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Abstract
Aim: the goal of this study has been investigation of the
structural relationships between critical thinking and
creativity with achievement motivation with mediating
role of self-control of students of Semnan University of
Medical Sciences. Method: present study, from the
viewpoint of purpose is practical and from the viewpoint
of data collection method, is a type of descriptivecorrelative studies. Statistical population includes all the
B.A students of Semnan University of Medical Sciences.
Participants were 201 B.A students (141 female students
and 60 male students) who were selected by stratified
sampling method. All of them completed the scales of
critical thinking, creativity, and self-control and
achievement motivation. The data was analyzed with path
analysis model by LISREL software. Results: The results
(findings) indicated that critical thinking has a direct
effect on students’ achievement motivation but with
mediation of self-control hasn’t an indirect effect on
students’ achievement motivation. Creativity has a direct,
positive and significant effect on students’ achievement
motivation. Also, with mediation of self-control, has an
indirect, positive and significant effect on students’
achievement motivation. Conclusion: creativity directly
and with mediation of self-control can influence students’
achievement motivation.
Keywords: critical thinking, creativity, self-control,
achievement motivation
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مقدمه
دانشگاه یک مؤسسه آموزش عالی است که دانشجویان برای درجه ،رتبه و پژوهشهای علمی در آن به مطالعه میپردازنددد (س و سنا

استیونسون .) 2003 ،2ضعف عملکرد آموزشی دانشجویان و شکستهای بعد از ورود به دانشگاه از معضالت مهم آموزش روشک رد ی   

ماست .بسیاری از دانشجویان بعد از ورود به دانشگاه قادر به سازگار کردن خود با وضعیت تحص و دیدج یلی

اا اااف سورد مجح شیاز   

نیستند و اغلب دانشجویان درترم اول و برخی تا پایان تحصیالت دچار افت شدیدی میش دنو  ...اکث زا هک ینایوجشناد ر دوخ شالت

    

نتی هج مطلوب کسب نمیکنند انگیزهای برای درس خواندن ندارند (فهیم زاده .) 1382 ،انگیزه یعنی تحریک و دلیلی که باعث میشود

ف ک ههه
ف ب ههه هدف ف
فرد تصمیم بگیرد عملی را انجام دهد (نیرمن و شمات ) 2014 ،3و میتوان آن را بهعنوان یک فرایند و فعالیت معطوف ف
ی ک ههه بررر
تحریک و تقویت میشود ،تعریف کرد (یکسلوگلو و کری گون .) 2013 ،4یکی از مهمترین انگیزههای اجتماعی و ش خان تی ی

ن رفتاررر انساننن موردتوج ههه ق ادرار ددد (الیو تتت ،6
رفتار انسان تأثیر میگذارد ،انگیزه پیشرفت 5است که میتوان آن را در پیشبینی و تبیین ن

 .)7991انگیزه پیشرفت بهعنوان عامل مهمی در عملکرد تحصیلی قلمداد میشود (زیتناکووا .) 007 2 ،7بهطورکلی افراد دارای انگیزهه

پیشرفت ،احساس میکنند که در زندگیشان مهارت دارند و از آن ل تذ میبرند ،آنها سعی میکنند عملکرد خود را بهبود بخشند و
ترجیح میدهند کارهایی را انجام دهند که چالشانگیز باشد و به کارهایی دست میزنند که ارزیابی پیشرفت آنان ام اک نننپ یذ ررر باشد
(توکرالد.) 2000 ،8

ی استتت ک ههه در مطالعا تتت
یکی از متغایرهای که میتواند بر انگیزش پیشرفت تأثیر داشته باشد تفکر انتقادی است و ازجمل ههه متغیره یا ی ی
متعدد آموزشی ،بارها و بارها به آن پرداخته شد و رابطه آن با متغیرهاي نظام آموزشی همچون پیشرفت تحصیلی و انگیزش تحصیلی

فراگیران مورد بررسی قرار گرفت (میلر .) 2003 ،9الدر و پل ) 2010 ( 10تفکر انتقادی را بهعنوان فرایند تحلیل و ارزیابی فکر با نظررر ب ههه

بهبود آن ذکر مینمایند (هالپرن 2003 ،11؛ مالن سک  .) 2012 ،12جهانی که در حال رشددد و تغیی ییر روزاف وز ننن و پیچی ییدهتررر شدننن است، ،

دانشجویان باید به مهارتهای زندگی مانند تفکر انتقادی مجهز شده باشند .اهمیت رشد و توسع ههه و دستتیابی ب ههه تف یداقتنا رک    براای

مردم ،برای استفاده در زندگی اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و روزانه آشکار است (پدنا پیکرت و وی چیدی .)5 201 ،13تقریب ًاًا هر جنبه
از آموزش و پرورش انسان به تفکر بستگی دارد .این بهوضوح طبیعی است که هر کس برای ان م رکفت هب اهراک ماج ییییی ییییییپ زادر ددد؛ اما ا
بسیاری از تفکرات ،مغرضانه ،نامعلوم ،جزئی ،بیسوادان یا مطلق ًاًا کوتاه نظرانه است .بااینحال کیفیت زندگی و آنچه ما تولید میشود

ش بايددد
ش و پ رور ش ش
و یا میسازیم به کیفیت اندیشه و تفکر ما بستگی دارد (سعادتی ،ترمیذی و بیات .) 2010 ،14همچنين در امر آم زو ش ش
ضمن تقويت روح هي انتقادپ يذ ري در استادان ،روح هي انتقاد كردن و زمينه بررسي و پژوهش را در دانشجویان نيز ب ههه وجوددد آورد ك ههه
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روابط ساختاری تفکر انتقادی و خالقیت با ...

يكي از اهداف اصلي تعليم و تربيت ،پرورش شيوه تفكر انتقادي در آنان است (میرس .) 007 2،15چپمن ) 2014 ( 16نشان م ممیدهددد ک ههه
یادگیری مهارتهای تفکر انتقادی باعث بهبود عملکرد فراگیر در ( TOEICآزمون زبان انگلیسی برای ارتباطات بینالمللی) میشوددد.

عالوه بر این ،استفاده از راهبردهای تفکر انتقادی یکی از مهمترین عوامل در توسعه و رشد مهارتهای خواندن استتت (هن گگگ نا ممم ،17
لویل 18و ماهر .) 2014 ،19کینگ وشل) 2002 ( 20؛ جین ،بیرما و ببارودبار  ) 2004 (21و لوئیتز  ) 007 2(22در پژوهشهایی دریافتاند که

ح مه را تتت ه کفت یا رر ررر
در حال حاضر یک سوم دانشجویان فاقد مهارتهای تفکر انتقادی هستند .این یافتهها نشان میدهددد ک ههه س وط ح ح
انتقادی دانشجویان در سطح بسیار پایینی قرار دارند (لومزدین 23به نقل از شهابی 386 1 ،؛ کاگان .) 2003 ،با توجه به پژوهشهایی ک ههه

مگی ير ، ،
در گستره تفکر انتقادي در جامعههای مختلف انجام شد ،بس ا يرای ززز پژوهش ارگ ننن بررر ایننن باورن کفت ،د رر ررر انتق دا ييي با ا تص یم م م
ی مثبتتت دارد و
تنفس ،پیشرفت تحصیلی ،تابآوري ،خودکارآمدي ،خودب روا ييي اف ار ددد همبس گت ی ی
قضاوت ،حل مسئله ،خالقیت ،عز 
میتواند در افزایش آنها نقش تعیینکنندهاي داشته باشد .طالب پور و هم  ناراک ( ( )1 38 1به  یتخانش شزومآ ریثأت (((( (((((ازجمل ههه تف رک
انتقادی) بر مسند مهار گذاری ،انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان شاهد پرداختن آ جیاتن د نن نننه اد ناشن ا د شزومآ هک      
شناختی تأثیر معنیداری برافزایش درجات مسند مهار گذاری درونی و افزایش نمرات انگیزه پیشرفت داشته است و نی نوه لفوا ز     و
تیر نی ) 2013 ( 24در پژوهشهای خود نشان میدهند که خواندن و نوشتن هر دو ابزار بسیار مهمی برای ترویج تفکر انتقادی است.

ازآنجاکه دانشجویان به تولید و خلق ادبیات و نوشتن و حساب کردن احتیاج دارند ،مراکز آموزشی ب ههه رشددد و توسع ههه خالقی ییت نی ییاز

بنظران ،خالقیت را دانشی بنیادي براي هرگونه تغییر و نوآوري و ع یلما
دارند (اسپنسر ،لوکاس و کلکستون .) 201 4 ،25امروزه صاح 

مهم در شتاب بخشیدن به نوآوریهاي علمی و فناورانه بشر میدانند .مطالعات موجود نیز نشان میدهند که مرکز ثقل حرکات ن یو ننن
در آینده را خالقیت و میزان بهرهگیري از تفکر خالق تشکیل میدهد .بر این اساس ،یکی از چالشهاي جدي و قابل پیشبینی بشررر
ی استتت
در آینده مسئله میزان بهرهگیري از ذهنها و شخصیتهاي خالق در حوزههای مختلف علمی ،پژوهش ناروانف ،ی ههههه و بهداشتی ی

(پیرخائفی و همکاران .) 388 1 ،پرورش خالقیت دانشجویان در مراکز آموزش عالی ضروری و دارای اهمیت زیادی است (کرافت،26
 2006؛ جکسون و هم اراک ننن 2006 ،27؛ مک

مایلیو    و داوسوننن 2008 ،28؛ م  زکرا ووو واح کج ههه  2012 ،29؛ ب راکمه و ماریا ا نن ننن.) 2013 ،30

ن زارع  ی ( ( ) 1380
چینگ و چوان ) 2004 ( 31نشان دادند که بین خالقیت ،تفکر انتقادی و سبکهای تفکر رابطه وج ینچمه و دراد دو نن نن
در پژوهشی به بررسی رابطه بین توانایی تفکر انتقادی با هوش و خالقیت دانشآموزان مدارس راهنمایی پرداخت ،نتی هج بررسی نشان
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داد که بین تفکر انتقادی با هوش و خالقیت دانشآموزان رابطه وجود دارد .نتایج پژوهش گل ش راکمه و هوک ا  ن (( (((  ) 1389ح زا یکا
شبینی کننده پیشرفت تحصیلی هستند.
آن است که سبک تفکر قانونگذاری ،انگیزه پیشرفت ،خالقیت ،سبک تفکر جزئینگر پی 
در این میان یکی از متغیرهای که میتواند بر انگیزش پیشرفت تأثیر مطلوبی داشته باشد که تا به امروز کمتر موردتوج ههه قرارگرفت ههه یا
نقش کمرنگ داشته و میتوان آن را در موفقیت دانشگاهها بررسی کرد خودکنترلی میباشد طور خالصه ،خودکنترلی نقش مهمی را
در طیف گستردهای از رفتارهای انسان و از همه مهمتر در عملکردهای تحصیلی بازی میکند (دیریدر و همکاران .) 2012 ،بامایسترررو

همکاران ) 007 2( 32خود کنترلی را بهعنوان ظرفیت کنترل ارادی پاسخهای خودکار به عمل و راهی که اجرای اهداف بلندمدت را با ا

توجه به ارزشها و استانداردهای خود پرورش میدهد ،تعریف میکنند .خودکنترلی گاهی اوقات نیز بهعنوان خودتنظیمی ،خود نظم

دهی ،اراده ،کنترل پر زحمت ،قدرت نفس و مهار کنترل در نظر گرفته میشوددد (داک ورث و کرننن .) 2011 ،33بر خخخ ی از قووویترررین
اثرات خود کنترلی در حوزه آموزش عالی یافت میشود (دریدر و همکاران.) 2012 ،
راتر (  ) 1975در نظر هي يادگيري اجتماعي خود بر اين عقيده است هك بعضي از افراد خود را مسئول شكستها يا موفقيتتته اتن و ا ي جج ججج
عملكرد خود ميدانند درصورتیکه بعضي ديگر ،م يح ط و شانس و يغ ره را نسبت میدهند  ...اف دار ييي ك ههه وخ ددد را مس يقفوم لوئ تت تتت و
شكست خود ميدانند از منبع كنترل دروني برخوردارند و افرادي هك ديگران و م يح ط را مسئول موفقيت يا شكست وخ ددد مي ييدانند،،
ط با ا مركززز كنترللل دروني يي و بيروني يي مفه رادنپدوخ مو هه ههه است ...
منبع كنترل بيروني دارند .يكي از پيامدهاي مهم اسناد علي يي در ارتباط ط
پيامدهاي مثبت رفتار هك به علتهاي دروني اسناد داده ميشود ،در شخص احساس غرور و اعتماد به خود ایجاد ميكند ،درحالیکه
موفقيتي هك به علل بيروني چون بخت و اقبال يا كمك ديگران و يغ ره نسبت داده شود ،منجر به احساس ورغ ررر و خودپن راد ههه مثبتتت
نميشود .اين مطالب بهطور آشكار به رابطه بين انگيزه پيشرفت افراد با منبع كنترل دروني و بيروني داللت ميكند و تصور ميشود هك

منبع كنترل دروني با سطوح باالتر پيشرفت مرتبط ميشود (مالتبی ،دی ،مکااسکیل007 2 ،34

).

احساسات منفی ،مانند خشم ،اضطراب ،ترس و غم و اندوه اغلب با خود کنترلی کاهش مییابد (سیدرس و اسمیت 2008 ،35؛ هتردن و

واگنر 2011 ،36؛ تنگ و اشمایکل .)5 201 ،37بهعنوانمثال ،احساسات منفی ،عوامل اجرایی الزم برای خودکنترلی را ضعععیف م ممیس زا ددد
(کرسی و همکاران .) 2013 ،38در مواجهه با احساسات منفی ،خودکنترلی را تجزیه میکنند چون مردم در اعمال مهاررر با الالال ب ههه پا ایین و

پایین به باال دارای انگیزه عاطفی نیستند (هتردن و واگنر 2011 ،؛ تایس و برت الوسکی .) 2000 ،39دیریدر و همکاران (  ) 2012در چنددد

ن ) 2006 ( 40در پژوهشییی
مطالعه نشان دادهاند که پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه و خودکنترلی ارتباط متوسطی دارنددد .اس یوال ن ن
ل مش الک
نشان داده است ،افرادی که دارای سطح باالیی از انگیزش پیشرفت هستند ب ار ییی حل ل

تتت و رس دی ننن ب ههه موفقی ایسب ت رر ررر کوشا ا

ش ادام ههه
سازآن هک در انجام کاری شکست خوردند ،از آن دست نمیکشند و تا رسیدن به موفقیت به کوشش ش
هستند .حتی پ 

د.
میییدهند د

کوین و گری ) 2009 ( 41در پژوهشی به این نتی هج دست یافتند دانشجویانی که دارای نگرشهای مثبت و قوی نسبت به تف یداقتنا رک   

32

. Baumeister & et all
. Duckworth & Kern
34
. Maltby, Day & Makaskill
35
. Tangney & et all
35
. Cyders & Smith
36
. Heatherton & Wagner
37
. Schmeichel & rang
38
.Curci & et all
39
. Tice & Bratslavsky
40
. Slavin
41
. Kevin & Gary
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روابط ساختاری تفکر انتقادی و خالقیت با ...

میباشند ،اعتقادات خود هنجاری قوی دارند که همراه با تفکر انتقادی میباشد ،این اعتقادات به خودشناسی ،بر تفکررر انتق دا ییی ت یثأ ررر
میگذارد .شالو كي

و شلو كي

ت ب ههه موفقيتتتها ييي قبلي، ،
 ) 2009 ( 42نيز ميگويند ادراك خويشتن (خودپنداره و خودكارآمدي) نسبت ت

یتر و مؤثرتري براي موفقيتهاي بعدي است .پژوهش طاهري (  ) 1387نشان داد هك رابطه بين خودتنظيمي و انگیزه
پيشبينيكنندة قو 
پيشرفت دانشآموزان دختر ،مثبت و معنيدار است .همچنين پژوهش اميني (  ) 1385نشان داد سه متغير خودكارآمدي ،خودتنظيمي و

تنفس با پيشرفت تحصيلي رابطه مثبت معناداري دارد .ريچاردسون و ابراها ممم  ) 2009 ( 43در پژوهشي يي دريافتنددد ك ههه وظيف ههه شناسي يي
عز 
بهطور كامل تحت تأثير انگیزه پيشرفت قرار ميگيرد.
هاريسون ( ) 968 1نيز در مطالعهای رابطه بين احساس كنترل شخصي و موفقيت تحصيلي را موردبررسی قرارداد .وي دريافت احساس
شبيني يي كن .د اب   
ل پيش ش
فنظر از موقعيت اجتماعي ـ اقتصادي بعضي از موفقيتهاي تحصيل ييي را در تحصيل ل
كنترل شخصي ميتواند صر 
اوصاف ذکرشده ،دانشجویان برای تصمیمگیری و رسیدن به اهداف خود احتیاج به دلیل و انگیزه دارند؛ ازجمل ههه ع ثعاب هک یلماو    
ایجاد و افزایش انگیزه میشوند تفکر انتقادی ،خالقیت و خودکنترلی است .تفکر انتقادی به تحلیل و ارزیابی ف هب یارب رک ب فت دو ککککککککک ر
میپردازد ،خالقیت به ایجاد نوآوری و تغییر و خودکنترلی باعث خودتنظیمی و کنترل ارادی پاسخهای خودکار میشود و درمجموع
ش انگی هز
ش و اهمیتتت نقش ش
این متغیرها در ایجاد و افزایش انگیزه پیشرفت دانشجویان تأثیر دارند .بر این اساس و بررسی پیش هنی هوژپ شش شش
تیابی به اهداف مطلوب و همچن ا ندرب الاب نی ن هزیگ     
پیشرفت در موفقیت تحصیلی دانشجویان و بهمنظور ارائه راهکارهایی برای دس 

پیشرفت دانشجویان پژوهش حاضر به بررسی رابطه تفکر انتقادی ،خالقیت و خودکنترلی بر انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان مییی-

پردازد.

تفکر انتقادی
انگیزه

خودکنترلی

پیشرفت

خالقیت

شکل  )1مدل مفهومی اثر تفکر انتقادی و خالقیت بر انگیزه پیشرفت دانشجویان با نقش میانجی خودکنترلی

رو ش

(پیکانهای پایین مدل اشاره به اثرات باقیمانده دارند)

مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردي و با توجه به نحوه گردآوري دادهها از نوع تحقیقات توصیفی ـ همبستگی اس .ت
این پژوهش شامل تمام دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی س  نانم ((  420نف یلیصحت لاس رد )ر    

یرامآ هعماج    

 1394 - 95بودن .د اب   

توجه به مسیرهای فرض شده تعداد  10پارامتر ( 4پارامتر در ماتریس گاما 1 ،پ ،اتب سیرتام رد رتمارا      3پ و یاف سیرتام رد رتمارا

2

پارامتر در ماتریس سای) باید برآورد شود .به این ترتیب ،حجم نمونه باید حداقل  5تا  50براب ،رلوم( دشاب رظن دروم یاهرتماراپ ر       
 .)6991بر این اساس ،با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس ،نمونهای به حجم  201نفر در نظر گرفته ش .د تکرش دادعت نیا زا     
کنندگان در پژوهش  141نفر معادل  % 70 /1زن و  60نفر معادل  % 29 /9مرد بودند.
ابزار

تفکر انتقادی :در این پژوهش از پرسشنامه کالیفرنیا و که برای نخستین بار توس و یلیلخ ط

سللیمانی (  ) 1382ترجم ههه و هنجاری یبا
.Shalvik & Shlvik
.Richardson & Abraham.

42
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یباشد و به صورت طیف لیکرت پنج گزینهای از کام ًالًال مخالفم ( )1تا ک ما ًالًال م مقفاو
شده ،استفاده شده است که مشتمل بر  34گویه م 
( )5درجهبندی شده است .اعتبار این پرسشنامه خلیلی و سلیمانی (  ) 1382به روش آلفای کرونباخ  0/ 82گ بیرض .تسا هدش شراز     
آلفای کرونباخ این مقیاس  0/ 91توسط محقق برآورد شد و دامنه همبستگی گویهها با نمره کل  0/25- 0/ 75بود.
انگیزه خالقیت :به منظور اندازهگیری خالقیت دانشجویان از پرسشنامه خالقیت تورنس (  ) 1979استفاده شده است که مشتمل بر 60
گویه میباشد و به صورت طیف لیکرت پنج گزینهای از بسیار کم ( )1تا بسیار زیاد ( )5درجهبندی شده است .ضریب آلفای محاس هب
شده در این پژوهش برابر  0/ 83است و دامنه همبستگی گویهها با نمره کل  0/ 51 -0/ 76به دست آمد.
خودکنترلی :به منظور اندازهگیری خودکنترلی دانشجویان از پرسشنامه خودکنترلی تانجی و همکاران (  ) 2004اس .تسا هدش هدافت   
این پرسشنامه مشتمل بر  30گویه میباشد و به صورت طیف لیکرت پنج گزینهای از بسیار کم ( )1تا بسیار زیاد ( )5درجهبن نندی ش هد
است .اعتبار این پرسشنامه توسط ت راکمه و یجنا ا  ن (( (((  ) 2004به خابنورک یافلآ شور    

 0/1 86گ یافلآ بیرض .تسا هدش شراز      

کرونباخ خودکنترلی دانشجویان در این پژوهش  0/ 89اندازهگیری شده است .دامنه همبستگی گویههای این متغیر با نمره کل - 0/ 78
 0/ 58به دست آمد.
انگیزه پیشرفت :در آخرین قسمت از پرسشنامه انگیزه پیشرفت ،رضابخش (  ) 1373مشتمل بر  60گویه و طیف لیکرت پنج گزینهای
از کام ًالًال مخالفم ( )1تا کام ًالًال موافقم ( )5استفاده شده است .ضریب آلف اب ربارب هدش هبساحم خابنورک یا         0/ 80و دامنه یگتسبمه   
گویهها با نمره کل  0/ 58 -0/27به دست آمد.
برای تحلیل دادهها از بستهبندی آماری برای تحلیل دادههای علوم اجتماعی نسخه 19

44

و نرم افزار روابط خطی ساختاری نسخه8.54

45

استفاده شد .شاخصهای توصیفی شامل میانگین ،انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی محاسبه شد .روابط فرضی ساختاری ب لدم ا   
تحلیل مسیر آزمون شد؛ و شاخصهای برازندگی مدل نهایی گزارش شد.
یافتهها
برای تعیین میانگین متغیرهای تفکر انتقادی ،خالقیت ،خود کنترلی و انگیزه پیشرفت دانشجویان از آم فیصوت را ی یگنایم  ن فارحنا      ،
استاندارد و ماتریس همبستگی بین متغیرهای پ لودج( دش هدافتسا شهوژ       .)1در دانش تفرشیپ هزیگنا نیگنایم هعلاطم دروم هاگ       
دانشجویان (  )M =3/ 28در یک بازده  4درجهای نشان میدهد که دانش د ار دوخ تفرشیپ شزیگنا نایوج ر حطس 

یبایزرا طسوتم        

کردهاند .الگوی مشابهی در مورد تفکر انتقادی مشاهده میشود .با این تفاوت که در این مقیاس پراکندگی کمتر از انگیزش پیش تفر
است .میانگین متغیرهای خالقیت و خودکنترلی نشان میدهد که به طور متوسط خودکنترلی در مقایسه با خالقیت بیش  دوجو رت د .درا
میانگین خالقیت دانشجویان (  )M =2/ 12کمتر از حد متوسط است .انگیزه پیشرفت دانش رکفت اب نایوج

 و رادانعم هطبار یداقتنا در

  

جهت نظری دارد ( .)r = 0.30, p<.01شدت رابطه انگیزه پیشرفت دانشجویان با خالقیت زیر متوسط ولی بیشتر از تسا یلرتنکدوخ   
( .)r = 0.19, p<.01برای آزمون مدل فرضی این مطالعه روابط همبستگی بین متغیرها در نظر گرفته شد .نخست کشیدگی و چ یگلو
تک متغیری و چند متغیری بررسی شد .یافتهها حاکی از ان است که دادهها از توزیع نرمالی برخوردار هستند .به ای صخاش بیترت ن    
برازش مدل فرضی بررسی شد ،یافتهها نشان میدهد که مدل فرضی یک مدل دقیق ًاًا شناسا است .به این معنی که تعداد پارامترهای قابل
برآورد در مدل با تعداد واریانس و واریانسهای مشاهده شده دقیق ًاًا بً رابر است ( )c=pاز این رو برای بررسی مدل فرضی ضرایب مسیر
)Statistical Package for the Social Sciences (SPSS V19
)Linear Structural Relations (LISREL V8.54

44
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روابط ساختاری تفکر انتقادی و خالقیت با ...
و معن آ یرادا
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ننن نه  .دش یسررب ا ی تفا ههههههههههههه ه اشن ا ن م  ییییییییی یده تفرشیپ شزیگنا رب یداقتنا رکفت میقتسم رثا د               

)(γ 11 = −1.40, p > .05

         

دانش ایوج ننن ن

معنادار نیست.
جدول  :1میانگین ،انحراف استاندارد و همبستگی متغیرهای پژوهش

متغيرها

میانگین

انحراف استاندارد

()2

()1

 .1تفکر انتقادی

3/ 87

0/ 39

 .2خالقیت

2/ 12

0/ 24

0/ 10

 .3خودکنترلی

3/ 34

0/ 38

-0/ 02

 .4انگیزه پیشرفت

3/ 28

0/ 24

0/ 30

()4

()3

-

**

**

0/52

-

**

0/ 19

*

0/ 14

-

**P<0/ 001 *P<0/ 05

جدول  :2شاخصهای برازندگی مدل نهایی اصالح شده
شاخص
X2

دامنه مورد قبول
P≥ 0/ 05

Df

-

X2/df

3 -5

RMSEA

RMSEA > 0/ 05

مقدار

نتی هج

./ 42

تأیید
-

1
0/ 42

تأیید

./ 001

تأیید

0/ 000 -0/9 08

تأیید

CI (90%)RMSEA

1.0Up to

GFI

GFI ≤ 0/09

1

تأیید

AGFI

AGFI ≤ 0/09

0/99

تأیید

NFI

NFI≤0 /09

0/99

تأیید

CFI

CFI≤ 0/09

1

تأیید

IFI

IFI≤ 0/09

1

تأیید

در نهایت ،به منظور اصالح مدل ،مسیرهای غیر معنادار از مدل حذف شدند و برا زندگی داده ـ مدل بررسی ش .د هدش حالصا لدم     
صهای برازش مدل حاکی از آن است که مدل نهایی ،برازش نسبت ًاًا مطلوبی با دادهها
نهایی در شکل  2گزارش شده است .بررسی شاخ 
دارد (جدول  .)2اثرات مستقیم ،غیر مستقیم و کل در جدول شماره ( )3گزارش شده است .در مدل نهایی در حالیکه تف یداقتنا رک   

بر انگیزه پیشرفت دانشجویان اثر مستقیم دارد ،اما با میانجیگری خودکنترلی اثر غیرمستقیمی بر انگیزه پیشرفت دانشجویان ایف من ا یی ییی-

کند .خالقیت به صورت مستقیم و غیرمستقیم با میانجیگری خودکنترلی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان اثر معناداری دارد.

شکل  .2مدل نهایی اثر تفکر انتقادی و خالقیت بر انگیزه پیشرفت با تقش میانجی خودکنترلی

*ضرایب استاندارد گزارش شدهاند
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شکل  .3مدل نهایی اثر تفکر انتقادی و خالقیت بر انگیزه پیشرفت با تقش میانجی خودکنترلی

*ضرایب معناداری گزارش شدهاند
جدول  .3اثر مستقیم ،غیر مستقیم متغیرهای تفکر انتقادی ،خالقیت ،خود کنترلی ،انگیزه پیشرفت
اثر

برونزاد بر درونزاد

درونزاد بر درونزاد

مسیر

اثر مستقیم

اثر غیر مستقیم

تفکر انتقادی بر انگیزه پیشرفت دانشجویان

**

0/ 34

-

خالقیت بر انگیزه پیشرفت دانشجویان

**

0/ 12

*

تفکر انتقادی بر خودکنترلی

-

0/ 03

اثر کل

**

0/ 34

**

0/ 15

-

-

خالقیت بر خودکنترلی

**

0/ 15

-

**

0/ 15

خودکنترلی بر انگیزه پیشرفت دانشجویان

**0/11

-

**

0/11

*ضرایب متریک گزارش شدهاند **P<0/ 001 *P<0/ 05

بحث و نتیجهگیری

ش-
نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که تفکر انتقادی بر انگیزش پیشرفت تأثیر مثبت و معناداری دارد و با پ هوژ ش ش
های لومزدین به نقل از شهابی () 386 1؛ کاگان) 2003 ( ،؛ اوفل هون و تیرنی ( ) 2013؛ منصوری ( ) 1387؛ نصر آبادی ،موس یلع و یو   
بخشی ()1 39 1؛ گلشکوه و همکاران (  ) 1389همسو میباشد .در تبیین این یافتهها میتوان گفت بر اساس برخی پژوهشها (مکللند و
وینتر 1969 ،نقل از برومند نسب  )1 38 1انگیزه پیشرفت پیامدهای دارد که عبارتند از :انتخاب تکالیف نسبت ًاًا چ لا شششانگی لامتحا هک ز    

موفقیت در آنها وجود داشته باشد .آنها کارهایی را دوست دارند که در آنها بتوانند عملکردشان را با عملکرد دیگران مقایسه کنن ،د
َالدر کار پشتکار نشان میدهند که به نظرشان به فرح ای لغش ههههههههه ای
آنها بازخورد «چگونگی ،انجام کار» را دوست دارند .آنها معمو َال
مربوط است منع سک

کننده آن ویژگیهای شخصی (مانند هوش) است متضمن پیشی گرفتن بر دیگران است .آنها دوست دارن رد د

موقعیتهایی کار کنند که تا اندازهای بر نتی هج کار کنترل داشته باشند.
افراد برخوردار از تفکر انتقادی باال ،به دلیل قدرت دریافت و پردازش خوب اطالعات و سازماندهی آن ،برخورداری از قوه اس لالدت
و استنباط ،کن کج اوی ،سعه صدر و گشودگی ذهن و دوری از تعصبات و سوگیری و قدرت تشخیص ،بهتر میتوانند از عهده تکالیف
درسی خود برآمده و در نتی هج عملکرد تحصیلی بهتری داشته باشند .به طور کلی ،عنایت به راهم تتتتت ه یریگدای و یداقتنا رکفت یا     
خودراهبر ،شناسایی چالشها ،آسیبها و سایر ابعاد و عوامل تأثیرگذار بر آنها ،به عنوان مهمترین دغد هغ های نظام آم یکشزپ شزو
تلقی میشود .با توجه به اهمیت برنامههای درسی در نظام آموزشی و تأثیر آن بر مهارتهای فکری و تواناییهای تحصیلی دانشجویان
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از جمله تفکر انتقادی و مؤلفههای آن و انگیزش پیشرفت ،اتفاق مهمی رخ نخواهد داد مگر این هک توجه به تمایالت فکری سطح باال به
عنوان نقطه عظیمتی در نظام آموزش پزشکی کشورمان مورد توجه دست اندرکاران این نظام قرار گیرد.
یافتهی دیگر این پژوهش حاکی از آن است که خالقیت بر انگیزش پیشرفت تحصیلی تأثیر مثبت و معناداری دارد .این یافتهها با برخی
از یافتههای پیشین (شریفی و داوری 388 1 ،؛ نورمی و پارسیو 007 2 ،؛ کرمی ،کرمی و هاشمی ) 1392 ،همسو میباش .د هک ییاجنآ زا   
دانشجویان در این رویکرد در جوی آزاد و فعال ،حقایق را کشف میکنند ،لذا یادگیرنده خالق شده ،از بند قوانین تحمیلی و سطحی
آزاد میشوند ،همین استقالل در یادگیری سبب میشود تا دانشجویان انعطاف در یادگیری داشته باشند و به راحت ناوتب ی ن و اهرواب ،د
انتظارات خود را بیان کنند که همین سبب نگرش مثبت به یادگیری و همچنین انگیزه پیشرفت در آنها خواهد شد.
یافتهی دیگر این پژوهش حاکی از آن است که خالقیت با میانجیگری خودکنترلی بر انگیزه پیشرفت ت ثم ریثأ بب بببت و معن .دراد یرادا
نتایج این پژوهش نشان داد که خالقیت به واسطه خودکنترلی بر انگیزه پیشرفت اثر غیرمستقیم و معناداری دارد و شدت تأثیر گ یراذ
متغیر خالقیت بر متغیر خود کنترلی با توجه به ضریب مسیر استاندارد که  ./ 15میباشد این بدین معناست که خالقیت به وخ هطساو ددد دددد

کنترلی  15درصد تأثیر غیر مستقیم و معنادار بر انگیزش پیشرفت دارد .براساس پژوهش حاضر به طور کلی میتوان گفت که سازمان-
های که از خالقیت باالیی برخوردارند میتوانند از خود کنترلی استفاده نمایند و محدودیتها را به فرص ات دنیامن لیدبت ت دنناوتب      
انگیزش پیشرفت را افزایش دهند .پیوندهای اجتماعی که در برگیرنده تعامالت اجتماعی روزمره و اجتماعی شدن به واس هط

یاهداهن   

اجتماعی گوناگون است ،موجب افزایش خودکنترلی افراد میشود .از آنجایی که دانشجویان دختر و پسر به علت این هک مسیر زندگی
فردی و اجتماعی تقریب ًاًا یکسانی به نسبت سایر اقشار اجتماعی در طول زندگیشان سپری میکنند .از فرایندهای اجتماعی شدن مش هبا ـ
از طریق نهادهای همچون دانشگاه برخوردار میشوند .این فرایندهای اجتماعی توانستهاند میزان خویشتنداری تقریب ًاًا یکسان و براب یر
را برای رفتارهای دو جنس در برابر موقیعتهای گوناگون به همراه داشته باشد.
یافتهی دیگر این پژوهش حاکی از آن است که خودکنترلی بر انگیزه پیشرفت ت و تبثم ریثأ

راد یرادانعم د  نیا  .ی تفای اب هتفا ههههههههههههههه ه یا

پژوهشهای پیشین کرسی و همکاران (  ) 2013و دیریدر و همکاران (  ) 2012همسو میباشد .مک کلند بر این باور است ج هک یعماو
افراد آن دارای انگیزه نباشند ،حتی با وجود امکانات عالی و شرایط مساعد طبیعی ،کمتر شانس توسعه و ترقی خواهند داشت (حیدری
و سید آسیابان.) 1392 ،
یافتهی دیگر پژوهش نشان داد که تفکر انتقادی بر خودکنترلی دانشجویان تأثیر مستقیمی ندارد که با پژوهشهای ک یدیدج و رگما   
(  ) 2016و آی ،کاراکایا و ایلماز )5 201 ( 46ناهمسو میباشد .آنها در پژوهشهای خود به این نتی هج رسیدند که ب و یداقتنا رکفت نی

خودکنترلی همبستگی وجود دارد البته در پژوهش آی و همکاران همبستگی بین متغیرها متوسط بود .شاید از دالی وسمه یلامتحا ل    
نبودن با پژوهشها ،نمونه کمی باشد که در این پژوهش انجام شد.
آموزش و ارتقای تفکر انتقادی ،خالقیت و خودکنترلی در انگیزش پیش هجوت اب یلاع شزومآ حطس رد تفر تیمها هب رد نانآ

     

  

عملکرد تحصیلی دانشجویان بیش از بیش محسوس است .بدیهی است که تفکر انتقادی ،خالقیت و لصاح ناریگارف یلرتنکدوخ    
شیوههای تدریس فعال و تفکرات بارز مدرسان با نیازها و تفاوتهای فردی فراگیران و استفاده از ابزار آموزشی جدیدمناس .تسا ب
در نتی هج اهمیت مضاعف به موضوع آموزش نگرش متغییرهای مربوط در میان دانشجویان و حتی اس پ یشزومآ نایبرم و دیتا ی داهنش     
میگردد.
Ay, Karakaya & Yilmaz
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تحصيلي  87كارشناسي ارشد .رشتة روانشناس .ي دانشكدة علوم انساني دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات.

فهیمزاده ،صدیقه (  .) 1382بررسی تأثیر آموزشهای راهبردی فراشناختی بر انگیزه پیش را نایوجشناد تفر ا ککککک  .پایاننننامه یبرت یسانشناور دشرا یسانشراک ت .ی     
دانشگاه الزهرا ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
کرمی ،بختیار؛ کرمی ،آزاد اهلل و هاشمی ،نظام (  .) 1392اثربخشی آموزش راهبردهاي شناختی و فراشناختی بر خالقیت ،انگیزه پیشرفت و خودپن راد هه تحص .یلی
ابتکار و خالقیت در علوم انسانی. 122 - 132 ،)4(2 ،
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(((( (((((  .) 1389رابط ههه بیننن س اهکب ییی تف رک  ،،انگیره ه

منصوری ،صابر (  .) 1387مقایسه تأثیر مدارس هوشمند و عادی بر مهارتهای تفکر انتقادی و انگیزش پیش موس عطقم نازومآ شناد تفر
کارشناسی ارشد تکنولوژی دانشگاه عالمه طباطبایی.
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