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چكيده 

ـا كمـك فرمـول كـوكران از جامعـه           245تحقيق به صورت پيمايشي با حجم نمونه        اين    نفر ب

ـات پرسـش    ابزار جمع .  نفري معلمان شهر فريمان انتخاب شد      630آماري   نامـه بـوده    آوري اطالع

ها به شكل آماري توصيفي، تحليل يك متغيره، دو متغيره،         در اين تحقيق تجزيه و تحليل داده      . است

در تحليـل دو متغيـره تعـداد    . در نهايت با كمك از تحليل مسير صورت گرفته است       چند متغيره و    

ـا تحليـل چنـد متغيـره از             . دار بودند زيادي از متغيرها بر ميزان تفكر انتقادي معني        ـاط ب ولي در ارتب

در اين تحقيق دو متغير حضور معلمان در حوزه علمي و حـضور  . ها كاسته شده استاهميت آن

ـال            معلمان در حو   دار بودنـد، هـر     معنـي % 95زه سياسي بر متغير وابسته يعني تفكر انتقادي با احتم

چقدر معلمان بيشتر اهل مطالعه و درگير مسايل علمي باشند و هم چنين بيشتر به مسايل و حـوزه                   

. سياسي به صورت آزادانه بپردازند، از ميزان تفكر انتقادي بيشتر برخوردارند

.گو و محاوره وتقادي، حوزه عمومي، آزادانديشي، روشنگري، گفت تفكر ان:هاكليد واژه

مقدمه

ـازمان    . شك دنياي متحول امروز، مديون نيروي انساني خلّاق و نوآور است          بي ـا در گـرو     رشد و توسعه س ه

. استفاده صحيح از نيروي انساني است

نويسنده اصلي∗



 سال ششمكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد       مجلة علوم اجتماعي دانش198

يدن به مواضع و اهداف نهاني ها و رسمشيرفت اهداف، خطنيروي انساني نقش سازنده و كليدي در پيش

ـات تحقـق                  . ها و نهادهاي اجتماعي دارد    سازمان در دنياي پرشتاب و مملو از تحول و تغييـرات، آنچـه كـه موجب

روحيـه خـالق و نـوآور    . سازد، نيروي انساني با كيفيت خالق و پويا است  رسيدن به اهداف نهادي را ممكن مي      

وجـود آمـدن   ه  با توجه بـه تغييـرات سـريع و بـ          . و توسعه خواهد شد   رفتنيروي انساني مانع ركود و عامل پيش      

ـتن  هاي نو را ضرورت و در صورت عدم پاسخهاي جديد و پاسخشرايط جديد، نياز جامعه، طرح گويي و داش

. اي متناسب، بدون شك جامعه از ركود برخوردار خواهد شدبرنامه 

ـا                هاي  توجه به نيروهاي كارآمد به  عنوان سرمايه        اساسي و كليدي هر سازمان بايـد مـورد نظـر قـرار داده و ب

. وري را فراهم كنندها، زمينه مشاركت آنان و در نتيجه افزايش بهرهشناخت اين استعدادها و توانايي

. اش داردتربيت نيروي كارآمد و خالق بستگي شديد به فرآيند آموزشي و تربيتي نامبرده در دوران زندگي     

ـاعي  ه  مهم و مفيد توسط نهادهاي اجتماعي، ب     ياهآموزش مهارت  ويژه نهاد آموزش و پرورش در فرآيند اجتم

ـان      حساب ميه  ترين تكليف و وظيفه نهاد آموزشي ب      آموزان مهم كردن دانش  ـان نقـش معلم آيد كـه در ايـن مي

ـار    آمـوزان غي  هاي زندگي به دانش   بدون ترديد يكي از عوامل مهم اجتماعي شدن و آموختن مهارت           رقابـل انك

. است

ـاي نقـش  هاي آينده، آنهاي الزم به نسلها و مهارتمعلمان با انتقال ارزش  ـاي مختلـف در   ها را براي ايف ه

. كنندزندگي آماده مي

رسد كه معلمان بايد در تقويت و انتقال اين مهم به نـسل         با اهميت به تفكر انتقادي در حال حاضر، به نظر مي          

خرج دهند و اين خود بستگي به داشتن روحيه انتقادي خود معلمين دارد كه تا چه اندازه              جديد همت بيشتري به     

. كنند و عمالً به آن پايبند هستنداز تفكر انتقادي استقبال مي

ـاعي مـي   باشد كه با ارزيابي شرايط و وضعيت مهارتي مؤثر و مفيد مي،تفكر انتقادي  توانـد  هاي جديـد اجتم

. ر جامعه داشته باشدنقشي مثبت در توسعه ه

هاي زندگي در   شود، بلكه همه فعاليت   تفكر انتقادي تنها به يادگيري در آموزش توسط معلمان خالصه نمي          

اين نوع تفكر انتقادي جنبه اي .  گيردبزرگسالي، شامل روابط بين افراد و اين تعامالت در محيط كار را در بر مي           

 در فرآيند تعليم و تربيت امري ضروري و حياتي به شـمار مـي      مهم  در نقش معلمي خوب محسوب مي شود و         

. آيد
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بيان و طرح مسأله 

رفت تاريخ جوامع شـكل  با توجه به جوهر و گوهري كه در انسان نهفته است و به كمك آن توسعه و پيش                 

ـا آن مـي     ره را از تـوان سـ  گرفته است، در عصر جديد خردورزي مورد توجه بسياري از عالمان قرار گرفته كـه ب

اهميت آموزش و پرورش در تربيت مديران و متخصصان جامعه غيرقابل انكار و آموزش و             . ناسره تشخيص داد  

خته نهفتـه  هاي فرهيبه عقيده آيرنز ارزش مدارس در تربيت انسان . پرورش حق هر انساني در جوامع جديد است       

خواننـد، پـرورش   شنوند و ميبينند، مير آنچه ميآموزان را دهاي تفكر انتقادي دانشيمدارس بايد تواناي  . است

دهند تا بتوانند سره را از ناسره، حقايق را ازسفسطه، شايستگي را از عدم شايـستگي و حـق را از باطـل تـشخيص                   

).1378:74شعباني، (دهند 

ـيش  آموز احساس كند كه اختالف نظر با معلم خود اِشـك معلمان بايد موقعيتي را فراهم كنند كه دانش        الي پ

. نخواهد آورد

ـات و     ـتقبال از نظري ـان بايـد بــا اس ــتعدادها را فـراهم كننــد آمــوزان، زمينـه شـكوفاي   عقايــد دانـش معلم . ي اس

. اموزان با اظهارنظر و مطرح كردن خود اعتماد به نفس پيدا كرده و احساس خودارزشمندي خواهند كـرد   دانش

ـادي بدهنـد، بـه نحـوي كـه از      به دانش پائولو فريره معتقد است كه تعليم و تربيت بايد           آموزان آگاهي و ديد انتق

). 1378:33جارويس، (واقعيات اجتماع خود درك روشني داشته باشند 

ـيش      ايجاد شرايط و جوي مساعد در كالس براي شركت دانش          رفـت را   آموزان در مباحث مختلف زمينه پ

. فراهم خواهد كرد

ـتعدادها را فـراهم          يني برخوردارند، نمي  يلماني كه از طرز تفكر انتقادي پا      مع توانند پرورش و شكوفا شدن اس

. نمايند

ـالش فكـري و         معلم شايسته در مراحل مختلف آموزشي بايد تفكر انتقادي را به دانـش             ـاموزد، چ آمـوزان بي

. تفكر انتقادي توسعه و توليد علم را در تاريخ فراهم نموده است

. آموزان را وادار به مباحثه و تبادل نظر كنندشمعلمان بايد با طرح سؤاالتي دان

ـاالي     ي موفق آموزان و پرورش تفكر انتقاد    طبيعي است معلماني در تربيت دانش      ي از اند كـه خـود از ميـزان ب

آموزان معلمان با تفكر انتقادي و تحمل و بردباري در مقابل افكار همكاران، دانش. تفكر انتقادي برخوردار باشند

. دهد زمينه تفكر منطقي را فراهم كرده و به نسل جديد انتقال ميو اولياء،
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ن بودن تفكر انتقادي معلمان به عنوان يك مسأله در بين اين قشر فرهيخته مطرح است و به همين دليل لذا پايي

شتر بـه   مد نظر است و بي    » بررسي ميزان تفكر انتقادي معلمان شهر فريمان و عوامل مؤثر بر آن           «موضوع تحقيق به    

ـ فرهنگي توجه شده است : هاي اصلي پژوهش عبارتند ازپرسش. عوامل اجتماعي 

ـ ميزان تفكر انتقادي معلمان آموزش و پرورش شهر فريمان چقدر است؟1

ـ عوامل مؤثر بر ميزان تفكر انتقادي معلمان شهر فريمان كدامند؟2

ضرورت و اهميت تحقيق 

ـال    . ود نظام آموزشـي آن كـشور دارد  بقاي يك ملّت وابستگي شديد به بهب   ـا در س 1982در كـشور آمريك

 منتـشر كـرد و در نتيجـه        "ملتـي در خطـر    "كميسيون ملي بهبود در آموزش و پرورش گزارشـي تحـت عنـوان              

. توجه به كيفيت آموزش پس از گزارشات متعدد مد نظر قرار گرفـت            . خواستار بهبود نظام آموزشي كشور شد     

ـاً سـرگردان و حيـران بـه نظـر                  دانشجويان غالباً با    مباحثي سطحي در مقابل سؤاالتي راجـع بـه نظرياتـشان، حقيقت

). 12، 1997آنجلي، چارول، (رسند مي

گيرنـد  ها و اطالعات قرار مي    هاي الكترونيكي در مقابل حجم عظيمي از داده       امروزه افراد با استفاده از رسانه     

ـا حتـي غيـرممكن         و ارزيابي و شناخت صحيح از سره يا ناسره      ـات بـراي ايـن افـراد مـشكل و ي بودن اين اطالع

امروزه كارشناسان . شودحلّي مطلوب پيشنهاد ميبراي رفع اين معضل تقويت تفكر انتقادي به عنوان راه        . شودمي

ـيم و تربيـت در هـر مقطـع باشـد و جـزء                           امر آموزش و پرورش معتقدند كه تفكر انتقادي بايد جزء الينفك تعل

پردازد و اين حل جديدي ميتعليم و تربيت منظور گردد، زيرا تفكر انتقادي به ارزشيابي و قضاوت و راه             اهداف  

). 1381:42محمدياري، (چيزي است كه دنياي امروز به آن نيازمند است 

ـام     بناي توسعه هر جامعه براساس نيروي انساني متفكّر و متخصص پايه   ريزي شده و ايـن نيـروي در يـك نظ

ـادي قـوي            شي قوي مي  آموز ـا تفكـر انتق توانند پرورش يابند؛ طبعاً يك نظام آموزشي قوي بايد داراي معلماني ب

. باشد

كنيم كه مرتب در حال تغيير است و سازگاري و انطباق با ايـن شـرايط   ي سيال زندگي مي   امروزه ما در دنياي   

. مورد تأكيد قرار گرفته است
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آفرين است و معلمان خود بايد با ايـن فرآينـد تغييـرات             د تغييرات و تحول   كه نظام آموزشي مولّ   عالوه بر اين  

هاي يونان باستان بر سابقه تفكر انتقادي به آكادمي. خود را منطبق و الزمه اين امر فكري پويا و انتقادي الزم دارد            

. هاي جديد در غرب استگردد كه تداوم آن دانشگاهمي

قويت مهارت شاگردان در تفكر و استدالل و ذهني خالق در پـردازش      تدريس پويا در راستاي پرورش و ت      

. ها و اطالعات علمي استداده

ـا محـسوب نمـي     معلم تنها در نقش انتقال دهنده فرهنگ، اطالعات علمي و ارزش           شـود، بلكـه بـه عنـوان      ه

ـاگردان بـ   آيد و نقش اساسي در اجتماعي كردن        آموزش دهنده الگوهاي رفتاري و شخصيتي به حساب مي         ه ش

ـاري نـسبت بـه                         ـند، تحمـل و بردب عهده دارد و معلماني در اين امر موفق هستند كه خود داراي تفكر انتقادي باش

آموزان در محيط آموزشي، زمينه رشد و بالندگي نسل جديد با تفكر            افكار متفاوت و مخالف همكاران و دانش      

. كندانتقادي را فراهم مي

ـال  ه كنـد و ايـن پـژوهش بـ        العات، نياز مبرم به تفكر انتقادي را بيشتر مطرح مـي          نياز امروز دنياي انبوه اط     دنب

: دهداهميت و ضرورت اين موضوع است كه اهداف تحقيق را تشكيل مي

ـ بررسي عوامل مؤثر بر ميزان تفكر انتقادي معلمان شهر فريمان 

تقادي معلمان ه راهكارها و پيشنهادات مناسب جهت افزايش ميزان تفكر انـ اراي

تعريف مفاهيم 

تفكر انتقادي 
هاي خود و ديگران را از اساس تفكر انتقادي عبارت است از تفكري كه در آن فرد همواره افكار و قضاوت 

طرفانـه بـه حقيقـت امـور و     مورد ترديد و سوال قرار دهد و از طريق مشاهده، آزمون و سنجش كنترل شـده بـي         

. يابدارزيابي دست مي

به معناي Crinineاين كلمه نيز از . يوناني گرفته شده است Crisisاز كلمه   Critical التين واژه انتقادي     ريشه

در مقابـل  » نقـد «در زبان فارسي ريشه انتقاد از كلمه     . بريدن، قطعه قطعه كردن و قضاوت كردن مشتق شده است         

. نسيه گرفته شده است كه اين نقد به معناي مؤثر واقع شدن است
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ـا دانـش و          . هاي استدالل و فكر كردن حساس است      تفكر انتقادي به شيوه    تفكر انتقادي فرآيندي است كه ب

. گيريمترين مواضع در موارد خاص به كار ميترين و موجههوشمان براي رسيدن مؤثر به عقالني

با هوش داراي صرف داشتن هوش يا دانش بدان معني نيست كه تفكرمان انتقادي باشد، ممكن است فردي         

. باورهاي اشتباه باشد

هاي عينـي و معقـول بـه    آموزد كه چگونه هوش و  دانشمان را براي رسيدن به ديدگاه       تفكر انتقادي به ما مي    

. كار گيريم

ـا مـشكالت و مـسائل بهتـر و               تفكر انتقادي براساس منطـق و از پايـداري بيـشتري برخـوردار اسـت و فـرد ب

. شودكارآمدتر روبرو مي

ـادي    . تفكر انتقادي جنبه عقالنـي و عينـي دارد        . تفكر انتقادي فراتر از تفكّر منطقي و تحليلي است         تفكـر انتق

ـا                جنبه مغرضانه و بهانه    جويي را ندارد و به دنبال بزرگ جلوه نمايان كردن معايب نيست، بلكه تفكر انتقادي بـه م

ي تأمل و تفكر كردن در مورد موضوعي را پي گيـريم        درسته  توانيم از موانع عبور كنيم و ب      آموزد چگونه مي  مي

).86 مهر 24، بخش دين و انديشه، Mehr newsسايت گوگل (

كنند گروسر و لومباردبه به نقل از ديويي تفكر انتقادي را حالتي از شك، سردرگمي و مشكل ذهني بيان مي

. برده شك و ترديد را از بين ميدنبال كندوكاو براي يافتن راهي كه گيرد و بكه در آن تفكر شكل مي

ريچارد پائول تفكر انتقادي عبارت از تفكري هدفمند كه به طور منظم بدنبال استانداردهايي مدبرانه را بـراي        

كند و تأثير   پذيرد و آن را براساس استانداردها هدايت مي       فكر كردن برقرار نموده، مسئوليت ساختار تفكر را مي        

). همان(كند اس هدف، معيار و استانداردها ارزيابي ميو كارآيي تفكر را براس

ـاالت  ،)ي ايجاد يك چارچوب تحليلي    تواناي(تقادي را قدرت تنظيم كليت      چت مايرز تفكر ان     پذيرفتن احتم

ـايرز،   (مـي دانـد  )طرفانه، پرهيز از تعجيـل در قـضاوت      ترديد بي (و توقف داوري    ) داوريپرهيز از پيش  (نوين   م

1986:7 .(
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شناسايي و تشخيص مسأله و فرضيات مرتبط با آن، توضيح : هايي مانند ي انتقادي عبارت است از تواناي     تفكر

ـتقرايي و قياسـي و قـضاوت در مـورد          ـتنتاج، منطـق اس ـتفاده از اس و شرح مسأله و تمركز بر آن، تحليل فهم و اس

.)1،2000:239نپيترزوسور(ها يا اطالعات در دسترس روايي و پايايي فرضيات، منابع داده

 وپردازد و اجازه بحـث و گفـت  تفكر انتقادي را عبارت از تفكر اثربخشي كه به ارزشيابي وقايع مي2ليپمن

كنـد  دهد و اين تعريف براي يافتن ارتباط بين تفكر انتقادي و خواندن و نوشتن به ما كمك مـي            گو علمي را مي   

). 36، 1381محمدياري، (

 ايـن  .)همان(دانند اي از دانش و نگرش و عملكردي در هر فرد مي      تقادي را آميزه    تفكر ان   3واتسون و گليزر  

غالب اين افراد چهار ويژگي را براي تفكـر  . نظران قرار گرفته استاي از صاحبتعريف مورد توجه قابل توجه

ـ دانـشي كـه   3هاي شناختي كه با منطق توأم استـ مجموعه از مهارت2ـ دانش منطقي 1انتقادي مدنظر داشتند 

ـادي               4مربوط به فكر كردن راجع به سؤاالت باشد          ـنظم بـراي تفكـري كـه انتق ـ يك سري تنظيمات منطقي و م

. باشد

در تعريفي ديگر تفكر انتقادي نوعي موازنه ذهني كه در آن از ريشه فردي و مشاهدات بيروني بـه صـورت                      

 شـديد و نـه آنقـدر    4پذيرود، يعني فرد نه تلقينگيري انديشه و قضاوت دخالت داده ش  جاري و متوازن در شكل    

. شوددر نهايت در اين تحقيق با تكيه بر تعريف ذيل از تفكر انتقادي استفاده مي.  شود5گراييدچار جزم

ـان  تفكر انتقادي عبارت است از تفكري كه در آن فرد همواره افكار و قضاوت هاي خود و ديگران را از بني

طرفانه به منظور تقّرب هر چه بيـشتر بـه   از طريق مشاهده، آزمون و سنجش كنترل شده بي     مورد ترديد و سوال و      

. دهدحقيقت امور، پيوسته مورد تجزيه، انتخاب، تركيب و ارزيابي مكرر قرار مي

1- Pithers and soden

2- lipman

3- Watson &gluser

4- suggetibility

5- dogmatism
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حوزه عمومي

مطالب مورد عالقه خود را به بحـث بگذارنـد، بـدون    توانند ي از زندگي اجتماعي است كه مردم مي     قلمروي

ـا بحـث عقالنـي                . گرايي شوند اينكه درگير سنت، زور و جزم      اين حوزه جايي است كه تفاوت عقايد خـود را ب

تـوان بـه حـوزه عمـومي سياسـي، اقتـصادي، حـوزه عمـومي                انواع حوزه هاي عمومي اجتماعي مي     .  حل كنند 

).1381:467 و نوذري، 1375هابرماس، (گي و آموزشي نام برد اجتماعي، حوزه عمومي ادبي، فرهن

كه فرد با وارد شدن به حوزه طوريه ب. باشدگو مي وارتباط حوزه عمومي با تفكر انتقادي در بحث و گفت      

گو در ابعاد گوناگون علمي و سياسي را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و وادار به   وعمومي توأم با بحث و گفت     

. شود ميتفكر

روشنگري 

 و الزمـه آن  "روشنگري يعني شهامت استفاده از فهم خود بدون استفاده از راهنماي ديگـري       "به نظر كانت    

ـتفاده  روشنگري در گرو آزادي هر فـرد بـ  . باشدوجود محيطي عمومي براي تبادل فكر و آزادي بيان مي         راي اس

ـتفاده از فهـم خـود بـدون                  . عمومي از عقل خويش در همه امور است        ـادي بـه اس ارتباط روشنگري با تفكـر انتق

كه فرد از فكر خود استفاده نمايد، مجبـور بـه تأمـل تعمـق و تفكـر بـر روي             وقتي. گرددراهنمايي ديگران بر مي   

روشنگري . كنديژه تفكّر انتقادي خود را فراهم مي      وه  موضوعات گوناگون بوده، در نتيجه زمينه رشد فكري و ب         

كفايتي انسان در استفاده از قوه عقليـه اسـت   به معني رهايي از عقده حقارتي كه در انسان وجود دارد و منظور بي            

.) 30، 1،1942لينهارت و بارامج(

پيشينه و مروري بر تفكر انتقادي

سقراط با روش تدريس انتقادي بر اين باور بود كه شـخص  . تفكر انتقادي ريشه تاريخي چند هزار ساله دارد  

ـاور       . تواند براي رسيدن به دانش و بصيرت عقلي به كساني كه داراي قدرت هستند، متكي باشد               نمي او بـر ايـن ب

پرسش و  ". گردان و گمراه و غيرمنطقي باشند     ي باشند، اما عميقاً سر     افراد ممكن است داراي قدرت باالي      بود كه 

ـبي          براساس طرح سؤال قبل از پذيرش انسان را وادار به تفكر مي            "پاسخ سقراطي  كند و ايـن روش راهبـرد مناس

1- linhart vbaramj
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ـتحكام منطـق مـي             . براي آموزش تفكر انتقادي است     ـاس اس دانـد و ايـن روش   سقراط نياز به تفكر انتقادي را اس

. ل شدتوسط افالطون و ارسطو دنبا

ـادي نـسبت بـه هنـر،                         در دوران نوازيش يا رنسانس در اثر تفكر سكوالريسم يا زمينـي انديـشيدن تفكـر انتق

ـاز بـه بازانديـشي و     . مذهب، جامعه، طبيعت انسان، قوانين و مقوله آزادي آغاز شد   سكوالرها در ابعاد مختلـف ني

. تفكر انتقادي را مطرح كردند

يكـي  . دهداي فكري كه فرد را به خودفريبي سوق مي پرداخته، يعني شيوه1هاي ذهنيفرانسيس بيكن به بت   

. منتشر شد"رفت يادگيريپيش"وسيله بيكن در كتاب ه از اولين متون تفكر انتقادي ب

ـتن  » قواعدي براي هدايت فكر«  است كه در كتاب 2 دكارت16 و 17نظران در قرن از ديگر صاحب   واداش

. رو رت و نياز را به بحث گذاشتذهن آدمي به تفكر و اين ض

دست آمده ه آوري اطالعات ب داند كه از طريق جمعيند فكري ميثمره واقعي تعليم و تربيت را فرآ3وايتهد

كانت معتقد بـود  ). 1986:8مايرز، چت، (وجود آمده باشد ه نباشد، بلكه فرآيند فكري كه از مطالعه يك رشته ب    

پـس منظـور   . شـد اطالعات است كـه از طريـق حـواس جمـع آوري شـده با     كه اساس معرفت نظم بخشيدن به     

ـات را معنـي كنـد و        . ه و انتقال اطالعات به شاگرد نيست      تدريس اراي  ـاگردان اسـت كـه اطاع بلكه كمك بـه ش

ـته            . معلم بايد ذهن شاگرد را برانگيزد     . كليت بخشد  كانت دركار معلمي تالش مي كرد كه شاگردان توجـه داش

).1367:141نقيب زاده، . (كه فقط انديشه ديگران را به ياد سپرندنند بينديشند، نه اينشند تا بتوابا

ـايي  ها و روش  هاي خود را بر آموزش مهارت      مربيان بايد راجع به نقض دوباره فكر كنند و فعاليت          4نالس ه

. )1986:57مايرز، چت، (متمركز كنند كه شاگردان براي تحقيق مستقل بدان احتياج دارند 

ـيم چگونه فكر مي" در اثر خود تحت عنوان       1ديوئي ـامل دو مرحلـه مـي     "كن ـادي را ش اول . دانـد  تفكـر انتق

رود و عمل كنجكاوي، تحقيق حالت شك، ترديد، پيچيدگي و شكل دفاعي است كه در آغاز تفكر به كار مي     

). 15همان، (و پيدا كردن مطالب و خروج از شك و ترديد حالت دوم آن است 

1- Idol of mind

2- Descartes

3- Whitehed

4- Noulce
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نامه سؤاالتي راجع به ميزان تحـصيالت و  ي متغير كليدي خاستگاه طبقاتي و عملياتي شدن آن در پرسش     برا

. گويان نسبت به وضعيت طبقاتي والدين خود مطرح شدنوع شغل والدين و اظهارنظر پاسخ

ـاي سياسـي پاسـخ   در تعريف عملياتي حضور در حوزه سياسي به عضويت در تشكل  ـان توجـه شـده    ه گوي

گيري و به مسائل سياسي در محل كار و هاي جمعي پي و تا چه اندازه موضوعات سياسي را از طريق رسانهاست

ـا و مـذاكرات   پردازند و از بعد نظري شركت در بحثگو مي وجمع دوستان و ديگران توجه كرده و به گفت    ه

.انجام مي گيردها از طريق فوقگيري آنسياسي و پي

ـ آموزشي منظور عضويت فرد در گروه در تعريف اسمي حضور ـ آموزشـي،      در حوزه علمي  ـاي علمـي  ه

ـ پژوهشي و مشاركت در مباحث، مذاكرات و گفت فعاليت گيري موضوعات گوهاي علمي و پي وهاي علمي 

ـاي گـروه  علمي و عملياتي شدن از طريق سنجش ميزان شركت در جلسات و برنامـه     ـاي آموزشـي و ميـزان    ه ه

ـتفاده از اينترنـت در تعريـف تفكـر واگـرا ويژگـي      مطالعه علمي   ـاي  ـ آموزشي از طريق كتب و نشريات و اس ه

ـاتي شـدن        ) نگرمعكوس(پذيري  ، انعطاف )شكنيقالب(، تازگي   )گرانهبازي(سياسي   در نظر گرفته شـده و عملي

ـتنتاجات منطقـي             ) گرانهبازي(تفكر واگرا سيالي      بـه حـل يـك مـسأله         به معني بازي كردن با عوامـل، ايـن از اس

. پذيري به معني وارونه كردن نحوه نگرش اسـت       هاي شناخته شده گذشته و انعطاف     پردازند و شكستن قالب   مي

. گوي بين اعضاء است ودر تعريف خانواده دمكرات روابط حاكم براساس مشورت، نظرخواهي و گفت

واده پدري، از پيشنهادات فرزندان توسط عملياتي شدن آن از طريق ميزان مشورت والدين با فرزندان در خان         

گو در خانواده رايج بـوده اسـت و چگونـه پـدر و      ووالدين استقبال شود و همچنين بين والدين و فرزندان گفت         

. اندگيري تنها تعيين كننده بودهمادر در خانواده در تصميم

ـادل     فرد داراي توانايي انتقاد از خ  ) تفكر انتقادي (در مورد متغير وابسته      ود و از ديگران بـه طريـق موازنـه و تع

باشد و براي عملياتي شدن آن از سؤاالتي مبني بر پافشاري بر عقيده خود،  مخالفت بيشتر افراد با نظـر خـود، بـه                          

هاي ذهني خود توجه كنيم و در مـورد         معني كاهش درستي آن است، براي بررسي نظريات ديگران به قضاوت          

هاي عقيده مورد قبول همگان و عدم نياز نسبت به بررسي مجدد آن           ران از طريق گويه   ترديد نسبت به افكار ديگ    

ـاب                   ـاي معتبـر    يا بررسي مجدد مطلبي كه مورد قبول ديگران است و يا اينكه نيازي به بررسي مجدد مطالب كت ه

1- Dewey
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ابع آن و تجزيه   طرفانه افكار ديگران از طريق مراجعه به من       نيست و نبايد در آن شك كرد و آزمون و سنجش بي           

ـند  و  انتخاب و ارزيابي نظر جمعي كه فرد هم بايد آن را بپذيرد و يا اينكه بسياري از عقايد صحيح به نظر مي                  رس

و علت آن عدم بررسي منتقدانه بوده است و هر موضوعي درستي آن ثابت نشده است، بايد به طور گذرا در آن 

. شك و ترديد كرد

پيشينه تحقيق 

ـات             1360يقي در سال    يك كار تحق    در شيراز به اين نتيجه رسيد كه تفكر منطقي بين دختـران و پـسران طبق

ـا افـزايش سـن                       ـاوت و ب باال با دختران و پسران طبقات پائين برتر بوده و رشد تفكر منطقي در سنين مختلـف متف

).1360بطحايي، (ين يكسان است طقي بين دختران و پسران طبقات پايرابطه مستقيم دارد و رشد تفكر من

ـادي     در تحقيقي ديگر توسط حسن شعباني تأثير روش حل مسأله به صورت كار گروهي بر روي تفكـر انتق

ـار تحقيـق بـر روي دو گـروه                  آموزان پايه چهارم ابتداي   لي دانش رفت تحصي و پيش  ـام شـد، ك ي شهر تهـران انج

ـين سـطوح          يآزمايش و كنترل انجام شده بين دو گروه از لحاظ نمره تفاوت معن             داري وجود داشت، هر چنـد ب

. داري مشاهده نشدتحصيالت والدين و وضعيت اقتصادي خانواده در ارتباط با تفكر انتقادي رابطه معني

ـين مراكـز                     ـادي را ب در تحقيقي ديگر مهرناز صادقي اهميت تأثير ميزان تحصيالت والدين بر ميزان تفكر انتق

ـادي      .  تأييد كرد1379دانشگاهي شهر تهران در سال پيش ـا تفكـر انتق ـ فرهنگـي ب هر چند رابطه پايگاه اجتماعي 

. مرتبط بوده و تأثير سرمايه فرهنگي را بر تربيت نسل جديد تأييد مي كند

مقايسه تفكر انتقادي را در بين دانـشجويان كارشناسـي دانـشگاه شـهيد              ) 1379(تحقيقي ديگر توسط رزقي     

ـ گليزر به اين نتيجه رسيد كه بين سال با است. بهشتي بررسي نموده است هاي مختلف فاده از تفكر انتقادي واتسون 

. يعني در تحصيالت دانشگاهي تفاوتي موجود نيست. تحصيل تفكر انتقادي داراي تفاوت معناداري نيست

ـپم    ) 1380(در تحقيقي ديگر جعفر جهاني       ـادي لي ن به نقد و بررسي مباني فلسفي الگوي آمـوزش تفكّـر انتق

. شـود ترين يافته اين است كه آموزش تفكر انتقادي منحصراً از طريق فرآيند پژوهش ممكن مي          پرداخت و مهم  

. پس معلمان بايد به پرورش روح پژوهشگري بپردازند
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ـته مـدارس آمـوزش     مهارت1997  در سال    1آنا لئوآردوس  هاي تفكر انتقادي در مدارس برزيل بين دو دس

ـا روش           هاعمومي كه با برنامه    ـاي قـديمي آمـوزش    ي جديد و مبتكرانه آشنا هـستند و مـدارس معمـولي كـه ب ه

آمـوزان  هاي محلي بهتـر از دانـش  آموزان مدارس آموزش عمومي در مهارتدهند، در نتيجه عملكرد دانش مي

. مدارس معمولي بوده است

. شوداز بررسي پيشينه تجربي تحقيقات انجام شده به نتايج ذيل اشاره مي

. ر پژوهش بطحايي به سن، جنس و طبقه اجتماعي به عنوان عوامل مؤثر بر تفكر انتقادي اشاره شـده اسـت            د

ـنتي مـورد توجـه        هاي نوين آموزش بر ميزان تفكر انتقادي نسبت بـه روش          در تحقيق شعباني تأثير روش     ـاي س ه

ـادي      رفت تحصيلي و ميزان تحصيالت    در پژوهش صادقي به رابطه جنسيت، پيش      . باشدمي  والدين، بر تفكر انتق

ـادي از طريـق پـژوهش روحيـه                        . تأكيد شده است   ـيده اسـت كـه تفكـر انتق جهاني در تحقيق بـه ايـن نتيجـه رس

ـيد كـه دانـشجوياني كـه      2در تحقيق ايساك مارتيني   . كندپژوهشگري را در كودكان فراهم مي        به اين نتيجه رس

ـارت    اساتيد آن  ـادي         ها آمـوزش مه ـاص تفكـر انتق ـاي خ ـيش  را فـرا گرفتـه    ه رفـت تحـصيلي بيـشتري    انـد، از پ

توان بـه اهميـت     و ليپمن مي4 و رابرت انيس  3با توجه به مباحث مطرح شده از سوي ماكس بالك         . برخوردارند

. آموزش تفكر انتقادي در تربيت انسان و تأثيرات آن در پژوهش ياد كرد

چارچوب نظري 

ـادي             با بررسي مباحث نظري و استفاده از اين ن         ـاي مـستقل و تفكـر انتق ) متغيـر وابـسته   (ظريات رابطـه متغيره

ـاي                 شود، به گونه  مشخص مي  اي كه با تحليل مباحث مذكور و استنباط مستقيم يا غيرمستقيم هـر يـك از متغيره

. مستقل مشخص شده و در نهايت فرضيات تحقيق جهت سنجش تعيين شدند

ـاخته و            ي حاوي هنجارها و ارزش    تأثير فرهنگ بر تفكر انتقادي و سرمايه فرهنگ        ـال افـراد را متـأثر س ـا اعم ه

ـ فرهنگي به منزله ساخت اجتماعي حاوي ارز  ـا انـسان  شپايگاه اجتماعي  ـا محـدوديت   ه ـاي را ب ـاي ه ي مواجـه  ه

1 - Ana leonardos

2- Isac Martiny

3- Max Blak

4- Robert Ennis
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ـ فرهنگي خاص و با تكيه بر ارزش . سازدمي ها و هنجارهاي پايگاه خود به تفكر معلمان متعلق به پايگاه اجتماعي 

. اندخته و با ديگران در تعاملپردا

پذيري و ساخت اجتماعي فرد قرار هاي افراد تحت تأثير فرآيند جامعهير انتقادي به عنوان يكي از تواناي    تفك

ـ اجتماعي مي1رشد فرهنگي از نظر ويگوتسكي. گيردمي .باشد عامل مهم رشد در ابعاد مختلف فرهنگي 

داند و اجتماعي محصول تربيت و تجربه عملي درون حوزه اجتماعي ميپيربورديو انتخاب افراد را در كنش 

ــل محاســبه   ــل عق ــل عام ــه دالي ــمول دارد    ن ــدگي و در نتيجــه جهــان ش ــت اســتعاليي و فرارون ــه هوي گــر ك

).1383:37زاده،زنجاني(

ـانواده معلـم اسـت كـه بـر رشـد فرهنگـي تـأثير           ـ فرهنگي خاستگاه خ محيط فرهنگي و وضعيت اجتماعي 

ـادي وي را متـأثر               شته و سرمايه فرهنگي كه از خانواده به فرد منتقل مي          گذا شـود، پـشتوانه فرهنگـي و تفكـر انتق

به نظر بورديو زمينه خانوادگي و سرمايه فرهنگي به طور مستقيم بر دستاوردهاي علمـي و شـغلي تـأثير                    . سازدمي

ـان،  (سابي است هاي اكت گذاشته، حتي نظرها و عقايد شخصي ثمره تحصيالت و مهارت           در نتيجـه هـر   .)36هم

ـان بيـشتر مـي                   ـادي معلم شـرايط  . شـود چقدر سطح فرهنگي خانواده معلمان باالتر باشد، به همان ميزان تفكر انتق

گو، محاوره و تحمل و بردباري نسبت به عقايد ديگران را بيشتر ها با تحصيالت باال، زمينه گفت فرهنگي خانواده 

ـانواده    ها ميفكر انتقادي خانوادهكند و باعث افزايش تمي ـته از ايـن خ ـان برخاس ـاً تفكـر     شود و معلم ـا هـم طبع ه

. انتقادي بيشتري خواهند داشت

توان نتيجه گرفت كه آزادانديشي،   با بررسي نظريات ميشل فوكو، هابرماس، كانت، پائولوفريره و دالمبر مي          

ـادي  تفكر مستقل، روشنگري و فراهم بودن فضاي عمومي آزاد بر     اي ورود به بحث و از شرايط الزامي تفكر انتق

هاي فردي و گروهي اسـت بـه نظـر          به عقيده فوكو نبودن آزادي به هر شكل آن، محدود كننده خالقيت           . است

. آيدفوكو خالقيت از طريق كالمي و در فرآيند محاوره بوجود مي

موقعي كـه   . ايمقيت را هم مانع ايجاد كرده     يم، جلوي خال  ناآگاهانه جلوي محاوره را سد نماي     اگر آگاهانه يا    

ـنگري يـك                   و گفت ـا حـدي باعـث روش ديگـر و  گوي آزاد بين افراد در باب مسائل مختلـف شـكل بگيـرد، ت

. شودخالقيت مي

1- Vygostky, 1986
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ـاني           نظراني است كه از گفت    هابرماس از ديگر صاحب    گو و حضور انسان در حوزه عمومي يا گستره همگ

ـاخت    جامعه سالم و عقالئي جامعه     به عقيده وي  . كندحمايت مي  ـيم و    ايست كـه از شـرط س ـاط و تفه ـاي ارتب ه

ـاعي اسـت كـه          تفاهم برخوردار باشد هابرماس درباره حوزه عمومي معتقد است كه حـوزه            اي از زنـدگي اجتم

گرايي شوند، مردم بتوانند موضوعات مورد عالقه خود را به بحث گذارند و بدون آنكه درگير زور و سنت جزم

). 1381نوذري، (بتوانند تفاوت عقايد خود را با بحث عقالني حل كنند 

كه دولت خواستار اطاعـت  امانوئل كانت در باب نقد و آزادي انديشه معتقد است كه طبيعي است       

بايـد آزادي داشـته باشـند كـه     » علم و دانش« كارمندان خود باشد، اما همين كارمندان در مقام       ارادهبي

بلوغ كامل براي روشنگري منوط بـه وجـود مكـان عمـومي             . ا به بحث و نقد بكشانند     كارهاي دولت ر  

است كه در آن اهل فكر و مطالعه از آزادي نامحدود بـراي تفكـر و بيـان برخـوردار باشـند و محـدود            

ي بعـدي خواهـد بـود و بـه     يهارفت انسان و مضّرات آن براي نسلكردن و حذف به معني حذف پيش     

). 1999لويد، ( پا گذاشتن و نقض حقوق مقدس نوع بشر است تعبيري ديگر زير

عهـده اشـخاص صـاحب    ه دالمبر تا اندازه نظرش مؤيد اين مطلب است كه نقد آثار فكري بايـد بـ        

.)1942لينهارت،  (گرددچه مربوط به شهرت يك اثر ميصالحيت باشد نه صاحب قدرت و آن

رويكـرد  "فريـره بـا طـرح    . العـاده داده اسـت  فوقگو و بحث آزاد اهميت پائولو فريره هم به گفت  

هاي عيني زندگي انسان پرداخته است كه اين طرح مـستلزم     به تفكر نقادانه براساس واقعيت     "رهاسازي

گـو اسـت كـه معلـم و شـاگرد هـم در ايـن فرآينـد نقّـادي همـراه                     تبادل افكار و عقايد از طريق گفت      

شـود  علـيم و تربيـت از ديـدگاه فريـره محـسوب مـي             ديگرند و باعث برانگيختگي شده و هدف ت       يك

).1372پورتز، (

و حـضور افـراد در ايـن حـوزه عـاملي           ) حـوزه عمـومي   (با استفاده از مباحث فوق گستره همگاني        

مؤثر در تفكر انتقادي خواهد شد و هر اندازه افراد بيشتر وارد اين حوزه شوند، تفكـر انتقـادي افـزايش      

هــاي جمعــي بــه عنــوان وزه علمــي،  حــوزه سياســي و اســتفاده از رســانهيابــد، البتــه حــضور در حــمـي 

.هاي آن در نظر گرفته شدندزيرشاخه

شـود، تفكـر واگـرا    ثر بر افراد را كـه باعـث خالقيـت و رشـد مـي          هاي مؤ گيلفورد يكي از ويژگي   

ي دو وجـه عمـده تفكـر انـسان واگرايـي و همگرايـ             . تتفكر واگرا ويژگي مهم خالقيت اسـ      . داندمي
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 تفكـر از قبـل معلـوم اسـت، يعنـي هميـشه           اين است كه در تفكر همگرا نتيجه      تفاوت اين دو در     . است

اما در تفكر واگرا جواب قطعي وجود نـدارد و تعـداد زيـادي              . يك جواب درست يا غلط وجود دارد      

گيلفورد خالقيت را براسـاس تفكـر واگـرا تعريـف كـرده             . جواب احتمالي ممكن است موجود باشند     

). 1385:593سيف، (ست ا

افرادي كه داراي تفكر واگرا هستند، در برخورد با مسائل و موضوعات جديد بـه دنبـال جـواب و                    

. نتيجه قالبي و مشخص نيستند، در نتيجه تفكر انتقادي آنان بيشتر رشد خواهد كرد

)  يـك زمـان معـين   توليد تعدادي انديشه در(سيالي : هاي تفكر واگرا را عبارتند از    گيلفورد ويژگي 

هاي متنوع و غير معمـول     توليد انديشه  (پذيري، انعطاف )هاي منحصر به فرد و نو     حلاستفاده از راه  (تازگي  

هاي نمـادين بـه عناصـر تـشكيل     شكـستن سـاختار  (تحليـل  ) مختلف براي يـك مـسئله  و راه حل هاي    

، )زمـان ط بـه طـور هـم   توانايي برخورد با تعدادي انديـشه هـاي مختلـف و مـرتب      (پيچيدگي  ) دهنده

). 594همان، (

ي برخـوردار باشـد و ديگـر فـردي          توان از تفكر انتقادي باالي    وق مي هاي ف فرد با داشتن ويژگي   

منفعل نسبت به باورهاي حكـاكي شـده در ذهـن نيـست، شـهامت اسـتفاده از فهـم خـود و از عـدم                          

. تعصب برخوردار است

هـيچ چيـزي را   «دكـارت معتقـد اسـت      . هم چنين ديدگاه دكارت در اين رابطه قابل توجه است         

زدگي و سـبق ذهـن سـخت        از شتاب «... » مگر اينكه حقيقت آن بديهي باشد     . نبايد حقيقت پنداشت  

بپرهيزم، و چيزي را به تصديق نپذيرم، مگر اينكه در ذهنم چنان روشـن و متمـايز گـردد كـه جـاي                       

). 1381محمدياري، (» كي باقي نماندهيچ گونه ش

رسد كه تفكر واگرا    در مجموع مباحث مطرح شده از سوي گيلفورد و دكارت به اين نتيجه مي             

در اين تحقيق تفكر واگرا به عنوان يكي از متغيرهـاي مـستقل مـؤثر               .. الزمه رسيدن به حقيقت است    

. بر تفكر انتقادي در نظر گرفته شده است
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فرضيات تحقيق 

. يابدها كاهش مي با افزايش سن معلمان، ميزان تفكر انتقادي آنـ

. باشدـ ميزان تفكر انتقادي معلمان مرد بيشتر از معلمان زن مي

. ـ نوع رشته تدريس معلمان بر ميزان تفكر انتقادي تأثيرگذار است

. ـ ميزان تفكر انتقادي معلمان علوم رياضي و فني بيشتر از علوم انساني است

. ـ ميزان تفكر انتقادي معلمان علوم انساني بيشتر از علوم تجربي است

. ي استهاي ابتدايم تجربي بيشتر از رشتهـ ميزان تفكر انتقادي معلمان علو

. ها بيشتر استـ هر چقدر درجه تحصيلي معلمان باالتر باشد، ميزان تفكر انتقادي آن

. ها بيشتر خواهد بود، ميزان تفكر انتقادي آنـ هر چقدر مقطع تدريس معلمان باالتر باشد

اند، ميزان تفكـر    ـ معلماني كه والدين تحصيلكرده و در محيط خانوادگي با فرهنگ تربيت شده            

. انتقادي بيشتري دارند

ـ معلماني كه شغل والدينـشان فرهنگـي ـ تربيتـي بـوده اسـت، از ميـزان تفكـر انتقـادي بيـشتري           

. برخوردارند

.  خاستگاه طبقاتي خانواده معلم باالتر باشد، ميزان تفكر انتقادي او بيشتر استـ هر چقدر

ـــ هــر چــه معلمــان د رحــوزه سياســي حــضور داشــته باشــند، از ميــزان تفكــر انتقــادي بيــشتري   

. برخوردارند

ـ هر چه معلمان بيشتر در حوزه علمي مشاركت و فعاليت داشته باشـند، از ميـزان تفكـر انتقـادي                 

.  برخوردارندبيشتري

هـاي گروهـي اسـتفاده كننـد، از ميـزان تفكـر انتقـادي بيـشتري            ـ هر چه معلمان بيـشتر از رسـانه        

. برخوردارند

. ها بيشتر استـ هر چه تفكر واگرا در معلمان بيشتر باشد، ميزان تفكر انتقادي در آن
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باشـد ميـزان تفكـر    ـ هر چه روابط حاكم بر خانواده خاسـتگاه معلمـان بيـشتر دمكراتيـك بـوده                

. انتقادي آنان بيشتر خواهد بود

انـد، از ميـزان     اند نسبت به معلماني كه در شهر بـزرگ شـده          ـ معلماني كه در روستا بزرگ شده      

. تفكر انتقادي كمتري برخوردارند
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مدل تحليل نظري 

روش تحقيق

. گيردمه صورت ميناآوري اطالعات از طريق پرسشجمع. روش تحقيق از نوع پيمايشي است

جامعه آماري 

كليه معلمان شاغل آموزش و پرورش شهر فريمان در مقاطع ابتدايي، راهنمايي و متوسطه در سال تحـصيلي                  

. باشند نفر مرد مي353 نفر زن و 277 نفر اعالم شد، كه 630تعداد جامعه آماري . باشند مي1386ـ87
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تعيين حجم نمونه 

. براي تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده شد

: با محاسبه فاصله و ضريب اطمينان در مرحله بعدي واريانس تعيين شد و در نتيجه

222

22

stNd
sNtn
+

=

 = dيانس جمعيت و    پيش برآورد وار   = sسطح اطمينان    = tجامعه آماري    = Nحجم نمونه،    = nكه در آن    

. باشدفاصله اطمينان مي

ـانس    Sو براي مقـدار     .  است 96/1 برابر   tدر نظر گرفته و رابطه آن با        % 95داري در حد    سطح معني   نيـز واري

 در نظر گرفته شد و در نتيجه حجم 16/0دست آمد و در نهايت سطح اطمينان برابر   ه   ب 678/2متغير وابسته معادل    

. سبه شدنمونه اين چنين محا

( ) ( ) ( )
( )( ) ( ) ( )

357245
4158026
3176481

6782961160630
6782961630
22

2

/
/

/
///

//
==

+
=n

.  نفر محاسبه شد245حجم نمونه تحقيق 

گيري شيوه نمونه

ـام گرفتـه اسـت كـه در مرتبـه اول از              گيري در ايـن پـژوهش بـه صـورت چنـد مرحلـه             روش نمونه  اي انج

وزش و پـرورش    در مرحلـه اول آمـ     . اي استفاده شد  گيري خوشه اي و در مرحله بعدي از نمونه      گيري طبقه نمونه

ـايي و    يست مدارس شهري در سه مقطـع ابتـداي        فريمان به عنوان يك واحد در نظر گرفته شد و سپس ل            ي، راهنم

ـايي و متوسـطه شـهر بـه تفكيـك          نتخاب واحدهايي از سـه مقطـع ابتـداي        متوسطه تهيه شد و بعد از آن ا        ي، راهنم

 مدارس انتخاب شده و با توجـه بـه حجـم    جنسيت و به طور تصادفي انتخاب شدند، متعاقب آن فهرست معلمين  

ـاب    معلمان به طور سيستماتيك جهت تكميل پرسش      ٪  30نمونه در هر يك از مدارس انتخاب شده،          نامـه انتخ

ـان سـه مقطـع مـورد نظـر بـراي          شدند و براي تعيين حجم نمونه مطلوب، تعداد زن و مرد و همچنين تعـداد معلم

.  تخصيص متناسب به دست آمداي بابندي خوشهگيري، از طبقهنمونه
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1روايي 

. براي آزمون اعتبار يا روايي از نوع اعتبار محتوايي استفاده شد

نظران قرار گرفت كه نظر خـود را  نامه قبل از نهايي شدن در اختيار اساتيد و صاحب   بدين ترتيب كه پرسش   

نامـه،  مرحله اجـراي آزمـون اوليـه پرسـش        در نتيجه در    . نامه اعالم كنند  راجع به مناسب يا نامناسب بودن پرسش      

ـين تكميـل و اصـالحات       پرسش30سؤالهايي مناسب گنجانده شدند و     نامه در مرحله آزمون اوليـه توسـط معلم

. الزم اعمال گرديد

2پايايي يا اعتماد

كر وابـسته  ميزان تف(ي متغير وابسته ها محاسبه شد و براي محاسبه پاياي    محاسبه آلفاي كرانباخ هر يك از متغير      

 گويـه را حـذف كـرديم و    5تـر  رسي به آلفاي مناسـب  گويه در نظر گرفته شد كه در عمل به خاطر دست 11) 

.  است6776/0دست آمده برابر با ه آلفاي ب

.شوددر جدول ذيل آلفاي كرانباخ متغيرهاي مستقل مشاهده مي

تعداد گويهآلفاي كرانباخمتغير مستقل

1416/03طيف تفكر واگرا1

7277/04طيف خانواده دمكراتيك2

9177/04طيف حضور در حوزه سياسي3

0685/04طيف حضور در حوزه علمي4

1 -Validity

2 - Reliability
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نتايج آمار توصيفي 

. آنان زن بودند٪ 44گويان مرد و پاسخ٪ 56

ـتند    50 تا   40٪2/21 سال و    40 تا   30٪  69 سال،   30گويان كمتر از    از پاسخ ٪  8/9 ـانگين  .  سال سن داش مي

.باشد مي40 و نما 37 و ميانه 94/36گويان سن پاسخ

در رشته علـوم تجربـي   . باشند زن مي٪ 16ها رياضي و فني است مرد و      افرادي كه رشته تحصيلي آن    ٪  84

ـته تجربـي تحـصيل نمودنـد مـرد و                 ٪  29اي كـه    به گونه . وضعيت متفاوت است   زن ٪  71افـرادي كـه در رش

به ترتيب بيشترين ٪ 6و رشته علوم تجربي با  ٪  47از مجموع مردان نمونه تحقيق، رشته علوم انساني با          . باشنديم

. و كمترين فراواني را به خود اختصاص دادند

به ترتيب بيشترين ٪ 5 درصد و رشته علوم رياضي و فني با 53از كل زنان نمونه تحقيق، رشته علوم انساني با      

. مترين فراواني را به خود اختصاص دادندو ك

و كمترين فراواني مربوط بـه      ٪  59بيشترين فراواني سطح تحصيالت مربوط به دارندگان مدرك ليسانس با           

. باشدمي٪ 2دارندگان ديپلم با 

. باشدمتوسطه مي٪ 29راهنمايي و ٪ 29افراد نمونه ابتدايي، ٪ 42مقطع تدريس 

ـتند      5گويان عنـوان كردنـد پدرانـشان كمتـر از           پاسخ٪  79 ـال سـواد داش ـانگين ميـزان سـواد پـدران        .  س مي

.  مي باشد5 و نما 5 با ميانه 09/4گويان بر حسب سال پاسخ

ـتند    5گويان عنوان كردند، مادرانشان كمتر از       پاسخ٪  93 ـادران بـر          .  سال سواد داش ـانگين ميـزان سـواد م مي

. مي باشد و نما صفر 3 با ميانه96/2حسب سال 

 فرهنگي كه به ترتيب بيـشترين و كمتـرين فراوانـي را بـه خـود      ٪ 5افراد نمونه كارگري و  ٪  29شغل پدر   

. اختصاص دادند

. داري بوده استگويان عنوان نمودند، شغل مادرشان خانهپاسخ٪ 98

خـود را بـه طبقـه متوسـط و          ٪  82داننـد، در مجمـوع      افراد نمونه خود را به طبقه متوسط منتسب مـي         ٪  64

.باشد در اين سؤال مي3 و نما طبقه متوسطه 3ميانه . دانندتر منتسب ميينپاي

. باشدافراد نمونه شهر مي٪ 75محل تولد 
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ـاي آموزشـي آمـوزش و پـرورش شـركت           هميشه يا غالباً در جلسات گروه     ٪  29از مجموع افراد نمونه      ه

.ندرته كنند، با ميانة سه و نما چهار بهيچگاه در اين جلسات شركت نمي٪ 9ن اينكه ضم. كنندمي

. شـوند گوهاي علمـي مـي  افراد نمونه در محل كار و جمع دوستان، بعضي اوقات وارد بحث و گفت            ٪  55

 و نما 3 سوال با ميانه اين. شوندهايي وارد مي هميشه و غالباً در چنين بحث٪ 12ندرت يا هيچگاه و  ه   درصد ب  34

.دهدرا نشان مي) بعضي اوقات (3

ـاعت در  10بيـشتر از    ٪  11 ساعت و كمترين فراوانـي يعنـي         3 افراد نمونه كمتر از      ٪  54بيشترين فراواني     س

ـاعت  2/5در مجموع ميانگين ميزان مطالعه كتاب در هفته توسط افراد نمونـه            . پردازندهفته به مطالعه كتاب مي      س

.  ساعت در هفته مطالعه دارند6/4 تا 4/4ضمن اينكه ميانگين جامعه آماري در حد . دباشمي

هاي ميزان ساعت مطالعه در هفتهجدول آماره

خطاي استاندارد ميانگينتعداد

ميانگين

انحراف از 

ميانگين

خطاي استاندارد چولگيواريانس

چولگي

خطا استاندارد كشيدگي

كشيدگي

2132207/541622/007447/689919/36606/2167/0487/8332/0

ـان جامعـه را       41622/0 و خطاي استاندارد از ميانگين       2/5با ميانگين     ميانگين ميزان مطالعه كتاب توسط معلم

قـرار  ) 38826/4، 05314/6(ميانگين ميزان مطالعه كتاب افراد جامعه در محدوده  % 95محاسبه نموده و با احتمال      

.دارد

در حد كم و خيلي كم به جستجوي ٪ 69در حد متوسط، ٪  23اد نمونه در حد زياد و خيلي زياد،         افر٪  8

. را نتيجه داد) كم (5 و نما 4اين سوال با ميانه . پردازندموضوعات علمي از طريق اينترنت مي

م به مطالعـه  در حد كم و خيلي ك    ٪  16در حد متوسط و     ٪  44افراد نمونه در حد زياد و خيلي زياد،         ٪  39

.دهدرا نشان مي) متوسط (3 و نما 3اين سوال با ميانه . پردازندمطالب علمي در نشريات مي

 ساعت در هفته 5بيشتر از ٪ 9 ساعت و 5كمتر از ٪ 45كنند، افراد نمونه اصالً از اينترنت استفاده نمي٪ 44

. كننداز اينترنت استفاده مي

در حد كم و خيلي كم به بررسي        ٪  31در حد متوسط و     ٪  37و خيلي زياد،    افراد نمونه در حد زياد      ٪  31

. پردازندموضوعات سياسي از طريق راديو و تلويزيون مي
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ـاي سياسـي در   نـدرت وارد بحـث  ه  بـ ٪ 20بعضي اوقات و ٪ 41افراد نمونه تحقيق هميشه يا غالباً، ٪  34 ه

. شوندمحل كار و جمع دوستان مي

باشد كه به ترتيـب بيـشترين و    مي4كمتر از ٪ 11 و 8 تا  4افراد نمونه با نمره بين      ٪  53ا در   ميزان تفكر واگر  

ـازه                   بـوده و    7) ، صـفر  12(كمترين فراواني را به خود اختصاص دادند ضمن اينكه ميانگين نمره تفكر واگرا در ب

. قرار دارد) 7/6 و 5/9(ميانگين نمره تفكر واگراي جامعه در محدوده 

است با استفاده از مقدار ميانگين و مقدار ) 2441/7(دول ذيل ميانگين نمره تفكر واگرا در نمونه تحقيق در ج

)خطاي استاندارد از ميانگين، بازه اطمينان ميانگين جامعه آماري را محاسبه نموده              )[ ]14861024417 // ±

ـا   % 95و مشخص شد با احتمال       ) 94618/6، 54132/7(ري در محـدوده  ميانگين نمره تفكر واگـرا در جامعـه آم

. قرار دارد

هاي نمره تفكر واگراجدول آماره

ميانگينتعداد

خطاي 

استاندارد 

ميانگين

انحراف 

معيار
چولگيواريانس

خطاي استاندارد 

چولگي
كشيدگي

خطاي 

استاندارد 

كشيدگي

2132441/714861/016893/270427/4175/0-167/0170/0-332/0

ـا    4بين  ٪  4/32 افراد نمونه كمتر از      ٪  10ه خانواده دمكراتيك    نمر ـا    8٪  32،  8 ت 12بيـشتر از    ٪  26 و   12 ت

ـانگين نمـره جامعـه در محـدوده      9) ، صـفر  16(ميانگين نمره روابط دمكراتيك در بازه       . باشدمي ، 9473/9( و مي

. قرار دارد) 9259/8

هاي نمره خانواده دمكراتيكآمارهجدول 

يانگينمتعداد

خطاي 

استاندارد 

ميانگين

انحراف 

معيار
چولگيواريانس

خطاي 

استاندارد 

چولگي

كشيدگي

خطاي 

استاندارد 

كشيدگي

2134366/925535/072675/388868/13282/0-124/0582/0-314/0
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ـانگين            ـاري        25535/0با استفاده از ميانگين و خطاي استاندارد از مي ـانگين جامعـه آم ـبه     محـدوده مي  را محاس

)نموده   )[ ]255350243669 // ـاظ           % 95 و مشخص شد با احتمال       ± ـاري از لح ـانگين نمـره جامعـه آم مي

. قرار دارد) 9259/8، 9473/9(خانواده دموكراتيك در محدوده 

ـا  4بين ٪ 54، و 4افراد نمونه از لحاظ حضور در حوزه علمي كمتر از  ٪  22نمره   ـا  8٪ 22، 8 ت ٪ 2 و 12 ت

ـازه           . باشد مي 12ر از   بيشت ـاظ حـضور در حـوزه علمـي در ب  و 67/6) ، صـفر 16(ميانگين نمره نمونه تحقيق از لح

. قرار دارد) 3026/6، 0402/7(در محدوده ٪ 95ميانگين نمره افراد جامعه آماري از اين لحاظ با احتمال 

هاي نمره حضور در حوزه علميآمارهجدول 

تعداد
ميانگين

خطاي 

د استاندار

ميانگين

انحراف 

معيار
چولگيواريانس

خطاي 

استاندارد 

چولگي

كشيدگي

خطاي 

استاندارد 

كشيدگي

2136714/618440/067214/214033/7261/0168/0372/0-334/0

ـاعت،  16 تا 8بين ٪ 32 ساعت، 8افراد نمونه تحقيق كمتر از      ٪  51هاي جمعي   ميزان استفاده از رسانه    10 س

ـاعت مـي  30بيشتر از ٪ 3 ساعت و 30 تا   24 بين   ٪  4 ساعت   24تا  16بين  ٪    افـراد  ٪ 83در مجمـوع  . باشـد  س

ـاي جمعـي در     ميانگين استفاده از رسانه   . كنندهاي جمعي استفاده مي    ساعت در هفته از رسانه     16نمونه كمتر از     ه

ـانه    ساعت مي ) 17/11(نمونه   ـاي جمعـي در جا  باشد و ميانگين استفاده از رس ـال     ه ـا احتم ـاري ب در ٪ 95معـه آم

. قرار دارد) 61588/10، 29754/12(محدوده 

هاي جمعيهاي ميزان استفاده از رسانهجدول آماره

ميانگينتعداد

خطاي 

استاندارد 

ميانگين

انحراف 

معيار
چولگيواريانس

خطاي 

استاندارد 

چولگي

كشيدگي

خطاي 

استاندارد 

كشيدگي

2131731/1156222/010849/874768/65864/1169/0225/4336/0
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ـين  ٪ 5/13، 8 تا 4بين ٪ 7/33، 4افراد نمونه تحقيق، كمتر از ٪ 1/35ميزان نمره حضور در حوزه سياسي        ب

 را به خود اختصاص 8افراد نمونه نمره كمتر از      ٪  8/68در مجموع   . باشد مي 12بيشتر از   ٪  8/17 و نمره    12 تا   8

. دادند

باشد و ميانگين نمـره حـضور    مي9/6) ، صفر16(ه حضور در حوزه سياسي نمونه تحقيق در بازه  ميانگين نمر 

ـال            ـا احتم ضـمن  . قـرار دارد  ) 68038/6،  29082/7(در محـدوده    ٪  95در حوزه سياسي جامعه آماري تحقيق ب

. باشد مي16اينكه در اين تحقيق حداكثر نمره حضور در حوزه سياسي 

ن حضور در حوزه سياسيهاي ميزاجدول آماره

ميانگينتعداد

خطاي 

استاندارد 

ميانگين

انحراف 

معيار
چولگيواريانس

خطاي 

استاندارد 

چولگي

كشيدگي

خطاي 

استاندارد 

كشيدگي

2139856/630522/040189/437660/19565/0169/0667/0-336/0

ـين   14 تا 11، نمره چارك دوم بين 11 تا 2نمره تفكر انتقادي چارك اول نمونه تحقيق بين      ، چارك سـوم ب

ـازه        . باشد مي 21 تا   17 و چارك چهارم بين      17 تا   14 ـادي افـراد نمونـه تحقيـق در ب ، 24(ميانگين نمره تفكـر انتق

ـال                 . باشـد  مـي  14) صفر ـا احتم ـاري ب ـادي جامعـه آم ـانگين نمـره تفكـر انتق ، 62922/14(در محـدوده  ٪  95مي

توانـسته كـسب    ضمن اينكه در اين تحقيق حداكثر نمره تفكر انتقادي كه يـك فـرد مـي               .قرار دارد ) 39018/13

. باشد مي24كند، 

هاي تفكر انتقاديجدول آماره

خطاي استاندارد چولگيواريانستعداد

چولگي

خطاي استاندارد كشيدگي

كشيدگي

20676/19291-169/036/0-33/0
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نتايج آمار استنباطي 

ـاي   ه شده تحقيق، نتايج فرضياتي كه از آزمون رد عبور كردنـد، نـشان مـي        ضيات اراي از ميان فر   دهـد متغيره

. تأثير داشتند) ميزان تفكر انتقادي(مستقل زير بر متغير وابسته 

ـانه      ـاي گروهـي  حضور در حوزه سياسي، حضور در حوزه علمي، استفاده از رس ـانواده    ه ، تفكـر واگـرا و خ

عبارتي با افزايش ه ب. است كه تمام متغيرهاي مذكور با تفكر انتقادي رابطه مستقيم دارند الزم به ذكر  .دمكراتيك

وار بـه  ه طور خالصـه و فهرسـت      در ادامه ب  . يابدهر يك از متغيرهاي مستقل فوق ميزان تفكر انتقادي افزايش مي          

. پردازيمه نتايج فرضياتي كه از آزمون رد عبور كردند، مياراي

بيني كرد، در جامعه آماري تحقيق حاضر، با يك واحد افزايش ميزان حـضور         توان پيش مي٪  95با احتمال   

ـان بيـشتر بـه حـوزه           . يابد واحد ميزان تفكر انتقادي فرد افزايش مي       497/0در حوزه سياسي،     يعنـي هـر چـه معلم

ه معلمان بيشتر بـه بررسـي       به عبارتي هر چ   . شودسياسي وارد شوند، زمينه رشد تفكر انتقادي آنان بيشتر فراهم مي          

. كندگو در باره مسائل سياسي بپردازند، تفكر انتقادي آنان بيشتر رشد ميمباحث و موضوعات سياسي و گفت

ـا يـك واحـد افـزايش ميـزان حـضور در          مي٪  95با احتمال    توان ادعا نمود، در جامعه آماري اين تحقيق، ب

ـان بيـشتر در حـوزه علمـي             د افزايش مي   واحد ميزان تفكر انتقادي فر     498/0حوزه علمي    يابد، يعني هر چه معلم

ـان بيـشتر بـه مطالعـه         . حضور پيدا كنند، ميزان تفكر انتقادي آنان بيشتر خواهد شد          به عبارتي ديگر، هـر چـه معلم

ـاران، بـه بحـث و گفتگـو        ـتان و همك ـ آموزشي شركت كنند، در جمع دوس كتاب بپردازند، در جلسات علمي 

ـانه            درباره موضو  ـال كننـد، تفكـر          عات علمي بپردازند و هم چنين مباحث علمي را از طريق رس ـاي جمعـي دنب ه

. انتقادي آنان بيشتر رشد خواهد كرد

بيني كرد، در جامعه آماري تحقيق حاضر، با يك واحد افزايش ميزان استفاده از     توان پيش مي% 95با احتمال   

هاي يابد، يعني هر چه معلمان بيشتر از رسانهتقادي فرد افزايش مي   واحد ميزان تفكر ان    191/0هاي گروهي،   رسانه

. جمعي استفاده كنند، ميزان تفكر انتقادي آنان بيشتر رشد خواهد كرد

بيني كرد به ازاي يك واحد افزايش ميزان تفكر واگرا در معلمان، ميزان تفكـر     توان پيش  مي ٪  95با احتمال   

. كند پيدا مي واحد افزايش327/0انتقادي آنان 

. يعني هر چه تفكر واگرا در معلمان بيشتر وجود داشته باشد، ميزان تفكر انتقادي آنان بيشتر خواهد بود
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ـانواده يـك واحـد             توان پيش مي% 95ـ با احتمال     ـاكم بـر خ بيني كرد، اگر ميزان دمكراتيك بودن روابط ح

ـانواده بيـشتر     . يابدش مي واحد افزاي331/0افزايش يابد، ميزان تفكر انتقادي فرد     ـاكم بـر خ يعني هر چه روابط ح

ـانواده        دمكراتيك باشد، ميزان تفكر انتقادي افراد خانواده افزايش مي         ـاي  يابد، بعبارتي ديگر معلماني كـه در خ ه

. دمكراتيك تربيت شدند، از ميزان تفكر انتقادي بيشتري برخوردارند

تحليل چند متغيره 
ـانواده      (در اين قسمت با وارد كردن پنج متغير مستقل           حضور در حوزه علمي، حضور در حـوزه سياسـي، خ

ـان آن ) هاي جمعيدمكراتيك، تفكر واگرا، استفاده از رسانه  ـا را بـر   به مدل رگرسيون چند متغيره، تأثير هم زم ه

. ديممتغير وابسته مورد بررسي قرار دا

جدول مشخصات تحليل رگرسيون چند متغيره
Model Summary©

RR Square
Adjusted R 

Square
Std. Error of 
the Estimate

Model105270/2780/2743،88925

205650/3190/3123،78621

a Predictors: (constant)حضور در حوزه سياسي 

b Predictors: (constant)ز علمي حضور در حوزه سياسي، حضور در حو

c Dependent Variableتفكر انتقادي 

ضريب تعيين تعديل . باشد مي565/0در جدول فوق ضريب همبستگي بين متغيرهاي مستقل و وابسته معادل 

ـادي   (از تغييـرات متغيـر وابـسته        ٪  2/31به اين معني كه     .  است 312/0شده برابر با     ـاي   ) تفكـر انتق توسـط متغيره

. مستقل فوق توضيح داده شده است
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از ٪ 4/27در جدول فوق، اولين متغير حضور در حوزه سياسي است كه وارد تحليل مـدل شـده و توانـسته                  

افزايش ٪ 2/31متغير دوم، حضور در حوزه علمي است كه اين ميزان را به  . تغييرات متغير وابسته را توضيح دهد     

از تغييـرات   ٪  9/31باشد، يعني   مي) 319/0( چند متغيره در اين تحقق       ضريب تعيين مدل رگرسيوني   . داده است 

. متغير وابسته در مدل مذكور توضيح داده شده است

ـا   براي متغيرهايي كه وارد معادله شده     ) 772/41(دست آمده   ه   ب Fدر جدول تحليل واريانس زير مقدار        اند ت

 متغير مستقل وارد شده در مدل 5 تفكر انتقادي با حضور دار است، يعني اينكه تابع رگرسيوني     سطح هزارم معني    

دار بوده   متغير مستقل بر روي تفكر انتقادي از لحاظ آماري معني          5به عبارت ديگر تأثير هم زمان       . دار است معني

. دست آمده قابل تعميم به جامعه آماري استه است و نتايج ب

هجدول آناليز واريانس ضرايب رگرسيون چند متغير
ANOVA©

Model
Sum of 

Squares
df

Mean 

Square
FSig.

Regression1041,72911041,72968,869.000

Residual2707,59717915,126 1

Total3749,326180

Regression1197,6252598,81241,772.000

Residual2551,70117814,335 2

Total3749,326180

. دار هر يك از متغيرها نشان داده شده است و سطح معنيtهاي  و آزمونBeta و Bدر جدول زير ضرايب 

بـه ازاي يـك واحـد      . دهـد  تأثير خالص هر يك از متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته را نـشان مـي               Betaضريب  

ـين  . يابد واحد افزايش مي368/0افزايش حضور در حوزه سياسي توسط معلمان ميزان تفكر انتقادي آنان         هم چن
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ـان                      ـادي آن ـان، ميـزان تفكـر انتق واحـد  ) 259/0(به ازاي يك واحد افزايش حضور در حوزه علمي توسط معلم

. يابدافزايش  مي

 در رگرسيون چند متغيره(Beta) و ضرايب استاندارد شده (B)جدول ضرايب رگرسيوني 
Coefficients (a)

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
CoefficientstSig.

Model
BStd.ErrrorBeta

(Constant)14,110.78018,089.000

540.065.5278,299.000.حضور در حوزه سياسي 1

حضور در حوزه علمي

(Constant)11,9201,00911,817.000

377.080.3684,690.000.حضور در حوزه سياسي 2

331.100.2593,298.000.حضور در حوزه علمي

a Dependent Variable: تفكر انتقادي

معادله رگرسيوني چند متغيره جامعه آماري تحقيق 

تفكر انتقادي  = 368/0) حضور در حوزه سياسي + (259/0) حضور در حوزه علمي(

تحليل مسير 

ـانواده                (با وارد كردن پنج متغير مستقل        حضور در حوزه علمي، حضور در حـوزه سياسـي، تفكـر واگـرا، خ

تأثيرات مستقيم هر يك از متغيرهاي مستقل را بـر متغيـر وابـسته مـورد     ) هاي جمعيدمكراتيك، استفاده از رسانه   

. دهيمبررسي قرار مي

را با متغيرهاي حضور در حوزه سياسـي و حـضور در حـوزه علمـي قـرار      ) ديتفكر انتقا(متغير وابسته اصلي   

.  است312/0 و ضريب تعيين تعديل شده 565/0باشند ضريب همبستگي داري ميداده و داراي همبستگي معني
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ـا             368/0ضرايب بتاي حضور در حوزه سياسي برابر با           نـشان داده    259/0 و حضور در حـوزه علمـي برابـر ب

. شودمي

شود و در در مرحله دوم چون ضريب بتاي حوزه سياسي بيشتر است، به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته مي        

ـا     516/0جدول زير ضرايب بتاي حضور در حـوزه علمـي        . دار است  معني 05/0سطح    و تفكـر واگـرا را برابـر ب

به عنوان متغير وابسته در نظـر گرفتـه         دهد و به عنوان متغيرهاي مستقل در ارتباط با حوزه سياسي             نشان مي  283/0

. شد

)حضور در حوزه سياسي( در رگرسيون با متغير وابسته (Beta) و (B)جدول ضرايب رگرسيوني 
Coefficients (a)

Unstandardized 

Coefficients

Standardized 

Coefficients
tSig.

Model

BStd.ErrrorBeta

(Constant)2,084.8872,349.020

750.071061010,614.000.حضور در حوزه علمي 1

نمره تفكر واگرا

(Constant)-1,7311,140-1,518.131

634.071.5168,970.000.حضور در حوزه علمي 2

482.098.2834,927.000.نمره تفكر واگرا

 :a. Dependent Variableحضور در حوزه سياسي

ـانواده             516/0مرحله بعدي چون ضريب بتاي حوزه علمي برابر با          در   ـاي خ  به عنـوان متغيـر وابـسته و متغيره

بـوده اسـت،    % 5داري  هاي جمعي به عنوان متغيرهاي مـستقل داراي سـطح معنـي           دمكراتيك و استفاده از رسانه    

ـا 441/0جدول زير نمايانگر ضرايب بتاي خانواده دمكراتيك با      ـا    نه و استفاده از رس ـاي جمعـي ب  ديـده  218/0ه

. شودمي
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)حضور در حوزه علمي( در رگرسيون با متغير وابسته (Beta) و (B)جدول ضرايب رگرسيوني 
Coefficients (a)

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
CoefficientstSig.

Model
BStd.ErrrorBeta

(Constant)5,797.8187,087.000

461.059.4907,879.000.خانواده دموكراتيك 1

ميزان استفاده از رسانه جمعي

(Constant)5,347.8056,639.000

415.058.4417,104.000.خانواده دموكراتيك 2

094.027.2183,518.001.ميزان استفاده از رسانه جمعي

 :a Dependent Variableحضور در حوزه علمي

 بعد از حوزه علمي بيشترين بتا را داشته اسـت، لـذا بـه عنـوان               283/0در مرحله چهارم تفكر واگرا با ضريب        

 به عنوان متغير مستقل در نظـر گرفتـه          441/0متغير وابسته در نظر گرفته شد و خانواده دمكراتيك با ضريب بتاي             

.  محاسبه شد416/0ابسته يعني تفكر واگرا شد و در اين مرحله ضريب بتاي متغير مستقل بر متغير و

)تفكر واگرا( در رگرسيون با متغير وابسته (Beta) و (B)جدول ضرايب رگرسيوني 
Coefficients (a)

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
CoefficientstSig.

Model
BStd.ErrrorBeta

(Constant)7,012.60911,523.000
1

281.044.4166,447.000.خانواده دموكراتيك

 :a Dependent Variableتفكر واگرا
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ـيم نمـود      دست آمده مي  ه  با اطالعات ب   ـيچ يـك از   سـطح معنـي  . توان دياگرام تحليـل مـسير را ترس داري ه

. باشد نمي05/0ضرايب مسير كمتر از 

نمودار تحليل مسير تحقيق

دسـت آمـده در مراحـل       ه  هاي بـ   در خروجي  (Beta)يب رگرسيوني استاندارد شده     با توجه به مقادير ضرا    

:دست آمده مختلف تحليل مسير نتايج ذيل ب

ـاي حـضور در حـوزه سياسـي و حـضور در       ) تفكر انتقادي( در مرحله اول، متغير وابسته اصلي    -1 ـا متغيره ب

. داري بودندحوزه علمي داراي همبستگي معني
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متغير وابسته در حوزه سياسي با متغيرهاي حضوردر حـوزه علمـي و تفكـر واگـرا داراي                 در مرحله دوم،     -2

. دار بودندهمبستگي معني

ـتفاده از           -3 ـانواده دموكراتيـك و اس ـاي خ ـا متغيره  در مرحله سوم، متغير وابسته حـضور در حـوزه علمـي ب

. دار بودندهاي جمعي داراي همبستگي معنيرسانه

ـانواده دمكراتيـك داراي همبـستگي معنـي        در مرحله چهارم،     -4 ـا متغيـر خ داري متغير وابسته تفكر واگـرا ب

. بودند

باشد، لـذا همـه ضـرايب       نمي% 5داري هيچ يك از ضرايب مسير كمتر از         الزم به ذكر است كه سطح معني      

.اندمذكور در دياگرام مسير وارد شده

گيري نتيجه

تـأثير حـوزه   : گيـري كـرد  تـوان نتيجـه  دست آمده در اين تحقيق مـي ه هاي ببا توجه به مباحث نظري و يافته 

 هابرماس باشد كه معتقد اسـت ورود بـه حـوزه    تواند مؤيد نظريهعلمي و حوزه سياسي بر روي تفكر انتقادي مي  

گرايي شوند به گو و محاوره را فراهم نموده و افراد بدون اينكه درگير سنت، زور و جزم     و عمومي شرايط گفت  

ـين   . پردازندديگر و بحث درباره مسائل گوناگون و موضوعات مورد عالقه مي          د و بررسي نظرات يك    نق در هم

ـته و معتقدنـد، آزادانديـشي باعـث رشـد جامعـه                   خصوص نظريه فوكو و كانت نيز كه به آزادانديشي توجه داش

نديـشي دروازه ورود افـراد بـه    كـه فـراهم بـودن شـرايط آزادا     طوريه  تواند مورد تأييد قرار گيرد، ب     شود، مي مي

ـته در نتيجـه زمينـه رشـد      ه هاي علمي و سياسي را فراهم نموده و افزايش ميزان تفكر انتقادي را ب     حوزه ـال داش دنب

. جامعه انساني فراهم خواهد شد

اي كـه وي معتقـد اسـت؛    تأثير حضور در حوزه علمي بر تفكر انتقادي ديدگاه فريره را تأييد نموده، به گونه       

به . انگيزدآموز شده در نتيجه تفكر انتقادي در جامعه را بر مي          گوي معلم و دانش    و روش حل مسأله باعث گفت    

: توان چنين نتيجه گرفتعبارتي ديگر مي

حـوزه  (گو كه زمينه برانگيختن تفكر انتقادي افراد جامعه است، با ورود بـه حـوزه عمـومي                   و بحث و گفت  

ورود به حوزه عمومي نيز مستلزم آزادانديشي و فراهم بودن شرايط براي    . گيردشكل مي ) علمي و حوزه سياسي   

. باشدباشد كه در نظريات فوكو و كانت مطرح ميآزادانديشي مي
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