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  چکیده
هاي انسان  برند یکی از توانایی ادراك افراد از جهانی که در آن به سر می :مقدمه

گیري یا عمل متناسب با موقعیت فرد تأثیر  است که بر زندگی بشر اعم از تصمیم
توانند در ادراك افراد  است که می هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عواملی. دارد

نفر از دانشجویان دانشگاه پیام  64به این منظور تعداد  :روش. نقش داشته باشند
مشغول به تحصیل بودند  93ـ  94نور مرکز تهران جنوب که در سال تحصیلی 

ها بعد از پاسخ به پرسشنامه شخصیت پنج عاملی  آن. طور تصادفی انتخاب شدند به
دقیقه تماشا کردند که شامل یک  5نئو و تفکر انتقادي کالیفرنیا، فیلمی را به مدت 

سپس بر اساس آن به . بافت مختلف اجرا شده بود 4شد که در  بت میدیالوگ ثا
هاي پژوهش حاضر نشان  یافته :ها یافته. اي در خصوص فیلم پاسخ دادند پرسشنامه

با . هاي شخصیتی و تفکر انتقادي رابطه معناداري وجود ندارد داد که میان خصیصه
و استنتاج با مکان نمایش  این وجود سه توانایی شناختی تفکر استقرایی، ارزیابی

درنهایت نتایج نشان دهنده همبستگی بین . داده شده در فیلم همبستگی داشت
نتایج به دست آمده نشان داد که تفکر  :گیري نتیجه. تفکر با مکان و ادراك افراد بود

بافت موقعیت نیز با انتقال عناصر خود . شود براي ادراك امري ضروري تلقی می
هاي اطالعاتی براي ادراك و با دخالت در نوع توانایی شناختی به کار واحد عنوان به

 .گرفته شده بر نوع ادراك افراد تأثیر دارد
  

  .تفکر انتقادي، بافت موقعیتی، ادراك، خصوصیات شخصیتی: واژگان کلیدي

 

Abstract   
 

Introduction: People’s perception about the world they 
live in is one of the abilities that can influence their 
decisions or actions in different situations. The main 
aim of the present study was to investigate the factors 
that could affect people’s perception. Method: To do 
so, 64 students of Payame Noor University were 
selected using random sampling method. After 
answering the Personality and Critical Thinking 
Questionnaires, the subjects watched a film which 
included a fixed dialogue performed in 4 different 
situations for 5 minutes. Then, based on the film, they 
responded to a questionnaire. Results: The findings 
showed that there is no significant relationship between 
personality traits and critical thinking. However, there 
were significant relationships between some personality 
traits and situation elements. In addition, three cognitive 
abilities including inductive thinking, evaluation and 
deduction were associated with the location shown in 
the film. Finally, the results indicated the significant 
correlation between thinking with location and people’s 
perception. Conclusion: This research showed that 
thinking is essential for perception. In addition, through 
transferring its elements as information units as well as 
interfering in the type of employed cognitive ability, 
situational context affects people's type of conception.  
 
Keywords: Critical Thinking; Situational Context; 
Perception; Personality Traits. 
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  مقدمه
ه تفکر مقدم بر زبان است یا زبان مقدم بر این نکته ک

     هاست در عرصه است که سال سؤالیتفکر 
با  يشمار یبشناسان انوشناسی مطرح شده و رروان

 آنمختلف نظرات متفاوتی در رابطه با  يها دگاهید
جهت اهمیت دارد که  آناما زبان از ؛ اند کردهارائه 

 در. نقش مهمی در ارتباطات اجتماعی بر عهده دارد
واقع زبان ابزاري نمادین است که ارتباط میان 

. بخشد یمرا ممکن و به جهان اطراف معنا  ها انسان
 ترین مهمنقش زبان در ارتباطات اجتماعی  شک یب

اما ؛ براي زبان متصور شد توان یمنقشی است که 
این است که زبان  شود میکه در اینجا مطرح  يا نکته

تولید معنا  از چه طریق و با چه سازوکاري به
گفت معنا موقعی ایجاد  توان یمدرواقع  .پردازد یم

 دهد میکه یک عالمت در بافت خارج رخ  شود می
شناسی، در علم نشانه ).1389رحیمی و شاه باال، (

علم چگونگی ارتباط بین زبان و  عنوان بهشناسی معنا
 آنتجربیات جهان خارج تعریف شده که در نتیجه 

 کند میاهمیت فراوانی پیدا افت ب بررسی معنی در
شناسی از سوي دیگر معنا). 1369ن، وانیاساغر(

که به  داند میش از دان اي گسترهشناختی، معنا را 
بررسی ارتباط میان تجربه، ساختار مفهومی و 

شده  کدگذاريزبان  وسیله بهساختار معنایی که 
بان را زشناختی  معنا شناسانواقع  در. پردازد می
به  توانند می آن دریچه به تفکر که از طریق عنوان به

 برند میکار  شناختی دست یابند به هاي پدیده
 ).2007، 1ایونز(

 که در تعاریف فوق جالب توجه به اي نکته
بر  ها دیدگاهاز  تأکیدي است که هر یک رسد مینظر 

                                                
1. Evans 

 شناسی نشانهدر علم . مفاهیم مورد نظر خود دارد
و معناشناسی  یابد میبافت براي تولید معنا اهمیت 

شناختی بیشتر بر شناخت و تفکر و عملکرد ذهن 
بیشتري در  تأثیر یک کداماما این نکته که ؛ تکیه دارد

تولید معنا دارد به نقشی که هر یک در معناسازي ایفا 
گفت،  توان میدر تعریف بافت . گردد می، باز کند می

پیرامون چیزي  آنچهاصطالح بافت معموالً به معناي 
و به محیط اطراف، یعنی زمان  رود میاست، به کار 

این  خواه. شود میو مکان در برگیرنده متن اطالق 
ساسانی، (متن گفتگو باشد و خواه یک نوشته 

1389.(  
در واقع این بافت است که زبان را در بر 

د معنا توان میکامل  طور بهو زبان موقعی  گیرد می
 تر عیوستولید کند که بخشی از یک رویداد اجتماعی 

به عبارت دیگر زبان در لحظه خلق خود با ؛ باشد
توجه به نمادهایی که در اختیار دارد، همزمان هم 

معنا به بافت نیاز دارد و هم بافت را تولید براي 
بافت ممکن است  به تر دقیقدر نگاهی . کند میایجاد 

؛ بافت درون متنی، سه نوع بافت قابل شناسایی باشد
رحیمی و شاه ( 3و بافت فرهنگی 2بافت موقعیتی

  )1389باال، 
بافت درون متنی بیشتر بر عناصر نحوي و 

 اند گرفتهکالمی که در چهارچوب متن قرار 
و جمالت را با توجه به جمالت پیشین و  پردازد می

و تولید معنا دارد  گیري شکلثیري که بر أپسین و ت
 آنچهبافت موقعیتی به هر . دهد میمورد بررسی قرار 

قرار دارد گفته  آنپیرامون متن و بافت کالمی 

                                                
2. Context of situation 
3. Context of cultare 
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اولین  1مالینوسکی. دارد میغیرکالو ماهیتی  شود می
کسی بود که اصطالح بافت موقعیت را مطرح 

معنی هر گفتار تنها در بافت «: ساخت او معتقد بود
). 1390رستمیان، (» .شود میمشخص  آنموقعیت 

را تنها مدل موقعیتی مدلی است که رویدادهاي متن 
بر اساس تعدادشان در پنج زمینه زمان، فضا، علیت، 

زاوان و ( دهد میقهرمان و اهداف مورد بررسی قرار 
اما باید بر این نکته نیز تأکید ؛ )1998، 2رادوسکی

کرد که بافت تنها یک بازنمایی ذهنی ایستا نیست، 
در واقع با وقوع هر . بلکه ساختاري پویاست

بافت ساخته و  کنندگان شرکترویدادي در ذهن 
و با هر تغییري در موقعیت تفسیر  شود میبازساخته 
 توان میدر این شرایط است که . کند مینیز تغییر 

یکی از عناصر بافت  عنوان بهگفت گفتمان خود را 
بافت فرهنگی سومین بافتی است که  .دهد میتغییر 

و رسوم  آدابرد و شامل در یک گفتمان حضور دا
خی است که مجموعه متن و نگ و تاریو فره

  .را در بر دارد آنمخاطبان 
سعی در پژوهش حاضر  یکی از مسائلی که

نقشی است که بافت موقعیت در  دارد آنبررسی 
براي بررسی بافت موقعیت، باید . ساخت معنی دارد

که بافت یا عناصر ابتدا به اجزاء عناصري پرداخت 
عناصري مانند سطوح  .دهند میصحنه را تشکیل 

در  آنچهبازیگران، تم و هر  ،صحنه، عناصر دیداري
و براي تجزیه و تحلیل نشانه  صحنه حضور دارد

چون ژست، حالت چهره،  هایی ویژگی، آنشناختی 
وضعیت بدن بازیگران هنگام تعامل و گفتگو مورد 

در واقع این عناصر بخشی از . گیرد میبررسی قرار 
با توجه به اهداف خاصی هستند که  اي نشانهنظام 

                                                
1. Malinowski 
2. Zwaan   & Radvarsky 

اما باید به این نکته ؛ )2012، 3کولر( روند میبه کار 
 طور به ها نشانهنیز توجه داشت که این مجموعه 

همزمان در سطوح مختلفی از بافت حضور دارند و 
که گه گاه یکی از عناصر  هرچند کنند میتولید معنا 

ذف ح طورکلی بهبر دیگران غلبه کرده و برخی 
با این حال علم معنا شناسی نیز بر این . گردند می

باور است که بافت موقعیت تنها عاملی نیست که 
. معناي یک متن دخیل باشد گیري شکلد در توان می

در وجه دیگر تولید معنا باید مخاطبان را نیز مورد 
تحت  آنقانونی که وان دایک از . توجه قرار داد

و به این معنی  برد مینام » 4نسبیت زمینه«عنوان 
است که واقعیت هر چیز فردي است و از یک فرد 

به ؛ )2013، 5دینراگر(است  ریمتغبه فرد دیگر 
عبارت دیگر بافت چیزي خارج از ساختار ذهنی 

اجتماعی  هاي موقعیتو تفسیر افراد از  افراد نیست
است و  متغیردر حال وقوع از فردي به فرد دیگر 

گیري و عقاید شخصی حتی ممکن است با سو
در واقع باید گفت  ).1988، 6چکین تا(همراه باشد 

این تفسیر خوانندگان از متن است که میان عناصر 
را که ذهن  آنچهبرقرار کرده و  مختلف بافت ارتباط

 آناده و دریافت باید درباره متن دریابد را سازمان د
این نکته اذعانی بر اهمیت و  کند میرا تسهیل 

که بحث تفکر  در تفسیر یک موقعیت استشناخت 
  .سازد میرا مطرح 

پیشینه تفکر انتقادي به فالسفه متقدمی 
، 7، ارسطو، آگوستینافالطونهمچون سقراط، 

به دکارت، کانت،  آنو بعد از  8کوییناسآتوماس 

                                                
3. Koller 
4. Relativity of context 
5. Gradinaru 
6. Kintsch 
7. Augstine 
8. Thomas Aquintious 
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یانسر، ( گردد میبر  و جیمز 1مارکس، کی یر کگارد
 3پیتونکوپر و  ).2012، 2جکسون، هانسن و هانسن

با اشاره به این نکته که اگرچه خود ) 2010( 3پیتون
، خرده گرفتن و 4ییجو بیعواژه انتقادي به معناي 

 Kriticeپیدا کردنم اشتباهات است، از واژه یونانی 
گرفته شده است که خود به  Criticallو واژه التین 

معناي تمیز و تشخیص دادن و جدا ساختن سره از 
تحلیل و قضاوت دقیق  آننا سره است که مبناي 

اما ماهیت تفکر انتقادي ؛ است ها پدیدهدرباره 
اجماع متخصصین و دانشمندان  رغم علیچیست؟ 

، آندرباره اهمیت توجه به تفکر انتقادي و پرورش 
درباره تعریف و ماهیت تفکر انتقادي، آراء متنوعی 

 تفکر را تأیید یا تولید 5جان دیویی .ارائه شده است
موجود و  هاي واقعیتجدید بر اساس  هاي واقعیت

باورهاي آینده بر اساس باورهاي گذشته  دهی شکل
معتقد  6نهالپر ).1382شعبانی، ( داند می و حال

است این نوع تفکر، تفکري منطقی، منظم و هدفدار 
نتایج،  يبند فرمولاست که شامل حل مسئله، 

به نقل از (است  گیري تصمیمو  ها احتمالمحاسبه 
  ).2004، پاپااستفانلو

که به نیز وجهی از تفکر است  تفکر انتقادي
العات طدر خصوص شواهد و ا دهد میفرد اجازه 
در . منطقی و ارزشیابانه بیندیشد اي شیوهدریافتی به 

تعریف، تفکر انتقادي را قضاوت هدفمند و خود 
که به تفسیر، تحلیل، ارزیابی،  داند می اي دهندهنظم 

، شناختی روشاستنباط و تبیین مالحظات موقعیتی، 

                                                
1. Kierkegaard 
2. Yanchar, Jackson, Hansen & Hansen 
3. Kooper & Patton 
4. Censorious 
5. John Dewey 
6. Halpern 

 ).2006، 7بنینگ(مالکی و مفهومی مبتنی است 
نیز معتقد است تفکر انتقادي را باید ) 1988( 8بنزلی

بر  فرد آنعمیق دانست که به واسطه  اي اندیشه
در . کند میباور دارد انتخاب  آنبه  آنچهاساس 

ختار تفکر انتقادي عامل در ساحالت کلی به هفت 
را تشکیل  آنهسته اصلی  که اشاره شده است

تفسیر، تجزیه و  هاي مهارت از اند عبارتکه  دهد می
تحلیل، ارزیابی، استنباط، تبیین و خودتنظیمی 

که در حالت ایده ال در تفکر  عناصري، اما دانست
، انضباط، قوه شامل کنجکاوي شود میانتقادي دیده 

، جویی حقیقتقضاوت سلیم، ذهن تحلیلی، 
روشنگري و اعتماد به نفس در استدالل است 

با توجه  .)1995، 9جنین و سانچز، فشیونه، هوناشیف(
گوناگونی که از تفکر انتقادي وجود  هاي برداشتبه 

عاریف، کته جالب توجه اینکه همه این تن. دارد
تفکر انتقادي در  يعناصري به نسبت مشترك برا

نظر گرفته شده که در این میان، بیش از همه 
عناصري مانند شناخت دقیق مسائل، تجزیه و تحلیل 

اصولی و منطقی بیشتر  گیري تصمیمبهتر، قضاوت و 
در واقع این . مورد توجه قرار گرفته است

فرد  آنخصوصیات تفکر انتقادي است که به واسطه 
که از متن یا زمینه  ییها ویژگید اطالعات و توان می

کسب کرده را مورد نقادي قرار داده و براي 
در  ن، رد یا به تعویق انداختن داوريپذیرفت

اگرچه اغلب تفکر . کند گیري تصمیم آنخصوص 
شناختی  هاي مهارتمجموعه  عنوان بهانتقادي را 

، اما برخی نیز گرفتند میسطح باال در نظر 
تفکر انتقادي را  هاي مهارتفردي در  هاي تفاوت

                                                
7. Banning 
8. Bensley 
9. Facione, Sonchez, Facione & Gainen 
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 هاي تواناییشخصیتی و  هاي ویژگیناشی از ترکیب 
فاکون یکی از ). 1998هالپرن، ( دانستند میشناختی 

نظریه پردازانی است که به دو عاملی بودن تفکر 
و تفکر انتقادي را داراي دو بعد  انتقادي معتقد است
شناختی براي  هاي مهارت. داند میشناختی و عاطفی 

استفاده  گیري تصمیمو  ها گزینه، بررسی حل مسئله
، 2، تحلیل1مهارت استنباط دکه شامل چن شود می

عامل دوم یا منش . است 5و قیاس 4، استقراء3ارزیابی
، 7، ذهن باز6جویی حقیقتمنش انتقادي شامل 

، منظم و سیستماتیک 9کنجکاوي ،8تحلیلی بودن
و پختگی در  11، اعتماد به قضاوت خود10بودن

در این  ).2004، 13دام و ولمن(است  12قضاوت
 هاي تفاوتحتی برخی نظریه پردازان معتقدند  رابطه

فردي و صفات شخصیتی خاص به تفاوت در 
فاشیونه به ( شود میتفکر انتقادي منجر  هاي مهارت

 درچنانچه ). 2013نقل از نصرت نیا و سرابچیان، 
 ه شد کهنشان داد) 2012(همکاران غفاري و تحقیق 

تفکر انتقادي را  هاي مهارتفاکتورهاي شخصیتی 
میان و در تحقیقی دیگر  دهند میقرار  تأثیرتحت 

و  ییگرا درونتفکر انتقادي و دو ویژگی شخصیتی 
فونگ و همکاران، (هده گردید امشبرونگرایی رابطه 

2012.(  

                                                
1. Inferring 
2. Analyzing Skills 
3. Evaluating 
4. Inducting 
5. Deducing 
6. Truth seeking 
7. Open mindness 
8. Analyticity 
9. Inquisitiveness 
10. Systematicty 
11. Self-confidence 
12. Maturity 
13. Dam & Volman 

معتقدند شخصیت ) 1997( 15وکاستا 14کیمک
، راهبردهاي ها خواستهدر تعریف به عواملی مانند 

 دهد میبین فردي اشاره دارد که رفتار فرد را توضیح 
و الگویی منحصر به فرد و ثابت از رفتار، افکار و 

را شامل  شود میهیجانات که توسط فرد بروز داده 
در واقع شخصیت را باید عاملی دانست که  .شود می
شخصیتی و  يربنایز عنوان بهد تا حدودي توان می

نقش داشته باشد، حال این  یده جهتمنش فرد در 
د توجه به عناصر خاصی در بافت توان مینقش 

 سازي فعالباشد یا  آنجهت دریافت معنی از 
. پردازد میروندي که به نقد و تفسیر اطالعات 

د هم در توان میدرواقع شخصیت عاملی است که 
توجه به عناصر خاص در بافت و هم اینکه کدامیک 

  .نقش داشته باشدو چگونه تفسیر شوند 
شناخت شخصیت اصطالحاتی  هاي راهیکی از 

در توصیف شخصیت به صفات  عنوان بهاست که 
تحقیقاتی که در این زمینه صورت  .رود میکار 

پنج بعد عمده در شخصیت  دهد میگرفته، نشان 
وجود دارد که در برگیرنده هر الگویی در تنظیم 

) 1999(مک کی و کاستا . فردي است هاي تفاوت
در این پرسشنامه سنجیده که  هایی ویژگیمعتقدند 

در این  ها آن. ددارژنتیکی  ها شیگرا شود می
تمایالتی  عنوان بهاساساً این پنج عامل را پرسشنامه 

یعنی ؛ اند کردهمبنایی که زمینه زیستی دارد، معرفی 
، ها ژنرفتاري مربوط به پنج عامل به  هاي تفاوت

پروین ترجمه ( گردد میبر  آنساختار مغز و مانند 
نئو به سلسله مراتبی از ). 1386جوادي و کدیور، 

، روان رنجور خوییصفات شخصیتی در پنج بعد 
برونگرایی، خوشایندي، کشودگی به تجربه و 
                                                
14. McCrae 
15. Casta 
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صفت روان رنجور . اشاره دارد پذیري مسئولیت
چون عدم ثبات هیجانی،  هایی ویژگیخویی با 

پایین  نفس عزتتگی، احساس گناه، بدبینی و آشف
این افراد از خود نگرش منفی . گردد میمشخص 

صفت . و به دفاعی شدن تمایل دارند دهند مینشان 
برونگرایی با اجتماعی بودن، ابراز وجود و 

 توان میبرونگرایی را . شود میکارگروهی مشخص 
 آنسازمانی از هیجانات مثبت دانست که به واسطه 

مثبت ارزیابی  اي گونه بهافراد تمایل دارند مسائل را 
 ).2002 لیونگ و داالرد، ،، ون دیو زي1بیکر(کنند 

، استقالل طلبی تنوعصفت گشودگی با تخیل فعال، 
این  .شوند میدر قضاوت و گشودگی ذهن شناخته 

افراد هم درباره جهان درونی و هم درباره دنیاي 
از لحاظ  ها آنی بیرونی کنجکاو هستند و زندگ

، داراي کنجکاوي طلب تنوع ها آن. تجربی غنی است
صفت  .ذهنی و استقالل در قضاوت هستند

چون همدردي،  هایی ویژگیخوشایندي با 
و احترام به آراء دیگران در ارتباط است  دوستی نوع
چون هدفمندي،  هایی ویژگیبا  پذیري مسئولیتو 

 .شود میو صداقت شناخته  شناسی وظیفهاراده، 
تحت کنترل  هاي تکانهشامل مهار  شناسی وظیفه

اجتماعی است که سبب سهولت  آدابدستورات و 
رفتارهاي معطوف به هدف و وظایف فردي 

  .گردد می
گفته شد  تاکنون آنچهو با توجه به  در پایان

که ضرورت دانستن درباره  آید میاین سؤال پیش 
نقشی که بافت موقعیت، تفکر و شخصیت در ادراك 

 اي نکتهشاید اولین  شک بییک بافت دارند چیست؟ 
در  ها دانستهنقشی است که این  است توجه قابلکه 

                                                
1  . Bakker, Van Dev Zee, Lewig & Dollard 

 کند میادراك انسان ایفا  دربارهافزایش دانش بشري 
که خود راهگشاي توجه به نقشی است که ادراك 

در  آن هاي جلوهنقشی که . انسان دارددر زندگی 
وسعت یک انتخاب روزمره تا به  گیري تصمیم

با همه . بودن در موارد قانونی خواهد قضاوت شاهدا
پژوهش حاضر در نظر دارد نقش این تفاسیر 

شناخت در قالب نوع تفکر حاکم بر ادراك را در 
بافت موقعیت در گفتمانی که فاقد  تأثیربرابر 

. ارجاعات زبانی است مورد بررسی قرار دهد
است تا عالوه بر نقش  آنپژوهش حاضر بر 

شناخت و بافت در معنا دهی به گفتمان به بررسی 
شخصیت افراد در ادراك یک موقعیت بپردازد  تأثیر

و به این امر پاسخ دهد که در ادراك یک بافت که به 
 شود میرجاعات زبانی مبهم ارائه علت فقدان ا

افراد از  دركبیشتري در  تأثیرکدامیک از عوامل 
موقعیت دارد و کدامیک از عناصر چه بخش از 

  .دهد میادراك را شکل 
  

  روش
 بنیاديپژوهش حاضر از لحاظ هدف یک پژوهش 

آوري اطالعات، یک پژوهش و از لحاظ روش جمع
. استچند گروهی  آزمون پسآزمایشی با طرح 

کلیه دانشجویان  جامعه آماري پژوهش حاضر شامل
کارشناسی و کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل در 

دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب  1393ـ94سال 
 نفر از دانشجویان 64 تصادفی طور بهبودند که 
 هاي مهارتهمگی به دو پرسشنامه و  هانتخاب شد

و پرسشنامه ) فرم ب(تفکر انتقادي کالیفرنیا 
افرادي که تمایل به سپس  .شخصیتی نئو پاسخ دادند

شرکت در بخش دوم پژوهش را نداشتند از تحقیق 
 ها آنشدند و افراد دیگري جایگزین  گذاشتهکنار 
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در تصادفی  صورت به ها آزمودنیگشتند پس از این 
و فیلمی را به  ندچهار گروه آزمایشی قرار گرفت

 یسؤاالتبه  آندقیقه نگاه کرده و درباره  5مدت 
  .پاسخ دادند

 اند کاررفتهي که در پژوهش حاضر به بزارا
  :از اند عبارت

تفکر انتقادي کالیفرنیا  هاي مهارتپرسشنامه 
تفکر انتقادي دانشجویان  گیري اندازهبراي ): فرم ب(

استفاده  1تفکر انتقادي کالیفرنیا هاي مهارت آزموناز 
توسط فاکون و فاکون  آزموناین  .شده است

این ابزار شامل دو فرم . ساخته شده است) 1997(
الف و ب است که براي ارزیابی تفکر انتقادي و 

این . رود میمختلف به کار  هاي مهارتخرده 
و ابزار مناسبی  استاس یشامل پنج زیر مقپرسشنامه 

فرم ب . استتوانایی تفکر منطقی  براي ارزشیابی
تفکر انتقادي که در پژوهش حاضر به کار رفته است 

) 1997(فاکون و فاکون . سؤال است 34داراي 
با استفاده از فرمول کودر  آزمونیایی خارجی این پا

گزارش شده  80/0تا  78/0بین  20ریچاردسن ـ 
را با  آزمونیی و پایایی روا) 1378(خلیلی  .است

 کردهگزارش  62/0 ،20روش کودر ریچاردسون 
نتیجه تحلیل عاملی در تعیین روایی سازه . است

 آزموننمره کل  عامل بابود که همه پنج  آنحاکی از 
یار پویا،  آزمون( همبستگی مثبت و باالیی داشتند

نشان داده است که این  ها پژوهشنتایج . )1389
با معدل نمرات دانشجویان، نمرات استعداد  آزمون

 آزمونو نمرات  ها آنریاضی و دروس شفاهی 
 معناداريخواندن نلسون ـ دنی همبستگی مثبت 

  .دارد

                                                
1. California critical thinking skills test-CCTST 

 60(پرسشنامه شخصیتی نئو فرم کوتاه 
 استخودسنجی  صورت بهاین پرسشنامه  ):سؤالی

و شخصیت را در پنج خصیصه اصلی روان رنجور 
، خوشایندي، گشودگی به تجربه خویی، برونگرایی

که  اي نکته ترین مهم. سنجد یم پذیري مسئولیتو 
در خصوص این پرسشنامه ذکر کرد  توان می

این . است آن هاي مقیاسهمسانی درونی خوب زیر 
) 1380(پرسشنامه در ایران توسط گروسی 

اعتبار این پرسشنامه با استفاده . هنجاریابی شده است
 83/0مجدد به ترتیب  آزمونـ  آزموناز روش 

 80/0، )برونگرایی( 75/0، )یآزردگروان (
 79/0، )توافق( 79/0، )به تجربه یگشودگ(
  .به دست آمده است) بودن باوجدان(

فیلم نمایش داده شده بر اساس نمایشنامه : فیلم
. است هربرت روزن دورزمن اورالپی هستم نوشته 

چهار صحنه  دراین فیلم با متن و بازیگران یکسان 
 طور به ها گروهشده و هریک از  يبردار لمیفمختلف 

جداگانه تنها یکی از این چهار فیلم را تماشا کرده و 
 سؤاالت .در خصوص فیلم پاسخ دادند یسؤاالتبه 

انتقادي و نظر  تحلیل گفتمان بر اساس نظریه
افراد حاضر در به و طراحی شده متخصصان 

را در بر گرفته  ها آنفضایی که  ،ها آنارتباط  ،گفتمان
  .2پردازد میو موضوعی که در جریان است 

  

  ها یافته 
 هاي ویژگی و عنصر بافتبررسی رابطه بین  جهت

 آنرگرسیون انجام شد که نتایج  آزمون شخصیت
شخصیت  هاي ویژگینبوده یا به عبارتی  دار یمعن

                                                
ي معنا در نمایشنامه ریگ شکلبررسی نقش بافت موقعیت در . 2

من اورالپی هستم، سجودي و زمانی، مجله زبان پژوهی در انتظار 
  .چاپ
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 ینیب شیپت را یادراك افراد از بافت موقعنتوانست 
  .کند

بررسی رابطه بین عناصر بافت موقعیت و تحلیل، 
 تحلیل رگرسیون ارزیابی، استنتاج، استقرا، قیاس از

 فرض شیپ جهت بررسی. لوجستیک استفاده شد

دوربین ـ واتسون استفاده شد و  آزمونرگرسیون از 
است که در  آنبه دست آمد که بیانگر  235/1 آنمقدار 

. رگرسیون استفاده کرد آزموناز  توان میتحقیق حاضر 
  .استزیر  شرحبه  آمده به دستنتایج 

  

  لوجستیک میان عنصر بافت مکان و تفکر انتقادي تحلیل رگرسیون. 1جدول 

Model  
Unstandardized Coefficients  

Standardized 

Coefficients  t  Sig.  

B  Std. Error  Beta  

  001/0  535/3    337/1  725/4  کلی

  096/0  691/1  589/0  517/0  874/0  تفکر قیاسی

  023/0  343/2  969/0  594/0  391/1  تفکر استقرائی

  049/0  -014/2  -711/0  613/0  -235/1  تفکر استنتاجی

  035/0  -156/2  -791/0  547/0  -179/1  ارزیابی

  383/0  -880/0  -163/0  389/0  -342/0  تحلیلی

 
، مقادیر ضریب 2با توجه به جدول 

براي آزمودن  tو معنادار شدن ) B(رگرسیون 
 طور بهاستقرائی  نوع تفکر، ضریب رگرسیون

 ینیب شیپ، منفی طور به ارزیابیو  استنتاج مثبت و

تفکر  ،بر اینعالوه .کننده مکان خواهند بود
با ادراك افراد از مکان ارتباط  طورکلی بهانتقادي 
  .دارد يدار یمعنمثبت و 

  

  لوجستیک میان ادراك و تفکر انتقاديتحلیل رگرسیون  .2جدول 

Model  
Unstandardized Coefficients  

Standardized 
Coefficients  t  Sig.  

B  Std. Error  Beta  
  0001/0  466/6    236/0  526/1  کلی

  483/0  -706/0  -248/0  091/0  -064/0  تفکر قیاسی
  119/0  -583/1  -661/0  105/0  -166/0  تفکر استقرائی
  620/0  499/0  178/0  108/0  054/0  تفکر استنتاجی

  155/0  442/1  634/0  097/0  139/0  ارزیابی
  588/0  545/0  106/0  069/0  037/0  تحلیلی

83 



  
 خصوصیات شخصیتبا نقش تعدیل کنندگی تأثیر تفکر انتقادي و بافت موقعیتی در ادراك گفتمان : و همکاران مهدیه رحمانیان

  
 

، مقادیر باالهمچنین با توجه به جدول 
براي  tو معنادار نشدن ) B(رگرسیون ضریب 

تحلیل،  يرهایمتغ، آزمودن ضریب رگرسیون
 طورکلی به ارزیابی، استنتاج، استقرا، قیاس

  .کننده ادراك خواهند بود ینیب شیپ
  بافت عناصر با  ها گروهمقایسه میانگین  جهت

استفاده آماري تحلیل واریانس  آزمونموقعیت 
ادراك، شخصیت، نشان داد که بین نتایج . شد

و موقعیت هیچ رابطه معنادار  مکان، رابطه
 ها فقط بین مکان و گروه. وجود ندارد آماري

رابطه معناداري وجود دارد که نتایج در 
  .جدول زیر نشان داده شده است

 
  ها گروهتوصیفی مکان و  هاي ویژگی .3جدول 

  انحراف استاندارد  میانگین  

  1.55  1.81  1گروه 

  2.75  5  2گروه 

  2.39  7.12  3گروه 

  2.44  5  4گروه 

  2.97  4.73  کل

  
  ها گروهتفاوت میانگین بین مکان و  .4جدول 

  
  بحثو گیري  نتیجه

بافت چیزي نیست جز چیدمان عناصر در 
تحت عنوان بافت  آناز  آنچهفضا، در واقع 

عناصري هستند که با  شود مینام برده 
فاصله از یکدیگر قرار گرفته و کلیتی را به 

که بنا به نظر روانشناسی  اند آوردهوجود 
اجزاء  تک تکگشتالت چیزي فراتر از 

بافت حقیقتی است . است آنتشکیل دهنده 

نقشی در ادراك ما  ناخواستهکه خواسته یا 
 آنچهاما در ادراك انسان از ؛ از جهان دارد

در جهان خارج وجود دارد چه عناصري 
دخیل هستند؟ جهانی که پیش روي اوست 

و یا  کند میادراك  آنچهیا شناخت او از 
شاید هردو، این سؤالی است که پژوهش 

قرار دادن سه  مدنظربا  داشت ضر سعیاح

  معناداري F  درجه آزادي  ها نیانگیممجموع   

  3  230.297  ها گروهبین 
14.12  0.00  

  60  326.188  ها گروهدرون 
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ن میکه  اي جنبه د در ادراك یک بافت توا
  .بپردازد آنواقع شود به بررسی  مؤثر

سه عاملی که در این پژوهش در ادراك 
 هاي ویژگیبافت مورد بررسی قرار گرفتند 

در  ها آن، توانایی کنندگان شرکتشخصیتی 
متفاوتی  هاي بافتتفکر شناختی و ارائه 

  .ندارد آنبراي یک دیالوگ که ارتباط به 
در ابتدا به بررسی ارتباط میان 

شخصیتی و تفکر انتقادي  هاي خصیصه
 صفتشده تا روشن سازد که آیا  هپرداخت

شخصیتی خاصی با نوع خاصی از تفکر در 
ارتباط است یا خیر؟ چنانچه در بخش 

ي پژوهش گفته شد در این پژوهش ها یافته
شخصیتی و  هاي خصیصهمیان  يا رابطههیچ 

تفکر انتقادي یافت نشد که همسو با نتایجی 
به دست  )2001(است که توسط رابرسون 

که توسط تحقیقی که در آمده حال آن
در این ) 2004(گیلفورد، بوفال و کورتز 

زمینه صورت گرفت نشان داد که گشودگی 
به تجربه رابطه معناداري با تفکر انتقادي 

اي عهلدر مطا) 2010( 1کلی و کوایرن .دارد
که بر روي دانشجویان چینی انجام دادند به 
این نتیجه رسیدند که عوامل مربوط به 
شخصیت بیش از عوامل شناختی، تفکر 

  .کند میانتقادي را تبیین 
اما در بخشی دیگر از پژوهش که 

را هدف اصلی این تحقیق  آن توان می
نقشی است که شناخت و بافت ، دانست

تعیین کننده در  عناصر عنوان بهموقعیت 

                                                
1. Kelly & Ku Irene 

رابرت . کنند میادراك یک بافت اعمال 
به  حاًیتلوتفکر انتقادي را ) 1991( 2انیس

معناي توانایی داوري درباره میزان اعتبار و 
صحت منابع، مشخص ساختن نتایج، دالیل 

و ارزش گذاري کفایت و صحت  ها فرضیهو 
یک مقوله، ارائه و دفاع از یک دیدگاه، 
پرسش سؤاالت روشنگر، جستجوي دالیل و 

و حصول نتایج معتبر  ها گزارهاستنتاج از 
نیز تأکید دارد که  )1995( 3لیپمن .است

تفکر انتقادي مستلزم کاربرد معیارها و 
خاص براي ارزشیابی، خود  هاي شاخص

سیت در خصوص زمینه و و حسا 4تصحیحی
 آنچه در پژوهش حاضر نیز .است 5بافت

در ادراك افراد  طورکلی بهمسلم است تفکر 
زیرا که تفکر ؛ از موقعیت نقش داشته است

 آنادراك  يربنایزفرایند عالی ذهن  عنوان به
چیزي است که از طریق حواس شکل 

کلی تفکر بر عملکرد  تأثیرچنانچه . گیرد می
در این پژوهش بر ادراك  کننده شرکتافراد 

اما ؛ داشته است ثیرأاز مکان فیلم ت ها آن
در این بخش از نتایج جالب توجه  آنچه
 عنوان بهواع دیگري از تفکر نرابطه ا است
تفکر انتقادي با ادراك افراد  يها اسیمقزیر 

نتایج پژوهش نشان . استاز مکان فیلم 
که تفکر استقرائی با ادراك مکان  دهد می

رابطه مثبت و تفکر استنتاجی و ارزیابی با 
درواقع اگر تفکر . منفی دارد اي رابطه آن

استقرائی فرایند استدالل بر اساس واقعیات 
                                                
2. Robert Ennis 
3. Limpman 
4. Self-correction 
5. Sensitivity to context 
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یا مشاهدات براي رسیدن به نتیجه محتملی 
را توضیح دهد  ها تیواقعکه ممکن است 

در  )1387خرازي و حجازي، (دانسته شود 
 یی ازها نشانه عنوان بهواقع عناصر بافت 

واقعیت در اختیار این نوع تفکر قرار گرفته 
دست به تفسیر بزند که  آنتا فرد بر اساس 

ن میاین خود  باشد که  اي رابطهگر ند روشتوا
از سوي دیگر اگر . وجود دارد ها آنمیان 

بر اساس اطالعات  گیري نتیجهاستنتاج 
حسی و هم اطالعات گرفته شده از تجربه 

یا قبالً استنتاج  دانند یم آنچهمبتنی بر 
خرازي و حجازي، ( تعریف شود اند کرده

ارزیابی را واجد ارزیابی  و) 1387
 ها آنو استدالل  ها رویهي و توجیه ها گزاره

همبستگی منفی  ،)1995فشیونه، ( دانست
ن میو ادراك از بافت  ها آنمیان  گر ند بیاتوا

در تفکر از  ها انسان که باشداین حقیقت 
 .کنند میپیروي  1نوعی عقالنیت محدود

 طورکلی به ها انساندرواقع شاید بتوان گفت 
استفاده  گیري تصمیماز راهبردي براي 

تحت عنوان ارضاء محدود  آنکه از  کنند می
افراد  .شود مینام برده  2یا کمترین رضامندي

مورد  یکی یکیرا  ها گزینهدر ارضاء محدود 
 محض بهو سیس  دهد میتوجه قرار 

را در حداقل سطح مقبول  اي گزینه
 کند مینتخاب ارا  آن داند می بخش رضایت
 گیرد میي ممکن را در نظر نها گزینهو تمام 

  تا با دقت محاسبه کند که کدامیک مجموع 

                                                
1. Bounded retionality 
2. Satisficing 

حداکثر امتیاز و حداقل ضرر را  ها گزینه
). 1387خرازي و حجازي، ( خواهد داشت

گفت در این پژوهش نیز  توان میدر واقع 
یی که ها نهنشابا تکیه بر  اند کردهافراد سعی 

با نادیده  دهد میقرار  ها آنبافت در اختیار 
موقعیت  رر توانایی یا در تفسیگگرفتن دی

تنها با استفاده از شواهد دست به تفسیري 
دیده بودند بزنند و  آنچهاستقرایی از 

باالتر شناختی را  فرایندهاي طورکلی به
اگر این فرض درست . درگیر تفسیر نکنند

گفت بافت موقعیت عامل  توان میباشد 
که با ظرافت در این میان  اي کنندهتعیین 

درواقع بافت موقعیت در . کند مینقش ایفا 
غیاب زبان ارجاع کننده عناصري را در 

 آنکه تفکر را بر  دهد میاختیار تفکر قرار 
تا به این نتیجه برسد که شواهد  دارد می

را در اختیار دارد و  گیري نتیجهکافی براي 
رضامندي فرد  نر اساس اصل کمتریب

 عنوان بهتفسیر قابل قبول را  ترین نزدیک
درواقع . پذیرد میبهترین تفسیر از موقعیت 

با  نوعی بهشاید بتوان گفت بافت موقعیت 
گمراه کردن شناخت با عناصري که 

واحدهاي اطالعاتی در خدمت  صورت به
باالتر ذهن  فرایندهاي دهد میشناخت قرار 

ار انداخته و در ادراك افراد از بافت را از ک
 شک بیکه  اي نکته. کند میاعمال نفوذ 

ي بیشتري را طلب ها پژوهش آناطمینان از 
.کند می

86 



 
 

 1394، پاییز و زمستان ) 8 پیاپی(، 2 ل چهارم، شمارهساپژوهشی شناخت اجتماعی،  دوفصلنامه علمی ـ

  
 

  منابع
 هاي مهارت آزمون) 1389(یار پویا  آزمونـ 

  .تهران. تفکر انتقادي کالیفرنیا

. شناسی شناختیروان). 1387(استرنبرگ، ر ـ 
 .سمت: تهران. ترجمه کمال خرازي و الهه حجازي

بر روند  اي مقدمه). 1389(بلور، ت  و .بلور، مـ 
ترجمه علی رحیمی و . گفتمان انتقادي تحلیلی

  .جنگل: تهران. شاه باال امیرحسین

. شخصیت نظریه و پژوهش). 1386(پروین، ج ـ 
جوادي و  محمدجعفرترجمه . ویرایش هفتم
  .آییژ: تهران. پروین کدیور

بررسی «). 1390(ك .و طباطبائی، س. رستمیان، مـ 
از دیدگاه فرث، ) برون زبانی(تطبیقی بافت موقعیت 

 فصلنامهدو . »هایمز و لوئیس با سیاق حالیه

، سال قرآن کریم يا رشته انیمي ها پژوهشتخصصی 
  .29ـ  36، 4دوم، شماره 

فرهنگ اصطالحات ). 1369(ساغروانیان، ج ـ 
  .نشر نما: مشهد. چاپ اول. زبانشناسی

بافت برون متنی بر  ریتأث«). 1389(ساسانی، ف ـ 
علمی پژوهشی زبان  دو فصلنامه. »معناي متن

 124، 3سال دوم، شماره . پژوهی دانشگاه الزهرا
  .109ـ 

روش تدریس پیشرفته ). 1382(شعبانی، ح ـ 
: تهران. )تفکر راهبردهايو  ها مهارتآموزش (

  .سمت

رویکردهاي نوین ). 1380(ت .گروسی فرشی، مـ 
 .نشر جامعه پژوه: تبریز. در ارزیابی شخصیت

- Bakker, A.B.; Van Dev Zee, K.L.; 
Lewig, K.A. and Dollard, M.F. (2002). 
“The realationship between the big five 
personality factor and burnout: A study 
among volunteer connselar”. The 
Journal of Social Psychology, 135(5).   

- Banning, M. (2006). “Measures that can 
be used to instill critical thinking in nurse 
prescribers”. Higher Education Resarch and 
Development, 25: 179-193. 

- Bensley, D.A. (1998). A brief guide for 
teaching and assessing critical thinking in 
psychology. Retrieved from: WWW. 
psychological science.org. 

- Clifford, J.S.; Boufal, M.M.; Kurtz, 
J.E. (2004). “Personality traits and 
critical thinking skills in college 
students: empirical tests of a two-factor 

theory (Abstract)”. Assessment, 11(2): 
169-76. 

- Cooper, S. and Patton, R. (2010). 
Writing logically, thinking critically, 1 the 
dition, New York: Longman. 

- Dam, G.T. and Volman, M. (2004). 
“Critical thinking as a critizenship 
competence: teaching strategies”. 
Learning and instruction, 14, 59-79. 

- Eniss, R.H. (1991). “Critical thinking 
assessment”. Journal of theory in to 
practice, London: Oxford. 

- Evans, V. (2007). A glossary of cognitive 
linguistics. Edinburgh University Press 
Ltd. 

- Facione, P.A.; Sonchez, C.A.; Facione, 
N.C. and Gainen, J. (1995). “The 
disposition toward critical thinking”. The 

87 



  
 با نقش تعدیل کنندگی خصوصیات شخصیتتأثیر تفکر انتقادي و بافت موقعیتی در ادراك گفتمان : و همکاران مهدیه رحمانیان

  
 

Journal of General Education, 44 (1), 1-
25. 

- Foong, L.M; Shariffudin, S.R.; Mislan, 
N. (2012). “Pattern and relationship 
between multiple intelligences, 
personality traits and critical thinking 
skills among high achievers in Malaysia”. 
3rd International Conference on e-
Education, e-Business, e-Management 
and e-Learning. IACSIT Press, 
Singapore. 

- Ghafari,M.; Shahraki, K.; Rajaby, M.; 
Safanor, M.; Taslimi Baboli, A. (2012). 
“Impact of personality traits oncritical 
thinking skills”. Journal of Basic and 
Applied Studying Scientific Research, 2(7): 
6973-6978. 

- Gradinaru, L.A. (2013). “Communication, 
knowledge and discourse. Remarks on 
Teun Von Dijk’s socio cognitive 
interpretation of context”. Journal of the 
Seminar of Discursive Logic Argumentation 
Theory and Rhetoric, 119-125. 

- Halpern, D.F. (1998). “Teaching critical 
thinking for transfer across domains: 
Disposition, skill, structure training, and 
metacognitive monitoring”. American 
psychologist, 35(4), 49-55. 

- Kelly, Y.L. and Ku Irene, T.H. (2010). 
“Dispositional factors predicting Chinese 
student’s critical thinking performance”. 
Personality and individual differences, 
48(1), 54-68. 

- Kintsch, W. (1988). “The role of knowledge 
in discourse comprehension: A constraction-
interration model”. Psychological Rewiew, 
95, 163-182. 

- Koller, V. (2012). “How to analayes 
collective identity in discourse-textual 
and contextual parameters”. Journal of 
Critical approaches to discourse 

analysis across disciplines. Vol. 5(2): 
19-38. 

- Lampman, N. (1995). Good thinking 
inquiry: Critical thinking across 
disciplines London: Oxford. 

- McCrae, R.R. and Csata, P.T. (1997). 
“Personality traits structure as human 
universal”. Americam Psychologist, 52, 
509-516. 

- Nosratinia, M. and Sarabchian, E. 
(2013). “The role of personality traits in 
predicting EFLlearner’s critical thinking 
skills: Astudr on psychological 
characteristics of EFL learners”. Journal 
of Humanities and Social Science. Vol, 
73(6), 89-93. 

- Papastephonlou, M. (2004). “Educational 
critique, critical thinking and the critical 
philosophical traditions”. Journal of 
philosophy of education, No (38), pp370-
377. 

- Robertson, E.M. (2001). “The 
relationship between critical thinking, 
personality type, and performance on 
the objective structured clinical 
examination of senior medical students 
at meharry medical college”. ETD 
Collection for Tennessee State 
University. Paper AAI3007569. 

- Yanchar, S.; Jackson, A.; Hansen, K. 
and Hansen, J. (2012). “Critical 
thinking in applied psychology: toward 
an edifying view of critical thinking in 
applied psychology”. Issues in 
pelighion and psychotherapy, Vol. 34. 
Pp. 69-80.  

- Zwaan, R.A. and Radvarsky, G.A. 
(1998). “Situation models in language 
comprehension and memory”. 
Psycholigical bulleting, 123, 192 -185. 

88 


