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چکـیده
پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش حل مساله اجتماعی و تفکر انتقادی بر خودکارآمدی دانش آموزان انجام گرفت.
روش پژوهش ،نيمه آزمایشی با طرح پيش آزمون-پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعهی آماری پژوهش را تمامی
دانشآموزان پسر پایهی ششم دورهی ابتدایی شهر ایرانشهر در سال تحصيلی  97-98تشکيل دادند؛ که از این جامعه
تعداد  90دانشآموز به روش نمونهگيری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند و بهصورت تصادفی در  3گروه ،دو گروه
آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند .شرکتکنندگان گـروه آزمایش 8 ،جلسه تحت آموزش تفکر انتقادی قرار گرفتند.
برای جمعآوری دادهها از فرم کوتاه پرسشنامهی تجدیدنظر شدهی حل مسـاله ی اجتمـاعی دزوریال ،نزو ،ميد -اوليورز و
پرسشنامه خودکارآمدی تحصيلی خودکار آمدی تحصيلی جينک و مورگان اسـتفاده شـد .دادهها بـا روش آمـاری
کوواریانس چندمتغيری مورد تجزیهوتحليل قرار گرفتند .نتایج پژوهش نشان داد که آموزش حل مساله اجتماعی و تفکر
انتقادی باعث افزایش خودکارآمدی در دانشآموزان پسر پایه ششم شد.

واژگـان کلـیدی :تفکر انتقادی ،حل مساله اجتماعی ،خودکارآمدی ،دانش آموزان

 -1دکترای روان شناسی تربيتی واستادیار دانشگاه پيام نور یزد
 -2کارشناسی ارشد روان شناسی تربيتی
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رشد و بالندگی هر جامعهای مرهون نظام آموزشی آن جامعه است .بر این اساس همه کشورها منابع قابلتوجهی از درآمد ملی
خود را صرف آموزشوپرورش میکنند (عسکری و همکاران)108 :1392 ،؛ و در عصر حاضر تعليم و تربيت و بهطور کلی تحصيل
بخش مهمی از زندگی افراد را تشکيل میدهد ،عالوه بر این کيفيت و کميت این تحصيل نيز نقش مهمی در آینده افراد ایفاد
میکند (نریمانی و سليمانی .)105 :1392 ،بلوم در مدل آموزشگاهی خود شواهدی را ارائه داده است که ویژگیهای عاطفی
دانشآموزان در جریان یادگيری هم نقش علت و هم معلول را ایفا میکند (پریشانی و همکاران)82 :1392 ،؛ و در نتيجه مفهومی
که دانشآموزان از خود دارند ،کوششها و پيشرفتهای آنها را تحت تأثير قرار میدهد؛ بنابراین در این رابطه ،مفهومی را که افراد
از توانایی خود برای انجام کار و فعاليت دارند ،خودکارآمدی مینامند (زینلی پور و همکاران .)14 :1388 ،عالوه بر این یکی از
اهداف آموزشوپرورش در همه جوامع ،کمک به افراد است تا خودکارآمد شوند؛ و برای این که فرد بزرگسالی خودکارآمد شود باید
این ویژگی (خودکارآمدی) را در دوران طفوليت و دانشآموزی در خود بپروراند (اکبری بلوطبنگان .)797 :1393 ،نظریه
خودکارآمدی از تئوری شناخت اجتماعی نشأت گرفته و شامل خودکارآمدی و اميد به نتيجه بهعنوان سازه اصلی معرفی میشود
( .)Pirkamali and et al, 2013همچنين ولفک1خودکارآمدی را بهعنوان یکی از مهمترین مفاهيم در نظریههای یادگيری
دانسته که به قضاوت فرد در مورد تواناییهای خود برای انجام موفقيتآميز یک تکليف یا کار اشاره دارد ( Alaei kharayem ad
 .)et al, 2012خودکارآمدی توانایی زایندهای است که بهموجب آن ،فرد مهارتهای خود را برای مقابله کردن با ضروریات و
شرایطی که مواجه میشود ،سازمان داده و هماهنگ میکند .خودکارآمدی ،باور فرد به توانایی خود برای کسب موفقيت در یک
تکليف است (بندورا1977 ،؛ به نقل از سومرز و سومرز .)2012
به عقيده بندورا خودکارآمدی شامل باورهای فرد در ارتباط با تواناییاش برای انجام تکاليفی است که میتواند بر رویدادهای
زندگیاش در آینده تأثير بگذارد (استيوارات و همکاران .)2015 ،خودکارآمدی بر توانایی سازگاری و رویارویی با موقعيتهای مشکل
تأثير میگذارد .آن همچنين بر آرزوها و تفکر تحليلی تأثير میگذارد و از فرد در هنگام مواجهه با شکست محافظت میکند (بندورا
و همکاران 2001،نقل از نيکوالو فيليپ پو .)2007 ،به نظر لياو خودکارآمدی دو بعـدی است؛ که یک بعد آن انتظار کارآمدی در
انجام تکليفی خاص و بعد دیگر انتظار پيامد تکليف است .بر اساس نظریه یادگيری اجتماعی بندورا ،باورهای خودکارآمدی بر
انتخاب های افراد ،رشته تحصيلی و فعاليتهای که انجام میدهند ،تأثير میگذارد (زارع زاده و کدیور .)1386 ،پوتوین و همکاران
( )2012دریافتند دانشآموزان دارای خودکارآمدی باال نسبت به دانشآموزان دارای خودکارآمدی پایينتر از عملکرد تحصيلی
باالتری برخوردارند؛ آنها نشان دادند که خودکارآمدی تحصيلی پيشرفت تحصيلی و هيجانات را پيشبينی میکند؛ بنابراین
دانشآموزانی که باورهای خودکارآمدی باال دارند ،تکاليف دشوار را بهعنوان چالش میبينند ،نسبت به اهدافشان متعهد باقی
میمانند و در صورت شکست به تالش خود میافزایند و نهایتاً پشتکار آنها موجب موفقيت میشود ،اما برای دانشآموزان دارای
باورهای خودکارآمدی پایين ،تکاليف دشوار در حکم تهدید شخصی هستند و مواجهشدن با شکست ،موجب درماندگی و دست
کشيدن از تالش و نهایتاً اکتفا به عدم موفقيت میشود (موسوی)48 :1395 ،؛ و این دسته از دانش آموزان احساس میکنند که در
اعمال کنترل بر رویدادهای زندگی درمانده و ناتوانند و هنگامی با موانع روبرو میشوند ،اگر تالشهای اوليهی آنها در برخورد با
مشکالت بینتيجه باشد ،سریعاً قطع اميد میکنند (فرتيـسچه و پـارش .)2005 ،یکی از رویکردهای جدید ایجاد خودکارآمدی
دانش آموزان ،آموزش تفکر انتقادی است .در آموزش تفکر انتقادی به تغيير دادن افکار پرداخته میشود .درواقع فرد افکار را
همانطور که هست پذیرفته و تجربـه میکند و با مراقبه مبتنی بر ذهن آگاهی با افکار و احساساتش رابطهای متفاوت برقرار
میکند (جعفری پنجی و همکاران .)70 :1397 ،تفکر انتقادی ،قضاوتی هدفمند و خودگردان است که از راه تفسير ،تحليل ،ارزیابی و
استنباط به نتيجه می رسد .همچنين آن را تفسيری می دانند مستند ،مفهومی ،روش شناسی ،انتقاد منطقی و ریشه ای در تفکر
روی آنچه قرار است درباره آن قضاوت شود (رجعتی ،جدید تمجيد و آهنگری .)1396 ،انجمن تفکر انتقادی این تفکر را اینگونه
تعریف کرده است :فرآیند ذهنی تصور ،بهکارگيری ،تحليل ،ترکيب و یا ارزیابی اطالعات به دستآمده یا ایجادشده توسط مشاهده،
تجربه ،تفکر ،استدالل یا ارتباط ،بهعنوان باور یا عمل ،به طور ماهرانه و فعاالنه (شيخ االسالمی و اميدوار .)86 :1396،در عصر
حاضر به تفکر انتقادی توجه بسياری شده است .هياتهای ملی خاص رسيدگی کننده به کيفيت نظام آموزشی به ناتوانی نظامهای
آموزشی در پرورش تفکر انتقادی اذعان کرده و خواهان گنجانيدن آموزش تفکر انتقادی در برنامه های درسی این نظام ،به عنوان
چهارمين عنصر پایه و اساسی (پس از خواندن ،نوشتن و حساب کردن) شده اند (گراوند ،سبزیان ،کامکار و کرمی .)22 :1393 ،تفکر
انتقادی فرایند تأمل و استدالل است که فرد برای کشف موقعيت ها ،مسائل مشکل برای ایجاد یک فرضيه ،یکپارچه کردن همه
اطالعات به دستآمده از طریق فرایند پرسش ،نياز دارد که منجر به توسعه نتایج و توجيهی برای نتيجهگيری می شود (باتلر:2012 ،
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همکاران .)2016 ،در آموزشوپرورش ،حل مساله یکی از اهداف مهم آموزشی معلمان به شمار آمده است .از برکت پيشرفتهای
روانشناسی علمی معاصر بر اهميت موضوع افزودهشده است (گلرنگ .)1397،در واقع حل مساله نوعی مداخله کليدی در
رواندرمانی و آموزش معاصر است و راهی برای مدیریت بهتر تقاضاهای زندگی روزمره در دنيایی که معموالً پيچيده و
غيرقابلپيشبينی و گاه غيرمنطقی است (چانگ و همکاران .)1394،بنابراین از آنجایی که هدف غایی از آموزشوپرورش ،یادگيری
است و هر عاملی که تحقق یافتن این هدف را ميسر سازد ،باید موردتوجه قرار گيرد .در این زمينه بررسی مبانی نظری نشان داد
که گرایش به آموزش تفکر انتقادی و حل مسئله اجتماعی میتوانند منجر به خودکارآمدی شوند .همچنين با توجه به مطالب
بيانشده و نتایج جستجوی پژوهشگران در هيچ مطالعه تجربی تاکنون تأثير اثربخشی آموزش حل مساله اجتماعی و تفکر انتقادی
بر خودکارآمدی فراگيران دوره متوسطه مورد بررسی قرار نگرفته و تنها مطالعاتی مشابه انجامشده است .لذا با توجه به پيشينه
نظری و تجربی پژوهش سؤال اساسی این است که آیا آموزش حل مساله اجتماعی و تفکر انتقادی بر خودکارآمدی دانشآموزان
تأثير دارد؟ همچنين آیا اثربخشی این دو روش بر راهبردهای خودکارآمدی دانشآموزان متفاوت است؟ بر این اساس فرضيههای
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برخورداری از مهارت تفکر انتقادی میتواند اندوختههای علمی را به کار گيرد و به حيطه عمل بکشاند .در واقع این مهارت
راهی جهت از بين بردن شکاف بين تئوری و عمل است (یارمحمدواصل ،ذوقی پایدار و محمدی )،این مهارت به فرد کمک
مینماید تا برای درستی و نادرستی مسائل ،دالیلی را ذکر کند و با بررسی و تجزیهوتحليل اطالعات در دسترس ،تشخيص فرضيات
و گزینهها با منطق و استدالل و ذهنيتی باز به دنبال پرسش سؤال از خود و دیگران و آزمودن راهها ،حقيقت مساله را کشف نماید
(شارما و سينق .)2011،کاس ( )2016تفکر انتقادی را یکی از مهمترین اصول آموزشی هر کشور میداند و هر جامعهای برای
رسيدن به رشد و شکوفایی نياز به افرادی دارد که دارای تفکر انتقادی باالیی باشند .آموزش تفکر انتقادی منجر به انگيزه جهت
یادگيری ،،تصميمگيری ،خالقيت ،یادگيری مشارکتی و کسب مهارتهای حل مسأله اجتماعی میگردد (زارع و نهروانيان)1396 ،
مهارت حل مسئله اجتماعی تسهيلکننده و پيونددهنده فرد با جامعهای است که در آن زندگی میکند .در این مهارت سعی در به
حداکثر رساندن سود و فایده خویش و مفيد بودن به حال دیگران و اجتماع مطرح است (ادیب نيا و همکاران )1392 ،کلنيکه
( )2010حل مساله اجتماعی را یکی از مهمترین فرآیندهای تفکر میداند که به افراد کمک میکند تا مقابلهی مؤثری با مشکالت
و چالشهای زندگی داشته باشد (کاکابرایی و عزتی .)1396،حل مساله اجتماعی فرآیندی است که طی آن مساله در محيط طبيعی
و دنيای واقعی حل میشود (بيانی و بيانی )1389،و به کشف و ابداع راهبردهای مؤثر ،سازگارانه و مقابلهای در برابر مشکالت
روزمره کمک میکند (عربزاده و دالور .)1393،فرض اساسی در آموزش حل مساله اجتماعی این است که قابلتعميم به موقعيتها و
محيطهای مختلف است ،برخالف بسياری از روشهای آموزشی که به آموزش محتوای خاص برای موقعيتهای معين میپردازد،
این روش به کودکان و نوجوانان بهجای آموزش این که به چه چيزی فکر کنند به آنها میآموزد که چه طور فکر کنند و راهبردها
و فرآیندهای شناختی موردنياز برای کنترل رفتار خودشان را بدون وابستگی زیاد به تقویت خارجی به آنها میآموزد (مریل و

زیر مطرح شدند-1 :اثربخشی آموزش مهارت حل مساله اجتماعی برخودکارآمدی تحصيلی دانش آموزان پسر پایه ششم شهر
ایرانشهر تأثير دارد.
-2اثربخشی آموزش مهارت تفکر انتقادی بر خودکارآمدی تحصيلی دانش آموزان پسر پایه ششم شهر ایرانشهر تأثير دارد.

-2ادبیات پژوهش
خودکارآمدی یکی از جنبههای نظریههای بندورا است .نظریه شناختی -اجتماعی از دیدگاه کارگزارانه سرچشمه گرفته
است(.مجيدی )32:1397،باورهای خودکارآمدی از لحاظ سطح ،عموميت داشتن و شدت با هم فرق دارند .سطح؛ باورهای
خودکارآمدی از لحاظ سطح متفاوت هستند که میتواند به تکليف خاص اشاره داشته باشد .در ماهيت چالشهایی که در برابر
کارآمدی شخصی قرار داد .بر اساس سطح هوش ،کوشش ،دقت ،احساس تهدید و خو نظم دهی کسبشده متفاوت قضاوت
میشود .عموميت؛ اشاره به قابليت انتقال احساس کارآمدی از فعاليت و تکليفی به فعاليت دیگر دارد .شدت و قدرت؛ این بعد اشاره
دارد به قضاوت خودکارآمدی به اطمينان از توانایی انجام تکليفی خاص ،باورهای خودکار آمدی شدت و ضعف دارد .افرادی که
اعتقاد باالی به خودکارآمدی خود دارند در برابر مشکالت و موانع کارآمدتر هستند (بندورا 2006 ،به نقل از مجيدی)35:1397،
نحوه عملکرد خودکارآمدی تحصيلی در موقعيتهای یادگيری و عملکرد تحصيلی به این صورت است که یادگيرندگان قبل از
آموزش دارای خودکارآمدی متفاوتی هستند و این خودکارآمدی تحت تأثير عمده سه عامل ویژگیهای شخصيتی ،تجارب قبلی و
حمایت اجتماعی قرار دارد .در مراحل بعدی خودکارآمدی افراد تحت تأثير عوامل فردی و موقعيتی (از جمله ميزان حمایت معلم و یا
کادر آموزشی ،ميزان دسترسی به منابع درسی و راهکارهای خودتنظيمی) قرار دارد .هر چه یادگيرنده از این عوامل بيشتر برخوردار
باشد در نتيجه عملکرد تحصيلی بهتری دارد (پاجارس و شانک ،2001 ،به نقل ازسيد صالحی و یونسی )9:1394،و یکی از عوامل
37
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مؤثر بر خودکارآمدی مهارت حل مساله اجتماعی است .حل مسئله یک مهارت حياتی برای زندگی در عصر
حاضر است .در اغلب جوامع همه بر این باورند که باید بر افزایش مهارتهای حل مسئله تأکيد شود ( Salami and et al
.)2006
حل مساله یکی از مهمترین فرآیندهای تفکر است که به افراد کمک میکند تا مقابلهی مؤثری با مشکالت و چالشهای
زندگی داشته باشد .انسانها برای مقابلهی سازگارانه با موقعيتهای تنشزا و کشمکشهای زندگی ،نياز به آموختن برخی مهارتها
دارند (کلينکه .)2010 ،روان شناسان معتقدند که حل مساله ،یک فرایند است و اگر فرد بخواهد برخورد درستی با مساله ی خود
داشته باشد ،بهتر است مراحلی را در این فرآیند طی کند (امامی.)2012 ،
مدل حل مسأله اجتماعی ابتدا بهوسيله  D'Zurillaو همکاران معرفی و سپس توسط  Dzuurillaو همکـاران تکميل شد.
در مدل  D'zuurillaو همکاران سـه مفهـوم اساسی وجود دارد :حل مسأله ،مسأله و راهحل .حل مسأله اجتماعی فرایندی
شناختی -رفتاری اسـت کـه در طـی آن یـک فـرد یـا گـروه تـالش میکنند راهحل مـؤثری بـرای مشکالت زندگی روزمره
ارائـه دهنـد .مـسأله زمـانی بـه وجود میآید کـه فـرد هـدفی دارد امـا فاقـد راه روشـن دسترسی به آن است .راهحل ،پاسخ ناشی
از فرایند حـل مسأله است که قابليت بهکارگيری در موقعيـت خـاص مشکلآفرین را دارد (.)D’Zurilla and et al, 2002
توانایی حـل مـسأله اجتمـاعی یک سازه واحد نيست ،بلکه سازهای چندبعدی و مرکب از تواناییهای مختلف است ( D’Zurilla
)and et al, 2002؛ و آموزش تفکر انتقادی یکی از تواناییهایی است که منجر به تقویت مهارت حل مساله اجتماعی و در نتيجه
خودکارآمدی میشود.
تفکر انتقادی بهعنوان توانایی دستيابی به نتایج منطقی مبتنی بر مشاهده اطالعات تعریف میشود ( Qing and et al,
 .)2010امير تفکر انتقادی را اینگونه تعریف میکند که افراد همه دانش قبلی خود را در یک موضوع خاص مرور کنند و
مهارتهای تفکر خودشان را ارزیابی کرده و تغيير رفتار دهند ( .)Emir and et al, 2009افراد دارای تفکر انتقادی دارای
ویژگیهای پذیرندگی در برابر ایدههای جدید ،انعطافپذیری ،تمایل به تغيير ،خالقيت ،تحليلی بودن ،پرانرژی بودن ،خطرپذیری،
برخورداری از معرفت و مشاهده گری هستند ( .)Popil and et al, 2010پژوهشها در زمينه ارتباط تفکر انتقادی با پيشرفت
تحصيلی به نتایج متناقضی دستیافتهاند .نعيمی و همکاران ( )1394پژوهشی با عنوان بررسی رابطه خود کارآمدی تحصيلی با
ادراک از خود و تفکر انتقادی در دانش آموزان انجام دادند نمونه موردپژوهش  190نفر از بين دانش آموزان دختر پایه اول و دوم
دبيرستان بهصورت تصادفی و از روش نمونهگيری چندمرحلهای انتخاب شد یافتههای این پژوه نشان داد که بين خودکارامدی با
ادراک خویشتن ،خودکارآمدی و تفکر انتقادی و ادراک خویشتن رابطه معناداری وجود ندارد .مرادی و اقدسی ( )1394پژوهشی
تحت عنوان بررسی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی و مهارتهای حل مساله بر راهبردهای خودتنظيمی و پيشرفت تحصيلی دانش
آموزان دوره متوسطه ناحيه  1تبریز انجام دادند .نتایج پژوهش نشان داد که آموزش تفکر انتقادی و مهارتهای حل مساله باعث
افزایش راهبردهای خودتنظيمی و پيشرفت تحصيلی در دانش آموزان دختر دوره متوسطه شد .ميرزایی و همکاران ( )1395پژوهشی
با عنوان بررسی رابطه بين خود کارآمدی تحصيلی و گرایش به تفکر انتقادی در بين دانش آموزان مقطع متوسطه انجام دادند
یافتهها نشان میدهد که بين گرایش به تفکر انتقادی بين دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد و دختران در این
زمينه وضعيت بهتری نسبت به پسرها دارند همچنين در این پژوهش به این نتيجه رسيدند که بين رشته تحصيلی دانش آموزان با
خود کارآمدی تحصيلی و گرایش به تفکر انتقادی آنان رابطه معناداری وجود ندارد .کاکابرایی و صيدی ( )1397به بررسی اثربخشی
آموزش مهارتهای حل مسئله بين فردی بر حل مسئله اجتماعی دانش آموزان پيشدبستانی پرداختند .نتایج نشان داد که آموزش
مهارتهای حل مسئله بين فردی تأثير معناداری در کاهش جهتگيری منفی ،سبک حل مسئله اجتنابی و سبک حل مسئله تکانش
گری /بیدقتی و افزایش جهتگيری مثبت و سبک حل مسئله منطقی دانش آموزان پيشدبستانی دارد .با توجه به مبانی نظری و
پيشينه پژوهش ،هدف کلی این پژوهش ،بررسی رابطه حل مساله اجتماعی و تفکر انتقادی بر خودکارآمدی دانش آموزان تحصيلی
دانش آموزان پسر پایه ششم شهر ایرانشهراست؛ که به این رابطه در چارچوب مفهومی پژوهش (شکل  )1اشارهشده است:

-3روش پژوهش
این پژوهش به شيوه نيمه آزمایشی و از نوع طرح پيشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل است .جامعه آماری پژوهش حاضر را
کليه دانش آموزان پسر پایه ششم مقطع ابتدایی شهر ایرانشهر در سال تحصيلی  97-98تشکيل میدادند .برای انتخاب نمونه از
روش نمونهگيری خوشهای جهت انتخاب مدارس و کالسهای منتخب استفادهشده است .به این طریق که در ابتدا از بين چهار
منطقه جغرافيایی شهر ایرانشهر ،بهتصادف سه منطقه و از هر منطقه بهتصادف یک مدرسه ابتدایی انتخاب گردید .با مراجعه به
مدارس انتخابی ،با هماهنگیهای قبلی ،از هر مدرسه بهتصادف یکی از کالسهای پایه ششم بهعنوان یکی از گروههای نمونه
شرکتکننده در تحقيق برگزیده شد .هر مدرسه دارای  2الی  3کالس ششم بود و ظرفيت هر کالس  20نفر دانشآموز بود.
کالسها به روش قرعه بهعنوان گروههای آزمایشی و گواه تعيين شدند .با توجه به نوع روش پژوهش و طرح آزمایشی مورداستفاده
(پيش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل) ،تعداد افراد هر گروه برابر با  20نفر در نظر گرفته شد .که بهصورت تصادفی در  3گروه2 ،
گروه آزمایش و  1گروه کنترل قرار گرفتند .آزمودنیهای گروه آزمایش (1آموزش مهارت حل مساله اجتماعی) به مدت  8جلسه
تحت آموزش مهارت حل مساله اجتماعی قرار گرفتند و آزمودنیهای گروه آزمایش (2تفکر انتقادی) به مدت  8جلسه تحت آموزش
تفکر انتقادی قرار گرفتند و در مقابل گروه کنترل هيچ آموزشی را دریافت نکرد؛ و جهت جمعآوری اطالعات از سه پرسشنامه
استاندارد خودکارآمدی تحصيلی ،آموزش تفکر انتقادی و مهارت آموزش حل مساله اجتماعی استفادهشده است که در زیر به شرح
آنها پرداختهشده است:
 پرسشنامه خودکار آمدی تحصيلی جينک و مورگان ()1999پرسشنامه خودکارآمدی تحصيلی نمرات حاصل از  30گویه و سه خرده مقياس (استعداد ،کوشش و بافت) است .گویههای این
پرسشنامه با مقياس ليکرت دارای پاسخهای چهار درجهای با نمرهی در طيف یک تا چهار طراحیشده است .ده گویه آن به خرده
ال
مقياس استعداد ،ده گویه به خرده مقياس کوشش بوده گویه به خرده مقياس بافت اختصاص دارد .اگر پاسخ دهنده گزینه کام ً
موافق را عالمت زده باشد نمره  4میگيرد و اگر تا حدودی موافق را زده باشد  3میگيرد و اگر تا حدودی مخالف را عالمت زده
باشد  2میگيرد اگر کامالً مخالف را عالمت زده باشد  1میگيرد و سؤالهای  4،5،15،16،19،20،22،23بهصورت معکوس است،
یعنی اگر کامالً مخالف را عالمت زده باشد  4تا حدودی مخالف نمره  3و تا حدودی موافق نمره  2میگيرد و اگر کامالً موافق را
عالمت زده باشد  1میگيرد .سازنده این ابزار ضریب پایایی این پرسشنامه را  0/87و ضریب پایایی هریک از خرده مقياسهای
استعداد ،کوشش و بافت را به ترتيب  0/66 ،0/78و  0/70گزارش کرده است.
 پروتکل آموزشی تفکر انتقادی :محتوای آموزشی تفکر انتقادی بر اساس دیدگاههای هایپل ( 1984به نقل از آنجلی،)1997 ،فيشر ( )2005و مایرز ( )1986تهيه شد و در  12جلسه آموزشی یکساعته به شرح جدول اجرا گردید (زارع و نهروانيان.)20 :1396 ،
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جدول  .1شرح جلسات آموزش تفکر انتقادی
تجزیهوتحليل مباحث و تجربيات
تحليل تکاليف و سؤاالت به اجزای کوچک
تميز دادن حقایق از فرضيهها
جلسه اول و دوم
تحليل روابط بين عبارات یک مطلب
(مهارت تحليل)
تحليل یک مفهوم یا پدیده کلی به اجزاء
مشاهده شباهتها و اختالفها
خالصه کردن و یادداشتبرداری
مفهوم تفسير تجربيات و دوبارهسازی دیدگاهها
جلسه سوم و چهارم (مهارت تفسير)
نقش ارزشيابی در رشد تفکر
مفهوم ارزشيابی و مراحل آن
جلسه پنجم و ششم
شناسایی مالکها و معيارها در ارزشيابی و قضاوت
(مهارت ارزشيابی)
تشخيص نقاط قوت و ضعف
اصول قضاوت منطقی
تبدیل عالئم رمزی به عالئم گفتاری
جلسه هفتم و هشتم
ایجاد رابطه منطقی بين مفاهيم جدید و تجارب قبلی
مهارت استنباط و
بيان مطالب درک شده بهصورت انتزاعی و فنی
درک
استنتاج و استنباط از مطالب گفتاری و شنيداری
ترسيم مفهوم در قالب یک کل
جلسه نهم و دهم
تبيين مقدمه مناسب برای مطلب
(مهارت توضيح)
سخنوری و اصول آن
درک و شناخت خود و توانائیهای ذهنی
جلسه یازدهم و
نقش نگرش در اعتمادبهنفس فرد
دوازدهم
جمعآوری اطالعات از طریق نتبرداری و خالصهنویسی
(مهارت خودگردانی)
پرسيدن از خودارزیابی از خود

 برنامه مهارت آموزش حل مساله اجتماعیمهارت حل مسآله به دانش آموزان گروه آزمایش به مدت هشت جلسه آموزش داده شد:
جلسهی اول و دوم .تعریف مسئله :نخستين گام در حل مسئله ،بازنمایی صحيح مسئله است.
جلسهی سوم .تعيين هدف :نحوه بيان هدف تأثير فوقالعادهای بر کارایی حل مسئله دارد.
جلسهی چهارم .انتخاب راهبرد ،انتخاب راهبرد صحيح برای مثال روش بارش مغزی
جلسه پنجم ششم .اجرای راهبرد :در این مرحله ،وظيفه افراد تمرین راهبردهایی است که در مرحله قبل تعيينشده است.
جلسه هفتم و هشتم :وارسی :در این مرحله ،آنچه به دست آمده است در مقابل آنچه اميدوار بودیم به دست آوریم ،بررسی
میشود .همچنين برای تحليل دادههای آماری پژوهش از شاخصها و روشهای آماری استفادهشده است .بهمنظور تلخيص دادهها
از شاخصهای آمار توصيفی ،ميانگين ،انحراف معيار ،ماکزیمم ،مينيمم ،چولگی و برجستگی و نمودار ستونی و پراکندگی
استفادهشده است .بهمنظور پاسخ به فرضيههای پژوهشی از آزمونهای آمار استنباطی لوین و تحليل کوواریانس استفادهشده است.

-4یافتهها
در این بخش دادههای پژوهش با استفاده از نرمافزار  SPSS23در سطح توصيفی و استنباطی تحليلشده است .ابتدا ميانگين
و انحراف معيار متغيرهای پژوهش ارائهشده و سپس برای بررسی فرضيهها از روش تحليل کوواریانس چند متغيره استفادهشده
است؛ و شاخصهای پراکندگی و تمایل مرکزی آموزش تفکر انتقادی و مهارت حل مسئله در پيشآزمون و پسآزمون متغيرهای
خود کارآمدی در جدول  2نشان دادهشده است.
جدول  .2آمارههای توصیفی مربوط به خودکارآمدی دانش آموزان در پیشآزمون

متغير وابسته
خودکارآمدی
40

گروه
تفکر انتقادی
حل مساله اجتماعی
کنترل

تعداد
20
20
20

ميانگين
38/42
28/27
24/26

انحراف استاندارد
5/23
2/26
1/73

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،ميانگين و انحراف معيار آموزش تفکر انتقادی در گروه خودکارآمدی دانشآموزان
در مرحله پيشآزمون به ترتيب  28/42و  5/23و ميانگين و انحراف معيار مهارت حل مساله اجتماعی در گروه خودکارآمدی
دانشآموزان به ترتيب برابر  28/27و  2/26است؛ و مندرجات این جدول نشان میدهد که گروههای مورد مطالعه در پيشآزمون از
نظر شاخصهای آماری تفاوت چشمگيری با یکدیگر ندارند و دستکم از نظر واریانسهای موجود ،تفاوت قابلتوجهی بين گروهها
وجود ندارد.
جدول  .3آمارههای توصیفی مربوط به خودکارآمدی دانش آموزان در پسآزمون

متغير وابسته
خودکارآمدی

گروه
تفکر انتقادی
حل مساله اجتماعی

تعداد
20
20

ميانگين
48/32
43/26

انحراف استاندارد
8/22
5/08

کنترل

20

31/202

4/23

جدول  :.3نتایج تحلیل کوواریانس روی نمرات پیشآزمون-پس آزمون خودکارآمدی گروه آزمایش و کنترل حل مساله
اجتماعی
گروه

منبع تغييرات

خودکارآمدی دانش
آموزان

پيشآزمون
گروه
خطا

مجموع
مجذورات
1/32
32/44
32/44

درجه آزادی
1
1
37

ميانگين
مجذورات
1/32
32/44
-

F
0/87
98/3
-
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جدول  ،3شاخصهای پراکندگی و تمایل مرکزی گروههای آزمایش و کنترل در متغيرهای موردمطالعه نشان میدهد .نگاهی
به مندرجات این جدول نشان میدهد که در گروههای آزمایشی ،بعد از آموزش متغيرهای مستقل موجب بروز تغييرات فاحش در
شاخص متغير وابسته (خودکارآمدی) شده است .از طرفی گروه کنترل که در معرض مداخله آموزشی قرار نگرفته است ،تغيير
قابلتوجهی در متغير وابسته مشاهده نمیشود .بهطوری که در مرحله پسآزمون و در گروههای آموزش تفکر انتقادی ،مهارت حل
مسئله و کنترل ميانگين خودکارآمدی دانش آموزان به ترتيب  43/26 ،48/32و  31/202شده است .همچنين انحراف معيار
خودکارآمدی در گروههای آموزش تفکر انتقادی ،مهارت حل مسئله و کنترل به ترتيب  5/08 ،8/22و  4/23است.
همانطور که در باال اشاره شد برای آزمون فرضيهها از تجزیهوتحليل کوواریانس چندمتغيری استفاده شد .در تجزیهوتحليل
کوواریانس رعایت بعضی مفروضهها از قبيل همسانی ماتریسهای واریانس-کواریانس و همگنی واریانسهای خطا ،الزامی است.
در این پژوهش نيز ابتدا به بررسی این مفروضهها پرداخته شد .نتایج آزمون باکس جهت بررسی مفروضهی همسانی ماتریسهای
واریانس-کواریانس ( )F= 0/81 ، P>0/05نتایج آزمون لوین جهت بررسی مفروضهی همگنی واریانسهای خطا برای متغير
خودکار آمدی تحصيلی گروه آموزش حل مساله ( )F= 0/259، P>0/05و برای خودکار آمدی تحصيلی گروه تفکر انتقادی (0/05
> )F= 0/32،Pهمگنی نشانگر برقرار بودن آن مفروضهها بودند .همچنين بر اساس آزمون المبدای ویلکز که در سطح 0/02
معنیدار بود لذا یکسانی واریانسها برقرار است؛ بنابراین بر اساس این مفروضهها و پيششرطهای آزمون تحليل کوواریانس که
محقق شدهاند ،برای فرضيههای پژوهشی از آزمون تحليل کوواریانس استفاده شد

سطح
معناداری
0/000
0/001
-

نتایج حاصل از تحليل کوواریانس یک متغيری نشان داد که بين دانشآموزان گروه آزمایش و کنترل ازلحاظ نمرات آموزش
مهارت حل مسئله تفاوت معناداری وجود دارد ( )F= 32/44 ، P=0/001به این معنی که پس از تعدیل نمرات پيشآزمون ،در متغير
وابسته خودکارآمدی ،بين گروهها تفاوت وجود دارد؛ بنابراین آموزش مهارت حل مسئله با توجه به ميانگين نمرات خودکارآمدی
دانش آموزان گروه آزمایش  43/26نسبت به ميانگين دانشآموزان گروه کنترل  31/202موجب افزایش نمرات خودکارآمدی گروه
آزمایششده است؛ یعنی آموزش مهارت حل مسئله باعث افزایش خودکارآمدی در دانشآموزان شده ،اما این آموزش در گروه
کنترلی تغييری ایجاد نکرده است؛ بنابراین فرضيه اول پژوهش مورد تأیيد قرار میگيرد
جدول  :4نتایج تحلیل کوواریانس روی نمرات پیشآزمون -پسآزمون خودکارآمدی گروه آزمایش و کنترل آموزش
تفکر انتقادی
گروه

منبع تغييرات

خودکارآمدی دانش
آموزان

پيشآزمون
گروه
خطا

مجموع
مجذورات
2/77
44/32
44/32

درجه آزادی
1
1
37

ميانگين
مجذورات
2/77
44/32

F
1/07
33/98
-

سطح
معناداری
0/000
0/003
-

نتایج حاصل از تحليل کوواریانس یک متغيری نشان داد که بين دانشآموزان گروه آزمایش و کنترل ازلحاظ نمرات آموزش
تفکر انتقادی تفاوت معناداری وجود دارد ( )F= 44/32 ، P=0/003به این معنی که پس از تعدیل نمرات پيشآزمون ،در متغير
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وابسته خودکارآمدی ،بين گروهها تفاوت وجود دارد؛ بنابراین آموزش تفکر انتقادی با توجه به ميانگين نمرات خودکارآمدی
دانشآموزان گروه آزمایش  48/32نسبت به ميانگين دانشآموزان گروه کنترل  31/202موجب افزایش نمرات خودکارآمدی گروه
آزمایششده است؛ یعنی آموزش تفکر انتقادی باعث افزایش خودکارآمدی در دانشآموزان شده ،اما این آموزش در گروه کنترلی
تغييری ایجاد نکرده است؛ بنابراین فرضيه دوم پژوهش مورد تأیيد قرار میگيرد.

بحث و نتیجهگیری
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هدف پژوهش حاضر تعيين ميزان اثربخشی آموزش تفکر انتقادی و مهارتهای حل مسئله بر خودکارآمدی دانشآموزان پسر
پایه ششم ابتدایی شهر ایرانشهر بود .فرضيه اول پژوهش نشان داد که حل مساله اجتماعی باعث افزایش خودکارامدی در
دانشآموزان شده ،اما این آموزش در گروه کنترلی تغييری ایجاد نکرده است .به عبارتی حل مساله اجتماعی بر خودکارآمدی
دانشآموزان تأثير دارد؛ بنابراین فرضيه اول پژوهش مورد تأیيد قرار میگيرد .این نتيجه با تحقيقات شعبانی و مهر محمدی
( ،)1391سراج خرمی و معظم فر ( )1392همسو هست .از این رو هدف از آموزش باید پرورش انسانهایی باشد که بتوانند با فکری
خالق با مشکالت روبرو شده و به حل آنها بپردازند ،صاحبنظران بيان میکنند با ورود به هزارهی سوم ضروری است مردم
مهارتهایی را آموزش ببينند که از آنها میتوان به خالقيت و برقراری ارتباط مؤثر اشاره کرد .بهگونهای که انسانها بتوانند
بهخوبی با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و با بهرهگيری از خرد جمعی و زایش افکار نو مشکالت را از ميان بردارند .امروزه مردم ما
نيازمند آموزش خالقيت هستند ،آنچنانکه لحظهبهلحظه محيط اطراف خویش را کاوش نموده و با خلق افکار نو بهسوی یک
جامعهی سعادتمند قدم بردارند .یکی از مهمترین وجوه تمایز انسان ،از دیگر موجودات قدرت تفکر و خالقيت اوست .قدرت
دستکاری در ذهن و پدیدههاست ،قدرت کشف و توليد ابزار و اندیشههای جدید است که همه اینها بهنوعی خالقيت است .همه
انسانها کموبيش خالقاند و این توانایی به درجات متفاوت در همه ما وجود دارد ،مهم آن است که بتوانيم آن را شکوفا کنيم،
توسعه دهيم و به خدمت بگيریم .به همين دليل میتوان گفت آموزش مهارت تفکر خالق به شيوه بارش مغزی بر رشد تفکر
انتقادی دانش آموزان پسر تأثيرگذار هست.
فرضيه دوم پژوهش نشان داد که آموزش مهارت حل مسئله باعث افزایش خودکارآمدی در دانشآموزان شده ،اما این آموزش
در گروه کنترلی تغييری ایجاد نکرده است .به عبارتی آموزش تفکر انتقادی بر خودکارآمدی دانشآموزان تأثير دارد؛ بنابراین فرضيه
دوم پژوهش مورد تأیيد قرار میگيرد .نتایج این پژوهش با یافتههای محمدی ( )1391و همخوانی دارد .محمدی ( )1391در
پژوهش خود بر این نکته تأکيد شده است که تغيير در سطح درک و تجزیهوتحليل و تفسير دادهها عملی بطئی است که نياز به
زمان ،آموزش و تجربه در رشته مربوطه دارد؛ بهطوریکه پس از دو سال آموزش تفکّر انتقادی به ميزان  4انحراف معيار از ميانگين
نمرات تفکّر انتقادی تغيير مشاهده شد .با توجه به تغيير ایجادشده در سطح آموزش در گروه شاهد ،به نظر میرسد تغييرات تفکّر در
دانشجویان ایجادشده است که با توجه به نوع آموزش سنتی بيشتر در سطح درک و چارچوب فکری صحيح صورت پذیرفته و
درهرصورت آموزش به هر روش مؤثر است ولی در ایجاد تفسير ،استنتاج و تصميمگيری بهموقع که مربوط به مراحل باالتری از
تفکّر هستند ،تغيير در روش آموزش با مدّت زمان بيشتری احساس میشود .از طرفی کاربرد تفکّر انتقادی در دانش آموزان بهمراتب
تأثير بيشتری در ارتقای کيفی آموزش آنها خواهد داشت .این انتظار وجود دارد که تفاوت تغيير سطح آموزشی گروه مورد مربـوط
به دستهبندی اطالعات ،درک و فهم کلی موقعيت بيمار و اولویتبندی مشکالت وی باشد و ایجاد مراحل باالی تفکّر انتقادی مانند
استنباط ،ارزشيابی استداللهای منطق و تنظيم مجدّد در گروه مورد قابلدسترسی نبوده است .دانش آموزان با تفکر خالق در پی
یافتن راهحلهای مناسب بسياری از مشکالت فرهنگی ،فنی ،بومی ،اقتصادی ،آموزشی ،اجتماعی و سياسی دنيای صنعتی و رو به
رشد خود برمیآیند .دانش آموزان با بهره جستن از تفکر خالق و قابلانعطاف میتوانند برای حل مسائل به راهکارهای نوین دست
یابند .مهارتهای تفکر خالقانه به آنها این امکان را میدهد که عالوه بر قبول تغييرات فکر و عقيده تفکر انتقادی نيز داشته
باشند .بنابراین با توجه به یافتههای این پژوهش پيشنهاد میشود که آموزشوپرورش و اداره بهزیستی نسبت راهاندازی و برگزاری
کارگاهها و کالس های آموزش و مشاوره فردی و گروهی مرتبط با حل مسأله اجتماعی در مدرسهها و مؤسسات آموزشی و
همچنين در سطح عموم جامعه ،ارگانها و ادارات مختلف بهمنظور ارتقاء خودکارآمدی اقدام نمایند و با توجه به اینکه در جلسات
آموزشی تفکر انتقادی ،به آموزش مجموعهای از فعاليتهای فکری از جمله تحليل ،ارزشيابی و قضاوت دربارهی راهبردها و
توليدات فکری پرداخته میشود ،دانشآموزان با شرکت در این جلسات ،توانایی کنترل اجرایی رفتار و سطوح قضاوت رشدنيافتهتری
را به دست میآورند که این موارد موجب میشود تا دانشآموزان در برخورد با مسائل به تحليل آن مساله پرداخته و توليدات فکری
خود را افزایش دهند که در نهایت موجب استفاده از سبک کارآمد حل مساله میگردد؛ بنابراین توانایی برای تحليل و نقد اطالعات
در سطحی باالتر باعث میشود که یادگيرنده خود ،تأمل بيشتر در برنامهریزی و سازماندهی مسائل خود داشته باشد .بنابراین به

دليل ارتباط بين تفکر و آمادگی برای حل مساله ،رشد مهارتها و نگرش تفکر انتقادی میتواند سطح آمادگی برای رشد حل مساله
و خودکارآمدی را در دانشآموزان باال ببرد.
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