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 چکيده

 تعیین رابطه بین سبکهای تفکر و هوش اخالقی با بهزیستی روانشناختی دانش آموزان هدف تحقیق

است. روش تحقیق توصیفی از همبستگی بود و به منظور جمع آوری اطالعات مورد نیاز از پرسشنامه 

لنین و کیل )  MCIاخالقی ( ، پرسشنامه هوش 1980های استاندارد بهزیستی روانشناختی ریف)

( استفاده شد،  که روایی و پایایی آنها 1991( و پرسشنامه سبک ها تفکر رابرت استرانبرگ )2005

با روش های  SPSSمورد تایید قرار گرفت . اطالعات گردآوری شده با استفاده از نرم افزار آماری 

یون افته تحقیق با استفاده از آزمون رگرسآماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ی

بهزیستی با  627/0به میزان سبکهای تفکر و هوش اخالقی خطی چندگانه نشان داد که بین 

تقریباً  و هوش اخالقیدرصد  43وجود دارد. سبک های تفکر تقریباً رابطه  دانش آموزانروانشناختی 

  را پوشش می دهند. وزانآم دانش بهزیستی روانشناختیدر درصد از تغییرات  52

 .بهزیستی روانشناختی ، هوش اخالقی ،سبک تفکر واژگان کليدی:

  

ان
ایر

ی 
تار

 رف
وم

 عل
ی و

اس
شن

وان
ه ر

نام
صل

ف
 

ل 
سا

(
جم

پن
)

 

ره 
ما

ش
23  /

یز 
پای

 9
13

9
 

ص
 /

  
42- 

24
  

 مریم اوليایيان

 .واحد رودهن یدانشگاه آزاد اسالم، ارشد مشاورهکارشناسی 

 

   نام نویسنده مسئول:

 مریم اوليایيان

 بررسی و تحليل رابطه بين سبک های تفکر و هوش اخالقی 

 با بهزیستی روانشناختی دانش آموزان

 16/6/1399 تاریخ دریافت:

 15/8/1399 تاریخ پذیرش:
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 مقدمه
در طول تاریخ، فالسفه و رهبران مذهبی عقیده داشتند که داشتن عشق و معرفت و عدم دلبستگی به دنیا و متعلقات آن، 

بنتهام اعتقاد داشتند که وجود خوشی و لذت، و عدم عامل تکامل و بهزیستی است. معتقدین به اصل سودگرایی، مانند جرمی 

حضور درد در زندگی فرد، به بهزیستی می انجامد. به این ترتیب، می توان گفت که این دسته از افراد بر لذت هیجانی، روانی و 

 جسمانی تاکید داشتند. 

وی از نیروی تفکر است، انسان می تواند از  های عمده انسان آگاهی او از رفتار خود و برخوداری ویژگیبا توجه به آنکه از 

رفتار خود آگاه باشد و در برخورد با مسائل و امور مختلف از نیروی تفکر خود استفاده کند، اما انسان همیشه از آنچه که انجام می 

ن رفتار آگاه نمی دهد آگاه نیست، به سخن دیگر گاهی انسان عملی را انجام می دهد که اما از انگیزه رفتار خود یا هدف آ

 (.11: 1392)انصاف،باشد

کنند و نقش مهمی در پیشرفت و تعالی یک کشور ایفای نقش می آینده سازان کشوربه عنوان  دانش آموزانآنجا که از 

 ابو دانش آموزان ها بسیار حائز اهمیت است. بنابراین آشنا ساختن معلمان دارند، توجه به سالمت و بهزیستی روانشناختی آن

 از اهمیت ویژهای برخوردار باشد.تواند می مولفه های تاثیرگذار بر آن  بهزیستی روانشناختی، ابعاد و اهمیت آن و

 

 بيان مساله
افراد با احساس بهزیستی باال به طور عمده ای هیجانات مثبت را تجربه می کنند و از حوادث و وقایع پیرامون خود ارزیابی 

فراد با احساس بهزیستی پایین حوادث و موقعیت زندگی شان را نامطلوب ارزیابی می کنند و بیشتر مثبتی دارند، در حالی که ا

 (.29:  1395بیانی ، هیجانات منفی نظیر اضطراب، افسردگی و خشم را تجربه می کنند)

ی به و این بستگ گردد بهبود و یا عدم بهبود عملکرد دانش آموزانمی تواند باعث  مدرسهسبک تفکر بنا به شرایط خاص .

 دانش آموزاندارد. ولی آنچه مسلم است در هر کاری احترام به نیازها و ارزش های مورد نظر محیط مدرسه اهداف و ویژگی های 

مؤثر باشد. سبک تفکر به عنوان مبنایی برای طریق برخورد  مدرسهمی تواند در رسیدن به اهداف و اثربخش بودن مدیریت آن 

دارای سبک های متفاوتی  دانش آموزان ، در اجرای وظایف خود تأثیر داشته. دانش آموزانر شیوه عملکرد وحل و فصل مسایل د

بنا بر تجربیات فکری و آموزش های مکتسبه خود در مقابل وظایف محوله از راهکارهای متفاوتی بهره  دانش آموزیهستند. هر 

 (.11:  1390)دهقانیان ،  می گیرد

تغیرهای تاثیرگذار بر سالمت روان و بهزیستی روانشناختی دانش آموزان می تواند سبک تفکر و  بنظر می رسد از جمله

میزان برخورداری از هوش اخالقی باشد. در زمینه سبکهای تفکر و هوش اخالقی و ارتباط آن با بهزیستی روانشناختی و سالمت 

ی توان ادعا نمود که بین سبک تفکر و هوش اخالقی با بهزیستی روان محقق با تحقیقات فراوانی روبرو است اما چون بطور قطع نم

روانشناختی دانش آموزان رابطه وجود دارد تحقیق حاضر درصدد آن است به بررسی این سوال بپردازد که آیا بین سبکهای تفکر 

 د دارد؟شهر تهران رابطه وجو 16و هوش اخالقی با بهزیستی روانشناختی دانش آموزان دوره متوسطه منطقه 

 

 اهميت و ضرورت انجام تحقيق
طبق تعریف هایی که از سازه های هوش مطرح شده و تحقیقات داخلی و خارجی که انجام شده روانشناسان به دنبال رسیدن 

به جواب این سوال هستند که کسانی که هوش هیجانی و اجتماعی ، معنوی و اخالقی بهتری نسبت به دیگران دارند ، آیا بهزیستی 

هتری هم دارند؟ و از کیفیت زندگی بهتر برخوردار هستند.بهزیستی روانشناختی به عنوان یکی از مولفه های اصلی سالمت عمومی ب

و رضا مندی در خالل دو دهه گذشته توجه بسیاری از روانشناسان و محققان را به خود جلب کرده است و پژوهشهای گسترده ای 

 (.16: 1390زاده،  در این رابطه صورت گرفته است)نبی

باشد . اینکه افراد ترجیح می دهند چگونه بهزیستی روانشناختی در اساسی سبک های تفکر می تواند یکی از عوامل 

 سبکهای تفکر ما را قادر می سازند به توانائی. ندیشند می تواند به اندازه اینکه تا چه حد خوب می اندیشند حائز اهمیت باشد ابی

.تمایز بین سبک و توانائی امر دشواری است. توانایی به این امر اشاره می  به فعالیت بپردازیمو متناسب با آنها  های خود پی ببریم
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کند که فرد چه کاری می تواند انجام دهد. سبک به این امر اشاره می کند که فرد دوست دارد یک کار را چگونه انجام دهد و 

       (.38: 1395رحیم پور ، اری بسیار حائز اهمیت است)مطمئناً توانایی ها برای موفقیت در هر ک

 

 اهداف تحقيق
 هدف اصلی: تعیین رابطه بین سبکهای تفکر و هوش اخالقی با بهزیستی روانشناختی دانش آموزان .

 اهداف فرعی:

 تعیین رابطه بین هوش اخالقی با ابعاد بهزیستی روانشناختی دانش آموزان .-

 های تفکر با ابعاد بهزیستی روانشناختی دانش آموزان .تعیین رابطه بین سبک -

 

 فرضيه تحقيق
 فرضیه اصلی

 بین سبکهای تفکر و هوش اخالقی با بهزیستی روانشناختی دانش آموزان رابطه مثبت معنادار وجود دارد.

 فرضیه های فرعی:

 دار وجود دارد.بین هوش اخالقی با ابعاد بهزیستی روانشناختی دانش آموزان رابطه مثبت معنا -

 بین سبک های تفکر با ابعاد بهزیستی روانشناختی دانش آموزان رابطه مثبت معنادار وجود دارد. -

 

 متغييرهای تحقيق
 های تفکر سبک-

منظور از تفکر فرایندی است که توسط آن یادگیری های گذشته دستکاری و سازماندهی می شوند بعبارت دیگر تفکر به 

ایجاد تغییر در اطالعات ذخیره شده حافظه است ، بنابراین سبک تفکر به عنوان طریقی که فرد می اندیشد  عنوان دخل و تصرف و

 (.59:  1387تعریف شده است یعنی سبک تفکر به چگونگی استفاده ما از توانایی هایمان شاره دارد ) سیف ، 

 هوش اخالقی-

داف شخصی، ارزش ها و فعالیت های فرد دارد و به مفهوم ظرفیت هوش اخالقی اشاره به توانایی اعمال اصول اخالقی در اه

وتوانایی درك مسائل خوب از مسائل بد است. هوش اخالقی شامل گستره ی فراشناختی یافراعملی است که واکنش شناخت ها، 

، هوش حیاتی برای نگرش ها و فعالیت های اخالقی را در چارچوب سیستم های ارزشی فردی امکان پذیر می سازد. هوش اخالقی

همه انسان ها است )نقطه عطفی برای تمام هوش ها محسوب می شود(، به دلیل اینکه هوش اخالقی اشکال دیگرهوش را به انجام 

 (.86: 1390)ابطحی و ندری،  کارهای ارزشمند هدایت می کند

 بهزیستی روانشناختی-

فیت زندگی است که حالتی مثبت از رفاه جسمانی، روان بهزیستی روانشناختی نوعی رضایتمندی و خرسندی افراد از کی

 (.11: 1395)بیانی ، شودشناختی و اجتماعی را شامل می

 

 شناختیاجزا و عناصر بهزیستی روان
 معنویت

 رشد و بالندگی فردی

 رضایت از زندگی

 شادی

 روابط مثبت با دیگران
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 خویشتن پذیری

 معناداری

 سازگاری و تسلط بر محیط

 پیروی-خود

 ینیبخوش

 هدف در زندگی

اجتماعی و حتی جسمی فرد دارد، بدیهی است که هر -با توجه به نقش بسزایی که بهزیستی در ابعاد مختلف زندگی روانی

سهم زیادی در بهبود وضعیت روانی و اجتماعی شخص دارند، با این مقدمه کوتاه، به بررسی هر یک از  هامؤلفهیک از این ابعاد و 

 (.26: 1391)احمدوند،میپردازیمها مؤلفه

 

 کليات سبک تفکر

 مفهوم تفکر

تفکر عبارتست از : توانایی به کار بردن قوای استنباط ، تصور و تشخیص به منظور دستیابی به یک نتیجه. یکی از موانع سر 

والً در حالت اضطراری و راه تفکر این است که انسان در مواقع عادی کمتر فکر خویش را به کار می اندازد و نیروی تفکر معم

بحرانی فعال می شود تا مادامیکه افراد می توانند کاری را به روال عادت انجام دهند قوای فکری آنان به کار نخواهد افتاد. فقط 

آنگاه که روال عادی کار بهم خورد یا امکان شکست پیش آید عمل اندیشیدن انجام خواهد گرفت. به عبارت دیگر مغز بشر نوعی 

گان عمل کننده در حالت اضطراری است و فقط آن زمان به کار می افتد که نظم موجود قادر به پیشبرد کار نباشد . به همین ار

دلیل جمود روانشناختی )اینرسی روانی( فرهنگ قالبی و دنباله روی بی چون و چراست که افراد به درك وجود راه حلهای گوناگون 

 (. 45: 1394،مصلیوند )برای تسلط بر مشکالت نائل نمی ش

 

 انواع تفکر 

تفکر حسی در چهارسطح روشن می شود : اول اینکه فعال ترین سطح آن بوسیله استعداد بخاطر آوردن منظره هائی که 

شخص قبالً تخیل نموده مشخص می شود و فرد منظره ای را که قبالً دیده است به همان صورت بخاطر می آورد. در این سطح، 

دازه احساس به صورتی زنده ظاهر می گردد. به طوریکه فرد غالباً در بخاطر آوردن اینکه آیا آنچه را می بیند واقعاً انجام تخیل به ان

داده یا درباره آن فکر کرده است دچار اشکال می شود.دومین سطح تفکر حسی که نسبت به سطح اول کمتر فعال می باشد 

تخیلی یا خاطرات ادراکی. این افراد به ندرت آنچه را که واقعاً انجام داده اند با آنچه که عبارتست از: خودداری از آمیختن خاطرات 

درباره انجام آن فکر کرده اند درهم می آمیزند.سومین سطح تفکر حسی وقتی حاصل می شود که فرد تفکر خود را با کلمات 

از چنین فردی خواسته می شود که منظره را در خاطر محدود می سازد و از خلق منظره در ذهن خویش خودداری می کند. وقتی 

خود مجسم سازد یا تخیل کند او این امر را به صورتی مبهم انجام می دهد بعداً اگر از او درباره منظره ای که دیده سؤالی شود او 

رمین سطح تفکر حسی در چها سعی می کند با استفاده از کلمات درباره منظره آنچه به نظر خودش معقول می رسد بیان دارد. 

فردی ظاهر می شود که به هیچ وجه نمی تواند منظره را مجسم کند . تجسم منظره ای که دیده برای او کامالً بی معنی یا به 

صورتی غیر عادی ظاهر می شود.تأکید بیش از حد درباره اختالف افراد در زمینه های تفکر حسی مشکل است عدم توافق و سوء 

ر بحثهای خانوادگی و حتی کنفرانسهای بین المللی ممکن است از همین منبع ناشی شوند. وقتی کسی انجام کاری تفاهم موجود د

را پیشنهاد می کند ، موافقت درباره کلمات پیشنهاد و نتایج آن یک چیز است و قبول تعهد انجام آن کار ،پس از برخورد به نتایج 

 آن ، امری دیگرمی باشد . 
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 تفکر  اصول سبکهای

سبکهای تفکر توانایی نیستند بلکه رجحانهائی هستند برای به کارگیری توانائیها: اگر تفاوتی بین سبکهای تفکر و توانائی -1

ها وجود نداشت صحبت از مفهوم سبک ها ضرورتی پیدا نمی کرد. سبکهایی که از توانائی قابل تشخیص نیستند از نظر دور می 

  مانند.

گوهای سبک تفکر هستند: مالك سبکهای تفکر آن چنان که در توانائی ها مطرح است تک بعدی نیست. افراد دارای ال -2

افراد در انواع شیوه هایی که به کار می گیرند متفاوت هستند. معموالً ما به این امر گرایش داریم که امور را به صورت تک بعدی 

کی باقیمانده است ، وقتی که خود میان بین بودیم ، عملکرد افراد تک بعدی در نظر بگیریم و این ویژگی ، از شیوه تفکر اوایل کود

مانند عملکرد کودکان است مثالً یک کودك هفت ساله فکر می کند اگر شما آب را از یک لیوان بلند و باریک در یک لیوان کوتاه 

یکی از دو بعد باید وجود داشته باشد در درك این و حجیم بریزید ، مقدار آن در لیوان اصلی بیشتر بوده است . اگر فکر کنیم که 

 موضوع که افراد در سبک های تفکر و شیوه هایی که به کار می گیرند چند بعدی هستند ،دچار مشکل خواهیم شد . 

 سبکهای تفکر در موقعیتهای مختلف متفاوت هستند: سبکهای تفکر نه تنها با توجه به تکالیف و وظایف بلکه با توجه به -3

موقعیتها نیز تغییر می کنند. در هنگام مسافرت اگر با کسی مسافرت کنید که از همراهی با او لذت می برید مشتاق هستید حتی 

مسیر خود را از یک جاده فرعی انتخاب کنید تا بیشتر در کنار هم باشید اما اگر همسفر شما کسی باشد که از او خوشتان نمی 

 ن مسیر ممکن برای رسیدن به مقصد را انتخاب کند. آید به او می گوئید کوتاه تری

پایداری در سبکهای تفکری که افراد ترجیح می دهند متفاوت است: بعضی از افراد برای کار کردن با دیگران بیش از  -4

جاد د. فرصتهای اییا با دیگران کار می کنند یا آنها را ترك می کنن -حد اصرار می کنند، در حالی که عده ای چنین اصراری ندارند

 شده برای کار با دیگران یکی از جنبه های انتخابهای شغلی است.

افراد در انعطاف پذیری نسبت به سبکهای تفکر خود متفاوت هستند:کلید سازگاری انعطاف پذیری در سبک تفکر است  -5

حمایت قرار گیرد. اکثر افراد  . این نعمت برای هر کسی وجود ندارد که در یک محیط همیشه ترجیحات سبک تفکرش مورد

انعطاف پذیر می توانند در سازگاری با موقعیتهای متفاوت بهتر عمل کنند. انعطاف پذیری در تمامی جنبه های زندگی با ارزش 

تصور کنید تا چه حد معلمان می توانند کارایی بیشتری داشته  -در مدرسه ،شغل، ارتباط با دیگران و حتی با خودمان –است 

ند اگر بتوانند در کالس درس خودشان را با سبک های مختلف تفکر وفق دهند، و با کار کردن با فردی که به ما اجازه دهد باش

خودمان باشیم و آنطور که می توانیم کار را انجام دهیم چقدر آسان خواهد شد . مزیت های انعطاف پذیری به حدی گسترده است 

 طاف پذیری را در تدریس به دانش آموزان و یا کارکنان بکار نمی گیریم. که شخص تعجب می کند چرا ما این انع

سبک های تفکر دارای ویژگی جامعه : کودکان الگوهای نقش را مشاهده می کنند و برخی از ویژگیهای این الگوها را  -6  

در شدن هستند، آنهائی که الگوهای درونی می سازند. بنابراین کودکانی که الگوهای مقتدرانه را مشاهده می کنند، مستعد مقت

 . (291: 1387)سیف ، انعطاف پذیر را مشاهده می کنند، احتماالً انعطاف پذیر خواهند شد

 

 در سازماننواع تفکر ا
ر است. آنهایی که تفک« شهودی»و « سیستماتیک»وجه تمایز شیوة برخورد مدیران با مسائل، دو نوع تفکر متضاد یعنی 

کنند. متفکران شهودی انعطاف پذیری و خودجوشی بیشتری ی و تحلیلی برخورد میسیستماتیک دارند با مسائل به صورت عقالی

از متفکران سیسماتیک دارند و ممکن است کامالً خالق باشند.آنها ممکن است بر اساس بررسی کلی وضعیت و راه حلهای مختلفِ 

اری از جنبه های مختلف مسأله یکباره بنگرند، و به عمل، به نحو ابتکاری به مسأله پاسخ دهند. از آنها انتظار می رود که به بسی

 کار را بر اساس اندیشه های خودجوش در نظر آورند. « عواقب»سرعت از یک مسأله به مسأله دیگر بروند و 

 :تفکر چند بعدیالف( 
بعد زمان  نظر گرفتن عبارت است از قابلیت نگرش به مسائل متعدد در آنِ واحد در ارتباط با یکدیگر و با در تفکر چند بعدی

اهمیت این شیوة تفکر هر چه مدیر به رده های باالتر ارتقاء می یابد و مسؤولیت مدیریتش وسیعتر   در بلند مدت و کوتاه مدت.

شود، افزایش می یابد. در میان همة چالشهای روزانه مربوط به مجموعه ای از مسائل مختلط پیچیده و متغیر باز هم الزم است می
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ایی نامیده می شود، یعنی توان راه با حل هر مسأله جهت کلی را حفظ کنیم. توانایی انجام این کار فرصت طلبی استراتژیککه هم

توجه داشتن به هدفهای بلندمدت و در عین حال داشتن انعطاف پذیری الزم برای حل مسائل کوتاه مدت و پرداختن به فرصتها 

   (.93: 1390)دهقانیان ،  در زمان مناسب

 : تفکراستراتژیکب( 

بسیار مورد توجه بوده و در تحقیقات بسیاری  وضوع تفکراستراتژیک در بیش از یک دهه گذشته در حوزه مدیریت استراتژیک

قابلیت اصلی  استراتژیک برای مدیران اشاره شده است. تفکر استراتژیک به عنوان یکی از دو به اهمیت دارا بودن قابلیت تفکر

مینزبرگ، تقویت تفکر استراتژیک، به تدوین استراتژیهای بهتر منجر  از دیدگاه .عملکرد برجسته برشمرده شده است رهبران دارای

کارکنان را به یافتن راهکارهای خالقانه  معتقد است مدیرانی که مجهز به قابلیت تفکر استراتژیک هستند قادرند ، سایر می شود. او

ترتیب می توان تفکر  نها سازمان را آنگونه که باید باشد می بینند نه آنگونه که هست. به اینآ .برای موفقیت سازمان ترغیب کنند

با روند جهانی افزایش گرایش به بهره گیری از ابزارها و  همگام . استراتژیک را پیش درآمدی بر طراحی آینده سازمان دانست

پیوستن به سازمان تجارت  جمله خصوصی سازی و آمادگی جهتاستراتژیک، در کشور ما نیز به دالیلی از  تکنیک های مدیریت

 رو به افزایش است.  جهانی، احساس نیاز به بکارگیری مؤثر چنین ابزارهایی

کاری می داند که به خلق ارزش  تفکر استراتژیک را شناسایی استراتژیهای قابل اطمینان و یا مدلهای کسب و آبراهام

 گزینه های استراتژیک مناسب، که معموالً به عنوان بخشی از فرآیند مدیریت رای یافتنمنجرشوند. او معتقد است جستجو ب

استراتژیک یک فرآیند مداوم است که هدف آن رفع  استراتژیک انجام میگیرد، در واقع نتیجه عملی تفکر استراتژیک است تفکر

نتایج تحلیل در  ل موقعیت وهمچنین ترکیب خالقانهمحیط پیچیده است، این فرآیند تجزیه و تحلی ابهام و معنا بخشیدن به یک

مقابل، برنامه ریزی استراتژیک غالبًا برای اشاره به یک فرآیند  در .قالب یک برنامه استراتژیک موفقیت آمیز را در بر می گیرد

رویه ها و ابزارهایی گفته می مجموعه مفاهیم،  برنامه ریزی شده مورد استفاده قرار می گیرد. برنامه ریزی استراتژیک به تحلیلی و

ریزی استراتژیک  مدیران و برنامه ریزان برای تفکر واقدام استراتژیک طراحی شده اند. برنامه شود که جهت کمک به رهبران،

یکدیگر در تعامل بوده و هر دو برای مدیریت استراتژیک اثربخش  جایگزینی برای تفکر نیست بلکه این دو در یک فرآیند مشخص با

 می روند روری به شمارض

تئوری ها و چهارچوب هایی است که به همراه ابزارها و  برنامه ریزی استراتژیک همانگونه که اشاره شد ، مجموعه ای از

استراتژیهای خالقانه و  .کمک به مدیران برای تفکر، برنامه ریزی و اقدام استراتژیک طراحی شده اند تکنیک های تکمیلی برای

طریق تفکر همگرا و تحلیل یا به عبارت دیگر برنامه ریزی استراتژیک  که حاصل تفکر استراتژیک هستند باید ازمنحصر به فرد 

  (.  94: 1390)دهقانیان ، شود عملیاتی

 

 معنا و مفهوم تفکر انتقادی

ص بات در شخگیری هویت و عادتی با ثگیری در موقعیتهای زندگی و شکلفکر انتقادی به افراد در حل مسائل, تصمیم

اندیشیدن و توانایی فکر به صورت انتقادی است. تفکر انتقادی به افراد در  پایة شخصیت فرد, میل به  شاخص ترین.کمک میکند

شخص کمک میکند. جامعه هر چقدر  گیری هویت و عادتی با ثبات درگیری در موقعیتهای زندگی و شکلمسائل, تصمیم حل

درباره  بیشتر احساس میشود. جامعه همواره نیازمند متفکرانی است که از قضاوت خوب دان انتقادیپویاتر باشد, نیاز به اندیشمن

مهارتهای تفکر را در جامعه خویش بکار گیرند, برخورداری از  مسائل جامعه خویش برخوردارند و میدانند که چه زمانی و چگونه

بنابراین,  .حقیقی را تجربه کنند هروندانی آگاه و مطلع باشند و آزادیجامعه سیاسی به افراد یاری میرساند تا ش تفکر انتقادی در

منبعی نیرومند  ,تعبیر و تفسیر, تجزیه و تحلیل, ارزیابی و نیز شناسایی پدیده های اجتماعی تفکر انتقادی بعنوان مهارتهای فرد در

 در زندگی مدنی و سیاسی محسوب میشود. 
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 تفکر انتقادی

و اندیشه خود بر مسائل پیرامون  یچیده امروزی نیازمند افرادی است که قادر هستند با تکیه بر تفکردر جامعه پ زندگی 

 آوری و ترکیب کنند و با یکروشنی, اطالعات الزم را در مورد زندگی خویش جمع خویش فائق آیند و در چارچوب و چشم انداز

افراد برای مواجهه با مسائل زندگی و اتخاذ تصمیمهای  ,بپرهیزند. در حقیقتآنها را ارزیابی نمایند و از کارهای ناممکن  ،داوری خوب

میبایست قدرت  ،زندگی بگیرد برای اینکه فرد بتواند تصمیم مهمی در .و صالحیتهای تفکر انتقادی هستند اساسی نیازمند مهارتها

 داشتن توانایی و مهارت تفکر انتقادی به اشخاصزندگی خود را داشته باشد.  ارزیابی و قضاوت نسبت به شرایط ،تجزیه و تحلیل

بطور عینی به استدالل و استخراج نتایج از انواع متنوع  ,اجازه میدهد تا بتوانند در زندگی, اطالعات پیرامون خود را پردازش نمایند

گیری معقول و قص, تصمیمنا بطور مؤثر, عینی و ملموس به ارزیابی مشکالت بپردازند و با وجود اطالعات اطالعات پرداخته و

مسئول و وبنابراین تفکر انتقادی, تفکر جوابگ .کندبه فرمان خرد و اندیشه می مستدلی اتخاذ نمایند. در واقع, خردمند هر کاری را

است, گرتفکر انتقادی, تفکر اصالح .در زمان حال منجر میشود ماهرانه است که به قضاوت خوب افراد نسبت به خود, دیگران و جامعه

را بایستی بعنوان یک فرایند درونی  کشف نقاط ضعف و اصالح کاستیهای افراد تأثیر میگذارد. بنابرین تفکر انتقادی بطوریکه بر

مشکل,  زندگی بطور نقادانه مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و راههای برون رفت از دانست که به موجب آن, وضعیت مشکل زای

  (.74: 1391)تورانی، شود اده میبطور خردمندانه تشخیص د

 

 هوش اخالقی
 و قوی اخالقی را اعتقادات اخالقی هوش است. وی شده بوربا وارد توسط  اخالقی عنوان هوش با جدیدی اصطالح اخیراً 

 رفاه طبیعت، و انسان زندگی به توجه معنی به اخالقی تعریف می کند هوش درست و صحیح جهت در رفتار و آنها به عمل

 صورت به ما که دارد اشاره حقیقت این به هوش اخالقی. است شهروندی حقوق و صادقانه و آزاد ارتباطات اجتماعی، و صادیاقت

شامل  بودن، خوب برای یادگیری .باشیم خوب چگونه که گیریم می یاد بلکه شویم؛ متولد نمی اخالقی غیر یا اخالقی ذاتی،

 نیاز آن به درست کارهای انجام ما برای که آنچه . نیست پذیر پایان هرگز که است آموزش و پذیری جامعه بازخورد، ارتباطات،

 می نزدیک خوب عمل بهترین به دستیابی و هوشمندانه عمل یادگیری به از آن استفاده با که است اخالقی هوش همان داریم،

 پیامدهای به نسبت و رسانیم حداقل می به ار خطرات رسیم، می دسترس قابل اطالعات بهترین به زندگی از بخشی در هر .شویم

 هماهنگ عقایدشان و ها ارزش با پیوسته آنها اعمال دهند، می انجام را کار درست باال اخالقی هوش با افراد .هستیم بین خوش آن

 (.86: 1391دهند )مشایخ ،  می پیوند اخالقی اصول با را کارها همیشه و دارند باالیی است،عملکرد

 

 اخالقی هوش ضروری اصل هفت

 :باشد می زیر شرح بوربا به دیدگاه از اخالقی هوش اصول

 :است زیر مراحل شامل که افراد عالیق و احساسات تشخیص:دردی هم .1

 آگاهی؛ پرورش .الف

 دیگران؛ های احساس به نسبت حساسیت افزایش .ب

 .دیگر اشخاص دیدگاه با همدردی .ج

 :شامل که راه، همان در عمل و ستدر و صحیح راه دانستن :هوشیاری .2

 اخالقی؛ رشد برای های زمین ایجاد .الف

 رفتار؛ هدایت و هوشیاری تقویت برای معنویت ترویج .ب

 .خالف از درست یادگیری منظور به افراد به کمک برای اخالقی انضباط پرورش .ج

 درون از ارفش هر بر که طوری به خود اعمال و تفکرات تنظیم و کنترل :خودکنترلی .3

 :شامل است،که درست کنیم می احساس که کنیم عمل راهی همان در و کنیم ایستادگی بیرون و

 افراد؛ خودکنترلی بندی اولویت و الگوسازی .الف
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 خودانگیزشی؛ به افراد تشویق .ب

 .عمل از قبل تفکر و ها وسوسه با رویارویی برای افراد به هایی راه آموزش .ج

 :شامل که مالحظه، با و مؤدبانه رفتار با دیگران برای شدن قائل ارزش :احترام و توجه .4

 دادن؛ آموزش طریق از افراد به توجه معانی انتقال .الف

 احترامی؛ بی و ادبی بی به توجهی بی و اقتدار به توجه افزایش .ب

 .شود می گرفته نظر در تعارف عنوان به که تواضع و ادب خوب، رفتارهای بر تأکید .ج

 :شامل که دیگران، های احساس و نیازها به توجه  :مهربانی .5

 مهربانی؛ ارزش و معنی تدریس .الف

 بدی؛ و زشتی برای صفر تحمل آستانة ایجاد .ب

 .آن مثبت اثرهای کردن نشان خاطر و مهربانی تشویق .ج

 :شامل که است، مخالف با ما نرفتارشا و عقاید که آنان حتی افراد تمام حقوق و شأن به توجه: بردباری و صبر .6

 پایین؛ سنین از تحمل و صبر پرورش .الف

 گوناگونی؛ و تنوع درك القای .ب

 .جهت بی تعصبات تحمل عدم و سازی کلیشه با مخالفت .ج

 :شامل که منصفانه، شیوة به عمل و عقالنی های انتخاب :انصاف .7

 منصفانه؛ طور به دیگران با رفتار .الف

 منصفانه؛ رفتار داشتن برای اندیگر به کمک .ب

 (.201: 1389عدالتی)آراسته و همکاران ،  بی و انصافی بی مقابل در مقاومت برای افراد به شهایی رو تدریس .ج

 

 مدیریت در اخالقی هوش اصول

 به . است سازگار جهانی اصول با که دانند می اشتباه از درست تشخیص توانایی را اخالقی ( هوش2005کیل ) و لنیک 

 :است ضروری شخصی و سازمانی موفقیت مداوم برای زیر اخالقی هوش اصل چهار آنان، نظر

 ك می آنچه انجام .کنیم می آن عمل به که آنچه و معتقدیم آن به که آنچه بین هماهنگی ایجاد یعنی :درستکاری-1

 با که کند می عمل ای شیوه به دارد، یباالی اخالقی هوش که کسی .نها تمام زما در راست حرف گفتن و است درست دانیم

 .باشد سازگار و عقایدش اصول

 شکس و ها اشتباه همچنین آن، و پیامدهای خود اعمال مسئولیت دارد، باالیی اخالقی هوش که کسی :پذیری مسئولیت-2

 .پذیرد می نیز را خود تهای

 در نیز آنان باشیم، سوز دل و دیگران مهربان به نسبت اگر . است متقابل تأثیر دارای که دیگران به توجه :سوزی دل-3

 .می کنند همدردی ما با نیاز وقت

 (.63: 1391دیگران)بهشتی فر ،  های اشتباه تحمل و خود عیوب از آگاهی :بخشش-4

 

 روش تحقيق
 قیتحق یها روش از قیتحق نیا نیهمچن.  ی استکاربردهدف  نظر ازو  ییاستقرا ها داده استنتاج نوع نظر از قیتحق روش

توصیف میزان رابطه بین سبکهای تفکر و هوش اخالقی با بهزیستی  درصدد حاضر تحقیق چون شد خواهد محسوب زین یفیتوص

و از سوی  میگیرد قرار توصیفی تحقیقات زمره در رو این از میباشدشهر تهران  16روانشناختی دانش آموزان دوره متوسطه منطقه 

ق حاضر به بررسی روابط بین متغیرها می پردازد بنابراین  روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می دیگر با توجه به آنکه تحقی

 باشد.
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 جامعه تحقيق
 به مشغول 95-96 یلیتحص سال در که شهر تهران 16دانش آموزان دوره متوسطه منطقه  هیکل شامل تحقیق آماری جامعه

 پرورش و آموزشکل  اداره در شده ثبت آمار اساس بر ،که آموزان پسر است اعم از دانش آموزان دختر و دانش باشند یم تحصیل

 نفر دانش آموز در این منطقه مشغول به تحصیل می باشند.  37842 تعداد تهران شهر 16 منطقه

 

 ابزار تحقيق

 (:1980الف( پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف)

 ناختیش جمعیت های ویژگی به که است سؤاالتی برگیرنده در لاو قسمت. است شده تشکیل قسمت دو از فوق   پرسشنامه

 در سوال هر مورد در را خود پاسخ آزمودنی که است ای گزینه پنج  سوال 77 حاوی که دوم قسمت و پردازد یم  دانش آموزان

 و زیر مقیاس رشد 6از  بهزیستی روانشناختی پرسشنامه نماید می  ابراز(  ادیز یلیخ) 5 تا( کم یلیخ) 1 نمرات از ای دامنه

 خوشبینی تشکیل شده است. در و زندگی ، معنویت و شادی از دیگران ، رضایت با مثبت پیروی ، ارتباط فردی ، خود بالندگی

 جدول زیر خرده مقیاس ها و سواالت مرتبط با آن به تفکیک مشخص شده است.

 (:2005لنين و کيل )  MCIب( پرسشنامه هوش اخالقی 

گزینه ای جهت تعیین میزان برخورداری از هوش اخالقی  5سوال  40توسط لنین و کیل در  2005وق در سال پرسشنامه ف

 پافشاری و استقامت راستگویی، باورها، و ارزشها اصول، بر مبتنی کردن زیر مقیاس عمل 10تدوین شده است. این پرسشنامه از 

 قبول تها،شکس و اشتباهات به اقرار شخصی، تصمیمات برای پذیری تمسئولی عهد، به وفای ،(حقیقت بخاطر ایستادگی)حق برای

 بخشش در توانایی ،(دیگران به جوش خود دادن اهمیت)دیگران به بودن عالقمند فعاالنه دیگران، به خدمت برای مسئولیت

 امل یکسان می باشد. ع 10تشکیل شده است که شیوه نمره گزاری برای  (دیگران اشتباهات بخشش در توانایی خود، اشتباهات

 (:1991ج( پرسشنامه سبک ها تفکر رابرت استرانبرگ )

 5تا  1گزینه ای است که آزمودنی پاسخ خود را در مورد هر سوال در دامنه ای از نمرات  5سوال   24این پرسشنامه حاوی 

 وسبک تفکر قضاوتی تشکیل شده است.  بعد سبک تفکر اجرایی، سبک تفکر قانون گذارانه 3ابراز  می نماید ، این پرسشنامه از 

 

 چگونگی تعيين روایی و پایایی ابزار تحقيق
 روایی پرسشنامه

مقصود از روایی آن است که ابزار اندازه گیری واقعا بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد و نه متغییر دیگری را، به عبارت 

 بااند. و معیارهایی است که در راه سنجش پدیده مورد نظر تهیه شدهها دیگر منظور از روایی یک تحقیق، میزان دقت شاخص

 مطالعات رد آنها روایی ،می باشند استانداردهای بهزیستی روانشناختی ، هوش اخالقی  و سبک ها تفکر  پرسشنامه اینکه به توجه

 روایی لحاظ به را ها پرسشنامه صینمتخص از تن چند و راهنما اساتید دیگر سوی از. است شده تایید داخلی و خارجی متعدد

  .اند داده قرار تأییدصوری و محتوایی مورد بررسی و 

 

 پایایی )اعتبار( پرسشنامه:

اعتماد یا پایایی مسئله کمی و تکنیکی است و بیشتر ناظر به این سؤال است که ابزار اندازه گیری با چه دقت و صحتی 

های بهزیستی روانشناختی ، هوش اخالقی  و سبک  پرسشنامه اینکه به توجه باکند. پدیده یا صفت موردنظر را اندازه گیری می 

اما به منظور حصول اطمینان  است شده تایید داخلی و خارجی متعدد مطالعات در آنها پایایی ، می باشند استانداردهای تفکر 

یی جمع آوری شد ،آنگاه جهت بررسی میزان پایایی نفر از دانش آموزان توزیع و پس از پاسخگو 35بیشتر پرسشنامه های فوق بین 

برای پرسشنامه بهزیستی روانشناختی،  823/0استفاده گردید و با بهره مندی از روش آلفای کرانباخ مقدار پایایی  spssاز نرم افزار 
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برای پرسشنامه سبک های تفکر بدست آمد .در جداول  806/0و مقدار پایایی برای پرسشنامه هوش اخالقی  846/0مقدار پایایی 

 ذیل میزان پایایی پرسشنامه ها و خرده مقیاس های آن به تفکیک نمایش داده شده است.

 : ميزان پایایی پرسشنامه استاندارد بهزیستی روانشناختی1جدول 

 ابی شدهمیزان پایایی هنجار ی میزان پایایی گزارش شده پرسشنامه

 823/0 812/0 بهزیستی روانشناختی

 819/0 861/0 فردی بالندگی و رشد

 810/0 852/0 پیروی خود

 849/0 836/0 دیگران با مثبت ارتباط

 872/0 847/0 زندگی از رضایت

 861/0 859/0 معنویت

 840/0 847/0 خوشبینی و شادی

 ی: ميزان پایایی پرسشنامه استاندارد هوش اخالق2جدول 

 هنجار یابی شده میزان پایایی میزان پایایی گزارش شده پرسشنامه

 811/0 846/0 

 830/0 826/0 باورها و ارزشها اصول، بر مبتنی کردن عمل

 847/0 887/0 راستگویی

 869/0 890/0 حق برای پافشاری و استقامت

 810/0 823/0 عهد به وفای

 855/0 861/0 شخصی تصمیمات برای پذیری مسئولیت

 840/0 892/0 شکستها و اشتباهات به اقرار

 839/0 847/0 دیگران به خدمت برای مسئولیت قبول

 811/0 826/0 دیگران به بودن عالقمند فعاالنه

 822/0 859/0 خود اشتباهات بخشش در توانایی

 890/0 880/0 دیگران اشتباهات بخشش در توانایی

 

 تحليل داده هاتجزیه و روش 
ور تجزیه و تحلیل و طبقه بندی، خالصه کردن، توصیف و تفسیر و برقراری ارتباط از طریق اطالعات جمع آوری شده به منظ

جهت پاسخگویی به سواالت تحقیق از روش های آماری توصیفی و استنباطی به شرح زیر استفاده شده است. از آمار توصیفی برای 

از گزینه ها و مقایسه و قابل فهم نمودن مقادیر یافته ها استفاده شده است. در  استخراج فراوانی ها و درصد پاسخگویی به هریک

اسمیرنوف جهت تشخیص نرمال بودن داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از  -سطح آمار استنباطی نیز از آزمون کولموگروف 

 دار بین متغیرها استفاده شده است. آزمون رگرسیون خطی چندگانه به منظور پی بردن به وجود یا عدم وجود رابطه معنا
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 توصيف داده ها

 : بررسی فراوانی جنسيت دانش آموزان2جدول

 درصد فراوانی گروه ها

 5/59 226 دختر

 5/40 154 پسر

 100 380 جمع کل

 

صد در 5/59نفر معادل  226می توان استدالل نمود که بیشترین فراوانی جنسیت شامل  2با توجه به داده های جدول 

درصد مربوط به دانش آموزان پسر دوره متوسطه منطقه  5/40نفر معادل  154مربوط به دانش آموزان دختر و کمترین فراوانی با 

 شهر تهران است. 16

 : بررسی فراوانی نوع مدرسه دانش آموزان 3جدول

 درصد فراوانی گروه ها

 9/57 220 دولتی

 1/42 160 غیر دولتی

 100 380 جمع کل

 

درصد  9/57نفر معادل  220می توان استدالل نمود که بیشترین فراوانی نوع مدرسه شامل  3توجه به داده های جدول  با

درصد مربوط به دانش آموزان مدارس غیر دولتی  1/42نفر معادل  160مربوط به دانش آموزان مدارس دولتی و کمترین فراوانی با 

 شهر تهران است. 16دوره متوسطه منطقه 

 : بررسی توزیع شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغير هوش اخالقی و ابعاد آن 4دول ج

 

 

 

 شاخص های آماری

 بیشترین

 فراوانی

کمترین 

 فراوان

دامنه 

 تغیرات
 واریانس میانگین میانه نما

انحراف 

 معیار

ضریب 

 کجی

ضریب 

 کشیدگی

 99/0 -44/0 78/12 41/163 14/160 161 160 89 103 192 هوش اخالقی

 بر مبتنی کردن عمل

 ارزشها اصول،
20 6 14 16 16 02/16 06/8 83/2 70/0- 12/0 

 -56/0 -36/0 98/2 92/8 69/15 16 16 12 8 20 راستگویی

 پافشاری و استقامت

 حق برای
20 9 11 15 16 98/15 31/5 30/2 32/0- 46/0- 

 39/0 -29/1 63/2 93/6 65/15 16 15 15 5 20 عهد به وفای

 ایبر پذیری لیتمسئو

 شخصی تصمیمات
20 4 16 14 16 68/15 28/6 50/2 51/0- 88/0 

 و اشتباهات به اقرار

 شکستها
20 8 12 16 17 56/16 74/4 17/2 82/0- 57/0 
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 برای مسئولیت قبول

 دیگران به خدمت
20 8 12 16 16 04/16 46/5 33/2 44/0- 18/0 

 بودن عالقمند فعاالنه

 دیگران به
20 7 13 17 16 03/16 02/5 24/2 59/0- 65/0 

 بخشش در توانایی

 خود اشتباهات
20 4 16 17 17 34/16 14/5 26/2 76/0- 83/0 

 بخشش در توانایی

 دیگران اشتباهات
20 5 15 16 16 10/16 94/5 43/2 50/0- 52/0 

 

انگین برای نمره هوش اخالق به می توان استدالل کرد که شاخص های مرکزی نما، میانه، می 4با توجه به داده های جدول 

می  192و حداکثر آن  103دلیل نزدیک بودن مقدار عددی آنها با یکدیگر، حکایت از گرایش به توزیع نرمال دارد. حداقل نمره 

 بر مبتنی کردن بعد هوش اخالقی)عمل 10نمره می باشد ، الزم به ذکر است که  63باشد بنابراین، دامنه توزیع نمرات برابر با 

 به قرارا شخصی، تصمیمات برای پذیری مسئولیت عهد، به وفای حق، برای پافشاری و استقامت راستگویی، باورها، و ارزشها اصول،

 خود، تباهاتاش بخشش در توانایی دیگران، به بودن عالقمند فعاالنه دیگران، به خدمت برای مسئولیت قبول شکستها، و اشتباهات

دیگران( هم گرایش به توزیع نرمال دارند. بیشترین میزان میانگین در بین ابعاد هوش اخالقی با  اشتباهات بخشش در توانایی

 عهد اختصاص دارد .  به ( به بعد وفای65/15شکستها وکمترین میزان آن نیز با ) و اشتباهات به ( به  بعد اقرار56/16)

 ابعاد آن:بررسی توزیع شاخصهای مرکزی وپراکندگی متغير سبک تفکر و 5جدول

 

 

 

 شاخص های آماری

 بیشترین

 فراوانی

کمترین 

 فراوان

دامنه 

 تغیرات
 واریانس میانگین میانه نما

انحراف 

 معیار

ضریب 

 کجی

ضریب 

 کشیدگی

 54/0 -51/0 20/10 21/104 97/93 95 93 56 62 118 سبک تفکر

 16/1 -94/0 67/4 83/21 56/32 33 32 23 17 40 تفکر اجرایی

 46/0 -60/0 19/4 61/17 42/32 33 32 20 20 40 گزارانه تفکر قانون

 -66/0 -14/0 87/4 76/23 99/28 29 30 23 17 40 تفکر قضاوتی

 

می توان استدالل کرد که شاخص های مرکزی نما، میانه، میانگین برای نمره سبک تفکر به  5با توجه به داده های جدول 

می  118و حداکثر آن  62یگر، حکایت از گرایش به توزیع نرمال دارد. حداقل نمره دلیل نزدیک بودن مقدار عددی آنها با یکد

بعد سبک تفکر )سبک تفکر اجرایی، سبک  3نمره می باشد ، الزم به ذکر است که  56باشد بنابراین، دامنه توزیع نمرات برابر با 

با  د. بیشترین میزان میانگین در بین سبک های تفکرتفکر قانون گذارانه و سبک تفکر قضاوتی( هم گرایش به توزیع نرمال دارن

 ( به سبک تفکر قضاوتی اختصاص دارد . 99/28( به سبک تفکر اجرایی وکمترین میزان آن نیز با )56/32)

 :بررسی توزیع شاخصهای مرکزی وپراکندگی متغير بهزیستی روانشناختی6جدول

 

 شاخص های آماری

 بیشترین

 فراوانی

کمترین 

 راوانف

دامنه 

 تغیرات
 واریانس میانگین میانه نما

انحراف 

 معیار

ضریب 

 کجی

ضریب 

 کشیدگی

بهزیستی 

 روانشناختی
361 184 177 304 303 73/303 03/528 97/22 87/0- 15/1 
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 02/1 -16/1 48/5 04/30 30/32 33 33 32 8 40 رشد و بالندگی

 81/0 -87/0 30/6 79/39 01/40 41 40 31 19 50 خودپیروی

ارتباط مثبت با 

 دیگران
40 20 20 32 33 42/31 61/17 19/4 60/0- 46/0 

 53/1 -55/0 72/7 61/59 10/73 73 72 56 35 91 رضایت از زندگی

 41/1 -81/0 90/6 71/47 88/50 52 55 48 17 65 معنویت

 98/1 -81/0 95/7 24/63 01/75 76 80 59 36 95 شاد و خوشبینی

 

می توان استدالل کرد که شاخص های مرکزی نما، میانه، میانگین برای نمره میزان بهزیستی  6های جدول با توجه به داده 

و حداکثر  184روانشناختی به دلیل نزدیک بودن مقدار عددی آنها با یکدیگر، حکایت از گرایش به توزیع نرمال دارد. حداقل نمره 

فردی ،  بالندگی و بعد )رشد 6نمره می باشد ، الزم به ذکر است که  177بر با می باشد بنابراین، دامنه توزیع نمرات برا 361آن 

خوشبینی( هم گرایش به توزیع نرمال دارند. بیشترین  و زندگی ، معنویت و شادی از دیگران ، رضایت با مثبت پیروی ، ارتباط خود

( به 42/31ی و خوشبینی وکمترین میزان آن نیز با )( به بعد شاد24/63میزان میانگین در بین ابعاد بهزیستی روانشناختی با )

 دیگران اختصاص دارد .  با مثبت بعد ارتباط

 

 تحليل داده ها 
استفاده شد ،   مورد ، از آزمون کولموگروف اسمیرنف به منظور تعیین نرمال بودن داده فرضیه های تحقیق قبل از انجام 

 است.بیان شده زیر اجرای این آزمون در جدول  یجهنت

 بررسی مفروضه شيب خط رگرسيون برای متغييرهای وارد شده به مدل:  7جدول  

 جزیی F ETA ميانگين مربعات df مجموع مربعات آزمون ها

 844/0 824/1 391/552 342 684/188917 سبک تفکر &هوش اخالقی

   365/302 37 010/11206 خطا

 

 (p >0/ 05جزیی که بزرگتر از ) ETA و میزان شاخص ( =F 824/1برابر با )که  Fمقدار  و 7با توجه به داده های جدول 

غییر با مت بین متغییرهای مستقل وارد شده به مدل رگرسیون )هوش اخالقی و سبک تفکر ( می توان بیان نمود که می باشد

یکدیگر  سیونی رعایت شده و گروه ها ازوابسته )بهزیستی روانشناختی ( تعاملی وجود ندارد.بعبارت دیگرمفروضه یکسانی شیب رگر

 مستقل می باشند.

 فرضیه اصلی: بین سبکهای تفکر و هوش اخالقی با بهزیستی روانشناختی دانش آموزان رابطه مثبت معنادار وجود دارد.

 و ضرایب مدل رگرسيون برای فرضيه اصلی: خالصه ای از شاخص های آماری  8جدول  

 شاخص های آماری لمد

همبستگی ضریب 

 (Rچندگانه )

ضریب تبین 

 (2Rچندگانه)

ضریب تبین چندگانه 

 تعدیل شده

انحراف معیار ضریب 

 تبین چندگانه

 942/17 390/0 394/0 627/0 بهزیستی روانشناختی

سطح  t ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد مدل

 بتا خطا انحراف معیار B معناداری

 000/0 776/8  006/13 148/114 مقدار ثابت 
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 000/0 411/7 306/0 074/0 550/0 هوش اخالقی

 000/0 623/11 480/0 093/0 080/1 سبک تفکر

 

بهزیستی روانشناختی با  627/0به میزان مشاهده می شود سبکهای تفکر و هوش اخالقی  8با توجه به داده های جدول 

محاسبه شده برای متغیرها چنین  2Rهمچنین با مشاهده مقدار د .نرابطه دار شهر تهران 16دانش آموزان دوره متوسطه منطقه 

را پوشش می  دانش آموزاندر بهزیستی روانشناختی درصد از تغییرات  39سبکهای تفکر و هوش اخالقی استدالل می شود که 

ب قی و سبک تفکر به ترتیهوش اخالبا توجه به میزان ضریب بتا برای متغیر های وارد شده به رگرسیون مشاهده می شود  دهند . 

د، از طرفی با نرابطه دار شهر تهران 16بهزیستی روانشناختی دانش آموزان دوره متوسطه منطقه با   480/0و  306/0به میزان 

روابط فوق از لحاظ آماری می توان بیان نمود در هر دو متغییر  ( > p 05/0) ری آزمون از اتوجه به کوچکتر بودن سطح معناد

می باشد بعبارت دیگر فرض تحقیق تایید و فرض صفر رد می شود ، با توجه به مثبت بودن میزان روابط می توان بیان  معنادار

د افزایش می یاب دانش آموزاننمود که با افزایش هوش اخالقی و بکارگیری سبک های مختلف تفکر ، بهزیستی روانشناختی 

 بتا بیشتر نسبت به سایر متغیرها بیشترین سهم و متغیر هوش اخالقی  بدلیل.همچنین متغیر سبک تفکر بدلیل دارا بودن ضریب 

دارا  انش آموزانددارا بودن ضریب بتا کمتر نسبت به سایر متغیرها کمترین سهم را در تبیین و پیش بینی بهزیستی روانشناختی 

 می باشد.

 آموزان رابطه مثبت معناداروجود دارد. فرضیه اول فرعی: بین هوش اخالقی با ابعاد بهزیستی روانشناختی دانش

 برای آزمون فرضیه فوق از آزمون رگرسیون خطی چندگانه به شرح جداول زیر استفاده شد؛ 

 آزمون رگرسيون خطی:  9جدول  

 

 پارامترهای خطی خالصه مدل

ضریب تبین 

(2R ) 
F 

درجه 

 (1آزادی)

درجه آزادی 

(2) 

سطح 

 معناداری
 b1 باقیمانده

 347/0 946/23 000/0 378 1 683/5 519/0 روانشناختیبهزیستی 

 

درصد از تغییرات  52هوش اخالقی تقریباً محاسبه شده می توان بیان نمود که   2Rو مقدار 9با توجه به داده های جدول 

 و شادی گی ، معنویتزند از دیگران ، رضایت با مثبت پیروی ، ارتباط فردی ، خود بالندگی و در ابعاد بهزیستی روانشناختی )رشد

) سطح معناداری آزمون شهر تهران را تبیین می نماید. از طرفی با توجه به  16خوشبینی( دانش آموزان دوره متوسطه منطقه  و

000/0 p = ) و کوچکتر بودن آن از  (05/0 p < )  بین هوش اخالقی با ابعاد بهزیستی روانشناختی می توان قضاوت کرد که

خوشبینی( دانش آموزان  و زندگی ، معنویت و شادی از دیگران ، رضایت با مثبت پیروی ، ارتباط فردی ، خود بالندگی و )رشد

 شهر تهران رابطه مثبت معناداری وجود دارد . 16دوره متوسطه منطقه 

 دارد. فرضیه دوم فرعی: بین سبک های تفکر با ابعاد بهزیستی روانشناختی دانش آموزان رابطه مثبت معنادار وجود

 برای آزمون فرضیه فوق از آزمون رگرسیون خطی چندگانه به شرح جداول زیر استفاده شد؛ 

 آزمون رگرسيون خطی:  10جدول  

 

 پارامترهای خطی خالصه مدل

ضریب تبین 

(2R ) 
F 

درجه 

 (1آزادی)

درجه آزادی 

(2) 

سطح 

 معناداری
 b1 باقیمانده

 273/0 603/16 000/0 378 1 142/5 429/0 بهزیستی روانشناختی
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درصد از  43سبک های تفکر تقریبًا محاسبه شده می توان بیان نمود که   2Rو مقدار 10با توجه به داده های جدول 

ی ، معنویت زندگ از دیگران ، رضایت با مثبت پیروی ، ارتباط فردی ، خود بالندگی و تغییرات در ابعاد بهزیستی روانشناختی )رشد

سطح معناداری  شهر تهران را تبیین می نماید. از طرفی با توجه به  16نی( دانش آموزان دوره متوسطه منطقه خوشبی و و شادی

بین سبک های تفکر با ابعاد بهزیستی می توان قضاوت کرد که  ( > p 05/0)  و کوچکتر بودن آن از ( = p 000/0) آزمون

نی( خوشبی و زندگی ، معنویت و شادی از دیگران ، رضایت با مثبت طپیروی ، ارتبا فردی ، خود بالندگی و روانشناختی )رشد

 شهر تهران رابطه مثبت معناداری وجود دارد . 16دانش آموزان دوره متوسطه منطقه 

 

 بحث و نتيجه گيری
 نبین سبکهای تفکر و هوش اخالقی با بهزیستی روانشناختی دانش آموزا "در خصوص فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر این که

نتایج تحلیل آزمون رگرسیون خطی چندگانه حاکی از این است که آزمون معنادار می باشد .  "رابطه مثبت معنادار وجود دارد.

رابطه  شهر تهران 16بهزیستی روانشناختی دانش آموزان دوره متوسطه منطقه با  627/0به میزان های تفکر و هوش اخالقی  سبک

 39سبکهای تفکر و هوش اخالقی محاسبه شده برای متغیرها چنین استدالل می شود که   2Rهمچنین با مشاهده مقدار د .ندار

میزان ضریب بتا برای متغیر های وارد را پوشش می دهند . باتوجه به  دانش آموزاندر بهزیستی روانشناختی درصد از تغییرات 

بهزیستی روانشناختی با   480/0و  306/0زان به میهوش اخالقی و سبک تفکر به ترتیب شده به رگرسیون مشاهده می شود 

 05/0) ری آزمون از اد، از طرفی با توجه به کوچکتر بودن سطح معنادنرابطه دار شهر تهران 16دانش آموزان دوره متوسطه منطقه 

p < )  ودن میزان روابط می روابط فوق از لحاظ آماری معنادار می باشد ، با توجه به مثبت بمی توان بیان نمود در هر دو متغییر

فزایش می ا دانش آموزانتوان بیان نمود که با افزایش هوش اخالقی و بکارگیری سبک های مختلف تفکر ، بهزیستی روانشناختی 

یابد .همچنین متغیر سبک تفکر بدلیل دارا بودن ضریب بتا بیشتر نسبت به سایر متغیرها بیشترین سهم و متغیر هوش اخالقی  

انش ددن ضریب بتا کمتر نسبت به سایر متغیرها کمترین سهم را در تبیین و پیش بینی بهزیستی روانشناختی بدلیل دارا بو

 دارا می باشد.  آموزان

زیستی های اخیر، بهنگر به سالمت روانی در سالا توجه به ظهور رویکرد مثبتدر تبیین این یافته می توان بیان نمود که ب

تعدادهای واقعی هر فرد، توجه مجامع علمی را به خود جلب نموده است که در این میان شناسایی روانشناختی به عنوان رشد اس

تأثیر معناداری بر بهزیستی  سبک تفکرر اساس نتایج پژوهش، هوش اخالقی و ب .عوامل تأثیرگذار بر آن دارای اهمیت اساسی است

ساز تواند زمینه، میمدارسدر حوه اندیشیدن و تفکر دانش آموزان و نروانشناختی داشتند. بنابراین مد نظر قراردادن اخالقیات 

 .ها گرددارتقای بهزیستی روانشناختی آن

بین هوش اخالقی با  ابعاد بهزیستی روانشناختی دانش آموزان رابطه  "در خصوص فرضیه اول فرعی تحقیق مبنی بر این که

اهده با مشن خطی چندگانه حاکی از این است که آزمون معنادار می باشد . نتایج تحلیل آزمون رگرسیو "مثبت معنادار وجود دارد. 

 و درصد از تغییرات در ابعاد بهزیستی روانشناختی )رشد 52هوش اخالقی تقریباً محاسبه شده می توان بیان نمود که  2Rمقدار

خوشبینی( دانش آموزان دوره  و شادی ، معنویت و1زندگی از دیگران ، رضایت با مثبت پیروی ، ارتباط ، خودفردی بالندگی

و کوچکتر بودن  ( = p 000/0) سطح معناداری آزمون شهر تهران را تبیین می نماید. از طرفی با توجه به  16متوسطه منطقه 

، روییپ فردی ، خود بالندگی و بین هوش اخالقی با ابعاد بهزیستی روانشناختی )رشدمی توان قضاوت کرد که  ( > p 05/0)  آن از

شهر تهران رابطه  16خوشبینی( دانش آموزان دوره متوسطه منطقه  و ، معنویت و شادیزندگی از دیگران ، رضایت با مثبت ارتباط

 .مثبت معناداری وجود دارد

شناختی و کوشش برای تبیین و ارتقای آن در سه دهة گذشته بهزیستی روان در تبیین این یافته می توان بیان نمود که

تاکید بر ایعاد نشان داد که با  سوال اول فرعیتحلیل  .شناختی بوده استهای رواناره از موضوعات حائز اهمیت در پژوهشهمو

دانش اختی شنبینی کرد. امکان تبیین پراکنش بهزیستی روانرا پیش دانش آموزانشناختی توان بهزیستی روانمی هوش اخالقی

ریزی بهتر برای توان آن را در راستای برنامهشناختی باارزش است که مییک دستاورد روان یابعاد هوش اخالقبااطالع از  آموزان

رارتباط بین هوش اخالقی و بهزیستی روان شناختی میتوان چنین استدالل کرد . دبه کاربست دانش آموزانارتقای بهداشت روانی 
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رشد  ، طبر محی طاست که میتواند در استقالل، تسلکه هوش اخالقی شامل درستکاری، مسئولیت پذیری، دلسوزی و بخشش 

شخصیتی، ارتباط مثبت با دیگران و هدفمندی در زندگی و پذیرش خود که از ویژگیهای بهزیستی است ارتباط تنگاتنگ برقرار 

 .کند و و این دو مؤلفه تاثیر مثبت بر هم داشته باشند

سبک های تفکر با ابعاد بهزیستی روانشناختی دانش آموزان بین  "در خصوص فرضیه دوم فرعی تحقیق مبنی بر این که

ا بنتایج تحلیل آزمون رگرسیون خطی چندگانه حاکی از این است که آزمون معنادار می باشد. "رابطه مثبت معنادار وجود دارد. 

د از تغییرات در ابعاد درص 43سبک های تفکر تقریباً  محاسبه شده برای متغیرها چنین استدالل می شود که 2Rمشاهده مقدار

 و زندگی ، معنویت و شادی از دیگران ، رضایت با مثبت پیروی ، ارتباط فردی ، خود بالندگی و بهزیستی روانشناختی )رشد

) سطح معناداری آزمون شهر تهران را تبیین می نماید. از طرفی با توجه به  16خوشبینی( دانش آموزان دوره متوسطه منطقه 

000/0 p = ) کوچکتر بودن آن از و  (05/0 p < )  بین سبک های تفکر با ابعاد بهزیستی روانشناختی می توان قضاوت کرد که

خوشبینی( دانش آموزان  و زندگی ، معنویت و شادی از دیگران ، رضایت با مثبت پیروی ، ارتباط فردی ، خود بالندگی و )رشد

 داری وجود دارد .شهر تهران رابطه مثبت معنا 16دوره متوسطه منطقه 

کر های تفهای تعلیم و تربیتی توجه زیادی به پرورش مهارتامروزه در نظام در تبیین این یافته می توان بیان نمود که

های تفکر رسد شناخت سبکبینند که چگونه با استفاده از فکر خود زندگی کنند. بنابراین به نظر میشود و کودکان آموزش میمی

واند تهای متفاوت میارزیابی و قضاوت( و کاربرد آن در زندگی روزمره و در زمینه و روش ترجیحی فرد در استدالل،  عنوان الگو)به

ای مؤلفهو  دباشمی تواند فرد  سبک تفکرشناختی متأثر از عوامل شخصیتی از جمله هزیستی روان. از سوی دیگر بروشنگر باشد

گیری با بکار ضروری است لذا ضرورت رشد و توسعه تفکر منطقی، کودکان در جامعهت مؤثر مهم در سالمت  آنان است و برای مراقب

 .بیشتر محسوس است بین دانش آموزانشناختی در به عنوان عوامل مؤثر بر بهزیستی روان سبک های تفکر مناسب

 

 محدودیت ها و مشکالت تحقيق
 محدودیت این تحقیق در دو بخش ارائه میشود.

 یت های تحت کنترل محقق:: محدودالف

شهر تهران است در نتیجه تعمیم این یافته ها به جامعه  16جامعه آماری این تحقیق محدود به کلیه دوره متوسطه منطقه -

 دیگرباید با احتیاط صورت گیرد.

نامه استفاده محدودیت در ابزار جمع آوری اطالعات بطوریکه در این تحقیق از ابزارهایی چون مطالعات اسنادی و پرسش-

 گردید.

 :محدودیت های خارج ازکنترل محقق:ب

 تاثیر ویژگی های شخصیتی آزمودنی ها بر پاسخدهی به سواالت پرسشنامه .-

عدم توانایی کنترل کامل متغیرهای مداخله گر و مزاحم همانند تاثیر سن ، بهره هوشی ، رشد اخالقی و اجتماعی بر -

 پاسخدهی به سواالت پرسشنامه.

 م امکان کنترل میزان دقت وصداقت پاسخگویان.عد-

 به دلیل محدودیت های زمانی و اجرایی در سنجش متغیرهای تحقیق، تنها به نمرات پرسشنامه اکتفا شده است. -

 

 پيشنهادها

 پيشنهادات مبتنی بر یافته های تحقيق

 انش آموزاند بهزیستی روانشناختیبا ی با توجه بر این که در این تحقیق  مشخص شد که بین سبک تفکر و هوش اخالق-1

 لذا به والدین پیشنهاد می گردد: وجود دارد وجود داردرابطه 

 ند.را بیان کن شانبه طور شفاف اصول، ارزشها و باورهای به فرزندان خود اجازه دهند -

 بر عهده خود قرار ندهند.را  فرزندانشنان اشتباهات و شکست های مسئولیت-
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اعتراف  ودخ به اشتباه آمد سعی کنند به آنها بفهمانند کهو نتیجه آن اشتباه از آب در  را گرفتند صمیمی تفرزندان وقتی -

 کنند.

 به کودکان خود بیاموزند قبل از انجام کار به آینده آن بیاندیشند. -

و پیش  را در تبییندیگران بیشترین سهم  اشتباهات بخشش در با توجه بر این که در این تحقیق  مشخص شد توانایی -2

دارا می باشدلذا به والدین پیشنهاد می شود ، به کوکان خود بصورت مستقیم یا غیر  دانش آموزانبینی بهزیستی روانشناختی 

 مستقیم آموزش مهارت بخشش را دهند .

ینی بهزیستی ببا توجه بر این که در این تحقیق  مشخص شد که سبک تفکر اجرایی بیشترین سهم را در تبیین و پیش  -3

دارا می باشد لذا به والدین پیشنهاد می شود جهت افزایش بهزیستی روانشناختی کودکان مباحثی که  آموزان دانشروانشناختی 

 به سبک تفکر اجرایی مرتبط است را به آنها آموزش دهند.

 همچنین به خانواده  های پیشنهاد می گردد :

 .جداگانه ای از شما دارند به کودکان خود نشان دهید که آنها زندگی-

 .شرایط را برای گذر از بازی به مسئولیت فراهم کنید-

 .مسئولیت افراد خانواده را مشخص کنید-

 .در تصمیم گیری ها بر مسئولیت فردی تأکید کنید-

 .از پاداش ها استفاده ی بجا بکنید-

 .پاداش غیر مادی استفاده کنید ترجیحاً-

 

 پيشنهاد به محققان دیگر

های بزرگتری انجام شود تا نتایج این پژوهش در سطح گسترده تر و با نمونهبه پژوهشگران آتی پیشنهاد می گردد  -1

 معتبرتری بدست آید.

 دهند.انجام  استانهای دیگراین پژوهش را در  به پژوهشگران آتی پیشنهاد می گردد -2

های دیگر )مصاحبه، مشاهده ت عالوه بر پرسشنامه از شیوهبرای جمع آوری اطالعا به پژوهشگران آتی پیشنهاد می گردد -3

 و ...( استفاده شود و اطالعات تنها متکی به پرسشنامه نباشد.

. 
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