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Abstract
purpose: The present study was conducted to investigate the relationship between critical 

thinking skills and reading habits among students of Sistan and Baluchestan University in 

1393-1393. 

Methodology: This descriptive cross-sectional study was conducted among 237 students 

who studied at Sistan and Baluchestan University in 2012-2013. Data were collected by 

Critical Thinking Skills and PSSHI Questionnaires. The reliability of the questionnaire was 

measured using SPSS. Descriptive and analytical methods were used to answer research 

questions and test hypotheses. 

Findings: The findings of this study showed that there is no significant difference between 

the mean reading habits and the critical thinking among male and female students. 

According to Friedman's ranking, Between the components of habit to study, the highest 

rank was related to the memory component and the lowest rank for time division. Critical 

thinking studies also showed that the highest mean among the components of this variable is 

related to the component of innovation and this is where the Friedman test rankings have the 

highest rank for this component. 

Discussion and Conclusion: Spearman correlation test results showed that there is a 

significant relationship between the variables of critical thinking and reading habits, and 

there is a positive and significant correlation. So far, research on the relationship between 

critical thinking skills and reading habits has not been done. 
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 مقدمه

ان اد ا   یکی انی اتش   یلیاملکر  تدا ةبهب   و ت سع
 ر در  شرتایو ر ایدا اسا هه اسا  م تامهم  اتشهاس

ان  مقأثراترا   یلی . املکر  تداش یمدس ب م یماطع
 ای دااا  ا ام    نیان ا یکیاسا هه  یا ام  مخقلف

 یدارماآ طبق (.4939ان ی داشم مطالعه اترا  اسا. یدامهار 
 یه اتر االی ن م و آ تردهگونار   یس ان  سش  مهقشر

 ملیاا  مقااب  تأثیرتدا هه ش  یم ررتقه تظر ر  یا سیچیر
 به طمرب  دمو   سب  شینم آ  تها با طتبا ر ار دم هه ساا

  ب  د اخ  م تق مؤثر مطالعه ر   یتر ش  یم تش   ا یا تر
و  نته  ت ا بق دمو  باش  مه االقه مطالب به دم هه

  هی رتق.  ببه  رها به یامادراته شک  بهرا  مطالعه یدامهار 
 ت سعهرا   خ  مطالعه   اا  خ  یهکها به نتش  یا ا تش یق

 برتامه ررتقن تظر ر   مطالعه ایبر برتامه شقنو  ا ده  
 نمان تاسیم  مهاسب نمان بتقخاا   قااو تاسیم  تفریدی
 ایبر مهاسب نمکا ررتقن رتظ  و  ر سااا برحسب مطالعه
 تسهی  ر  مؤثر م اا ان  مهاسب مهاب ان   سسقفاو ا مطالعه

 .(4932 و دمکاران یمدم ی ال باشه یم یریر یا
و اتقخاب هقاب مهاسب   اشقن برتامه  یخ اتهقابو  مطالعه

 یان مهاب   رس یریربهرسمطالعه  حض ر  ر هال   ر  و 
چ ن مهاب   ی ن اسا. ا امل اتش   ب  یح اق  اسقات ار دا

  مکان مطالعه  یریا ریبه   سیم ر  اسقفا س  اا ا  مطالعه  اته
 ریتأث یریا ری ر  طالعهم یدارو ان  یآراد  نمان مطالعه

مطالعه م جب هادش نمان مطالعه و  حیصد یدا سیش.  ار 
 شقریب نمانم  مطالب به  ی  تهه اریریا ری  انیم شیات ا

مطالب  ر ذدن  یس ار سببش ن به  ترسانآ ر حاتظه و 
و  یب  ن مطالب  رس نی.  ر  اتشهاس به الا سههش  یم

 رسقانیمقفاو  ان  رو   ب دارشقه  ت ق  یح و  اتقظارا  اسات
خ ات ن و   یج  یدارو ان  انیب  س و تنم اسا هه  اتش  

 جها مطالعه  ر ییدای یربرتامهب  س و  مه بهرسته ن مرب ط 
  ی سالم صات سااا  مخا ص و به ما ار تنم  اشقه باشه 

4933) 
مرتبط با آن  یدامهار رش  تفکر اتقاا ی و  ن یبر ا ات ون
و  دا اتشهاس ژسیوبهآم نشی  یداتظاماد ا   نیترمهمیکی ان 
تفکار اتقااا ی    هکاه ی. باا ت جاه باه ا    ن  االی اسامراه  آم

 .شا   یمهقر  اتش  یان ب یریرمیتام ااثبمهارتی اسا هه 
 اثررااار ن ت ق تفکار  ی ر ا ت ات یمت ق اا ا  مطالعه   نیبهابرا

 یرژودش سع نی ر ا  ی ل نی . به دمش باش  و بااث ارتاا آن 
جهاا   ییارتباط مشخص شا   و رادکارداا   نیاسا تا ا نیبر ا

  .ش مهم ارائه  نیا

کر داای  ها  آما ن   روی  ایامرونس  ر تعیین اد ا  تربیقی و تر
ج ی ی مطرح ش س اسا. یکی ان بارنترین رویکر دا ت جاه باه   

معقا ت  هه تخساقین دا   تعلایم و     تظرانصاحب .اساتفکر 
صااحب ات یشاه و  ارای ذدان     یداا اتسانررور    تربیا بای

 ر ااار حاضار    ان س ی  یهر  (.4934هاوشهر باش   م س ی 
المای   یادا ئاا ید اتقاا ی ت جه بسیاری ش س اساا.  به تفکر
باه هیفیاا تظاام آم نشای باه تاات اتی        ههها س ی ریرسخاص 
آم نشای  ر رارور  تفکار اتقااا ی اذااان هار س و        یداتظام

 رسای   یداا برتاماه خ ادان ره ات ن آم ن  تفکر اتقاا ی  ر 
چهارمین اهار آم ن  رایه و اساسی  را    اه انبهاین تظام 
چهاین تماام   دم .اتا  شا س  (ت شقن و حساب هار ن  ان خ ات ن 

 ةتمهیا ی بیه یشاه  تاا هلیا      یا بایما   اتشاهادی   یداا تظام
   رو   ر ایان نمیهاه را   یلیالقداا تاار   اتش  یان رایش ان  

 (.4939تیا   ااظمی و صالدی بهاارت 
ارر آم ن  و ررور  بخ اد   ر جامعه تکثیرررا و جهااتی  

نمها   امرون م تایا  اشقه باش   تراریران بایش ان دار چیا  تیا   
تیانمه  تفکیک واقعیا ان  داآن .هسب ت اتایی ات یشی ن دسقه 

تکاری خا   و قضااو      یداا شیرارا تفسیر  ارنیابی صادا  
هه اسا  ات یشه اتقااا ی   باشه یم رسقی ان ش اد  و م ارک 

هه ب ون بدث و تاا ی اما ر را   یاجامعهنیرا برای اترا   .اسا
خطاری  ر هماین     ها  یتمایمو ب ون تفکر مهعک   رت یرایم

 یدااتسان و بسقه یداذدنررور    خطر اتداار تکری اسا.
قی. ان یاا  تباریم هاه  ریاتاا دار اتسااتی تاچاار باه         خساتک
 یهران  یدااتای رو آتچه ان  خ   او مد و  اسا یدااتای ر
  . بهاابراین  اتا  یما خا     یدااتای رقهباط ان   ان راس اس ات یم

 داآنقن اای س و تظر تیسا  بلکه مشک  مشک  تراریران ت اش
 قاسامی و   اساا  شاان  سیا اابار  مبقهای  یداا ایواقعت اشقن 

 (.4937 دمکاران 
 شا   یما رفقه  یدااا  و  دامهار مطالعه به  یدااا  

 شا   یمهه بااث ات ایش اتهی س مطالعه و یا ریری  ر  اتش   
و  هها  یما با ی   با بان دی بات ت مؤثر یامطالعهو مطالعه را به 

 داشاامیان   شاا  یماابااااث اتاا ایش یااا ریری وی  ایاا رتها
4939.) 

هسب  ت انیم دااا  اا   مطالعه را ماته  خیلی  یهر ان 
ان تظر بیشقر اترا  تدای  هر س یک  یخ اتهقاباا   به  هر .

هه  ر تر  و جامعه اثر مطل ب  ش  یماا   رسه ی س مدس ب 
 .(4934 اباذری و ریهی    ار 

   اتشا  یان  دا اتشهاس ر تظام آم نشی هه تی و حاهم بر 
م اجاه   داا آنما ن ساا  تداایلی باا اتا اق      ر اتقهای در تایم 

 یداا مهاار   ر ما ر    داا آناین  ر حالی اسا هاه   .ش ت یم
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و  ر  وران تدای   ر  بیرسقان   اته یتممطالعه چی  بسیاری 
و ااا ا  مطالعاه    داا مهار به آتان آم ن  خاصی  رخا ص 

 اتش  یان امرون و  اتش آم نان  یرون بر    ا س تش س اسا. لاا
املکار    ةت ساع . بهبا   و  رر انتا  یممه ا  راشقه به مطالعه 

 ؛اساا تدایلی تراریران یکی ان اد ا  اصلی مراه  آم نشای  
نیرا املکر  تدایلی اترا  اسا  م تایاا و ریشارتا  ر دار    

 (.4939نا س و رس   آبا ی  ق نار  ش یمماطعی مدس ب 
ج اراتاه   طا ر بهو اا ا  مطالعه  یرابطه با تفکر اتقاا   ر

هاه   یصا ر  ررتقاه اساا اماا رژودشا      یمخقلف یدارژودش
 و رر اخقه باش  ات ام تشا س اساا.    نیخاص به رابطه ا ط ربه

 ر  اخا  و   رابطه نی ر ا دارژودش نیترمرتبط  ی ل نیبه دم
 . ت شیم یخارج معرت

(  ر رژودشی هه با اه ان رابطه بین 4932 احم ی خمسی 
تفکر اتقاا ی و سطح تدایال  المای ات اام  ا     یدامهار 

 اری بین سطح المای  یمعه ةرابط ر تهچیدتقایج تشان  ا  هه 
 اتش  یان و تفکر اتقاا ی آتان وج   ت ار  ولای رابطاه بسایار    

باه   (ساات  یل قتضعیفی با سطح تدایال  المی   ر ماط  
آم س سیسقم آم نشای   به  ساوج   آم س اسا. براسا  تقایج 

تفکر  یدامهار  ةم ج   بای  تااط ضعف خ   را هه مات  ت سع
تنم بارای رارور     یداا مهار یاتقه و بق ات   ش  یماتقاا ی 

 آن را به هار ریرت .

عادات   » ر رژودشی هه با اه ان  (4934  یهیو ر یاباذر

 یاتنشااد  عوا پ شک ا     دنیاتنشاو  ة مطدلع یهدمهدر و 

ة مشاکال  اما    تنودپ اتاند نتدیج نشدن اتا کا   «زتهدتن

و  داا ااا   مخقلاف   یداا هاه ی رنمم ر  راژودش   انی اتش  
 نیاتهیا نمان با م ایریم ة هی رنم بیمطالعه به ترت یدامهار 

و   نیشاه  ( 33/7  تاا  کی(  مطالعه 39/7  یا آوری(  38/7 
امقدااان  ا ن  ( 837/9تمرهاا    ( 823/9  یباار ارشاااا  ای
  نی  شاه یا آوریة هی رنم ایوضع .ب  ( 93/9   سیتهو ا (73/9 
 خقاار بهقاار ان  انی ر  اتشاا    سیااو اته یباار ارا  اشااایو 

م اقا    شاقر یامقداان  ا ن  ر ب  ةها ی رنمرسر ب   و  انی اتش  
 . ت هریم خقر ام   انیرسر بهقر ان  اتش   انی اتش  
تفکر  ةرابط یبررس حاضر رژودش  د  (4934  ارر ریبخق

نماان باا املکار      ایریو ما   یتراشاهاخق  ی  رادبر دایاتقاا 
ان  کیدر نیب  دااتقهیبراسا   .ب  س اسا انی اتش   یلیتدا
نماان باا املکار      ایریو ما   یشاهاخق  یرادبر داا  یردایمق 

 نیبا  یولا  اشاا     وج  ی اریمعه ةرابط انی اتش   یلیتدا
 ی اریمعها  ةرابط انی اتش   یلیبا املکر  تدا یتفکر اتقاا 

 وج   ت اشا.

ماایساه   مهظا ر باه رژودشای را   (4939  و دمکااران   انییرضا

اتنشاد  عو پ  یشک   دنیار اتنشو  یمهدر  تف ر تنتقدا

راژودش   یداا اتقاه یبراسا   ات ام  ا ت . رفسنودن یشک  

ان  شاقر یب ی اریمعها رسر به طارن   انی ر  اتش   یتفکر اتقاا 
 ی اریمعه ةو سن رابط یتفکر اتقاا  نیب . خقر ب   انی اتش  

 یو تفکر اتقااا   انی اتش   یمع    رس نیاما ب؛ وج   ت اشا
 ش .مشاد س  یفیمعک   و ضع   اریمعه یدمبسقه

 «یا م تفکر اتقااا  »بر غلبه ی( بر چه ته7843  1رژودش وو
تفکاار و  نی ر هااال   ر  تمرهاا   ار . تماارآماا ن    راسیااان  
 ههه یم میترس یآم نش طیرا  ر مد «یریا ریآم ن  و »  یت ر

آما ن  تفکار     هی رتقرا ررور   ده .  انیتفکر  اتش   ییتا ت اتا
مشکال     یتدل یرا برا  رانههه یتدا ییت اتا ت ات یم یاتقاا 

 طا ر باه هه  یاتی اتش   درچه  بهب   بخش . یح  مسائ  و ت آور
 یشاقر یب یتفکار اتقااا    یدایژریو ی   اراات  سی آراداته آم ن  

 .ات  سیت دسقه  هه آم ن   یآم نات اتشتسبا به 
هه ا اما   حاهی ان آن ب    (7849و دمکاران   2ماتال رژودش 

( باا  یخ  هارآما    یتظاارت  حالاا  ر یمرتبط با تردهگ  خا   تفسا  
.  ر  دا  یما قارار   ریتأثرا تدا انی اتش   یاسقفا س ان تفکر اتقاا 

تفاو  رروس به مکان اساا و  ر اساقفا س ان تفکار     ال اماًا ام   نیا
 .سایت بربرا یاتقاا 

 ر  یآماا ن  تفکاار اتقاااا  ریتااأث (7841  4اکیااو بان 3 یااوا
راژودش   یدااتقهی را بررسی هر ت . یسا  او  مهه س انی اتش  

آنما ن اساقات ار     کیا هار ن    ایان مشکال  ر یکیهه تشان  ا  
 ایا امه نیتاأم و  یمهه س انیمرب ط به  اتش   یتفکر اتقاا  یبرا

 ب  . انی ر مشارها  اتش  
 شارتا یاا   مطالعه و ر ة( رابط7841دمکاران  و  5یخیمشا

را بررسای   رتاا یج ی اتشاهاس آنا  اساالم   انی ر  اتش   یلیتدا
ااا ا  مطالعاه    تسابقاً  انی ان  اتش  %33 تشان  ا   دااتقهی. هر ت 
 ةرابطا  یلیتداا  شارتا یااا ا  مطالعاه و ر   نیب  اشقه . یمطل ب

    اشا.وج  ی اریمثبا و معه

 انیاااااا ا  مطالعااه  ر م  وضااعیا (7841  6 چیاا – اوساا 
. تقاایج تشاان   را بررسی هار   یو اثر آن بر املکر  الم انی اتش  

اساا و  با  س   یلیاملکار  تداا   ریتاأث هه اا ا  مطالعه تدا ا  
وجا     یلیااا ا  مطالعاه و املکار  تداا     نیب ی اریمعه ةرابط

 . اشا

                                                                      
1. Wu 
2. Manalo 

3. Weiss 
4. Bazylak 
5. Mashayekhi 

6. Owusu- Acheaw 
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 یبرتاماه جا    یطراح» با اه ان ی(  ر رژودش7844  1ای هگیل
 یبارا  یبه تفکر اتقااا   شیو ررا یاسیس یبهب   اثربخش یبرا

  یا تدلنتادیج نشادن اتا کا     ات اام  ا     « انیتا انی اتش  

  یااو تدل هیااو ت   یریاار انساتااو  ات یااوار  یاامکاارر و تدل
بهبا   وضا     یبارا  ماؤثر اب ار  کیو  یهه برتامه ج  یمدق ا

 ب  .تسبا به م ض ق  انی اتش   یتفکر اتقاا 
مطالعاه   یداا مهاار   باه بررسای  ( 7842  3و هن 2ه یهار 

 اتشااک س آماا ن  و  انی ر  اتشاا   یارساااتههقاااب و ساا ا  
تهار    هاه  ا   تشاان  داا آنراژودش   جیتقا رر اخقه . ررور 
رسار   انی خقر تسبا به خ ات ن بااتتر ان  اتشا     انی اتش  

مع   و ما ا    اا ا  مطالعه  نیمثبا ب یدمبسقهو  .ب  س اسا
 اشا.وج     یارساته

اااا ا  مطالعااه   ر بررساای ( 7849  5یو ساا د 4هاا مر
براساا    انیهه اا ا  مطالعه  اتشا   تشان  ا ت   انی اتش  

 شا.وج   ت ا ی اریمعهتفاو   ایجهس
دای اتکار و ات یشه واریط طتکرار  صرتاًای هه آن مطالعه
 ایبلکه رابطاه   تسبقی با تفکر ت ار   داساهقابتاش بسقه بر 

ش  . مطالعه  بایا  رادهشاای   اسا هه با جسم تفکر برقرار می
« ررساش »تسابا مساقایم باا    ة جان تفکر باش  و چهین مطالع

رارساایی تفکار   » ر یا  دایا رر مای   هاه چهانررسش آن   ار .
روح حاهم بر روابط و مهاسبا  هاار و   ةچ ن و چرا  ربار« اسا
ر  روتی و ات یشه مسقا  ان ذدهیا ک  با تفدااتسان و معا بار 

 (.4939جمعی  ارتباط وثیق  ار   ی مایی و خه ان  
حاهی ان این اساا هاه میااتهین ااا ا       داههیشیربررسی 
 ر م اا ا  صاا ر  بااه مچهااین تفکاار اتقاااا ی مطالعااه و د

مهاساب بارآور  شا س اساا. باا       تسابقاً مخقلاف   یداا  اتشهاس
 ةات ام ش س تاهه ن رژودشی ات ام تش س هاه رابطا   یدایبررس

مطالعه  ر باین  اتشا  یان   تفکر اتقاا ی با اا ا   یدامهار 
  اتشهاس سیسقان و بل چسقان را بررسی هه .

و  ساؤات  رصا   راساخه یی باه    رو  حاضر    بهابراین
 :اسانیر  یداهیترض

   و سیسااقان  اتشااهاس  اتشا  یان  میااتهین اااا ا  مطالعااه 
 اسا؟ می ان چه به بل چسقان

  تفکااار اتقااااا ی  اتشااا  یان   یداااامهاااار میااااتهین

 ه می ان اسا؟چ به بل چسقان و سیسقان   اتشهاس

                                                                      
1. ling yi 
2. Karadeniz 
3. Can 
4. Kumar 
5. Sohi 

  تفکار اتقااا ی  اتشا  یان باا     یداا مؤلفهآیا بین دریک ان 
 وج    ار ؟ یارابطه آتان دریک ان ابعا  اا   به مطالعه

 ابعا  اا   به مطالعه به چه ص ر  اسا؟ یبه رتبه 

  تفکر اتقاا ی با اا ا  مطالعه باا ت جاه باه     یدامهار بین

 اتش  یان  اتشهاس سیساقان و بل چساقان تفااو      جهسیا 
 ؟وج    ار  ی اریمعه

  اا ا  مطالعه باا ت جاه باه    تفکر اتقاا ی با  یدامهار بین
ماط  تدایلی  اتشا  یان  اتشاهاس سیساقان و بل چساقان     

 ؟وج    ار  ی اریمعهتفاو  
 

 پژوهش یشناسروش
 ةجامعا  نیبا   هاه  ر با    یفیت صا  -این مطالعه ان ت ق ماطعی

و  ساقان ی اتش  یان مش    به تداای   ر  اتشاهاس س   یآمار
 یآورجما   ار ص ر  ررتاا. ابا   4939-31بل چسقان  ر سا  

تفکر اتقاا ی ان ررسشاهامه   یدامهار سه ش  یاطالاا  برا
 ص ر  بهاسقفا س ش س اسا  سؤا  78با   نیتاس یتفکر اتقاا 

( 4338   نیتاس لهیوسبههه  اسا(  کر یل فیط  یاههیر رهج 
مخاالف   هاامالً باه صا ر     ساؤا  تمارس دار    .س اسا ش هیته
ما اتام   هاامالً  "1" اتام م "9"ت ارم  یتظر "7"مخالفم "4"
سه ش اا ا  مطالعه ان ررسشهامه  یبرا . ا س ش س اسا " 2"

 فیا براساا  ط  هررسشاهام  نیا هاه ا  (Psshi اا ا  مطالعاه  
 یرااار تمارس   4و درر =  7= اوقا یبعض  9= شهیدم کر  یل

باه صا ر     یرااار تمارس  یجهبه مهف ی ارا سؤات  یبراش   
 طرح ش س  ر ررسشاهامه باه   معک   ات ام ش (. س   ا ام 

 یکا ی یت ای(  وضاع ساؤا   2نماان    یبه میتاسدشا  سقه  
 یبار ار ا  اشاا ی  (سؤا  3خ ات ن   یی(  ت اتاسؤا  8مطالعه  

(  ساؤا   1حاتظاه   (  ساؤا   8  یریا ریا    یا (  اتهسؤا  9 
 ش . کی( تفکسؤا  9  ی(  ته رسقسؤا  48امقداتا    یبرر ار

 

 پژوهش يهاافتهی
 spssآماری  ات ارترمحاص  ان ررسشهامه با اسقفا س ان  یداس ا 
 و سطح آمار ت صیفی و اسقهباطی م ر  ت  یه و تدلی  قرار   ر

  داهیترضاساسی و آنم ن  یداررسشررتا. ریش ان راسخ به 
شهاخقی جامعه رژودش م ر  بررسی قرار ررتاا  ویژری جمعیا

 . یآیمهه  ر ا امه 
اسخه یان برحسب جهسیا  ر تم ته تدا ت نی  تراواتی ر

 ان  اتا  با  س  نن رصا    2/12 رص  مر  و  4/24بررسی شام  
 رصا   ر   3/98 رص   ر ماطا  هارشهاسای و    3/83این تع ا  

 ماط  هارشهاسی ارش   ر حا  تدای  ب  ت .
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 اا ا  مطالعه  اتش  یان ای  وضعیاتم تهاالما یک  آنم ن .8جدول 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میانگین عادات مطالعه دانشجویان دانشگاه  

 سیستان و بلوچستان به چه میزان است؟

و   اتش  یان اا ا  مطالعه ایبا ت جه به آتکه مق یر وضع
 یرارامقرریان آنم ن غ  لاا .ترما  اساری ارای ت نی  غ

برای آنم ن ترضیه اسقفا س خ اد  ش .  یاتم تهاالما یک 
 :حا  ارر ترض ههیم هه

Mاا ا  مطالعه  اتش  یان  ایواقعی مق یر وضع اتهی: م
  اتشهاس سیسقان و بل چسقان   ر جامعه م ر  بررسی.

 اتش  یان   اا ا  مطالعه ایت جه به آتکه مق یر وضع با
  رونیانا . د یمرا به خ   اخقااص  7تا  8ماا یر بین 

و تامطل ب  ایوضع اه انبهرا  4ماا یر همقر و یا مساوی 
  لاا .میریریممطل ب  ر تظر  ایوضع اه انبهرا  4بیشقر ان 

 نیر را آنم ن ههیم: یداترض  بای
اا ا  مطالعه  اتش  یان  اتشهاس  ایترض صفر: وضع 

 سیسقان و بل چسقان همقر ان ح  اتقظار اسا.
اا ا  مطالعه  اتش  یان  اتشهاس  ای: وضعکی ترض

 تقظار اساسیسقان و بل چسقان باتتر ان ح  ا
   ش یممالحظه  4ط ر هه ان تقایج ج و  دمان 

 اتش  یان  اتشهاس  اا ا  مطالعه ایمیاتهین مق یر وضع -4
 اتهیو م 792/8با اتدرا  معیار  83/4سیسقان و بل چسقان  

آنم ن االما معا    ی اریمعه. دمچهین سطح اسا 833/4
را  ترض صفر را ر  و ترض مااب    لاا  ر سطح8884/8

 اتشهاس  ش  یان ات اا ا  مطالعه ای  یعهی وضعمیریرایم
 سیسقان و بل چسقان باتتر ان ح  اتقظار اسا.

نمان  اتش  یان  یبه میتاس ایمیاتهین مق یر وضع -7
و  939/8با اتدرا  معیار  89/4 اتشهاس سیسقان و بل چسقان  

 آنم ن االما معا   ی اریمعه. دمچهین سطح اسا 4 اتهیم
ترض صفر را ر  و ترض مااب  را    لاا  ر سطح8479/8

  یاننمان  اتش  یبه میتاس ای  یعهی وضعمیریرایم
  اتشهاس سیسقان و بل چسقان باتتر ان ح  اتقظار اسا.

میاتهین مق یر وضعیا تی یکی  اتش  یان  اتشهاس  -9
 اتهیو م 971/8با اتدرا  معیار  431/4سیسقان و بل چسقان  

آنم ن االما معا    ی اریمعه. دمچهین سطح اسا 482/4
ترض صفر را ر  و ترض مااب  را    لاا  ر سطح8884/8

 س اتش  یان  اتشها   یعهی وضعیا تی یکیمیریرایم
 سیسقان و بل چسقان باتتر ان ح  اتقظار اسا.

ت اتایی خ ات ن  اتش  یان  ایمیاتهین مق یر وضع -1
 983/8با اتدرا  معیار  828/4   اتشهاس سیسقان و بل چسقان

آنم ن  ی اریمعه. دمچهین سطح اسا 472/4 اتهیو م
ترض صفر را ر  و    لاا  ر سطح8881/8االما معا   

ت اتایی خ ات ن  ای  یعهی وضعمیریرایمترض مااب  را 
 اتشهاس سیسقان و بل چسقان باتتر ان ح  اتقظار   اتش  یان

 اسا.
یا  اشا هر ن  اتش  یان  ایمیاتهین مق یر وضع -2

و  292/8با اتدرا  معیار  42/4 اتشهاس سیسقان و بل چسقان  

 میانگین هاگویه
انحراف 

 معیار
 میانه

تعداد کمتر 
 از میانه

تعداد 
مساوی 

 میانه

تعداد 
بیشتر از 

 میانه

سطح 
 یداریمعن

 8884/8 427 44 21 833/4 792/8 83/4 اا ا  مطالعه

 8479/8 444 12 23 4 939/8 89/4 نمان یبه میتاس

 8884/8 428 18 12 482/4 971/8 431/4 وضعیا تی یکی

 8881/8 471 92 28 472/4 983/8 828/4 ت اتایی خ ات ن

 8889/8 478 12 27 999/4 292/8 42/4 یا  اشا هر ن

 8884/8 478 12 88 419/4 971/8 448/4 اتهی   یا ریری

 8884/8 422 12 92 72/4 924/8 723/4 حاتظه

 8444/8 473 48 39 444/4 918/8 839/4 برر اری امقداتا 

 838/8 32 87 23 4 133/8 88/4 ته رسقی
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آنم ن االما  ی اریمعه. دمچهین سطح اسا 999/4 اتهیم
ترض صفر را ر  و ترض مااب     لاا  ر سطح8889/8معا   

  یانیا  اشا هر ن  اتش  ای  یعهی وضعمیریرایمرا 
 اتتر ان ح  اتقظار اسا. اتشهاس سیسقان و بل چسقان ب

اتهی   یا ریری  اتش  یان  ایمیاتهین مق یر وضع -8
 924/8 با اتدرا  معیار 448/4چسقان   اتشهاس سیسقان و بل 

 .اسا 419/4 اتهیو م
  8884/8آنم ن االما معا    ی اریمعهدمچهین سطح 

  میریرایمترض صفر را ر  و ترض مااب  را  لاا  ر سطح
 اتشهاس سیسقان   اتش  یانتهی   یا ریری ا اییعهی وضع

 و بل چسقان باتتر ان ح  اتقظار اسا.
حاتظه  اتش  یان  اتشهاس  ایمیاتهین مق یر وضع -2

 اتهیو م 924/8با اتدرا  معیار  723/4سیسقان و بل چسقان  
آنم ن االما معا    ی اریمعه. دمچهین سطح اسا 72/4

ر  و ترض مااب  را ترض صفر را    لاا  ر سطح8884/8
 یسقانحاتظه  اتش  یان  اتشهاس س ای  یعهی وضعمیریرایم

 و بل چسقان باتتر ان ح  اتقظار اسا.
برر اری امقداتا   اتش  یان  ایمیاتهین مق یر وضع -3

 918/8با اتدرا  معیار  839/4 اتشهاس سیسقان و بل چسقان  
ن آنم  ی اریمعه. دمچهین سطح اسا 444/4 اتهیو م

ترض صفر را ر  و    لاا  ر سطح8444/8االما معا   
 تا برر اری امقدا ای  یعهی وضعمیریرایمترض مااب  را 

 اتش  یان  اتشهاس سیسقان و بل چسقان باتتر ان ح  اتقظار 
 اسا.

ته رسقی  اتش  یان  اتشهاس  ایمیاتهین مق یر وضع -3
 4 اتهیو م 133/8با اتدرا  معیار  88/4سیسقان و بل چسقان  

آنم ن االما معا    ی اریمعه. دمچهین سطح اسا
ترض صفر را ر  و ترض مااب  را    لاا  ر سطح8383/8

ته رسقی  اتش  یان  اتشهاس  ای  یعهی وضعمیریرایم
 و بل چسقان باتتر ان ح  اتقظار اسا. یسقانس
 

تفکر انتقادی دانشجویان  یهامهارتمیانگین 

 چستان به چه میزان است؟دانشگاه سیستان و بلو
تفکر اتقاا ی  یدامهار  ایبا ت جه به آتکه مق یر وضع 

و  ارای ت نی    اتش  یان  اتشهاس سیسقان و بل چسقان
االما یک  یرارامقرریان آنم ن غ  لاا .ترما  اساریغ

برای آنم ن ترضیه اسقفا س خ اد  ش . حا  ارر  یاتم ته
 ترض ههیم هه:

Mتفکر اتقاا ی  یدامهار  ای یر وضعواقعی مق اتهی: م
 اتش  یان  اتشهاس سیسقان و بل چسقان   ر جامعه م ر  

 بررسی.
تفکر اتقاا ی  یدامهار  ایت جه به آتکه مق یر وضع با

 2تا  4 اتش  یان  اتشهاس سیسقان و بل چسقان  ماا یر بین 
ماا یر همقر و یا   رونیانا . د یمرا به خ   اخقااص 

را  9تامطل ب و بیشقر ان  ایوضع اه انبهرا  9مساوی 
  بای  لاا .میریریممطل ب  ر تظر  ایوضع اه انبه
 نیر را آنم ن ههیم: دایضتر
تفکر اتقاا ی  اتش  یان  یدامهار  ایترض صفر: وضع 

  اتشهاس سیسقان و بل چسقان همقر ان ح  اتقظار اسا.
ش  یان تفکر اتقاا ی  ات یدامهار  ای: وضعکی ترض

  اتشهاس سیسقان و بل چسقان باتتر ان ح  اتقظار اسا.

 
 تفکر اتقاا ی  اتش  یان یدامهار  ای  وضعیاتم تهآنم ن االما یک  .8جدول 

 میانگین هاگویه
انحراف 

 معیار
 میانه

تعداد کمتر از 
 میانه

تعداد مساوی 
 میانه

تعداد بیشتر 
 از میانه

 یداریمعنسطح 

 8884/8 797 8 2 31/9 179/8 32/9 تفکر اتقاا ی

 8884/8 772 9 2 272/9 128/8 28/9 اشق ا  ذدهی

 8884/8 771 4 47 322/9 241/8 38/9 رش  شهاخقی

 8884/8 798 9 1 1 13/8 38/9 ت آوری

 
   ش یممالحظه  7هه ان تقایج ج و   ط ردمان

 اتش  یان  اتشهاس  یتفکر اتقاا  ایمیاتهین مق یر وضع -4
 اتهیو م 179/8با اتدرا  معیار  32/9سیسقان و بل چسقان  

آنم ن االما معا    ی اریمعه. دمچهین سطح اسا 31/9

ترض صفر را ر  و ترض مااب  را    لاا  ر سطح8884/8
 اتشهاس   یان اتش  یتفکر اتقاا  ای  یعهی وضعمیریرایم

 سیسقان و بل چسقان باتتر ان ح  اتقظار اسا.
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اشق ا  ذدهی  اتش  یان  اتشهاس  ایین مق یر وضعمیاته -7
 اتهیم و 128/8با اتدرا  معیار  28/9قان  سیسقان و بل چس

آنم ن االما معا    ی اریمعه. دمچهین سطح اسا 272/9
ترض صفر را ر  و ترض مااب  را    لاا  ر سطح8884/8

 اتشهاس  اناشق ا  ذدهی  اتش  ی ای  یعهی وضعمیریرایم
 و بل چسقان باتتر ان ح  اتقظار اسا.سیسقان 

رش  شهاخقی  اتش  یان  اتشهاس  ایمیاتهین مق یر وضع -9
 اتهیو م 241/8با اتدرا  معیار  38/9سیسقان و بل چسقان  

آنم ن االما معا    ی اریمعه. دمچهین سطح اسا 322/9
ترض صفر را ر  و ترض مااب  را    لاا  ر سطح8884/8

رش  شهاخقی  اتش  یان  اتشهاس  ایوضع  یعهی میریرایم
 سیسقان و بل چسقان باتتر ان ح  اتقظار اسا.

ت آوری  اتش  یان  اتشهاس سیسقان  ایمیاتهین مق یر وضع -1
. اسا 1 اتهیو م 13/8با اتدرا  معیار  38/9و بل چسقان  

  لاا 8884/8ا معا   آنم ن االم ی اریمعهدمچهین سطح 
  یعهی میریرایم  و ترض مااب  را ترض صفر را ر ر سطح 

و بل چسقان باتتر  انت آوری  اتش  یان  اتشهاس سیسق ایوضع
 ان ح  اتقظار اسا.

 

تفکر انتقادی  یهامؤلفهآیا بین هریک از 

 آنان دانشجویان با هریک از ابعاد عادت به مطالعه

 ؟وجود دارد یارابطه

 هبه مطالع تفکر اتقاا ی  اتش  یان با در یک ان ابعا  اا   یدامؤلفهدمبسقهی اس یرمن  ن آنم  .8 جدول
 تفکر انتقادی یهامؤلفه گویه ها

 نوآوری رشد شناختی اشتغال ذهنی 

ابعا  
  به 

اا 
مطالعه

 یبه میتاس 
 نمان

971/8  =r 

8884/8  =p 
 رابطه وج    ار 

923/8  =r 

8884/8  =p 
 رابطه وج    ار 

923/8 =r 

8884/8 =p 
 وج    ار  رابطه

وضعیا  
 تی یکی

742/8  =r 

884/8  =p 
 رابطه وج    ار 

722/8  =r 

8884/8  =p 
 وج    ار  رابطه

729/8  =r 

887/8  =p 
 رابطه وج    ار 

ت اتایی 
 خ ات ن

738/8  =r 

8884/8  =p 
 رابطه وج    ار 

989/8  =r 

8884/8  =p 
 رابطه وج    ار 

987/8  =r 

8884/8  =p 
    ار رابطه وج 

یا  اشا 
 هر ن

782/8  =r 

884/8  =p 
 رابطه وج    ار 

729/8  =r 

8884/8  =p 
 رابطه وج    ار 

948/8  =r 

8884/8  =p 
 وج    ار  رابطه

اتهی   
 یا ریری

783/8  =r 

884/8  =p 
 رابطه وج    ار 

932/8  =r 

8884/8  =p 
 رابطه وج    ار 

728/8  =r 

8884/8  =p 
 ر رابطه وج    ا

 r=  743/8 حاتظه

884/8  =p 
 رابطه وج    ار 

432/8  =r 

887/8  =p 
 رابطه وج    ار 

482/8  =r 

844/8  =p 
 رابطه وج    ار 

برر اری 
 امقداتا 

838/8  =r 

414/8  =p 
 رابطه وج   ت ار 

749/8  =r 

884/8  =p 
 رابطه وج    ار 

783/8  =r 

884/8  =p 
 رابطه وج    ار 

 r=  48/8 ته رسقی

841/8  =p 
 رابطه وج    ار 

433/8  =r 

887/8  =p 
 رابطه وج    ار 

432/8  =r 

887/8  =p 
 رابطه وج    ار 

 

 ابعاد عادت به مطالعه به چه صورت است؟ یبندرتبه
ابعا  اا   به  یبه ایاول اسقفا س ان آنم ن تری  من اق ام به  با

 خ اده  ب  . ریبه ص ر  ن یداهیترض  مطالعه خ ادیم هر . لاا

 صفر: بین ابعا  اا   به مطالعه اول یا وج   ت ار . ترض
 یک: بین ابعا  اا   به مطالعه اول یا وج    ار . ترض
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 آنم ن تری  من اول یا ابعا  اا   به مطالعه .8 جدول
 مقدار آماره ردیف

 217/28 هی  وی تری  من 4

 2  رجه آنا ی 7

 8884/8 ی اریمعهسطح  9

 
آنم ن تری  من  ی اریمعه  چ ن سطح 1با ت جه به ج و   

 را ر  و ترض مااب  را  ترض صفر  لاا .اسا 8884/8معا   
 . یعهی اول یا وج    ار .میریرایم

 
 ابعا  اا   به مطالعه یبه ایاول و رتبه برای  دارتبهمیاتهین  .8 جدول

 اولویت هارتبهمیانگین  عوامل ردیف

 او  19/2 حاتظه 4
  وم 84/2 وضعیا تی یکی 7

 س م 24/1 یا  اشا هر ن 9
 چهارم 13/1 اتهی   یا ریری 1
 ره م 43/1 ته رسقی 2
 ششم 48/1 برر اری امقداتا  8

 دفقم 83/1 ت اتایی خ ات ن 2
 دشقم 37/9 نمان یبه میتاس 3

 

تفکر انتقادی با عادات مطالعه با  یهامهارتبین 

دانشجویان دانشگاه سیستان و  ه جنسیتتوجه ب

 وجود دارد؟ یداریمعنبلوچستان تفاوت 

تفکر اتقاا ی با اا ا   یدامهار ت جه به آتکه مق یر  با
 .اساغیرترما    یت ن ی خقر و رسر  ارا انیمطالعه  اتش  

برای ماایسه ان آنم ن غیررارامقری ویلکاهس ن   رونیانا
 ر ترض ههیم هه:اسقفا س خ اد  ش . حا  ار

1M : انیتفکر اتقاا ی با اا ا  مطالعه  اتش   یدامهار 
 رسر

2M :  انیتفکر اتقاا ی با اا ا  مطالعه  اتش   یدامهار 
  خقر
 آنم ن به شرح نیر اسا یداترض  لاا

H0:  تفکر اتقاا ی با اا ا  مطالعه با ت جه به  یدامهار بین
 جهسیا تفاو  وج   ت ار .

1H:  تفکر اتقاا ی با اا ا  مطالعه با ت جه به  یداهار مبین
 جهسیا تفاو  وج    ار .

  خقر و رسر انیتفکر اتقاا ی  اتش   یدامهار   یقهیو مان سهیماا آنم ن .8 جدول

 یداریمعنسطح  Zآماره  Uآماره  توصیفی یهاافتهی جنسیت

  میاتهین رتبه اتدرا  معیار میاتهین 

 837/8 -293/4 2392 39/471 112/8 93/9 رسر

  44/901 4/0 28/3 دختر
 

  میاتهین  د تشان می 8تقایج ج و   هه ط ردمان
با اتدرا   93/9رسر  انیتفکر اتقاا ی  اتش   یدامهار 
تفکر اتقاا ی  یدامهار . دمچهین  میاتهین اسا 112/8معیار 

 ةما ار آمار. اسا 1/8با اتدرا  معیار  37/9 خقر  انی اتش  

Uةآمار 2392معا    یقهیمان و ی Z    و سطح  -293/4معا
ترض صفر را ر     لاا  ر سطح837/8آنم ن معا    ی اریمعه
تفکر  یدامهار  نی  یعهی بمیریرایمو آن را  میههیتم

 وج   ت ار .  اریمعه خقر و رسر تفاو   انی اتش  اتقاا ی 
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  خقر و رسر انیاا   مطالعه  اتش    یقهیمان و سهیآنم ن ماا .8جدول 

 

میاتهین اا    هه بیان می 2هه تقایج ج و   ط ردمان 
. اسا 727/8با اتدرا  معیار  4/4رسر  انی اتش   مطالعه

با  4/4 خقر  انیدمچهین  میاتهین اا   مطالعه  اتش  
معا    یقهیمان و یU ة. ما ار آماراسا 742/8اتدرا  معیار 

آنم ن  ی اریمعهسطح  و 874/8معا    Z ةآمار 2/8242
و آن را  میههیتمترض صفر را ر     لاا  ر سطح292/8معا   

 خقر و رسر  انی اتش  اا   مطالعه  نی  یعهی بمیریرایم
 وج   ت ار .  اریمعهتفاو  

 

تفکر انتقادی با عادات مطالعه با  یهامهارتبین 

توجه به مقطع تحصیلی دانشجویان دانشگاه 

 وجود دارد؟ یداریمعنسیستان و بلوچستان تفاوت 

 

ا اا ا  تفکر اتقاا ی ب یدامهار ت جه به آتکه مق یر  با
  یت ن یبا ت جه به ماط  تدایلی  ارا انیمطالعه  اتش  

برای ماایسه ان آنم ن غیررارامقری  رونیانا  اساغیرترما  
 ویلکاهس ن اسقفا س خ اد  ش . حا  ارر ترض ههیم هه:

1M:  انیتفکر اتقاا ی با اا ا  مطالعه  اتش   یدامهار 
 یهارشهاس

2M:   انیا اا ا  مطالعه  اتش  تفکر اتقاا ی ب یدامهار 
 ارش  یهارشهاس

 آنم ن به شرح نیر اسا یداترض  لاا

1H تفکر اتقاا ی با اا ا  مطالعه با ت جه به  یدامهار : بین
 ماط  تدایلی تفاو  وج   ت ار .

2H:  تفکر اتقاا ی با اا ا  مطالعه با ت جه به  یدامهار بین

 ماط  تدایلی تفاو  وج    ار .

 

 با ت جه به ماط  تدایلی انیتفکر اتقاا ی  اتش   یدامهار   یقهیمان و سهیآنم ن ماا .0 جدول

 
  میاتهین  د تشان می  3هه تقایج ج و   ط ردمان 

با  23/9 یهارشهاس انیتفکر اتقاا ی  اتش   یدامهار 
 یدامهار . دمچهین  میاتهین اسا 939/8اتدرا  معیار 

با اتدرا  معیار  32/9ارش   یهارشهاس انیتفکر اتقاا ی  اتش  
 Z ةآمار 123معا    یقهیمان و یU ة. ما ار آماراسا 182/8

  لاا  ر 882/8آنم ن معا    ی اریمعهو سطح  -34/7معا   
 نی  یعهی بمیریرایمترض صفر را ر  و ترض مااب  را  سطح

با ت جه به ماط  تدایلی  انیتفکر اتقاا ی  اتش   یدامهار 
 وج    ار .  اریمعهتفاو  

 
 با ت جه به ماط  تدایلی انیاا   مطالعه  اتش    یقهیمان و سهیآنم ن ماا. 9 جدول

اا      میاتهین ش یممالحظه  3هه ان تقایج ج و   ط ردمان
 79/8را  معیار با اتد 83/4 یهارشهاس انیمطالعه  اتش  

 یهارشهاس انی  میاتهین اا   مطالعه  اتش  . دمچهیناسا

مان  یU ة. ما ار آماراسا 712/8با اتدرا   44/4 ارش 
سطح و  -383/8معا    Z ةآمار 2/2138معا    یقهیو

ر   ترض صفر را   لاا  ر سطح999/8آنم ن معا    ی اریمعه

 یداریسطح معن Zآماره  Uآماره  توصیفی یهاافتهی جنسیت
  میاتهین رتبه اتدرا  معیار میاتهین 

 292/8 874/8 2/8242 42/478 727/8 4/4 رسر
  88/441 742/8 4/4  خقر

 یداریسطح معن Zآماره  Uآماره  توصیفی یهاافتهی مقطع تحصیلی

  میاتهین رتبه اتدرا  معیار میاتهین 

 882/8 -34/7 123 42/448 939/8 23/9 هارشهاسی

  42/492 183/8 32/9 هارشهاسی ارش 

 یداریمعنسطح  Zآماره  Uآماره  توصیفی یهاافتهی مقطع تحصیلی
  میاتهین رتبه اتدرا  معیار میاتهین 

 999/8 -383/8 2/2138 87/442 79/8 83/4 هارشهاسی
  37/471 712/8 44/4 هارشهاسی ارش 
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اا   مطالعه  نی  یعهی بمیریرایمو آن را  میههیتم
وج     اریمعهبا ت جه به ماط  تدایلی تفاو   انی اتش  
 ت ار .

 

 گیريبحث و نتیجه
و بل چسقان  سقانی اتشهاس س انیاا   مطالعه  اتش   ایوضع

و  یخیمشا داییاتقهبا  جیتقا نیباتتر ان ح  اتقظار اسا. ا
 اتشهاس  انیان  اتش   %33هه تشان  ا ت   (7841دمکاران  
 اشقه    یتسبقاً اا   مطالعه مطل ب رتایج یآنا  اسالم

 انی اتش   یا تفکر اتقا ایوضع نی. دمچه اشا یدمخ ات
 نیهه ا و بل چسقان باتتر ان ح  اتقظار اسا سقانی اتشهاس س

 ( هه تشان  ا ت 4939و دمکاران   ییانرضا داییاتقهبا  جیتقا
رتسه ان  ر  ی اتشهاس ال م ر شک انی اتش   یتفکر اتقاا 

   شتسبقاً مهاسب برآور   هری  یدا اتشهاسان  یبا برخ سهیماا
با  انی اتش   یتفکر اتقاا  یدامؤلفهدمه  نیمطاباا  ار . ب

 نیب ج ان ابعا  اا   مطالعه آتان رابطه وج    ار    کیدر
امقداتا  ان اا    یبرر ارو  یان تفکر اتقاا  یاشق ا  ذده

ابعا  اا   مطالعه  نیب نیوج   ت ار . دمچه یارابطهمطالعه 
نمان  به ییمتاس خراو  حاتظه و آ ای. اول وج    ار  ایاول 

امقداتا   یو برر ار یان تفکر اتقاا  یاشق ا  ذده نیهه ا اسا

ابعا  اا    نیب نی. دمچهوج   ت ار  یارابطهان اا   مطالعه 
 به ییمتاساو  حاتظه و آخر  ایوج    ار . اول  ایطالعه اول م

 یرنمان را  ا ایری( م 4934  یهیو ر یهه اباذر اسانمان 
 نیاتهیم نیشقریب یرا  ارا  سی( و اته38/7  نیاتهیم نیهمقر

و اا ا   یتفکر اتقاا  یدامهار  نی( برآور  هر ت . و ب93/9 
وج   ت ار .   ارییمعهو   خقر و رسر تفا انیمطالعه  اتش  

را  جیتقا نی(  ر رژودش خ   ا7842و هن   ه یهار  هه یحال ر 
 خقر تسبا به  انیاتش  تشان  ا ت  هه اا ا  مطالعه  

(  ر 7849  یه مر و س د ی. ولرسر باتتر اسا انی اتش  
هه اا ا  مطالعه   ت یرس  هیتق نیرژودش خ   به ا

هه  وج   ت ار   ارییمعهو  تفا ایبراسا  جهس انی اتش  
( تشان 4939و دمکاران   ییانرضاو   ار  یدمخ ات جیتقا نیبا ا

  ارییمعهرسر به طرن  انی اتش    ر ی ا ت  هه تفکر اتقاا 
ت ار .  یدمخ ات جیتقا نیهه با ا  خقر ب   انیان  اتش   شقریب
با ت جه به ماط   انی اتش   یتفکر اتقاا  یدامهار  نیب

 انیهه  اتش   وج    ار   ارییمعهتفاو   یلیتدا
 یباتتر یتفکر اتقاا  یدامهار  ی ارا ارش  یهارشهاس
با ت جه به ماط   انیاا ا  مطالعه  اتش   نیو ب دسقه .
 وج   ت ار .  ارییمعهتفاو   یلیتدا

 

 منابع
اطالااا    ایریما  نادا ان.   ی اتشاهاس الا م ر شاک    انی   اتش یمطالعه یدامهار (. اا ا  و 4934طادرس    یهیر و ندرا  یاباذر

 .384-313(  8 3  سالما
  یشهاسا نباان   هارشهاسی ارش  تامهانیرا. تفکر اتقاا ی و سطح تدایال  المی یدامهار بین  ةرابط(. 4932احم ی خمسی  آ رتا  

 . اتشهاس ریام ت ر اسقان ریالن
 ر شاکی  یرساات اطاالق  و ما یریا   اتشاک س   اتشا  یان  یتفکر اتقااا   یدامهار  ررسیب(. 4931   یحم تیا صالدی و ندرا ااظمی 

 .13-22  (4 47  ر شکی  ر آم ن  ت سعه یدارام م له .4937 سا   ر تهران ر شکی ال م  اتشهاس

 اتشاهاس آنا    انیاتشا     یلینمان باا املکار  تداا    ایریو م  یتراشهاخق ی  رادبر دایتفکر اتقاا  ةرابط (.4934   یسع ارر ر یقبخ
 .2-43(  77 2  یرواتشهاس ت   ر یدااتقهی واح  اد ان. یاسالم

 یر شک انی ر  اتش   یمهار  تفکر اتقاا  سهی(. ماا4939  ات  یهاتشارمهش   و هیباخقر  مرض ؛مدم   ی هینارق ب ؛مدسن  انییرضا
 .242 -271  49  رتسه ان ی اتشهاس ال م ر شک ةم ل .4937 ر سا   یلیرتسه ان  ر مااط  مخقلف تدا ی اتشهاس ال م ر شک

 اتش  یان  اتشهاس ال م ر شاکی هر ساقان و برخای     یمطالعه یدااا  و  دامهار (. 4939مسع    رس   آبا ی   و نا س  ی اهللنارق
 .73-92(  42 3  آم ن   ر ال م ر شکی ةت سع یم لها ام  مرتبط با آن. 

 یدا سیش ی(. بررس4933  بهرام ل   یتب و  هیخ   یمخ وم ؛خ شکالم  معا مه ؛تاصر  یخیش ؛اشر  رسیت  ییارض ؛رضا  یصات سالم
 ی اتشک س ررسقار ةتالهام .4932 ر سا   هیاروم ی اتشهاس ال م ر شک انیم ر  اسقفا س  اتش   یمطالعات یو مهاب   رس یمطالعات
 .37-28(  7 3  هیاروم ییو ماما
 تردههیاان  یتفکار اتقااا    یدامهار  ماایسه و بررسی(. 4937حسن   روشن  آب و شهرس اسکه ری  ؛احم  مهاجری ؛  ترشی قاسمی 
 تاالهامه  .یتفکار اتقااا    یارتااا  جهاا  رادکارداایی  ارائه و ب شهر اسقان ی اتشهادشیر و مق سطه رادهمایی  ابق ایی  یدا ورس
 .439-748  (9 42  آم نشی م یریا  ر ت  ردیاتقی رژودشی-المی
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 ارشا    هارشهاسای  تاماه انیا را.  اتشا  یان  تفا  و اا    خطررایری با اتقاا ی تفکر یدامهار  رابطه بررسی(. 4934  الیل م س ی 
 .ناد ان بل چسقان  و سیسقان  اتشهاس

 یبررسا  (.4932  آر  خلیلای   و راایمر   اها ان   ؛ج ن بخش  تاطماه  ؛اشقراتی  الهام؛ الماسی  سعی س؛  دااتی  مریم ؛الیمدم ی  ت ا
 .93-73(  9 48 م له المی رژودان ارتباط اا   مطالعه و املکر  تدایلی  اتش  یان ررسقاری دم ان. 

 اتشاهاس اصافهان و  اتشاهاس الا م      یهقاب ار انیمطالعه  اتش   یدااا   سهی(. ماا4939  رضایال  انیداشم و مدم رضا ان یداشم
 .222-224(  3 41  ی   ر ال م ر شکآم ن یراتیم له ا .یر شک

 .هقاب ار تهران: .ه  ک و مطالعه  (4939ی مایی  ج ا   مدم  خه ان  
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