؤاالت منفی ( ،)40-30-22-3که جلوی آنها ستاره
گذاشته شده ،معکوس است .شایان ذکر است که سؤاالت
پرسش نامه بر اساس سه عامل خودکنترلی ،خودمدیریتی
و رغبت برای یادگیری تنظیم شده است.
ابزار مورد اســتفاده ی پرســش نامه ،آمادگــي يادگيري
خودراهبر فيشــر بود .اين پرسش نامه داراي  40گويه با
ا موافقم=  5تا كام ً
طيــف ليكرت پنج درجه اي) كامــ ً
ال
مخالفم =  )1است كه ميزان آمادگي يادگيري خودراهبر
را در ســه حيطه ی خودكنترلي ( 15گويــه) ،رغبت به
يادگيري13( 1گويــه) و خودمديريتي ( 12گويه) اندازه
می گيرد .مقياس فيشــر و همــکاران در ايران را نادي و
همكاران در سال  1387-1386به فارسي ترجمه کردند
و روايــي و پايايــي آن با اجرا در جامعه ی پزشــكي و
دندان پزشــكي تأييد شد .روايي ســازه به روش تحليل
عاملي تأييدي مطلوب گزارش شده و پايايي اين مقياس
بــه روش آلفــاي كرونباخ براي كل آزمــون ،0/82زیر
مقیاس خودمدیریتــی  ،0/78رغبت به یادگیری  0/71و
خودکنترلی  0/60به دست آمده است .کمترین و بیشترین
نمره ی کل به دســت آمــده در این آزمــون به ترتیب
 101و  194اســت .میانگین مطلوب گزارش شــده در
1- Desire to learn
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مطالعه ی فیشر و همکاران 150/55 ،است .در مطالعه ی
عرب شــاهی و نعیمی ( ،)1391پایایی پرســش نامه ی
یادگیــری خودراهبر به روش آلفــای کرونباخ برای کل
آزمون  ،0/92زیر مقیــاس خودمدیریتی ،0/85رغبت به
یادگیری  0/78و خود کنترلی 0/84به دست آمد.

یافته ها

در این بخش ،داده هاي پژوهش با استفاده از نرم افزار21
 spssدرســطح توصیفی و استنباطی تحلیل شده است.
ابتدا میانگین و انحراف معیار متغیرهاي پژوهش ارائه و
سپس براي بررســی فرضیه ها ،روش تحلیل کواریانس
چندمتغیره به کار رفته اســت .مقایسه ی میانگین نمرات

پیش آزمــون و پس آزمون در گروه هاي آزمایش و کنترل
نشــان می دهد که بــه دنبال آموزش تفکــر انتقادی در
مرحله ی پس آزمون ،میانگین نمرات یادگیری خودراهبر
و میانگین نمرات و حل مسأله افزایش داشته است .برای
بررســی معناداري تغییرات میانگین هــا ،آزمون تحلیل
کواریانــس چندمتغیــري به کار رفت .پیــش از اجراي
 ،MANCOVAبرای آزمون پیش فرض هاي کواریانس
گروه ها از آزمون باکس استفاده شد.
همان طور که در جدول  5مشــاهده می شــود ،با توجه

به نتایج آزمون باکــس(،P>0/05 ، 6/190=Box M
 ،)F=1/94همگنی ماتریس های کواریانس گروه ها و نیز
پیش فرض لوین (جدول  ،)6تســاوی واریانس های دو
گروه در جامعه تأیید شــد .با توجه به جدول  ،4مقدار
آماره ی آزمون  37 ،Fو مقــدار معناداري  P<0/120و
این مقدار در ســطح خطای  0/05معنادار است .با توجه
به چهار آزمون اثر پیالیی ،المبداي ویلکز ،اثر هتلینگ و
بزرگ ترین ریشــه ی روي می توان گفت که به طور کلی
در متغیرهاي حل مســأله و یادگیری خودراهبر بین دو
گروه تفاوت وجــود دارد .از این معناداري چنین نتیجه
گرفته می شــود که باید میانگین هــاي دو گروه حداقل
در یکــی از متغیرها تفاوت معنادار داشــته باشــند ،لذا
براي بررســی دقیق تر نتیجه ی آزمــون چند متغیري ،از
آزمون هاي تک متغیري استفاده شد.
همان طور که جدول  4نشــان می دهــد ،تفاوت هر دو
متغیر حل مسأله و یادگیری خودراهبر در مقایسه با گروه
گواه در مرحله ی پس آزمون معنادار اســت ،در حالی که
افزایش روایی درونی پژوهش در پیش آزمون کنترل شده
اســت .متغیر گروه در متغیرهای حل مسأله و یادگیری
خودراهبــر به ترتیــب 0/537و  0/315درصد تغییرات
واریانس را به متغیر مستقل نسبت داد.

جدول -2شاخص توصیفی متغیرها
حل مسأله
گروه
گروه آزمایش
گروه کنترل

یادگیری خودراهبر

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

پیش آزمون

25/7

4/566

104/18

19/532

پس آزمون

37/50

3/300

114/92

20/084

پیش آزمون

26/60

4/892

101/80

18/883

پس آزمون

26/85

4/944

103/82

18/805

جدول  ، 2میانگین گروه آزمایش و کنترل را در متغیرهای حل مسأله و یادگیری خودراهبر ،پیش و پس از آموزش نشان می دهد.
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جدول  -3خالصه نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره ی تأثیر آموزش تفکر انتقادی بر حل مسأله و یادگیری خودراهبر

مدل اصالح شده
گروه بندی
خطا

متغیر

درجه ی
آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح
معناداری

اندازه ی
اثر

اندازه ی اثر
کوهن

حل مسأله

1

801/025

44/118

0/05

0/537

5/354

یادگیری خودراهبر

1

4950/625

17/448

0/05

0/315

3/364

حل مسأله

1

801/025

44/118

0/05

0/537

5/354

یادگیری خودراهبر

1

4950/625

17/448

0/05

0/315

3/364

حل مسأله

38

18/157

یادگیری خودراهبر

38

238/741

جدول  ، 3تأثیر آموزش تفکر انتقادی بر حل مسأله و یادگیری خودراهبر را نشان می دهد.

جدول -4نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری
گروه

ارزش

F

درجه ی آزادی فرضیه درجه ی آزادی خطا

سطح معناداری

اثر پیالیی

0/610

37

2

37

0/000

المبدای ویلکز

0/390

37

2

37

0/000

اثر هتلینگ

1/564

37

2

37

0/000

بزرگ ترین ریشه ی روی

1/564

37

2

37

0/000

جدول -5آزمون باکس برای بررسی پیش فرض های همگنی ماتریس های کوواریانس
آزمون باکس

 Fنمره

سطح معناداری

6/190

1/946

0/120

جدول  ،5همگنی ماتریس های کواریانس گروه ها را نشان می دهد.

جدول  -6آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس
F

درجه ی آزادی فرضیه درجه ی آزادی خطا

سطح معناداری

یادگیری خودراهبر (پس آزمون)

2/513

1

38

0/121

سبک حل مسأله (پس آزمون)

4/769

1

38

0/035

همان گونه که در جدول  6مشاهده می شود ،سطح معناداری بیشتر از  0/05است؛ یعنی داده ها در مفروضه ی تساوی خطای
واریانس ها تردید نکرده اند.

نتيجه گيري

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر آموزش تفکر انتقادی بر
یادگیری خودراهبر و حل مسأله ی دانشجویان است .نتایج
تحلیل کوواریانس چندمتغیره ( )MANCOVAنشان
داد که آموزش تفکر انتقادی دانشــجویان گروه آزمایش

از نظر متغیرهای حل مســأله و یادگیری خودراهبر تأثیر
مثبت معناداری داشته است .ســپس آزمون تک متغیری
بررسی شد که نتایج حاکی از تأثیر آموزش تفکر انتقادی
بر هر دو متغیر حل مســأله و یادگیــری خودراهبر بود.
پژوهش حاضــر با پژوهش های نادی ،گردان شــکن و
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گل پرور( )26و اسالمی( )27هم سوست.
به نظر ایوانف و همــكاران( ،)37موفقيت یک جامعه ی
آزادي خواه به توانايي تحليل مســایل و تصميم گيري و
داوري افراد ،و پيشرفت دموكراسي به وجود انسان های
متفكر در آن جامعه و افــرادی که قادر به انتقاد و تفكر
خالق در مورد مسایل باشند ،وابسته است .تفكر انتقادي
و مهارت هاي حل مســأله رابطــه اي در هم تنيده دارند.
مایرز( )17نيز معتقد اســت كه در تمام رشــته ها ،تفكر
انتقادي ،عناصر اصلي اســتدالل منطقــي را با عناصري
كه براي حصول قضاوت هاي درســت با امر استنباط يا
بهره گيري از اســتدالل استقرايي ســروكار دارند ،تلفيق
مي كند .به همين ترتيب ،تفكر انتقادي در هررشته ،غالب ًا

شكل حل مسأله يا تجزيه وتحليل به خود مي گيرد.
بر اساس دیدگاه نوریس و انیس ( ،)1989برای یادگیری
معنادار و مؤثر می بایســت نگرش تفکــر انتقادی ،وجه
اساســی و ضروری یادگیری خودراهبر محسوب شود.
اگــر دانش آموزان از مهارت های تفکر انتقادی اســتفاده
کنند ،آنها دیدگاه های عمیق و روشنی به دست می آورند،
به رویدادهــا عالقه مند می شــوند ،روش قابل قبولی را
برمی گزینند و منصفانه عمل می کنند .روشــنی مســأله،
داشــتن فکــری منعطــف و دور از تبعیض ،شــکاک
وکنجکاو بودن ،اســتمرار در تفکــر پژوهش ،صداقت،
مسؤلیت پذیری و ریســک پذیری از مواردی هستند که
بر تفکر انتقادی تأثیر می گذارند .کریبر بر اساس ارتباط
بیــن تفکر انتقادی و آمادگی بــرای یادگیری خودراهبر
معتقد است که رشد مهارت ها و نگرش تفکر انتقادی به
نوبه ی خود می تواند ســطح آمادگی یادگیری خودراهبر
دانشــجویان را باال ببــرد .همچنین اگــر آموزش تفکر
انتقادی بخشــی از تعلیمات مستمر باشد ،دانشجویان در
امر تحصیل موفق می شوند(.)6
کندی( )23نیز چندین مهارت مهم از جمله تفکر انتقادی
را مطرح کرده که توانایی یادگیرندگان برای درگیری در
آمادگی یادگیری خودراهبر را افزایش می دهد .همچنین
بروک فیلد( ،)24مزیرو( )25و کندی( )23تفکر انتقادی
را به عنوان یک مهارت اساسی برای یادگیری خودراهبر
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و مادام العمر شناســایی کرده اند .بــه نظر مايرز( ،)17در
هماننــد پنداري تفكر انتقادي يا حل مســأله فرض اين
اســت كه تفكر انتقادي هميشه با مســأله شروع و تمام
مي شــود و تفكر انتقادي هميشه به شكل حل مسأله در
مي آيد .عامل اصلي در نقادي ،طرح پرســش ها و نقد و
بررسي راه حل ها بدون طرح جايگزين هاست .کرفیز()38
نيز تفكر انتقادي را شــكلي از حل مسأله مي داند ،با این
تفاوت که او فكر نقاد را دربرگيرنده ی تعقل در مســایل
ســازمان نایافته و بازپاسخ می داند ،در حالی که حيطه ی
حل مســأله محدودتر در نظر گرفته مي شود .كرفيز ذكر
مي كنــد كه در جريان حل مســأله ،مســأله معموالً يك
پاسخ صحيح دارد و مســایل به خوبي سازمان يافته اند.

برعكس ،تفكر انتقادي عبارت اســت از تعقل در مورد
مسایل ســازمان نايافته و بدون راه حل واحد .بنابراين،
در تفكر انتقادي ،هدف پيداكردن يك راه حل نيســت،
بلكه ارائه ی تصويري موجه ازموقعيت يا مسأله است كه
مي تواند با حمایت دليل يا داليلي قانع كننده ارائه شــود.
وي نتيجــه مي گيرد كه جريان ارائه ی دليل و حمايت از
يك موقعيت ،مشخص ترين تمايز تفكر نقاد و حل مسأله
است.
یادگیری خودراهبر فرایندی است که فرد در آن با کمک
یا بدون کمــک دیگران وارد عمل می شــود و دانش و
مهارت های خاصی کســب می کند .تأکید این یادگیری
بر حل مسأله و مربوط به موضوعات علمی و چگونگی
انجام کار اســت .تفکــر انتقادی ،تفکــری هدف مند و
جهت دار است که باعث ایجاد قدرت قضاوت براساس
مــدارک و کاربرد اصول علمی می شــود .تجربه ی افراد
در رشــد این تفکر نقــش تســهیل کننده دارد .در این
نوع تفکر ،دانشــجویان اهداف فــردی یادگیری خود را
تعیین و اطالعات را تجزیــه و تحلیل می کنند .نتیجه ی
این تفکر ،ترکیــب توانایی های دانشــجو و به حداکثر
رســاندن آن اســت که به ارتقای یادگیری خودراهبر و
همیشگی می انجامد.بنابراین می توان اذعان داشت که با
رشــد و پیشرفت ســطوح تفکر انتقادی وحل مسأله به
عنوان توانمندی ها و قابلیت های اثرگذار برخودراهبری،
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 از محدودیت های این پژوهش می توان به.شده اســت
عدم اجرای آزمون پیگیری سه تا شش ماه بعد از آموزش
.وکوتاه بودن طول دوره ی آموزشی اشاره کرد
95/7/22 : ; پذیرش مقاله95/3/19 :دریافت مقاله

سطوح یادگیری خودراهبر دانشجویان نیز ارتقا می یابد و
این به معنای رسیدن به یک نظام آموزش عالی پیش رو با
.)26(فراگیران مستقل و خودآموز است
این مقاله از طرح پژوهشی دانشگاه پیام نور با عنوان تأثیر
 یادگیری،آموزش تفکر انتقادی بر سبک های حل مسأله
خودراهبر و ســبک های تصمیم گیری دانشجویان گرفته
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