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 چکیده

مقایسه میزان گرایش به تفکر انتقادی و سبک رهبری تحول آفرری  در بری  دبیرران ادبیرار فارسر  و      پژوهش حاضر با هدف 
امل کلیه دبیرران  ای انجام شده است. جامعه آماری ای  پژوهش، شبه روش عل  مقایسه 1396-1395در سال  دبیران ریاضیار
ای  متوسطه استان خراسان جنوب  است. برای نمونه آماری پرژوهش، بره روش تدرادف  هبقره     و دبیران ریاض  ادبیار فارس 

نفر از دبیران ادبیار و دبیران ریاض  استان خراسان جنوب  انتخاب شدند. اهالعار پژوهش برا اسرتفاده از دو پرسارنامه     175
( 1997( و پرسانامه )ام، ال. کیو( رهبری چنرد عرامل  بر  و آوولیرو )    1991فاکون و فاکون )« ب»فرم  کالیفرنیا انتقادی تفکر
هرا از  محاسبه شرد. بررای تحلیرل داده    89/0و  84/0باشد. پایای  هر دو پرسانامه براساس فرمول آلفای کرونباخ به ترتیب م 

حاضر ناان داد که تفاور مااهده شده بی  میزان گرایش بره  آزمون ت  مستقل و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش 
دار بروده اسرت همینری     تفکر انتقادی، خالقیت، کمال و درگیری ذهن  در بی  دبیران ادبیار فارس  و دبیران ریاضیار معنر  

مالحظار فرردی  تفاور مااهده شده بی  میزان سبک رهبری تحول آفری ، نفوذ آرمان ، ترغیب ذهن ، انگیزش الهام بخش و 
 دار بوده است.در بی  دبیران ادبیار فارس  و دبیران ریاضیار معن 

 
 تفکر انتقادی، سبک رهبری تحول آفری ، دبیران ادبیار فارس ، دبیران ریاض کلیدی: واژگان کلیدی:  گانواژ

 
 مقدمه   

انسران   گرر، یتفکر است. به عبارر د یرویاز ن یاز رفتار خود و برخوردار  انسان آگاه  اساس یها¬ ژگیاز و  کی
تفکرر خرود اسرتفاده کنرد      یرویر از رفتار خود آگاه باشرد و در برخرورد برا مسرا ل و امرور متفراور از ن       تواند¬ م

کره در آن    : عملر دیر گو¬ تفکرر مر   مفهروم دربراره   میکنر ¬ در کتاب چگونه فکر م ی وی(. د1395 ،یعتمداری)شر
براسراس   نرده یآ یکره در آن باورهرا    روشر  ای شود،¬ م گرید یها¬تیواقع دیتول ای دییموجود، موجب تأ تیموقع
اهرداف آمروزش و     یترر ¬از مهرم   کر ی(. 1393و نامخواه،   رجا  ، )کرم گردد¬ م یگذار¬هیگذشته پا یباورها

برا جامعره در حرال     ی ایر رو یالزم برا  است که از آمادگ  رانیفراگ تیترب  چگونگ کم،یو  ستیپرورش در قرن ب
در  یورز¬اره یو اند دنیار یاند جیاساس ترو  یعدر انفجار اهالعار برخوردار باشند. بر ا یها¬ دگیییو پ رییتغ

 شراگردان انتقرال اهالعرار بره ذهر       هیتنها در سرا   یبرخوردار است و ا ی باال تیاز اهم  مدارس و مراکز آموزش
در   اساسر  رییر تغ ازمنرد ی(. بلکره ن 1391 ، نیگراوند، محمدزاده قدر و حسر  ،یهاشم آباد ی)قنبر شود¬ حاصل نم
است کره منجرر بره      به سمت رییو تغ  یامر تدر خود در فهینگرش معلمان نسبت به وظ رییو تغ  درس یها¬برنامه
 .گردد آموزان¬قوه تفکر دانش تیتقو

 یایر از دن رانیر ( و انتقرال فراگ Piaw, 2014اسرت )   رسرم  یهرا ¬در آمروزش   هدف اساسر  کیتفکر،  یریادگی
از   کر یمتعردد، بره عنروان     قیو متضم  حقرا  تر¬ انتزاع ی محدود، به قلمرو  شخد اریبر تجرب  خودمحور مبتن
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 ک،یر امرروزه در جوامرد دموکرات   ه(. از آنجا ک1393 ، اسی)ق شود¬ در نظر گرفته م ، هر نظام آموزش  اهداف اصل
و  تیر ترب تیروزانره مرردم دارنرد و آمروزش و پررورش کره مسر ول         در زندگ  نقش مهم یو خودمختار تیعقالن

دهد. رشرد و پررورش    یو اهداف خود جا اه¬دهیا در را ها¬ارزش  یا دیبا است، شده دار¬آموزش مردم را عهده
اسرت و پرر واضرس اسرت کره       ی هرا ¬و به کاربست  مهرارر   یتمر ازمندیمردم ن انیم در آن قبول و ها¬ارزش  یا

 توجره  هرا ¬و بره آن  دهرد ¬ را در رأس کرار خرود قررار نمر     ازهرا ین لیقب  یآموزش و پرورش ا  سنت یها¬روش
و تأمل  یوجود دارد، الزم است که تفکر انتقاد تیبه عقالن ازیکه احساس ن  طیچارچوب و شرا  ی. در چنکند¬ نم

،   چهارسروق  انیر و هوق یدریر ح یآموزش و پرورش در نظر گرفتره شرود ) قا رد    ندیاز فرآ  بخا وانعن¬بر آن به
اسرت و  شرده   یا¬ژهیر معلم توجره و  گاهیبه نقش و جا تیو ترب میمباحث مربوط در تعل نهیایدر پ  (. از هرف1393
معلمران   شیعندر در آموزش و پرورش اتفاق نظر دارند لذا به جاست که گررا   یتمام محققان به مؤثر بودن ا باَیتقر

هستند،  رانیکه مس ول آموزش تفکر به فراگ ی( به عنوان افرادcriticak thinking disposition) یبه تفکر انتقاد
و  سرتند یخبرره ن  یاست در تفکر انتقاد ستهیشا که گونه¬در ابتدا آن رانیبدون شک فراگ گر،ید یشود. از سو  بررس
  و تجربه کراف   یتمر یتفکر انتقاد نهیدر زم دیبا که هور¬آن رانیکه فراگ دهد¬ ناان م امطلب ر  یا زین قاریتحق

 اریبسر  فرصرت  هرا ¬معلمان است؛ چرا که در اغلب کرالس   یتدر یها¬وهیو ش  کالس طیشرا جهیندارند که در نت
بره   قیرا تاو رانیفراگ نستهشوند و ندا ریمختلف درگ یها¬هیتا بتوانند با نظر رندیگ¬ در نظر م رانیفراگ یبرا  کم
را  رانیر فراگ دیر با یپرورش تفکر انتقاد ی. بر عک  براپندارد¬ که معلم آن را درست م کنند¬ م یا¬دهیا رشیپذ
اسرت کره مرا در     رممک یر غ  نگرش  یصورر و با اتخاذ چن  یکنند در ا دایدرست را پ دهیکرد تا خودشان ا قیتاو
 (. Yuksel, 2014) میرا انتخاب کرده، آن را به کار بر  روش سخنران اتنه یا¬مالحظه چیخود بدون ه  یتدر

نقرش معلرم بره     نجرا یدر ا ست،ین رانیفراگ یتوسعه تفکر انتقاد یگو¬پاسخ یامروز هاس¬نظر محققان، کالس هبق
 شی(. گررا Billings & halstead, 2015تفکرر پرر رنرس اسرت )      یر پررورش ا  یبرا  طیوان فراهم کننده محعن

مارکالر   شیداده، منجرر بره افرزا    شیرا به معلرم افرزا   رانیفراگ  وابستگ ، انفعال یها¬معلمان در تمرکز بر روش
 ریر و متغ ریپرذ ¬را انعطاف  برنامه درس یمحتوا دیمعلمان با جهی(. در نت1393و همکاران،   )کرم شود¬ م یریادگی

خاص بفهمند. صررف نظرر    وهیش کیمحتوا را به  رانیداشته باشند که فراگ یامر پافاار  یبر ا دیو نبا رندیدر نظر بگ
 یسراختار تفکرر انتقراد    جراد یبره جهرت ا   ز،یر واضس توسط معلمران ن  یبه بازخورد موزانآ¬دانش  ،یاز روش تدر

را  یتفکرر انتقراد   زهیر را جلب و انگ رانیبسازند که عالقه فراگ یا¬حل مسأله یفضا دیلمان با. در واقد، معازمندندین
 .کند¬ م  ییتبخود نقش مهم و اثرگذار معلم را   ی( که ا1390 ب،یشک ی)مهدو ندینما جادیدر آنان ا

 ی و صرفا  یبهرروز  فرر، ¬ مانیقابرل بهبرود هسرتند )سرل      درسر  یهرا ¬برنامره  قیاز هر یتفکر انتقاد یها¬مهارر
و  دیر به عمرل آ   درس یها¬در برنامه  نظر اساس دیتجد کی ی(  الزم است به منظور توسعه تفکر انتقاد1393مقدم،
 ,Jury, Smedingاسرت )  یریادگیر  یامردها یو پ  یتردر  یهرا ¬تأمل در نقش معلم، روش ازمندین یرییتغ  یچن

Court & Darnon, 2015.) 

و در  شرود ¬ شرناخته مر   کیدموکرات ۀجامع کیماارکت عاقالنه در  یبرا  هارر اساسم کی ۀبه منزل یانتقاد تفکر
تفکراتاران   دنیبره چرالش کار    یافراد بررا  ی به عنوان توانا اتریاست که ب ازیمهارر مورد ن کیمدرن امروز  یایدن

تفکراتاران    ابیر و ارز لیتحل ه،یتجز یرا برا ودخ یارهایمع ها¬مستلزم آن است که آن ی توانا  یا شود،¬ درك م
 ، لر یتفکراتاان استفاده کنند )خل تیفیگسترش ک یو استانداردها برا ارهایاز آن مع یگسترش دهند و به صورر عاد

 جره یو اسرتنباط بره نت    ابیر ارز ل،یر تحل ر،یهدفمند و خودگردان است کره از راه تفسر    قضاوت ،ی(. تفکر انتقاد1387
در تفکرر،   یا¬اره یو ر  انتقراد منطقر   ، شناس¬روش ، مستند، مفهوم دانند¬ م یریآن را تفس  یمین. هرسد¬ م
را  ی( تفکرر انتقراد  Zeki, 2015)  (. زکر 1393 ، اسیقضاور شود )ق یآنیه قرار است درباره آن تفکر انتقاد یرو

( Rasmussen. راسموسر  ) کنرد ¬ م فیاصالح آن تعر یبرا  تفکر همراه با بررس  ابیو ارز لیو تحل هیهنر تجز
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بره رشرد و    دنیرسر  یبررا  یا¬و هرر جامعره   دانرد ¬ هر کاور مر   اصول آموزش  یاز مهمتر  کیرا  یتفکر انتقاد
جهرت   زهیر منجرر بره انگ   یباشرند. آمروزش تفکرر انتقراد     ی باال یتفکر انتقاد یدارد که دارا یبه افراد ازین ی شکوفا

و کراوه   یموسرو  ،یندررآباد  اری)بخت گردد¬ م تیو خالق یریگ¬میحل مسأله، تدم یها¬کسب مهارر ،یریادگی
استدالل صرادقانه،   دن،یخوب فهم ،یجستجوگر طیآل را واجد شرا دهیا ی(. صاحبنظران متفکر انتقاد1391 ان،یفارس
قضراور   ،یفررد  یهرا ¬یریصرداقت در برخرورد برا سروگ     ، ابیمندف بودن در ارزشر  ،یریباز، انعطاف پذ تیذهن

اهالعرار   یکوشرش در جسرتجو   ده،یر ییدر موضروعار پ  یدن در مباحث، نظامندمحتاهانه، توجه مجدد، روش  بو
 داننررد¬ مرر قیررتحق جینتررا افت یررتمرکررز در جسررتجو و اصرررار در    ار،یررمربوهرره، اسررتدالل در انتخرراب مع  

(TanhayeReshvanlou, TanhayeReshvanlou & Hejazi, 2015انگ .)سررطسب برراال،  ارررفتیپ زهیرر
و احسراس   اقیاشرت  د،یدانش وس اد،یز ی¬زهیانگ ،یهرز تفکرانتقاد ،ی قدرر ابراز وجود، خودکفا فراوان، یکنجکاو
پارتکار و انضرباط در کارهرا، اسرتقالل و      ب،یبه نظم و ترت ادیو عالقه ز گرانیبر د یرگذاریتأث ،یپسند بایسرشار، ز
 (.266، ص 1396 ف،ی)س باشد¬ افراد خالق م یها¬ ژگیاز و یتفکر شهود

آوردن و  لیر صرداقت در دل  ،یدربراره مسرا ل عراد    یعبارر است از، کنجکاور یبه مطالب گفته شده تفکر انتقاد ابن
در برخورد برا افرراد،    یورز¬عدم غرض ، ابیدر ارز یورز¬عدم غرض ،یریپذ¬داشت ، ذه  باز، انعطاف تیعقالن
 افت یر دست  یبرا  کوش¬سخت ده،یییپموضوعار   نظر در تفکرار، سامانده دیدر قضاور، تجد اطیاحت تیرعا

 Kuنظررار )  یدر جسرتجو  یدقرت در پرژوهش، پافارار    ارها،یمحکم در انتحاب مع لیداشت  دال اتر،یبه دانش ب

KYL, 2010نقرش در   یفایا یبرا آموزان¬همه جانبه دانش تیپرورش شخد  هر نظام آموزش فهی(. از آنجا که وظ
 خواهنرد  آمروزان ¬مهرارر دانرش    ی. چرا که براساس اکند¬ مر کمک ما  یبه  یجامعه است، پرورش نفکر انتقاد

نظرر   دیتجد ها¬و در آن یدستکار ، و تجارب شخد طیدارند را براساس تعامل مح اریکه در اخت  اهالعات توانست
 کره  هرور ¬( و همران 1390 ب،یشک یکنند )مهدو فایو مؤثر ا ایخود را در جامعه به صورر پو فهیکنند و نقش و وظ

نرو  تفکرر را برا      یر ا گرر، ید عبرارر  بره . شرود  داده آمروزش  آمروزان ¬به دانش تواند¬ م یشاره شد، تفکر انتقادا
معلمران کره مسر ول     یبره تفکرر انتقراد    شیکره گررا   رسد¬ کرد، لذا در ابتدا مناسب به نظر م  یتمر آموزان¬دانش

او   یتحرول آفرر   یدر بهبود سبک رهبرر  اندتو¬ معلم م یتفکر انتقاد گر،ید یآموزش هستند شناخته شود و از سو
 انتقاد اثرگذار باشد. قیتحول از هر جادیعالقمند بودن او به ا

 ایر نفوذ آگاهانه در افراد  ندیفرآ  یتحول آفر یپرداخته شده است. رهبر  یتحول آفر یادامه به مفهوم سبک رهبر در
کرل اسرت.    کیر  عنروان ¬سرازمان، بره   یو کارکاردهادر وضد موجود  وستهیو تحول ناپ رییتغ جادیا یبرا ها،¬گروه
دارد  روان یپ انیدر م  و نفوذ فراوان کند¬ تحول م ررفتار و کردار، کل جامعه را دچا قیاز هر  یتحول آفر یرهبر

اسرت   ینرد یفرآ  تحول ی: سبک رهبرکند¬ م فیتعر  یرا چن  تحول ی( رهبرBurns) برنز(. 1385 نژاد،¬)تونکه
دسرتان   ریر با اهداف سازمان را در ز ی وندجویوجدان و پ ار،یاخالق زش،یسطوح انگ  یکه بر اساس آن رهبر، باالتر

با نقرش    یتحول آفر ی( از رهبرBass,1985ب  ) یساز¬مفهوم تی(. مرکزHolloway, 2006) کند¬ م جادیا
اسرت. رهبرران    ردسرتان یو عملکردها و نگررش ز  ها¬و تحوالر مثبت و سطس باال در تالش رییتغ جادیمؤثر آن در ا
افرزون برر نقرش      و حتر  الشو پررت  منرد ¬تیمتعهد، فداکار، رضرا  زه،یاز کارکنان با انگ یمند¬با بهره  یتحول آفر

 در هرا ¬شوند. بدون شرک آن - م زیمتما  رهبران تبادل ژهیرهبران به و ریاز سا ، سازمان  اثربخا تاَیانتظارار و نها
(. Bass & Riggio, 2012بگذارنرد )  یخود را بر جا زیشگفت انگ ریتأث توانند¬ قدامار است که ما  برخ هیسا
 :اند¬شده سیتار لیاقدامار در چهار بعد به شرح ذ  یا

 ,Holloway) انرد ¬کررده  فیر از افرراد تعر   گروهر  ایر نگرش و رفتار فرد  ریفرد در تغ کی ی : توانا  آرمان نفوذ

 یهرا ¬که رهبران به عنوان مردل  یهور¬است، به  تحول یرهبر کیزماتیعامل کار رندهیدربرگ  (. نفوذ آرمان2006
رهبر تحرول   کی(. چنانیه Ahmad bodla & Nawaz, 2010) کنند¬ عمل م روانیبر پ یو رفتار  اخالق یقو
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 یداشت  بعرد قرو   تیمخواهد کرد و بر اه جادیخود ا روانیپ انیرا در م یو وفادار  یاحترام، تحس  باشد، حت  یآفر
نرو     یر ا جره ی(. نتGumualuoglu & Ilesv, 2009خواهد نمود ) دیسازمان، تأک یها¬به رسالت دنیجهت رس
 (.Judeh, 2010است ) گریکدی ماریروان به رفتارها و تدمیپ نانی: اعتماد، اهمیرفتار رهبر

 ردسرتان یکه با توسرل بره احساسرار ز    روانیدر پ زشیو باال بردن انگ خت یبعد شامل برانگ  یالهام بخش : ا زشیانگ
  یاست نه برر تبرادالر روزانره بر      درون یها¬زهیالهام بخش بر احساسار و انگ زشیانگ دی. تأکردیپذ¬ صورر م
خرود،   رمجموعره یدارد کره در ز  یالهام بخش اشاره به آن نو  رهبرر  زشی(. در واقد انگ1382 ، )موغل رویرهبر و پ

کره انتظرارار    ک ¬ م بیکرده و افراد را ترغ  معرف  افتنی¬را روش  و دست  آت انداز¬چام ،کند¬ م دیام جادیا
 کننرد ¬ رفتار مر  یا¬بعد رهبران به گونه  ی(. در ا1384 ،یفخرآباد یو محمود  ناظم ،یخود را باال ببرند )مرتضو

و   گروهر  هیر . روحبخارند ¬ مر  زهیر انگ خراص  مسا ل و ها¬فراهم آوردن چالش قیاز هر شان¬روانیکه به افراد پ
و  کننرد ¬ مر  تیر را تقو ردسرتان یز اقیو اشرت   نر یب¬رهبرران خروش    یر . اابدی¬ ارتقاء م ینو  رهبر  یبا ا یفرد
 (.Bass & Riggio, 2012) ندینما¬ م کیتحر  جذاب آت یها¬تیرا در موقع شان¬ردستانیز

ترا ادراك خودشران را نسربت بره      دهنرد ¬ خود ارا ه مر  روانیپ یبرا  لیرهبران دال  ذهن بی: در ترغ  ذهن بیترغ
 یبررا  زیر و چرالش برانگ  دیر جد یهرا ¬دهیر از ا  انیر دهنرد و جر  رییخودشان تغ یها¬نگرش و ها¬اعمال و ارزش

 و هرا ¬فکرر کننرد و ارزش   دیر جد یهرا -کره در مرورد راه   کننرد ¬ مر  کیرا تحر روانیپ کنند،¬ فراهم م ردستانیز
کنند و از منطق و استدالل قبرل از عمرل اسرتفاده     دیکنند و بر حل مسأله تأک  ابیره ارزرا دوبا شان¬ میقد اعتقادار
افکرار و تدرورار و    دنیجهت به چالش کا  ذهن بیاز ترغ  ی(. رهبران تحول آفرHumphereys, 2014کنند )
 یکردهرا یبره ارا ره رو   روان،یپ قیتاو  یامر مستلزم آن است که رهبران در ع  ی. اکنند¬ استفاده م روانیپ تیخالق
حرل مسرا ل سروق دهنرد. در       سنت یها¬مجدد روش  بررس سمت به را ها¬انجام کارها، آن یو خالق برا دیجد
توسرعه سرازمان و بره تحقرق رسراندن       ینرو بررا   یهرا ¬و روش رود¬¬ سرؤال مر   ریر وضد موجود ز  حالت  یچن

 (.Spretizer, 2015) شوند¬ ارا ه م اه¬رسالت

مطلوباران   یازهرا یبره ن  دنیرسر  یخود در راستا روانیکه رهبر به پ دهد¬ رخ م  عامل زمان  ی: ا یفرد مالحظار
بعرد رهبرران،     یر (. در اHorowitz,2014) دینما¬ توان بالقوه افراد تالش م ی¬و جهت توسعه کند¬ خدمت م

 کمرک  هرا ¬و بره آن  دهنرد ¬ م صیتاخ راافراد  گرید یازهاین  یچن¬را برآورده و هم ردستانیز  احساس یازهاین
رهبرران ممکر      یر هدف ماخص، الزم دارند را پرورش دهنرد. ا  کیبه  دنیرس یکه برا ی ها¬تا مهارر کنند¬ م

 ,Spector, Borman & Eiminoکننرد )  میرا صرف پرورش دادن آمروزش و تعلر   یا¬است زمان قابل مالحظه

متفراور   یآرزوهرا  و هرا ¬مهارر ازها،ینموده تا ن مجزا برقرار ابطهر روانیبا تک تک پ  ی(. رهبران تحول آفر2015
و  هیر نظر  یر شرمول ا  ،یرهبرر  دیر جد یهرا ¬هیر نظر ریتحرولگرا برا سرا    یرهبرر  زی. وجه تماندینما درك را ها¬آن

  توسرط رهبررف زمران    یفررد  یگر¬( خاهر ناان کرد که مالحظهBass, 1985است. باس ) یفرد یگر¬مالحظه
 توجره  هرا ¬به پرسنل خود باشد و به ترک ترک آن   ستین یا¬توسعه یریگ¬جهت کی یکه او دارا افتد¬ اتفاق م
 (.Rafftery & Giriffin, 2014) دهد قرار توجه مورد را ها¬آن  و شخد یفرد یازهاین نموده،

 کنرد، ¬ م فایجامعه، نقش ا  اصل رک  عنوان¬به ،یفکر هیبه سرما  ده¬است که با شکل یو پرورش نهاد آموزش
  مهمر  گاهیبه همان منطق، جا زین  آموزش تیریدر رأس همه جامعه باشد، مد یا¬اگر آموزش و پرورش هر جامعه

براال   زهیر برا انگ   رانر یکره دب  شرود ¬ مر حاصل   در صورت  نظان آموزش تیجامعه دارد. موفق یدر توسعه و بهساز
 رانیر در دب یقو یا¬هیروح جادیسبب ا  واحد آموزش ریمد مناسب برخورد. باشند پرورش و آموزش امر دار¬عهده

 لیر بره دل   یتحرول آفرر   ی. از آنجا که سربک رهبرر  گردد¬ م اانیها¬تیاستعدادها و قابل ی شده و موجب شکوفا
سبک   بجاست که به با بررس شود،¬ م یو نوآور تیمحرك و ماوق خالق ن،معلمان و انعطاف آنا اتریماارکت ب

(. سربک  57، ص 1392 ، رکمرال یتالش کررد )م   رشد و بهتر شدن نظام آموزش یمعلمان برا یو تفکر انتقاد یرهبر
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 یامرور   یترر ¬از مهم  کی  یکه ا کند،¬ م فراهم ها¬آن یتفکر انتقاد یرا برا طیمعلمان، شرا  یتحول آفر یرهبر
سرمت   کهنره و منسروخ دور کنرد و بره     یهرا ¬را از روش  معلمان منتقد، نظام آموزشر  قیاز هر تواند¬ است که م

 آمروزان ¬را در دانرش  یبا منتقد بودن خود، تفکر انتقراد  توانند¬ معلمان م  یچن¬ببرد، هم شیپ ی و نوگرا ینوآور
اهرراف   طیمحر  بره  نسربت  را هرا ¬آن دیر د تروان ¬ مر  آموزان،¬در دانش یپرورش دهند، با پرورش تفکر انتقاد زین

رشرد داد )گراونرد،    یهمراه با تفکر انتقاد رامون،یپ طیکرده و نگاه آنان را به مح تر¬قیآنان را دق نشیگسترش داد، ب
 و هرا ¬رغبرت  از هرا ¬آن سی(. وجود معلمان منتقد در مدارس منجر به شناخت صرح 1393 ، کامکار و کرم ان،یسبز
 و ها¬رغبت  یاز ا  هستند آگاه  متفاوت یها¬رغبت یدارا آموزان¬. دانشگردد¬ م آموزان¬شدان یها¬شیگرا
 شرد  خواهرد  اهدافاران  در هرا ¬آن شردن  دلگرم و آموزان¬دانش استعداد شدن شکوفا باعث ها¬آن سیصح تیهدا
  ابی  و ارزشر یتردر  یروش بررا   یمناسب و انتخاب بهترر  فیتکل  یی(. معلمان منتقد با تع1390 ب،یشک یمهدو)

داشرته باشرند. در    یداریبقا و دوام پا یریادگی  یتا ا کنند¬ م  سازمانده را آموزان¬دانش یریادگی آموزان،¬دانش
 انیر در م  یتحول آفرر  یو سبک رهبر یتفکر انتقاد سهیپژوهش هدف خود را بر آن گذاشته که به مقا  یراستا ا  یا
 بپردازد.  فارس اریادب رانیدب
 
 پژوهش نهیایپ

است که توجه محققان را به خود جلب کررده اسرت.     از جمله موضوعات  یتحول آفر یو سبک رهبر یانتقاد تفکر
 .شود¬ ذکر م ها¬نهیزم  یانجام شده در ا یها-از پژوهش  برخ لیدر ذ

بره    علروم انسران   یها¬رشته آموزان¬دانش شیگرا  خود، با عنوان بررس  ( در بررسNoshadi, 2008) ینوشاد
 یبرر رو  یا¬به مطالعه  انسان علوم آموزان¬دانش یپرورش تفکر انتقاد یبرا  ارا ه چهارچوب مفهوم یتفکر انتقاد

 هرا، ¬رشرته   یر ا  یکه از ب دیرس جهینت  یپرداخت و به ا  مختلف علوم انسان یها¬داناجو دختر و پسر رشته 120
 ژهیر و بره و   لر یتکم الریتحدر  آمروزان ¬دانرش  ، لیمقاهد مختلف تحدر  انیو از م  شناس¬جامعه آموزان¬دانش
و   کرمر . اند¬داشته یبه تفکر انتقاد یاتریب شیگرا ، کارشناس آموزان¬نسبت به دانش یدکتر دوره آموزان¬دانش

در معلمان مقطد متوسطه و نقش آن در سبک  یبه تفکر انتقاد شیگرا زانیم  بررس هب  ( در پژوها1393همکاران )
  یاز سربک تردر   شیفعرال بر    یان بره سربک تردر   پژوهش ناان دادند که معلم یها¬افتهیآنان پرداختند.   یتدر
فعرال و    یدو سربک تردر    یمعلمران مطلروب برود و بر     یداشتند و در مجمو  سطس تفکر انتقراد  شیگرا رفعالیغ
 ،یوجرود دارد. محمرد   یفعال رابطه مثبرت و معنرادار    یمعلمان تنها با سبک تدر یبه تفکر انتقاد شیگرا رفعال،یغ

 اررفت یو پ تیر برا خالق  یتفکرر انتقراد   یهرا ¬مهرارر   یرابطه ب  به بررس  در پژوها زی( ن1395)  و قم  مسلم
حاصرل از وجرود    جیکه با توجه به نترا  دندیرس جهینت  یقم پرداختند. به ا  داناگاه علوم پزشک انیداناجو  لیتحد

پررورش    وم پزشکعل یها¬داناگاه  اصل فیاز وظا ان،یداناجو تیو خالق یتفکر انتقاد یها¬مهارر  یارتباط ب
 ماریشرناخت و حرل مارکالر و اتخراذ تدرم      ی توانرا  ،یا¬حرفه یها¬ ستگیاست که عالوه بر شا  انیداناجو

( 1394)  و عبرداله  آذر¬ اندرار، فتحر    عدل  داشته باشند. عبدالله تیو خالق یانتقاد کرمناسب را با استفاده از تف
دانارجو معلمران     لیو عملکرد تحد یخودکارآمد یباورها ت،یبا خالق یارتباط تفکر انتقاد  به بررس  در پژوها
 ۀدانارجومعلمان رابطر    لیتفکرر انتقرادی و عملکررد تحدر      یناان داد که ب قیحاصل از تحق های¬افتهیپرداختند. 

  یو بر  کنند¬ م  نیب¬شیو خودکارآمدی تفکر انتقادی را در جهت مثبت پ تیخالق رهاییمعنادار وجود ندارد، متغ
به لحاظ باورهرای خودکارآمردی     تفاور معنادار وجود دارد ول تیدختر و پسر در تفکر انتقادی و خالق انیوداناج

برا عنروان آزمرون      ( در پژوهار Wiggs, 2011) گرز یوجود نردارد. و  اداردختر و پسر تفاور معن انیداناجو  یب
برا گرروه     ار یبه صورر هررح آزما  یپرستار انیدر داناجو یو تفکر انتقاد  کار گروه  ابی: ارز ماارکت یریادگی

بره   یدآزمون از تفکرر انتقرا   شیپ کینمود. ابتدا از هر دو گروه  یزیر¬نفر( هرح 309) شینفر( و آزما 174کنترل )
شرده و بره روش    میتقسر  ینفرر  5 یها¬به گروه زین  ایبه دو گروه و هر گروه آزما شیعمل آمد، سپ  گروه آزما
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پ  آزمرون تفکرر    یاجرا تیشد. در نها- م  یتدر  و به گروه کنترل به صورر سنت ددنید¬ آموزش م  ماارکت
. انرد ¬کسرب کررده   یدر تفکر انتقراد  یباالتر مرارن  یانینسبت به گروه کنترل، م شیناان داد که گروه آزما یانتقاد
و  یاردسرون یمااهده ناد. ر یتفاور معنادار زین شیدو بخش گروه آزما ینمرار تفکر انتقاد  یانگیم  یب  یهمین

برر   توانرد ¬ مر   مختلرف آموزشر   یهرا ¬یگفته که استراتژ  ی( با استناد به اRichardson & Ice, 2010)  یآ
هراحران و دسرت انردرکاران     ینکته برا  یبگذارد و توجه به ا ریآموزان تأث-دانش یتقادمختلف تفکر ان یها¬بخش
 یاسرتراتژ  هررق  از آمروزان ¬¬دانرش  یسرطوح تفکرر انتقراد     ررسرا تحت عنوان ب  دارد، پژوها تیاهم  آموزش
ناان داد کره   جیصورر گرفت. نتا کایداناجو در آمر 300 یپژوهش بر رو  یانجام دادند. ا  نیمباحث آنال  آموزش

انوا  مباحثره   تیارجح  در جهت بررس  یدارد. همین ریتأث آموزان¬دانش یبر تفکر انتقاد  یمباحثه به صورر آنال
 مباحرث  آمروزان ¬دانرش % 36 پاسرخ،  -براز  و آزاد -هدف مباحث صورر به آموزان¬% دانش47  ،یبه صورر آنال

از   حراک  جینترا   ی. ادادند¬ م سیرا ترج  یصورر آنال به  بر هدف خاص  % از آنان مباحث مبتن17و  یا¬مذاکره
شده، به بحث نپردازند، بلکره    ییتع شیو مباحث از پدر قالب اهداف  دهند¬ م سیترج موزان¬آ¬ان است که دانش

  یری تع شینکته است که اهداف و مباحث از پر   یتوجه به ا دهد¬ م شیرا افزا یبه سمت تفکر انتقاد شیآنیه گرا
 .گرفت نظر در آموزان¬دانش یبرا  درس یها¬در برنامه دیرا نبا یا¬شده

  سرازمان  تیر بره خالق  شیدر گررا   یتحول آفر یان نقش رهبر( با عنو1392و همکاران )  رکمالیتوسط م  پژوها
 جیمعلمان برود. نترا   تیبا خالق رانیمد  یآفر¬تحول یرابطه سبک رهبر  پژوهش بررس  یا  انجام شد. هدف اصل
 ، ذهنر  بیر و ابعراد آن )ترغ   یآفر¬لتحو یرهبر  یاز آن بود که ب  پژوهش حاک  یا رسونیپ  حاصل از همبستگ

وجرود دارد.   یرابطره مثبرت و معنرادار     سرازمان  تیر ( برا خالق یمالحظار فررد  ، الهام بخش، نفوذ آرمان زشیانگ
 تیر برا خالق   یآفرر ¬تحرول  یسبک رهبرر   یرابطه ب  ( با عنوان بررس1391و همکاران )  هم توسط تابل  پژوها

  یآفر¬تحول یسبک رهبر  یب پژوهش  یا جیانجام شد. هبق نتا زیر¬ ن نشهرستا  دولت یها¬کارکنان در سازمان
 ، که شامل: نفروذ آرمران    یآفر¬تحول یرهبر یها¬مؤلفه  یوجود دارد و همین یکارکنان رابطه معنادار تیو خالق

. نرد کارکنران دار  تیر برا خالق  یاست، رابطه مثبرت و معنرادار   یو مالحظار فرد  ذهن بیالهام بخش، ترغ زشیانگ
معلمان   شغل زشیبا انگ رانیمد  تحول یسبک رهبر  یرابطه ب  ( با عنوان بررس1391) ی توسط رضا زین  پژوها

معلمران    شرغل  زشیر و انگ  تحرول  یسبک رهبرر   یپژوهش ناان داد که ب  یا جیانجام شد. نتا یمدارس شهر خو
مثبرت و   یا¬معلمران رابطره    شغل زشیبا انگ  تحول یابعاد رهبر  یب  یوجود دارد، همین یرابطه مثبت و معنادار

 رانیمرد   تحول یرهبر یها¬مؤلفه  یرابطه ب  ( با عنوان بررس1392) دایتوسط هو زین  معنادار وجود دارد. پژوها
 یهرا ¬مؤلفره   یبر   پرژوهش همبسرتگ    یر ا  قم انجام شد. هدف اصل  در مدارس متوسطه دولت رانیدب تیو خالق
  یر برود. در ا  1391-92  لیقرم در سرال تحدر     مدارس متوسطه دولتر در  رانیدب تیالقو خ رانیمد  تحول یرهبر
  تحرول  یبا در نظر گرفت  چهار بعد رهبر قی. سؤاالر تحقدیاستفاده گرد  از نو  همبستگ  فیاز روش توص قیتحق
ت، سرابقه  یشرامل جنسر   رانیو مرد  رانیر دب  شرناخت ¬تیر جمع یها¬ ژگیو با توجه به و رانیدب تیو خالق رانیمد

 یرهبرر  یهرا ¬مؤلفره   یپژوهش ناان داد ب یها¬افتهیقرار گرفت.   و مورد بررس  یتدو  لیخدمت، مدرك تحد
 لسرو یوجرود دارد. گوماسرلو و ا   یقرم رابطره معنرادار     در مدارس متوسرطه دولتر   رانیدب تیو خالق رانیمد  تحول
(Gumualuoglu & Ilesv, 2009پژوها )  انجام دادنرد.    سازمان یو نوآور تیالقخ فیتحول یبا عنوان رهبر
و هرم در   یرا هم در سطس فررد  روانیپ  سازمان یو نوآور تیبر خالق  تحول یرهبر ریمدل از تأث کیپژوهش،   یا

کره رابطره    دهرد ¬ پژوهش ناان مر   یا  خط  حاصل از مدل سلسله مراتب جی. نتاکنند¬ م انهادیپ ، سطس سازمان
 ، روانر  یتوانمندساز قیاز هر  تحول یرهبر  ،یکارکنان وجود دارد. عالوه بر ا تیقو خال  تحول یرهبر  یمثبت ب
  یر ا ونیرگرسر  لیر و تحل هیر حاصرل از تجز  جینتا ، . در سطس سازماندهد¬ قرار م ریکارکنان را تحت تأث تیخالق

 Wang, etهمکاران ) ومثبت و معنادار دارد. وانس   ارتباه  سازمان یبا نوآور  تحول یپژوهش ناان داد که رهبر
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al., 2014یدار¬کارکنان در صرنعت مهمران   تیتحولگرا و خالق یرهبر  یارتباط ب  با عنوان بررس  ( در پزوها :
  یرابطره بر    پرژوهش بررسر    یکار، انجام دادند. هدف ا  دگیییخالق، و پ ینقش خالق، خودکارآمد تیهو ریتأث

پژوهش ناران داد    یا جیبود. نتا تیکار و خالق  دگیییپ الق،خ ینقش خالق، خودکارآمد تیتحولگرا، هو یرهبر
. عرالوه  گرذارد ¬ مر  یکارکنان برحرا  تیخالق و خالق یخودکارآمد یرو  مثبت ریسرپرستان، تأث  تحول یکه رهبر

 .کرد¬ م یباز  یب  یرا در ا یا¬نقش خالق نقش واسطه تیهو  ،یبرا

 پژوهش یها¬هیفرض

وجرود   یدار¬ تفراور معنر   اریاضر یر رانیو دب  فارس اریادب رانیدب یبه تفکر انتقاد شیگرا زانیم  یاول: ب هیفرض
 دارد.

تفراور   اریاضر یر رانیر و دب  فارسر  اریر ادب رانیر دب تیدر بعد خالق یبه تفکر انتقاد شیگرا زانیم  یدوم: ب هیفرض
 وجود دارد. یدار¬ معن

تفراور   اریاضر یر رانیر و دب  فارسر  اریر ادب رانیر در بعرد کمرال دب   یبه تفکر انتقراد  شیگرا زانیم  یسوم: ب هیفرض
 وجود دارد. یدار¬ معن

 اریاضر یر رانیر و دب  فارسر  اریر ادب رانیر دب  ذهن یریدر بعد درگ یبه تفکر انتقاد شیگرا زانیم  یچهارم: ب هیفرض
 وجود دارد. یدار¬ تفاور معن

 یدار¬ تفراور معنر   اریاضر یر رانیر و دب  فارسر  اریر دبا رانیدب  یتحول آفر یسبک رهبر زانیم  یپنجم: ب هیفرض
 وجود دارد.

 اریاضر یر رانیر و دب  فارسر  اریر ادب رانیر دب  در بعد نفوذ آرمران   یتحول آفر یسبک رهبر زانیم  یشام: ب هیفرض
 وجود دارد. یدار¬ تفاور معن

 اریاضر یر رانیر و دب  فارسر  اریر ادب رانیر دب  ذهن بیدر بعد ترغ  یتحول آفر یسبک رهبر زانیم  یهفتم: ب هیفرض
 وجود دارد. یدار¬ تفاور معن

 رانیر و دب  فارسر  اریر ادب رانیر الهرام بخرش دب   زشیر در بعد انگ  یتحول آفر یسبک رهبر زانیم  یهاتم: ب هیفرض
 وجود دارد. یدار¬ تفاور معن اریاضیر

 اریاضر یر رانیر و دب  فارسر  اریادب رانیدب یدر بعد مالحظار فرد  یتحول آفر یسبک رهبر زانیم  ینهم: ب هیفرض
 وجود دارد. یدار¬ تفاور معن

 روش

  اضر یر رانیر و دب  فارسر  اریر ادب رانیر دب هیر شرامل کل  یاست. جامعه آمرار  یا¬سهیمقا  حاضر از نو  عل پژوهش
. نمونره مرورد   باشند¬ م  یماغول به تدر 1396 -1395  لیاست، که در سال تحد  متوسطه استان خراسان جنوب

نفرر   100و  اریاضر یر ریر نفر دب 75تعداد   یا از که اند¬بوده  استان خراسان جنوب رانینفر از دب 175پژوهش تعداد 
منظرور از ادارار آمروزش و     یر ا یبرود. بررا   یا هبقره   به صورر تدادف یریگ¬نمونه روش. اند¬بوده اریادب ریدب

 هرا ¬انتخراب شردند و آزمرون    اریر و ادب  اضیر رانیاز دب یدادتع  و تدادف  پرورش هر شهرستان به صورر نسب
 .دیها اجرا گرد آن یرو

 پژوهش ابزار

 یبه تفکر انتقاد شیگرا پرسانامه

اسرت کره در    یا¬نره یسؤال پنج گز 33پرسانامه شامل   ی(، اRicketts, 2003) یبه تفکر انتقاد شیگرا پرسانامه
آزمرون    یر شده است. حداکثر و حداقل نمره کسب شرده در ا  میخالفم، تنظاز کامالَ موافقم تا کامالَ م کرریل اسیمق

 یریر سرؤال( و درگ  14سؤال(، کمال ) 9) تیخالق ،یها¬به نام اسیرمقیز 3 یبوده و دارا ازیامت 23و  165 بیبه ترت
است و در مطالعره   82/0و  53/0، 64/0 بیبه ترت ها¬اسیرمقیاز ز کیدر هر  ی ایپا بیسؤال( است. ضر 10)  ذهن
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کرونبراخ   یآلفرا  زیر حاصل شرده اسرت. در مطالعره حاضرر ن     76/0کرونباخ  یآلفا بی( ضر1393و همکاران )  کرم
 ت،یر خالق ب،یر هم به ترت ها¬اسیمق ریز یبرا 83/0برابر با  یبه تفکر انتقاد شیپرسانامه گرا لک یمحاسبه شده برا

 به دست آمد. 85/0 ، ذهن یریو درگ 82/0، کمال، 77/0

  یتحول آفر یسبک رهبر پرسانامه

  فراوانر  یهرا ¬( مرورد آزمرون  2000و گودهم ) ویدانامندان همیون آول گریتوسط خود ب  و د MLQ پرسانامه
 ی . رواافتی تیعموم  یآفر¬تحول یرهبر یابزار سنجش الگو  یتر¬به عنوان مهم  قرار گرفت و در مدر کوتاه

 براَ یتقر جیابزار استفاده شرده و نترا    یاز ا انو اعتبار پرسانامه، بارها مورد آزمون قرار گرفته است و در پنج قاره جه
 بیر سرؤال(، ترغ  8)  نفروذ آرمران   یهرا ¬سؤال است که مؤلفه 20پرسانامه شامل   یبه دست آمده است. ا  ماابه
  یر . ادهرد ¬ قررار مر    سؤال( را مورد بررس 4) یر فردسؤال( و مالحظا 4الهام بخش ) زشیسؤال(، انگ 4)  ذهن

 یکره صرفر بررا    یهرور ¬شده، بره  میتنظ کرریل یا¬درجه 5 فیآن به صورر ه ختلفم یها¬پرسانامه در شکل
 1نمررار بره     یآن ا یاستانداردساز یشده است، برا یگذار¬درجه نمره  یتر-یقو یبرا 4درجه و   یتر¬فیضع
 رییر و کررراَ قابرل ماراهده اسرت(، تغ     اهیکه رفتار مورد نظر هم  )زمان 5( و کند¬ که رفتار مربوط بروز نم  )زمان
کنرد، برا انتحراب    - مر  افرت یرا در 5الف را انتخاب کند، نمرره   نهیگز  پرسانامه چنانیه آزمودن  یاست. در ا افتهی
( 1391و همکراران )   (. در پژوهش ترابل 1388، قره بالغ ی)تقو ردیگ¬ م ینمره کمتر بیبه ترت یبعد یها¬نهیگز
کرل   یکرونبراخ بررا   یآلفرا  بیضرر  زیر . در پرژوهش حاضرر ن  دآور دسرت ¬به 84/0پرسانامه را برابر با   یا ی ایپا

 زشیر (، انگ79/0)  ذهنر  بی(، ترغ82/0)  برابر با؛ نفوذ آرمان بیترت به ها¬مؤلفه ریز یو برا 77/0پرسانامه برابر با 
 ( به دست آمد.81/0) ی( و مالحظار فرد76/0الهام بخش )

 ها¬افتهی

 .شود¬ را مااهده م اریاضیو ر  فارس اریادب رانیتعداد دو گروه دب 1جدول شماره  در

 
 . افراد نمونه1جدول                                                      

 
 100 تعداد دبیران ادبیار فارس 

 75 ن ریاضیارتعداد دبیرا

 175 هاتعداد کل آزمودن 

 
 یبه تفکر انتقاد شیدر عامل گرا اریاضیو ر  فارس اریادب رانیدو گروه دب  یمستقل ب t. آزمون  2 جدول

شاخص 

 آماری دبیران

انحراف  میانگی  تعداد 

 استاندارد

خطای 

 استاندارد

T df  سطس

 معناداری

گرایش به  دبیران ادبیار

 تفکر انتقادی

100 04/128 52/12 25/1 51/4 173 001/0 

 001/0 173 12/3 44/0 41/4 16/35 100 خالقیت

 001/0 173 72/5 57/0 71/5 54 100 کمال
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 001/0 173 002/4 44/0 43/4 88/38 100 درگیری ذهن 

دبیران 

 ریاضیار

گرایش به 

 تفکر انتقادی

75 13/125 61/12 45/1 51/4 173 001/0 

 001/0 173 12/3 50/0 40/4 40/34 75 خالقیت

 001/0 173 72/5 62/0 37/5 53/52 75 کمال

 001/0 173 002/4 51/0 44/4 20/38 75 درگیری ذهن 

 
 یهرا ¬اسیمق ریهمراه با ز یبه تفکر انتقاد شیعامل گرا یها¬ یانگیم  یمستقل بtآزمون   جینتا 2جدول شماره  در
 tمندرج در جدول باال چون مقدار  جیآورده شده است. براساس نتا اریاضیر رانیو دب اریادب رانیدو گروه دب  یان ب

 نران یبرا اهم   ی( بزرگتر است، بنرابرا 96/1جدول ) tمقدار  زا 173 یبا درجه آزاد رهایتک تک متغ یمحاسبه شده برا
وجود  یتفاور معنادار اریاضیر رانیو گروه دب اریادب رانیگروه دب  عنیدو گروه فوق  یها¬ یانگیم  یدرصد ب 95
 دارد.

 
  یتحول آفر یدر عامل سبک رهبر اریاضیو ر  فارس اریادب رانیدو گروه دب  یمستقل ب t. آزمون  3 جدول

شاخص آماری 

 دبیران

انحراف  میانگی  تعداد 

 استاندارد

خطای 

 استاندارد

T df  سطس

 معناداری

سبک رهبری  دبیران ادبیار

 تحول آفری 

100 62/79 66/8 86/0 05/2 173 001/0 

 001/0 173 97/1 35/0 59/3 78/32 100 نفوذ آرمان 

 001/0 173 22/2 17/0 70/1 94/16 100 ترغیب ذهن 

انگیزش الهام 

 بخش

100 18/15 80/2 28/0 18/2 173 001/0 

 001/0 173 80/2 86/0 66/8 62/79 100 مالحظار فردی

سبک رهبری  دبیران ریاضیار

 ی تحول آفر

75 92/76 54/8 98/0 05/2 173 001/0 

 001/0 173 97/1 45/0 93/3 65/31 75 نفوذ آرمان 

 001/0 173 22/2 20/0 78/1 88/16 75 ترغیب ذهن 
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انگیزش الهام 

 بخش

75 26/14 65/2 30/0 18/2 173 001/0 

 001/0 173 80/2 28/0 43/2 12/14 75 مالحظار فردی

 
 ریر همرراه برا ز    یتحرول آفرر   یعامرل سربک رهبرر    یهرا ¬ یانگیر م  یمستقل بر t  آزمون جینتا 3جدول شماره  در
مندرج در جدول باال  جیآورده شده است. براساس نتا اریاضیر رانیو دب اریادب رانیدو گروه دب  یان ب یها¬اسیمق

اسرت،   ( بزرگترر 96/1جردول )  tاز مقردار   173 یبرا درجره آزاد   رهرا یتک تک متغ یمحاسبه شده برا tچون مقدار 
 اریاضر یر رانیر و گرروه دب  اریر ادب رانیر گروه دب  عنیدو گروه فوق  یها¬ یانگیم  یدرصد ب 95 نانیبا اهم  یبنابرا

 وجود دارد. یتفاور معنادار

 
 ونیرگرس لیتحل       

شرونده و عوامرل سربک      نیب¬شیبه عنوان عامل پ یبه تفکر انتقاد شیگرا ،یریچند متغ ونیرگرس یآمار لیتحل در
 .اند¬کننده در نظر گرفته شده  نیب¬شیبه عنوان عوامل پ  یتحول آفر یرهبر

  ییتع بیو ضر  همبستگ بیضر جی. نتا4شماره  جدول

مجذور ضریب  ضریب همبستگ  مدل

 همبستگ 

مجذور ضریب 

 همبستگ  تعدیل شده

تعیی  خطای انحراف 

 معیار

1 80/0 65/0 64/0 52/7 

 
 ریر ز  ی. بنرابرا باشد¬ م 65/0 همبستگ بیو مجذور ضر 80/0 رهیچند متغ  همبستگ بیضر 4جدول شماره  هبق
 .کند¬ م  ییرا تب یبه تفکر انتقاد شیگرا ریمتغ ان یدرصد از وار 64  یتحول آفر یسبک رهبر یها¬اسیمق

   
 ان یوار لیتحل جی. نتا5شماره  جدول

 اداریسطس معن F میانگی  مجذورار درجه آزادی مجمو  مجذورار مدل

 001/0 61/79 79/4507 4 16/18031 رگرسیون

   62/56 170 43/9625 باق  مانده

    175 59/27656 جمد

   
 

-Rبرابرر صرفر اسرت )    یریچند متغ  همبستگ بیصفر که مجذور ضر هیآزمودن فرض جینتا انگری، ب5شماره  جدول

square= 0یهرا  ریر متغ انیر م  رابطره خطر   نکره یا  عنیصفر باشد   همبستگ بیمجذور ضر که  . هنگامباشد  ( م 
معنرادار اسرت.    001/0در سرطس   و 61/79شرده برابرر اسرت برا      محاسبه Fکه  دهد  جدول ناان م  یوجود ندارد. ا

 .گردد  وجود ندارد، رد م ریدو متغ انیم  رابطه خط گونه چیه کرد  م انیصفر که ب هیفرض  یا بنابر
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 یعوامل سبک رهبر قیاز هر یبه تفکر انتقاد شیگرا  نیب¬شیپ رهیچند متغ ونیرگرس لیتحل جی. نتا6شماره  جدول
  یتحول آفر

 معناداریسطس t ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد ناده مدل

B Std.Error Beta 

 001/0 83/7  09/6 75/47 مقدار ثابت

 001/0 32/1 48/0 29/0 29/0 نفوذ آرمان 

 001/0 18/2 52/0 40/0 87/0 ترغیب ذهن 

انگیزش الهام 

 بخش

75/0 28/0 66/0 63/2 001/0 

 001/0 70/10 59/0 28/0 02/3 مالحظار فردی

 
تحرول   یعوامرل سربک رهبرر    قیر از هر یبه تفکر انتقراد  شیگرا  یب رهییچند متغ ونیرگرس لی، تحل6شماره  جدول
الهرام بخرش و مالحظرار     زشیر انگ ، ذهنر  بیر ترغ ، فوذ آرمانن یرهایمتغ  یبتا ب بی. ضردهد¬ را ناان م  یآفر
همره   یبرا نجایبتا در ا بیاست که ضر 59/0 و 66/0، 52/0، 48/0برابر با  بیبه ترت یبه تفکر انتقاد شیبا گرا یفرد
 شیگررا  یهرا ¬مؤلفه شیبا افزا  ی. بنابراباشند¬ معنادار م 001/0در سطس  یمثبت و از نظر معنادار ها¬اسیمق ریز

 .  ابندی¬ م شیافزا زین یالهام بخش و مالحظار فرد زشیانگ ، ذهن بیترغ ، نفوذ آرمان ریمتغ یبه تفکر انتقاد

 پژوهش یها¬هیفرض  بررس

وجرود   یدار¬ تفراور معنر   اریاضر یر رانیو دب  فارس اریادب رانیدب یبه تفکر انتقاد شیگرا زانیم  یاول: ب هیفرض
 دارد.

درصرد بزرگترر اسرت؛     95 نران ی( در سرطس اهم 96/1جدول ) t( از 51/4محاسبه شده ) tمقدار  2جدول شماره  هبق
 اریاضر یر رانیر و دب اریر ادب رانیدب یبه تفکر انتقاد شینمرار گرا  یگفت ب توان¬ م نانیدرصد اهم 95با   یبنابرا

 رد هرا ¬گرروه  یبره تفکرر انتقراد    شیگررا  رمران  یانگیم یبر تساو  وجود دارد و فرض صفر مبن یتفاور معنادار
 .شود¬ م

تفراور   اریاضر یر رانیر و دب  فارسر  اریر ادب رانیر دب تیدر بعد خالق یبه تفکر انتقاد شیگرا زانیم  یدوم: ب هیفرض
 وجود دارد. یدار¬ معن

درصرد بزرگترر اسرت؛     95 نران ی( در سرطس اهم 96/1جدول ) t( از 12/3محاسبه شده ) tمقدار  2جدول شماره  هبق
 یتفاور معنرادار  اریاضیر رانیو دب اریادب رانیدب تینمرار خالق  یگفت ب توان¬ م نانیدرصد اهم 95با   یبنابرا

 .شود¬ رد م ها¬هگرو تینمرار خالق  یانگیم یبر تساو  وجود دارد و فرض صفر مبن

تفراور   اریاضر یر رانیر و دب  فارسر  اریر ادب رانیر در بعرد کمرال دب   یبه تفکر انتقراد  شیگرا زانیم  یسوم: ب هیفرض
 وجود دارد. یدار¬ معن
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درصرد بزرگترر اسرت؛     95 نران ی( در سرطس اهم 96/1جدول ) t( از 72/5محاسبه شده ) tمقدار  2جدول شماره  هبق
 یتفراور معنرادار   اریاضر یر رانیر و دب اریادب رانینمرار کمال دب  یگفت ب توان¬ م نانیدرصد اهم 95با   یبنابرا

 .شود¬ م رد ها¬نمرار کمال گروه  یانگیم یبر تساو  وجود دارد و فرض صفر مبن

 اریاضر یر رانیر و دب  فارسر  اریر ادب رانیر دب  ذهن یریدر بعد درگ یبه تفکر انتقاد شیگرا زانیم  یچهارم: ب هیفرض
 وجود دارد. یدار¬ تفاور معن

درصرد بزرگترر اسرت؛     95 نران ی( در سرطس اهم 96/1جدول ) t( از 00/4محاسبه شده ) tمقدار  2جدول شماره  هبق
تفراور   اریاضر یر رانیر و دب اریر ادب رانیر دب  ذهن یرینمرار درگ  یگفت ب توان¬ م نانیدرصد اهم 95با   یبنابرا

 .شود¬ م رد ها¬گروه  هنذ یرینمرار درگ  یانگیم یبر تساو  وجود دارد و فرض صفر مبن یمعنادار

 یدار¬ تفراور معنر   اریاضر یر رانیر و دب  فارسر  اریر ادب رانیدب  یتحول آفر یسبک رهبر زانیم  یپنجم: ب هیفرض
 وجود دارد.

درصرد بزرگترر اسرت؛     95 نران ی( در سرطس اهم 96/1جدول ) t( از 05/2محاسبه شده ) tمقدار  3جدول شماره  هبق
 اریاضر یر رانیو دب اریادب رانیدب  یتحول آفر ینمرار سبک رهبر  یگفت ب توان¬ م نانیدرصد اهم 95با   یبنابرا

 رد هرا ¬گرروه   یتحول آفرر  یسبک رهبر رارنم  یانگیم یبر تساو  وجود دارد و فرض صفر مبن یتفاور معنادار
 .شود¬ م

 اریاضر یر رانیر و دب  فارسر  اریر ادب رانیر دب  در بعد نفوذ آرمران   یتحول آفر یسبک رهبر زانیم  یشام: ب هیفرض
 وجود دارد. یدار¬ تفاور معن

درصرد بزرگترر اسرت؛     95 نران ی( در سرطس اهم 96/1جدول ) t( از 97/1محاسبه شده ) tمقدار  3جدول شماره  هبق
تفراور   اریاضر یر رانیر و دب اریر ادب رانیر دب  نمرار نفروذ آرمران    یگفت ب توان¬ م نانیدرصد اهم 95با   یبنابرا

 .شود¬ م رد ها¬گروه  آرماننمرار نفوذ   یانگیم یبر تساو  وجود دارد و فرض صفر مبن یمعنادار

 اریاضر یر رانیر و دب  فارسر  اریر ادب رانیر دب  ذهن بیدر بعد ترغ  یتحول آفر یسبک رهبر زانیم  یهفتم: ب هیفرض
 وجود دارد. یدار¬ تفاور معن

درصرد بزرگترر اسرت؛     95 نران ی( در سرطس اهم 96/1ل )جدو t( از 22/2محاسبه شده ) tمقدار  3جدول شماره  هبق
تفراور   اریاضر یر رانیر و دب اریر ادب رانیر دب  ذهنر  بینمرار ترغ  یگفت ب توان¬ م نانیدرصد اهم 95با   یبنابرا

 .شود¬ م رد ها¬گروه  ذهن بینمرار ترغ  یانگیم یبر تساو  وجود دارد و فرض صفر مبن یمعنادار

 رانیر و دب  فارسر  اریر ادب رانیر الهرام بخرش دب   زشیر در بعد انگ  یتحول آفر یسبک رهبر زانیم  یهاتم: ب هیفرض
 وجود دارد. یدار¬ تفاور معن اریاضیر

درصرد بزرگترر اسرت؛     95 نران ی( در سرطس اهم 96/1جدول ) t( از 18/2محاسبه شده ) tمقدار  3جدول شماره  هبق
تفاور  اریاضیر رانیو دب اریادب رانیالهام بخش دب زشینمرار انگ  یگفت ب توان¬ م نانیدرصد اهم 95با   یبنابرا

 .شود¬ م رد ها¬الهام بخش گروه زشیانگنمرار   یانگیم یبر تساو  وجود دارد و فرض صفر مبن یمعنادار

 اریاضر یر رانیر و دب  فارسر  اریادب رانیدب یدر بعد مالحظار فرد  یتحول آفر یسبک رهبر زانیم  ینهم: ب هیفرض
 وجود دارد. یدار¬ ور معنتفا

درصرد بزرگترر اسرت؛     95 نران ی( در سرطس اهم 96/1جدول ) t( از 80/2محاسبه شده ) tمقدار  3جدول شماره  هبق
تفراور   اریاضر یر رانیر و دب اریادب رانیدب ینمرار مالحظار فرد  یگفت ب توان¬ م نانیدرصد اهم 95با   یبنابرا

 .شود¬ م رد ها¬گروه یفرد ظارنمرار مالح  یانگیم یبر تساو  وجود دارد و فرض صفر مبن یمعنادار

 
 یریگ¬جهینت

 یدر حفر  و بقرا   یبره تفکرر انتقراد    شیگررا  تیر و اهم گراه ینارانگر جا  یپرر رقابرت امرروز    یایر دن  کنرون  روند
 یریپرذ ¬و رقابت تیآن در موفق ندهیفزا و مؤثر نقش نظران،¬از صاحب یاریبس ریکه به تعب  عامل. هاست¬سازمان
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  ارتقا عملکرد سرازمان  یبرا یرهبر یها¬میاز پارادا  کیبه مثابه   یآفر¬تحول یشده است، رهبر دییتأ ها¬سازمان
در آن هنجرار    اخالقر  یها¬هیکه رو  سازمان  فرهنگ جادیکارکنان و ا خت یبا توان برانگ یمتالهم امروز طیدر مح
معلمران    یدر بر   یتحول آفر یاست. بدون شک سبک رهبر  طیمح رارییتغ  نیب¬شیشود، به دنبال پ  تلق یرفتار
 یبه تفکرر انتقراد   شیباشد که قادر است تا سازمان آموزش و پرورش را به سمت گرا ی ها¬از سبک  کیتواند - م

 یابعراد رهبرر   قیر از هر کنند،¬ استفاده م  یتحول آفر یکه از سبک رهبر  و خالق و نوآور رهنمون سازد. معلمان
باعرث   ک،یر تحرو  زشیر انگ  یر کره ا  کننرد ¬ مر  جراد یسرازمان ا  یاعضا  یدر ب  کیو تکر زشیانگ  ،یآفر¬تحول
 ی کردهرا یاتخاذ رو یو انان را به چالش برا شود¬ فراتر از حد انتظار م ی کارها انجام به آموزان،¬دانش خت یبرانگ
  بره دسرت آمرده از آزمرون تر      جی. نتاشود¬ م تیبروز و ارتقا خالق ساز¬نهیامر خود زم  یکه ا زانندیانگ¬ نو برم

و سربک   یبره تفکرر انتقراد    شیگررا  یهرا ¬که در مورد رابطه مؤلفره  تاز آن اس  چندگانه حاک ونیمستقل و رگرس
بره تفکرر    شیکننرده گررا    یری تب  یتحول آفر یسبک رهبر یها¬اسیرمقیگفت که ز توان¬ م  یتحول آفر یرهبر
بره   شیگرا زانیم  یتفاور مااهده شده ب  یهمین. اند¬بوده اریاضیر رانیو دب  فارس اریادب رانیدب  یدر ب یانتقاد
بوده اسرت   دار¬ معن اریاضیر رانیو دب  فارس اریادب رانیدب  یدر ب  ذهن یریکمال و درگ ت،یخالق ،یانتقاد کرتف

و   کرمر ( و ) Noshadi, 2008, Wiggs, 2011, Richardson & Tce, 2010) جیبرا نترا   هرا ¬افتره ی  یکه ا
  ی. همینر باشرد ¬ ( همسو م1394 ن،اندار و همکارا  عدل  و عبدالله 1395و همکاران، ی، محمد1393همکاران، 

الهرام بخرش و    زشیر انگ ، ذهنر  بیر ترغ ، نفروذ آرمران    ،یتحول آفرر  یسبک رهبر زانیم  یتفاور مااهده شده ب
 جیبرا نترا   هرا ¬افتره ی  یر بوده است کره ا  دار¬ معن اریاضیر رانیو دب  فارس اریادب رانیدب  یدر ب یمالحظار فرد

 .باشد¬ ( همسو م1392 دافیو هو 1391 ،ی ، رضا1391همکاران،  و  ، تابل1392و همکاران،   رکمالی)م

 
 مراجد

و  ی(. نقرش نگررش تفکرر انتقراد    1391) اهلل¬سیذبر  ان،یسرتاره و کراوه فارسر    ،یموسرو  ، حسنعل ،یندرآباد اریبخت
مجلره آمروزش در    ، داناگاه علوم پزشک انیداناجو  لیتحد ارفتیپ  نیب¬شیدر پ یریادگی  شناخت یها¬سبک

 .296-285(. 4)12 ، علوم پزشک

  یرابطره بر    (. بررسر 1391فاهمره )  فرر، ¬ و مهرابر  دیحم ،یمرتضو ال،یل ،یاهلل، مظفر تیهدا رگر،یت د،یحم ، تابل
در علروم   تی. ابتکار و خالقزیر¬ شهرستان ن  دولت یها¬کارکنان در سازمان تیو خالق  یتحول آفر یسبک رهبر

 .76-56. صص 1دوره دوم، شماره  ، انسان

 گانه¬مناهق نوزده رانیمد  یدر ب  یتحول آفر یو رهبر تیشخد  یرابطه ب  (. بررس1388)  یقره بالغ، حس یتقو
دانارگاه    تیو علوم ترب  داناکده رواناناس ، آموزش تیریارشد مد  کارشناس نامه¬انیپا. تهران پرورش و آموزش
 تهران.

-25، صرص  17( 174) ر،یخدمتگزار و تحولگرا. ماهنامره تردب   یدو سبک رهبر سهی(. مقا1385)  ماندن نژاد،¬تونکه
22. 

(. تعیی  اعتبار، اعتماد و هنجار نمرار آزمون تفکر انتقادی کالیفرنیرا ) فررم ب( )پایران نامره      1378. )  یحس خلیل ،
 تهران: داناکده پرستاری و مامای  داناگاه علوم پزشک  شهید بهات . کارشناس  ارشد(.

. یمعلمان مدارس شرهر خرو    شغل زشیبا انگ رانیمد  تحول یسبک رهبر  یرابطه ب  (. بررس1391اکرم ) ،ی رضا
 .ی داناگاه عالمه هباهبا  تیو علوم ترب  داناکده رواناناس ، آموزش تیریارشد مد  کارشناس نامه¬انیپا

 یهرا ¬وهیشر  ، تیشخدر  یهرا ¬ ژگر ی(. نقرش و 1393مقردم، مسرعود )   ی ناصر و صفا ،یبهروز د؛یام فر،¬ مانیسل
 یراهبردهرا   پژوهار   . دو ماهنامره علمر   کارشناسر  انیداناجو یتفکر انتقاد  نیب¬شیو فراشناخت در پ یریادگی

 .67-59(، 1)8.  آموزش در علوم پزشک

 و آموزش. تهران: نار دوران. یریادگی  : رواناناس ینو  ورشپر  (. رواناناس1396) اکبر¬ عل ، فیس
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و تفکر خالق، نامه فرهنگستان علوم، شماره سوم، سال شام، صص  ی(. تفکر، تفکر انتقاد1395)  عل ،یعتمداریشر
3-23. 

 ت،یر برا خالق  ی(. ارتبراط تفکرر انتقراد   1393) دایر ن ، اسرکندر و عبرداله   آذر،¬ فتح ده،یاندار، وح  عدل  عبدالله
(، 7)3. یو مجراز   آموزشگاه یریادگیداناجومعلمان. مجله پژوهش در   لیو عملکرد تحد یخودکارآمد یباورها
41- 52. 

در   تیشخدر  یهرا ¬ ژگیبا و یتفکر انتقاد  (. همبستگ1393نرگ  ) ، چهارسوق انیفاهمه و هوق ،یدریح یقا د
 .11-17(، 1)1اصفهان. مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشک ،   داناگاه علوم پزشک یپرستار انیداناجو

رابطره    (. بررسر 1391اکبر )  عل دیس ، نیبهرام، گراوند، هوشنس، محمدزاده قدر، اعظم و حس ،یهاشم آباد یقنبر
 تیر مارهد و نقرش آن در موفق   ی و مامرا  یپرسرتار  انیخرودراهبر در دانارجو   یریادگیر و  یبه تفکر انتقاد شیگرا
 .15-27. صص 4، شماره 7. دوره زدی  . مجله مرکز مطالعار و توسعه آموزش علوم پزشک لیتحد

 .79 -53، 2و  1کودك و رسانه. فدلنامه کودك، نوجوان و رسانه،  ،ی(.تفکر انتقاد1393) ترایم ، اسیق

در معلمران مقطرد    یتقراد به تفکرر ان  شیگرا زانیم  (. بررس1393) هیو نامخواه، مرض جهیمل ، رجا  ، مرتض ، کرم
، 13دوره دوم، شرماره   ازدهم،یر سرال   ، درسر  یزیر ر¬آنان. پژوهش در برنامه  یمتوسطه و نقش آن در سبک تدر

 .34-47صص 

 یریادگیر سبک تفکر برر   ی(. نقش کارکردها1393شجا  ) ، و کرم مانیکامکار، پ ده،یسع ان،یهوشنس، سبز گراوند،
-40سال اول، شماره دوم، صرص   ،یریادگیدر   شناخت یدوفدلنامه راهبردها ،یبه تفکر انتقاد شیخودراهبر و گرا

65. 

 ارفتیو پ تیبا خالق یتفکر انتقاد یها¬مهارر  ی(. رابطه ب1395)  یمه ، زهرا و قم ، داود، مسلم دیس ،یمحمد
 9 ، وم پزشرک آمروزش در علر   یراهبردها  پژوها - قم. دوماهنامه علم  داناگاه علوم پزشک انیداناجو  لیتحد
(1 ،)79- 89. 

و   هروش عراهف    یرابطره بر    (. بررس1384صادق ) ،یفخرآباد یو محمود  یالد¬شم  ، ناظم د،یسع ،یمرتضو
 .167 -190. صص 12(. شماره تیریمد ژهی)و  فدلنامه مدرس علوم انسان ،یا-مبادله -تحولگرا یسبک رهبر

 ت،یری. فدلنامه دانرش مرد  رانیا یادار یها¬در سازمان  یتحول آفر یرهبر ی(. هرح الگوها1382) رضایعل ، موغل
 .77-100، صص 62شماره 

آنران    تحرول  یبرا سربک رهبرر    ی مردارس ابتردا   رانیتفکر مد یها¬سبک  ی(. رابطه ب1390)  عل ب،یشک یمهدو
 ماهد.  ارشد، داناگاه فردوس  نامه کارشناس-انی. پاویبراساس مدل ب  و اول

 چاپ هفدهم. سطرون،ی. تهران: انتاارار  آموزش تیریو مد ی(. رهبر1392محمد. ) دیس ، رکمالیم

 تیر بره خالق  شیدر گرا  یتحول آفر ی(. نقش رهبر1392) رضایعل ، وزپاشیو  میکر ،یشاهر دمحمد،یس ، رکمالیم
 .22-31، صص 1( 3) ، نیو ارزش آفر ی. دو فدلنامه نوآور سازمان

در مردارس متوسرطه    رانیر دب تیر و خالق رانیمد  تحول یرهبر یها¬مؤلفه  یرابطه ب  (. بررس1392رضا. ) دا،یهو
 داناگاه اصفهان.  تیو علوم ترب  داناکده رواناناس ، اموزش تیریارشد مد  کارشناس نامه¬انیقم. پا  دولت
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