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سحر محمدزاده ساري

كارشناس ارشد مددكاري اجتماعي ،دانشگاه عالمه طباطبايي

چکیده :هدف اين پژوهش بررسي رابطه بین عوامل شخصیتي و مهارت هاي تفكّر انتقادي و فاكتور هاي جمعیت در بین
دانشجوياني است كه در سال تحصیلي  69-69در مقطع كارشناسي يكي از زير گروه هاي دانشكده روانشناسي و علوم تربیتي
دانشگاه عالمه طباطبائي به تحصیل اشتغال دارند كه براي سنجش تفكر انتقادي از پرسشنامه آزمون مهارتهاي تفكر انتقادي
كالیفرنیا و براي سنجش میزان شخصیت دانشجويان پرسش نامهي شخصیتي ( )NEO -FFIاستفاده شد .جامعه مورد هدف
در اين پژوهش عبارت بود از كلیه دانشجوياني است كه در سال تحصیلي  69-69در مقطع كارشناسي يكي از زير گروه هاي
دانشكده روانشناسي و علوم تربیتي دانشگاه عالمه طباطبائي به تحصیل اشتغال دارند ،محدوديتهاي موجود در حوزه تحقیق
باعث گرديد كه دراين پژوهش از روش نمونه گیري در دسترس استفاده شد .بر اساس آمار ارائه شده از سوي آموزش كل
دانشگاه ،در سال تحصیلي  69-69تعداد  6969نفر تحت عنوان دانشجوي مقطع كارشناسي در  8رشته تحصیلي دانشكده
روانشن اسي و علوم تربیتي دانشگاه (در نوبت هاي روزانه ،شبانه و غیر حضوري) به تحصیل اشتغال دارند كه از اين تعداد 372 ،
نفر داراي جنسیت مذكر و  6262نفر داراي جنسیت مؤنث مي باشند ،پس از مشخص شدن جامعه آماري ،براي تعیین تعداد
نمونه مورد نیاز پژوهش از جدول مرگان استفاد ه شد و بر مبناي آن ،با توجه به جمعیت جامعه آماري ،تعداد نمونه پژوهش(
 263نفر) بدست آمد .براي تحلیل از روش هاي آمار استنباطي (  tمستقل ) ،همبستگي پیرسون و رگرسیون ساده فرضیه ها
مورد سنجش استفاده شد،نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه بین مهارت هاي تفكر انتقادي و عوامل شخصیتي رابطه
معناداري وجود ندارد.فقط در مولفه باز بودن به تجربه رابطه معناداري با تفكر انتقادي وجود دارد.
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جمعیت شناختی در بین دانشجویان

مجله علمی تخصصی روانشناسی ،علوم تربیتی و علوم اجتماعی (سال دوم)

بررسی رابطه بین عوامل شخصیتی و مهارت هاي تفكّر انتقادي و فاکتور هاي

کلید واژه ها :عوامل شخصیتي ،مهارت هاي تفكّر انتقادي ،دانشجويان دانشگاه عالمه
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مقدمه:
تحقیقات غربي شواهد آشكاري دارد كه جنبه هاي سرشتي تفكّر انتقادي را مي توان از جنبه هاي شناختي يا توانايي متمايز
كرد ،اگرچه اين دو ممكن است مرتبط به هم باشند .براي مثال ،توبي )3367( 6به بررسي رابطه بین نیاز به تفكر ،تحمل ابهام،
و تفكر نسبي نگر -دوگانه نگر با مقیاس هاي مختلف تفكّر انتقادي و توانايي هاي شناختي پرداخته است .يافته هاي تحلیل
عاملي نشان مي دهد كه عملكرد تفكّر انتقادي را مي توان به بهترين صورت برحسب عامل هاي توانايي و سرشتي جداگانه
تبیین كرد تا بر حسب يک عامل منفرد .تعدادي از مطالعات با استفاده از رگرسیون سلسله مراتبي نشان داده اند كه عامل
هاي سرشتي ،واريانس منحصر به فردي را درنمرات تفكّرانتقادي بعد از اينكه عامل هاي شناختي كنترل شدند پیش بیني مي
كند (كلیفورد ،بوفال وكورتز3366 ،؛ ماسفرسون و استانويچ ،3367 ،وست و استانويچ3366 ،؛ توتیلس و استانويج3363 ،؛
وست ،توپالک واستانويچ.3 )3366 ،
نیاز براي شناخت ،ا شاره برتمايل براي همت گماشتن و لذت بردن از فعالیت هاي شناختي دارد .توپالک و استانويچ ()3363
نشان دادند كه نیاز براي شناخت و انعكاس گري به طور مثبتي با  9تا  8تكلیف استداللي مرتبط است ،در حالي كه  2تا از 6
تكلیف با توانايي شناختي مرتبط بودند .تعدادي از مطالعات نشان داده اند كه نیاز براي شناخت به گونه اي مثبت با عملكرد در
مهارت هاي تفكر مختلف يا سازه هاي تفكر مدار مرتبط است (هالپرن3367،؛ توبي3367 ،؛ وست و همكاران.)23366 ،

1

Tobey
؛  Totyls & Stanovich،؛  Masferson & Stanovich ، ، West & Stanovich،؛ Clifford، Bufal & kurtz،
West، Toplak & Stanovich.
3
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معلوم شده است كه ويژگي هاي شخصیتي مرتبط با باز بودن به تجربه ،نظیركنجكاو بودن ،عقالني و انعطاف پذيري ،يا تحمل
ابهام ،براي قضاوت عمیق و عیني مهم هستند (پركینز و همكاران .)3362،مشابه با نیاز براي شناخت ،باز بودن به تجـربه نیز
به شكل مثبتي با سرشــت هاي مختلف ديگر تفــكر ،و توانايي هاي شــناختي مرتبط مي باشد (كلیفورد و همكاران،3366 ،
سا و همكاران3366 ،؛ وست و همكاران .)63366 ،براي مثال ،سا و همكاران ( )3366دريافتند كه نمرات در تفكر باز فعال 3/8
درصد از واريانس و  8/9از واريانس منحصر به فرد را درعملكرد آزمودني ها به دو مهارت ارزشیابي -استدالل تبیین مي كند .به
همین صورت ،تحلیل رگرسیون چندگانه سلسله مراتبي در دو مطالعه توسط كلیفورد و همكاران ( )3366نشان دادند كه در
بین صفات شخصیتي پنج عاملي ،باز بودن به تجربه تنها صفتي بود كه  9/2درصد از آثار تفكّر انتقادي را تبیین مي كند.
افرادي كه نمره بااليي در وظی فه شناس بودن بدست مي آورند معلوم شده است كه متفكران بارور ،جهت مدار ،و مُصري
هستند (هاگان ،وانز .)33367 ،اگرچه اين متغییر مثل نیاز به شناخت يا باز بودن به تجربه به عنوان سازه سرشتي مورد مطالعه
قرار نگرفته است ،شواهد روز افزون مبتني براين امر وجود دارد كه اين متغییر نقش مهمي در حل مساله و تفكّرانتقادي بازي
مي كند (هالپرن3367 ،؛ اسپكتور ،اشنايدر ،وانسي ،و هزلت .)33632 ،با اين حال ،در مطالعه كلیفورد و همكاران (،)3366
معلوم شد كه نمرات آزمون تفكّرانتقادي با وظیفه شناس بودن نامربوط بود و بنابراين شواهد در اين مورد متجانس نیستند.
در مقايسه با ابعاد ديگر سرشت هاي تفكر ،تمايل براي جستن حقیقت ومنصف بودن در قضاوت به نظرمي رسد كمتر مطالعه
شده است .تحقیقات نشان داده اند كه دانشجويان عمدتا داراي نمرات پايین تري در حقیقت جويي هستند (برز ،مک گوان و

1

 West & et al؛ Saw & et al،
Hagan، Vanz،
3
 Spector، Schneider، Vansy، & Hazalt،؛ Halprn،
2
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روبین3369 ،؛ فاسیون وهمكاران؛ 3369؛ مک بريد ،كیانگ ،و ويتنبرگ .)33636 ،با اين حال ادبیات پژوهشي كمي درمورد
رابطه بین اين متغییر سرشتي و تفكّرانتقادي وجود دارد.
در بین محققان ومتخصصان روانشناسي و تربیتي توافق براين است كه عالوه برتوانايي هاي شناختي ،عامل هاي سرشتي نیز بر
عملكرد تفكر تاثیر مي گزارد (انیس3367 ،؛ پركینز ،جاي ،و تیشمن ،3362 ،فاسیون ،سانچز ،فاسیون ،وگاينن.)33369 ،
توانايي هاي شناختي بر چگونگي توانايي فرد در دستیابي به مهارت هاي تفكر تاثیر مي گزارد ،درحالي كه سرشت هاي
شخصي روشي را كه فرد به اين مهارت مي رسد را متاثر مي سازد .معلوم شده است كه «نیمرخ شخصیتي» فردي با چگونگي
استدالل  ،بحث وتصمیم گیري فرد مرتبط است (فاسیون و همكاران ،3369 2صفحه . )6
محققان شرح مي دهند كه متفكّرانتقادي ايده آل بايد « تجسس گر ،آگاه ،صادق در استدالل ،روشن فكر ،انعطاف پذير ،منصف
در ارزشیابي ،صادق درمواجهه با سوگیري هاي شخصي ،محتاط درتصمیم گیري هاي قضاوتي ،اراده بازنگري روشن درمورد
پیامد ها ،توانمن د در مورد مسائل پیچیده ،سخت كوش در جستجوي اطالعات مربوطه ،منطقي درانتخاب معیار ،معطوف به
جستجو ،و ُمصِردر دنبال كردن نتايجي كه شرايط آن پیوسته درحال تغییر مي باشند» (گزارش دلفي؛ انجمن فلسفه
آمريكا.)3363،
براساس اين توصیف ،فاسیون وفاسیون ( )3363مفهوم سازي از سرشت تفكّر انتقادي را بر حسب هفت صفت زير ارائه كرده
است :حقیقت جويي ،تجسس ،باز بودن به تجربه ها ،منظم بودن ،تحلیل گري ،اعتماد بنفس ،تفكر انتقادي و بلوغ تفكر.
1

 Mac cut، Kyang، & Vitenbergh،؛ ؛ Facion & et al؛ Berz، Mac Guan & Rubin،
 Facion، Sanchez ، Facion & Guynon،؛  Perkins، Jaye، & Tishman،؛ Ennis،
3
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سرشت هايي نظیر اينها نشان مي دهند كه تاثیرات سرشتي در تفكر ،چند وجهي هستند .در مرتبه اول ،عالقه و لذت بردن از
تفكر ،پیش شرطي براي همت گماشتن در فكر محسوب مي شود (تجسس ،نیاز براي شناخت) .ثانیا ،نگرش باز ،زير ساخت
اراده معطوف به مالحظه ديدگاه هاي متفاوت و انتخاب هاي مختلف را قبل از رسیدن به نتیجه گیري تشكیل مي دهد .ثالثاٌ،
روش دقیق در تفكر ،مطمئنا در تصمیم گیري موثر و حل كردن مساله تاثیر مي گذارد (وظیفه شناس بودن ،منظم بودن) .در
نهايت ،ارزشهايي نظیر منصف بودن ،حقیقت جويي عوامل مهم سازنده تفكر انتقادي را تشكیل مي دهند .اين چهار بعد
سرشت تفكر برجنبه هاي متفاوت پاسخ فردي به موقعیت هايي كه در آن تفكر انتقادي الزامي است تاكید دارد.
روش پژوهش:
پژوهش حاضر يک مطالعه توصیفي ـ مقايسه اي و هدف اصلي آن بررسي ارتباط بین عوامل شخصیتي و تفكر انتقادي در
دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه عالمه طباطبائي است .جامعه پژوهش شامل كلیه واحدهائي است كه نمونه مورد پژوهش
از میان آنها انتخاب و يافتههاي پژوهش به آن تعمیم داده مي شود (عبداهلل و لوين .)6266 .6پس از مشخص شدن جامعه
آماري ،براي تعیین تعداد نمونه مورد نیاز پژوهش از جدول مرگان استفاده شد و بر مبناي آن ،با توجه به جمعیت جامعه
آماري ،تعداد نمونه پژوهش(  263نفر) بدست آمد.
آزمون مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا ))CCTS.T
يک ابزار توسعه يافته جهت سنجش مهارتهاي تفكر انتقادي در دانشجويان دانشگاهي است .اساس ساختاري ابزار بر طبق
تعريف تفكر انتقادي كه يک فرآيند قضاوت خود تنظیم و هدفدار است بنا گرديده است .اين تعريف از نظرات  69تن از اساتید

Levine

1
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متخصص در زمینه تفكر انتقادي به روش دلفي با همكاري انجمن فالسفه و چندين دانشگاه آمريكا در سالهاي 63-68
حاصل گرديد (فاسیون 6و فاسیون.)3362،
اين ابزار شامل 26سوال چند گزينهاي با يک پاسخ صحیح در  9بعد مهارتهاي شناختي شامل توانائي تحلیل ،استنباط،
ارزشیابي استدالل قیاسي ،استدالل استقرائي) است .سواالت آزمون مهارتهاي تفكر انتقادي كالیفرنیا (فرم ب) از بین336
سوال استخراج گرديده كه با نظم و پیچیدگي ظاهري تفكر انتقادي مرتب شده است (فاسیون.)3363،
پرسش نامهی شخصیتي ( )NEO -FFIفرم کوتاه ( 06سوالي):
پرسش نامهي  NEO-PI-Rفرم تجديد نظر شدهي پرسشنامهي شخصیتي  NEOو جانشین آن است كه در سال 3369
توسط پائول  ،كاستا و مکكري 3تهیه شده است (گروسي .)6263 ،اين تست حاوي  363سؤال است و داراي دو فرم ( Sدرجه
بندي توسط خود فرد) و فرم ( Rدرجهبندي توسط ديگران) ميباشد كه پنج عامل اصلي شخصیت و شش خصوصیت در هر
عامل را اندازه مي گیرد و به اين ترتیب ،ارزيابي جامعي از شخصیت فرد ارائه ميدهد .اين تست در ايران توسط گروسي
( ) 6263ترجمه ،هنجاريابي ،و اجراء شده است .در اين تحقیق ،از فرم كوتاه و  93سؤالي اين تست ( )NEO-FFIاستفاده شده
است كه سؤاالت آن در يک مقیاس لیكرت پنج درجهاي و توسط خود فرد پاسخ داده ميشوند.

Facion & Facion
Paul، Costa & Mac Crae

1
2
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بافته ها:
جدول توصیف آماري نمرات مولفه هاي شخصیت
انحراف استاندارد

متغیر ها

تعداد

حداقل

حداكثر

میانگین

روان نژند گرايي

310

16.00

59.00

8.32259 34.1395

برونگرايي

310

23.00

56.00

5.64065 42.3387

انعطاف پذيري

310

30.00

55.00

4.48655 40.1000

دلپذير بودن

310

3.00

56.00

5.95547 42.5065

وظیفه شناسي

310

29.00

58.00

6.36161 45.8419

درجدول  6-9توصیف آماري نمرات مولفه هاي شخصیت آورده شده است .بر اساس نتايج مندرج  ،میانگین نمرات روان
نژندگرايي  26/62و انحراف استاندارد  ، 8/2میانگین نمرات برونگرايي  63/2با انحراف استاندارد ، 9/9میانگین مولفه انعطاف
پذيري  63/6با انحراف استاندارد  ، 6/6میانگین مولفه دلپذير بودن  63/9با انحراف استاندارد  ، 9/6میانگین نمرات وظیفه
شناسي  69/8با انحراف استاندارد  9/2مي باشد.
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نتايج آزمون همبستگي پیرسون جهت بررسي رابطه عوامل شخصیتي وتفكر انتقادي

شاخص هاي آماري

ضريب

همبستگي

پیر سطح معناداري
تعداد

سون
همبستگي عوامل شخصیتي وتفكر انتقادي

3/011

3/705

310

همبستگي رتبه در كنكور وتفكر انتقادي

3/36

3/686

310

همبستگي سن وتفكر انتقادي

-0/059

3/304

310

همبستگي روان نژند گرايي وتفكر انتقادي

/3079

3/167

310

همبستگي برونگرايي وتفكر انتقادي

/3109

0/054

310

همبستگي انعطاف پذيري وتفكر انتقادي

3/064

3/264

310
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درجدول باال نتايج آزمون همبستگي پیرسون جهت بررسي رابطه عوامل شخصیتي و تفكر انتقادي افراد مورد مطالعه آورده
شده است  .بر اساس نتايج مندرج چون مقدار  rبدست آمده (  ) r=3/366كوچكتر از مقدار  rجدول (  r=3/662در درجه
آزادي  238مي باشد ،بنابر اين مي توان نتیجه گرفت كه بین عوامل شخصیتي وتفكر انتقادي رابطه معناداري وجود ندارد.
نتايج آزمون همبستگي پیرسون جهت بررسي رابطه رتبه در كنكور وتفكر انتقادي افراد مورد مطالعه آورده شده است  .بر
اساس نتايج مندرج چون مقدار  rبدست آمده ( ) r=3/36كوچكتر از مقدار  rجدول ( )r=3/662در درجه آزادي  238مي
باشد ،بنابر اين مي توان نتیجه گرفت كه بین رتبه در كنكور وتفكر انتقادي رابطه معناداري وجود ندارد .نتايج آزمون
همبستگي پیرسون جهت بررسي رابطه سن وتفكر انتقادي افراد مورد مطالعه آورده شده است  .بر اساس نتايج مندرج چون
مقدار  rبدست آمده ( ) r=3-/396كوچكتر از مقدار  rجدول ( )r=3/662در درجه آزادي  238مي باشد ،بنابر اين مي توان
نتیجه گرفت كه بین سن وتفكر انتقادي رابطه معناداري وجود ندارد .نتايج آزمون همبستگي پیرسون جهت بررسي رابطه روان
نژندگرايي وتفكر انتقادي افراد مورد مطالعه آورده شده است  .بر اساس نتايج مندرج چون مقدار  rبدست آمده () r=3-/376
كوچكتر از مقدار  rجدول ( )r=3/662در درجه آزادي  238مي باشد ،بنابر اين مي توان نتیجه گرفت كه بین روان نژندگرايي
وتفكر انتقادي رابطه معناداري وجود ندارد .نتايج آزمون همبستگي پیرسون جهت بررسي رابطه روان نژندگرايي وتفكر انتقادي
افراد مورد مطالعه آورده شده است  .بر اساس نتايج مندرج چون مقدار  rبدست آمده ( ) r=3/636كوچكتر از مقدار  rجدول
( )r=3/662در درجه آزادي  238مي باشد ،بنابر اين مي توان نتیجه گرفت كه بین برونگرايي وتفكر انتقادي رابطه معناداري
وجود ندارد .نتايج آزمون همبستگي پیرسون جهت بررسي رابطه انعطاف پذيري وتفكر انتقادي افراد مورد مطالعه آورده شده
است  .بر اساس نتايج مندرج چون مقدار  rبدست آمده ( ) r=3/396كوچكتر از مقدار  rجدول ( )r=3/662در درجه آزادي
 238مي باشد ،بنابر اين مي توان نتیجه گرفت كه بین انعطاف پذيري وتفكر انتقادي رابطه معناداري وجود ندارد.
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بحث و نتیجه گیری:
بنابر اين فرضیه پژوهشي اول مبني بین دل پذير بودن تجربه و مهارت هاي تفكّر انتقادي رابطه وجود دارد در سطح P< 3/39
تايید شد و فرض صفر رد شد به عبارتي بین بین دل پذير بودن تجربه و مهارت هاي تفكّر انتقادي رابطه معناداري وجود دارد
و فرضیه پژوهشي دوم با عنوان بین وظیفه شناس بودن و مهارت هاي تفكّر انتقادي رابطه وجود دارد و فرضیه سوم با عنوان
بین روان رنجور خويي و مهارت هاي تفكّر انتقادي رابطه وجود دارد و فرضیه چهارم با عنوان بین انعطاف پذيري و مهارت هاي
تفكّر انتقادي رابطه وجود دارد و فرضیه پنجم با عنوان بین برونگرايي و مهارت هاي تفكّر انتقادي رابطه وجود دارد و فرضیه
ششم تحت عنوان بین میزان مهارت هاي تفكّر انتقادي مردان نسبت به زنان تفاوت وجود دارند و فرضیه هفتم تحت عنوان
بین سن دانشجويان و مهارت هاي تفكّر انتقادي رابطه وجود دارد و فرضیه هشتم تحت عنوان بین رشته تحصیلي و مهارت
هاي تفكّر انتقادي رابطه وجود دارد و فرضیه نهم تحت عنوان بین رتبه كنكور و مهارت هاي تفكّر انتقادي رابطه وجود ندارد و
در آخر فرضیه دهم تحت عنوان بین مهارت هاي تفكّر انتقادي دو زبانه ها و يک زبانه ها تفاوت وجود دارد در سطح P< 3/39
فرضیه ها تايید نشدند و فرض صفر تايید شد به عبارتي بین عوامل شخصیتي و مهارت هاي تفكّر انتقادي رابطه معناداري
ندارند.
تفكر ،طريقي براي معنا دار كردن رابطه هاي میان رخدادها ،مفاهیم ،اصول و اشیاء است و تفكر انتقادي نیز به تعبیري
انديشیدن درباره شیوه ي تفكر خود است ،به بیان ديگر  ،مهارت تحلیل عیني اطالعات و تجارب را تفكر انتقادي معرفي كرده
اند .در مجموع اين نوع تفكر ،بهره گیري از راهبردها و مهارتهاي شناختي به منظور باال بردن بازده مطلوب رفتارها است.
واجدين اين نوع تفكر داراي شفافیت مواضع ،تصحیح نگرشها و كاهش فشار ناشي از تعارضات و باورهاي تحمیلي هستند .به
قول معروف افراد داراي تفكر انتقادي حتي فضاي البالي كلمات را مي فهمند و فضاي خالي بین خطوط نیز براي آنها تعريف و
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مفهوم خاصي دارد(رحیمي .)6269،تفكر انتقادي را مي توان مهارت تحلیل عیني اطالعات و تجارب دانست .به عنوان مثال:
گفته مي شود كه ارتباط تفكر انتقادي و بهداشت روان در آن است كه تشخیص و ارزشیابي عوامل موثر بر رفتار و نگرشها با
اين ويژگي ذهني تسهیل مي شود .فردي كه داراي مهارت تفكر انتقادي است ،مي تواند آنچه را به او ارائه يا تحمیل مي شود،
بدون بررسي دقیق نپذيرد .براي مثال ،ارزشها ،تعامالت اجتماعي و رسانه ها ،بخشي از واقعیتهاي زندگي فرد است(.
محمدخاني.(6269 .
تحلیل اين عوامل به شفافیت مواضع و تصحیح نگرش ها كمک خواهد كرد .در نتیجه ،فشار ناشي از تعارضات و باورهاي خام و
تحمیلي كاهش مي يابد و بهداشت رواني شخص كمتر در معرض آسیب هاي جدي قرار مي گیرد .آنچه غالبا مانع تفكر
انتقادي مي شود ،نوعي بي مهارتي در تصور مسئله در «بیرون از خويش» است .مفهومي كه به آن «مسئله مداري» در مقابل
«خود مداري» مي گويند .خود مداري ،همواره در حكم يک مانع بزرگ ذهني ،انسان را از حل مشكالت خود به طريق عیني
باز داشته است.
بررسي تحقیقات پیشین بیانگر تأثیر سن ،جنسیت و دوره تحصیلي بر تفكر انتقادي است (آيسون و مور3363،؛ گیبز3366 ،؛
كینگ و كیچر .)3366 ،برخي از نظريه پردازان آموزش بزرگساالن بر اين عقیدهاند كه تأمل انتقادي كه بخشي از تفكر انتقادي
است در بزرگسالي شكل مي گیرد و دلیل چنین عملكردي صرفا بر اساس تغییر در تجربیات فرد است (بروک فیلد3367 ،؛
گريسون .) 3366،از طرفي برخي از تحقیقات بیانگر عدم تأثیر معنادار سن بر تفكر انتقادي است (پركینز .)3369،همچنین
تحقیقات بیانگر اين مطلب است كه دورههاي تحصیالت تكمیلي يک پیشبیني كننده قوي براي تفكر انتقادي محسوب مي-
شود (كینگ و كیچر3366،؛كوهن،3363،پركینز.)3366،

322

1394-0041© 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires ISEAS
permission. This paper costs 500,000 Rials for download.

روانشناسی ،علوم تربیتی و علوم اجتماعی ،شماره  ،42جلد  ،1خرداد ،1931ص 439-431
ISSN: 1394-0041
http://www.jopbs.ir

www.ISEAS.ir

پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران
پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران
پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران

www.Listjournal.ir
www.ConferenceList.ir

از طرفي نتايج تحقیقات حاكي از تاثیر جنسیت بر تفكر انتقادي است .محققان دريافتند كه زنان در راهبردهاي يادگیري با
مردان متفاوتند (میلر ،فینلي و مک كینلي ،) 3363،اما سوال تفاوت جنسیتي در تفكر انتقادي هنوز يک موضوع قابل بحث
است .تامسون( )3366نشان دا د كه جنسیت يک متغیر پیش بیني كننده براي تفكر انتقادي به حساب نميآيد .پاينار ()3363
در مطالعه خود در آفريقاي جنوبي نشان داد كه تفكر انتقادي بیشتر زمینه سیاسي دارد و بنابر اين جنسیت نقشي برآن
ندارد .در پژوهش حاضر هم بین جنسیت و تفكر انتقادي رابطه معناداري مشاهده نشد .با توجه به يافته هاي اين پژوهش
چندان رابطه اي بین تفكر انتقادي و عوامل شخصیتي نیست ،در حالي كه به نظر مي رسد به صورت منطقي بین اين دو
متغییر رابطه معناداري باشد و همچنین يافته هاي الفرامبويز ،كلمن ،جرتون(  )3362رابطه معناداري بین اين دو شاخص ذكر
كرده اند ،احتماال علت اصلي نتايج به دست آمده به خاطر عدم دقت دانشجويان در پر كردن پرسش نامه يا كنگ بودن سوال
هاي پرسش نامه براي دانشجويان باشد.
منابع فارسي
 )1آتشپور ،سیدحمید ( )6269مهارت های زندگي .تهران.انتشارات ابوعطا.چاپ اول
 )3اتكینسون ،ريتالال؛ روانشناسي هیلگارد ،حسن رفیعي و همكاران ،تهران ،انتشارات ارجمند6269.

 )2اطهري  ،زينب السادات و همكاران ( .)6269ارزيابي مهارت های تفکر انتقادی و ارتباط آن با رتبه آزمون
سراسری ورود به دانشگاه در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان .مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي.
بهار 6269

 )6بدري گرگري ،رحیم )6269( .مقايسه تاثیر يادگیری مبتني بر حل مساله گروهي و آموزش سنتي بر تفکر
انتقادی دانشجومعلمان در سال تحصیلي  58-58رساله دکتری .دانشگاه تبريز
 )9بهمن پور ،كاوه )6263( .بررسي تأثیر آموزش به شیوه " يادگیری براساس حل مشکل" بر مهارت های تفکر
انتقادی ،عوامل زمینه ساز تفکر انتقادی ،نگرش و رفتار دانشجويان کارشناسي پرستاری دانشگاه علوم
پزشکي تهران .پايان نامه كارشناسي ارشد رشته پرستاري دانشكده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشكي تهران
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 )9بهمني ،فرود و همكاران )6266( .مهارت های تفکر انتقادی دانشجويان علوم پايه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
در مواجهه با متون علمي .مجله ايراني آموزش در علوم پزشکي  .پايیز و زمستان6266
 )7پروين ،الرنس .روانشناسي شخصیت ،محمدجعفر جوادي و پروين كديور ،تهران ،انتشارات آيیژ ،6269 ،چاپ دوم.
 )8پیشقدم ،رضا ،افزايش تفکّر انتقادی از طريق مباحثة ادبي در کالسهای زبان انگلیسي.مجلة دانشكدة ادبیات و علوم
انساني مشهد (علمي -پژوهشي) ،شمارة  -696زمستان 6269
 )6جهاني ،جعفر )6263(.نقد و بررسي مباني فلسفي الگوی آموزشي تفکر انتقادی لیپمن ،رساله دكتري چاپ نشده،
دانشگاه تهران.
)63

حسیني ،سیدعباس؛ بهرامي ،مسعود )6263(.مقايسه تفکّر انتقادی در دانشجويان سال اول وسال آخر مقطع

کارشناسي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان .مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي .سال . 6266شماره 9
)66

حق شناس ،حسن .)6269( .راهنمای تفسیر و هنجارهای آزمون های  NEO PI-Rو . NEO FFIشیراز:

انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شیراز .چاپ اول
)63

حق شناس ،حسن؛ اصغري مقدم ،محمدعلي؛ اسدي ،عزيزه)6266( .کاربرد مقیاس مطلوبیت اجتماعي همراه با

آزمون نئو برای گزينش کارکنان .فصلنامه روانپزشكي و روانشناسي بالیني ايران ،شماره  ،63بهار 6266
 )62حق شناس ،حسن )6269(.هنجاريابي فرم تجديد نظر شده آزمون شخصیتي نئو ،فصلنامه روانپزشكي و
روانشناسي بالیني ايران ،شماره  ،69بهار 6269

 )66خدا مرادي ،كژال )6269( .سنجش اعتبار محتوا و پايائي آزمون مهارتهای تفکّر انتقادی کالیفرنیا (فرم ب).
نشريه دانشكده پرستاري و مامائي شهید بهشتي ،شماره  ،63زمستان 89
 )69خلیلي ،حسین ) 6266(.تأثیر استفاده ازدو روش آموزش سنتي و استراتژي هاي تفكرانتقادي بر روي يادگیري ماندگار.
نشريه پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشكي سمنان

 )69خلیلي ،حسین )6263(.مقايسه سطح مهارت های تفکّر انتقادی دانشجويان رشته پرستاری در دانشگاه علوم
پزشکي سمنان با دانشگاه های علوم پزشکي شهر تهران .کنگره رويکرد های نوين درآموزش پرستاری و
مامائي( .مجموعه مقاالت علمي و تحقیقاتي) تهران :چاپ سرشار
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