
 
  
  

  داری  کناری تفکر انتقادی و ابعاد دین بررسی هم
  کارشناسی ارشد در میان دانشجویان

   *فاطمه عموعبدالهی
  **خدیجه سفیری

 
  چكيده

هاي تربيت ديني با رويكردهاي عقالني و به كارگيري تفكـر انتقـادي    اهميت به كارگيري روش
امـا امكـان   . در تربيت در روزگار كنوني مورد توجـه انديشـمندان تعلـيم و تربيـت قـرار دارد     

هاي نظري و تجربي  هاي تفكر انتقادي ملزم به بررسي ههاي ديني اسالمي با مؤلف كناري گزاره هم
. تحقيقات صورت گرفته در خارج از ايران نشان از رابطه منفي اين دو مؤلفه دارد. گسترده است
بعد باور، مناسـك و  (آن است به بررسي رابطة تفكر انتقادي و ابعاد اصلي دينداري  اين مقاله بر

جامعـه  . ز روش كمي پيمـايش و بـا ابـراز پرسشـنامه بپـردازد     دانشجويان را با استفاده ا) تجربه
  و شـهيد بهشـتي؛    هـاي الزهـرا، امـام صـادق     آماري را دانشجويان كارشناسي ارشد دانشـگاه 

تعـداد نمونـة تحقيـق از طريـق فرمـول      . دهنـد  هاي دولتي تهران، تشكيل مـي  از مجموع دانشگاه
دهد كـه بـين    نتايج نشان مي. نفر تعيين شد 370گيري متناسب با حجم  كوكران و با روش نمونه

. ميزان تفكر انتقادي و ابعاد دينداري؛ باور، مناسك و تجربه، رابطة معنادار و مثبت وجود دارد
يك از ابعاد رابطـه   هاي تفكر انتقادي، خرده مقياس ذهن باز با هيچ همچنين از بين خرده مقياس

بر ذهن باز، كنجكاوي نيز رابطه معناداري با ايـن بعـد    در مورد بعد باور، عالوه. معناداري ندارد
از ديگر نتايج اين پژوهش باال بودن ميزان ابعاد باور و تجربه در بين دانشـجويان و پـايين   . ندارد

درصـد از   20از نظـر ميـزان تفكـر انتقـادي نيـز      . باشـد  بودن ميزان بعد مناسك در بين آنان مي
  .نتقادي قرار دارنددانشجويان در سطح بااليي از تفكرا
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  مقدمه

در ادوار اخیـر، . داری همواره از موضوعات چالش برانگیز در علوم مختلف بـوده اسـت دین و دین
تغییـرات و هـا  ایجـاد چالشمنجـر بـه تغییر در شرایط معرفتی، تکنولوژیکی، اقتصادی و سیاسـی 

های  به واکاوی پژوه اهمیت دین در جوامع، متفکران دینداری شده است و با توجه به  زیادی در دین
با اهمیت یـافتن عینیـت در دانـش و فردیـت در جامعـه و رشـد . اند متعددی در این حوزه پرداخته

رفـتن  شـگرف فنـاوری ارتباطـات و اطالعـات و از بـینهای  جریانات عرفی از یک سو و پیشرفت
داری در شرایطی بسیار متفاوت از دوران پیشین خود قرار  مرزهای فرهنگی از سوی دیگر، دین و دین

در  های جدیـد دارد و این موضوع، همچنین با درهم آمیختگی سیاست و فرهنگ و به کارگیری شیوه
. اسـت بیشتری نیز شدههای  دارای پیچیدگی ت قدرت از طریق قدرت نرم و هوشمند،اعمال خواس

تربیتـی های  باید به دنبال روش ،جوانانویژه  بهبرای حفظ هویت دینی و اسالمی جامعه، رو،  ایناز 
بـر ایـن اسـاس، . متعدد را داشته باشد های دیدگاهبود که توان ایستادگی در برابر هجوم اطالعات و 

ر برابـر هجـوم سـپری د عنوان بـه ،مسئوالن امر فرهنگ بر لزوم پـرورش و گسـترش تفکـر انتقـادی
کیداطالعات متفاوت و متناقض،  اخیر بـه دنبـال قـوت گـرفتن رویکردهـای های  سال در. دارند تأ

انتقـادی  به سمت پرورش و گسترش تفکـرها  ریزی برنامهنقادانه و خالقانه در نظام آموزشی کشور، 
گـرای آمـوزش و  لدر نگـاه تحـو. این نظام قرار گرفتـه اسـتهای  در اولویت برنامه ،آموزان در علم

سند تحـول بنیـادین ( تجربی پرورش به معرفت گسترده، جامع، منسجم، وحیانی، عقالنی، نقلی و
همـه  و درک اهمیت ارتقا و تعمیق انواع و مراتـب عقالنیـت در) ۶١ص، ١٣٩١آموزش و پرورش، 

 برنامـه درسـی ملـیهای  و همچنین محوریت ارتباط با خالق در هـدف) ١٧صهمان، ( ها ساحت
  . توجه شده است) ١۵همان، ص(

های پرسشـگرانه و  اما این نکتـه حـائز اهمیـت اسـت کـه ایـن نـوع تفکـر بـا داشـتن پتانسـیل
بـا اطالعـات جدیـد و همچنـین در برخـورد بـا  رویاروییافراد را در  تواند می خود ۀجویان حقیقت
 رو کند و آنها را با هش روبکه به صورت سنتی به فرد رسیده است، با چال ای های باور و عقیدتی نظام

متفاوت مواجـه های  و بررسی گزینهها  و شنیدهها  اساسی در مورد صحت و اعتبار گفته های پرسش
کارگیری و آمـوزش تفکـر انتقـادی در سـطوح مختلـف آموزشـی، در جهـت  برای به ،بنابراین. کند

جام شود تا بتوان با کسـب تقویت هویت دینی افراد الزم است تحقیقات میدانی و نظری متعددی ان
دهد کـه در  می نشان انجام شدهبررسی مطالعات . اطالعات الزم به بینشی صحیح در این راه رسید

 متفکـران وتربیـت دینـی و تفکـر انتقـادی مـورد توجـه  مؤلفۀکناری دو  های اخیر توجه به هم سال
  اسـت  انجـام شـدهزمینه  محققان این حوزه بوده است و مطالعات نظری و فلسفی متعددی در این

کیــدکـه همگــی ضـمن    کنــاری  تقـادی در تربیــت دینـی بــه امکـان هــمبـر نقــش مهـم تفکــر ان تأ
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  ).١٣٩٢و شمشیری،  ١٣٩٠فرد،  ؛ همایون١٣٨٨؛ فیاض، ١٣٨۴سجادی، : ک.ر(اند  این دو رأی داده
نـی بـا تفکر انتقـادی و سـبک شـناختی عقال میاندهد  می اما تحقیقات میدانی و تجربی نشان

منفی وجود دارد، این تحقیقات کـه عمومـًا در خـارج از ایـران انجـام شـده  ۀباورهای مذهبی رابط
انتقـادی بـاالتر و سـبک  که افـراد بـا تفکـر اند خود غالبًا به این نتیجه رسیدههای  است، در بررسی

کـوک و پنـی (دهنـد  مـی شناختی منطقی و عقالنی، باورهای مذهبی کمتری را مورد پـذیرش قـرار
  ). ٢٠١٢؛ گرویس و نورنزیان، ٢٠١٣؛ رزمیار و ریو، ٢٠١٣دیگران، 

داری باید توجه داشت جامعه ایران همواره در طول تاریخ،  تفکر انتقادی و دین در بررسی رابطۀ
اسـالم دینـی  ،گذشته، اسالمی بوده است و از سـوی دیگـرهای  ای مذهبی و طی سده دارای صبغه

، الزم اسـت مبانی عقلی و تفکر و برهان جایگاهی بس ویژه دارد و بنـابرایناست که در آن توجه به 
   رو، ایـناز . این دو متغیر با مدنظر قرار دادن این توجهات، به صـورت میـدانی بررسـی شـود رابطۀ

های  دانشـجویان کارشناسـی ارشـد دانشـگاه میـاندر پژوهش حاضر برآنیم تا به بررسی این رابطه 
انتقادی در درجـه بـاالتری  رود از نظر سطح تفکر می بپردازیم، دانشجویانی که انتظاردولتی تهران 

قرار داشته باشند و بعد از گذراندن دوران بحران هویـت نوجـوانی و ابتـدای جـوانی و همچنـین بـا 
شان، توانسته باشند به هویـت  های عقیدتی مختلف و گاه متضاد با عقاید دینی وجود آشنایی با نظام

  :حاضر به صورت ذیل تدوین یافته است های پرسش رو، ایناز . تفکرات پایدارتری برسندو 
 های دولتی تهران چگونه است؟ وضعیت تفکر انتقادی میان دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه −
های دولتـی تهـران  دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه داری میان وضعیت ابعاد اصلی دین −

 چگونه است؟
  ای وجود دارد؟ داری آنان رابطه میزان تفکر انتقادی دانشجویان و میزان ابعاد دین آیا میان −

  
  تعریف مفاهیم

مختلـف علـوم اعـم از فلسـفه، هـای  تفکر انتقادی یکی از مفاهیمی است که در مورد آن در حوزه
به ها،  این حوزه متفکرانشناسی از آن سخن گفته شده و توسط  ، جامعهشناسی روانتعلیم و تربیت، 

  .مختلف و متنوعی تعریف و عملیاتی شده استهای  راه
انجمن ملـی فلسـفی آمریکـا در  وسیلۀیکی از مشهورترین مطالعات در زمینه تفکر انتقادی به 

های  هایی از رشته در این مطالعه متخصص. است انجام شدهزمینه آموزش و ارزیابی تفکر انتقادی 
 »گـزارش دلفـی«گزارش نتیجه ایـن تحقیـق بـه . دکردنمختلف در پژوهشی کیفی و طولی شرکت 

گزارش دلفی در نهایت اتفاق نظر متخصصان و پیرامون تفکر انتقادی را به شرح . شهرت یافته است
  :سازد زیر مطرح می
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و قضـاوتی اسـت خـود تنظـیم کـه مبتنـی بـر تفسـیر،  تفکر انتقادی، تفکری است هدفمند
شناســـی و  تحلیــل، ارزشــیابی و اســتنباط بــه همــراه تبیــین مســتدل، مفهــومی، روش

رو، اندیشه انتقادی  از این. های بافت و زمینه است شناسی یا قضاوت براساس بررسی مالک
دی نیرویــی تفکــر انتقــا از طــرف دیگــر،. رود شــمار مــی ابــزار ضــروری پرســش و تحقیــق به

. رود شـمار مـی بخش در تعلیم و تربیت و منبعی نیرومنـد در زنـدگی فـردی و مـدنی به رهایی
آرمـان متفکـر . تفکر انتقادی مترادف با تفکر خوب نیست، بلکه تفکری خود تصحیح اسـت

پـذیری، دوراندیشـی در قضـاوت، منصـف و عـادل در  نقاد، کنجکـاوی، ذهـن بـاز، انعطاف
گـاه،  ر سوگیریارزشیابی، صداقت د های شخصـی، تمایـل بـه بـازبینی مجـدد اطالعـات، آ

ه با مسـائل پیچیـده، مسـتدل در انتخـاب، تأکیـد بـر هدارای حسن ظن و شفافیت در مواج
هـای تفکـر  ترکیـب بسـط مهارت. پژوهش و جستجو و نیز پشتکار تا حصول به نتیجه اسـت

جامعه دموکراتیک و عقالنی اسـت هایی مبنایی برای ایجاد  انتقادی با پرورش چنین گرایش
  ).٢٠٠٩و  ١٩٩٣ 1فاسیونه،(

  تعریفـی کـه در گـزارش دلفـی  براسـاسدر این پژوهش تعریف مورد استفاده از تفکر انتقـادی 
  :آمده است، حاضر به شرح زیر است

و اعتقادات و ها  درستی یا نادرستی اندیشه ۀمهارت قضاوت فکورانه دربار عنوان بهتفکر انتقادی 
که متشکل از عقایـد، باورهـا و عواطـف و  )١٩٩۵همان، (د عقالنی افراد و ارتقای کارآیی آنها رش

تمایالت افراد به نگرش و تحلیل انتقادی است و شخصی با این تمایالت، شخصی است که دارای 
و در  خود منصف و عـادلهای  متفکر نقاد در ارزشیابی. است پذیری کنجکاوی، ذهن باز، انعطاف

ه با هتمایل به بازبینی مجدد اطالعات، شفافیت در مواج. شخصی خود صداقت داردهای  ریسوگی
کید مسائل پیچیده، بر پژوهش و جستجو و نیز پشتکار تا حصول به نتیجه او را به بلـوغ در تفکـر  تأ

   ).٢٠٠٩ و ١٩٩۵همان، (رساند  می انتقادی و اعتماد به تفکر انتقادی خود
بسیار و در نظر گرفتن ابعاد ایـن متغیـر های  انتقادی، پس از بررسیجهت سنجش متغیر تفکر 

مطالعات صورت گرفته، به این نتیجه رسیدیم که استفاده از پرسشنامه استاندارد گرایش بـه  براساس
مورد نظـر مـا را دربـر دارد؛ ایـن پرسشـنامه های  لفهؤ، ابعاد و م)CCTDI( تفکر انتقادی کالیفرنیا

 3،ذهـن بـاز 2،جـویی خرده مقیاس تشکیل شده است که شامل حقیقت ٧گویه از  ٧۵استاندارد با 
  8کنجکـاوی 7،بلـوغ در قضـاوت 6،اعتماد بـه تفکـر انتقـادی خـود 5،گرایی تحلیل 4،گرایی سیستم

ــاس در  ــر خــرده مقی ــده اســت ١٢−٩و ه ــنجیده ش ــه س ــه. گوی ــتار رتب ــدی پاســخ پیوس  در ها  بن
                                                           
1. Facione   2. truth-seeking  
3. open-mindedness  4. systematicity  
5. Analyticity   6. CT-confidence  
7. Maturity   8. Inquisitiveness  
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موافق، تا حدودی موافق، تـا حـدودی مخـالف،  کامًال موافق،( لیکرت قرار داردای  درجه ۶مقیاس
اعتبـار صـوری پرسشـنامه،  ۀدربـار). ١٣۴، ص١٣٩١، حـاج حسـینی( )مخالف، کامًال مخـالف

  ). همـان(انـد  سازندگان، تأیید متخصصان را مبنی بر عدم وجود واژه مبهم و تکنیکـی گـزارش داده
از متخصصـان،  پرسشـنامهسب تأیید روایی صوری پس از ترجمه و ک) ١٣٨۶(لو  در ایران برجعلی

خرده گرایش را از طریق تحلیل عاملی تأییدی و به کمک  ٧برای هر کدام از  پرسشنامه،اعتبار سازه 
مـرتبط های  گانه را در گویه و معناداری بار عاملی هر یک از عوامل هفت کردافزار لیزرل بررسی  نرم

ایـن  ۀگویـ ۴٩ز نـامفهوم، اهای  ما باحذف تعدادی از گویـه. دادو متغیر نهفته تفکر انتقادی نشان 
ر گویـه بـه مقـدا ۴٩ضریب آلفای کرونبـاخ ایـن . انجام پژوهش خود بهره گرفتیم، برای پرسشنامه

  .است مورد استفادههای  نیز تأییدی بر مناسب بودن گویه ٠/٨۶
  

  های تفکر انتقادی تعریف خرده مقیاس

یادگیری حتـی  فرد و تمایل فرد برای کنجکاوی فکرِی  این پرسشنامه، در »کنجکاوی«خرده مقیاس 
، فاسـیونه و دیگـران( گیـرد مـی زمانی که هدف استفاده از دانش به آسانی آشـکار نیسـت را انـدازه

نسـبت بـه  متفاوت و حساس بـودنهای  مربوط به تحمل دیدگاه »ذهن باز«خرده مقیاس  .)١٩٩۵
  .)همان(است  تعصبات خود

   .شـود می مربـوط مـنظم و متمرکـز بـودن، تمایل به سازماندهی »گرایی سیستم«مقیاس خرده 
  ).همان(است  یک فرد متفکرهای  گیری نشانه روش سازمان یافته برای حل مسئله و تصمیم

شود به استفاده از استدالل و استفاده از شواهد در حـل  می مربوط »گرایی تحلیل«خرده مقیاس 
گرایش اصـلی بـرای گرایی،  تحلیل. بینی مشکالت مفهومی و عملی بالقوه پیش، و فصل مشکالت

 ها و اسـتفاده از اسـتدالل، بینی عواقب ناشی از رویدادها و ایده تمایل به پیش. ذهن پرسشگر است
ایـن خـرده هـای  به جای بعضی از استراتژی دیگر برای رسیدگی به مشکالت جدی از دیگر ویژگی

 ).همان(است  مقیاس
مشتاق بودن برای جسـتجو و کسـب بهتـرین  شود به می مربوط »جویی حقیقت«مقیاس  خرده

مجموعه دالیـل قـوی و حقـایق بـه  براساسچنین شخصی عقاید خود را  .دانش در زمینه مورد نظر
به همه دالیل یـا واقعیـات توجـه دارد و  است کسی که جویای حقیقت. کند می دست آمده، تنظیم

  ).همان( حتی اگر برای این کار ملزم به تغییر در ذهنیت خود باشد باشد، آنها میپذیرای 
 یند اسـتدالل شـخصاگیری اعتماد به فر ، به اندازه»اعتماد به تفکر انتقادی خود«خرده مقیاس 

دهد تا به صحت قضـاوت و اسـتدالل  می اعتماد به تفکر انتقادی خود، به شخص اجازه.پردازد می
 ).همان( شودحل منطقی مشکالت و مسائل دیگرخود اعتماد کند و منجر به 
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ی این تمایل است که شخص به قوه قضاوت گیر اندازهبه دنبال  »بلوغ در قضاوت«خرده مقیاس 
نین شخصی در مسائل و مشکالت، در تحقیقات و همچنین چ .گیری رسیده است سلیم در تصمیم

صـورت غیرمعمـول و ه و مشکالت بهایش این دیدگاه را مدنظر دارد که برخی شرایط  گیری تصمیم
اسـتاندارها،  براسـاسباید ها  قابل قبول هستند و بسیاری از اوقات قضاوت ۀدارای بیش از یک گزین

  ).همان( باشند می زمینه و شواهدی انجام گیرد که مانع قطعیت
  

  داری  ابعاد اصلی دین

برشمرد که اولی در پی پاسـخ بـه توان  می گرا را در تعریف دین دو دسته تعریف کارکردگرا و ماهیت
» دین چیسـت؟« سؤالو دومی به دنبال پاسخی برای » دهد؟ دین چه انجام می«است که  سؤالاین 
  .شوند می گرا تقسیم گرا و عمل گرا، عاطفه گرا یا جوهری به سه دسته عقل تعاریف ماهیت. باشد می

تعـاریف  .کند می معرفیها  ز از گزارهگرا، دین را نوعی ایمان و اعتقاد به مجموعه ا تعاریف عقل
کیدگرا بر بعد احساسی و عاطفی دین  عاطفه گرا دین را در انجـام بعضـی از  تعاریف عمل .دارند تأ

  ).١٣٨٨، طالبان( کنند می اعمال و مناسک منحصر
داری توسط محققان داخلـی و خـارجی  مختلفی از دین و دین تعاریف الگوهایبا توجه به این 

بدین ترتیـب در . اند سنجیدهداری افراد را  شده که با در نظر گرفتن ابعاد مختلف برای دین، دینارائه 
داری  انـواع دیـن الگـویاین پژوهش ما با توجه به تعاریف جوهری از دین و اسـتفاده از بخشـی از 

داری  ارائه نمـوده اسـت، بـه سـنجش دیـن ١٣٨٣که در رساله دکتری خود در سال  ،»میرسندسی«
پیرامونی در نظر گرفته اسـت؛ های  داری را در دو بخش هسته مرکزی و الیه انواع دین او. ایم رداختهپ

در بعـد . کـرده اسـتداری در هسته مرکزی را در سه بعد اصلی باور، مناسک و تجربه بررسـی  دین
بعد مناسـک  پرداخته و در..) .باور به خدا، روز جزا، امامان و(به پرسش از اعتقادات اساسی  ،باور

و در بعد تجربه در مـورد درک ) ...نماز، روزه، تالوت قرآن و دعا و(در مورد اعمال و مناسک دینی 
بیان البته  ایم، پرسش کردهاز پاسخگویان  ...ن مذهبی واکاحساسات در اثر عبادات و حضور در ام

ت که در بسیاری هایی اس مورد سنجش در تحقیق حاضر، گویه ۀویگ ١٩این نکته ضروری است که 
کید شده داری بر  در سنجش دین الگوهااز  که ضمن بررسی مجدد توسـط اسـاتید از اعتبـار آنها تأ

ابعـاد در نظـر های  همچنین آلفای کرونباخ مجموع گویـه. است الزم برای انجام تحقیق برخوردار
  .است در نظر گرفته شدههای  بود که نشان از مناسب بودن گویه ٨٧/٠گرفته شده نیز، 
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  ارچوب نظریهچ

  : در مورد تربیت دینی با رویکرد عقالنی و انتقادی دو رویکرد وجود دارد
به سازگاری تفکر انتقادی با دین و تربیت دینی اعتقاد دارند؛ از جملـه متفکـران ایـن  رویکرد اول؛

وی در تربیـت، جایگـاه . ، از فالسفه تحلیلی معاصـر، اشـاره کـرد)١٩٩٩( 1توان به پیترز رویکرد می
ای برای عقالنیت قائل است و در تربیت دینی نیز معتقد است که تکیه صرف بر برخی اعتقـادات  ویژه

  شـود، انداز شـناختی، اصـوًال تربیـت محسـوب نمی و رفتارهای عادتی، بدون پشتوانه عقلی و چشـم
د در فرد به ایجاد نگرشی نسبت به خود، هستی و هدف نهایی و مـاورایی طبیعـت زیرا تربیت دینی بای

  ).۵١، ص١٩٩٨ 2کار،(ایجاد کند و این نگرش، به رفتارها و اعمال شخص جهت دهد 
ینـد تربیـت ااز دیدگاه موافقان رویکرد عقالنی به تربیت دینی، امکان انتقادی و عقالنی بودن فر

من توصـیه بـه تعقـل پیرامـون بایـدها، افـراد را بـه تفکـر و تعقـل در زیرا دین ضـ ؛دینی وجود دارد
کـه از دیـدگاه اسـالمی،  چنان. کند می نیز دعوت) دینیهای  گزاره( توصیفات دینی از امور گوناگون

گاهانه، عاقالنه و عالمانه باشد  نه از روی تلقـین و انقیـاد و تعبـد صـرف ؛پذیرش اصول دین باید آ
عقایـد مـذهبی و  ،تفکر انتقـادی معتقدند )١٩٩۶( 3ادی چون رین اسمیتافر .)١٣٨۴سجادی، (

ماورایی ذاتًا ناسازگار نیستند و در واقع این عقاید دارای عناصری چون مشاهده، شک سالم و تمرکز 
  .اند باشند که خود به نوعی عناصر تفکر انتقادی می حواس

تند و به عدم امکـان نقـادی در تربیـت تفکر انتقادی و دین هس مخالفان سازگارِی  رویکرد دوم؛
و عقالنی بـودن  یند، با انتقادیااین گروه بر این باورند که اساسًا دینی بودِن یک فر. دینی اشاره دارند
زیرا دین با روحیه نقادی سازگار نیست و بیشتر جنبه حکمی و پذیرشی دارد و از  ؛آن سازگاری ندارد

 ،١٩٧٣هودسـن، ( همراه کردن تربیت دینی و تفکر انتقادی، از نظر آنان دارای تناقض است رو، این
  ).١٣٨۴سجادی،  :؛ به نقل از١۶٩ص

البتـه  ،از قواعد و عقاید مـذهبی اسـتای  پذیرش مجموعه هدف تربیت دینی ،در این رویکرد
هایی مبتنی بـر  ط اتخاذ روشپر واضح است که در این شرای. بدون نیاز به نقد و بازنگری این عقاید

هایی مبتنی بر تفکر انتقادی با هدف تربیـت دینـی  روش ،نقد، بازنگری و انتخاب یا به عبارت دیگر
   .)٩٢، ص٢٠٠٣فاینبرگ، (نماید  می ناسازگار

  اعتقادی افراد به خـدا و مـذهب نیـز بـه دو دسـته عوامـل اجتمـاعی  در مورد تبیین اعتقاد یا بی
  از جملـه عوامـل اجتمـاعی تأثیرگــذار . ات صـورت گرفتـه، اشـاره شـده اسـتو فـردی در مطالعـ

  ) ١٣٨۶؛ برگـر و الکمـن، ١٣٨۴زاکـرمن، ( بر پذیرش اعتقـادات مـذهبی دیگـراِن بـانفوذ و مهـم
                                                           
1. Peters   2. Carr. D  
3. Rein smith 
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باشد و عوامل فردی به  می )٢٠١٢گرویس و نورنزیان، ( فرهنگی اجتماعی زندگی افرادهای  و زمینه
  . فردِی افراد در پذیرش باورهای مذهبی اشاره داردهای  فاوتشخصیت، هوش و تهای  ویژگی

نظـر باشـد، تفـاوت  تواند در راستای موضوع تحقیق مورد می های مهم فردی که یکی از تفاوت
برند که از  می به کار فرایندهای مختلفی در این  افراد سبک. گیری و حل مسئله است افراد در تصمیم

  . اشاره کرد) ٢٠٠٣( 2استدالل کانمن−شهود 1ۀانتوان به پردازش دوگ می جمله
معموًال همراه با پیونـدهای هیجـانی و بـه ) ١یا روش (ن، پردازش شهودی براساس دیدگاه کانم
  ن بیان کرد که این نوع پردازش، براساس عـادات فـرد شـکلکانم. دشو می سرعت و خودکار انجام
) ٢یا روش (اما پردازش استداللی  ،تغییر یا دستکاری آن بسیار دشوار است ،گرفته است و بنابراین

گاهانه، به پردازشی کنترل شده مبتنی بر تحلیل و  ها و نگرش گرفتن در معرض قضاوت با قرار های آ
 ١ تر و ناپایدارتری نیز نسبت بـه روش ی آهستهفراینددارای  رو، اینآید و از  می استفاده از قوانین نائل

روش منطقـی  عنوان بهکند،  این روش به این علت که براساس معیارهای منطقی استدالل می. است
  .)١٩٩۶ ایوان و اور،: ک.؛ همچنین ن٢٠٠٣ کانمن،(شده است   نیز شناخته
و  3شامل سـبک شـناختی آورد که دو عامل تفاوت فردی، می زمینه نظری را فراهم فراینداین دو 

 ، کـه عملکـرد اسـتدالل و پـردازش را تحـت تـأثیر قـرار)حافظه و غیـرههوش، ( 4توانایی شناختی
کیددهد، مورد  می هـای  های فـردی کـه بـه اخـذ روش تفاوت عنوان بهسبک شناختی، . قرار گیرد تأ

ــردازش اطالعــات منجــر   شــود، تعریــف شــده اســت  مــی مطلــوب در جهــت ســازماندهی و پ
فـردی در هـای  تحقیقـات تجربـی، تفاوت براساس )١٩٩٧، ؛ رایدینگ و اسمیت٢٠٠١، اسمیت(

 بینـی عملکـرد اسـتدالل افـراد را داراسـت سبک شناختی بـیش از توانـایی شـناختی قـدرت پـیش
به این معنا که تفاوت افراد در نوع روش سازماندهی اطالعات بیش از ) ٢٠٠٠، استانویچ و وست(

  . هوش و حافظه آنان در عملکرد استداللی آنان اثرگذار است
بعـد از پـذیرش  هرچنـددر سبک شناختی تحلیلی که افراد به بررسی انتقادی صحت ادعاهـا، 

  حتـی عقایـد  ،بنـابراین. باشـند مـی و تحلیـل سـؤالها، قابـل  د و تمام عقاید و ایدهنپرداز ، میاولیه
و  غلبـه بـر تعصـبات گیرند و الزم اسـت افـراد توانـایِی  می مذهبی نیز در برابر تحلیل و تجزیه قرار

. پذیرش اولیه این عقاید را داشته باشند تـا بتوانـد اعتقـادات غیرقابـل توجیـه را رد یـا تغییـر دهنـد
  اعتقاد شـوند، آن عقایـد را تغییـر دهنـد  بعد از تحلیل بیشتر ممکن است نسبت به آنها بی ،بنابراین

 .انجـام شـدری مطالعـات تجربـی و نظـ براساس. تری نسبت به آنها معتقد شوند عمیق طور بهو یا 
ــابی ــن ارزی ــر ای ــاًال در براب ــذهبی احتم ــای م ــد باوره ــیب پذیرترن ــا، آس ــهه ــوص در  ، ب   خص

                                                           
1. Dual Process Theories  2. Daniel Kahneman  
3. cognitive style   4. cognitive ability  
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گرایـی، مبناهـای ادعاهـای حقیقـی را چـه در مـورد  که در آن عقالنیـت و تجربـه 1نوگرا ۀیک زمین
ر همچنین ایـن باورهـا د. )٢٠١٢پنی کوک و دیگران، ( خدایان و چه باخدایان فراهم کرده است بی

تحلیلـی طـی حـل  فراینـدافرادی که از  رو، ایناز  ،پذیرند تقابل دنیای مادی و غیرمادی آسیببرابر 
چین و پنـی ( کمتر به عقاید مذهبی خاص یا عقاید ماورالطبیعه پایبندند ،بردند می مسئله بیشتر بهره

   .)٢٠١٢، ن؛ شنهاو و دیگرا٢٠١٢؛ گرویس و نورنزیان، ٢٠١٢، پنی کوک و دیگران، ٢٠١٣کوک، 
  

  تحقیق پیشینۀ

عنـوان پژوهشـی  »عنوان کارکرد توانایی شناختی و سبک شناختی های فردی در دینداری به تفاوت«
شده اسـت کـه در آن بـا بررسـی   توسط سروش رزمیار و چارلی ریو انجام ٢٠١٣است که در سال 

مریکا، آهای  های شناختی دانشجویان لیسانس یکی از دانشگاه ی و سبک شناختی و تواناییدار دین
ی مرتبط است و در مقابل تفکر دار دینمنفی با  طور بهاند که سبک تفکر عقالنی  به این نتیجه رسیده

های شـناختی اثـر منفـی  شود و توانایی شهودی و تجربی منجر به پذیرش سیستم عقاید مذهبی می
دهـد  همچنین نتایج این تحقیـق نشـان می. ی دارددار دینتوسط تا زیاد بر روی پذیرش متغیرهای م

پذیرنـد و کسـانی کـه  مـذهبی را میهـای  کمتـر پارادایم ،کسانی که توانایی شناختی باالتری دارند
نیادگرایانـه پذیرند و رفتارهای ب توانایی شناختی کمتری دارند، به میزان بیشتری پارادایم مذهبی را می

اما سبک شناختی افراد نسبت به توانایی شناختی آنان نقـش  ،دهند دینی بیشتری را از خود نشان می
  .کند ی افراد ایفا میدار دینهای  کمتری در تفاوت

در سـال  »نقـش تشـخیص تضـاد: های شناختی و دینداری سبک«در پژوهش دیگری با عنوان 
سـعی در بررسـی تمایـل بـه در ایـن پـژوهش کـه  اند هشدانجام  2توسط پنی کوک و دیگران ٢٠١٣

های این پژوهش نیز نشـان از آن دارد کـه  یافته. افراد بوداستدالل تحلیلی و باورها و اعمال مذهبی 
  .داری وجود دارد تباط منفی میان تفکر تحلیلی و دینای برای ار مکانیزم بالقوه

تفکـر تحلیلـی کفـر مـذهبی را رواج «نـوان خود با ع مطالعۀدر ) ٢٠١٢( 3گراویس و نورنزیان
  . دهـد پردازنـد کـه تفکـر تحلیلـی، کفـر مـذهبی را تـرویج می به آزمایش این فرضیه می »دهد می

اعتقـادی  توانـد بی که سبک شـناختی یکـی از فاکتورهـایی اسـت کـه می مشخص شددر مجموع 
  .انجامد مذهبی را تبیین کند در میان چند عامل، تفکر تحلیلی به ترویج کفر مذهبی می

عنوان پژوهشی اسـت کـه در سـال  ،»توانایی تفکر انتقادی و اعتقاد به ماوراءالطبیعه« همچنین
  دانشــجو  ١٨٠یــن تحقیــق در ا. شــده اســت رالیا انجامتوســط هرگــویچ و آرنداســی در اســت ٢٠٠۴

                                                           
1. Modernist   2. Pennycook, Cheyne, Seli,Koehler & Fugelsang  
3. Gervais & Norenzayan 
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های عقایـد ماوراءالطبیعـه و تجربیـات  شناسی و علوم کـامپیوتری پرسشـنامه هنر، روان از سه رشتۀ
نیمی از پاسـخگویان پرسشـنامه واتسـون و گالسـر و (تفکر انتقادی های  ماوراءالطبیعه و پرسشنامه

کـه همبسـتگی  نتایج این تحقیـق نشـان داد. دادندپاسخ ) نیمی دیگر پرسشنامه تفکر انتقادی کرنل
  .تجربه آن وجود نداردۀ تفکر انتقادی و اعتقاد به ماوراءالطبیع میانمعناداری 

هـای تفکـر انتقـادی و اعتقـادات  در پژوهش خود، به بررسی مهارت) ١٩٩٨( 1مورگان و مورگان
آنهـا در . متحده آمریکا پرداختنـد  ایاالت در» مید وسترن«مافوق طبیعی دانشجویان لیسانس دانشگاه 

. پژوهش خود از پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون و گلیرز و مقیاس عقاید مافوق طبیعی استفاده کردند
آید که میـان  های این تحقیق چنین برمی یکی از ابعاد این مقیاس، عقاید مذهبی سنتی است که از یافته

  .های ارزشیابی وجود دارد با توانایی بحث اعتقادات مذهبی سنتی همبستگی منفی
همبستگی کلـی  )١٩٨۵( 4، ویزبیکی)١٩٨٣( 3، تابکیک و میلفورد)١٩٨٠( 2الکوک و اتیس

   −های عقایـد پارانرمـال عقاید مذهبی از مؤلفـه−) مافوق طبیعی(نمره باال در عقاید پارانرمال  میان
  .اند به دست آوردهو همبستگی با تفکر انتقادی ضعیف را در تحقیقاتشان 

هـای تفکـر  های مذهبی بـر مهارت واره تأثیر طرح«در پژوهشی با عنوان  ،)٢٠٠٨( 5متیو کیبی
و  استواره، تصور ذهنی افراد در مورد مذهب  در این پژوهش منظور از طرح .انجام دادند» انتقادی

گاه آنـان درک و تفسـیر مـورد نظـر، از دیـد کند که تجربیات افراد از پدیـدۀ یارچوبی را فراهم مهچ
تـر  ها با تفکر انتقـادی ضـعیف واره دهد که وجود این طرح های این پژوهش نشان می یافته. شود می

نسبت به کسانی که  ،رابطه دارد و کسانی که در ابتدا تصور مذهبی خاصی در آنان شکل گرفته است
هـا مـذهبی  کسانی که گرایشو همچنین  دارندتری  های تفکر انتقادی ضعیف چنین نیستند، مهارت

تری دارنـد  مذهبی درونی دارند، تفکر انتقادی ضعیف یها بیرونی دارند نسبت به کسانی که گرایش
  ). ٢٠٠٨ ،همان(

. داننـد ای بـرای اهـداف شخصـی خـود می افراد با گرایش مذهبی بیرونـی، مـذهب را وسـیله
غالب و راهنمایی برای سبک  زۀانگیگیری مذهبی درونی با نیت مذهبی رابطه دارد و به شکل  جهت

  ).١٣٩١، مساح و دیگران(کند  زندگی فرد عمل می
های  ساله دانشگاه ٢٢−٢٠این دو در دانشجویان  کر انتقادی و هویت دینی و رابطۀبررسی تف«
   زاده شهشـهانی از دانشـگاه الزهـرا کارشناسـی ارشـد افسـانه جـواد  نامـه عنـوان پایان »تهران

                                                           
1. Morgan & Morgan  2. Alcock & Otis  
3. Tobacyc & Milford  4. Wierzbicki  
5. Matthew Kirby 
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  نتـایج آن . عمیق نیمـه سـاختار یافتـه انجـام شـده اسـت مصاحبۀکه با روش  است ١٣٨٣در سال 
کننـد، از هویـت  دهد که کسانی که از مهارت تفکر انتقادی، به خوبی استفاده کرده یا می نشان می

برای دستیابی به هویت دینی شکل یافته  جستجوتری برخوردارند و یا اینکه مراحل  دینی شکل یافته
  .نندک را طی می

 نامـۀ انعنـوان پای ،»های شخصیتی و تفکر انتقادی با باورهای دینی دانشـجویان رابطه ویژگی«
ایـن پیمـایش بـر روی . شده اسـت  در دانشگاه تهران انجام ١٣٨٧سعیده مظفری است که در سال 

و نتایج پژوهش، حـاکی از آن اسـت کـه متغیرهـای شد دانشجویان سال اول دانشگاه تهران انجام 
 .بینی و تبیین واریانس باورهای دینی هستند های شخصیتی و تفکر انتقادی قادر به پیش ژگیوی

نوع و سبک تفکر و باورهـای  میاندهد که  می بندی پیشینه تجربی موضوع نشان ، جمعپایاندر 
ای معکوس و  دهد که این رابطه اغلب رابطه تحقیقات خارجی نشان می. دینی افراد رابطه وجود دارد

ایـن تحقیقـات را تشـکیل داده و سـایر ابعـاد  سـؤالتـرین  باور به خدا یا ماوراء اصلی. استنفی م
این تحقیقات در شرایط معرفتی متفـاوتی بـا نظـام معرفتـی در . استنبوده  مدنظرداری چندان  دین

ست الزم ا ،معرفتی برخاسته از شرایط اجتماعی استهای  نجا که نظامآاست و از  انجام شدهایران 
  .شودکه با دقت و احتیاط بیشتر، نتایج تحقیقات بررسی 

  
  تحقیقهای  فرضیه

  ؛میزان بعد باور دینی رابطه وجود دارد انتقادی و میزان تفکر میان: فرضیه اول
  ؛انتقادی و میزان بعد مناسک دینی رابطه وجود دارد میزان تفکر میان: فرضیه دوم
  .میزان بعد تجربه دینی رابطه وجود دارد و میزان تفکر انتقادی میان :فرضیه سوم

  
  ها یافته

  گیری حجم و روش نمونه

 ١٣٩٣−١٣٩٢ پژوهش را دانشجویان کارشناسی ارشد در حال تحصیل در سـالاین آماری  جامعۀ
  .دهد نفر تشکیل می ١٠٣٠١با تعداد  و امام صادق های شهید بهشتی، الزهرا در دانشگاه
ای متناسـب بـا حجـم  گیری احتمـالی طبقـه پـژوهش، روش نمونـه گیری مورد اسـتفاده در نمونه

)pps(1 به این صورت که جمعیت هر طبقه را بر جمعیت کل تقسیم نموده تا درصد هـر طبقـه . است
  .کنیم تا سهمیۀ هر طبقه به دست آیدبه دست آید و بعد درصدهای فوق را در حجم نمونه ضرب می

  : شده است  کوکران به صورت زیر محاسبهحجم نمونه با استفاده از فرمول 
                                                           
1. Stratified probability proportional to size sampling 
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t  = ــدار آن ــه مق ــتاندارد اســت ک ــره اس ــا نم ــان  ٩۶/١در اینج ــطح اطمین    .اســت ٪٩۵در س
  .خواهد بود ٣٧٠با جایگذاری اعداد مقدار حجم نمونه برابر 

  
  پاسخگویانهای  توصیف ویژگی

میانگین سـنی نمونـه . صد مرد تشکیل شده استدر ۵/٣۶درصد زن و  ۵/۶٣نمونه این پژوهش از 
  .شده استو این پژوهش در مقطع کارشناسی ارشد انجام  است سال ٣/٢۴مورد مطالعه 
شـایان ذکـر اسـت کـه ( علـوم انسـانی ۀمربوط بـه حـوزهای  درصد نمونه در رشته ۵٧بیش از 

های  درصـد در رشـته٣/١٧، )اند هنر نیز زیر گروه علوم انسانی در نظر گرفته شـده ۀدانشجویان رشت
  .هستند مهندسی−مربوط به حوزه فنیهای  درصد از رشته ٣/٢۴ مربوط به حوزه علوم پایه و

های  دهنـد و دانشـگاه درصـد از نمونـه را تشـکیل می ۵٧همچنین دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی 
  .اند ماندۀ نمونه را تشکیل داده درصد باقی ۴٣درصد،  ١٣و  ٣٠به ترتیب با  و امام صادق الزهرا

  
  توزیع فراوانی جنسیت، رشته تحصیلی و دانشگاه: ١جدول 

 جنسیت رشته تحصیلی بدون پاسخ  دانشگاه
شهید   

  بهشتی
امام
  زن  مرد علوم انسانی علوم پایه مهندسی−فنی  ///  الزهرا صادق

٢١١ ۴١١١ ٨  ۴ ٩٠ ۶۴ ٢١٢ ١٣۵ ٢٣۵   فراوانی
۵٣/٢ ١ ٣٠ ١٣  ٧۴ ٣/١٧ ٣/۵٧ ۵/٣۶   درصد ۵/۶٣

٣٧٠ ٣٧٠ ٣٧٠  جمع کل

  
  داری دانشجویان وضعیت ابعاد اصلی دین

از پاسـخگویان در بعـد بـاور در حـد  ٪٨۶ کـه دهـد می بررسی ابعاد باور، مناسک و تجربه نشان
٪ ٨٣در بعد تجربـی. باالیی قرار دارندپاسخگویان در حد ٪ ۴٠مناسک،  در بعد .باالیی قرار دارند

  .اند از پاسخگویان در حد باالیی به این بعد توجه نشان داده
  

  توزیع فراوانی ابعاد دینداری مبتنی بر ابعاد اصلی: ٢جدول 

  
  کل  زیاد متوسط کم

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی
  ١٠٠  ٣٧٠  ٨۶  ٣١٨ ٧/٩ ٣۶ ٣/۴ ١۶  بعد باور

 ١٠٠ ٣٧٠  ١/۴۴  ٢٠٠ ۴/٢۵ ٩۴ ۵/٣٠ ٧۶  بعد مناسک
 ١٠٠ ٣٧٠  ٨٣  ٣٠٧ ٨/١٠ ۴٠ ٢/۶ ٢٣  بعد تجربه
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  وضعیت تفکر انتقادی دانشجویان

دولتی تهران با توجه به در نظر گرفتن خرده های  تفکر انتقادی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه
بررسی شد و نمـره کسـب  ،مخالف تا کامًال موافق از کامالً ، ۶ تا ١ گانه در طیف های هفت مقیاس

افـراد  ٪٢٨نتایج به دست آمده حـاکی از آن اسـت کـه حـدود . قرار گرفت ١٠٠−٠ شده در طیف
پاسخگو دارای میزان کمی از تفکر انتقادی و بیش از نیمی از پاسخگویان به میزان متوسط و حـدود 

دسـت آمـده ه درصد تجمعی ب براساس ،بنابراین. دبه میزان باالیی از این نوع تفکر برخوردارن٪ ٢٠
از پاسـخگویان در سـطح کـم و  ٪٨٠توان چنین نتیجه گرفت که نزدیک بـه  می ۴در جدول شماره 

  .متوسط از تفکر انتقادی قرار دارند
  

  توزیع فراوانی تفکر انتقادی: ٣جدول 

  درصد تجمعی  درصد معتبر فراوانی تفکر انتقادی
  ۶/٢٧  ۶/٢٧ ١٠٢  کم

  ٧/٧٩  ٢/۵٢ ١٩٣  متوسط
  ١٠٠  ٣/٢٠ ٧۵  زیاد

  ٨/۶۵: مد  ١/٧٢:میانه ٩٨/٧١:میانگین  های مرکزی شاخص

  
  تفکر انتقادیهای  توصیف خرده مقیاس

تفکر های  دهد، بیشترین میانگین در بین خرده مقیاس می نشان ۶طور که نتایج جدول شماره  همان
و کمتـرین میـزان  ٣/٧٠کنجکـاوی بـا میـانگین پاسخگویان مربوط به خرده مقیـاس میان انتقادی 

  .است ۴/۵۴مربوط به بلوغ در قضاوت با میانگین
  

  های تفکر انتقادی توزیع خرده مقیاس: ۴جدول 

  انحراف معیار  میانگین  میانه 
  ۴/١٢  ٣/٧٠ ٠٠/٧٢  کنجکاوی

  ٢/١٧  ۶/۶٨ ۶/٧١  )ذهن باز(فراخ اندیشی 
  ۵/١۴  ٣/۶٣ ۵/۶٢  جویی حقیقت
  ٧/١١  ۵/۶٨ ۶/۶٧  گرایی تحلیل
  ٧/١٠  ۵/۶٣ ٨/۶٣  گرایی سیستم

  ٣/١٣  ٧/۶٢ ٠٠/۶۵  اعتماد به تفکر انتقادی خود
  ۶/١۵  ۴/۵۴ ١/۵۵  بلوغ در قضاوت
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  داری بررسی رابطه تفکر انتقادی و ابعاد اصلی دین

بعـد  میـانرابطه  ،دهد می تفکر انتقادی و ابعاد اصلی دین نشان میاننتایج بررسی رابطه همبستگی 
  .است )r=0/32, p<0/01( معنادار و مثبت ٪٩٩باور و تفکر انتقادی در سطح اطمینان 

  بـا تفکـر انتقـادی دانشـجویان ) r=0/233, p<0/01( معنـادار و مثبتـی ۀبعد مناسک نیز رابط
در مورد بعد تجربه نیز نتـایج بیـانگر ایـن اسـت کـه رابطـه مثبـت و معنـاداری . مورد مطالعه دارد

)r=0/366, p<0/01 (بین این دو متغیر وجود دارد .  
  

  داری بررسی رابطه تفکر انتقادی و ابعاد اصلی دین: ۵جدول 

  تفکر انتقادی  

 مقدار  بعد باور
 معناداری

٣٢٠/٠  
٠٠/٠  

 مقدار  بعد مناسک
 معناداری

٢٣٣/٠  
٠٠/٠  

 مقدار  بعد تجربه
 معناداری

٣۶۶/٠  
٠٠/٠  

  
  داری انتقادی و ابعاد اصلی دینتفکر های  بررسی رابطه خرده مقیاس

هـا، بـه جـز ذهـن بـاز رابطـه  بعد باور با تمام خرده مقیاسدهد که  نشان می ۶نتایج جدول شماره 
  .معنادار و مثبت دارد

  . به جز ذهن باز و کنجکـاوی، رابطـه معنـادار و مثبـت داردها  بعد مناسک با تمام خرده مقیاس
ه جز خرده مقیاس ذهن بـاز بعد تجربه، ب .ه غیرمعنادار استدر مورد ذهن باز و کنجکاوی این رابط

  .رابطه مثبت و معناداری داردها  ر خرده مقیاسبا دیگ
  

  های تفکر انتقادی و ابعاد اصلی دینداری بررسی رابطه خرده مقیاس: ۶جدول 

  بعد تجربه  بعد مناسک  بعد باور  

  کنجکاوی
  ٢٠٢/٠  ١٠/٠٠١/٠ مقدار
Sig٠۴/٠٠/٠ ٧/٠ ٠  

  ذهن باز
 ٠٣١/٠  -٠٨/٠ -٠٠۵/٠ مقدار
Sig٩/٠٠٨/٠  ۵۴/٠ 

  جویی حقیقت
  ٣٠۶/٠  ٢۵/٠ ٣٣/٠ مقدار
Sig٠٠/٠ ٠٠/٠٠٠/٠ 

  گرایی سیستم
  ٢٩٢/٠ ٢٧٧/٠٢٠٧/٠ مقدار
Sig٠٠/٠ ٠٠/٠٠٠/٠ 
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  بعد تجربه  بعد مناسک  بعد باور  

  گرایی تحلیل
 ٢٨١/٠ ٢۵۵/٠١٨۴/٠ مقدار
Sig٠٠/٠  ٠٠/٠٠٠/٠ 

  اعتماد به تفکر انتقادی
 ٢٧١/٠  ١٢١/٠ ٢٠۵/٠ مقدار
Sig٠٠/٠ ٠٠/٠٠٠٢/٠  

  بلوغ در قضاوت
 ٢٩٢/٠ ٢۴۵/٠١٩٨/٠ مقدار
Sig٠٠/٠ ٠٠/٠٠٠/٠ 

   
  گیری نتیجه

 میـانداری در  کارگیری روش پیمایش، به بررسی رابطـه تفکـر انتقـادی و ابعـاد دیـنه این مقاله با ب
  .دانشجویان کارشناسی ارشد پرداخته است

داری در بعد باور و تجربه در بـین دانشـجویان بـه میـزان  آمده، نشان داد که دیننتایج به دست 
است که بیشتر تحقیقـات ای  این نتیجه. است اما در بعد مناسک این میزان کمتر ،باالیی وجود دارد

 ؛١٣٨۴سـرا،  خطبهزاده  حبیـب؛ ١٣٧٨، زاده سراج(اند  داری در ایران به آن اشاره داشته دین ۀدر زمین
تـوان بـه میـزان تفکـر انتقـادی دانشـجویان  می به دست آمدهاز دیگر نتایج  ..)..و ١٣٨۵، رشدیم

درصد از پاسخگویان در حد کم و متوسـطی از تفکـر  ٨٠کارشناسی ارشد اشاره کرد که نزدیک به 
بـدری  انجـام گرفتـههـای  توان گفت نتایج به دست آمده از تمـامی پژوهش می .انتقادی قرار دارند

و فتحـی آذر  )١٣٩٠(، و نوشادی) ١٣٨٩( و برخورداری و همکاران،) ١٣٨٨(، ری و همکارانگرگ
و کریمی نقندر ) ١٣٩٠(، و برخورداری و دیگران) ١٣٩٢( و عباسی و دیگران، )١٣٩٢(، و دیگران
تفکـر انتقـادی و گـرایش بـه هـای  در مورد مهارت )١٣٨٨(، و قریب و دیگران )١٣٨٩(، و دیگران
بـر روی دانشـجویان، حـاکی از  ..).کالیفرنیا، ریکتس و(د استاندارهای  ادی با پرسشنامهتفکر انتق
کـه  گفتنـی اسـتالبتـه . اسـت تفکر انتقادی در دانشجویان ایرانی های و گرایشها  مهارت ضعف

  .کارشناسی بوده استمقطع بیشتر تحقیقات انجام شده بر روی دانشجویان 
بـین میـزان  ۀکه فرضیه اول، دوم و سوم مبنی بـر وجـود رابطـبررسی فرضیات تحقیق نشان داد 

درصـد  ٪٩۵مناسک و بعد تجربه با توجه به معنـاداری آن در سـطح  تفکر انتقادی و بعد باور، بعد
بدین معنا که با افزایش تفکـر  ؛جهت است این رابطه هم .شود می اطمینان، در پژوهش حاضر تأیید

  .اند مناسک و تجربه دینی نیز افزایش یافتهانتقادی، هر یک از ابعاد باور، 
تفکر انتقـادی های  داری و خرده مقیاس ابعاد اصلی دینمیان همچنین بررسی رابطه همبستگی 
البتـه خـرده  ،داری، رابطه معناداری ندارد از ابعاد دین یک هیچنشان داد که خرده مقیاس ذهن باز با 

رابطـه معنـادار و هـا  خرده مقیاسدیگر . اداری نداردمقیاس کنجکاوی نیز با بعد مناسک رابطه معن
  .دارند مثبت با ابعاد دینداری
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پـذیر  ای مشابه با ایـن موضـوع در ایـران امکان مقایسه نتایج پژوهش حاضر به دلیل نبودن مطالعه
داری، اعتقـاد  ای منفی با دیـن دهد که تفکر انتقادی رابطه نبود، اما بررسی تحقیقات خارجی نشان می

هرچند تحقیقاتی نیز مبنی بر عدم رابطۀ معنـادار تفکـر انتقـادی بـا . به خدا و عقاید ماوراءالطبیعه دارد
کـه در اسـترالیا ) ٢٠٠۵( 1باورهای ماوراءالطبیعی وجود دارد؛ از جمله پژوهش هرگـویچ و آرنداسـی

نجام شده در این های ا بنابراین، نتیجۀ تحقیق حاضر مخالف با غالب نتایج پژوهش. انجام شده است
  :توان به سه نکته اشاره کرد در توضیح و تبیین رابطۀ به دست آمده در این تحقیق، می. موضوع است
  توانـد بـه تفـاوت در نتـایج  مـی ارچوب تحقیق کـههتفاوت در ابزارهای سنجش و چ نکته اول،
  .منجر شود

انتقادی را با بـاور، مناسـک و متفاوت از رویکردی که لزومًا تفکر هایی  وجود دیدگاه نکتۀ دوم،
و  همچنـین آرا .دانند کـه در بحـث نظریـات بـه قسـمتی از آن اشـاره شـد می تجربه دینی ناسازگار

 ،در واقـع. است به نوعی در تأیید این مطلب) ٢٠١٠( 2یس و همکارانتحقیقات افرادی چون گراو
چوبی نظـری از ترکیـب ارهـاین افراد برای توضیح چگـونگی پـذیرش و انتقـال عقایـد مـذهبی، چ

 لگواسنگ بنای این  ،صورت خالصهه ب. اند نظریات تکامل فرهنگی و یادگیری فرهنگی ایجاد کرده
  : به شرح ذیل است
 3وابسته به سوگیری شناختی) طبیعه و مذهبیءالاز جمله مفاهیم ماورا(، مفاهیم انتقال فرهنگی

  . وابسته است 4و همچنین سوگیری یادگیری فرهنگی
 دهـی جهت از طریق سوگیری شناختی، محتوای مفاهیم را محدود و، این معنا که هر فرهنگبه 
افراد را به صورت انتخابی برای توجه و کسب مفاهیم و درجـه ، کند و از طریق سوگیری یادگیری می

ترش به گسـ فرایندترکیبی از این دو  ،دهد و در نهایت می سوق، از اطرافشانآنها تعهد و یا اعتقاد به 
  . شود می جهان منجر انواع خاصی از اعتقادات مذهبی و آیین عبادی در

محصـول سـوگیری محتـوایی و ، اعتقادی عقاید مذهبی و یا حتی کفر و بی ،بر طبق این دیدگاه
های گونـاگوِن  شود به شـکل می اجتماعی است که باعث ۀزمین ،سوگیری زمینه است و معتقد است

مـذهبی وجـود دارد، الگوی اگر افراد در محیطی که . طبیعی باور پیدا کنیمءالعقاید مذهبی و ماورا
شوند و اگر اطرافشان افرادی باشند که اعتقادی به مذهب  می رشد کنند آنان هم به این عقاید معتقد

، اند ندارند یا اعتقادشان همراه با عمل نباشد و در واقع اعتبار عقایدشان را با عمل به ظهور نرسـانده
گونه که برگر و الکمن  یا همان). ٢٠١٠ 5،یس و دیگرانگراو( ص اعتقاد مذهبی نخواهد داشتشخ

                                                           
1. Hergovich & Arendasy  2. Will M. Gervais  
3. Cognitive bias  4. Cultural learning bias  
5. Gervais & elc 



      ۶١  ...داری کناری تفکر انتقادی و ابعاد دین بررسی هم

کیدشناسی معرفت خود بر آن  نیز در رهیافت جامعه گاهی تأ افراد برخاسته از زنـدگی های  داشتند؛ آ
ه کـ توان چنـین برداشـت کـرد ، میبنابراین. کنند می آنان و اجتماعی است که در آن زندگی ۀروزمر

 ۀو عمل و اعتقاد به آنها توسط یـک فـرد، تـا انـداز رنداجتماعی داای  باورها و مناسک مذهبی جنبه
  .است مهم زیادی تحت تأثیر محیط اجتماعی و دیگراِن 

با فرهنگی دینی و مذهبی ظـاهر شـده اسـت و  ای ایران در ادوار مختلف تاریخ، جامعه ۀجامع
و تا کنون کمتر ایـن ادعـا مطـرح شـده  داشتهمیشه اهمیت دین نهاد مهمی بوده است که در ایران ه

 ،١٣٩١، آزاد ارمکی(اند  دینی به دین گرایش یافته و یا از روی بی اند دین بوده است که مردم ایران بی
نظام اجتماعی ایران را نهاد دیـن در کنـار نهـاد خـانواده و  ۀگان و یکی از ارکان سه) ۴۵۴−۴۵٣ص

ۀ مـدار جامعـ فرهنگ دین که کامًال قابل تصور است ،بنابراین). مانه( حکومت تشکیل داده است
 یس و همکـارانش در انتقـال باورهـای مـذهبی، و تبیـین برگـر و الکمـن ایران، طبق نظریات گـراو

مهم و بانفوذ در درونی کردن واقعیات اجتماعی، افـراد را بـه  در مورد تأثیر اجتماعی شدن و دیگراِن 
  .یابد می کند و کفر مذهبی کمتر رواج می دهی بودن جهتمن ؤسمت معتقد و م

تـوان  نمـی مـذکور ۀدر تبیـین نتیجـ، نکته سـوم، توجـه بـه رویکردهـای عقالنـی دیـن اسـالم
رویکردهای عقالنی دین اسالم را نادیده گرفت، اگرچه بررسی این مطلب خارج از حـدود توانـایی 

کیداما  ،این تحقیق است انتقـادی در آیـات و  مـورد تعقـل، تفکـر و تفکـرات زیاد و مختلفی در تأ
  .وجود دارد معصومین ۀروایات و سیره ائم

 ؛۵؛ انعـام، آیـه ٣؛ رعـد، آیـه ١٩٠عمـران، آیـه  ؛ آل١۶۴؛ بقره، آیه ۴۶برای نمونه، سوره حج، آیه 
 همچنـین . همگی این آیات ناظر بـر تشـویق، ترغیـب و توجـه دادن افـراد بـه خـردورزی اسـت... و 

 . ها و دیـدگاه و انتخـاب برتـرین آنهـا اشـاره شـده اسـت سوره زمر نیز بر نقـد گفتـه ١٨و  ١٧یات در آ
شـود  تواند ناظر بر خود دین نیز باشد، یعنی در امور دین هم انسان در صورتی هدایت می این آیات می

لید در اصـول طورکه در شرع مقدس اسالم، تق همان. که با قوۀ عقل و ترازوی نقد به انتخاب دست زند
  .های عقلی خود به این اصول معتقد شود دین جایز نیست و انسان خود باید با توجه به بررسی
دینی اسالمی توسط علوم جدید، این نکتـه های  همچنین اثبات علمی و عقلی بسیاری از گزاره

توانـد  مـی هاسـت کـای  گونه کند که باورها و دستورات دین اسالم به می را با وضوح بیشتری نمایان
ها، به طرق  و صالبت عقالنی این گزاره کندخود را حفظ  ۀانتقادی افراد، جایگاه ویژ همگام با تفکر

  .است مختلف قابل اثبات
هـای  دهد که روح عقالنِی جاری در کـالم وحـی، بـه گرایش می تاریخی نیز نشانهای  بررسی

محـض مسـیحی را در سـنت گرایی  ایمـانفلسفی و اشعری مسلک اجازه نداد تا جریانی شبیه  ضد
غزالـی و های  اندیشـه ، ماننـدهای ضد فلسـفی رهیافت .)١٣٨٠زند،  شجاعی( اسالمی پدید آورند
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و  عقالنـی در میـان مسـلمانان بـدل نشـد گاه به یک جریان کامًال ضد هیچ ،دیگر اشعری مسلکان
در الزام تفکر و دعوت بـه تعقـل ن آآنچه در قر. و به سمت مخالفت با علم کشیده نشدند مسلمانان

کـوب،  یـنزر( نمـود مـی آمده بود، عام و خاص را به ضرورت توجه به علم و تکریم علمـا تشـویق
   .)٢۴۶، ص١٣۶٩

ی از زنـدگی ئـهمچنین در حوزه مناسک و فقه اسالمی که گستره بسیار وسیع و البته دقیق و جز
پذیری، مالحظه عـرف،  گرایی، تحول بود که عقلتوان شاهد  ، میگیرد دربر میمنان را نیز ؤروزمره م

کم اعتنا به این ابواب، غالبًا در اقلیـت و حاشـیه قـرار های  نحله. رعایت مصلحت تعبیه شده است
  .)١٣٨٠زند،  شجاعی( اند داشته

 داری در این تحقیق نشـان تفکر انتقادی و ابعاد اصلی دین میانجهت  هم در پایان، وجود رابطۀ
ر شرایط کنونی، با توجه بـه گسـتردگی و پیچیـدگی اطالعـات، رشـد و تعـالی تفکـر دهد که د می

محافظ مناسبی در برابر سردرگمی و بعضًا گمراهـی آنـان ، تواند می جوانان و نوجوانان میانانتقادی 
های این نـوع تفکـر و همچنـین  با توسل به پتانسیل. در مسائل مختلف از جمله مباحث دینی شود

دینی مسـتحکمی بنـا  ۀتوان هویت دینی، تفکر دینی و در نهایت جامع جامعه ایران میفرهنگ دینی 
البتـه الزم بـه ذکـر  داشته باشـد،که توانایی مقابله با شرایط پیچیده و بغرنج فکری و فرهنگی را کرد 

 .تـری نیـاز اسـت داری به تحقیقات بیشـتر و گسـترده تفکر انتقادی و دین ۀاست که در بررسی رابط
فلسـفه و تعلـیم و تربیـت از یـک سـو و همچنـین تحقیقـات میـدانی بـا  ت نظری در حوزۀتحقیقا

  .رویکردهای مختلف کمی و کیفی که بتواند شواهد علمی و تجربی کافی را فراهم آورند
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  منابع

  
  .نشر علم: ، تهرانهای فکری نظریه جامعه ایرانی بنیان، )١٣٩١(آزاد ارمکی، تقی 

ــو، ســیمه  برجعلی ــادی، ســبک«، )١٣٨۶(ل ــی  پیش: های هویــت و تعهــد هویــت تفکــر انتق بین
  ، نامــه کارشناســی ارشــد پایان، »آمــدی تحصــیلی دانــش آمــوزان پایــه ســوم دبیرســتان خودکار

 .شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، دانشکده روان
ارتباط گـرایش «، )١٣٨٨( الملوک و محمودی، محمود منش، شمس برخورداری، معصومه؛ جالل

، ٩، سمجله آموزش در علوم پزشکی، »به تفکر انتقادی و عزت نفس در دانشجویان پرستاری
  .١٩−١٣، ص٢١ش

شناسـی  ای در جامعه رسـاله( ساخت اجتمـاعی واقعیـت، )١٣٨۶(ال و توماس الکمن . برگر، پیتر
  .، ترجمۀ فریبرز مجیدی، تهران، انتشارات علمی فرهنگی)شناخت

بررســی تفکــر انتقــادی و هویــت دینــی و رابطــۀ ایــن دو در « ،)١٣٨٣(زاده شهشــانی، افســانه  جــواد
  .، دانشگاه الزهرانامه کارشناسی ارشد پایان، »های تهران سالۀ دانشگاه ٢٢−٢٠دانشجویان 

  )بحث گروهـی و بحـث سـقراطی(های گفتگو محور  تأثیر روش«، )١٣٩١(حسینی، منصوره  حاج
  .، دانشگاه الزهرارساله دکتری، »بر تفکر انتقادی دانشجویان

نامـه  پایان، »بررسـی انـواع دینـداری در بـین دانشـجویان«، )١٣٨۴(سرا، رامـین  زاده خطبه حبیب
  .، دانشگاه تربیت مدرسکارشناسی ارشد

  .فکر لوح: ، ترجمه خشایار دیهیمی، تهرانشناسی دین درآمدی بر جامعه، )١٣٨۴(زاکرمن، فیل 
  .انتشارات علمی: ، تهراندر قلمرو وجدان، )١٣۶٩(کوب، عبدالحسین  زرین

هـا و  قابلیت: تبیین و ارزیـابی رویکـرد عقالنـی بـه تربیـت دینـی«، )١٣٨۴(مهدی  سجادی، سید
  .۵۵−٣۵، ص١١، ش»های آموزشی ها، نوآوری کاستی

های آن برای  نوجوانان تهرانی و داللتهای دینی  ها و رفتار نگرش«، )١٣٧٨(زاده، سیدحسین  سراج
  .١١٨−١٠۵، ص١٠و  ٩،نمایه پژوهش، ش»نظریه سکوالر شدن

، ٢۶، شنقــد و نظــر، »آمیــزه عقــل و ایمــان در آمــوزه اســالم«، )١٣٨٠(زند، علیرضــا  شــجاعی
  .٢۶۵−٢۴٠ص

برنامـه  کناری تفکر انتقادی و تجربه دینی در امکان هم«، )١٣٩٢(شمشیری، بابک و ایزدپناه، امین 
  .٨٨−۶٧، ص۶، شنامه مبانی تعلیم و تربیت پژوهش، »تربیت دینی

  .سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، )١٣٩٠(شورای عالی انقالب فرهنگی 
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، )١٣٩٢(فـر، شـیرین و تیمـاره، مهنـوش  عباسی، پروین؛ سپاهی، ویدا؛ خشـای، احمـدی؛ ایران
در دانشجویان پزشـکی دوره پـیش بـالینی و انتقادی و ارتباط آن با عزت نفس  گرایش به تفکر«

  .۵٠٨−۴٩٨، ص١٣، ش۶، س»بالینی، آموزش در علوم پزشکی
ــدری ــی، منصــور؛ ب   ، )١٣٩٢(گرگری، رحــیم و آتشــی، سیدحســین  فتحــی آذر، اســکندر؛ بیرام

   تفکــر انتقــادی در دانشــجویان دانشــگاه افســری امــام علــی بررســی رونــد گــرایش بــه«
، پژوهشـی مـدیریت نظـامی−فصـلنامه علمـی، »)درون روشـی مثلث بندی−مطالعه موردی(

  .۴٢−١١، ص۴٩، ش١٣س
فصلنامه تعلیم ، »پرسشگری راهبرد هویت پایدار دینی در قرآن کریم«، )١٣٨٨(فیاض، ایراندخت 

  .۶۵−٣٧، ص٩٨، شو تربیت
های تفکر انتقادی  مهارت«، )١٣٨٨(قریب، میترا؛ ربیعیان، مصطفی؛ صلصالی، مهوش و دیگران 

درمـانی −ترم اول و آخر مدیریت خـدمات بهداشـتی تفکرات انتقادی در دانشجویان و گرایش
  ١٣۵−١٢۵، ص٩، ش٢، س»آموزش در علوم پزشکی

، )١٣٨٩(پور، محدثـه  کریمی نقندر، مریم؛ رهنما رهسپار، فاطمه؛ گـل افـروز، مهـدی و محسـن
مجلـه دانشـکده ، »بررسی تفکر انتقادی کارورزان پرستاری دانشـگاه علـوم پزشـکی سـبزوار«

  .٢٨−٢۴، ص١٩، ش١٠، سپرستاری و مامایی رازی کرمان
بررسـی «، )١٣٨۶(گرگری، بدری؛فتحی آذر، اسکندر؛ حسینی نسب، سیدداوود و مقدم، محمـد 

شناسی دانشـگاه  فصلنامه روان، »مهارت تفکر انتقادی دانشجومعلمان مراکز تربیت معلم تبریز
 .٢۴−١، ص٧، ش٢، ستبریز
مراکز تربیت معلـم معلمان −تأثیر بازاندیشی در عمل بر تفکر انتقادی دانشجو«، )١٣٨٩(ـــــــــ 
 .٢١٠−١٨٩، ص١، ش١١، سشناسی مطالعات تربیتی و روان، »تبریز

، »هــای دینــداری دانشــجویان بررســی ســطح دینــداری و گرایش«، )١٣٨۵(مرشــدی، ابوالفضــل 
 .، دانشگاه تهراننامه کارشناسی ارشد پایان

هارگانـه هویـت و بررسی رابطـه ابعـاد چ«، )١٣٩١(مساح، هاجر؛ کاظمی، حمید و قربانی، مریم 
  .٨۴−۶٩، ص۴، ش۵، سشناسی دین روان، »گیری مذهبی درونی و بیرونی جهت

هـای شخصـیتی و تفکـر انتقـادی بـا باورهـای دینـی در  رابطـه ویژگی«، )١٣٨٧(مظفری، سعیده 
  .، دانشگاه تهراننامه کارشناسی ارشد پایان، »دانشجویان

  .شناسان جامعه: ، تهرانشناسی دین و انواع دینداری جامعهای بر  مقدمه، )١٣٩٠(میرسندسی، محمد 
ارزیابی برنامه درسی رشته مطالعات اجتماعی مراکز «، )١٣٩٠(نوشادی، ناصر و خادمی، محسن 

  .٣٨، ش٩، سهای آموزشی فصلنامه نوآوری، »تربیت معلم ایران از منظر اندیشه انتقادی
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های  معنـا و مفهـوم تفکـر انتقـادی و تحلیـل زمینـهبررسی تحول در «، )١٣٩٠(همایون فرد، آنیتا 
  .، دانشگاه تربیت مدرس تهراننامه کارشناسی ارشد پایان، »همگرایی آن با تربیت دینی
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