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 یاتیلشکر عمل کیکارکنان در  ییفرماندهان و رابطه آن با کمالگرا یتفکر انتقاد
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 1قهساره  یروحان رضایعل

 59/50/1055 تاریخ پذیرش:           19/52/22تاریخ دریافت:  

  چکیده

 یريگمياست که سبب حل مشکالت و تصم یدارو هدف ميقضاوت خودتنظ ،یتفکر انتقاد
فرماندهان با  یرابطه تفکر انتقاد نييتع ق،يتحق یشود. هدف اصل یممناسب در افراد 

است. جامعه  یهمبستگ -یفيتوص ق،ياست. روش تحق یاتيلشکر عمل کیکارکنان  ییکمالگرا
بوده است. حجم نمونه  یاتيلشکر عمل کیاز فرماندهان  رنف 100به تعداد  ق،يتحق یآمار

 یطبقه ا یتصادف یرير برآورد و به روش نمونه گنف 25با استفاده از فرمول کوکران  یآمار
اطالعات، پرسشنامه استاندارد است. داده ها با استفاده از  یانتخاب شد. ابزار جمع آور

 ،یتفکر انتقاد ینشان داد مؤلفه ها جی. نتادندیگرد  ليو تحل هیتجز SPSS یافزار آمارنرم

 کارکنان رابطه دارند. ییبا کمالگرا یو تحليل، استنباط و ارزشياب هیتجز

 ییکمالگرا ،یتفکر انتقاد ل،يو تحل هیاستنباط، تجز ،یارزشياب  های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

 تفکر نيروی از برخورداری و خود رفتار از آگاهی انسان، اساسی های یکی از ویژگی

 و مسائل با برخورد در و باشد آگاه خود رفتار از تواند می انسان دیگر، عبارت به. است

                                                           
 یگروه علوم انسان ،السالم نزسا هيعل نيرالمؤمنيدانشگاه ام  -)ع( نيامام حس یپاسدار تيو ترب یدانشگاه افسر مدرس 1
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برای معنادار  یتفکر، روش کلی طور به. کند استفاده خود تفکر نيروی از متفاوت، امور

و  دنيشیمفاهيم، اصول و اشياست. تفکر و نحوه اند خدادها،ر ميان های کردن رابطه

 یزغری طور به انسان. هاستبارز انسان های یژگیاز و یکی د،یکسب اطالعات جد

 نیدهد. ا شیرا افزا شیخو ید و حوزه اطالعاتبنگر شیدارد به اطراف خو لیتما

موجب  نتاکنو بشر خلقت از و بوده ها همواره محرک انسان یجستجوگر هيروح

 (.99:  9555 ن،يو شرل کيسيشده است )ب یبشر های دانش ديکسب دانش و تول

اندیشيدن  یعنی یتفکر انتقاد گران، شهیتفاهم اند های راه نتری از موفق یکی

 ینبي جهان ،یمنطق های استفاده از مهارت ،یوه تفکر خود است. تفکر انتقاددرباره شي

 :1021 ،یو فرهنگ یآزمادرست است )بخت جهينت کیبه  دنيرس برای ها و ارزش

و شواهد و  ليو تحل هیرا با دقت تجز ثمباح کوشد یتفکر، متفکر م نی(. در ا115

 شناسانروان ی. مطابق با بررسابدیت دس یینها جهيمدارک معتبر را جستجو کند تا به نت

قضاوت کردن  ای یابيارزش یبه طور موثق به معنا یاصطالح تفکر انتقاد ،شناختی

 های وشدربردارنده ر یاست. در واقع، تفکر انتقاد یزيچ ینادرست ای یدرباره درست

، نای)نماز کند یم ديتأک یابيو بر ارزش پردازد یم ليو تحل هیاست که به تجز یتفکر

انجام تمام  یفرد برا ییبردارنده توانا در ی(. تفکر انتقاد129: 1021، توحيدی و باقری

روابط  صيبحث، تشخ کیدر  یاساس اتيموضوعات و فرض ییامور، شامل شناسا

در خصوص  یرگي جهنتي اعمال ها، از داده حيصح های مهم، به عمل آوردن استنباط

 یابارزی و ها داده یبه عمل آمده بر مبنا یرگي جهينت ريو تفس رتعبي اطالعات، و ها داده

 (. 92:  1025، ، کامياب و نگارستانییموثّق بودن آنهاست )کهنوج ایشواهد 

شخص به نحو مؤثری  یکمک آن، شيوه تفکرتفکری است که به  یانتقاد تفکر

ن، فرد کارگيری عناصری است که توسط آاز توانایی به یتغيير، ناشکند. این تغيير می
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فرآیندی است که در طی آن  یتفکر خود بپردازد. تفکر انتقاد یبه ارزیاب تواندیم

دست آمده است، استدالل و ارتباط به تعمق،که از طریق مشاهده، تجربه،  یاطالعات

 مورد موضوع یا و مسائل اهداف، همچنين،. شودمی ارزیابی و تحليل بندی، دسته

 دوباره هاچارچوب و مختلف هایدیدگاه ها،گيریيجهنت ها،برداشت و مفاهيم بحث،

 شوند. می بررسی

مشخص کردن روابط  :ليو تحل هیعبارتند از: تجز یتفکر انتقاد های مؤلفه

 های شکل ای فاتتوصي ها، مفهوم سؤاالت ها، گفته انيقصد شده و م یواقع یاستنتاج

است. استنباط:  دیعقا ایاطالعات  ل،یاظهار گمان، قضاوت، تجارب، دال یبرا گرید

آن شامل  یها است. خرده مهارت یرگي جهينت یعناصر و شواهد مطمئن برا صيتشخ

و برآورد اعتبار  نيي: تعیابياست. ارزش جینتا ميحدس متناسب و ترس ع،یپرسش از وقا

باور و  تيکه نشانگر درک و فهم، تجربه، موقع یانياشکال ب گرید ای ها و صحت گفته

 حاتتوضي ها، گفته نيب یو برآورد رابطه منطق نييبه تع زيبوده و ن اعتماد شخص

 دارد. ديتأک یکالم های گونه گریو د ؤاالتس

جامعه  کیمشارکت عاقالنه در  یبرا یمهارت اساس کیبه منزله  یانتقاد تفکر

است که  ازيمهارت مورد ن کیمدرن امروز،  یايو در دن شود یم شناخته کيدموکرات

 نی. اشود یتفکراتشان درک م دنيبه چالش کش یافراد برا یینوان توانابه ع شتريب

 یابیو ارز ليتحل ه،یتجز یخود را برا یارهايمستلزم آن است که آنها مع ییتوانا

گسترش  یبرا استانداردهاو  ارهاياز آن مع یتفکراتشان گسترش دهند و به صورت عاد

 (015:  1025، و رضائیمحمدی موحد فاتحی خوزانی،) کنند استفاده شانتفکرات تيفيک

 یتفکر انتقاد تیاهم

است  ای و حرفه یشخص یمهارت با ارزش در زندگ کی ،یتفکر انتقاد ییتوانا
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از  یکی یتفکر انتقاد یی(. توانا011:  1025، و رضائیمحمدی  فاتحی خوزانی، موحد)

 یايه فرد دنو منحصر ب دیمواجهه با مسائل جد یاست که انسان را برا هایی مهارت

در  ییتا به مدد دانا کند یمبه افراد کمک  ی. تفکر انتقادسازد یتوانمند م یکنون

باشند. در  یفراکنش یرفتارها یدارا ش،یخود، توانمند و در شغل و حرفه خو یکارها

 یابیارز قیفعال و ماهرانه بپردازند و از طر یرهايو تفس ريبه تعب ای مسائل حرفه

از  ،واقع. در رنديبگ یدرست ميتصم شیخو ای عات در کار حرفهشواهد روابط و اطال

 یو استدالل منطق یانتقاد های با طرح پرسش توانند یاشخاص م ،یق تفکر انتقادیطر

 (.09: 1021 ،یکانيو پ یی)رضا رنديبگ ميخود به طور موفق تصم یدر مسائل شغل

ز ابعاد مختلف پرداخته و مسائل ا یعالوه بر آن، به بررس ،یتفکر انتقاد یدارا فرد

 یبرا شتريدقت نظر ب نهيموضوع زم نی. اکند یتوسعه علم را فراهم م نهيامر زم نيهم

 که اند برده ینکته پ نیآنان به ا رایهستند؛ ز شهیکه صاحب نظر و اند شود یم یافراد

رشد  ،یاز محاسن تفکر انتقاد یکی نی. بنابراردگي یو نقد قرار م بررسی مورد آنها افکار

علم  ديرا فراهم کرده و منجر به تول یمراکز علم یو بهساز ییایپو نهياست که زم یعلم

 (.111:  1021 ،یو فرهنگ یخواهد شد )بخت آزما

و  نگری و چرا به ژرف چون یب رشیو پذ نگری گذر از ساده ،یتفکر نيچن

 شیائل افزادرک و حل مس یانسان را برا ییکرده و توانا ليانتخاب آزادانه را تسه

در  انه،جوی قتحقي و گرانهپرسش های ليداشتن پتانس ليبه دل ی. تفکر انتقاددهدیم

و افراد  جادیچالش ا اند، دهيبه آن رس ینتافراد که به صورت س دهيباور و عق های نظام

 یو بررس ها دهشني و ها در مورد صحت و اعتبار گفته یاساس های را با پرسش

(. 002:  1020، سفيری، ميرسندسی و عموعبدالهی) کند یجه ممتفاوت موا هایگزینه

 د،یدر مورد عقا یرگي مياست که منتج به قضاوت و تصم یذهن یندیفرا ،یتفکر انتقاد
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 ای دهیپد کیمختلف  های که جنبه سازد یو فرد را قادر م شودیم ضوعاتاعمال و مو

 دیمعتبر در مورد آنها قضاوت نما لیبر دال یو مبن رديرا در نظر بگ دهیچند پد ایمسأله 

به عنوان مهارت قضاوت فکورانه  ی(. تفکر انتقاد15:  1025و همکاران،  یادگاری)

 ییکارا یافراد و ارتقا یو اعتقادات و رشد عقالن ها شهیاند ینادرست ای یدرباره درست

به  ید(. تفکر انتقا9552 ونه،يدارد )فاس یاساس تياهم یزندگ هایآنها در همه جنبه

 و مشکالت حل سبب که است دار و هدف ميقضاوت خودتنظ ندیفرا کیعنوان 

 نظمو م یمنطق یاز راه وارس ی. در تفکر انتقادشود یمناسب در فرد م یرگي متصمي

)بخت  شود یموضوع پرداخته م کیدر مورد  داوری به ها حل مسائل شواهد و راه

 (.115:  1021 ،یو فرهنگ یآزما

 داریشدن پد یو جهان یظهور تکنولوژ قیاز طر یفکر انتقادپرورش ت ضرورت

با  ییاروروی در ها که سازمان ودش یدر سازمان باعث م یتفکر انتقاد شی. افزاشودیم

با مسائل و تنگناها برخورد کنند و در  یبوده و به طور منطق رترپذی انعطاف ها بحران

و عالمانه آن را اعمال  قيدق یسپس از برر ان،و تحول در سازم رييبه تغ ازيصورت ن

  رانی. مدردگي می انجام ها سازمان در ها انسان تيکه عمده کار و فعال جایی کنند. از آن

مناسب  هایی نهيزم جادای با ها در سازمان یبه بسط و توسعه تفکر انتقاد توانند یم

 های افق یدارا رانیخود مد نکهیمگر ا رفتیتحقق نخواهد پذ نیسرعت بخشند و ا

 باشند. ای باز و نقادانه یفکر

 یتفکر انتقاد های یژگیو

 یابیارز ل،يتحل ر،ياست که به تعب ای دهنده نظم قضاوت هدفمند و خود یانتقاد تفکر

 یمبتن یو مفهوم یمالک ،یروش شناخت ،یتيمالحظات موقع نييتب نيو استنباط و همچن

 هیاطالعات، تجز طرفانهبی زشپردا ها، فعال اطالعات، تعمق در داده یاست. جستجو
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 یمنابع، داشتن قضاوت یابیبا مسائل، اعتبار یاصولو  حيمطالب، برخورد صح ليو تحل

قالب به نام  کیهستند که در  یموضوعات یهمگ یرگي ميو تصم یدرست و ارزش

است  یکس آل دهیا ی(. متفکر انتقاد19:  9550، 9)گلدر شوند یمطرح م «یتفکر انتقاد»

و بدون  ینيکننده ع یابیدر قضاوت، ارز قيکنجکاو، آگاه، دق یمیورت داکه به ص

 افتنیدر  یو مشکالت، جد لیمسا ینبي مجدد، روشن یبه بررس لیتما ،یريسوگ

: 1025و همکاران،  یخوزان یاست )فاتح ارهايدر انتخاب مع یاطالعات مرتبط، منطق

011.) 

 فعالند؛ و گرا شک های انسان ،ی( معتقدند متفکران انتقاد9511) تريو پ من بک

 ايخودمحورانه نسبت به دن دگاهی. دندنمای یم ليو تحل هیو تجز کنند یسؤال م یعنی

دارند و در مقابل  یآمادگ دیجد اندازهای چشم و ها دگاهید دنيشن یندارند و برا

اجتناب  یناگهان های قضاوتمقاومت و از  ،یعقالن ريغ های و جاذبه کاریدست

 یتيشخص های یژگیدارند، و ییباال یو تفکر انتقاد تيکه خالق یافراد .کنندیم

و  انلویهستند ) گرانیدارند و کمتر نگران نظر د ییباال یریو خودپذ گریکدیبا  یمشترک

 (. 905:  9511همکاران ، 

در  هایی یژگیباشد، و یتفکر انتقاد یکه دارا یفرد یو جانسون برا چمستریز

 ینياز عوامل ع یرگي )بهره گرایی تينيع شمندانه،یاند یو: کنجکارندگي ینظر م

فکر )خواهان در نظر گرفتن گستره  ی(، گستردگکند یم یرگي ميکه فرد تصم یهنگام

معقول،  گرایی شک ده،يعق ريينسبت به تغ یرپذی باشد(، انعطاف دیاز عقا یعيوس

 مشی خط کیز ا یرويدرست، روشمند بودن و پ اراتصداقت خردمندانه و قبول اظه

 .ها دگاهید ریساگذاردن به و استقامت، مصمم بودن، احترام  یپافشار ،یستادگیا ،یمنطق

                                                           
2 Yunlu, D.G. et al 
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باورها و  یکه بر رو یاستدالل یتفکر ییعن ،یدر نظر گرفتن اینکه تفکر انتقاد با

( 1 بعضی از مشخصات یک متفکر انتقادگرا را برشمرد: توانیاعمال ما تمرکز دارد، م

( تالش در کسب 9 مختلف را در نظر دارد. یهاها و انتخابسایر راه متعصب نيست و

( نتایج دالیل 0 .برد یخود را زیر سؤال م یاطالعات بع( اعتبار منا0 دارد. یاطالعات کاف

( دربارة کيفيت یک استدالل به 0. کندیدهد و شناسایی مها را تشخيص میو برداشت

 یم یها و شواهد را بررسدالیل، برداشت قضاوت و همچنين قابل قبول بودن یخوب

( 1 کند. از آن دفاع زخود را ارائه و ني یمنطق یگيرموضع یبه راحت تواندی( م1 کند.

تجربه  یو برا دهدیارائه م ی( فرضيه قابل قبول5. پرسدمی گر سؤاالت مرتبط و روشن

ند که مربوط به موضوع کاستفاده می ی( از اصطالحات2کند. پيشنهاد می یآن برنامه خوب

 (.110:  9510و همکاران ،  0مورد بحث است )وب

 اسالم دگاهیاز د یانتقاد تفکر

 ای ژهیو گاهیتوجه به عقل و پرورش تفکر از جا ،یاسالم تيو ترب مينظام تعل در

 کیگوناگون انسان را به تعقل و تدبر و در  نيمتعدد با مضام اتیبرخوردار است. آ

انسان را مبنا و اساس تعقل و تفکر  تيدعوت و ترب یو خردورز ییگرا کالم به عقل

؛ 125 هی؛ آل عمران، آ110 هی، بقره، آ01 هیحج، آ های . در سورهکنند یم یزری هیپا

 یو توجه دادن افراد به خردورز بيترغ ق،ی، ناظر به تشو0 هیو انعام، آ 0 هیرعد، آ

و  شهیکه اند یتيبا توجه به اهم (.25:  1025، ، علی نوروزی و نجفییاست )محمود

قرآن  ربارها د یو منطق یکورکورانه و بدون پشتوانه عقل ديتفکر در اسالم دارد، تقل

آبا و اجداد  وهيعناد و لجاجت به ش یکه از رو یواقع شده است و کسان حيمورد تقب

در هستند، مورد مذمت قرار گرفته اند؛ چنانکه  ديتقل ريو اس کنند یرفتار م شیخو

                                                           
3 Webb, Ch A. 
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 فرو خدا چه : چون به آنها گفته شود که از آنشود یم انيب نيچن 111 هیسوره بقره آ

از پدرانشان  ای. آمکني یم یرويما از پدران خود پ ندگوی ید، ميکن یروپي است فرستاده

نشده بودند؟ در سوره زخرف  تیو هدا کردند یاگر چه آنها تعقل نم کنند،یم یرويپ

با  نکهیرا به مردم ابالغ نکرد مگر ا شیرسالت خو یامبريپ چيه که کند یم انيب 90 هیآ

و البته به آنان اقتدا  ميافتی یدیو عقا نآیي بر را پدرانمان ما که شد رو سخن روبه نیا

 کرد. ميخواه

به سنت  انتقادی نگرش نبودن به توجه است، آشکار چه آن ه،یدو آ نیا یبررس در

و  یو نقاد ليافراد منتقل شده است و آنها بدون تحلاست که از گذشتگان به  یو عادات

درباره  یبحث و انتقاد حت آزادی اما اند؛ آن اقدام کرده رشیتعصب به پذ یصرفاً از رو

. مخالفان دآی یبه فرد مکتب اسالم به شمار م منحصر های یژگیاز و ،یمسائل مذهب

را  ید بودند که هر پرسشاسالم در حوزه نظر، با حفظ آداب مباحثه و مناظره آزا نید

 وهياما ش شد؛ یم زين نیدر اصول د کيشامل تشک حتی ها پرسش نیمطرح کنند و ا

 هيدادن روح اراز مکاتب با سرمشق قر یاريبس یتيترب وهياسالم بر خالف ش یتيترب

به پرسش  یاهانت نکهیبدون ا پرداخت؛ یمشبهات  نیا ییتسامح و تساهل، به پاسخگو

: بندگانم را دفرمای یم اسالم نید یکتاب آسمان گاهیدر جا مین کرکننده شود. قرآ

آنها عمل کنند، آنان هستند که  نیکوتريبشنوند به ن یبشارت ده، آنان که چون سخن

خردمندان عالمند  قتيفرموده و هم آنان به حق تشانیخداوند به لطف خاص خود هدا

و تفکر  یاسالم به خردورز که در یريخط گاهیجا نی(. با توجه به ا11و15)زمر/ 

و  ثیاحاد نچنيکاوش در قرآن و هم یبا کم توان یاست، م افتهی صعاقالنه اختصا

، علی نوروزی و یمحمودبرد ) یدر اسالم پ یتفکر انتقاد گاهیبه جا ،یاسالم اتیروا

 (.22: 1025، نجفی
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  گراییکمال

ز حد بر نظم و ا شيب دياست که به تأک یتيشخص های یژگیاز و یکی گراییکمال

 لیبه منزله تما گرایی(. کمال000:  9510، 0و مرتب بودن اشاره دارد )کرنر یسازمانده

تحقق آنهاست  یو تالش برا یافتنيکامل و دست ن یارهايفرد به وضع مع داریپا

 کندیاشاره م ای گرانهبیخود تخر یو رفتارها فکاربه ا گرایی(. کمال09:  9510، 0)واالن

و  دمنیاست )فر انهگرای واقع ريو غ یبه اهداف به شدت افراط لين که هدف آنها

کامل بودن در هر  یبرا یوسواس ای دیبه تالش شد گرایی( کمال009:  9511، 1بوث

 ،گراییکمال یها مشخصه نی( مهمتر1015: 9510، 1لتاسيسیاشاره دارد )کانتن و  یکار

به  دنيرس یبرا یوصول و تالش افراطقابل  رغي طلبانه، داشتن اهداف بلندپروازانه، جاه

 (.119:  1025و همکاران،  یاهداف است )خسرو نیا

. دانند ی( میدو بُعد سازگار )مثبت( و ناسازگار )منف یرا دارا گراییکمال

 یخاص و متعال یارهامعي گراکمال ريهر دو نسبت به افراد غ یمثبت و منف انگرایکمال

نگرانند  گرانینکردن د دیيو از تأ دهند یم گرانید یابیبه ارز یادیز تيدارند، اهم

و  تیرا با احساس رضا یمثبت ارتباط مثبت انگرایکمال(. 905:  9515، 5انگی)استوبر و 

پس از  تیبا عدم رضا یو ارتباط مثبت دهند یبه هدف نشان م یابيپس از دست یسربلند

 شرفت،ياز پ یتمندیمثبت به واسطه احساس رضا انهگرایکمال یشکست دارند. رفتارها

 شود یم دهی جهت تيبه موفق یابيگردد و به سمت دست یم تیتقو ديو تمج نيتحس

                                                           
4 Karner- Huţuleac A. 
5 Walan, C. 
6 Friedman, H. S. & Booth, S. 
7 Kanten,P., & Yesıltas, M. 
8 Stoeber J, Yang H. 
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ارتباط مثبت با عدم  یمنف انگرای(. در مقابل، کمال15:  9510و همکاران ،  2)برنام

 کمالگرایی. دهند یمو شکست از خود نشان  تيموفق طیپس از هر دو شرا تیرضا

 یاضطراب و تعلل، باورها ن،یيعزت نفس پا رينظ ،یشناخت بيآس یامدهايبا پ یمنف

 یمرتبط است. در حال یافسردگ یاحساس گناه و نشانه ها ،یخودانتقادگر ،یمنطق ريغ

عواطف  شرفت،يپ یاز جمله کوشش برا تری مثبت با تجارب سالم گراییکه کمال

رتباط است. در ا یو عملکرد شغل ییو خودشکوفا یدکارآمدمثبت، عزت نفس باال، خو

 (.55، 9511، 15دارند )استوبر و کور یفرد تيو موفق شرفتيبه پ ادیز ازيافراد ن نیا

 ای ییشناسا ر،یتقد قیمثبت از طر انهگرایکمال یرفتارها ،ییرفتارگرا دگاهید از

اما  انجامد، یم تيبه موفق ی. تالش سخت و جدشوند یم تیتقو شرفتياحساس پ

 انيبه ب ایاستانداردها، سخت کار کردن  رييتغ رينظ یشکست منجر به رفتار انطباق

و پرورش  قیتشو ،گرایینوع کمال نیا دیبا رو نی. از اشود یم دنيکش سختی تر،ساده

 قیاز طر یمنف گرایکمال یرفتارها ،ییرفتارگرا دگاهیاز د نيداده شود. همچن

 یمنف تیتقو خجالت، ایچون انتقاد، تمسخر، سرزنش خود،  ای آزاردهنده یهامحرک

خود،  یتالش و برا یواقع ريغ یاهداف باال یبرا یمنف انگرای. کمالشوند یم

 ريغ تيموفق نيبه چن دنيرس ی. تالش براکنند یم نييتع یواقع ريغ یتانداردهااس

استرس و  ،یهمچون دلواپس یو به احساسات منف انجامد یاحتماالً به شکست م ،یواقع

 .شود یمنجر م ،ینابو رفتار اجت یتکفاییاحساس ب

 یندیناخوشا های مستعد تجربه رو نیدارند؛ از ا ییباال یاستانداردها انگرایکمال

به هدف  دنيرس یخود برا های و از تالش رندپذی سازگار انعطاف انگرایهستند. کمال

                                                           
9 Burnam A 
10 Stoeber J, Corr PJ. 
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ندارند و به  یرپذی ناسازگار، انعطاف انگرایکمال . در مقابل،کنند یم تیاحساس رضا

. ستندين یباشد، راض شیقابل ستا گرانید دیاز عملکرد خود هر چند از د ليدل نيهم

 ريکننده و غ دیرا تهد طيترس از شکست قرار دارند و لذا مح ريآنها همواره تحت تأث

 یو سربلند تیرضا ساسرا با اح یمثبت ارتباط مثبت انگرای. کمالدانند یم گرتیحما

پس از شکست  تیبا عدم رضا یباط مثبتو ارت دهند یبه هدف نشان م یابيدستپس از 

 طیپس از هر دو شرا تیارتباط مثبت با عدم رضا یمنف انگرایکمالدارند. در مقابل 

(. 11: 1021 ،یرانيو م نژاد ني)حس دهند یم و شکست از خود نشان تيموفق

را کاهش  یروان شناخت های و استرس شیمثبت عواطف مثبت را افزا گراییکمال

 یستیو کاهش بهز یهمواره با عواطف منف یمنف گراییقابل کمالو در م دهدیم

 گراییکه کمال ی( افراد11: 9511، 11و همکاران ثيشده است )اسم یتداع یروانشناخت

و در مقابل افراد با  رسند یم یمثبت جیخود معموالً به نتا یمثبت دارند، در کار و زندگ

 کنند یرا تجربه م یعاطف یاز خستگ ییسطوح باال ،یدر کار و زندگ ،یمنف گراییکمال

 (.105:  1022 ،یو هاشم ی)حجاز

 گراییکمال انواع

 یابيدست یفرد برا های است که شامل کوشش یزشيمؤلفه انگ کیخودمدار:  گراییکمال

 ريغ یباال یارهايکمال، مع یبرا یقو زهيانگ ی. افراد داراباشد یکامل م شتنیبه خو

 به صورت ج،یدر مورد با نتا چيه ایفکر همه ت یو دارا یکوشش اجبار ،یواقع

 شیگذشته خو های شکست و وبيبر ع ند،تام هست های شکست ایتام  هایموفقيت

 ميخود تعم یرا در سرتاسر حوزه رفتار یواقع ريغ یشخص یارهايو مع کنند یتمرکز م

 توانند یکه نم یموشکاف و انتقادگر هستند؛ به طور یافراد به حد افراط نی. ادهند یم

                                                           
11 Smith, M. M. et al 
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 رندیبپذ یمختلف زندگ های خود را در جنبه های شکست ایو اشتباهات  وبيع

 (.12:  1021 ،ینیري)ش

است.  گرانید های تيو انتظارات در مورد قابل دی: شامل عقاگرمدارید گراییکمال

 گراییکمال یارهايبه داشتن مع لیاست که شامل تما یفرد انيبُعد م گرایینوع کمال نیا

ممکن  گراییکمال رو نیدارند. از ا یاريبس تيفرد اهم یص است که برااشخا یبرا

 گراییکمال کند یم انيگردد. فروست ب یمنتهدشوار  یفرد نياست به روابط ب

 یابیو ارز گرانید یبرا نانهبي واقع ريفرد به داشتن مجموعه انتظارات غ لیتما گرمدار،ید

با  یزآمي را به شکل مبالغه گرانید خواهد می گراسفت و سخت از آنهاست. فرد کمال

احساس کند  یشخص نچهچنا ت،ی. به اعتقاد فلت و هونديکامل بب یواقع ريغ یارهايمع

باال هستند، بالطبع آن  اريبس گران،ید یوضع شده از سو انهگرای کمال یارهايکه مع

 نیرباالت ليدل نيخواهد کرد؛ به هم یاحساس ناتوان ت،يواقع نیشخص در مقابله با ا

سطح  نیکه باالتر شود یمشاهده م یعزت نفس، در افراد نیو کمتر یسطح افسردگ

 هستند. ینیيدر حد پا ،یرا دارند و از نظر ادراک کنترل شخص مدار هجامع گراییکمال

 ريو غ زآمي انتظارات اغراق گرانید ،گرایینوع کمال نای در: مدار جامعه گراییکمال

 نیبه ا دیانتظارات مشکل است، شخص با نیرآوردن ااز شخص دارند. اگر چه ب یواقع

 یارهايمع نی. چون ارديقرار گ گرانید رشیو پذ دیيتا مورد تأ دیآ لیاستاندارد نا

 نیا شوند، یتجربه م یشده خارج ليتحم یارهايمع انبه عنو گرانیاز طرف د یافراط

ه احساس قابل کنترل هستند و منجر ب ريکه غ دآی یاحساس در فرد به وجود م

و  یشده که با تفکرات خودکش یديو ناام یشکست، اضطراب، خشم، درماندگ

 (.95: 1021 ،ینیريمرتبط است )ش یافسردگ
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 گراییکمال ابعاد

 قائل تفاوت نژند بهنجار و روان گراییکمال نينابهنجار: هاماچک ب -بهنجار گراییکمال

است که هم با  ای دهيچيپ اريبس دهیپد کی ،گراییمعتقد است کمال وی. است شده

دارد. در  یهمبستگ یروان های یسازگار است و هم با ناسازگار یعيطب های تيفعال

که  یو زمان بُرند یم سخت و طاقت فرسا یرهابهنجار، اشخاص از کا گراییکمال

صورت عمل  نیکنند که به بهتر یدر انجام کارها آزادند، تالش م کنند یاحساس م

به همراه دارد.  تیو رضا ینوع احساس خشنود کیام کارها در انج تي. موفقندینما

به دنبال دارد؛  زينوع احساس اعتماد به نفس را ن کیدر انجام امور،  تيموفق نيهمچن

. رندیبپذ توانند یرا م یاجتماع های تیفرد و هم محدود های تیافراد هم محدود رایز

لذت ببرند،  شیخو های تالش ازتا  دهد یبه افراد اجازه م یانتظارات و توقعات واقع

نحو  نیو به بهتر ندیتالش و رشد نما فهياز نظر احساسات ارضا شوند ، در انجام وظ

 کارشان را انجام دهند.

 یخوب که گاه یهستند که از انجام کارها یبهنجار، افراد گراهایمجموع کمال در

 رسان بينها آسبهنجار نه ت گراییبرند طبق نظر هاماچک، کمال یدشوارند، لذت م

 گراهایهستند. کمال زين شرفتيبه پ ازياز ن یو ناش ندیبلکه مطلوب و خوشا ستين

 رایناتوانند؛ ز شانیهاحاصل از تالش ندیخوشاهستند که از تجربه  ینژند، افرادروان

 ییکمالگرا .کنند یاحساس نم ندیو خوشا یخود را به قدر کاف های شرفتيآنها هرگز پ

شخص، انجام  ی. براگردد یم جادیاز ارتکاب به اشتباه ا ادیلت اجتناب زروان نژند به ع

 که چه از آن ذتو ل تیو فرد از کسب رضا رسد یکامالً خوب به نظر نم یکار چيه

هست، ناتوان  زين گرانید یبهتر از کارها ایخوب انجام شده است و  یعطبي حالت در

 دنمای یفرد را وادار م ،یرپذی بيسحقارت انتقاد از خود و آ قيعم های است. احساس
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خودشکن بزند که در آن هر کار با  های از تالش یریپذ انیمرحله پا کیتا دست به 

کامالً  یتالش گونه چيو ه دآی یکننده به حساب م دینوع چالش تهد کی ،یتيمسئول

را  گرانید یو خشنود تیکند رضا ی. همزمان که فرد تالش مرسد یبه نظر نم یکاف

 ،ینیري)ش دیکند از هر نوع شکست و خطا اجتناب نما یم یم سازد، به شدت سعفراه

1021  :95.) 

 اسالم دگاهیاز د گراییکمال

کمال، داشتن «. و هستى محض و نداشتن قوه و استعداد تيفعل»عبارت است از  کمال

و  انیپا کمال، نقطه گر،یباشد. به سخن د قیء ممکن و الاست که براى شى یزيهر چ

ء، شى رياخ تياوصافى است که فعل ایصفت  ایء و و عالى هر شى ىینها مرحله

 قىيبه کمال حق دنيدر حدّى که براى رس گریداقتضاى واجد شدن آنها را دارد و امور 

حبّ » زهیغر یخواهند بود. در هر انسان« مقدمة الکمال»و « کمال مقدمى»باشد،  ديآن مف

بر خود  تری روشن ندهیآ یآرزو یرا برا ها ختیس و ها وجود دارد و رنج« کمال

 (.  1050 ،یزدیسازد )مصباح  یهموار م

و هم در آخرت؛  رسد یم یبه کماالت ايمراحل الزم، هم در دن مودنيبا پ انسان

بودن( داشته، و  لهي)وس یو آل یجنبه مقدّم اياست که کماالت در دن نای در شانتفاوت

 .آورند یدارد، فرآهم م یدر آخرت که جنبه عال یینهابه کمال  دنيرس یرا برا نهيزم

آمده است که در  یمختلف اناتيقرآن، ب اتیانسان در آ نشیهدف آفر درباره

 شیاز جمله عبادت، آزما ند؛نمای یهدف اشاره م نیاز ابعاد ا یکیهر کدام به  قتيحق

« ا پرستش کنندکه مر نیمگر ا دم،یافريمن جن و انس را ن: »دفرمای ی... . قرآن م و

تا شما را  دیرا آفر یاوست که مرگ و زندگ: »مخواني یم گرید ی(؛ در جا01 ات،ی)ذار

با  ختهيآم یشیآزما یعنی(؛ 9)ملک، « است کوترياز شما به عمل ن کیکه کدام  دیازمايب
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مردم همواره مختلف  یول»آمده است:  یگرید هیتکامل. در آ جهيپرورش و در نت

ه آن یرحمت و در سا رشی)پذ نيهم یپروردگارت رحم کند و براهستند؛ مگر آنچه 

 (. 112و  115)هود،  «دیتکامل(، آنها را آفر

و تکامل  تیو آن پرورش و هدا شود یم ینقطه منته کیخطوط به  نیا همه

به کمال و  دنيانسان، رس نشیآفر ییکه هدف نها شود یجا معلوم م نای از. هاستانسان

همه،  نیاست که ا یانسان های ارزش و ها کرامت نیبه واالتر دنیازیسعادت و دست 

ممکن  تیذات احد شگاهيبه پ گاهانهآ یو بندگ تیدر پرتو شناخت و معرفت و عبود

 .شود یم ريتعب یاست که از آن به قرب اله یکمال و سعادت نیخواهد بود. ا

به  کنند، یکه کسب م یوجود یاست که به حسب کماالت واقع نیانسان ها ا کمال

از آنها دور شده و به مقام فنا نائل  یظلمان های و حجاب کینزد یکانون و مرکز هست

 از الوجود جهات، کامل و ممکن عجمي از الوجود چون واجب گر،ید انيشوند. به ب

کند، از نظر  یخود سع صیدر رفع نقا ای که بنده یجهات، ناقص است، هنگام عجمي

 (. 1051 ،ی)مطهر شود یم کیبه خدا نزد یمعنو

مانند  ،یاحکام و دستورات اجتماع ،یاسالم عالوه بر احکام و دستورات فرد در

مسلمانان )کمک به  یاجتماع های یدر رفع مشکالت و گرفتار نياهتمام مسلم

جهاد،  گران،یکردن به د یکين ،یاجتماع یدر قبال زندگ تمسئولي احساس ،(نوعهم

که انسان به کمال  نیا ی. براکند یم دايدر اجتماع تحقق پنماز، و... وجود دارد که تنها 

 یهر دو دسته از احکام را انجام دهد و در تحقق کمال واقع دیو سعادت برسد، با

باشند،  شناس فهياجتماع اگر وظ کی. افراد ستين یکاف یگریکدام بدون د چيه یانسان

 یکارهاباشند، در  رخواهيمهربان و خ گریکنند، نسبت به همد تیرا رعا گریکدیحقوق 

کالم، سعادت و  کیبشتابند و در  گریکدیتعاون داشته باشند، در حل مشکالت  ريخ
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 ای سعادتمندانهسالم و  یجامعه بدانند، زندگ شیخود را در سعادت و آسا شیآسا

به کمال  دنيدر رس یخواهند داشت و روابط جامعه مستحکم خواهد شد که نقش مهم

عمل  یاله زهيشرع مقدس با انگ یاساس، اگر به همه دستورها نیدارد. بر ا یو قرب اله

و کمال و سعادت انسان را  یو موجبات قرب اله شود یعبادت شمرده م یشود، همگ

 .دنمای یفراهم م

به کمال و  دنرسي ها اسالم، هدف از خلقت انسان دگاهیکه از د نیخالصه ا 

 نیاست. ا یاله یبه قرب و لقا دنيارت از رسو آخرت بوده و آن عب ايسعادت در دن

 ،یاجتماع ،فردی – ها نهيدر همه زم یاله یمگر با اطاعت از دستورها ستين سريّم

 یاهلل به طور واقع یقربة ال تيّو با ن یاله زهياطاعت اگر به انگ نیو ا یاقتصاد ،یاسيس

 دارد. یرا در کمال انسان یو از عمق جان باشد، عبادت است و نقش اصل

است که  دهيهم تن و در دهيچپي چنان آن ها مسائل و مشکالت در سازمان 

بودن  دهيچپي و ها سازمان یانسان تيو ماه ستين سّريم یمشکل، به آسان صيتشخ

با توسعه  گریرا مضاعف نموده است. از طرف د یدگيچيپ نیکارکنان، ا یرفتارها

شکل داده و به  رييسازمان تغ رد ینسانا های تيشدن کارها، نوع فعال ینيو ماش یفناور

 نيچن یاست و ارتقا یقو یتفکر انتقاد ازمنديامر ن نیدر آمده که ا یصورت کار فکر

 ها. بدون شک همه سازمانسازد یم انینما شياز پ شيرا ب یافراد سازمان انيدر م یتفکر

خود  ینسازما افراد مجموعه نيدر ب یقو انتقادی تفکر مهارت وجود نيازمند بقا، برای

 تازه، و بدیع نظرات و نو های حل راه و ها که با طرح اندیشه ای هستند؛ به گونه

 (.115: 1021 ،یو فرهنگ آزمای بخت) سازند فراهم را خود سازمان رشد موجبات

تفکر  ییو توانا ازيمورد ن یدانش قبل ،یمستلزم داشتن تفکر انتزاع ،یانتقاد تفکر

مستلزم  ،ی(. تفکر انتقاد15: 1025و همکاران،  یادگاریمورد نظر است ) طهيدر ح
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بر اساس شواهد و مدارک است؛ اما عالوه بر حل  یو داور یذهن یعال یندهایفرا

فاتحی خوزانی، است ) یابيو ارزش ليتحلسطح  نیاز باالتر یعناصر یله داراأمس

صله فا کیو پرورش  جادیا ی(. تفکر انتقاد011: 1025، و رضائیمحمدی موحد

نظرات متعلق به خود  نیو نظرات است؛ چه ا ها دهیخود و ا نيب یو عقالن یاحساس

اعتبار و معقول بودن  قت،ياست که بتوان حق نیبه خاطر ا نیا گرانیباشد چه د

و  یمنطق هایی یابيارزش جادیا یتالش برا یکرد. تفکر انتقاد یابیرا بهتر ارز ایلهأمس

را  زيو چه چ ميباور کن یمنطق متواني یرا م یزيچه چ مينياست تا  بب نانيقابل اطم

چون در آن،  شود؛ یعلم و استدالل استفاده م یاز ابزارها ی. در تفکر انتقادمتوانيینم

و  هيعلم بر فرض مان،یتعصب، منطق بر ا ای ینسبت به ساده لوح گرایی ارزش شک

 .شود ینشان داده م یشاندیبر خواسته تيعقالن

 کیکارکنان  گراییفرماندهان با کمال یرابطه تفکر انتقاد نييتع ق،يتحق یکل هدف

 ليو تحل هیرابطه تجز نيي. تع1آن عبارتند از :  یاست. اهداف فرع یاتيلشکر عمل

رابطه استنباط  نيي. تع9 یاتيلشکر عمل کی یها کارکنان رده گراییفرماندهان با کمال

 یرابطه ارزشياب نيي. تع0 یاتيلشکر عمل کی های رده نانکارک گراییفرماندهان با کمال

 نیبه ا دنيرس ی. برایاتيلشکر عمل کی های کارکنان رده گراییفرماندهان با کمال

 یعبارت است از: تفکر انتقاد یاصل هيفرض د؛یگرد نیتدو هياهداف، سه فرض

اد . بر حسب ابعداردرابطه  یاتيلشکر عمل کی یهاکارکنان رده گراییفرماندهان با کمال

 : دیمطرح گرد بيترت نیبد زين یفرع های هيفرض ق،يتحق یرهايمتغ

 رابطه دارد. یاتيلشکر عمل کی های ردهکارکنان  گراییفرماندهان با کمال ليو تحل هی. تجز1

 رابطه دارد.  یاتيلشکر عمل کی های کارکنان رده گرایی. استنباط فرماندهان با کمال9

 رابطه دارد.  یاتيلشکر عمل کی های کارکنان رده اییگرفرماندهان با کمال ی. ارزشياب0
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 : دیمطرح گرد نيچن قيتحق یسؤال اصل رو نیاز ا

 دارد؟ ای چه رابطه یاتيلشکر عمل کیکارکنان  گراییکمال با دهانفرمان یتفکر انتقاد

 

 پژوهش روش

است. جامعه  یو همبستگ یفيروش، توص ثيو از ح یاز نظر هدف، کاربرد قيتحق نیا

نفر با  25 که تعداد بود یاتيلشکر عمل کیرده  92فرمانده از  100 شامل قيتحق یارآم

به عنوان نمونه  ،ای طبقه یتصادف یرگي استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه

 زريپرسشنامه استاندارد واتسون گل زا اطالعات، آوری . برای جمعدیانتخاب گرد یآمار

از آزمون  قيتحق های هيآزمون فرض یستفاده شد. براو همکاران ا ليه گراییو کمال

 SPSS افزار ساده با نرم یخط ونيو رگرس رسونيپ همبستگی رنف،ياسم-کولموگورف

 استفاده شده است.

 روایی و پایایی پرسشنامه

و پرسشنامه واتسون گليزر با در نظر گرفتن استاندارد بودن پرسش نامه تفکر انتقادی 

در اختيار خبرگان و کارشناسان  پرسشنامهمحتوا،  تعيين روایی برایگرایی هيل کمال

بندی نقطه نظرات مجرب حوزه ستادی یک لشکر عملياتی قرار گرفت. پس از جمع

آنها تغييرات جزئی محتوایی و نگارشی متناسب با محيط سازمانی لشکر عملياتی با 

سپس پرسشنامه نهایی های هر دو پرسشنامه استاندارد صورت گرفت و حفظ تمام گویه

 شد. 
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 های پرسشنامهابعاد و گویه( 1) جدول

 پایایی سؤاالت تعداد گویه ها ابعاد متغيرها

 تفکر انتقادی

 1 تجزیه و تحليل

 0 استنباط 50/5

 0 ارزشيابی

 کمالگرایی

 5 تمرکز بر اشتباهات

51/5 

 1 معيارهای باال برای دیگران

 5 نياز به تأیيد

 5 و سازماندهینظم 

 5 ادراک فشار از سوی فرماندهان

 1 هدفمندی

 1 نشخوار فکر 

 1 تالش برای عالی بودن

 

برای آزمون پایایی به منظور اطمينان از درستی سؤاالت در محيط سازمان نظامی، 

پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. بر اساس این روش با یک مطالعه 

ميزان  SPSSفزار آماری انمونه جامعه بررسی و با استفاده از نرم 05تی روی مقدما

پایایی سؤاالت پرسشنامه و به تفکيک سؤاالت تفکر انتقادی فرماندهان و کمالگرایی 

 شده است.ارائه  شماره یک کارکنان محاسبه گردید که نتایج آن در جدول
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 پژوهشی هایافته

  است.شده ارائه  توصيفی و استنباطی بخشدو در هش پژواز حاصل های یافته
 

 سؤاالت پرسشنامه گاندهندپاسخ مشخصات جمعيت شناختیتوصيف  (9) جدول

 درصد فراوانی فراوانی جمعيت شناختی فرماندهان

 درجه
 %5/01 00 افسر ارشد

 %9/19 01 ءزافسر ج

 سن
 %1/10 02 سال 00تا  90

 %0/00 01 سال 00تا  01

 تحصيالت

 %2/5 5 دیپلم

 %1/01 95 دیپلمفوق

 %05 01 کارشناسی

 %95 15 کارشناسی ارشد و باالتر

فرماندهان مربوط به جمعيت شناختی های یافتههمان طور که مالحظه می گردد 

ادامه در  شده است. ، نشان داده9 شماره در جدول درجه، سن و تحصيالتشامل 

 است. گردیدهارائه  های پژوهشفرضيهآزمون از حاصل  هاییافته
 

 هاآزمون نرمال بودن توزیع داده (0) جدول

تعداد  مدل هامتغير

 هاداده

 داریسطح معنی

 آماره کولموگروف اسميرنف

تفکر انتقادی 

 فرماندهان
 11/5 25 مدل واتسون گليزر

 10/5 25 مدل واتسون گليزر تجزیه و تحليل

 11/5 25 گليزر مدل واتسون استنباط

 90/5 25 مدل واتسون گليزر ارزشيابی

 91/5 25 مدل هيل و همکاران کمال گرایی کارکنان
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الزم است ابتدا ، های آماری مناسبکارگيری آزمونه ها و ببرای انجام تحليل داده

های مربوط مطمئن شد. یکی از شروط و های الزم برای انجام آمارهاز رعایت مفروضه

تبعيت توزیع نمونه از توزیع ، های پارامتریکاستفاده از آماره برایزهای مهم نياپيش

آماره  نشان می دهد با توجه به سطح معناداری 0یافته های جدول شماره نرمال است. 

، شرط نرمال بودن داده ها رعایت شده و لذا می توان از رنفيکولموگروف اسم

 های پارامتریک استفاده کرد.آزمون

 

 کمالگرایی کارکنانبا  : نتایج آزمون همبستگی بين تفکر انتقادی0 جدول

 داریامعن سطح همبستگیضریب  ی تحقيقهافرضيه

 59/5 01/5 کمالگرایی کارکنانبا  تفکر انتقادیرابطه 

کمالگرایی با تجزیه و تحليل فرماندهان  رابطه

 کارکنان
01/5 50/5 

 51/5 09/5 ارکنانکمالگرایی کبا استنباط فرماندهان  رابطه

 50/5 01/5 کمالگرایی کارکنانبا ارزشيابی فرماندهان  رابطه

با  ،بين ابعاد تفکر انتقادی با کمالگرایی ةرابطهمان طور که مالحظه می گردد 

 ارائه شده 0نتایج آن در جدول محاسبه گردیده و زمون همبستگی پيرسون آاز  استفاده

رابطه ، دست آمدهه توجه به ضرایب ب ن می دهد بانشا 0شماره  جدول یافته های. است

 فرماندهان با کمالگراییو ارزشيابی  استنباط ،تجزیه تحليلتفکر انتقادی و ابعاد  بين

 باشد.می کارکنان معنادار

 

 گیریبحث و نتیجه

 .اوست تفکرویژگی منحصر به فرد انسان و وجه تمایزش از سایر موجودات، قدرت 

. ماهيت و ذات است انتقادی تفکرها، ترین آندارد که یکی از مهم انواع مختلفی تفکر

ای از امور که به جریان تفکر انتقادی، قضاوت معلق یا تردید سالم است و به دسته

یابد. توانایی تفکر انتقادی از عوامل شود، ارتباط میتفکر سنجيده و منطقی منجر می
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 انتقادی تفکراعمال استقالل فردی است.  آميز و شرط الزم برایکليدی زندگی موفقيت

مندی از دانش در نظر گرفته به عنوان یک فرآیند شناختی اساسی برای رشد و بهره

گيری در هر بافتی، خواه اجتماعی، برای حل مساله و تصميم تفکراین نوع از . شودمی

تفکر انتقادی،  های. از مهارتبالينی، اخالقی، مدیریتی و خواه سياسی قابل کاربرد است

شود. شناسایی، تجزیه و تحليل، سؤال برای حل مشکالت به طور منطقی استفاده می

های هر مشکل، فرایندهای تفکر انتقادی را تحریک و نمودن درباره واقعه و داللت

 نماید.ترغيب می

در  کارکنانشود که موجب می انتقادی تفکرداشتن مهارت و توانایی 

گيری های منطقی بهره گرفته و دارای توانمندی تصميمد از روشهای خوگيریتصميم

فایده است؛ مگر اینکه فرد دارای های تفکر انتقادی به تنهایی بیمهارت د.عقالیی باشن

بر این نکته مهم اشاره دارد  انتقادی تفکربرخورداری از تمایالت  روحيه انتقادی باشد.

جود موقعيت دارای چالش را درک کرده و که هر فرد ابتدا باید به صورت ذهنی، و

سپس نسبت به مواجهه عملی با آن آماده شود. همواره درک وجود یک چالش به 

توان گفت شود؛ اما میصورت ذهنی منجر به بررسی عميق و مواجهه عملی با آن نمی

که هر اقدامی در این راستا بر اساس نگرش و درکی مبتنی بر وجود موقعيتی دارای 

از  انتقادی تفکره شکل گرفته است. به عبارت دیگر، هر چند تجهيز به توانایی مسال

افراد  جانب افراد، متفاوت است، این دو دارای ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر هستند.

کنند. این تفکر انتقادی، فریب نمی خورند و در باور کردن محتاط عمل میبرخوردار از 

های گمراه ها و سنجش آنها و در برابر تعصبدیدهافراد هميشه در جستجوی دالیل پ

 کننده مقاوم هستند.

با  تفکر انتقادیفرضيه اصلی، نشان داد که همبستگی  تحليلآزمون نتایج حاصل از 

نتایج مطالعات  کمالگرایی کارکنان دارد.با داری یمعنرابطه  01/5ضریب همبستگی 

اند؛ به نحوی که این رش کردهپيشين در خصوص این فرضيه، نتایج همسو را گزا

( حاکی از 1025کند. نتایج پژوهش یادگاری و همکاران )نتيجه، نتایج آنها را تأیيد می
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های شخصيتی کارآفرینانه و آن است با افزایش سطح تفکر انتقادی مدیران، ویژگی

 های شخصيتی کارآفرینانهیابد. همچنين بين ویژگیرفتار نوآورانه آنها افزایش می

مدیران با رفتار نوآورانه سازمان از طریق تفکر انتقادی رابطه کامالً معناداری وجود 

کنند که با فعاليت بيشتر و استفاده از دانش و دارد. مدیران کارآفرین تالش می

کارهای جدید از جهت به دست آوردن نتایج قابل قبول در های خود، راهمهارت

های د. همچنين مدیران کارآفرین باید بر پيچيدگیپيچيدگی مسائل واقعی به دست آورن

هایی که نيازمند استدالل بينی موقعيتمسائل واقعی مسلط، انتقادپذیر و از جهت پيش

تغييرات اکثر ( 1021است، آمادگی الزم را داشته باشند. طبق نتيجه پژوهش ميرشکاری )

بينی چابکی توان پيش و شودتبيين می انتقادی تفکرتوسط  کارکنان ایبلوغ حرفه

 .است ، بيش از حد متوسطایبا ميانجيگری بلوغ حرفه انتقادی تفکرسازمان ناشی از 

تجزیه و تحليل ، نشان داد که یکفرضيه تحليل همبستگی  نتایج حاصل از آزمون

نتایج  گرایی کارکنان دارد.کمالبا داری یمعنرابطه  01/5با ضریب همبستگی فرماندهان 

اند؛ به نحوی که يشين در خصوص این فرضيه، نتایج همسو را گزارش کردهمطالعات پ

( داللت بر این دارد 1021کند. نتایج پژوهش ورزنده )این نتيجه، نتایج آنها را تأیيد می

عزت نفس از طریق متغير  .ثير داردأت انتقادی تفکرمحيط یادگيری و عزت نفس بر که 

ثير دارد. همچنين محيط أهای دولتی تدستگاه رکنانکابر خالقيت  انتقادی تفکرميانجی 

های دولتی دستگاه کارکنانبر خالقيت  انتقادی تفکریادگيری از طریق متغير ميانجی 

می  انتقادی تفکرهای متغير نگرش مؤلفه (1020حشمتی )بر اساس پژوهش  .ثير داردأت

شتياق شغلی را با نقش تحليلی بودن، اعتماد به خود و همچنين کنجکاو بودن، ا تواند

 (1020با تکيه بر نتيجه پژوهش عامری ) .کندبينی سازمانی نوآورانه پيش ميانجی جو

جستجوی حقيقت، منظم بودن، تحليلی بودن، اعتماد به نفس، ) انتقادی تفکرلفه ؤم شش

جستجوی حقيقت، ) انتقادی تفکرلفه ؤم چهارپختگی، داشتن ذهن باز( بر عزت نفس و 

  د.ثير دارأت کارکناندن، تحليلی بودن، داشتن ذهن باز( بر شادکامی منظم بو
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استنباط فرماندهان ، نشان داد که 9فرضيه همبستگی  تحليلآزمون نتایج حاصل از 

نتایج مطالعات  گرایی کارکنان دارد.کمالبا داری یمعنرابطه  09/5با ضریب همبستگی 

اند؛ به نحوی که این ا گزارش کردهپيشين در خصوص با این فرضيه، نتایج همسو ر

تأثير بيانگر  (1025های سيفی جهان )کند. نتایج پژوهشنتيجه، نتایج آنها را تأیيد می

بر اشتياق شغلی و نوآوری سازمانی ، در سازمان انتقادی تفکرمثبت معناداری نگرش 

 تفکربا بين سالمت شغلی  رابطه (1025. طبق پژوهش هاشمی رشخواری )دارد کارکنان

 تفکرهمچنين  .مثبت و معنادار است ،با حل مسئله انتقادی تفکررابطه بين انتقادی و 

تواند با های اعتماد به نفس و کنترل شخصی در حل مسئله، میلفهؤم به وسيله انتقادی

  سالمت شغلی ارتباط داشته باشد.

يابی ارزش، نشان داد که 0فرضيه همبستگی  تحليلآزمون نتایج حاصل از 

نتایج  گرایی کارکنان دارد.کمالبا داری یمعنرابطه  01/5با ضریب همبستگی فرماندهان 

اند؛ به نحوی که مطالعات پيشين در رابطه با این فرضيه، نتایج همسو را گزارش کرده

 تفکرنشان داد ( 1022کند. نتایج پژوهش عمادی )این نتيجه، نتایج آنها را تأیيد می

تواند ای می. سواد رسانهاستای بينی خودکارآمدی سواد رسانهبه پيشقادر ، انتقادی

با توجه به نتيجه پژوهش  د.نقش ميانجی را ایفا کن، و خودکارآمدی انتقادی تفکربين 

 تفکرای مدیریت تعارض بر اشتياق شغلی با نقش واسطه( 1021قيه )شکری چات

ثير مدیریت تعارض بر اشتياق أت تقادیان تفکرثير دارد و با مداخله متغير أت انتقادی

 .یابدشغلی افزایش می

پذیرندگی در  :هایدارای ویژگی، انتقادی تفکربرخوردار از بنابراین فرماندهان 

پذیری، تمایل به تغيير، نوآوری، خالقيت، تحليلی بودن، های جدید، انعطافبرابر ایده

رپذیری، برخورداری از معرفت، ناپذیری، اشتياق، پرانرژی بودن، خطجسارت، خستگی

توانند از طریق تدوین اهداف متعالی برای می هستند. آنها تفکرگری و کاردانی، مشاهده

 های الزم در ارتباط بالشکر و با دوراندیشی به کارکردهای آن و اجرای فعاليت

و بپردازند به صورت جامع و گسترده با نگرش وسيع به نتایج حاصل از آنها ، یکدیگر
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و با  داشته باشند جانبه همه یها نگرشنگری به موقعيتبينی و آیندهبا حس واقع

 مدارک و تحصيالت یاز طریق ارتقا را قدرتمندی مسائل جاری و آتی سازمان

کارگيری سيستم یکپارچه مدیریت اطالعات ه و با ب تحليل کنند ایدانشگاهی و حرفه

ای برای هر اطالعاتی وظایف شغلی و حرفهواحدهای سازمانی از طریق استقرار بانک 

زا  آميز و چالشهای مسالهو موقعيتشان را تقویت قدرت تجزیه و تحليل ،رده لشکر

 آميز با آنها مواجه شوند.را درک کنند و قادر باشند به صورت موفقيت

های موریتأاجرای م در می توانندعملياتی  هایلشکربدین ترتيب فرماندهان 

طور ه پذیرتر بوده و بها انعطافطرف رده مافوق و در رویارویی با بحران ابالغی از

منطقی با مسائل و تنگناها برخورد و در صورت نياز به تغيير و تحول در لشکر، پس از 

های چنين متفکرانی برای شنيدن دیدگاه بررسی دقيق و عالمانه آن را اعمال نمایند.

کنند و از های غير عقالنی مقاومت میفرضجدید آمادگی دارند. در مقابل پيش

همچنين با تشخيص واقعيت هر رویداد از  کنند.های بدون استدالل پرهيز میقضاوت

های جدید از بينی و با کسب و به کارگيری مفاهيم و ایدهطریق تقویت قدرت واقع

از طریق  را اهداف عالی سازمان ،طریق جلب نظرات و پيشنهادها با روحيه انتقادپذیری

ایجاد سازمان با و در نهایت  تحقق بخشند های سازمانیهای فردی با هدفتلفيق هدف

یاددهی در جهت هدفمندی در  -کارگيری الگوهای یادگيری ه دهنده از طریق ب یاد

ها و چيرگی بر تهدیدها از طریق مشارکت آگاهانه در رویارویی با چالش برایکارها 

 ود و ارتقا دهند.بشان را بهستنباطمهارت ا ،خلق دانش تخصصی

از طریق  ،فرماندهان با کشف و استقبال از تفکرات تازه و جدید کارکنان

ها( و با تشویق پشتکاری کارکنان از طریق پردازی )پرورش ایدهسازی ایدهفرهنگ

 گذاری و سودمندی ابداعات و ابتکاراتارزش بههای جدید کاری، آموزش رویه

باال بردن انگيزش برای های جدید طریق آمادگی لشکر برای پذیرش ایده از بپردازند و

برای اجرای  له و کنترل شخصیأو افزایش سطح اعتماد به نفس در حل مسکارکنان 

گویی به  به منظور پاسخ در نظر بگيرند. همچنين کارهای خالق امتياز و پاداش
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در درون هر رده  ،الحيتهای شایسته و با صفشارهای محيطی از طریق تشکيل تيم

، پذیری بيشترشان را ارتقا داده و با تشویق کارکنان به مسئوليتلشکر، قدرت ارزشيابی

  گرایی کارکنان را تحقق بخشند.کمالرا باال ببرند و  آنانميزان سالمت شغلی 

 

 منابع 

 قرآن کریم

ر انتقادی (. طراحی مدل فرهنگ تفک1021آزمای، محمد و فرهنگی، علی اکبر )بخت

، های دولتیپژوهشی مدیریت سازمان –فصلنامه علمی اعضای هيئت علمی دانشگاه. 

 .152-195، صص 9، شماره 0دوره 

ی و گرایکمال(. خستگی عاطفی بر اساس ابعاد 1022حجازی، اسد و هاشمی، سعداله )

 ، صص05، شماره 10، دوره های آموزشیفصلنامه پژوهش در نظامهيجانات معلمان. 

115-100. 

(.  بررسی رابطه هوش هيجانی با 1021اکبر و ميرانی، کاوه )نژاد، علیحسين

مجله روانشناسی و ی مربيان مدارس فوتبال. گرایکمالخودکارآمدی مربيگری و 
 .10-90، صص 1، سال چهارم، شمارهروانپزشکی شناخت

بر اشتياق  (. بررسی تأثير نگرش تفکر انتقادی در سازمان1020حشمتی، شهامت )

شغلی کارکنان با نقش ميانجی جو سازمانی نوآورانه )مطالعه موردی: شعب بانک 

رفاه کارگران استان اردبيل(. مدیریت دولتی، منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 گرمی.

(. نقش 1025زاده، بابک؛ شجاعی، علی اصغر و صادقی، جمال )خسروی، احمد؛ حسين

گرایی و اميد به زندگی مدیران دانشگاه. اخالقی در رابطه کمالگری هوش ميانجی

 .119-112، صص 9، سال چهاردهم، شمارهفصلنامه اخالق در علوم و فناوری

(. رابطه بين تفکر انتقادی و بهره وری با نقش 1021رضایی، نسرین و پيکانی، محمد )



 یاتيلشکر عمل کیکارکنان در  ییابطه آن با کمالگرافرماندهان و ر یتفکر انتقاد

00 

ان، سومين همایش به کارآفرینی کارکنان شرکت مخابرات شهر اصفهميانجی تمایل 

 علوم مدیریت نوین.

(. بررسی رابطه تفکر 1020سفيری، خدیجه؛ ميرسندسی، محمد و عموعبدالهی، فاطمه )

مطالعات و انتقادی و ابعاد اصلی دینداری در بين دانشجویان کارشناسی ارشد. 

 .001-050، صص 0، شماره0، دوره تحقيقات اجتماعی در ایران

نگرش تفکر انتقادی در سازمان بر اشتياق  بررسی تأثير (.1025سيفی جهان، رقيه )

شغلی و نوآوری سازمانی )مورد مطالعه: سازمان تعاون کار و رفاه اجتماعی(. 

  .سسه آموزش عالی مقدس اردبيلیؤم ،مدیریت

ای تفکر انتقادی در تأثير مدیریت (. نقش واسطه1021قيه، مهرداد )شکری چات

های دولتی استان اردبيل. مدیریت اجرایی، کنان بانکتعارض بر اشتياق شغلی کار

 استراتژیک، دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمی.

آوری با موفقيت شغلی کارکنان بانک ی و تابگرایکمال(. رابطه 1021شيرینی، رسول )

 ملت استان اردبيل. مدیریت اجرایی، استراتژیک، دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمی.

(. بررسی تأثير تفکر انتقادی بر عزت نفس و شادکامی کارکنان 1020)عامری، فهيمه 

دانشگاه آزاد شاهرود. مدیریت اجرایی، مدیریت استراتژیک، دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد علوم و تحقيقات شاهرود.

ای بر تفکر انتقادی و خودکارآمدی ای سواد رسانه(.  نقش واسطه1022عمادی، فرزانه )

  .واحد مرودشتدانشگاه آزاد اسالمی  ،تربيتی و روانشناسی علومکارکنان. 

(. بررسی 1025فاتحی خوزانی، بهروز؛ موحد محمدی، حميد و رضائی، عبدالمطلب )

های کشاورزی و منابع طبيعی مهارت تفکر انتقادی اعضای هيات علمی دانشکده

، دوره ایران مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزیدولتی و آزاد شهر اصفهان. 

 .011-059، صص0، شماره9-05

(. تأثير آموزش درس 1025کهنوجی، مرضيه؛ کامياب، حسين و نگارستانی، حسين )

تفسير موضوعی قرآن کریم به شيوه نياز محور بر تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه 
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، 1، شماره فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسالمیولی عصر )عج( رفسنجان. 

 .91-05صص 

ها و ثمرات تفکر (. ویژگی1025محمودی، ایوب؛ علی نوروزی، رضا و نجفی، محمد )

، سال پژوهش در مسائل تعليم و تربيت اسالمیانتقادی از دیدگاه امام علی )ع(. 

 .20-111، صص 10نوزدهم، دوره جدید، شماره 

آموزشی و ، مؤسسه اخالقی نقد و بررسی مکاتب(. 1050مصباح یزدی، محمدتقی )

 پژوهش امام خمينی )ره(.

 . تهران: انتشارات صدرا.سيری در ائمه اطهار(. 1051مطهری، مرتضی )

(. رابطه بين تفکر انتقادی کارکنان با چابکی سازمانی با 1021ميرشکاری، علی )

نور ای. مدیریت دولتی، مدیریت نيروی انسانی، دانشگاه پبامميانجيگری بلوغ حرفه

 یزد.

(. تأثير آموزش هوش معنوی 1021، مریم؛ توحيدی، افسانه و باقری، مسعود )نمازیان

مجله مطالعات آموزش و بر ميزان گرایش به تفکر انتقادی و خالقيت هيجانی. 
 .152-950، صص 10، دوره دهم، شماره یکم، پياپی یادگيری

ارکنان (. بررسی تأثير محيط یادگيری و عزت نفس بر خالقيت ک1021ورزنده، وحيد )

های دولتی شهرستان کهنوج. با توجه به نقش ميانجی تفکر انتقادی در دستگاه

 مدیریت اجرایی استراتژیک، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس.

(. رابطه سالمت شغلی با تفکر انتقادی از طریق نقش 1025هاشمی رشخواری، جواد )

 انشگاه گيالن.له در کارکنان. روانشناسی عمومی، دأميانجی حل مس

های (. تأثير ویژگی1025یادگاری، رضا؛ عباسی، ابراهيم؛ اشرفی، مجيد و آزما، فریدون )

های کارآفرینانه مدیران بر رفتار نوآورانه از طریق بررسی تفکر انتقادی در شرکت

دانش بنيان )مورد مطالعه: مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسالمی(. نشریه 

 .00-11کار و خالقيت در علوم انسانی، دوره نهم، شماره دوم، صص علمی ابت
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Abstract 

Critical thinking is self-regulating and purposeful judgment that leads 

to problem solving and appropriate decision making in individuals. 

The main purpose of this study is to determine the relationship 

between commanders' critical thinking and staff perfectionism in an 

operational division. The research method is descriptive-correlational. 

The statistical population of the study was 145 commanders of an 

operational division. The statistical sample size was estimated using 

Cochran's formula.90 people were selected by stratified random 

sampling. The data collection tool is a standard questionnaire. Data 

were analyzed using SPSS statistical software. The results showed that 

the components of critical thinking, analysis, inference and evaluation 

are related to staff perfectionism. 

Keywords: evaluation, inference, analysis, critical thinking, 

perfectionism 
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