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 دهيكچ
 اب تحصيلي زشيانگ و ادراک والدیني یرابطه يبررس پژوهش نیا انجام از هدف
ژوهش آمهاری په یجامعهه. است علي مدل یك اساس بر یبه تفکر انتقاد شیگرا

-39مشهد در سال تحصيلي  يمقطع كارشناسي دانشگاه فردوس انیدانشجوشامل 
-نامهانتخاب شد. پرسش دانشجو 953 حجم به یامنظور نمونه نیست. بدا 2933

گهرایش بهه تفکهر  ینامههپرسش شامل هاداده آوریجمع برای استفاده مورد یها
 تحليهل بهرایبهود.  كاری ی ترجيحنامهپرسشو  ادراک والدیني ،انتقادی كاليفرنيا

و  پيرسهون همبسهتگي ضهری  از ههامتغيهر بهين رابطه بررسي منظور به و هاداده
 ادراک یههامولفهه كهه داد نشهان نتهای . شهد اسهتفادهالگوی معادالت ساختاری 

. دارنهد يهمبستگ گریکدی با دو به دو یانتقاد تفکر به شیگرا و زشيانگ ،والدیني
بها  یشهنهاديپ یالگو كه داد نشان یساختار معادالت یالگو یاجرا نیا بر عالوه
ادراک  و درونهي زشيهانگ قیطر از یانتقاد تفکر به شیگراو  دارند برازش هاداده

مستقيما و از طریهق  ادراک والدیني. به عبارت دیگر، است ينيبشيپ قابل والدیني
  با گرایش به تفکر انتقادی رابطه دارد. تحصيليانگيزش 

 .والدیني ادراک ،انگيزش انتقادی،به تفکر  گرایش: ي کليديهاواژه

                                           
 شناسي تربيتي روان دانشجوی كارشناسي ارشد 

 نویسنده مسئول(   عضو هیات علمی( kareshki@um.ac.ir                           

 ت علمی عضو هیا 
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 مقدمه
آموزان و دانشجویان با انبوهي از اطالعات و محركات مواجه هسهتند و نااارنهد دانش

دست به ارزیهابي و و انتخاب درست،  گيریدرست و مناس  از آنها و تصميمبرای استفاده 

بهرای موفقيهت و  ازيهن مورد یهامهارت و ندهایفرا از يکیتوان گفت مينقد آنها بزنند، لذا 

( 2335) 2نظر پهل ازاست. فرد  یانتقاد یهامهارت و هاشیگرا يفعلی جامعه درسازگاری 

و  ياجتمهاع ،يشخصه یازههاين بها انطبها  یدر آمهوزش بهرا ياساس یبنام 1یانتقاد تفکر

(. توانهایي تفکهر 1929 ،9وريهمکگبه نقهل از و بعد از آن است ) کمیو  ستيقرن ب یاحرفه

 و صحت اعتبار، تعيين به فرد شودمي باعث كه است، ذهن عالي هایانتقادی یکي از فرایند

 از انتقهادی ارزیهابي واقهع . دربپردازد دارد، قرار آنها معرض در همواره كه اطالعاتي ارزش

 و جامعهه ههر داخل در تکامل و رشد برای مثبت و ضروری فرآیند یك شرایط، و وضعيت

 و فهردی بين روابط شامل زندگي، هایفعاليت یههم انتقادی تفکر رو نیا از ؛است سازمان

 تيترب ویژه به و تربيتتعليم و  مهم فاهدایکي از  امروزه نیبنابرا. گيردميبر در نيز را كار

 انتقهادی و منعطهف شهده، سازگار مختلف شرایط با بتوانند كه است افرادی پرورش ي،لمع

 از نقل به، 1993 بك،یآ و ایتامکا) كنند تحمل را هاایده و گذاشته احترام افراد به كرده، فکر

 انتقهادی تفکهر مههارت داشهتن صرف كه داشت توجه باید البته(. 1929 ،4كينی و سيآكتام

از تفکههر گهرایش هههم داشههته باشههد.  نههو  ایههن بههه نسههبت بایهد شههخ  و نيسههت كهافي

 شیگهرا و مهارت جنبه دو شامل یانتقاد تفکر كه است كرده( بيان 1999) 5پرافتومکگراس

 بهه شیگرا جنبه و يشناخت یراهبردها بر یانتقاد تفکر مهارت جنبه. ستا 6یانتقاد تفکر به

. دارد ديهتاك مسائل حل یبرا يدرون داریپا یزهيانگ و تفکر ينگرش یاجزا بر ،یانتقاد تفکر

-يمه يدو عنصهر اساسه یرا حداقل دارا یتفکر انتقاد زين 3سيو ان 4پمنيلدر همين راستا، 

 درک یبهرا الزم یههامههارت كس  مستلزم كه ل،یدال يابیارز و يبررس عنصر يکی دانند،

 شامل كه 3یانتقادو گرایش به تفکر  هيروح یگرید و ادعاهاست و لیدال يابیارز و درست

به نقل  ،2335 ،92سینور) است يشخص صفات و يذهن اتيخصوص و هانگرش ها،يآمادگ

 بيهان ترتيه  ایهن بهه را الزم صفات و خصوصيات این دلفي گزارش(. 2936 نژاد،یمهراز 

-يبه منعطهف، تعص ،يب ر،يبص كنجکاو، عادت حس  بر آلدهیا یانتقاد متفکر كه، كندمي

 بهه حاضهر قضهاوت، در محتها  ،يشخص تعصبات با مواجهه در صاد  قضاوت، در طرف

 در كهوشسهخت ،دهيهچيپ ههایانجام مهارت در منظم مباحث، در حیصر كردن، نظردیتجد



 43   انیدانشجو یتفکرانتقاد به شیگرا تحصيلي در زشيانگ و ادراک والدیني نقش

 و قيهتحق در متمركهز اسهت و نيهز اريهمع انتخاب در معقولو  مرتبط، اطالعات یجستجو

)راد و  اهميهت دارد قيهتحق طیكه همانند موضهو  و شهرا ،است  ینتا یجستجو در داریپا

 (.  1999 ،22مور

 یو در جامعهه های انتقادی در زنهدگي روزمهرهها و نگرشبا توجه به اهميت گرایش

در ایهن ضهروری اسهت.  ایهن گهرایش گيریشکل هایو زمينهمرتبط بررسي عوامل  فعلي،

 نظهرانصهاح  از برخي ،انتقادی گرایش برای الزم صفات كنار درزمينه باید متذكر شد كه 

 بهرای شهود؛مهي انتقهادی تفکهر به تمایل از مانع آنها وجود كه دارند اشاره خصوصياتي به

 كنديم يمعرف موثر تفکر مانع را يشخص یهاارزش و هایداورشي( پ2344) 12آدامز نمونه

تهرس از اشهتباه كهردن، تهرس از شکسهت، شامل  موانع تفکر موثر را تركامل صورتبه  و

 دانهديمه عیسهر تيهبهه موفق ازيهنق ، قضاوت قبل از موقع و ن ایدر تحمل ابهام  يناتوان

 ليهقب از یيههاشیگرا زي( ن2335، به نقل از پترسون، 2336) 42استنبرگ(. 2335 ،92)پترسون

)تعلل( و اعتمهاد  قی، فقدان پشتکار، تعواشتباه استناد كامل، یريگيپ فقدان شکست، از ترس

 هعنوان كهرد یتفکر انتقاد یبرا يزشيو انگ يموانع عاطف ،را ادیز يليخ ایكم  يليبه نفس خ

( و 1999  ،52يو دسه انگهری )ریههای خهودتعيينوامل یاد شهده،  نظریههدر كنار ع. است

 -( بهر نقهش عوامهل محيطهي2932، كارشهکي و محسهنيبه نقل از های اسناد واینر )نظریه

تاكيد مدرسه و خانواده در ادراكات، عواطف و هيجانات  جامعه، همچون فرهنگ،اجتماعي 

های عاطفي همچهون روحيهه گرایش گيریهای شکلدر مورد زمينهتر به طور خاصدارند. 

از طرفهي محهور  .ااراوب را مورد توجه قرار داد همين توانمي ،علمي یا گرایش انتقادی

ربيتهي از خهالل های رواني و تر انگيزش است و بررسي عميق پدیدهیاد شده ب اصلي نظریه

و انگيهزش درونهي ههر انتقادی  گرایش به تفکرپذیر است. گری امکانانگيزش و خودتعيين

های عاطفي هستند. در تفکر انتقادی بروز این نو  تفکر وابسهته بهه گهرایش دو دارای جنبه

به این نو  تفکهر اسهت. انگيهزش درونهي نيهز احله  احساسهات و نسبت  خاص شخصي

(. 1999، 62بهه نقهل از پهوینتز، 2333دههد )ارمهرود، های درون فهرد را انعکهاس ميهيجان

های عاطفي اسهت وابسته به ویژگي (تفکر انتقادی و انگيزش دروني) بنابراین تظاهر هر دو

دهد محيط بر ارتبا  با انگيزش دروني نشان مي (. مطالعات صورت گرفته در1999)پوینتز، 

های تهرین بسهترخهانواده، مدرسهه و جامعهه مهم. اسهتا مهوثر غيرهمتشدت و ضعف این 

 ،يو دسه انگهری )ریهخهودتعيين نظریه .گردندهایي محسوب ميگيری انين گرایششکل
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 شخصهيت یکپاراگي و بهزیستي برای ضروری روانشناختي نياز سه كه كندمي بيان( 1999

شهود. نيازههای او محسوب ميی در اعمال گركه منبع تمایل افراد به خودتعيين دارد، وجود

انانچه محيط به نحوی سهازنده ایهن  .شایستگي و ارتبا  است شامل خودمختاری، مذكور

فهرد  های عهاطفي سهودمندی درو در نتيجه گرایش انگيزش دروني نيازها را برآورده نماید،

 ،گهذاردمهي اثهر فهو  گانهه سهه ابعاد بر كه اجتماعي بافت عوامل جمله از. یابدافزایش مي

فرزندان در  –تاثير ارتبا  والدین  اهميت(. 2334 ،ي و ریان، دس42كلنيگرو) هستند والدین

 متخصصهين نظهر كهه سالهاسهت فرزندان روحي و عاطفي شناختي، مختلف هایرشد جنبه

 اجتمهاعي نههاد نخسهتين عنوان به خانواده محيطزیرا . است نموده جل  را تربيت و تعليم

-مي جای بر فرزندان عواطف و روحيات رفتارها، بر ماندگاری و عميق تاثيرات افراد كردن

 بهه كهه فهراوان جمعي ارتبا  وسایل و تکنولوژی پيشرفت كه حاضر زمان دربویژه . گذارد

 حجهم معهرض در را آنهان و سهاخته گسهترده را افهراد اجتماعي ارتباطات یدایره سادگي

 از صهيانت و حفه  در خهانواده نقهش دهد،مي قرار نادرست و درست اطالعات از وسيعي

 مسهتقيم كنتهرل طرفهي از ؛یابهدمهي اهميهت دیگهری زمهان هر از بيش خود جوان اعضای

 بهه رو این از است،یافته كاهش گيریاشم طور به گذشته به نسبت والدین توسط فرزندان

است كه آنان خود، توانایي مراقبهت  ایگونه به فرزندان تربيت حل،راه بهترین رسد؛مي نظر

 یفرزنهدپرور سبك والدین، به مربو  عوامل ميان دراز جسم و روح خود را كس  نمایند. 

 عوامهل نیتهرمهم از يکیها و تعامالت مربوطه، رزندان از این سبكفو به خصوص ادراک 

 گرفتهه صورت قاتيتحق .شوديم شمرده فرزندان یرفتار و يروان اتيخصوص بر گذارريتاث

 بهر ههاسهبك نیها از كیه ههر متفهاوت ريتاث یدهنده نشان 32ادراک والدیني ريتاث مورد در

 كيهولنگر و انیهر نمونهه یبهرا. اسهت زشيهانگ جملهه از و فرزندان گوناگون یهايژگیو

 یخودمختهار از كهه ينیوالد كه افتندیدر( 2334، ي و ریان، دسيكنلگرو از ، به نقل2332)

فرزندانشان  یكه به طور فعال از خودمختار ينینسبت به والد ،كنندحمایت نمي فرزندانشان

 بر نیوالد ديتاك زیرا ؛هستند یترنیيپا شرفتيپ زشيانگ با يفرزندان یدارا كنند،يم تیحما

 مسهتبد، نیوالهد كودكهان شوديم باعث تسلط یهاكيتکن از استفاده و ميتسل ،یفرمانبردار

 . دليل این امر،باشند داشته به نقادی یو گرایش كمتر شرفتيپ زشيانگ از یترنیيسطوح پا

 از انهين كودكهاني ی در انين شرایطي است.و خودمختار یاعتماد -ممانعت از رشد خود

در  یشهتريب یرويپ خود مقتدر، نیوالد فرزندان يول. شوندمي موفق كمتر نيز يليتحص نظر
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به این ترتي  با توجه به . ترندموفق يليتحص نظر از و داشته يليتحص يزشيانگ یريگجهت

 درونهي انگيهزش بر ادراک والدیني تاثير ارتبا  انگيزش دروني و گرایش به تفکر انتقادی و

 دگيواسهطه پيچيهه حتي اگر خانواده نتواند مهارت انتقهادی اندیشهيدن را به گفت، توانمي

اعضای جوان خود بياموزد، ولي به خاطر تاثيرات عهاطفي و انگيزشهي كهه بهر  هخاص آن ب

و در ایهن رابطهه نقهش  رایش به این نو  اندیشيدن باشدگ ساززمينه تواندمي دارد،فرزندان 

 گر متغيرهای انگيزشي برجسته است.ميانجي

انگيهزش و  ،ادراک والهدینيقابل دفا  در مورد رابطه  يژوهشپو  ینظر يمبان با وجود

 اسهت. يكنهد خهال يكه بتواند رابطه همزمهان آنهها را بررسه يقيتحق ی، جاگرایش انتقادی

دارد و انتقهادی  گهرایش بهه تفکهرادراكات مربو  به آن نقش قابل تهوجهي در و  خانواده 

یهن رابطهه ا ،گری كه تاكيد آن بر انگيزش و فرایندهای مربوطه استمطابق نظریه خودتعيين

توان گفت ادراكات والدیني مسهتقيما و از از این رو، مي گردد.انگيزش ميانجي ميطریق از 

  (.2رابطه دارد )نمودارگرایش به تفکرانتقادی طر  فرایندهای انگيزشي، با 

 
 يانتقاد يشدر گرا ادراک والدينینقش  پيشنهادي يالگو :0 نمودار

                                         

 قیهاز طر همچنهين و ميمسهتق بهه طهور ادراک والهدینيشود كهه ياساس فرض م نیا بر  

 گذارد.ياثر م یبه تفکر انتقاد شیبر گرا دروني زشيانگ
 

 پژوهش روش

اسهت.  یمعادالت ساختار الگویبا آزمون  يهمبستگ ه يفيپژوهش از نو  توص روش
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. شهوديمهآزمهون  يشهگاهیرآزمايح طیمفروض در شهرا يروابط عل قاتيگونه تحق نیا در

 است. انسیو ساختار كووار يهمبستگ هاليتحل نو  نیا یمبنا
 

 گيرينمونه روش و ، نمونهجامعه

 هسهتند يدانشگاه فردوس يمقطع كارشناس انیدانشجو هيپژوهش كل نیا یمارآجامعه  

 21469 شهامل و بهوده يليتحصه به مشغول دانشگاه نیا در 2933-39 يليتحص سال در كه

 .هسهتنددانشهجوی پسهر نفهر  4953 دانشجوی دختهر ونفر،  3495از این تعداد  ت.اسنفر 

 و نيهز بهر ی یهاد شهدهتعداد افراد در جامعه یعني دو مالکبر اساس مورد نياز حجم نمونه 

ی الگوی كلي )و الگوهای فرعهي( بهرای سهازگاری بها اساس تعداد متغيرهای مشاهده شده

و بها هها تعمهيم پهذیری یافتهه با هدفالگوی معادالت ساختاری محاسبه شد. حجم نمونه 

نمونهه . بهرآورد شهدنفهر  949مورگان  -جدول كرجيسبا استفاده از توجه به تعداد جامعه 

ههر دانشهکده بهه دی كهه از و تعهداد افهرا اسهتپسهر  59دختهر و  995مورد نظهر شهامل 

، 29، منهابع طبيعهي 44، كشهاورزی 45 : مهندسهيدادند از این قرار استها پاسخ پرسشنامه

، علهوم 49شناسهي ، علهوم تربيتهي و روان41، اقتصهاد و حقهو   54ادبيات و علوم انساني 

سههرانجام، پههس از  .دانشههجو 29، تربيههت بههدني 92، الهيههات  99، علههوم پایههه 19ریاضههي 

نفر مورد تحليل  953های های نامناس  و ناق ، دادهآوری داده ها و حذف پرسشنامهجمع

 قرار گرفت.

 

 پژوهش ابزار

ادراک نامهه اسهت: مقيهاس شامل سه پرسهش هاآوری دادهدر جمع پژوهش هایابزار 

 .یكارحيترج نامهو پرسش ايفرنيكال یبه تفکر انتقاد شیگرا اسيمق ،والدیني

اسهت. ( تهدوین شهده2334ك و همکاران )ينتوسط گرول :ادراک والدينیمقياس  -0

طراحهي  نهدهای پایاني نوجواني یها كمهي بزرگترهایي كه در سالمقياس برای آزمودني این

در دو نيمه بهرای كه گویه برای پدر  12گویه برای مادر و  12) گویه 41است و دارای  شده

 هها. ایهن خهرده مقياسدنسهنجخهرده مقيهاس را مي 6 ( است كه اندشدهمادر و پدر تکرار 

 از پههدر حمایههت مختههاری،خههود از مههادر حمایههت پههدر، درگيههری مههادر، درگيههری شههامل

اسهتفاده از  بهااین مقياس در منبع اصلي  یيایپا است. پدر گرمي و مادر گرمي خودمختاری،
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 يفارسه نسهخه در (.2934 ي،)كارشهک گزارش شده است 36/9 تا 43/9آلفای كرونباخ بين 

درگيری مادر، درگيری پدر، حمایهت مهادر از  هایمقياسضرای  آلفای كرونباخ برای خرده

، 34/9به ترتي  برابر با  پدر گرمي و مادر گرمي خودمختاری، از پدر حمایت مختاری،خود

در  .(2934 ي،كارشهک) اسهت 39/9و برای كهل مقيهاس  39/9و  34/9، 33/9، 31/9، 39/9

عبهارت  49نتای  تحليل عاملي با ارخش واریماكس هم نشان داد كه فقط پژوهشي دیگر، 

، و حجهازی ی رشهوانلو)تنهها شهوندبا نسخه اصلي هماهنگ بوده و زیر شش عامل بار مي

ههای عاملي مقياس مزبهور مناسه  آزمهودنيتوان گفت روایي سازه مي از این رو، (.2933

نيز روایي محتوایي آزمون مجددا مهورد تایيهد  حاضر در پژوهشایراني است. عالوه بر این 

 پن  تن از متخصصان مربوطه قرار گرفت.

و فاسهيون  ونيپرسشنامه توسط فاس نیا :ايفرنيکال يانتقاد تفكر به شيگرا اسيمق -9

كهه  اسهتمولفهه  ریهز 4 ی( ساخته شده و دارا2933 ،و خادمي ینوشاد، به نقل از 2331)

 22) ليهو تحل هیهعبهارت(، قهدرت تجز 21) بهاز ذههنعبارت(،  21) یيجوقتيشامل حق

 (، )پختگهي(3نفس)عبهارت ه عبارت(، اعتماد به 22اطالعات ) يعبارت(، قدرت سازمانده

 کهرتيل اس،يهمق نیا گذارینمره. استعبارت(  29) كنجکاویعبارت( و  29) يافتگیرشد

 اسهت مخهالف كامال یمعنا به 6 نهیگز و موافق كامال یمعنا به 2 نهیگز و است یادرجه 6

هها را بها اسيهمقریهز یيایه( پا2933) و خهادمي ینوشاد رانیا در(. 1999، مکگراسپرافتو)

 ،(39/9) یيجهوقهتيحق :گهزارش كهرده اسهت  يهترت نیهكرونبهاخ بهه ا یاستفاده از آلفا

 ،(42/9) اطالعهات يسهازمانده قهدرت ،(32/9)ليهتحل و هیتجز قدرت ،(44/9) يتعصبيب

. در مهورد روایهي (39/9)یكنجکهاو و (65/9) يافتگیهرشهد زانيهم ،(41/9)نفسه ب اعتماد

و محتهوایي   به شواهد مربو  بهه روایهي سهازه، مالكهي و خادمي آزمون یادشده، نوشادی

د كه توسط فاسيون احراز شده بود. در این پژوهش نيز روایي محتوایي آزمهون نكناشاره مي

با توجه به اینکهه  گهرایش بهه  تن از متخصصان مربوطه قرار گرفت.پن  مجددا مورد تایيد 

تفکر انتقادی یك سازه نهفته است و نه متغير مشاهده شده، نمره كل تفکر انتقهادی تركيه  

ر مهدل معهادالت گيری دهای مدل اندازهاساس فرمول كه برمولفه سازنده آن است  4خطي 

 گردد.ساختاری محاسبه شده و در مدل وارد مي

بهوده و  انیدانشجو مخصوص نامهپرسش این (:WPI) يکار حيترج نامهپرسش -9

 در. اسهت دهیگرد نیتدو( 1992) 23كاتز، به نقل از 2334) ، هيل، هنسه و تيگهيآمبل توسط
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 بهه مربهو  هیهگو 25 و يدرونه زشيانگ به مربو  آن هیگو 25 كه دارد عبارت 99 مجمو 

 تعلهق آن بهه 4 تا 2 از یانمره كه است نهیگز اهار یدارا عبارت هر .است يرونيب زشيانگ

 یآلفها از استفاده با را نامهپرسش یيایپا( 1992به نقل از كاتز، )و همکاران  يل. آمابرديگيم

 نهد.اآورده دسهت بهه( 43/9) يرونيب زشيانگ برای و( 43/9) يدرون زشيانگ یبرا كرونباخ

 یابزارهها گهرید با راآن  يهمبستگ ،نامهپرسش نیا )همگرای( سازه یيروا احراز برای آنها

 نامههپرسهش از جسهتجو و ينهيبواقع یهااسيمقریز و يشناخت  ازين اسيمق مانند يزشيانگ

 بهرای گهزیبررزیمها نامههپرسش اسيمقریز اهار با و يدرون زشيانگ یبرا یاحرفه یعالقه

 در(. 1992)كهاتز،  مهورد سهنجش قهرار دادنهد ،يرونهيب زشيهانگ اسيرمقیز روایي بررسي

 زشيهانگ یبهرا یيبازآزمها روش از اسهتفاده بها نامههپرسش یيایپا  یضر ،يفارس ینسخه

 یبهرا آلفها  یضهر كرونبهاخ، یآلفا روش در و 94/9 يدرون زشيانگ یبرا و 45/9 يرونيب

 و ياالسهالمخيشه) اسهت آمهده دست به 44/9يدرون زشيانگ یبرا و 39/9 يرونيب زشيانگ

پرسشهنامه ( روایي سازه همگرای 1992به نقل از كاتز، )ل و همکاران مابيآ(. 2934 ،یرضو

ي و پرسشنامه تجربه گيری عليتهای انگيزشي دیگری همچون جهتیاد شده را با پرسشنامه

در این پژوهش نيز روایي محتوایي آزمهون با مقدار باالیي احراز كردند.  آموز عالقه دانشو 

نمهره كهل انگيهزش حاصهل  مجددا مورد تایيد پن  تن از متخصصان مربوطه قهرار گرفهت.

ههای مهدل كهه مطهابق فرمول تركي  خطهي دو مولفهه انگيهزش درونهي و بيرونهي اسهت

 و در مدل وارد گردید.ری محاسبه ر مدل معادالت ساختاگيری داندازه

 

 هاافتهي

ههای الزم فرضها و احراز پهيشآوری دادهآزمون الگوی پيشنهادی، پس از جمعبرای 

، الگهوی خطهي اندگانههنرمهال بهودن انهدمتغيری و ههمهمچون استقالل خطاها، ها داده

 گهردد.مهي خش توصيفي و آزمون الگو گهزارشنتای  در دو بمعادالت ساختاری اجرا شد. 
و ضهرای  همبسهتگي  معيارانحراف  و نيانگيم ،شوديمشاهده م 2طور كه در جدول همان

 گزارش شده است.  ی نهفته الگوی پيشنهادیرهايمتغپيرسون ميان 
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 (N=  952) مل گرايش انتقاديعوا ميانگين و همبستگی متغيرهاي کلی: 0جدول 

 9 1 2 معيارانحراف  ميانگين متغيرهای نهفته

   2 39/29 11/243 ادراک والدیني -2
  2 92/9* 39/3 59/32  انگيزش -1

 2 95/9** 22/9* 96/19 22/163 به تفکر انتقادی گرایش -9

95/9  =p *   92/9و  =p ** 

 

 ( و59/32) زشيه(، انگ11/243) ادراک والهدیني نيانگيهمدهد كهه نشان مي 2جدول 

 زشيهانگ بها ادراک والهدیني انيهم يهمبسهتگ. اسهت( 22/163) به تفکهر انتقهادی شیگرا 

(95/9, p<29/9r=و با گرا )به تفکر انتقادی شی (95/9, p<22/9r= )نيب نيهمچن . است 

وجهود  یمعنهادار مثبت ي( همبستگ=p< 95/9r ,92/9) به تفکر انتقادی شیگرا و زشيانگ

گرایش به ی مشاهده شده الگوی پيشنهادی رهايمتغ معيارميانگين و انحراف  1. جدول دارد

 دهد.را نشان ميتفکرانتقادی 

 
 ي مشاهده شده الگوي پيشنهادي گرايش انتقاديرهايمتغ معيارميانگين و انحراف  :9 جدول

 متغير تعداد ميانگين معيارانحراف 

 اعتماد 953 94/94 35/5

 جستجوی حقيقت 953 93/95 19/6

 كنجکاوی 953 96/93 53/5

 كنندگيتحليل 953 93/45 96/6

 سيستماتيك 953 26/94 34/4

 باليدگي 953 43/96 93/6

 ذهن باز 953 16/41 14/5

 خودمختاری مادر 953 94/42 49/6

 درگيری مادر 953 54/19 34/9

 گرمي مادر 953 32/15 63/9
 خودمختاری پدر 953 94/93 62/4

 درگيری پدر 953 44/12 94/9
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 متغير تعداد ميانگين معيارانحراف 

 گرمي پدر 953 11/11 66/9

 انگيزش دروني 953 33/42 53/5

 انگيزش بيروني 953 59/93 33/5

   

گرایش بهه ی عوامل موثر بر الگوآزمون  ،پژوهش نیهدف ا ي.دآزمون الگوي پيشنها

 زشيهواسهطه انگ ريهمتغ قیهاز طر ادراک والهدینينقهش  يبررسه بهود. بهرایانتقادی  تفکر

نتای  آزمهون  .استفاده شد ساختاری معادالت الگوی از یبه تفکر انتقاد شیگرا بر تحصيلي

كلهي پيشهنهادی از بهرازش خههوبي  الگهوی( نشهان داد كهه 1معهادالت سهاختاری )نمهودار

كهه  گيهری تحقيهقو مهدل انهدازه 1ر مدل ساختاری مورد آزمون در نمودا .برخوردار است

در  متغيرهای نهفته و مشهاهده شهده اسهت، هشامل ضرای  رگرسيون یا بارهای عاملي رابط

 داده شده است. گزارش 9جدول 

 
             

954/9RSMEA = ،9/239= 2، 31df= ، 34/9GFI=  ،32/9 AGFI =  95/1و=df/2  
 

 يانتقاد يش به تفكردر گرا ادراک والدينیي نقش آزمون شده يالگو :9 نمودار

 

ها لگوی كلي در این گروه از آزمودنيدهند كه امين های كلي برازش همه نشاشاخ       

 ،=GFI=954/9RSMEA = ،9/239= 2، 31df , 34/9) از برازش خوبي برخوردار است

34/9GFI=  ،32/9 AGFI =  95/1و= df/2  .)  هراه شهاخGFI وAGFI   بهه یهك
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ها به نحو بهتهری الگهوی روابهط و دادهنزدیکتر باشد الگو از برازش بهتری برخوردار است 

بهه صهفر نزدیهك RSMEA كنند. بر این اساس مطلوب آن است كهه مفروض را تایيد مي

نيز هراه كمتهر باشهد بهتهر  df /2 باشد تا برازش بهتر الگو را نشان دهد. شاخ  برازش

 هها بهه خهوبي الگهوی كلهي مفهروض را تایيهدبنهابراین داده باشد. 9است و نباید بيشتر از 

ههای های توليدی الگوی معهادالت سهاختاری فقهط محهدود بهه شهاخ شاخ  .كنندمي

متناظر با آن بهرای ههر  tمقادیر  و و βبرازش كلي الگو نيست، بلکه پارامترهای استاندارد 

زاد انگيهزش و بهه متغيرههای درون ادراک والهدینيزاد ي از متغير بروناز مسيرهای علّیك 

زاد زاد انگيهزش بهه متغيهر درون)ضهرای  گامها( و از متغيهر درون گرایش به تفکر انتقادی

درت هها، قهگرایش به تفکر انتقادی )ضری  بتا( نيز وجود دارد. ایهن ضهرای  و شهاخ 

انهد و ضرای  رگرسيون اسهتاندارد شهده و βدهد. ضرای  نسبي هر مسير را نيز نشان مي

بهر  ادراک والهدینيادراک  اثهر مسهتقيم مقدار آنها حتما باید بين منهای یك تها یهك باشهد.

( و اثر مستقيم 54/9بر انگيزش ) ادراک والدیني(، اثر مستقيم 29/9گرایش به تفکر انتقادی )

بهر  ادراک والهدیني مستقيمو اثر حير (55/9گرایش به تفکر انتقادی )بر  يانگيزشفرایندهای 

ادراک مسهتقيم از ه مسير حيهردهد كاین امر نشان مي .است( 92/9گرایش به تفکر انتقادی )

های كلي بهرازش در كنار بررسي  شاخ  تری است.قوی، مسير گرایش انتقادی هب والدیني

در  نيهز حهائز اهميهت اسهت. )y و x (گاما و بتا،  بررسي ضرای  المبدا مسير و ضرای 

همانطور كه مشاهده شده است.  هنشان داد )x و y (المبدامقادیر به ترتي   4و  9ول اجد

دهد كه كليه ضرای  به دست آمده بهه جهز جسهتجوی نشان مي tداریشود، آزمون معنامي

یش گهرا yانگيزش به سمت انگيزش دروني است. باالترین  yباالترین  حقيقت معنادارند.

 است.  كنندگي نشانه رفتهبه تفکر انتقادی به سمت تحليل

دهد كهه كليهه ضهرای  ، نشان ميtآمده است. آزمون معناداری  x مقادیر 4در جدول 

ضهری  مسهير از ، xترین به دست آمده، به جز ضری  مربو  به گرمي پدر معنادارند. باال

اسهت. گرمهي مهادر،  پهدر فرزندان توسهط به سمت حمایت از خودمختاریادراک والدیني 

از ضهرای   توسهط مهادر،مختهاری درگيری مادر، گرمي پدر، درگيری پدر، حمایت از خود

 در برخوردارند.توسط پتری نسبت به حمایت از خودمختاری خوب، اما پایين
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 الگوي کلی مورد آزمون در انگيزش و گرايش به تفكر انتقادي yمقادير المبدا  :9جدول 

 گرایش به تفکر انتقادی y انگيزش y متغيرمشاهده شده

  44/9( S) انگيزش دروني
  11/9( 55/1)** انگيزش بيروني

 53/9( S)  اعتماد

 /64( 52/3) **  كنجکاوی

 43/9( 36/6) **  ذهن باز

 63/9( 52/3) **  كنندگي  تحليل

 9/ 92( 35/4) **  سازماندهي
 -92/9( -24/9)  جستجوی حقيقت  

 15/9 (42/9) **  باليدگي

   .معنادار**                         است. tآزمون مقادیر داخل پرانتز  اعداد* 

Sآزمون  ،= مقياس است كه در آنt معموال در الگوی معادالت ساختاری یکي از  .محاسبه نشده است

 شود.انتخاب مي  (Scale)ها به عنوان مقياس ترین یا یکي از بهترین نشانگرمهم
 

 ادراک والدينیالگوي کلی مورد آزمون در  xمقادير المبدا  :4 جدول

 ادراک والدیني x متغيرمشاهده شده

 94/9( 99/5) ** گرمي مادر

 19/9( 44/1)** درگيری مادر

 43/9( 44/6) ** خودمختاری مادر

 -22/9(-51/2) گرمي پدر
 24/9( 94/1) ** درگيری پدر

 59/9( S) خودمختاری پدر

 = مقياسS     معنادار  **     است.    tآزمون مقادیر داخل پرانتز  اعداد* 

 

 يريگجهينتبحث و 

 يمهورد بررسه یبه تفکر انتقهاد شیگرا بر زشيانگ و ادراک والدیني اثر مطالعه نیا در

 رابطهه بر يمبنحاضر را  قيتحق هيفرض ،یساختار معادالت الگوی ليتحل نتای قرار گرفت. 

 یرابطهه نيهمچنه و یانتقهاد تفکهر بهه شیگرا و دروني زشيانگ با ادراک والدیني ميمستق
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مهورد  درونهي را زشيهبهه واسهطه انگانتقادی  گرایش به تفکربا  والدیني ادراک ميرمستقيح

بهه  شیگهرا راتييهتغ بينيپيش به قادر زشيانگ و ادراک والدیني مجمو  در. دادقرار  دیيتا

هسهتند،  یبهاالتر يدرونه رشيهانگ یكهه دارا يانیدانشهجو به عبهارتي .است یتفکر انتقاد

، )دهقهاني ههای پيشهينپژوهش  یبا نتا افتهی نیا دارند. زين یباالتر یبه تفکر انتقاد شیگرا

، دهقهاني؛ 2933 دهقاني، و مهرپاک؛ 3199 ،91فان؛ 1922 ،ی ثاني، پاكمهر و ملك زادهجعفر

گراهه . اسهت همخهوان( 1929 ،11گایودت؛ 1929 ،21بيورس؛ 1922 ،مهرميردورقي و پاک

امها از  ؛هدفي و تفکر انتقهادی بهودگيری در مورد جهت (1922) همکاران و يدهقان مطالعه

 زیهادی دارد، مفهوميگيری هدفي تبحری با انگيزش دروني رابطه و اشتراک آنجا كه جهت

 یتبحهر يههدف یريهگكهه جههت داده نشانهم مقایسه كرد. نتای  آنها  با توان نتای  را مي

 است. یانتقاد تفکر به شیگرا یبرا یمعنادار یكننده ينيبشيپ

 بها ادراک والهدیني یرابطهه ،مهدل مهورد آزمهون واقهع شهد نیكه در ا یگرید ريمس 
 یرابطههتاثير یها  یدرباره گرفته صورت هایپژوهشهای این پژوهش با یافته. بود زشيانگ

؛ 1993 ،41شهاو؛ 1996 ،91یبرصه؛ 2933 ،يو كارشهک ی)خهراز انگيهزش و ادراک والدیني

( همخهوان اسهت. 2334 فلينهگ و گهاتفيرد، ،41دیگاتفر؛ 1994 ،61هوانگ؛ 1993 ،51ورسیر

 مادرانهه ادراک والهدیني كه كند( بيان مي1991) 31ولترهولبين و كدون ،گنزالز پژوهش نتای 

 گيهریجههت بها كننهدهحفلهت و مسهتبدانه پهروریفرزنهد و تبحهری گيهریجهت با مقتدر

 تبحهری ههدفي گيهریجههت با مثبت طور به والدین درگيری ادراک همچنين و عملکردی

 نيب داد نشان زين( 2934) ، احمدیان و روانبخشنس ينيحس پژوهش یهاافتهی .بود مرتبط

 ريتهاث یدربهاره د؛دار وجهود یآمهار معنهادار روابط یپرورفرزند یهاهويش و یخودكارآمد

 نیها يقبله مشهابه یههاپژوهش  ینتا زين یانتقاد تفکر به شیگرا بر ادراک والدیني ميمستق

 سهبك داد نشهان( 1999)، اسهتاتين و نهورمي 13آنهوال تحقيق نتای . دینمايم دیيرا تا رابطه

. اسهت مهوثر كننهد،مهي استفاده فرزندان كه مختلفي هایراهبرد نو  بر والدین پروریفرزند

 یالگوههها رابطههه( 2933 خههواه،خههدا و یيرضهها از نقههل بههه ؛2936) همکههاران و يكمههالچ

 بهه و كردنهد يبررس را آموزاندانش يليتحص تيموفق و روان سالمت زانيم با یفرزندپرور

 یالگهو بها كهه يفرزنهدان يليتحصه شهرفتيپ و روان سهالمت كهه افتنهدیدست جهينت نیا

 است يفرزندان يليتحص شرفتيپ و روانسالمت از شيب ،اندشده تيترب مقتدر یپرورفرزند

-يمه نشهان قهاتيتحق  ینتا يكل طور به. اندشده تيترب رانهيگسهل ای مستبدانه روش با كه
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. دارند یشتريب يستگیشا ياجتماعـ  يروان نظر از قاطع یهاخانواده به متعلق فرزندان دهد،

 ،2931 مظلهوم،) هسهتند نفس به اعتماد یدارا و كنجکاو خال ، منضبط، ر،یپذتيمسول آنها

، بهه خهوبي بها مشهابهها و شهواهد این یافته (.2936 ،، اعتمادی و محرابييرحمت از نقل به

مطابق ایهن نظریهه افهراد  سازگار است. (1993، 1999) ریان  و گری دسينظریه خودتعيين

امها بهه  ها بيروني و مبتني بر نظام پاداش و تنبيه اسهت،انگيزه هستند و سپس كنترلابتدا بي

ن رابطه نقهش محهيط و شوند. در ایگر ميگردد و افراد خودتعيينها دروني ميتدری  كنترل

هایي همچون گرمي، حمایهت خودمختهاری ص خانواده حائز اهميت است. ویژگيبه خصو

آموزان كمك كند و آنها را واند به خودانگيزی و انگيزش دانشتوالدین مي و درگيری مثبت

انگيزگي كه سطح پایان انگيزش است به سهطوح بيرونهي و درونهي انگيهزش حركهت از بي

 دهد. 

با  گرایش انتقادی هب ادراک والدینيمستقيم از همچنين نشان داد كه كه مسير حير نتای 

، مسهير گهرایش انتقهادی هب ادراک والدینياز  مستقيمگری انگيزش، نسبت به مسير ميانجي

 در توجيه یافته به دسهت آمهده، پيدا نشد. اماي در این زمينه یافته قابل قياس تری است.قوی

تغيرهای ميانجي مهمي هستند متغيرهای انگيزشي و یا باورهای انگيزشي متوان گفت كه مي

ههای تربيتهي آنهها و توانند رابطه بين یك عامل محيطهي همچهون والهدین و سهبككه مي

عي در نظریه شناختي اجتمهابرای مثال گری كنند. های مختلف یادگيرندگان را ميانجيرفتار

عنوان متغير انگيزشي مهمي در رابطه بهين محهيط آمدی به ( بر نقش خودكار2336باندورا )

همخهوان با ایهن نظریهه و مبهاني نيهز  تحقيق حاضرشود. یافته تاكيد مي و رفتار و شخ 

بهدون توجهه گرایش به تفکرانتقادی و  ادراک والدینيبين وقتي رابطه توان گفت است. مي

گيهرد، رابطهه قهرار ميمهورد بررسهي بيرونهي  ههای درونهي وگرانه مشو ميانجيبه نقش 

بهين  گرانهه مههمميهانجيتوان نقش آید. این بدان معناست كه نميتری به دست ميضعيف

كهودک  ، بزرگسال یهاندیده گرفته شود. یادگيرندهگرایش به تفکرانتقادی و  ادراک والدیني

گهری شخ  نقش مهمي در تعهدیل و ميهانجي موجودی منفعل نيست و عوامل مربو  به

متغيهر گرایش بهه تفکرانتقهادی كنند. و رفتارهای مربو  به شخ  بازی ميغيرها روابط مت

دیگری همچون انگيزش كهه تحت تاثر متغيرهای عاطفي هيجاني  تواندعاطفي است كه مي

ها و رفتارهای متعدد را تحهت تهاثير قهرار و شناخت خود خاستگاه دیگری دارد قرار گيرد

 .دهد
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 بهه افهراد  يهترح درگرایش به تفکرانتقهادی  تياهم و آمده دست به  ینتا به توجه با

 تيهاهم یواسهطه بهه ادراک والدیني به توجه آن، از استفاده و یانتقاد یهامهارت یريفراگ

 دیهبا نیوالهد رو نیها از. اسهت یضهرور فرزندان یهايژگیو و صفات یريگشکل در آن

 كسه  را الزم یههاكه با فرزندان خود دارند، آموزش يروابط و تربيتي هاینسبت به روش

بها توجهه . ابندی يدر آنها آگاه يدرون زشيپرورش انگ یهاوهينسبت به ش نيهمچن و كرده

رش پروانتقادی، محيط خانه و تحصيل جهت ی انگيزش دروني و گرایش به تفکر به رابطه

تها جوانهان و  دریافهت نماینهدههای الزم را هها و مشهو انگيزش دروني در افهراد، آگهاهي

 .نقادانه برخورد كنند ،نوجوانان بتوانند با محيط خود

با توجه به تاثيری كه گهرایش بهه تفکهر انتقهادی در بهرانگيختن افهراد بهه اسهتفاده از 

ـ  های انتقادی دارد و نيز ارزش ذاتي خهود ایهن مولفهه بهه جههت ماهيهت عهاطفيمهارت

انجهام نيهاز اسهت كهه آن  بهبهودری برای شناسایي زمينه تتردههای گسپژوهش ،اخالقي آن

، توصهيه در مهدل پيشهنهادی ادراک والهدینيو متوسط انگيهزش بيني پيشگيرد. با توجه به 

تنظيمي بهه عنهوان متغيهر دكارآمهدی و خهودمتغيرهای انگيزشي دیگری، ماننهد خو شودمي

شود مداخالت آزمایشهي همچنين توصيه مي واسطه در این روابط مورد پژوهش قرار گيرد.

خاصي برای بررسي و آزمون روابط علي طراحي شود تا بتوان روابط علهي را بهتهر آزمهون 

 كرد.
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