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                                                                            چکیده

آموزش گروهی تفکر انتقادي بر منظور اثربخشی این پژوهش به :مقدمه 
 .کارآمدي اجتماعی و تاب آوري معتادان گمنام انجام پذیرفته استخود

پس آزمون با  ـاین پژوهش از نوع آزمایشی و با طرح پیش آزمون : روش
با استفاده از پرسشنامه خود کارآمدي اجتماعی گادیانو  که گروه کنترل بوده

نفر از معتادان گمنام که  30 آوري کانرو و دیویدسونو هربرت و تاب
و  طور تصادفی انتخابهآوري پایینی داشتند، بکارآمدي اجتماعی و تابخود

جایگزین ) نفر 15( و کنترل) نفر 15(گروه آزمایشی طور داوطلبانه در دوهب
اي یک جلسه، مهارت تفکر انتقادي را جلسه، هفته 10آزمایشیگروه. شدند

پس از آموزش، مجدداً . ت نکردآموزش دیدند و گروه کنترل آموزشی دریاف
گیري قرار گروه، مورد اندازهآوري هر دوکارآمدي اجتماعی و تابخود

ها براي تحلیل داده) آنکوا( از تحلیل کوواریانس یک طرفه :یافته .گرفت
به دست آمده در خود کارآمدي اجتماعی  Fنتایج نشان داد، . استفاده شد

سطح بین گروه آزمایشی و کنترل در) 69/32(آوري و تاب) 96/37(
0001/0<P کر انتقادي به عبارت دیگر، آموزش گروهی تف. باشددار میمعنی

آوري معتادان گمنام شده موجب افزایش خود کارآمدي اجتماعی و تاب
این مطالعه، اهمیت روش آموزش تفکر انتقادي را در  :گیرينتیجه .است

. دهدآوري معتادان گمنام نشان میافزایش خود کارآمدي اجتماعی و تاب
همه این . داردهاي سایر پژوهش همسوئی هاي این پژوهش با یافتهیافته

توان موجبات خود دهند، با افزایش تفکر انتقادي میتحقیقات نشان می
  .آوري باال را فراهم ساختکارآمدي اجتماعی و تاب

 

، معتادان آوري، تفکر انتقاديکارآمدي اجتماعی، تابخود: لیديک واژگان
 .گمنام

  

   
Abstract  
 Introduction: The aim of this research was to study the 
effectiveness of group critical thinking training on social self-
efficacy and resilience of narcotics anonymous (Na). Method: 
The research was semi experimental with pretest – post test 
design. Using Gaudino & Herbert social self-efficacy 
questionnaire and Conner & Davidson resilience questionnaire, 
30 narcotics anonymous (Na) with low social self-efficacy and 
resilience were randomly selected and were voluntarily 
assigned to experimental and control groups (15 persons in 
each group). The experimental group received 10 sessions of 
critical thinking skills (a session weekly) and the control group 
did not receive any training. After the training, social self-
efficacy and resilience of the experimental group were 
measured again. Findings: Analysis of one way covariance 
method (ANCOVA) showed significant differences in both 
social self-efficacy (37.96) and resilience (32.69) with 
P<0.0001 between the experimental and control groups. On the 
other word, group critical thinking training increased social 
self-efficacy and resilience in narcotics anonymous. 
Conclusion: The results of the present study indicated the 
importance of group critical thinking training on increasing 
self-efficacy and resilience of narcotics anonymous. The results 
confirm the results of other research and encourage providing 
group critical thinking training to help high social self-efficacy 
and resilience of narcotics anonymous. 
 
Keywords: social self-efficacy, resilience, critical thinking, 
narcotics anonymous(Na). 
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  مقدمه 
جهان کنونی در گستره  تردید تحوالت عظیمی که دربی

ادي رخ داده است، مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتص
هاي عصر حاضر فراهم نوینی را براي انسان و مشکالت

هایی ساخته که رویارویی با این مسائل، قطعاً نیازمند انسان
هایی که در برابر انسان. باشدمی ورآهوشمند، خالق و تاب

هاي خود توانند از تمام توانشمیهاي استرس آفرین موقعیت
 ،بدري گرگري( هاي شناختی استفاده نمایندتوانش خصوصهب

بر این باورند، یکی از  رفتاريمتخصصان علوم. )1387
آگاهی از رفتار خود و  امروز، هاي اساسی انسانویژگی

به همین جهت این محققان، . نیروي تفکر استبرخورداري از 
شرایط در تواند دانند که میانسان را موجود متفکري می

هاي شناختی کارگیري از توانشهسخت و دشوار زندگی با ب
فیلسوفان و . )2007، 1رگانتو( خود بر آن شرایط فائق آید

دانند که عبارتند دانشمندان، بشر را داراي چهار نوع تفکر می
. ، تفکر خالق و تفکر شهودي2از تفکر فلسفی، تفکر انتقادي

هاي مهم شناختی و به مثابه یکی تفکر انتقادي یکی از توانش
که در به چالش کشیدن است هاي افراد متفکر از مهارت

ن، به دیگر سخ). 2007، 4و پال3الدر( مسائل نقش اساسی دارد
نطقی که اثرگذار شمندانه و میدتفکر انتقادي به معناي تفکر ان

که جنبه شود و بیش از آنگیري است، تعریف میبر تصمیم
نگاه تیزبینانه به مسائل نوعی نقد کردن صرف را داشته باشد، 

تفکر ) 2007( 5فاسیون). 1379 سیف،(اساسی زندگی است 
انتقادي را تالش مدام براي آزمون هر عقیده و گسترش 

   به اهداف فرد  الگوهاي منسجم و منطقی جهت دستیابی
عنوان یکی تفکر انتقادي را به) 2000(7و پارکر 6مور. داندمی

 مؤلفهدانند که داراي پنج هاي اصلی شناختی بشر میاز مهارت
و استدالل  11، استدالل قیاسی10، استنتاج9، ارزشیابی8تحلیل

                                                             
1. Gunter 
2. Critical Think 
3. Elder 
4. Paul 
5. Facion 
6. Moore 
7. Parker 
8. Analysis 

محققان بر این باورند، تفکر انتقادي و این . است 12استقرایی
رد یا به گیري هدفمند براي پذیرش، در تصمیمهاي آن مؤلفه

اي نقش اساسی و تعیین کنندهتعویق انداختن یک داوري، 
  .دارد

اي در ادبیات فلسفی سابقه دیرینهتفکر انتقادي گرچه 
ن، دکارت، جان دیوئی، فیلسوفان بزرگی چون سقراط، بیک

ایالتی دانشگاه  1980سال  الك دارد، اما در هابز و جان
کالیفرنیا درس تفکر انتقادي را اجباري کرد و جامعه فلسفی 

گیري از اعضاي خود را موظف به بهره 1984آمریکا در اکتبر 
 هاي جدید وکه توان بسط برنامهکرد خدمات کارشناسانی 

). 1999، 13هیر( حوزه تفکر انتقادي داشتندهایی درمونآز
و ینه رابطه تفکر اي که در زمباتوجه به تحقیقات گسترده

آموزشی قرار گرفت، تفکر انتقادي به منزله  تلفمفاهیم مخ
پرورش و یکی از مهمترین مفاهیم در حوزه آموزش و 

ضرورتی اساسی براي نظام هاي آموزشی کشورهاي مختلف جهان 
در واقع تفکر ). 2007 وپال،ر الد ؛2007گانتر، ( قرار گرفت

در مطالعات متعدد  انتقادي از جمله متغیرهایی است که
بارها و بارها به آن پرداخته شد و رابطه آن با  ،آموزشی

متغیرهاي نظام آموزشی همچون پیشرفت تحصیلی و انگیزش 
؛ 2003 ،14میلر( تحصیلی فراگیران مورد بررسی قرار گرفت

گونه تحقیقات، ایندامنه با گسترده شدن ). 2007 فاسیون،
رهاي مختلفی ارتباط یتنها با متغمبرهن گردید تفکر انتقادي نه 

توان تفکر انتقادي را در افراد ارتقاء دارد بلکه با آموزش می
یک مدل عملی براي افزایش ) 1996(15کرانکیلتون مثالً. داد

 نژادهمچنین هاشمیان. تقادي در فراگیران تدوین نمودتفکر ان
در پژوهشی تحت عنوان ارائه چارچوب نظري ) 1380(

مه درسی مبتنی بر تفکر انتقادي در دوره درخصوص برنا

                                                                                              
9. Evaluation 
10. Inference 
11. Inductive Reasoning 
12. Deductive Reasoning 
13. Here 
14. Miller 
15. Crunkilton 
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هشت مهارت را براي افزایش تفکر انتقادي خاطر ، ابتدایی
کردن، تحلیل کردن، ارزیابی، ارتباط  سؤال شاملنشان کرد که 

ماندهی مفاهیم علمی مربوط، کاربرد دادن، استدالل کردن، ساز
در همین راستا . باشدمی واژگان انتقادي و فراشناخت

با تحقیقات خود نشان ) 2012(2و رویبال )2003(1کاگان
ن کودکی و با ادبیات هاي تفکر انتقادي از سنیند، مهارتداد

. خاص کودکان و با زبانی ساده و کودکانه قابل آموزش است
حوزه امروزه بسیاري از صاحبنظران در  ،با چنین رهیافتی

بر این باورند  5، مایرز4ل، لیپمن، پا3ستفکر انتقادي مانند انی
     که یکی از اهداف اساسی تعلیم و تربیت باید تربیت 

  .هاي متفکر باشدانسان
   باتوجه به تحقیقاتی که در گستره تفکر انتقادي در 

هاي مختلف انجام شد، بسیاري از محققان بر این باورند، جمعیت
، خالقیت، مسألهتفکر انتقادي با تصمیم گیري، قضاوت، حل

 ،کارآمديخودآوري، تحصیلی، تاب نفس، پیشرفتعزت
ها تواند در افزایش آندارد و میمثبت خودباوري افراد همبستگی 

به نقل از شهابی،  6لومزدین(نقش تعیین کنندهاي داشته باشد 
دو متغیري که در این پژوهش اثربخشی  .)2003کاگان،  ؛1386

و  7اجتماعی کارآمديخود، بودهها مدنظر تفکر انتقادي بر روي آن
اجتماعی یعنی باور افراد در  کارآمديخود. باشدمی 8آوريتاب

هاي خاص اجتماعی که موقعیتها درمورد توانایی مقابله آن
ها را در سطوح مختلف الگوهاي شناختی، رفتاري و عاطفی آن

اجتماعی باال  کارآمديخودبه دیگر سخن . دهدتحت تأثیر قرار می
اجتماعی  کارآمديخوداجتماعی مثبت و سالم و باعث مناسبات 

     پایین منجر به رفتارهاي اجتنابی و انزواي اجتماعی در افراد 
بر این باور است، ) 1999( بندورا). 2006، 9بندورا( گرددمی

ترین عوامل تنظیم رفتار انسان اجتماعی یکی از مهم کارآمديخود

                                                             
1. Kagan 
2. Roybal 
3. Ennis 
4. Lipman 
5. Meyers 
6. Lumsdaine 
7. Social Self-efficacy 
8. Resilience 
9. Bandura 

     طوریکه هیچکدام از هب. هاي بین فردي استموقعیتدر
 کارآمديخودهاي روانی انسان بانفوذتر از باورهاي مکانیزم

سطوح هایشان براي اعمال کنترل برها درباره ظرفیتاجتماعی آن
نیست و افراد الکلی و معتاد به  مؤثرعملکرد و رویدادهاي زندگی 

 اجتماعی پایینی کارآمديخودعلت استعمال مواد افیونی معموالً از 
آوري یعنی استعداد و ظرفیت منظور از تاب. باشندمی وردارخبر

 ،10دیویدسون(افراد جهت مقابله بر شرایط سخت و دشوار زندگی 
و  12س چتی، سی11طوریکه الترعبارت دیگر همانهب .)2000
     مؤلفهعنوان یک هآوري بتاباشاره داشتند، ) 2000(13بیکر
ن شرایط استرس آفری افراد درگردد وقتی میشناختی موجب روان

. از خود نشان دهند يتر گیرند، رفتارهاي سازگارانهار میزندگی قر
ایش نشان دادند، افزدر تحقیقات خود ) 2005(15و خوشابا 14مدي
تهدید در شرایط سخت و افراد وقتی گردد آوري باعث میتاب

این در ها آننه تنها مقاومت و تحمل گیرند، می کننده زندگی قرار
از  شرایط بیشتر شود بلکه رفتارهاي شایسته و موفقیت آمیزتري

  .خود نشان دهند
تغیرهاي مزمینه اثربخشی تفکر انتقادي بر روي در 

اجتماعی،  کارآمديخودآوري، خالقیت، مختلف مانند تاب
اي در  و انگیزش تحصیلی تحقیقات گسترده بهزیستی روانی

) 1992(17و دونا16مثالً مک نیلی ،اي مختلف انجام شده گروه
در تحقیقی نشان دادند، آموزش تفکر انتقادي در انگیزش و 

در ) 1997( پال. دانشجویان نقش افزایشی دارد خود کارآمدي
توان ساختار تحقیقی مبرهن نمود با آموزش تفکر انتقادي می

این مهم نه . هاي شناختی کردشناختی افراد را مجهز به مهارت
ث مقاومت و سماجت بیشتر در حل مسائل درسی تنها باع

 کارآمديخودنفس و عزتگردد بلکه موجبات افزایش می
در تحقیقی نشان ) 2002( سانی. سازدفراگیران را فراهم می

آموزانی که در آزمون تفکر انتقادي نمرات باالیی داد، دانش
                                                             

10. Davidson 
11. Luthar 
12. Cicchetti 
13. Becker 
14. Maddi 
15. Khoshaba 
16. MGneely 
17. Danna 
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و  کارآمديخود ،هاي خالقیتکنند، عموماً در آزمونکسب می
به نقل از شهابی، ( گیرندنمرات باالیی می اعتماد به نفس

این در نتیجه تحقیقات خود بر ) 2006( رلدپال و ا. )1386
    ،باورند، با آموزش درست ابزارها و مفاهیم تفکر انتقادي

 حلومت در نفس و مقاتحصیلی، عزتتوان زمینه پیشرفتمی
. داد افزایشش آموزان را و پیچیده دانل دشوار ئمسا

نفس اثربخشی تفکر انتقادي بر عزت) 2007(2هالبیو 1سولیمن
نفس و اضطراب موقعیتی دانش آموزان مقطع متوسطه را مورد 

آموزانی که محققان دریافتند، دانشاین . بررسی قرار دادند
هاي تفکر انتقادي را آموزش دیدند، در مقایسه با دانش مهارت

    وردار نبودند، در آموزانی که از چنین آموزشی برخ
 کارآمديخودنفس و هاي استرس آفرین از عزتموقعیت

اند اضطراب خود را باالتري برخوردار بودند و بهتر توانسته
رابطه بین اهداف، ) 2009( 3فونگ همچنین. کنترل کنند

عات و ، تفکر انتقادي و راهبردهاي پردازش اطالکارآمديخود
و  6اسچاك، 5گلدمنسو) 2011( و همکاران 4دهقانی

هاي تفکر انتقادي و رابطه بین مهارت) 2012(7رویناارت
هاي مختلف مورد بررسی را در گروه کارآمديخودباورهاي 

رابطه تنگاتنگ و  ،نتایج این تحقیقات نشان داد. قرار دادند
در همسوئی با  .اي بین این متغیرها وجود دارددوسویه

تحقیق خود نشان داد، در ) 2009(8تحقیقات فوق هالپرن
آموزان دبیرستانی، هاي تفکر انتقادي در دانشآموزش مهارت

آموزان آوري در دانشو تاب مسألهموجب افزایش مهارت حل
به  2003(همچنین نیلسون  .شوددر زمینه مسائل درسی می

، افراد معتاد از در تحقیق خود نشان داد) 2007 نقل از کومر،
م و کافی در کنترل افکار منفی در هاي شناختی الزمهارت

  .باشندهاي وسوسه انگیز برخوردار نمیموقعیت

                                                             
1. Suliman 
2. Halabi 
3. Phong 
4. Dehaghani 
5. Gloademens 
6. Schalk 
7. Reyneart 
8. Halpern 

باتوجه به اینکه تحقیقات اتوجه به تحقیقات فوق و ب
در نشان داده است، افراد معتاد به علت استعمال مواد و  متعدد
     از سوي اطرافیان دریافت  که بازخوردهاي منفی نتیجه

آوري پایینی اجتماعی و تاب کارآمديخودکنند، معموالً از می
لذا این . در برابر رویدادهاي دشوار زندگی برخوردارند

پژوهش با هدف اثربخشی آموزش تفکر انتقادي بر 
گونه افراد، درصدد آوري اینتاب اجتماعی و کارآمديخود

  .ذیل بوده است سؤال پاسخگوئی به دو
تماعی اج کارآمديخودآیا آموزش تفکر انتقادي بر  .1

 است؟ مؤثر ان گمناممعتاد

آوري معتادان گمنام  آیا آموزش تفکر انتقادي بر تاب .2
 است؟ مؤثر

  روش
این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح  :چگونگی روش اجرا
جامعه . پس آزمون با گروه کنترل استـ  تحقیق پیش آزمون

برنامه معتادان  آماري شامل کلیه مردان معتادي بودند که با
حال شهرستان تنکابن درهاي اداره بهزیستی در کالسگمنام 

نفر از مردان  61منظور انتخاب نمونه آماري به به .ترك بودند
اجتماعی گادیانو  خود کارآمديمعتاد جامعه آماري پرسشنامه 

از . سون داده شددیوید آوري کانروو هربرت و پرسشنامه تاب
اجتماعی و  کارآمديخودنفر از  42د ها مشخص گردیبین آن

صورت هنفر ب 30نفر،  42از بین . آوري پایینی برخوردارندتاب
طور داوطلبانه در دو گروه آزمایشی هانتخاب و بساده ی تصادف

شایان . جایگزین شدند باشند،نفر می 15و کنترل که هر گروه 
ذکر است اعضاي دو گروه آزمایشی و کنترل در دامنه سنی 

سال و در گام سوم تا هشتم برنامه معتادان گمنام  35تا  26
. حال ترك بودنددرقرار داشتند و صرفاً با برنامه معتادان گمنام 

آموزش تفکر انتقادي با آموزش مهارت تفکر فعال، تفکیک 
اندهی اطالعات و واقعیت و عقیده، سازم واقعیت، غیر

به چالش کشیدن یک  ،استدالل کردن در مورد نتیجه آن
، دقت در تفسیرکردن، تحلیل،  سؤالا استفاده از موضوع ب

بررسی دقیق منابع اصلی  ،استنباط درست از آنو گیري نتیجه
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ها و پذیرش اطالعات صحیح ارزیابی اعتبار آن وافکار، عقاید 
 10ه آزمایشی به مدت و عمل به اجراي آن بر روي گرو

اي اجرا گردید و گروه کنترل در زمینه تفکر دقیقه 90جلسه 
پس از آموزش یک هفته . دریافت نکرد یآموزشانتقادي 

اجتماعی و  خود کارآمديهاي تفکر انتقادي، مجدداً مؤلفه
گیري و مورد اندازههاي مورد مطالعه، آوري آزمودنیتاب
 spssهاي مورد لزوم استخراج و از طریق برنامه آماري داده

  .فتمورد پردازش قرار گر
  

  :خالصه اجراي جلسات آموزشی تفکر انتقادي
ها و گفتگو در خوش آمدگویی، آشنایی با آزمودنی :جلسه اول

مورد برنامه گروه، اهداف و ساختار جلسات، اهمیت تکالیف 
تفکر،  مقدماتی دربارههاي خانگی و مقررات گروهی، صحبت

  گیري روزمره زندگیتصمیم تفکر انتقادي و نقش آن در
هاي نقادانه اندیشیدن از زوایاي مورد راهگفتگو در :جلسه دوم

هایی در مختلف و نقش تفکر انتقادي در زندگی و آوردن مثال
هاي مختلف براي فهم بهتر موضوع، مشخص کردن زمینه

  تکالیف خانگی
سی تکالیف خانگی جلسه قبل براي فهم بهتر برر :جلسه سوم

  مطرح کردن مفهوم واقعیت، غیرواقعیت و  ،موضوع قبلی
هاي آن، شود همراه با مثالهایی که منجر به واقعیت میایده

  مشخص کردن تکالیف خانگی
بررسی تکالیف خانگی جلسه قبل براي فهم  :جلسه چهارم

کردن، تحلیل و  سؤالبهتر موضوع قبلی و توضیح دادن نقش 
مشخص کردن  ،هاي آنگیري و همراه با مثالتفسیر در تصمیم
  تکالیف خانگی

بررسی تکالیف خانگی جلسه قبلی براي فهم بهتر  :جلسه پنجم
هایی که در موضوع قبلی و بحث گروهی در زمینه مهارت

  مشخص کردن تکالیف خانگی ،جلسات قبلی مطرح گردید
توضیح در زمینه منابع اصلی تولید آموزش و  :جلسه ششم

     ها براي افکار، عقاید و چگونگی ارزیابی اعتبار آن
مشخص کردن  ،هاي مختلفگیري به همراه مثالتصمیم

  تکالیف خانگی

ر موضوع بررسی تکالیف خانگی براي فهم بهت :جلسه هفتم
مورد موضوع جلسه ششم به جلسه قبل و بحث گروهی در

  مختلف به لحاظ اهمیت آنهاي همراه مثال
اندهی اطالعات آموزش و توضیح چگونگی سازم :جلسه هشتم

 ،هاي مختلفمورد نتیجه آن به همراه مثالو استدالل کردن در
  مشخص کردن تکالیف خانگی

بررسی تکالیف خانگی براي فهم بهتر موضوع  :جلسه نهم
جلسه قبل و توضیح در زمینه چگونگی پذیرش اطالعاتی 

  مشخص کردن تکالیف خانگی ،عمل به اجراي آنصحیح و 
منظور فهم بررسی تکالیف خانگی جلسه قبل به :جلسه دهم

هایی بهتر موضوع جلسه قبل و بحث گروهی در زمینه مهارت
گیري درست و ها در تصمیمکه تاکنون گفته شد و نقش آن

  منطقی
  

  ابزارهاي پژوهش
قرار گرفت رهایی که در این پژوهش مورد استفاده ابزا 

  :عبارتند از
 اجتماعی گادیانو و هربرت خود کارآمديرسشنامه پ .1

)2003( 

 )2003( آوري کانر و دیویدسونمقیاس تاب .2

 )2003( هاي تفکر انتقادي کاگانمؤلفهبسته آموزشی  .3

پرسشنامه  :اجتماعی گادیانو و هربرت کارآمديخود
توسط گادیانو و هربرت  2003سال اجتماعی در کارآمديخود

  . تدوین گردید
ت اي که آزمودنی در این پرسشنامه بدسحداکثر نمره

 90هرچه نمره آزمودنی به  طوریکههب. باشدمی 90آورد می
اجتماعی باالتري برخوردار  خود کارآمدياز  نزدیکتر باشد،

در پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفاي کرونباخ  .باشدمی
  .)1386 استوار،(گزارش شده است % 81جمعیت ایرانی

این پرسشنامه : دیویدسونو  وري کانرآپرسشنامه تاب
هاي بالینی و در جمعیت 2003توسط کانرو دیویدسون در سال

. باشدمی 52میانگین این پرسشنامه نمره . بالینی تهیه شد غیر
آوري تابباشد، باالتر  52طوري که هرچه نمره آزمودنی از هب
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آوري و هرچه نمره او به صفر نزدیکتر باشد، از تابباالتر 
ن منظور تعیین پایایی ایبه. تري برخوردار خواهد بودپایین

ستفاده از روش آلفاي کرونباخ ا نمونه ایرانیدر پرسشنامه
 .)1388صادقی،( گزارش شده است% 79گردید که پایایی 

بسته  :هاي آنمؤلفهبسته آموزشی تفکر انتقادي و 
آموزشی تفکر انتقادي این پژوهش براساس بسته آموزشی 

تهیه ) 1389( پورکه توسط مهدي) 2003( تفکر انتقادي کاگان
هاي تفکر مؤلفهاین بسته آموزشی واجد . گردید، اجرا شد

تفکیک مهارت تفکر فعال،  د ازکه عبارتند باشمیانتقادي 
و سازماندهی اطالعات واقعیت و عقیده،  واقعیت، غیر

مورد نتیجه آن، به چالش کشیدن یک استدالل کردن در
کردن، تحلیل، تفسیر، دقت در  سؤالموضوع با استفاده از 

گیري و استنباط درست از آن، بررسی دقیق منابع اصلی، نتیجه
ها و پذیرش اطالعات صحیح ارزیابی اعتبار آنافکار، عقاید و 

شایان ذکر است اعتبار محتواي  .است و عمل به اجراي آن
 تأییدشناسی مورد این پرسشنامه توسط سه نفر از اساتید روان

  .قرار گرفت

  هایافته
جا که این پژوهش درصدد تعیین نقش ترکیبی متغیر ها آن از

. استفاده شده است) 1آنکوا( تحلیل کوواریانسنبوده از 
هایی که از طرح تحقیقات متعدد نشان داده است، در پژوهش

شود، استفاده میبا گروه کنترل پس آزمون ـ  هاي پیش آزمون
  کار هعنوان متغیرها تصادفی کمکی بهب نمرات پیش آزمون

براي اینکه از تأثیرات مشتبه کننده متغیر تصادفی . رودمی
هاي زیربنایی مانند بیم، با رعایت مفروضهکمکی رهایی یا
از تحلیل خطوط شیب رگرسیون، ها، همگنی واریانس

  .)1384 علی آبادي، صمدي،(شود کوواریانس استفاده می

                                                             
1. ANCOVA 

دهد، تفاضل میانگین طوریکه جدول فوق نشان میهمان
کارآمدي اجتماعی گروه آزمایشی در پیش آزمون و پس خود

حالیکه همین تفاضل براي در. باشدنمره می 6/11آزمون 
شود، تفاضل مشاهده می .نمره است 40/2گروه کنترل 

هاي پیش آزمون و پس آزمون دو بین میانگین محسوسی

هاي همگنی برقراري مفروضهپس از بررسی . دارد گروه وجود
هاي رگرسیون از شیب واریانس از طریق آزمون لوین و همگنی

هاي این پژوهش از طریق خطوط رگرسیون، جهت آزمون فرضیه
  .تحیل کوواریانس استفاده گردید

 

  .هاتحلیل کوواریانس براي آزمون اثرات بین آزمودنی .2 جدول
  آتامجذور   SS  d.F  F  Sig  منبع تغییرات
  314/0  02/0  63/57  1  78/2187  پیش آزمون

  063/0  0001/0  96/37  1  78/2187  هاگروه
      11/18  27  19/1556  خطا

 

  .هاي توصیفی فرضیه اولشاخص .1جدول

    N  هاگروه
  پس آزمون  پیش آزمون  پس آزمون  پیش آزمون  پس آزمون  پیش آزمون

  87/4  17/5  78/53  18/42  15  15  آزمایشی
  01/5  29/5  55/46  15/44  15  15  کنترل
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   Fباتوجه به ،دهدطوریکه جدول فوق نشان میهمان
توان گفت بین می P>0001/0در سطح ) 96/37(محاسبه شده 

هاي دو گروه آزمایشی و کنترل از لحاظ متغیر آزمودنی
به دیگر . اجتماعی تفاوت معناداري وجود دارد کارآمديخود

 کارآمديخودسخن آموزش تفکر انتقادي موجب افزایش 

 63/0میزان تأثیر برابر . اجتماعی گروه آزمایشی شده است
پس آزمون تفاوت درنمرات درصد  63یعنی . باشدمی

کر انتقادي مربوط به تأثیر آموزش تف اجتماعی کارآمديخود
  .است

  .هاي توصیفی فرضیه دومشاخص .3 جدول

    N  هاگروه
  پس آزمون  پیش آزمون  پس آزمون  آزمونپیش   پس آزمون  پیش آزمون

  70/4  21/4  51/55  13/47  15  15  آزمایشی
  65/4  89/4  20/51  17/49  15  15  کنترل

  
آوري دهد، تفاضل میانگین تابجداول فوق نشان می

 .نمره است 38/8گروه آزمایشی در پیش آزمون و پس آزمون 
 .باشدنمره می 03/2تفاضل براي گروه کنترل حالیکه همین در

شود تفاضل محسوسی بین پیش آزمون و پس مشاهده می

حال براي اینکه . آزمون گروه آزمایشی و کنترل وجود دارد
با رعایت دو مفروضه  دار است،مشاهده شود این تفاضل معنی

از آزمودن  همگنی واریانس و خطوط شیب خط رگرسیون ،
  .س استفاده شده استتحلیل کوواریان

  هاتحلیل کوواریانس براي آزمون اثرات بین آزمودنی .4 جدول
  مجذور آتا  SS  d.F  F  Sig  منبع تغییرات
  025/0  618/0  028/0  1  91/16  پیش آزمون

  57/0    0002/0  69/32  1  02/1952  هاگروه
      71/59  27  21/1612  خطا

  
محاسبه شده  Fباتوجه به  ،دهدجدول فوق نشان می

هاي آزمودنیبین توان گفت، می P>0001/0سطح در) 69/32(
آوري تفاوت دو گروه آزمایشی و کنترل از لحاظ متغیر تاب

به بیان بهتر آموزش تفکر انتقادي . معناداري وجود دارد
میزان . گروه آزمایشی شده است آوريموجب افزایش تاب

درصد تفاوت در نمرات  57یعنی . باشدمی 57/0تأثیر برابر 
آوري مربوط به تأثیر آموزش تفکر انتقادي پس آزمون تاب

  .است
  

  گیري و بحثنتیجه
 استامروز اعتیاد یکی از بالهاي خانمان سوز جوامع بشري 

هاي را از انسان، کوشش و سازندگی که قدرت تفکر، خالقیت
مبتال گرفته و بنیان خانواده، اعتقادات و باورهاي ارزشی و 

با این تفاسیر . ها را در معرض نابودي قرار داده استدینی آن
 درمان اعتیاد کمک بسیار بزرگی به ناگفته روشن است که

متخصصان از  در درمان اعتیاد .خواهد بودجامعه بشري 
، روان درمانی و سایر و درمانیهاي مختلفی از جمله دارروش
در این پژوهش هم سعی شده . جویندها سود میروش

شخصیتی معتادان  مؤلفهاثربخشی تفکر انتقادي را بر روي دو 
  .پردازیمگمنام بررسی شود که در ذیل به بحث و تبیین آن می

پژوهش مبنی بر این که آموزش تفکر  :فرضیه اول
است،  مؤثرمعتادان گمنام اجتماعی  کارآمديخودانتقادي بر 

نتیجه این فرضیه با . قرار گرفت تأییددر این پژوهش مورد 
 ، پال)1992( نتایج پژوهش محققانی همچون مک نیلی و دونا

، سولیمن و )1386به نقل از شهابی،  2002 ،انیس(، )1997(
 و )2011( ، دهقانی و همکاران)2009( ، فونگ)2000( هالبی
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به دیگر . ی داردیهمگرا) 2012( رینا ارت و گلدمنس، اسچاك
هاي شناختی تفکر هاي فوق نشان دادند، مهارتسخن، وارسی

کردن، تحلیل، تفسیر و دقت  سؤالانتقادي مانند تفکر فعال، 
هاي احتمالی یک گیري، به چالش کشیدن راه حلدر نتیجه

مورد نتیجه ، سازماندهی اطالعات و استدالل کردن در مسأله
تواند موجبات افزایش می ،هاي زندگیتصمیم گیري

  اجتماعی افراد را در شرایط مختلف زندگی  کارآمديخود
طوریکه هب. خصوص شرایط استرس آفرین فراهم سازدهب

بر این باور است، رفتار و عمل بدون تفکر و ) 2007(1کومر
یکی  هاي انحرافی در شرایط سخت و دشوار زندگیاتخاذ راه

علت گونه افراد بهاین. باشدهاي افراد معتاد میاز ویژگی
افیونی از مواد بازخوردهاي منفی ناشی از استعمال 

دارند و  خویشاوندان و اطرافیان، مناسبات اجتماعی محدودي
 کارآمديخودگیرند، سازگاري و می با انزواطلبی که در پیش

 ن راستاهمیدر. باشدها دچار اختالل میاجتماعی آن
 گانتر ،)2007( لدر، پالصاحبنظران تفکر انتقادي مانند ا

بر این باورند، وقتی ) 2007( و فاسیون) 2003( ، میلر)2007(
خصوص افراد آسیب دیده اجتماعی تحت آموزش هافراد ب
ها گیرند، این امکان براي آنهاي تفکر انتقادي قرار میمؤلفه

، تصورات و دشوار زندگیشود در شرایط سخت و فراهم می
مبتنی بر تجربیات شخصی،  ،هاي قالبی، خودمحورحلراه

و با طرح  هاي محسوس را کنار گذاشتهواقعیت محدود و
  هاي ممکن به حلت منطقی و بازبینی مداوم راهسؤاال

گونه در واقع این. هاي هوشمندانه و منطقی دست یابندتصمیم
شوند، تفکر انتقادي قادر می افراد با برخورداري از توانایی

نهایت ت زندگی خود را بررسی نموده و درمسائل ریز و درش
چنین نمائی در . بل اطمینان و موثق دست یابندبه نتایج قا

یابد و این مهم به نوبه خود ها افزایش میقدرت تفکر آن
مناسبات بین اجتماعی در  خودکارآمديباعث عزت نفس و 
در همسوئی با رهیافت فوق . شودمیفردي و شخصی 

، 2و کاواشیما) 2012( ارت گلدمنس، اسچاك و رینا

                                                             
1. Comer 
2. Kawashima 

تحقیقات خود نشان دادند، آموزش تفکر  رد) 2005(3پترینی
هاي موقعیتخصوص افرادي که درهب ،افراد برايانتقادي 

باشند، تصمیم درست و صحیح نمیکننده زندگی قادر بهتهدید
هاي خود را تا وارسی تصمیمتا سازد، می این امکان را فراهم

دقیق عقاید و نظرات مختلف از زوایاي مختلف به تأخیر 
   بیاندازند تا در یک شرایط منطقی و آرام، بهتر بتوانند 

به دیگر سخن، تفکر . تري را اتخاذ نمایندهاي مطلوبتصمیم
قاط مثبت و منفی بینانه، بررسی نانتقادي موجبات دیدگاه واقع

هاي هوشمندانه را فراهم منظور اتخاذ تصمیم ید دیگران بهعقا
هاي موقعیتطور مداوم و در هچه باین مهم چنان. سازدمی

سخت زندگی تکرار گردد، خوداتکائی، اعتماد به نفس و 
. دهدرا افزایش می افرادو سازگاري اجتماعی  کارآمديخود

است،  در همگرائی با تحقیقات فوق، این پژوهش نشان داده
یجاد هاي اساسی تفکر انتقادي افراد معتاد، با اآموزش مهارت

هاي درست و هوشمندانه و به کارگیري آن در تصمیم
ها اجتماعی آن کارآمديخودموجبات  هاي اجتماعی موقعیت

اساسی و کلیدي در روابط بین فردي  مؤلفهعنوان یک هرا ب
  .افزایش دهد

ن که آموزش تفکر این پژوهش مبنی بر ای :فرضیه دوم
مؤثر است، در این  معتادان گمنامآوري  ابتانتقادي به 

 نتیجه این فرضیه با نتایج. پژوهش مورد تأیید قرار گرفت
و ) 2006(، پال والدر )1997(پژوهش محققانی مانند پال 

  به دیگر بیان،. همسویی دارد) 2003(کاگان ) 2009(ن رالپه
این واقعیت  نتحقیقات فوق مبیاین فرضیه در همگرایی با 

  هاي اساسی تفکر انتقادي به افراد  آموزش مهارت که است
دیده اجتماعی در شرایط سخت  خصوص به افراد آسیبهب

آوري و مقاومت بیشتر تا  افزایش تاب موجبات  زندگی،
  .سازد تر را فراتر می حصول به یک تصمیم منطقی

اساس دیدگاه ه بره در تحلیل و تبیین این فرضیچه کآن
توان بدان اشاره نمود، این واقعیت  متخصصان تفکر انتقادي می

افراد بیش از  شود، است که آموزش تفکر انتقادي موجب می
گیري از  ، سریع و بدون بهرههیجانیصورت که بهآن

                                                             
3. Petrini 

107  



 آورياثربخشی آموزش گروهی تفکر انتقادي بر خوداثرمندي اجتماعی و تاب :مرتضی ترخان

  

 

هاي شناختی خود با مشکالت زندگی برخورد نمایند،  توانش
حل و  یط موجود، راهبا یک ارزیابی مثبت و درست از شرا

به عبارت دیگر، تفکر انتقادي . هاي منطقی را برگزینند تصمیم
افراد فعاالنه درگیر مسائل زندگی شوند و در   شود، موجب می

هاي احتمالی را به بوته  حل برخورد با مشکالت تمام راه
البی با قو بیش از آن که با روش معین و  آزمون بگذارند

گرشی جامع و تیزبینانه داشته و با مسائل برخورد کنند، ن
اي  هاي خالقانه تصمیم بررسی مسایل از زوایاي مختلف به

هاي  ستب در چنین شرایطی وقتی افراد از بن. دست یابند
هاي درست رهایی  شناختی زندگی با اتخاذ تصمیم روان

ها در مقابل  آوري آن شناسی و تاب یابند، ظرفیت روان می
در همین راستا کاگان . یابد افزایش میمشکالت زندگی 

بر این باورند، تفکر آموزش ) 2009(و هالپرن ) 2003(
دهی، خودتنظیمی،  خودجهت انتقادي به افراد، موجبات

را تا رسیدن به یک  ها آنگري فکري  خودکنترلی و خوداصالح
به . سازد می همتصمیم منطقی فرا در نهایتارزیابی درست و 

انتقادي قابلیت افراد را در برقراري تعادل  بیان بهتر، تفکر
ویژه هزیستی، روانی و اجتماعی در تقابل با شرایط زندگی ب

چناچه این فرایند برخورد . سازد می همآمیز فرا شرایط مخاطره
هاي منطقی و درست،  حل آمیز، با اتخاذ راه با شرایط مخاطره

وجود داشته طور متوالی در بستر زندگی افراد چندین بار و به
زندگی  مختلفها در شرایط  آوري و مقاومت آن باشد، تاب

این مهم به نوبه خود، موجبات افزایش . یابد افزایش می
در  بهتررضایت، خرسندي، انگیزه قوي و نتیجتاً سازگاري 

  .گردد هاي متفاوت زندگی می برابر موقعیت
 طورکلی نتایج این پژوهش در تقارن با تحقیقاتبه

هاي اساسی  مشابه، ترجمان این واقعیت است، آموزش مهارت
گونه افراد در برابر گردد این تفکر انتقادي به افراد، موجب می

آفرین  خصوص شرایط استرسهاي مختلف زندگی به موقعیت
شغلی، تحصیلی، خانوادگی و اجتماعی با نگریستن به شرایط 

رفتاري و موجود از زوایاي مختلف، بدون این که کنترل 
هاي  حل هیجانی خود را از دست دهند، سعی در ارائه راه
چنانچه . درست و منطقی براي رفع مشکل خود داشته باشند

هاي زندگی براي مدت زمان  این نوع شیوه برخورد با موقعیت
گونه هاي مختل وجود داشته باشد، این طوالنی در موقعیت

سریع و با   انی،طور هیجافراد در مقایسه با افرادي که به
کنند، از اعتماد  سراسیمگی با مسائل زندگی خود برخورد می

آوري و سازگاري اجتماعی  به نفس، خوداثرمندي، تاب
. باالتري در مناسبات بین فردي و شخصی خود برخوردارند

  :شود با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهادهاي ذیل توصیه می
هاي اساسی تفکر  ارتپذیر بودن مه با توجه به آموزش) 1

اندرکاران آموزشی کشور  به دست  انتقادي در سنین کودکی،
شود، شرایط الزم را جهت پرورش این نوع تفکر  توصیه می

  .در دوره ابتدایی فراهم سازند
عنوان یک روش و هاي تفکر انتقادي به آموزش مهارت) 2

نفس،  هاي شخصیتی مانند عزت جهت افزایش مؤلفهبرنامه در
آوري در  دباوري، خوداثرمندي، سازگاري اجتماعی و تابخو

دیده اجتماعی به  اقشار مختلف جامعه به خصوص افراد آسیب
  .کار گرفته شود

هاي درمانی مانند  آموزش تفکر انتقادي در کنار سایر روش) 3
 منامبرنامه دوازده گام معتادان گدرمانی و  دارودرمانی، روان

یتی و نتیجتاً رهایی بهتر و هاي شخص براي تقویت مؤلفه
ها به  تر از چنگال اعتیاد در مورد افراد معتاد و خانواده آن سریع

  .کار گرفته شود
به هماهنگی توان  ین پژوهش میا هاي یتدودمحاز 
هاي مورد مطالعه در آموزش گروهی تفکر انتقادي  آزمودنی

ها در  گاهی برخی از آزمودنی چرا این که گاه .اشاره نمود
کردند که این مهم  هاي آموزشی شرکت نمی برخی از کالس

در جلسات بعدي با پذیرایی و طرح سؤاالت از پیش تعیین 
  .شده همراه با اهداي جوایز حل گردید

  

  سپاسگزاري
ریاست و کارکنان   کنندگان این پژوهش، شرکتجا دارد از 

شهرستان تنکابن در عملیاتی نمودن بستر اداره بهزیستی 
هاي این  آموزش گروهی تفکر انتقادي و اجراي پرسشنامه

  .پژوهش تقدیر و تشکر شود
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