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مقدمه
دانشآموزان و دانشجویان با انبوهي از اطالعات و محركات مواجه هسهتند و نااارنهد
برای استفاده درست و مناس

از آنها و تصميمگيری و انتخاب درست ،دست به ارزیهابي و

نقد آنها بزنند ،لذا ميتوان گفت یکي از فرایندها و مهارتهای مورد نيهاز بهرای موفقيهت و
سازگاری در جامعهی فعلي گرایشها و مهارتهای انتقادی فرد است .از نظر پهل)2335( 2
تفکر انتقادی 1مبنای اساسي در آمهوزش بهرای انطبها بها نيازههای شخصهي ،اجتمهاعي و
حرفهای قرن بيست و یکم و بعد از آن است (به نقهل از مکگيهور .)1929 ،9توانهایي تفکهر
انتقادی یکي از فرایندهای عالي ذهن است ،كه باعث ميشود فرد به تعيين اعتبار ،صحت و
ارزش اطالعاتي كه همواره در معرض آنها قرار دارد ،بپردازد .در واقهع ارزیهابي انتقهادی از
وضعيت و شرایط ،یك فرآیند ضروری و مثبت برای رشد و تکامل در داخل ههر جامعهه و
سازمان است؛ از این رو تفکر انتقادی همهی فعاليتهای زندگي ،شامل روابط بين فهردی و
كار را نيز در برميگيرد .بنابراین امروزه یکي از اهداف مهم تعليم و تربيت و به ویژه تربيت
علمي ،پرورش افرادی است كه بتوانند با شرایط مختلف سازگار شهده ،منعطهف و انتقهادی
فکر كرده ،به افراد احترام گذاشته و ایدهها را تحمل كنند (تامکایا و آیبك ،1993 ،به نقل از
آكتاميس و ینيك .)1929 ،4البته باید توجه داشت كه صرف داشهتن مههارت تفکهر انتقهادی
كهافي نيسههت و شههخ

بایهد نسههبت بههه ایههن نههو از تفکههر گهرایش هههم داشههته باشههد.

پرافتومکگراس )1999( 5بيان كرده است كه تفکر انتقادی شامل دو جنبه مهارت و گهرایش
به تفکر انتقادی 6است .جنبه مهارت تفکر انتقادی بر راهبردهای شناختي و جنبه گرایش بهه
تفکر انتقادی ،بر اجزای نگرشي تفکر و انگيزهی پایدار دروني برای حل مسائل تاكيهد دارد.
در همين راستا ،ليپمن 4و انيس 3نيز تفکر انتقادی را حداقل دارای دو عنصهر اساسهي مهي-
دانند ،یکي عنصر بررسي و ارزیابي دالیل ،كه مستلزم كس

مههارتههای الزم بهرای درک

درست و ارزیابي دالیل و ادعاهاست و دیگری روحيه و گرایش به تفکر انتقادی 3كه شامل
آمادگيها ،نگرشها و خصوصيات ذهني و صفات شخصي است (نوریس ،2335 ،29به نقل
از مهرینژاد .)2936 ،گزارش دلفي این خصوصيات و صفات الزم را بهه ایهن ترتيه
ميكند كه ،متفکر انتقادی ایدهآل بر حس

بيهان

عادت كنجکاو ،بصير ،بيتعص  ،منعطهف ،بهي-

طرف در قضاوت ،صاد در مواجهه با تعصبات شخصي ،محتها در قضهاوت ،حاضهر بهه
تجدیدنظر كردن ،صریح در مباحث ،منظم در انجام مهارتههای پيچيهده ،سهختكهوش در
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جستجوی اطالعات مرتبط ،و معقول در انتخاب معيهار اسهت و نيهز متمركهز در تحقيهق و
پایدار در جستجوی نتای است ،كه همانند موضهو و شهرایط تحقيهق اهميهت دارد (راد و
مور.)1999 ،22
با توجه به اهميت گرایشها و نگرشهای انتقادی در زنهدگي روزمهره و در جامعههی
فعلي ،بررسي عوامل مرتبط و زمينههای شکلگيری ایهن گهرایش ضهروری اسهت .در ایهن
زمينه باید متذكر شد كه در كنار صفات الزم برای گرایش انتقادی ،برخي از صهاح نظهران
به خصوصياتي اشاره دارند كه وجود آنها مانع از تمایل به تفکهر انتقهادی مهيشهود؛ بهرای
نمونه آدامز )2344( 21پيشداوریها و ارزشهای شخصي را مانع تفکر موثر معرفي ميكند
و به صورت كاملتر موانع تفکر موثر را شامل تهرس از اشهتباه كهردن ،تهرس از شکسهت،
ناتواني در تحمل ابهام یا نق

 ،قضاوت قبل از موقع و نيهاز بهه موفقيهت سهریع مهيدانهد

(پترسون .)2335 ،29استنبرگ ،2336( 24به نقل از پترسون )2335 ،نيز گرایشههایي از قبيهل
ترس از شکست ،فقدان پيگيری كامل ،استناد اشتباه ،فقدان پشتکار ،تعویق (تعلل) و اعتمهاد
به نفس خيلي كم یا خيلي زیاد را ،موانع عاطفي و انگيزشي برای تفکر انتقادی عنوان كهرده
است .در كنار عوامل یاد شهده ،نظریهههای خهودتعيينگهری (ریهان و دسهي )1999 ،25و
نظریههای اسناد واینر (به نقل از كارشهکي و محسهني )2932 ،بهر نقهش عوامهل محيطهي-
اجتماعي همچون فرهنگ ،جامعه ،مدرسه و خانواده در ادراكات ،عواطف و هيجانات تاكيد
دارند .به طور خاصتر در مورد زمينههای شکلگيری گرایشهای عاطفي همچهون روحيهه
علمي یا گرایش انتقادی ،ميتوان همين ااراوب را مورد توجه قرار داد .از طرفهي محهور
اصلي نظریه یاد شده بر انگيزش است و بررسي عميق پدیدههای رواني و تربيتهي از خهالل
انگيزش و خودتعيينگری امکانپذیر است .گرایش به تفکر انتقادی و انگيهزش درونهي ههر
دو دارای جنبههای عاطفي هستند .در تفکر انتقادی بروز این نو تفکر وابسهته بهه گهرایش
خاص شخصي نسبت به این نو تفکهر اسهت .انگيهزش درونهي نيهز احله

احساسهات و

هيجانهای درون فهرد را انعکهاس ميدههد (ارمهرود ،2333 ،بهه نقهل از پهوینتز.)1999 ،26
بنابراین تظاهر هر دو (تفکر انتقادی و انگيزش دروني) وابسته به ویژگيهای عاطفي اسهت
(پوینتز .)1999 ،مطالعات صورت گرفته در ارتبا با انگيزش دروني نشان ميدهد محيط بر
شدت و ضعف این متغيرها مهوثر اسهت .خهانواده ،مدرسهه و جامعهه مهمتهرین بسهترهای
شکلگيری انين گرایشهایي محسوب ميگردند .نظریه خهودتعيينگهری (ریهان و دسهي،
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 )1999بيان ميكند كه سه نياز روانشناختي ضروری برای بهزیستي و یکپاراگي شخصهيت
وجود دارد ،كه منبع تمایل افراد به خودتعيينگری در اعمال او محسوب ميشهود .نيازههای
مذكور شامل خودمختاری ،شایستگي و ارتبا است .انانچه محيط به نحوی سهازنده ایهن
نيازها را برآورده نماید ،انگيزش دروني و در نتيجه گرایشهای عهاطفي سهودمندی در فهرد
افزایش ميیابد .از جمله عوامل بافت اجتماعي كه بر ابعاد سهه گانهه فهو اثهر مهيگهذارد،
والدین هستند (گرولنيك ،24دسي و ریان .)2334 ،اهميت تاثير ارتبا والدین – فرزندان در
رشد جنبههای مختلف شناختي ،عاطفي و روحي فرزندان سالهاسهت كهه نظهر متخصصهين
تعليم و تربيت را جل

نموده است .زیرا محيط خانواده به عنوان نخسهتين نههاد اجتمهاعي

كردن افراد تاثيرات عميق و ماندگاری بر رفتارها ،روحيات و عواطف فرزندان بر جای مي-
گذارد .بویژه در زمان حاضر كه پيشرفت تکنولوژی و وسایل ارتبا جمعي فهراوان كهه بهه
سادگي دایرهی ارتباطات اجتماعي افهراد را گسهترده سهاخته و آنهان را در معهرض حجهم
وسيعي از اطالعات درست و نادرست قرار ميدهد ،نقهش خهانواده در حفه و صهيانت از
اعضای جوان خود بيش از هر زمهان دیگهری اهميهت مهيیابهد؛ از طرفهي كنتهرل مسهتقيم
فرزندان توسط والدین نسبت به گذشته به طور اشمگيری كاهش یافتهاست ،از این رو بهه
نظر ميرسد؛ بهترین راهحل ،تربيت فرزندان به گونهای است كه آنان خود ،توانایي مراقبهت
از جسم و روح خود را كس

نمایند .در ميان عوامل مربو به والدین ،سبك فرزنهدپروری

و به خصوص ادراک فرزندان از این سبكها و تعامالت مربوطه ،یکي از مهمتهرین عوامهل
تاثيرگذار بر خصوصيات رواني و رفتاری فرزندان شمرده ميشود .تحقيقات صورت گرفتهه
در مورد تاثير ادراک والدیني 23نشان دهندهی تاثير متفهاوت ههر یهك از ایهن سهبكهها بهر
ویژگيهای گوناگون فرزندان و از جملهه انگيهزش اسهت .بهرای نمونهه ریهان و گرولنيهك
( ،2332به نقل از گرولنيك ،دسي و ریان )2334 ،دریافتند كه والدیني كهه از خودمختهاری
فرزندانشان حمایت نميكنند ،نسبت به والدیني كه به طور فعال از خودمختاری فرزندانشان
حمایت ميكنند ،دارای فرزنداني با انگيزش پيشرفت پایينتری هستند؛ زیرا تاكيد والدین بر
فرمانبرداری ،تسليم و استفاده از تکنيكهای تسلط باعث ميشود كودكهان والهدین مسهتبد،
سطوح پایينتری از انگيزش پيشرفت و گرایش كمتری به نقادی داشته باشند .دليل این امر،
ممانعت از رشد خود -اعتمادی و خودمختاری در انين شرایطي است .انهين كودكهاني از
نظر تحصيلي نيز كمتر موفق ميشوند .ولي فرزندان والدین مقتدر ،خود پيروی بيشهتری در
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جهتگيری انگيزشي تحصيلي داشته و از نظر تحصيلي موفقترند .به این ترتي

با توجه به

ارتبا انگيزش دروني و گرایش به تفکر انتقادی و تاثير ادراک والدیني بر انگيهزش درونهي
ميتوان گفت ،حتي اگر خانواده نتواند مهارت انتقهادی اندیشهيدن را بهه واسهطه پيچيهدگي
خاص آن به اعضای جوان خود بياموزد ،ولي به خاطر تاثيرات عهاطفي و انگيزشهي كهه بهر
فرزندان دارد ،ميتواند زمينهساز گرایش به این نو اندیشيدن باشد و در ایهن رابطهه نقهش
ميانجيگر متغيرهای انگيزشي برجسته است.
با وجود مباني نظری و پژوهشي قابل دفا در مورد رابطه ادراک والهدیني ،انگيهزش و
گرایش انتقادی ،جای تحقيقي كه بتواند رابطه همزمهان آنهها را بررسهي كنهد خهالي اسهت.
خانواده و ادراكات مربو به آن نقش قابل تهوجهي در گهرایش بهه تفکهر انتقهادی دارد و
مطابق نظریه خودتعيينگری كه تاكيد آن بر انگيزش و فرایندهای مربوطه است ،ایهن رابطهه
از طریق انگيزش ميانجي ميگردد .از این رو ،ميتوان گفت ادراكات والدیني مسهتقيما و از
طر فرایندهای انگيزشي ،با گرایش به تفکرانتقادی رابطه دارد (نمودار.)2

نمودار  :0الگوي پيشنهادي نقش ادراک والدينی در گرايش انتقادي

بر این اساس فرض ميشود كهه ادراک والهدیني بهه طهور مسهتقيم و همچنهين از طریهق
انگيزش دروني بر گرایش به تفکر انتقادی اثر ميگذارد.
روش پژوهش
روش پژوهش از نو توصيفي ه همبستگي با آزمون الگوی معادالت ساختاری اسهت.
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در این گونه تحقيقات روابط علي مفروض در شهرایط حيرآزمایشهگاهي آزمهون مهيشهود.
مبنای این نو تحليلها همبستگي و ساختار كوواریانس است.
جامعه ،نمونه و روش نمونهگيري
جامعه آماری این پژوهش كليه دانشجویان مقطع كارشناسي دانشگاه فردوسي هسهتند
كه در سال تحصيلي  2933-39در این دانشگاه مشغول به تحصهيلي بهوده و شهامل 21469
نفر است .از این تعداد  3495نفر ،دانشجوی دختهر و  4953نفهر دانشهجوی پسهر هسهتند.
حجم نمونه مورد نياز بر اساس دو مالک یعني تعداد افراد در جامعهی یهاد شهده و نيهز بهر
اساس تعداد متغيرهای مشاهده شدهی الگوی كلي (و الگوهای فرعهي) بهرای سهازگاری بها
الگوی معادالت ساختاری محاسبه شد .حجم نمونه با هدف تعمهيم پهذیری یافتهههها و بها
توجه به تعداد جامعه با استفاده از جدول كرجيس -مورگان  949نفهر بهرآورد شهد .نمونهه
مورد نظهر شهامل  995دختهر و  59پسهر اسهت و تعهداد افهرادی كهه از ههر دانشهکده بهه
پرسشنامهها پاسخ دادند از این قرار است :مهندسهي  ،45كشهاورزی  ،44منهابع طبيعهي ،29
ادبيات و علوم انساني  ، 54اقتصهاد و حقهو  ،41علهوم تربيتهي و روانشناسهي  ،49علهوم
ریاضههي  ،19علههوم پایههه  ، 99الهيههات  ،92تربيههت بههدني  29دانشههجو .سههرانجام ،پههس از
جمعآوری داده ها و حذف پرسشنامههای نامناس

و ناق

 ،دادههای  953نفر مورد تحليل

قرار گرفت.
ابزار پژوهش
ابزارهای پژوهش در جمعآوری دادهها شامل سه پرسهشنامهه اسهت :مقيهاس ادراک
والدیني ،مقياس گرایش به تفکر انتقادی كاليفرنيا و پرسشنامه ترجيحكاری.
 -0مقياس ادراک والدينی :توسط گرولنيك و همکاران ( )2334تهدوین شهدهاسهت.
این مقياس برای آزمودنيهایي كه در سالهای پایاني نوجواني یها كمهي بزرگترنهد طراحهي
شده است و دارای  41گویه ( 12گویه برای مادر و  12گویه برای پدر كه در دو نيمه بهرای
مادر و پدر تکرار شدهاند) است كه  6خهرده مقيهاس را ميسهنجند .ایهن خهرده مقياسهها
شههامل درگيههری مههادر ،درگيههری پههدر ،حمایههت مههادر از خههودمختههاری ،حمایههت پههدر از
خودمختاری ،گرمي مادر و گرمي پدر است .پایایي این مقياس در منبع اصلي بها اسهتفاده از
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آلفای كرونباخ بين  9/43تا  9/36گزارش شده است (كارشهکي .)2934 ،در نسهخه فارسهي
ضرای

آلفای كرونباخ برای خردهمقياسهای درگيری مادر ،درگيری پدر ،حمایهت مهادر از

خودمختاری ،حمایت پدر از خودمختاری ،گرمي مادر و گرمي پدر به ترتي

برابر با ،9/34

 9/34 ،9/33 ،9/31 ،9/39و  9/39و برای كهل مقيهاس  9/39اسهت (كارشهکي .)2934 ،در
پژوهشي دیگر ،نتای تحليل عاملي با ارخش واریماكس هم نشان داد كه فقط  49عبهارت
با نسخه اصلي هماهنگ بوده و زیر شش عامل بار ميشهوند (تنههای رشهوانلو و حجهازی،
 .)2933از این رو ،ميتوان گفت روایي سازه عاملي مقياس مزبهور مناسه

آزمهودنيههای

ایراني است .عالوه بر این در پژوهش حاضر نيز روایي محتوایي آزمون مجددا مهورد تایيهد
پن تن از متخصصان مربوطه قرار گرفت.
 -9مقياس گرايش به تفكر انتقادي کاليفرنيا :این پرسشنامه توسط فاسيون و فاسهيون
( ،2331به نقل از نوشادی و خادمي )2933 ،ساخته شده و دارای  4زیهر مولفهه اسهت كهه
شامل حقيقتجویي ( 21عبارت) ،ذههن بهاز ( 21عبهارت) ،قهدرت تجزیهه و تحليهل (22
عبارت) ،قدرت سازماندهي اطالعات ( 22عبارت) ،اعتماد بهه نفس(عبهارت ( ،)3پختگهي)
رشدیافتگي ( 29عبارت) و كنجکاوی ( 29عبارت) است .نمرهگذاری این مقيهاس ،ليکهرت
 6درجهای است و گزینه  2به معنای كامال موافق و گزینه  6به معنای كامال مخهالف اسهت
(پرافتومکگراس .)1999 ،در ایران نوشادی و خهادمي ( )2933پایهایي زیهرمقيهاسهها را بها
استفاده از آلفای كرونبهاخ بهه ایهن ترتيه

گهزارش كهرده اسهت :حقيقهتجهویي( ،)9/39

بيتعصبي ( ،)9/44قدرت تجزیه و تحليهل( ،)9/32قهدرت سهازماندهي اطالعهات (،)9/42
اعتماد به نفس( ،)9/41ميهزان رشهدیهافتگي ( )9/65و كنجکهاوی( .)9/39در مهورد روایهي
آزمون یادشده ،نوشادی و خادمي به شواهد مربو بهه روایهي سهازه ،مالكهي و محتهوایي
اشاره ميكنند كه توسط فاسيون احراز شده بود .در این پژوهش نيز روایي محتوایي آزمهون
مجددا مورد تایيد پن تن از متخصصان مربوطه قرار گرفت .با توجه به اینکهه گهرایش بهه
تفکر انتقادی یك سازه نهفته است و نه متغير مشاهده شده ،نمره كل تفکر انتقهادی تركيه
خطي  4مولفه سازنده آن است كه بر اساس فرمولهای مدل اندازهگيری در مهدل معهادالت
ساختاری محاسبه شده و در مدل وارد ميگردد.
 -9پرسشنامه ترجيح کاري ( :)WPIاین پرسشنامه مخصوص دانشجویان بهوده و
توسط آمبلي ،هيل ،هنسه و تيگه ( ،2334به نقل از كاتز )1992( 23تدوین گردیده اسهت .در
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مجمو  99عبارت دارد كه  25گویه آن مربو به انگيزش درونهي و  25گویهه مربهو بهه
انگيزش بيروني است .هر عبارت دارای اهار گزینه است كه نمرهای از  2تا  4بهه آن تعلهق
ميگيرد .آمابيل و همکاران (به نقل از كاتز )1992 ،پایایي پرسشنامه را با استفاده از آلفهای
كرونباخ برای انگيزش دروني ( )9/43و برای انگيزش بيروني ( )9/43بهه دسهت آوردهانهد.
آنها برای احراز روایي سازه (همگرای) این پرسشنامه ،همبستگي آن را با دیگهر ابزارههای
انگيزشي مانند مقياس نياز شناختي و زیرمقياسهای واقعبينهي و جسهتجو از پرسهشنامهه
عالقهی حرفهای برای انگيزش دروني و با اهار زیرمقياس پرسشنامهه مهایرزبریگهز بهرای
بررسي روایي زیرمقياس انگيهزش بيرونهي ،مهورد سهنجش قهرار دادنهد (كهاتز .)1992 ،در
نسخهی فارسي ،ضری

پایایي پرسشنامهه بها اسهتفاده از روش بازآزمهایي بهرای انگيهزش

بيروني  9/45و برای انگيزش دروني  9/94و در روش آلفای كرونبهاخ ،ضهری

آلفها بهرای

انگيزش بيروني  9/39و برای انگيزش دروني 9/44به دست آمهده اسهت (شهيخاالسهالمي و
رضوی .)2934 ،آمابيل و همکاران (به نقل از كاتز )1992 ،روایي سازه همگرای پرسشهنامه
یاد شده را با پرسشنامههای انگيزشي دیگری همچون جهتگيری عليتي و پرسشنامه تجربه
و عالقه دانشآموز با مقدار باالیي احراز كردند .در این پژوهش نيز روایي محتوایي آزمهون
مجددا مورد تایيد پن تن از متخصصان مربوطه قهرار گرفهت .نمهره كهل انگيهزش حاصهل
تركي

خطهي دو مولفهه انگيهزش درونهي و بيرونهي اسهت كهه مطهابق فرمولههای مهدل

اندازهگيری در مدل معادالت ساختاری محاسبه و در مدل وارد گردید.
يافتهها
برای آزمون الگوی پيشنهادی ،پس از جمعآوری دادهها و احراز پهيشفرضههای الزم
دادهها همچون استقالل خطاها ،نرمهال بهودن انهدمتغيری و ههمخطهي اندگانهه ،الگهوی
معادالت ساختاری اجرا شد .نتای در دو بخش توصيفي و آزمون الگو گهزارش مهيگهردد.
همانطور كه در جدول  2مشاهده ميشود ،ميانگين و انحراف معيار و ضهرای
پيرسون ميان متغيرهای نهفته الگوی پيشنهادی گزارش شده است.

همبسهتگي
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جدول  :0ميانگين و همبستگی متغيرهاي کلی عوامل گرايش انتقادي ()N = 952

متغيرهای نهفته

ميانگين

انحراف معيار

2

 -2ادراک والدیني

243/11

29/39

2

 -1انگيزش

32/59

3/39

*9/29

2

 -9گرایش به تفکر انتقادی

163/22

19/96

*9/22

**9/95

 * p = 9/95و p = 9/92

1

9

2

**

جدول  2نشان ميدهد كهه ميهانگين ادراک والهدیني ( ،)243/11انگيهزش ( )32/59و
گرایش به تفکهر انتقهادی ( )163/22اسهت .همبسهتگي ميهان ادراک والهدیني بها انگيهزش
( )r=9/29, p<9/95و با گرایش به تفکر انتقادی ( )r=9/22, p<9/95است .همچنين بين
انگيزش و گرایش به تفکر انتقادی ( )r=9/95 , p<9/92همبستگي مثبت معنهاداری وجهود
دارد .جدول  1ميانگين و انحراف معيار متغيرهای مشاهده شده الگوی پيشنهادی گرایش به
تفکرانتقادی را نشان ميدهد.
جدول  :9ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي مشاهده شده الگوي پيشنهادي گرايش انتقادي
تعداد

ميانگين

انحراف معيار

متغير
اعتماد

953

94/94

5/35

جستجوی حقيقت

953

95/93

6/19

كنجکاوی

953

93/96

5/53

تحليلكنندگي

953

45/93

6/96

سيستماتيك

953

94/26

4/34

باليدگي

953

96/43

6/93

ذهن باز

953

41/16

5/14

خودمختاری مادر

953

42/94

6/49

درگيری مادر

953

19/54

9/34

گرمي مادر

953

15/32

9/63

خودمختاری پدر

953

93/94

4/62

درگيری پدر

953

12/44

9/94
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تعداد

ميانگين

انحراف معيار

متغير
گرمي پدر

953

11/11

9/66

انگيزش دروني

953

42/33

5/53

انگيزش بيروني

953

93/59

5/33

آزمون الگوي پيشنهادي .هدف این پژوهش ،آزمون الگوی عوامل موثر بر گرایش بهه
تفکر انتقادی بهود .بهرای بررسهي نقهش ادراک والهدیني از طریهق متغيهر واسهطه انگيهزش
تحصيلي بر گرایش به تفکر انتقادی از الگوی معادالت ساختاری استفاده شد .نتای آزمهون
معهادالت سهاختاری (نمهودار )1نشهان داد كهه الگهوی كلهي پيشهنهادی از بهرازش خههوبي
برخوردار است .مدل ساختاری مورد آزمون در نمودار  1و مهدل انهدازهگيهری تحقيهق كهه
شامل ضرای

رگرسيون یا بارهای عاملي رابطه متغيرهای نهفته و مشهاهده شهده اسهت ،در

جدول  9گزارش داده شده است.

 AGFI = 9/32 ،GFI= 9/34 ،df= 31 ،2= 239/9، RSMEA =9/954و 2/df=1/95
نمودار  :9الگوي آزمون شدهي نقش ادراک والدينی در گرايش به تفكر انتقادي

شاخ

های كلي برازش همه نشان ميدهند كه الگوی كلي در این گروه از آزمودنيها

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

 AGFI = 9/32 ،GFI= 9/34و  .) 2/df= 1/95هراه شهاخ

 GFIو  AGFIبهه یهك
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نزدیکتر باشد الگو از برازش بهتری برخوردار است و دادهها به نحو بهتهری الگهوی روابهط
مفروض را تایيد ميكنند .بر این اساس مطلوب آن است كهه  RSMEAبهه صهفر نزدیهك
باشد تا برازش بهتر الگو را نشان دهد .شاخ

برازش  2/ dfنيز هراه كمتهر باشهد بهتهر

است و نباید بيشتر از  9باشد .بنهابراین دادههها بهه خهوبي الگهوی كلهي مفهروض را تایيهد
ميكنند .شاخ

های توليدی الگوی معهادالت سهاختاری فقهط محهدود بهه شهاخ

ههای

برازش كلي الگو نيست ،بلکه پارامترهای استاندارد  βو و مقادیر  tمتناظر با آن بهرای ههر

یك از مسيرهای علّي از متغير برونزاد ادراک والهدیني بهه متغيرههای درونزاد انگيهزش و
گرایش به تفکر انتقادی (ضهرای
گرایش به تفکر انتقادی (ضری

گامها) و از متغيهر درونزاد انگيهزش بهه متغيهر درونزاد
بتا) نيز وجود دارد .ایهن ضهرای

نسبي هر مسير را نيز نشان ميدهد .ضرای

 βو ضرای

و شهاخ

هها ،قهدرت

رگرسيون اسهتاندارد شهدهانهد و

مقدار آنها حتما باید بين منهای یك تها یهك باشهد .اثهر مسهتقيم ادراک ادراک والهدیني بهر
گرایش به تفکر انتقادی ( ،)9/29اثر مستقيم ادراک والدیني بر انگيزش ( )9/54و اثر مستقيم
فرایندهای انگيزشي بر گرایش به تفکر انتقادی ( )9/55و اثر حيرمستقيم ادراک والهدیني بهر
گرایش به تفکر انتقادی ( )9/92است .این امر نشان ميدهد كه مسير حيهرمسهتقيم از ادراک
والدیني به گرایش انتقادی ،مسير قویتری است .در كنار بررسي شاخ
و ضرای

مسير گاما و بتا ،بررسي ضرای

جداول  9و  4به ترتي

های كلي بهرازش

المبدا ) xو  (yنيهز حهائز اهميهت اسهت .در

مقادیر المبدا ) yو  (xنشان داده شده است .همانطور كه مشاهده

ميشود ،آزمون معناداری tنشان ميدهد كه كليه ضرای

به دست آمده بهه جهز جسهتجوی

حقيقت معنادارند .باالترین  yانگيزش به سمت انگيزش دروني است .باالترین  yگهرایش
به تفکر انتقادی به سمت تحليلكنندگي نشانه رفته است.

در جدول  4مقادیر  xآمده است .آزمون معناداری  ،tنشان ميدهد كهه كليهه ضهرای

به دست آمده ،به جز ضری

مربو به گرمي پدر معنادارند .باالترین  ،xضهری

مسهير از

ادراک والدیني به سمت حمایت از خودمختاری فرزندان توسهط پهدر اسهت .گرمهي مهادر،
درگيری مادر ،گرمي پدر ،درگيری پدر ،حمایت از خودمختهاری توسهط مهادر ،از ضهرای
خوب ،اما پایينتری نسبت به حمایت از خودمختاری توسط پدر برخوردارند.
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جدول  :9مقادير المبدا  yالگوي کلی مورد آزمون در انگيزش و گرايش به تفكر انتقادي
 yانگيزش

متغيرمشاهده شده

 yگرایش به تفکر انتقادی

انگيزش دروني

(9/44 )S

انگيزش بيروني

**(9/11 )1/55
(9/53 )S

اعتماد
كنجکاوی

** (/64 )3/52

ذهن باز

**

(9/43 )6/36

تحليلكنندگي

**

(9/63 )3/52

سازماندهي

** (9 /92 )4/35

جستجوی حقيقت

(-9/92 )-9/24

باليدگي

**

* اعداد داخل پرانتز مقادیر آزمون  tاست.

(9/15 )9/42

** معنادار.

 =Sمقياس است كه در آن ،آزمون  tمحاسبه نشده است .معموال در الگوی معادالت ساختاری یکي از
مهمترین یا یکي از بهترین نشانگرها به عنوان مقياس ( )Scaleانتخاب ميشود.

جدول  :4مقادير المبدا  xالگوي کلی مورد آزمون در ادراک والدينی
متغيرمشاهده شده

 xادراک والدیني

گرمي مادر

** (9/94 )5/99

درگيری مادر

**(9/19 )1/44
**

خودمختاری مادر

(9/43 )6/44

گرمي پدر

(-9/22)-2/51

درگيری پدر

** (9/24 )1/94

خودمختاری پدر

(9/59 )S

* اعداد داخل پرانتز مقادیر آزمون  tاست.

** معنادار

 =Sمقياس

بحث و نتيجهگيري
در این مطالعه اثر ادراک والدیني و انگيزش بر گرایش به تفکر انتقهادی مهورد بررسهي
قرار گرفت .نتای تحليل الگوی معادالت ساختاری ،فرضيه تحقيق حاضر را مبني بر رابطهه
مستقيم ادراک والدیني با انگيزش دروني و گرایش بهه تفکهر انتقهادی و همچنهين رابطههی
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حيرمستقيم ادراک والدیني با گرایش به تفکر انتقادی بهه واسهطه انگيهزش درونهي را مهورد
تایيد قرار داد .در مجمو ادراک والدیني و انگيزش قادر به پيشبيني تغييهرات گهرایش بهه
تفکر انتقادی است .به عبهارتي دانشهجویاني كهه دارای انگيهرش درونهي بهاالتری هسهتند،
گرایش به تفکر انتقادی باالتری نيز دارند .این یافته با نتای پژوهشههای پيشهين (دهقهاني،
جعفری ثاني ،پاكمهر و ملك زاده1922 ،؛ فان1993 ،19؛ پاکمهر و دهقاني2933 ،؛ دهقهاني،
ميردورقي و پاکمهر1922 ،؛ بيورس1929 ،12؛ گایودت )1929 ،11همخهوان اسهت .گراهه
مطالعه دهقاني و همکاران ( )1922در مورد جهتگيری هدفي و تفکر انتقهادی بهود؛ امها از
آنجا كه جهتگيری هدفي تبحری با انگيزش دروني رابطه و اشتراک مفهومي زیهادی دارد،
ميتوان نتای را با هم مقایسه كرد .نتای آنها نشان داده كهه جههتگيهری ههدفي تبحهری
پيشبيني كنندهی معناداری برای گرایش به تفکر انتقادی است.
مسير دیگری كه در این مهدل مهورد آزمهون واقهع شهد ،رابطههی ادراک والهدیني بها
انگيزش بود .یافتههای این پژوهش با پژوهشهای صورت گرفته دربارهی تاثير یها رابطههی
ادراک والدیني و انگيهزش (خهرازی و كارشهکي2933 ،؛ صهبری1996 ،19؛ شهاو1993 ،14؛
ریورس1993 ،15؛ هوانگ1994 ،16؛ گاتفرید ،14فلينهگ و گهاتفيرد )2334 ،همخهوان اسهت.
نتای پژوهش گنزالز ،دونهولبين و كولتر )1991( 13بيان ميكند كه ادراک والهدیني مادرانهه
مقتدر با جهتگيهری تبحهری و فرزنهدپهروری مسهتبدانه و حفلهتكننهده بها جههتگيهری
عملکردی و همچنين ادراک درگيری والدین به طور مثبت با جههتگيهری ههدفي تبحهری
مرتبط بود .یافتههای پژوهش حسينينس  ،احمدیان و روانبخش ( )2934نيز نشان داد بين
خودكارآمدی و شيوههای فرزندپروری روابط معنهادار آمهاری وجهود دارد؛ دربهارهی تهاثير
مستقيم ادراک والدیني بر گرایش به تفکر انتقادی نيز نتای پژوهشههای مشهابه قبلهي ایهن
رابطه را تایيد مينماید .نتای تحقيق آنهوال ،13اسهتاتين و نهورمي ( )1999نشهان داد سهبك
فرزندپروری والدین بر نو راهبردهای مختلفي كه فرزندان استفاده مهيكننهد ،مهوثر اسهت.
كمههالچي و همکههاران (2936؛ بههه نقههل از رضههایي و خههداخههواه )2933 ،رابطههه الگوهههای
فرزندپروری با ميزان سالمت روان و موفقيت تحصيلي دانشآموزان را بررسي كردنهد و بهه
این نتيجه دستیافتنهد كهه سهالمت روان و پيشهرفت تحصهيلي فرزنهداني كهه بها الگهوی
فرزندپروری مقتدر تربيت شدهاند ،بيش از سالمتروان و پيشرفت تحصيلي فرزنداني است
كه با روش مستبدانه یا سهلگيرانه تربيت شدهاند .به طور كلي نتای تحقيقهات نشهان مهي-
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دهد ،فرزندان متعلق به خانوادههای قاطع از نظر رواني ـ اجتماعي شایستگي بيشتری دارند.
آنها مسوليتپذیر ،منضبط ،خال  ،كنجکاو و دارای اعتماد به نفس هسهتند (مظلهوم،2931 ،
به نقل از رحمتي ،اعتمادی و محرابي .)2936 ،این یافتهها و شهواهد مشهابه ،بهه خهوبي بها
نظریه خودتعيينگری دسي و ریان ( )1993 ،1999سازگار است .مطابق ایهن نظریهه افهراد
ابتدا بيانگيزه هستند و سپس كنترلها بيروني و مبتني بر نظام پاداش و تنبيه اسهت ،امها بهه
تدری كنترلها دروني ميگردد و افراد خودتعيينگر ميشوند .در این رابطه نقهش محهيط و
به خصوص خانواده حائز اهميت است .ویژگيهایي همچون گرمي ،حمایهت خودمختهاری
و درگيری مثبت والدین ميتواند به خودانگيزی و انگيزش دانشآموزان كمك كند و آنها را
از بيانگيزگي كه سطح پایان انگيزش است به سهطوح بيرونهي و درونهي انگيهزش حركهت
دهد.
نتای همچنين نشان داد كه كه مسير حيرمستقيم از ادراک والدیني به گرایش انتقادی با
ميانجيگری انگيزش ،نسبت به مسير مستقيم از ادراک والدیني به گهرایش انتقهادی ،مسهير
قویتری است .یافته قابل قياسي در این زمينه پيدا نشد .اما در توجيه یافته به دسهت آمهده،
ميتوان گفت كه متغيرهای انگيزشي و یا باورهای انگيزشي متغيرهای ميانجي مهمي هستند
كه ميتوانند رابطه بين یك عامل محيطهي همچهون والهدین و سهبكههای تربيتهي آنهها و
رفتارهای مختلف یادگيرندگان را ميانجيگری كنند .برای مثال در نظریه شناختي اجتمهاعي
باندورا ( )2336بر نقش خودكارآمدی به عنوان متغير انگيزشي مهمي در رابطه بهين محهيط
و رفتار و شخ

تاكيد ميشود .یافته تحقيق حاضر با ایهن نظریهه و مبهاني نيهز همخهوان

است .ميتوان گفت وقتي رابطه بين ادراک والدیني و گرایش به تفکرانتقادی بهدون توجهه
به نقش ميانجيگرانه مشو ههای درونهي و بيرونهي مهورد بررسهي قهرار ميگيهرد ،رابطهه
ضعيفتری به دست ميآید .این بدان معناست كه نميتوان نقش ميهانجيگرانهه مههم بهين
ادراک والدیني و گرایش به تفکرانتقادی ندیده گرفته شود .یادگيرنده ،بزرگسال یها كهودک
موجودی منفعل نيست و عوامل مربو به شخ
روابط متغيرها و رفتارهای مربو به شخ

نقش مهمي در تعهدیل و ميهانجيگهری

بازی ميكنند .گرایش بهه تفکرانتقهادی متغيهر

عاطفي است كه ميتواند تحت تاثر متغيرهای عاطفي هيجاني دیگری همچون انگيزش كهه
خود خاستگاه دیگری دارد قرار گيرد و شناختها و رفتارهای متعدد را تحهت تهاثير قهرار
دهد.
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با توجه به نتای به دست آمده و اهميت گرایش به تفکرانتقهادی در ترحيه

افهراد بهه

فراگيری مهارتهای انتقادی و استفاده از آن ،توجه به ادراک والدیني بهه واسهطهی اهميهت
آن در شکلگيری صفات و ویژگيهای فرزندان ضهروری اسهت .از ایهن رو والهدین بایهد
نسبت به روشهای تربيتي و روابطي كه با فرزندان خود دارند ،آموزشههای الزم را كسه
كرده و همچنين نسبت به شيوههای پرورش انگيزش دروني در آنها آگاهي یابند .بها توجهه
به رابطهی انگيزش دروني و گرایش به تفکر انتقادی ،محيط خانه و تحصيل جهت پرورش
انگيزش دروني در افهراد ،آگهاهيهها و مشهو ههای الزم را دریافهت نماینهد تها جوانهان و
نوجوانان بتوانند با محيط خود ،نقادانه برخورد كنند.
با توجه به تاثيری كه گهرایش بهه تفکهر انتقهادی در بهرانگيختن افهراد بهه اسهتفاده از
مهارتهای انتقادی دارد و نيز ارزش ذاتي خهود ایهن مولفهه بهه جههت ماهيهت عهاطفي ـ
اخالقي آن ،پژوهشهای گستردهتری برای شناسایي زمينه بهبهود آن نيهاز اسهت كهه انجهام
گيرد .با توجه به پيشبيني متوسط انگيهزش و ادراک والهدیني در مهدل پيشهنهادی ،توصهيه
ميشود متغيرهای انگيزشي دیگری ،ماننهد خودكارآمهدی و خهودتنظيمي بهه عنهوان متغيهر
واسطه در این روابط مورد پژوهش قرار گيرد .همچنين توصيه ميشود مداخالت آزمایشهي
خاصي برای بررسي و آزمون روابط علي طراحي شود تا بتوان روابط علهي را بهتهر آزمهون
كرد.
يادداشتها
2. Critical thinking
4. Aktamis & Yenice
6. Critical thinking disposition
8. Eniss
10. Noriss
12. Adams
14. Sternberg
16. Points
18. perceptions of parents
20. Phan
22. Gaudet
24. Shaw
26. Hoang
28. Gonzalez, Doan Holbein, Quilter

1. Paul
3. McGuire
5. Profetto-McGrath
7. Lipman
9. Critical dispositions
11. Rudd & Moor
13. Peterson
15. Deci
17. Grolnick
19. Katz
21. Beavers
23. Sabry
25. Rivers
27. Gottfried
29. Aunola
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