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چکيده
هدف از پژوهش حاضر، بررســی پیش آیندهای گرایش به تفکر انتقادی در قالب 
یك مدل عّلی اســت كه در آن واسطه گری جهت گیری مذهبی در رابطه ی با الگوهای 
ارتباطی خانواده و تفکر انتقادی مورد مطالعه قرار گرفته است. روش پژوهش توصیفي 
است. جامعه آماري مورد مطالعه در این پژوهش دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه 
شیراز در سال تحصیلي 1392-1391 بودند كه از این میان تعداد 352 نفر )189 دختر 
و 163 پسر( به عنوان نمونه به روش نمونه گیري خوشه اي چند مرحله ای انتخاب شدند. 
ابزار جمع آوري اطالعات پرسشنامه هاي الگوهای ارتباطی خانواده، خودگردانی مذهبی 
و ســیاهه  گرایش به تفکر انتقادی بود كه پایایی آن ها به وسیله  ضریب آلفاي كرونباخ 
و روایی آنها به كمك روش تحلیل عاملی بررســی شد. نتایج حاصله حاكی از پایایی و 
روایی قابل قبول آزمونها بود. مدل فرضی با بهره گیري از روش آماری تحلیل مسیر با 
استفاده از رگرسیون چندگانه به روش متوالی همزمان براساس مراحل بارون و كنی مورد 
تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد كه جهت گیری گفت و شنود خانواده به طور مثبت 
و جهت گیری هم نوایی به طور منفی گرایش به تفکر انتقادی را پیش بینی می كند. هر دو 
بعد الگوی ارتباطات خانواده پیش بینی- كننده  جهت گیری مذهبی هستند. هم چنین، 
جهت گیری مذهبی همانندسازی شده به طور مثبت و جهت گیری مذهبی درون فکنی 
شده به طور منفی گرایش به تفکر انتقادی را پیش بینی می نماید. نتایج بررسی واسطه گری 
نیز نشــان داد كه جهت گیری گفت و شنود با واسطه جهت گیری مذهبی همانندسازی 
شــده به بهبود تفکر انتقادی می انجامد. این  در حالی اســت كه هم نوایی خانواده با 
واسطه گری جهت گیری مذهبی درون فکنی شده به كاهش تفکر انتقادی منجر می شود.  
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مقدمه 
تفکر انتقادی1 در فرآيند توســعه  انســانی و به  ويژه در حــوزه  تعليم و تربيت نقش 
مهمــی ايفــا می کند. به همين دليل رشــد تفکر انتقادی به عنوان گامی بســيار مهم در 
به ســازی آمــوزش و پرورش محســوب می  شــود )ماهاپونياننــت2010،2(. با وجود 
اجمــاع متخصصين و دانشــمندان دربــاره  اهميت توجه به تفکــر انتقادي و پرورش 
آن، درباره  تعريف و ماهيت تفکر انتقادي، آراء متنوعی ارائه شــده اســت )وســيک3، 
2009(. با اين  حال انجمن فلسفة آمريکا يک تعريف جامع مورد توافق همگان براي 
تفکر انتقادي ارائه کرده اســت که شــامل مؤلفه  هاي عاطفی و شــناختی اســت. طبق 
اين  تعريف، تفکر انتقادي نوعی قضاوت هدف مند و خود نظم   دهنده است که مبتنی بر 
تعبير، تحليل، ارزيابی، اســتنباط و هم چنين تبيين مالحظات موقعيتی، روش شناختی، 

مالکی و مفهومی است )بنينگ4، 2006(. 
در پژوهــش حاضر، مؤلفه عاطفی تفکر انتقادی يعنی گرايش به تفکر انتقادی مورد 
بررسی قرار گرفته است. گرايش به تفکر انتقادی، انگيزشی درونی و تمايلی عادت گونه 
است که فرد را به استفاده از مهارت  های تفکرانتقادی خود بر می  انگيزد و بدون آن فرد 
تمايلی به کاربرد مهارت  های تفکر انتقادی خويش ندارد )فاســيونه5، 2011(. براساس 
مطالعات فاسيونه و همکاران )راهنمای سياهه گرايش به تفکر انتقادی کاليفرنيا، 2007( 
گرايش کلی فرد به استفاده از مهارت  های تفکر انتقادی خود حاصل وجود هفت گرايش 
يا هفت عادت ذهنی مطلوب است عبارتند از حقيقت  جويی، گشوده  ذهنی، تحليل  گری، 
قاعده  مندی، اعتماد  به  نفس، جســتجوگری و پختگی شناختی. بررسی بيشتر اين  سياهه 
در مطالعات بعدی نشــان داد که ايــن  گرايش  ها قدرت تميز چندانی ندارند و به همين 
دليل در ارزيابی مجدد دلفی سه مقياس ابتکار، بلوغ فکری و اشتغال ذهنی توليد شدند 

که به طور مؤثر عامل های گرايش به تفکرانتقادی را تعيين می  کنند )ريکتس6، 2003(. 

1. critical thinking
2. Mahapoonyanont
3. Vacek
4. Banning
5. Facione
6. Ricketts
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منظــور از »ابتکار1« زمينه  فرد برای جســتجوی حقيقت اســت. يعنی فرد چقدر 
کنجکاو است که حقيقت را بداند. »بلوغ شناختی2« نشان می  دهد که فرد از پيچيدگی 
مســائل واقعی آگاه اســت و می داند که ممکن اســت برای يک مســئله بيش از يک 
راه حل وجود داشــته باشــد، نســبت به ديدگاه های ديگران ذهن گشــوده و نسبت به 
زمينه  خود و ديگران آگاهی دارد. »اشــتغال ذهنی3« نشــان مي دهد فرد به چه ميزان در 
جستجوی فرصت هايی است که بتواند به استدالل بپردازد و هم چنين اطمينان فرد به 
خود در توانايی اســتدالل را نشان می دهد )ريکتس، 2003(. اين  گرايش  ها فرد را به 
استفاده  عملی از مهارت  های تفکر انتقادی خود برمی انگيزد و بدون آنها فرد تمايلی به 
کاربرد مهارت  های تفکر انتقادی خود ندارد. به همين دليل، در راستای کمک به بهبود 
کيفيت تفکر انتقادی افراد، پرورشــکاران بايــد هم به گرايش  های تفکر انتقادی و هم 
مهارت  های مربوط به آن توجه کنند و عوامل مؤثر بر رشــد آنها را بشناسند )کورش نيا 

و لطيفيان، الف 1390، پرويس4، 2009(.
 با اين  حال در اغلب تحقيقات به پيامدهای تفکر انتقادی پرداخته شــده و کم تر 
به پيش آيندها و عوامل مؤثر بر آن توجه شــده اســت. اســترنبرگ5 )1985 به نقل از 
کربی6، 2008( معتقد است که برای آموزش تفکر انتقادی به دانش آموزان بايد عوامل 
هم بسته با تفکر انتقادی را نيز بيابيم. در فراتحليلی که توسط ماهاپونياننت )2010( بر 
روی مطالعات تفکر انتقادی انجام شــد، پيش آيندهای تفکر انتقادی به سه دسته  کلی 
تقســيم  بندی شده  است: عوامل مربوط به فرآيند آموزش و يادگيری، عوامل مربوط به 

يادگيرنده و عوامل مراقبتی. 
يکــی از عوامل مراقبتی تأثيرگذار بر گرايش به تفکــر انتقادی، الگوهای ارتباطی 
خانواده7 اســت. فيتزپاتريک و ريچی8 )1994( با مفهوم  سازی و نقادی نظريه  مک لئود 

1. innovativeness
2. cognitive maturity
3. engagement
4. Purvis
5. Sternberg
6. Kirby
7. family communication patterns 
8. Fitzpatrick & Ritchie
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و چفــی1 )1972( دو بعد زيربنايی جهت  گيری گفت  وشــنود2 و جهت  گيری هم نوايی3 
را در الگوهــای ارتباطی خانواده شناســايی کرده  اند )به نقــل از کورش  نيا، مزيدی و 
حســين چاری، 1389(. اين  دو ُبعد اساســی بيان می  کند که چگونه خانواده  ها تعامل 
دارند و چگونه براساس تعامالت شان از يکديگر متمايز می  شوند و چگونه تعامالت 
درون خانــواده با نتايج و کارکردهای خاص و اساســی خانواده فرد ارتباط دارد. آنها 
جهت گيری گفت  وشــنود را »ميزانی کــه خانواده  ها شــرايطی را فراهم می  آورند که 
در آن همــه اعضای خانواده تشــويق به شــرکت آزادنه و راحــت در تعامل، بحث و 
تبادل نظر درباره  طيف وســيعی از موضوعات می  شــوند« تعريف کرده  اند )کوئرنر4 و 
فيتزپاتريــک، 1997(. جهت  گيــری هم نوايی در اين  نظريه عبارت اســت از »ميزانی 
که خانواده  ها شــرايط همســان بودن نگرش  ها، ارزش ها و عقايد را مورد تأکيد قرار 
می دهند« موقعيت های متفاوتی که خانواده  ها در طول اين  دو بعد دارند، می  تواند در 

شکل  گيری تفکر انتقادی فرزندان مؤثر باشد )کورش  نيا و لطيفيان، الف1390(. 
زربخش )2012( نيز در پژوهش خود به اين  نتيجه رســيد که رابطه معناداری بين 
ادراک فرزندان از ســبک  های دلبستگی فرزندان و مهارت  های انتقادی وجود دارد. از 
ديگر تحقيقات مشابه مي توان به پژوهش پيشقدم )1386( اشاره کرد که دريافت روش 
مباحثه در کالس درس تأثير به  ســزايی در پرورش تفکر انتقادی ايفا می  کند. افزون بر 
گرايشات تفکر انتقادی، گرايشات مذهبی افراد نيز تحت تأثير خانواده است. براساس 
نظريه دسی و ريان5 )1985( روابط خانوادگی و نحوه برخورد با فرزندان بر گرايشات، 
انگيزه  ها و رفتارهای آنان مؤثر اســت. انگيزه  ها يا گرايشات مذهبی از جمله مواردی 
است که تحت تأثير خانواده است و در حوزه روان شناسی دين نيز بسيار مورد توجه 

پژوهشگران قرار گرفته است. 
گرايشــات مذهبی بر داليل ابزاری و غير ابزاری افراد در كنش وري مذهبی داللت 
دارد )آلپــورت6، 1950(. جهت گيــری مذهبی به علل اعتقــادات، باورها و رفتارهای 

1. McLeod & Chaffee
2. conversation orientation
3. conformity orientation
4. Koerner
5. Deci & Ryan
6. Allport
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مذهبی افراد گفته می شود )کورش نيا و همکاران، 1389(. در پژوهش حاضر جهت  گيری 
مذهبی به عنوان انگيزه1 پشت رفتار مذهبی تعريف شده است )فرانسيس2، 2000(. 

آلپــورت و راس )1967( عقيده دارند کــه افراد مذهبی، جهت  گيری مذهبی دارند 
که اين  جهت  گيری درونی3 يا بيرونی4 اســت. جهت  گيری درونی بيانگر انگيزه مسلط 
دينــی اســت که در تالش فرد برای زندگی براســاس دين و اولويــت دين در زندگی 
متجلی می شــود. اما براي بســياري از مردم مذهب، عادتي مالل  آور، تشريفاتي، صرفًا 
فرهنگي، براي جشــن  ها و مراسم ســنتي است كه براي آرامش خانوادگي، شخصي و 
مســايلي از اين قبيل مورد استفاده قرار مي  گيرد. براي برخي ديگر مقام در پي دارد و 
اعتماد به نفس آنها را تقويت كرده، اهداف و نتايج آنها را به پيش مي برد، به وســيله 
آن بر دوستان شــان فايق مي آيند، در ديگران نفوذ مي كنند و قدرتي براي خود دست و 
پا مي  كنند. گاهي نيز در اين راستا مذهب، دفاعي است در برابر واقعيت )جان بزرگی، 
1386(. در اين  نوع جهت  گيری مذهبی که جهت گيری بيرونی است، فرد مذهب را به 
عنوان ابزاری برای رســيدن به هدفــی می خواهد، ولی در جهت گيری مذهبی درونی، 
فــرد مذهب را برای خود مذهــب و از درون آن را می خواهد. فلور و نپ5، )2001(؛ 
ســاروگلو6، )2002(، کورش نيا و همــکاران، )1389( رابطه مثبت جهت گيری گفت و 
شــنود خانواده با جهت گيری درون فکنی شــده را در مطالعات خود گزارش نمودند. 
اين  درحالی اســت که نتايج اين  پژوهش ها کاماًل مغاير با گروسک و گودنو7 )1994( 

و  هافمن و سالتز استين8 )1967( بود. 
آلپورت )1950( جهت  گيری مذهبی درونی و بيرونی را به عنوان انگيزش هايی در 
امتداد يک پيوســتار عنوان نمود در حالی کــه بعدها آلپورت و راس )1967( با اعالم 
چارچــوب مفهومــی دو بعدی، دو جهت  گيــری درونی و بيرونی را ناهم بســته اعالم 
کردند. برخی از نظريه  پردازان از تقســيم بندی آلپورت انتقاد کرده اند و بر اين  باورند 

1. motivation
2. Francis
3. instrinsic orientation
4. extrinsic orientation
5. Flor & Knapp
6. Saroglou
7. Grusec &Goodnow
8. Hoffman &Saltzstein
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در زمينه جهت گيری مذهبی می  توان افراد را در پيوســتاری از باورها قرار داد. نظريه 
دســی و ريان )1985( پيش درآمد شــکل  گيری اين  انتقادات بود. در حالی که آلپورت 
به انگيزه افراد نســبت به دين تأکيد داشــت و فرآيند درونی ســازی مذهب را ناديده 
می انگاشــت، در نظريه دسی و ريان، مهم ترين اصل، درونی سازی است که فرد از راه 

آن، داليل بيرونی هدايت کننده  رفتارها را به داليل درونی تبديل می  کند. 
دســی و ريان )1985( براســاس نظريه کنترل عَلی ادراک شده و با طرح مفهومی 
بــه نام خودتعيينی1 به توجيــه عَليت باورهای مذهبی پرداختنــد و مهم ترين اصل را 
درونی ســازی مذهب عنوان کردند. به اعتقاد آنان فرايند درونی سازی مذهب می تواند 
تحت تأثير شــيوه های کنترلی والدين و شرايط خانواده قرار گيرد. اصل درونی  سازی 
در نظريه ياد شده را می  توان به صورت پيوستاری نمادسازی نمود که در يک قطب آن 
خودمختاری و در قطب ديگر کنترل قرار دارد. اين  پيوستار، سبک  های تنظيمی2 ناميده 
شــده است. در آغاز اين  پيوستار ســبک تنظيمی بيرونی3 جای دارد که در آن مبدايی 
بيرون از اراده فرد، هم چون پاداش، تهديد و تنبيه، عامل بروز رفتار اســت. در انتهای 
پيوستار نيز سبک تنظيمی  درونی4 جای دارد و بيانگر آن است که فرد بی  توجه به پيامد 
کنش، تنها برای دست يابی به لذت، هيجان و اشتياق درونی به انجام آن می  پردازد. ريان، 
ريگ بی و کينگ5 )1993( معتقدند که در بين اين  دو انتهای پيوستار و در فرايند درونی 

شدن مذهب دو سبک تنظيمی مهم وجود دارد:
ســبک تنظيمی درون  فکنی  شده6: به معنای درونی شــدن منبع انگيزشی بيرونی بر 
پايه  فشارهای درونی هم چون احساس گناه، تشويش و تهديد خودپندارنده است؛ در 
واقع اين  ســبک تنظيمی، همان اصطالح وجدان درون انسان است که هرگاه خطايی 
مخالف قوانين وضع شده  بيرونی انجام شود، در انسان احساس گناه و عذاب وجدان 

يا تشويش پديد می  آيد. 
سبک تنظيمی همانندسازی شده7: در اين  سبک، رفتار براساس ارزش ها و اهداف 
1. Self- determination
2. regulation styles
3. external regulation
4. internal regulation
5. Ryan, Rigby & King
6. introjected regulation
7. identified regulation
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فردی درونی شــده صورت مي گيرد. به عبارت ديگر، احساس گناه برآمده از فشارهای 
بيرونــی، رفتار را تحريک نمی  کند. بلکه انســان بر پايه  عقايــد و باورهای خود رفتار 
می کنــد و بنابر  آن باور ها عمل می  نمايد. درونی شــدن از نوع همانندســازی، درونی 
شــدنی است که در آن باورها و عقايد مذهبی طوری جذب خويشتن فرد می  شود که 
پس از آن ارزش های مذهبی به صورتی برخاســته از اراده  خود فرد تجربه می  شوند. 
در مقابل، درونی شدن از نوع درون  فکنی، درونی شدن ناقص و ناتمام باورها و عقايد 
مذهبی اســت )اســتراهان، 1996(. براســاس اين  الگو هر چه داليل فرد برای انجام 
اعمال درونی  تر باشــد، کنترل عّلی ادراک شده در رفتار بيشتر است؛ يعنی فرد اراده و 
اختيار بيشتری در کنترل رفتار دارد )ريان، ريگ بی و کينگ، 1993(. يافته  های حاصل 
از تحقيقــات مختلف حاکی از نقش الگوهای ارتباطی خانواده در جهت گيری مذهبی 
اســت )کورش نيــا و همــکاران، 1389(. مطالعات ديگری که در زمينه روان شناســی 
مذهب انجام شده است حاکی از رابطه بين روابط ميان  فردی افراد و جهت  گيری های 

مذهبی آنان است )استراهان1، 1996(. 
 از ســوی ديگر در مورد تأثير مذهب و اعتقادات بر تفکرانتقادی مباحث جنجال 
برانگيزی مطرح شــده اســت. زيــرا چنانچه محققان نشــان داده انــد، دانش و عقايد 
قبلــی فرد، توانايی اســتدالل وی را تحت تأثير قرار می  دهــد )گرين هود2، 2004(. در 
کل افــراد تمايــل دارنــد عقايد خود را حفظ کننــد، حتی وقتی که با شــواهدی عليه 
آن مواجــه می شــوند )کربی3، 2008(. ايــن  پديده با مفهوم »ثبــات عقيده4« توضيح 
داده می  شــود. ايــن  پديده اغلب در مــورد عقايد فرامــادی5 در ادراک  های خارج از 
احســاس عادی6 يا با عقايد مذهبی مربوط به خدا و زندگی پس از مرگ که با شواهد 
 تجربی و آزمايشــی حمايت نمی  شــود و يا حتی با آنها در تضاد است، اتفاق می  افتد 

)کربی، 2008(. 

1. Strahan
2. Greenhood
3. Kirby
4. belief perseverance 
5. paranormal
6. Extrasensory Perceptions (ESP)
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محققــان مختلف دريافته  اند کســانی که اعتقادات فرامــادی دارند در مهارت  های 
تفکــر انتقادی ضعيف می  باشــند )الکک و ُاتيــس1، 1980؛ توباکيــک و ميلفورد2، 1982؛ 
ويرزبيکــی3، 1985(. ايــن  افراد بين اعتقادات فرامادی و تفکــر انتقادی ضعيف نوعی 
همبســتگی جهانی مشــاهده کردند. کربی )2008( با پژوهش خود با عنوان " اثر منفی 
طرحواره  های مذهبی بر مهارت  های تفکر انتقادی" به اين  نتيجه رســيد که طرحواره  های 
مذهبی را نمی  توان به عنوان عامل عملکرد ضعيف  تر در تفکر انتقادی محســوب کرد. 
وی هم چنين دريافت که جهت  گيری مذهبی بيرونی منجر به کاهش برخی مهارت های 
تفکرانتقادی از جمله اســتدالل اســتقرايی و تدوين فرضيه در استدالل  ها می  شود اما 
ارتباط بين طرحواره  های مذهبی که در اينجا با جهت گيری درونی نشــان داده شــد با 
مهارت  های تفکرانتقادی مورد تأييد قرار نگرفت. در برخی از پژوهش ها نيز به ارتباط 
بيــن تعصب ـ که کاماًل در تقابل با يکی از گرايشــات تفکر انتقادی يعنی بلوغ فکری 
اســت ـ      با جهت گيری مذهبی پرداخته شده است. گلدبرگ4 )2011( در پژوهش خود 
با عنوان "ارتباط روان شناســی دين با پرورش تفکرانتقادی" با مثال تعصب نســبت به 
ســقط جنين به رابطه  بين مذهب و تعصب پرداخته اســت. مايرز و اسپنسر5 )به نقل از 
اســپيلکا و همکاران، 2003، ترجمه دهقانی( در مطالعه خود به اين  نتيجه رسيدند که 
افراد با جهت  گيری مذهبی درونی نسبت به افراد با جهت  گيری مذهبی بيرونی تعصب 
کمتــری دارند اما دنــی6 )2008( در پژوهش خود تحت عنــوان رابطه  بين مذهب و 

تعصب در مورد  گروه های مختلف، به نتايج متفاوتی رسيد. 
بــا توجــه بــه مبانی نظــری و شــواهد پژوهشــی مطرح شــده به نظر می  رســد 
جهت گيــری مذهبی که تحت تأثير الگوهای ارتباطی خانــواده قرار دارد گرايش های 
تفکــر انتقــادی افــراد را تحت تأثيــر قرار دهد و ايــن  امر محقق را به طرح ســؤال 
واسطه گری جهت  گيری مذهبی در رابطه بين الگوهای ارتباطی خانواده و گرايش های 
تفکــر انتقادی رهنمون می  نمايد. براســاس آنچه گفته شــد هــدف از پژوهش حاضر 

1.  Alcock & Otis
2. Tobacyk& Milford
3. Wierzbicki
4. Goldberg
5. Spencer
6. Denney
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بررســی نقــش واســطه  گری جهت  گيــری مذهبــی در رابطه بيــن الگــوی ارتباطی 
 خانــواده و گرايش به تفکر انتقادی اســت. بر اين  اســاس ســؤاالت پژوهش حاضر 

عبارت است از:
ـ آيا الگوهای ارتباطــی خانواده پيش  بينی  کننده  معناداری برای گرايش به تفکر 

انتقادی مي باشد؟
ـ آيا الگوهای ارتباطی خانواده پيش  بينی کننده  معناداری برای انواع جهت  گيری 

مذهبی مي باشد؟
ـ آيا با کنترل الگوهای ارتباطی خانواده، جهت گيری مذهبی می تواند گرايش به 

تفکر انتقادی را پيش بينی کند؟
ـ آيــا جهت  گيــری مذهبی نقش واســطه  ای در رابطه  انــواع الگوهای ارتباطی 

خانواده و گرايش به تفکر انتقادی ايفا می  نمايد؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر توصيفی از نوع همبستگی است و در قالب يک مدل تحليل مسير، 
روابط ميــان متغيرهای پژوهش مورد بررســی قرار گرفته اســت. متغيرهای پژوهش 
عبارتنــد از: تفکرانتقادی به عنوان متغيــر درون  زاد تحقيق، الگوهای ارتباطی خانواده 

به  عنوان متغير برون زاد و جهت  گيری مذهبی به   عنوان متغير واسطه  ای. 
جامعه آماری اين  پژوهش شــامل کليه دانشــجويان دختر و پسر مقطع کارشناسی 
دانشــگاه شيراز مشغول به تحصيل در سال تحصيلی 92ـ1391 بودند. شرکت  کنندگان 
در پژوهش حاضر، 370 دانشــجوی دختر و پســر دوره کارشناسی دانشگاه شيراز به 
تفکيک رشــته  های فنی و مهندســی، علوم پايه، علوم انسانی و اقتصاد و مديريت بود 
که به شــيوه خوشه  ای چند مرحله  ای انتخاب شدند. به اين  ترتيب که از بين فهرست 
دانشــکده های دانشــگاه شــيراز، 4 دانشــکده به طور تصادفی انتخاب و سپس از هر 
دانشــکده 3 کالس به طور تصادفی انتخاب گرديد و دانشــجويان کالس های انتخاب 
شــده مــورد ارزيابی قرار گرفتند. پــس از انجام نمونه گيری و حذف پرسشــنامه های 
مخدوش، تعداد شــرکت کنندگان پژوهش به 352 نفر رســيد که از اين  تعداد 189 نفر 

دختر و 163 نفر پسر بودند. 
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ابزار جمع آوري اطالعات
1. ســياهه گرايــش به تفکر انتقادی. برای ســنجش گرايش به تفکــر انتقادی از 
سياهه گرايش به تفکر انتقادی1 )ريکتس، 2003( استفاده شد. اين  پرسشنامه براساس 
مقياس تفکر انتقادی فاســيونه )2011( ســاخته شــده و يک ابزار خودگزارشی است 
که ميزان تمايل به تفکرانتقادي را می ســنجد و دارای33 گويه و 3 زير مقياس شــامل 
ابتکار)11 گويه(، بلوغ فکری )9 گويه( و اشــتغال ذهنی )13 گويه( می  باشد. آزمودنی 
در يــک مقياس ليکرت 5 درجه ای از کامــاًل مخالفم )نمره 1( تاکاماًلموافقم )نمره 5( 
ميزان مخالفت يا موافقت خود با هريک از عبارات را مشــخص می کند. نمره گذاري 
گويه هــای 2، 12، 15، 19، 23، 30، 32 و 33 بــه صورت معکوس می باشــد. براي به 
دســت آوردن نمره هر زيرمقياس، نمره عبارات مربوط به زير مقياس مورد نظر با هم 
جمع و بر تعداد آن تقســيم شــد. ريکتس)2005( در پژوهشی که اين  پرسشنامه را بر 
روي 319 نفر از دانشجويان 12 دانشگاه اجراکرد، ضريب پايايی را برای زير مقياس 
ابتکار 0/76، برای زير مقياس اشــتغال ذهنــی 0/85، و برای زير مقياس بلوغ فکری 
0/59 گزارش کرد. از آنجايی که اين  مقياس بر مبناي کار اصلی فاسيونه )2011( تهيه 
شــده، روايی سازه آن تأييد شده است و پايايي اين مقياس در ايران، در پژوهش هاي 
چندي مطلوب گزارش شده است. قنبری و همکاران )1391( ضريب پايايی اين  ابزار 
را برای نمره کل، ابتکار، بلوغ شــناختی و اشتغال ذهنی به ترتيب 0/79، 0/71، 0/80 

و 0/57 گزارش نموده اند. 
در پژوهــش حاضر برای ارزيابی پايايی از روش آلفای کرونباخ اســتفاده گرديد. 
ميزان ضريب آلفای کرونباخ برای نمره کل آزمون 0/73 و برای زيرمقياس های ابتکار، 
بلــوغ فکری و اشــتغال ذهنی به ترتيــب برابر بــا 0/74، 0/56 و 0/75 بود. هم چنين 
براي تعيين روايي سازه و تأييد ساختار عاملي مقياس ياد شده براي استفاده در ايران 
از تحليل عامل به روش مؤلفه اصلي با چرخش قائم2 اســتفاده شــد. مالك استخراج 
عوامل ارزش ويژه3 باالتر از يك و شــيب منحني اســكري بود، که چنان چه ســازنده 
اين  مقياس پيشنهاد داده بود، 3 عامل تأييد شد. مقدار ضريب KMO که بيانگر کفايت 

1. Critical Thinking Disposition Inventory (CTDI)  
2. Varimax
3. Eigen value
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نمونه گيری اســت مطلوب و برابر با 0/78 محاســبه شد. آزمون بارتلت نيز با ضريب 
1516 در سطح يک هزارم معنا  دار شد که حاکی از معنا داری ماتريس همبستگی است 
و مجموع متغيرها توانســت 33/66 درصد از کل واريانس ســازه را تبيين کند. ضمن 
آنکه گويه های شــماره 7، 28 و 29 از زير مقياس ابتکار، گويه 31 از زير مقياس بلوغ 
فکــری و گويه  های 3، 4، 13، 18 و 27 از زيرمقياس اشــتغال ذهنی به دليل آن که در 

تحليل عامل در زير عامل مربوط به خود قرار نگرفتند، حذف شدند. 
2. پرسشــنامه خودگردانی مذهبی. به منظور اندازه گيــری جهت گيری مذهبی از 
پرسشــنامه خودگردانی مذهبی1 )ريان و همکاران، 1993( استفاده شد. اين  ابزار يک 
پرسشــنامه خودسنجی اســت که ميزان موافقت يا مخالفت پاسخ  دهنده به12 گويه که 
درباره جهت گيری مذهبی او هســتند را طلب می  کند. پاسخ  ها در دامنه ای 5 درجه  ای 
از کامــاًل موافقــم )نمره 5( تا کاماًل مخالفم )نمره 1( قرار می  گيرد. در اين  پرسشــنامه 
هــر جهت گيری بــا 6 گويه ارزيابی می شــود. گويه هــای1، 4،6، 8، 9 و 11 مربوط به 
بعد جهت گيری مذهبی همانندســازی شــده و گويه  های2، 3، 5، 7، 10 و 12 مربوط 
به بعد جهت گيری مذهبی درون فکنی شــده می باشــد. بنابراين، هر آزمودنی دو نمره 
از اين  ابزار به دســت می آورد. نمره بيشــتر در هر مؤلفه به معنای جهت گيری بيشــتر 

آزمودنی است. 
 البــرزی و جــوکار )1384( بــه منظــور تعييــن روايی ايــن  ابــزار از روش های 
تحليــل عامل و روايی مالکی اســتفاده کردند اين محققان با تحليل عامل اکتشــافی2 
به شــيوه  مؤلفه های اصلی و تحليل عامل تأييدی3 با اســتفاده از روش بيشينه احتمال 
دو عامل جهت گيری همانندســازی شــده و جهت گيری درون فکنی شــده اســتخراج 
شــده است. اين  محققان به منظور بررســی روايی مالکی اين  پرسشنامه از پرسشنامه 
خودگردانــی يادگيــری4 ريان و همکاران )1993( اســتفاده کرده اند که نتايج حاکی از 
روايــی مالکی مطلوب اين  ابزار اســت. در رابطه با پايايی ايــن  ابزار، ضريب آلفای 
کرونباخ و ضريب پايايی بازآزمايی محاسبه شده است که ضريب آلفای کرونباخ برای 

1. Religious Self- regulatory Questionnaire (SRQ-R)
2. Exploratory factor analysis
3. Confirmatory factor analysis
4. Academic Self- regulation Questionnaire (SRQ- A)
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جهت گيری همانندســازی شده و جهت گيری فرافکنی شده به ترتيب برابر با 0/75 و 
0/78 گزارش شــده است. ضريب پايايی بازآزمايی نيز برای جهت گيری همانندسازی 
شــده برابر0/73 و برای جهت گيری فرافکنی شــده 0/76 به  دست آمده است )البرزی 

و جوکار، 1384(. 
در پژوهــش حاضر ميزان ضريب آلفای کرونباخ برای جهت گيری همانندســازی 
شده برابر با 0/71 و برای جهت گيری فرافکنی شده برابر با 0/78 محاسبه شده است. 
براي تعيين روايي ســازه وتأييد ساختار عاملي مقياس يادشده نيز روش تحليل عامل 
به روش مؤلفه اصلي با چرخش قائم به كاربرده شــده اســت. مالك استخراج عوامل 
ارزش ويژه باالتر از يك و شــيب منحني اسكري بود، که چنانچه سازنده اين  مقياس 
پيشنهاد داده بود، 2 عامل تأييد شد. مقدار ضريب KMO که بيانگر کفايت نمونه گيری 
اســت مطلوب و برابر با 0/81 محاســبه شــد. آزمون بارتلت نيز با ضريب 1068 در 
ســطح يک هزارم معنا  دار شــد که حاکی از معنا داری ماتريس همبســتگی اســت. در 
مجموع متغيرها  توانست 50/45 درصد از کل واريانس سازه را تبيين کند. اما گويه1 به 
دليل آن که هيچ يک از عامل ها را تبيين نمی کرد از زير مقياس جهت گيری همانندسازی 

حذف شد. 
3. مقياس الگوهاي ارتباطي خانواده. براي تعيين ابعاد وضعيت گفت و شــنود و 
هم نوايي از پرسشنامه تجديدنظر شده الگوي ارتباط خانواده1 )كوئرنر و فيتزپاتريك، 
2004( اســتفاده شــد. اين مقياس داراي26گويه پنج گزينه اي از كاماًل موافقم )نمره5( 
تاكامال مخالفم )نمره1( اســت که 15 گويه بعد گفت و شــنود و 11گويه بعد هم نوايی 
را اندازه گيری می کند. براي پايايي اين ابزار در بررســي هاي انجام شده، مقدار آلفای 
کرونباخ برای بعد گفت و شنود در دامنه 0/92 تا 0/84 و برای بعد هم نوايی در دامنه 
0/84 تا 0/73 گزارش شــده اســت. ضريب پايايی به روش بازآزمايی نيز 0/99 برای 
بعد گفت و شــنود و 0/73 تا 0/93 برای بعد هم نوايی گزارش شــده اســت )كوئرنرو 

فيتزپاتريك، 2004(. 
در ايران نيز كورش نيا و لطيفيان )1386( پايايي اين ابزار را به روش ضريب آلفاي 
كرونباخ براي بعد گفت و شــنود 0/87 و برای بعــد هم نوايی 0/81گزارش نموده اند. 

1. Revised Version of Family Communication Patterns Questionnaire(RFCP)
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ايــن محققان روايي مطلــوب را براي اين آزمون )تحليل عاملي و همســاني دروني( 
گــزارش نموده اند. بدين معنــي كه ارزش ويژه دو عامل گفت  و شــنود و هم  نوايي در 
تحليل عاملي به ترتيب 6/48 و 3/26 گزارش شــده اســت كه 37/43 درصد واريانس 
مقياس را ارزيابي مي نمايد. مقدار KMO برابر 0/85 و آزمون بارتلت برابر 1948/90 
بود که در ســطح يک هزارم معنا دار اســت. در اين بررســي براي تعيين پايايي روش 
آلفاي كرونباخ اســتفاده شــد که اين  ضريب برای بعد گفت و شــنود برابر با 0/89 و 
برای بعد هم نوايی برابر با 0/87 به دست آمد. براي تعيين روايي سازه و تأييد ساختار 
عاملي مقياس يادشــده نيز روش تحليل عامل بــه روش مؤلفه هاي اصلي با چرخش 
قائم به كاربرده شــد. مالك استخراج عوامل، ارزش ويژه باالتر از يك و شيب منحني 

اسكري بود که وجود دو عامل تأييد شد. 

يافته ها
به عنوان پيش نياز انجام تحليل های رگرســيونی و هم چنين به منظور ارائه تصوير 
روشــن تری از ارتباط ميان متغيرهای پژوهش، همبستگی بين متغيرها محاسبه گرديد. 

در جدول 1 ماتريس همبستگی متغيرهای مدل مورد پژوهش آورده شده است. 

جدول 1: ماتریس همبســتگی بین متغیرهای جهت  گیري های گفت و شــنود، هم نوایی، 
همانندسازی شده، درون فکنی شده و گرایش به تفکر انتقادی

گرایش 
به تفکر 
انتقادی

جهت  گیری 
درون  فکنی 

شده

جهت  گیری 
همانندسازی 

شده

جهت  گیری 
هم نوایی

 جهت  گیری 
گفت  و شنود متغیرها

1 جهتگیریگفتوشنود

1 -0/37** جهتگیریهمنوايی

1 0/07 0/23** جهتگیریهمانندسازیشده

1 0/44** 0/14* 0/12* جهتگیریدرونفکنیشده

1 -0/22** 0/21** -0/27** 0/29** گرايشبهتفکرانتقادی

 P<0/05 **      P<0/01*
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داده هاي حاصل از جدول 1 حاكي از اين است كه امكان انجام تحليل رگرسيوني 
وجود دارد. 

اولين سؤال پژوهش اين  بود که آيا الگوهای ارتباطی خانواده پيش  بينی کننده معناداری 
 برای گرايش به تفکر انتقادی است؟ برای يافتن پاسخ اين  سؤال، با استفاده از رگرسيون

چندگانه به شــيوه هم زمــان، قدرت پيش بينــی گرايش به تفکر انتقادی توســط ابعاد 
الگوهای ارتباطی خانواده مورد بررسی قرار گرفت که نتايج آن در جدول 2 نشان داده 

شده است )مسير اول از مراحل چهارگانه پيشنهادی بارون و کنی1، 1986(. 

جدول 2: پیش بینی گرایش به تفکر انتقادی براساس الگوهای ارتباطی خانواده

متغیرهای 
مالک

متغیرهای 
>FP<RR2βtPپیش  بین

گرایش به 
تفکر انتقادی

گفت  وشنود
20/940/0010/3270/11

0/234/260/001

0/162/940/05-هم نوایی

بــا توجه به نتايــج مندرج در جــدول 2 متغيرهــای الگوهای ارتباطــی خانواده 
دارا   )F=20/94  ،P<0/001( انتقــادی  تفکــر  بــه  گرايــش  بــر  معنــاداری  اثــر 
مي باشــند. جهت گيــری گفــت و شــنود، گرايــش بــه تفکر انتقــادی را بــه صورت 
 مثبــت )β=0/23 ،P<0/001( و جهت  گيــری هم نوايــی آن را بــه صــورت منفــی

 )β= -0/16 ،P<0/05( پيش بينــی می کنــد. در مجموع، الگوهــای ارتباطی خانواده 
توانستند 11 درصد واريانس گرايش به تفکرانتقادی را تبيين کنند. 

ســؤال دوم پژوهش اين  بود که آيا ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده پيش  بينی کننده 
معناداری برای انواع جهت گيری مذهبی است؟ با استفاده از رگرسيون چندگانه به شيوه  
هم زمــان، قدرت پيش  بينی هريک از انواع جهت  گيری مذهبی توســط ابعاد الگوهای 
ارتباطی خانواده مورد بررســی قرار گرفت که جدول 3 حاکی از نتايج به دســت آمده 

می  باشد )مسير دوم از مراحل چهارگانه پيشنهادی بارون و کنی، 1986(. 

1. Baron &Kenny
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جدول 3: پیش بینی جهت  گیری مذهبی براساس الگوهای ارتباطی خانواده

متغیرهای 
مالک

متغیرهای 
پیش  بین

FP<RR2βtP<

همانند سازی 
شده

گفت  وشنود
9/820/0010/2310/05

0/234/190/001

0/010/23N. Sهم نوایی

درون فکنی 
شده

گفت  و شنود
9/280/2260/05

0/193/460/001

0/203/690/001هم نوایی

نتايــج منــدرج در جدول 3 بيانگر آن اســت کــه الگوهای ارتباطــی خانواده اثر 
معناداری بــر جهت گيری همانندســازی شــده )F=9/82 ،P<0/001( و جهت گيری 
درون  فکنــی شــده )F=9/28 ،P<0/001( دارند. جهت  گيری گفت و شــنود پيش بينی 
کننــده هر دو نوع جهت گيــری مذهبی يعنی همانندســازی )β=0/24 ،P<0/001( و 
درون  فکنــی )β=0/19 ،P<0/001( می باشــد درحالی کــه جهت گيری هم نوايی فقط 
پيش بينی کننده جهت گيری درون فکنی شــده )β=0/21 ،P<0/001( اســت. هم چنين 
الگوهای ارتباطی خانواده توانســت 5 درصد واريانس جهت  گيری همانندسازی و 5 

درصد از واريانس جهت گيری گفت  و شنود را تبيين کند. 
به منظور بررســی سؤال ســوم پژوهش مبنی بر اين  که آيا با کنترل ابعاد الگوهای 
ارتباطی خانواده، جهت گيری های مذهبی پيش بينی کننده  گرايش به تفکرانتقادی است؟ 
نيز از رگرســيون چندگانه به شــيوه متوالی هم زمان اســتفاده شد که نتايج در جدول 4 

نشان داده شده است )مسير سوم از مراحل پيشنهادی بارون و کنی، 1986(. 
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جــدول 4: پیش  بینی گرایش  به  تفکرانتقادی براســاس جهت  گیري  هاي مذهبی با كنترل 
الگوهای  ارتباطی خانواده

متغیرهای 
>FP<RR2βtPمتغیرهای پیش بینمالک

گرایش 
به تفکر 
انتقادی

الگوهای
ارتباطی
خانواده

گفتوشنود

26/410/0010/480/23

0/2320/010/001

0/091/69N.S-هم نوایی

جهت گیری
مذهبی

0/315/770/001همانندسازی

0/376/900/001-درون فکنی

بــا توجه به نتايج منــدرج در جدول 4 مجموع متغيرهــای پيش بين اثر معنا داری 
بــر گرايش به تفکــر انتقــادی داشــته اند )F=26/41 ،P<0/001(. جهت گيری گفت 
و شــنود خانواده )β= 0/23 ،P<0/001( و جهت گيری مذهبی همانندســازی شــده 
)β= 0/31 ،P<0/001( بــه صورت مثبت و معنادار و جهت گيری مذهبی درون فکنی 
شــده )β= -0/37 ،P<0/001( به صورت منفــی و معنادار گرايش به تفکرانتقادی را 
پيش بينــی می کنند و بين جهت گيری هم نوايی خانواده و گرايش به تفکرانتقادی رابطه 
معناداری مشاهده نمی شود. مجموع متغيرهای پيش بين 23 درصد از واريانس گرايش 

به تفکر انتقادی را تبيين می کند. 
مقايســه ضرايب جدول 4 )نتايج مســير ســوم از مراحل بارون و کنی( با جدول2 
)نتايج مسير اول از مراحل پيشنهادی بارون و کنی( نشان می دهد که بعد گفت  و شنود 
در خانــواده هم به طور مســتقيم و هم از طريق واســطه گری هــر دو نوع جهت گيری 
مذهبــی بر گرايش به تفکرانتقادی تأثيرگذار اســت ولی بعــد هم نوايی فقط از طريق 
واســطه گری جهت گيری مذهبی درون فکنی شده برگرايش به تفکرانتقادی مؤثر است. 
با توجه به تحليل های صورت گرفته مدل نهايی پژوهش در شکل 1 آورده شده است. 
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گرایش به تفکر 
انتقادی

درون فکنیهم نوایی

همانندسازیگفت و شنود
0/31

0/37
0/20

0/23

0/1
9

0/23

شکل 1: مدل نهایی پژوهش با توجه به نمره  كل گرایش  به تفکر انتقادی

طبق شــکل 1 که براســاس ضرايب بتا در جدول 3 و 4 تنظيم شــده است گفت و 
شنود به طور مستقيم )β = 0/23( و نيز با واسطه گری جهت گيری مذهبی همانندسازی 
شــده گرايش به تفکر انتقادی را به طور مثبت پيش بينی می کند )ميزان تأثير غيرمستقيم 
برابر با 0/071 =0/31 *0/23(. گفت و شــنود هم چنين با واســطه گری جهت گيری 
مذهبــی درون فکنی شــده گرايش به تفکر انتقادی را به طــور منفی پيش بينی می نمايد 
)ميزان تأثير غيرمســتقيم برابر با 0 0/07- =0/37- * 0/19(. در حالی که جهت گيری 
هم نوايی تنها به طور غيرمســتقيم و با واسطه گری جهت گيری مذهبی درون فکنی شده 
گرايش به تفکر انتقادی را به طور منفی پيش بينی می کند )ميزان تأثير غيرمســتقيم برابر با 

 .)0/20 * -0/37= -0/074

بحث و نتيجه گيری
هدف از پژوهش بررســی نقش واسطه گری مذهبی در رابطه بين الگوهای ارتباطی 
خانواده و گرايش به تفکر انتقادی دانشجويان بود که اين  مطالعه به روش توصيفی انجام 
شد. داده های حاصله با استفاده از سه پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده، خودگردانی 
مذهبی و ســياهه گرايش به تفکر انتقادی جمع آوری شــد. اولين يافته پژوهش حاضر 
اين  بود که گرايش به تفکر انتقادی توسط جهت گيری گفت و شنود به صورت مثبت و 

جهت گيری هم نوايی به صورت منفی پيش بينی می شود.



فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

124

 ë 1 شمارة
 ë سال یکم
ë شمارة پیاپی: اول
ë 1394 زمستان

 اين  يافته همســو بــا نتايج فراتحليل ماهاپونياننت )2010( و فراتحليل ســرودت، 
ويــت و مسراســميت1 )2008(، و بيانگر تأثير خانواده بر تفکر انتقادی اســت. انيس2 
)2011( تفکر انتقادی را به عنوان نوعی از تفکرمنطقی و مســتدل تعريف می کند که در 
تصميم گيــري، قبول باورها و يا انجام امور دخالت دارد. با توجه به اين  تعريف طبيعی 
اســت گرايش به تفکرانتقادی در فرزندان خانواده های با گفت و شنود باال بيشتر باشد، 
چراکه در چنين خانواده هايی تعامل و ارتباط ســالم ميان اعضای خانواده برای پربار و 
لذت بخش بودن زندگی، امری اساسی است و تمام اعضا به شرکت آزادانه و راحت در 
تعامل و بحث در زمينه طيف گسترده ای از موضوعات تشويق می شوند و دامنه وسيعی 
از موضوعــات را مــورد تبادل نظر قرار می دهند و با هم فکری هم تصميمات مربوط به 
خانواده را اتخاذ می کنند، در نتيجه، زمينه تفکر منطقی، قدرت استدالل، حقيقت جويی، 
تحليل گری و رفتارهای مســتقالنه برای فرزندان بيشتر فراهم خواهد شد )فيترپاتريک، 

2004، کوئرنر و فيتزپاتريک، 2004(.
 متقابــاًل در خانواده های واجد جهت گيری هم نوايی گرايش به تفکر انتقادی کاهش 
می يابد. با اشاره به نتايج پژوهش ريگو و  هالپرن3 )2006( به راحتی می توان اين  رابطه 
را تبييــن کرد. آنها در پژوهش خود به اين  نتيجه رســيدند که يکــی از مهم ترين موانع 
گرايش به تفکر انتقادی در دانشــجويانی مشاهده می شود که عادت کرده اند به آنها گفته 
شود چه کاری را چه زمانی انجام دهند و از قبل برايشان تصميم گيری شده است. حال 
آن که اين  حالت در خانواده با جهت گيری هم نوايی مشهود است. در چنين خانواده هايی 
والدين تصميم گيرنده هســتند و همســان بودن نگرش ها، ارزش ها و عقايد مورد تأکيد 
می باشــد و ارتباطات بين افراد منعکس کننده حرف شنوی از والدين و ديگر بزرگساالن 

است )کوئرنر و فيترپاتريک، 2004(. 
يافتــه ديگــر پژوهش حاضر اين  بود که جهت گيری گفت و شــنود به طور مثبت هر 
دو جهت گيری همانندســازی و درون فکنی شده را پيش بينی می کند. اما جهت گيری هم 
نوايی تنها به طور مثبت پيش بينی کننده جهت گيری مذهبی درون فکنی شــده است. چرا 
جهت گيری گفت و شــنود خانواده پيش بينی کننده مثبــت و معنادار جهت گيری مذهبی 

1. Schrodt, Witt & Messersmith
2. Ennis
3. Rigo & Halpern
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همانندسازی شده است؟ 
احتمااًل افراد دارای جهت گيری همانندسازی شده که رفتارهای مذهبی آنها براساس 
ارزش ها و اهداف درونی شــده ای صورت می گيرند که با خويشتن آنها عجين شده اند 
بــه خانواده های با جهت گيری گفت و شــنود تعلق دارند که در آنهــا افراد به راحتی و 
بدون تعصب درباره همه موضوعات، از جمله موضوعات مذهبی به طور مفصل صحبت 
می کننــد )ريان و همکاران، 1993(. اين  يافته هم خوان با نتايج پژوهش هايی اســت که 
بيان می کنند آزادانديشی در بحث و تبادل نظرهای خانوادگی با درونی شدن هرچه بيشتر 
ارزش های اخالقی و مذهبی فرزندان ارتباط دارد )فلور و نپ، 2001؛ ساروگلو، 2002، 
کورش نيا و همکاران، 1389(. با اين  حال رابطه مثبت جهت گيری گفت و شنود خانواده 
با جهت گيری درون فکنی شده با نتايج پژوهش های گروسک و گودنو )1994( و  هافمن 
و سالتز اســتين )1967( مغاير اســت. اين  افراد رابطه منفی و معناداری بين جهت گيری 

گفت و شنود و جهت گيری درون فکنی گزارش نمودند. 
شــايد بتــوان در توجيه اين  يافته به ارزش های فرهنگی اشــاره کــرد. برونفن برنر 
)1986( در "رويکرد بوم شناختی1"، خانواده را نظامی تعريف می کند که درون نظام های 
اجتماعی بزرگ تر قرار گرفته و از آنها تأثير می پذيرد. جامعه و فرهنگ از جمله نظام هايی 
است که خانواده را در برگرفته و به طرق مختلف بر آن تأثير می گذارند. کاکايي2 )2001( 
در تحقيق کمی ـ کيفی خود فقط در مورد چندين کشور شرقی به مضمونی تحت عنوان 
"در نظر داشتن ديگران" برخورد کرد. به طور کلی، اين  مضمون بيان می کند که برای حفظ 
روابــط درازمدت خود با ديگران بايد به نظرات آنها توجه نشــان داد. چنانچه هوآنگ3 
)2010( نيز به اين  مطلب اشــاره می کند که فرهنگ جمع گرا فرد را به حفظ هماهنگی 
و تعادل در روابط و تعامالت اجتماعی تشــويق می کند. اين  پديده توسط چندگويه در 
سنجش جهت گيری درون فکنی در پرسشنامه خودگردانی مذهبی )1993( که در پژوهش 
حاضر از آن استفاده گرديده است سنجيده شده که بعضی از آن گويه ها عبارتند از "برای 
من مهم است که درباره دينم با ديگران صحبت کنم چون می خواهم مردم مرا بپذيرند" و 
يا " اگر به مراسم مذهبی نروم در نگاه ديگران بد جلوه خواهم کرد". در نتيجه با اين  که 

1. Ecological approach
2. Kakai
3. Huang



فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

126

 ë 1 شمارة
 ë سال یکم
ë شمارة پیاپی: اول
ë 1394 زمستان

در خانواده بين افراد گفت و شــنود وجود دارد و افراد درباره همه موضوعات صحبت 
می کنند اما به دليل حفظ هماهنگی با جمع، سبک تنظيمی شان تحت تأثير محيط است. 
در بحــث از اين  يافته که جهت گيری هم نوايی در خانواده به طور مثبت جهت گيری 
درون فکنی را پيش بينی می کند می توان به اين  موضوع اشاره کرد که فرآيند درونی شدن 
نيازمنــد تأمل درباره افکار و عقايد اســت. اين  در حالی اســت کــه در خانواده های با 
جهت گيری هم نوايی که ظرفيت گفت و گوی آزاد و مکرر در زمينه موضوعات مختلف 
وجود ندارد و فرزندان فکر می کنند حقيقت توســط مراجع قدرت )که والدين يکی از 
مظاهر آن است( در اختيار آنها قرار می گيرد، فرزندان به گيرنده منفعل اطالعات تبديل 
می شوند )کوئرنر و فيتزپاتريک، 2004(. در چنين شرايطی زمينه درونی سازی جهت گيری 
مذهبی در سطوح باال فراهم نمی شود و حتی اگر فضای گفت وگو و استدالل در چنين 
خانواده هايی فراهم شود، به اين  صورت است که فرزندان بايد در مورد علل اعتقادات 
و باورهــای مذهبی والدين خــود تفکر و تأمل کنند. اگر چه اين  تأمل به درونی شــدن 
جهت گيری مذهبی فرزندان کمک می کند، ولی الزمه ارتقاء سطح درونی شدن و رسيدن 
به جهت گيری مذهبی همانندسازی شده آن است که فرديت فرد نيز حفظ شود. به همين 
دليل جهت گيری هم نوايی در خانواده منجر به شکل گيری جهت گيری مذهبی درون فکنی 

شده می شود. 
اين پژوهش نشان داد که با کنترل ابعاد خانوادگی، جهت گيری مذهبی همانند سازی 
شده دارای رابطه مثبت با گرايش به تفکر انتقادی است در حالی که جهت گيری مذهبی 
درون فکنی شده رابطه منفی با گرايش به تفکر انتقادی دارد. از آنجا که فرد با جهت گيری 
مذهبی همانندسازی شده برطبق ارزش ها و اهدافی که خود آنها را انتخاب و درونی کرده 
رفتار می کند )ريان و همکاران، 1993( قابل انتظار است که اين  نوع جهت گيری با تفکر 
انتقادی رابطه ی مثبت داشــته باشد چون تفکر انتقادی، تفکری استداللی، انديشمندانه 
و انعطاف پذير اســت که بر تصميم گيری در مورد  اين که چه باورهايی داشــته باشيم و 
چگونه رفتار کنيم، متمرکز می شود )انيس، 2002(. اين  رابطه در پژوهش حاضر به دست 
آمده است. اما برعکس جهت گيری درون فکنی شده به طور منفی گرايش به تفکرانتقادی 
را پيش بينی می کند چون فرد با جهت گيری درون فکنی شــده برطبق فشارهای بيرونی و 
قوانيــن موجود عمل می کند که چندان نياز به اســتدالل و تصميم گيری در مورد اين  که 
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چگونه رفتارکند يا چه باورهايی داشته باشد ندارد. 
يافته نهايی و اصلی پژوهش حاضر واسطه گری هر دو جهت گيری مذهبی در رابطه 
بين جهت گيری گفت و شــنود و گرايش به تفکرانتقادی بود. بررسی مدل نشان می دهد 
جهت گيری گفت و شــنود اگر به افزايش جهت گيری مذهبی همانندسازی شده بينجامد 
می توانــد بــه افزايش گرايش به تفکــر انتقادی نيز منجر گــردد. در جهت گيری مذهبی 
همانندسازی شده فرد از درون و بدون فشار خارجی به مذهب تمايل پيدا می کند. طبق 
نتايج گفت و شــنود به طور غير مستقيم با بهبود همانندسازی مذهبی به ارتقای گرايش 
بــه تفکــر انتقادی کمک می کند. با اين  حال گفت و شــنود خانواده اگر ســبب افزايش 
جهت گيــری مذهبی درون فکنی شــده گــردد می تواند به کاهش گرايــش تفکر انتقادی 
بينجامد. به بيان ديگر در صورتی که در گفت و شــنود خانوادگی بر روی درونی شــدن 
مذهب به صورت ناقص و ناتمام تأکيد گردد کاهش گرايش به تفکر انتقادی را موجب 
می گردد زيرا جهت گيری مذهبی درون فکنی شــده بيانگر تأثير فشارهای بيرونی بر فرد 

است. 
با توجه به مدل نهايی پژوهش مشــاهده می شود که جهت گيری درون فکنی شده در 
رابطه بين هم نوايی و گرايش به تفکر انتقادی دارای نقش واســطه گری کامل اســت. در 
تبيين آن می توان گفت در خانواده هايی با جهت گيری هم نوايی که گفت و شنود چندانی 
صورت نمی گيرد و فرزندان ملزم به اطاعت از والدين می باشــند )فيتزپاتريک، 2004(، 
احتمال شــکل گيری جهت گيری مذهبی درون فکنی کــه در آن فرد طبق قوانين موجود 
درجامعــه و فشــارهای بيرونی عمل می کند، در فرزندان باال مــی رود که اين  نيز به نوبه 
خود قدرت اســتدالل، تفکر انعطاف پذير و قدرت تصميم گيری و در نهايت گرايش به 

تفکرانتقادی را در فرد کاهش می دهد )ريان و همکاران، 1993(. 
ايــن پژوهش کاربردهای نظــری و عملی متعددی دارد. از لحــاظ نظری يافته های 
اين  پژوهش به روشــن شــدن ميزان تأثير خانواده و جهت گيری مذهبی بر شکل گيری 
گرايش به تفکرانتقادی فرزندان کمک می کند و از طرف ديگر به رشــد دانش مربوط به 

عوامل مؤثر بر گرايش به تفکرانتقادی می  افزايد. 
از نظــر عملــی نيز اين  يافته  ها می  تواند برای والديــن و متوليان آموزش و پرورش 
اطالعات مهم به همراه داشته  باشد. چرا که بيان کننده آن است که والدين برای پرورش 
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گرايش به تفکرانتقادی در فرزندانشان بايد فضای آزاد و راحتی را برای شرکت اعضای 
خانواده در موضوعات مختلف ايجاد  کنند تا همه اعضای خانواده تشــويق شوند که به 
صورت آزاد در تعامالت پيرامون موضوعات مختلف شــرکت کنند و پيرامون افکار و 
احساسات و فعاليت های شخصی خود با ديگر اعضا تبادل نظر داشته باشند. هم چنين 
والدين بايد به جای ايجاد يک فضای سلســله مراتبــی در خانه که والدين در هر مورد 
تصميم می گيرند و فرزندان ملزم به اطاعت هســتند، فضايی را فراهم آورند که اعضای 
خانواده به صورت آزاد و مکرر و مختار با ديگران بدون هيچ محدوديتی ارتباط برقرار 
 کنند و زمان زيــادی در جهت ارتباط متقابل و بحث درباره  موضوعات مختلف صرف 
شــود، اعضاء خانواده افکار و احساساتشــان را با هم در ميان بگذارند و آزادانه عقايد 
خــود را در مــورد موضوع بيان کنند و اعضاء در کنــار يکديگر و با هم تصميم بگيرند. 
در کل خانواده  ها بايد فرزندان خود را براساس ارتباط مکرر، ارزش های متنوع و اصل 

انتخاب آزاد آموزش دهند و اجتماعی بار آورند. 
همان طور که مالحظه شد، جهت  گيری گفت  وشنود عالوه بر آن که به صورت مستقيم 
برگرايش به تفکرانتقادی مؤثر می  باشد، بر شکل گيری جهت  گيری مذهبی نيز مؤثر بوده 
و از اين  طريق نيز برگرايش به تفکر انتقادی تأثير خواهد گذاشت. لذا توصيه  های فوق 
در زمينه مســائل مذهبی نيز موضوعيت دارد يعنی هر چه محيط خانواده بيشــتر شرايط 
گفتگوی آزاد درباره موضوعات مذهبی را فراهم آورد و برای اســتقالل، رشد شخصی 
و عقايد فرزندان ارزش قائل باشــد، کيفيت درونی  شدن ارزش های مذهبی آنها ارتقای 
بيشتری پيدا می  کند و اين  باعث افزايش گرايش  به تفکر انتقادی در فرزندان نيز می  شود. 
براســاس پژوهش حاضر اين  که بعضی از والدين برای رشــد اعتقادی فرزندان شــان، 
ارزش های مذهبی خود را به آنها القا می  کنند و بحث و گفتگو و استدالل در زمينه  عقايد 
مذهبی را فقط در حيطه  عقايد خودشان مجاز می دانند و اصرار به همسان شدن عقايد 
افراد خانواده دارند، فرزندان را به سمت جهت  گيری مذهبی بيرونی يا درون فکنی شده 

سوق می دهد. 
اين نتيجه برای متوليان امر آموزش و پرورش، رســانه ها و نيز کاربردی است. برای 
شکل گيری جهت گيری مذهبی همانندسازی شده و در نتيجه گرايش به تفکر انتقادی در 
افراد بايد آموزش ها به طريقی برنامه ريزی شــود که فضای گفتگو برای دانش آموزان يا 
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دانشــجويان فراهم شود تا بتوانند به طور آزادانه عقايد خود را بيان کرده و در مورد آنها 
به بحث، گفتگو و اســتدالل بپردازند و از تالش برای القا يا همسان کردن عقايد پرهيز 
شود. با توجه به نتايج پژوهش حاضر، پيشنهاد می  شود از متغيرهاي واسطه قويتری، در 
ارتباط بين الگوهای ارتباطی خانواده و گرايش به تفکر انتقادی استفاده گردد. از جمله 
عواملی که ماهاپونياننت )2010( در فراتحليل خود به تأثير آنها بر تفکر انتقادی اشــاره 
نموده اســت انگيزش موفقيت1، نگرش به يادگيری2، قصد يادگيری3، هوش هيجانی4 و 

برخی عوامل فردی5 مثل عزت نفس6 که از خانواده نيز تأثير پذيرند مي باشد. 
از محدوديت های اين  پژوهش، استفاده از ابزارهای خود گزارش دهی است. استفاده 
از ساير ابزارها از جمله استفاده از مصاحبه های نيمه ساختار يافته می تواند کاستی های 

ابزار مورد استفاده را جبران نمايد. 

1. Achievement 
2. Attitude to learn 
3. Learning Intentions 
4. Emotional Quotient
5. Individual 
6. Self-esteem
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