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واسطهگریجهت گیری
مذهبیدانشجویان
در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده
و گرایش به تفکر انتقادی
**

چکيده

هدف از پژوهش حاضر ،بررســی پیش آیندهای گرایش به تفکر انتقادی در قالب
یک مدل ع ّلی اســت که در آن واسطهگری جهتگیری مذهبی در رابطهی با الگوهای
ارتباطی خانواده و تفکر انتقادی مورد مطالعه قرار گرفته است .روش پژوهش توصيفي
است .جامعه آماري مورد مطالعه در اين پژوهش دانشجويان شاغل به تحصيل دانشگاه
شيراز در سال تحصيلي  1391-1392بودند که از اين ميان تعداد  352نفر ( 189دختر
و  163پسر) به عنوان نمونه به روش نمونهگیري خوشهاي چند مرحلهای انتخاب شدند.
ابزار جمعآوري اطالعات پرسشنامههاي الگوهای ارتباطی خانواده ،خودگردانی مذهبی
و ســیاهه گرایش به تفکر انتقادی بود كه پایایی آنها به وسیله ضریب آلفاي کرونباخ
و روایی آنها به کمک روش تحلیل عاملی بررســی شد .نتایج حاصله حاکی از پایایی و
روایی قابل قبول آزمونها بود .مدل فرضی با بهرهگيري از روش آماری تحلیل مسیر با
استفاده از رگرسیون چندگانه به روش متوالی همزمان براساس مراحل بارون و کنی مورد
تحلیل قرار گرفت .یافتهها نشان داد که جهتگیری گفت و شنود خانواده بهطور مثبت
و جهتگیری هم نوایی به طور منفی گرایش به تفکر انتقادی را پیشبینی میکند .هر دو
بعد الگوی ارتباطات خانواده پیشبینی -کنند ه جهتگیری مذهبی هستند .هم چنین،
جهتگیری مذهبی همانندسازی شده به طور مثبت و جهتگیری مذهبی درونفکنی
شده به طور منفی گرایش به تفکر انتقادی را پیشبینی مینماید .نتایج بررسی واسطهگری
نیز نشــان داد که جهتگیری گفت و شنود با واسطه جهتگیری مذهبی همانندسازی
شــده به بهبود تفکر انتقادی میانجامد .این در حالی اســت که هم نوایی خانواده با
واسطهگری جهتگیری مذهبی درونفکنی شده به کاهش تفکر انتقادی منجر میشود.

واژگان کلیدی    :الگوهای ارتباطی خانواده ،جهتگیری مذهبی ،گرایش به تفکر انتقادی
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مقدمه

تفکرانتقادی 1در فرآیند توســعه انســانی و به ویژه در حــوزه تعلیم و تربیت نقش

مهمــی ایفــا میکند .به همین دلیل رشــد تفکر انتقادی به عنوان گامی بســیار مهم در

اجمــاع متخصصین و دانشــمندان دربــاره اهمیت توجه به تفکــر انتقادي و پرورش
آن ،درباره تعریف و ماهیت تفکر انتقادي ،آراء متنوعی ارائه شــده اســت (وســیک،3

 .)2009با این حال انجمن فلسفة آمریکا یک تعریف جامع مورد توافق همگان براي

تفکر انتقادي ارائه کرده اســت که شــامل مؤلفه هاي عاطفی و شــناختی اســت .طبق

این تعریف ،تفکر انتقادي نوعی قضاوت هدفمند و خود نظم  دهنده است که مبتنی بر
تعبیر ،تحلیل ،ارزیابی ،اســتنباط و هم چنین تبیین مالحظات موقعیتی ،روش شناختی،

مالکی و مفهومی است (بنینگ.)2006 ،4

در پژوهــش حاضر ،مؤلفه عاطفی تفکر انتقادی یعنی گرایش به تفکر انتقادی مورد

بررسی قرار گرفته است .گرایش به تفکر انتقادی ،انگیزشی درونی و تمایلی عادتگونه
است که فرد را به استفاده از مهارت های تفکرانتقادی خود بر می انگیزد و بدون آن فرد

تمایلی به کاربرد مهارت های تفکر انتقادی خویش ندارد (فاســیونه .)2011 ،5براساس

مطالعات فاسیونه و همکاران (راهنمای سیاهه گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا)2007 ،

گرایش کلی فرد به استفاده از مهارت های تفکر انتقادی خود حاصل وجود هفت گرایش

یا هفت عادت ذهنی مطلوب است عبارتند از حقیقت جویی ،گشوده ذهنی ،تحلیل گری،
قاعده مندی ،اعتما د بهنفس ،جســتجوگری و پختگی شناختی .بررسی بیشتر این سیاهه
در مطالعات بعدی نشــان داد که ایــن گرایش ها قدرت تمیز چندانی ندارند و به همین

دلیل در ارزیابی مجدد دلفی سه مقیاس ابتکار ،بلوغ فکری و اشتغال ذهنی تولید شدند

که بهطور مؤثر عاملهای گرایش به تفکرانتقادی را تعیین می کنند (ریکتس.)2003 ،6

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

1. critical thinking
2. Mahapoonyanont
3. Vacek
4. Banning
5. Facione
6. Ricketts
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منظــور از «ابتکار »1زمینه فرد برای جســتجوی حقیقت اســت .یعنی فرد چقدر

کنجکاو است که حقیقت را بداند« .بلوغ شناختی »2نشان می دهد که فرد از پیچیدگی
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مســائل واقعی آگاه اســت و میداند که ممکن اســت برای یک مســئله بیش از یک
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راهحل وجود داشــته باشــد ،نســبت به دیدگاه های دیگران ذهن گشــوده و نسبت به
زمینه خود و دیگران آگاهی دارد« .اشــتغال ذهنی »3نشــان میدهد فرد به چه میزان در
جستجوی فرصت هایی است که بتواند به استدالل بپردازد و هم چنین اطمینان فرد به
خود در توانایی اســتدالل را نشان میدهد (ریکتس .)2003 ،این گرایش ها فرد را به

استفاده عملی از مهارت های تفکر انتقادی خود برمیانگیزد و بدون آنها فرد تمایلی به
کاربرد مهارت های تفکر انتقادی خود ندارد .به همین دلیل ،در راستای کمک به بهبود
کیفیت تفکر انتقادی افراد ،پرورشــکاران بایــد هم به گرایش های تفکر انتقادی و هم

مهارت های مربوط به آن توجه کنند و عوامل مؤثر بر رشــد آنها را بشناسند (کورشنیا

و لطیفیان ،الف  ،1390پرویس.)2009 ،4

با این حال در اغلب تحقیقات به پیامدهای تفکر انتقادی پرداخته شــده و کم تر

به پیش آیندها و عوامل مؤثر بر آن توجه شــده اســت .اســترنبرگ 1985( 5به نقل از
کربی )2008 ،6معتقد است که برای آموزش تفکر انتقادی به دانشآموزان باید عوامل

هم بسته با تفکر انتقادی را نیز بیابیم .در فراتحلیلی که توسط ماهاپونیاننت ( )2010بر
روی مطالعات تفکر انتقادی انجام شــد ،پیش آیندهای تفکر انتقادی به سه دسته کلی

تقســیم بندی شدهاست :عوامل مربوط به فرآیند آموزش و یادگیری ،عوامل مربوط به
یادگیرنده و عوامل مراقبتی.

یکــی از عوامل مراقبتی تأثیرگذار بر گرایش به تفکــر انتقادی ،الگوهای ارتباطی

خانواده 7اســت .فیتزپاتریک و ریچی )1994( 8با مفهوم سازی و نقادی نظریه مکلئود
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 چفــی )1972( 1دو بعد زیربنایی جهت گیری گفت وشــنود 2و جهت گیری هم نوایی

3

را در الگوهــای ارتباطی خانواده شناســایی کرده اند (به نقــل از کورش نیا ،مزیدی و

حســین چاری .)1389 ،این دو بُعد اساســی بیان می کند که چگونه خانواده ها تعامل
درون خانــواده با نتایج و کارکردهای خاص و اساســی خانواده فرد ارتباط دارد .آنها

جهت گیری گفتوشــنود را «میزانی کــه خانواده ها شــرایطی را فراهم می آورند که
در آن همــه اعضای خانواده تشــویق به شــرکت آزادنه و راحــت در تعامل ،بحث و

تبادل نظر درباره طیف وســیعی از موضوعات می شــوند» تعریف کرده اند (کوئرنر 4و

فیتزپاتریــک .)1997 ،جهت گیــری هم نوایی در این نظریه عبارت اســت از «میزانی

که خانواده ها شــرایط همســان بودن نگرش ها ،ارزش ها و عقاید را مورد تأکید قرار
می دهند» موقعیت های متفاوتی که خانواده ها در طول این دو بعد دارند ،می تواند در
شکل گیری تفکر انتقادی فرزندان مؤثر باشد (کورش نیا و لطیفیان ،الف.)1390

زربخش ( )2012نیز در پژوهش خود به این نتیجه رســید که رابطه معناداری بین

ادراک فرزندان از ســبک های دلبستگی فرزندان و مهارت های انتقادی وجود دارد .از

دیگر تحقیقات مشابه میتوان به پژوهش پیشقدم ( )1386اشاره کرد که دریافت روش
مباحثه در کالس درس تأثیر به ســزایی در پرورش تفکر انتقادی ایفا می کند .افزون بر
گرایشات تفکر انتقادی ،گرایشات مذهبی افراد نیز تحت تأثیر خانواده است .براساس

نظریه دسی و ریان )1985( 5روابط خانوادگی و نحوه برخورد با فرزندان بر گرایشات،

انگیزه ها و رفتارهای آنان مؤثر اســت .انگیزه ها یا گرایشات مذهبی از جمله مواردی
است که تحت تأثیر خانواده است و در حوزه روان شناسی دین نیز بسیار مورد توجه

پژوهشگران قرار گرفته است.

گرایشــات مذهبی بر دالیل ابزاری و غیر ابزاری افراد در كنشوري مذهبی داللت

دارد (آلپــورت .)1950 ،6جهتگیــری مذهبی به علل اعتقــادات ،باورها و رفتارهای
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1. McLeod & Chaffee
2. conversation orientation
3. conformity orientation
4. Koerner
5. Deci & Ryan
6. Allport
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دارند و چگونه براساس تعامالت شان از یکدیگر متمایز می شوند و چگونه تعامالت
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مذهبی افراد گفته میشود (کورشنیا و همکاران .)1389 ،در پژوهش حاضر جهت گیری

مذهبی بهعنوان انگیزه 1پشت رفتار مذهبی تعریف شده است (فرانسیس.)2000 ،2
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آلپــورت و راس ( )1967عقیده دارند کــه افراد مذهبی ،جهت گیری مذهبی دارند
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که این جهت گیری درونی 3یا بیرونی 4اســت .جهت گیری درونی بیانگر انگیزه مسلط
دینــی اســت که در تالش فرد برای زندگی براســاس دین و اولویــت دین در زندگی
متجلی میشــود .اما براي بســياري از مردم مذهب ،عادتي مالل آور ،تشريفاتي ،صرف ًا

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 ميبرد ،به وســيله
آن بر دوستان شــان فايق ميآيند ،در ديگران نفوذ ميكنند و قدرتي براي خود دست و

پا مي كنند .گاهي نيز در اين راستا مذهب ،دفاعي است در برابر واقعيت (جان بزرگی،

 .)1386در این نوع جهت گیری مذهبی که جهتگیری بیرونی است ،فرد مذهب را به
عنوان ابزاری برای رســیدن به هدفــی میخواهد ،ولی در جهتگیری مذهبی درونی،
فــرد مذهب را برای خود مذهــب و از درون آن را میخواهد .فلور و نپ)2001( ،5؛

ســاروگلو ،)2002( ،6کورشنیا و همــکاران )1389( ،رابطه مثبت جهتگیری گفت و
شــنود خانواده با جهتگیری درونفکنی شــده را در مطالعات خود گزارش نمودند.

این درحالی اســت که نتایج این پژوهش ها کام ً
ال مغایر با گروسک و گودنو)1994( 7
وهافمن و سالتزاستین )1967( 8بود.

آلپورت ( )1950جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی را به عنوان انگیزشهایی در

امتداد یک پیوســتار عنوان نمود در حالی کــه بعدها آلپورت و راس ( )1967با اعالم

چارچــوب مفهومــی دو بعدی ،دو جهت گیــری درونی و بیرونی را ناهم بســته اعالم
کردند .برخی از نظریه پردازان از تقســیمبندی آلپورت انتقاد کردهاند و بر این 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 زمینه جهتگیری مذهبی می توان افراد را در پیوســتاری از باورها قرار داد .نظریه

دســی و ریان ( )1985پیش درآمد شــکل گیری این انتقادات بود .در حالی که آلپورت
به انگیزه افراد نســبت به دین تأکید داشــت و فرآیند درونیســازی مذهب را نادیده

آن ،دالیل بیرونی هدایتکننده رفتارها را به دالیل درونی تبدیل می کند.

دســی و ریان ( )1985براســاس نظریه کنترل علَی ادراک شده و با طرح مفهومی

بــه نام خودتعیینی 1به توجیــه علَیت باورهای مذهبی پرداختنــد و مهم ترین اصل را
درونیســازی مذهب عنوان کردند .به اعتقاد آنان فرایند درونیسازی مذهب میتواند
تحت تأثیر شــیوههای کنترلی والدین و شرایط خانواده قرار گیرد .اصل درونی سازی
در نظریه یاد شده را می توان به صورت پیوستاری نمادسازی نمود که در یک قطب آن

خودمختاری و در قطب دیگر کنترل قرار دارد .این پیوستار ،سبک های تنظیمی 2نامیده

شــده است .در آغاز این پیوستار ســبک تنظیمی بیرونی 3جای دارد که در آن مبدایی
بیرون از اراده فرد ،همچون پاداش ،تهدید و تنبیه ،عامل بروز رفتار اســت .در انتهای
پیوستار نیز سبک تنظیمی درونی 4جای دارد و بیانگر آن است که فرد بی توجه به پیامد

کنش ،تنها برای دستیابی به لذت ،هیجان و اشتیاق درونی به انجام آن می پردازد .ریان،

ریگبی و کینگ )1993( 5معتقدند که در بین این دو انتهای پیوستار و در فرایند درونی
شدن مذهب دو سبک تنظیمی مهم وجود دارد:

ســبک تنظیمی درون فکنی شده :6به معنای درونی شــدن منبع انگیزشی بیرونی بر

پایه فشارهای درونی همچون احساس گناه ،تشویش و تهدید خودپندارنده است؛ در
واقع این ســبک تنظیمی ،همان اصطالح وجدان درون انسان است که هرگاه خطایی

مخالف قوانین وضع شده بیرونی انجام شود ،در انسان احساس گناه و عذاب وجدان
یا تشویش پدید می آید.

سبک تنظیمی همانندسازی شده :7در این سبک ،رفتار براساس ارزش ها و اهداف
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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 میگیرد .به عبارت دیگر ،احساس گناه برآمده از فشارهای
بیرونــی ،رفتار را تحریک نمی کند .بلکه انســان بر پایه عقایــد و باورهای خود رفتار
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میکنــد و بنابر آن باورها عمل می نماید .درونی شــدن از نوع همانندســازی ،درونی
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شــدنی است که در آن باورها و عقاید مذهبی طوری جذب خویشتن 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 عقاید

مذهبی اســت (اســتراهان .)1996 ،براســاس این الگو هر چه دالیل فرد برای انجام
اعمال درونی تر باشــد ،کنترل علّی ادراک شده در رفتار بیشتر است؛ یعنی فرد اراده و

اختیار بیشتری در کنترل رفتار دارد (ریان ،ریگبی و کینگ .)1993 ،یافته های حاصل
از تحقیقــات مختلف حاکی از نقش الگوهای ارتباطی خانواده در جهتگیری مذهبی

اســت (کورشنیــا و همــکاران .)1389 ،مطالعات دیگری که در زمینه روان شناســی

مذهب انجام شده است حاکی از رابطه بین روابط میان فردی افراد و جهت گیریهای
مذهبی آنان است (استراهان.)1996 ،1

از ســوی دیگر در مورد تأثیر مذهب و اعتقادات بر تفکرانتقادی مباحث جنجال

برانگیزی مطرح شــده اســت .زیــرا چنانچه محققان نشــان دادهانــد ،دانش و عقاید
قبلــی فرد ،توانایی اســتدالل وی را تحت تأثیر قرار می دهــد (گرینهود .)2004 ،2در

کل افــراد تمایــل دارنــد عقاید خود را حفظ کننــد ،حتی وقتی که با شــواهدی علیه

آن مواجــه می شــوند (کربی .)2008 ،3ایــن پدیده با مفهوم «ثبــات عقیده »4توضیح

داده می شــود .ایــن پدیده اغلب در مــورد عقاید فرامــادی 5در ادراک های خارج از

احســاس عادی 6یا با عقاید مذهبی مربوط به خدا و زندگی پس از مرگ که با شواهد
تجربی و آزمایشــی حمایت نمی شــود و یا 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 دریافته اند کســانی که اعتقادات فرامــادی دارند در مهارت های

تفکــر انتقادی ضعیف می باشــند (الکک و اُتیــس1980 ،1؛ توباکیــک و میلفورد1982 ،2؛

ویرزبیکــی .)1985 ،3ایــن افراد بین اعتقادات فرامادی و تفکــر انتقادی ضعیف نوعی
طرحواره های مذهبی بر مهارت های تفکر انتقادی" به این نتیجه رســید که طرحواره های

مذهبی را نمی توان به عنوان عامل عملکرد ضعیف تر در تفکر انتقادی محســوب کرد.

وی هم چنین دریافت که جهت گیری مذهبی بیرونی منجر به کاهش برخی مهارتهای
تفکرانتقادی از جمله اســتدالل اســتقرایی و تدوین فرضیه در استدالل ها می شود اما

ارتباط بین طرحواره های مذهبی که در اینجا با جهتگیری درونی نشــان داده شــد با
مهارت های تفکرانتقادی مورد تأیید قرار نگرفت .در برخی از پژوهش ها نیز به ارتباط

بیــن تعصب ـ که کام ً
ال در تقابل با یکی از گرایشــات تفکر انتقادی یعنی بلوغ فکری
اســت ـ      با جهتگیری مذهبی پرداخته شده است .گلدبرگ )2011( 4در پژوهش خود

با عنوان "ارتباط روان شناســی دین با پرورش تفکرانتقادی" با مثال تعصب نســبت به

ســقط جنین به رابط ه بین مذهب و تعصب پرداخته اســت .مایرز و اسپنسر( 5به نقل از
اســپیلکا و همکاران ،2003 ،ترجمه دهقانی) در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که
افراد با جهت گیری مذهبی درونی نسبت به افراد با جهت گیری مذهبی بیرونی تعصب
کمتــری دارند اما دنــی )2008( 6در پژوهش خود تحت عنــوان رابطه بین مذهب و

تعصب در مورد گروه های مختلف ،به نتایج متفاوتی رسید.

بــا توجــه بــه مبانی نظــری و شــواهد پژوهشــی مطرح شــده به نظر می رســد

جهتگیــری مذهبی که تحت تأثیر الگوهای ارتباطی خانــواده قرار دارد گرایش های

تفکــر انتقــادی افــراد را تحت تأثیــر قرار دهد و ایــن امر محقق را به طرح ســؤال
واسطهگری جهت گیری مذهبی در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و گرایش های

تفکــر انتقادی رهنمون می نماید .براســاس آنچه گفته شــد هــدف از پژوهش حاضر
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1. Alcock & Otis
2. Tobacyk& Milford
3. Wierzbicki
4. Goldberg
5. Spencer
6. Denney
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بررســی نقــش واســطه گری جهت گیــری مذهبــی در رابطه بیــن الگــوی ارتباطی
خانــواده و گرایش به تفکر انتقادی اســت .بر این اســاس ســؤاالت پژوهش حاضر

115

عبارت است از:
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ـ آیا الگوهای ارتباطــی خانواده پیش بینی کننده معناداری برای گرایش به تفکر
انتقادی میباشد؟

ـ آیا الگوهای ارتباطی خانواده پیش بینی کنند ه معناداری برای انواع جهت گیری
مذهبی میباشد؟

ـ آیا با کنترل الگوهای ارتباطی خانواده ،جهتگیری مذهبی میتواند گرایش به
تفکر انتقادی را پیشبینی کند؟

ـ آیــا جهت گیــری مذهبی نقش واســطه ای در رابطه انــواع الگوهای ارتباطی
خانواده و گرایش به تفکر انتقادی ایفا می نماید؟

روش پژوهش

پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است و در قالب یک مدل تحلیل مسیر،

روابط میــان متغیرهای پژوهش مورد بررســی قرار گرفته اســت .متغیرهای پژوهش
عبارتنــد از :تفکرانتقادی به عنوان متغیــر درون زاد تحقیق ،الگوهای ارتباطی خانواده

به عنوان متغیر برونزاد و جهت گیری مذهبی به   عنوان متغیر واسطه ای.

جامعه آماری این پژوهش شــامل کلیه دانشــجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی

دانشــگاه شیراز مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 92ـ 1391بودند .شرکت کنندگان
در پژوهش حاضر 370 ،دانشــجوی دختر و پســر دوره کارشناسی دانشگاه شیراز به

تفکیک رشــته های فنی و مهندســی ،علوم پایه ،علوم انسانی و اقتصاد و مدیریت بود

که به شــیوه خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند .به این ترتیب که از بین فهرست
دانشــکدههای دانشــگاه شــیراز 4 ،دانشــکده بهطور تصادفی انتخاب و سپس از هر
دانشــکده  3کالس بهطور تصادفی انتخاب گردید و دانشــجویان کالسهای انتخاب
شــده مــورد ارزیابی قرار گرفتند .پــس از انجام نمونهگیری و حذف پرسشــنامههای
مخدوش ،تعداد شــرکتکنندگان پژوهش به  352نفر رســید که از این تعداد  189نفر
دختر و  163نفر پسر بودند.
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ابزار جمعآوري اطالعات

 .1ســیاهه گرایــش به تفکر انتقادی .برای ســنجش گرایش به تفکــر انتقادی از

سیاهه گرایش به تفکر انتقادی( 1ریکتس )2003 ،استفاده شد .این پرسشنامه براساس
که میزان تمایل به تفکرانتقادي را میســنجد و دارای 33گویه و  3زیر مقیاس شــامل

ابتکار( 11گویه) ،بلوغ فکری ( 9گویه) و اشــتغال ذهنی ( 13گویه) می باشد .آزمودنی
در یــک مقیاس لیکرت  5درجهای از کامــ ً
ا مخالفم (نمره  )1تاکامالًموافقم (نمره )5
میزان مخالفت یا موافقت خود با هریک از عبارات را مشــخص میکند .نمرهگذاري

گویههــای  32 ،30 ،23 ،19 ،15 ،12 ،2و  33بــه صورت معکوس میباشــد .براي به
دســتآوردن نمره هر زیرمقیاس ،نمره عبارات مربوط به زیر مقیاس مورد نظر با هم
جمع و بر تعداد آن تقســیم شــد .ریکتس( )2005در پژوهشی که این پرسشنامه را بر

روي  319نفر از دانشجویان  12دانشگاه اجراکرد ،ضریب پایایی را برای زیر مقیاس

ابتکار  ،0/76برای زیر مقیاس اشــتغال ذهنــی  ،0/85و برای زیر مقیاس بلوغ فکری

 0/59گزارش کرد .از آنجایی که این مقیاس بر مبناي کار اصلی فاسیونه ( )2011تهیه
شــده ،روایی سازه آن تأیید شده است و پايايي اين مقياس در ايران ،در پژوهش هاي

چندي مطلوب گزارش شده است .قنبری و همکاران ( )1391ضریب پایایی این ابزار
را برای نمره کل ،ابتکار ،بلوغ شــناختی و اشتغال ذهنی به ترتیب 0/80 ،0/71 ،0/79

و  0/57گزارش نمودهاند.

در پژوهــش حاضر برای ارزیابی پایایی از روش آلفای کرونباخ اســتفاده گردید.

میزان ضریب آلفای کرونباخ برای نمره کل آزمون  0/73و برای زیرمقیاسهای ابتکار،

بلــوغ فکری و اشــتغال ذهنی به ترتیــب برابر بــا  0/56 ،0/74و  0/75بود .هم چنین
براي تعيين روايي سازه و تأييد ساختار عاملي مقياس ياد شده براي استفاده در ايران

از تحليل عامل به روش مؤلفه اصلي با چرخش قائم 2اســتفاده شــد .مالك استخراج

عوامل ارزش ويژه 3باالتر از يك و شــيب منحني اســكري بود ،که چنانچه ســازنده
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این مقیاس پیشنهاد داده بود 3 ،عامل تأیید شد .مقدار ضریب  KMOکه بیانگر کفایت
)1. Critical Thinking Disposition Inventory (CTDI
2. Varimax
3. Eigen value
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نمونهگیری اســت مطلوب و برابر با  0/78محاســبه شد .آزمون بارتلت نیز با ضریب

 1516در سطح یک هزارم معنا دار شد که حاکی از معنا داری ماتریس همبستگی است
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و مجموع متغیرها توانســت  33/66درصد از کل واریانس ســازه را تبیین کند .ضمن
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آنکه گویههای شــماره  28 ،7و  29از زیر مقیاس ابتکار ،گویه  31از زیر مقیاس بلوغ
فکــری و گویه های  18 ،13 ،4 ،3و  27از زیرمقیاس اشــتغال ذهنی به دلیل آن که در
تحلیل عامل در زیر عامل مربوط به خود قرار نگرفتند ،حذف شدند.

 .2پرسشــنامه خودگردانی مذهبی .به منظور اندازهگیــری جهتگیری مذهبی از

پرسشــنامه خودگردانی مذهبی( 1ریان و همکاران )1993 ،استفاده شد .این ابزار یک
پرسشــنامه خودسنجی اســت که میزان موافقت یا مخالفت پاسخ دهنده به 12گویه که

درباره جهتگیری مذهبی او هســتند را طلب می کند .پاسخ ها در دامنه ای  5درجه ای
از کامــاً موافقــم (نمره  )5تا کامالً مخالفم (نمره  )1قرار می گیرد .در این پرسشــنامه

هــر جهتگیری بــا  6گویه ارزیابی میشــود .گویههــای 9 ،8 ،4،6 ،1و  11مربوط به
بعد جهتگیری مذهبی همانندســازی شــده و گویه های 10 ،7 ،5 ،3 ،2و  12مربوط

به بعد جهتگیری مذهبی درونفکنی شــده میباشــد .بنابراین ،هر آزمودنی دو نمره
از این ابزار بهدســت میآورد .نمره بیشــتر در هر مؤلفه به معنای جهتگیری بیشــتر
آزمودنی است.

البــرزی و جــوکار ( )1384بــه منظــور تعییــن روایی ایــن ابــزار از روش های

تحلیــل عامل و روایی مالکی اســتفاده کردند این محققان با تحلیل عامل اکتشــافی

2

به شــیوه مؤلفههای اصلی و تحلیل عامل تأییدی 3با اســتفاده از روش بیشینه احتمال
دو عامل جهتگیری همانندســازی شــده و جهتگیری درونفکنی شــده اســتخراج

شــده است .این محققان به منظور بررســی روایی مالکی این پرسشنامه از پرسشنامه

خودگردانــی یادگیــری 4ریان و همکاران ( )1993اســتفاده کردهاند که نتایج حاکی از
روایــی مالکی مطلوب این ابزار اســت .در رابطه با پایایی ایــن ابزار ،ضریب آلفای
کرونباخ و ضریب پایایی بازآزمایی محاسبه شده است که ضریب 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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جهتگیری همانندســازی شده و جهتگیری فرافکنی شده به ترتیب برابر با  0/75و

 0/78گزارش شــده است .ضریب پایایی بازآزمایی نیز برای جهتگیری همانندسازی
شــده برابر 0/73و برای جهتگیری فرافکنی شــده  0/76به دست آمده است (البرزی
در پژوهــش حاضر میزان ضریب آلفای کرونباخ برای جهتگیری همانندســازی

شده برابر با  0/71و برای جهتگیری فرافکنی شده برابر با  0/78محاسبه شده است.
براي تعيين روايي ســازه وتأييد ساختار عاملي مقياس يادشده نیز 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 این مقیاس

پیشنهاد داده بود 2 ،عامل تأیید شد .مقدار ضریب  KMOکه بیانگر کفایت نمونهگیری
اســت مطلوب و برابر با  0/81محاســبه شــد .آزمون بارتلت نیز با ضریب  1068در
ســطح یک هزارم معنا دار شــد که حاکی از معنا داری ماتریس همبســتگی اســت .در

مجموع متغیرهاتوانست  50/45درصد از کل واریانس سازه را تبیین کند .اما گویه 1به
دلیل آن که هیچ یک از عاملها را تبیین نمیکرد از زیر مقیاس جهتگیری همانندسازی
حذف شد.

 .3مقياس الگوهاي ارتباطي خانواده .براي تعيين ابعاد وضعيت گفت و شــنود و

هم نوايي از پرسشنامه تجديدنظر شده الگوي ارتباط خانواده( 1كوئرنر و فيتزپاتريك،

 )2004اســتفاده شــد .اين مقياس داراي26گويه پنجگزينهاي از كام ً
ال موافقم (نمره)5
تاكامال مخالفم (نمره )1اســت که  15گویه بعد گفت و شــنود و 11گویه بعد هم نوایی

را اندازهگیری میکند .براي پايايي اين ابزار در بررســيهاي انجام شده ،مقدار آلفای
کرونباخ برای بعد گفت و شنود در دامنه  0/92تا  0/84و برای بعد هم نوایی در دامنه

 0/84تا  0/73گزارش شــده اســت .ضریب پایایی به روش بازآزمایی نیز  0/99برای
بعد گفت و شــنود و  0/73تا  0/93برای بعد هم نوایی گزارش شــده اســت (كوئرنرو
فيتزپاتريك.)2004 ،
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در ايران نيز كورشنيا و لطیفیان ( )1386پايايي اين ابزار را به روش ضريب آلفاي

كرونباخ براي بعد گفت و شــنود  0/87و برای بعــد هم نوایی 0/81گزارش نمودهاند.
)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 نمودهاند .بدين معنــي كه ارزش ويژه دو عامل گفت و شــنود و هم نوايي در

119

تحليل عاملي به ترتیب  6/48و  3/26گزارش شــده اســت كه  37/43درصد واریانس
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مقياس را ارزيابي مينمايد .مقدار  KMOبرابر  0/85و آزمون بارتلت برابر 1948/90

بود که در ســطح یک هزارم معنا دار اســت .در اين بررســي براي تعيين پايايي روش

آلفاي كرونباخ اســتفاده شــد که این ضریب برای بعد گفت و شــنود برابر با  0/89و

برای بعد هم نوایی برابر با  0/87به دست آمد .براي تعيين روايي سازه و تأييد ساختار

عاملي مقياس يادشــده نیز روش تحليل عامل بــه روش مؤلفههاي اصلي با چرخش
قائم به كاربرده شــد .مالك استخراج عوامل ،ارزش ويژه باالتر از يك و شيب منحني

اسكري بود که وجود دو عامل تأیید شد.

یافتهها

به عنوان پیشنیاز انجام تحلیلهای رگرســیونی و هم چنین به منظور ارائه تصویر

روشــنتری از ارتباط میان متغیرهای پژوهش ،همبستگی بین متغیرها محاسبه گردید.
در جدول  1ماتریس همبستگی متغیرهای مدل مورد پژوهش آورده شده است.

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

متغیرها
جهت گیری گفت و شنود

جهت گیری
جهت گیری جهت گیری
همانندسازی
گفت و شنود هم نوایی
شده

جهت گیری
درون فکنی
شده

1

جهت گیری هم نوایی

**-0/37

1

جهت گیری همانندسازی شده

**0/23

0/07

1

جهت گیری درون فکنی شده

*0/12

*0/14

**0/44

1

گرایش به تفکرانتقادی

**0/29

**-0/27

**0/21

**-0/22

*P<0/01

** P<0/05

گرایش
به تفکر
انتقادی

1
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دادههاي حاصل از جدول  1حاكي از اين است كه امكان انجام تحليل رگرسيوني

وجود دارد.

اولین سؤال پژوهش این بود که آیا الگوهای ارتباطی خانواده پیش بینیکننده معناداری

چندگانه به شــیوه هم زمــان ،قدرت پیشبینــی گرایش به تفکر انتقادی توســط ابعاد

الگوهای ارتباطی خانواده مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول  2نشان داده
شده است (مسیر اول از مراحل چهارگانه پیشنهادی بارون و کنی.)1986 ،1

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

متغیرهای

پیش بین

گفت وشنود
هم نوایی

F

<P

R

R2

0/11 0/327 0/001 20/94

β

0/23

t

<P

0/001 4/26

2/94 -0/16

0/05

بــا توجه به نتایــج مندرج در جــدول  2متغیرهــای الگوهای ارتباطــی خانواده

اثــر معنــاداری بــر گرایــش بــه تفکــر انتقــادی ( )F=20/94 ،P>0/001دارا
ميباشــند .جهتگیــری گفــت و شــنود ،گرایــش بــه تفکر انتقــادی را بــه صورت

مثبــت ( )β=0/23 ،P>0/001و جهت گیــری هم نوایــی آن را بــه صــورت منفــی

( )β= -0/16 ،P>0/05پیشبینــی میکنــد .در مجموع ،الگوهــای ارتباطی خانواده

توانستند  11درصد واریانس گرایش به تفکرانتقادی را تبیین کنند.

ســؤال دوم پژوهش این بود که آیا ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده پیش بینی کننده

معناداری برای انواع جهتگیری مذهبی است؟ با استفاده از رگرسیون چندگانه به شیوه

هم زمــان ،قدرت پیش بینی هریک از انواع جهت گیری مذهبی توســط ابعاد الگوهای
ارتباطی خانواده مورد بررســی قرار گرفت که جدول  3حاکی از نتایج بهدســت آمده

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

می باشد (مسیر دوم از مراحل چهارگانه پیشنهادی بارون و کنی.)1986 ،

1. Baron &Kenny
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برای گرایش به تفکر انتقادی است؟ برای یافتن پاسخ این سؤال ،با استفاده از رگرسیون
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جدول  :3پیش بینی جهت گیری مذهبی براساس الگوهای ارتباطی خانواده
متغیرهای
مالک

درون فکنی
شده

گفت وشنود
هم نوایی

0/05 0/231 0/001 9/82

گفت و شنود
هم نوایی

9/28

0/05 0/226

t

<P

0/001 4/19 0/23
0/23 0/01
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همانند سازی
شده

متغیرهای
پیش بین

F

<P

R

R2

β

121

N. S

0/001 3/46 0/19
0/001 3/69 0/20

نتایــج منــدرج در جدول  3بیانگر آن اســت کــه الگوهای ارتباطــی خانواده اثر

معناداری بــر جهتگیری همانندســازی شــده ( )F=9/82 ،P>0/001و جهتگیری

درون فکنــی شــده ( )F=9/28 ،P>0/001دارند .جهت گیری گفت و شــنود پیشبینی

کننــده هر دو نوع جهتگیــری مذهبی یعنی همانندســازی ( )β=0/24 ،P>0/001و

درون فکنــی ( )β=0/19 ،P>0/001میباشــد درحالی کــه جهتگیری هم نوایی فقط

پیشبینی کننده جهتگیری درونفکنی شــده ( )β=0/21 ،P>0/001اســت .هم چنین

الگوهای ارتباطی خانواده توانســت  5درصد واریانس جهت گیری همانندسازی و 5
درصد از واریانس جهتگیری گفتو شنود را تبیین کند.

به منظور بررســی سؤال ســوم پژوهش مبنی بر این که آیا با کنترل ابعاد الگوهای

ارتباطی خانواده ،جهتگیریهای مذهبی پیشبینیکننده گرایش به تفکرانتقادی است؟
نیز از رگرســیون چندگانه به شــیوه متوالی همزمان اســتفاده شد که نتایج در جدول 4

نشان داده شده است (مسیر سوم از مراحل پیشنهادی بارون و کنی.)1986 ،
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جــدول  :4پیش بینی گرایشبهتفکرانتقادی براســاس جهت گیري هاي مذهبی با کنترل
الگوهایارتباطی خانواده

گرایش
به تفکر
انتقادی

الگوهای
ارتباطی
خانواده

جهتگیری
مذهبی

گفت و شنود

هم نوایی

0/001 20/01 0/23

0/23 0/48 0/001 26/41

1/69 -0/09

N.S

همانندسازی

0/001 5/77 0/31

درونفکنی

0/001 6/90 -0/37

بــا توجه به نتایج منــدرج در جدول  4مجموع متغیرهــای پیشبین اثر معنا داری

بــر گرایش به تفکــر انتقــادی داشــتهاند ( .)F=26/41 ،P<0/001جهتگیری گفت

و شــنود خانواده ( )β= 0/23 ،P<0/001و جهتگیری مذهبی همانندســازی شــده

( )β= 0/31 ،P<0/001بــه صورت مثبت و معنادار و جهتگیری مذهبی درونفکنی

شــده ( )β= -0/37 ،P<0/001به صورت منفــی و معنادار گرایش به تفکرانتقادی را
پیشبینــی میکنند و بین جهتگیری هم نوایی خانواده و گرایش به تفکرانتقادی رابطه
معناداری مشاهده نمیشود .مجموع متغیرهای پیشبین  23درصد از واریانس گرایش
به تفکر انتقادی را تبیین میکند.

مقایســه ضرایب جدول ( 4نتایج مســیر ســوم از مراحل بارون و کنی) با جدول2

(نتایج مسیر اول از مراحل پیشنهادی بارون و کنی) نشان میدهد که بعد گفت  و شنود

در خانــواده هم بهطور مســتقیم و هم از طریق واســطهگری هــر دو نوع جهتگیری
شمارة ë 1
سال یکم ë
شمارة پیاپی :اول ë
زمستان ë 1394

مذهبــی بر گرایش به تفکرانتقادی تأثیرگذار اســت ولی بعــد هم نوایی فقط از طریق

واســطهگری جهتگیری مذهبی درونفکنی شده برگرایش به تفکرانتقادی مؤثر است.
با توجه به تحلیلهای صورت گرفته مدل نهایی پژوهش در شکل  1آورده شده است.

Downloaded from qaiie.ir at 6:31 +0330 on Saturday November 16th 2019

متغیرهای
مالک

متغیرهای پیشبین

F

<P

R

R2

β

t

<P
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0/23

گفت و شنود

0/23

همانندسازی

هم نوایی

0/20

درونفکنی

0/31

0/37

گرایش به تفکر
انتقادی
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0/1
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شکل  :1مدل نهایی پژوهش با توجه به نمره کل گرایش به تفکر انتقادی

طبق شــکل  1که براســاس ضرایب بتا در جدول  3و  4تنظیم شــده است گفت و

شنود بهطور مستقیم ( )β = 0/23و نیز با واسطهگری جهتگیری مذهبی همانندسازی
شــده گرایش به تفکر انتقادی را بهطور مثبت پیشبینی میکند (میزان تأثیر غیرمستقیم
برابر با  .)0/23 * 0/31= 0/071گفت و شــنود هم چنین با واســطهگری جهتگیری

مذهبــی درونفکنی شــده گرایش به تفکر انتقادی را بهطــور منفی پیشبینی مینماید
(میزان تأثیر غیرمســتقیم برابر با  .)0/19 * -0/37= -0/07 0در حالی که جهتگیری

هم نوایی تنها بهطور غیرمســتقیم و با واسطهگری جهتگیری مذهبی درونفکنی شده
گرایش به تفکر انتقادی را بهطور منفی پیشبینی میکند (میزان تأثیر غیرمســتقیم برابر با

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

بحث و نتیجهگیری

هدف از پژوهش بررســی نقش واسطهگری مذهبی در رابطه بین الگوهای ارتباطی

خانواده و گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان بود که این مطالعه به روش توصیفی انجام

شد .دادههای حاصله با استفاده از سه پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده ،خودگردانی

مذهبی و ســیاهه گرایش به تفکر انتقادی جمعآوری شــد .اولین یافته پژوهش حاضر

این بود که گرایش به تفکر انتقادی توسط جهتگیری گفت و شنود به صورت مثبت و

جهتگیری همنوایی به صورت منفی پیشبینی میشود.
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این یافته همســو بــا نتایج فراتحلیل ماهاپونیاننت ( )2010و فراتحلیل ســرودت،

ویــت و مسراســمیت ،)2008( 1و بیانگر تأثیر خانواده بر تفکر انتقادی اســت .انیس

2

( )2011تفکر انتقادی را به عنوان نوعی از تفکرمنطقی و مســتدل تعریف میکند که در

اســت گرایش به تفکرانتقادی در فرزندان خانوادههای با گفت و شنود باال بیشتر باشد،

چراکه در چنین خانوادههایی تعامل و ارتباط ســالم میان 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 زمینه طیف گستردهای از موضوعات تشویق میشوند و دامنه وسیعی

از موضوعــات را مــورد تبادل نظر قرار میدهند و با همفکری هم تصمیمات مربوط به
خانواده را اتخاذ میکنند ،در نتیجه ،زمینه تفکر منطقی ،قدرت استدالل ،حقیقتجویی،
تحلیلگری و رفتارهای مســتقالنه برای فرزندان بیشتر فراهم خواهد شد (فیترپاتریک،

 ،2004کوئرنر و فیتزپاتریک.)2004 ،

متقابــ ً
ا در خانوادههای واجد جهتگیری همنوایی گرایش به تفکر انتقادی کاهش

مییابد .با اشاره به نتایج پژوهش ریگو و هالپرن )2006( 3به راحتی میتوان این رابطه

را تبییــن کرد .آنها در پژوهش خود به این نتیجه رســیدند که یکــی از مهمترین موانع
گرایش به تفکر انتقادی در دانشــجویانی مشاهده میشود که عادت کردهاند به آنها گفته
شود چه کاری را چه زمانی انجام دهند و از قبل برایشان تصمیمگیری شده است .حال

آن که این حالت در خانواده با جهتگیری همنوایی مشهود است .در چنین خانوادههایی

والدین تصمیمگیرنده هســتند و همســان بودن نگرشها ،ارزشها و عقاید مورد تأکید
میباشــد و ارتباطات بین افراد منعکسکننده حرفشنوی از والدین و دیگر بزرگساالن

است (کوئرنر و فیترپاتریک.)2004 ،

یافتــه دیگــر پژوهش حاضر این بود که جهتگیری گفت و شــنود بهطور مثبت هر

دو جهتگیری همانندســازی و درونفکنی شده را پیشبینی میکند .اما جهتگیری هم

نوایی تنها بهطور مثبت پیشبینی کننده جهتگیری مذهبی درونفکنی شــده است .چرا
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تصمیمگیــري ،قبول باورها و یا انجام امور دخالت دارد .با توجه به این تعریف طبیعی

واسطهگری جهتگیری مذهبی دانشجویان
در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و گرایش به تفکر انتقادی
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بــه خانوادههای با جهتگیری گفت و شــنود تعلق دارند که در آنهــا افراد به راحتی و
بدون تعصب درباره همه موضوعات ،از جمله موضوعات مذهبی بهطور مفصل صحبت

میکننــد (ریان و همکاران .)1993 ،این یافته همخوان با نتایج پژوهشهایی اســت که

بیان میکنند آزاداندیشی در بحث و تبادل نظرهای خانوادگی با درونی شدن هرچه بیشتر

ارزشهای اخالقی و مذهبی فرزندان ارتباط دارد (فلور و نپ2001 ،؛ ساروگلو،2002 ،

کورشنیا و همکاران .)1389 ،با این حال رابطه مثبت جهتگیری گفت و شنود خانواده

با جهتگیری درونفکنی شده با نتایج پژوهشهای گروسک و گودنو ( )1994و هافمن
و سالتزاســتین ( )1967مغایر اســت .این افراد رابطه منفی و معناداری بین جهتگیری

گفت و شنود و جهتگیری درونفکنی گزارش نمودند.

شــاید بتــوان در توجیه این یافته به ارزشهای فرهنگی اشــاره کــرد .برونفن برنر

( )1986در "رویکرد بوم شناختی ،"1خانواده را نظامی تعریف میکند که درون نظامهای

اجتماعی بزرگتر قرار گرفته و از آنها تأثیر میپذیرد .جامعه و فرهنگ از جمله نظامهایی
است که خانواده را در برگرفته و به طرق مختلف بر آن تأثیر میگذارند .کاکایي)2001( 2

در تحقیق کمیـ کیفی خود فقط در مورد چندین کشور شرقی به مضمونی تحت عنوان
"در نظر داشتن دیگران" برخورد کرد .بهطور کلی ،این مضمون بیان میکند که برای حفظ

روابــط درازمدت خود با دیگران باید به نظرات آنها توجه نشــان داد .چنانچه هوآنگ

3

( )2010نیز به این مطلب اشــاره میکند که فرهنگ جمعگرا فرد را به حفظ هماهنگی
و تعادل در روابط و تعامالت اجتماعی تشــویق میکند .این پدیده توسط چندگویه در

سنجش جهتگیری درونفکنی در پرسشنامه خودگردانی مذهبی ( )1993که در پژوهش
حاضر از آن استفاده گردیده است سنجیده شده که بعضی از آن گویهها عبارتند از "برای

من مهم است که درباره دینم با دیگران صحبت کنم چون میخواهم مردم مرا بپذیرند" و

یا " اگر به مراسم مذهبی نروم در نگاه دیگران بد جلوه خواهم کرد" .در نتیجه با این که
1. Ecological approach
2. Kakai
3. Huang
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در خانواده بین افراد گفت و شــنود وجود دارد و افراد درباره همه موضوعات صحبت

میکنند اما به دلیل حفظ هماهنگی با جمع ،سبک تنظیمیشان تحت تأثیر محیط است.

در بحــث از این یافته که جهتگیری همنوایی در خانواده بهطور مثبت جهتگیری

نیازمنــد تأمل درباره افکار و عقاید اســت .این در حالی اســت کــه در خانوادههای با
جهتگیری همنوایی که ظرفیت گفت و گوی آزاد و مکرر در زمینه موضوعات مختلف
وجود ندارد و فرزندان فکر میکنند حقیقت توســط مراجع قدرت (که والدین یکی از
مظاهر آن است) در اختیار آنها قرار میگیرد ،فرزندان به گیرنده منفعل اطالعات تبدیل

میشوند (کوئرنر و فیتزپاتریک .)2004 ،در چنین شرایطی زمینه درونیسازی جهتگیری
مذهبی در سطوح باال فراهم نمیشود و حتی اگر فضای گفت وگو و استدالل در چنین

خانوادههایی فراهم شود ،به این صورت است که فرزندان باید در مورد علل اعتقادات

و باورهــای مذهبی والدین خــود تفکر و تأمل کنند .اگر چه این تأمل به درونیشــدن
جهتگیری مذهبی فرزندان کمک میکند ،ولی الزمه ارتقاء سطح درونیشدن و رسیدن

به جهتگیری مذهبی همانندسازی شده آن است که فردیت فرد نیز حفظ شود .به همین
دلیل جهتگیری همنوایی در خانواده منجر به شکلگیری جهتگیری مذهبی درونفکنی
شده میشود.

این پژوهش نشان داد که با کنترل ابعاد خانوادگی ،جهتگیری مذهبی همانندسازی

شده دارای رابطه مثبت با گرایش به تفکر انتقادی است در حالی که جهتگیری مذهبی
درون فکنی شده رابطه منفی با گرایش به تفکر انتقادی دارد .از آنجا که فرد با جهتگیری
مذهبی همانندسازی شده برطبق ارزشها و اهدافی که خود آنها را انتخاب و درونی کرده

رفتار میکند (ریان و همکاران )1993 ،قابل انتظار است که این نوع جهتگیری با تفکر
انتقادی رابطهی مثبت داشــته باشد چون تفکر انتقادی ،تفکری استداللی ،اندیشمندانه

و انعطافپذیر اســت که بر تصمیمگیری در مورد اینکه چه باورهایی داشــته باشیم و
چگونه رفتار کنیم ،متمرکز میشود (انیس .)2002 ،این رابطه در پژوهش حاضر بهدست
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آمده است .اما برعکس جهتگیری درونفکنی شده بهطور منفی گرایش به تفکرانتقادی

را پیشبینی میکند چون فرد با جهتگیری درونفکنی شــده برطبق فشارهای بیرونی و

قوانیــن موجود عمل میکند که چندان نیاز به اســتدالل و تصمیمگیری در مورد این که

Downloaded from qaiie.ir at 6:31 +0330 on Saturday November 16th 2019

درونفکنی را پیشبینی میکند میتوان به این موضوع اشاره کرد که فرآیند درونیشدن

واسطهگری جهتگیری مذهبی دانشجویان
در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و گرایش به تفکر انتقادی

چگونه رفتارکند یا چه باورهایی داشته باشد ندارد.
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جهتگیری گفت و شــنود اگر به افزایش جهتگیری مذهبی همانندسازی شده بینجامد
میتوانــد بــه افزایش گرایش به تفکــر انتقادی نیز منجر گــردد .در جهتگیری مذهبی
همانندسازی شده فرد از درون و بدون فشار خارجی به مذهب تمایل پیدا میکند .طبق

نتایج گفت و شــنود بهطور غیر مستقیم با بهبود همانندسازی مذهبی به ارتقای گرایش
بــه تفکــر انتقادی کمک میکند .با این حال گفت و شــنود خانواده اگر ســبب افزایش

جهتگیــری مذهبی درونفکنی شــده گــردد میتواند به کاهش گرایــش تفکر انتقادی
بینجامد .به بیان دیگر در صورتی که در گفت و شــنود خانوادگی بر روی درونیشــدن
مذهب به صورت ناقص و ناتمام تأکید گردد کاهش گرایش به تفکر انتقادی را موجب

میگردد زیرا جهتگیری مذهبی درون فکنی شــده بیانگر تأثیر فشارهای بیرونی بر فرد

است.

با توجه به مدل نهایی پژوهش مشــاهده میشود که جهتگیری درونفکنی شده در

رابطه بین همنوایی و گرایش به تفکر انتقادی دارای نقش واســطهگری کامل اســت .در

تبيین آن میتوان گفت در خانوادههایی با جهتگیری همنوایی که گفت و شنود چندانی
صورت نمیگیرد و فرزندان ملزم به اطاعت از والدین میباشــند (فیتزپاتریک،)2004 ،

احتمال شــکلگیری جهتگیری مذهبی درونفکنی کــه در آن فرد طبق قوانین موجود
درجامعــه و فشــارهای بیرونی عمل میکند ،در فرزندان باال مــیرود که این نیز به نوبه
خود قدرت اســتدالل ،تفکر انعطاف پذیر و قدرت تصمیمگیری و در نهایت گرایش به

تفکرانتقادی را در فرد کاهش میدهد (ریان و همکاران.)1993 ،

ایــن پژوهش کاربردهای نظــری و عملی متعددی دارد .از لحــاظ نظری یافتههای

این پژوهش به روشــن شــدن میزان تأثیر خانواده و جهتگیری مذهبی بر شکلگیری

گرایش به تفکرانتقادی فرزندان کمک میکند و از طرف دیگر به رشــد دانش مربوط به
عوامل مؤثر بر گرایش به تفکرانتقادی می افزاید.

از نظــر عملــی نیز این یافته ها می تواند برای والدیــن و متولیان آموزش و پرورش

اطالعات مهم به همراه داشت ه باشد .چرا که بیان کننده آن است که والدین برای پرورش
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گرایش به تفکرانتقادی در فرزندانشان باید فضای آزاد و راحتی را برای شرکت اعضای

خانواده در موضوعات مختلف ایجادکنند تا همه اعضای خانواده تشــویق شوند که به
صورت آزاد در تعامالت پیرامون موضوعات مختلف شــرکت کنند و پیرامون افکار و

والدین باید به جای ایجاد یک فضای سلســله مراتبــی در خانه که والدین در هر مورد

تصمیم میگیرند و فرزندان ملزم به اطاعت هســتند ،فضایی را فراهم آورند که اعضای
خانواده به صورت آزاد و مکرر و مختار با دیگران بدون هیچ محدودیتی ارتباط برقرار

کنند و زمان زیــادی در جهت ارتباط متقابل و بحث درباره موضوعات مختلف صرف
شــود ،اعضاء خانواده افکار و احساساتشــان را با هم در میان بگذارند و آزادانه عقاید

خــود را در مــورد موضوع بیان کنند و اعضاء در کنــار یکدیگر و با هم تصمیم بگیرند.
در کل خانواده ها باید فرزندان خود را براساس ارتباط مکرر ،ارزشهای متنوع و اصل
انتخاب آزاد آموزش دهند و اجتماعی بار آورند.

همانطور که مالحظه شد ،جهت گیری گفت وشنود عالوه بر آن که به صورت مستقیم

برگرایش به تفکرانتقادی مؤثر می باشد ،بر شکلگیری جهت گیری مذهبی نیز مؤثر بوده

و از این طریق نیز برگرایش به تفکر انتقادی تأثیر خواهد گذاشت .لذا توصیه های فوق

در زمینه مســائل مذهبی نیز موضوعیت دارد یعنی هر چه محیط خانواده بیشــتر شرایط
گفتگوی آزاد درباره موضوعات مذهبی را فراهم آورد و برای اســتقالل ،رشد شخصی

و عقاید فرزندان ارزش قائل باشــد ،کیفیت درونی شدن ارزشهای مذهبی آنها ارتقای
بیشتری پیدا می کند و این باعث افزایش گرایشبه تفکر انتقادی در فرزندان نیز می شود.

براســاس پژوهش حاضر این که بعضی از والدین برای رشــد اعتقادی فرزندانشــان،
ارزشهای مذهبی خود را به آنها القا می کنند و بحث و گفتگو و استدالل در زمین ه عقاید
مذهبی را فقط در حیط ه عقاید خودشان مجاز میدانند و اصرار به همسان شدن عقاید

افراد خانواده دارند ،فرزندان را به سمت جهت گیری مذهبی بیرونی یا درونفکنی شده

سوق میدهد.
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این نتیجه برای متولیان امر آموزش و پرورش ،رســانهها و نیز کاربردی است .برای

شکلگیری جهتگیری مذهبی همانندسازی شده و در نتیجه گرایش به تفکر انتقادی در
افراد باید آموزشها به طریقی برنامهریزی شــود که فضای گفتگو برای دانشآموزان یا

Downloaded from qaiie.ir at 6:31 +0330 on Saturday November 16th 2019

احساسات و فعالیتهای شخصی خود با دیگر اعضا تبادل نظر داشته باشند .همچنین

واسطهگری جهتگیری مذهبی دانشجویان
در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و گرایش به تفکر انتقادی
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دانشــجویان فراهم شود تا بتوانند بهطور آزادانه عقاید خود را بیان کرده و در مورد آنها
به بحث ،گفتگو و اســتدالل بپردازند و از تالش برای القا یا همسان کردن عقاید پرهیز
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شود .با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،پیشنهاد می شود از متغیرهاي واسطه قویتری ،در
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ارتباط بین الگوهای ارتباطی خانواده و گرایش به تفکر انتقادی استفاده گردد .از جمله

عواملی که ماهاپونیاننت ( )2010در فراتحلیل خود به تأثیر آنها بر تفکر انتقادی اشــاره
نموده اســت انگیزش موفقیت ،1نگرش به یادگیری ،2قصد یادگیری ،3هوش هیجانی 4و

برخی عوامل فردی 5مثل عزت نفس 6که از خانواده نیز تأثیر پذیرند ميباشد.

از محدودیتهای این پژوهش ،استفاده از ابزارهای خود گزارشدهی است .استفاده

از سایر ابزارها از جمله استفاده از مصاحبههای نیمه ساختار یافته میتواند کاستیهای
ابزار مورد استفاده را جبران نماید.

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

 ëشمارة 1
 ëسال یکم
 ëشمارة پیا پی :اول
 ëزمستان 1394
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