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Objective: The main purpose of this study is to identify the relationship between the level of 

participation in knowledge management and the critical thinking tendency among librarians 

of central libraries of public universities in Tehran.  

Methodology: This research is descriptive-correlational in terms of research method and is a 

survey branch. In addition, according to the purpose, it falls into the category of applied 

research. The statistical population of this study consisted of librarians of the central libraries 

of public universities in Tehran, whose number was 210 people. Using the Morgan table, a 

sample number of 136 people was obtained. Data were collected using two standard 

questionnaires: Employee Participation in Knowledge Management (Kulkarni et al. (2007)) 

and the California Critical Thinking Tendency Questionnaire (1992). The supervisor 

validated both questionnaires. The reliability of the questionnaires was obtained using 

Cronbach's alpha coefficient for the questionnaire on employee participation in knowledge 

management was 0.946 and for the questionnaire of critical thinking tendency was 0.933. The 

data analysis was done through descriptive statistics and inferential statistics using SPSS 

software. 

Results: The results of data analysis showed that there is a significant positive relationship 

between the variable of critical thinking tendency and participation in knowledge 

management.  

Conclusion: Researchers define and examine critical thinking in two dimensions: critical 

thinking skills and tendencies, in previous researches the relationship between knowledge 

management and the skills dimension was investigated, but in this research, the relationship 

between participation in knowledge management and the dimension of tendency to critical 

thinking was investigated. 
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   ها: واژهکلید

انتقاد  تیریمد تفکر    ،یدانش، 

انتقاد  لیتما تفکر   ، یبه 

 . کتابداران ، ی دانشگاه هایکتابخانه

در    یبه تفکر انتقاد ل یدانش با تما تیریمشارکت در مد  زانیم ن یرابطه ب ییاز پژوهش حاضر شناسا ی هدف اصل  هدف: 

 شهر تهران است.  یدولت هایدانشگاه   یمرکز هایکتابداران کتابخانه  نیب

است؛ و برحسب هدف در    یشیمایو از شاخه پ  یهمبستگ  یفیپژوهش توص  وهیپژوهش از نظر ش   نیا  روش پژوهش: 

کتابخانه   نی ا  ی. جامعه آمارردگیی م  ی جا  یکاربرد  هایدسته پژوهش  را کتابداران    هایدانشگاه   یمرکز  هایپژوهش 

نفر بدست    136دادند؛ و با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه    ل تشکی  بود،  نفر   210  آنها   شهر تهران که تعداد  یدولت

( و  2006و همکاران ) یدانش کالکارن تیریمشارکت کارکنان در مد استاندارد نامه داده از دو پرسش  آوریجمع  یآمد. برا

  د ییتوسط استاد راهنما تا  ییروانامه از نظر  ( استفاده شد. هر دو پرسش 1992)  ایفرنیکال  یبه تفکر انتقاد  لینامه تماپرسش 

 تیریمشارکت کارکنان در مد  زانیم  امه نپرسش   یکرونباخ برا  یآلفا  بضری  از  استفاده  با  هانامه پرسش  ییایشدند؛ و پا

آمار    قطری  از   هاداده   لیو تحل  هی( به دست آمد. تجز0.933)  یبه تفکر انتقاد  ل ی نامه تماپرسش   ی ( و برا0.946دانش )

 انجام شد.   .اس.اس.یپ.با استفاده از نرم افزاز اس یو آمار استنباط یفیتوص

دانش رابطه مثبت  تیریو مشارکت در مد یبه تفکر انتقاد شیگرا ریمتغ  نیها نشان داد که بداده  لی تحل جینتا ها: افتهی

 وجود دارد.  یو معنادار

، در  کنندی م  یو بررس  ف یتعر  یتفکر انتقاد  التتمای  و   هارا در دو بعد مهارت   ی پژوهشگران تفکر انتقاد  : گیرینتیجه 

  ن یرابطه ب  ی پژوهش به بررس  نیشده بود اما در ا  بررسی  هادانش و بعد مهارت   تیریمد  نی رابطه ب  یقبل  های پژوهش

 پرداخته شد.   یبه تفکر انتقاد لی دانش و بعد تما تیریمشارکت در مد
 

ب  یبررس(.  1401)  فاطمه   ا، ینم یفه  و  ، فاطمه   درنژاد، یح:  استناد مد  زانیم  نیرابطه  در  تما  تیریمشارکت  با  انتقاد  ل یدانش  تفکر  کتابخانه  یبه   ی مرکز  یهاکتابداران 
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 مقدمه 

اندیشی( با توجه به تغییرات مداوم در دانش و اطالعات یکی از نیازهای  قادی، تفکر نقادانه یا سنجشگرانه )اندیشه انتتفکر انتقادی  
دادیم با همان آموزش های نه چندان دور اگر برای انجام دادن کاری نیرویی را آموزش میضروری در جوامع کنونی است. در زمان

می افراد  مدت  آن  به  دهند؛توانستند  انجام  مشکلی  بدون  را  کار  آن  ب طوالنی  حاضر  عصر  در  به  اما  نیاز  و  مداوم  تغییرات  ا 
را در شرایط   آنها  های ستنی نیستند و نیازمند آموزشی هستند تاهای متنوع افراد دیگر قادر به انجام کارها با آموزش گیریتصمیم

جای آموزش  آموزش تفکر انتقادی است یعنی به  ها،کی از این آموزش ها یاری دهد، یگیریناگون و تغییرات فراوان در تصمیمگو
شود؛ یعنی توانایی تفکر درست برای یافتن اطالعات قابل اعتماد را به افراد یاد  های اندیشیدن به افراد یاد داده می اندیشه، مهارت 

 های درست را داشته باشند.گیریهای کاری مختلف خودشان توانایی تصمیمدر شرایط و پیچیدگی آنها دهیم تا

های تفکر انتقادی قابلیت  دهند. مهارتها و تمایالت مورد بررسی قرار می متفکران انتقادی، تفکر انتقادی را در دو بعد مهارت
تمایل    پرداخت. مفهوم   آنها  توان به تقویت گردد و می های شخصیتی هر فرد برمییادگیری دارند اما تمایالت تفکر انتقادی به ویژگی 

های تفکر انتقادی در  مهارت  مکملاست و تمایل به تفکر انتقادی   تعهد فرد برای انجام فعالیت براساس این تفکردر تفکر انتقادی 
 های تفکر انتقادی است.یعنی استعدادهای ذاتی افراد برای مهارت. شودنظر گرفته می

افراد مختلف، حجم عظیم اطالعات، تغییرات مداوم آن و شرایط متنوعی  ها با  به عنوان نیروی اصلی در کتابخانهکتابداران  
انتقادی برای این افراد  دهد و در اینجاست که لزوم تفکر  های گوناگون قرار میگیریرا در شرایط تصمیم  آنها  درگیر هستند که

 شود. آشکار می

 پژوهشادبیات موضوع و پیشینه 

استعفا، فوت و ... از دست   ی از کارافتادگ  ،یچون بازنشستگ  یلیخود را به دال   یکار  یروهایاز ن  تعدادی  هاشرکت  و  هاساالنه سازمان
 ی دانش برا  تیریمد  تیکه اهم  نجاستیبرند و امی  خود   با  را  اندخدمت کسب کرده  انیسال  یرا ط  یدانش  روهاین  نی. ادهندیم

که   یدر سازمان است. کارکنان هر سازمان  یاز منابع اصل  یکی بر تجربه    ی همان اطالعات مبتن  ای  نش. داشودیم  انیسازمان نما
و   یمال هایدارائی فقط هاشرکت و هاسازمان ۀیسرما یامروز یایخواهند داشت. در دن یداشته باشند عملکرد بهتر یشتریدانش ب

  ت یرمدی  به   که  اندبوده  ترموفق  هاییست و سازمانآنها  یدانش  یروهایو ن  نکارمندا  آنها   هیسرما نیبلکه مهمتر  ستین  آنها  یکیزیف
  ت ی موفق به حفظ مز  یرقابت  یایدن  نای  در  هاسازمان  و  هاشرکت  نکه یا  یبرا  ن بنابرای  اند؛کرده  یشتریتوجه ب  یدانش  هایهیسرما
 . داشته باشند یشتریدانش توجه ب تیریبه دانش و مد دیخود شوند با یرقابت

  یایمطلوب در دن یگاهیبه جا یابدستی  در را آنها تواندیبه اندازه دانش نم زیچ چیکه ه اندافتهدری هاشرکت و هاسازمان امروزه
سازمان مورد توجه قرار    هیسرما  ن یمهمترکارکنان سازمان به عنوان صاحبان دانش و    زیاز هرچ  ش یب  بنابراین،دهد.    یاری  یرقابت

و در کل سازمان اشاعه    دهیبخش  ییایو نظم و پو  یدانش موجود را گردآور  تواندیکه م  یبه عنوان ابزار  شدان  تیرمدی.  اندگرفته
 .(1395و رضوانفر،  یدارابخان یکرم ،حجازی ) است دانش خود  از مهمتردانش  تیریله مدارو مس نیاست. از ا افتهی تی دهد، اهم
از آن عوامل در سازمان کارکنان آن است. اگر کارکنان   یک یدر ارتباط است که    یدانش با عوامل متعدد  تیریدر مد  تیموفق

  ی افراد محرک اعمال و هایو نگرش  التی . چون تماافتیخواهد   شیدر آن افزا تیدانش مشارکت داشته باشند موفق تیریدر مد
 .در ارتباط باشد یدر انجام کار آنها تدر مشارک تواندیهسنتد و تفکر کارکنان م

مشارکت در   زانیدر پژوهش حاضر به ارتباط م  نیهست، بنابر ا  انتقادی  تفکر  آنها  از  یکیاست که    یانواع مختلف  یتفکر دارا 
شرکت فعال   یبرا  یضرور  ازین  کی  یمعتقدند که تفکر انتقاد  پژوهشگران.  شودیپرداخته م  یبه تفکر انتقاد  لیدانش با تما  تیریمد

تا با تمرکز   کندیو حل مشکالت است و به فرد کمک م  یری شگیپ  دیکل  یفرد است. تفکر انتقاد  یاس یو س  یاجتماع   یدر حوزه زندگ
 .(1395 ،یانیو پورک رگریت ان،ی)کارآموز ابدیمورد نظر دست   جیتفکر بتواند به نتا یرو

ش  دانش سازمان خود در تال  تیریمد  یخود هستند و برا  یرقابت  ت یسازمان به دنبال حفظ مز  کیهم به عنوان    هاکتابخانه
و   یعلم  طیقرار گرفتن در مح  لیبه دل  یدانشگاه  هایدانش دارند اما کتابخانه  تیریمد  یبرا  هاییبرنامه   هاکتابخانه  انواع  ،هستند

و    کنندیم  فایکتابخانه ا  طیرا در مح  یو چون کتابداران نقش اصل  دهندیم  تیاهم  شتریب  عموضو  نیبه ا  یعلم   داتیکمک به تول
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 میعظ  لیبرخوردار است، عالوه بر موارد ذکر شده کتابداران امروزه با س  ایژهیو  تی دانش از اهم  تیریدر مد  آنها  مشارکت  زانیم
 .بپردازند آنها ینقادانه به بررس  دیبا د دیبا ادرستاطالعات و دانش درست از ن صیتشخ یاطالعات سروکار دارند و برا

 نیب  ۀرابط  نییموضوع پژوهش تع  ؛ واست  شده  گرفته  نظر  در  هادانشگاه  یمرکز  هایپژوهش حاضر کتابداران کتابخانه  جامعه
 . هاستدانشگاه یمرکز هایکتابداران کتابخانه یبه تفکر انتقاد لیدانش با تما تیریمشارکت در مد زانیم

سازمان    کیو بالعکس( در داخل    انیدانش )نهان به ع  لی تبد  یبرا  سازینهیو زم  تیریعبارت است از اعمال مد  دانش:   تیریمد
به اهداف سازمان است    یابیدست  یدر راستا  یسازمان  هیسرما  کی   به عنوانو استفاده از دانش    گذاریبه اشتراک  ،یگردآور  قیاز طر

و   یدهسازمان   نش،یگز  ابند،یتا اطالعات مهم را ب  کندیم  یاری  را  هااست که سازمان   یندیادانش فر  تیرید. م(1386  زاده،)حسن
 ندیااست. فر  یضرور  یریگمیو تصم  یزریچون حل مشکالت، آموختن، برنامه   ییهاتیفعال   یاست که برا  یمنتشر کنند. تخصص

  ح یو صر  یدانش موجود در سطح سازمان و موانع آن )اعم از ضمن  اول است، مرحله    شدهل یتشک  ی دانش از چهار بخش اصل  تیریمد
  ی مناسب  به صورتو سپس اخذ و کسب گشته در مرحله بعد    گرددیواقع م  ییو مستندات( مورد شناسا  یاطالعات   هاینزد افراد، بانک 

مراحل دانش    ن یا  یگردد، پس از ط  میهشده و تس دانش موجود نزد افراد به اشتراک گذاشته    د یسوم با  ۀ. در مرحلشودی م  رهیذخ
 .(1394 ،یدگری سفیو جدار  آذر،یمیفخ زاده،ران ی)ا شودیشده در جهت اهداف سازمان به کار گرفته م کسب

  های مهارت.  گرندیکدیدو بعد مکمل    نیاست که ا  یلیو تما  یدو بعد مهارت  یتفکر انتقاد  یشده براابعاد مشخص  : یانتقاد  تفکر
 گرمیهدفمند و خود تنظ  یبه داور  دنرسی  تا  اطالعات  و  هاشدن با داده  نوع تفکر از مرحله مواجه   نیروند ا  های: مؤلفه یتفکر انتقاد

  ،یری)سف  گریمیتنظ. خود6  ، وحی. توض5  ،. استنتاج4  ،یاب ی. ارزش3  ، لی. تحل2  ، ریو تفس  ری. تعب1  بیاست؛ و شامل شش مهارت به ترت
 .(1396 ،یعموعبدالله و  یرسندسیم

تفکر    یریکارگبه   لیاست و تما  یافراد نسبت به تفکر انتقاد  هایو خواسته   لیبعد اشاره به تما  ن یا  : یبه تفکر انتقاد   لیتما
قدرت   ،گریلیتحل  ،یشیآزاداند  ،یاب یقتی(. در هفت بعد حق1392  گران،یو د  یاست )عباس   تی شخص  هایاز جنبه  یکی  یانتقاد

  ها، نگرش   ها،( منش1998)   ونیو فاس  ونیفاس.  شودیم  ی)بلوغ( بررس  یافتگیرشد    زان یو م  گرینفس، پرسشاعتمادبه  ،یدهسازمان
  انتقادی   تفکر  هامنش   نیو اعتقاد دارند بدون ا   دانندیم  یرا الزم و ضرور  یمتفکر انتقاد  کیبه    شدنلیتبد  ی برا  ذهنی  عادات

نم تما1392  ،ی)مسلم  ردگییصورت  آن  م  التی(.  ز  توانی را  قدرت    ،گریلیتحل  ،یشیآزاداند  ،یابیقتیکرد: حق  انیب  ریبه شرح 
 . ( 1995و همکاران،  ونیبلوغ در قضاوت )فاس  ،گرینفس، پرسشاعتمادبه ،یدهسازمان

 هدف پژوهش
های مرکزی  تفکر انتقادی کتابداران کتابخانههدف اصلی پژوهش شناسایی رابطه بین میزان مشارکت در مدیریت دانش و تمایل به  

 های دولتی شهر تهران است. دانشگاه 

 های اساسی پژوهشپرسش
 های اساسی زیر پاسخ دهد:این پژوهش درصدد است تا به پرسش

های  های مرکزی دانشگاه تفکر انتقادی کتابداران کتابخانه ای بین میزان مشارکت در فراگیری دانش و تمایل به  . چه نوع رابطه 1
 دولتی شهر تهران وجود دارد؟ 

رابطه 2  نوع  چه  میزان  .  بین  ذخیره ای  در  به  مشارکت  تمایل  و  دانش  کتابخانهسازی  کتابداران  انتقادی  مرکزی  تفکر  های 
 های دولتی شهر تهران وجود دارد؟ دانشگاه 

های های مرکزی دانشگاهای بین میزان مشارکت در کاربرد دانش و تمایل به تفکر انتقادی کتابداران کتابخانه. چه نوع رابطه3
 ارد؟ دولتی شهر تهران وجود د

های های مرکزی دانشگاه تفکر انتقادی کتابداران کتابخانهدانش و تمایل به    اشتراکای بین میزان مشارکت در  . چه نوع رابطه 4
 دولتی شهر تهران وجود دارد؟ 
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مرتبه.  5 در  مشارکت  دانش  لفهؤبندی  مدیریت  کتابخانههای  کتابدارن  بین  دانشگاه در  مرکزی  تهران  های  دولتی شهر  های 
 چگونه است؟

های دولتی شهر تهران چگونه های مرکزی دانشگاههای تمایل به تفکر انتقادی در بین کتابداران کتابخانهبندی مؤلفه. رتبه6
 است؟

 پیشینه پژوهش

 . مطالعات داخلی1

ین میزان تفکر انتقادی با مدیریت دانش دانشجویان دانشگاه  ب  ۀبررسی رابط  عنوان  با( در پژوهشی  1397کالئی ) صفرپور سوخته
و    یسؤال  34استاندارد تفکر انتقادی کالیفرنیا  نامه  یابی و دو پرسش با استفاده از تحقیق توصیفی زمینهشهر  آزاد اسالمی واحد قائم

شهر شامل  ن دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمادر جامعه آماری که کلیه دانشجوی  یسؤال  26نامه استاندارد مدیریت دانش نانوکا  پرسش
گیری تصادفی ساده دانشجوها انتخاب  نمونه و با روش نمونه  به عنواندانشجو    357دانشجو بود و با استفاده از جدول مورگان    5000

 مستقیم و مثبت وجود دارد. ۀهای تفکر انتقادی با مدیریت دانش رابطه این نتیجه رسیدند که بین مؤلفه کردند؛ و ب
( در  1397بستامی  پژوهشی  (  رابطعنوان    بادر  د  ۀبررسی  کتابخانهمدیریت  در خدمات  نوآوری  با  دانشگاهی شهر انش  های 

نفر از کتابداران   55آماری شامل  ۀ  ( در جامع2017آگروال و اکیدا )  نامه اسالم،با روش پیمایشی و با استفاده از پرسش  هکرمانشا
نمونه انجام داد به این نتیجه رسید نفر    48با استفاده از جدول کوکران با    یریگهای دانشگاهی شهر کرمانشاه و نمونه کتابخانه

بیشترین میانگین مربوط به متغیر نوآوری در خدمات کتابخانه و کمترین میانگین مربوط به اشاعه اطالعات و انتقال اطالعات بود.  
مثبت و معناداری مشاهده   ۀهای دانشگاهی رابطچنین بین کسب، خلق، انتقال و کاربرد دانش با نوآوری در خدمات کتابخانههم

مثبت و معناداری رسید. بین نوآوری در خدمات و ابعاد   ۀش کل و نوآوری در خدمات به رابطکرده است؛ و نیز بین مدیریت دان
 مدیریت دانش کتابداران برحسب محل خدمت تفاوت معناداری را گزارش نکرده است. 

هوش هیجانی بر تفکر انتقادی کتابداران سازمان   ریبررسی تأثبا عنوان  پژوهشی  در  (  1396چلک و ضیایی )سروری، موسوی
ی ایران انتخاب و ملّنفر از کتابداران سازمان اسناد و کتابخانه    229گیری تصادفی ساده  به روش نمونه  ملی ایران  ۀاسناد و کتابخان

آوری ( به جمع2009جانی نوکا و ایازو )( و هوش هی1990های تفکر انتقادی کالیفرنیا )نامه استاندارد مهارتبا استفاده از دو پرسش
این نتیجه رسیدند که هوش هیجانی و ابعاد آن بر روی تفکر انتقادی کتابداران سازمان مذکور نامه  پرداختند و به های پرسشداده 
اول، خودآگاهی،   ۀهوش هیجانی، مدیریت روابط در رتب  رگذاریمعناداری دارد. همچنین به این نتیجه رسیدند که بین ابعاد تأث  ریتأث

 چهارم قرار گرفتند.دوم تا  ۀآگاهی اجتماعی به ترتیب در رتب و یتیریخود مد
های دانشگاه بررسی رابطه بین مدیریت دانش و خالقیت در میان کتابداران کتابخانهعنوان    با در پژوهشی  ( در  1393مهر )نیک

با روش پیمایشی در جامعهکه از نوع توصیفی هماهواز    شاپوریشهید چمران و علوم پزشکی جند  کلیه ای که شامل  بستگی و 
نامه مدیریت دانش توسلی نوقایی  اهواز بود، از طریق پرسش شاپوریهای دانشگاه شهید چمران و جندکتابداران شاغل در کتابخانه

 ی بررس  د که مدیریت دانش در جامعه موردن( انجام دادند. به این نتیجه دست یافت1998نامه خالقیت رندسیپ )( و پرسش1388)
  انش، کسب دانش، توسعه های دانش، شناسایی دهای مدیریت دانش شامل هدف بین تمام مؤلفهسطحی متوسط قرار دارد و  در  

 دانش، تسهیم دانش، نگهداری دانش، استفاده از دانش و ارزیابی دانش با خالقیت، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 

  ت أیر انتقادی با تولید علم در میان اعضای هبررسی رابطه تفک  پژوهشی با عنوان در  (  1392و بیجوند )رهنما، میرزامحمدی  
 نامه، شامل آزمون تفکر انتقادی واتسونانجام دادند. در این پژوهش از روش پیمایشی و با استفاده از دو پرسشدانشگاه شاهد    یعلم

سرشماری   به صورتدانشگاه شاهد و    یعلم   ئتیاعضای ه  197آوری داده در بین  ساخته تولید علم به جمعنامه محققگلیزر و پرسش
های تفکر انتقادی با میزان تولید علم  اند که رابطه مستقیم )مثبت( و معنادار بین میزان مهارتاند به این نتیجه رسیدهانجام داده 

اال و میزان  شده در حد ب  های تفکر انتقادی در جامعه ذکرمیزان مهارت،  دانشگاه شاهد وجود دارد. همچنین  یعلم هیئت  اعضای  
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زن  یعلم  تئیهای تفکر انتقادی و میزان تولید علم اعضای هتولید علم در حد متوسط است؛ و تفاوت معناداری بین میزان مهارت 
 و مرد دانشگاه شاهد مشاهده نکردند.

  نظر شیوه  که از  و مدیریت دانش در دانشگاه تهران  یسازمان  بررسی رابطه بین فرهنگبا عنوان    در پژوهشی(  1391اندایش )
  نامه فرهنگ آوری داده از دو پرسشداده است. در پژوهش خود برای جمعپژوهش توصیفی همبستگی و روش پیمایشی انجام  

بود،   1713  آنها  دانشگاه تهران که تعداد  یعلم   تئیدنیسون و مدیریت دانش نیومن در جامعه پژوهشی شامل اعضای ه  یسازمان
ند و به این نتیجه رسید نفر انجام داد  325گیری تصادفی ساده و با حجم نمونه  محقق این پژوهش را با روش نمونه  استفاده کرد.

تعهد به مشارکت،  و عوامل آن با مدیریت دانش وجود دارد. همچنین نتیجه گرفت که    یسازمان  معناداری بین فرهنگ  که رابطه
 های معناداری برای مدیریت دانش است.یبینپیش ،یری و مأموریتپذسازگاری، انطباق

 . مطالعات خارجی 2

با    تفکر انتقادی دانشجویان: مطالعه اکتشافیهمبستگی بین سواد اطالعاتی و  دکتری خود را با عنوان    ( رساله8201) 1مولینمک
جمعیت    های تفکر انتقادیارزیابی استاندارد، سواد اطالعاتی و مهارتاین مطالعه با استفاده از دو  و در    ندروش آمیخته انجام داد

دانشگاه  دانشجویان  از  ارزیابی کردکمی  را  تگزاس  در  تجزندهای خصوصی،  ارزیابی   لیوتحلهی.  دو  از  نمرات حاصل  همبستگی 
های تفکر اد اطالعاتی و ارزیابی مهارتز سوهمبستگی آماری معنادار، مثبت و متوسط را نشان داد. این مطالعه همچنین با استفاده ا

فاوت آماری مستقل برای هر دو ارزیابی، ت یت  های. آزمون ندهای جنسیتی را در پردازش شناختی بررسی کردانتقادی، احتمال تفاوت
 کنندگان زن و مرد نشان نداد. معناداری را بین شرکت

عنوان  2017)  2آیتاچ با  پژوهشی  در  حرفه(  عملکرد  بر  دانش  اشتراک  و  انتقادی  تفکر  تتأثیر  رهبران  در   یهامیای  ورزشی 
اطالعات    یآورکه ازنظر هدف تحقیق کاربردی و ازنظر روش توصیفی و همبستگی و ازنظر روش جمعهای ترابزون، ترکیه  دانشگاه 

های ترابزون بوده است. حجم ورزشی دانشگاه   یهامیتحقیق شامل کلیه مدیران تجامعه آماری این    ؛ وبود  یک روش پیمایشی
تصادفی ساده انتخاب شدند استفاده    یریگنفر که به روش نمونه  169نفر و برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان و    300جامعه  

برای جمعندکرد مورد  یآور.  پرسش ازین  اطالعات  از  )پا  یاعملکرد حرفهنامه  ،  )1998ترسون  ریکتس  انتقادی  تفکر  ( و 2003(، 
؛ و برای  .اس اس .پی.اس  افزارها از نرمداده   لیوتحل هی( استفاده کرده است. برای تجز2006نامه  اشتراک دانش یونگ چی )پرسش

دی و اشتراک دانش  دهد که تفکر انتقااست؛ و نتایج تحقیق نشان می  ه کردهاز ضریب رگرسیون چند متغیره استفاد  هاهیتحلیل فرض
 ورزشی در شهر ترابزون تأثیر مثبت معناداری دارد.  یها میای مدیران تبر عملکرد حرفه 

های  توسعه یک محیط یادگیری یکپارچه با مدیریت دانش برای پرورش مهارت( در پژوهشی با عنوان  4201)  3وولین و  جو،  
دهد که های تفکر انتقادی دانشجویان این مطالعه یک محیط یادگیری را ارائه میمنظور توسعه مهارت  بهتفکر انتقادی دانشجویان  

باید بتواهای وب را بر اساس مدل اشتراک دانش ادغام میبرنامه  با نند برای تقویت مهارتکند. دانشجویان  انتقادی  های تفکر 
یند اشتراک دانش را طی کنند. برای ارزیابی تأثیر روش ااند، فرشده  ی وب که در مدل یادگیری پیشنهادی ادغام هااستفاده از برنامه 

دانشجوی دانشگاه برای شرکت در یک دوره آزمایشی دعوت شد. سپس دانشجویان پس از دوره، مورد ارزیابی   40پیشنهادی، از  
 مؤثر بهبود بخشد. به طورتفکر انتقادی دانشجویان را  ی هاتواند مهارتیقرار گرفتند. نتایج نشان داد که روش پیشنهادی م

پژوهش 2012)  4یه در  عنوان    ی(  مهارتبا  پرورش  برای  ترکیبی  دانش  مدیریت  مدل  انتقادییک  تفکر  پرورش    های  برای 
مدیریت دانش ترکیبی را  اساسی برای دستیابی به موفقیت، یک مدل  یهاسمی تفکر انتقادی دانشجویان و کشف مکان هایمهارت

ای حاکی از آن است هفته  17حاصل از برنامه آموزشی  های  دانشجوی دانشگاه در این مطالعه شرکت کردند. یافته  31 ایجاد کرد؛ و 
یندهای مشترک در یک محیط ترکیبی مدیریت  او ایجاد فر ی سازیگذاری دانش، درونکه دانشجویان دانشگاه از طریق به اشتراک

 
1. Mcmullin 
2. Aytac 
3. Jou, Lin & wu 
4. Yeh 



 

 

 
 1401، 2، شماره 56 دوره ، رسانی دانشگاهیتحقیقات کتابداری و اطالع

 

 

52 

 مؤثر افزایش دهند. به طورهای تفکر انتقادی خود را توانند مهارتمی دانش

 روش پژوهش

پرداخته  ها و متون مرتبط،  مرور پیشینهها به منظور شناسایی روش تحقیق و ابزار سنجش و روش تحلیل داده  در این پژوهش به
است و برحسب روش پژوهش،    های مرتبط پژوهش حاضر بر اساس هدف، از نوع کاربردیها و موضوعتوجه به پیشینه شد. با  

های استاندارد برای سنجش متغیرهای پژوهش انتخاب شد. پس از انتخاب  نامه پرسش  بررسی پیشینههمبستگی است. با  پیمایشی
نفر از جامعه آماری   30در میان    ،و برای سنجش پایایی  صورت گرفتهنما  آن توسط استاد را  یسنج ییاستاندارد روا  نامهپرسش
  د أییاستفاده شد؛ و با ت  22نسخه    .افزار اس.پی.اس.اس نامه از نرم ها بخش شد. جهت سنجش آلفای کرونباخ پرسشنامهپرسش

دولتی شهر تهران توزیع شد و  های  اههای مرکزی دانشگدر میان کتابداران کتابخانه  نامه  به روش پیمایشیشدن پایایی، پرسش
آزمون گردیدآوری  ها جمعداده  از  استفاده  با  پایان  و در  به  ؛  آماری،   . پرداخته شد ،  شده  یآور جمعهای  داده  لیتحل  و  هیتجزهای 

انتقادی    یی رابطهپیمایشی حاضر، شناسا  بنابراین، هدف اصلی پژوهش بین میزان مشارکت در مدیریت دانش و تمایل به تفکر 
 . کتابداران است

 های پژوهشیافته

پردازیم. سپس با استفاده از آمار استنباطی می و نمودارها ها از طریق جدول فراوانیابتدا با استفاده از آمار توصیفی، به توصیف داده 
 شود. میاصلی پاسخ داده  هایپرسشبه 

 آمار توصیفی پژوهش

 .انددرصد مرد بوده 25درصد زن و  75کننده در این پژوهش جنسیت جامعه آماری شرکت ،1طبق جدول  : یتجنس
 جنسیت  ریمتغتوزیع فراوانی . 1جدول

 درصد  فراوانی جنسیت 

 0.75 102 زن

 0.25 34 مرد

 100 136 کل

افراد شرکت  یهاداده  : سن به سن  پژوهش در جدول  مربوط  این  داده  شود.می ارائه    2کننده در  سنی   ردۀبیشترین    این جدول  یهاطبق 
 . سال به باالست 40کنندگان مربوط به گروه سنی  شرکت

 شدهیبند گروه . توزیع فراوانی سن2 جدول

 درصد تجمعی درصد فراوانی  شده ی بندسن گروه

26-30 5 3.7 3.7 

31-35 19 14 17.6 

36-40 31 22.8 40.4 

 100 59.6 81 به باال  40

  100 136 کل

  این جدول  یهاطبق داده. شودگزارش می 3کننده در این پژوهش در جدول در ادامه میزان تحصیالت افراد شرکت  : مقطع تحصیلی

 آن کارشناسی بودند.  از و بعد (درصد 73.5)این پژوهش دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد  رکننده دبیشتر افراد شرکت 

 تحصیلی . توزیع فراوانی مقاطع3 جدول

 درصد تجمعی درصد فراوانی  مقاطع تحصیلی

 7.4 7.4 10 پلمیدفوق

 20.6 13.2 18 کارشناسی

 94.1 73.5 100 کارشناسی ارشد
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 100 5.9 8 دکترا 

  100 136 کل

اند  ها پاسخ دادهنامههای جامعه پژوهش به پرسشراوانی کتابدارانی که از دانشگاه در ادامه ف  : دهندگانها و فراوانی پاسخ دانشگاه
 ن یرالدینصکننده در این پژوهش از دانشگاه تهران و کمترین از دانشگاه خواجه افراد شرکت  نیشتریباین جدول  با توجه به    .شودگزارش می

 طوسی بود. 

 پژوهش  های جامعهو اسامی دانشگاه دهندگانپاسخ. فراوانی 4جدول 

 درصد فراوانی  درصد فراوانی  دانشگاه

 9.6 9.6 13 الزهرا

 20.6 11 15 امیرکبیر 

 33.1 12.5 17 یبهشت دیشه

 48.5 15.4 21 تهران 

 50 1.5 2 طوسی  نیرالدینصخواجه

 53.7 3.7 5 خوارزمی 

 55.9 2.2 3 ی رجائ دیشه

 60.3 4.4 6 شاهد

 67.6 7.4 10 شریف 

 77.2 9.6 13 عالمه طباطبایی 

 82.4 5.1 7 علم و صنعت 

 94.1 11.8 16 تربیت مدرس 

 100 5.9 8 هنر 

  100 136 کل

 .شودها گزارش می در ابتدا آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای نرمال بودند داده (: آزمون کلموگروف اسمیرنوف)  استنباطیآمار 

 . گزارش آزمون کلموگروف اسمیرنوف 5جدول 
 سطح معناداری آماره آزمون هامتغیرها و مؤلفه 

 0.001 0.108 تمایل به تفکر انتقادی

 0.200 0.069 مشارکت در مدیریت دانش

 0.021 0.083 فراگیری دانش

 0.051 0.076 دانش  یدهسازمان

 0.000 0.166 کاربرد دانش

 0.000 0.155 تسهیم دانش

صدم است ( کمتر از پنج0.001تمایل به تفکر انتقادی )  میزان سطح معناداری در متغیر   دهدی. نشان م6طور که جدول  همان
(، کاربرد 0.021های فراگیری دانش ). همچنین در مؤلفه ندهای تفکر انتقادی نرمال نیستها معنادار بوده و داده کجی داده  جهیدرنت

ها نیز نرمال نیستند. ولی در های این مؤلفهصدم است و داده( سطح معناداری کمتر از پنج0.000( و تسهیم دانش )0.000دانش )
  جه یصدم است، درنت( باالتر از پنج0.051دانش )  یده( و در مؤلفه سازمان0.200سطح معناداری )   متغیر مشارکت در مدیریت دانش

ها نرمال هستند. چون برای پاسخگویی به سؤاالت پژوهش، همبستگی تمایل به تفکر انتقادی با  ها معنادار نبوده و داده کجی داده
های تمایل به تفکر انتقادی نرمال نیست و اگر یکی از متغیرها نرمال  ده شود و داهای مشارکت در مدیریت دانش سنجیده می مؤلفه

رمن در شناسایی رابطه  یمتریک اسپراناپا  از آزمون   بنابراین،(.  1384شود )واگان،  فاده میاست  کینباشد از آزمون همبستگی ناپارامتر 
 کنیم. بین دو متغیر استفاده می

 های پژوهشپاسخ به پرسش

های مرکزی تفکر انتقادی کتابداران کتابخانهای بین میزان مشارکت در فراگیری دانش با تمایل به  نوع رابطه چه  :  پرسش اول
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 های دولتی شهر تهران وجود دارد؟ شگاه دان
 

 بین تمایل به تفکر انتقادی و فراگیری دانش  اسپیرمن. آزمون همبستگی 7جدول 
 0.217 اسپیرمن ضریب همبستگی 

 0.011 معناداری سطح 

 136 تعداد 

بین    رابطه، جهینت در. صدم استتر از پنج( کوچک0.011دارد که سطح معناداری آزمون همبستگی اسپیرمن ) بیان می 7جدول 
تمایل به تفکر انتقادی و میزان مشارکت در مدیریت دانش معنادار بوده و همبستگی مستقیم و مثبت و ضعیف با توجه به ضریب  

 ( برقرار است. 0.217همبستگی بین دو متغیر )
های مرکزی  تابخانهدانش با تمایل به تفکر انتقادی کتابداران ک  یدهای بین میزان مشارکت در سازمانچه نوع رابطه:  پرسش دوم

 های دولتی شهر تهران وجود دارد؟ دانشگاه 

 سازی دانش تفکر انتقادی و ذخیره ن تمایل بهبی اسپیرمن. آزمون همبستگی 8جدول 
 0.277 اسپیرمن  ضریب همبستگی

 0.001 سطح معناداری 

 136 تعداد 

رابطه بین دو  ،  جهینت  در.  صدم استتر از پنج( کوچک0.001)سطح معناداری آزمون همبستگی اسپیرمن    8با توجه به جدول  
مثبت، مستقیم و ضعیف بین تمایل به   ۀرابط  دهنده( است که نشان0.277متغیر معنادار است و ضریب همبستگی بین دو متغیر ) 

 سازی دانش است. تفکر انتقادی و میزان مشارکت در ذخیره
های  های دانشگاهشارکت در کاربرد دانش با تمایل به تفکر انتقادی کتابداران کتابخانهای بین میزان مچه نوع رابطه   :پرسش سوم

 دولتی شهر تهران وجود دارد؟ 
 تفکرانتقادی و کاربرد دانش  بین تمایل به اسپیرمن. آزمون همبستگی 9جدول 

 0.351 اسپیرمنضریب همبستگی 

 0.000 سطح معناداری

 136 تعداد

رابطه بین    جهینت  صدم است درتر از پنج( که کوچک0.000دهد سطح معناداری آزمون همبستگی اسپیرمن )نشان می  ،9  جدول
مثبت، مستقیم و متوسط بین تمایل   ۀرابط  ۀدهند( است که نشان0.351دو متغیر معنادار است و ضریب همبستگی بین دو متغیر )

 . دانش است یدهبه تفکر انتقادی و میزان مشارکت در سازمان
چهارم رابطه  :پرسش  نوع  به  چه  تمایل  با  دانش  اشتراک  در  مشارکت  میزان  بین  اای  کتابخانهتفکر  کتابداران  های نتقادی 

 های دولتی شهر تهران وجود دارد؟ دانشگاه 
 تفکر انتقادی و اشتراک دانش   بین تمایل به اسپیرمن. آزمون همبستگی 10 جدول

 0.415 اسپیرمنضریب همبستگی 

 0.000 سطح معناداری

 136 تعداد

داده  به  توجه  )10های جدول  با  معناداری  اسپیرمن کوچک(  0.000. سطح  پنجآزمون همبستگی  از  است؛ و ضریب  تر  صدم 
معنادار، مثبت و    رابطه  ۀدهند( است که نشان0.415تمایل به تفکر انتقادی و مشارکت در تسهیم دانش )  ریهمبستگی بین دو متغ

ت دانش در  های مشارکت در مدیریر تمایل به تفکر انتقادی و مؤلفهبین متغی  10و    9،  8،  7های  با توجه به جدول  متوسط است.
برقرار است؛ و در ابعاد کاربرد دانش و اشتراک دانش   ضعیفمعنادار، مثبت و    هسازی مدیریت دانش رابطابعاد فراگیری و ذخیره

 مستقیم و متوسط وجود دارد. ،معنادار ۀرابط
  های دولتی شهر تهران های مرکزی دانشگاهدر کتابخانه  های مدیریت دانشلفهؤبندی میزان مشارکت در مرتبه  :پنجمپرسش  
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 چگونه است؟
 

 ت دانش یهای مشارکت در مدیرلفهؤهای مرتبه . 11 جدول
 ها میانگین رتبه هامؤلفه ها رتبه

 3.16 اشتراک دانش 1

 3.03 کاربرد دانش 2

 2.04 فراگیری دانش 3

 1.77 دانش  یسازرهیذخ 4

سازی دانش با  ترین میزان مشارکت و مؤلفه ذخیره بیش  3.16مؤلفه اشتراک دانش با میانگین رتبه  دهد که  نشان می   11جدول  
 کمترین میزان مشارکت را دارد. 1.77میانگین رتبه 

 . اطالعات آزمون فریدمن 12جدول 

 136 تعداد

 131.458 آماره آزمون

 3 درجه آزادی

 0.000 سطح معناداری

مشارکت در  های  بندی مؤلفهرتبه  جهی صدم است درنتتر از پنجمعناداری آزمون فریدمن کوچک. سطح  12با توجه به جدول  
 دانش معنادار است.مدیریت 
های دولتی شهر تهران  های مرکزی دانشگاههای تمایل به تفکر انتقادی در بین کتابداران کتابخانهبندی مؤلفهرتبه  :ششمپرسش  

 چگونه است؟
 های متغیر تمایل به تفکر انتقادی مؤلفهبندی . رتبه13جدول

 میانگین رتبه  هامؤلفه ها رتبه

 5.44 پرسشگری 1

 4.90 گری تحلیل 2

 4.34 اعتماد به نفس  3

 4.25 آزاداندیشی  4

 3.12 یافتگی میزان رشد 5

 2.99 ابی یحقیقت 6

 2.97 سازماندهی  7

( به ترتیب بیشترین 2.97)    ( و مؤلفه سازماندهی با میانگین رتبه5.44)    مؤلفه پرسشگری با میانگین رتبه  ،13با توجه به جدول  
های  های مرکزی دانشگاه های متغیر تمایل به تفکر انتقادی را در بین کتابداران کتابخانهو کمترین میانگین رتبه را در بین مؤلفه

 دولتی شهر تهران دارند.

 اطالعات آزمون فریدمن . 14جدول 

 136 تعداد 

 173.762 آماره آزمون 

 6 درجه آزادی 

 0.000 سطح معناداری 

های تمایل بندی مؤلفهتر از پنج صدم است در نتیجه رتبه دهد که سطح معناداری آزمون فریدمن کوچک نشان می،  14جدول
 معنادار است. های مرکزی به تفکر انتقادی در بین کتابدارن کتابخانه
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 گیریبحث و نتیجه 

تواند به مدیریت دانش  توجه به اهمیت مدیریت دانش در اقتصاد دانشی، از نظر پژوهشگر شناسایی عوامل مرتبط با اجرای آن می  با
دانشگاه های دانشگاهی به عنوان قلب تولیدات علمی در  کتابخانه  به ویژهها  ها کمک کند. مدیریت دانش در کتابخانهدر سازمان

ها نقش اصلی را در مدیریت دانش بر عهده دارند. مشارکت کتابداران  اهمیت خاصی دارد؛ و کتابداران به عنوان نیروی اصلی کتابخانه
از عوامل اصلی موفقیت آن   دانش در کتابخانه مشارکت هاست.  هدر کتابخاندر مدیریت دانش  از عوامل موفقیت مدیریت  یکی 

در این زمینه    شود، تقویت  دهندمیافزایش  را  اگر عواملی که میزان مشارکت کتابداران در مدیریت دانش    کتابداران در آن است.
در مشارکت یا عدم مشارکت در کاری تمایالت فکری، یا تفکر در سطوح باالست؛ که در    رتبطم   د شد. ازجمله عوامل نموفق خواه

 پژوهش حاضر با عنوان تمایل به تفکر انتقادی بررسی شد. 
بندی با مدیریت دانش بین این دو متغیر رابطه مثبت و معنادار مشاهده گردید. در رتبه  ل به تفکر انتقادیدر شناسایی رابطه تمای

ذخیرههامؤلفه بعد  دانش  مدیریت  پایین ی  دانش  از همه مؤلفهسازی  رتبهتر  در  و  گرفت  قرار  مؤلفهها  تفکر  بندی  به  تمایل  های 
جمله فراگیری دانش،    ها برای مدیریت دانش باید برای ابعاد آن ازکتابخانه.  انتقادی کمترین رتبه برای بعد سازماندهی بدست آمد

کند، سازی کنند و عواملی را که به موفقیت این ابعاد کمک میو اشتراک دانش امکاناتی را پیادهسازی دانش، کاربرد دانش  ذخیره
سازی دانش، کاربرد دانش و اشتراک دانش  که میزان مشارکت در فراگیری دانش، ذخیره  دادهای پژوهش نشان  تقویت کند. یافته

 تقیم دارد. با متغیر تمایل به تفکر انتقادی رابطه معنادار، مثبت و مس
ها جهت موفقیت های تفکر انتقادی، در بررسی پیشینه، کتابخانهمثبت تمایالت و گرایش   ریآمده و تأث   دست  با توجه به نتایج به

های  با توجه به یافته   های آن را آموزش دهند.ه و تمایالت آن را تقویت و مهارتدر مدیریت دانش باید به تفکر انتقادی نیز توجه کرد
مشارکت در فراگیری  زانیتوان نتیجه گرفت که بین تمایل به تفکر انتقادی و م چهار پرسش پژوهش میاین پژوهش در پاسخ به 

معنادار، مثبت و ضعیف وجود دارد و بین تمایل به   سازی دانش، رابطهذخیرهمیزان مشارکت در  دانش و تمایل به تفکر انتقادی و  
تفکر انتقادی و میزان مشارکت در کاربرد دانش همچنین بین تمایل به تفکر انتقادی و میزان مشارکت در اشتراک دانش، رابطه  

  معنادار، مثبت و متوسط وجود دارد.

 هاپیشنهاد

مؤلفه . در رتبه1 میزان مشارکت در  دانبندی  بعد مشارکت در فراگیری و ذخیره های مدیریت  برای  ش  بود  پایین  سازی دانش 
افزایش مشارکت در بعد فراگیری دانش، مدیران باید به شناسایی افراد شاخص و باتجربه در محیط کتابخانه کرده و با تعیین  

 کار بپردازند.این افراد به کتابداران تازه های خاص به انتقال تجربهزمان
خته و سازی دانش پرداها با ایجاد پایگاه تجربه به ذخیرهسازی دانش بود، کتابخانهون کمترین میزان مشارکت در ذخیره. چ2

رد از آن پایگاه  نیروی جدید، ف یریکارگدانش خود را در پایگاه ذخیره کنند؛ و در صورت به  ،کاری وظیفه به عنوان کتابداران 
 استفاده کند.

با اختصاص روز خاص کتابداران  . اتاق3 انتقال تجربیات کتابداران در کتابخانه تعیین کنند و  به های فکر )اتاق تجربه( برای 
 کاری به انتقال تجربیات خود بپردازند. به عنوان وظیفه یدوستانه و دورهم صورت

مثبت و معنادار تمایالت تفکر انتقادی با میزان مشارکت در مدیریت   اضر و رابطههای پژوهش حا یافتههمچنین با توجه ب  .4
 های تفکر انتقادی و تقویت تمایالت آن بپردازند. های تفکر انتقادی به آموزش مهارتها با برگزاری کالس کتابخانهدانش، 

اطالعات رو به رو است، ارائه واحد درسی با عنوان تفکر . با توجه به اهمیت تفکر انتقادی در دوران کنونی که با سیل عظیم  5
 .هادر دانشگاه شناسیانتقادی برای دانشجویان رشته علم اطالعات و دانش

 سپاسگزاری

 .شودیم  یپژوهش حاضر سپاسگزار  یدر اجرا یمعنو ت یبه خاطر حما تهراندانشگاه  یاز معاونت محترم پژوهش 
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 منابع

ارشد،    یکارشناس  نامهانی . پادانش در دانشگاه تهران  تیریو مد   ی فرهنگ سازمان  نیرابطه ب  یبررس(.  1391)  اهللفیس  ش،یاندا

 .رسانیو اطالع یدانشگاه تهران، دانشکده علوم کتابدار

 وری دانش بر بهره تیریمد هایمؤلفه ریتأث ی(. بررس1394) وبیا ،یدگریسف یو جدار روس،یس آذر،یمیفخ مان؛یسل زاده،ران یا

  (، 33)9  ، وریبهره  ت یریمد.  زیشهرستان تبر  یو اعتبار  ی در موسسات مال   ی عامل  لیبا استفاده از روش تحل  ی انسان  یروین

27-45. 

مد   یبررس(.  1397)  نینسر  ، یبستام نوآور  تیریرابطه  با  کتابخانه  یدانش  کرمانشاه   ی دانشگاه   هایخدمات  پا شهر   نامه انی. 

 ی. شناس واحد کرمانشاه، گروه علم اطالعات و دانش نور،امیارشد، دانشگاه پ  یکارشناس

دانش در    تیریمد  ندیو فرآ  یارتباط فرهنگ سازمان  ی(. بررس1395و رضوانفر، احمد )  ایرو  ،یدارابخان  یوسف؛کرمیدیس  ،یحجاز

 ..838-825(، 4)47-2 ،رانیا یاقتصاد و توسعه کشاورز قاتیتحقغرب کشور.  یکشاورز های دانشکده

 .تهران: کتابدار .هارساختیو ز م یدانش: مفاه تیریمد (. 1386زاده، محمد ) حسن

  ت أ ی ه  یاعضا  انیعلم در م  دیبا تول  یرابطه تفکر انتقاد  ی(. بررس1392فرامرز )  جوند،یمحمدحسن و ب  ،یرزامحمدیاکبر؛ م  رهنما،

 .288-257(، 3)20، دانشگاه شاهد یریادگیآموزش و   هایپژوهشدانشگاه شاهد.   یعلم

 .. تهران: آگاهیدر علوم رفتار قیتحق های(. روش1377الهه ) ،یزهره؛ بازرگان، عباس؛ حجاز سرمد،

کتابداران سازمان اسناد    یبر تفکر انتقاد   یجان یهوش ه  ریتأث  ی(. بررس1396)  ایثر  ،ییایو ض  نیافش  چلک،ی محمد؛موسو  ،یسرور

 .74-64 (،4)4، تعامل انسان و اطالعات. رانیا ی و کتابخانه مل

عموعبداله  ،یرسندسیم  جه؛یخد  ،یریسف و  )  ، یمحمد  بررس1395فاطمه  انتقاد  ی(.  تفکر  د  ی رابطه  ابعاد  ب  ینداریو    نیدر 

 .484-457 (، 3)5 ،رانیدر ا ی اجتماع  قاتیمطالعات و تحقارشد.  یکارشناس انیدانشجو

انتقاد  زانیرابطه م  ی(. بررس1398)   رضایعل  ،یسوخته کالئ  صفرپور   یدانشگاه آزاد اسالم  انیدانش دانشجو  تیریبا مد  یتفکر 

 .92-71، 3 ،یدر علوم انسان  دیجد قاتیتحقواحد قائمشهر. 

و    ی نیبال  ش یدوره پ   یپزشک  اندانشجوی  در  نفس و ارتباط آن با عزت  ی به تفکر انتقاد  ش ی(. گرا1392)  گرانیو د  نیپرو  ، یعباس

 .508-498(، ص 6) 13 ،یآموزش در علوم پزشک یرانیمجله ا.  ینیبال

  نیچهارم.  تیریدر سازمان و مد  یتفکر انتقاد  تیو اهم  گاهی (. جا 1395مسعود )  ، یانیو  پورک  تیهدا  رگر،یت  م؛یمر  ان،یکارآموز
 .زیدانشگاه تبر ز،ی. تبریاقتصاد و حسابدار ت، یریمد  یکنفرانس مل

  ی ل یتکم التیتحص انیدانشجو  یبا سواد اطالعات یفراشناخت ی و راهبردها یتفکر انتقاد هایرابطه مهارت(. 1392زهرا ) ،یمسلم
 .یو علوم انسان ات یارشد.دانشگاه اراک، دانشکده ادب ینامه کارشناس  انی. پا92-91 یلیدانشگاه اراک در سال تحص

چمران و    دیشه  ی دانشگاه هایکتابداران کتابخانه  انی در م  ت یدانش و خالق  تیریمد   نیرابطه ب  یبررس(.  1393جمال )  مهر،کین
پزشک اهواز  یجند  ی علوم  پاشاپور  شه  یکارشناس  نامهانی.  دانشگاه  ترب  د یارشد،،  علوم  دانشکده  اهواز،  و    ی تیچمران 

 .یشناسروان 
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