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ار رفتعالئم  رسی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی و مهارت حل مسئله بر کاهشبر

 ضداجتماعی در زندانیان شهرستان میاندوآب

 1یاسر رستم پور قره قوزلو

 2دکتر جلیل باباپور خیرالدین
  

. شوندتفکر انتقادی و مهارت حل مسئله از جمله مهارتهای الزم برای تفکر و عمل منطقی محسوب می  چکیده:  

بنابراین، پژوهش حاضر با هدف مطالعه تاثیر آموزش مهارت تفکر انتقادی و حل مسئله در کاهش عالیم رفتار 

پس  -ضداجتماعی در زندانیان انجام گرفت. طرح مورد استفاده در این مطالعه نیمه آزمایشی، طرح دوگروهی پیش آزمون

انتخاب شدند. سپس بطور نی مرد از زندان شهرستان میاندوآب زندا 05آزمون با گروه کنترل بود، که در آن، تعداد 

نفر( قرار گرفتند و  50نفر کاهش یافت( و کنترل ) 52نفر، که به علت افت آزمودنی، به  50تصادفی در دو گروه آزمایش )

ات درباره جلسه برای گروه آزمایش ارائه شد. اطالع 2آموزش گروهی مهارت تفکر انتقادی و مهارت حل مسئله بمدت 

-سوالی ویژگیهای شخصیت ضداجتماعی )برگرفته از پرسشنامه میلون 71عالیم رفتار ضداجتماعی، به کمک پرسشنامه 

(، در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون از هر دو گروه، کسب شد. داده های جمع آوری شده، پس از بررسی و 3

تجزیه و تحلیل شدند.  (ANCOVAتحلیل کواریانس یکطرفه ) اطمینان از برقراری مفروضه های تحلیل کوواریانس، با

که آموزش مهارت تفکر انتقادی و حل مسئله باعث کاهش گرایش به رفتارهای ضداجتماعی در  نتایج تحلیل ها نشان داد

در کل، این تحقیق نشان داد که آموزش مهارت تفکر انتقادی و  .(F=10/07, df=1,46; P<0/01گروه آزمایش شد )

 ل مسئله می تواند از راهکارهای مفید برای کاهش گرایش به رفتارهای ضداجتماعی در زندانیان گردد. ح
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 فرهنگى و ارزشى ىمعیارها قوانین، موازین، مقررات، خالف بر که را عملى هرگونه اجتماعى شناسان آسیب :مقدمه

 از یکی خشونت با توام جرایم ارتکاب مخصوصا بزهکاری معاصر ازدیاد قرن در(. 4831 )ستوده، نامند مى جرم باشد، جامعه

 های سال طی در ملل سازمان گزارش است. طبق ساخته نگران شدیدا را عمومی افکار محسوب و اجتماعی معضالت

 جمعیت میزان رشد از بیش که شده افزوده جهان سطح در جرایم میزان بر ٪5متوسط  طور به سالیانه 0891 تا 0891

 ای بلکه مجموعه نمود تصور بزهکاری برای مشخصی یا خاص علت نمی توان امروزه(. 0899)لجم اورک و جعفری، است 

مل مهم شیوه تفکر فرد می یکی از این عوا سازد. می نمایان فعل به اندیشه از را مجرمانه پدیده یکدیگر کنار در عوامل از

 را قوانین توانیم این می تنها ما است. تفکر دنیای بر حاکم قواعد منطق، و است انسان روح ترین فعالیت مهم باشد. تفکر

 را آن طبیعی به طور ذهن، که دارد ضوابطی تفکر بیندیشیم. تر دقیق و بهتر تر، سریع ها آن بر تأکید با و کنیم کشف

و  خود رفتار از آگاهی امروز، انسان اساسی از ویژگیهای یکی باورند، این بر علوم رفتاری نیز متخصصان کند. می رعایت

شرایط  در تواندمی که دانندمی متفکری موجود را محققان، انسان این جهت همین به است. تفکر نیروی از برخورداری

استراتژیهای (. 7002، 1فائق آید )گانتور شرایط آن بر خود شناختی، توانشهای به کارگیری با زندگی دشوار و سخت

از جمله آنهاست  4، و حل مسئله3، تحلیل انتقادی2گوناگونی برای باال بردن تفکر مطرح شده است: عمل منطقی

تفکر انتقادی و مهارت حل مسئله از جمله مهارتهای الزم برای (. 7311؛ به نقل از نامور و همکاران، 5552، 5)اسمیت

 که داده ( در همین راستا نشان4834( و کاظمی )4823شعبانی ) تحقیق هایو عمل منطقی محسوب می شود. یافتهتفکر 

 .است تأثیر داشته انتقادی تفکر و منطقی رفتار افزایش بر مسئله حل روش با آموزش

 معرفی انتقادی تفکر را تجارب و اطالعات عینی تحلیل مهارتاست.  خود تفکر یشیوه درباره اندیشیدن انتقادی تفکر

-می سعی و گیردمی  قرار ارزشیابی مورد و شده مشخص ابتدا هاروش و رفتارها بر ثرؤم عوامل انتقادی تفکر در. اند کرده

 را آنچه تواندمی است انتقادی تفکر مهارت دارای که فردی .گیرد صورت مفید استفاده باالترین تفکر، های مهارت از شود

 منظور به شناختی های مهارت و راهبردها از گیری بهره تفکر، نوع این. نپذیرد دقیق بررسی بدون می شود لتحوی یا ارائه

 از بیرون در مسئله تصور در مهارتی بی نوعی شود می انتقادی تفکر مانع ا  غالب آنچه .رفتارهاست مطلوب بازده بردن باال

 راه است، انتقادی تفکر دارای که انسانی. گویند می ودمداریخ مقابل در مداری مسئله آن به که مفهومی. است خویش

 متن از و نیست اساس بی و عاطفی ذهنی، القایی، او های پاسخ، حالت این در و آزماید می دیگری از پس یکی را ها حل

                                                           
1 Gunter 
2 Reflective practice  
3 Critical analysis 
4 Problem-solving 
5 Smythe 
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گسترش  و هعقید هر آزمون برای مدام تالش را ( تفکر انتقادی7002)1(. فاسیون4831فرد، )نوری خیزدمی بر واقعیت

نیز همانند تفکر  مهارت تصمیم گیری و حل مسئله داند.فرد می اهداف به دستیابی جهت منطقی و منسجم الگوهای

 انسانی هر تلقی و رشد کلید آن در پختگی و آید بحساب فردی هر زندگی مهارت عنوان مهمترین به تواند می انتقادی

گیریهای فردی و اجتماعی از اهمیت های تفکر منطقی در تصمیمارتو قابلیت استفاده از مهمهارت حل مسئله  است.

های ادراکی، استدالل پیچیده، مباحثه، عقیده، تعیین توان آن را به سادگی با دانش، مهارتمی ای برخوردار است وویژه

دار ر نوعی از استدالل هدفنگری در مورد مسائل اصلی و احتماالت مرتبط دانست. این عناصر، در واقع بیانگمسئله و آینده

دار و استداللی است که فرد را میان یک فرد و اطالعات دریافتی هستند، لذا نتیجه کلی چنین تمایلی تفکر خودکار، هدف

سازد صحت، دقت، قوام، عینیت و ارزش اطالعات و مباحثات و ادعاهای علمی را تعیین کند، از پذیرش ترجیحی قادر می

 عادی افراد همچنین و زندانیان از بسیاری زندگی تاریخچه و سابقه(. 4111، 2نیز خودداری کند )تاننراز نظرات یک طرف 

و حل مسئله  گیری تصمیم های استرنبرگ شیوه نظر اساس بر از طرفی، .دارند نقص مهارت این در که دهد نشان می

 افراد گیری تصمیم سبک بهبود بخشیم. کردن، نتمری با را خود گیری تصمیم توانیم می ما از یک هر است. تغییر قابل

 گیریتصمیم سبک دیگر عبارت دهند. به می قرار استفاده مورد گیری تصمیم هنگام در آنها است که عادتی الگوی بیانگر

 (. 7001خود است )تانهولم،  گیری تصمیم وظیفه به واکنش و درک در او رویکرد شخصیتی فرد هر

 افکار محسوب و اجتماعی معضالت از یکی خشونت با توام جرایم ارتکاب مخصوصا هکاریبز معاصر ازدیاد قرن در

 طور به سالیانه 0891 تا 0891 های سال طی در ملل سازمان گزارش است. طبق ساخته نگران شدیدا را عمومی

 توام اشخاص علیه رب است. جرایم جمعیت میزان رشد از بیش که شده افزوده جهان سطح در جرایم میزان بر ٪5متوسط 

 جرایم ٪ 71 تا 11 که یافته افزایش ٪ 81 دهد می تشکیل را جرایم ٪7 معموال که اموال علیه ، جرایم٪8 خشونت با

 در انحرافات و یافته تقلیل سال 01 الی 01 به اعتیاد اند. سن شده مرتکب سال 09 نوجوانان کمتر از و اطفال را مذکور

 و زندان تاریخچة بررسیاز طرفی، (. 0899است )لجم اورک و جعفری،  فزونی روبه یزن سال 01 اطفال کمتر از بین

 و کند جلوگیری جرم مجدد ارتکاب و جرم بروز از تنها نتوانسته نه تنبیه روش که است داده نشان جرایم با مقابله

 های روش برای ای میدوارکنندها و می تواند جایگزین "بازپروری موثر است"رفته  هم روی که اند داده نشان تحقیقات

 فراوانی وجود بر (. از آنجاییکه عالوه0891؛ به نقل از خدایاری فرد، 1111، 3باشد )هولین تنبیهی الگوهای سختگیرانة

افراد از قبیل  این در نیز اخالقی و رفتاری نواقص شناختی، از برخی وجود مجرم، افراد بین در روانی اختاللهای باالی

                                                           
1 - Facion 
2 -Tanner 
3 Hollin 
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و سبک  5، استدالل اخالقی4تفکر انتقادی ،3فردی بین مشکالت حل ،2اجتماعی دیدگاه اتخاذ ،1خودکنترلی در ناتوانی

مهارتهایی مثل مهارت  (، بنابراین آموزش1118، 8از توماس و جکبسون؛ به نقل 0881، 7)راس و فابیو 6شناختی معیوب

 جرائم بعدی، ضروری می نماید.  تفکر انتقادی و حل مسئله جهت بازتوانی زندانیان و پیشگیری از

؛ ترجمه اکبری، 0889، 10)کالن، وان و رهیز و ساندت 9کوری الیوت بازپروری مجرمان، لزوم و اهمیت مورد در

 است آشکار نکته این می کند بیان زندانها در بازپروری ضرورت مدافع (، به عنوان0891؛ به نقل از خدایاری فرد، 0890

 وجود دلیل منطقی هیچ صورت آن در کنیم، بینی پیش تغییرند قابل که هایی ویژگی راه از را جرم ارتکاب بتوانیم که اگر

 این در .دهیم انجام اقدامی تغییر آنها به نسبت اینکه بدون کنیم، زندانی ویژگیها این اساس بر را افراد برخی که ندارد

 این بر و شود می گرفته نظر در افراد روانی و ی اجتماعیها ویژگی از محصولی فرد ناسازگارانة و نابهنجار رفتار الگو

 اولیه ارتکاب سیر در توان می آنها مناسب دستکاری حداقل و ها این ویژگی تغییر با که کشد می پیش را ایده این اساس

 سازماندهی یحصح طور به ها زندان اگر معتقدند بازپروری طرفداران از بسیاری کرد. وقفه ایجاد جرم به افراد مجدد یا

 آنان واقع، باشند. در داشته جامعه در مثبتی سهم می توانند بگیرد، آنها شکل در ای سازنده بازپروری های اقدام و شوند

 اعتماد و ها توانایی بتوانند شخصی، امنیت حفظ ضمن آنها در که هستند ها زندان ادارة راهبردهایی برای توسعة خواهان

 و فردی نیز مشکالت و خود جرم ارتکاب دالیل بتوانند مجرمان که طوری به آورند، وجود به یانزندان در را نفس الزم به

 در سعی الگو این طرفداران دلیل این دهند. به قرار توجه مورد اند، مواجه آن با زندان از خارج و داخل در که را اجتماعی

 بر مبنی راهکارهایی آن ساختن عملی برای و دارند های کیفری سیاست اهداف بین در بازپروری های شیوه کردن وارد

 می ارائه فردی های صالحیت افزایش و جرم ارتکاب کاهش منظور به و آموزشی اصالحی درمانی، های برنامه توسعة

این پژوهش نیز، مبتنی بر الگو و رویکرد مذکور و با اعتقاد به (. 0891؛ به نقل از خدایاری فرد، 0891دهند )شمس، 

که با آموزش این دو مهارت مهم از مهارتهای زندگی با این قصد طراحی و اجرا شد روری و اصالح و آموزش زندانیان، بازپ

ببیند آیا  جتماعی در این افراد بررسی کند وضدا هایرفتار گرایش به به زندانیان، اثربخشی این آموزش را در کاهش

  ضد اجتماعی در زندانیان مؤثر و مفید باشد؟ هایرفتار گرایش بهچنین آموزشی می تواند در کاهش 

                                                           
1 self – control 
2 social perspective – taking 
3 interpersonal problem solving 
4 critical thinking 
5 moral reasoning 
6 deficit cognitive style 
7 Ross & Fabiano 
8 Thomas & Jackson 
9 Kuri 
10 Cullen, Van Voorhis & Sunt 
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آزمون  -آزمون و پس -پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه آزمایشی است که در آن از طرح دو گروهی پیش :روش

 جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه زندانیان مرد زندان شهرستان میاندوآب بودند. .استفاده شده است 1با گروه کنترل

اختیار شود با انتخاب  50/5برابر  αدادن یک پژوهش آزمایشی با دو گروه )آزمایشی و گواه( چنانچه سطح  برای انجام

(. بنابراین نمونه 7311دست یافت )سرمد و همکاران،  11/5برابر آزمودنی برای هر گروه می توان به توان آزمون  55

فر برای گروه کنترل در نظر گرفته شد، با در نظر گرفتن ن 50نفر برای گروه آزمایشی و  50آماری در این تحقیق شامل 

 05احتمال افت آزمودنی این حجم نمونه انتخاب شد تا در صورت افت آزمودنی خللی به روند تحقیق وارد نشود. سپس 

گروه )به لحاظ سن، سواد، و نوع جرم( به دو گروه تقسیم شدند. پس از تشکیل دو  شدن زندانی انتخاب شده پس از همتا

روش همتا، به طور تصادفی یکی از گروهها به عنوان گروه آزمایش و دیگری به عنوان گروه گواه یا کنترل تعیین شدند. 

گردآوری داده ها در تحقیق حاضر، میدانی بود. به این روش که محقق به کمک روانشناس زندان میاندوآب به اجرای 

تفکر انتقادی و حل مسئله در محل همان زندان پرداخت. برای  پیش آزمون و پس آزمون و تشکیل کالسهای آموزش

که از مقیاسهای پرسشنامه  2سوالی شخصیت ضداجتماعی 71سنجش عالئم رفتار ضداجتماعی در زندانیان، از مقیاس 

( می باشد، استفاده شد. برای هر دو گروه، پیش آزمون عالئم رفتار ضد MCMI-III) 3چند محوری بالینی میلون 

جلسه فقط برای  6اجرا شد. سپس مهارت تفکر انتقادی و مهارت حل مسئله، طی  ذکر شدهتماعی، بوسیله پرسشنامه اج

بهزیستی آموزش داده شد. بعد از اتمام کالسها پس آزمون عالئم رفتار ضد  سازمان آموزشی گروه آزمایش و با کمک پکیج

وری شده در این پژوهش با انجام تحلیل کوواریانس یکراهه داده های جمع آاجتماعی، برای هردو گروه اجرا شده و 

(ANCOVAتجزیه و تحلیل شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری )SPSS-18  .الزم به  استفاده شد

ثرش بر ذکر است که پیش آزمون عالئم رفتار ضد اجتماعی، به عنوان متغیر هم پراش در تحلیل کوواریانس وارد شد، تا ا

 پس آزمون کنترل و تعدیل شود.

  ابزار

این پرسشنامه یک ابزار خودسنجی  :3(III-MCMI) 3 -مقیاس شخصیت ضداجتماعی پرسشنامه میلون

سال و باالتر که دست کم توانایی خواندن آنان تا سطح کالس هشتم است طراحی  09است که برای بزرگساالن باالی 

توسط تئودور میلون تدوین و ارائه شده است و از آن زمان تاکنون دو  0877ر سال شده است. نسخه اصلی این آزمون د

 07شاخص روایی است که یکی از مقیاس های آن با  1مقیاس بالینی و  11دارای  8–بار تجدید نظر شده است. میلون

                                                           
1. pretest- posttest control group design 
2 Antisocial 
3 Millon Clinical Multiaxial Inventory 
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درونی مقیاس ماده به سنجش ویژگیهای شخصیت ضداجتماعی می پردازد. آلفای کرونباخ برای بررسی همسانی 

در مطالعه حاضر  (.0899به دست آمده است )فتحی آشتیانی،  77/1شخصیت ضداجتماعی در بررسی میلون و همکاران 

 به دست آمد. 71/1آلفای کرونباخ برای این مقیاس در مرحله پیش آزمون 

 شیوه مداخله

 ابی به سه هدف زیر بود:آموزش مهارت تفکر انتقادی و مهارت حل مسئله در این تحقیق به دنبال دستی

 و حل مسئله فعال کردن ذهن زندانیان در رابطه با مفاهیم تفکر انتقادی -7

 از اجزا تفکر انتقادی و حل مسئله زندانیانآگاهی یافتن  -5

 در تفکر انتقادی و حل مسئله زندانیانماهر شدن  -3

فکری، توضیحات مربوط به آن  برای آموزش مهارت تفکر انتقادی و حل مسئله، پس از طراحی سوالی برای بارش

بطور فعال در آموزش شرکت داده می شدند و فعالیتهایی برای داخل کالس و  زندانیانجلسه ارائه میشد. در جلسات، 

با انجام تکالیفی مانند نوشتن گزارش، یادداشت برداری،  زندانیانخارج از کالس برایشان تعیین می شد. در همه جلسات 

 مرحله با دفترچه آموزشی )پیوست الف( پیش می رفتند.  بارش فکری مرحله به

 :یافته ها

آماره های توصیفی مربوط به سن، سابقه زندان )بار(، و مدت حبس، به تفکیک برای زندانیان گروه آزمایش و گروه 

 ارائه شده است: 3 -2کنترل در جدول 
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 1جدول  

 در گروهها ی سن، سابقه زندان )بار(، و مدت حبسفیتوص یآماره ها

 سطح معناداری

  

t متغیر مرحله تعداد میانگین انحراف معیار 

532/5 

 

72/7- 

 

55/1 

51/6 

25/32 

15/36 

52 

50 

 گروه آزمایش

 گروه کنترل

 سن

202/5 

 

507/5- 

61/3 

73/3 

52/2 

63/3 

61/3 

52 

50 

 گروه آزمایش

 گروه کنترل

 سابقه زندان 

770/5 

 

67/7- 

 

1/5 

0 

15/5 

75/0 

52 

50 

 روه آزمایشگ

 گروه کنترل

 مدت حبس

 

 ±51/6و برای گروه کنترل  25/32 ± 55/1میانگین و انحراف استاندارد سن؛ برای گروه آزمایش  ،7طبق جدول 

، مدت حبس؛ برای 61/3 ±52/2و برای گروه کنترل  63/3 ± 73/3، سابقه زندان )به بار(؛ برای گروه آزمایش 15/36

مستقل نشان داد  t، به دست آمد. بررسی میانگینها با آزمون 75/0 ± 0برای گروه کنترل و  15/5 ± 1/5گروه آزمایش 

آماره های توصیفی مربوط به نمرات عالیم  د.مذکور تفاوت معناداری باهم نداشتن که دو گروه در هیچکدام از متغیرهای

 ارائه شده است: 5رفتار ضداجتماعی در پیش آزمون و پس آزمون برای کل شرکت کنندگان در جدول 

 2جدول    

 کل شرکت کنندگان در مراحل پیش آزمون و پس آزمون نمرات رفتارضداجتماعی یفیتوص یآماره ها 

 متغیر مرحله تعداد میانگین انحراف استاندارد

30/3 

 

75/3 

72/76 

 

17/70 

22 
 

22 

 پیش آزمون

 

 پس آزمون

 عالیم رفتار ضداجتماعی
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راف استاندارد نمرات رفتار ضداجتماعی کل شرکت کنندگان در مرحله پیش ، میانگین و انح5طبق جدول 

، آماره های توصیفی رفتار 3، به دست آمد. جدول 17/70 ±75/3و در مرحله پس آزمون  72/76 ± 30/3آزمون 

 ضداجتماعی گروه آزمایش و کنترل را در پیش آزمون و پس آزمون ارائه می کند:

 3جدول 

 و پس آزمون آزمون یشپ مراحل در هاگروه کیبه تفکعالیم رفتارضداجتماعی ی فیتوص یآماره ها 

 مرحله گروه تعداد میانگین انحراف استاندارد

32/3 

36/3 

27/76 

11/70 

 

52 

50 

 آزمایش

 کنترل

 

 پیش آزمون

52/3 

53/3 

26/70 

26/70 

52 

50 

 آزمایش

 کنترل

 پس آزمون

 

 

گین و انحراف استاندارد نمرات رفتار ضداجتماعی در زندانیان در ، میان3بر اساس نتایج ارائه شده در جدول 

، و در مرحله پس آزمون 11/70 ± 36/3و برای گروه کنترل  27/76 ± 32/3مرحله پیش آزمون برای گروه آزمایش 

 به دست آمد.  26/70 ± 53/3و برای گروه کنترل  26/70 ± 52/3برای گروه آزمایش 

آموزش تفکر انتقادی و حل مسئله بر کاهش عالئم رفتار ضداجتماعی در  " پژوهش برای آزمون فرضیه

قبل از ارائه نتایج تحلیل کوواریانس، ( استفاده شد. ANCOVAاز آزمون تحلیل کوواریانس )، "زندانیان مؤثر است. 

 نتایج بررسی مفروضه های تحلیل کوواریانس ارائه می شوند:

برای اجتناب از تاثیرگذاری مداخله بر نمره های : یشی بر اندازه هم تغییرتاثیر مداخله یا دستکاری آزما  -الف

 متغیرهای هم تغییر، متغیرهای هم تغییر قبل از مداخله آزمایشی اندازه گیری شدند.

این مفروضه مستلزم این است که توزیع نمره ها در متغیر وابسته نرمال باشد. نتایج : نرمال بودن توزیع نمرات -ب

 :ارائه شده است 2جدول و در  این مفروضه، قبل از آزمون فرضیه پژوهشبررسی 

 4جدول

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

9 

 

 نمره ها عینرمال بودن توز یبرا رنفیاسم -آزمون کالموگروف یاجرا جینتا 

 مرحله                                        گروه                  آماره df سطح معناداری

555/5 

770/5 

555/5 

721/5 

52 

50 

52 

50 

725/5 

701/5 

731/5 

723/5 

 پیش آزمون عالیم رفتار ضداجتماعی               آزمایش

 کنترل                                                                        

 آزمایش          پس آزمون عالیم رفتار ضداجتماعی      

 کنترل                                                                        

 

هستند، توزیع نمرات  50/5، چون همه مقادیر مربوط به ستون سطح معناداری باالی 2جدول با توجه به 

گروهها در عالیم رفتار ضداجتماعی در هر دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون نرمال می باشد. بنابراین، مفروضه 

 گروههای آزمایش و کنترل در هر دو مرحله پیش و پس آزمون نیز برقرار است نرمال بودن توزیع نمرات در

تحلیل کوواریانس فرض می کند که رابطه بین متغیر وابسته و متغیر : رابطه خطی بین متغیر وابسته و هم تغییر-پ 

ر با استفاده از هم تغییر خطی است. تخطی از این مفروضه توان یا حساسیت آزمون را کاهش می دهد. مطالعه حاض

 (:7نمودارهای پراکنش این مفروضه را بررسی کرده است )نمودار 
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 هاگروه  کیآزمون و پس آزمون به تفک شیپ در عالیم رفتار ضداجتماعی : پراکنش نمرات1نمودار 

روهها در نشان می دهد، نشانه ای از غیر خطی یا منحنی الخط بودن رابطه برای هر کدام از گ 7همانطورکه نمودار 

عالیم رفتار ضداجتماعی مشاهده نمی شود و رابطه خطی موجود نشاندهنده عدم تخطی از مفروضه خطی بودن رابطه 

 .متغیر وابسته و هم تغییر می باشد

ه برای هریک این مفروضه مستلزم این است که رابطه بین متغیر هم تغییر و وابست: همگنی شیب های رگرسیون -ت

 :(0از گروهها یکسان باشد. نتایج بررسی این مفروضه، قبل از آزمون فرضیه پژوهش ارائه شده است )جدول 

 5جدول

  انسیواروک لیفرض تحل شیبه عنوان پ یونیخط رگرس بیبودن ش کسانی لیتحل جینتا

 منبع تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 F مجذورات

سطح 

 معناداری

 312/5 151/5 252/5 7 252/5 آزموندر پیش  عالیم ضداجتماعیگروه * 

   722/7 20 26/07 خطا

    22 75066 کل

 د.می باش 50/5( بزرگتر از P=0/374، سطح معناداری سطر اثر متقابل )0در جدول  اساس نتایج مندرج بر

 بنابراین، فرضیه همگنی رگرسیونی پذیرفته می باشد. 

 (:6: برای بررسی این مفروضه نتایج آزمون لون بررسی شد )جدول انی واریانسهامفروضه همس -ث

 6جدول

 عالیم رفتار ضداجتماعیدر  انسهایوار یهمسان یآزمون لون جهت بررس جهینت

 Fمقدار 
1df 2df ی رسطح معنادا 

516/7 7 21 562/5 
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 درصد 20در سطح اطمینان  ضداجتماعی عالیم رفتاردر تجانس واریانسهای دو گروه ، 6براساس نتایج جدول 

(0.05برقرار است ) با توجه به اینکه مفروضه های تحلیل کوواریانس برقرار است مجاز به استفاده از این آزمون .

 هستیم:

 7 جدول

 آزمون شیپ لیپس از تعد عالیم رفتار ضداجتماعی آزمون پس انسیکووار لیتحل جینتا 

مجموع  اتتغییرمنبع 

 مجذورات

 میانگین آزادی درجات

 مجذورات

F 

 

سطح 

 معناداری

ضریب 

 اتا

 12/5 5557/5 21/365 03/275 7 03/275 عالیم رفتار ضداجتماعی در پیش آزمون 

 71/5 553/5 51/75 21/77 7 21/77 گروه ها

    732/7 26 32/05 خطا

     22 75066 مجموع

تفاوت  ،عالیم رفتار ضداجتماعی در مرحله پیش آزموناثر  پس از حذف ،1جدول در  با توجه به نتایج بدست آمده

آموزش تفکر انتقادی و حل یعنی،  .(F=10/07, df=1,46 ; P<0/01) ی باشدممعنادار پس آزمون  بین گروه ها در

 رفتار ضداجتماعی در زندانیان گروه آزمایش را کاهش داده است. گرایش بهمسئله، 

رفتار  گرایش بهدر مطالعه حاضر، آموزش مهارت تفکر انتقادی و حل مسئله در کاهش  :یریبحث و نتیجه گ

تفکر انتقادی و مهارت حل مسئله از جمله مهارتهای الزم برای تفکر و عمل ضداجتماعی در زندانیان موثر دیده شد. 

 روش آموزش که داده راستا نشان ( در همین4834( و کاظمی )4823شعبانی ) تحقیق هایمنطقی محسوب می شود. یافته

استراتژیهای گوناگونی برای باال بردن تفکر مطرح  .است تأثیر داشته انتقادی تفکر و منطقی رفتار افزایش بر مسئله حل

نامور و همکاران، ؛ به نقل از 5552، 4از جمله آنهاست )اسمیت 3، و حل مسئله2، تحلیل انتقادی1شده است: عمل منطقی

 دست اجتماعی ضد های درشخصیت عینی و برانگیخته وار تفکر وجود به خود درتحقیقات محققان از ریبسیا (.7311

                                                           
1 Reflective practice  
2 Critical analysis 
3 Problem-solving 
4 Smythe 
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 تر پایین سطحی در ها آن در گیری اجتماعی تصمیم و اجتماعی مسایل حل توانایی که اند داده ها نشان بررسی اند. یافته

شود )استنبرگ و  توجه فراشناختی های قش مؤلفهن به است الزم رفتاری و هیجانی فکری، این الگوهای همه در است.

 (.  7008لرنر، 

 دادگاه بستری سرویس در که مجرمانی در را زندگی های مهارت آموزش یبرنامه ( نیز یک4114کول ) مک و جونز

 های قشن با سازگاری و اجتماعی های با گروه تعامل در ها مهارت رشد برنامه هدف کردند. بودند ارزیابی شده پذیرفته

( 7001) هالپرن (.7004 )بیر، اندکرده پیشرفت آموزش خالل اصل در در اهداف این که داد نشان ارزیابی و بود مشارکتی

 .شودمی آوریتاب و مسألهحل مهارت افزایش انتقادی، موجب تفکر مهارتهای آموزش داد، نشان خود نیز در تحقیق

 این بر محققان از بسیاری شده، انجام مختلف در جمعیتهای انتقادی فکرت گستره در که تحقیقاتی به همچنین باتوجه

 افراد خودکارآمدی، خودباوری آوری،تاب نفس،خالقیت، عزت مسأله،حل قضاوت، گیری،تصمیم با انتقادی باورند، تفکر

 ،4831شهابی،  از نقل به  باشد )لومزدین داشته ایکننده تعیین آنها نقش افزایش در تواندمی و دارد مثبت همبستگی

 به مجهز را افراد ساختار شناختی توانمی انتقادی تفکر آموزش با نمود مبرهن تحقیقی ( در4112) پال (.7008 کاگان، 

 افزایش موجبات بلکه گرددمی مسائل حل در بیشتر سماجت و مقاومت باعث نه تنها مهم این کرد. شناختی مهارتهای

 مورد و شده مشخص ابتدا هاروش و رفتارها بر ثرؤم عوامل انتقادی تفکر در سازد.می فراهم را خودکارآمدی و عزت نفس

 مهارت دارای که فردی .گیرد صورت مفید استفاده باالترین تفکر، های مهارت از شودمی سعی و گیردمی  قرار ارزشیابی

 از گیری بهره تفکر، نوع این. نپذیرد دقیق سیبرر بدون می شود تحویل یا ارائه را آنچه تواندمی است انتقادی تفکر

 نوعی شود می انتقادی تفکر مانع ا  غالب آنچه .فتارهاستر مطلوب بازده بردن باال منظور به شناختی های مهارت و راهبردها

 .گویند می خودمداری مقابل در مداری مسئله آن به که مفهومی. است خویش از بیرون در مسئله تصور در مهارتی بی

 القایی، او های پاسخ، حالت این در و آزماید می دیگری از پس یکی را ها حل راه است، انتقادی تفکر دارای که انسانی

 (.4831فرد، )نوری خیزدمی بر واقعیت متن از و نیست اساس بی و عاطفی ذهنی،

 الگوهای سختگیرانة های وشر برای ای امیدوارکننده می تواند جایگزین "بازپروری"که  اند داده نشان تحقیقات

 عاطفی مشکالت جرم، برانگیزانندة علل کشف (. بنابراین، با0891؛ به نقل از خدایاری فرد، 1111، 1باشد )هولین تنبیهی

 هدف به توان می اند، مرتبط جرم با کنشی زاویة از که اجتماعی نامناسب رفتارهای و مهارتی های نارسایی روانی، و

 باالی فراوانی وجود بر یافت. عالوه دست است، مجرمانه اعمال تکرار زمینة که تغییر شناختی وانر های مداخله اصلی

 قرار تأیید مورد افراد این در نیز اخالقی و رفتاری نواقص شناختی، از برخی وجود مجرم، افراد بین در روانی اختاللهای

                                                           
1 Hollin 
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 بین مشکالت حل ،2اجتماعی دیدگاه اتخاذ ،1ودکنترلیخ در ناتوانی به توان نواقص می این ترین مهم از است. گرفته

، 8؛ به نقل از توماس و جکبسون0881، 7)راس و فابیو 6و سبک شناختی معیوب 5، استدالل اخالقی4تفکر انتقادی ،3فردی

 تا نمود ایجاد باور و عالقه باید رعب و ترس ایجاد جای به زندان در که معتقدند موافقین این دیدگاه( اشاره کرد. 1118

 می اهداف این به دستیابی برای و شود چیره خود شخصیتی ناتوانی بر تا کرد کمک به او باید شود، وادار تفکر به زندانی

 الزم تدابیر طغیانها و سرکشیها کردن مهار برای تا باشند داشته همکاری و روانپزشکان شناسان جامعه روانشناسان، بایست

 زمانی تا باشد شدید چند هر مجازات که شده ثابت شناسان جرم توسط مطالعات فراوان از پس زیرا امروزه نمود، اتخاذ را

بازپروری  لزوم و اهمیت مورد در(. 4821 توانا، داشت )نجفی نخواهد شود کارآیی اعمال بر افراد مجرد و قالبی بصورت که

 بازپروری ضرورت مدافع عنوان (، به0890ری، ؛ ترجمه اکب0889، 10)کالن، وان و رهیز و ساندت 9کوری الیوت مجرمان،

 پیش تغییرند قابل که هایی ویژگی راه از را جرم ارتکاب بتوانیم که اگر است آشکار نکته این می کند بیان زندانها در

 کهاین بدون کنیم، زندانی ویژگیها این اساس بر را افراد برخی که ندارد وجود دلیل منطقی هیچ صورت آن در کنیم، بینی

 و های اجتماعی ویژگی از محصولی فرد ناسازگارانة و نابهنجار رفتار الگو این در .دهیم انجام اقدامی تغییر آنها به نسبت

 حداقل و ها این ویژگی تغییر با که کشد می پیش را ایده این اساس این بر و شود می گرفته نظر در افراد روانی

 طرفداران از بسیاری کرد. در واقع، وقفه ایجاد جرم به افراد مجدد یا اولیه ابارتک سیر در توان می آنها مناسب دستکاری

 بگیرد، آنها شکل در ای سازنده بازپروری های اقدام و شوند سازماندهی صحیح طور به ها زندان اگر معتقدند بازپروری

 که هستند ها زندان ادارة هایی برایراهبرد توسعة خواهان آنان واقع، باشند. در داشته جامعه در مثبتی سهم می توانند

 که طوری به آورند، وجود به زندانیان در را نفس الزم به اعتماد و ها توانایی بتوانند شخصی، امنیت حفظ ضمن آنها در

 اند، مواجه آن با زندان از خارج و داخل در که را اجتماعی و فردی نیز مشکالت و خود جرم ارتکاب دالیل بتوانند مجرمان

 سیاست اهداف بین در بازپروری های شیوه کردن وارد در سعی الگو این طرفداران دلیل این دهند. به قرار توجه ردمو

 منظور به و آموزشی اصالحی درمانی، های برنامه توسعة بر مبنی راهکارهایی آن ساختن عملی برای و دارند های کیفری

(. این 0891؛ به نقل از خدایاری فرد، 0891دهند )شمس،  می ارائه فردی های صالحیت افزایش و جرم ارتکاب کاهش

                                                           
1 self – control 
2 social perspective – taking 
3 interpersonal problem solving 
4 critical thinking 
5 moral reasoning  
6 deficit cognitive style 
7 Ross & Fabiano 
8 Thomas & Jackson 
9 Kuri 
10 Cullen, Van Voorhis & Sunt 
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مطالعه نیز، مبتنی بر الگو و رویکرد مذکور و با اعتقاد به بازپروری و اصالح و آموزش زندانیان، با هدف کاهش کاهش 

نشان داد که عالئم رفتار ضداجتماعی در زندانیان از طریق آموزش تفکر انتقادی و حل مسئله طراحی شد و نتایج حاصل 

آموزش مهارت تفکر انتقادی و حل مسئله می تواند از راهکارهای مفید برای کاهش گرایش به رفتارهای ضداجتماعی در 

 زندانیان گردد.

 از و برخورداری خود رفتار از آگاهی امروز، انسان اساسی از ویژگیهای یکی باورند، این بر علوم رفتاری متخصصان

 دشوار و شرایط سخت در تواندمی که دانندمی متفکری موجود را محققان، انسان این جهت ینهم به است. تفکر نیروی

 باالی فراوانی وجود بر عالوه (.7002، 1فائق آید )گانتور شرایط آن بر خود شناختی، توانشهای از به کارگیری با زندگی

 قرار تأیید مورد افراد این در نیز اخالقی و فتاریر نواقص شناختی، از برخی وجود مجرم، افراد بین در روانی اختاللهای

 بین مشکالت حل ،3اجتماعی دیدگاه اتخاذ ،2خودکنترلی در ناتوانی به توان نواقص می این ترین مهم از است. گرفته

، 9؛ به نقل از توماس و جکبسون0881، 8)راس و فابیو 7و سبک شناختی معیوب 6، استدالل اخالقی5تفکر انتقادی ،4فردی

. نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش مهارتهای تفکر انتقادی و حل مسئله بعنوان ویژگیهای ( اشاره کرد1118

شناختی که در مجرمان معیوب یا ناقص شناخته شده است، می تواند گرایش این افراد را به رفتارهای ضداجتماعی 

 کاهش دهد. 

فقط روی زندانیان مرد  ،نمونه انی با محدودیتهایی مواجه بود. برایپژوهشهای علوم انس غالبنیز مانند حاضر  پژوهش

شهرستان میاندوآب انجام گرفت، نوع جرم در شرکت کنندگان متفاوت و مختلف بود و گروهها بلحاظ نوع جرم همتا 

سوگیری  احتمال ز پرسشنامه خودگزارشی استفاده شد کهبرای سنجش عالیم رفتار ضداجتماعی ا همچنیننشده بودند. 

این گونه آموزشها و تحقیق در  بنابراین پیشنهاد می شود که در تحقیقات آتی، پاسخ از سوی پاسخ دهندگان وجود دارد.

همچنین  مناطق دیگر کشور و برای زندانیان زن نیز اجرا گردد تا اثر بخشی آن مورد مطالعه و مقایسه بیشتری قرار گیرد.

از ابزارها یا روشهای دیگری مانند مشاهده و یر تعدیل کننده وارد مطالعه گردد و متغ نوع جرم، یا کنترل شود یا بعنوان

 مصاحبه با خانواده و اطرافیان نیز، بهره گرفته شود. 
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Abstract 

Critical thinking and problem solving skill are essential skills to think and act 

logically. However, the present research aimed to study the effectiveness of problem 

solving and critical thinking training on reducing the antisocial behavior symptoms in 

prisoners. The research design was semi-experimental, two-group design with pretest-

posttest and control group, in which a total of 50 male prisoners were selected from the 

Miyandoab city prison. Then, they randomly assigned into both experimental (25 

participants, which due to the subject drop, decreased into 24) and control group (25 

participants) and critical thinking and problem solving skills training were presented to 

the experimental group for 4 sessions.  Data about antisocial behavior symptoms were 

collected using 17-item questionnaire of antisocial behavior (from the questionnaire of 

Millon-3) in both stage of pretest and posttest from two groups. After reviewing and 

ensuring the establishment of the assumptions of the analysis of covariance, the collected 

data were analyzed by one-way analysis of covariance (ANCOVA). The results indicated 
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that critical thinking and problem solving skills training caused reducing the tendency to 

antisocial behavior in the experimental group (P<0.01, df=1.46, F=10.07). Overall, the 

study indicated that critical thinking and problem solving skills training can be a useful 

strategy to reduce antisocial behavior tendency in the prisoners. 

Keywords: Critical Thinking, Problem Solving Skill, Antisocial Behavior, Prisoners, 

Effectiveness    
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