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چکیده
در اواسط قرن بیستم ،متفکران برنامهریزی درسی درصدد برآمدند که شیوههای تفکر انتقادی را با
برنامههای درسی مدارس ممزوج سازند .دلیل توجه به تفکر انتقادی در تعلیم و تربیت ،آن دسته عواملی بود
که شکاف بین تئوری و عمل را پر میکردند .بنابراین پرورش مهارتهای تفکر انتقادی در همهی افراد
خصوصاً در دانشآموزان از سوی صاحبنظران تعلیم و تربیت بااهمیت تلقی و بنابر هدف اصلی تعلیم و
تربیت ،که پرورش انسانهای شایسته متفکر و خالق و نقاد میباشد ،تفکر انتقادی بهعنوان یکی از الگوهای
نوین در نظام تربیتی مطرح گردید .هدف مقاله حاضر بررسی کیفی موانع تفکر انتقادی در برنامه درسی
آموزش متوسطه از دید متخصصان برنامه درسی میباشد .در پژوهش حاضر به علت استفاده از روش
پژوهش کیفی از نوع نظریه زمینهای ( ،)GTجهت گردآوری دادهها از روش مصاحبه عمیق استفاده شده
است .در رویکرد زمینهای حاضر از رویکرد زمینهای سیستماتیک (اشتراوس ،کوربن  )1441استفاده شده
است که از طریق کدگذاری در سه مرحله شامل کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی
و در نهایت تدوین نظریه استفاده گردید .جامعه مورد بررسی شامل متخصصان برنامه درسی شاغل در
آموزش و پرورش که بر دوره متوسطه اشراف داشتند ،میباشد .در نمونهگیری نیز تعداد افراد نمونه با معیار
اشباع نظری تعیین گردیدند با انجام مصاحبه عمیق از مخاطبان پس از مصاحبه از  11نفر از متخصصان اشباع
حاصل گردید اما جهت اطمینان بیشتر مصاحبهها تا  11نفر ادامه پیدا کرد .نتایج پژوهش کیفی بیانگر آنند
که مقوالتی مانند سیاست و رسالتهای نظام آموزشی و شرایط اجتماعی ـ فرهنگی جامعه و شرایط موجود
در زمینه تربیت معلم ،محتوا ،اهداف و روش تدریس از موانع تفکر انتقادی میباشند.

واژههای کلیدی :تفکر انتقادی ،برنامه درسی ،آموزش متوسطه ،پژوهش کیفی.
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مقدمه
سابقه و پیشینه نقد به فلسفه انسانمحور برمیگردد و بر تفاوتی که بین انسان و غیر انسان یا
طبیعت ،مرتبط است تأکید دارد تحوالت عمیق و پردامنه قرن بیست و یکم با ارائه
الگوهای فکری ،روشهای تولید علم و خلق فناوری نوین همراه است .یکی از
دستآوردهای نوین این دگرگونیها ،تأکید بر روشهای اندیشیدن و سبکهای تفکر
است (جهانی1811 ،؛ ص  )81که این تأکید بویژه در سیستم تعلیم و تربیت رواج یافته
است.
تعلیم و تربیت انتقادی 1نظریه نسبتاً جدیدی است که متفکران تربیتی نظیر پائلو فریره،1
هانری ژیرو ،8پیتر مک الرن 9و مایکل اپل 1و داگالس کلنر 6آن را بر اساس مبانی و اصول
نظریه انتقادی توسعه دادهاند .این نحله تربیتی بر اساس دیدگاه نظریهپردازان ،فالسفه و
جامعهشناسان عضو مکتب فرانکفورت ،بویژه هربرت مارکوزه 1بود .این مکتب فکری بر
نقش خرد و آگاهی تأکید زیادی داشته و بیشترین تأکید خود را بر بررسی و نقد سلطه
فرهنگی داشتند .پائولوفریره ،متفکر برزیلی ،که از مارکوزه تأثیر پذیرفته بود بر نقش
شناخت انتقادی در تعلیم و تربیت انتقادی برای رهایی از نابرابری ،ستم و بیعدالتی تأکید
زیادی داشت و بر این اساس الگوی آموزشی به نام تعلیم و تربیت رهاییبخش( 1یا تعلیم و
تربیت رادیکال ،4تعلیم و تربیت دگرگونی ،11تعلیم و تربیت توانمندسازی ،11تعلیم و تربیت
صدای دانشآموز ،11تعلیم و تربیت نقد و احتمال 18یا تعلیم و تربیت انتقادی) را ایجاد کرد.
1. Critical Pedagogy
2. Freire, Paulo
3. Giroux H.
4. Peter McLaren,
5. Michael Apple
6. Douglas Kellner
7. Herbert Marcozi
8. Emancipatory Education
9. Radical Pedagogy
10. Transformative
11. pedagogy of empowerment
12. pedagogy of student voice
13. pedagogy of possibility
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بنابراین از نظر تاریخی منشأ اندیشههای متفکران تعلیم و تربیت انتقادی به نظریه انتقادی
مکتب فرانکفورت برمیگردد (دیناروند.)191 :1811 ،
در روندی دیگر ،با نگاهی تاریخی ،رشد دیدگاههای تفکر انتقادی بطور کلی و با تکیه
بر «سبکهای خردورزی »1بر بنیاد اندیشه نیچه بنا شد و با هایدگر و ویتگنشتاین ادامه یافته
و در دیدگاههای متفکران انتقادی و فیلسوفان پساساختارگرایی فرانسوی بسط یافته است
(علیپور  )1 :1814بنابراین تفکر انتقادی به عنوان محوریترین مسئله در آموزش ابتدا از
سوی خردگرایان و کسانی ایجاد شده که ساختار مباحثشناختی را مطرح کردند .نظریه
اندیشمندان موج اول شناختی ،خصوصاً پیاژه تفکر را بر حسب سطوح رشد و عملیات
ذهنی تبیین کرد .موج دوم روانشناسان شناختی از جمله کلود شانون 1با ارائه مدل پردازش
اطالعات 8کارکرد ذهن را در قیاس با کامپیوتر توضیح دادند .مطالعه تفکر در نگاه گاردنر

9

با طرح نظریه هوش چندعاملی( 1مرکب) موج سومی را بنا نهاد که ضمن توجه به ساختار
فیزیولوژیکی مغز و طرح استعداد خاص آدمی به بستر فرهنگی در پرورش ابعاد هوش
توجه کرد (پیترز1111 ،؛ ص  ،811به نقل از دژگاهی.)1811 ،
تعلیم و تربیت انتقادی بر خردورزی ،نقد و تغییر ،بهعنوان هدفهای ارزشمند آموزشی
توجه میکند .این دیدگاه تالش میکند تا شرایط واقعی اجتماعی تربیت را کشف کند ،به
همین سبب به نقادی اندیشه نیازمند است .برای تعلیم و تربیت انتقادی ،تحلیل انتقادی
تضادهای اجتماعی ،که تعلیم و تربیت در آن دخیل است ،مبنا و نقطه شروع مهمی به شمار
میآید (میرلوحی1811 ،؛ .)18
در اواسط قرن بیستم ،متفکران برنامهریزی درسی درصدد برآمدند که شیوههای تفکر
انتقادی را با برنامههای درسی مدارس ممزوج سازند .دلیل توجه به تفکر انتقادی درتعلیم و
تربیت ،آندسته عواملی بود که شکاف بین تئوری و عمل را پر میکردند .بنابراین پرورش
1. styles of reasoning
2. Claude Shannon
3. information processing
4. Gardner
5. multiple intelligence
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مهارتهای تفکر انتقادی در همهی افراد خصوصاً در دانشآموزان از سوی صاحبنظران
تعلیم و تربیت با اهمیت تلقی (جاللی )1849 ،و بنابر هدف اصلی تعلیم و تربیت ،که
پرورش انسانهای شایسته متفکر و خالق و نقاد میباشد ،تفکر انتقادی بهعنوان یکی از
الگوهای نوین در نظام تربیتی مطرح گردید (نوری فرد .)1814 ،زیرا تفکر انتقادی سبب
توسعه توانایی پژوهش ،حل مسئله ،تصمیمگیری ،بهره بردن از دیدگاههای مختلف و
یادگیری مادامالعمر در دانشآموزان میگردد( .جورانه و همکاران .)1111 ،1بهوسیله این
مشخصات ،افزایش و توسعه مهارتهای تفکر انتقادی بهعنوان بازخورد ارزشمندی در
برنامههای آموزشی محسوب میشود (کایو1114 ،1؛ مودسلی و استریونز1111 ،8؛ پروفتو،
 .)1118و در سالهای آتی نه تنها بعنوان یکی از مهمترین اهداف تعلیم و تربیت بلکه
بعنوان یکی از مهمترین استانداردهای آموزشی در دنیا محسوب میگردد (هالی:1111 ،
.)8
از سوی دیگر پُر واضح است که تفکر انتقادی به آسانی و بدون برنامهریزی قابل
پرورش نیست .بنابراین پرداختن به امر تفکر انتقادی از طریق برنامههای درسی بسیار
ضروری میباشد .همچنین به علت تغییرات محیطی ،فراگیران به حل مسائل ،ارزشیابی
فرضیات و محتواهای متفاوت نیازمندند که بدین منظور تفکر انتقادی میبایست در برنامه
درسی لحاظ شده و در سرتاسر آموزش مورد توجه قرار گیرد (ایچ هورن .)1111 ،در این
رابطه باید بخاطر داشت که سالهاست مراکز تعلیم و تربیت بطور ذاتی بر مهارتهای
ذهنی تمرکز دارند و فقدان تفکر و درگیری عمیق در چالشها و تجاربی که دانشآموزان
در کالسهای درس دارند کامالً نگرانکننده است (کانرلی .)1116 ،با آموزش شیوهها و
مهارتهای تفکر انتقادی از طریق برنامههای درسی یادگیرندگان میتوانند تضادها و
تقابلهای ارزشی ،فشار رسانهها و همساالن که بخشی از واقعیتهای زندگی امروز
آنهاست را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده وآنچه را به آنها ارائه یا تحمیل میشود بدون
1. Jawarneh & Iyadat
2. Ku
3. Maudsley & Strivens
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بررسی دقیق نپذیرند و از طریق تحلیل به شفافیت مواضع و تصحیح نگرشهای خود
کمک کرده در نتیجه فشار ناشی از تعارضات و باورهای خام و تحمیلی را کاهش دهند.
در این صورت بهداشت روانی یادگیرندگان کمتر در معرض آسیبهای جدی قرار گرفته
و جامعه شاهد بسیاری از ناهنجاریها نخواهد بود (فریت ،1441 ،1کایو.)1114 ،1
و از طرفی تفکر انتقادی در جستجوی یک تعریف روشن به دنبال یک کیفیت تفکر
باال به همراه بینشی است که در کلیه رشتههای متفاوت میتواند اتفاق افتد و با تأکیدی که
بر مفهومسازی دارد میتواند بعنوان تجربیات آموزشی در آموزش مطرح گردد (هالی،
 .)1111طراحی برنامههای درسی میتواند منعکسکننده این باور مهم در مورد
یادگیرندگان باشد که آنها این تجارب را نه تنها برای باال بردن حداکثر توانشان باید
بیاموزند بلکه بهعنوان یک مهارت عمومی در کالسهای درس بکار گرفته شود و این امر
مهم را به سایر حوزهها در زندگیشان انتقال دهند (مک کیندر ،اسمال و استینینگ:11 ،
 .)1111با توجه به این مطلب جایگاه برنامه درسی در پرورش تفکر انتقادی نمایان
میگردد .اسرائیل شفلر ،)1411( 8نیز تفکر انتقادی را جزء اساسی تدریس تلقی کرده و
معتقد بود دانشآموزان شیوههای خردورزی معلم را در داوریها و ارزشیابیهای خود
بهکار میگیرند و این امر حاصل تعاملی دو سویه بین دانشآموز و معلم است( .علیپور به
نقل از دژگاهی )1 :1814
دوره آموزش متوسطه که از مهمترین دورههای آموزشی است بهعنوان دوره گذر از
دوره ابتدایی و تفکر عینی ،و ورود به مرحله تفکر انتزاعی و ورود به بزرگسالی دوره مهمی
از زندگی همه انسانهاست که با ورود به مراکز آموزش عالی و یا بازار کار و به عهده
گرفتن مسئولیتهای بزرگ همراه است (فاشیون ،فاشیون .)1116 ،باید توجه داشت،
افرادی که در زمینه مهارتهای تفکر انتقادی تعلیم میبینند همیشه در جستجوی دالیل و

1. Ferett
2. Ku
3. Israel Scheffler
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سنجش آنها هستند این گونه افراد در برابر تعصبهای گمراهکننده مقاوم میکنند (مک
کارتی.)1111 ،
هسته اصلی تفکر انتقادی را مهارتهای شناختی چون تفسیر ،تحلیل ،ارزشیابی،
استنباط ،توضیح و خودتنظیمی تشکیل میدهند.
تفسیر :1درك و بیان معنی و یا اهمیت انبوهی از بیانات ،موقعیتها ،اطالعات ،وقایع،
قضاوتها ،قراردادها ،گمانها ،قوانین ،رویهها و معیار به کار میرودکه شامل خرده
مهارتهای طبقهبندی ،رمزگشایی امور و معنیکردن دقیق میباشد.
تحلیل :1مشخص کردن روابط استنباطی واقعی قصد شده و میان گفتهها سؤاالت
مفهومها ،توصیفات و یا شکلهای دیگر برای اظهار کردن گمان ،قضاوت ،تجارب،
دالیل ،اطالعات یا عقاید میباشد.
ارزشیابی کردن :8تعیین و برآورد کردن اعتبار و صحت گفتهها یا دیگر اشکال بیانی
که نشانگر درك و فهم ،تجربه ،موقعیت باور و اعتقاد شخص بوده و نیز به تعیین و برآورد
رابطه منطقی بین گفتهها ،توضیحات سؤاالت و دیگر گونههای کالمی تأکید دارد.
استنباط :9تشخیص دادن عناصر و شواهد مطمئن برای نتیجهگیری میباشد.
خردهمهارت های آن شامل پرسش کردن از وقایع ،حدس زدن متناوب و ترسیم کردن
نتایج میباشد .توضیح دادن :1توانایی بیان اینکه چگونه به یک قضاوت دست مییابیم و
توانایی برای ارائه یک راه متقاعدکننده نتایجی از تفکر فردی میباشد .خردهمهارتهای
آن شامل متدها و قوانین ،روشهای توجیهی ،هدف داشتن با دالیل خوب و بیانیههای
مفهومی از وقایع یا دیدگاهها و ارائه کامل و خوب مدلل شده از بحثها برای بیان بهترین
فهم ممکن میباشد.

1. interpreation
2. Analysis
3. Evaluation
4. inference
5. explanation
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خودتنظیمی :1عقاید قبلی خود را گسترش داده و اصالح کنند به عبارتی تجدید نظر و
دوباره شکل بندی کردن ،گام برداشتن به عقب و بررسی چگونگی فرایند انجام کار
میباشد .خردهمهارتهای آن شامل ارزشیابی و تصحیح کردن خود میباشد (فاشیون،1
.)9-1 :1116
بنابراین اگر دانشآموزان و معلمان در مهارتهای تفکر انتقادی درگیرشوند و
ارزشهای تفکر انتقادی در آن ها توسعه پیدا کند منافعی که حاصل خواهد شد چشمگیر
خواهد بود (گوس گرو)1111 ،
باید به این مسئله اعتراف نمود که در نظام آموزشـی ما که حفظ و انتقـال اطـالعات
شکل غالب آموزش را تشکیل میدهد و بر همین اساس محتوا و شیوههای تدریس و
ارزشیابی شکل میگیرد مشکالت اساسی در زمینه آموزش و پرورش تفکر نقاد دیده
میشود .امروزه اغلب کارفرمایان ازکیفیت نظام آموزشی شکـایت دارند و اظهار میدارند
که جوانان پس از فارغ التحصیل شدن از مؤسسه و دانشگاه ،واجد مهارتهای الزم برای
انجام کارها نیستنـد و شواهد نشـان میدهد که نظام آموزشی ما روزبهروز کارآیی خود را
بیشتـر از دست میدهد (عباسی)1811 ،
توجه نظام آموزش و پرورش و برنامه درسی به عنوان یکی از حلقههای اساسی نظام
کالن تربیتی و آموزشی به مهارتهای تفکر ،بویژه تفکر انتقادی نقطه قوتی است که
میتواند آموزش و پرورش بالنده را به همراه داشته باشد و ضرورتی اجتنابناپذیر باید
محسوب میگردد در این راستا پژوهش حاضر به بررسی موانع تفکر انتقادی در آموزش
متوسطه از دیدگاه متخصصان برنامه درسی میپردازد.

1. Self-Regulation
2. Facione
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روش پژوهش
پژوهش حاضر ،پژوهش کاربردی است و از شیوه کیفی با رویکرد زمینهای سود برده شده
است .روش تحقیق کیفی تالشی است جهت توصیف غیرکمی از موقعیتها ،حوادث و
گروههای کوچک اجتماعی ،با توجه به جزئیات و همچنین سعی برای ارائه تعبیر و تفسیر
معانی که انسانها در موقعیتهای طبیعی و عادی به زندگی خود و حوادث میبخشند و بر
این فرض استوار است که کنش متقابل اجتماعی کلیتی درهمتنیده از روابطی را تشکیل
میدهدکه بوسیله استقراء قابل درك است (محمدی .)16 :1811 ،درپژوهش کیفی مراحل
زیر طی میگردد (نادری ،سیف نراقی .)191 :1811 ،جمعآوری دادهها از طریق
روشهایی مانند مصاحبه ،مشاهده ،تجزیه و تحلیل متون مرتبط و یا بصورت ترکیبی از این
موارد ،رمزگذاری هر قطعه یا بخش دادهها همزمان با گردآوری دادهها ،مقایسه دادههای
رمزگذاری شده با یکدیگر و دستهبندی آنها براساس وجوه مشترك ،تولید مفاهیم ،محقق
با استفاده از سه عمل کاهش ،دستچین و جداسازی به بسط مفاهیم و تقویت نظریه در
حال شکلگیری اقدام میکند.
روش گردآوری اطالعات :در پژوهشهای کیفی شیوههایی مانند مشاهده مشارکتی،
مشاهده آزاد و مستقیم ،مصاحبه عمیق ،و ساختنیافته و نیز بررسی اسناد و مدارك و...
استفاده میشود در پژوهش حاضر از روش مصاحبه عمیق ساختنیافته (مصاحبه با  11نفر
از متخصصان برنامهریزی درسی) جهت گردآوری دادهها استفاده شده است.
در پژوهش حاضر به علت استفاده از روش پژوهش کیفی ،جهت گردآوری دادهها از
روش مصاحبه عمیق (مصاحبه با  11نفر از متخصصان) استفاده شده است .جامعه مورد
بررسی شامل متخصصان برنامه درسی شاغل در آموزش و پرورش که بر دوره متوسطه
اشراف داشتند ،میباشد .در تئوری زمینهای ،کار گردآوری دادهها تا زمانی ادامه مییابد
که پژوهشگر اطمینان پیدا میکند که داده چیز تازهای به دانستههای او نمیافزاید (اشباع) و
عالوه بر آن حجم ،گستره و عمق داده گردآوری شده نیز برای تدوین تئوری مورد نیاز و
پاسخگویی به پرسشهای پژوهش کفایت میکند (منصوریان .)1816 ،در نمونه گیری
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حاصل نیز تعداد افراد نمونه با معیار اشباع نظری تعیین گردیدند با انجام مصاحبه عمیق از
مخاطبان پس از مصاحبه از  11نفر از متخصصان اشباع حاصل گردید اما جهت اطمینان
بیشتر مصاحبهها تا  11نفر ادامه پیدا کرد.
روش تحلیل دادهها :هدف عمده پژوهش کیفی بررسی عمیق و کسب شناخت در
خصوص مفاهیم گوناگون اجتماعی و فرهنگی است برای دست یافتن به این مفاهیم دقیق
در این تحقیق روش تئوری زمینهای ( )Granded theoryانتخاب گردید .روش زمینهای
یک شیوه پژوهش کیفی است که بوسیله آن از یک دسته داده نظریهای استخراج میشود
طوری که این نظریه در سطح وسیع میتواند یک فرایند یا عمل یا یک تعامل را تبیین کند
(بازرگان 1841 ،ص  )46این شیوه پژوهش در عین کمک گرفتن از یک سلسلهرویههای
سیستماتیک و بکار بردن روشهای استقراء درباره پدیدهها تدوین نظریه را پیش میبرد
(محمدی ،1811 ،ص  .)114در رویکرد زمینهای حاضر از رویکرد زمینهای سیستماتیک
(اشتراوس ،کوربن  )1441سود برده شده است که از طریق کدگذاری در سه مرحله شامل
کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی و در نهایت تدوین نظریه استفاده
گردید.
کدگذاری ،فرایندی است که طی آن محقق به جداسازی ،مفهومبندی و ادغام و
یکپارچه کردن دادهها میپردازد در این فرایند واحد بنیادین "مفهوم" است .در کدبندی
باز که اولین مرحله کدبندی است دادهها سطر به سطر یا بصورت پاراگرافی کدبندی و
مفهومبندی میگردند در مرحله بعدی یعنی مرحله کدگذاری محوری مفاهیم بر اساس
اشتراکات و یا هممعنایی در کنار هم قرار گرفته و مقوله محوری را تشکیل میدهند و در
نهایت در مرحله کدگذاری گزینشی (هستهای) مهمترین موضوع پژوهش استخراج
میگردد و بر اساس این موضوع نظریه زمینهای ارائه میگردد .کدبندی مستلزم دقت
فراوان است چرا که در مدل زمینهای نهایی این مقوالت سهم عمدهای داشته و شرایط و
پیامدها را به تصویر میکشند (گالسر و اشتراوس  ،1461گالسر  ،1441دی  ،1448اورباخ
و سیلورستین  ،1118کوربین و اشتراوس .)1111 ،در پژوهش حاضر مرحله کدگذاری باز
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(در دو سطح) ،کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی در تحلیل دادهها اجرا و در
نهایت تئوری زمینهای ارائه شده است.

یافتههای پژوهش
پرسش اساسی"آیا عدم شناخت و کمتوجهی به تفکر انتقادی و مهارتهای آن (تجزیه و
تحلیل و ترکیب ،ارزشیابی و قضاوت) در برنامه درسی متوسطه از موانع تفکر انتقادی
است"؟
پژوهشگر از طریق مصاحبه با  11نفر از متخصصان برنامه درسی شاغل در آموزش و
پرورش که به دوره متوسطه اشراف داشتند برای پاسخگویی به سؤاالت مورد نظر اقدام
نموده است .سه مرحله کدگذاری باز ،محوری و هستهای تعیین و بر اساس آنها مقوالت
تعاملی ،فرایندی و پیامدی استخراج شدند و در نهایت تئوری زمینهای ارائه شد.
الف) مفاهیم کدگذاری باز

 موانع ارزشی و عقیدتی ،فرهنگی و اجتماعی خانوادهها و جامعه موانع موجود در سطح تدوین برنامه درسی ملی (سیاستگذاریها و راهبردهایاستراتژیک)
 موانع موجود در سطح گزینش ،نیازسنجی ،اجرا و بازنگری اهداف برنامه درسی دورهمتوسطه
 موانع موجود در سطح گزینش ،نیازسنجی ،اجرا و بازنگری محتوا در دوره متوسطه موانع موجود در سطح گزینش ،نیازسنجی ،اجرا و بازنگری شیوههای تدریس در دورهمتوسطه
 موانع موجود در سطح اجرای صحیح ،آموزش و بکارگیری شیوههای نوین ارزشیابی دردوره متوسطه
 موانع موجود در مسیر نظام تربیت معلمب) مفاهیم کدگذاری محوری

 -موانع سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی جامعه
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 عدم شناخت مسئولین از نیازهای جامعه در زمینه آموزش و پرورش تفکر انتقادی عدم تربیت متخصصان مسلط به حیطه تفکر انتقادی (با تأکید بر تربیت معلمان نقاد)جهت برنامهریزیهای درسی مطلوب
 آموزش بنیادین تفکر انتقادی و مهارتهای آن در سطح جامعه و خانوادهها برای رسیدنبه جامعه نقاد
مفاهیم کدگذاری هستهای
 نظام سنتی و تغییرناپذیر آموزش و پرورش در سالهای گذشته بکارگیری مقوله کنکور برای گذر به دورههای آموزش عالینظریه زمینهای :شرایط اجتماعی – فرهنگی حاکم بر نظام آموزشی سنتی که بر نظام
تربیت معلم ،محتوا و روشهای تدریس حاکم میباشد از موانع تفکر انتقادی است که باید
دگرگون گردد و بستر مناسب فرهنگی – اجتماعی جهت آموزش مهارتهای تفکر در
جامعه جهت تربیت شهروندان متفکر و نقاد و تربیت متخصصان نقاد در زمینه برنامه درسی
بویژه با تأکید بر تربیت معلمان بر اساس مهارتهای تفکر انتقادی است.

بحث ونتیجهگیری
نظام آموزش و پرورش هر جامعهای ،وظیفه پرورش تفکر دانشآموزان را بر عهده دارد و
مسئولیت آن این است که دانشآموزان را آماده نماید تا خود فکر کنند و با توجه به
جوانب مسئله ،بهترین پاسخ را بدست آورده و رفتار خود را با نتایج تفکر خویش انطباق
دهند (عباسی .)1811 ،جهان امروز متغیر و پیچیده است و زندگی در این جهان بدون
کاربرد نیروی تفکر محال میباشد .افزون بر این رشد اطالعات و گسترش رسانههای
اطالعرسانی و آموزشی در قرن حاضر منجر به تردید و مشکل تصمیمگیری شده است که
وجود چنین شرایطی در قرن بیست و یکم ،ضرورت تحلیل سریع از اطالعات دریافتی و
تصمیمگیری در مورد آنها جهت انطباق بهتر را باعث میشود .بنابراین پیچیدگیهای
عصر حاضر ،نیاز شدیدی را به عقالنیت انسان ایجاد کرده است .در چنین عصری
بیتوجهی به یادگیرنده در زمینه پرورش توانایی فکری ،خلق ترکیبهای نوین و بدیع،
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پردازش اطالعات و نقد و بررسی آنها ،مسئله اساسی نظامهای آموزشی خواهد بود
(تامسون1111 ،؛ هاشمیاننژاد1811 ،؛ ص.)1 ،
در ایران اندیشمندان بزرگ و دلسوزان صحنه تعلیم و تربیت سالهاست که آهنگ
هشدار درباره ضرورت توجه به پرورش تفکر و تفکر انتقادی در برنامههای درسی را به
صدا در آورده و به اهمیت پرورش تفکر انتقادی اشاره نموده و بیان میدارند که مطالعه
وضع شاگردان در مقاطع مختلف تحصیلی بیانگر این واقعیت است که تعلیمات آموزشی
برای دانشآموزان توانایی ارزیابی نظریات ،اصول و قوانین را در ذهن آنها ایجاد نمیکند
(شریعتمداری .)1841 ،تفکر نقاد از دو قسمت مهارتها و نگرشها تشکیل شده است که
در بعد مهارتها میتوان به مهارتهای سطح باالتری از تفکر همچون تجزیه و تحلیل،
ترکیب ،ارزشیابی و استنباط و جمعبندی اشاره داشت که در این پژوهش تمرکز بر این
مهارتها میباشد .بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها اشاره به کمتوجهی در
مورد مهارت تجزیه و تحلیل ،ترکیب ،ارزشیابی و قضاوت و جمعبندی در مورد چهار
عنصر برنامه درسی در دوره متوسطه است که این کمتوجهی بصورت موانع جدی در مسیر
تفکر انتقادی در آموزش متوسطه است که از طریق برنامههای درسی مبتنی بر تفکر انتقادی
میتوان این موانع را برطرف نمود .شایسته است موانع بررسی گردد (این موانع برگرفته
شده از نظرات متخصصان برنامهریزی درسی میباشند)
عدم توجه برنامهریزان درسی دوره متوسطه به تعیین و گزینش و اجرای اهداف متعالی
مانند تفکر انتقادی و مهارتهای آن در برنامهریزی درسی قصد شده و اجرا شده و تحقق
یافته.
 عدم توجه به مهارتهای تفکر انتقادی و سطوح باالی ذهنی بعنوان شایستگی و کاربستوتولید نگرش نقاد به عنوان هدف در نظام تعلیم و تربیت ایران
 عدم طراحی و اجرا و ارزشیابی صحیح برنامه درسی بر اساس مهارتهای تفکر انتقادیوعملیاتی نکردن اهداف و عدم تلفیق اهداف در حیطههای شناختی ،عاطفی ،روانی –
حرکتی و بخصوص فراشناخت

بررسی کیفی موانع تفکر انتقادی در برنامه درسی آموزش متوسطه 111 / ...

 عدم توجه به طراحی آموزشی و تصمیمگیریهای مسئوالنه و اخذ رویکردهای تعاملیبا در نظر گرفتن مسائل و موقعیتهای زندگی واقعی و نقش آنها در آموزش تفکر
انتقادی .که در این مسیر آموزشها و مهارتها و تکنیکهایی که دانشآموزان دوره
متوسطه از این طریق بتوانند به تفکر انتقادی برسند و از تحلیلهای ،تکبعدی ،دوری کنند
باید در طراحی آموزشی در نظر گرفته شود
 عدم طراحی برنامههای آموزشی جهت پرورش پژوهش و تحقیق و ایده و فرضیهسازی(بهعنوان خردهمهارتهای تفکر انتقادی)
 نداشتن نگرش سیستمی در مورد تفکر یعنی عدم تعیین اهداف متعالی چون تفکرانتقادی ،تفکر خالق و ...عدم بکارگیری و بازنگری محتواهای آموزشی نقاد (مثل
کتابهای درسی و غیره) ،طراحی فضاهای یاددهی -یادگیری بدون دیدگاه نقاد ،و عدم
توجه به سیاستهای ارزشیابی و منابع انسانی و...
 تمایل نظام آموزشی ،به دیسیپلینگرایی و محتوامحوری ،عدم تمایل به موضوعاتفرارشتهای (بطور مثال توجه به موضوع تفکر ،موضوع کار ،موضوع محیط زیست ،موضوع
مهارتهای یادگیری ،ایران و فرهنگ ،تمدن و  ....باید توأماً و بصورت فرارشتهای صورت
گیرد.
 در اولویت قرار گرفتن محتوای مکتوب و حفظ محتوا .محتوای مکتوب ،در برنامهدرسی بخصوص آموزش و پرورش متوسطه اولویت پیدا کرده و حفظ طوطیوار محتوا
بهگونهای است که محتوا که باید وسیلهای برای رسیدن به اهداف متعالی نظام آموزشی
باشد خود هدف شده است.
 عدم ایجاد سیستمهای تربیت معلم مؤثر و نقاد چرا که گلوگاه سیستم برنامه درسی نظامتربیت معلم است و معلمان میتوانند دانشآموزان را در مسیر تفکر انتقادی هدایت کنند
در غیر این صورت نظام آموزش و پرورش شاهد مقاومت معلمان و مدیران در برابر تفکر
انتقادی به علت عدم تسلط آنها به این شیوه از تفکر خواهد بود.
 عدم ایفای نقش مؤثر معلمان در زمینه آموزش مهارتهای تفکر انتقادی و عدمبرخورداری آنها از مهارتها و دانشهای مورد نیاز در زمینه تفکر انتقادی .در باب
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مهارتهای تفکر انتقادی نیاز به مهارت معلمان وجود دارد .معلمان نقاد عالقهمند به
پرورش دانشآموزان نقاد هستند.
 توجه بیش از اندازه به سنتهای رایج در نظام آموزشی که شامل توجه به سواد عمومی وتوجه به حیطه شناختی ،توجه به سطح دانش و معلومات در حد حفظ و انتقال مطالب است.
– عدم استفاده صحیح از شیوههای نوین تدریس و ارزشیابی درآموزش و پرورش
 عدم توجه به برنامهریزی درسی بر اساس نیازهای دانشآموزان و جامعه امروز و فردایجامعه ایران
 عدم آموزش و آگاهیبخشی به دانشآموزان دوره متوسطه در مورد مهارتهای تفکرنقاد
مقوله کنکور و المپیاد :سد عظیم کنکور و المپیادها و ..مانع جدی تحقق مهارتهای
تفکر هستند .گاهی عملکرد آموزش وپرورش و خانوادهها به گونهای است که گویا هدف
تعلیم و تربیت پرورش انسانهای متفکر و نقاد و آزاده نیست و تمامی دورههای آموزش و
بخصوص دوره متوسطه در مسیر کنکور حرکت میکنند .بخاطر توجه بیش از اندازه به
نخبه پروری و گذر از سد کنکور ،آموزش و پرورش متوسطه به اهداف کیفی و تربیتی که
تعلیم و تربیت بخاطر این اهداف شکل گرفتهاند بی توجه بوده و اهداف متعالی مانند تفکر
انتقادی مغفول میباشد .این اغماض نه تنها توسط آموزش و پرورش صورت میگیرد که
دانشآموزان و خانوادههای آنها را نیز گرفتار این غفلت کرده است .دانشآموزان در
صحنه یادگیری – یاددهی به تنها مسایلی که اندیشه میکنند گذر از این سد بزرگ است.
 عدم مخاطب شناسی مناسب و بستر فرهنگی (خانوادهها و جامعه ایرانی) برای ترکیبمهارتهای تفکر انتقادی با سایر مهارتهای زندگی و آموزش خانوادهها و الویت پذیرش
فرهنگی در مورد تفکر انتقادی
لذا با توجه به یافتههای این پژوهش میتوان پیشنهادهای زیر را مطرح نمود:
 بسترسازی مناسب فرهنگی و اجتماعی و سیاستگذاریها و راهبردهای آموزشی مناسببرای پرورش نسل جوان متفکر نقاد
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 بازنگری در نظام سنتی برنامه درسی و سوق این نظام به سمت پویایی از طریق برنامههایدرسی نقاد
 آموزش سطوح مختلف جامعه از طریق آموزشهای غیررسمی و رسانهها در زمینه تفکرانتقادی برای نقشآفرینی آحاد مختلف جامعه در این زمینه بخصوص نقشآفرینی
خانوادهها
 تربیت متخصصان نقاد در زمینه برنامه درسی دوره متوسطه با توجه ویژه به نظام تربیتمعلم
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