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 Purpose: The ability to think critically is one of the skills that 

empowers managers to deal with new and unique issues in today's 

world and the age of information and communication. The purpose 

of this study is to identify the factors affecting the formation and 

promotion of managers' critical thinking. Which provided the ability 

to implement and operationalize in field studies. 

Materials and Methods: This research is applied in terms of 

purpose and descriptive-correlational based on data collection. The 

statistical population of this study included all managers, numbering 

174 people, of which 117 people were selected as a statistical sample 

based on Cochran's formula by simple random method. The data 

collection tool is a questionnaire of factors affecting the formation 

and promotion of researcher-made critical thinking with 49 items. 

Findings: The research findings of the ks test showed that the test 

was parametric and Pearson correlation test showed that the 

effective factors in formation (communication and information, 

education and learning) and effective factors in promotion (media 

literacy, risk-taking and ambiguity tolerance). ) Has had a positive 

effect on the formation and promotion of managers' critical thinking. 

Conclusion: Based on the research findings, it can be acknowledged 

that organizational managers are more successful by strengthening 

the effective factors in the formation and promotion of critical 

thinking in the organization. 
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تفکر  یو ارتقا یریعوامل موثر در شکل گ ییشناسا

 رانیمد یانتقاد
 ،1خواجوند نبیز

واحد چالوس،  ت،یریگروه مد ،یدولت تیریمد یدکتر یدانشجو
 .رانیچالوس، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم

 
 ،*2یآقا احمد یقربانعل

 ،یواحد چالوس، دانشگاه آزاد اسالم ت،یریگروه مد ار،یاستاد
 مسئول( سندهی)نو رانیچالوس، ا

 
 ،3فرخ سرشت بهزاد
 ،یواحد چالوس، دانشگاه آزاد اسالم ت،یریگروه مد ار،یاستاد

 .رانیچالوس، ا
 

 4یاسالم دیسع
 ،یواحد چالوس، دانشگاه آزاد اسالم ،یاسیگروه علوم س ار،یدانش

 .رانیچالوس، ا
 
 

 دهیچک

ا ر رانیاست که مد ییهااز مهارت یکی یانتقادتفکر یی: تواناهدف

و عصر  یکنون یایبه فرد دنو منحصر دیمواجهه با مسائل جد یبرا

پژوهش  نی. هدف از اسازدیاطالعات و ارتباطات  توانمند م

 رانیدم یتفکر انتقاد یو ارتقا یریگشکل عوامل موثر در ییشناسا

 یاندیم یهاشدن را در مطالعه یاتیو عمل یسازادهیپ تیاست. که قابل

 .فراهم آورد

و بر اساس  یپژوهش از لحاظ هدف، کاربرد نیا و روش ها: مواد

 ی. جامعه آمارباشدیم یاز نوع همبستگ ،یفیداده ها، توص یگردآور

 نینفر بوده که از ا 174، به تعداد  رانیمد هیپژوهش شامل کل نیا

ساده  ینفر به روش تصادف 117بر اساس فرمول کوکران تعداد  زانیم

اطالعات،  یانتخاب شدند. ابزار گردآور یربه عنوان نمونه آما

محقق   یتفکر انتقاد یو ارتقا یریپرسشنامه عوامل موثر بر شکل گ

 .باشد یم هیگو 49ساخته با 

بودن آزمون را  کیپارامتر ks پژوهش آزمون یها افتهی ها: افتهی

نشان داد که عوامل موثر در  رسونیپ ینشان داد و آزمون همبستگ

) و عوامل یریادگی)ارتباطات و اطالعات، آموزش و  یریشکل گ

و تحمل ابهام( بر  یریپذ سکیر ،یموثر در ارتقاء )سواد رسانه ا

 .اشته استد یمثبت ریتاث رانیمد ینتقادتفکر ا  یو ارتقا یریشکل گ

اذعان داشت که  توانیپژوهش م یها افتهیبر اساس  :یریگ جهینت

 یو ارتقا یریگعوامل موثر در  شکل تیبا تقو یسازمان رانیمد

 .کنندیتر عمل مدر سازمان موفق یانتقادتفکر

 .رانیارتقاء، مد ،یریعوامل مؤثر، شکل گ :یدیکل واژگان
 

 06/10/1399تاریخ دریافت: 
 09/12/1399 تاریخ پذیرش:

 
 :نویسنده مسئولaghaahmady@iauc.ac.ir  
 

 مقدمه
هایی است که انسان را برای  توانایی تفکر انتقادی یکی از مهارت

 مواجهه با مسائل جدید و منحصر به فرد دنیای کنونی توانمند می

سازد. این توانایی به انسان کمک می کند تا با استفاده از مهارت 

استدالل و توانایی تحلیل و بررسی شرایط به انتخاب های صحیح 

ینه انتخاب های وی را ممکن دست یابد و قضاوت و ارزشیابی در زم

 .دساز

تفکر انتقادی و کاربرد آن در سازمان با توجه به حجم باالی 

اطالعات و گسترش ارتباطات و شبکه های اجتماعی حالتی ضروری 

و بحرانی پیدا کرده است. مجهز شدن مدیران به چنین توانایی 

نیازمند برخورداری از توانایی ارزیابی و کاربرد صحیح اطالعات  در 

 (.1) خصوص افراد، جامعه، اقتصاد، فرهنگ  و ... می باشد

 ،عملکردی چنین به رسیدن جهت و انتقادی تفکر به رسیدن برای

 گیری و ارتقای تفکرهای شکلعوامل و زمینه یگرانه مداخله نقش

 مهارت دارای ییادگیرنده (.2) فاکون است چشمگیر بسیار انتقادی

 رد موجود اطالعات و مختلف موضوعات بین ارتباط انتقادی تفکر

 ندک می درک بهتر را یادگیری محتواهای و الکترونیکی هایمحیط

 خوبی به روزمره زندگی در خود نیازهای با گیرد می یاد را هچآن و

پیش و هامهارت مفهوم، گستردگی به توجه با (.3)دهدمی ارتباط

سوال مطرح است که چه  این همواره انتقادی، رتفک هایکننده بینی

 یا رسانه سواد .انتقادی هستندتفکر  سازعوامل و فعالیت هایی بستر

 مخاطبان معرفتی و شناختی درک در انتقادی، تفکر مثابه به

 تولیدات شناخت به را مخاطبان توانمی آن اساس بر و دارد ضرورت

 وسایل مختلف هایزمینه در حاضر عصر در ایرسانه متنوع

تحمل ابهام  (.4)ددا قرار پژوهش و آموزش مورد جمعی ارتباطات

یده درگیر شوند، دارای چبه مدیران اجازه می دهد که با مسائل پی

ش افزایباز برای پذیرش نظرات مختلف و به دنبال آن احتمال  یذهن

 صدد در حاضر مقاله اساس این بر .وجود یک موقعیت جدید شوند

 تا. نماید مطرح را تحقیق مبانی نظری زمینه مساله، بیان از پس است

 .آورد فراهم ای تازه فضای در را آن میدانی  مطالعه شرایط

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             2 / 12

http://mail.islamiclifej.com/article-1-882-fa.html


 93   و..تفکر  یو ارتقا یریعوامل موثر در شکل گ ییشناسا        

Islamic Life Style Centeredon Health Volume 4, Issue 4, Winter 2020 

   بیان مساله:

 شگستر. ستا وارتباطات تطالعاا وریفنا  عصر کنونی، عصر

 دهبو ژیتکنولو و علم توسعه موجب تتباطاار و تطالعاا وریفنا

 با ارههمو ننساا اطالعات، وریفنا شگستر با یگرد یسو از. ستا

 و علم انبتو که آن ایبر ،ستا جهامو تطالعاا از باالئی حجم

 نقد ردمو را آن بایستمی ،گرفت رکا به صحیح مسیر در را وریفنا

 ورشپر ممستلز آن شپذیر و تطالعاا یباال حجم. قرارداد سیربر و

 تفکر سیلهو به مرا ینا که ستا صحیح داوری و تشخیص و تمیز هقو

 .شد هداخو محقق دینتقاا

 فلسفه آن اساس بر زیرا است، مهمی بسیار موضوع تفکر، طرز

 انسان جویی چاره نهایت تفکر(. 5)شودمی ریخته فردی هر زندگی

 این. اردد بستگی ما تفکر کیفیت به تماما ما آینده کیفیت. است

 مصداق دنیا سطح در هم و جامعه سطح در هم فرد، سطح در هم نکته

 آن سیلهو به بتواند فرد که است قابلیتی تفکر کلی طور به .دارد

 ذاتی جزء تفکر . نماید درک را حقیقتی یا و کند حل را ای مسأله

 (.6) متفکریم حیواناتی ما که بس نکته همین و است انسان رشد

 اتیذ است ممکن کردن فکر برای کلی زمینه و توانایی تجهیزات،

 سال بیست در. است آموختنی عالم فهمیدن ویژه هایراه ولی باشد،

 رشگست حمایت به نوین و عظیم جنبشی اولیه اقدامات شاهد گذشته

 تفکر هایمهارت یا انتقادی تفکر ،جنبش این. ایم بوده ورزیخرد

 (.7)است گرفته نام

 نظر هب .است انتقادی تفکر اول طراز کارشناسان از یکی پل ریچارد

 منبع و .اردد تفکر مهار و مدیریت با مستقیم ارتباط انتقادی تفکر او

 هایچالش و هارقابت برای را فرد که است جسمی ـ ذهنی قـدرتی

 نظر از چند هر .سازدمی آماده متغیرکنونی سرعت به دنیای

 قرار نو هایایده خلق و خالقیت از تریپایین درجه در پیچیدگی

 ( .8) دارد

بیشتر تحقیقات در زمینه تفکر انتقادی به بررسی این نوع تفکر به 

آموزان در شاخه علوم گیری آن در بین دانشمثابه مهارت و اندازه

دان مسائل مدیریتی بتربیتی پرداخته و از منظر  مدیریتی  و در قالب 

گیری آن نادیده حوه و مکانیزم شکلتوجه نکرده اند. به عالوه، ن

 است آن بر تحقیق این شد، مطرح آنچه به توجه با گرفته شده است.

گیری و ارتقای تفکر انتقادی مدیران را شناسایی عوامل شکل که

 دنبال به مطالعه فرآیند نتیجه در و دهد قرار مطالعه مورد کرده و 

دیران م انتقادی تفکر شکل گیری و ارتقای  موثر درشناسایی عوامل 

 شکل موثر در عوامل  که است این پژوهش اساسی مسأله و باشد می

 رارقو شناسایی   بررسی مورد ،مدیرانگیری و ارتقای تفکر انتقادی 

 .گیرد

 :مبانی نظری تحقیق

نظریات تفکر انتقادی، جست و جو و انگیزه برای دریافت دالیل  

ی را گاممنطقی و گسترش مهارت تفکر و قدرت تجزیه و تحلیل 

 از ییک نیز انتقادی تفکر .در جهت کسب تفکر انتقادی می دانند

 زمینه هر در دانش درک برای انتقادی تفکر(. 6)است تفکر جوانب

 رابطه نقادانه خود دنیای با طبیعی طور به انسان (.7) است الزم ای

 هب مثبت، فعالیت یک عنوان به انتقادی تفکر. کندمی برقرار

. آیدمی شمار به سازمان و جامعه در رشد برای امروزی فرآیندی

 بلکه ، شودنمی مربوط عالی آموزش در یادگیری به تنها انتقادیتفکر

 در نیز را کار و فردی بین روابط جمله از زندگی های فعالیت همه

 آوری جمع قدرت  چون ییها مهارت گاردنر نظر از .گیرد می بر

 ارائه و گیرینتیجه دهی، سازمان ، تحلیل و تجزیه اطالعات،

 .باشند می انتقادی تفکر اصلی های مهارت جزء بازخورد

های سقراط برای آگاه ساختن افراد به تالش تفکر انتقادیالش برای ت

های اندیشه شان و به چالش کشیدن آنچه آن ها بدیهی از بنیاد

پس از وی روش افالطون در آکادمی که  گردد.انگاشتند باز می

 بود همین موضع برگرفته از مباحثات  سقراط با مردم زمانه خویش

 فکرت توانایی از بعد این نیز دیگری فالسفه ادامه در .کردرا دنبال می

 .دادند قرار مدنظر را

  در دمیال از پیش پنجم هسد در ربا لیناو ایبر دینتقاا تفکر حصطالا

 که ستا فیلسوفی نخستین اطسقر .یافت رظهو تنآ و نیونا فرهنگ

 "نگفتما" پایه بر او تربیتی روش. یافت لقب خویش رگاروز داور به

 نفالطوا نظر به .ستا ییاگررپساساختا لصوا از نگفتما. شد بنا

 نگفتمااز فهد .است آن بر یافتن تسلط و دنکر بحث هنر نگفتما

 ضغر بلکه ،نیست عموضو یک رهبادر تطالعاا تهیه

 رتفک سابقه. گیرد قرار بحث مورد باید که ستا موضوعیتعیین

 که فلسفه در بنیادی حوزة یک .گرددبرمی فلسفه آغاز به انتقادی

 ودهب متمرکز رفتار هدایت منظور به عقالنی تفکر پرورداندن به

 به اآشکار انگلستان در هفدهم قرن اوایل در  بیکن فرانسیس. است

 به دانش کشف در انسان ذهن چگونه که پرداخت مبحث این
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گرایش به اطمینان با تواننمی را ذهن که فهمید او. رودمی رافحان

 تأکید جهان تجربی ادراک اهمیت بر و گذاشت تنها اشطبیعی های

 فرانسوی  دکارت بیکن، هایتالش از پس سال پنجاه(. 9)  ورزید

 مطرح تعقل مندنظام پیشبرد برای را منظم و خاص تربیت به نیاز

 شک»  مقوله تحت که را انتقادی تفکر از روشی او واقع در. کرد

 کرتف که بود این دکارت نظر. کرد پیشنهاد کند،می فعالیت«  منظم

می( 9) بارتل الدرو پاول،. باشد همراه آزمون و شک پرسش، با

 مطرح را شهری آرمان مور، توماس سر دوران، همان در که گویند

 اعتقاد به. انتقادند خور در موجود جهان جوانب همه آن در که کرد

 .اندعمیق انتقاد و تحلیل نیازمند موجود، اجتماعی های نظام همه او

 دمنتق متفکر و منتقد ذهن اهمیت ، الک جان و هابز انگلستان، در

 مطرح 17 و 16 قرون در بود کرده تاکید ماکیاولی که گونه همان را

 و زندگی از مشترک حس تحلیل نوعی از الک جان(. 9) ساختند

 درباره انتقادی تفکر نظری مبانی او. کردمی دفاع روزمره تفکر

 زمینه کردن فراهم در را ها دولت مسئولیت و انسان اساسی حقوق

 . کرد ریزیپی متفکر شهروندان مستدل نقد

 ندپرداخت انتقادی تفکر مقوله به علما از بسیاری 18 و 17 قرون در

  نیوتن ایزاک و( 17 قرن)   بویل رابرت به توان می میان آن از که

 و تجربی شواهد به آنها دوی هر. کرد اشاره 18 و 17 قرون در

 و داللاست قابلیت که قوانینی به ولی داشتند، تقاداع دقیق استدالل

 تفکر نوزدهم قرن در. نداشتند اعتقادی ندارند، را تجربی آزمایش

 آن. کرد باز انسانی مختلف های رشته بین در را خود جای انتقادی

 با ارتباط در انتقادی تفکر کاربرد گویند،می الدر و پاول که گونه

 در را  مارکس کارل اقتصادی و اجتماعی نقد داری، سرمایه مسائل

 و حیات منشأ و انسان فرهنگ تاریخ مسائل با رابطه در. داشت پی

 هرابط در شد، منجر  داروین انسان تکامل نظریه به انسانی، زیست

 با طهراب در یافت، انعکاس  فروید زیگموند آثار در ناآگاه، شعور با

 طهراب در و گردید  منجر شناختی مردم مطالعات تأسیس به فرهنگ

 یاربس عمیق مطالعات نیز و شناسی زبان رشته تأسیس به زبان با

 (.10)انجامید انسان حیات در زبان و هادنما کارکرد درباره

 توجه ردمو رنمد پست فلسفه مباحث بیست نقر دوم نیمه در

 پست و نیسمرمد تصطالحاا. گرفت ارقر نشگاهیدا و علمی محافل

جامعه وارد فوکو و سماهابر همناظر با 1980 ههد در نیسمرمد

 بین طتباار نوعی انتومی ،شناختی جامعه نظر از. شد شناسی

پسا .شد قائل نیسمرمد پست و ییاگررپساساختا ،ییاگررساختا

 زا که است مدرنیسم پست مهم رویکردهای از یکی ساختارگرایی

 ناراگذبنیان لیناو. شد مطرح فلسفی مباحث و ادبیات در1960 دهه

. ندا دانسته رتبا وفوکو ا،یددر جمله از ینسوافر انندیشمندا را آن

 و تعلیم و دینتقاا تفکر ،ییاگررپساساختا دیکررو صلیا عناصر از

 یهامهارت بر مبتنی دینتقاا تفکر یهارتمها ،ستا دینتقاا تربیت

 شناخت رمنظو به شنرو تجزئیا به توجه نچو ر،تفک ساسیا

 یبند طبقه و بندی دسته ،نتایج پیشبینی آنها، مقایسه ،لگوهاا

 ( .11)باشدمی موضوعات

درباره گیریتصمیم بر تمرکز با تأملی و منطقی تفکر انتقادی تفکر

. (12)باشد معتقد باشیم  یا انجام دهیم می چیزی چه به ی اینکه

ممفهو در ماهرانه و فعاالنه هوشمندانه، منظم، فرایند انتقادیتفکر

مع ج اطالعات ارزشیابی و ترکیب وتحلیل، تجزیه کاربرد، سازی،

 استدالل و تفکر تجربه، مشاهده، طریق از آمده پدید یا آوری شده

کاربرد  .(13به حساب می آید) عمل و باور راهنمای به عنوان

را ی شناختی که احتمال نتایج مطلوب استراتژی ها و مهارت ها

تفکر انتقادی تفکری . (14همان تفکر انتقادی است) دهدافزایش می

، معیار نی بربترا به دلیل اینکه م که قضاوتاست ماهرانه و پاسخگو 

. (15) کندخود اصالح کننده و حساس نسبت به متن است تسهیل می

لفی د در یک بررسی جمن فالسفه آمریکا با رهبری فاشندر نهایت ان

 کی داشتند شرکت انتقادی تفکر حوزه نفر از متخصصان 46که 

تخصصان مبر طبق نظر . کردند ارائه انتقادی تفکر از اجتماعی تعریف

خود تنظیم است که منجر به  تفکر انتقادی قضاوتی هدفمند و)

هی، تبیین مالحظات بدی ، همچنینتفسیر، تحلیل، ارزیابی، استنباط

ای که قضاوت انجام معیاری مبتنی بر زمینهو متدولوژیکی مفهومی،

 شود.گیرد میمی

، جست و جو و انگیزه برای دریافت دالیل نظریات تفکر انتقادی

منطقی و گسترش مهارت تفکر  و قدرت تجزیه و تحلیل را گامی 

گیری عوامل متعددی بر شکل دانند.در جهت کسب تفکر انتقادی می

ران موثر هستند که در جدول شماره قادی مدیانتو ارتقای تفکر

ذکر شده است. در این مقاله به دلیل محدودیت فضایی از ذکر 1

عامل که موثر ترین  4ا به ارائه تمامی عوامل خودداری شده و تنه

عوامل در  بین مدیران وزارت بهداشت  و درمان با توجه به 
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 95   و..تفکر  یو ارتقا یریعوامل موثر در شکل گ ییشناسا        

Islamic Life Style Centeredon Health Volume 4, Issue 4, Winter 2020 

باشد پرداخته شده است که شامل موارد تحقیقات انجام شده می

 مطرح شده در مدل مربوطه می باشد.

 

 نظریه پردازان مورد مطالعهعوامل موثر بر تفکر انتقادی از نظر . 1جدول 

 ل موثر بر تفکر انتقادیامعو مندنام دانش

 هابر ماس

ارتباط  -5گسترش فضای عمومی -4ارتقای سطح امکانات  -3 توان اقتصادی خانواده -2مباحثه  -1

تقویت توان تصمیم  -7دها و هنجارها اباز تولید کردن ارزش ها و نم -6و انسجام در سیستم اداری 

 (.16گیری)

 پیر بوردیو
موقعیت  -4سرمایه فرهنگی  -3ایجاد فرصت های برابر آموزشی  -2برابری طبقاتی  -1

 .تطابق زبان خانه  و مدرسه -5ادگیخانو

 دیویی

  -4ایجاد حس کنجکاوی در شاگردان  -3مواجهه فعال استاد و شاگرد با مسائل  -2انگیزه  -1

ایجاد  -6آموزش مهارت ها و محاورات برای حل مساله  -5 افرادبررسی مسائل به شیوه تجربی از سوی 

 .ل های جایگزیناه حآموزش برای دستیابی به ر -7فضای دموکراتیک 

 لیپمن

داوری و قضاوت در کودکان  پرورش قوه ی -2 فراگیری فلسفه و تقویت مهارت های شناختی -1

مواجه کردن دانش آموز با موقعیت های مبهم و تأمل  -5 انجام مناظره -4ایجاد فرصت برای پژوهش  -3

 (.17در آن)

 فریره

 -3پرهیز از تبدیل کردن مغز دانش آموزان به انباری از اطالعات  -2پرهیز از آموزش تلقینی  -1

مواجه کردن دانش آموز  با مسائل  -5آموزش مبتنی  بر گفت و گو  -4ایجاد فرصت نوآوری و خالقیت 

 (.18انطباق محتوی آموزشی متناسب با تجربیات روزانه دانش آموزان ) -6اقعی در محیط اطراف و

 مایرز
ایجاد  -4ایجاد بحث در کالس  -3تمرین نوشتن و کسب مهارت تجزیه و تحلیل  -2استادان  -1

 .عادل  بین محتوی و فرایند آموزشیت

 فیشر
ایجاد فرصت برای طرح  -3ارتقای اعتماد به نفس دانش آموزان  -2روش حل مسأله  استفاده از -1

 (.5ایده های خود با دیگران و ایجاد حس همکاری)

 (.1مشارکت گروهی در کالس) -3نوشتن  -2انجام مباحثه  -1 اورمان

 وینچ
قوت برخی از انتخاب ها و پیامد های آن توانایی ارزیابی ضعف و  -2آگاهی کامل از موضوع  -1

 .اسایی عالیق و توانمندی های فردیشن -4آموزش تفکر  انتقادی و تمرین آن  -3

 ویلیام پری

توجه به تمایالت انگیزشی)کنجکاوی، انعطاف پذیری، درک عقاید  -2مباحثه گروهی  -1

جلب توجه دانش آموزان به دو روی درست  -4عاتجست و جوی اطال -3دیگران، فهم بیشتر تجدید نظر(

 (.19یا غلط مسائل یا حتی بیشتر از آن در وجهه کثرت در مواجهه با مسائل گوناگون)

 انیس 

گذراندن دروس پیش نیاز برای کسب مهارت  -2فهم و ارزیابی نیازهای استداللی دانش آموزان  -1

ی تا دانش آموزان در قالب  فعالیت های مختلف آن را بکار ایجاد فرصت بعد از یادگیر -3تفکر انتقادی 

 (.20پرهیز از آموزش مستقیم تفکر انتقادی و فراهم کردن زمینه های الزم برای انجام آن) -4گیرند 

 شفلر
کاربرد دقیق و تفکیک و تمایز اطالعات از  -3جست و جوی اطالعات  -2تجزیه و تحلیل  -1

 (.1پیش بینی و انتقال اطالعات) -5 دالیل منطقی -4یکدیگر 
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 1399، زمستان4شماره ،  4دوره   فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 کرو

 -3تحلیل اتفاقات مهم و پدیده ها با استفاده از منابع ثانوی -2انتخاب راه حل های جایگزین  -1

 -5دقت در مشاهدات  -4توانایی نقد استدالل ها با بازبینی مجدد مطالب برای فهم و ادراک مطالب علمی 

 .عات افرادتأکید بر تحقیق و رشد سطح اطال

 نده پیوستگی و تقویت  در یادگیریتمرین های افزایش ده  -2دیالوگ و همکاری متقابل  -1 روجیرو

 عوامل موثر بر شکل گیری و ارتقای تفکر انتقادی مدیران:

فناوری ارتباطات و اطالعات نیرویی است که و اطالعات: ارتباطات 

یکی (. 2002دهد)ران الیور،را تغییر میبسیاری از جنبه های زندگی 

در قرن حاضر چگونگی تربیت از مهمترین اهداف یادگیری 

یادگیرندگانی است که از آمادگی و توانایی الزم برای رویارویی با 

ات برخوردار های عصر اطالعجامعه در حال تغییر و پیچیدگی

کند تا باشند. داشتن مهارت تفکر انتقادی به یادگیرندگان کمک می

تر و با دوام تر یاد بگیرند و قادر باشند تا مفاهیم را با درک عمیق

 (.3)توضیح دهند و به کار بگیرندآنچه را یاد گرفته اند تبیین کنند، 

تفکر انتقادی مشکل است، اما در واقع، یادگیری  :یآموزش و یادگیر

در بسیاری از موارد صاحب نظران  به یقین دست یافتنی نیست.

انتقادی تعبیر کرده های تفکر انتقادی را به مهارت های تفکرتوانایی

هایی است که مهارت هایی که یادگیری آن ها نیازمند تمرین اند.

ها طراحی، نباید با تمرکز کامل انجام شود و برای انجام این تمری

 .یی، ارائه و پس خوراند ضروری استراهنما

 سواد رسانه ای: واقعیت این است که امروزه افراد برای روبرو شدن

با تحوالت شگفت انگیز قرن بیست و یکم و مواجهه با انبوهی از 

رسانه ها باید به طور فزاینده ای مهارت های تفکر، به خصوص 

برای تصمیم گیری مناسب و حل مسائل پیچیده انتقادی را تفکر

 (.21جامعه کسب کنند)

ها نقش موثری در تغییرات و تحوالت فرهنگی و امروزه رسانه

توانند داشته باشند هر چه مخاطبان منفعلای میاجتماعی هر جامعه

ها نفوذ فرهنگی بیشتری بر عرصه های زندگی تر باشند، رسانه

رسانه ای به مثابه تفکر انتقادی و این سوادداشت. بنابر خواهند

استداللی می تواند مخاطبان را فعال و پویا در برابر تولیدات و 

 (.4محصوالت رسانه ای قرار دهد)

های تحمل ابهام و ریسک پذیری: قدرت تحمل ابهام یکی از ویژگی

منجر به موفقیت پذیری که مهمی است که در آغاز و ادامه ریسک

، پذیرفتن عدم قطعیت قشی اساسی دارد. قدرت تحمل ابهامشوند، نمی

توانایی ادامه حیات یا دانشی ناقص  است و به عنوان بخشی از زندگی،

سی ک درباره محیط و تمایل به آغاز فعالیتی مستقل مطرح می شود.

 ،که تحمل ابهام باالیی دارد در تطبیق خود با محیط جدید و تازه

کند، چرا که وجود حدی از ابهام را احساس تهدید و شکست نمی

داند هیچ گاه به عنوان یکی از اصول زندگی پذیرفته  است و می

 (.22گیری کامل نیست)اطالعات ما برای تصمیم

 مدل مفهومی  
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 1399، زمستان4شماره ،  4دوره   فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 
 هدف اصلی از انجام پژوهش :ا

ش -1

  مدیران انتقادی تفکر گیری شکل موثردر عوامل ناسایی

  مدیران انتقادی تفکر ارتقای موثردر عوامل شناسایی -2

 پژوهش:اهداف فرعی از انجام 

 براساس هدف اصلی فوق ، اهداف فرعی تحقیق حاضر عبارتند از : 

 تقادیان گیری شناسایی میزان تاثیر ارتباطات و اطالعات بر شکل 

  مدیران

 نتقادیا شکل گیری تفکر بر یادگیری آموزش و تاثیر میزان شناسایی

  مدیران

  مدیران انتقادیتفکر ارتقای بر سواد رسانه ای شناسایی میزان  تاثیر 

 فکرت ارتقای برتحمل ابهام و ریسک پذیری  شناسایی میزان تاثیر

  مدیران انتقادی

 تحقیق :اصلی سواالت 

ع -1

 ؟وامل در شکل گیری تفکر انتقادی تأثیر معنی دار دارد

ع -2

 ؟وامل در ارتقای تفکر انتقادی تأثیر معنی دار دارد

 فرعی :سوال های 

ارتباطات و اطالعات بر شکل گیری تفکر انتقادی مدیران تأثیر 

 معنی داری  دارد؟

 معنی یرتأث مدیران انتقادی تفکر گیری شکل بر  آموزش و یادگیری

 ؟دارد  داری

  ارید معنی تأثیر مدیران انتقادی تفکر ارتقای  بر سواد رسانه ای

 ؟دارد

 أثیرت مدیران انتقادی تفکر ارتقای بر تحمل ابهام و ریسک پذیری

 ؟دارد  داری معنی

 روش شناسی پژوهش : 

با توجه به نحوه گردآوری اطالعات، این پژوهش توصیفی از نوع 

جامعه آماری تحقیق اصوالً  آید.های پیمایشی به شمار میپژوهش

دهد و عبارت است از قلمروی که فرآیند مرز تحقیق را نشان می

پژوهش در آن حیطه انجام می گیرد، لذا بر حسب نیاز و ضرورت 

در این پژوهش به  باشد.میجامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران 

نظری از ادبیات و اسناد موجود استفاده شده است  مبانیمنظورتنظیم 

ت ای و اینترن کتابخانهو در مورد اطالعات مربوط به افراد از منابع 

به منظور برآورد حجم نمونه از جدول  استفاده کرده است.

نفر انتخاب شدند که به روش  120کرجرسی  و مورگان تعداد 

وان نمونه این نفر از مدیران به عن 92نمونه گیری تصادفی ساده تعداد

پژوهشگر از ابزار پرسشنامه جهت سنجش پژوهش انتخاب شدند. 

بر شکل گیری و ارتقاء  عوامل موثر  

 تفکر انتقادی

اطالعات ارتباطات و  

 آموزش و یادگیری

 سواد رسانه ای

 ریسک پذیری و تحمل ابهام
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 1399، زمستان4شماره ،  4دوره   فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

تفکر انتقادی در میان مدیران استفاده عوامل شکل گیری و ارتقای 

 عوامل شکل گیری و ارتقای تفکرکرده است. این پرسشنامه با عنوان 

 5سوال با مقیاس درجه بندی در طیف لیکرت ) 27دارای  انتقادی

درجه ای( از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم بوده و روی نمونه 

 .پژوهش اجرا گردید

گیری وجود های مختلفی برای تعیین اعتبار ابزار اندازهروایی: روش

دارد که یکی از آنها پرسش از متخصصان و خبرگان است و محقق 

در این تحقیق با نظر استاد راهنما این پرسشنامه را تهیه کرده است. 

در این تحقیق برای تعیین پایایی از روش ضریب آلفای  پایایی:

 شده است.کرونباخ استفاده 

 

ضریب آلفای کرونباخ کل آزمون متغیرهای مستقل و . 2جدول 

 وابسته

 آلفای کرونباخ تعداد گزینه ها

5 959/0 

با توجه به اینکه ضریب آلفای بدست آمده از نمونه در تحقیق انجام 

می باشد؛ این نتیجه حاصل خواهد شد که پرسشنامه از  795/0شده 

عالی برخوردار است. پس از تایید پرسشنامه از پایایی بسیار باال و 

طریق ضریب آلفای کرونباخ برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش 

 های آمار توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد.
 

 (KSاسمیرنوف ) –زمون کولموگوروف آ. 3 جدول

 
اطالعات و 

 ارتباطات
 سواد رسانه ای آموزش و یادگیری

ریسک تحمل ابهام و 

 پذیری
 تفکر انتقادی

 تعداد

 میانگین

 انحراف از معیار

 قدر مطلق

 مثبت

 منفی

 مقدار آزمون

 سطح معنی داری

117 

8370/42 

19578/5 

990/0 

076/0 

599/0- 

954/0 

322/0 

117 

2565/35 

82065/5 

072/0 

072/0 

050/0- 

687/ 

733/0 

117 

8913/23 

68269/20 

084/0 

077/0 

084/0- 

808/0 

532/0 
 

117 

0543/22 

99275/3 

085/0 

085/0 

067/0- 

813/0 

523/0 

117 

3587/28 

80162/3 

124/0 

057/0 

124/0- 

185/1 

121/0 

( بیشتر Sigداری ) فاکتور اصلی تحقیق میزان سطح معنی 5در هر 

فاکتور )بیشتر  5داری در هر  است؛ از آنجایی که سطح معنی 05/0از 

)نرمال بودن فاکتورهای اصلی در تحقیق(  H0( است، فرض 05/0از 

 )نرمال نبودن فاکتورهای اصلی در تحقیق( رد می H1تأیید و فرض 

های یک  شود. در صورت نرمال )معمولی( بودن  فاکتور یا شاخص

های  های تحقیق باید از آزمون تحقیق، جهت تجزیه و تحلیل داده

، در این تحقیق 3پارامتریک استفاده کرد؛ با توجه به اعداد جدول 

 های پارامتریک استفاده شود. باید از آزمون

 

 و ارتقای گیری شکلموثر و   عوامل بین : اصلی تحقیقهای   سوال

 .دارد وجود رابطه مدیران انتقادی تفکر

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             8 / 12

http://mail.islamiclifej.com/article-1-882-fa.html


 99   و..تفکر  یو ارتقا یریعوامل موثر در شکل گ ییشناسا        

Islamic Life Style Centeredon Health Volume 4, Issue 4, Winter 2020 

 انتقادی مدیران تفکرو ارتقای   گیری شکل عوامل موثرو ضریب همبستگی پیرسون  بین  .4 جدول

 سطح معناداری ضریب همبستگی تعداد مولفه ها

 انتقادی تفکر گیری شکل موثرو عوامل

 عوامل موثر و ارتقای تفکر انتقادی

117 

117 

**678/0 

**739/0 

000/0 

000/0 

است. پس این نتیجه  05/0داری کمتر از  نیز سطح معنی 4در جدول 

)همبستگی معناداری بین دو متغیر  H0حاصل خواهد شد که فرض 

)همبستگی معناداری بین دو متغیر  H1وجود ندارد( رد و فرض 

 . شود وجود دارد( تایید می

، آموزش و اطالعات و ارتباطات بین: و دوم فرعی اول های  فرضیه

 .دارد وجود رابطه مدیران انتقادی تفکرشکل گیری یادگیری و

 

 

 تفکر انتقادی مدیران شکل گیری اطالعات و ارتباطات، آموزش و یادگیری وضریب همبستگی پیرسون  بین  .5جدول 

 سطح معناداری ضریب همبستگی تعداد مولفه ها

ر تفکشکل گیری اطالعات و ارتباطات و

 انتقادی

آموزش و یادگیری و شکل گیری تفکر 

 انتقادی

117 

117 

**736/0 

**831/0 

000/0 

000/0 

 831/0و  736/0عدد  5از میزان همبستگی پیرسون که در جدول 

توان دریافت که میزان همبستگی متغیرها با بیان شده است، می

داری نیز کمتر از  سطح معنی 5در جدول  .یکدیگر نیز زیاد است

 H0است. پس این نتیجه حاصل خواهد شد که فرض  05/0

 H1)همبستگی معناداری بین دو متغیر وجود ندارد( رد و فرض 

 شود.  )همبستگی معناداری بین دو متغیر وجود دارد( تایید می

، تحمل ابهام و سواد رسانه ای بین: سوم و چهارم فرعی  های  فرضیه

 . دارد وجود رابطه مدیران انتقادی تفکر ارتقای  و ریسک پذیری

 

 تفکر انتقادی مدیران ارتقای و ، تحمل ابهام و ریسک پذیری سواد رسانه ایضریب همبستگی پیرسون  بین  .6جدول 

 سطح معناداری ضریب همبستگی تعداد مولفه ها

 تفکر انتقادیسواد رسانه ای و ارتقای 

تحمل ابهام و ریسک پذیری و ارتقای 

 تفکر انتقادی

117 

117 

**409/0 

**511/0 

000/0 

000/0 

 511/0 و409/0عدد  6میزان همبستگی پیرسون که در جدول از 

توان دریافت که میزان همبستگی متغیرها با بیان شده است، می

داری نیز کمتر از  سطح معنی 6 در جدول یکدیگر نیز زیاد است.

 H0است. پس این نتیجه حاصل خواهد شد که فرض  05/0

 H1)همبستگی معناداری بین دو متغیر وجود ندارد( رد و فرض 

 شود. )همبستگی معناداری بین دو متغیر وجود دارد( تایید می
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 نتیجه گیری

 تفکر وارتقای گیری های شکلعوامل و زمینه بین فرضیه اصلی:

 .دارد وجود رابطه مدیران انتقادی

عوامل و  نبیکه  فرضیه نشان دادنتایج همبستگی پیرسون درباره این 

 وجود رابطه مدیران انتقادیتفکر وارتقای گیریهای شکلزمینه

های عوامل و زمینهدر تبیین این یافته باید گفت که هر چه . دارد

انتقادی  در مدیران بیشتر ارتقاء  تر باشد تفکرگیری قویشکل

توانند میتفکر انتقادی باالتر خواهد یافت، زیرا مدیران توانمند با 

 بین در موجود ارتباط به و هدف مطالب را  بهتر تشخیص دهند

 .ببرند پی دیگران از زودتر مطالب

 و آموزش ارتباطات، و اطالعات بین :و دوم فرعی اولهای فرضیه  

نتایج  دارد. وجود رابطه مدیران انتقادی تفکر گیری وشکل یادگیری

ت و اطالعا بین درباره این فرضیه نشان داد کههمبستگی پیرسون 

 یرانمد انتقادی تفکر شکل گیریو ارتباطات، آموزش و یادگیری 

در تبیین این یافته باید گفت که هر چه میزان  .دارد وجود رابطه

 وزشو مدیران تحت آم دسترسی به اطالعات و ارتباطات بیشتر 

میزان باشد نی شده سابیشتری قرار بگیرند و فرایند یادگیری بروزر

مند ، زیرا مدیران توانبهتر شکل خواهد گرفت تفکر انتقادی مدیران 

تر هبا نگاه نقادانبیشتر اطالعات و ارتباطات، آموزش و یادگیری با 

و برای ایجاد تغییرات کارساز در  کردهتر به سازمان نگاه و حساس

 خواهند داشت.سازمان تالش بیشتری 

 و ابهام تحمل ای، رسانه سواد بین :سوم و چهارم فرعیهای فرضیه

تایج ن .دارد وجود رابطه مدیران انتقادی تفکر  وارتقای پذیریریسک

سانهسواد ر بین که همبستگی پیرسون درباره این فرضیه نشان داد

 رابطه مدیران انتقادیتفکر وارتقایپذیری تحمل ابهام و ریسکای، 

 سواددر تبیین این یافته باید گفت که هر چه میزان  .دارد وجود

 مدیران انتقادیتفکربیشتر باشد تحمل ابهام و ریسک رسانه ای، 

ای ، داشتن سواد رسانهان توانمند با خواهد یافت، زیرا مدیر ارتقاء

 باالتری تفکر انتقادی توانند می باالترتحمل ابهام و ریسک پذیری 

های زیر دستان را مورد توانند ایدهبهتر میودر نتیجه  داشته باشند

 قرار دهند. و تجزیه و تحلیل بررسی
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