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چکیده
پژوهش حاضر با هدف مقایسه میزان گرایش به تفکر انتقادی و سبک رهبری تحول آفرری در بری دبیرران ادبیرار فارسر و
دبیران ریاضیار در سال  1396-1395به روش عل مقایسهای انجام شده است .جامعه آماری ای پژوهش ،شامل کلیه دبیرران
ادبیار فارس و دبیران ریاض متوسطه استان خراسان جنوب است .برای نمونه آماری پرژوهش ،بره روش تدرادف هبقرهای
 175نفر از دبیران ادبیار و دبیران ریاض استان خراسان جنوب انتخاب شدند .اهالعار پژوهش برا اسرتفاده از دو پرسارنامه
تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم «ب» فاکون و فاکون ( )1991و پرسانامه (ام ،ال .کیو) رهبری چنرد عرامل بر و آوولیرو ()1997
م باشد .پایای هر دو پرسانامه براساس فرمول آلفای کرونباخ به ترتیب  0/84و  0/89محاسبه شرد .بررای تحلیرل دادههرا از
آزمون ت مستقل و تحلیل رگرسیون استفاده شد .نتایج پژوهش حاضر ناان داد که تفاور مااهده شده بی میزان گرایش بره
تفکر انتقادی ،خالقیت ،کمال و درگیری ذهن در بی دبیران ادبیار فارس و دبیران ریاضیار معنر دار بروده اسرت همینری
تفاور مااهده شده بی میزان سبک رهبری تحول آفری  ،نفوذ آرمان  ،ترغیب ذهن  ،انگیزش الهام بخش و مالحظار فرردی
در بی دبیران ادبیار فارس و دبیران ریاضیار معن دار بوده است.
واژگان کلیدی :واژگان کلیدی :تفکر انتقادی ،سبک رهبری تحول آفری  ،دبیران ادبیار فارس  ،دبیران ریاض

مقدمه
یک از ویژگ ¬های اساس انسان آگاه از رفتار خود و برخورداری از نیروی تفکر است .به عبارر دیگرر ،انسران
م ¬تواند از رفتار خود آگاه باشرد و در برخرورد برا مسرا ل و امرور متفراور از نیرروی تفکرر خرود اسرتفاده کنرد
(شریعتمداری .)1395 ،دیوی در کتاب چگونه فکر م ¬کنریم دربراره مفهروم تفکرر مر ¬گویرد :عملر کره در آن
موقعیت موجود ،موجب تأیید یا تولید واقعیت¬های دیگر م ¬شود ،یا روشر کره در آن باورهرای آینرده براسراس
باورهای گذشته پایه¬گذاری م ¬گردد (کرم  ،رجا و نامخواه .)1393 ،یکر از مهرم¬ترری اهرداف آمروزش و
پرورش در قرن بیست و یکم ،چگونگ تربیت فراگیران است که از آمادگ الزم برای رویرای برا جامعره در حرال
تغییر و پیییدگ ¬های عدر انفجار اهالعار برخوردار باشند .بر ای اساس ترویج اندیاریدن و اندیاره¬ورزی در
مدارس و مراکز آموزش از اهمیت باالی برخوردار است و ای تنها در سرایه انتقرال اهالعرار بره ذهر شراگردان
حاصل نم ¬شود (قنبری هاشم آبادی ،گراوند ،محمدزاده قدر و حسرین  .)1391 ،بلکره نیازمنرد تغییرر اساسر در
برنامه¬های درس و تغییر نگرش معلمان نسبت به وظیفه خود در امر تدری و تغییر به سمت است کره منجرر بره
تقویت قوه تفکر دانش¬آموزان گردد.
یادگیری تفکر ،یک هدف اساسر در آمروزش¬هرای رسرم اسرت ( )Piaw, 2014و انتقرال فراگیرران از دنیرای
خودمحور مبتن بر تجربیار شخد محدود ،به قلمروی انتزاع ¬تر و متضم حقرایق متعردد ،بره عنروان یکر از
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اهداف اصل هر نظام آموزش  ،در نظر گرفته م ¬شود (قیاس  .)1393 ،از آنجا که امرروزه در جوامرد دموکراتیرک،
عقالنیت و خودمختاری نقش مهم در زندگ روزانره مرردم دارنرد و آمروزش و پررورش کره مسر ولیت تربیرت و
آموزش مردم را عهده¬دار شده است ،باید ای ارزش¬ها را در ایده¬ها و اهداف خود جای دهد .رشرد و پررورش
ای ارزش¬ها و قبول آن در میان مردم نیازمند تمری و به کاربست مهرارر¬هرای اسرت و پرر واضرس اسرت کره
روش¬های سنت آموزش و پرورش ای قبیل نیازهرا را در رأس کرار خرود قررار نمر ¬دهرد و بره آن¬هرا توجره
نم ¬کند .در چنی چارچوب و شرایط که احساس نیاز به عقالنیت وجود دارد ،الزم است که تفکر انتقادی و تأمل
بر آن به¬عنوان بخا از فرآیند آموزش و پرورش در نظر گرفتره شرود ( قا ردی حیردری و هوقیران چهارسروق ،
 .)1393از هرف در پیاینه مباحث مربوط در تعلیم و تربیت به نقش و جایگاه معلم توجره ویرژه¬ای شرده اسرت و
تقریباَ تمام محققان به مؤثر بودن ای عندر در آموزش و پرورش اتفاق نظر دارند لذا به جاست که گررایش معلمران
به تفکر انتقادی ( )criticak thinking dispositionبه عنوان افرادی که مس ول آموزش تفکر به فراگیران هستند،
بررس شود .از سوی دیگر ،بدون شک فراگیران در ابتدا آن¬گونه که شایسته است در تفکر انتقادی خبرره نیسرتند و
تحقیقار نیز ای مطلب را ناان م ¬دهد که فراگیران آن¬هور که باید در زمینه تفکر انتقادی تمری و تجربه کراف
ندارند که در نتیجه شرایط کالس و شیوه¬های تدری معلمان است؛ چرا که در اغلب کرالس¬هرا فرصرت بسریار
کم برای فراگیران در نظر م ¬گیرند تا بتوانند با نظریه¬های مختلف درگیر شوند و ندانسته فراگیران را تاویق بره
پذیرش ایده¬ای م ¬کنند که معلم آن را درست م ¬پندارد .بر عک برای پرورش تفکر انتقادی بایرد فراگیرران را
تاویق کرد تا خودشان ایده درست را پیدا کنند در ای صورر و با اتخاذ چنی نگرش غیررممک اسرت کره مرا در
تدری خود بدون هیچ مالحظه¬ای تنها روش سخنران را انتخاب کرده ،آن را به کار بریم (.)Yuksel, 2014
هبق نظر محققان ،کالس¬هاس امروزی پاسخ¬گوی توسعه تفکر انتقادی فراگیران نیست ،در اینجرا نقرش معلرم بره
عنوان فراهم کننده محیط برای پررورش ایر تفکرر پرر رنرس اسرت ( .)Billings & halstead, 2015گررایش
معلمان در تمرکز بر روش¬های انفعال  ،وابستگ فراگیران را به معلرم افرزایش داده ،منجرر بره افرزایش مارکالر
یادگیری م ¬شود (کرم و همکاران .)1393 ،در نتیجه معلمان باید محتوای برنامه درس را انعطاف¬پرذیر و متغیرر
در نظر بگیرند و نباید بر ای امر پافااری داشته باشند که فراگیران محتوا را به یک شیوه خاص بفهمند .صررف نظرر
از روش تدری  ،دانش¬آموزان به بازخوردی واضس توسط معلمران نیرز ،بره جهرت ایجراد سراختار تفکرر انتقرادی
نیازمندند .در واقد ،معلمان باید فضای حل مسأله¬ای بسازند که عالقه فراگیران را جلب و انگیرزه تفکرر انتقرادی را
در آنان ایجاد نمایند (مهدوی شکیب )1390 ،که ای خود نقش مهم و اثرگذار معلم را تبیی م ¬کند.
مهارر¬های تفکر انتقادی از هریق برنامره¬هرای درسر قابرل بهبرود هسرتند (سرلیمان ¬فرر ،بهرروزی و صرفای
مقدم )1393،الزم است به منظور توسعه تفکر انتقادی یک تجدید نظر اساس در برنامه¬های درس به عمرل آیرد و
چنی تغییری نیازمند تأمل در نقش معلم ،روش¬هرای تردری و پیامردهای یرادگیری اسرت ( Jury, Smeding,
.)Court & Darnon, 2015
تفکر انتقادی به منزلۀ یک مهارر اساس برای ماارکت عاقالنه در یک جامعۀ دموکراتیک شرناخته مر ¬شرود و در
دنیای مدرن امروز یک مهارر مورد نیاز است که بیاتر به عنوان توانای افراد بررای بره چرالش کاریدن تفکراتاران
درك م ¬شود ،ای توانای مستلزم آن است که آن¬ها معیارهای خود را برای تجزیه ،تحلیل و ارزیراب تفکراتاران
گسترش دهند و به صورر عادی از آن معیارها و استانداردها برای گسترش کیفیت تفکراتاان استفاده کنند (خلیلر ،
 .)1387تفکر انتقادی ،قضاوت هدفمند و خودگردان است کره از راه تفسریر ،تحلیرل ،ارزیراب و اسرتنباط بره نتیجره
م ¬رسد .همینی آن را تفسیری م ¬دانند مستند ،مفهوم  ،روش¬شناس  ،انتقراد منطقر و ریاره¬ای در تفکرر،
روی آنیه قرار است درباره آن تفکر انتقادی قضاور شود (قیاس  .)1393 ،زکر ( )Zeki, 2015تفکرر انتقرادی را
هنر تجزیه و تحلیل و ارزیاب تفکر همراه با بررس برای اصالح آن تعریف م ¬کنرد .راسموسر ()Rasmussen
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تفکر انتقادی را یک از مهمتری اصول آموزش هر کاور مر ¬دانرد و هرر جامعره¬ای بررای رسریدن بره رشرد و
شکوفای نیاز به افرادی دارد که دارای تفکر انتقادی باالی باشرند .آمروزش تفکرر انتقرادی منجرر بره انگیرزه جهرت
یادگیری ،کسب مهارر¬های حل مسأله ،تدمیم¬گیری و خالقیت م ¬گردد (بختیار ندررآبادی ،موسروی و کراوه
فارسیان .)1391 ،صاحبنظران متفکر انتقادی ایده آل را واجد شرایط جستجوگری ،خوب فهمیدن ،استدالل صرادقانه،
ذهنیت باز ،انعطاف پذیری ،مندف بودن در ارزشریاب  ،صرداقت در برخرورد برا سروگیری¬هرای فرردی ،قضراور
محتاهانه ،توجه مجدد ،روش بودن در مباحث ،نظامندی در موضروعار پیییرده ،کوشرش در جسرتجوی اهالعرار
مربوهرره ،اسررتدالل در انتخرراب معیررار ،تمرکررز در جسررتجو و اصرررار در یررافت نتررایج تحقیررق مرر ¬داننررد
( .)TanhayeReshvanlou, TanhayeReshvanlou & Hejazi, 2015انگیررزه پیارررفت سررطسب برراال،
کنجکاوی فراوان ،قدرر ابراز وجود ،خودکفای  ،هرز تفکرانتقادی ،انگیزه¬ی زیاد ،دانش وسید ،اشرتیاق و احسراس
سرشار ،زیبا پسندی ،تأثیرگذاری بر دیگران و عالقه زیاد به نظم و ترتیب ،پارتکار و انضرباط در کارهرا ،اسرتقالل و
تفکر شهودی از ویژگ ¬های افراد خالق م ¬باشد (سیف ،1396 ،ص .)266
بنا به مطالب گفته شده تفکر انتقادی عبارر است از ،کنجکاوری دربراره مسرا ل عرادی ،صرداقت در دلیرل آوردن و
عقالنیت داشت  ،ذه باز ،انعطاف¬پذیری ،عدم غرض¬ورزی در ارزیاب  ،عدم غرض¬ورزی در برخورد برا افرراد،
رعایت احتیاط در قضاور ،تجدید نظر در تفکرار ،سامانده موضوعار پیییده ،سخت¬کوش برای دست یرافت
به دانش بیاتر ،داشت دالیل محکم در انتحاب معیارها ،دقرت در پرژوهش ،پافاراری در جسرتجوی نظررار ( Ku
 .)KYL, 2010از آنجا که وظیفه هر نظام آموزش پرورش شخدیت همه جانبه دانش¬آموزان برای ایفای نقرش در
جامعه است ،پرورش نفکر انتقادی به ی امر کمک م ¬کند .چرا که براساس ای مهرارر دانرش¬آمروزان خواهنرد
توانست اهالعات که در اختیار دارند را براساس تعامل محیط و تجارب شخد  ،دستکاری و در آن¬ها تجدید نظرر
کنند و نقش و وظیفه خود را در جامعه به صورر پویا و مؤثر ایفا کنند (مهدوی شکیب )1390 ،و همران¬هرور کره
اشاره شد ،تفکر انتقادی م ¬تواند به دانش¬آمروزان آمروزش داده شرود .بره عبرارر دیگرر ،ایر نرو تفکرر را برا
دانش¬آموزان تمری کرد ،لذا در ابتدا مناسب به نظر م ¬رسد کره گررایش بره تفکرر انتقرادی معلمران کره مسر ول
آموزش هستند شناخته شود و از سوی دیگر ،تفکر انتقادی معلم م ¬تواند در بهبود سبک رهبرری تحرول آفرری او
عالقمند بودن او به ایجاد تحول از هریق انتقاد اثرگذار باشد.
در ادامه به مفهوم سبک رهبری تحول آفری پرداخته شده است .رهبری تحول آفری فرآیند نفوذ آگاهانه در افراد یرا
گروه¬ها ،برای ایجاد تغییر و تحول ناپیوسته در وضد موجود و کارکاردهای سرازمان ،بره¬عنروان یرک کرل اسرت.
رهبری تحول آفری از هریق رفتار و کردار ،کل جامعه را دچار تحول م ¬کند و نفوذ فراوان در میان پیروان دارد
(تونکه¬نژاد .)1385 ،برنز ( )Burnsرهبری تحول را چنی تعریف م ¬کند :سبک رهبری تحول فرآینردی اسرت
که بر اساس آن رهبر ،باالتری سطوح انگیزش ،اخالقیار ،وجدان و پیوندجوی با اهداف سازمان را در زیرر دسرتان
ایجاد م ¬کند ( .)Holloway, 2006مرکزیت مفهوم¬سازی ب ( )Bass,1985از رهبری تحول آفری با نقرش
مؤثر آن در ایجاد تغییر و تحوالر مثبت و سطس باال در تالش¬ها و عملکردها و نگررش زیردسرتان اسرت .رهبرران
تحول آفری با بهره¬مندی از کارکنان با انگیزه ،متعهد ،فداکار ،رضرایت¬منرد و پررتالش و حتر افرزون برر نقرش
انتظارار و نهایتاَ اثربخا سازمان  ،از سایر رهبران به ویژه رهبران تبادل متمایز م -شوند .بدون شرک آن¬هرا در
سایه برخ اقدامار است که م ¬توانند تأثیر شگفت انگیز خود را بر جای بگذارنرد (.)Bass & Riggio, 2012
ای اقدامار در چهار بعد به شرح ذیل تاریس شده¬اند:
نفوذ آرمان  :توانای یک فرد در تغیر نگرش و رفتار فرد یرا گروهر از افرراد تعریرف کررده¬انرد ( Holloway,
 .)2006نفوذ آرمان دربرگیرنده عامل کاریزماتیک رهبری تحول است ،به¬هوری که رهبران به عنوان مردل¬هرای
قوی اخالق و رفتاری بر پیروان عمل م ¬کنند ( .)Ahmad bodla & Nawaz, 2010چنانیه یک رهبر تحرول
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آفری باشد ،حت احترام ،تحسی و وفاداری را در میان پیروان خود ایجاد خواهد کرد و بر اهمیت داشت بعرد قروی
جهت رسیدن به رسالت¬های سازمان ،تأکید خواهد نمود ( .)Gumualuoglu & Ilesv, 2009نتیجره ایر نرو
رفتار رهبری :اعتماد ،اهمینان پیروان به رفتارها و تدمیمار یکدیگر است (.)Judeh, 2010
انگیزش الهام بخش  :ای بعد شامل برانگیخت و باال بردن انگیزش در پیروان که با توسرل بره احساسرار زیردسرتان
صورر م ¬پذیرد .تأکید انگیزش الهام بخش بر احساسار و انگیزه¬های درون است نه برر تبرادالر روزانره بری
رهبر و پیرو (موغل  .)1382 ،در واقد انگیزش الهام بخش اشاره به آن نو رهبرری دارد کره در زیرمجموعره خرود،
ایجاد امید م ¬کند ،چام¬انداز آت را روش و دست¬یافتن معرف کرده و افراد را ترغیب م ¬ک کره انتظرارار
خود را باال ببرند (مرتضوی ،ناظم و محمودی فخرآبادی .)1384 ،در ای بعد رهبران به گونه¬ای رفتار مر ¬کننرد
که به افراد پیروان¬شان از هریق فراهم آوردن چالش¬ها و مسا ل خراص انگیرزه مر ¬بخارند .روحیره گروهر و
فردی با ای نو رهبری ارتقاء م ¬یابد .ایر رهبرران خروش¬بینر و اشرتیاق زیردسرتان را تقویرت مر ¬کننرد و
زیردستان¬شان را در موقعیت¬های جذاب آت تحریک م ¬نمایند (.)Bass & Riggio, 2012
ترغیب ذهن  :در ترغیب ذهن رهبران دالیل برای پیروان خود ارا ه مر ¬دهنرد ترا ادراك خودشران را نسربت بره
اعمال و ارزش¬ها و نگرش¬های خودشان تغییر دهنرد و جریران از ایرده¬هرای جدیرد و چرالش برانگیرز بررای
زیردستان فراهم م ¬کنند ،پیروان را تحریک مر ¬کننرد کره در مرورد راه-هرای جدیرد فکرر کننرد و ارزش¬هرا و
اعتقادار قدیم ¬شان را دوباره ارزیاب کنند و بر حل مسأله تأکید کنند و از منطق و استدالل قبرل از عمرل اسرتفاده
کنند ( .)Humphereys, 2014رهبران تحول آفری از ترغیب ذهن جهت به چالش کایدن افکرار و تدرورار و
خالقیت پیروان استفاده م ¬کنند .ای امر مستلزم آن است که رهبران در عی تاویق پیروان ،بره ارا ره رویکردهرای
جدید و خالق برای انجام کارها ،آن¬ها را به سمت بررس مجدد روش¬های سنت حرل مسرا ل سروق دهنرد .در
چنی حالت وضد موجود زیرر سرؤال مر ¬¬رود و روش¬هرای نرو بررای توسرعه سرازمان و بره تحقرق رسراندن
رسالت¬ها ارا ه م ¬شوند (.)Spretizer, 2015
مالحظار فردی  :ای عامل زمان رخ م ¬دهد که رهبر به پیروان خود در راستای رسریدن بره نیازهرای مطلوباران
خدمت م ¬کند و جهت توسعه¬ی توان بالقوه افراد تالش م ¬نماید ( .)Horowitz,2014در ایر بعرد رهبرران،
نیازهای احساس زیردستان را برآورده و هم¬چنی نیازهای دیگر افراد را تاخیص م ¬دهنرد و بره آن¬هرا کمرک
م ¬کنند تا مهارر¬های که برای رسیدن به یک هدف ماخص ،الزم دارند را پرورش دهنرد .ایر رهبرران ممکر
است زمان قابل مالحظه¬ای را صرف پرورش دادن آمروزش و تعلریم کننرد ( Spector, Borman & Eimino,
 .)2015رهبران تحول آفری با تک تک پیروان رابطه مجزا برقرار نموده تا نیازها ،مهارر¬هرا و آرزوهرای متفراور
آن¬ها را درك نمایند .وجه تمایز رهبرری تحرولگرا برا سرایر نظریره¬هرای جدیرد رهبرری ،شرمول ایر نظریره و
مالحظه¬گری فردی است .باس ( )Bass, 1985خاهر ناان کرد که مالحظه¬گری فرردی توسرط رهبررف زمران
اتفاق م ¬افتد که او دارای یک جهت¬گیری توسعه¬ای نیست به پرسنل خود باشد و به ترک ترک آن¬هرا توجره
نموده ،نیازهای فردی و شخد آن¬ها را مورد توجه قرار دهد (.)Rafftery & Giriffin, 2014
آموزش و پرورش نهادی است که با شکل¬ده به سرمایه فکری ،به¬عنوان رک اصل جامعه ،نقش ایفا م ¬کنرد،
اگر آموزش و پرورش هر جامعه¬ای در رأس همه جامعه باشد ،مدیریت آموزش نیز به همان منطق ،جایگاه مهمر
در توسعه و بهسازی جامعه دارد .موفقیت نظان آموزش در صورت حاصل مر ¬شرود کره دبیرانر برا انگیرزه براال
عهده¬دار امر آموزش و پرورش باشند .برخورد مناسب مدیر واحد آموزش سبب ایجاد روحیه¬ای قوی در دبیرران
شده و موجب شکوفای استعدادها و قابلیت¬هایاان م ¬گردد .از آنجا که سربک رهبرری تحرول آفرری بره دلیرل
ماارکت بیاتر معلمان و انعطاف آنان ،محرك و ماوق خالقیت و نوآوری م ¬شود ،بجاست که به با بررس سبک
رهبری و تفکر انتقادی معلمان برای رشد و بهتر شدن نظام آموزش تالش کررد (میرکمرال  ،1392 ،ص  .)57سربک
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رهبری تحول آفری معلمان ،شرایط را برای تفکر انتقادی آن¬ها فراهم م ¬کند ،که ای یک از مهم¬ترری امروری
است که م ¬تواند از هریق معلمان منتقد ،نظام آموزشر را از روش¬هرای کهنره و منسروخ دور کنرد و بره سرمت
نوآوری و نوگرای پیش ببرد ،هم¬چنی معلمان م ¬توانند با منتقد بودن خود ،تفکر انتقرادی را در دانرش¬آمروزان
نیز پرورش دهند ،با پرورش تفکر انتقادی در دانش¬آموزان ،مر ¬تروان دیرد آن¬هرا را نسربت بره محریط اهرراف
گسترش داد ،بینش آنان را دقیق¬تر کرده و نگاه آنان را به محیط پیرامون ،همراه با تفکر انتقادی رشرد داد (گراونرد،
سبزیان ،کامکار و کرم  .)1393 ،وجود معلمان منتقد در مدارس منجر به شناخت صرحیس آن¬هرا از رغبرت¬هرا و
گرایش¬های دانش¬آموزان م ¬گردد .دانش¬آموزان دارای رغبت¬های متفاوت هستند آگاه از ای رغبت¬ها و
هدایت صحیس آن¬ها باعث شکوفا شدن استعداد دانش¬آموزان و دلگرم شردن آن¬هرا در اهدافاران خواهرد شرد
(مهدوی شکیب .)1390 ،معلمان منتقد با تعیی تکلیف مناسب و انتخاب بهترری روش بررای تردری و ارزشریاب
دانش¬آموزان ،یادگیری دانش¬آموزان را سازمانده م ¬کنند تا ای یادگیری بقا و دوام پایداری داشرته باشرند .در
ای راستا ای پژوهش هدف خود را بر آن گذاشته که به مقایسه تفکر انتقادی و سبک رهبری تحول آفرری در میران
دبیران ادبیار فارس بپردازد.
پیاینه پژوهش
تفکر انتقادی و سبک رهبری تحول آفری از جمله موضوعات است که توجه محققان را به خود جلب کررده اسرت.
در ذیل برخ از پژوهش-های انجام شده در ای زمینه¬ها ذکر م ¬شود.
نوشادی ( )Noshadi, 2008در بررس خود ،با عنوان بررس گرایش دانش¬آموزان رشته¬های علروم انسران بره
تفکر انتقادی ارا ه چهارچوب مفهوم برای پرورش تفکر انتقادی دانش¬آموزان علوم انسان به مطالعه¬ای برر روی
 120داناجو دختر و پسر رشته¬های مختلف علوم انسان پرداخت و به ای نتیجه رسید که از بی ایر رشرته¬هرا،
دانش¬آموزان جامعه¬شناس و از میان مقاهد مختلف تحدریل  ،دانرش¬آمروزان تحدریالر تکمیلر و بره ویرژه
دانش¬آموزان دوره دکتری نسبت به دانش¬آموزان کارشناس  ،گرایش بیاتری به تفکر انتقادی داشته¬اند .کرمر و
همکاران ( )1393در پژوها به بررس میزان گرایش به تفکر انتقادی در معلمان مقطد متوسطه و نقش آن در سبک
تدری آنان پرداختند .یافته¬های پژوهش ناان دادند که معلمان بره سربک تردری فعرال بریش از سربک تردری
غیرفعال گرایش داشتند و در مجمو سطس تفکر انتقرادی معلمران مطلروب برود و بری دو سربک تردری فعرال و
غیرفعال ،گرایش به تفکر انتقادی معلمان تنها با سبک تدری فعال رابطه مثبرت و معنراداری وجرود دارد .محمردی،
مسلم و قم ( )1395نیز در پژوها به بررس رابطه بی مهرارر¬هرای تفکرر انتقرادی برا خالقیرت و پیاررفت
تحدیل داناجویان داناگاه علوم پزشک قم پرداختند .به ای نتیجه رسیدند که با توجه به نترایج حاصرل از وجرود
ارتباط بی مهارر¬های تفکر انتقادی و خالقیت داناجویان ،از وظایف اصل داناگاه¬های علوم پزشک پررورش
داناجویان است که عالوه بر شایستگ ¬های حرفه¬ای ،توانرای شرناخت و حرل مارکالر و اتخراذ تدرمیمار
مناسب را با استفاده از تفکر انتقادی و خالقیت داشته باشند .عبدالله عدل اندرار ،فتحر ¬آذر و عبرداله ()1394
در پژوها به بررس ارتباط تفکر انتقادی با خالقیت ،باورهای خودکارآمدی و عملکرد تحدیل دانارجو معلمران
پرداختند .یافته¬های حاصل از تحقیق ناان داد که بی تفکرر انتقرادی و عملکررد تحدریل دانارجومعلمان رابطرۀ
معنادار وجود ندارد ،متغیرهای خالقیت و خودکارآمدی تفکر انتقادی را در جهت مثبت پیش¬بین م ¬کنند و بری
داناجویان دختر و پسر در تفکر انتقادی و خالقیت تفاور معنادار وجود دارد ول به لحاظ باورهرای خودکارآمردی
بی داناجویان دختر و پسر تفاور معنادار وجود نردارد .ویگرز ( )Wiggs, 2011در پژوهار برا عنروان آزمرون
یادگیری ماارکت  :ارزیاب کار گروه و تفکر انتقادی در داناجویان پرستاری به صورر هررح آزمایار برا گرروه
کنترل ( 174نفر) و آزمایش ( 309نفر) هرح¬ریزی نمود .ابتدا از هر دو گروه یک پیش آزمون از تفکرر انتقرادی بره
عمل آمد ،سپ گروه آزمایش به دو گروه و هر گروه آزمایا نیز به گروه¬های  5نفرری تقسریم شرده و بره روش
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ماارکت آموزش م ¬دیدند و به گروه کنترل به صورر سنت تدری م -شد .در نهایت اجرای پ آزمرون تفکرر
انتقادی ناان داد که گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل ،میانی نمرار باالتری در تفکر انتقرادی کسرب کررده¬انرد.
همینی بی میانگی نمرار تفکر انتقادی دو بخش گروه آزمایش نیز تفاور معناداری مااهده ناد .رییاردسرون و
آی ( )Richardson & Ice, 2010با استناد به ای گفته که استراتژی¬هرای مختلرف آموزشر مر ¬توانرد برر
بخش¬های مختلف تفکر انتقادی دانش-آموزان تأثیر بگذارد و توجه به ای نکته برای هراحران و دسرت انردرکاران
آموزش اهمیت دارد ،پژوها را تحت عنوان بررس سرطوح تفکرر انتقرادی دانرش¬¬آمروزان از هررق اسرتراتژی
آموزش مباحث آنالین انجام دادند .ای پژوهش بر روی  300داناجو در آمریکا صورر گرفت .نتایج ناان داد کره
مباحثه به صورر آنالی بر تفکر انتقادی دانش¬آموزان تأثیر دارد .همینی در جهت بررس ارجحیت انوا مباحثره
به صورر آنالی  %47 ،دانش¬آموزان به صورر مباحث هدف -آزاد و براز -پاسرخ %36 ،دانرش¬آمروزان مباحرث
مذاکره¬ای و  %17از آنان مباحث مبتن بر هدف خاص به صورر آنالی را ترجیس م ¬دادند .ای نترایج حراک از
ان است که دانش¬آ¬موزان ترجیس م ¬دهند در قالب اهداف و مباحث از پیش تعیی شده ،به بحث نپردازند ،بلکره
آنیه گرایش به سمت تفکر انتقادی را افزایش م ¬دهد توجه به ای نکته است که اهداف و مباحث از پریش تعیری
شده¬ای را نباید در برنامه¬های درس برای دانش¬آموزان در نظر گرفت.
پژوها توسط میرکمال و همکاران ( )1392با عنوان نقش رهبری تحول آفری در گررایش بره خالقیرت سرازمان
انجام شد .هدف اصل ای پژوهش بررس رابطه سبک رهبری تحول¬آفری مدیران با خالقیت معلمان برود .نترایج
حاصل از همبستگ پیرسون ای پژوهش حاک از آن بود که بی رهبری تحول¬آفری و ابعراد آن (ترغیرب ذهنر ،
انگیزش الهام بخش ،نفوذ آرمان  ،مالحظار فرردی) برا خالقیرت سرازمان رابطره مثبرت و معنراداری وجرود دارد.
پژوها هم توسط تابل و همکاران ( )1391با عنوان بررس رابطه بی سبک رهبرری تحرول¬آفرری برا خالقیرت
کارکنان در سازمان¬های دولت شهرستان ن ¬ریز انجام شد .هبق نتایج ای پژوهش بی سبک رهبری تحول¬آفری
و خالقیت کارکنان رابطه معناداری وجود دارد و همینی مؤلفه¬های رهبری تحول¬آفری که شامل :نفروذ آرمران ،
انگیزش الهام بخش ،ترغیب ذهن و مالحظار فردی است ،رابطه مثبرت و معنراداری برا خالقیرت کارکنران دارنرد.
پژوها نیز توسط رضای ( )1391با عنوان بررس رابطه بی سبک رهبری تحول مدیران با انگیزش شغل معلمان
مدارس شهر خوی انجام شد .نتایج ای پژوهش ناان داد که بی سبک رهبرری تحرول و انگیرزش شرغل معلمران
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ،همینی بی ابعاد رهبری تحول با انگیزش شغل معلمران رابطره¬ای مثبرت و
معنادار وجود دارد .پژوها نیز توسط هویدا ( )1392با عنوان بررس رابطه بی مؤلفه¬های رهبری تحول مردیران
و خالقیت دبیران در مدارس متوسطه دولت قم انجام شد .هدف اصل ایر پرژوهش همبسرتگ بری مؤلفره¬هرای
رهبری تحول مدیران و خالقیت دبیران در مدارس متوسطه دولتر قرم در سرال تحدریل  1391-92برود .در ایر
تحقیق از روش توصیف از نو همبستگ استفاده گردید .سؤاالر تحقیق با در نظر گرفت چهار بعد رهبری تحرول
مدیران و خالقیت دبیران و با توجه به ویژگ ¬های جمعیرت¬شرناخت دبیرران و مردیران شرامل جنسریت ،سرابقه
خدمت ،مدرك تحدیل تدوی و مورد بررس قرار گرفت .یافته¬های پژوهش ناان داد بی مؤلفره¬هرای رهبرری
تحول مدیران و خالقیت دبیران در مدارس متوسرطه دولتر قرم رابطره معنراداری وجرود دارد .گوماسرلو و ایلسرو
( )Gumualuoglu & Ilesv, 2009پژوها با عنوان رهبری تحولیف خالقیت و نوآوری سازمان انجام دادنرد.
ای پژوهش ،یک مدل از تأثیر رهبری تحول بر خالقیت و نوآوری سازمان پیروان را هم در سطس فرردی و هرم در
سطس سازمان  ،پیانهاد م ¬کنند .نتایج حاصل از مدل سلسله مراتب خط ای پژوهش ناان مر ¬دهرد کره رابطره
مثبت بی رهبری تحول و خالقیت کارکنان وجود دارد .عالوه بر ای  ،رهبری تحول از هریق توانمندسازی روانر ،
خالقیت کارکنان را تحت تأثیر قرار م ¬دهد .در سطس سازمان  ،نتایج حاصرل از تجزیره و تحلیرل رگرسریون ایر
پژوهش ناان داد که رهبری تحول با نوآوری سازمان ارتباه مثبت و معنادار دارد .وانس و همکاران ( Wang, et
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 )al., 2014در پزوها با عنوان بررس ارتباط بی رهبری تحولگرا و خالقیت کارکنان در صرنعت مهمران¬داری:
تأثیر هویت نقش خالق ،خودکارآمدی خالق ،و پیییدگ کار ،انجام دادند .هدف ای پرژوهش بررسر رابطره بری
رهبری تحولگرا ،هویت نقش خالق ،خودکارآمدی خالق ،پیییدگ کار و خالقیت بود .نتایج ای پژوهش ناران داد
که رهبری تحول سرپرستان ،تأثیر مثبت روی خودکارآمدی خالق و خالقیت کارکنان برحرای مر ¬گرذارد .عرالوه
برای  ،هویت نقش خالق نقش واسطه¬ای را در ای بی بازی م ¬کرد.
فرضیه¬های پژوهش
فرضیه اول :بی میزان گرایش به تفکر انتقادی دبیران ادبیار فارس و دبیران ریاضریار تفراور معنر ¬داری وجرود
دارد.
فرضیه دوم :بی میزان گرایش به تفکر انتقادی در بعد خالقیت دبیرران ادبیرار فارسر و دبیرران ریاضریار تفراور
معن ¬داری وجود دارد.
فرضیه سوم :بی میزان گرایش به تفکر انتقرادی در بعرد کمرال دبیرران ادبیرار فارسر و دبیرران ریاضریار تفراور
معن ¬داری وجود دارد.
فرضیه چهارم :بی میزان گرایش به تفکر انتقادی در بعد درگیری ذهن دبیرران ادبیرار فارسر و دبیرران ریاضریار
تفاور معن ¬داری وجود دارد.
فرضیه پنجم :بی میزان سبک رهبری تحول آفری دبیران ادبیرار فارسر و دبیرران ریاضریار تفراور معنر ¬داری
وجود دارد.
فرضیه شام :بی میزان سبک رهبری تحول آفری در بعد نفوذ آرمران دبیرران ادبیرار فارسر و دبیرران ریاضریار
تفاور معن ¬داری وجود دارد.
فرضیه هفتم :بی میزان سبک رهبری تحول آفری در بعد ترغیب ذهن دبیرران ادبیرار فارسر و دبیرران ریاضریار
تفاور معن ¬داری وجود دارد.
فرضیه هاتم :بی میزان سبک رهبری تحول آفری در بعد انگیرزش الهرام بخرش دبیرران ادبیرار فارسر و دبیرران
ریاضیار تفاور معن ¬داری وجود دارد.
فرضیه نهم :بی میزان سبک رهبری تحول آفری در بعد مالحظار فردی دبیران ادبیار فارسر و دبیرران ریاضریار
تفاور معن ¬داری وجود دارد.
روش
پژوهش حاضر از نو عل مقایسه¬ای است .جامعه آمراری شرامل کلیره دبیرران ادبیرار فارسر و دبیرران ریاضر
متوسطه استان خراسان جنوب است ،که در سال تحدیل  1396 -1395ماغول به تدری م ¬باشند .نمونره مرورد
پژوهش تعداد  175نفر از دبیران استان خراسان جنوب بوده¬اند که از ای تعداد  75نفر دبیرر ریاضریار و  100نفرر
دبیر ادبیار بوده¬اند .روش نمونه¬گیری به صورر تدادف هبقرهای برود .بررای ایر منظرور از ادارار آمروزش و
پرورش هر شهرستان به صورر نسب و تدادف تعدادی از دبیران ریاض و ادبیرار انتخراب شردند و آزمرون¬هرا
روی آنها اجرا گردید.
ابزار پژوهش
پرسانامه گرایش به تفکر انتقادی
پرسانامه گرایش به تفکر انتقادی ( ،)Ricketts, 2003ای پرسانامه شامل  33سؤال پنج گزینره¬ای اسرت کره در
مقیاس لیکرر از کامالَ موافقم تا کامالَ مخالفم ،تنظیم شده است .حداکثر و حداقل نمره کسب شرده در ایر آزمرون
به ترتیب  165و  23امتیاز بوده و دارای  3زیرمقیاس به نام¬های ،خالقیت ( 9سؤال) ،کمال ( 14سرؤال) و درگیرری
ذهن ( 10سؤال) است .ضریب پایای در هر یک از زیرمقیاس¬ها به ترتیب  0/53 ،0/64و  0/82است و در مطالعره
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کرم و همکاران ( )1393ضریب آلفای کرونباخ  0/76حاصل شرده اسرت .در مطالعره حاضرر نیرز آلفرای کرونبراخ
محاسبه شده برای کل پرسانامه گرایش به تفکر انتقادی برابر با  0/83برای زیر مقیاس¬ها هم به ترتیرب ،خالقیرت،
 ،0/77کمال 0/82 ،و درگیری ذهن  0/85 ،به دست آمد.
پرسانامه سبک رهبری تحول آفری
پرسانامه  MLQتوسط خود ب و دیگر دانامندان همیون آولیو و گودهم ( )2000مرورد آزمرون¬هرای فراوانر
قرار گرفت و در مدر کوتاه به عنوان مهم¬تری ابزار سنجش الگوی رهبری تحول¬آفری عمومیت یافت .روای
و اعتبار پرسانامه ،بارها مورد آزمون قرار گرفته است و در پنج قاره جهان از ای ابزار استفاده شرده و نترایج تقریبراَ
ماابه به دست آمده است .ای پرسانامه شامل  20سؤال است که مؤلفه¬هرای نفروذ آرمران ( 8سرؤال) ،ترغیرب
ذهن ( 4سؤال) ،انگیزش الهام بخش ( 4سؤال) و مالحظار فردی ( 4سؤال) را مورد بررس قررار مر ¬دهرد .ایر
پرسانامه در شکل¬های مختلف آن به صورر هیف  5درجه¬ای لیکرر تنظیم شده ،بره¬هروری کره صرفر بررای
ضعیف¬تری درجه و  4برای قوی-تری درجه نمره¬گذاری شده است ،برای استانداردسازی آن ای نمررار بره 1
(زمان که رفتار مربوط بروز نم ¬کند) و ( 5زمان که رفتار مورد نظر همیاه و کررراَ قابرل ماراهده اسرت) ،تغییرر
یافته است .در ای پرسانامه چنانیه آزمودن گزینه الف را انتخاب کند ،نمرره  5را دریافرت مر -کنرد ،برا انتحراب
گزینه¬های بعدی به ترتیب نمره کمتری م ¬گیرد (تقوی قره بالغ .)1388 ،در پژوهش ترابل و همکراران ()1391
پایای ای پرسانامه را برابر با  0/84به¬دسرت آورد .در پرژوهش حاضرر نیرز ضرریب آلفرای کرونبراخ بررای کرل
پرسانامه برابر با  0/77و برای زیر مؤلفه¬ها به ترتیب برابر با؛ نفوذ آرمان ( ،)0/82ترغیب ذهنر ( ،)0/79انگیرزش
الهام بخش ( )0/76و مالحظار فردی ( )0/81به دست آمد.
یافته¬ها
در جدول شماره  1تعداد دو گروه دبیران ادبیار فارس و ریاضیار را مااهده م ¬شود.
جدول  .1افراد نمونه
تعداد دبیران ادبیار فارس

100

تعداد دبیران ریاضیار

75

تعداد کل آزمودن ها

175

جدول  .2آزمون  tمستقل بی دو گروه دبیران ادبیار فارس و ریاضیار در عامل گرایش به تفکر انتقادی
تعداد

شاخص

میانگی

آماری دبیران
دبیران ادبیار

گرایش به

100

128/04

انحراف

خطای

استاندارد

استاندارد

12/52

1/25

T

df

سطس
معناداری

4/51

173

0/001

تفکر انتقادی
خالقیت

100

35/16

4/41

0/44

3/12

173

0/001

کمال

100

54

5/71

0/57

5/72

173

0/001
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درگیری ذهن

100

38/88

4/43

0/44

4/002

173

0/001

دبیران

گرایش به

75

125/13

12/61

1/45

4/51

173

0/001

ریاضیار

تفکر انتقادی
خالقیت

75

34/40

4/40

0/50

3/12

173

0/001

کمال

75

52/53

5/37

0/62

5/72

173

0/001

درگیری ذهن

75

38/20

4/44

0/51

4/002

173

0/001

در جدول شماره  2نتایج آزمون tمستقل بی میانگی ¬های عامل گرایش به تفکر انتقادی همراه با زیر مقیاس¬هرای
ان بی دو گروه دبیران ادبیار و دبیران ریاضیار آورده شده است .براساس نتایج مندرج در جدول باال چون مقدار t
محاسبه شده برای تک تک متغیرها با درجه آزادی  173از مقدار  tجدول ( )1/96بزرگتر است ،بنرابرای برا اهمینران
 95درصد بی میانگی ¬های دو گروه فوق یعن گروه دبیران ادبیار و گروه دبیران ریاضیار تفاور معناداری وجود
دارد.
جدول  .3آزمون  tمستقل بی دو گروه دبیران ادبیار فارس و ریاضیار در عامل سبک رهبری تحول آفری
تعداد

شاخص آماری

میانگی

دبیران
دبیران ادبیار

سبک رهبری

100

79/62

انحراف

خطای

استاندارد

استاندارد

8/66

0/86

T

df

سطس
معناداری

2/05

173

0/001

تحول آفری
نفوذ آرمان

100

32/78

3/59

0/35

1/97

173

0/001

ترغیب ذهن

100

16/94

1/70

0/17

2/22

173

0/001

انگیزش الهام

100

15/18

2/80

0/28

2/18

173

0/001

بخش
مالحظار فردی
دبیران ریاضیار سبک رهبری

100

79/62

8/66

0/86

2/80

173

0/001

75

76/92

8/54

0/98

2/05

173

0/001

تحول آفری
نفوذ آرمان

75

31/65

3/93

0/45

1/97

173

0/001

ترغیب ذهن

75

16/88

1/78

0/20

2/22

173

0/001
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انگیزش الهام

75

2/65

14/26

0/30

173

2/18

0/001

بخش
مالحظار فردی

75

2/43

14/12

0/28

173

2/80

0/001

در جدول شماره  3نتایج آزمون tمستقل بری میرانگی ¬هرای عامرل سربک رهبرری تحرول آفرری همرراه برا زیرر
مقیاس¬های ان بی دو گروه دبیران ادبیار و دبیران ریاضیار آورده شده است .براساس نتایج مندرج در جدول باال
چون مقدار  tمحاسبه شده برای تک تک متغیرهرا برا درجره آزادی  173از مقردار  tجردول ( )1/96بزرگترر اسرت،
بنابرای با اهمینان  95درصد بی میانگی ¬های دو گروه فوق یعن گروه دبیرران ادبیرار و گرروه دبیرران ریاضریار
تفاور معناداری وجود دارد.
تحلیل رگرسیون
در تحلیل آماری رگرسیون چند متغیری ،گرایش به تفکر انتقادی به عنوان عامل پیش¬بین شرونده و عوامرل سربک
رهبری تحول آفری به عنوان عوامل پیش¬بین کننده در نظر گرفته شده¬اند.
جدول شماره  .4نتایج ضریب همبستگ و ضریب تعیی
مدل

ضریب همبستگ

1

0/80

مجذور ضریب

مجذور ضریب

تعیی خطای انحراف

همبستگ

همبستگ تعدیل شده

معیار

0/65

0/64

7/52

هبق جدول شماره  4ضریب همبستگ چند متغیره  0/80و مجذور ضریب همبستگ  0/65م ¬باشد .بنرابرای زیرر
مقیاس¬های سبک رهبری تحول آفری  64درصد از واریان متغیر گرایش به تفکر انتقادی را تبیی م ¬کند.
جدول شماره  .5نتایج تحلیل واریان
مدل

مجمو مجذورار

درجه آزادی

میانگی مجذورار

F

سطس معناداری

رگرسیون

18031/16

4

4507/79

79/61

0/001

باق مانده

9625/43

170

56/62

جمد

27656/59

175

جدول شماره  ،5بیانگر نتایج آزمودن فرضیه صفر که مجذور ضریب همبستگ چند متغیری برابرر صرفر اسرت (R-
 )square= 0م باشد .هنگام که مجذور ضریب همبستگ صفر باشد یعن اینکره رابطره خطر میران متغیررهرای
وجود ندارد .ای جدول ناان م دهد که  Fمحاسبهشرده برابرر اسرت برا  79/61و در سرطس  0/001معنرادار اسرت.
بنابرای فرضیه صفر که بیان م کرد هیچگونه رابطه خط میان دو متغیر وجود ندارد ،رد م گردد.
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جدول شماره  .6نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره پیش¬بین گرایش به تفکر انتقادی از هریق عوامل سبک رهبری
تحول آفری
مدل

ضرایب استاندارد ناده

ضرایب استاندارد شده

B

Beta Std.Error

مقدار ثابت

47/75

6/09

t

سطسمعناداری

7/83

0/001

نفوذ آرمان

0/29

0/29

0/48

1/32

0/001

ترغیب ذهن

0/87

0/40

0/52

2/18

0/001

انگیزش الهام

0/75

0/28

0/66

2/63

0/001

بخش
مالحظار فردی

3/02

0/28

0/59

10/70

0/001

جدول شماره  ،6تحلیل رگرسیون چند متغییره بی گرایش به تفکر انتقرادی از هریرق عوامرل سربک رهبرری تحرول
آفری را ناان م ¬دهد .ضریب بتا بی متغیرهای نفوذ آرمان  ،ترغیرب ذهنر  ،انگیرزش الهرام بخرش و مالحظرار
فردی با گرایش به تفکر انتقادی به ترتیب برابر با  0/66 ،0/52 ،0/48و  0/59است که ضریب بتا در اینجا برای همره
زیر مقیاس¬ها مثبت و از نظر معناداری در سطس  0/001معنادار م ¬باشند .بنابرای با افزایش مؤلفه¬هرای گررایش
به تفکر انتقادی متغیر نفوذ آرمان  ،ترغیب ذهن  ،انگیزش الهام بخش و مالحظار فردی نیز افزایش م ¬یابند.
بررس فرضیه¬های پژوهش
فرضیه اول :بی میزان گرایش به تفکر انتقادی دبیران ادبیار فارس و دبیران ریاضریار تفراور معنر ¬داری وجرود
دارد.
هبق جدول شماره  2مقدار  tمحاسبه شده ( )4/51از  tجدول ( )1/96در سرطس اهمینران  95درصرد بزرگترر اسرت؛
بنابرای با  95درصد اهمینان م ¬توان گفت بی نمرار گرایش به تفکر انتقادی دبیران ادبیرار و دبیرران ریاضریار
تفاور معناداری وجود دارد و فرض صفر مبن بر تساوی میانگی نمرار گررایش بره تفکرر انتقرادی گرروه¬هرا رد
م ¬شود.
فرضیه دوم :بی میزان گرایش به تفکر انتقادی در بعد خالقیت دبیرران ادبیرار فارسر و دبیرران ریاضریار تفراور
معن ¬داری وجود دارد.
هبق جدول شماره  2مقدار  tمحاسبه شده ( )3/12از  tجدول ( )1/96در سرطس اهمینران  95درصرد بزرگترر اسرت؛
بنابرای با  95درصد اهمینان م ¬توان گفت بی نمرار خالقیت دبیران ادبیار و دبیران ریاضیار تفاور معنراداری
وجود دارد و فرض صفر مبن بر تساوی میانگی نمرار خالقیت گروه¬ها رد م ¬شود.
فرضیه سوم :بی میزان گرایش به تفکر انتقرادی در بعرد کمرال دبیرران ادبیرار فارسر و دبیرران ریاضریار تفراور
معن ¬داری وجود دارد.
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هبق جدول شماره  2مقدار  tمحاسبه شده ( )5/72از  tجدول ( )1/96در سرطس اهمینران  95درصرد بزرگترر اسرت؛
بنابرای با  95درصد اهمینان م ¬توان گفت بی نمرار کمال دبیران ادبیار و دبیرران ریاضریار تفراور معنراداری
وجود دارد و فرض صفر مبن بر تساوی میانگی نمرار کمال گروه¬ها رد م ¬شود.
فرضیه چهارم :بی میزان گرایش به تفکر انتقادی در بعد درگیری ذهن دبیرران ادبیرار فارسر و دبیرران ریاضریار
تفاور معن ¬داری وجود دارد.
هبق جدول شماره  2مقدار  tمحاسبه شده ( )4/00از  tجدول ( )1/96در سرطس اهمینران  95درصرد بزرگترر اسرت؛
بنابرای با  95درصد اهمینان م ¬توان گفت بی نمرار درگیری ذهن دبیرران ادبیرار و دبیرران ریاضریار تفراور
معناداری وجود دارد و فرض صفر مبن بر تساوی میانگی نمرار درگیری ذهن گروه¬ها رد م ¬شود.
فرضیه پنجم :بی میزان سبک رهبری تحول آفری دبیران ادبیرار فارسر و دبیرران ریاضریار تفراور معنر ¬داری
وجود دارد.
هبق جدول شماره  3مقدار  tمحاسبه شده ( )2/05از  tجدول ( )1/96در سرطس اهمینران  95درصرد بزرگترر اسرت؛
بنابرای با  95درصد اهمینان م ¬توان گفت بی نمرار سبک رهبری تحول آفری دبیران ادبیار و دبیران ریاضریار
تفاور معناداری وجود دارد و فرض صفر مبن بر تساوی میانگی نمرار سبک رهبری تحول آفرری گرروه¬هرا رد
م ¬شود.
فرضیه شام :بی میزان سبک رهبری تحول آفری در بعد نفوذ آرمران دبیرران ادبیرار فارسر و دبیرران ریاضریار
تفاور معن ¬داری وجود دارد.
هبق جدول شماره  3مقدار  tمحاسبه شده ( )1/97از  tجدول ( )1/96در سرطس اهمینران  95درصرد بزرگترر اسرت؛
بنابرای با  95درصد اهمینان م ¬توان گفت بی نمرار نفروذ آرمران دبیرران ادبیرار و دبیرران ریاضریار تفراور
معناداری وجود دارد و فرض صفر مبن بر تساوی میانگی نمرار نفوذ آرمان گروه¬ها رد م ¬شود.
فرضیه هفتم :بی میزان سبک رهبری تحول آفری در بعد ترغیب ذهن دبیرران ادبیرار فارسر و دبیرران ریاضریار
تفاور معن ¬داری وجود دارد.
هبق جدول شماره  3مقدار  tمحاسبه شده ( )2/22از  tجدول ( )1/96در سرطس اهمینران  95درصرد بزرگترر اسرت؛
بنابرای با  95درصد اهمینان م ¬توان گفت بی نمرار ترغیب ذهنر دبیرران ادبیرار و دبیرران ریاضریار تفراور
معناداری وجود دارد و فرض صفر مبن بر تساوی میانگی نمرار ترغیب ذهن گروه¬ها رد م ¬شود.
فرضیه هاتم :بی میزان سبک رهبری تحول آفری در بعد انگیرزش الهرام بخرش دبیرران ادبیرار فارسر و دبیرران
ریاضیار تفاور معن ¬داری وجود دارد.
هبق جدول شماره  3مقدار  tمحاسبه شده ( )2/18از  tجدول ( )1/96در سرطس اهمینران  95درصرد بزرگترر اسرت؛
بنابرای با  95درصد اهمینان م ¬توان گفت بی نمرار انگیزش الهام بخش دبیران ادبیار و دبیران ریاضیار تفاور
معناداری وجود دارد و فرض صفر مبن بر تساوی میانگی نمرار انگیزش الهام بخش گروه¬ها رد م ¬شود.
فرضیه نهم :بی میزان سبک رهبری تحول آفری در بعد مالحظار فردی دبیران ادبیار فارسر و دبیرران ریاضریار
تفاور معن ¬داری وجود دارد.
هبق جدول شماره  3مقدار  tمحاسبه شده ( )2/80از  tجدول ( )1/96در سرطس اهمینران  95درصرد بزرگترر اسرت؛
بنابرای با  95درصد اهمینان م ¬توان گفت بی نمرار مالحظار فردی دبیران ادبیار و دبیرران ریاضریار تفراور
معناداری وجود دارد و فرض صفر مبن بر تساوی میانگی نمرار مالحظار فردی گروه¬ها رد م ¬شود.
نتیجه¬گیری
روند کنرون دنیرای پرر رقابرت امرروزی نارانگر جایگراه و اهمیرت گررایش بره تفکرر انتقرادی در حفر و بقرای
سازمان¬هاست .عامل که به تعبیر بسیاری از صاحب¬نظران ،نقش مؤثر و فزاینده آن در موفقیت و رقابت¬پرذیری
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سازمان¬ها تأیید شده است ،رهبری تحول¬آفری به مثابه یک از پارادایم¬های رهبری برای ارتقا عملکرد سرازمان
در محیط متالهم امروزی با توان برانگیخت کارکنان و ایجاد فرهنگ سازمان که رویه¬های اخالقر در آن هنجرار
رفتاری تلق شود ،به دنبال پیش¬بین تغییرار محیط است .بدون شک سبک رهبری تحول آفری در بری معلمران
م -تواند یک از سبک¬های باشد که قادر است تا سازمان آموزش و پرورش را به سمت گرایش به تفکرر انتقرادی
و خالق و نوآور رهنمون سازد .معلمان که از سبک رهبری تحول آفری استفاده م ¬کنند ،از هریرق ابعراد رهبرری
تحول¬آفری  ،انگیزش و تکریک در بی اعضای سرازمان ایجراد مر ¬کننرد کره ایر انگیرزش و تحریرک ،باعرث
برانگیخت دانش¬آموزان ،به انجام کارهای فراتر از حد انتظار م ¬شود و انان را به چالش برای اتخاذ رویکردهرای
نو برم ¬انگیزانند که ای امر خود زمینه¬ساز بروز و ارتقا خالقیت م ¬شود .نتایج بره دسرت آمرده از آزمرون تر
مستقل و رگرسیون چندگانه حاک از آن است که در مورد رابطه مؤلفره¬هرای گررایش بره تفکرر انتقرادی و سربک
رهبری تحول آفری م ¬توان گفت که زیرمقیاس¬های سبک رهبری تحول آفری تبیری کننرده گررایش بره تفکرر
انتقادی در بی دبیران ادبیار فارس و دبیران ریاضیار بوده¬اند .همینی تفاور مااهده شده بی میزان گرایش بره
تفکر انتقادی ،خالقیت ،کمال و درگیری ذهن در بی دبیران ادبیار فارس و دبیران ریاضیار معن ¬دار بوده اسرت
که ای یافتره¬هرا برا نترایج ( ) Noshadi, 2008, Wiggs, 2011, Richardson & Tce, 2010و (کرمر و
همکاران ،1393 ،محمدی و همکاران 1395،و عبدالله عدل اندار و همکاران )1394 ،همسو م ¬باشرد .همینری
تفاور مااهده شده بی میزان سبک رهبری تحول آفرری  ،نفروذ آرمران  ،ترغیرب ذهنر  ،انگیرزش الهرام بخرش و
مالحظار فردی در بی دبیران ادبیار فارس و دبیران ریاضیار معن ¬دار بوده است کره ایر یافتره¬هرا برا نترایج
(میرکمال و همکاران ،1392 ،تابل و همکاران ،1391 ،رضای  1391 ،و هویداف  )1392همسو م ¬باشد.
مراجد
بختیار ندرآبادی ،حسنعل  ،موسروی ،سرتاره و کراوه فارسریان ،ذبریس¬اهلل ( .)1391نقرش نگررش تفکرر انتقرادی و
سبک¬های شناخت یادگیری در پیش¬بین پیارفت تحدیل داناجویان داناگاه علوم پزشک  ،مجلره آمروزش در
علوم پزشک .296-285 .)4(12 ،
تابل  ،حمید ،تیرگر ،هدایت اهلل ،مظفری ،لیال ،مرتضوی ،حمید و مهرابر ¬فرر ،فاهمره ( .)1391بررسر رابطره بری
سبک رهبری تحول آفری و خالقیت کارکنان در سازمان¬های دولت شهرستان ن ¬ریز .ابتکار و خالقیت در علروم
انسان  ،دوره دوم ،شماره  .1صص .76-56
تقوی قره بالغ ،حسی ( .)1388بررس رابطه بی شخدیت و رهبری تحول آفری در بی مدیران مناهق نوزده¬گانه
آموزش و پرورش تهران .پایان¬نامه کارشناس ارشد مدیریت آموزش  ،داناکده رواناناس و علوم تربیت دانارگاه
تهران.
تونکه¬نژاد ،ماندن ( .)1385مقایسه دو سبک رهبری خدمتگزار و تحولگرا .ماهنامره تردبیر ،17 )174( ،صرص -25
.22
خلیل  ،حسی  .) 1378 ( .تعیی اعتبار ،اعتماد و هنجار نمرار آزمون تفکر انتقادی کالیفرنیرا ( فررم ب) (پایران نامره
کارشناس ارشد) .تهران :داناکده پرستاری و مامای داناگاه علوم پزشک شهید بهات .
رضای  ،اکرم ( .)1391بررس رابطه بی سبک رهبری تحول مدیران با انگیزش شغل معلمان مدارس شرهر خروی.
پایان¬نامه کارشناس ارشد مدیریت آموزش  ،داناکده رواناناس و علوم تربیت داناگاه عالمه هباهبای .
سلیمان ¬فر ،امید؛ بهروزی ،ناصر و صفای مقردم ،مسرعود ( .)1393نقرش ویژگر ¬هرای شخدریت  ،شریوه¬هرای
یادگیری و فراشناخت در پیش¬بین تفکر انتقادی داناجویان کارشناسر  .دو ماهنامره علمر پژوهار راهبردهرای
آموزش در علوم پزشک .67-59 ،)1(8 .
سیف  ،عل ¬اکبر ( .)1396رواناناس پرورش نوی  :رواناناس یادگیری و آموزش .تهران :نار دوران.
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شریعتمداری ،عل ( .)1395تفکر ،تفکر انتقادی و تفکر خالق ،نامه فرهنگستان علوم ،شماره سوم ،سال شام ،صص
.23-3
عبدالله عدل اندار ،وحیده ،فتح ¬آذر ،اسرکندر و عبرداله  ،نیردا ( .)1393ارتبراط تفکرر انتقرادی برا خالقیرت،
باورهای خودکارآمدی و عملکرد تحدیل داناجومعلمان .مجله پژوهش در یادگیری آموزشگاه و مجرازی،)7(3 .
.52 -41
قا دی حیدری ،فاهمه و هوقیان چهارسوق  ،نرگ ( .)1393همبستگ تفکر انتقادی با ویژگ ¬هرای شخدریت در
داناجویان پرستاری داناگاه علوم پزشک اصفهان .مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشک .11-17 ،)1(1 ،
قنبری هاشم آبادی ،بهرام ،گراوند ،هوشنس ،محمدزاده قدر ،اعظم و حسین  ،سید عل اکبر ( .)1391بررسر رابطره
گرایش به تفکر انتقادی و یرادگیری خرودراهبر در دانارجویان پرسرتاری و مامرای مارهد و نقرش آن در موفقیرت
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