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 های آن با خودشکوفایی دانشجویان کارشناسیبررسی رابطه تفکر انتقادی و مولفه

 ارشد دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز 

 

 
  نگین صمدی فروشانی

 

 

 

                                     كارشناسی ارشد مشاوره وراهنمايی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

 

 

های آن با خودشکوفايی هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان رابطه تفکر انتقادی و مولفه :چكيده

-49دانشجويان كارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز در سال تحصیلی 

های همبستگی است. كه در دسته تحقیقات توصیفی و بود. اين پژوهش از نوع پژوهش 3141

گیرد. جامعه آماری اين تحقیق شامل كلیه دانشجويان كارشناسی ارشد دانشکده قرار می غیرآزمايشی

باشد كه با توجه به جدول می 3141-49علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز در سال تحصیلی 

منابع نفر دانشجو انتخاب شدند. ابزار پژوهش  082گیری دردسترس تعدادمورگان و از طريق روش نمونه

های به دست آمده در دو خودشکوفايی بودند. دادهو های گرايش به تفکر انتقادی نامهای و پرسشكتابخانه

بخش توصیفی و استنباطی )ضريب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری( مورد تجزيه و تحلیل 

دار بین تفکر انتقادی و قرار گرفتند. نتايج تحلیل رگرسیون نشان داد كه رابطه ساده و چندگانه معنا

افزار ها از نرمهای آن با خودشکوفايی در بین دانشجويان وجود دارد. برای تجزيه و تحلیل دادهمولفه

spss  20/2استفاده شده است. ضمناً سطح معناداری در اين تحقیق= .تعیین شده است 

 دانشجويان، تفکر انتقادی ، خودشکوفايی اژگان کليدی: و

 

 
 

 مقدمه-2
 

(.تفکر 3180هر فردی ريخته می شود )شاملو، « فلسفه زندگی»طرز تفکر موضوع بسیار مهمی است، زيرا براساس آن 

نهايت چاره جويی انسان است. كیفیت آينده ما تماماً به كیفیت تفکر ما بستگی دارد، اين هم در سطح فرد، هم در سطح 
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كه ما (. تفکر جزء ذاتی رشد انسان است و همین نکته بس 0222، 3جامعه و هم در سطح دنیا مصداق دارد. )دوبونو

(. توانايی و زمینه كلی برای فکر كردن ممکن است ذاتی باشد، ولی راه های ويژه فهمیدن 0220، 0حیواناتی متفکريم )فیشر

به عنوان يک فعالیت مثبت، به فرايندی امروزی برای رشد در جامعه و سازمان به  1یتفکر انتقاد .عالم، آموختنی است

يادگیری در آموزش عالی مربوط نمی شود، بلکه همه فعالیت های زندگی از جمله شمار می آيد. تفکر انتقادی تنها به 

(. تفکر انتقادی آموختنی است، بنابراين می توان 0222، 9روابط بین فردی و كاری را نیز در بر می گیرد )اگین و رودنی

متفکرانه، عقیده هدفمند و مستقلی است روش »تفکر انتقادی (. 3182افراد را با فراهم كردن شرايط متفکر بار آورد)ندافی، 

كه به تفسیر، تحلیل، ارزيابی، استدالل و نیز توصیف موضوعات استدالل عقالنی يا تعامالت مربوط به متن منجر می شود 

كه بر مبنای آن ها حکم كنیم. تفکر انتقادی ايده آل، ذاتاً كنجکاو و آگاه، معتقد، نسبت به دلیل خالی از تعصب، قابل 

عطاف، منصف در ارزيابی، در مواجهه با تعصبات شخصی صادق، در قضاوت كردن محتاط و دورانديش، در تجديدنظر ان

كردن مشتاق، درباره مسائل آشکار واضح، در موضوعات پیچیده منضبط، در جست و جو به دنبال اطالعات مربوط پیگیر، 

پیگیری نتايج با استقامت و دارای پشتکار است. توصیف در انتخاب مالک و معیار معتدل، در پرس و جو متمركز و در 

 (. 3442از تفکر انتقادی شامل عقايدی است كه بر اساس مالک و معیار يا دلیل استوار است )لیپمن،  0تر لیپمنكوتاه

است و نه تالش برای كاهش تنش  2( انگیزه اصلی برای كار و فعالیت، خودشکوفايی3414)6به اعتقاد گلداشتاين

های خويش است )باريک و به اين مفهوم كه فرد نیازمند پیشرفت در تحقق هدف های زندگی خود و درک قابلیت

ای (. انسان ها می كوشند از طريق خودشکوفايی، از امکانات به شیوه3182؛ به نقل از يوسفی، 3443، 4، و تت8،3443مونت

خواهد باشد. همانطور كه مامی استعدادهای پنهان خود را شکوفا كنند. حال اين استعداد هرچه میبهینه استفاده كنند و ت

(. گرايش ذاتی انسان به رشد و 3462)مازلو، « آنچه انسان می تواند باشد، بايد باشد»بیان می دارد:  32آبراهام مازلو

لد در وجود آدمی به وديعه نهاده شده است، رسیدن به خودشکوفايی و از قوه به فعل در آوردن استعدادهايی كه از بدو تو

كمال و خودشکوفايی را به دنبال خواهد داشت. شناخت خصوصیات افراد خودشکوفا و چگونگی طی نمودن مراحل كمال 

ای در آنها، زمینه ساز بستری مناسب برای نمو و بروز استعدادهای درخشان خواهد بود. توجه به نیازهای مختلف در دوره ه

 رشد و تکامل و تالش برای ارضای اين نیازها در جايگاه واقعی و مقاطع خاص زمانی گامی در اين راستا خواهد بود.

با توجه به اينکه تفکر انتقادی خالق و مثبت است می خواهیم رابطه اين ويژگی را با خودشکوفايی كه رأس هرم 

ا به رشد و بالندگی می رساند را بررسی كنیم. پژوهش حاضر در صدد سلسله نیازهای مزلو قرار دارد و گرايش ذاتی انسان ر

 دارد؟  مثبت ومعنادار پاسخگويی به اين سوال است كه تفکر انتقادی با خودشکوفايی رابطه
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به ارتباط تفکر انتقادی با خودشکوفايی و بالندگی پژوهش هايی مرتبط انجام شده است كه به برخی از آن ها  نظر

( در تحقیقی به بررسی رابطه تفکر انتقادی و ابعاد آن با شادكامی و عزت نفس اجتماعی 3143امیرپور ) شود. اشاره می

دانشجوی دوره كارشناسی دانشگاه پیام نور  022دانشجويان پرداخت. اين پژوهش بنیادی، توصیفی و مقطعی بر روی 

نتايج نشان می دهد كه باالترين  ؛( استفاده شده0221) كنگاور اجرا شد. برای سنجش تفکر انتقادی از پرسش نامه ريکتس

میانگین در متغیرهای مورد بررسی مربوط به عزت نفس اجتماعی و پايین ترين میانگین مربوط به بالندگی بوده؛ بین 

ه متغیرهای پژوهش، همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت و تنها بین بالندگی و شادكامی رابطه معنی داری مشاهد

نشد. تفکر انتقادی و ابعاد آن )به جز بالندگی( قادر به پیش بینی شادكامی و همچنین قادر به پیش بینی عزت نفس 

 اجتماعی بودند. نتايج نشان داد كه تفکر انتقادی می تواند نقش اساسی در شادكامی و عزت نفس اجتماعی ايفا كند.

تقادی را به عنوان برون داد اصلی آموزش عالی معرفی كرده امروزه صاحب نظران تفکر ان (3188قريب وهمکاران )

و تدريس تفکر را نکته پايه برای يادگیری به شمار می آورند. اين مطالعه به منظور مقايسه مهارت های تفکر انتقادی و 

نفر از  62گرايش به تفکر انتقادی در دانشجويان ترم اول و آخر صورت گرفت. اين مطالعه توصیفی مقطعی بر روی 

درمانی انجام شد. ابزار گردآوری آزمون  -دانشجويان ترم اول و آخر مقطع كارشناسی رشته مديريت خدمات بهداشتی

مهارت تفکر انتقادی كالیفرنیا و پرسشنامه گرايش به تفکر انتقادی كالیفرنیا بود. میانگین و انحراف معیار نمره كل مهارت 

ل و آخر هر دو در حدود هنجار بود و تفاوت معنی دار آماری بین الگو نمره دانشجويان تفکر انتقادی در دانشجويان ترم او

ترم اول با ترم آخر وجود نداشت. از نظر گرايش به تفکر انتقادی در دانشجويان ترم اول با ترم آخر تفاوت معنادار آماری 

تفکر انتقادی كسب شده توسط دانشجويان در وجود داشت و نمره دانشجويان ترم آخر بیشتر بود. حدود نمره كل مهارت 

حدود هنجار و نمره كل گرايش به تفکر انتقادی نیز مبین گرايش مثبت دانشجويان است. اما با نظر به نرمه های گزارش 

شده از ساير دانشکده های دنیا، مسئولین و مدرسان دانشکده توجه بیشتری به برنامه های آموزشی خود در پرورش تفکر 

 ادی اختصاص دهند. انتق

( به بررسی جنبه های شخصیت در خودشکوفايی، كیفیت زندگی در ارتباط با شوخ طبعی پراخت، 0239) 3پسیچ

ها نشان داد كه افراد خودشکوفا كیفیت زندگی باالتری دارند و همچنین خودشکوفايی با شوخ طبعی ارتباط مثبت و يافته

نیز می باشند( و خودشکوفايی و شوخ طبعی باعث باال رفتن كیفیت زندگی می  معنادار دارد. )افراد خودشکوفا شوخ طبع

 شود.

( دريافت كه علی رغم آموزش 0229تا  0223طی سالهای ) ان( با آموزش تفکر انتقادی به فراگیر0222) 0لوئیز 

هايی يک سوم فراگیری به اين مهارت دست نیافتند و به منظور حل اين مشکل در گروههای كوچک بحث و پرسش، روش

برای تنظیم يادگیری و نحوه ايجاد انگیزه در اعضای گروه شکل گرفت و نتايج نشان داد، كه محیط آموزشی و تعامل 

گیران به ايجاد تفکر انتقادی در تدريس كمک كرده و همچنین، او به اين نتیجه دست يافت كه در حال حاضر يک سوم فرا

های تفکر انتقادی دانشجويان فاقد مهارت تفکر انتقادی هستند. اين يافته ها به وضوح نشان می دهد كه سطوح مهارت

ای می توانند در پايین د. بديهی است كه عوامل متعدد و در هم تنیدهها در سطح بسیار پايین قرار داردانشجويان دانشگاه

بودن سطح نمره های تفکر انتقادی دانشجويان دخالت داشته باشند، كه از آن میان می توان به نارسايی های آموزشی، 

                                                           
1. Psych 
2. Lewittes  

http://www.jopbs.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


1-11، ص 6131 ردادخ،  1، جلد 42روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره   
ISSN: 1394-0041 

http://www.jopbs.ir 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

 

4 
 

 

1394-0041© 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution 

requires ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 
 

ر و نیز برخی از های تحقیق و نیازمند تفکهای دانشگاهی، ضعف مفاهیم، عدم طرح سوالتاكید بر محفوظات در كالس

 .های آزمودنی ها مانند عدم انگیزه و تعهد الزم برای تکمیل پرسشنامه اشاره كردويژگی

(. در تحقیقی به بررسی رابطه تفکر انتقادی با عزت نفس و اضطراب دانشجويان پرستاری 0222) 3سالیمن

ا اعتماد به نفس و همبستگی منفی بین تفکر پرداخت، نتايج نشان داد كه ارتباط مثبت و معناداری بین تفکر انتقادی ب

انتقادی با اضطراب وجود دارد و نیز بین اعتماد به نفس و اضطراب همبستگی منفی وجود دارد، و همچنین در بین 

 دانشجويان تفکر انتقادی پايین، اعتماد به نفس در حد متوسط و اضطراب نسبتاً باال بود.

 

 روش-3

 

شامل كلیه دانشجويان كارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی اهواز كه در جامعه آماری اين پژوهش 

نفر از دانشجويان كه براساس جدول كرجسی و  082مشغول به تحصیل بوده اند.نمونه اين تحقیق  41-49سال تحصیلی 

استفاده   دردسترس از روش نمونه گیری جهت اندازه حجم نمونه پژوهش انتخاب شدند برای انتخاب نمونه آماری0مورگان

 ارائه شده است. 0و3های برخی از ويژه های اعضای نمونه در جدول است  شده

 

 : توزیع آزمودنی ها بر حسب جنسيت1دول ج

 درصد فراوانی جنسیت

 02/66 386 زن

 0/11 49 مرد

 322 082 كل

 

درصد نمونه و آزمودنی های مرد  0/66مالحظه می شود، آزمودنی های زن حدود  3همان طور كه در جدول 

 .درصد نمونه را تشکیل می دهند 0/11حدود 

 

 : توزیع آزمودنی ها بر حسب سن2دولج

 درصد فراوانی سن
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09 – 00 02 6/4 

06 – 09 62 4/01 

08 – 06 64 6/09 

12 – 08 90 30 

10 – 12 96 9/36 

16 – 10 04 1/32 

 322 082 كل

 

ساله بیشترين تعداد آزمودنی های نمونه را با  06-08مالحظه می شود. دانشجويان  0همان طور كه در جدول 

 6/4می باشند كه حدود  ساله 00-09دانشجويان درصد به خود اختصاص داده و كمترين تعداد آزمودنی ها 6/09حدود 

می باشد.ابزار  20/0و  36/08انحراف معیار سن كل آزمودنی ها به ترتیب درصد نمونه را تشکیل می دهند. میانگین و 

 :دراين تحقیق عبارتند از ه گیریزاندا

يک ابزار خودگزارشی است كه میزان تمايل  0221، 0، ريکتس3(CTDI)« پرسشنامه گرايش به تفکر انتقادی-3

تفاده از راهبردها يا مهارت های شناختی، احتمال به تفکر نقادانه را می سنجد. تفکر انتقادی، تفکری است كه با اس

 9عبارت(، بالندگی 33) 1زيرمقیاس خالقیت 1عبارت و  11دستیابی به بازده مطلوب را باال می برد. اين پرسشنامه دارای 

( به نتايج 0221) 6عبارت( است. اين مقیاس پس از آنکه مور و پنفیلد 31) 0عبارت( و تعهد 4)بلوغ شناختی( يا كمال )

( دست يافتند طراحی شد. ريکتس سعی CCTDI2متفاوت و مهمی درباره پرسشنامه گرايش به تفکر نقادانه كالیفرنیا )

كرد يک مقیاس كوتاهتر، تأثیرگذارتر و پاياتر تهیه كند، پرسشنامه گرايش به تفکر انتقادی براساس مقیاس تفکر انتقادی 

تا شديداً  3درجه ای )از شديداً مخالفم= -0ت. آزمودنی بايد در يک مقیاس لیکرت ( ساخته شده اس3442) 8فاسیون

( به منظور هنجاريابی پرسشنامه گرايش 0221( میزان موافقت خود را با هر يک از عبارات مشخص كند.ريکتس )0موافقم=

رد. ضريب پايايی زيرمقیاس ها بدين نفر از دانشجويان سال دوم رشته كشاورزی اجرا ك 62به تفکر انتقادی آن را بر روی 

گروهی از اساتید ارتباط ، 86/2، زيرمقیاس تعهد: 02/2، زير مقیاس بالندگی: 20/2شرح گزارش شد: زيرمقیاس خالقیت: 

( تهیه شده، روايی 3442صوری اين مقیاس را تايید كردند. به عالوه از آنجايی كه اين مقیاس بر مبنای كار اصلی فاسیون )

وبرای  82/2درپژوهش حاضرنیز، پايايی پرسشنامه باروش آلفای كرونباخ برای كل پرسشنامه  ن نیز تايید می شود.سازه آ

 بدست آمد.2/ 20و 23/2، 60/2های  خالقیت ، بالیدگی وتعهد به ترتیب زير مقیاس

                                                           
. critical thinking disposition inventory.11 

2. Ricketts  
3. Innorativeness  
4. maturity  
5. engagement  
6. Moore & Pnfylyd  
7. critical thinking disposition inventory California  
8. Facione 

http://www.jopbs.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


1-11، ص 6131 ردادخ،  1، جلد 42روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره   
ISSN: 1394-0041 

http://www.jopbs.ir 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

 

6 
 

 

1394-0041© 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution 

requires ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 
 

است كه  ماده ای 00اين پرسشنامه يک پرسشنامه خود گزارشی 3(ASAIپرسشنامه خودشکوفايی اهواز )-0

خرده مقیاس است. خرده مقیاس ها تا حدی از سطوح ارضاء  0( ساخته شده و دارای 3128توسط اسماعیل خانی )

نیازهای فیزيولوژيک، نیاز به ايمنی، نیاز به تعلق و ريشه داشتن، نیاز به احترام و عزت نفس و باالخره نیاز به خودشکوفايی 

 ( به طور تصادفی از میان كلیه دانشجويان3128اين پرسشنامه، اسماعیل خانی )اند. برای ساخت نهايی برگرفته شده

نفر دانشجو را به عنوان نمونه آزمون انتخاب نموده و پرسشنامه را با استفاده از روش تحلیل  906و مقاطع تحصیلی  هارشته

مالک كه عبارت بودند از پرسشنامه  جهت سنجش اعتبار اين پرسشنامه، به طور همزمان با سه مقیاس عوامل ساخت.

( و پرسشنامه عزت نفس كوپر 3428)بک و همکاران،  0(، پرسشنامه افسردگی بک3129اضطراب )نجاريان و همکاران، 

( به آزمودنی ها نمونه سنجش اعتبار داده شد. ضرايب همبستگی محاسبه شده بین نمره 3462)كوپر اسمیت،  1اسمیت

، با پرسشنامه افسردگی بک (r=21/2)مه خودشکوفايی به ترتیب با پرسشنامه اضطراب های آزمودنی، در پرسشنا

(22/2=r) ،  و عزت نفس كوپر اسمیت(66/2=r) ،  در سطح(223/2=p ).معنی دار می باشد 

استفاده شده )آلفای كرونباخ(برای سنجش پايايی پرسشنامه خودشکوفايی از دوروش بازآزمايی و همسانی درونی

ر روش بازآزمايی سنجش پايايی پرسشنامه، روش آزمون مجدد كه همسانی آزمون را در طول زمان می سنجد، است. د

مورد استفاده قرار گرفت. ضريب همبستگی بین نمره های آزمون ها در دو نوبت يعنی آزمون و آزمون مجدد برای كل 

سنجش همسانی درونی پرسشنامه بود كه ضريب رضايتبخشی است. برای ارزيابی و  ( r=42/2)پرسشنامه 

در پژوهش (. 3128)اسماعیل خانیباشد.به دست آمده كه رضايتبخش می40/2خودشکوفايی،ضريب آلفای كرونباخ برابر با

 برآورد گرديد. 2/ 20اهواز با روش آلفای كرونباخ  خودشکوفايیحاضرپايايی پرسشنامه 

توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری اين  ،حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش پژوهش

پژوهش شامل تمامی دانشجويان كارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز در سال تحصیلی 

. ندمی باشند كه از اين جامعه نمونه ای براساس جدول كرجسی و مورگان جهت اندازه حجم نمونه انتخاب شد 49-3141

بین استفاده شد.متغیر تفکر انتقادی  به عنوان متغیرپیش دردسترس ی انتخاب نمونه آماری از روش نمونه گیریبرا

به عنوان متغیر مالک در نظر گرفته شده است ، به اين صورت رابطه بین تفکر انتقادی  خودشکوفايیومتغیرهای 

 بررسی شد.  خودشکوفايیهای آن با ومولفه

مقیاس فاصله  -فراوانی -انحراف معیار –در اين پژوهش برای تجزيه و تحلیل متغیرها از آمار توصیفی )میانگین 

متغیرهای چند ارزشی و غیره( و آمار استنباطی )رگرسیون چند متغیری ، ضريب همبستگی چندگانه و غیره( به  -ای

 درنظر گرفته شده است.  α=  20/2سطح معناداری هااستفاده شد.ضمناً برای كلیه فرضیه SPSSكمک نرم افزار 

 

 

 

 
 

                                                           
1Self-Actualization inventory ahvaz 
2. Back  
3. Copper , s 
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 نتایج-4

 

 وتفکر انتقادی )خالقیت، بالیدگی و تعهد( هاییانگین، انحراف معیار، حداقل و حداكثر نمره آزمودنی ها در متغیرم

 خودشکوفايی دانشجويان

 

)خالقيت، باليدگی انتقادی ميانگين، انحراف معيار، حداقل و حداکثر نمره آزمودنی ها در متغير تفكر   :3 جدول

 خودشكوفایی دانشجویانوو تعهد( 

 

 

 

 

 
 

 

 

 43/332مشاهده می شود در متغیر تفکر انتقادی میانگین و انحراف معیار به ترتیب  1همان طوری كه در جدول 

، در مولفه بالیدگی میانگین و انحراف معیار 02/6و 30/90، در مولفه خالقیت میانگین و انحراف معیار به ترتیب 33/31و 

، ، در متغیر خودشکوفايی میانگین و 02/9و  00/14، در مولفه های تعهد میانگین و انحراف معیار به ترتیب 01/9و  06/16

 می باشد.، 92/6و  02/02انحراف معیار به ترتیب 

پژوهش حاضر، شامل فرضیه های زير است كه هر فرضیه همراه با نتايج به دست آمده از تجزيه و تحلیل آن ارائه 

 به رابطه آن ها صورت گرفته است. می گردد. ضمناً ، ترتیب ورود متغیر های پیش بین در معادله رگرسیون با توجه

: بین تفکر انتقادی و مولفه های آن )خالقیت، بالندگی و تعهد( با خود شکوفايی دانشجويان رابطه تحقیقفرضیه 

 ساده و چندگانه وجود دارد. 

ه ساده فرضیه الف( بین تفکر انتقادی و مولفه های آن )خالقیت، بالندگی و تعهد( با خودشکوفايی دانشجويان رابط

 وجود دارد 

 )خالقيت، بالندگی و تعهد( و خودشكوفایی دانشجویان : ضرایب همبستگی ساده بين تفكر انتقادی4جدول

 (n)تعداد نمونه  (P)سطح معنی داری  (r)ضريب همبستگی  متغیر پیش بین متغیر مالک 

  2223/2 02/2 تفکر انتقادی 

 082 2223/2 00/2 خالقیت خودشکوفايی

  2223/2 09/2 بالندگی 

  2222/2 36/2 تعهد 

 

 تعداد حداكثر نمره حداقل نمره انحراف معیار میانگین متغیرها

  310 96 33/31 43/332 تفکر انتقادی

  90 39 02/6 30/90 خالقیت

 082 10 30 01/9 06/16 بالیدگی

  99 02 02/9 00/14 تعهد

  62 12 92/6 02/02 خودشکوفايی
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مشاهده می شود بین تفکر انتقادی و خود شکوفايی دانشجويان رابطه مثبت معناداری  9همانطوری كه در جدول 

قسمت الف تايید می شود بعبارت ديگر، هر چه تفکر انتقادی  تحقیق( در نتیجه فرضیه r= 02/2و =P 2223/2وجود دارد)

افزايش يابد به همان اندازه خودشکوفايی افزايش می يابد و برعکس. بین خالقیت و خودشکوفايی دانشجويان رابطه مثبت و 

يی افزايش می ( يعنی هر چه خالقیت افزايش يابد به همان اندازه خودشکوفا=00/2rو =P 2223/2معناداری وجود دارد )

( يعنی =r 09/2و  P=2223/2يابد و برعکس. بین بالندگی و خودشکوفايی دانشجويان رابطه مثبت معناداری وجود دارد )

هر چه تعهد دانشجويان افزايش يابد به همان اندازه خودشکوفايی افزايش می يابد و برعکس. بین تعهد و خودشکوفايی 

( يعنی با افزايش تعهد، خودشکوفايی نیز افزايش =36/2rو  =2222/2Pود دارد )دانشجويان رابطه مثبت معنی داری وج

 می يابد و برعکس. 

فرضیه )ب( بین تفکر انتقادی و مولفه های آن )خالقیت، بالندگی و تعهد( با خودشکوفايی دانشجويان رابطه 

 ارائه شده است.  6و  0ول هایچندگانه وجود دارد. نتايج بررسی در جد
 

: ضرایب همبستگی چندگانه مولفه های تفكر انتقادی )خالقيت، بالندگی و تعهد( و خودشكوفایی با 5جدول

 .(Enter)روش ورود 

ضرايبرگرسیون       

() 

 

متغیرهای پیش  متغیر مالک

 بین

همبستگی 

 MRچندگانه 

ضريب 

تعیین 
RS 

 Fنسبت 

 Pاحتمال 

3 0 1 

 F=02/32 26/2 00/2 خالقیت-3 

2223/2=P 

00/2= 

38/9=t 

224/2=P 

  

 F=23/32 22/2 06/2 بالندگی -0 خودشکوفايی

2223/2=P 

30/2= 

80/3=t 

266/2=P 

31/2= 

06/3=t 

334/2=P 

 

 F=89/6 22/2 02/2 تعهد -1 

2223/2=P 

30/2= 

82/3=t 

221/2=P 

33/2= 

03/3=t 

004=P 

20/2= 

20/2=t 

922=P 

 

مالحظه می شود، ضريب همبستگی چند متغیری برای تركیب های متغیرهای مولفه  0همانطوری كه در جدول 

بوده كه در سطح  = F 89و  MR ،22/2=RS=02/2های تفکر انتقادی )خالقیت، بالندگی و تعهد( و خودشکوفايی برابر يا 

2223/2>P  قسمت )ب( تايید می شود.  تحققمعنی دار است. پس فرضیه 
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: ضرایب همبستگی چندگانه مولفه های تفكر انتقادی )خالقيت، بالندگی و تعهد( و خودشكوفایی 6دول ج

 .(Stepwise)دانشجویان با روش مرحله ای 

 

 متغیر مالک

 

متغیر پیش 

 بین

 

همبستگی چندگانه 
MR 

 

ضريب تعیین 
RS 

 Fنسبت 

 Pاحتمال 

 

ضريب رگرسیون 

 

 خالقیت     

 F=02/32 02/2 00/2 خالقیت خودشکوفايی

2223/2=P 
00/2= 

38/9=t 

2223/2=P 

 

مشاهده می شود كه از میان مولفه های تفکر انتقادی )خالقیت، بالندگی و تعهد( به عنوان متغیرهای 6 با توجه به جدول 

را ايفا پیش بین، تنها خالقیت پیش بینی كننده برای خودشکوفايی می باشد و بقیه مولفه ها در پیش بینی كنندگی، نقش 

 نمی كنند.

 

  

 گيری نتيجهبحث و-5

 

 2223/2شکوفايی دانشجويان رابطه مثبت معناداری وجود دارد)بین تفکر انتقادی و خوده شده ئبا توجه به توضیحات ارا

P= 02/2و =r شود بعبارت ديگر، هر چه تفکر انتقادی افزايش يابد به همان قسمت الف تايید می تحقیق( در نتیجه فرضیه

اندازه خودشکوفايی افزايش می يابد و برعکس. بین خالقیت و خودشکوفايی دانشجويان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد 

(2223/2 P= 00/2وr= يعنی هر چه خالقیت افزايش يابد به همان اندازه خودشکوفايی افزايش می يابد و برعکس. بین )

( يعنی هر چه تعهد =r 09/2و  P=2223/2ناداری وجود دارد )بالندگی و خودشکوفايی دانشجويان رابطه مثبت مع

دانشجويان افزايش يابد به همان اندازه خودشکوفايی افزايش می يابد و برعکس. بین تعهد و خودشکوفايی دانشجويان رابطه 

ابد و برعکس. ( يعنی با افزايش تعهد، خودشکوفايی نیز افزايش می ي=36/2rو  =2222/2Pمثبت معنی داری وجود دارد )

ضريب همبستگی چند متغیری برای تركیب های متغیرهای مولفه های تفکر انتقادی )خالقیت، بالندگی و تعهد( و 

 تحقیق معنی دار است پس فرضیه P<2223/2بوده كه در سطح  F=89و  MR ،22/2=RS=02/2خودشکوفايی برابر يا 

در ايران  (3188)مکارانوه قريب،( 3143امیر پور) های پژوهشحاضر با نتايج  پژوهشقسمت )ب( تايید می شود. نتیجه 

در تبیین نتايج به دست آمده در رابطه با  ( در خارج از كشور همسو است.0222سالیمن) و(0222یز )ئلو(،  0239یج )وپس

بهسازی اين امر آموزش تنها راه اصالح و ، اين فرضیه می توان گفت : در جوامع امروزی افراد كمتر نقدوانتقادرا می پذيرند
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ی زيبا هاركشف مجهوالت و ايجاد علوم و هنأ خودشکوفايی منشهمچنین  تفکر انتقادی در مدارس و دانشگاه ها است.

 خودشکوفايیحل عزت نفس احتیاج به منابع محیطی دارد.اما ارضای نیاز به اهای خود تا مراست.انسان برای ارضای نیاز

تحقیق حاضررابطه بین تفکر انتقاديا وخودشکوفايی را مثبت ومعنی دار  خود فرد است. مستلزم تکامل چیزی است كه در

تیجه گرفت دست اندركاران آموزش وپرورش باالخص خانواده هاونهادهای آموزشی وتربیتی با نشان داده، پس می توان ن

ی كودكان،دانش آموزان ودانشجويان آموزش هر چه بیشتر تفکر انتقادی وخالق وفراهم نمودن محیط های مناسب وپرباربرا

 مختلف رشدراه رابرای رسیدن به خودشکوفايی انسان هموارخواهند كرد. در مقاطع

 

 

 پيشنهادات-6

 

با توجه به اينکه اين پژوهش تنها در مورد دانشکده علوم انسانی مقطع كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز -3

صورت گرفته، به پژوهشگران پیشنهاد می شود در تحقیقات بعدی از ساير دانشکده و دانشگاه ها در سراسر كشور استفاده 

 تعمیم هر چه بیشتر نتايج فراهم شود.  شود تا امکان بررسی تفاوت و به طور كلی

های تفکر با سالمت روان به منظور پیشنهاد می شود پژوهش هايی با متغیرهای مشابه اين پژوهش از جمله رابطه سبک-0

 مقايسه و تعمیم نتايج فراهم شود. 

تا در كنار اين آموزش ها، پیشنهاد می شود هنگام كسب آموزه های تحصیلی در دوره دانشجويی، تدبیری انديشه شود -1

 .مسائل روان شناختی و مهارت های زندگی به دانشجويان آموخته شود

 

 

 قدردانی-7

 

جناب آقای دكتر عباس امان الهی وتشکر شايسته از  جناب آقای دكتر مسعود شهبازی ، باتشکر از زحمات اساتید گرامی

 مدير گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز.استاد فرهیخته وفرزانه جناب آقای دكتر يوسفعلی عطاری 

 
 

 منابع -8

 

( .ساخت و اعتباريابی مقیاس برای سنجش خودشکوفايی و بررسی رابطه آن با سرسختی و 3128اسماعیل خانی، ف.) -3

پايان نامه كارشناسی روانشناختی، كمال گرايی و عملکرد تحصیل دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز. 

 ارشد رشته روانشناسی عمومی، اهواز :دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز.

(. بررسی رابطه تفکر انتقادی و ابعاد آن با شادكامی و عزت نفس اجتماعی دانشجويان كارشناسی 3143امیرپور، ب. )-0

 .391-392:  1ره :دانشگاه پیام نور كنگاور. فصل نامه راهبردی آموزشی، دوره پنجم، شما
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