مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش

ISSN: 2588-7513
www.jonapte.ir

سال سوم ،شماره  ، 30آذر 1399

بررسی تاثیر گرایش به تفکر انتقادی بر توانایی حل مساله خالق در دانشجویان
وجیهه کریمی
استادیار ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه پیام نور شهرکرد

چکیده
دست یابی به توانمندی سازماندهی و بهره گیری از اطالعات در حل مسائل نیازمند گرایشات و پیش بایسته هایی است .از این
رو ،پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیرگرایش به تفکر انتقادی بر توانایی حل مسئله خالق دانشجویان کارشناسی علوم انسانی
دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرد در سال تحصیلی 1398-99صورت گرفته است .این تحقیق از منظر جمع آوری داده ها جزء
تحقیقات توصیفی – همبستگی و از حیث هدف در گروه تحقیقات کاربردی قرار دارد .از این رو ،تعداد  290نفر از جامعه طبق
جدول مورگان ،به روش تصادفی به عنوان نمونه گزینش و ابزار پژوهش مشتمل بر پرسشنامه های استاندارد گرایش به تفکر
انتقادی ریکتس(  )2003و پرسشنامه حل مساله هپنر(  )2004به ترتیب با آلفای کرونباخ(  0/92و  )0/90برای آنها اجزا شد.
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی ،آزمون کولموگروف -اسمیرنف و همبستگی پیرسون به کمک نرم
افزار spss 23استفاده گردید .طبق یافته ها باالترین میزان ارتباط بین گرایش به تفکر انتقادی و توانایی حل مسئله در سطح
 0/05مشاهده شد .ضرایب این ارتباط بین گرایش به تفکر انتقادی با زیر مقیاس های اعتقاد به حل مسئله و کنترل شخصی در
سطح متوسط قابل تایید و بین گرایش به تفکر انتقادی و زیر مقیاس سبک گرایش -اجتناب غیر قابل تایید بود .بنابراین نتایج
نشانگر آن است که افراد دارای گرایش به تفکر انتقادی مثبت از توانایی حل مسئله بهتری برخوردارند .همچنین گرایش به
تفکر انتقادی ،خودکارآمدی و باور فرد را نسبت به توانمندی در حل مسئله؛ و کنترل بر هیجانات و رفتار شخصی در هنگام
پرداختن به مسئله ارتقاء می بخشد .ولی ارتباطی بین این گرایش با ایجاد تمایل یا اجتناب برای حل مسئله یافت نشد .از این
رو ،نتایج این پژوهش آموزش و تقویت تفکر انتقادی دانشجویان را به منظور موفقیت در حل مسائل زندگی فردی ،خانوادگی و
اجتماعی پیشنهاد می کند.
واژههای کلیدی :گرایش ،تفکر انتقادی ،حل مسئله
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 .1مقدمه
مهارت های زندگی مجموعه ای از توانایی ها است که فرد را در زمینه سازگاری با محیط و رفتارهای مثبت توانمند میی سیازد.
توانایی حل مسئله به عنوان یک فرایند شناختی ،از اصلی تیرین و خیارق العیاده تیرین ایین توانیایی هاسیت کیه ییاری بخیش
بشردررفغ چالش های پیچیده فردی و اجتماعی است .به کمک این ویژگی فرد قیادر خواهید بیود بیا درس درسیت ،مسیتدل و
معقوالنه محیط بر پیچیدگی ها و اقتضائات آن چیره گردد .این مهارت در مقایسه با سایر فرایندهای شناختی نظیر زبان آموزی
و تشکیل مفهوم ،مستلزم سطوح باالیی از پردازش اطالعات است که توجه ،ادراس ،حافظه و سایر فرایندهای پردازش اطالعیات
را به شیوه های هماهنگ برای دستیابی به هدف برانگیخته می سازد] .[1این فرایند فکری ،منطقی و نظام مند بوده و به افیراد
کمک می کند تا هنگام رویارویی با مشکالت ،راه حل های مختلفی جستجو کنند و سپس بهترین راه حیل را بیر گزیننید و بیه
اجرا در آورند] .[2هرفرد متناسب با مهارت های فکری ،ویژگی های روان شناختی و جامعه شناختی خود ،هنگام برنامه رییزی،
ایده پردازی و عمل ،روشی را برای حل مساله در پیش می گیرد که برخی کارآمد و برخی هیجانی و غیر کارآمد می باشد].[3
هرگاه مانعی حالت مطلوب فعلی ما را نامطلوب کند ،ذهن تالش می کند راه حلی بیابد که مانع را از سیر راه بیردارد و
فرد را به هدف خود برساند] .[4به عبارت دیگر فرد برای بقاء زندگی با دیگران و موفقیت در یک جامعه پیچیده ،به کمیک ایین
توانمندی شناختی چالشها را در تمام لحظات زندگی فردی ،اجتمیاعی ،اقتصیادی رفیع میی کنید] .[5تحقیقیات نشیانگر قابیل
آموزش بودن این مهارت یا فرایند شناختی در پنج مرحله مشتمل بر :شناسایی و تعریف مساله ،جمیع آوری اطالعیات ،نتیجیه
گیری مقدماتی ،آزمون نتایج ،ارزشیابی و تصمیم گیری می باشند] .[6ولی به نظر نزو ،حل مساله فرایندی مبتکرانه اسیت زییرا
فرد به کمک آن راهبردهای ویژه و سازگارانه ای را برای مقابله با مشکالت روزمره شناسایی یا ابداع می کند] .[7بنابراین گرچه
حل مساله به عنوان یک مهارت اساسی برای زندگی درعصر حاضر ،قابل آموزش است و مستلزم راهبردهای وییژه و هدفمنیدی
است که فرد به وسیله آن مشکالت را تعریف می کند ،تصمیم به اتخاذ راه حل می گیرد ،راهبردهای حل مساله را به کار گرفته
و بر آنها نظارت می کند] ،[8ولی این روش اغلب در تصمیمات معمول مورد استفاده قرار می گییرد و دسیتیابی بیه راه حیل در
موارد غیر معمول نیازمند رویکردهای خالقانه تر فکری برای حل مساله می باشد .از این رو ،رویکرد حل مسئله خیالق گیامی از
حل مساله فراتر می نهد و فرآیند یاددهی -یادگیری اثر بخش را فرایندی پویا عنوان می کند .بر این اساس هیی پاییانی بیرای
مسائل نیست و یادگیرندگان نیازمند فعالیت و فرآیندی مداوم ،پویا و خالق هستند .آشنایی با فرآیند حل مسئله خالق به افیراد
کمک میکند تا خودشان مسائل را تشخیص دهند و پاسخهای متنوع و فراوانی برای حل آنها خلق کنند .از این رو ،این مهیارت
شناختی که اسبورن1مطرح ساخت و از طریق آن افراد به مسئله یابی ،ایدهیابی و راه حل یابی میپردازنید ،حیل مسیئله خیالق
) (CPS2نام گرفت].[9،10
پاسیو( )1994 3نیز بهترین ابزار پرورش تفکر بارآور و خالق را  CPSعنوان کرده است] .[11حاصل تحقیقات اسیبورن
و در ادامه پارنز4فرایندی  6مرحله ای برای حل مسئله خالق بوده اسیت کیه اکنیون پرکیاربردترین فراینید در ایین رابطیه میی
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باشد] .[12حل خالقانه مسئله یا  CPSرا می توان یک فرآیند ،روش ،یا سیستم برای مواجهه بیا مسیئله و بیه دسیت آوردن راه
حلی مؤثر و خالق دانست .این فرآیند مشتمل بر شش مرحله :حس کردن مسائل و چالش ها ،حقیقت یابی ،مسئله ییابی ،اییده
یابی ،راه حل یابی و پذیرش رفتاری است].[12
جان دیویی ،جروم برونر ،ژان پیاژه و لئو ویگوتسکی از جمله کسانی هستند کیه دسیتیابی بیه راه حیل هیای خالقانیه
فردی را به نقش فعال تفکر در جریان حل مسئله مربوط می سازند .این اندیشمندان توانایی مسئله ییابی و مسیئله گشیایی را
نیازمند سطوح باالیی از مهارتهای تفکر ،تعمق و چاره اندیشی می دانند که فراگیران را در جهان کنونی ،به پیردازش صیحیح و
گزینش بخردانه داده ها توانمند می سازد .لومزین(  )1996از بین انواع مهارت های تفکر با برجسته کردن تفکر انتقادی ،رشد و
پرورش این تفکر را زیر بنای تحقق مهارت شناختی -رفتاری حل مساله بیان می کند .وی معتقد است افرادی کیه دارای تفکیر
انتقادی می باشند ،قادر به تحلیل ،ارزیابی و قضاوت امور بوده و بهتر می توانند مسایل فردی و شخصی زنیدگی خیود را مرتفیع
نمایند] .[13آبرامی و همکاران ( )2008نیز معتقدند که تفکر انتقادی یا توانایی قضاوت هدف مند ،خود نظیم یافتیه بیوده و در
عصر دانش به طور گسترده به عنوان مهارت اساسی زندگی تشخیص داده شده اند .آنها نقش کارکرد تفکر انتقادی را در زندگی
بزرگ سالی مهم دانسته و معتقدند افرادی که توانایی تفکر انتقادی برخوردارند ،شانس بیشتری برای حل مسائل واقعی زنیدگی
و هماهنگی در عرصه های اجتماعی دارند] .[14مایرز ] [6نیز معتقد است که در تمام رشیته هیا ،تفکیر انتقیادی عنصیر اصیلی
استدالل منطقی است که عناصر مرتبط را برای حصول قضاوت های درست ،استنباط یا بهره گیری از استدالل استقرایی تلفیق
می کند .به همین ترتیب تفکر انتقادی در هر رشته غالباً شکل حل مساله یا تجزیه و تحلیل به خود می گیرد.
با وجود اجماع متخصصین ،درباره ی اهمیت توجه به تفکر انتقادی و پرورش آن ،درباره تعریف و ماهیت تفکر انتقادی،
آراء متنوعی ارائه شده است] .[15اسمیت استونر )1999(5به نقل از ریچارد پاول ،تفکر انتقادی را هنر اندیشییدن دربیاره تفکیر
بیان می دارد« .وقتی که شما می اندیشید تا تفکر خود را بهتر کنید؛ یعنی آن را روشینتر  ،درسیتتر ،و قابیل توجییهتر بییان
نمایید در وافع در حال استفاده کردن از تفکر انتقادی هستید»] .[16کاترل )2011(6نیز تفکر انتقادی را فراینید پیچییده ای از
تفکر تعریف می کند که شامل مهارت ها و نگرش هایی است که درس دیدگاه و موقعیت خیود ،دیگیران و ارزییابی دقییق آن را
مقدور می سازد] .[17آلپر و همکاران ( ، )2015تفکر انتقادی را روشی از تفکر عنوان می کنند که در ارزیابی و تفسیر اطالعات
در دسترس قبل از تصمیمگیری و اقدام عملی به کار می رود] .[18این تفکر ،منظم و هدفمند ،منطقی و مبتنی بر پیامید بیوده
و نیازمند تجزیه و تحلیل تمامی اطالعات و نظرهای موجود است .بنابراین فرد را قادر می سازد با فهیم عواطیف شخصیی ،درس
احساسات دیگران و آگاهی نسبت به مقتضیات محیطی به عنوان یک عضو فعال در گروه های اجتماعی تصمیم گیری نماید .بنا
به این تعاریف ،انجمن فلسفه آمریکا با در نظر گرفتن دو مولفه " مهارت های شناختی" و" تمایالت عاطفی " یک تعریف جامع
مورد توافق همگان برای تفکر انتقادی ارائه کرده است .بدون تمایالت مثبت عاطفی نسبت به تفکر انتقادی ،یا "گرایش نسیبت
به تفکر انتقادی" این نوع تفکر رخ نداده یا پایین تر از سطح استاندارد نمود می یابد و بدین جهیت گیرایش بیه تفکیر انتقیادی
بخشی حیاتی از این نوع تفکر ] .[19گرایش به تفکر انتقادی موجب می گردد که تغییر یا تصیحیح باورهیای گذشیته ،شیالوده
خلق باورهای جدید در آینده گردند .طبق این تعریف ،گرایش به تفکر انتقادی نوعی تمایل برای قضاوت هدفمنید و خیود نظیم
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دهنده است که مبتنی بر تعبیر ،تحلیل ،ارزیابی ،استنباط بوده و همچنین مالحظات موقعیتی ،روششناختی ،مالکی و مفهومی
را تبیین نماید] .[20فریدل7این تمایالت عاطفی را "عوامل زمینه ساز تفکر انتقادی" تعریف کرده و آنها را مجموعیه ای از ییک
سری ویژگیهای خاص می داند که موجب ایجاد نگرش های خاص جهت به کار بردن یک سری مهارت ها می گردنید] .[21از
این رو ،لیپملن ) 2011(8بیان می داردکه به منظور خلق توانایی حل مسئله و موفقیت در موقعیت های مختلف زندگی ،یکیی از
موثرترین اقدامات ،بهبود مهارتهای تفکر باالخص تفکر انتقادی است].[22
بر خالف مهارتها که می توان آنها را آموزش داد؛ برای ایجاد و ارتقاء عوامل زمینهساز ،گذشت زمانی طوالنی مورد نیاز
است ] .[23بنابراین عوامل زمینه ساز تفکر انتقادی ،انگیزشهایی درونی و تمایالتی عادتگونه هستند که فرد را بیه اسیتفاده از
مهارتهای تفکر انتقادی خود برمی انگیزانند و بدون آنها فرد تمایلی به کاربرد مهارت های تفکر انتقادی خویش ندارد] .[24بر
اساس مطالعات فاسیونه و همکاران ،گرایش کلی فرد به استفاده از مهارت های تفکر انتقادی خود حاصل وجود هفت گرایش ییا
هفت عادت ذهنی مطلوب است که عبارتند از حقیقیتجویی ،گشیوده ذهنیی ،تحلییل گیری ،قاعدهمنیدی ،اعتمیاد بیه نفیس،
جستجوگری و پختگی شناختی .بررسی بیشتر این سیاهه (راهنمای سییاهه گیرایش بیه تفکیر انتقیادی کالیفرنییا)2007 ،؛ در
مطالعات بعدی نشانگر آن بود که این گرایش ها قدرت تمیز چندانی ندارند و به همین دلیل در ارزیابی مجدد دلفی سه مقیاس
ابتکار ،بلوغ فکری و اشتغال ذهنی تولید شدند که به طور مؤثر عاملهای گرایش به تفکر انتقادی را تعیین می کنند .منظیور از
«ابتکار» زمینه فرد برای جستجوی حقیقت است .یعنی فرد چقدر کنجکاو است که حقیقت را بداند« .بلوغ شناختی» نشان می
دهد که فرد از پیچیدگی مسائل واقعی آگاه است و می داند که ممکن است برای یک مسئله بیش از یک راه حل وجیود داشیته
باشد ،نسبت به دیدگاههای دیگران ذهن گشوده و نسبت به زمینه خود و دیگران آگاهی دارد« .اشتغال ذهنی» نشان میی دهید
فرد به چه میزان در جستجوی فرصت هایی است که بتواند به استدالل بپردازد و هم چنین اطمینان فیرد بیه خیود در توانیایی
استدالل را نشان می دهد ] .[25فریدل نیز مهمترین عوامل زمینه ساز تفکر انتقادی را جستجوگری ،قیدرت تجزییه و تحلییل،
جستجوی اطالعات و حقایق ،انتقادپذیری ،خالقیت و رشد یافتگی بیان می دارد] . [26بنابراین به نظر می رسید ایین اجیزاء و
عناصر گرایش فرد به تفکر انتقادی یعنی ابتکار ،اشتغال ذهنی و باالخص بلوغ شناختی ،عیواملی میوثر در توانیایی حیل مسیئله
باشند.
مرور پیشینه تحقیق نشان داد که بررسی تاثیر گرایش به تفکیر انتقیادی بیر توانیایی حیل مسیئله در تعیداد کمیی از
مطالعات انجام گرفته است .فیلیپ و وولف(  )2015در تحقیقی تحت عنوان یک رویکرد مسیتقیم بیرای آمیوزش مهیارت هیای
تفکر انتقادی بر حل مساله دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعی دبیرستان دریافتند که آموزش مهارت های تفکر انتقیادی
بر حل مساله دانش آموزان تاثیر معنی داری دارد] .[27نتایج پژوهش اروین و وینفرد(  )2013در خصوص تاثیر آموزش مهارت
های تفکر انتقادی بر حل مساله دانشجویان نیز حاکی از تاثیر مثبت و معنیی داربیوده اسیت].[28آمیوزش مهیارت هیای تفکیر
انتقادی بر گروه آزمایش توانست توانایی حل مساله آزمودنی ها را ارتقاء دهد .موس ،جانگ و اسمیت(  )2006در بررسیی تیاثیر
آموزش تفکر انتقادی بر حل مساله دانش آم وزان به این نتیجه رسیدند که آموزش مهارت های تفکیر انتقیادی بیر حیل مسیاله
دانش آموزان تاثیر دارد] .[29قنبری هاشم آبادی و شهابی(  )1393در بررسی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر عیزت نفیس و
7 Fredel

Lipman
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مهارت های حل مساله دانش آموزان دختر متوسطه دریافتند که آموزش تفکر انتقادی ،مهارت های حل مساله دانش آموزان را
ارتقا می دهد] .[30نادی ،گردانشکن و گلپرور(  )1390در بررسی تاثیر آمیوزش تفکیر انتقیادی ،حیل مسیاله و فراشیناخت بیر
یادگیری خود راهبر در دانشجویان نشان دادند که آموزش تفکر انتقادی ،حل مساله و فراشناخت میزان یادگیری خیودراهبر در
دانشجویان و مولفه های آن را افزایش می دهند] .[31زارع و نهراونییان(  )1396در پژوهشیی بیا عنیوان"تیاثیر آمیوزش تفکیر
انتقادی بر یادگیری خود راهبر و حل مساله" دریافتند که آموزش این نوع تفکر تیاثیر مثبیت و معنیی داری بیر هیر دو متغییر
یادگیری خود راهبر و حل مساله فرگیران دارد].[32
در مطالعه پیای و همکیاران( )2013بیر روی دانشیجویان پرسیتاری تیایوان][33؛ و دئیو و همکیاران( )2013بیر روی
دانشجویان پزشکی چینی] ،[34میزان گرایش به تفکر انتقادی بررسی شده و گزارش نمودند این گرایش در بین دانشجویان در
سطح متزلزل است .در پژوهش ایلدریم و ازکارامن(  )2012نیز میزان گرایش به تفکر انتقادی دانشیجویان پرسیتاری ترکییه در
سطح منفی بود] .[35اما در پژوهش اجول( )2014که بر روی دانشجویان پرستاری نیجریه انجام گرفته بود ،گرایش آنها نسبت
به تفکر انتقادی مثبت ارزیابی شد] .[36همچنین ویت و نابر(  ،)2014میزان گرایش به تفکر انتقیادی دانشیجویان کارشناسیی
پرستاری دانشگاه ایاالت متحده را قوی و باثبات عنوان کردند] .[37همچنین یافتیههای کانیدمیر و گییور( )2009در میورد بیه
کارگیری سناریوهای حل خالق مسئله در آموزش ریاضی توسط معلمان نشان داد که این آمیوزش سیبب افیزایش مهارتهیای
حل خالقانه مسئله در دانشآموزان شد] .[38بیر( )1988در پژوهشی دیگر تأثیر بلندمدت آموزش حل خیالق مسیئله را میورد
بررسی قرار داد و نتایج مشابهی مبنی بر کاراتر بیودن روش حیل خیالق مسیئله در افیزایش خالقییت دانشآمیوزان بیه دسیت
آورد] .[39به همین ترتیب تحقیقات دیگری نیز وجود دارد که از پیشرفت تفکر خالق از طریق حیل خالقانیه مسیئله حماییت
میکند].[40،38
همانگونه که مشاهده می شود نقش تفکر انتقادی برحل مسئله ،تصمیم گیری و استنتاج غیر قابل انکار است] .[41بیا
این وجود مطالعات اندکی به بررسی تاثیر این دو عامل بر یکدیگر پرداخته اند .در مطالعات گذشته اغلب اثربخشی آموزش تفکر
انتقادی بر حل مسئله ،مطمح نظر واقع شده که به تقویت بعد "مهارتهای شناختی" می پردازد .همانگونه کیه بییان شید ایجیاد
تفکر انتقادی در افراد از بعد شناختی زمان بر بوده و وجود تمایالت عاطفی پیش سازمان دهنیده در فیرد و گرایشیات قبلیی او
نسبت به تفکر انتقادی قابلیت اعتماد بیشتری در جمع آوری اطالعات داراست .همچنین فقدان بررسیی هیای پیگییری کننیده
پس از آموزش ،از اعتبار تحقیقات بررسی اثربخشی آموزش می کاهد .مخاطب و مراجع دانشجویان علوم انسیانی چیه در حیال
حاضر و چه در آینده شغلی ،افراد جامعه می باشند .گرایش های مثبت و قوی این دانشجویان به تفکر انتقادی بیه آنیان کمیک
می کند تا با آگاهی از افکار و احساسات خود و دیگران ،و بکارگیری فرایندهای شناختی و ابتکار عمل به حیل مسیائل فیردی و
اجتماعی بپردازند .همچنین شواهد پژوهشی نشان می دهد که بیشتر فراگیران در دوره های باالی تحصیلی بر اسیاس کاسیتی
معلومات و مهارت حل مساله ،نمی توانند مهارت هایی مثل درس و استنباط را از خود نشان دهند] .[42زیرا عملکیرد افیراد در
حل مشکالت به توانایی آنان در حل مساله مرتبط است][43
از این رو با توجه به اهمیت تفکر انتقادی در بالندگی موسسات آموزش عالی و تاکید بر آن در اعتبارسنجی موسسیات
دانشگاهی] [44و همچنین نیاز به مطالعه عوامل موثر بر توانایی حل مسئله دانشجویان ،پیژوهش حاضیر تیالش داشیته تیا بیه
بررسی تاثیر عامل عاطفی تفکر انتقادی یعنی " گرایش به تفکر انتقادی" بر توانایی حل مسئله دانشیجویان کارشناسیی رشیته
های علوم انسانی دانشگاه پیام نور شهرکرد بپردازد .از این رو با انتخاب نمونه و جمع آوری اطالعیات بیا اسیتفاده از پرسشینامه
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های استاندارد گرایش به تفکر انتقیادی ریکیتس] [25و پرسشینامه حیل مسیئله خیالق هپنیر] [45و سیپس بکیارگیری روش
توصیفی -همبستگی تاثیر این دو عامل مورد بررسی قرارگرفت.
 .2روش :
پژوهش حاضر با هدف " بررسی تاثیر گرایش به تفکر انتقادی بر توانایی حل مسأله دانشجویان کارشناسی علوم انسانی دانشگاه
پیام نور شهرکرد در سال تحصیلی "1398-99و روشی توصیفی -همبستگی انجام گردید .به همین منظیور از بیین  1240نفیر
دانشجوی کارشناسی علوم انسانی در این دانشگاه ،تعداد  290نفر طبق جدول مورگان و با روش تصادفی به عنوان نمونه آماری
انتخاب گردیدند .به منظور جمع آوری داده ها پیرامون عامل گرایش به تفکر انتقادی ییا عوامیل زمینیه سیاز تفکیر انتقیادی از
پرسشنامه استاندارد گرایش به تفکر انتقادی ریتکس(  )2003استفاده شد .این پرسشنامه حاوی  75سوال با مقیاس لیکیرت 6
بخشی است .سئواالت شامل  7زیرگروه حقیقت جوئی ( 12سئوال) ،انتقادپیذیری ( 12سیئوال) ،قیدرت تجزییه و تحلییل (11
سئوال) ،قدرت سازماندهی احساسات ( 11سئوال) ،اعتماد به نفس ( 9سئوال) ،میزان رشد یافتگی ( 10سئوال) و جسیتجوگری
( 9سئوال) می باشد .سئواالت در نهایت تراز می شوند تا با وجود تفاوت در زیرگروه ها  ،بازده نمرات هر زیرگیروه  10-60بیاقی
بماند .نمره باالی  350نشان دهنده گرایش قوی و باثبات  ،نمره  350-280گرایش مثبت؛ 210-280گرایش متزلیزل؛ و نمیره
زیر  210نشان دهنده گرایش منفی است .به منظور بررسی دقیق تر و قدرت تمیز باالتر ،ریتکس(  )2003این هفیت ویژگیی را
در سه مقیاس کلیتر " ابتکار ،بلوغ شناختی و اشتغال ذهنی" تلخیص نمود .مقیاس ابتکار که زیرگروه حقیقت جیوئی را در بیر
می گیرد؛ مقیاس بلوغ فکری که انتقادپذیری ،قدرت تجزیه و تحلیل و میزان رشد یافتگی را شامل می شود؛ و مقیاس اشیتغال
ذهنی که اعتماد به نفس و جستجوگری را دربر می گیرد .از این رو پژوهش حاضر از پرسشنامه ریتکس ( )2003اسیتفاده میی
کند .روایی محتوایی این پرسشنامه به وسیله انجمن فالسفه آمریکا به روش دلفی انجام گرفته و نتایج مطلوبی را بدسیت آورده
است .محاسبه آلفای کرونباخ در این پژوهش برای کل پرسشنامه  0/92و برای زیرگروه ها  0/71 ، 0/78و  0/90بدست آمد.
جمع آوری داده ها درباره توانایی حل مساله خالق دانشجویان به کمک پرسشنامه هپنر(  )2004صورت گرفیت. .ایین
پرسشنامه مشتمل بر  35سوال می باشد و برای سنجش درس پاسخ دهنده از رفتار های حل مسئله به صورت استاندارد تهییه
شده و پایایی و روایی آن بارها مورد تایید قرار گرف ته است .پرسشنامه حل مسئله بر مبنای چرخش تحلیل عاملی دارای  3زییر
مقیاس مجزا است :اعتقاد به حل مسئله ( کفایت) با 11سوال که اطمینان فرد به باورها و توانمندی های خود نسیبت بیه حیل
مسایل و خود کار آمدی فردی را نشان می دهد؛ تمایل یا اجتناب از حل مسئله با  16سوال؛ و کنترل شخصی بیا  5سیوال کیه
حاکی از باور فرد به میزان کنترل خود بر هیجانات و رفتار شخصی در هنگام پرداختن به حل مسایل می باشید .ایین آزمیون از
منظر روایی محتوایی از سوی صاحبنظران مورد تایید واقع شده است .آلفای کرونباخ دراین پژوهش به طور کلی 0/83و در هیر
کدام از خرده مولفه های کفایت ،سبک گرایش -اجتناب و کنترل شخصی به ترتییب  0/78 ،0/89و  0/84بیه دسیت آمید کیه
مورد تایید می باشد .پایایی باز آزمایی نمره کل پرسشنامه در فاصله سه هفته در دامنه ای از  0/82تا  0/90می باشد که بییانگر
این است پرسشنامه ی حل مسئله ،ابزاری پایا برای سنجش توانایی حل مسئله خالق در شرایط واقعی اسیت .تجزییه و تحلییل
داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام گرفت .داده های توصیفی در قالب میانگین و انحیراف اسیتاندارد بییان شید .در
بخش استنباطی پس از بررسی مفروضات اولیه همچون تعیین نرمال بودن توزیع داده ها ،ضریب همبستگی پیرسون با استفاده
از نرم افزار  spss23محاسبه و در سطح معنی داری  0/05تحلیل گردید.
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 .3یافته ها:
در این پژوهش یافته ها به دو صورت توصیفی و استنباطی ارائه گردیده است .بررسی میانگین و انحراف معیار داده ها در عامیل
گرایش به تفکر انتقادی(جدول  )1نشان می دهد که دانشجویان با میانگین ( )308/145و انحراف معیار ( )40/6521در سیطح
گرایش مثبت قرار دارند و از نظر زیر مقیاس های گرایش به تفکر انتقادی به ترتیب زیر میی باشیند :مقییاس ابتکیار در سیطح
متزلزل ( ،)23/8534مقیاس بلوغ فکری ( )134/825و اشتغال ذهنی ( )68/263هر دو در سطح مثبت ارزیابی شده اند.

جدول  -1میانگین و انحراف معیار نمره کل گرایش به تفکر انتقادی و نمرات زیرمقیاس های آن

میانگین

انحراف معیار

تعداد سئواالت

نمره کل

308/145

40/6521

 75سئوال

ابتکار

23/8534

4/125

 12سئوال

بلوغ فکری

134/825

5/373

 43سئوال

اشتغال ذهنی

68/263

4/896

 20سئوال

نمرات حاصل از اجرای پرسشنامه حل مسئله هپنر نیز نشان می دهد( جدول )2که نمونه مورد مطالعه از نظیر ایین مهیارت در
سطح متوسط قرار دارند ( )M= 108/622و در مورد زیر مقیاس ها :میانگین اعتقاد به مسئله در سطح متوسیط ( ،)M=40/15
سبک گرایش-اجتناب در سطح ضعیف ( )M =31/90و کنترل شخصی در سطح متوسط ( )M =34/128می باشند.
جدول  -2میانگین و انحراف معیار نمره کل حل مسئله و نمرات زیرمقیاس های آن

میانگین

انحراف معیار

تعداد سئواالت

نمره کل

108/622

4/52

34

اعتقاد به حل مسئله

40/15

3/95

11

سبک گرایش -اجتناب

31/90

3/90

16

کنترل شخصی

16.80

4/85

5

با توجه به ماهیت متغیرهای مورد بررسی جهت پاسخ به سئوال پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .از این رو در
راستای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون کولموگروف-اسمیرنف استفاده شد( جدول .)3با توجه به اینکه سطح معنی
داری باالتر از  0/05می باشد نتیجه گیری می شود که توزیع متغیرها نرمال می باشد.

جدول  -3آزمون کولموگروف – اسیرنف متغیرهای مورد مطالعه

متغیر

df
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گرایش به تفکر انتقادی

289

0/09

0/17

توانایی حل مسئله

289

0/11

0/22

نتایج ضریب همبستگی پیرسون نیز نشانگر آن است که بین متغیرهای مورد پژوهش ارتباط مثبت و معنی دار در سیطح 0/05
وجود دارد( جدول .)4باالترین میزان ارتباط در سطح قوی بین متغیرهای اصلی پژوهش یعنی گرایش به تفکر انتقادی و توانایی
حل مسئله مشاهده می شود ضریب این ارتباط بین گرایش به تفکر انتقادی با زیر مقیاس های اعتقاد به حل مسیئله و کنتیرل
شخصی در سطح متوسط قابل تایید بوده است .از این رو در این پژوهش وجود رابطه بین گرایش به تفکر انتقادی و زیر مقیاس
سبک گرایش -اجتناب تایید نگردید.

جدول  -4ضریب همبستگی پیرسون گرایش به تفکر انتقادی با توانایی حل مسئله

ضریب همبستگی

سطح معنی داری

نمره کل

0/652

0/05

اعتقاد به حل مسئله

0/543

0/05

سبک گرایش -اجتناب

0/136

0/05

کنترل شخصی

0/472

0/05

 .4بحث و نتیجه گیری
هدف از انجام این پژوهش تعیین ارتباط گرایش به تفکر انتقادی و توانایی حل مسئله در دانشجویان کارشناسی علیوم
انسانی دانشگاه پیام نور شهرکرد بود .یافتههای پژوهش نشان داد عامل گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان کارشناسی علیوم
انسانی این دانشگاه ،در سطح "گرایش مثبت" قرار دارد .از نظر زیر مقیاسهای این گرایش" ،مقیاس ابتکار" در سیطح متزلیزل؛
"بلوغ فکری" و "اشتغال ذهنی" هر دو در سطح مثبت ارزیابی شده اند .بررسی عامل توانیایی حیل مسیئله نییز نشیان داد کیه
نمونه مورد مطالعه از نظر این مهارت در سطح متوسط قرار دارد .در مورد زیر مقیاس ها :میانگین "مقیاس اعتقاد به مسیئله" و
مقیاس کنترل شخصی" در سطح متوسط؛ و "مقیاس سبک گیرایش-اجتنیاب" در سیطح ضیعیف میی باشیند .نتیایج ضیریب
همبستگی پیرسون نیز نشانگر آن است که بین متغیرهای اصلی مورد پژوهش ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد و به غییر از
زیر مقیاس سبک گرایش -اجتناب که در سطح ضعیف قرار دارد و ارتباطی بین آن و گرایش به تفکیر انتقیادی مشیاهده نشید،
ارتباط گرایش به تفکر انتقادی با سایر زیرمقیاسهای توانایی حل مسئله مثبت و معنی دار می باشند .در مجموع نتایج حاصل از
این پژوهش نشانگر آن بودکه بین گرایش به تفکر انتقادی و توانایی حل مسئله ارتباط معناداری وجیود دارد .بیدین معنیی کیه
افراد دارای گرایش به تفکر انتقادی مثبت از توانایی حل مسئله بهتری برخوردارند و بالعکس.
در بررسی تاثیر تفکر انتقادی بر توانایی حل مسئله رابطه مثبیت و معنیی دار در مطالعیات فیلییپ و وولیف( ،)2015
اروین و وینفرد(  )2013و موس ،جانگ و اسمیت(  )2006مورد تائید واقع شد که بیا نتیایج پیژوهش حاضیر همخیوانی دارنید.
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همچنین این همراستایی در مطالعات قنبری هاشم آبادی و شهابی(  )1393در بررسی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر عیزت
نفس و مهارت های حل مساله دانش آموزان دختر متوسطه؛ نادی ،گردانشکن و گلپرور(  )1390در بررسی تاثیر آمیوزش تفکیر
انتقادی ،حل مساله و فراشناخت بر یادگیری خود راهبر در دانشجویان ؛ و زارع و نهراونییان(  )1396بیا بررسیی تیاثیر آمیوزش
تفکر انتقادی بر یادگیری خود راهبر و حل مساله با پژوهش حاضر دیده می شود .در همه این مطالعیات وجیود رابطیه مثبیت و
معنی دار بین گرایش به تفکر انتقادی یا اثربخشی آموزش این نوع تفکر با توانایی حل مسئله تائید گردیده است.
در تبیین این نتایج می توان بیان کرد مهمترین دلیل تاثیر مثبت گرایش به تفکر انتقادی بر توانایی حل مساله خیالق
دانشجویان آن است که این گرایش ،فرد را قادر می سازد نسبت به تغییر الگوهای فکری خود انعطاف پذیرتر بوده و در شیرایط
مناسب به تغییر این چارچوب های ذهنی شکل گرفته بپردازد .از این رو فرد متمایل به تفکر پیرامون چیارچوب هیای ذهنیی،
رخدادها و تصمیم گیریها شده و با افزایش انگیزه برای حقیقت جویی ،تجزیه و تحلیل موقعیت ،انتقاد پذیری و در صیورت نییاز
تغییر دیدگاه ها به شیوه متفاوتی در باره مسائل می اندیشد .این رویکرد وی را قیادر میی سیازد کیه الگوهیای ذهنیی از پییش
طراحی شده را بشکنند؛ اطالعات جدید را با داشته های قبلی ذهن در هم آمیزد و بتواند بر پیچیدگی های غیر قابیل اجتنیاب
محیط غلبه یابد ؛ و این در واقع باالترین توانایی فرد را در حل مسئله ایجاد خواهد کرد .از این رو این گیرایش نیه تنهیا توانیایی
فرد را در بکارگیری فرایندهای ذهنی و دستیابی به اطالعات جدید ارتقا میی بخشید بلکیه شیناخت دقییق و راه حیل ییابی بیا
کمترین خسارت را در کلیه جوانب زندگی برای او مقدور می سازد .در تبیینی دیگر می توان بیان داشت تقویت تفکیر انتقیادی
منجر به انتقال این انگیزه درونی به فراگیران می گردد که با تحلیل دقیق مساله ،دستیابی به اطالعات واقعی و بررسیی فرصیت
ها و تهدیدها می توانند بر شرایط غیر قابل پیش بینی و چالش برانگیز غلبه یابند.
در نهایت الزم به ذکر است که تفکر مقوله ای است که از دو دسته عامل توانایی ها و قابلیت های ذهنی فرد؛ و عامیل
محیط بیرونی متاثر می گردد .از این رو فراهم کردن محیطی غنی در فضاهای آموزشی وخانواده زمینه مناسبی جهیت پیرورش
تفکر واگرا و انتقادی خواهد بود .از آنجا که امروزه دانش آموزان به دالیل متعدد فرهنگی ،اجتمیاعی و خیانوادگی دچیار فقیدان
توانمندی الزم برای حل مسائل روزمره زندگی گردیده اند و این نقص می تواند زمینه ساز بحران های فردی و اجتماعی گردد،
موسسات آموزشی و تربیتی باید به کمک این بخش عظیم جامعه آمده و با آموزش تفکر انتقادی ،توانایی های حل مسئله آنیان
را تقویت گردانند .زیرا محیطهای آموزشی بیشتر بر توانایی به خاطر سپردن واقعیتها متمرکز است .در صورتی که با توجه به
مسائل ایجاد شده در جهان امروز اهمیت تمایل به تفکر انتقادی و حل مسئله خالق بیشتر بیوده و بایید جیزء اصیول آموزشیی
موسسات آموزشی باشد .در میان مقاطع مختلف تحصیلی ،آموزش عالی به دلیل بلوغ فکری و شیناختی فراگییران و ورود فیارغ
التحصیالن آن به دنیای واقعی و رویارویی با مسائل گوناگون ،ضرورت بیشتری به توانمندیهای تفکر انتقادی ،توانایی حل مسئله
و سازگاری با ابهامات محیطی دارند .از این منظر پرورش و رشد مهارت های مورد نیاز بیرای ادامیه زنیدگی در ایین دوره قابیل
توجه است .لذا پیشنهاد می گردد آموزش تفکر انتقادی به دانشجویان در آموزش عالی مورد توجه جدی قرار گیرد.
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Abstract:
Investigating the effect of Tendency to critical thinking on students' ability to solve
creative problems in Students
Vajiheh Karimi
Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Payame Noor University in Shahrekord

Background and Aim: the aim of present study was investigating the impact of critical
thinking on students' ability to solve creative problems" in Shahrekord Payame Noor
University.
Materials and Methods: this research is In terms of data collection, part of descriptivecorrelation research and in terms of purpose, it is in the group of applied research. The
statistical population included all students of humanities in the mentioned university in the
academic year of 2019-2020, which was a total of 1240 people. According to Morgan's table,
290 ;; ;;;; ;;;; ;;;;;;;; ;; ;;;;;; ;;;;;;;;. ;;; ;;;;;;;; ;;;;;;;;;;; ;;;;;;;; ;;;;;;;;
(2003) critical thinking standard questionnaire and Hepner's (2004) problem-solving
questionnaire with Cronbach's alpha (0.92 and 0.90), respectively. In order to analyze the
data, descriptive indicators, Kolmogorov-Smirnov test and Pearson correlation were used
using 23 spss software
Results: The findings showed that there was a positive and significant relationship between
the studied variables at the level of 0.05. The highest correlation was observed between the
tendency to critical thinking and problem-solving ability. The correlations between the
tendency to critical thinking and the subscales of belief in problem-solving and personal
control at the intermediate level were verifiable, and between the tendency to critical thinking
and the sub-scale of tendency-avoidance style were unconfirmed.
Conclusion: According to the results of this study, people with a tendency to positive critical
thinking have the ability to solve problems better. It also promotes critical thinking, selfefficacy, and belief in problem-solving ability, and control over personal emotions and
behavior when dealing with a problem. But no association was found between this tendency
and desire to avoid solving the problem. In addition, strengthening the tendency to think
critically leads to the transfer of this inner motivation to the individual, which can solve the
problem by changing the wrong mental patterns, overcoming emotions and personal control,
and examining all aspects. Therefore, the results of this study suggest teaching and
strengthening students' critical thinking in order to succeed in solving the problems of
individual, family and social life.
Keywords: Tendency, critical thinking, problem solving.
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