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چکیده
تفکر انتقادی بسیار مهم است چرا که فرد را قادر می سازد تا اطالعات دریافتی را ارزیابی نموده و خطرات عمل بر پایه یک
فرض غلط را به حداقل برساند .فقدان این استعداد ذهنی می تواند باعث صدمه ،مسمومیت ذهنی ،عدم پذیرش و یا خرابکاری
هایی شود که ممکن است فرد را با خطرات مهلکی روبه رو سازد .از طرفی انتقاد از خود شدیدترین نوع انتقاد محسوب می
شود .اغلب مواقع دیگران با انتقادهای خود به ما آسیب می رسانن د ،اما انتقادی که به خود می کنیم ضربه ای عمیق تر بر ما
وارد می کند و اثر آن پایدارتر است  .از این رو سعی داریم به بررسی رابطه تفکر انتقادی و مولفه های آن با خود انتقادی دانش
آموزان متوسطه دوم شهر بنجار بپردازیم ،در این پژوهش که از نوع توصیفی است  ،با روش نمودنه گیری تصادفی خوشه ای
چند مرحله ای از جامعه آماری معین با استفاده از فرمول کوکران تعداد  110نفر دانش آموز متوسطه دوم پسرانه آموزش و
پرورش منطقه بنجار بودند  ،برای جمع آوری داده ها میدانی خود انتقادی از پرسشنامه خودانتقادی تامپسون و زاروف (
 )2004و برای جمع آوری داده های تفکر انتقادی از پرسشنامه تفکر انتقادی ریکتس ( )2003استفاده شد.یافته های پژوهش
نشان داد تفکر انتقادی و مولفه های آن با خود انتقادی رابطه معنی داری دارد.
واژههای كلیدی :تفکر انتقادی ،خودانتقادی ،متوسطه دوم ،دانش آموزان
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مقدمه
خودانتقادی
مفهوم خود انتقادی
خودانتقادی را میتوان به عنوان گرایش فرد برای داشتن انتظارات باال از خود و زیر سؤال بردن عملکرد خویش تعریف کرد
(ایانکوآ ،بودنرب و بن زیونک .)2015 ،خودانتقادی موجب میشود فرد عملکرد خود را ناقص بداند و معیارهای غیرقابل
دستیابی برای خود تعریف کند؛ به گونه ای که در نهایت به دوری کردن او از شبکه های اجتماعی منجر می شود (جیمز،
ورپالنکن و ریمز.)2015 ،
خودانتقادی ،به عنوان داشتن انتظارات باال از خود و تالش برای پیشرفت تعریف شده است .افراد خود انتقادگر هنگام روبرو
شدن با مانع در راه رسیدن به اهدافشان ،آسیب پذیر می شوند (دمیت ،)2006 ،خودانتقادی به داشتن انتظارات زیاد از خود و
تالش برای پیشرفت تعریف شده است .خودانتقادی بر پایه میزان درون فکنی معیار عمل در پیوستاری قرار می گیرد؛ در یک
سر این پیوستار ،نوعی از خود انتقادی قرار دارد که بر استانداردهای بیرونی متکی است و در انتهای دیگر آن نوعی از
خودانتقادی که مستلزم استانداردهای درونی است .خودانتقادی مقایسه ای به صورت دید منفی نسبت به خود به سبب مقایسه
خود با دیگران تعریف شده است .در این سطح ،تمرکز بر مقایسه نامناسب خود با دیگرانی است که برتر ،متخاصم و منتقد به
نظر می رسند و در نهایت به نارضایتی و ناراحتی از رویارویی و ارزیابی شدن توسط دیگران در نوجوانان منجر می شود .خود
انتقادی درونی شده به صورت دید منفی نسبت به خود به سبب مقایسه خود با استانداردهای شخصی و درونی تعریف شده
است .از آنجا که این استانداردها بسیار قوی است ،تحقق آن ها غیر ممکن است؛ ولی این عدم تحقق از دید فردخودانتقادگر،
ضعف و نقص به شمار می آید .مجازاتی که فرد به سبب نرسیدن به این استانداردها برای خود در نظر می گیرد ،بسیار نامعقول
است (حسینی و درویشی.)13۹4 ،
بالت ( )1۹۷6خود انتقادی و وابستگی را در ساختار شخصیتی معرفی کرد که در به وجود آمدن افسردگی موثر است .خود
انتقادی با احساس بی ارزشی و گناه مشخص می شود .اشخاص خود منتقد احساس می کنند که در زندگی خود شکست
خورده اند .خود انتقادی را می توان بر اساس میزان درون فکنی معیار عمل ،در یک پیوستار در نظر گرفت .در یک سوی
انتهایی این پیوستار ،نوعی از خود انتقادی وجود دارد که بر استانداردهای نسبتا بیرونی متکی است و در انتهای دیگر آن نوعی
از خود انتقادی که مستلزم استانداردهای درونی است (تامسون و زاروف.)2004 ،
خود انتقادی با آسیب های روان ش ناختی همراه است .برخی پژوهش ها چنین ارتباط ها و همبستگی هایی را تأیید کرده اند،
به عنوان نمونه تامسون و زاروف ( ) 2004نشان داده اند هم خود انتقادی درونی و هم خود انتقادی مقایسه ای با ارزش خود
پایین و پریشانی روان شناختی همبسته اند .همچنین در زمینه ی ارتباط با افسردگی ،خود انتقادی مقایسه ای با خرده مقیاس
های برون گرایی ،همسازی و وظیفه شناسی همبستگی منفی دارد .خود انتقادی درونی با دلبستگی ناایمن ،همبستگی منفی و
با دلبستگی همراه با ترس و اجتناب ،همبستگی مثبت دارد .افراد دارای خود انتقادی مقایسه ای کمتر اهل همکاری و مصالحه
بوده و بیشتر اجتناب می کنند .خود انتقادی درونی با مدیریت اجتنابی تعارض مرتبط است ،اما در عین حال با مدیریت
انطباقی تعارض نیز ارتباط دارد (تامسون و زاروف .) 2004 ،همسو با این یافته ها و بر مبنای نظریه های همگونی غایی می
توان انتظار داشت فقدان همس انی درونی همراه با خود انتقادی باال در باال رفتن آسیب های روان شناختی موثر واقع می شود
(موسوی و قربانی.)13۸5 ،
انتقاد از خود شدیدترین نوع انتقاد محسوب می شود .اغلب مواقع دیگران با انتقادهای خود به ما آسیب می رسانند ،اما انتقادی
که به خود می کنیم ضربه ای ع میق تر بر ما وارد می کند و اثر آن پایدارتر است .گاهی با گفتن جمله های منفی و سرزنش
کننده ،از خود انتقاد می کنیم و آن را سازنده می دانیم در حالی که این سبک انتقاد ،فقط تصویر منفی را که از خود داریم
تقویت می کند به خصوص زمانی که در زمینه هایی با شکست مواجه می شویم .خودانتقادی یک ویژگی شخصیتی است که
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فرد به وسیله آن خود را شدیدا ارزیابی می کند .این خصیصه پیامدهای منفی نظیر افسردگی ،استرس ،اضطراب ،روابط بین -
فردی فردی مختل ،هیجانات منفی و سطوح باالی ناراحتی به همراه دارد (داللی .)13۸۹ ،خودانتقادی به عنوان داشتن
انتظارات باال از خود و تالش برای پیشرفت ،تعریف شده است (بگبی و رکتور .)1۹۹۸ ،خودانتقادی به عنوان شکلی از آزار و
اذیت و درونی که استرس زا و تضعیف کننده خود می باشد ،نگریسته می شود (گیلبرت و آیرونز.)2004 ،
خود انتقادی ،یکی از خصوصیات فردی است که موجب ناتوانی در برقراری ارتباط صحیح با دیگران می شود و در نتیجه این
احساس ،افراد به طور مداوم خودشان را سرزنش می کنند .در حقیقت خودنقدی متاثر از عوامل درونی است که اشاره به نگرانی
های بیش از حد راجع به پیشرفت و موفقیت دارد و با موضوعات مرتبط با عزت نفس همچون احساس گناه ،احساس شکست
در رسیدن به استانداردها ،احساس حقارت و احساس بی ارزش بودن همراه است .این افراد در دستیابی به اهداف بر خود
قضاوتی شدید تمرکز دارند و قادر نیستند از پیشرفت های خود لذت ببرند (بالت و همکاران.)1۹۹5،
خودنقدی یکی از ویژگی های شخصیتی آسیب پذیر است که در نهایت ،فرد را مستعد افسردگی می سازد .این افراد ،از عدم
پذیرش و تایید دیگران می ترسند و برای کمال و پیشرفت ،سعی در نگهداشتن التفات و توجه دیگران می کنند .خودنقدی و
احساس گناه اغلب در واکنش به شکست در برابر انتظارات و استانداردهای غیر واقعی ،ظاهر می شود (ویجلیئون ،کلمی و
کامنزولی. )1۹۹0 ،خودنقدی با کمال گرایی ،تعیین اهداف و معیارهای بزرگ و غیر واقعی ،تالش زیاد برای رقابت و برتری ،نیاز
قابل توجه به تایید توسط دیگران و آسیب پذیری نسبت به احساس شکست و احساس گناه مشخص می شود (بالت و
همکاران.)1۹۹۹ ،
خود انتقادی به عنوان داشتن انتظارات باال از خود و تالش برای پیشرفت ،تعریف شده است .افراد خودانتقادگر هنگام روبرو
شدن با مانع در راه رسیدن به اهدافشان ،آسیب پذیر می شوند (بگبی و رکتور .)1۹۹۸ ،این افراد مستعد تجربه افسردگی
همراه با احساس حقارت شدید ،گناه ،بی ارزشی و شکست در مطابقت با معیارهای مورد انتظار هستند (بالت دا فلیتی و
کویالن.)1۹۷6،
خود انتقادی از دیگر متغیرهایی است که با احساس حقارت شدید ،احساس گناه ،بی ارزشی و احساس شکست در مطابقت با
معیارهای مورد انتظار مشخص می شود .هنگامی که افراد خطایی را مرتکب می شوند یا مشکلی ایجاد می کنند که با عدم
تائید یا واکنش اجتماعی روبرو می شود این به معنای یک تهدید به " خود " است .بنا بر این خود انتقادی را می توان به عنوان
توجه خود خواسته به خطا یا اشتباه سرزده همراه با یک واکنش تنبیلی دانست (ذبیحی دان)13۸۹ ،
خود انتقادی و قضاوت کردن خود ،در نقطه مقابل مهربانی با خود که یکی از مولفه های سازه شفقت به خود می باشد قرار
دارد .مهربانی با خود ،توجه و درک خود به جای قضاوت یا انتقاد و نوعی مهرورزی و حمایت نسبت به کاستی ها و بی کفایتی
های خود است .اعتراف به اینکه همه می انسانها دارای نقص و اشتباه هستند و درگیر رفتارهای ناسالم می شوند .تحقیقات
نشان داده اند که ذهن انسان دارای قدرت اندیشیدن در مورد خود به شکل موضوعی بیرونی می باشد .گویی ما می توانیم با
خودمان به عنوان شخصی دیگر ارتباط برقرار کنیم .می توانیم خود را مورد ارزیابی قرار دهیم و نسبت به خود احساساتی چون
عطوفت ،خصومت و خود انتقادی داشته باشیم .اساس این فرایند خود ارزشیابانه درونی است و کیفیت هیجانی این ارتباط با
خود ،بر مبنای اصول رفتاری (شرطی سازی می باشد .همان گونه که واکنش فیزیولوژیکی و روانشناختی ما با محرک های
واقعی و تصویری تحریک کننده نیروهای شهوانی (خود غذا یا تصویر غذا یکسان است واکنش ما به ارزیابی های بیرونی و
درونی نیز به یک شکل می باشد (نور باال.)13۹1،
پاره ای از شواهد موجود در ادبیات پژوهشی نشان داده اند که پردازش هیجانات به شیوه های متمرکز بر خود  -به عنوان مثال
خود انتقادی و نشخوار گری  -می تواند با عالیم افسردگی در ارتباط باشد و پیش بینی کننده وقوع دوره های افسردگی عمده
باشد(نولن  -هوکسما  2000 ،نولن  -هوکسها ،پارکر و الرسون .)1۹۹4 ،عالوه بر این رود ،مانستاس و نف ( )200۷معتقدند
تمرکز بر خود نمی تواند مولفه اصلی نشخوار گری باشد و آنچه نشخوار گری را از شیوه های سالم پردازش هیجانی متمایز می
کند ارزیابی های منفی موجود در محتوای نشخوار گری است .بنابراین پردازش هیجانات به شیوه متمرکز بر خود و فاقد ارزیابی
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های منفی می تواند به بهبود خلق و حفظ بهزیستی روانشناختی افراد شود .بر این اساس دو ویژگی خود انتقادگری و نشخوار
فکری به دلیل تداخالتی که در پردازش هیجانی سالم دارند ،از صفات على و تداوم بخش در افسردگی محسوب می شوند .این
صفات معموال باعث می شوند که افراد توانایی اعتبار بخشی به هیجانات خود را نداشته باشند ،به همین دلیل برای این افراد
خلق یک فضا و مکان ایمن در ذهن برای کار کردن با این احساسات بسیار دشوار است .در واقع افراد خودانتقادگر بدلیل
احساس تهدید شدگی درونی ،علیرغم اینکه با یک ذره بین همیشگی خود را زیر نظر دارند ،ولی فرصت تجربه ی کامل
هیجانات منفی را به خود نمی دهند و سخت گیری مضاعف به خود مانع پذیرش هیجانات خود هستند (گیلبرت و پروکتور،
 .)2006نشخوار فکری نیز با مرور مداوم و کمی افکار اضطراب برانگیز یکی از موانع مهم در مقابل خود تسکینی افراد است و
مانع از تفکر دور باطل اضطراب در افراد می شود .اما به هر حال تا زمانی که شناسایی این هیجانات به طور کامل رخ ندهد و با
نگاه تسکینی و پذیرا به آنها نگریسته نشود ،مشکل حل نخواهد شد(نورباال.)13۹1 ،
منشأ و منبع رشد خودانتقادی
تحقیقات مربوط به منابع رشد انتقاد از خود ابتدا بر تعامل میان کودک والد و یک مجموعه الگوهای همسان مبتنی است.
متغیرهایی نظیر سوء استفاده جسمی و جنسی از کودک ،نادیده گرفتن او ،تجربه وقایع ناگوار در دوران کودکی ،رشد انتقاد از
خود را تحت تأثیر قرار می دهد .مشکالت دوران کودکی تأثیر مهمی بر رشد شخصیت دارد.
در حالی که اغلب بررسی ها دربار ه انتقاد از خود روی والدین متمرکز می شود ،واقعیت این است که انتقاد دائم و پیوسته که
در زندگی کودک نقش مهمی بازی می کند ،سبب می شود که کودک در سال ۔ های بعدی زندگی نسبت به خود برداشت
خوبی نداشته باشد (نف ،2011 ،ترجمه قراچه داغی.)13۹1 ،
از جمله مشکالت مرتبط با خودانتقادی ،می توان به رفتارهای والدین به ویژه رفتارهای ضد اجتماعی مادر اشاره کرد .تعامالت
منفی میان کودک والد و سبک های ضعیف مراقبت از کودک در سال های اولیه رشد با انتقاد از خود در بزرگسالی همراه است.
تحقیقات نشان می دهد که اختالالت شخصیت والدین بر رش د کودک تأثیر دارد و اغلب رشد شخصیت کودک را با مانع مواجه
می کند و موجب شکل گیری انتقاد از خود در کودک می شود .چنین رفتارهای بیمارگونه والدین احتماال موجب احساس بی
ارزشی و عدم پذیرش می شود که این مشخصه افرادی است که از خود بسیار انتقاد می کنند ( فرای و گاربر.)2005 ،
نحوه نامناسب گفت و گوی والدین با کودک نیز در شکل گیری انتقاد از خود در بزرگسالی نقش دارد نحوه گفتار نامناسب
والدین با کودک موجب درونی شدن نشانه ها در بزرگسالی می شود و درونی شدن نشانه ها موجب شکل گیری تصویر منفی از
خود می شود که به شکل انتقاد از خود بروز می کند (داللی.)13۸۸ ،
انتقاد تند و تیز از خود اغلب سرپوشی بر چیزهای دیگر است مانند :میل به کنترل با علم به این که والدین کسانی که از خود
انتقاد می کنند معموال به شدت کنترل کننده هستند ،این پیام در اوایل زندگی به کودکان مخابره می شود که کنترل کردن
خود امکان پذیر است .وقتی والدین فرزندانشان را به خاطر اشتباهاتی که مرتکب می شوند سرزنش می کنند ،کودکان می
آموزند که شخصا مسئول شکست هایشان هستند .آنها به این نتیجه می رسند که باید کامل و صدر صد بدون عیب و نقص
باشند .میل به انتقاد کردن از خویشتن و در نتیجه رسیدن به احساس بی ارزش بودن ،می تواند تا حدود زیادی با پیام های
فرهنگی نیز در رابطه باشد .یکی از اشکاالت زندگی کردن در جامعه ای که پیوسته بر موفقیت پا می فشارد این است که وقتی
مردم آن جامعه به هدف هایشان نمی رسند ،احساس کمی عزت نفس می کنند و خودشان را سرزنش مینمایند (نف،2011 ،
ترجمه قراچه داغی.)13۹1 ،
ابعاد خودانتقادی
خودانتقادی را می توان بر اساس میزان درون فکنی معیار عمل ،در یک پیوستار در نظر گرفت .در یک سوی انتهایی این
پیوستار ،نوعی از خودانتقادی وجود دارد که بر استاندارهای نسبتا بیرونی متکی است ،و در انتهای دیگر آن نوعی از خود
انتقادی وجود دارد که مستلزم استاندارهای درونی است .بنا به نظر تامپسون و زاروف ( )2004دو نوع ناکارآمد ارزیابی منفی
وجود دارد :انتقاد از خود مقایسه ای و انتقاد از خود درونی.
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خودانتقادی مقایسه ای
انتقاد از خود مقایسه ای به عنوان یک دیدگاه منفی نسبت به خود در مقابل دیگران تعریف می شود .در این سطح ،تمرکز بر
روی مقایسه نامطلوب خود با دیگران است که به صورت برتر دیدن دیگران صورت می گیرد و فرد دیدی خصمانه یا انتقادی
نسبت به دیگران نشان می دهد و در نهایت به نارضایتی از مواجهه و ارزیابی شدن توسط دیگران منجر می شود (تامپسون و
زاروف .)2004 ،در این سطح ،فرد خود را در مقایسه با سایرین غیر قابل قبول ،منتقد و عصبانی می یابد .او نسبت به دیگران
احساس حقارت می کند و در مقایسه با دیگران ،از خود ناراضی است .نکته مهمی که در انتقاد از خود مقایسه ای باید به آن
اشاره کرد ،موضوع خصومت بین فردی است که همبستگی زیادی با روابط بین فردی و انتقاد از خود دارد .چنین فردی در
روابط بین فردی نمی تواند به دیگران اعتماد کند ،در نتیجه باید در برابر سلطه گری دیگران از خود مراقبت کند و معموال با
انتقاد از خود (که اغلب با خشم و بی اعتمادی همراه است) واکنش نشان می دهد و به عنوان فردی درون گرا با سطوح
مطلوبیت پایین معرفی می شود (داللی .) 13۸۸ ،همچنین این نوع از خود انتقادی مستلزم احساس حقارت کلی و احساس
ناتوانی بر فائق آمدن بر مشکالت زندگی است .بنابر این چنین فردی هنگام مقابله با مشکالت ،روش اجتنابی در پیش می گیرد
(تامپسون و زاروف.)2004 ،
خودانتقادی درونی
سطح دیگر خودانتقادی ،به نقد منفی از خود در مقایسه با استانداردهای شخصی و خصوصی مربوط می شود .تمرکز
خودانتقادی درونی بر مقایسه خود با دیگران نیست ،بلکه بر کمبودهای فرد از منظر خود شخص تمرکز می کند .فرد از طریق
دیدگاه منفی که نسبت به خود دارد ،استانداردهای شخصی و درونی اش را مقایسه می کند .این استانداردهای درونی او را به
سمت انزوا و کناره گیری می کشاند و خود را به عنوان موجودی ناقص و ناکارآمد می بیند .از آنجا که این استانداردها بسیار
باال هستند ،تحقق آنها غیر ممکن است ،ولی این عدم تحقق از دید خود شخص انتقادگر ،ضعف و نقص به حساب می آید.
استانداردهای باال به طور الزامی به دید منفی از خود منتهی نمی شوند ،یک پاسخ خودانتقادانه به موفقیت ،مستلزم نفی تجربه
موفقیت به سبب استاندارهای دائما در حال افزایش است .به عنوان مثال فردی که از سطح باالی انتقاد از خود درونی برخوردار
است ،در موقعیتی که موفقیت کسب می کند آن موفقیت را با ایجاد استانداردهای باال نفی می کند ،یعنی چنین فردی میلی
به پاداش و قدردانی از موفقیت خود ندارد .از آنجا که این افراد نقص هایشان را در برخی زمینه های خاص نمی پذیرند،
شکست در آنها احساس بی ارزشی مطلق به وجود می آورد و منجر به افسردگی و اضطراب می شود (داللی.) 13۸۸ ،
گذشته از این دو مورد ،مجازاتی که فرد به سبب نرسیدن به این استانداردها برای خود در نظر می گیرد ،نیز نامعقول است،
خودتنبیهی به سبب شکست ،یک مشخصه اساسی خودانتقادی درونی شده است .د ر این افراد ،شکست باعث توجه سازش
یافته در مورد این که چگونه می توان در آینده موفقیت به دست آورد ،نمی شود ،بلکه به احساس بی ارزشی مطلق می انجامد،
زیرا این افراد نقایص خود را در برخی زمینه های خاص نمی پذیرند (تامپسون و زاروق.)2004 ،
پیامدهای منفی خودانتقادی
از آنجایی که افراد خودانتقادگر اغلب به خانواده های غیر حمایتگر تعلق دارند ،به دیگران هم اعتماد نمی کنند و معتقدند
کسانی که به آنها توجه دارند در نهایت قصد آزار دادن آنها را دارند .این شرایط تولید هراس می کند و در تبادل های میان
فردی به ایجاد مسئله منجر می شود (نف ،2011 ،ترجمه قراچه داغی .)13۹1 ،یکی دیگر از پیامدهای منفی خودانتقادی این
است که افراد خودانتقادگر ،نسبت به دیگران خصمانه ،دو سو گرا ،و رقابت جو هستند ،ممکن است آنها در کنترل خشم خود
مشکل داشته باشند و خشم خود را به دیگران بروز دهند ،هم زمان به دلیل استانداردهای شخصی باال می توانند خشم خود را
به شکل انتقاد شدید و خشن از خود منعکس کنند .انتقاد از خود بعد شخصیتی است که ارتباط نزدیکی با در خود فرورفتن
دارد و در بررسی های انجام شده مشخص شد افرادی که از خود انتقاد می۔ کنند از خودافشاسازی به شدت اجتناب می کنند.
در نهایت انتقاد از خود با دو سو گرایی هیجانی همراه می شود که این دوسوگرایی پیامد منفی فرآیند در خود فرو رفتن است.
اخیرا انتقاد از خود و در خود فرورفتن به عنوان عوامل پیش بینی کننده خطر خودکشی در نظر گرفته شده اند .ارتباط بین
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انتقاد از خود و خودکشی به ویژگی کمال گرایانه افراد نسبت داده می شود .وقتی فرد نمی تواند از عملکرد خود راضی باشد و
دائم نگران است و از خود انتقاد می کند و خود را با دیگران مقایسه می کند در معرض مشکالت جدی و خطرناک روان
شناختی قرار می گیرد (کانر و نایک .)200۸ ،احساس بی کفایتی و نابسندگی و حقارت می تواند با اقدامات آسیب زدن به خود
همراه شود .در موارد حاد وقتی انتقاد از خود سال ها کنترل نشده باقی می ماند ،وقتی برخورد بی ترحم روشی از زندگی می
شود ،بعضی افراد برای فرار از درد و تألم ،فرار از زندگی را انتخاب می کنند .بسیاری از بررسی های صورت گرفته به این نتیجه
رسیده اند که کسانی که به شدت از خود انتقاد می کنند با احتمال بیشتری اقدام به خودکشی می کنند .احساس شرم و
احساس بی اهمیت بودن می تواند سبب شود که شخص خود را دست کم بگیرد و یا حتی میل به زنده ماندن را در او کاهش
دهد (نف2011 ،؛ ترجمه قراچه داغی.)13۹1 ،
از آن جا که انتقاد از خود از باور فرد نسبت به کارآمد بودنش می کاهد ،ممکن است سبب شود که نتواند در بهترین حد خود
ظاهر شود .با تحقیر کردن پیوسته خود ،سرانجام اعتقادی را که فرد نسبت به خود دارد را از دست می دهد و معنای آن این
است که نمی تو اند در حد توانمندی های خود ظاهر شود که این عدم توانایی در فرد تولید اضطراب می کند .با انتقاد و یا
سرزنش کردن خود ،فرد ناتوان می شود و یکی از آثار آن این است که در صحنه های زندگی نمی تواند پر تالش ظاهر شود.
همچنین بررسی های انجام شده نشان می دهند که انتقاد از خود مانع رسیدن به هدف می شود (نف2011 ،؛ ترجمه قراچه
داغی.)13۹1 ،
در نهایت این که خود انتقادی ،تأثیر بسیار متفاوتی بر بدن دارد .بادامه مغز (آمیگدال) ،قدیمی ترین بخش مغز است و طوری
طراحی شده که تهدیدهای محیطی را بالفاصله تمیز می دهد .وقتی فرد با موقعیت تهدید کننده ای روبه رو می شود ،واکنش
جنگ یا گریز در او شکل می گیرد .بادامه مغز عالئمی می فرستد که فشار خون ،آدرنالین و هورمون کورتیزول را افزایش می
دهد تا بدن برای روبه رو شدن با تهدید آماده گردد .گرچه این سیستم به وسیله تکامل برای برخورد با حمالت فیزیکی طراحی
شده است ،در معرض حمالت احساسی و عاطفی نیز فعال می شود .حمالت احساسی و عاطفی هم می تواند از سوی فرد و هم
از سوی دیگران صورت خارجی پیدا کنند .افزایش میزان کورتیزول منجر به افسردگی می شود زیرا از میزان انتقال دهنده های
عصبی می کاهد که می توانند تولید شادی کنند (نف2011 ،ء ترجمه قراچه داغی.)13۹1 ،
اهمیت مهارت خودانتقادی
تفکر انتقادی بسیار مهم است چرا که فرد را قادر می سازد تا اطالعات دریافتی را ارزیابی نموده و خطرات عمل بر پایه یک
فرض غلط را به حداقل برساند .فقدان این استعداد ذهنی می تواند باعث صدمه ،مسمومیت ذهنی ،عدم پذیرش و یا خرابکاری
هایی شود که ممکن است فرد را با خطرات مهلکی روبه رو سازد .همه افراد به طور ذاتی از این استعداد برخوردارند ،اما آنچه
که به عنوان یک مهارت زندگی از آن یاد می شود ،فراتر از شیوه معمول تفکر انتقادی که انسان را از خطرات مصون می دارد،
می باشد .تفکر انتقادی در این مفهوم ،عبارت است از یک فرایند ذهنی تحلیل یا ارزیابی اطالعات ،به ویژه بیانات یا موضوعاتی
که افراد به عنوان یک اصل ارائه می کنند .تفکر انتقادی در کنار شیوه تفکر خالق ،پیش نیاز سایر مهارت های زندگی از جمله
حل مسأله ،تصمی م گیری ،ارتباط موثر و روابط سازنده را تشکیل می دهد .فردی که توانایی تفکر انتقادی را نداشته باشد ،نمی
تواند راه حل  -های متعدد برای مسائل را ارزیابی و بهترین شیوه را انتخاب کند و لذا با شکست های متعدد روبه رو خواهد
شد.
در واقع تفاوت تفکر انتقادی و تفکر خالق نیز در این است که تفکر خالق منجر به نوآوری و خلق ایده های جدید می گردد ،در
حالیکه تفکر انتقادی فرد را قادر می سازد تا ایده ها و راه حل های موجود را ارزیابی کرده و بهترین آنها را انتخاب کند (کلی،
هولند و واتسون .)2005 ،
خودمهربانی ،شرم و خودانتقادگری باال
اخیرا شرم به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی در طیفی از مشکالت سالمت روان و آمادگی برای پرخاشگری شناخته شده
است (گیلیرت .) 200۹ ،خودانتقادگری به صورت معناداری با آمادگی شرم مرتبط است و هر دو می توانند فراتشخیصی برای
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بسیاری از بیماری ها ،افزایش آمادگی برا ی ایجاد نشانه های روانی و باالبرنده میزان عود بیماری در افراد باشند (گیلبرت و
ایرونز .)2005 ،آموزش ذهن شفقت گر نام مداخله ای است که گیلبرت ( )200۹برای درمان افراد با شرم و خود انتقادگری باال،
افراد با مشکالت مزمن و افرادی که پذیرش خود کمی دارند مطرح کرده است .در این روش درمانی به جای تمرکز بر تغییر
خود ارزیابی افراد ،مانند آنچه که در درمان های شناختی -رفتاری اتفاق می افتد ،شفقت خود رابطه افراد را با خود ارزیابی
شان تغییر می دهد .افزایش میزان خود مهربانی با کاهش تجارب خودانتقادگری ،افسردگی ،نشخوار فکری ،فرونشانی افکار و
اضطراب مرتبط است.
مطالعات نشان داده است که در موقعیت های بالینی برای افرادی که ارزش خود پایینی دارند افزایش خود مهربانی بیشتر از
ارزش خود مفید خواهد بود .اگر افراد بیاموزند که نسبت به خودشان احساس بهتری داشته باشند ،اما هم زمان نیز خودشان را
به خاطر شکست ها یا اشتباهاتشان شماتت کنند ،نمی توانند به صورت غیر تدافعی با مشکالتشان روبرو شوند .همچنین
افزایش خود مهربانی در این افراد راحت تر از افزایش ارزش خود است (گیلبرت.)200۹ ،
خودانتقادی و خود شناسی
افراد خود انتقادگر هنگام روبه رو شدن با مانع در راه رسیدن به اهدافشان ،آسیب پذیر می شوند (بگبی و رکتور .)1۹۹۸ ،این
افراد مستعد تجربه ی افسردگی همراه با احساس حقارت شدید ،گناه ،بی ارزشی و شکست در مطابقت با معیارهای مورد انتظار
هستند (بالت ،داقلیتی و کویتالن .)1۹۷6 ،خود انتقادی را می توان بر اساس میزان درون فکنی معیار عمل ،در یک پیوستار در
نظر گرفت .در یک سوی انتهایی این پیوستار ،نوعی از خود انتقادی وجود دارد که بر استانداردهای نسبتا بیرونی متکی است .و
در انتهای دیگر آن نوعی از خود انتقادی که مستلزم استانداردهای درونی است (تامپسون و زاروف.)2004 ،
خود انت قادی مقایسه ای دید منفی نسبت به خود ،در مقایسه ی خود با دیگران است .در این سطح ،تمرکز بر مقایسه ی
نامناسب خود با دیگرانی است که برتر ،متخاصم و منتقد به نظر میرسند و در نهایت به نارضایتی از مواجهه و ارزیابی شدن
توسط دیگران منجر می شود .از آنجا که دیگران متخ اصم و متوقع هستند ،شخص نمی تواند با آنها صادق باشد و باید خود را
از مواجهه با دیگران و تحت تسلط در آمدن توسط آنان حفظ نماید .بنابر این خود انتقادی مقایسه ای اغلب با خصومت بین
شخصی و سطوح پایین عامل های شخصیتی همسازی و برونگرایی همبسته است ( زاروف و فیتزپاتریک ،)1۹۹5 ،همچنین این
نوع از خود انتقادی مستلزم احساس حقارت کلی و احساس ناتوانی در فائق آمدن بر مشکالت زندگی است .بنابر این چنین
فردی هنگام مقابله با مشکالت ،روش اجتنابی در پیش می گیرد(تامپسون و زاروق .)2004 ،خود انتقادی درونی شده دید
منفی نسبت به خود ،به سبب مقایسه ی خود با استانداردهای شخصی و درونی است .از آنجا که این استانداردها بسیار باال
هستند ،تحقق آنها غیرممکن است .ولی این عدم تحقق ازدید خود شخص خود انتقاد گر ،ضعف و نقص به شمار می رود .شایان
ذکر است استانداردهای باال ،که جز به اساسی خود انتقادی درونی شده است ،لزوما به دید منفی از خود منتهی نمی شود و
ممکن است با ویژگی های سازش یافته ای چون ارزش خود ،کارایی ،کمال گرایی سازش یافته ،به تالشی سازنده برای پیشرفت
و استفاده از روش های مقابله ای سودمند مرتبط باشد .یک پاسخ خود انتقادانه به موفقیت ،مستلزم نفی تجربه ی موفقیت به
سبب استانداردهای دائما در حال افزایش است .وقتی استانداردهای شخصی باال تحقق می یابد ،فرد خود انتقادگر راضی نمی
شود و با وضع استانداردهای سطح باالتر ،موفقیت خود را شکست ارزیابی می کند .بنابر این مشکل ،تنها تعریف آرمانی موفقیت
نیست ،بلکه پاسخ سازش نایافته به موفقیت کسب شده را ،که قبال فرد آن را موفقیت تعریف کرده بود ،نیز در بر می گیرد.
گذشته از این دو مورد ،مجازاتی که فرد به سبب نرسیدن به این استانداردها برای خود در نظر میگیرد ،نیز نامعقول است .خود
تنبیهی عمومی به سبب شکست ،یک مشخصه ی اساسی خود انتقادی درونی شده است .در این افراد ،شکست باعث توجه
سازش یافته در مورد این که چگونه می توان در اینده موفقیت به دست آورد نمی شود ،بلکه به احساس بی ارزشی مطلق می
انجامد ،زیرا این افراد نقایصشان را در برخی زمینه های خاص نمی پذیرند (تامپسون و زاروف.)2004 ،
ف قدان همسانی درونی ناشی از خود انتقادی باال و سازش نایافتگی را می توان بر مبنای نظریه ی همگونی غایی (بوت و
اشپریدج13۸5 ،؛ به نقل از موسوی )1۹۹2 ،تبیین کرد .هماهنگی غایت ،مبنای نظریه ی همگونی غایی است .بدین معنی که
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روابط سیستم های مختلف یک ارگانیزم ،پیامدی ا ز غایت مشترک آنها ،یعنی حفظ هویت خود است .در این دیدگاه دیگر
اهداف و وظایف دستگاه های ارگانیزم در راستای این غایت و در درجه ی دوم اهمیت قرار می گیرند .در این میان سیستم
روان شناختی نیز  -همگام با دیگر سیستم ها همچون ایمنی شناختی و عصب شناختی  -مسئول فرایندهای تفرد ،خود
آفرینشی و حفظ خود تعیین گری" یا حرکت در جهت اعمال خود خواسته است (بوت و اشتبریدج1۹۹3 ،؛ به نقل از موسوی،
 .) 13۸5بنابر این ،خود انتقادی نوعی ناهماهنگی و شورش علیه خود است و در تضاد باهمگونی غایی ارگانیزم  -تفرد ،خود
آفرینشی و حفظ خود تعیین  -گ ری قرار می گیرد .از این رو بنا به فرض هماهنگی غایت ،برخالف مطالعاتی که بر ابعاد سازش
یافتہی۔ خود انتقادی تأکید کرده اند ،انتظار می رود خود انتقادی با آسیب های روان شناختی همراه باشد .برخی پژوهشی ها
چنین ارتباطات و همبستگی هایی را تأیید کرده اند .به عنوان نمونه تامپسون و زاروف ( ،)2004نشان داده اند هم خود انتقادی
درونی و هم خود انتقادی مقایسه ای با ارزشی خود پایین و پریشانی روان شناختی همبسته اند ،همچنین در زمینه ی ارتباط
با افسردگی ،خود انتقادی بهتر از تورز گرایی می تواند افسردگی را پیش بینی نماید (کالرا ،کوکس و انز2003 ،؛ به نقل از
موسوی .) 13۸5 ،خود انتقادی مقایسه ای با خرده مقیاس های برونگرایی ،همسازی و وظیفه شناسی همبستگی منفی دارد
خود انتقادی درونی با دلبستگی ایمن ،همبستگی منفی و با دلبستگی همراه با ترس و اجتاب ،همبستگی مثبت دارد افراد
دارای خود انتقادی مقایسه ای کمتر اهل همکاری و مصالحه بوده و بیشتر اجتناب می کنند .خود انتقادی درونی با مدیریت
اجتنابی تعارض مرتبط است ،اما در عین حال با مدیریت انطباقی تعارض نیز ارتباط دارد (تامپسون وزاروف )2004 ،هم سو با
این یافته ها و بر مبنای نظریهی همگونی غایی میتوان انتظار داشت فقدان همسانی درونی همراه با خود انتقادی باال باعت باال
رفتن آسیب های روان شناختی شود.
در تضاد با خود انتقادی که نوعی ناهمگونی است ،خودشناسی یک فرایند خود نظم دهنده است و بهزیستی جاندار را ارتقا می
دهد ( قربانی ،واتسون ،بینگ ،دیوسن ،لی برترن .) 2003 ،از این رو انتظار میرود خود انتقادی باال با خودشناسی پایین همراه
باشد و با افزایشی خودشناسی ،میزان خود انتقادی و دیگر آسیب های روان شناختی همراه با آن کاهش یابد .خودشناسی
فرایندی پویشی ،انطباقی و انسجامی است .که به شکل زمان مند عمل می کند و از دو وجه تشکیل شده است :خودشناسی
تجربه ای به عنوان توجه و حساسیت آنی به تجربه ی جاری خود ،و خودشناسی تأملی به عنوان تحلیل تجارب گذشته ی خود
و تلفیق آن در طرح های کنشی و واکنشی مربوط به خود (قربانی ،واتسون ،بینگ ،دبوسن ،لی برتن)2003 ،
خودشناسی انسجامی ،تلفیق خودشناسی تجربه ای و تأملی با یکدیگر است .این دو فرآیند از طریق فرایند خود نظم دهی،
همسانی درونی را ارتقا می دهند و از این رو باید در تضاد با خود انتقادی قرار گیرند.
خودانتقادی و كمال گرایی
ساختاری که استاندارهای باال نقش مهمی در آن دارند ،کمالگرایی است .استانداردهای باال به طور الزامی به دید منفی از خود
منتهی نمی شوند ،اما یک پاسخ خودانتقادانه به موفقیت ،مستلزم نفی تجربه موفقیت به سبب استانداردهای دائما در حال
افزایش است؛ وقتی استانداردهای شخصی باال تحقق می یابد ،فرد خود انتقادگر راضی نمی شود و با خود انتقادی وضع
استانداردهای سطح باالتر ،موفقیت خود را شکست ارزیابی می کند .بنابر این مشکل ،تنها تعریف آرمانی موفقیت نیست ،بلکه
پاسخ ناسازگارانه به موفقیت کسب شده را که فرد پیش از این ،آن را موفقیت تعریف کرده بود نیز در بر می گیرد .گذشته از
این دو مورد ،مجازاتی که فرد به سبب نرسیدن به این استانداردها برای خود در نظر می گیرد ،بسیار نامعقول است.
خودتنبیهی عمومی به سبب شکست ،یک مشخصه اساسی خودانتقادی درونی شده است .در این افراد ،شکست باعث توجه
سازگارانه در مورد اینکه چگونه می توان در آینده موفق شد ،نمی شود .از آنجا که این افراد نقص هایشان در برخی زمینه های
خاص نمی پذیرند ،شکست در آن ها احساس بی ارزشی مطلق به وجود می آورد ( تامسون و زاروف )2010 ،یافته های
پژوهشی نیز مؤید آن است که کمالگرایی تأثیر مستقیم و مثبت بر رفتارهای به تعویق انداختن و خودناتوان ساز(نیکنام و
همکاران ،)2010 ،که از مظاهر رفتارهای خودتخریبگر هستند ،دارد (کامپوس ،پسر و بالت .)2013 ،کمال گرایی خود انتقادانه
(به معنای ارزش گذاری بیش از اندازه انتقادی از رفتار خود ناتوانی در کسب احساس رضایت از تجربه های موفق خود ،
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ناراحتی شدید از انتقاد و کارهای دیگران (دانکلی ،بالتکیستین و ماشب و همکاران( :)2006 ،بالت )1۹۹5 ،و نیز در افسردگی
و رفتارها و ایده های خودکشی تاثیر گذار است( .کامپوس ،پسر و بالت.)2012 ،
خود انتقادی و حمایت اجتماعی
آیا رابطه بین خود انتقادی و عالئم افسردگی و اختالالت کنش کلی در طول زمان به واسطه وجوه دروئی منفی افراد خود
منتقد قابل توضیح است یا نه .دانکلی و همکاران ( )2006پیشنهاد دادند که خود انتقادی با کنش های اجتماعی منفی و
ادراکات منفی از حمایت اجتماعی مرتبط است که به نوبه خود در عالئم افسردگی تاثیر گذار است .اول اینکه ،افرادی که خود
انتقادی شدید دارند فکر می کنند دیگران به همان شدت آنها را نقد کرده و چون خود آنها از این افراد را کنار می زنند و نمی
پذیرند .این حالت ذهنی در مکانیزمی درونی دفاعی ابراز می شود و موجب آن می شود که دیگر افراد هم در تقابل واکنش
منفی ارائه دهند .دوم اینکه چون افراد خود منتقد تصور می کنند که نقصان ها و خطاها باعث آن می شود که دیگران آنها را
طرد کنند ،این افراد چنین تصور می کنند که دیگران در مواقع بحرانی آنها را یاری نخواهند کرد .این وضعیت باعث می شود
که چنین افرادی در لحظات فشارها و بحران ها راهی برای تخلیه روانی نداشته باشند .کنش های اجتماعی منفی و احساس
عدم حمایت مناسب اجتماعی به عنوان عوامل و واسطه رابطه بین خود انتقادی و عالئم افسردگی در مطالعات کلینیکی و غیر
کلینیکی مورد تائید قرار گرفته است (به نقل از کامپوس ،پسر و بالت.)2013 ،
تفکر در افراد خود منتقد ،بیشتر موشکافانه و انتقادی است و استدالل ،منطق و علیت ،بیشتر از احساسات و روابط ،مورد توجه
این دسته از افراد می باشد .تاکید این افراد بیشتر بر تحلیل است تا هم نهادی؛ و تمرکز بر تجزیه و تشریح نقادانه جزئیات
دارند .این افراد گرایش به خودمختاری داشته و هدف اولیه آنها  ،ابراز وجود ،کنترل ،استقالل ،اقتدار ،اعتبار و مورد پذیرش
واقع شدن می باشد (ذبیحی دان.)13۸۹ ،
خودانتقادی و بی اعتمادی
خودنقدی دارای پیامدهای منفی و ناخوشایند بسیاری می باشد ،از جمله آسیب پذیری فرد در برابر مشکالت روانی روابط
شخصی آشفته و خودپنداره ضعیف .این افراد به علت اینکه دائما در طول زندگی خود از طرد شدن هراس دارند همیشه نگران
این موضوع هستند که توسط اطرافیانشان کنار گذاشته شوند (بارتومولو وهورو ایتز )1۹۹1 ،و معموال در روابطشان دچار مشکل
می شوند و از وابسته شدن به اطرافیانشان امتناع می کنند (زوراف و فیتزپاتریک.)1۹۹5 ،
برای توصیف و مشخص کردن تعامالت و روابط حاصل از این صفت شخصیتی از دو حالت باال و پایین استفاده می شود .افراد
دارای خود نقدی باال نسبت به دیگران ،بیش از حد بی اعتماد هستند و معموال از اطرافیان خود ناراضی می باشند ،در حالی که
افراد دارای خودنقدی کم ،در سطح پایین تری از عدم لذت نسبت به روابها و تعامالتشان قرار دارند (زوراف و
فیتزپاتریک.)1۹۹5،
 -2تفکر انتقادی
تفکر نهایت چاره جویی انسان است .کیفیت آینده ما تماماً به کیفیت تفکر ما بستگی دارد .این نکته هم در سطح فرد ،هم در
سطح جامعه و هم در سطح دنیا مصداق دارد (دوبونو  ،1۹6۷،ترجمهی فرجی .)13۸4 ،به طور کلی تفکر قابلیتی است که فرد
بتواند به وسیلهی آن مسالهای را حل کند و یا حقیقتی را درک نماید (هاالهان و کافمن  1۹44 ،ترجمهی جوادیان.)13۸3،
در ارتباط با تفکر دیدگاههای مختلفی وجود دارد و متخصصین ،هر یک نظرات خاصی در مورد چگونگی آن ارائه میدهند.
برخی از این دیدگاهها انواع مختلفی برای تفکر کرده اند که عبارتنند از :تفکر شهودی ،تفکر تحلیلی ،تفکر اخالق و تفکر
انتقادید(مارینوز و همکاران .)13۸۹0 ،در پژوهش حاضر به بررسی تفکر انتقادی خواهیم پرداخت.
در بیست سال گذشته شاهد اقدامات اولیهی جنبشی عظیم و نوین به حمایت گسترش خردورزی بودهایم .این جنبش به تفکر
انتقادی یا مهارتهای تفکر نام گرفته است (فیشر ،1۹۷0،ترجمهی کیان زاده.)13۸5 ،
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لغت « انتقادی » برگرفته از دو واژهی یونانی «  » kriticosبه معنای قضاوت ظریف و باریک بینانه و «  »kriticosبه معنای
استاندارد است .این واژه از لحاظ ریشه شناختی دارای معنای ضمنی « قضاوت کردن و تشخیص بر اساس استاندارد هاست".
در لغت نامه نیز واژه انتقادی «  »criticalبه این صورت تعریف شده است قضاوت و تجزیه و تحلیل دقیق است و در توضیح
آمده است و واژهی انتقادی در مفهوم خاص آن به معنای تالش در رسیدن به ارزیابی مزایا و معایب است(پل والدر.)1۹۹۸
یک ادعای بدون اختالف آن است که تفکر انتقادی مستلزم آگاهی از اندیشیدن خود (تفکر فرد دربارهی چگونه اندیشیدن
خود) و تعمق در تفکر نسبت به خود و دیگران به عنوان یک هدف شناختی محسوب میگردد( .توماس .)2005،در سادترین
تعریف ،تفکر انتقادی را میتوان توانایی فکر کردن به شیوه ای روشن و منطقی دانست .تفکر انتقادی به معنای مجادله یا انتقاد
نسبت به دیگران نیست .بلکه نوعی مهارت است که به ما کمک میکند تا به کمک فراگیری دانش ،نظریههای خود را بهبود
بخشیده و به استدالل های قوی دست یابیم .شامل :تامل روی معنای عبارات ،بررسی شواهد و استداللهای ارائه شده و قضاوت
راجب واقعیتها است .اساس تفکر انتقادی را ارزشهای عقالنی تشکیل میدهند؛ ارزشهایی همچون :تیزبینی ،دقت ،مدلل
بودن ،تمامیت و بیطرفی را دارا است(عسگری.) .)13۹2 ،
تعریفی که انجمن روانشناسی آمریکا ( )1۹۹0ارائه کرده این است ،ما تفکر انتقادی را این گونه درک میکنیم که باید قضاوت
خود ساخته و هدفمندی باشد که منجر به تفسیر یا تحلیل ،ارزیابی و استنباط شود .عالوه بر این ،توضیحی را در برمیگیرد،
متکی به دلیل و مدرک ،توضیح مفهومی ،منظم و قانونمند با مالحظات مبتنی ،که بر پایه آن قضاوت انجام شده است (اسمیت
و استوم  ،1۹۹۹ ،نقل از ملکی .)13۸6 ،
مارازینو و همکاران ( )1۹۹۸تفکر انتقادی را تفکری مید انند که به ارزشیابی و قضاوت درباره راهبردها و تولیدات فکری
میپردازد(ترجمهی احقر .)13۷۸ ،تفکر انتقادی می تواند سبب توسعه فرآیندهای فکری از طریق گذر به فراتر از نگرشها و
تصورات فرد محورانه و توسعه دادن تجربهی دانشآموزان و آشنا کردن آنها با ارزشها و تصورات نوین است (مایرز،1۹60 ،
ترجمهی ابیلی  .)13۸6،امروزه افراد با استفاده از رسانههای الکترونیکی در مقابل حجم عظیمی از دادهها و اطالعات قرار می-
گیرند و ارزیابی و شناخت صحیح از سره یا ناسره بودن این اطالعات برای افراد مشکل و یا حتی غیرممکن میشود .برای رفع
این معضل تقویت تفکرانتقادی به عنوان راهحلی مطلوب پیشنهاد میشود زیرا ارزشیابی و قضاوت و راهحل جدیدی میپردازد و
این چیزی است که دنیای امروز به آن نیازمند است ( محمدیاری.)13۸1 ،
به اعتقاد استرنبرگ تفکر انتقادی یکی از جوانب تفکر است که شامل فرآیندهای ذهنی ،استراتژیها و تصورات افراد است و
کاربرد آن ،برای حل مسائل ،تصمیم گیری و یادگیری مفاهیم جدید است .وی سه فرآیند را جهت تقویت تفکر انتقادی نام می-
برد  -1فرامولفهها  :فرآیندهای ذهنی سطح باالیی که برای طرحریزی ،کنترل و ارزیابی آن چه که میخواهیم انجام دهیم -2
مولفههای اجرا :قدم هایی که برمیداریم و خط مشیهایی که اجرا میکنیم -3 .مولفههای کسب دانش :فرآیندهای مرتبط
ساختن مواد قدیم و جدید و به کارگیری مواد جدید (استرنبرگ.)2006 ،
آن چه اطراف ماست از جزییترین مسائل عادی زندگی تا مهمترین ابداعات و ابتکاراتی که به تسخیر فضا منجر شده است
همه دستخوش دگرگونی و تغیر هستند و زندگی در چنین فضایی نیازمند تفکر و به خصوص تفکر انتقادی است (خسروی،
 .)13۸۷با حجم گسترده و همه جانبه اطالعات در دنیای رو به رشد امروز می بایست در جستجوی روشی کارآ در جهت غربال
کردن اطالعات بود تفکر انتقادی این را برای فرد میسر می سازد تا حقیقت را در میان به همریختگی حوادث و اطالعات
جستجو کند و به هدفش که رسیدن به کاملترین درک ممکن است ،دست یابد (ویگنیزالدر وپل1۹۹4 ،؛ به نقل از سیف،
.)13۸6
تفکر انتقادی به منزلهی مهارت اساسی برای مشارکت عاقالنه در یک جامعهی دموکراتیک شناخته شده و در دنیای مدرن
تجارت به منزلهی مهارت ضروری مورد حمایت است ( آندولینا ،2001 ،به نقل از کرمی.)13۹2 ،
مایرز( )1۹60مراحل رشد تفکر انتقادی را در  4مرحله مورد نظر قرار میدهد:
-1ثنویت  :در این مرحله افراد جهان را به دو قسمت خوب و بد تقسیم میکنند.
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-2تعدد :افراد میدانند که در مورد راه حل مسائل و مشکالت یقینی در کار نیست و در صورت تنوع عقاید و ارزشها به وجود
میآید.
 -3نسبیگرایی :افراد میپذیرند که زمینهها و نظرات متفاوت وجود دارد و بافت مسئله به تعیین راهحل کمک میکند.
 -4تعهد :فرد به رغم نسبیگرایی و پیچدگی در حال رشد ،آگاهانه ارزشها را انتخاب میکنند و مسئولیت انتخاب خود را می-
پذیرد .مرحلهی انتقال از ثنویت به تعهد مرحلهی رشد در تفکر انتقادی است (ترجمهی ابیلی .)13۸4 ،مفروضهی زیربنایی
تفکر انتقادی ،ساختنگر اییاست در این دیدگاه معرفت ،ساخته ذهن آدمی است که در فرآیند تجربه حاصل میشود .پوپر در
نظریه عقالنیت انتقادی مبانی فلسفی این نظریه که بر اساس اصل خطاپذیری در معرفت شناسی استوار است ،فضا را برای
انتقادپذیری و عدم پذیرش فوری و قطعی مسائل باز میکند .در این رویکرد به فاعل در شناسایی علم اهمیت باالیی داده شده
است انتقادگرایی اجتماعی دانش یک موضع فعال ،حساس ،پویا و منطقی در مسائل اجتماعی است که اطاعت کورکورانه را نفی
میکند .زیرا مهارتهایی چون تفکر انتقادی در یک فرایند اجتماعی تضمین کنندهی جامعهی مبتنی بر عقالنیت و احساس
مسئولیت و آزادی است (هاشمیاننژاد.)13۸3 ،
پیشینه تحقیق
دنیل ( ) 2006به بررسی نگرش مشارکتی دانشجویان در آموزش و پیشرفت تفکر انتقادی و نقش متغیرهای دیگر پرداختهاند.
نگرش مشارکتی برگوش دادن به دیگران با فکر باز تاکید داد .نتایج نشان داد که چنانچه آزادی آموزشی در کالس درس برای
دانشجویان تضمین شود و و فرصتی برا ی فکر کردن داده شود ،در پیشرفت مهارتهای تفکر انتقادی آنها تاثیر فراوان دارد و
نقش استاد در ایجاد فضایی که دانشجویان در آن با آرامش نظرات و دیدگاههای خود را به راحتی عنوان کننده بسیار اساسی
است .دانشجویان با شرکت در این کالسهای طراحی شده به میزان زیادی مهار تهای تفکر انتقادی آنها افزایش یافته است.
کوین و گری ( )200۹به مطالعهی خود شناسی دانشجویان به عنوان متفکرانتقادی پرداختهاند و تاثیر نگرشها و قدرت و
توانایی نگرش و اعتقادات هنجاری را به تفکر انتقادی مورد بررسی قرار دادهاند .در این پژوهش فرض بر این است که قدرت و
توانایی نگرش ،تاثیر نگرش ها را به اعتقادات هنجاری به صورت متعادل در میآورد و به جای آن ،اعتقادات هنجاری ،تاثیر
تعامل میان نگرش و قدرت نگرش را به خود شناسی دانشجو به عنوان متفکر انتقادی به حالت تعدیل در میآورد .نتایج نشان
میدهد که دانشجویان که داری نگرشهای مثبت و قوی نسبت به تفکر انتقادی هستند ،اعتقادات هنجاری قوی دارند که
همراه با مهارت است و در عوض ،این اعتقادات به خودشناسی خود به عنوان متفکر انتقادی تاثیر میگذارد .نتیجههای به
دست آمده بر اساس مشارکت دانشجویان در کالسها جهتیافته از این فرضیه حمایت میکند .میلر ( )2003بر اساس
پژوهشی بر روی دانشجویان داروسازی دانشکده ای در داکوتای شمالی را مورد بررسی قرار داد .نشان داد که میانگین نمرهی
کل م هارت تفکر انتقادی در دانشجویان سال چهارم باالتر از حد هنجار بوده است .همچنین میانگین نمره کل گرایش به تفکر
انتقادی در دانشجویان سال چهارم نشان دهنده گرایش مطلوب و مثبت دانشجویان بود(به نقل از حیدری و سیدآسیابان،
.)13۹2
مانینگ ( ) 1۹۹۹در تحقیقی به بررسی ارتباط میان تفکر انتقادی و نگرش دانشجویان کالج ثبت نام کرده در درس خواندن
انتقادی ،نسبت به خواندن پرداخت .سی و یک دانشجو در دو گروه تقسیم شدند .برای یگ گروه دیگر برنامه درسی معملی به
عالوه پنج مهارت تفکر انتقادی آموزش داده شد .نتایج نشان داد که میان تفکر انتقادی و نگرش نسبت به خواندن تفاوت
معناداری وجود ندارد .اما تفاوت معناداری میان نمرات کسب شده در تفکر انتقادی میان گروه کنترل و گواه دیده می شود .که
نشان داد آموزش مهارتهای تفکر انتقادی باعث افزایش تواناییهای آنان در تفکر انتقادی شده است (مک نیلی و دونا؛ ،1۹۹2
مانینگ  1۹۹۹؛ اسالمی .)13۸2 ،
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تعیین حجم پژوهش
روش محاسبه حجم نمونه با فرمول كوهن
شاخصی است که قدرت اثرگذاری متغیرهای مستقل مدل را نشان میدهد .براساس نظر کوهن ( )1۹۸۸میزان این شاخص به
ترتیب ( 0/02ضعیف) ( 0/15متوسط) و ( 0/35قوی) میباشد .بنابراین بهتر است این مقدار حداقل روی  0/15تنظیم شود.
توان آزمون مقداری بین  ۸0تا  ۹0درصد انتخاب میشود .آزمون حداقل باید توانی برابر با  0/۸داشته باشد.
تعداد متغیرهای پنهان و آشکار نیز براساس پرسشنامه و مدل پژوهش قابل تعیین است.
در نهایت سطح اطمینان را میتوانید  %۹۹یا  %۹5در نظر گرفته و به ترتیب از 0/05یا 0/01استفاده کنید.
بعد از قرار گرفتن در فرمول مذکور تعداد  110نفر انتخاب شدند.
ضرورت و اهمیت تحقیق
افراد خود انتقادگر هنگام روبه رو شدن با مانع در راه رسیدن به اهدافشان ،آسیب پذیر می شوند (بگبی و رکتور .)1۹۹۸ ،این
افراد مستعد تجربه ی افسردگی همراه با احساس حقارت شدید ،گناه ،بی ارزشی و شکست در مطابقت با معیارهای مورد انتظار
هستند (بالت ،داقلیتی و کویتالن .)1۹۷6 ،خود انتقادی را می توان بر اساس میزان درون فکنی معیار عمل ،در یک پیوستار در
نظر گرفت .در یک سوی انتهایی این پیوستار ،نوعی از خود انتقادی وجود دارد که بر استانداردهای نسبتا بیرونی متکی است .و
در انتهای دیگر آن نوعی از خود انتقادی که مستلزم استانداردهای درونی است (تامپسون و زاروف.)2004 ،
خود انتقادی مقایسه ای دید منفی نسبت به خود ،در مقایسه ی خود با دیگران است .در این سطح ،تمرکز بر مقایسه ی
نامناسب خود با دیگرانی است که برتر ،متخاصم و منتقد به نظر میرسند و در نهایت به نارضایتی از مواجهه و ارزیابی شدن
توسط دیگران منجر می شود .از آنجا که دیگران متخاصم و متوقع هستند ،شخص نمی تواند با آنها صادق باشد و باید خود را
از مواجهه با دی گران و تحت تسلط در آمدن توسط آنان حفظ نماید .بنابر این خود انتقادی مقایسه ای اغلب با خصومت بین
شخصی و سطوح پایین عامل های شخصیتی همسازی و برونگرایی همبسته است ( زاروف و فیتزپاتریک.)1۹۹5 ،
لذا برای جلوگیری از تاثیر خود انتقادی در افکار کودکان و ایجاد گره های روانی پژوهش در این زمینه ضروی است.
بیان مساله
بررسی رابطه تفکر انتقادی و مولفه های آن با خود انتقادی دانش آموزان متوسطه دوم
فرضیه
تفکر انتقادی با خود انتقادی دانش آموزان متوسطه دوم رابطه معنی داری دارند.
فرضیات فرعی
مولفه خالقیت تفکر انتقادی با خود انتقادی دانش آموزان متوسطه دوم رابطه معنی داری دارد.
مولفه بالندگی تفکر انتقادی با خود انتقادی دانش آموزان متوسطه دوم رابطه معنی داری دارد.
مولفه تعهد تفکر انتقادی با خود انتقادی دانش آموزان متوسطه دوم رابطه معنی داری دارد.
روش شناسی پژوهش
در این پژوهش پرسشنامه خودانتقادی تامپسون و زاروف (  )2004و پرسشنامه تفکر انتقادی ریکتس ( )2003در بین  110نفر
دانش آموز پسر متوسطه دوم شهرستان زهک توزیع و تکمیل شد و نتایج پرسشنامه استخراج گردید.
نتایج بدست آمده در نرم افزار تحیلیلی  spss 26مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت.
ابزار سنجش
 -1پرسشنامه خودانتقادی تامپسون و زاروف ( )2004
برای سنجش میزان خودانتقادی دانش آموزان از پرسشنامه سطوح خودانتقادی تامپسون و زاروف ( )2004استفاده شد .این
پرسشنامه دو سطح خودانتقادی را در فرد می سنجد اول خودانتقادی درونی شده ،و دوم خودانتقادی مقایسه ای .پرسشنامه
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خودانتقادی مشتمل بر  22سوال است که سؤال های  1 ،3 ،5 ،۷ ،۹ ،11 ،13 ،15 ،1۷ ،1۹خودانتقادی درونی و سؤال های
 2 ،4 ،6 ،۸ ،10 ،12 ،14 ،16 ،1۸ ،20 ،21 ،22خودانتقادی مقایسه ای را می سنجند .سوال های 21-20-16-12-11-۸-6
بصورت معکوس نمره گذاری می شود .پرسشنامه خودانتقادی بر روی یک مقیاس  ۷گزینه ای ،از دامنه ( 1به شدت مخالفم) تا
( ۷به شدت موافقم) اندازه گیری می شود .دامنه نمرات از  22تا  154می باشد .نمرات باالتر در این مقیاس نشان دهنده سطح
باالتر خودانتقادی در فرد می باشد.
روایی و پایایی
روایی و پایایی این پرسشنامه را تامپسون و زاروف ( )2004بر روی نمونه ای شامل  144نفر ارزیابی کرده اند .آلفای به دست
آمده برای دو خرده مقیاس انتقاد از خود مقایسه ای و انتقاد از خود درونی به ترتیب  0/۷۸و  0/۸4بود .همچنین همبستگی دو
خرده مقیاس فوق با مقیاس ارزش خود  -0/66و  -0/52بود .یاماگوجی و کیم ( )2013نیز در مطالعه خود ضریب پایایی برای
مؤلفه های خودانتقادی مقایسه ای و خودانتقادی درونی و کل آزمون بر اساس آلفای کرونباخ به ترتیب  0/۸2 ،0/۷0و  0/۹0به
دست آوردند .در ایران پایایی پرسشنامه سطوح خودانتقادی در پژوهش موسوی و قربانی ( )13۸5با روش آلفای کرونباخ برای
خرده مقیاس های خودانتقادی درونی  0/۸۷و مقایسه ای  0/55و کل آزمون  0/۸3به دست آمد .همچنین رابطة بین مؤلفه
های مقیاس خودانتقادی با خرده مقیاس های پرسشنامة مشکالت بین شخصی ،مثبت و معنی دار بود.
خودانتقادی
تعریف مفهومی :خودانتقادی به عنوان گرایش فرد برای داشتن انتظارات باال از خود ،و زیر سؤال بردن عملکرد خویش تعریف
شده است (النکوآ ،بودنرب و بن -زیونک.)2015 ،
تعریف عملیاتی  :منظور از خودانتقادی ،میزان نمره ای است که دانش آموزان از پرسشنامه خود انتقادی تامپسون و زاروف
 2004کسب می کنند و شامل گویه های  22 - 1می باشد.
 -2پرسشنامه تفکر انتقادی ریکتس ()2003
فرم اصلی این آزمون تفکر انتقادی توسط ریتکس ساخته شده است .این مقیاس دارای  33سئوال و شامل  3زیرمقیاس است.
قسمت اول شامل  11سئوال برای سنجش مقیاس خالقیت ،قسمت دوم شامل  ۹سئوال در خصوص مقیاس بالندگی و قسمت
سوم شامل  13سئوال برای مقیاس تعهد است ،که آزمودنی براساس مقیاس  5گزینه ای به آن پاسخ می گوید.
تعریف مفهومی:
فاشیون( ) 2010بیان می دارد که تفکر انتقادی شامل مهارتهای تفسیر کردن ،تجزیه و تحلیل کردن ،ارزیابی کردن ،توضیح و
تشریح ،خودتنظیمی و استنباط می باشد .آشکارا است که گرایش و تمایل کافی در جهت توسعه و بکارگیری این مهارت ها
امری ضروری بوده و تفکر انتقادی بدون تمایل و گرایش به آن صورت نخواهد پذیرفت .وی معتقد است تفکر انتقادی نیازمند
شماری از تما یالت و گرایشات بوده و یک متفکر انتقادی نباید صرفا در پی افزایش مهارت های تفکر خود باشدبلکه باید به طور
مداوم گرایشات و تمایالت خود را در این زمینه مورد بررسی قرار دهد(بیلینگز و هالستد)2005،
تعریف عملیاتی:
در این پژوهش منظور از نمره استاندارد تفکر انتقادی نمرهای است که فرد به سواالت  33ماده ای پرسشنامة یتکس میدهد
مولفه های پرسشنامه:
 .1مقیاس خالقیت(سواالت 1تا)11
 .2مقیاس بالندگی( 12تا)20
 .3مقیاس تعهد (  21تا)33
نمره گذاری پرسشنامه:
 = 1کامال مخالف = 2 ،مخالف = 3 ،نامشخص = 4 ،موافق = 5 ،کامال موافق.
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تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه
بر اساس این روش از تحلیل شما نمره های به دست آمده را جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته
باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما  10پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز
های زیر را ضربدر  10کنید
مثال :حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است
تعداد سواالت پرسشنامه *  = 1حد پایین نمره
حد پایین نمره

حد متوسط نمرات

حد باالی نمرات

33

۹۹

165

امتیازات خود را از  33عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید .حداقل امتیاز ممکن  33و حداکثر  165خواهد بود.
نمره بین  33تا  : 66تفکر انتقادی ضعیف است.
نمره بین  66تا  : ۹۹تفکر انتقادی متوسط است.
نمره باالتر از  : ۹۹تفکر انتقادی قوی است .
روایی و پایایی:
بیابانگرد( ) 13۸۷برای بدست آوردن روایی درتحقیق خود ضرایب همبستگی بین نمره های آزمودنی ها در دو نوبت یعنی
آزمون و آزمون مجدد برای کل آزمودنی ها ،آزمودنی های دختر وآزمودنی های پسر به
ترتیب()r=0/88(،)r=0/77و( )r=0/67می باشد که رضایت بخش است.که درنتیجه از روایی خوبی برخورداراست.پایایی این
پرسشنامه توسط ایزدی فرد و سپاسی آشتیانی()13۸۹به وسیله ضریب آلفای کرونباخ برای کل نمونه  0 /۹4و برای
آزمودنیهای دختر  0/۹5و برای آزمودنی های پسر 0/۹2گزارش شده است.
نتیجهگیری
فرضیه  -بین تفکر انتقادی و خود انتقادی دانش آموزان متوسطه دوم رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول-همبستگی بین تفکر انتقادی و خود انتقادی دانش آموزان

متغیر
مستقل
متغیر
وابسته

خود انتقادی
تعداد همبستگی سطح
معناداری
110

تفکر انتقادی

41و-0

001و0

برای آزمون وجود رابطه تفکر انتقادی و خود انتقادی دانش آموزان متوسطه دوم از همبستگی استفاده گردید ،با توجه به نتایج
این آزمون (مقدار  r= -0/41و سطح معنی داری ،) 0/001می توان اظهار داشت که بین تفکر انتقادی و خود انتقادی دانش
آموزان متوسطه دوم با اطمینان الزم رابطه معناداری وجود دارد .بنابراین فرضیه مورد نظر تایید می شود.
فرضیه  -بین مولفه خالقیت(تفکر انتقادی) و خود انتقادی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول-همبستگی مولفه خالقیت(تفکر انتقادی) و خود انتقادی دانش آموزان

متغیر
متغیر

مستقل

وابسته
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خالقیت(تفکر انتقادی)

تعداد

همبستگی

سطح معناداری

110

 33و- 0

03و0

برای آزمون وجود رابطه بین مولفه خالقیت(تفکر انتقادی) و خود انتقادی از همبستگی استفاده گردید ،با توجه به نتایج این
آزمون (مقدار  r= -0/3۸و سطح معنی داری= ،)0/03می توان اظهار داشت که بین مولفه خالقیت(تفکر انتقادی) و خود انتقادی
با اطمینان الزم رابطه معناداری وجود دارد .
بنابراین فرضیه مورد نظر تایید می شود.
فرضیه  -بین مولفه بالندگی(تفکر انتقادی) و خود انتقادی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول همبستگی بین مولفه بالندگی(تفکر انتقادی) و خود انتقادی دانش آموزان

متغیر
متغیر

مستقل

خود انتقادی

وابسته
بالندگی(تفکر انتقادی)

تعداد

همبستگی

سطح معناداری

110

 36و- 0

001و0

برای آزمون وجود رابطه بین مولفه بالندگی(تفکر انتقادی) و خود انتقادی دانش آموزان از همبستگی استفاده گردید ،با توجّهّ به
نتایج این آزمون (مقدار  r= - 0/36و سطح معنی داری= ،)0/001می توان اظهار داشت که بین مولفه بالندگی(تفکر انتقادی) و
خود انتقادی دانش آموزان با اطمینان الزم رابطه معناداری وجود دارد .بنابراین فرضیه مورد نظر تایید می شود.
فرضیه  -بین مولفه تعهد(تفکر انتقادی) و خود انتقادی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول-همبستگی بین مولفه تعهد(تفکر انتقادی) و خود انتقادی دانش آموزان

متغیر وابسته

متغیر مستقل

خود انتقادی

تعداد
110

تعهد(تفکر انتقادی)

همبستگی
 ۹0و- 0

سطح معناداری
02و0

برای آزمون وجود رابطه بین مولفه تعهد(تفکر انتقادی) و خود انتقادی از همبستگی استفاده گردید ،با توجّهّ به نتایج این آزمون
(مقدار  r= - 0/۹0و سطح معنی داری= ،(0/02می توان اظهار داشت که بین مولفه تعهد(تفکر انتقادی) و خود انتقادی با
اطمینان الزم رابطه معناداری وجود دارد .بنابراین فرضیه مورد نظر تایید می شود.
رفتار متقابل والد -فرزند در پرورش خودانتقادی
بالت ( ) 1۹۷6استدالل می کند که خود انتقادی از رابطه ی کودک با پدر و مادر ریشه می گیرد ،زمانی که به صورت فعالی از
طریق کنترل های خشن ،انتظار عملکرد باال از کودک و انتقادهای بیش از حد ،ادعاهای استقالل کودکشان را خنثی می کنند.
کنترل والدین به این باور در کودک منجر می شود که عشق و تصویبو الدین به سادگی به دست نمی آید .و این عشت و تایید
والدین مشروط به عملکرد آنهاست ،همین عامل باعث به وجود آمدن مشکالت درونی در کودکان می شود .این والدین در
نهایت باعث به وجود آمدن یک سبک شخصیتی بسیار خود منتقد در بین افراد می شوند که در آن شدید به دنبال تایید و
تحسین دیگران هستند و تالش می کنند تا ارزش و موقعیت خود را در نظر دیگران حفظ کنند .بنابر این هنگامی که تالش ها
و نیازهای این افراد برای دستیابی به خواسته های موفقیت و اهداف شان با شکست و تهدید روبه رو می شود ،این افراد به
واسطه ی احساس حقارت ،شکست و احساس گناه مستعد بروز افسردگی می شوند (بالت .)2004 ،افراد خود منتقد والدین
خود را به عنوان افرادی کنترل کننده ،محدود کننده ،سرکوب کننده ،سرد ،بی تفاوت ،منتقد و افرادی که سؤاستفاده ی
جسمی داشتند ،توصیف می کنند (آیرونز  .) 2006 .کودکانی که آشکارا مورد طرد والدین شان قرار می گرفتند ،علی رغم
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تالش برای جلب محبت و مهر والدین شان سطوح بسیار پایینی از محبت آنها را به دست می آوردند .والدین افراد خود منتقد
در دوران کودکی انتظارات باالیی از آنها داشته اند و عملکرد آنها را به استاندارهای باالیی مشروط می کردند ،در نتیجه این
کودکان یاد می گیرند که دیگران در صورتی آنها را دوست دارند که بتوانند استانداردهای خاصی را رعایت کنند .مطابق با این
دیدگاه بالت ،جان بالبی ( ) 1۹۸0معتقد است که پیوند دلبستگی اولیه بین والدین و فرزندان پایه و اساسی برای باز نمود
درونی کودکان است در این باره که با خود و دیگران چگونه ارتباط برقرار کنند .بالبی این باز نمود درونی را تحت عنوان مدل
فعال کار توصیف کرده است و به واسطه ی آن مشخص کرده است که رابطه ی کودک با والدین خود بر رفتار های میان فردی
بعدی او تأثیر می گذارد .افرادی که تجارب والدینی منفی داشتند در آغاز کردن یک رابطه دچار مشکل می شوند و از همسر یا
دیگران درخواست حمایت می کنند در مقابل کسانی که در کودکی تجارب والدینی مطلوب داشتند در روابط بزرگسالی خود
بیشتر به دنبال حمایت اجتماعی هستند .همچنین اندریوز ( ) 1۹۸۹بیان کرده است که نتیجه ارتباط متقابل والدفرزند مفهوم
دیگران درونی شده را برای شخص به وجود می آورد و ممکن است وسیله ای برای شکل دادن به انتظارات شخص در رویارویی
های اجتماعی بعدی باشد .به طور مثال تجربه ی طرد و غفلت در روابط اولیه ی شخص تصور خود و دیگران منفی را در او
پرورش می دهد و منجر به یک حالت اجتنابی در روابط بعدی او می شود (مونگرین.)1۹۹۸ ،
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.بابامحمدی ،حسن .خلیلی ،حسین .)13۸3( .مهارتهای تفکرانتقادی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان.
شمارهی .31 – 23 .4
.بدراقی ،فاطمه .)13۸۹(.پیشبینی سالمت روان توسط سبکهای هویت و راهبردهای مقابلهای در دانشجویان مشروط
دانشگاههای شهر تهران .پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران.
 .برک ،لورای.)13۸5(.روانشناسی رشد(از لقاح تا کودکی) .جلد اول .ترجمهی .یحیی سید محمدی .چاپ هشتم .تهران:
انتشارات ارسباران.
.بهاوریخسروشاهی ،عفر .محمودعلیلو ،مجید .)13۹1(.بررسی رابطه بین سبکهای هویت با معنای زندگی دانشجویان .دورهی
 .۸شماره.164-143 .2
.بیرامی ،منصور .) 13۸۹(.مقایسه سبک های هویت ،انواع هویت در دانشجویان دختر و پسر .فصلنامه علمی پژوهشی
روانشناسی دانشگاه تبریز.سال پنجم .شمارهی .46 -2۸ .5
.بیگدلی ،حسین .) 13۸4( .بررسی رابطه تفکر انتقادی با عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان کارشناسی رشته علوم
انسانی و فنی – مهندسی دانشگاه تهران ،پایاننامه کارشناسی ارشد .دانشگاه تهران.
.پاشا ،غالمرضا .گلشکوه ،فرزانه .)13۸2(.رابطه بین اکتساب هویت و بهداشت روانی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد
اسالمی واحد اهواز .مجلهی علوم تربیتی( ویژهنامه هویت)دانشگاه فردوسی مشهد .دورهی .4شمارهی .3۷3 – 355 .1
.پاکمهر ،حمیده .دورقی ،فاطمه .غناییچمنآبادی ،علی .کرمی ،مرتضی( .)13۹2رواسازی و اعتباریابی و تحلیل عاملی گرایش
به تفکر انتقادی ریتکس در مقطع متوسطه .فصلنامه اندازهگیری تربیتی .سال چهارم .شمارهی.53-33 .11
 .ترکی ،سیمین .) 13۹0( .بررسی رابطه سالمت اجتماعی با بروز اختالل افسردگی در بین دانشجویان دانشگاه یزد .پایان نامه
کارشناسی ارشد دانشگاه یزد.
.تفنگدار ،ملیحه .)13۸6( .روشهای آموزش در تفکر انتقادی .پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران.
.جواد زاده شهشانی،افسانه.)13۸3(.تفکر انتقادی ودین دو عامل مهم در شکلگیری هویت ومقابله با بحرانهای روانی و
اجتماعی .حوزه و دانشگاه  .سال دهم.شماره . ۸1 – 51 .41
.جوادزاده شهشهانی ،افسانه .) 13۸0(.بررسی تفکر انتقادی و هویت دینی و رابطه این دو در دانشجویان  22-20ساله دانشگاه-
های تهران .پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا.
.جوشنلو ،محسن .دهقانی ،مرضیه( .)13۸5رابطه باورهای خودکارآمدی گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان تربیت معلم.
دهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران .برنامهی درسی تربیت معلم تهران.
.جوشنلو ،محسن .رستمی ،رضا .نصرتآبادی ،مسعود( .)13۸5بررسی ساختار عاملی مقیاس بهزیستی جامع .فصلنامه
روانشناسان ایران .سال سوم .شمارهی.51 -35 .۹
هاالهان ،دانیل پی و کافمن ،جیمز ام .)13۸3 .(.مقدمه ای بر آموزش های ویژه کودکان استثنایی.
ترجمه مجتبی جوادیان .تهران :انتشارات به نشر
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مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال پنجم ،شماره  ،53آبان 1401

.حجازی ،الهه .سمیه ،برجعلی .)13۸۸(.تفکر انتقادی ،سبکهای هویت و تعهد هویت در نوجوانان :ارائه یک مدل علی ،نشریه
روانشناسی معاصر .شماره .13-1 . ۸
.حجازی ،الهه .فرناش ،سهیال.)13۸5(.بررسی رابطه سبکهای هویت و تعهد هویت با کیفت دوستی .مجلهی روانشناسی و
علوم تربیتی .سال سی و ششم .شمارهی .1۸4-161 .12
.حجازی ،الهه.برجعلیلو ،سمیه .نقش ،زهرا .)13۸۸(.رابطه سبکهای هویت ،تهعد هویت ،خودکارآمدی تحصیلی.مجله
روانشناسی .دوره  .13شمارهی . 3۹0- 3۷۷ .4
.حسینی ،سیده فاطمه .) 13۸۷(.بررسی میزان سالمت اجتماعی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه عالمه طباطبایی .پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی.
.حیدری ،علیرضا .سیدآسیابان ،سمیرا .)13۹2(.مقایسه تفکر انتقادی ،سختکوشی ،انگیزه پیشرفت و خالقیت در دانشجویان
دختر و پسر دانشگاه آزاد اسالمی اندیشمک .مجلهی روانشناسی اجتماعی.11۷-101 .
.دانشورپور ،زهره .تاجیک اسمعیلی ،عزیزاهلل .مهرناز ،ولیاهلل .)13۸6 (.تفاوتهای جنسی در صمیمیت اجتماعی:سبکهای
هویت .شمارهی .404-3۹4 .51
.دانشورپور ،زهره .)13۸5(.بررسی رابطه بین سبکهای هویت و صمیمیت اجتماعی در دانشآموزان دختر و پسر دبیرستانهای
متوسطه دولتی تهران .پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران
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