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  چكيده
گيري در نخبگان علمي و  هدف از اين پژوهش، مقايسه تفكر انتقادي بر فرايند تصميم

فكري، امكان همگرايي بر نخبگان  هاي اجتماعي است و تصوراتي است كه با حصول مهارت
هاي  ها و زمينه اگرچه در روند تاريخ ايران براساس نگرش. آيد علمي واجتماعي فراهم مي

هاي  هاي نخبگان دامن زده شده است، گسترش مهارت اجتماعي و فرهنگي مختلف به تعارض
شود و بر همين  مي ها در نخبگان منجر گيري به تعامل و تعاطي انديشه تفكر انتقادي و تصميم

گيرد  اساس تفكر انتقادي موقعيتي است كه در آن مسائل از چند ديدگاه مورد بررسي قرار مي
يافتگي شود و همچنين توسعه هاي مختلف پيدا ميحل و از طريق تبادل نظر براي، راه

در  اي است و مقايسه –روش اين تحقيق از نوع علّي. هاي تفكر تحقق پيدا خواهد كرد مهارت
اجتماعي مورد  –گيري در نخبگان علمي آن، توانايي مهارت تفكر انتقادي بر فرايند تصميم

توانايي تفكر انتقادي كه از قبل ايجاد شده است، به صورت . مقايسه قرار گرفته است
گيري  سازي توانايي تفكر تحليلي، تفكر استنباطي و تفكر ارزشيابي بر فرايند تصميم شبيه

در اين پژوهش، نمونة . گيري قرارگرفت هاي اجتماعي مورداندازه دي و تعارضگروهي، راهبر
اي در سطح كشور، در  و خوشه 2گيري هدفدار تحقيق نخبگان علمي، اجتماعي به صورت نمونه

گيري  هاي تصميم در اين پژوهش از آزمون مهارت. نفر انتخاب شد 110دو گروه و هر گروه 
ها و انتقال آنها به  تجزيه وتحليل آماري داده. اليفرنيا استفاده شدمحقق ساخته و تفكر انتقادي ك

، ضريب همبستگي، تحليل tبا استفاده از آمار توصيفي وآمار استنباطي آزمون  SPSSبرنامه 
هاي تحقيق نشان داد كه تفكر انتقادي  يافته. است گام محاسبه شده بهسه عاملي و رگرسيون گام
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2. purposive- sampling  
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ن علمي بيشتر از نخبگان اجتماعي بوده و تأثير تفكر انتقادي بر فرايند گيري در نخبگا و تصميم
معادله رگرسيون نشان داد كه تفكر استنباطي . باشد گيري در نخبگان علمي معنادار مي تصميم

يند اتوان گفت كه فر بندي كلي مي در جمع. كند گيري را تبيين مي درصد فرايند تصميم 11
ي است و در واقع اين تعارض هم واكنشي به وضع موجود و هم تعارض بين نخبگان، چندوجه

ريزي دراز  رسد كه راه جلوگيري از تعارض، برنامه بنابراين به نظر مي. عاملي براي تغيير است
  .مدت و سوق به همگرايي ملي است

  

  .گيري تحليل، استنباط، ارزشيابي، تفكر انتقادي، تصميم :ها كليدواژه
  
  

  مقدمه
دست آمده از  بازآرايي يا دستكاري اطالعات به) 1994(گاه مورگان و همكاران تفكر از ديد

الگوي پردازش اطالعات به منزله . محيط و نمادهاي ذخيره شده در حافظه درازمدت است
مطرح شدن انگاره يا شود كه با  معياري براي بازانديشي در باب ماهيت معرفت در نظر گرفته مي

خواند، زيرا  ز جانب ديگران ما را به بازانديشي درباره دانش فرا ميا» ختيشنا واقعيت روان«
فراشناخت، ) 2001( 1بير. همواره واقعيت به منزلة موضوع دانش در نظر گرفته شده است

كند، به  يندهاي تفكر، يادگيري و يادآوري هستند، هدايت ميايندهاي ذهني را كه جزء فرافر
كند و يك محيط اجتماعي حمايت شده را ايجاد  ل ميطور روشن ايده و فكر خود را تحلي

كند تا درباره خود بيشتر بياموزند و با تشكيل اجتماع يادگيري توانايي و مهارت خود را  مي
پيوسته ارتقاء دهد و با توان مهارتهاي تفكر مي تواند مفاهيم را تجزيه و تحليل، استنباط و 

ها  تعليم و تربيت يا الگوي پاسخگويي به چراييارزشيابي كند و در مسير افكندن يك الگوي 
نظير تفكر منطقي، تفكر  ،به وجود انواع تفكر نظران صاحب. گيري انسان است در جهت
ولي . هم تفاوت دارند با ماهيت تفكرها كه هستندمعتقد  ،، تفكر خالق و تفكر انتقاديشهودي

عتقدند كه تفكر يك فرآيند كنند و م نظران وجود انواع تفكر را رد مي بعضي از صاحب
                                                 
1. Beyer 
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در ديدگاه اول كه . مشخص است و ماهيت مشترك و واحدي در همه تفكرها وجود دارد
به انواع ) 1998(مارزانو و ديگران  1كند، افرادي مانند متفاوت بودن انواع تفكر را مطرح مي

ق، تفكري كنند و معتقدند كه تفكر خال تفكر از قبيل تفكر خالق و تفكر انتقادي اشاره مي
پردازد يا براي مسائل حل نشده گذشته  است كه به حل مسائل سخت و حل نشده مي

اما تفكر انتقادي يك فرايند انضباط ذهني و يك مجموعه . كند هاي جديد كشف مي حل راه
  ).2،2001پائول والد ر(ها براي پردازش وگسترش اطالعات و باورها تعريف مي كند مهارت

هاي مختلفي  توان گفت تفكر از اين منظر كه در انواع آن مهارت از ديد ساختاري مي
براي مثال در بررسي تفاوت ميان تفكر خالق و تفكر . شود داراي انواع مختلفي است طلب مي

هايي كه فرد براي هركدام از اين تفكرها نياز  انتقادي و تفكر شهودي و تفكر منطقي، مهارت
در پژوهش آموزش تفكر نشان ) 1985( 3يكرسون و همكارانن. اي متفاوت است دارد تا اندازه

حل  از ها وجود دارد كه در حل مسائل روزمره و علمي كارا است داد كه چهار نوع از مهارت
  .)1378فقيهي، (، فراشناخت و استدالل ، خالقيتمسئله

 .يند است اما كاركردهاي مختلفي دارداتوان گفت كه تفكر يك فر از ديد كاركردي مي
مثالً، كاركرد تفكر واگرا از قبل معلوم است و براي آن تعداد زيادي جواب وجود دارد كه هر 

وجهي  نيز از تفكر سه 4استرنبرگ و سورلينگ. تواند درست باشد يك از آنها از نظر منطقي مي
 ها در مسائل علمي و آشنا ياد كرده و معتقدند افرادي كه تفكر تحليلي دارند در كاربرد مهارت

، توانا هستند و ها در مسائل نو آنهايي كه تفكر خالق دارند در استفاده از مهارت قابليت دارند؛
تفكر . ها در مسائل روزمره توانمند هستند كارگيري مهارته آنهايي كه تفكر عملي دارند در ب

را  انتقادي، فرايندي تعاملي است كه در نتيجة ارتباط با نخبگان مختلف و كيفيات مختلف آن
هاي  شناختي تفكر انتقادي بر آن است كه حوزهتوان ارزيابي كرد و سپس موضع معرفت مي

                                                 
1. Marzano & Others 
2. Paul, R  &  Elder,l 
3. Nickerson  &  teal 
4. Sternberg  &  Swerling 
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شناسي و مديريت به صورت  شناسي، جامعه گوناگون دانش بشري در قلمرو فلسفه، روان
  . اجتماعي را روشن كند _شناختي 

تقادي رنج آموختگان نظام آموزشي مختلف از فقدان انديشه و نگرش انبسياري از دانش
ساله به استنتاج منطقي  17آموزان از دانش% 40بر اين باور است كه تنها ) 2003( 1ليپمن. برند مي

سابقه تاريخي . تفكر نيست وخطا در  امروزه جاي هيچگونه شك و ترديدي. ورزندمبادرت مي
 .كس پوشيده نيست ها نيز بر هيچ جمعي انسان هاي فردي و دسته روي اشتباهات و كج

و  ، همه داري، قتل و جنايت، فحشاء و فساد ، بردهپيشه، روابط ظالمانه، استثمار هاي ستم حكومت
فهمي انسان بوده و نتيجه غفلت، تسليم و فريب خرد  خردي، خطا و كج همه محصول جهل و نابه

در تاريخ حيات بشر، . و ناتواني گروهي در برابر فشار تمايالت و غرايز حيواني بوده است
چنانچه . فكري است انديشي و روشن رگونه تحول و تطور تكاملي، محصول نوعي روشنه

گرد و سير قهقرايي برخاسته از ابهام فكري و تمايالت لجام گسيخته دور از منطق  هرگونه عقب
 .گرايي است گري متضمن عقل پس روشن .)24ص، 1379 ،يثربي(بيني است  و روشن
است كه با  3هاي ساختارگرايي ن وجود دارد، مرتبط به نگرشانسا 2هايي كه در خويشتن تحليل

به همان نسبت كه دنياي اجتماعي انسجام و همبستگي : ها، قابل خالصه شدن است اين ويژگي
 نهد شود، خويشتن رو به ضعف و از هم پاشيدگي مي دهد و پراكنده مي خود را از دست مي

هاي  ن نامتمركزي است كه منحصراً در پارهخويشتن موجود، ذه). 1980، 5، لتي1977، 4سنت(
و چيزي خوب جلوه ) 1995كاتل، كرايب، كوزر، (يابد  الفاظ و گفتارهاي پراكنده هويت مي

ها و تمايالت شخص تطابق يابد و در ضمن قابل عرضه در برابر ديگران  كند كه با خواست مي

                                                 
1. Lipman 
2. self 
3. post structuralism 
4. Sennett 
5. personalaty 
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، رشد احساسات و 1و رشد شخصيت) 1404مجمع تشخيص مصلحت، لوح فشرده، (هم باشد 
  ). 1374آزاد ارمكي، (تمايالت بدون كنترل عقالني است 

هاي مرتبط با علوم تجربي و رياضي تأكيد شده و اين  در نظام آموزشي مدرن به درس
ها بيشتر تقويت گرديده است ولي دروس مرتبط به علوم انساني و اجتماعي به دليل فقدان  درس

آموزان ايراني در  و عملكرد دانش) 1368كاردان، ( ه استتر شد زمينه اجتماعي الزم ضعيف
  ). 1387كريمي،(در رتبه چهلم كشورها قرار دارد  421با ميانگين  )2006( سواد خواندن پرلز

رياضي است و استدالل معتبر عمدتاً  –اي مبتني بر دانش تجربي  در نتيجه فرهنگ مدرسه
، 3، تحليل2هاي شناختي اعم از تفسير مهارتبر همين اساس . هاي تجربي است متكي بر داده

دهد و  كه هر يك از اين جوهر تفكر انتقادي را تشكيل مي 6و خودتنظيمي 5، استنتاج4ارزيابي
گيري و تفكر خالق، اشكال  هاي فكري مثل حل مسأله، تصميم تفكر انتقادي همراه با فعاليت

هاي بارز نظام آموزش و  از كاستي ).1990فاكون، (دهد  مختلف تفكر رشديافته را تشكيل مي
در قلمروهاي مختلف شناختي نشان ) 1380( كارشكي. پرورش ايران، فقدان خردورزي است

هاي خودتنظيمي شامل داشتن اهداف و هدايت منابع و امكانات در مسير اهداف  داد كه مهارت
وزش و پرورش ها در آم گيري درصد تصميم 27همچنين . در سطح دبيرستان پايين بوده است

و شعباني، 1379كاظمي، (هاي تحقيق  همينطور يافته). 1383 قهرماني،(مبتني بر خردورزي است 
نشان داده كه آموزش با روش حل مسئله بر افزايش تفكر منطقي و تفكر انتقادي تأثير ) 1378

  . داشته است
اول : شود قسيم ميها مبتني بر عقالنيت به سه دسته ت بنا به رويكرد هابرماس، كنش انسان

شهروندان ايراني به . پردازد عقالنيت فني كه به تنظيم روابط انساني با اشياء يا تكنولوژي مي

                                                 
1. interpretation 
2. evaluation 
3. analysis 
4. inference 
5. explanation 
6. self-regulation 
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دوم عقالنيت هرمونتيك ). 1374مجتبوي، (اند  شدت در چهارچوب عقالنيت فني محدود شده
 ات هافستربراساس مطالع. پردازد تفهمي است كه به تنظيم روابط انسان با انسان ديگر مي و
و ايران با  95خردورزي هرمونتيك و تفهمي ژاپن با رتبه يك و با امتياز خردورزي ) 1997(

و سوئد رتبه پنجاه و سوم با امتياز پنج، كمترين رتبه در مقايسه با  43رتبه سي پنجم و با امتياز 
روابط انسان با سوم عقالنيت انتقادي ناظر به ). 1387فرهنگي، ( پنجاه سه كشور نشان داده است

حقيقت است كه شخصيت خودشيفته به سبب محروميت از ارتباط متقابل با ديگران عمالً معتاد 
اند و پيامد  و حقيقت را گم كرده) 1376فوالدوند، (به تزريق دائمي تحسين و تأييد است 

كند  عقالنيت ابزاري يا فني آن است كه نظام با استفاده از آن خود را بر افراد تحميل مي
  ). 1380عزبدفتري، (شوند  و افراد نسبت به حقيقت بيگانه مي) 1378نوذري، (

است و تعدد ابعاد واقعيت و تركيب  1اجتماعي چندساحتي و چندبعدي –انساني   پديده
ي  ها و ارزش 3دارد و هم عوامل ذهني 2واقعيت اجتماعي، هم عوامل عيني. درآنها وجود دارد

شود كه پيامدهاي  حل سبب ميرتباط دارد و معطوف شدن به يك راههر جامعه با گذشته آن ا
لذا بايد در پرتو چندين متغير يا براساس . ها ايجاد كند شناختي براي انسان نامطلوب روان

  . علي تبيين گردد 4هاي شبكه
هاي گذشته مانند رويكرد استبداد آسيايي، باز در حيات اجتماعي، همانند  بنابراين پديده

پذيرد و مجموع وسيع را  شوند و تراكم مي مانند، بلكه تركيب مي فردي، نه تنها باقي مي حيات
توان پذيرفت كه وقايع گذشته وآثار آن در كمون قرار گيرند و سپس با  رساند پس مي  مي

  . يابند شود و كارآيي مي پيوست عناصر ديگر فعال مي
گذشته دور را در بطن واقعيت  مديريت در ايران ناكارآمد است، پس ضروري است كه

عشايري مديريت امروز را   هاي دور را بايد شكافت و براساس زيست گذشته. فعلي پيدا كرد

                                                 
1. multi-dimensionality 
2. objective level 
3. subjective level 
4. total causal network 
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هاي  كند و كنش آنچه ايجاد تعهد و مسئوليت و حتي وظيفه مي). 1380 سريع القلم،( تبيين كرد
ويشاوندي به دفاع يا عشاير بر اساس ارتباط خ. دهد رابطة خويشاوندي است جمعي را شكل مي

خيزند و دشواري فردي خود با ديگر اعضاي ايل را مشكالت خود  حمايت از يكديگر بر مي
همينطور مبناي تجزيه و . پندارند، ولي مبناي قضاوت و استدالل آنها خردورزي نيست مي

 .شود تحليل، منافع ملي نيست، بلكه صحت حق و نوع برخورد برمبناي خويشاوندي تعيين مي
 –آورد و نخست مرزهاي خودي شناختي را در پي مي تأكيد بر عنصر خويشاوندي، دو اثر روان

شود و معيارهاي فراگيرنده مانند تخصص و  بيگانه براساس معيارهاي خويشاوندي تعريف مي
پيرو تعريف محدودي . يابد به همين دليل احساس ترس از بيگانه، يا غير خودي شدت مي. منافع

عدم اعتماد و احساس ناامني باعث . شود يره اعتماد و منابع اعتماد محدودتر مياز خود، دا
هاي متعدد از حساس تا غير حساس به گروه وفادار، معتمد و مطيع به  شود مشاغل و نقش مي

به نقل از ( كنند واسطه خويشاوندي اين خصائص را به صورت خودكار با خود حمل مي
ناپذير واقعيت امروزين است، همانطور كه  امتداد اجتناب پس گذشته،). 1383 حيدري،حاجي

ها در  چه بسا واقعيت. هاي گذشته بدون احتساب زمان و مكان ميسر نيست شناخت واقعيت
از » حال«شوند و دانش تاريخي موجب افزايش درك  مانند اما دگرگون مي جهان ما باقي مي

  . گردد مي» گذشته«طريق 
پيشرفت، متضمن به كارگيري عقل انساني در عرصة وظيفه يا «كه  بر اين باور است 1باومن

هابرماس بر اين ). 1379نوذري، (» ايجاد دنيايي بهتر است كه متناسب با نيازهاي انساني باشد
دو حقيقت متفاوت و مكمل » عاليق شناختي«باور است كه كثرت شناختي و همچنين كثرت 

اي، مكمل يادگيري اجتماعي به  ري و عقالنيت مفاهمهبه اين ترتيب، عقالنيت ابزا. يكديگرند
لذا معضل مدرنيته تنها بر علم مدرن و تكنولوژي نيست، زيرا علم و تكنولوژي، . روند شمار مي

دهند و عقالنيت ابزاري موجب افول و زوال عقالنيت  كنترل فزاينده به محيط را وعده مي
  ). 1379وذري، ن( اي در عرصة حيات اجتماعي گشته است مفاهمه

                                                 
1. Bauman 
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هاي  پس برنامه. ها در سطح روابط و نيروهاي اجتماعي گريزناپذير است تكثير تناقض
آينده بايد به سمت كاهش هر چه بيشتر مداخلة دولت در اين تكثرها و تضادهاي اجتماعي 

گرا، خواهان تجديدنظر اصولي در عقالنيت مدرن  پردازان اصولبرخي نظريه. تنظيم گردد
هاي روي داده به دليل محدوديت نهفته در عقالنيت مدرن رخ  ه نظر آنها، آسيبب. هستند
دهند و بازگشت به يك مفهوم گسترده عقالنيت از طريق يك پروژة اخالقي، فرهنگي،  مي

  ). 1378 اباذري،( اي و تربيتي جامعه را به سمت انسجام مجدد هنجاري سوق دهد رسانه
مندي رفتار و  ملكت بر مبناي عقالنيت، در قاعدهكاربردي شدن مهارتهاي تفكر در م

هيچ ملتي با هر سابقه تاريخي و ساختار . هاي فكري است شخصيت و در افكار و گرايش
 ،عقالنيت. يافتگي از اين مبنا و اصول فاصله گيردتواند براي پيشرفت و توسعه فرهنگي، نمي
برداري از فكر علم و  ف عقالنيت به بهرهترين تعرياي دستاورد بشري، ريشه. شناسد جغرافيا نمي

ثقل توسعه در ايران با تمركز اجماع جمعي يا خرد جمعي همراه با نگاه . عقالنيت است
گرايانه حاصل خواهد شد؛ همانطور كه در كشورهاي توسعه يافته از جمله چين، تابع  اصالح

. بوده است 2گ شائوپينگو دن 1اليپذيري چوئن انداز گسترده تشكيل اهتمام و موفقيت چشم
  .موفقيت مالزي در اهتمام، تفكر و تشكيالت فردي به نام ماهاتير محمد ظهور كرده است

، مربيان تعليم و معتقد است كه به منظور ايجاد تحوالت اجتماعي روزافزون 3ماكوم نالس
ها و  تهاي خود را بر آموزش مهار تربيت بايد درباره نقش خود دوباره فكر كنند و فعاليت

بعضي مربيان و متخصصان . هايي متمركز نمايند كه شاگردان براي تفكر به آن نياز دارند روش
ميالدي،  1929در سال . بيني كردند ها پيش مسير مطلوب اين تحول را پيش تعليم و تربيت مدت

 هاي مگر اينكه كتاب ،فايده است يادگيري شاگردان بي«آلفرد نوارث وايتهد معتقد بود كه 
 »، جزوات خود را بسوزانند و جزئيات از برشده براي امتحان را فراموش كنندخود را گم كنند

 ،اظهارات وايتهد به اين معنا است كه ثمره واقعي تعليم و تربيت .)به نقل از ابيلي ،1964ماير (
                                                 
1. Chon slay  
2. Dangshaoping 
3. Makum nals  
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، يفرنيامثال در دانشگاه كال طور  به .آيد دست مي  يندي فكري است كه از مطالعه يك رشته بهافر
كالج . التحصيل شدن، درسي را در تفكر انتقادي بگذرانند يادگيرندگان موظفند كه قبل از فارغ
هاي  هايي در برنامه درسي خود كه در آن شاگردان رشته آرنو در ايالت ويسكانسين با نوآوري

را به  آموزند، توجه سراسر كشور هاي مربوط به تجزيه و تحليل و ارتباط را مي مختلف، مهارت
حال، هم استدالل منطقي  با اين). ، به نقل از ابيلي1984اكر و همكاران، (خود جلب كرده است 

هاي مختلف  هاي مختلف تحصيلي شكل و هم حل مسئله و تفكر ديالكتيك در چارچوب رشته
هاي مختلف تغيير  پك معتقد است كه تفكر انتقادي الزاماً بايد در رشته مك. گيرند به خود مي

عبارت ديگر، تفكر انتقادي  به . اصلي تفكر انتقادي است ند، زيرا دانش بنيادي هر رشته جزءك
تفكر انتقادي . پذير نخواهد شد درباره تاريخ بدون دانش اوليه از محتوي و نظريه تاريخ امكان

واسطه تفكر منطقي و تفكر خالق است و تعليم و تربيتي كه بر يك نوع تفكر تمركز كند، 
بر اين باور است كه سواد انتقادي از مهمترين صالحيت ) 2010( 1برانون. و ناموزون استناقص 
بخشي تفكر گيري توانايي فكري يادگيرندگان و به عمقن است كه در شكلااي معلم حرفه

از مهمترين . پيوسته بايد براي تميز استدالل معتبر و غيرمعتبر مالك و موازيني فراهم كند
، تفكر 4شامل تفكر انتقادي 3هاي تفكر چندگانه آموزش مهارت) 2003( 2نهاي ليپمدغدغه
آموزش  7هاي اوست و براساس ديدگاه جسپرسن ترين دغدغه از مهم 6، تفكر غمخواري5خالق

 گيرد ها و فرهنگ آن جامعه صورت مي اي متناسب با ارزش تفكر در هر كشور و جامعه
بر  اين باورند كه راهنماي تفكر ) 2004( گرانو دي 8پال والدر). 1385 جسپرسن ورضايي،(

  .براي راهبردي فكر كردن است

                                                 
1. Brannon,lil  
2. Liplan 
3. multidimensional 
4. caring thical thinking 
5. creative thinking 
6. caring thinking 
7. Jespersen,per 
8. Paul RICHARD & Elder 



 
 

74          
  91 تابستان، 10سال سوم، شماره  فصلنامه

  فرهنگ مشاوره و روان درماني

در جهان معاصر در برابر پديده توسعه، شناخت انواع تفكرها براي تأثيرگذاري فعال الزم 
هايي متعهد و مسؤل  تربيت شهروندان، نيازمند يك جامعه متحول و متفكر بوده و انسان. است
اي در خلقت و  كه هر پديده همچنان. از مراحل فكري و عملي است طلبد و منوط به گذار مي

ها بايد  انسان ، براي توسعه جامعه نيزيابد گام به تكامل و پيشرفت دست مي به ، گامطبيعت
مهارتهاي تفكر مهمترين اقدام  »آموزش«يافته،  در همه كشورهاي توسعه. شوندتدريجاً تربيت 

اد شده و پرداختن به همه اقشار اجتماعي را مهمترين يافتگي قلمد ملي در مسير توسعه
  .شود اند كه با تحقق خردورزي فردي و جمعي دنبال مي ريزي اجتماعي دانسته برنامه

اقتصادي  -هاي استداللي منظم را با مشكالت و معضالت اجتماعي  تفكر انتقادي، زمينه
ه عمومي يك جامعه است و اگر اي از پيشرفت و توسع تفكر به منزلة درجه. آورد فراهم مي

باشند، بايستي از نظم فكري و ذهن  »چراها«آموختگان در پي شناخت و عرضه  دانش
نگري،  توان مجموعه هاي ذهن منظم و سيستماتيك مي از ويژگي. سيستماتيك برخوردار باشند

سطوح عليت ها و توانايي نوسان تحليلي ميان  ها و تحليل ها و تأخرها، فهم عليت تشخيص تقدم
كند  تحليل و تركيب، يك توانايي فكري است كه از اين طريق، فرد توانايي پيدا مي. را نام برد

  ).1372، القلم سريع(بيني كند  و پيش برسد، استنباط نمايد و به استنتاج كه نظر دهد، تحليل كند
تواند در مقام  ، تصور و انتزاع، فرد مي، قياس، استقرابنابراين در چارچوب تحليل، تركيب

 »ديدگاه«و  »بينش«باالتر علمي و دانشگاهي، چه در مقام مديريت يا موقعيت سياسي، صاحب 
براي شناسايي توانايي . ، استنباط و ارزيابي وقايع بپردازندشود و از آن دريچه به تحليل

در  بي، مهارت استنباط و مهارت ارزيا، استدالل قياسي، استدالل استقراييهاي تحليل مهارت
گيري در  يند تصميماشود تا مهارت تفكر انتقادي بر فر نخبگان علمي و اجتماعي كوشش مي

راهبردي و تداوم تفكر اصل  ،و با مالك عقل و منطقمؤثرشود ، اجتماعي نخبگان علمي
براي بهبود كيفيت و ارتقاء كارآمدي نظام علمي و اجتماعي، بايد . كند راهبردي را تضمين مي

هاي تفكر  هاي بخش مديريت و ساختار آن در قالب مهارت ها و آسيب ه به كاستيتوجهي ويژ
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گيري بر اساس معيارها و مالك گزينش انتصابات مورد توجه قرار  انتقادي بر فرآيند تصميم
  .گيرد مي

ضرورت پژوهش در ارتباط با نخبگان به اين جهت است كه رفتار نخبگان تركيبي از 
تضاد اصلي در جامعه سياسي ميان نخبگان و توده نيست، بلكه . ني استرفتار عقالني و غيرعقال

قدرت و حكومت نخبگان ناشي از مالكيت نيست، بلكه مبتني بر . ميان خود نخبگان جريان دارد
آوردهاي شخصي است و تضاد نخبگان علمي و اجتماعي ايران قدمت تاريخي  تواناييها و دست

وجب خبرگي شده است شايستگي فردي و روابط خانوادگي دارد و در جوامع امروزي آنچه م
 .)1378، بشيريه(تنهايي كافي نيست  و توانايي اقتصادي و غيره است، پس شايستگي فردي به

بيشتر براساس حسابگري  نخبگان ،كنند و در مقابل ها بيشتر براساس احساس خود عمل مي توده
بگان نيازمند تجزيه و تحليل و نقد از راه شواهد نخ. انديشند تر مي صورت عقالني  منافع خود به

نخبگان، اجتماعي هستند و با مشاركت فعال و تأثيرگذار آنها در جامعه، . و استدالل هستند
  .  گيرد اتحاد عالي نخبگان در قلمروهاي مختلف شكل مي

ران ساله كشور و نيز ارتقاء جايگاه علمي اي 20انداز  تحقق اهداف موردنظر در سند چشم
، اجتماعي و ، ضرورت وجود و حضور نخبگان علميبه ده كشور اول توليدكننده علم در جهان

آورد، چرا كه كليد دستيابي به توسعه  سياسي را به صورت واقعيت غيرقابل انكاري در مي
انديشه، . باشد اقتصادي مبتني بر دانايي، استفاده از نبوغ و استعداد خدادادي نخبگان كشور مي

پرتو افكندن بر تجربه و كنترل كردن به شكل . پرورد كند و سپس آن را مي ه را خلق ميتجرب
تجربه يك ساخت است كه در آن . خالقانه از طريق هوش، وظيفه اصلي تعليم و تربيت است

هوش وسيلة اصلي . پذيرد گذارند و از يكديگر تأثير مي اجزاء مختلف آن بر يكديگر تأثير مي
بيني كنيم تا بتوانيم به تجربه  ما بايد پيش. دهد بيني مي ؛ هوش به ما قدرت پيشايجاد تجربه است

اگر تعليم وتربيت روش اصلي اصالح جامعه باشد، دائماً ). 1367افشاري، (خود جهت دهيم 
 . شناسي عمومي حل و فصل مسائل را نيز آموزش دهند آماده مواجهه با شرايط تازه باشند، روش
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  هاي پژوهش فرضيه
  .تفكر انتقادي در نخبگان علمي و اجتماعي تفاوت دارد -1
  .در تفكرتحليل نخبگان علمي و اجتماعي تفاوت وجود دارد. 1-1
  .در تفكر استنباطي نخبگان علمي و اجتماعي تفاوت وجود دارد.  1-2
 .در تفكر ارزشيابي نخبگان علمي و اجتماعي تفاوت وجود دارد.  1-3

 .ان علمي و اجتماعي تفاوت داردگيري در نخبگ تصميم -2

 .گيري گروهي نخبگان علمي و اجتماعي تفاوت وجود دارد در تصميم. 2-1

 .گيري تعارض نخبگان علمي و اجتماعي تفاوت وجود دارد در تصميم. 2-2

 .ريزي راهبردي نخبگان علمي و اجتماعي تفاوت وجود دارد گيري برنامه در تصميم. 2-3

پيش گيري  تصميمبر) ، تفكر استنباطي و تفكر ارزشيابيتفكر تحليلي(به چه ميزان سهم . 3
  .شود بيني مي

  

  روش پژوهش
است و در آن، توانايي مهارت تفكر انتقادي بر فرايند  اي مقايسه -روش تحقيق علّي

براين اساس، توانايي  .اجتماعي مورد مقايسه قرار گرفته است - گيري در نخبگان علمي تصميم
هر دو متغير به . گيري كه از قبل در نخبگان ايجاد شده است  دي و مهارت تصميمتفكر انتفا

  . گيري شده است اندازهيابي در موقعيت علمي و اجتماعي  سازي مسأله صورت شبيه
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  جامعه پژوهش
  در اين پژوهش كلية نخبگان علمي و اجتماعي شامل هيأت علمي مراكز دانشگاهي و پژوهشي

هاي علمي يا بنيانگذاران تشكيالت فعال،  ، مياني و هيأت مديره انجمنو مديران سطوح عالي
هاي پس  گيري در امور علمي و اجتماعي كشور در سال يند تصميماعلمي و اجتماعي كه در فر
  .اند اند، مورد توجه قرار گرفته از انقالب تأثيرگذار بوده

هر كدام  1گيري هدفمند هنمونه مورد مطالعه از ميان نخبگان علمي، اجتماعي به نمون
بر اين اساس جامعة نخبگان علمي و اجتماعي از سطوح مختلف . اند جداگانه انتخاب شده

نفر انتخاب  110متناسب با ميزان جامعه به صورت هدفمند به دو گروه و هر گروه به ميزان 
  .پرسشنامه بازگشت داده شد 72در نخبگان علمي و اجتماعي . شدند

  :ز دو ابزار اساسي به شرح زير استفاده شده استدر اين پژوهش ا
) ها، ب ها و كشمكش گيري حل تعارض تصميم)الف: گيري هاي تصميم ابزار مهارت. 1
  .ريزي راهبردي گيري برنامه تصميم) گيري گروهي يا مشاركتي، ج تصميم

و  ها، گروهي يا مشاركتي گيري تعارض هاي تصميم به منظور تأمين روايي آزمون مهارت
در دستيابي به . ريزي راهبردي بر اساس نظر متخصصان مديريت، مورد تاييد قرارگرفت برنامه

گيري، پس از بررسي آزمايشي و اصالح نقاط ضعف آزمون از روش  پايايي آزمون تصميم
نفر اجرا و پس از يك هفته آزمون  30در ابتدا آزمون روي . بازآزمايي استفاده گرديد

 89/0هاي آزمون اول و آزمون دوم  اجرا شد و ضريب همبستگي بين نمره گيري، مجدداً تصميم
  .دست آمده ب

كه » كاليفرنيا 2هاي تفكر انتقادي مهارت«از آزمون : هاي تفكر انتقادي ابزار مهارت. 2
ساخته شده و بعضي از مفاهيم، سؤاالت با فرهنگ نخبگان علمي و اجتماعي  3توسط فاكون

  .)1998(بازسازي شده است 
                                                 
1- purposive sample 
2. critical thinking skill  
3. Facione 
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نسبت به مفهوم تفكر انتقادي و مبتني بر  APA( 1(انديشه توافقي  آزمون تفكر انتقادي بر 
ييد أهاي مختلف مورد ت پردازان حيطه تفكر انتقادي در رشته نفر از متخصصان و نظريه 460نظر 

پايايي آزمون تفكر انتقادي با استفاده از ضريب ). 1998فاكون و فاكون، (قرار گرفته است 
 .گزارش شده است  70/0تا  68/0كودر ريچاردسون از 

براي تجزيه و تحليل اطالعات بدست آمده، پس از استخراج اطالعات و انتقال به برنامه 
SPSS ها از آمار توصيفي و  به منظور تشخيص تفاوت. به تحليل و پردازش آنها پرداخته شد

، همبستگي، Tاندارد نمودارها، آزمون شامل ميانگين، انحراف استاندارد، خطاي است(استنباطي
  .استفاده شده است) تحليل سه عاملي و رگرسيون گام به گام

 

  هاي تحقيق يافته
  . ميان مهارت تفكر انتقادي در نخبگان علمي و اجتماعي تفاوت وجود دارد )1

 

  مقايسه مهارت تفكر انتقادي در نخبگان علمي و اجتماعي .1جدول 

  متغير
  استاندارد انحراف  ميانگين

T� 
  محاسبه شده

  درجه آزادي
D.F 

 �معناداري

P 
نخبگان 
  علمي

نخبگان 
  اجتماعي

  اجتماعي  علمي

  %95  141  868/2  9/25  9  31/41  35/79  تفكر انتقادي
  

محاسبه شده  tدهد  و مفروضه يكساني واريانس نشان مي) 1(همانطور كه نتايج جدول 
بزرگتر % 5و احتمال  141با درجات آزادي ) 960/1(ل جدو tدر مقايسه با ) 868/2(برابر با 

شود و ميان تفكر انتقادي در نخبگان علمي و اجتماعي  بنابراين اين فرضيه صفر رد مي. باشد مي
 . شود تفاوت معنادار وجود دارد و فرضيه پژوهشگر تأييد مي

  . ميان مهارت تحليلي در نخبگان علمي و اجتماعي تفاوت وجود دارد) 1-1
 

                                                 
1. American philosophical Association 
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  مقايسه تفاوت ميانگين نخبگان علمي و اجتماعي در مهارت تحليلي .2جدول 

  متغير
 T  انحراف استاندارد  ميانگين

محاسبه 
  شده

درجه 
  آزادي
D.F 

 �معناداري

P 
نخبگان   گيري تصميم

  علمي
نخبگان 
  اجتماعي

  اجتماعي  علمي

مهارت 
  %95  141  -559/2  13/74  14/15  23/77  29/73  تحليلي

H0 شود  يرد م
تأييد  HAو 
 شود مي

  

محاسبه شده  tدهد  ها نشان مي و مفروضه يكساني واريانس) 2(همانطور كه نتايج جدول 
بزرگتر % 5و احتمال  141با درجات آزادي ) 960/1(جدول  tدر مقايسه با ) -559/2(برابر با 

ليلي در نخبگان توان گفت كه ميان مهارت تح شود و مي بنابراين فرضيه صفر رد مي. باشد مي
  .  شود علمي و اجتماعي تفاوت معناداري وجود دارد، پس فرضيه پژوهشگر تأييد مي

  .ميان مهارت استنباط در نخبگان علمي و اجتماعي تفاوت وجود دارد) 1-2
   

  مقايسه تفاوت ميانگين نخبگان علمي و اجتماعي در مهارت استنباط .3جدول 

  متغير
 T  انحراف استاندارد  ميانگين

محاسبه 
  شده

درجه 
  آزادي
D.F 

 �معناداري

P 
نخبگان   گيري تصميم

  علمي
نخبگان 
  اجتماعي

  اجتماعي  علمي

مهارت 
  استنباط

41/60  32/91  15/03  15/18  443/3-  141  95%  
H0 شود و  رد مي
HA  تأييد
 شود مي

  
ده محاسبه ش tدهد  و مفروضه يكساني واريانس نشان مي) 3(همانطور كه نتايج جدول 

بزرگتر % 05و احتمال 141درجه آزادي ) 960/1(جدول  tدر مقايسه با ) 443/3(برابر با 
توان گفت كه ميان مهارت استنباطي در  شود و مي بنابراين اين فرضيه صفر رد مي. باشد مي

پس . شود نخبگان علمي و اجتماعي تفاوت معنادار وجود دارد و فرضيه پژوهشگر تأييد مي
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در مقايسه با ) t=  805/10(گيري معنادار است و تفكر استنباطي  بر فرايند تصميم مهارت استنباط
t  باشد، پس فرضيه صفر رد  بزرگتر مي% 5و احتمال  142و با درجات آزادي ) 658/1(جدول

درصد اطمينان  95بين و مالك رابطه معنادار وجود دارد و با پس بين متغير پيش. شود مي
گيري رابطه معنادار وجود دارد و تفكر استنباطي  ر استنباطي و تصميمتوان گفت بين تفك مي

معادلة رگرسيون ذكر شده به شرح زير . گيري را تبيين كرده است درصد فرايند تصميم805/10
 .است

) متغير مالك(گيري  معادله رگرسيون رابطه بين متغير پيش بين تفكر استنباطي بر تصميم
  : به شرح زير است

)( 35/7520/321x0/313Y 1

8

  
  

ضريب رگرسيون در جامعه يا شيب خط  دهد  همانطور كه معادله رگرسيون نشان مي
و  142با درجات آزادي ) r=  159/0(در مقايسه با جدول پيرسون  β=  321/0 رگرسيون برابر با

متغير (گيري  تصميم بر) متغير پيش بيني(پس تفكر استنباطي . باشد بزرگتر مي% 5احتمال 
گيري  به همان اندازه در متغير مالك يا تصميم با افزايش . اثر مستقيم و معنادار است) مالك

  .اثر افزايش تابعي دارد
  . ميان مهارت ارزشيابي در نخبگان علمي و اجتماعي تفاوت وجود دارد) 1-3 

  

  نخبگان علمي و اجتماعي در مهارت ارزشيابيمقايسه تفاوت ميانگين ) 4(جدول شماره 

 متغير

  T  انحراف استاندارد  ميانگين
محاسبه 

  شده

درجه 
  آزادي
D.F 

 معناداري

P 
نخبگان   گيري تصميم

  علمي
نخبگان 
  اجتماعي

  اجتماعي  علمي

  ارزشيابي
  

34/40  35/53  12/81  70/13  0/674  141  595  
H0  تاييد
 شود مي
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محاسبه شده  tدهد  ها نشان مي و مفروضه يكساني واريانس) 4(همانطور كه نتايج جدول 
كوچكتر % 5و احتمال  141با درجات آزادي ) 960/1(جدول  tدر مقايسه با ) 674/0(برابر با 

شود و ميان مهارت ارزشيابي در نخبگان علمي و  بنابراين اين فرضيه صفر تأييد مي. باشد مي
   .اجتماعي تفاوت معنادار وجود ندارد

در نخبگان علمي و اجتماعي تفاوت وجود ) كلي(گيري عقالني  ميان مهارت تصميم) 2
  . دارد

  

  گيري كلي مقايسه تفاوت ميانگين نخبگان علمي و اجتماعي در مهارت تصميم .5جدول 

  متغير
 T  انحراف استاندارد  ميانگين

محاسبه 
  شده

درجه 
  آزادي
D.F 

معناداري 
P 

نخبگان   گيري تصميم
  علمي

بگان نخ
  اجتماعي

  اجتماعي  علمي

گيري  تصميم
 كلي

29/52  14/43  29/12  02/18  541/3-  141  95%  

HO شود  رد مي
  و
 HA  تأييد

  شود مي
  

محاسبه شده  tدهد  و مفروضه يكساني واريانس نشان مي) 5(همانطور كه نتايج جدول 
بزرگتر % 5و احتمال  141با درجات آزادي ) 960/1(جدول  tدر مقايسه با ) -54/2(برابر با 

گيري در نخبگان  توان گفت ميان تصميم شود و مي بنابراين اين فرضيه صفر رد مي. باشد مي
  . شود علمي و اجتماعي تفاوت معنادار وجود دارد و فرضيه پژوهشگر تأييد مي

  . گيري گروهي در نخبگان علمي و اجتماعي تفاوت وجود دارد ميان تصميم) 2-1
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  گيري گروهي اجتماعي در تصميم سه تفاوت ميانگين نخبگان علمي ومقاي .6جدول 

  متغير
  انحراف استاندارد  ميانگين

T  محاسبه
  شده

  درجه آزادي
D.F 

معناداري 
P 

نخبگان 
  علمي

نخبگان 
  اجتماعي

  اجتماعي  علمي

  گيري تصميم
  گروهي 

58/52  98/43  03/19  27/24  356/2-  141  95%  

  

محاسبه  tدهد با مساوي بودن واريانس دو گروه و  نشان مي) 6(همانطور كه نتايج جدول 
، 95/0و احتمال  141با درجات آزادي ) 960/1(جدول  tدر مقايسه با ) t=  -36/2(شده برابر با 
گيري گروهي  توان گفت كه ميان تصميم شود و مي بنابراين فرضيه صفر رد مي. باشد بزرگتر مي

  .وت معنادار وجود دارددر نخبگان علمي و اجتماعي تفا
  . گيري تعارض در نخبگان علمي و اجتماعي تفاوت وجود دارد ميان تصميم) 2-2

 
  گيري تعارض مقايسه تفاوت ميانگين نخبگان علمي و اجتماعي در تصميم .7جدول 

  متغير
 T  انحراف استاندارد  ميانگين

محاسبه 
 شده

درجه 
  آزادي
D.F 

معناداري 
P 

نخبگان   گيري تصميم
  ميعل

نخبگان 
  اجتماعي

  اجتماعي  علمي

گيري  تصميم
  تعارض

65/49  51/74  22/51  26/65  33/3-  141  95%  

HO شود  رد مي
  و
HA  تأييد
 شود مي

  

محاسبه شده  tدهد با  و مفروضه يكساني واريانس نشان مي) 7(همانطور كه نتايج جدول 
بزرگتر % 5و احتمال  141ات آزادي با درج) 960/1(جدول  tدر مقايسه با ) t= -33/3(برابر با 

ها در  گيري تعارض توان گفت كه ميان تصميم شود و مي بنابراين فرضيه صفر رد مي. باشد مي
  .شود نخبگان علمي و اجتماعي تفاوت معنادار وجود دارد، پس فرضيه پژوهشگر تأييد مي
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اعي تفاوت وجود ريزي راهبردي در نخبگان علمي و اجتم گيري برنامه ميان تصميم)  2-3
  . دارد

  

  ريزي راهبردي گيري برنامه مقايسه تفاوت ميانگين نخبگان علمي و اجتماعي در تصميم .8جدول 

 متغير

 T  انحراف استاندارد  ميانگين
محاسبه 

  شده

درجه 
  آزادي
D.F 

معناداري 
P 

نخبگان   گيري تصميم
  علمي

نخبگان 
  اجتماعي

  اجتماعي  علمي

  گيري تصميم
  %95  141  -185/2  18/90  17/27  36/57  43/1  راهبردي

HO  رد
 HAشود و  مي

 شود تأييد مي

  

محاسبه شده  tدهد  و مفروضه يكساني واريانس نشان مي) 8(همانطور كه نتايج جدول 
 95/0و احتمال  141با درجات آزادي ) 960/1(جدول  tدر مقايسه با ) t= -185/2(برابر با 

گيري  توان گفت ميان تصميم شود و مي فرضيه صفر رد ميبنابراين اين . باشد بزرگتر مي
ريزي راهبردي در نخبگان علمي و اجتماعي تفاوت معناداري وجود دارد، پس فرضيه  برنامه

 . شود پژوهشگر تأييد مي

) تفكر تحليلي، تفكر استنباط و تفكر ارزشيابي(به چه ميزان عناصر تفكر انتقادي ) 3
  كند؟بيني ميگيري را پيشتصميم

 

 تفكراستنباط،ت تفكرتحليلي،( بين رگرسيون براي سه متغير پيش خالصه تحليل .9 جدول
  گيري يند تصميمابر فر) فكرارزشيابي

  منبع تغيير
مجموع 

  مجذورات
درجه 
  آزادي

ميانگين 
  مجذورات

 Rهمبستگي 
مجذورات 
  2R  Fهمبستگي 

  29/15  %98  313/0  429/358  1  429/3582  رگرسيون
       277/234  141  3300/33  خطاباقيمانده 

         142  494/36615  كل
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در مقايسه ) F= 29/15(محاسبه شده برابر با  Fدهد  نشان مي) 9(همانطور كه نتايج جدول 
باشد، پس فرضيه صفر رد  بزرگترمي% 5و احتمال  141به  1با درجه آزادي ) 91/3(جدول  Fبا 
گيري رابطة معناداري وجود  دي و فرايند تصميمتوان گفت بين عناصر تفكر انتقا و مي. شود مي
گيري رابطة معناداري   آوري شده تفكر انتقادي بر فرايند تصميم با توجه به اطالعات جمع. دارد

گيري معنادار  توان گفت كه رابطه تفكر انتقادي بر تصميم درصد اطمينان مي 95وجود دارد و با 
مورد تجزيه و ) حل گام به گام(وش تحليل رگرسيون ها به ر با توجه به جدول فوق، داده. است

از بين سه متغير پيش بين يك متغير پيش بين، تفكر استنباطي بر فرايند . تحليل قرار گرفتند
  . گيري ارتباط معناداري دارد تصميم
 

  گيريبحث و نتيجه
  

  .ـ مهارت تفكر انتقادي در نخبگان علمي و اجتماعي تفاوت معناداري وجود دارد1
هاي تفكر انتقادي كساني همچون روبرت بويل در قرن هفدهم و اسحاق نيوتن  در سايه مهارت

بيني سنتي  هاي هفدهم و هجدهم چارچوب فكري خاصي را طراحي كردند و جهان در قرن
ها براي درك اجزاء و  نيوتن بر اهميت تحليل، تجزيه هستي. موجود را مورد انتقاد قرار دادند

و ادغام آنها در همديگر براي درك كل اصرار داشت و اين روش را  بازآوري(تركيب 
اي نيوتن از طيف نور، تفكيك هفت رنگ سازنده آن و بازتركيب آنها توان در استفاده مي

شود و در هم تنيدگي ها ساخته مي پس واقعيت و معرفت به وسيله ذهن انسان. مشاهده كرد
ها در حركت ها به ايدهها و از دادهها به دادهسته از ايدهها پيو استقراء و قياس در تحقيق انسان

طور تفكر  همين. شود است و براساس استدالل استقرايي و قياسي معرفت علمي حاصل مي
در قرن نوزدهم، تفكر . انتقادي دانشمنداني همچون كوپرنيك، گاليله و كپلر را نيز ايجادكرد

تفكر . حيات اجتماعي انسان بسط يافت ةبه حوز انتقادي توسط اگوست كنت و هربرت اسپنسر
دهي خود است و حاصل  مند است و قضاوتي است كه فرد مسئول نظم انتقادي، تفكري هدف

به عالوه تفكر موجود، سبب توضيح شواهد مفاهيم، . آن تحليل، استنباط و ارزيابي است
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گردد كه قضاوت خاصي بر آن استوار است و تفكرانتقادي  هايي مي زمينهها و  ها، مالك روش
هاي تفكر سطح باال، حل مسأله، فراشناخت و تفكر  شامل مهارتهاي شناختي از قبيل مهارت

دركندوكاو يك دهه انتشار ) 1389( فتح آبادي). 1990 فاسيونه، ،1987 انيس،(تأملي است 
قولهاي نويسندگان از منابع گوناگون اين باور است كه نقل مقاالت تعليم و تربيت در ايران بر

از ديدگاه . در واكاوي نقد قرار نگرفته و در روشن ساختن مسأله بهره كافي گرفته نشده است
است كه مفاد تجربي زيادي  2پيچيده يك نظريه در صورتي قابل پذيرش يا علّي1ابطال گرايي 

 تحقيق راهبردي نقد استقراء و قياس است. كرده باشدكيد أهاي پيشين تدر مقايسه با نظريه
 ةدهد كه هم هاي فكري ارائه مي هايي از مهارت پس تفكر انتقادي منظومه). 1970 الكاتوش،(

گيري  كنند و جهت آنها معاني و ارزش جايگاه خود را از زمينه علمي و اجتماعي اخذ مي
. تن به سوي تفكر چند منطقي استو پيش رف 3انتقادي خارج ساختن افراد از تك منطقي

اصطالح تفكر تك منطقي ناظر به موقعيتي است كه افراد از ديدگاهي واحد به رخدادها 
كننده وضعيتي كنند و در نقطه مقابل، تفكر چند منطقي منعكس نگرد و آنها را تعقيب مي مي

تبادل نظر براي آنها  گيرد و از طريق است كه در آن مسائل از چند ديدگاه مورد بررسي قرار مي
از سه قاعده سخن » نقد نيروي داوري«كانت در كتاب ). 1369آرام، (شود  حل پيدا مي راه
گويد؛ نخست آنكه خود بينديشيم، دوم آنكه از ديدگاه ديگران به انديشه خود بنگريم و  مي

الت با سبك اؤاستفاده از س). 1382 زاده، نقيب( هايمان با ديگران هماهنگ باشد شهسوم اندي
هاي آموزش از راه دور مؤثر  هاي تفكر انتقادي در برنامه سقراطي در پرورش و ارتقاء مهارت

از چهل و شش متفكر ) 1990( 5در گزارش تحقيق دلفي). 2005 و همكاران، 4يانگ( است
 تحليل، هاي تفكر انتقادي شامل تفسير، مهارت. ال شدؤانتقادي در ابعاد مختلف تفكر انتقادي س

كه جوهر اصلي تفكر انتقادي از ابزارهاي اكتشاف و توليد  ارزيابي، استنتاج و خودتنظيمي است
                                                 
1. falsificationism   
2. acceptable & scientic  
3. monlogical 
4. Yang 
5. delphi research report 
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با افزايش سن دانشجويان تفكر انتقادي ) 2000(مارتين . علم در طول تاريخ توسعه يافتگي است
ر نشان داد كه روش حل مسأله بر تفكر انتقادي مؤث) 1378،1384(رود و شعباني و آيين  باال مي

نشان داد كه معلمين از آموزش تفكر انتقادي و استانداردهاي تفكر ) 1999(بود و توماس 
ال ؤماهيت هوش را از مردم س) 1993(استرنبرگ و همكاران . انتقادي آگاهي اندكي داشتند

  ،1ـ توانايي عملي در حل مسائل1 اند؛ كردند و بيشتر مردم هوش را در سه جنبه بيان كرده
بنابراين تحوالت تعليم و تربيت . هاي مسأله را در نظر گرفتن همه جنبه -3 نطقي،استدالل م -2

الگوي آموزش تفكر انتقادي را ) 1375(شاه ولي . اين است كه به مردم فكر كردن را بياموزيم
بندي  مراحل اين الگو شامل آگاهي، پردازش، بحث و جمع. در دانشجويان ايراني اجرا كرد

نشان داد كه اين الگو به دانشجويان كمك كرده تا مشكالت و سئواالت نتايج تحقيق . بود
گروهي بر اين باور هستند كه بين . مربوط به زمينه آموزش ديده را به خوبي تشخيص دهند

كسي ). 1994، فاسيون1995 ، پاول،1982انيس(ها ارتباط تنگاتنگي وجود دارد  تفكر و منش
گردد و از قضاوت كردن در زماني  به دنبال داليل مي كه داراي منش تفكر است با ذهني باز

در آموزش عالي ) 1994( 2سوارتز و پاركس. كند كه شواهد كافي وجود ندارد، پرهيز مي
اي، قابليت فراواني براي تحول  رشته اي الگوي حل مسأله ميان ضرورت پرورش تفكر ميان رشته

 هاي مختلف دارد تحصيلي در تخصص ها و مقاطع مختلف اي رشته شايستگي و صالحيت حرفه
روش تدريس حل مسأله سبب افزايش تفكر ) 1379(كاظمي ). 1388 محمدي روزبهاني،(

ايالت آمريكا  50در  1990در سالهاي . آموزان دبيرستان زاهدان شده است منطقي در دانش
ساير دروس برنامه تفكر انتقادي مطرح سبب شد يادگيرندگان فكر كردن را بهترآموختند و به 

  ).1987 استرنبرگ و همكاران،(هاي زندگي نيز منتقل كردند  و زمينه
  
  
  

                                                 
1. practical problem solving ability  
2. Swartz & Parks 
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 .ـ مهارت تفكر تحليلي در نخبگان علمي و اجتماعي تفاوت معناداري وجود دارد1-1

براي روشن كردن و تصريح اطالعات موجود ازطريق بررسي اجزاء  1هاي تحليل كردن مهارت
» 2ها نگاه كردن به درون ايده«كاركرد تحليل . فاده قرار گيردو ارتباطات ميان آنها مورد است

  ها در برگيرنده چهار مهارت است؛ باشد و تحليل مهارت است كه اساس تفكر انتقادي مي
هايي است كه با  نيازمند تشخيص فردي و بيان كردن بخش: 3ها ها و مؤلفه ـ شناسايي مشخصه1

تواند  ارتباطات مي: 4شناسايي ارتباطات و الگوهاـ 2؛ آورند يكديگر يك كل را به وجود مي
ها با  ـ شناسايي ايده3؛ ، زماني، فضايي يا از نوع همبستگي باشد)مراتبي  سلسله(اي  علّي، مرتبه

 يندهايي مانند گفتاهاي اصلي مهارتي انتقادي است كه در فر شناسايي ايده: 5نظريات اصلي
ها متضمن  اين مهارت: 6ـ شناسايي خطاها4 ؛شود مي وگوي شفاهي و تحقيق علمي به كار گرفته
ها و اصالح كردن  ها و حتي تشخيص علت ها، دانش شناسايي خطاها در منطق، محاسبات، رويه

اي كارآمد براي  توسعه شناخت علمي، وسيله). 1988 مرزانو،( يند تفكر استايا تغيير دادن فر
هاي علمي در برابر  ها و نظريه وصف، پارادايمبا اين . تشخيص خطاها و مبارزه با توهمات است

هاي خطاها و  پس آموزش و پرورش بايد خود را وقف تشخيص ريشه. خطا مصون نيست
هاي پژوهش تفكر  يكي از مهمترين مهارت). 2000 ،7مورن ادگار،( ها كندتوهمات و گمراهي

دل كه به توصيف مفاهيم، معلولي و ساير روابط براي ترسيم م -علت ةتحليلي براي نمايش رابط
تفكر تحليلي در صدد است موقعيت پيچيده ). 1384پسران قادر، (پردازد  نظريه مي... ها و  گزاره

شود كه  هاي تفكر در تجربيات كالسي سبب مي تلفيق مهارت. را با الگوهاي آشنا توصيف كند

                                                 
1. analyzing skills 
2. looking inside 
3. identifying attributes and component 
4. identifying relationship and patterns  
5. identing main ideas  
6. identifying errors 
7. Edgar, Morin 
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من و همكاران، ، تيش2002، 1استرنبرگ(وجود آيد  هاي آموزشي به  فرهنگ تفكر در مدل
1995.(  

ها و  بر اين باور است كساني كه تفكر تحليلي دارند، در كاربرد مهارت) 1996( استرنبرگ
هاي تحليل شامل  مسائل علمي قابليت دارند و سه توانايي بر موفقيت الزم است؛ توانائي

شكل و يندهاي حل ماشناسايي مسأله و تعريف ماهيت آن، راهي براي حل مشكل و بازبيني فر
مهارت . يابد چنانچه آموزش با توانايي هماهنگ باشد، عملكرد به طور معناداري افزايش مي

) 71-89(هاي  اي پژوهش اهميت دارد كه در سالهاي زمينه تفكر تحليل در ارائه مدل
در ) 1390 شعباني،( باشند اي مي هاي مفهومي و زمينه آنها داراي مدل% 9هاي ايراني  پژوهش

ها و راهبردهاي  پاراديم ةطرح تركيبي ابالغ شده و هم 35در دهه اخير بيش از حالي كه 
توان به طور صوري برحسب تمايل  كاوي را مياستداللي هر كدام استقراء قياس، استفهام و پس

  .بندي كردآزمايي و دستهسازي يا نظريهبه نظريه
  

 .نادار وجود داردـ مهارت استنباط در نخبگان علمي و اجتماعي تفاوت مع1-2

شود و از دو روش استدالل  به فراسوي اطالعات و شواهد موجود حركت مي: 2استنباط كردن
استدالل استقرايي، ). 1988مرزانو، (شود  براي استنباط قضايا استفاده مي 4و قياسي 3استقرايي

. گردد ميابزار  5گيري معموالً به طور آشكار يا تلويحي بر حسب يك حكم احتماالتي نتيجه
: يند پيچيده متضمن در سه مرحله است كه عبارتند ازااستدالل قياسي يك فر) 1974(اريكسون 

انتخاب يك )3 ؛تركيب مقدمات پس از تعبير و تفسير) 2؛ تعبير و تفسير مقدماتي قياس)1
تيزهوشان بيشتر به شكل استدالل بيشتر از محتواي . برچسب كالمي براي شرح و تعبير و تفسير

االت استداللي هاي سؤآموختگان تحصيالت تكميلي هم در مهارتدانش. كنند ن توجه ميآ

                                                 
1. Stranberg , R.J   
2. Inferring 
3. Inductive Reasoning 
4. Deductive Reasoning 
5. Probability statement 
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). 1381 به نقل از ماهر، 1972 ،1نهرك(كاستي دارند، به ويژه اگر محتوا بار هيجاني داشته باشد
هاي بين فرهنگي در استدالل قياسي در تحقيقات نشان داده كه افرادي كه در شهرهاي  تفاوت

كنند و افرادي كه در  هاي بازنمايي مي ها را براساس گزاره كنند، استدالل گي ميصنعتي زند
پال ). 1987 سولسو،( كنند كنند، بيشتر بر تأثرات حسي تأكيد مي شهرهاي غيرصنعتي زندگي مي

. اندوزي تلفيق مهارتهاي تفكر را گسترش داد يند كسب دانش و دانشادر فر) 2003( 2والدر
قدرت تشخيص . تر گردد هر چه تصاوير ذهني براي يادگيرندگان كامل) 2000( ورنون برونر و

 آموزند، لغزشگاه اندوزي و راه و رسم توليد دانش را مي ها در دانش كارگيري استدالله و ب

 در تحقيق اطهري و ديگران. خواند شناساند و پرهيز از لغزشگاه تفكر را فرا مي تفكر را مي
اي و كارشناسي ارشد در حيطه استدالل قياسي با  جويان دكتراي حرفهنشان داد كه دانش) 1388(

  . رتبه آزمون سراسري، همبستگي معناداري دارد
 

 .ـ مهارت ارزشيابي در نخبگان علمي و اجتماعي تفاوت معنادار وجود دارد1-3

ها  هشامل مرور كردن و پاسخ دادن انتقادي به مواد آموزشي، روي: 3هاي ارزشيابي كردن مهارت
. ها و معيارهاي معيني است مقاصد، مقياس ها و قضاوت كردن در مورد آنها با توجه به يا ايده

از ديدگاه فلسفي، برقراري معيارها : 4ـ برقرار ساختن معيارها1 ارزشيابي شامل دو مهارت است؛
ارد و ها اشاره د ها يا منطق ايده به ايجاد استانداردهايي براي قضاوت كردن در مورد ارزش

هاي فراشناختي  مهم از فعاليت ةيادگيري دو جنب ةو نظارت بر نحو 5هاي خود ارزشيابي مهارت
صحت : 6ـ رسيدگي كردن2؛ رود هاي ارزشيابي كردن به كار مي است كه يادگيرنده در مهارت

در .صحت و سقم چيزي را معين كردن متضمن تأييد يا ثابت كردن حقيقت يك ايده است
هاي خود را آزمون كند و صحت و اعتبار آن را به طور  يادگيرنده بايد فرضيهيند حل مسأله افر

                                                 
1. Nahrak 
2. Richard Poule & Linda Elder 
3. evaluating skills 
4. establishing criteria  
5. self evaluating 
6. verifying 
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نشان داد ) 1385(هاي پژوهش يزدان پناه نودزي  يافته ).1988 مرزانو،(مستدل معين كند 
ارزشيابي اصيل شكلي از ارزشيابي است كه در آن يادگيرندگان به جاي خاطرسپاري صرف 

انجام تكاليف معنادار مربوط به زندگي واقعي استفاده  اطالعات از آن براي حل مسائل و
براي تعيين ميزان موفقيت . هاي مناسب فكري آنها است كنند و فرصتي براي پرورش منش مي

ها بايد شرايطي را فراهم كنند تا آنان تكاليف مربوط به  يادگيرندگان، مدارس و دانشگاه
  . ان قابليت آنها معين گرددزندگي واقعي را انجام دهند و از اين طريق ميز

  

  نخبگان علمي و اجتماعي تفاوت معناداري وجود دارد گيري در مهارت تصميم -2
پذيري نشان داد هنگامي كه واحد  گيري در سطح ريسك الگوهاي تصميم) 2004( ساميال

 پذيري و افزايش راندمان فعاليت صنعتي در مقابل رقيب قدرتمند باشد، تمايل بيشتري به ريسك
تصميم گيري، تفكر جهت داري . پذيري فرد ارتباط دارد خود دارد و خطرپذيري با مسئوليت

كند  است كه براساس ذهنيت شكل گرفته شده و در شخص آگاهي پذيرفته شده را معرفي مي
. ها در شرايط غيرقطعي است گيري، چگونگي انجام بهترين انتخاب تصميم). 2004 ،1كلدول(

يند كوشش ادار و فكر بسيج كننده ادراك، توجه و حافظه در فر هتگيري الگوي ج تصميم
حل منطقي يك معما و مشكل است، سطح باالتري  براي دستيابي به يك هدف واالتر يعني راه

  .گيرد از پردازش اطالعات را در برمي
نشان دادند آموزش علوم شناختي تفكر انتقادي در ) 2000(مارتين و كوهن و همكاران 

همچنين در تحقيقات متعدد نشان . گيري در دنياي واقعي خلبانان و بازرگانان مؤثر بود تصميم
درصد بر عوامل عاطفي از  40گيري مبتني بر خردورزي است و  درصد تصميم 60داده شد كه 

مقايسه ) 1378(مطيع . پذيري، خطرپذيري و خودتنظيمي است قبيل تأمل، همدلي، خويشتن
يند نوسازي نشان داد ژاپن در نوسازي موفق بوده اما اين اپن در فرنقش نخبگان ايران و ژا

هاي موجود در  نخبگان ژاپني با استفاده از سنت و واقعيت. نوسازي با الگوي غربي متفاوت بود

                                                 
1. Caldwell 
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جامعه خود نوسازي را هدايت كرد در حالي كه در ايران داليل چندي از جمله عدم 
گروهي در نخبگان   گرا مهارت تصميم ت نخبگان سنتيكپارچگي و اتحاد نخبگان، نفوذ و قدر

  .گيري تفاوت معناداري وجود دارد علمي و اجتماعي در مهارت تصميم
  

گيري گروهي در نخبگان علمي و اجتماعي تفاوت معناداري وجود ميان مهارت تصميم .2-1
  دارد

وري نشان  وهاي بهرهگيرنده با الگ هاي تصميمبهبود اثربخشي تصميمات تيم) 1384(خورشيدي 
 كننده از سوي ديگر به هم گيري گروهي و محيط احاطه داد كه كنش و واكنش ميان تصميم

تأثير متغيرهاي  درصد تحت 69گيري گروهي  بيني تصميم الگوهاي پيش. گردد افزايي منتج مي
ري بردا گيري گروهي بيشترين تأثير بر روي بهره گروهي است و تصميم ورودي موقعيت درون

  .گروهي در نخبگان علمي و اجتماعي تفاوت معناداري وجود دارد  مهارت تصميم. دارد
شود توانايي استدالل آنها افزايش  تعامالت دانشجويان با يكديگر سبب مي) 2005( 1نايت

درصد از  27در بهسازي نظام آموزش و پرورش نشان داد تنها ) 1383( قهرماني. دهد مي
مناسب ) نهادهاي ملي و وزارت(گيري سطح يك  را توسط تصميم گيريهاي آموزشي تصميم
 54برابر يعني  2گيري در سطوح مديران و كارشناسان آموزش و پرورش  اند، تصميم دانسته

ترين سطح براي اتخاذ  آموزان مطلوبدرصد بود و در سطح سوم مدرسه، كالس، دانش
هاي نظام  كاستي. صاص داده شده استدرصد را به آن اخت 9هاي آموزش بوده كه تنها  تصميم
بندي شده  يندي، اجرايي و ارزشيابي طبقهاگيري در مشكالت محيطي، ساختاري، فر تصميم

گيري به سمت عدم تمركز و مشاركت كاركنان است و غفلت نخبگان  وگرايش كلي تصميم
  ي توسعهاقتصادي تبديل ايران به كشور -هاي اجتماعي تجددطلب در مورد توجه به واقعيت

  .يافته را با اختالل مواجه كرد
  

                                                 
1 -Knight 
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 .گيري تعارض در نخبگان علمي و اجتماعي تفاوت معناداري وجود دارد مهارت تصميم. 2-2

، تعارض مديران همرديفان و زيردستان اردوني، تركي و آمريكايي را نشان )1983( 1كوزان
كاري را بر روشهاي اجباري و اي روش هم داده كه در تركيه مديران اغلب به طور قابل مالحظه

اي در آمريكا روش  در اردون روش همكاري و سپس مصالحه. دهند اي ترجيح مي مصالحه
اي و رقابتي را انجام دادند و در ارتباط با هم رديفان در تركيه روش اجتنابي  همكاري، مصالحه

، و در »اجباري«ه روش در ارتباط با زيردستان در تركي. كردند در آمريكا رقابتي را انتخاب مي
در هر سه كشور روشن همكاري در سطح باال استفاده ) 1371( حضوري. آمريكا همكاري است

انجام داد،  444تأثير سبكهاي مديريت حل تعارض بر روي اهداف در نمونه ) 1994( 2باتلر. شد
كردند،  كنندگان از سبك وحدت يا يگانگي نسبت به رقابت استفاده ميكه مذاكره  هنگامي

. كردند، خيلي اثربخش نبودند اثربخش بودند و هنگامي كه از سبك اجتناب و التزام استفاده مي
، )1375( توتونچيان. خيلي كارا است) تشريك مساعي(اين تحقيق نشان داد كه سبك يگانگي 

 شيوه برخورد با تعارض را بررسي كرد، هر قدر شاخص پيشرفت و قابليت ارتقاء مديران باالتر
هاي مربوط به مصالحه كمتر برگزيده  هاي مبتني بر تشريك مساعي بيشتر و شيوه باشد، شيوه

  .اند شده
  
  .گيري راهبردي در نخبگان علمي و اجتماعي تفاوت معناداري وجود دارد مهارت تصميم. 2-3

هاي تفكر جديد و كالسيك براساس سه عامل  ، تفاوت كانون)2008(هارت و ورمن 
گرايي و فكر محوري در اين است كه كانون تفكر  دولت، شعار ملي تفكر، نخبه گرايي برنامه

ثانياً كانون تفكر جديد به . جديد به دنبال توليد ايده نيستند بلكه عموميت دادن به تفكر است
هاي خود نيستند بلكه در تالشند تا از طريق تلفيق، تركيب و ايجاد تعامل بين  دنبال توسعه ايده

هاي تفكر به  كانون. گذران ارتباط برقرار نمايند مشي زان و متقاضيان با نيازهاي خطپردا ايده

                                                 
1. Kozen 
2. Butler 
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گيري براي مديران اجتماع در برخي  دهي افكار عمومي و تصميم عنوان اليه زيرين شكل
  .جوامع، رسالتي تأثيرگذار دارند

سازماني را ، پيدايش انبوهي از مشكالت و نيز مسائل موجود در روابط بين )2008( پوهان
، راهبردهاي كالن )2005( مك گان و بوچر. داند هاي تفكر مي ناشي از مديريت ضعيف كانون

هاي تفكر به  كانون. گيرند هاي تفكر شكل مي حكومتي در فرآيند توسعه براساس تعامل كانون
مك . شود سازي شناخته مي گيري و تصميم آفرينان اساسي در فرآيندهاي تصميم عنوان نقش

سازمان بررسي -1كشور اروپايي سه كانون تفكر را شناسايي كرد؛  20  در مطالعه) 2007(ن گا
اجرا در زمينه مورد نظر  -هاي تفكر كانون-2. منحصراً به تحقيقات بنيادي متمركزند: ها سياست

هاي اجرايي  ها درگيرشونده بر بخش كانون -3. پردازند ها و پيشنهادها مي به تحليل سياست
 .كند مي تأكيد

سازي در خصوص مسائل مهم  از سوي ديگر كانون تفكر با توجه به ماهيت خود تصميم
هاي تفكر اروپايي و آمريكايي را با  گان كانون براساس مطالعات مك. كند سازماني را دنبال مي

ها  گذاري آفريني بيشتري در سياست هاي تفكر آمريكايي از نقش يكديگر مقايسه كرده، كانون
  .     ردارند و كانون تفكر اروپايي به دليل ساختاري اثربخشي كمتري دارندبرخو

  .گيري را پيش بيني كرده استتفكر استنباطي از مهارتهاي تفكر انتقادي، تصميم
تر از تفكر  گيري متنوع گيري، ماهيت تفكر در تصميم شباهت تفكر انتقادي با تصميم

سازي مشترك  تنتاج و استنباط و ارزيابي و مدلانتقادي است ولي در ماهيت حل مسأله، اس
گيري و تفكر  شباهت عنصر شناختي تصميم. هستند و هر دو كاركرد فردي و اجتماعي دارند
سازند با هم بازسازي  ها با هم فكر را مي انسان. انتقادي در خرد جمعي، بحث و گفتگو است

عوامل نگرشي مشابهي در . ابدي گيري تحقق مي كنند و در جريان مشاركت جمعي تصميم مي
. است» وقفه موقتي«نگرش مشابه در هر دو تفكر . گيري وجود دارند تفكر انتقادي و تصميم

نظرهاي متفاوت را هاي شخصي، نقطه شود در قضاوت وقفه موقتي در تفكر انتقادي سبب مي
در » موقتيوقفه «ولي . مورد توجه قرار داده و موضع خود را در صورت لزوم تغيير دهند
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گيري  شود تا معاني هر شاخص را بشناسند و تمايالت عاطفي بر تصميم گيري باعث مي تصميم
اي روا  نقد هيچ انديشه. است» ادراك«گيري در  شباهت تفكر انتقادي و تصميم. كنترل مي كند

ي گير تصميم. نيست، مگر آنكه نخست به معنايش راه يافته و آن را به درستي دريافته باشيم
بر اين باور است كه چهار ) 1985(كوستا . پذير است درست بيشتر بر مبناي ادراك مسأله امكان

دانش  )2، )دانش دريك رشته خاص(دانش محتوايي)1عنصر اساسي در تفكر انتقادي شامل 
، )هاي تفكراستفاده از دانش و مهارت( نگرش)3، )ها مواجه شدنچگونه با چالش(فرايندي 

گيري،  تفاوت تفكر انتقادي با تصميم. وجود دارد) هاي تفكركنترل مهارت(فراشناخت )4
هدف و غايت، برخاسته از هدف و غايت نهايي . گيري همان فلسفة زندگي است فلسفة تصميم
ولي تفكر انتقادي در . كند گيري، فلسفة زندگي تحقق پيدا مي در پي هر تصميم. زندگي است

شود و همچنين از  گرا قلمداد مي هاي عقل ت عقالنيت انساننظريه انتقادي تنها منبع شناخ
هاي ايدئولوژيكي گوناگوني از قبيل پست مدرنيسم، نئوماركسيسم، مطالعات فرهنگي  خاستگاه

گيري شامل انواع تفكر حل مسأله، خالقيت،  ماهيت تفكر تصميم .و فمنيسم برخوردار هستند
بيني است در حالي  سازي و ارزيابي و تفكر پيشتفكر منطقي، تفكر تحليلي، تفكر عليت مدل

كاركرد تفكر در انواع . كه تفكر انتقادي شامل تفكر تحليلي، تفكر استنباطي و ارزيابي است
انتقاد يك سازوكار يادگيري است، در حالي كه . ها بيشتر از تفكر انتقادي است گيري تصميم
تفكر انتقادي مبتني بر خاستگاه . ها است گيري، نوع يادگيري اصل يا يادگيري قاعده تصميم

گيري به زيرمجموعه رويكرد حل مسأله  ولي تصميم. پست مدرنيسم و مطالعات فرهنگي است
گرايي و پردازش اطالعات و مدلسازي  شود كه براساس رفتارگرايي، شناخت اطالق مي

ر است و ت گيري گستردهپس خاستگاه ايدئولوژي، تصميم. اي طراحي شده است رايانه
گيري و تفكر  مهمترين تفاوت در تصميم .گيرد گرايي را هم در بر مي گرايي و ذهنيت عينيت

ها است در  در تفكر انتقادي، توليد راه حل مبتني بر خلق ايده. است» توليد راه حل«انتقادي در 
اردهي گيري توليد راه حل هم مبتني بر ابزارهاي تحليلي است كه هم به ساخت حالي كه تصميم
تفاوت  .كند ها است كه به توليد دانش كمك مي كند و هم مبتني بر خلق ايده مسأله كمك مي
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در تفكر انتقادي، آگاهي از قواعد . هاي تفكر است گيري در مهارت تفكر انتقادي و تصميم
هاي  مهارت. صوري مطرح نيست، بلكه مهارت عملي در به كارگيري آنها در حل مسائل است

هاي تفكر  ها و مهارت كننده ارزشند همة حروف الفبا داراي اهميت هستند و تعيينتفكر همان
شود،  گيري حل مسأله، مهم تلقي مي باشد ولي در تصميم هاي مختلف مي در زمينه زمان و مكان

يند حل مسأله، ادر فر. گيري نقش مهمي دارند زيرا احساس، حافظه و تخيل در جريان تصميم
كنند و در راستاي حل مسأله از  د به طور فعال و در ارتباط با هم فعاليت ميهمة قواي ذهني فر

گيري، آگاهي  پس در تصميم. شود الگوهاي ساختاري و غير ساختاري تفكر هم بهره گرفته مي
كنند تا  از قواعد عيني و صوري وجود دارد و همه قواي ذهني به طور پيوسته با هم فعاليت مي

. تر از تفكر انتقادي است گيري متنوع منبع شناخت در تصميم. خاذ گرددگيري درست ات  تصميم
گيري، منبع شناخت، عقل، تجربه، شهود و نقل است و براي تغييرات اجتماع به  در تصميم

گيري شامل قاعده، قانون،  درآمد تصميم پيش. كنند صورت فردي و گروهي مشاركت مي
فكر انتقادي جامعة عقالني جامعه است كه همه در اصول، فرايندها و مصوبات گروهي است و ت 

كنند و براي جامعة عقالني پيش درآمد آن شايستگي همراه با منش نظري  تغييرات مشاركت مي
اهداف تفكر انتقادي، . گيري متفاوت است اهداف تفكر انتقادي با تصميم. و مفهومي نياز است

شود، بلكه  نقادي هيچگاه آموخته نمي. ها نيست، بلكه آموزش انديشيدن است آموزش انديشه
گيري تحقق اهداف است كه اطالعات و معلومات اندوخته شده  وليكن تصميم. شود ساخته مي

و گرايش به عمل و ) تخيل+ حافظه+ احساس (دهد  را با تخيل تركيب كرده وآن را تغيير مي
 . كند پذير مي را امكان پذير فردي و جمعي تحقق اهداف فناوري داردكه با شجاعت و مسئوليت

آن است كه در تفكر » ذارعوامل مختلف اثرگ«گيري  تفاوت تفكر انتقادي با تصميم
هاي  قابليتهم كه  هاي شخصيتي است، درحالي فردي و ويژگي عوامل اثرگذار، قابليت انتقادي،

توانمندي آن در موقعيت  هاي شخصيتي و هم موقعيت اجتماعي سازمان و ميزان فردي، ويژگي
گيري است و  زمان و مكان، تنوع وظايف گروهي و رهبري گروه تحت تأثير مستقيم تصميم

  .گذارد يكايك آنها بر هم اثر مي
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  فارسي منابع
  .نشر اجتماع :تهران.  مدرنيت ايراني ).1380( .آزاد ارمكي، تقي

هاي  تأثيريادگيري براساس حل مسأله برپرورش مهارت، )1384(. معصومه آرام، دل؛ آيين، فرشته
، 14پيوست  .مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي. تفكر انتقادي باليني دانشجويان پرستاري

 .نامه آموزش پزشكي ويژه

 .دانشگاه تهران :تهران .محمد كاردان علي ةترجم .شناسي اجتماعي روان ).1368( .استرنول، ژان

اهللا پورافكاري،  مترجم نصرت .شناسي روان ةزمين ).1384. (ديگران ريتا و اتكينسون، ادوارد، اسميت،
   .سازان آينده :تهران

آن با رتبه  هاي تفكر انتقادي و ارتباط ارزيابي مهارت). 1388(.اطهري، زينب السادات و ديگران
مجله ايراني . آزمون سراسري ورود به دانشگاه در دانشجويان دانشگاه علوم پژشكي اصفهان

 .5) /1( 9آموزش در علوم پزشكي، 

ارغنون،  .يوسف اباذري ةترجم .علم و عقالنيت فاقد قدر مشترك بودن ).1378( .برنشتاين، ريچارد
 . 15 شماره

 .نشرني، چاپ اول :، تهرانسياسيجامعه شناسي ). 1378(بشيريه، حسين 

 ترجمه فريبا عزبدفتري، جامعه، فرهنگ و). 1380.(ديگران شيال استرابريج و و روزا بيلنگتون،
  .نشر قطره :تهران

الدين  جالل اضافات سيد ترجمه و .كليات فلسفه ).1374(.استرول، آورو و ريچارد پاپكين،
  .انتشارات حكمت :تهران مجتبوي،
 .انتشارات كيفيت: تهران. پژوهش، مديريت و تحول سازماني. )1384(.مجيد  پسران قادر،

انداز توسعة كشور در  بررسي جايگاه آموزش و پرورش در چشم). 1383( .حاجي حيدري، حامد
 .ريزي آموزش سازمان پژوهش و برنامه :، تهرانافق بيست ساله

  .علي پارساييان، ترجمه تئوري سازمان و طراحي ساختار .دفت، ريچارد، ال

 .نا بي .گيري در ساختار اجتماعي پذيري و تصميم ريسك). 2004(.ساميال 

 .نشر سفير: تهران .عقل و توسعه يافتگي). 1372(.القلم، محمود  سريع
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هاي علمي و  پژوهش مركز: تهران .عقالنيت وآينده توسعه يافتگي ايران ).1380(.محمود القلم، سريع
 .ورميانهمطالعات استراتژيك خا

  .رشد :تهران .فرهاد ماهر ةترجم .شناسي شناختي روان). 1381(.سولسو، رابرت 
 .رشد: تهران). 1381.(ترجمه فرهاد ماهر. شناسي شناختي روان، )1933(.سولسو، رابرت

شرفت يانتقادي و پ ركصورت گروهي بر روي تف  روش حل مسئله به ريتأث). 1378(.شعباني،حسن
  .لييتحص

 . پژوهشكده تعليم وتربيت: ، تهرانعلوم بر مسائل تكنولوژي جامعه). 1380(.اطمه فقيهي، ف

گيري در آموزش و پرورش از ديدگاه اعضاي هيأت  بهسازي نظام تصميم). 1383(.قهرماني، مهدي 
هاي علوم تربيتي در دانشگاه تهران و مديران و كارشناسان ستادي وزارت  علمي دانشكده

 .ريزي هشكده تعليم و تربيت گروه مديريت و برنامهپژو .آموزش و پرورش

نشر  :تهران حسن افشار، ة، ترجمتاريخ آموزش وپرورش درقرن بيستم).1368(.ويليام فريزر كاتل،
 .مركز

نقش الگوهاي انگيزش و ادراكات محيطي در يادگيري خود تنظيمي ). 1386(.كارشكي، حسيني
 .نامه دكتري شناسي علوم تربيتي پايان ن، دانشكده رواندانشگاه تهرا .آموزان پسر پايه سوم دانش

شناسي  دانشگاه روان .هاي پژوهش آن هاي تفكر منطقي و روش ويژگي).1381(.كاظمي،يحيي
 .وعلوم تربيتي دانشگاه تربيت معلم

نشر  :عباس فجر، تهران ةترجم ظريه اجتماعي مدرن از پارسونر، هابرماس،ن ).1378(.كرايپ مايان 
 .آگاه

آموزان ايران در مطالعات تيمز  نگاهي به جايگاه و روند عملكرد دانش). 1387( .مكريمي، عبدالعظي
  .پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش :تهران .و پرلز

  تهران .ي محسن تالشي ترجمه .زندگي و انديشه بزرگان جامعه شناسي ).1376( .كوزر، ليويس
ام، كميسيون زيربنايي و توليدي كميسيون موارد مجمع تشخيص مصلحت نظ .انتشارات علمي

 .خاص، لوح فشرده

 :تهران. )1374( ي خدايار ابيلي ترجمه .آموزش تفكر انتقادي). 1964( .مايرز، چت و ديگران
  .سمت
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نياز ميان رشتگي در آموزش  اي پيش پرورش تفكر ميان رشته .)1388(.محمدي روزبهاني، كيانوش
 125-103، )2(اي در علوم انساني  مطالعات ميان رشته. ي مسأله محورعالي با تأكيد بر يادگير

شركت سهامي  :تهران .مقايسه نقش نخبگان درفرايند نوسازي ايران و ژاپن). 1382( .مطيع، ناهيد
   .انتشار، چاپ دوم

ترجمه محمد يمني . هفت دانش ضروري براي آموزش و پرورش آينده، )2000(.مورن، ادگار
 .دانشگاه شهيد بهشتي: تهران). 1383.( دوزي سرخابي

 .انتشارات يسطرون :تهران .رهبري و مديريت آموزشي ).1371( .ميركمالي، محمد

  .نشر چشمه :تهران .هابرماس  بازخواني ).1381( نوذري، حسينعلي

 اكبر فرهنگي و ديگران علي ةترجم. ها، برنامه ريزي دنت  فرهنگ و سازمان). 1997( گرت تههافس
 .پژوهشكده تحقيقات استراتژيك: تهران .انتشارات مجمع تشخيص مصلحت: تهران. )1387(

 :تهران .محمدعلي طوسي وديگران ةترجم .اصول مديريت ).1370( .هرولد كنتزوديگران
  .مركزآموزش مديريت دولتي

 .رح نوط:وند، تهران اهللا فوالد ي عزت ترجمه .هجرت انديشة اجتماعي). 1376( .هيوز، استپوارت

فرهنگي دانش و  ةمؤسس :تهران .ايران فكري در انگيز روشن ماجراي غم ).1379( .يثربي، سيديحيي
   .ي معاصر انديشه

هاي تفكر  اي مؤثر براي پرورش منش ارزشيابي اصيل، شيوه ).1385( .يزدان پناه نودزي، علي
  160- 152،  ص55ماره مجله دانشكده علوم پزشكي مازندران، دوره شانزدهم، ش. يادگيرندگان

ترجمه فرحناز  .چرا من اين كسي شدم كه امروز هستم). 1385.(پرو، رضايي،هاله  جسپرسن،
  .مينا :تهران دانايي،

كندوكاو در يك دهه انتشار مقاالت فصلنامه تعليم وتربيت در قلمرو روان ).1389.(فتح آبادي،جليل 
يم وتربيت سال بيست وششم شماره ،پژوهشكده تعلشناسي تربيتي فصلنامه تعليم وتربيت

  .103،شماره مسلسل 3
كندوكاودر يك دهه انتشار مقاالت فصلنامه تعليم وتربيت در ). 1389.(نعمت اهللا  پورموسي،

،پژوهشكده تعليم وتربيت سال بيست وششم فصلنامه تعليم وتربيت. قلمروبرنامه ريزي درسي
 .103،شماره مسلسل 3شماره 



  
  

  99...                                                                گيريمقايسه تأثير تفكر انتقادي بر فرايند تصميم

ثر بر تحول اخالقي مبتني بر اعتقادات انجام شده در ؤفراتحليل عوامل م. )1390(زهرا  ،شعباني
  .پژوهشكده تعليم وتربيت  پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش، .1365-1388هاي  سال
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