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  چکيده

پذير به تفکر بپردازند، داراي  اي انعطاف امروزه، هدف آموزش علم تربيت افرادي است که بتوانند خود را با شرايط مختلف سازگار نمايند، به شيوه اهداف:

ديد يک دانشمند  هاي فرآيند دانش در حل مساله استفاده نمايند، به جهان از زاويه گشايي کنند، از مهارت صورت چندبعدي مساله تفکر خالق باشند، به

با شادکامي و  بنگرند و ديگران را محترمانه بپذيرند و عقايد متفاوت با خود را تحمل کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه تفکر انتقادي و ابعاد آن

  عزت نفس اجتماعي در دانشجويان انجام شد.

دانشجوي دوره کارشناسي دانشگاه پيام نور کنگاور اجرا شد. ابزار  ۲۰۰صورت مقطعي در  به ۱۳۹۰اين پژوهش بنيادي و توصيفي در سال  ها:روش

 گراثمك، مارشال، الوسوننامه عزت نفس اجتماعي و پرسش ۲۰۰۳ ريکتسنامه تفکر انتقادي ، پرسشآکسفوردنامه شادکامي مورد استفاده پرسش

گام تجزيه  به مستقل، ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون گام Tو با استفاده از آزمون  SPSS 18افزار آماري  کمک نرمها به د. دادهبودن ۱۹۷۹

 و تحليل شدند.

) ۳۰±۰۴/۵بالندگی ( ترين ميانگين مربوط به ) و پايين۱۶۲±۶۲/۲۷باالترين ميانگين در متغيرهای مورد بررسی مربوط به عزت نفس اجتماعی ( ها: يافته

دار مشاهده نشد. تفکر انتقادي و ابعاد  داري وجود داشت و تنها بين بالندگي و شادکامي رابطه معني بود. بين متغيرهاي پژوهش، همبستگي مثبت و معني

  بينی عزت نفس اجتماعي بودند. بينی شادکامي و همچنين قادر به پيش قادر به پيش جز بالندگي) آن (به

  تواند نقش اساسي در شادکامي و عزت نفس اجتماعي دانشجويان ايفا کند.تفکر انتقادي مي گيري: نتيجه

  تفکر انتقادي، عزت نفس اجتماعي، شادکامي :هاکليدواژه
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Abstract 

Aims: Nowadays, the aim of the science education is to train individuals who can adapt to different conditions, 

contemplate in a flexible manner, have creative thinking, solve problem multi-dimensionally, use knowledge 

process skills while solving the problems, consider the world by a scientist’s point of view, embrace others 

respectfully and tolerate different ideas. The present study was conducted aiming at investigating the relationship 

between critical thinking and its dimensions with happiness and social self-esteem in students.  

Methods: This descriptive cross-sectional study was undertaken on 200 postgraduate students in Kangavar 

Payam-e-Noor University in 2011. The instruments used were Oxford happiness questionnaire, Ricketts critical 

thinking questionnaire (2003), and the Lawson, Marshall, & McGrath social self esteem. Data were analyzed 

using SPSS 18 statistical software and independent T-test, Pearson correlation coefficient and stepwise 

regression analysis. 

Results: The highest mean among variables was associated with social self-esteem (162±27.62) and the lowest 

one was related to the growth (30±5.04). There was a positive and significant correlation between research 

variables. No significant relationship was observed just between growth and happiness. Critical thinking and its 

dimensions (except for growth) were able to predict happiness as well as social self-esteem  
Conclusion: Critical thinking play principal role in happiness and social self-esteem in college students.  
Keywords: Critical Thinking, Social Self-esteem, Happiness 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرزو اميرپور   ۱۴۴

   ۱۳۹۱ پاييز، ۳، شماره ۵دوره   راهبردهاي آموزشمجله 

 مقدمه

هاي عصر ما محسوب  تفکر انتقادي يکي از لغات مبهم يا رمزواژه
رغم ابهامي که در معناي آن وجود دارد، ديگران را  شود که علي مي

توان در  هاي امروزي آن را مي دهد. ريشه تحت تاثير قرار مي

که تفکر بازتابي را در اوايل قرن بيستم  ديويي  جانهاي  انديشه

]. وي تفکر انعکاسي را توجه دقيق، ۱، رديابي کرد [              مطرح نمود
کننده از آن و  هاي حمايت فعاالنه و مستمر به اطالعات و زمينه

 ديويي  جانکند.  درنظرگرفتن نتايج و تبعات آن اطالعات تعريف مي
]. تعاريف ۲شود [ عنوان پدر تفکر انتقادي مدرن در نظر گرفته ميبه

، تفکر انتقادي ريچارد پاولارايه شده است. مختلفي از تفکر انتقادي 

يابي به نتايج منطقي مبتني بر مشاهده اطالعات را توانايي دست

کند که  ، تفکر انتقادي را اين گونه تعريف مينوريس]. ۳داند [ مي

دانشجويان همه دانش قبلي خود را در يک موضوع خاص مرور 
ه و تغيير رفتار دهند هاي تفکر خودشان را ارزيابي کرد کنند و مهارت

]. افراد ۱عبارتي ديگر، تفکر انتقادي يعني شکاکيت بهنجار []. به۴[

هاي؛ پذيرندگي در برابر  برخوردار از تفکر انتقادي داراي ويژگي
پذيري، تمايل به تغيير، نوآوري، خالقيت،  هاي جديد، انعطاف ايده

بودن، ناپذيري، اشتياق، پرانرژي بودن، جسارت، خستگي تحليلي

گري و تفکر  خطرپذيري، برخورداري از معرفت، کارداني، مشاهده
عنوان يک فرآيند شناختي اساسي براي ]. تفکر انتقادي به۵هستند [

شود و اين نوع از تفکر  مندي از دانش در نظر گرفته مي رشد و بهره

گيري در هر بافتي، خواه اجتماعي، باليني،  براي حل مساله و تصميم

]. برخورداري ۶مديريتي و خواه سياسي قابل کاربرد است [ اخالقي،
گيري  از تفکر انتقادي نيازمند شخصيتي هوشيار و با قدرت تصميم

هاي عزت نفس است. عزت نفس باال با تفکر  است که از شاخصه

 ].۷انتقادي در ارتباط است [

پردازان  ، مدلي ارايه کردند و ضمن هماهنگي با نظريههارتو  دامن

اي از زندگي  د، اهميت عزت نفس اجتماعي را براي رشد مرحلهرش

(جواني) مشخص نمودند که در آن، جوانان متمرکز بر دنياي 

عنوان اجتماعي و ارتباط با همساالن هستند. عزت نفس اجتماعي به
هاي مختلف اجتماعي تعريف  هايي درباره خود در موقعيت احساس

منفي  - ي درجه ارزيابي مثبت]. عزت نفس اجتماعي، يعن۸شود [ مي

هاي اجتماعي که اين ارزيابي مثبت  فرد درباره عضويت خود در گروه
هاي خودش از ديگران  هاي خود و درون داده و منفي براساس ارزش

]. تفکر انتقادي عالوه بر داشتن بعد ۹هاي خاص است [ و موقعيت
جان شناختي داراي عناصر خُلقي نيز هست و پژوهشگران حوزه هي

غالباً اهميت ارتباط بين تجربه هيجاني و پردازش شناختي را درک 

رود و  شمار مي]. شادکامي از هيجانات مثبت به۱۰، ۷اند [ کرده

نظران معتقدند شادي بايد به هدف بنيادي آموزش  بسياري از صاحب

معتقد است شادي و آموزش،  نل نودينگزتبديل شود. براي مثال، 
 ۴۰]. پژوهش درباره شادکامي در ۸ا هم دارند [ارتباط تنگاتنگي ب

طور قابل توجهي افزايش يافته است که داراي سه سال اخير به

مولفه اصلي است: ميزان و درجه عاطفه مثبت يا شادي، فقدان 

احساسات منفي مانند افسردگي و اضطراب و سطح متوسطي از 
عني ]. شادکامي ي۱۱مندي طي يک دوره خاص از زندگي [رضايت

خواهند و برخي مواقع سعادت معادل  يابي به هرآنچه افراد ميدست

]. در واقع، درک و ۲شود [ با شادکامي در نظر گرفته مي
ترين مفاهيم در  سازي شادکامي و بهزيستي، کليدي تسهيل

، هيجانات مثبت را در مارتين سليگمنگرا هستند.  شناسي مثبت روان

کند.  بندي مي آينده طبقه سه دسته مربوط به گذشته، حال و
بيني، اميد،  شود شامل خوش هيجانات مثبتي که به آينده مربوط مي

اعتماد، ايمان و توکل است. رضايت، خرسندي، کامروايي، غرور و 

وقار هيجانات مثبت مربوط به گذشته هستند. دو بخش از هيجانات 

شوند، شادي موقتي و خشنودي مثبت که به زمان حال معطوف می
]. ۱۲مدت است [، خشنودي پايدار و طوالني پايدار هستند. شادکامي

  ].۱۳بودن با هم ارتباط دارند [ عالوه بر اين، شادکامي و اجتماعي

اي، اهميت تفکر انتقادي در ارتباط با  هاي داخلي گسترده پژوهش
هاي خود  شناختي و آموزشي را کانون بررسيمتغيرهاي مختلف روان

توان به بررسی تاثير مثبت تفکر  ه از آن جمله مياند ک قرار داده

]، سالمت روان ۱۴انتقادي بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان [

دبستاني  آموزان دختر پيش ]، سالمت روان دانش۱۵دانشجويان [
  ] اشاره نمود. ۱۷] و يادگيري خودراهبر در دانشجويان [۱۶[

عاد آن با پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه تفکر انتقادي و اب

  شادکامي و عزت نفس اجتماعي در دانشجويان انجام شد.

  

  ها روش

اين پژوهش از لحاظ هدف از نوع بنيادي و از نظر درجه کنترل و 

 ۱۳۹۰نظارت بر متغيرهاي پژوهش، توصيفي است که در سال 
دانشجوي دوره کارشناسي دانشگاه پيام  ۲۰۰صورت مقطعي در  به

کنندگان در پژوهش با استفاده از روش  شرکتنور کنگاور اجرا شد. 

ها و با  کالس هاي مختلف و برخي از اي از رشته گيري سهميه نمونه

% انتخاب ۹۵و سطح اطمينان  مورگانو  کرجسياستفاده از جدول 
  شدند. 

، تفکر انتقادي آکسفوردهای شادکامي  نامهابزار مورد استفاده پرسش

 گراث مك، مارشال، الوسونو عزت نفس اجتماعي  ۲۰۰۳ ريکتس

  بود. ۱۹۷۹

: فرم اصلي اين آزمون ۲۰۰۳ ريکتسنامه تفکر انتقادي پرسش
 ۱۱زيرمقياس است. قسمت اول شامل  ۳سئوال و شامل  ۳۳داراي 

سئوال  ۹سئوال براي سنجش مقياس خالقيت، قسمت دوم شامل 

سئوال براي  ۱۳در خصوص مقياس بالندگي و قسمت سوم شامل 

اي ليکرت  درجهد است. اين ابزار با مقياس پنجمقياس تعه

اي از  آمده روي عدهعملشود. در هنجاريابي به گذاري مي نمره
 ۵۷/۰، بالندگي ۷۵/۰خالقيت   دانشجويان، ضريب پايايي زيرمقياس

  دست آمده است. به ۸۶/۰و تعهد 
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 گراثمك، مارشال، الوسون نامه عزت نفس اجتماعيپرسش

گذاري آن  گزاره است كه نمره ۳۰نامه شامل : اين پرسش۱۹۷۹
اي ليكرت است؛ به اين صورت كه نمره  درجه۷براساس مقياس 

معناي كامالً موافق است. به ۷معناي كامالً مخالف و نمره يک به

نامه است. نمره باال در اين پرسش ۲۱۷تا  ۳۱دامنه نمرات از 
، ۱سئواالت  گذاري دهنده عزت نفس اجتماعي باالست. نمره نشان

 ۳۰و  ۲۹، ۲۶، ۲۳، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۶، ۱۴، ۱۱، ۱۰، ۹، ۲

نفر از  ۲۶۵ماده را روي  ۷۶و همکاران  الوسون معكوس است.
مرد) اجرا كردند.  ۱۲۳زن و  ۱۴۲شناسي ( دانشجويان سال اول روان

گزاره رسيد كه متوسط  ۳۰به  ماده بعد از عمل پااليش عاملي ۷۶

% براي ۶۰ماده به  ۷۶% براي ۴۷واالت از ضريب همبستگي كل سئ

نفر  ۲۰با بررسي مقدماتي روي  و همكاران مويدفر. سئوال رسيد ۳۰
از دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه فردوسي مشهد، اعتبار آن 

% و ۹۳]. ضريب پايايي با روش آلفاي كرونباخ ۱۸[ را محاسبه كردند 

نامه روايي اين پرسش % گزارش شد. براي۸۶سازي  با روش دونيمه
شناسان،  از روايي مالك استفاده شد. بدين ترتيب كه دو نفر از روان

نفري از دانشجويان تحصيالت تكميلي را براساس ۲۰يك نمونه 

بندي كردند. ضريب  رتبه ۱۰شان از يک تا  عزت نفس اجتماعي

نامه آمده از پرسشدست شناس و نمره به همبستگي ارزيابي دو روان
  بود.  ۷۷/۰و  ۵۳/۰% اطمينان برابر ۹۵نفس اجتماعي با  عزت

توسط  ۱۹۸۹اين ابزار در سال  :آكسفوردنامه شادكامي پرسش

اي است  گزينه۴ماده  ۲۹و همكاران تهيه شده است و داراي  آرجايل
شود و  گذاري مي نمره ۳ترتيب از صفر تا هاي آن به كه گزينه

دهد.  مقياس را تشكيل ميگانه، نمره كل ۲۹مجموع نمرات مواد 
 نورباالو  پور عليدر نوسان است.  ۸۷نمره كل آزمودني از صفر تا 

هاي عالمه  دانشجوي كارشناسي دانشگاه ۱۰۱با تحقيق روي 
گيري  نامه را اندازهطباطبايي و شاهد، روايي و پايايي اين پرسش

نامه نشان داد كه . بررسي همساني دروني مواد پرسش]۱۹[ كردند 

گانه آن با نمره كل، همبستگي بااليي دارند. پايايي ۲۹تمام مواد  
بود.  ۹۲/۰سازي  روش دونيمهو به ۹۳/۰روش آلفاي كرونباخ به

متخصص نظرخواهي شد كه  ۱۰نامه از براي روايي صوري پرسش

  همگي توان سنجش شادكامي را توسط اين آزمون تاييد كردند. 

  

  دانشجوی مورد مطالعه ۲۰۰ميانگين نمرات متغيرهاي پژوهش در  )۱جدول 

   ←نمرات

 ↓متغيرها
 حداکثر حداقل   ميانگين

 ۱۵۲ ۷۱   ۱۱۲±۸۰/۱۲ تفکر انتقادي

 ۵۴ ۱۸    ۹۰/۴۱±۷۹/۵ خالقيت

 ۶۴ ۱۶   ۲۳/۴۸±۹۷/۶ تعهد

 ۴۲ ۱۹   ۳۰±۰۴/۵ بالندگي

 ۲۰۷ ۸۳   ۱۶۲±۶۲/۲۷ عزت نفس اجتماعي

 ۸۴ ۰   ۶۵/۴۱±۵۸/۱۴ شادکامي

  

% ۹۵و با سطح اطمينان  SPSS 18افزار آماري  کمک نرمها به داده

شده توسط  تحليل شدند. براي مقايسه ميانگين نمرات کسب
مستقل استفاده شد. با توجه به  Tدانشجويان دختر و پسر، از آزمون 

گيري متغيرها، برای بررسي همبستگي بين آنها،  مقياس اندازه

پيرسون مورد استفاده قرار گرفت. همچنين ضريب همبستگي 
منظور بررسي اين که آيا تفکر انتقادي و ابعاد آن يعني خالقيت،  به

توانند شادکامي و عزت نفس اجتماعي را  تعهد و بالندگي مي

  گام استفاده شد. به بيني کنند، از تحليل رگرسيون گام پيش

 

  نتايج

نفر زن بودند. ميانگين  ۸۹نفر از افراد مورد مطالعه، مرد و  ۱۱۱

سال  ۳۱و حداکثر  ۲۰سال با حداقل  ۳/۲۲±۷۵/۲سني اين افراد 
بود. باالترين ميانگين در متغيرهای مورد بررسی مربوط به عزت 

ترين ميانگين مربوط به  ) و پايين۱۶۲±۶۲/۲۷نفس اجتماعی (
 ).۱) بود (جدول ۳۰±۰۴/۵بالندگی (

  

شده توسط دانشجويان دختر و پسر با  کسبمقايسه ميانگين نمرات  )۲جدول 

  مستقل T استفاده از آزمون

  ←آماره

 متغير↓
 ميانگين جنسيت

انحراف 

 استاندارد
 Tمقدار 

سطح 

داري معني

آزمون دو 

 دامنه

  تفکر انتقادي
  ۷۳/۱۲  ۱۱/۱۲۰  مرد

۰۸/۲  ۰۳۸/۰  
  ۶۳/۱۲  ۴۳/۱۱۶  زن

  شادکامي
  ۲۳/۱۲  ۴۰/۴۲  مرد

۸۱۷/۰  ۴۱۵/۰  
  ۰۹/۱۷  ۷۰/۴۰  زن

عزت نفس 

  اجتماعي

  ۷۳/۲۷  ۲۷/۱۵۹  مرد
۶۲۲/۰  ۵۳۴/۰  

  ۶۳/۲۷  ۸۲/۱۵۶  زن

  

  ماتريس همبستگي بين متغيرهاي پژوهش) ۳جدول 

  ←متغير↓
تفکر 

  انتقادي
  شادکامي

عزت نفس 

  اجتماعي

 تفکر انتقادي
  ۳۹۳/۰**  ۳۹۳/۰**  ۱ همبستگي

  ۰۰۱/۰  ۰۰۱/۰ - داريسطح معني

 خالقيت
  ۲۷۸/۰**  ۳۳۹/۰**  ۸۵۰/۰** همبستگي

  ۰۰۱/۰  ۰۰۱/۰  ۰۰۱/۰ داريسطح معني

 تعهد
  ۳۹۱/۰**  ۳۹۵/۰**  ۸۳۹/۰** همبستگي

  ۰۰۱/۰  ۰۰۱/۰  ۰۰۱/۰ داريسطح معني

 بالندگي
  ۱۶۴/۰*  ۰۵۹/۰  ۴۰۰/۰** همبستگي

  ۰۳۹/۰  ۴۰۵/۰  ۰۰۱/۰ داريسطح معني

 شادکامي
  ۴۳۸/۰**  ۱  ۳۹۳/۰** همبستگي

  ۰۰۱/۰ -  ۰۰۱/۰ داريسطح معني

عزت نفس 

 اجتماعي

  ۱  ۴۳۸/۰**  ۳۹۳/۰** همبستگي

 -  ۰۰۱/۰  ۰۰۱/۰ داريسطح معني

  ۰۵/۰همبستگی در سطح *؛ ۰۱/۰همبستگی در سطح **
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   ۱۳۹۱ پاييز، ۳، شماره ۵دوره   راهبردهاي آموزشمجله 

کنندگان براساس جنسيت،  ميانگين نمرات تفکر انتقادي در شرکت

)، اما بين نمرات >۰۵/۰pداری نشان داد ( تفاوت آماري معني
اجتماعي براساس جنسيت، تفاوت آماري شادکامي و عزت نفس 

  ).۲؛ جدول <۰۵/۰pداري مشاهده نشد ( معني

داري وجود داشت  بين متغيرهاي پژوهش، همبستگي مثبت و معني
دار مشاهده نشد (جدول  و تنها بين بالندگي و شادکامي رابطه معني

۳.(  

توانستند شادکامي را  جز بالندگي تفکر انتقادي و ابعاد آن به
% واريانس شادکامي توسط ۴۱بيني کنند و در مجموع تقريباً  پيش

  ).۴بيني شد (جدول  هاي آن پيش تفکر انتقادي و مولفه

  

  )df=۱۹۹بيني شادکامي از طريق متغير مستقل پژوهش ( نتايج پيش )۴جدول 

  ←آماره

 متغير↓
R R2 β F 

سطح 

  داری معنی

 ۰۰۱/۰ ۹۹/۳۵ ۳۹۳/۰ ۱۵۴/۰ ۳۹۳/۰ تفکر انتقادي

 ۰۰۱/۰ ۶۷/۲۶ ۳۳۹/۰ ۱۱۵/۰ ۳۹۹/۰ خالقيت

 ۴۰۵/۰ ۰۵۹/۰ ۰۰۴/۰ - ۰۵۹/۰ بالندگي

 ۰۰۱/۰ ۶۱/۳۶ ۳۹۵/۰ ۱۵۶ ۳۹۵/۰ تعهد

  

بيني عزت نفس اجتماعي از طريق متغير مستقل پژوهش  نتايج پيش) ۵جدول 

)df=۱۹۹(  

  ←آماره

 متغير↓
R R2 β F 

سطح 

  داری معنی

 ۰۰۱/۰ ۱۹/۳۶ ۳۹۳/۰ ۱۵۵/۰ ۳۹۳/۰ تفکر انتقادي

 ۰۰۱/۰ ۶۱/۱۶ ۲۷۸/۰ ۰۷۷/۰ ۲۷۸/۰ خالقيت

 ۰۳۹/۰ ۳۰/۴ ۱۴۶/۰ ۰۲۱/۰ ۱۴۶/۰ بالندگي

 ۰۰۱/۰ ۷۵/۳۵ ۳۹۱/۰ ۱۵۳/۰ ۳۹۱/۰ تعهد

  

توانستند عزت نفس  همچنين تفکر انتقادي و هر سه بعد آن 
% واريانس عزت ۴۰بيني کنند. در مجموع تقريباً  اجتماعي را پيش

هاي آن قابل تبيين بود  انتقادي و مولفهنفس اجتماعي توسط تفکر 

 ).۵(جدول 

  

   بحث

اي انتقادي عنصري  شيوهبا توجه به اين امر که توانايي تفکر به

که دانش جديد با  شود، جايي اساسي در جهان معاصر محسوب مي

هاي تفکر انتقادي  سرعتي فزاينده در حال توليد است، رشد مهارت

گيرند  براي آموزش رسمي در نظر ميترين دليل  عنوان مهم را به
]. با عنايت به اهميت تفکر انتقادي در حوزه آموزش، هدف از ۲۰[

پژوهش حاضر بررسي رابطه تفکر انتقادي با شادکامي و عزت نفس 

نمودن سهم تفکر انتقادي در  اجتماعي در دانشجويان و مشخص
  بيني متغيرهاي وابسته پژوهش بود. پيش

جز  ان داد که بين تفکر انتقادي و ابعاد آن (بههاي پژوهش نش يافته

داري وجود دارد و تفکر  بعد بالندگي) با شادکامي رابطه مثبت و معني
مورد  ۸، فوردايسبيني کند.  تواند شادکامي را پيش انتقادي مي
کند که  مورد رفتاري را براي افزايش شادماني ارايه مي ۶شناختي و 

ات افراد داراي تفکر انتقادي ها با خصوصي غالب اين ويژگي
گانه عبارتند از: افزايش ۱۴هاي  ]. اين مولفه۲۱همپوشي دارد [

ريزي و  فعاليت، افزايش روابط اجتماعي، افزايش خالقيت، برنامه

دهي، دورکردن نگراني، کاهش توقعات و انتظارات، افزايش سازمان
 بيني، زندگي در زمان حال، پرورش شخصيت تفکر مثبت و خوش

بردن احساسات  سالم، پرورش شخصيت اجتماعي، خودبودن، ازبين

  دادن به شادي.  منفي، تقويت روابط نزديک و صميمانه و اولويت

هاي اين پژوهش از توانايي  تفکر انتقادي و ابعاد آن براساس يافته
بيني عزت نفس اجتماعي نيز برخوردار بود. افراد داراي اين نوع  پيش

تواند عزت نفس شخصي و  هايی هستند که مي گياز تفکر داراي ويژ

اجتماعي آنها را افزايش دهد، از جمله تالش مستمر در جهت 
تواند عزت نفس فرد را تحت تاثير قرار دهد و  پيشرفت که خود مي

ها، آگاهي و هوشياري فرد نسبت به نقاط  تعصبي در قضاوت به بي

انتقادي با ]. همچنين تفکر ۲۲شود [ ضعف و قوت خود منجر مي

عزت نفس رابطه مثبت و با اضطراب صفتي رابطه منفي دارد که 
]. ۲۳های گذشته همسو است [هاي پژوهش اين نتيجه با يافته

دانشجويان با عزت نفس باالتر، از گرايش به تفکر انتقادي 

تري برخوردارند و ارتباط مثبتي بين اين دو ويژگي ذکر شده  مطلوب
  ]. ۲۴است [

با اين يافته که تفکر انتقادي در مردان بيشتر از زنان در ارتباط 
] انجام گرفته ۲۷، ۲۶] و غيرهمسو [۲۵هاي همسو [ است، پژوهش

رسد که عوامل فرهنگي شرايط مساعدتري براي  نظر مياست. به
آوري به تفکر نقادانه فراهم کرده است و از سوي  مردان در روي

گيري، روش  گفت که ابزار اندازهتوان  ها مي ديگر در تبيين اين يافته

پژوهش و جامعه آماري متفاوت در نتايج تاثيرگذار بوده است. نهايتاً 
داري بين شادکامي و عزت نفس اجتماعي در  اين که تفاوت معني

و همکاران   کشاورزهاي  دو جنس مشاهده نشد که با يافته

  ]. ۲۸همسويي دارد [

پيشينيه تحقيق خصوصاً در توان  هاي اين پژوهش مي از محدوديت

ارتباط با متغير عزت نفس اجتماعي و بررسي رابطه شادکامي و 

نفر)،  ۲۰۰عزت نفس با تفکر انتقادي، تعداد پايين نمونه آماري (
محدودشدن جامعه آماري به دانشجويان و احتياط در تفسير يافته 

شود  دليل طرح پژوهش همبستگي را ذکر نمود. پيشنهاد ميبه

هاي تفکر انتقادي، با طرح پژوهشي  شي با آموزش مهارتپژوه

هاي دانشجويي و  آزمايشي و در جمعيتآزمايشي يا شبه
شدن اثربخشي آن بر شادکامي و عزت  غيردانشجويي براي مشخص

  نفس اجتماعي اجرا شود.
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  گيرينتيجه

تواند نقش اساسي در شادکامي و عزت نفس تفکر انتقادي مي
تفکر انتقادي در حقيقت يک فرآيند ن ايفا کند. اجتماعي دانشجويا

العمل مناسب،  پذيري، عکس ذهني پيچيده است که باعث انعطاف

گيري منطقي در دانشجويان شده و  هاي درست و تصميم بيني پيش

کند. در  پذيري در قبال افکارشان را تقويت مي روحيه مسئوليت
اي از اثرات  ردهنتيجه، آموزش تفکر انتقادي با توجه به طيف گست

اي را در روند آموزش به خود  تواند جايگاه ارزنده مثبت آن مي
 اختصاص دهد.

  

کننده در اين  از تمام دانشجويان شرکت تشکر و قدرداني:

ميثم شود. همچنين از آقاي  پژوهش صميمانه قدرداني مي

ها نقش موثري داشتند تشکر  نامهکه در توزيع پرسش عبدالتاجديني

  آيد. ميعمل  به
  

  

 منابع

1- Stapleton P. A survey of attitudes towards critical 
thinking among Hong Kong secondary school teachers: 

Implications for policy change. Think Skills Creat. 
2011;6(1):14-23. 
2- Ozkan I. Telling ELT tales out of school a path to critical 

thinking. Procedia Soc Behav Sci. 2010;3:210-2. 
3- Qing ZH, Jinga G, Yan W. Promoting preserves teachers’ 

critical thinking skills by inquiry-based chemical 

experiment. Procedia Soc Behav Sci. 2010;2(2):4597-603. 
4- Emir S. Education faculty students’ critical thinking 

disposition according to academic achievement. Procedia 
Soc Behav Sci. 2009;1(1):2466-9. 

5- Popil I. Promotion of critical thinking by using case 
studies as teaching method. Nurse Educ Today. 
2010;31(2):204-7. 

6- Gul R, Cassuma SH, Ahmada A, Khana SH, Saeeda T, 

Parpio Y. Enhancement of critical thinking in curriculum 

design and delivery: A randomized controlled trial for 
educators. Procedia Soc Behav Sci. 2010;2(2):3219-25. 

7- Finucane AM, Whiteman MC, Power MJ. The effect of 
happiness and sadness on alerting, orienting and executive 
attention. J Atten Disord. 2010;13(6):629-39. 

8- Gorbett K, Kruczek T. Family factors predicting social 
self-esteem in young adults. Fam J. 2008;16(1):58-65. 

9- Keshavarz A, Molavi H, Kalantari M. Relationship 
between vitality and demographic characteristics with 
happiness in Isfahan people. J Psychol Stud. 2009;4(4):45-

64. [Persian] 
10- Demir M, Bacanlı H, Tarhanc S, Dombaycı MA. 

Quadruple thinking: Critical thinking. Procedia Soc Behav 
Sci. 2011;12:426-35. 

11- Stewart ME, Watson R, Clark A, Ebmeier KP, Deary 

IA. Hierarchy of happiness: Mokken scaling analysis of the 

Oxford happiness inventory. Press Indiv Differ. 
2010;48(7):845-8. 
12- Carr A. Positive psychology the science of happiness 

and human strengths. New York: Brunner-Routledge 
Publisher; 2004.  

13- Diener E, Diener R. Happiness unlocking the mysteries 
of psychological wealth. Swanston: Blackwell Publisher; 

2008. 
14- Vahdat R, Zeinali A, Ahmadi Doyran Z. Relationship 
between critical thinking dispositions and academic 

achievement in Uremia secondary school students. J Urmia 
Nurs Midwifery. 2012;10(1):97-104. [Persian] 

15- Kareshki H, Pakmehr H. The relationship between self-

efficacy beliefs: Meta-cognitive and critical thinking with 
mental health in medical sciences students. Hakim Res J. 

2011;14(3):180-7. [Persian] 
16- Maroofi Y, Yousefzadeh MR, Bakhshkar F. 

Relationship between female pre-university students' critical 
thinking skills and their mental health. Hamadan Univ Med 
Sci J. 2012;19(1):53-61. [Persian] 

17- Nadi M, Gordanshekan M, Golparvar M. Effect of 

critical thinking, problem solving and meta-cognitive on 

students' self-learning. Res Curri Plan. 2011;2(28):53-61. 
[Persian] 

18- Moayedfar H, Agha Mohammadian H, Tabatabaei S. 
Relationship Attachment Styles and Social Self-Esteem. Q  J 
Psychol Studi. 2007;3(1):61-72. [Persian] 

19- Alipour A, Noorbala AA. Preliminary study of the 
reliability and validity of the Oxford Happiness 

Questionnaire universities in Tehran. Andisheh Raftar. 

1999;5(1):55-75. [Persian] 
20- Marin LM, Halperrn DF. Pedagogy for developing 

critical thinking in adolescents: Explicit instruction produces 
greatest gains. Think Skill Cre. 2010;6(1):1-13. 

21- Farzadfar M, Molavi H, Atashpor H. The effect of 
Fordyce happiness training on depression of sponsor less 

women in Isfahan. J Sci Res. 2006;1(30):39-50. [Persian]  
22- Cohen SH. Critical thinking in the pediatric unit: Skills 

to access analyze and act. Massachusetts: HCPro; 2007. 

23- Suliman W, Halabi J. Critical thinking, self-esteem and 
state anxiety of nursing students. Nurse Educ Today. 

2006;27(2):162-8. 
24- Barkhordary M, Jalalmanesh SH, Mahmodi M. The 
relationship between critical thinking disposition and self 

esteem in third and fourth year bachelor nursing students. 
Iran J Med Edu. 2010;9(1):13-9. [Persian]  

25- Amini M, Fazlinejad N. Critical thinking skill in Shiraz 
university of medical sciences students. J Med Hormozgan. 
2010;14(3):213-8. [Persian]  
26- Noshadi N, Khademi M. Measuring the teacher 
education social studies critical thinking skills and 

dispositions in Iran. Stud Edu Lear. 2011;58(2):141-70. 
[Persian] 
27- Javidi T, Abdoli A. Critical thinking skills of students in 

the baccalaureate program in Ferdowsi university of 
Mashhad. Res Clin Psychol. 2011;11(2):102-20. [Persian] 

28- Keshavarz A, Molavi H, Kalantari M. The relationship 
between vitality and demographic variables with happiness 

in Isfahan population. J Psychol Stud. 2009;16(4):45-64. 
[Persian]  
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               5 / 5

https://edcbmj.ir/article-1-277-fa.html
http://www.tcpdf.org

