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تفکر  بینیهای شناختی در پیشنقش عدالت اخالقی و توانایی
 انتقادی دانشجویان

 3رقیه زارعی،2معراج درخشان، 1نیاعلی تقوایی

 29/22/9318تاریخ پذیرش:  72/27/9318تاریخ وصول: 

 چکیده
ی تفکر انتقادبینی های شناختی در پیشو تواناییعدالت اخالقی  نقشهدف پژوهش حاضر بررسی 

دانشجویان در قالب مدل معادالت ساختاری بود. روش پژوهش از نوع همبستگی و معادالت ساختاری بود. 
ادند که تعداد تشکیل د 19-12های شیراز در سال تحصیلی جامعه آماری پژوهش را کلیۀ دانشجویان دانشگاه

ز ها اآوری دادهای انتخاب شدند. برای جمعگیری خوشهها از راه نمونهنفر از دانشجویان این دانشگاه 752
 های شناختی نجاتی و عدالت اخالقی بیرگر استفاده شد. برای رواییمقیاس تفکر انتقادی ریکتس، توانایی

رای بو برای پایایی نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد.  AMOSافزار ها از تحلیل عاملی مرتبه دوم با نرممقیاس
ها و پاسخ به فرضیه پژوهش، از آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون و آزمون وتحلیل دادهتجزیه

 ها نشان داد، عدالت اخالقی تأثیر مثبت و معنادار بر تفکر انتقادی داشتهمعادالت ساختاری استفاده شد. یافته
توان نتیجه می طورکلیگیری: بههای شناختی توان تأثیرگذاری بر تفکر انتقادی را ندارد. نتیجهتواناییاما 

ی در گرایش های شناختی نقشگرفت که اخالقیات از عوامل اصلی برای بررسی تفکر انتقادی است اما توانایی
 افراد به تفکر انتقادی ندارد.

 های شناختی، عدالت اخالقی.یتفکر انتقادی، توانای :واژگان کلیدی
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 مقدمه
ت به گردد، تفکر است که وجه تفاوت بشر نسبآنچه باعث پیشرفت بشر و جوامع بشری می

ها در ه دانشگاهویژطور سنتی نقش نظام تعلیم و تربیت و بهدیگر مخلوقات است. همچنین، به
(. الزمۀ تفکر، داشتن 7292، 9ای، رشد متفکرانی مستقل و انتقادی است )هالپرنهر جامعه

امروزه در عصر انفجار اطالعات، روزانه با سیل عظیمی از اطالعات در اطالعات است و 
زی های اجتماعی مجاهای مختلف و از طرق مختلف حقیقی و مجازی )اینترنت، شبکهزمینه
داشتن (؛ اما صِرف 7291، 7سوفی و سیمواجه هستیم )الو نیز پدیده اخبار جعلی و...( 

نحوه  وتحلیل واطالعات خام منجر به آگاهی و متفکر شدن افراد نخواهد شد، بلکه تجزیه
-در واقع، یکی از مسائل مهمی که در روند آموزشکاربرد این اطالعات اهمیت دارد. 

ر در توان به مسئله تفکیادگیری در چند دهه اخیر مطرح شده است، این است که چگونه می
(. پرورش تفکر و استدالل 9315مع آموزشی پرداخت )قاسم و بلیاد، حیطه کالس و مجا

 یابی به این هدف مستلزم فراهم کردن شرایطهای تعلیم و تربیت است و دستیکی از هدف
کلهر و مهران، است ) 3های آموزشی مؤثر بر تفکر انتقادیکارگیری راهبردها و روشو به

به انتقال از دنیای خودمحوری مبتنی بر تجربیات برای این مهم، افراد باید قادر (. 9315
سینی تر با حقایقی متعدد باشند )حتر و گستردهشخصی محدود خویش به قلمرویی انتزاعی

(. این توانایی زائیده مهارت تفکر انتقادی است. ریشه تفکر انتقادی و 7227و سهرابی، 
را در یونان  گراییها، نسبیتگردد؛ زمانی که سوفیسچگونگی آن به یونان باستان بازمی

باب نمودند و سقراط مجبور شد مسئله حقیقت را مطرح نماید. وی منطق صوری را بنیان 
 (.9388لو، نهاد که منجر به پیدایش تفکر انتقادی شد )حجازی و برجعلی

هایی است که توسط یونسکو برای انسان قرن بیست و یکم تفکر انتقادی از جمله مهارت
ده و ضرورت توجه به آن در حیطه آموزش، امری حیاتی است، این شیوۀ تفکر باعث شتعیین

ذارند )رنجبر گها تأثیر میگردد افراد پی ببرند که هنجارهای مختلف چگونه بر افکار آنمی
( توجه ویژه به پرورش تفکر 9319به نقل از ضیایی مهر،  ؛9183) 2(. آیزنر9385و اسماعیلی، 

أکید های تفکر مورد تهای درسی مبتنی بر مهارتریزی و تولید برنامهطرح نقاد را از طریق
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تحلیل، ارزیابی و  به یابد، قادر پرورش آنان در انتقادی تفکر که دهد. افرادیقرار می
رسند قضاوت در مورد امور خواهند بود، به تصمیمات مطلوبی در برخورد با این مشکالت می

و آلسیو، اوولیها غلبه کنند )دیو قادرند بر مشکالت و سختی (7298، و همکاران 9)رایمون
گردد که امروزه به دلیل (. اهمیت این مهارت از آنجایی بیشتر نمایان می7291، 7و چارلز
های سریع علمی و ازدیاد حجم دانشی که فراگیران باید بیاموزند، اهداف آموزشی پیشرفت

ه رغم تمام این موارد و اهمیت توجه به است. علیبیشتر به سمت انتقال اطالعات سوق یافت
های مختلف حاکی از آن است که میزان گرایش به تفکر تفکر انتقادی، نتایج پژوهش

بسیار پایین است )ایرانفر  ( و یا9312، و همکاران انتقادی در بین دانشجویان متوسط )عسکری
ر بین دانشجویان بسیار متزلزل ها نیز این گرایش د( و در برخی پژوهش7297و همکاران، 

این سازه از لذا بررسی عوامل تأثیرگذار بر  ؛(7293است )کالنتری و همکاران،  بیان شده
و  های مختلفتر افراد در موقعیتای برخوردار است و منجر به عملکرد مطلوباهمیت ویژه

 باالتر رفتن سطح رشد فکری جامعه خواهد گردید.
شناسی، فلسفه و هنر تعاریف گوناگونی از تفکر انتقادی وانهای رنظران حوزهصاحب

اند. در یکی از این تعاریف، از زبان جان دیوئی، تفکر انتقادی عملی است که در ارائه کرده
(. از 9312شود )شعبانی، های دیگر میآن، موقعیت موجود، موجب تأیید یا تولید واقعیت

ورها و گیری در مورد باتفکر انتقادی، تفکری تأملی است و بر تصمیم (7298) 3نظر انیس
وتحلیل ر تجزیهدقت داعمال متمرکز است. به اعتقاد او، تفکر وقتی انتقادی است که متفکر به

یری معتبر گدنبال شواهد و مدارک معتبر باشد و به قضاوت و نتیجهمباحث کوشش کند، به
وح ترسیم وضت که در فرایند تفکر انتقادی، فرد موقعیت را بهمعتقد اس( 7298)برسد. انیس 

دهد، بر شواهد، سؤاالت و نتایج تمرکز کند و همه ابعاد آن را موردبررسی قرار میمی
گیرد های مختلف را در نظر میکند، جایگزینصورت کل درک میکند، موقعیت را بهمی

گیرد. ط و حزم تصمیم مناسب موقعیت را میگرایی بیفتد، با احتیاو بدون آنکه به دام شک
قد است شود و معتها تفاوت قائل می( در تفکر انتقادی بین تمایالت و توانایی9115انیس )

نماید. عناصر ها را داشته باشد. او این دو حوزه را از هم مجزا میکه فرد نقاد باید هردوی آن
بع یا های قابل تأیید و ادعاها، تعیین اعتبار منها شامل، تمایز بین واقعیتکلیدی حوزه توانایی
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ادعا، تعیین صحت ادعاهای مستند و غیر مستند، شناسایی سوگیری فرضیات، تشخیص 
(. مواردی که انیس در 9182باشند )انیس، تناقضات منطقی و تعیین نقاط قوت یک بحث می

ت و لی عواملی شناختی دانستوان در یک نگاه کبرد را میزمینه عناصر حوزه توانایی نام می
 ها را تحت عنوان فرایندهای شناختی در نظر گرفت.توان آندر واقع می

شوند، عنوان نقشه انتزاعی شناختی شناخته میهای شناختی که بهفرایندها و توانایی
(. این 9312، 9راهنمای تفسیر اطالعات و حل مسئله هستند )یانگ، کلوسکو و ویشار

های گیرند و شامل مهارتتی بر اساس تجارب زندگی شخصی شکل میفرایندهای شناخ
ت ریزی، توجه پایدار، شناخگیری، برنامهحافظه، کنترل مهاری و توجه انتخابی، تصمیم

ها با (. باال بودن کارکرد این مهارت9317پذیری شناختی است )نجاتی، اجتماعی و انعطاف
ها به افراد (. این مهارت7291و همکاران،  7سطوح باالی سالمت ذهنی مرتبط است )بوئر

د و ها را پردازش نماینخوبی توجه کرده، سپس آنکنند بتوانند به اطالعات بهکمک می
های سپس تصمیم صحیح و مناسب را اتخاذ نمایند. لذا هر چه میزان و سطح این توانایی

زش ا و اطالعات مختلف، پرداهتر باشند، فرد در مواجهه با موقعیتشناختی باالتر و مطلوب
و  راحتی مغلوب موقعیتنماید و بهتری اتخاذ میتر و تصمیم منطقی و سازگارانهصحیح

های توان انتظار داشت که سطح تواناییاطالعات ارائه شده از دیگران نشود؛ بنابراین می
 توانند بر میزان گرایش به تفکر انتقادی تأثیر بگذارند.شناختی می
هایی صورت گرفته است. برخی از این طه با گرایش به تفکر انتقادی پژوهشدر راب

 و شناختی )صدری دمیرچیها تأثیر مثبت عوامل شناختی از جمله باورهای معرفتپژوهش
رابطه  اند. برخی دیگر نیز به بررسی( بر گرایش به تفکر انتقادی را نشان داده9312همکاران، 

 منش ونفس )برخورداری، جاللخصیتی از جمله عزتمثبت متغیرهای انگیزشی و ش
ررسی ها نیز به باند. برخی پژوهش( با گرایش به تفکر انتقادی پرداخته9388محمودی، 

شان داد که ها ناند که نتایج آنها با گرایش به تفکر انتقادی پرداختهارتباط برخی مهارت
منش ت ارتباطی )شاهجوئی، جالل( و مهار7291، 3سوفی و سیآموزش تفکر انتقادی )آل

ها نیز به ای مثبت با گرایش به تفکر انتقادی دارد. برخی پژوهش( رابطه9313و ابراهیمی، 
ها حاکی آن اند که نتایجبررسی ارتباط عوامل اجتماعی با گرایش به تفکر انتقادی پرداخته
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(؛ اما 9315ه، ت )بصیرزاداز ارتباط مثبت تعامل معلم شاگرد با گرایش به تفکر انتقادی اس
رغم اهمیت عوامل شناختی، تاکنون تحقیق خاصی به بررسی ارتباط عوامل شناختی با علی

اند و تنها برخی تحقیقات به بررسی ارتباط باورهای گرایش به تفکر انتقادی نپرداخته
مهر و و پاک 7222، 9اند )چن و الیوتشناختی با گرایش به تفکر انتقادی پرداختهمعرفت

(. لذا با توجه به ارتباط نظری این دو متغیر و کمبود تحقیقات پژوهشی در 9313کارشکی، 
ختی با های شنااین زمینه، پژوهش حاضر درصدد پر کردن این خأل و بررسی ارتباط توانایی

 گرایش به تفکر انتقادی است.

ناصر ت است. ععنصر دیگری که انیس درزمینۀ تفکر انتقادی از آن نام برده، تمایال
کلیدی حوزه تمایالت شامل، دغدغۀ جستجوی حقیقت، توجیه عقاید و باورها، دارا بودن 

(. 9182های صادقانه و شفاف، ارزش قائل شدن برای تمامی افراد بشر است )انیس، گرایش
گونه که مشخص است، این عناصر بیشتر به سوگیری اخالقی فرد و باور و عمل اخالقی همان
توان آن را تحت عنوان عدالت اخالقی مورد بررسی قرار داد. شرایط، ره دارد که میاو اشا

عوامل و اصول رشد اخالقی شخص در دوران کودکی و جوانی توسط پیاژه، کهلبرگ، 
(، اما عدالت اخالقی 7299، 7رست، گیلیگان، توریل و دیگران بررسی شده است )مولچانو

ا و اقدامات عادالنه از یک احساس وظیفه و الزام های که قضاوتعبارت است از درجه
(. در واقع عدالت اخالقی حاکی از آن است که فرد 7297، 3گیرد )بیرگراخالقی نشئت می

های خویش را اتخاذ نماید و عمل بر اساس یک منبع درونی اخالقی، تصمیمات و قضاوت
سو در های اخالقی از یککند. در وجود افرادی که باور به عدالت اخالقی دارند، ارزش

ی هاشناسند و از سوی دیگر، تعهدات و ارزشهسته هویت آنان قرار دارد و خود را با آن می
صورت نمایش و دهد و بهاخالقی و عادالنه را از طریق اعمال و رفتار خویش نشان می

عی اجتما صورت بیرونی و در جهانها و نمادهای اخالقی در عمل و رفتار بهانعکاس ویژگی
(. این باورهای اخالقی یک منبع انگیزشی برای افراد 7227، 2و رید شوند )آکینتعریف می

های مختلف بر مبنای حقیقت و گردد که در برخورد با موقعیتفراهم کرده و باعث می
قادی هایی که نیازمند تفکر انتتوان انتظار داشت که در موقعیتعدالت رفتار کنند. لذا می

                                                           
1. Chan & Elliott 

2. Molchanov 

3. Beugre 

4. Aquino & Reed 



 98پاییز ، پانزدهم، سال وسوم  ی تربیتی شماره پنجاهشناسروانفصلنامه                                                  33 

توان بیان داشت که عدالت اورهای عادالنه این افراد خود را نشان دهند. لذا میاست، ب
 تواند بر گرایش به تفکر انتقادی تأثیر بگذارد.اخالقی می

شناسی، پژوهشی به بررسی جستجوهای پژوهش حاضر نشان داد که تا کنون در روان
این سازه همچون هویت ها، متغیرهای شبیه به عدالت اخالقی نپرداخته و برخی پژوهش

؛ و 9312؛ درخشان، 9319؛ دوایی، حجازی و نقش، 7291، 9اخالقی )وان گیلز و هارتون
نیکدل، دهقان و ؛ 7227، و همکاران 7(، استدالل اخالقی )برناردی9317حق نگهدار؛ 

؛ 9312؛ حسنی و امیری، 7291، و همکاران 3( و قضاوت اخالقی )مارگونی9319نوشادی، 
لذا با توجه به ارتباط مفهومی  ؛اند( را موردبررسی قرار داده9313فراهانی و حسنی، میرزایی، 
های اندکی که در این زمینه صورت گرفته است، ها و همچنین با توجه به پژوهشاین سازه

س بینی گرایش به تفکر انتقادی بر اساپژوهش حاضر درصدد است به بررسی توان پیش
الت اخالقی در دانشجویان شهر شیراز بپردازند. مدل مفهومی های شناختی و عدتوانایی

 آورده شده است. 9پژوهش نیز در شکل 

 
 مدل مفهومی پژوهش .1شکل 

 روش

یابی معادالت پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود که در آن با استفاده از روش مدل
دالت عساختاری روابط بین متغیرهای مدل پیشنهادی تحلیل شد. در این مدل متغیرهای 

زاد تغیر درونعنوان مزاد و تفکر انتقادی بهعنوان متغیر برونبههای شناختی اخالقی و توانایی
جامعه آماری پژوهش را تمامی دانشجویان کارشناسی  فته شده است.نهایی در نظر گر

های این شهر مشغول به در دانشگاه 19-12های شهر شیراز که در سال تحصیلی دانشگاه
ای گیری تصادفی خوشهتحصیل بودند تشکیل دادند که از این میان به روش نمونه

                                                           
1. Van Gils & Horton 

2. Bernardi, Massey, Thorne, & Downey 

3. Margoni, Geipel, Hadjichristidis, &Surian 
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صورت تصادفی دانشگاه به 7تعداد دانشگاه بزرگ شهر شیراز،  9ای، از بین چندمرحله
طور تصادفی برگزیده کالس به 7دانشکده و از هر دانشکده  7انتخاب شدند و از هر دانشگاه 

عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. پس از نفر به 758کالس و  8شد که در مجموع 
مورد  لیلهای ناقص و مخدوش کنار گذاشته شد و در تحها، پرسشنامهآوری پرسشنامهجمع

ها مورد تحلیل نهایی قرار گرفتند که نفر از آزمودنی 752استفاده قرار نگرفتند که درنهایت 
درصد( را نیز پسران تشکیل  25نفر ) 921درصد( را دختران و  55نفر ) 933از این تعداد، 

دادند. معیار ورود به تحقیق رضایت دانشجویان و استاد و معیار خروج نیز ناقض بودن 
کار  ها صرفاً جهتهای آنها نیز گفته خواهد شد که پاسخسشنامه خواهد بود. به آزمودنیپر

 ند.باشصورت محرمانه در نزد پژوهشگر میپژوهشی بوده و بدون نام و نام خانوادگی و به
 شامل موارد ذیل بود: ابزارهای پژوهش

عامل  3ست که گویه ا 33(: این مقیاس داری 7223) 9مقیاس تفکر انتقادی ریکتس
 97های گویه و شامل گویه 1(، بالندگی )با 99تا  9های گویه و شامل گویه 99خالقیت )با 

سنجد. پاسخ آزمودنی به هر ( را می33تا  79های گویه و شامل گویه 93( و تعهد )با 72تا 
دی شده بن)کامالً موافقم( طبقه 5)کامالً مخالفم( تا  9ای از درجه 5گویه در طیف لیکرت 

عامل معنادار  3( روایی مقیاس را با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی 7223است. ریکتسس )
های نشان داد و پایایی مقیاس را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس

به دست آورد. بهزادی و  89/2و  52/2، 25/2خالقیت، بالندگی و تعهد به ترتیب ضرایب 
( نیز پایایی مقیاس را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای خرده 9319سروقد )

به دست آوردند  29/2و  52/2، 97/2های خالقیت، بالندگی و تعهد به ترتیب ضرایب مقیاس
( نیز با استفاده از آلفای 9317آباد و کرمی )مهر، میردورفی، غنایی چمنو توسط پاک

 98/2و برای کل مقیاس نیز  27/2، تعهد 29/2بالندگی  ،92/2کرونباخ برای عامل خالقیت 
به دست آمد. در پژوهش حاضر پایایی مقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای 

به دست آمد.  22/2و برای کل مقیاس نیز  91/2، تعهد 22/2، بالندگی 23/2عامل خالقیت 
افزار ئیدی مرتبه دوم با کمک نرمبرای بررسی روایی پرسشنامه نیز از روش تحلیل عامل تا

AMOS  استفاده گردید که نتایج حاکی از برازش مطلوب مدل تحلیل عامل و معنادار بودن
 بارهای عاملی بود.

                                                           
1. Ricketts 
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عامل  2گویه است که  32(: این مقیاس داری 9317های شناختی نجاتی )مقیاس توانایی
گویه و شامل  9(، کنترل مهاری و توجه انتخابی )با 9تا  9های گویه و شامل گویه 9حافظه )با 

 3ریزی )با (، برنامه92تا  93های گویه و شامل گویه 5گیری )با (، تصمیم97تا  2های گویه
(، 73تا  79های گویه و شامل گویه 3(، توجه پایدار )با 72تا  98های شامل گویهگویه و 

 2پذیری شناختی )با ( و انعطاف79تا  72های گویه و شامل گویه 3شناخت اجتماعی )با 
سنجد. پاسخ آزمودنی به هر گویه در طیف لیکرت ( را می32تا  72های گویه و شامل گویه

بندی شده است که حداقل و )کامالً موافقم( طبقه 5مخالفم( تا  )کامالً 9ای از درجه 5
صورت معکوس ها بهبقیه گویه 79تا  72های جز گویهاست. به 952و  32حداکثر نمره کل 

( با استفاده از آلفای کرونباخ 9317شوند. پایایی این مقیاس توسط نجاتی )گذاری مینمره
به دست آمد. روایی مقیاس نیز توسط  83/2 محاسبه گردید که برای کل آزمون ضریب

عامل تأیید شدند  2نجاتی )همان( با استفاده از تحلیل عامل تأییدی محاسبه گردید که تمام 
های شناختی را تبیین کنند. پایایی درصد واریانس کل توانایی 22و در مجموع توانستند 

 82/2 برای کل مقیاس ضریبمقیاس در پژوهش حاضر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 
به دست آمد. برای بررسی روایی پرسشنامه نیز از روش تحلیل عامل تائیدی مرتبه دوم با 

استفاده گردید که نتایج حاکی از برازش مطلوب مدل تحلیل عامل  AMOSافزار کمک نرم
 و معنادار بودن بارهای عاملی بود.

 3گویه است که  98مقیاس داری  (: این7297( بیرگر )DJSمقیاس عدالت اخالقی )
گویه  9پذیری اخالقی )با (، مسئولیت8تا  9های گویه و شامل گویه 8عامل الزام اخالقی )با 

( را 98تا  95های گویه و شامل گویه 2( و انزجار اخالقی )با 92تا  1های و شامل گویه
 5)کامالً مخالفم( تا  9ای از درجه 5سنجد. پاسخ آزمودنی به هر گویه در طیف لیکرت می

( با استفاده از 7297بندی شده است. پایایی این مقیاس توسط بیرگر، ))کامالً موافقم( طبقه
پذیری اخالقی (، مسئولیت81/2آلفای کرونباخ محاسبه گردید که برای عامل الزام اخالقی )

 فاده از تحلیل عامل( به دست آمد. روایی مقیاس را نیز با است85/2( و انزجار اخالقی )81/2)
به دست آمد. پایایی مقیاس نیز در  9محاسبه نمود که سه عامل معنادار باارزش ویژه باالتر از 

(، 89/2پژوهش حاضر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای عامل الزام اخالقی )
وایی ( به دست آمد. برای بررسی ر21/2( و انزجار اخالقی )13/2پذیری اخالقی )مسئولیت

استفاده  AMOSافزار پرسشنامه نیز از روش تحلیل عامل تائیدی مرتبه دوم با کمک نرم
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گردید که نتایج حاکی از برازش مطلوب مدل تحلیل عامل و معنادار بودن بارهای عاملی 
 بود.

برای ارزیابی ارتباط علی میان متغیرهای پژوهش از روش معادالت ساختاری با استفاده 
 استفاده شد. AMOS افزاراز نرم

 نتایج
قبل از بررسی فرضیه پژوهش، آمار توصیفی متغیرهای پژوهش شامل میانگین و انحراف 

 .آورده شده است 9معیارهای متغیرها بررسی شد که نتایج کامل در جدول 

 های توصیفی متغیرهای پژوهش. یافته1جدول 
 نمره حداکثر نمره حداقل انحراف معیار میانگین متغیر 
 22 8 92/1 8/32 الزام اخالقی 

 32 9 22/9 23/77 پذیری اخالقیمسئولیت عدالت اخالقی
 72 5 82/2 95 انزجار اخالقی 
 12 72 25/98 53/98 نمره کل عدالت اخالقی 
 78 9 95/9 89/93 حافظه 
 71 2 59/5 59/95 کنترل مهاری 
 77 9 22/2 12/97 گیریتصمیم 

 92 3 72/3 59/2 ریزیبرنامه های شناختیتوانایی
 95 3 52/3 32/8 توجه پایدار 
 92 3 97/3 32/1 شناخت اجتماعی 
 99 2 19/3 72/92 پذیری شناختیانعطاف 
 979 39 27/79 29/22 های شناختینمره کل توانایی 
 59 99 12/1 22/38 خالقیت 
 22 99 79/9 89/78 بالندگی 

 53 97 72/1 29 تعهد تفکر انتقادی
 932 22 33/73 59/928 نمره کل تفکر انتقادی 

منظور بررسی رابطۀ ساده بین متغیرهای پژوهش، همبستگی متغیرها محاسبه شد و نشان به
ل رو امکان بررسی مدداد که همبستگی بین متغیرها در اغلب موارد معنادار هستند. از این

 فراهم است.
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 همبستگی میان متغیرهای پژوهش. 2جدول 

 
اختی با های شنعدالت اخالقی و توانایی"که برای بررسی فرضیه پژوهش مبنی بر این

رازش ب هایمدل برازش و برآورد شد. در ابتدا شاخص "تفکر انتقادی رابطه معنادار دارند
 نشان داده شده است. 3مدل محاسبه گردید که نتایج این تحلیل در جدول 

 برازش مدل هایشاخص. 3جدول 

 df2X P GFI AGFI IFI CFI RMSEA/ شاخص

 92/2 81/2 81/2 58/2 29/2 222/2 55/9 قبل از اصالح

 22/2 17/2 12/2 17/2 19/2 29/2 93/9 بعد از اصالح

نشان  اصالحبعد از  هایشاخصو هم  اصالحقبل از  هایدر جدول باال، هم شاخص
مدل در ابتدا از برازش خوبی دهد که مینشان  اصالحقبل از  هایشاخصداده شده است. 

 هایبرخوردار نبود که با انجام اصالحات مورد نیاز، مدل به برازش مطلوب رسید. شاخص
های برازندگی، شامل مجذور خی نسبی دهد که مقادیر شاخصمدل بعد از اصالح نشان می

(93/9=/df2X( و با سطح معناداری )29/2=P( شاخص نیکویی برازش ،)19/2=GFI ،)
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(، شاخص برازندگی افزایشی AGFI=17/2خص نیکویی برازش تعدیل شده )شا
(12/2=IFI( شاخص برازندگی تطبیقی ،)17/2=CFI و شاخص جذر میانگین مجذورات )

و جدول  7نتایج برآورد مدل نیز در شکل ( به دست آمدند. RMSEA=22/2خطای تقریب )
 آورده شده است. 2

 
 با تفکر انتقادیهای شناختی عدالت اخالقی و تواناییرابطه . 2شکل 

با های شناختی عدالت اخالقی و تواناییضرایب مسیرهای مستقیم موجود در مدل رابطه  .4جدول 
 تفکر انتقادی

 b β S.E C.R P مسیر

 2229/2 51/2 98/2 22/2 82/2 عدالت اخالقی به تفکر انتقادی

های شناختی به تفکر توانایی
 انتقادی

79/2 92/2 79/2 29/9 39/2 

، نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داد که عدالت اخالقی 2و جدول  7طبق شکل 

(2229/2>P ،51/2=t ،22/2=𝛽تأثیر معناداری بر تفکر انتقادی دارد اما توانایی ) های

عدالت ( اثر معناداری بر آن ندارد. همچنین ابعاد P ،29/9=t ،92/2=𝛽<39/2شناختی )
 واریانس تفکر انتقادی را تبیین نمایند. 99/2های شناختی توانستند اخالقی و توانایی
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 گیریو نتیجه بحث
بین معنادار تفکر انتقادی است. ازآنجاکه نتایج پژوهش نشان داد که عدالت اخالقی پیش

صورت زیر بحث هتوان بیافته پژوهشی مشابه با این یافته وجود نداشت، در تبیین این یافته می
گونه که ذکر شد، دیویی معتقد بود تفکر انتقادی ناظر به قضاوت و التزام به شک نمود. همان

( نیز تفکر انتقادی را در دو 9112) 7(. پال، الدر و بارتل7221، 9گرایی است )باتینه و االزی
های فنی است ای از مهارتمعنا مطرح کردند: در معنای محدود آن، تفکر انتقادی مجموعه

نتقادی شود، اما در معنای وسیع، تفکر اهای مختلف استفاده میکه صرفاً برای انتقاد از دیدگاه
ست که در قلب عقاید و شناسانه اها و تمایالت خودمحورانه و جامعهبررسی گرایش

 های منشی و شخصیتی است. بر طبقها و ویژگیصورت پنهان قرار دارند و شامل گرایشبه
مند توان بیان داشت که الزمه تفکر انتقادی، داشتن باوری عمیق و نظاماین دو دیدگاه می

برد.  رههمچون اعتقاد و باور است که در مواقع مختلف و در شرایط مختلف بتوان از آن به
به زبان دیگر، از نظر این پژوهشگران برای اینکه فردی بتواند تفکر انتقادی قوی داشته باشد 

 های منشی و تمایالت ارزشی را در خود پرورش داده باشد.باید از قبل یک سری ویژگی
اند که برای داشتن تفکر انتقادی ( خاطرنشان کرده9112از سوی دیگر، پال و همکاران )

ری های گوناگون )برای داشتن تفکند ویژگی مهم زیر را در خود تقویت کند: دیدگاهباید چ
وعی های مرتبط با آن مسئله را شناسایی کرده و با نطرفانه دربارۀ یک مسئله، باید دیدگاهبی

حس همدلی به آن وارد شد(، انصاف ذهنی )انصاف ذهنی مستلزم این است که ما بدون 
 ها برخورد مشابهینافع شخصی خود، یا گروهمان، با تمام دیدگاهتوجه به احساسات یا م

داشته باشیم(، تواضع فکری )رشد آگاهی فرد نسبت به جهل خویش(، رشادت فکری )مقابله 
با باورهای غلط عامیانه و کشف باورهای غلط(، استحکام فکری )تعهد نسبت به تبعیت از 

ها را داریم( و تسلط بر خودمحوری. این موارد ا آناستانداردهایی که از دیگران توقع انطباق ب
که رفتار انسان باید منجر به رفاه دیگران شود، عالوه بر اینکه منجر به ارتقاء با اعتقاد به این

باشند. چراکه عدالت اخالقی که شوند، از اجزاء عدالت اخالقی نیز میتفکر انتقادی می
ها دگرخواهانه یا صفاتی نظیر همدلی، ای از گرایشهمچون هویت اخالقی مجموعه

دهد و می پسند انگیزهپذیری اجتماعی و استدالل اخالقی است که به رفتار جامعهمسئولیت

                                                           
1. Bataineh, & Alazzi 

2. Paul, Elder & Bartell 
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چاز رفتار ضداجتماعی می کند مسئولیت (، به فرد کمک می7298، 9کاهد )رامبریت
دام به تفکر یشتر اقراحتی قانع نگردد و لذا بروشنگری برای دیگران را بر عهده گرفته و به

توان بیان رسانی به دیگران است؛ بنابراین میها کمکانتقادی نماید چراکه انگیزۀ اصلی آن
 قبول است.داشت که رابطه مثبت بین عدالت اخالقی و تفکر انتقادی قابل

یست. بین معنادار تفکر انتقادی نهای شناختی پیشنتایج پژوهش نشان داد که توانایی
ول همبستگی نشان داد که تنها بعد شناخت اجتماعی دارای تأثیر معنادار بر تفکر بررسی جد

انتقادی است. ازآنجاکه یافته پژوهشی مشابه با این یافته وجود نداشت و همچنین ازآنجاکه 
حث نمود. صورت زیر بتوان بهاین یافته کمی برخالف انتظار بود، در تبیین این یافته می

االنه و سازی فعشد، تفکر انتقادی فرآیند نظم دادن فکورانه، مفهوم گونه که بیانهمان
وسیلۀ شده یا تولیدشده بهآوریماهرانه، کاربست، تحلیل، ترکیب، ارزیابی اطالعات جمع

عنوان راهنما برای نظر و عمل تعریف کرده مشاهده، تجربه، تأمل، استدالل و یا ارتباطات به
(. بر طبق 7228، 7به نقل از اشنایدر، گولدنف و مارکسال(؛ )است )انجمن تفکر انتقادی، 

های شناختی است که احتمال ( نیز تفکر انتقادی استفاده از مهارت7221) 3دیدگاه هالپرن
ند و مبتنی مدهد و از آن برای توصیف تفکری که هدفمند، دلیلنتایج مطلوب را افزایش می
 شود.بر هدایت است، استفاده می

تفکر انتقادی یک فعالیت شناختی است که به چگونگی استفاده از ذهن مربوط همچنین، 
گذارد که با استفاده از شک و تردید سازنده، بتوان به تحلیل شود و ابزاری را در اختیار میمی

گردد جر میتر منگیری بهتر و حل مسئله سازگارانهکه در نتیجه به تصمیم مطالب پرداخت
نابراین یادگیری تفکر انتقادی، تحلیلی و ارزیاب یعنی یادگیری استفاده ب(؛ 7292، 2)ویلسون

قادی رو تفکر انتبندی، انتخاب و قضاوت. از ایناز فرآیندهای ذهنی از قبیل توجه، طبقه
ها و ای از مهارتفرآیند پیچیدۀ بررسی دقیق یک موضوع است که شامل طیف گسترده

یابی گیری افراد، ارزها و نتیجهگیری، استداللهتها به شرح زیر است: شناسایی جنگرش
ها و شواهد مخالف، های دیگر، سنجش عادالنه استداللکننده از دیدگاهشواهد حمایت

توانایی فراتر رفتن از سطح یک متن و شناسایی مفروضات اساسی و تلویحات ضمنی، 

                                                           
1.  Rambiritch 

2. Snyder, Gueldenzph & Mark 

3. Halpern 

4. Wilson 
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رسیدن  رد استفاده برایهای موهای نادرست و ناعادالنه، شناخت تکنیکفرضشناسایی پیش
صورت به هابه دیدگاه مشخص و قوی )مثل منطق(، تأمل در مسائل از بررسی تا پذیرفتن آن

ه نظرات ها، ارائه نقطفرضساختارمند، بررسی و اعتبار و معقول بودن استدالل، شواهد و پیش
ران موفق دیگ که بتواند در متقاعد کردننحویصورت ساختارمند، مستدل و روشن بهخود به

رغم اینکه ها علی(. تمامی این مهارت7292؛ به نقل از ویلسون، 7225، 9عمل کند )کُترل
باشند، اما بیش از هر چیز نیازمند شناخت خود، محیط های شناختی مینیازمند تمامی توانایی

اعی ماطراف و شرایط، چگونگی انتقاد و غیره است که تمامی این موارد مرتبط با شناخت اجت
توان بیان داشت که شناخت اجتماعی چنان مهم و قوی است که باشند. به زبان دیگر میمی

های شناختی را در دل خود دارد و باعث عدم معناداری در صورت وجود آن سایر توانایی
ناختی های شگونه عنوان کرد که عدم ارتباط ابعاد تواناییتوان اینگردد. در واقع میها میآن
فکر انتقادی به معنای عدم وجود رابطه نیست بلکه به معنای اهمیت ویژه شناخت اجتماعی با ت

ان توان بیاست که با حضور خود باعث عدم معناداری سایر ابعاد شده است. در مجموع می
ه بیش از ها و ابعادی تأکید نمود کداشت که برای پرورش توانایی تفکر انتقادی باید بر سازه

ها در شناخت های آنهای افراد و همچنین مهارتها، منش و گرایشتواناییهر چیزی بر 
ها با دادن قدرت اعتماد و اطمینان به فرد و خویش و محیط تأکید دارند. چرا که این ویژگی

شجاعت دفاع از حقوق خود و دیگران باعث تمایل و گرایش بیشتر به سمت تفکر انتقادی 
 گردند.می

 عدالت اخالقییج مطالعه حاضر، اطالعات ارزشمندی را دربارۀ نقش با وجود آنکه، نتا
دی در بین بینی تفکر انتقاشده در پیشهای مشاهدههای شناختی در تبیین تفاوتو توانایی

ایج پذیری نتهای مطالعۀ حاضر، تعمیمدانشجویان فراهم کرده است، اما برخی از محدودیت
ول نتایج مطالعه حاضر همچون بسیاری از مطالعات دیگر کند: اآن را با محدودیت مواجه می

جای مطالعه رفتار واقعی ممکن است به دلیل استفاده از ابزارهای خودگزارشی به
های مبتنی بر کسب تأیید اجتماعی و اجتناب از کنندگان را به استفاده از شیوهمشارکت

لیل روابط منظور تحلعۀ حاضر بهکفایت فردی ترغیب کند. دوم، در مطابدنامی مربوط به عدم
بین متغیرهای چندگانه در الگوی مفهومی پیشنهاد شده، از یک طرح مقطعی استفاده شد؛ 

با توجه  همچنین .های طولی استکارگیری طرحها مستلزم بهبنابراین، تکرار و بسط این یافته

                                                           
1. Kotrol 
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ت، ستفاده شده اسکه برای ارزیابی الگوی پیشنهادی از روش معادالت ساختاری ابه این
ج پژوهش نتایدر مجموع، گیری علت و معلولی باید با احتیاط انجام شود. بنابراین، نتیجه

ااهمیتی بینی و تبیین تفکر انتقادی از نقش بکند که عدالت اخالقی در پیشحاضر تأکید می
ز که اشود مند در این زمینه پیشنهاد میرو به پژوهشگران عالقهاز اینبرخوردار است. 

ها استفاده شود تا از محدودیت آوری دادههای دیگری به غیر از پرسشنامه برای جمعروش
ها خارج شود. همچنین در تحقیقات آینده، نقش متغیرهای دیگر ها و یافتهاعتباربخشی به داده

یب تری فراهم شود. عالوه بر این ترکمؤثر بر تفکر انتقادی وارد مدل گردد تا تبیین جامع
 تری از مبانیهای کیفی درک عمیقهای کمی و کیفی پژوهش و استفاده از روشروش

نظری تفکر انتقادی فراهم خواهد کرد. درنهایت، با توجه به ارتباط معنادار عدالت اخالقی 
شی در زمینه های آموزبا تفکر انتقادی، جهت افزایش تفکر انتقادی دانشجویان، تهیه بسته

 اند به رشد تفکر انتقادی دانشجویان کمک شایانی کند.توعدالت اخالقی می

 منابع

(. ارتباط 9388الملوک و محمودی، محمود. )منش، شمسبرخورداری، معصومه، جالل
وزش در مجله ایرانی آم نفس در دانشجویان پرستاری.گرایش به تفکر انتقادی و عزت

 .91-93(، 9) 1، علوم پزشکی
حصیلی آوری تبینی گرایش به تفکر انتقادی بر اساس تابش(. پی9315بصیرزاده، مرضیه. )
 ز.نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراآموز. پایاندانش -و تعامل معلم

 هایپذیری خانواده و سبک(. بررسی رابطه انعطاف9319بهزادی، بهناز و سروقد، سیروس. )
ن و مجله زگری گرایش به تفکر انتقادی در دختران نوجوان. هویت با نقش واسطه

 .21-93 ،(95) 2، مطالعات خانواده
(. تبیین گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان بر 9313مهر، حمیده و کارشکی، حسین. )پاک

 .979-999(، 92) 32، مجله روانشناسی تربیتیشناختی آنان. اساس دیدگاه معرفت
(. 9317آباد، علی و کرمی، مرتضی. )مهر، حمیده، میردورفی، فاطمه، غنایی چمنپاک

ع عاملی مقیاس گرایش به تفکر انتقادی ریکتس در مقطرواسازی، اعتباریابی و تحلیل 
 .53-33(، 2) 99. گیری تربیتیمجله اندازهمتوسطه. 
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 هویت تعهد و هویت هایسبک انتقادی، (. تفکر9388لو، سمیه. )حجازی، الهه و برجعلی

 .95-3(، 7) 2، شناسی معاصرمجله روانعلّی.  مدل یک ارائه :نوجوانان در
(. عملکرد در قضاوت اخالقی شخصی و غیرشخصی 9312امیری، سهراب. )حسنی، جعفر و 

 2. . مجله شناخت اجتماعیای مثبت و منفیبر اساس ابعاد تجارب هیجانی زیر آستانه
(7 ،)28-99. 

ررسی : بصداقتی تحصیلیانسجام و اقتدار خانواده با بی (. رابطۀ9317حق نگهدار، مرجان. )
 کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز. نامهپایان هویت اخالقی. اینقش واسطه

بین هویت اخالقی و هویت معنوی با سازگاری (. بررسی رابطۀ 9312درخشان، معراج. )
گاه کارشناسی ارشد دانش نامهپایانانگیزش تحصیلی.  گری: نقش واسطهتحصیلی

 شیراز.
سی و بهزیستی ذهنی: (. رابطۀ باورهای اسا9319دوایی، سوده، حجازی، الهه و نقش، زهرا. )

های مجله تازهسالی. ای هویت اخالقی در اواخر نوجوانی و ظهور بزرگنقش واسطه
 .83-22(، 2) 91، علوم شناختی

(. بررسی میزان گرایش به تفکر انتقادی در 9385ا... .)رنجبر، حسین و اسماعیلی، حبیب
شکده . مجله دانآناندانشجویان پرستاری و مامایی و ارتباط آن با وضعیت تحصیلی 

 .92-99 ،(9) 2، پرستاری و مامایی
(. ارتباط گرایش 9313الملوک و ابراهیمی، ابراهیم. )منش، شمسشاهجوئی، سمیرا؛ جالل

های ارتباطی میان فردی در دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد به تفکر انتقادی و مهارت
 .93-9(، 3) 3، مجله آموزش پرستاریتهران پزشکی. 

های پیشرفته تدریس )مهارت و استراتژی یادگیری و تفکر(. (. روش9312شعبانی، حسن. )
 تهران: سمت.

بینی (. پیش9312صدری دمیرچی، اسماعیل؛ جعفری، کریم؛ کیانی، عارفه و باالخانی، آذر. )
ناختی در شگرایش به تفکر انتقادی بر اساس یادگیری خودگردان و باورهای معرفت

(، 7) 93، مجله مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزدپزشکی. نداندانشجویان د
929-993. 
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(. بررسی محتوای کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی بر اساس 9319مهر، علی. )ضیایی
فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه عالمه شده پلسک. الگوی خالقیت هدایت

 .9-78(، 22)93، طباطبائی
(. بررسی سطح 9312زاده، زهرا؛ سپاسه، فاطمه و رفیعی، سیما. )له؛ حاتمیاعسکری، روح

مهارت تفکر انتقادی در دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در 
مجله . 9315دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 

 .929-999(، 7) 93، مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد
های کارگیری نقشههای یادگیری و به(. تأثیر سبک9315قاسم، مرضیه و بلیاد، محمدرضا. )

 آموزان دوره متوسطه و بهبود یادگیری واژگانمعنایی بر توانایی تفکر انتقادی دانش
(، 23) 93 ،فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائیها. زبان انگلیسی آن

911-991. 
ر های تفک(. تأثیر استراتژی نقشه مفهومی بر مهارت9315نصوره و مهران، گلنار. )کلهر، م

(، 22)93 ،فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائیانتقادی دانش آموزان. 
927-953. 

(. بررسی رابطه عواطف و 9313میرزایی، طاهره؛ فراهانی، محمدتقی و حسنی، جعفر. )
 .39-72(، 7) 7، شناسی شناختیمجله روانقی. وجدان با قضاوت اخال

های شناختی: طراحی و بررسی خصوصیات (. پرسشنامه توانایی9317نجاتی، وحید. )
 .91-99 ،(7) 95. های علوم شناختیمجله تازهسنجی. روان

ای استدالل اخالقی در (. نقش واسطه9319نیکدل، فریبرز؛ دهقان، مریم و نوشادی، ناصر. )
فصلنامه آموزان. ودپنداره و فراشناخت اخالقی با رفتار اخالقی دانشرابطه خ

 .973-923(، 29)93، روانشناسی تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی
واره درمانی، راهنمای کاربردی برای متخصصان (. طرح9312یانگ، کلوسکو و ویشار،    . )
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