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انی 3011  سخن

 انیدانشجو یاجتماع نفسعزتو  یو ابعاد آن با شادکام یارتباط تفکر انتقاد یررسب
، یجانیرعلیم الیسه، یبشگز یلیل، مؤمن فاطمه، یفانینشت یجنگ هیمرض، سونیر محمدرضا، یریم *, فاطمهیمود هیآسگان(: ) سندهینو

 یکوه فاطمه

 نیقا ییماما و یپرستار دانشکدهسازمان: 

 favin70@yahoo.com پست الکترونیکی:

 

. فارد شاودمی اساتنباطو  و قضاوتی است خودگردان که منجر به تفسیر، تحلیل، ارزشایابی تفکر انتقادی، فرآیندی است هدفمند: مقدمه
ماداوم اطالعاات و شاواهد جدیاد را ماورد  طوربهدارای تفکر انتقادی همواره باید دنبال دستیابی به بهترین و روزآمدترین دانش باشند و 

باه  نفسعازتاسات.  نفسعازت هایشاخصاهاست که از  گیریتصمیم باقدرتخصیتی هوشیار و که این امر نیازمند ش ارزیابی قرار دهند
، گیریتصامیم باقادرتقوی  نفساعتمادبهاو نسبت به خودش مربوط است. برخورداری از اراده و  تائیدبت به ارزشمندی و احساس فرد نس

های شخصیت است کاه عاالوه بار ¬تفکر انتقادی یکی از حیطه ابتکار، خالقیت و نوآوری، سالمت فکر و بهداشت روانی رابطه دارد. بعالوه
داشتن بعد شناختی دارای عناصر خلقی نیز هست. پژوهشگران حوزه هیجان غالباً اهمیت ارتباط بین تجربه هیجانی و پردازش شناختی را 

از  و بسایاری آورنادمی باه عمال شاانیوزنادگ شناختی و عاطفی است کاه افاراد از خاود یهایابیارزشدرک کرده اند. شادکامی شامل 
بررسی رابطه تفکار انتقاادی و ابعااد آن باا  با هدفتبدیل شود. لذا این مطالعه  آموزشمعتقدند شادی باید به هدف بنیادی  نظرانصاحب

 .اجتماعی در دانشجویان انجام شد نفسعزتشادکامی و 
آزاد، پیاام ناور، فنای مهندسای و پرساتاری و ماماایی  هایدانشاگاهدانشاجوی  866این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی  روش تحقیق:

 نفسعازت، شاادکامی آکسافورد و 8113ی تفکر انتقادی ریکتس هانامهپرسشانجام شد. اطالعات توسط  0323شهرستان قاین در سال 
 هاایآزمونو  SPSS 11.5آمااری  افازارنرمتوسط  هاداده وتحلیلتجزیهگردید.  آوریجمع، 0262اجتماعی الوسون، مارشال، مک گراث 

 شدند. وتحلیلتجزیه گامبهگامآماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون 

 6/01±06/0بود. میانگین نمره کل تفکار انتقاادی  6/3±28/1و تعهد  0/3±61/1کمال ، 6/3±26/1ابعاد خالقیت  میانگین نمرات نتایج:
 بود. 8/22±63/82 نفسعزتو نمره  2/68±86/06بود. میانگین نمره شادکامی 

(. بین بعد خالقیات تفکار انتقاادی و شاادکامی ارتبااط P=110/1داشت )وجود  داریمعنیبین تفکر انتقادی و شادکامی ارتباط مستقیم 
(. بین بعد P=086/1نداشت )وجود  داریمعنی(. بین بعد کمال تفکر انتقادی و شادکامی ارتباط P=113/1داشت )وجود  داریمعنیمثبت 

 (.P=111/1وجود داشت ) داریمعنیتعهد تفکر انتقادی و شادکامی ارتباط مستقیم 
ارتبااط  نفسعازت(. بین بعد خالقیت تفکار انتقاادی و P=111/1داشت )وجود  داریمعنیارتباط معکوس  نفسعزتبین تفکر انتقادی و 

(. باین P=602/1وجود نداشت ) داریمعنیارتباط  نفسعزتنتقادی و (. بین بعد کمال تفکر اP=111/1داشت )وجود  داریمعنیمعکوس 
 (.P=111/1داشت )وجود  داریمعنیارتباط معکوس  نفسعزتبعد تعهد تفکر انتقادی و 

(. نمره شادکامی دانشاجویان دختار و پسار تفااوت P=818/1نداشت )وجود  داریمعنیبین تفکر انتقادی دانشجویان دختر و پسر تفاوت 
 (.P=806/1نداشت )وجود  داریمعنیدانشجویان دختر و پسر تفاوت  نفسعزت(. بین نمره P=138/1داشت ) داریمعنی

دانشجویان است، اما بعد کماال آن  نفسعزتشادکامی و  بینیپیشتفکر انتقادی و ابعاد خالقیت و تعهد آن قادر به  :گیرینتیجهبحث و 
 و شادکامی تأثیری ندارد. نفسعزتبر 

انیدانشجو ،یشادکام ،یاجتماع نفسعزت ،یتفکر انتقاد کلمات کلیدی:
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