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 چکیده
پژوهش، بررسی تجارب دانشجویان کارشناسی ارشد در ارتباط با مفهوم تفکر انتقادی در برنامه  هدف این

  ها ازاست. جهت جمع آوری داده پدیدارنگاریو روش پژوهش  کیفینوع پژوهش از . رویکرد بوددرسی 

ان کارشناسی نفر از دانشجوی 81کنندگان در پژوهش مشارکتاستفاده شد. مصاحبه نیمه ساختارمند ابزار 

ری و فرایند جمع آو انتخاب در دسترس دهدفمن گیرینمونه طریق از ارشد دانشگاه کردستان بودند که

 دگذاریک از استفاده ها باهای بدست آمده از این مصاحبه. دادهدامه یافتاتا رسیدن به اشباع نظری اطالعات 

 ترسیم افق های درونی و بیرونی، در نهایت شدند و ضمنتجزیه و تحلیل  منتخب و محوری باز، سطح سه در

ماهیت تفکر انتقادی،  که عبارتند از:طبقه توصیفی است پنج نتایج بیانگر  .فضای نتیجه تحقیق حاصل گردید

 قادی، نتایجانت تفکر گیرنده آموزش و دهنده آموزش انتقادی، خصوصیات تفکر یادگیری -یاددهی فرایند

های افتهیهمچنین انتقادی.  تفکر آموزش درسی، برنامه در الزم دی و عناصرانتقا تفکر آموزش از استفاده

های الزم مانند غیر متمرکز کردن ساختار آموزشی و توجه به رشد پژوهش نشان داد که با فراهم آوردن زمینه

توان شناختی فراگیران؛ فراهم نمودن زمینه برای رشد گونه های آموزش یادگیرنده محور و مساله محور می

دن، های مانند، انتقاد پذیر بوی یک استاد )مدرس( ویژگیتفکر انتقادی را آموزش داد. در این فرایند الزمه

 های یک دانشجو)یادگیرنده(، کنجکاوی و پرسشگریاحترام گذاشتن به نظر دانشجو و سعه صدر، و ویژگی

 انتقادی را در فراگیران بوجود آورد.توان تفکر است که با ایجاد یک جوی توأم با همکاری و همدلی می
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 مقدمه

هاست که فالسفه و صاحب نظران علوم تربیتی عقیده دارند که انسان برای حفظ و ادامه قرن

 تعلیم و تربیت است وزندگی خود نیاز به یادگیری و اندیشیدن دارد. یادگیری، هدف 

پرورش قوه استدالل و رشد قوه قضاوت، مقصد اصلی تعلیم و تربیت می باشد )جهانی، 

های صاحب اندیشه و ذهن کاوشگر، باید معتقد است که تربیت انسان (1111) 8(. پاول8311

(.  دیویی در کتاب چگونه 1112، 1و تربیت باشد )قریبنخستین هدف و محصول نهایی تعلیم

گوید: عملی که در آن موقعیت موجود موجب تأیید یا کنیم درباره  مفهوم تفکر میکر میف

شود یا روشی که در آن باورهای آینده بر اساس باورهای گذشته های دیگر میتولید واقعیت

 (. 8311گردد )مصال نژاد و سبحانیان، گذاری میپایه

 هب خویش مقاصد به نیل برای بشر که کند می اقتضا 18 قرن در فزاینده و مستمر تغییرات

 به را توجه رینبیشت که هاست تالش این از یکی به ناظر علم،. بپردازد بیشتری فکری تالش

. نماید می طلب انسان فکری های قابلیت سایر و جدیت هوش، خالقیت، بروز عرصه عنوان

 است؟ ودهب مفید علم های پیشرفت همیشه آیا که است این است، مطرح اینجا که پرسشی

 سبک و قتصادا سالمتی، بهبود های زمینه در علم که تکنولوژیکی بزرگ تغییرات برغم زیرا،

 گشته پدیدار شر ب زندگی در نیز جدیدی های پیچیدگی و مسائل آورده، وجود به زندگی

 ئلمسا درباره گیری تصمیم زمینه در شهروندان برای را زیادی ذهنی های چالش که است

  (.1111، 3اند)گان، گریگ و پوما کرده ایجاد بشریت و دیگران خود، برای اخالقی مختلف

 فرایندهای در و یافته دست خودشناسی و تفکر عالی سطوح به فراگیران است الزم پس

 می داندوچن اهمیت عالی آموزش در مهم این. باشند داشته کافی تبحر مسأله حل و شناختی

. است بمتناس درسی برنامه همچون ابزارهایی نیازمند ها رسالت و وظایف این تحقق لذا. یابد

 آوری فراهم برای ابزار ترین بنیادی و عالی آموزش نظام عنصر ترین اصلی درسی برنامه

 نای قلب عنوان به و است جامعه به خدمات عرضه برای دانشجویان مهارت و تجربه دانش،

                                                 
1. Paul 

2. Gharib 

3. Gunn,  Grigg & Pomahac 
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 می ایفا آن اهداف و ها نقشه کننده ترسیم و نهاد این اهداف تحقق در مهمی نقش نظام،

 فراگیران سازی آماده مسئولیت جامعه هر در درسی برنامه. (8314،برخوردار و همکارانکند)

 پرورش به توجه طریق از تواندمی امر این. دارد عهده بر را موقعیتی چنین با رویارویی برای

. (1181و همکاران،  8یابد)فلورس تحقق افراد «قضاوت یقوه» بهبود و رشد و «انتقادی تفکر»

 علمی مباحث بر تسلط ضمن تا کند کمک دانشجویان به باید دانشگاهی درسی برنامه

.  باشند اشتهد نیز را انتقادی تفکر و مطالب ارزشیابی و تحلیل استدالل، توانایی موردنظر؛

 رعتس به دنیای های چالش برای را او که کند می ایجاد شخص در قدرتی انتقادی تفکر

 هدف مدرن، پسا دنیای در بنابراین. (1181و همکاران،  1سازد)لی می آماده کنونی متغیر

 کردن، سممج سازی، فرضیه ترکیب، تشخیص، تمییز، های مهارت آموزش تربیت، و تعلیم

 انتقادی، کرتف های مهارت سطح ارتقای و. است رسیدن نتیجه به چگونگی و ارزیابی و توجیه

 یم حساب به باالتر و کارشناسی دوره عالی تحصیالت از انتظار قابل نتیجه یک

 .(1183، 3آید)هاگوپیان

آن به اءمنشو انتقادی در محافل آموزشی پدیده جدیدی نیست عالقه به رشد تفکر  

طالعات اهای سریع علمی و ازدیاد حجم اما به تدریج به دلیل پیشرفت ردد،گافالطون باز می

 مورد غفلت قرار گرفت و هدف آموزش بیشتر به سمت و دانشی که فراگیران باید بیاموزند،

اه مهم رغم جایگسوق یافت.گزارشات نشانگر آن است که علی نیانتقال به شیوه سخنزا

ندان ین امر چا پرورش تفکر انتقادی در آموزش و پرورش و نقش آن در عملکرد تحصیلی،

بدری و ) نگرفته است و فراگیران از سطوح پایین تفکر انتقادی برخوردارندمورد توجه قرار 

 نعمت بخش و بابا محمدی، شریف، طهری،ا ؛8313،ی و همکارانشفیع؛ 8312همکاران،

8311 .) 

های ها و مهارتهای انجام شده درایران نیز حاکی از آن است که تواناییپژوهش

عملکردی و فرآیندی یادگیرندگان سطوح باال در ایران در مقایسه با فراگیران کشورهای 

                                                 
1. Flores 

2. Lee 

3. Hagopian 
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(، در 8343(. بابا محمدی و همکاران)8332دیگر بسیار کمتر است )کیامنش و نوری،

اه های آخر را بررسی و نقش دانشگجویان پرستاری سالای سطح تفکر انتقادی دانشمطالعه

( در پژوهشی به منظور 1119)8در تقویت این مهارت را مورد تاکید قرار دادند. ارنست مونرو

های تفکر انتقادی دانشجویان مشخص ها و مهارتبررسی تاثیر محیط آموزشی بر گرایش

یجاد و گرایش تفکر انتقادی اثر ها بلکه بر اکرد که محیط آموزشی نه تنها بر مهارت

   گذارد.می

تواند ای از زوایای مختلفی میدانشگاه به عنوان مراکز تولید فکر و اندیشه در هر جامعه

در توسعه و ارتقای تفکر انتقادی در جامعه موثر باشد. دانشگاه این نقش را با استفاده از 

علمی ـ دانشجویان ـ کارشناسان ـ های مختلف خود از جمله اعضای هیئت ارکان و ظرفیت

رساند)عارفی و رضایی های درسی ـ مقررات و ساختارهای اداری به انجام میبرنامه

توانند منعکس کننده این باور مهم در مورد های درسی میطراحی برنامه (.8341زاده،

باید  وانشانها را نه تنها برای باال بردن حداکثر تها این مهارتیادگیرندگان باشد که آن

های درسی به کار بگیرند و این امر بیاموزند بلکه به عنوان یک مهارت عمومی در کالس

(. توجه به 1181و همکاران،1های زندگیشان انتقال دهند )مک کیندر مهم را به سایر حوزه

ن گردد(، هدف اینمایان میاین مطلب، جایگاه برنامه درسی در پرورش تفکر انتقادی را 

ش بررسی تجارب دانشجویان کارشناسی ارشد در خصوص مبحث تفکر انتقادی بر پژوه

( 8429ال) داساس برنامه درسی تجربه شده آنان است. برنامه درسی در اینجا بر اساس تعریف 

ست موسسات آموزشی به د فرد یادگیرنده در فرایند حضور درتمام تجاربی است که  شامل

 می آورد. 

 در هم فرد، سطح رد هم نکته این. دارد بستگی ما تفکر کیفیت به تماماً ما آینده کیفیت 

 ستا قابلیتی تفکر کلی طور به (.8341 )دوبونو، دارد مصداق دنیا سطح در هم و جامعه سطح

 همان را کرتف نماید. درک را حقیقتی یا و کند حل را ای مسئله آن وسیله به بتواند فرد که

 حافظه، تخیل، مفهوم پردازی، خالقیت استدالل، ،مساله حل چون ذهن عالی فرآیندهای

                                                 
1. Ernst & Monroe 

2. Mckendree 
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 و ادراک اشیاء و زبان چون خردسال کودکان ذهنی اساسی فرآیندهای و بندی طبقه

 صود بسویمق از عقل حرکت را فکر ارسطو از پیروی به اسالمی فالسفه.  اند دانسته رویدادها

 کمح همان کردن فکر کانت درنظر. دانند می مطلوب بسوی مبادی از و معلومات یا مبادی

 همب را حس قوه از حاصل تصورات باهمه که نحو بدین.  است احکام به تصورات وارجاع

 کانت ) کند می حکم و ساخته کلی ای قضیه آنها میان ضروری اتحاد ایجاد با داده و پیوند

 رشنگ و مهارت دانش، معرفت، از ترکیبی را تفکر( 8312و 8311) آذر فتحی (.89218331 ،

 ورثوود چون برخی .بخشد می معنی انسان به و دهد می شکل را او ماهیت که داند می انسان

 ازمواجهه معنا دراین تفکر(.  8313، 12 فر، قاسمی)  اند دانسته مساله حل با مترادف را فکر

 گیزهان و خارجی محرک ونیازمند شده حاصل دار مسئله درموقعیت گرفتن قرار و بامساله

 است. فکر معین جهت و هدف ودارای بوده مجرد امری ماهیت نظر تفکر از. باشد می

 مراهه شناخت با همواره ازاینرو است انسان شناختی فرآیندهای از یکی ازنظرروانشناختی

  .است بوده

 قراطس دیدگاه و تدریس روش .دارد دیرینه قدمتی انتقادی تفکر خردمندانه های ریشه

 بصیرت و دانش به دستیابی برای تواند نمی فرد که است مطلب این موید قبل سال1111 در

 االتسو پرسش اهمیت سقراط.باشد متکی هستند اقتدار دارای که کسانی به عقالنی

 نیز ازد،وبپرد آن درباره تفکر به ایده یک پذیرش از قبل انسان شوند می موجب عمیق،که

 نشان ار اساسی مفاهیم تحلیل و هافرضیه دقیق،استدالل شواهد،آزمایش جستجوی اهمیت

 گرفته "kritike" " کریتیک" یونانی کلمه از انتقادی تفکر واژه ریشه (.1113، 8لیاو)داد

 "قضاوت" به چیز از هر قبل "نقد"(. 1،1119عبدحق)است قضاوت هنر معنی به که شده

 "زیدنبرگ"نقد  معانی از یکی. است سنجش و تمیز معنای به کالم یک در و کند می اشاره

 اوریدیگران، د چشم از داوری عیبجویی، بررسی، کندوکاو، مانند مفاهیمی آن در که است

ردن ک جدا را "نقد" ها لغتنامه در. است مستتر چیزی باره در کردن حکم و قضاوت ارزشها،

                                                 
1. Liaw 

2. Abdehagh 
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 حلیلیت و تجزیه طریق از نادرست از درست جداسازی معنای به که اند گفته ناسره از سره

 عقالنی است.

دیویی ماهیت و ذات تفکر را قضاوت معلق یا تردید سالم تعریف کرد. به عقیده او، تفکر 

انتقادی شامل دو مرحله است، مرحله نخست، حالت شک و تردید و پیچیدگی است که در 

 جهترود؛ مرحله دوم، عمل کنجکاوی و پیدا کردن مطالب و مواد آغاز تفکر به کار می

؛ به نقل از قاسمی و 8،8411بیرون امدن از آن حالت شک و تردید و پیچیدگی است )دیویی

که  باشد( معتقد است سه عامل در تفکر انتقادی موثر می8441)1پک(. مک 8341همکاران،

ای است که به فردی گردد و دو عامل دیگر آمادگی و حوزهیک عامل به دانش خاص بر می

، اگر ندانیم درباره چه فکر دانش-8یک موقعیت خاص متفکر منتقد باشد: دهد در امکان می

کنیم، قادر به فکر کردن نخواهیم بود، لذا مهارت در یک دانش و تسلط بر آن از عناصر می

، مک پک معتقد است منش یا مشرب-1اصلی موفقیت تفکر انتقادی در آن زمینه است. 

 ، به84،ص8311است تا مهارتی خاص )یزدان پناه،تفکر انتقادی بیشتر نوعی منش یا مشرب 

، پیش نیاز دیگری که برای تفکر انتقادی وجود دارد، اقتدار اقتدار-3(. 8444 3نقل از پرکینز

  (.8444، به نقل از پرکینز،812،ص8311است )یزدان پناه، 

ط بین رتباایکی دیگر از مباحث مرتبط با این موضوع که الزم است به آن پرداخته شود، 

 برنامه»  یفیتک در تأثیرگذار عوامل از یکی است بدیهیاست.  تفکر انتقادی با برنامه درسی

 پرورش دیگر، عبارت به. است هادانشگاه عالی آموزش نظام دادهای برون«  درسی های

 سیدر هایبرنامه طریق از جز آموزشی نظام غایی هدف عنوان به انتقادی تفکر های مهارت

 نظریه کار لسرفص انتقادی تفکر بیستم، قرن دراواسط منظور همین به. نیست نپذیر امکا

 ات برآمدند صدد در درسی ریزیبرنامه حوزه متخصصین و گرفت قرار آموزشی پردازان

 در سبب همین به. سازند ترکیب دانشگاهها درسی ههایبرنام با را انتقادی تفکر های شیوه

 آمریکا لسفیف جامعه و کرد اجباری را انتقادی تفکر درس کالیفرنیا ایالتی دانشگاه 8411 سال

                                                 
1. Diuee 

2. Mcpeck 

3. Perkins 
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 توان که نمود کارشناسانی خدمات از گیری بهره به موظف را خود اعضای 8419 سال در

 این در. (8،1111داشتند)براون انتقادی تفکر حوزه در را هاییآزمون و جدید هایبرنامه بسط

 را نظر و ملع بین شکاف که عاملی عنوان به انتقادی، تفکر به من: گوید می لیپمن راستا،

 .(1181، 1کرده ام)فانگ توجه آموزشی هدف یک عنوان به آن به و نگریسته ام، کند پرمی

 در طرحم اهداف جمله از آموزشی مطلوب پیامد یک عنوان به انتقادی تفکر عبارتی، به 

 همکاران، و 9برنارد ،1188 ،3استاپلتون)است درسی های برنامه و آموزشی های مشی خط

 دیگر ویس از. شد برقرار انتقادی تفکر و درسی های برنامه بین پیوند گونه بدین (.1111

 دناکارآم های روش آموزشی، محتوای زیاد حجم مثل آموزشی مشکالت شدن تر پیچیده

 تنها عنوان به درسی برنامه جایگاه و اهمیت باعث ارزشیابی نادرست های شیوه و تدریس

 به عنایت با حال .(1188و 1181، 1)انیز است شده آموزشی نظام مسائل به گو پاسخ مرجع

 رسید برنامه که این و آموزشی های سیستم در آن ارتقای و انتقادی تفکر اهمیت و ارزش

 در جویاندانش پیشرفت که مسأله این و باشد، داشته ای ویژه نقش تواند می فرآیند این در

 مختلف درسی ایه برنامه در انتقادی تفکر مهارتهای کاربست به وابسته تربیت و تعلیم نظام

 (.1114، 2است)بلوجی

 مهارت.  (1111، 3ایچورن)نیست پرورش قابل ریزیبرنامه بدون و آسانی به انتقادی تفکر

 و (1111، 1ماندی و دنهام)هستند بهبود قابل درسی های برنامه طریق از انتقادی تفکر های

 امر در خود فهوظی به نسبت معلمان نگرش تغییر و درسی های برنامه در اساسی تغییر نیازمند

دد)قینگ و گر آموزان دانش تفکر قوه تقویت به منجر که است سمتی به تغییر و تدریس

 پرورش به توجه خواهان درسی هایبرنامه که گفت توانمی اساس براین .(1181، 4هانگ

                                                 
1. Braun 

2. Fung 

3. Stapleton 

4. Bernard 

5. Ennis 

6. Belluigi 

7. Eichhorn 

8. Mundy  & Denham 

9. Qing & Hong 
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 خود ارزشیابی هایشیوه و یادگیری یاددهی هایروش محتوا، اهداف، در باید انتقادی تفکر

. گیریدن نظر در مجزا طور به را درسی موضوعات باید همچنین،. باشند داشته توجه امر این به

 ابزارها، ایدب درسی برنامه و دارد، نزدیکی ارتباط مدرسه از خارج زندگی با یادگیری فرایند

 نیاز هاآن با واقعی زندگی به مربوط تکالیف حل برای آموزدانش که را مفاهیمی و هاروش

، 8باشد)پاکمهر و دهقانی داشته تأکید تفکر باالی سطح هایمهارت بر و بدهد او به دارد

1181).  

 گانیادگیرند درسی های برنامه طریق از انتقادی تفکر های مهارت و ها شیوه آموزش با

 واقعیت از بخشی که را همساالن و ها رسانه فشار ارزشی، های تقابل و تضادها توانند می

 تحمیل یا ارائه آنها به را  آنچه و دهند قرار ارزیابی و تحلیل مورد آنهاست امروز زندگی های

 نگرش حیحتص و مواضع شفافیت به تحلیل طریق از و نپذیرند دقیق بررسی بدون شود می

 می کاهش تحمیل و خام باورهای و تعارضات از ناشی فشار نتیجه در.کند کمک خود های

 ارقر جدی های آسیب معرض در کمتر یادگیرندگان روانی صورت،بهداشت این در .یابد

 در حقیقت در (.8443، 1فرت)بود نخواهد ها ناهنجاری از بسیاری شاهد جامعه و گیرد می

 انتقال لقاب تهای مهار عنوان به هستند، انتقادی تفکر برآیند که هایی مهارت عالی آموزش

. گردد نتقلم دانشجویان به دانشگاهی تحصیالت طول در تواند می که اند شده گرفته نظر در

 برخوردار ای یژهو اهمیت از نیز هادانشکده اعتباربخشی در تفکرانتقادی استیب نظر اساس بر

 دانشجویان انتقادی تفکر رشد گیری اندازه اعتباربخشی، مؤسسات معیارهای از یکی و است

 است.

ها را تحقیقات متعدد و متنوعی در حوزه تفکر انتقادی در ایران انجام گرفته که آن

یابی آزمون توان در پنج طبقه دسته بندی کرد: دسته اول تحقیقاتی که به انطباق و هنجارمی

و 8311؛ خدامرادی و همکاران، 8312های تفکر انتقادی کالیفرنیا )مهری نژاد، مهارت

(. دسته دوم تحقیقات که اهمیت موضوع تفکر انتقادی در آموزش 8341حجازی و همکاران،

(. دسته سوم تحقیقاتی که با استفاده 8311و کریمی،  8319پرستاری )حسن پور و همکاران، 

                                                 
1. Pakmehr & Dehghani 

2. Ferett 



 135/  ارشد یکارشناس انی: مطالعه تجارب دانشجویو تفکر انتقاد یبرنامه درس

 

؛ جاویدی کالته جعفر 8314نامه تفکر انتقادی واتسون ـ گلیزر )اسالمی و معارفی،از پرسش

(. دسته چهارم تحقیقات که به طور همزمان 8341ی زاده،و معافیان و غن 8314آبادی و عبدلی،

سون ـ گلیزر نامه تفکر انتقادی واتنامه گرایش به تفکر انتقادی و پرسشبا استفاده از پرسش

توسط دانشجویان و مدرسان رشته مطالعات اجتماعی مراکز تربیت معلم )نوشادی و خادمی، 

( صورت گرفته است. دسته 8314کاران، ( و تربیت معلم تبریز )بدری گرگری و هم8314

شود که به بررسی رابطه میان تفکر انتقادی و برخی پنجم شامل برخی از تحقیقات می

های انسانی برای نمونه خودکارآمدی دانشجویان زبان انگلیسی )معافیان و غنی موضوع

هویت  ( و سبک8341(، بهداشت روانی دانشجویان پزشکی) خندقی و پاک مهر،8341زاده،

( 8341و معظم فر، دانشجویان رشته های فنی ـ مهندسی و علوم انسانی )سراج خرمی 

  ند. اپرداخته

( در خصوص تصور معلمان از تفکر انتقادی در کشور اردن با روش کیفی 1111)8العزی

مطالعه کرده است. نتایج پژوهش وی نشان داده است که معمان مطالعات اجتماعی در کشور 

های های تدریس تفکر انتقادی آشنایی کمی دارند. نتایج پژوهشتعاریف و استراتژی اردن با

 هایهای آمریکایی نشان داده که در کالجها و کالجبه عمل آمده توسط انجمن دانشگاه

از فراگیران از نظر تفکر انتقادی وضعیت رضایت بخشی دارند  ٪2قدیمی فقط 

( در پژوهشی با عنوان ارزیابی حل مسئله و 1113اران )و همک 3(. تامپسون1،1188)استاپلتون

های تی درسی مبتنی بر وب نشان دادند که مهارتفکر انتقادی دانشجویان با استفاده از برنامه

ود. براساس شتفکر انتقادی و حل مسئله به دانشجویان مولد وآماده ورود به بازار کار منجر می

نمایند و دانش انشجویان، سنوات تحصیلی را طی می(، همچنانکه د1119)9های تپرپژوهش

تری تبدیل دهند به متفکران انتقادی فرهیختهشان افزایش میخود را درباره رشته تحصیلی

( در پژوهشی که به روش کیفی و گراند تئوری انجام داد؛ نشان 1119)1شوند. مایریکمی

                                                 
1. Alazzi 

2. Stapleton 

3. Thmpson 

4. Tapper 

5. Myrick 
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ی رتقاء توانایی تفکر انتقادداد که چگونه تجربه و رفتار خاص مربیان بالینی جهت ا

( نیز در پژوهش کیفی خود 1113)8وارگا دانشجویان در مقطع تحصیالت تکمیلی نقش دارد.

به نقش تجربیات آموزشی، شهود، و همکاری در فرایند قضاوت بالینی و تفکر انتقادی 

( با بررسی رابطه میزان درگیری 1112) 1کالین، کوه و پرستاران اشاره نمود. کارینی

د آنها را تواندانشجویان در کالس و اثر آن بر یادگیری نشان دادند که تعامل دانشجویان می

 به سطوح باالتری از تفکر برساند.

 از قرار زیر است: های پژوهشپرسش

 چیست؟ درسی، های برنامه اساس بر دانشجویان، تجارب در انتقادی تفکر ماهیت -8

 با توجه به تجارب دانشجویان، نوع ارتباط برنامه درسی و تفکر انتقادی چگونه است؟ -1

 چه ،دانشجویان تجربه براساس انتقادی، تفکر آموزش برای مناسب درسی هایبرنامه -3

 دارد؟ ویژگیهایی

 ست؟اویژگیهای یک استاد ) مربی ( و دانشجو )یادگیرنده( دارای تفکر انتقادی چگونه  -9

 روش شناسی پژوهش

 مطالعات رب روش، مبتنی لحاظ از و کیفی است تحقیقات جزو رویکرد نظر از تحقیق این

 وصیفت به که معنا بدین هاست؛پدیدارشدن توصیف پدیدارنگاری،. است پدیدارنگاری

گال ،بورگ1 ) .پردازدمی گوناگون افراد برای پدیده یک پدیدارشدن متفاوت هایشیوه

 در سال همکارانش و مارتون فرنس پژوهشی تیم یک توسط رویکرد این (.8313، 3گال

 و شد یجادا سوئد در گوتنبرگ دانشگاه آموزشی، تحقیقات و تربیتی علوم بخش در 8434

 فرنس توانمی ترتیب بدین. آمد در چاپی صورت به اصطالح این بار اولین برای بعد سال دو

 (.898: 8411، 9)مارتونکرد  قلمداد پژوهشی روش این پدر و گذارپایه عنوان به را مارتون

                                                 
1. Varga 

2. Carini, Kuh & Klein 

3. Gall, Borg & Gall 

4. Marton 
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 نمايی از ويژگیهای مشارکت کنندگان در پژوهش .1جدول 

 زمان مصاحبه مقطع تحصیلی رشته تحصیلی سن جنسیت ردیف

(8مصاحبه شونده شماره ) سال 11 زن  ریزی آموزشیبرنامه  دقیقه 39 کارشناسی ارشد   

(1مصاحبه شونده شماره ) سال 11 مرد  دقیقه 99 کارشناسی ارشد مشاوره   

(3مصاحبه شونده شماره ) سال 19 زن  ریزی آموزشیبرنامه  دقیقه 31 کارشناسی ارشد   

(9مصاحبه شونده شماره ) سال 13 زن  ریزی درسیبرنامه  دقیقه 33 کارشناسی ارشد   

(1مصاحبه شونده شماره ) سال 12 زن  دقیقه 18 کارشناسی ارشد جامعه شناسی   

(2مصاحبه شونده شماره ) سال 19 زن  دقیقه 39 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی   

(3مصاحبه شونده شماره ) سال 11 مرد  دقیقه 31 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی   

(1مصاحبه شونده شماره ) سال 19 زن  آموزشیریزیبرنامه  دقیقه 34 کارشناسی ارشد   

(4مصاحبه کننده شماره ) سال 11 زن  شناسی بالینیروان  دقیقه 34 کارشناسی ارشد   

(81مصاحبه کننده شماره ) سال 13 زن  ریزی درسیبرنامه  دقیقه 91 کارشناسی ارشد   

(88مصاحبه شونده شماره ) سال 11 زن  دقیقه 93 کارشناسی ارشد اقتصاد   

(81مصاحبه کننده شماره ) سال 19 زن  درسی ریزیبرنامه  دقیقه 32 کارشناسی ارشد   

(83مصاحبه شونده شماره ) سال 12 مرد  شناسی بالینیروان  دقیقه 91 کارشناسی ارشد   

(89مصاحبه شونده شماره ) سال 13 مرد  ریزی درسیبرنامه  دقیقه 98 کارشناسی ارشد   

(81مصاحبه شونده شماره ) سال 31 زن  دقیقه 19 کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی   

نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه  81پژوهش شامل مشارکت کنندگان در 

 و فرایند جمع انتخاب در دسترس دهدفمن گرینمونه طریق از که(8کردستان هستند)جدول 

. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ادامه یافت تا رسیدن به اشباع نظریآوری اطالعات 

 سطح سه در کدگذاری از استفاده ها بامصاحبههای بدست آمده از این ساختارمند است. داده

و ضمن ترسیم افق های درونی و  (8)شکلشدندتجزیه و تحلیل  8منتخب و محوری باز،

 .تحقیق حاصل گردید 3، در نهایت فضای نتیجه1بیرونی

  

                                                 
1. open, axial, and pattern coding 

2. internal and external horizon 

3. outcome space 
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 مصاحبه يک از بخشی اساس بر باز کدگذاری از اینمونه .1شکل 

 چیست؟ ،درسی هایبرنامه اساس بر دانشجویان، تجارب در انتقادی تفکر رسش اول: ماهیتپ

 استدالل، دونب مسائل نپذیرفتن: عنوان به را انتقادی تفکر پژوهش این در کنندگانمشارکت

مند و خود هدف موشکافانه، داوری بررسی نگری، جامع اتفاقات، چگونگی و چرایی پرسیدن

 دمع ضعف و نقاط اطالعات، و هاداده گریپردازش آگاهانه و منطقی، تفکری گر،تنظیم

 اند.نموده نظرات تعریف و افراد با برخورد در سوگیری

تا  میبکن یرا ط یروند منطق کی دیاست که با ی. تفکریآگاهانه و منطق یتفکر -8-8

 دیبا یریگمیتصم نیالبته ا میباورها و اعمل برس یو قضاوت درست درباره یریگمیبه تصم

از  یکی. میدرست برس یریگجهیاطالعات و شواهد معتبر باشد تا به نت یبر مبنا

 کی شهیبحث انتقاد در جامعه ما مطرح م یوقت: » داردیاظهار م نیکنندگان چنمشارکت

 یکسری گرانه نداره، بلکه نقددر کل نقد جنبه سرکوب یول شودیدر ذهن متبادر م یمفهم منف

هم ها رو پشت سرمعلومات و معلول یسر هینوع منطق است.  هیاست به نظر من  شنهاداتیپ

چرا   مینیچیو پشت سرهم م میکه معلول دار یپس موقع میبرس یتا به علت مینیچیم

احبه شونده )مص «میکن ینقد مو منطق طرف را  لیدل کیبا توجه به  یعنیگر باشد سرکوب

 (.81شماره 

  بصورت موضوعی هر کنار از است انتقادی تفکر دارای که کسی نباشه انگار سهل دانشجو اینکه اول

  بهش و یممیپوشون رو نکات از خیلی ما. باشه دقیق و سنج نکته ریزبین، باید پس گذره،نمی عادی

  ذهن دوم،. کنن پیدا ایراد تا ده شاید عادی جمله یه از که هستن افرادی ولی کنیمنمی توجه

  ودشخ و میکنه نقد دائم رو هاموقعیت نمیترسه که کسی داشتن جسارت سوم، .داشتن کنجکاو

  که چیزی مورد در داشتن کافی اطالعات چهارم، .میاره علت چیزی هر برای و میدونه متعهد رو

 .کنه نقد میخواد

این  در شده استخراج باز کدهای

 بخش از نمونه مصاحبه

 -2ژرف اندیشی و تعمق در مطالب  -1

دلیل آوردن  -4جسارت  -3کنجکاوی 

اطالعات کافی -5  
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نده کنندگان نیز تأیید کردند شماره )مصاحبه شواین گفته را برخی دیگر از مشارکت

 به منطقی و مستدل است تفکری":گویدمی انتقادی تفکر تعریف در نژاد(.  هاشمیان4و 89

 دالیل نایمب بر آنها درباره گیریتصمیم و اعمال نظرات، عقاید، نظر تجدید و بررسی منظور

 (.8311نژاد، هاشمیان)است  آنها پیامد که منطقی و درست نتایج و آنها مؤید شواهد و

گر یعنی، قضاوت داوری هدفمند و خود تنظیم. گرداوری هدفمند و خود تنظیم  -8-8

و  ها خودصحیح در مورد آنچه که به آن اعتقاد و باور داریم و با سنجش و اصالح دیدگاه

کنندگان چنین اظهار رسیم. یکی از مشارکتدیگران است که به  داوری هدفمند می

 یه تقادیان تفکر است، یعنی گرتنظیم خود و هدفمند داوری روند انتقادی تفکر »دارد:می

 زمانی کهاین است گرتنظیم خود و هدفمند میدهد بدست که اینتیجه و است فرایند و روند
 باشم گرتنظیم خود قبلش خودم باید کنم نقد جمع تو بخوام را استادی حرف یا نوشته  من

 اجازه دمخو به جایی هر در اینکه و باشم داشته مطالعه و بروم پیش خودم تفکر براساس و

« اشمب تفکر اهل و باشم داشته مطالعه زمینه آن در من که اینکه مگر کنم نقد که ندهم
 (.3شونده شماره )مصاحبه

ند که دو کتعریف می داوریتفکر انتقادی را روند کسب پیتر فسیونه در این رابطه 

تفکر  -8گری دارد. سه نکته مهم در این تعریف است: ویژگی هدفمندی و خود تنظیم

توان دو وجه در نظر گرفت: اول، برای هدفمندی داوری می -1انتقادی یک روند است؛ 

شود می ها و اطالعات شروعاست که از تعبیر و تفسیر دادههدفمندی خود روند تفکر انتقادی 

یابد. دوم، هدفمندی خود داوری در این روند است که سمت تصمیم و در داوری پایان می

گری، داوری یا خود تنظیم -3کند. ی موضوع مورد بررسی را مشخص میو عمل درباره

یژگی بازتابی تفکر شود به وگری و خود سنجشگری آن مربوط میخود تصحیح

 (.39: 8348مرادی، انتقادی.)قاضی 
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 باید لاو کنیم بررسی را موضوعی خواهیممی وقتی جامع نگری یعنی.جامع نگری -8-1

 سنجیمیم که را جوانبی  و کنیم قضاوتمان موضوع آن مورد در بعد بسنجیم را جوانبش تمام

دلیل  بدون و باشد داشته مختلف منبع چند های مثبت و منفی اشاره بکند وباید هم به جنبه

 وقتی اینکه عنیی انتقادی تفکر»  کنندگان معتقد است:نباشد. به عنوان نمونه یکی از مشارکت

 اینکه بر الوهع یعنی نباشد، ایبسته فکر ما فکر کنیممی فکر نظری یا موضوع یه مورد در
 در رو هاشکاستی و هانقص منفی، هایویژگی بیینممی رو موضوع یه مثبت هایویژگی

 در باهم ور همه میشه زده که حرفی یا فکر اون توی که خوبی چیزهای اون. ببینیم کنارش
 از کنیمن نگاه موضوع به زاویه یه از یک جانبه نگر نباشد. ما دید بگیریم، نظر در جا یک

شماره  ه)مصاحبه شوند« باشیم داشته جانبه همه ارزیابی یه کنیم نگاه بهش مختلف زوایای
 (.81و 88و 9

سهیل ای است که قضاوت را تتفکر انتقادی در حقیقت یک تفکر خود مسئول و ماهرانه

ها اعم از شود که فرد نسبت به یک موضوع با در نظر گرفتن تمامی جنبهکند و باعث میمی

 (. 1113ها و شرایط جانبی، منطقی بیندیشد )اسالمی، معارفی، معیار

تری اوتشوندگان دیدگاه متفتفکر انتقادی فقط یکی از مصاحبه در رابطه با تعریف

 ذهن تو اشتبرد این »کنندگان داشت. این دیدگاه قابل تأمل است: نسبت به بقیه مشارکت

 یا وتق نقاط و گفتن رو ضعف نقاط یعنی انتقاد که هست هم من خود حتی و افراد اکثر
 قوت نقاط نیمک بررسی علمی نظر از بخوایم االن اینکه با نمیشه دیده اصالً یا کمرنگه خیلی

 عفض نقاط را درگفتن نقد و انتقاد ندارن باالیی علمی سطح که کسانی ولی هست هم

 (.83)مصاحبه شونده شماره « خالصه می کنند
 به را ردنک نقد ضمنی معنای انتقادی، کلمه در بررسی این دیدگاه باید گفت که اغلب

 ایده، کی بر نامساعد و ناخوشایند تاثیر و دارد منفی بعد که سازدمی متبادر شنونده ذهن

 فکرت به مسلماً شود، استنباط معنی این در انتقادی واژه از اگر و گذاردمی عمل یا تئوری
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 1در جدول (. 1118 ،8آندولینا)شود می نگریسته سازنده غیر ارزیابی منزله نوعی به انتقادی

 برداشت افراد از مفهوم تفکر انتقادی ترسیم شده است. های درونی و بیرونیافق

 انتقادی تفکر مفهوم از افراد افق درونی و بیرونی مربوط به برداشت .2 جدول

 (وجهت کانون هایبخش) متغییر عنصر درونی، افق (جهتو کانون) ثابت عنصر درونی، افق بیرونی افق

 دانشجویان
 تفکر مفهوم های مختلف ازبرداشت

 انتقادی

 نگری جامع

 منطقی و آگاهانه تفکری

 استدالل بدون مسائل نپذیرفتن

 بررسی موشکافانه

با توجه به تجارب دانشجویان، نوع ارتباط برنامه درسی و تفکر انتقادی چگونه  پرسش دوم:

 است؟

 اهکارر بیشتر، یادگیری زمینه: جمله از باز کدهای به پژوهش این در کنندگانمشارکت

 قالب در یانتقاد تفکر راهکار، ارائه هدفمند سازی سنجش و ارزشیابی، درسی، برنامه ارتقای

 رشد ،درسی مداوم برنامه تغییر و تعدیل ،رشد خالقیت مشکالت، شناسایی درسی، واحد

 نظر ،درسی محتوای کشیدن چالش به پرسشگری، مهارت تقویت معلمان، علمی توانایی

 محتوای نبود آموزشی، نظام آمدی ناکار درسی، برنامه تغییر مورد در دانشجو از خواهی

 .نمودند اشاره انتقادی تفکر آموزشی

شکوفایی و ارتقاء  ،ی. در نتیجه ارتباط تفکر انتقادی با برنامه درسشتریب یریادگی نهیزم -1-8

شود و افرادی که از تفکر انتقادی باالیی برخوردار هستند دارای: عملکرد ذهن حاصل می

 نهیعملکردها و افکار بهتر، خالقیت بیشتر، تفکر و تعمق بیشتر در مورد موضوع هستند و زم

 انیدگان بکنناز مشارکت یکی. به عنوان نمونه کندیرا فراهم م ریفراگ شتریب یریادگی

 رمیدانش آموز بودن قرار بگ تیقراره من دانش آموز باشم و تو اون موقع یوقت:» داردیم

متفاوت  یلیمن خ دنیشیو طرز اند یکه با روال عاد ادیم شیمن پ یبرا ییتجربه ها یکسری

ن کپرسش کردن مم نیجرأت را به خودم بدهم که بپرسم )ا نیا دیهست در آن لحظه با

رأت فرد ج یدر جمع دوستان باشه(. وقت ایو  یکالس تیدر موقع ای یاست در برنامه درس

                                                 
1. Andolina 
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تفکر  میاشه که بگب نیدرست تر ا دیو شا شهیم شتریب شیریادگی نهیرا داشته باشه زم دنیپرس

 جادیدانش آموز ا یبرا یرو تو برنامه درس ادگرفتنیمتفاوت  ای ادگرفتنیبهتر  نهیزم یانتقاد

 (.1شونده شماره )مصاحبه «کندیم

 امکنندگان، نظبر اساس اظهار نظر مشارکت. درسی واحد قالب در انتقادی تفکر  -1-1

 رایب انتقادی، تفکر پرورش زمینة در مناسب درسی هایبرنامه واسطة تدوین به آموزشی

کنندگان رکتمشاکند. یکی از  تربیت منتقد متفکر، تواند یادگیرندگانیمی حاضر، عصر

 راگیرانف و آموزدانش به مستقل واحد یک عنوان به رو انتقادی تفکر »دارد:چنین اظهار می

 کنن درک بهتر کنن، همکاری بهتر که گیرن،می یاد بدهیم. در این صورت آنها هم آموزش

 (.1شونده شماره )مصاحبه« بگیرند یاد بهتر و

فرصتی فراهم شود که زمینه مشارکت و فعالیت  اگر در برنامه درسی. رشد خالقیت -1-3

شود. آموز در کالس فراهم شود و بتواند سؤال بپرسند باعث رشد خالقیت در او میدانش

 رشد ببس درسی برنامه که باشه اینگونه ارتباط »دارد:کنندگان بیان مییکی از مشارکت
می  مطرح موضوعی یک اگر که باشه ایگونه به درس کالس بشه، افراد تو انتقادی تفکر
 در کندب فعال را آموزدانش باشد، گروهی بحث یعنی طلب کند. را آموزدانش فعالیت شود

 یه وقتی. بفهمد ترعینی را مسائل بتواند که بدهند آموزدانش به هاییتحقیق یا زمینه، این
افراد می  رد خالقیت خودبخود باعث رشد نکنیم، حفظ و بخوانبم کاربردی را درسی مبحث

 (.2شونده شماره )مصاحبه« شود
 تفکر آموزش هک است آن از حاکیاستونر هایدر ارتباط با این زمینه باید گفت که، یافته

 القیتو خ گیریتصمیم مسأله، حل هایمهارت کسب یادگیری، انگیزه به منجر انتقادی

درسی  هبرنام با انتقادی تفکر های درونی و بیرونی ارتباطدر جدول زیر به افق .گرددمی

به افق درونی و بیرونی ارتباط تفکر انتقادی با  3جدول (. در 1188، 8کنیم )استونراشاره می 

  .کنیمبرنامه درسی اشاره می

                                                 
1. Stoner 



 1315 تابستان، 3، شمارة اول، سال ریزی درسیدر برنامههای کیفی پژوهشفصلنامة /  111

 

 درسی برنامه با انتقادی تفکر افق های درونی و بیرونی نوع ارتباط .3جدول 

 (وجهت کانون هایبخش) متغییر عنصر درونی، افق وجهت کانون) ثابت عنصر درونی، افق بیرونی افق

 رسید برنامه با انتقادی تفکر ارتباط سیستم آموزش

 درسی برنامه تعدیل مداوم تغییر و 

 درسی واحد قالب در انتقادی تفکر

 درسی برنامه ارتقای راهکار

 و ارزشیابی هدفمند سازی سنجش

گونه هایی دیگر از طبقات توصیفی و کدهای باز و در پاسخگویی به دو سوال اول پژوهش 

 محوری، باز،) کدگذاری گیریشکل محوری و منتخب حاصل شدند که در ادامه نحوه

 شود.ارائه می 9و دوم پژوهش در قالب جدول  اول سؤال( منتخب

 )باز، محوری، منتخب( سؤال اول و دوم پژوهش گیری کدگذارینحوه شکل .4جدول 

سوال 

 تحقیق
 کد محوری کد  باز

کد 

 منتخب

8-8 

نپذیرفتن مسائل بدون استدالل، پرسیدن چرایی و چگونگی اتفاقات، جامع 

آگاهانه  گر، تفکرینگری، بررسی موشکافانه، داوری هدفمند و خود تنظیم

ها و اطالعات، نقاط ضعف، عدم سوگیری در گری دادهو منطقی، پردازش

 برخورد با افراد و نظرات.

برداشت افراد از 

 مفهوم تفکر انتقادی

ی
قاد

 انت
کر

 تف
ت

اهی
م

 

8-1 

برداشت منفی جامعه، به روز کردن اطالعت، در نظر گرفتن شواهد و 

نگری، تعبیر و تفسیر کردن، ضعف نظام آموزشی، انتقاد اطالعات، نسبی

 سازنده، نبود بسترهای انتقاد در جامعه.

چرایی تعاریف افراد 

 از تفکر انتقادی

 تجربی و علمی علمی، تجربی، 8-3
مبنای تعاریف افراد 

 از تفکر انتقادی

1-8 

زمینه یادگیری بیشتر، راهکار ارتقای برنامه درسی، هدفمند سازی سنجش 

و ارزشیابی، ارائه راهکار، تفکر انتقادی در قالب واحد درسی، شناسایی 

وانایی رشد ت مشکالت، رشد خالقیت، تغییر و تعدیل مداوم برنامه درسی،

علمی معلمان، تقویت مهارت پرسشگری، به چالش کشیدن محتوای 

درسی، نظر خواهی از دانشجو در مورد تغییر  برنامه درسی، ناکار آمدی 

 نظام آموزشی، نبود محتوای آموزشی تفکر انتقادی.

 ارتباط تفکر انتقادی

 با برنامه درسی

ند
رای

ف
 

هی
دد

یا
- 

ی
گیر

یاد
 

کر
تف

 
ی

قاد
انت

 1-1 
زادی ایی، دادن آالگو پذیری از والدین، اکتسابی بودن، یادگیری مشاهده

های فعال، آموزش در چهارچوب عمل به معلم، انتخاب روش تدریس

قابلیت آموزش 

 تفکر انتقادی
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تدریس، آموزش در دوره ابتدایی، تعامل بین استاد و دانشجو، آموزش 

دردوره پیش دبستانی، توجه به رشد شناختی، محیط فیزیکی مناسب، 

های تربیت معلم، حل مشکالت معیشتی معلمان، روش هتقویت برنام

 داستانی، آموزش در چهار سالگی، با انگیزه بودن معلم، حجم زیاد مطالب.

1-3 

توجه به زمینه خانوادگی و عاطفی، ساختار غیرمتمرکز، ارائه حجم کم 

ریزان آموزشی، برنامهمطالب، کاربردی بودن محتوا، فراگیر محوری، 

فرهنگ جامعه،  توجه به عالیق یادگیرنده، هماهنگی بین خانواده و مدرسه، 

سالگی، بودجه، ناکارآمدی  81روش نمایشی، مهارت معلم، آموزش در 

ساختار متمرکز، تغییر در روش تدریس و ارزشیابی، کار گروهی، فعال 

، پذیری نظام آموزشیبودن یادگیرنده، ایجاد روحیه پژوهشگری، انتقاد 

تاکید بر تئوری، محتوا از قبل تعیین نشده، تدوین هدف های مناسب 

 آموزشی.

پیش نیازهای 

آموزش تفکر 

 انتقادی

پرسش سوم: ویژگیهای یک استاد ) مربی ( و دانشجو )یادگیرنده( دارای تفکر انتقادی چگونه 

 است؟

 دگاهیاستاد. براساس د یعلم یهایو توانمند یتیشخص یهایژگیو -9-8

اثربخش  سیتدر نهیزم شیاستاد را به عنوان پ اتیاز خصوص یاریکنندگان، بسمشارکت

 قیشوت ر،یاستاد نظ یتیشخص اتیباز از جمله: خصوص یاند که شامل کدهامطرح کرده

 انیب ینظر دانشجو، ذهن باز، دادن آزاد هبه مشارکت، سعه صدر، احترام گذاشتن ب رانیفراگ

بودن، دادن  ریارتباط خوب، انتقاد پذ یبرقرار زه،یانگ جادیه دانشجو، واداشتن به تفکر، اب

 یهایتوانمند یهاطبقه ریو در مورد ز صیتشخ ییفرصت اظهار نظر، بااخالق بودن، توانا

بر  منسجم، تسلط یزیررنامهاز جمله داشتن ب یکنندگان مواردمشارکت زیاستاد ن یعلم

و انعطاف در روش  سیدر تدر تیهمتراز شدن استاد با دانشجو، خالق ،یموضوع درس

 .انداشاره کرده سیتدر

افراد در  یو عاطف یذهن یریدرگ یبه مشارکت. مشارکت به معن رانیفراگ قیتشو  -9-8-8

 گریهمد یبه اهداف گروه یابیدست یبرا زاندیانگیاست که آنان را برم یگروه یهاتیموقع

به  رانیفراگ قی( تشو81، 1، 1، 8کنندگان شماره )اساس مشارکت نیدهند. بر ا یاریرا 

از  یکیاستاد اشاره کردند.  یتیشخص یهایژگیاز و یکیمشارکت را به عنوان 
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متفکر  کی یژگیکه و یاستاد نیبا چن یدوران کارشناس:» داردیم انیکنندگان بمشارکت

گذاشت  یاستاد به شدت موضوعات را به بحث م نیرا داشته باشه برخورد کردم. ا یانتقاد

که استاد  هست ادمی. کردیو رد م دییو تأ خواستینظر م  د،یطلب یم تیمثالٌ از دانشجو فعال

 یچیگم و شما هرا ب یو هر چ نجایا امیکه من اگه ب گفتیبکنه م قیدانشجو را تشو نکهیا یبرا

 یچ هشیمشخص م دیرا به چالش بکش اگه شما من یبلدم ول زیمن همه چ یانگار ن،ینگ

لم د یکه هر چ امردهسواد فرض ک یب یهاآدم یسر هیمن را  دیاشتباهه، شا یدرسته و چ

 (.83شونده شماره )مصاحبه «دیبگم پس من را به چالش بکش خوادیم

رابر در ب ییباال یروح تیهم ظرف باشد،یسعه صدر م یکه دارا یسعه صدر. کس -9-8-1

 دینا ام هایانتقاد دوستان را دارد و هم قدرت تحمل افکار مخالف را و در مقابل سخت

 یتیشخص یهایژگیاز و یکی( به سعه صدر به عنوان 9کننده شماره ). مشارکتشودینم

استاد منتقد  یتیاز لحاظ شخص:» داردیم انیاز مشارکت کنندگان ب یکیاستاد اشاره کردند. 

که خودش  یرا دارد وقت نیا شیانسان منتقد گنجا کیصبور باشه.  یلیخ دیبا ریو انتقاد پذ

نه تنها  نیب نیهم واقع شود و در ا یگریممکن است مورد انتقاد د کندیانتقاد م گرانیاز د

نه  ه،ینانسا طیحم کی یآموزش طیانتقاد استقبال کند. مح نیاز ا دیناراحت نشود بلکه با دیبا

« سازد یرا م یآموزش طیاست که مح یانسان یهایژگیو تمام آن و یرسم طیمح کی

و ابالغ و اصالح  یکار معلم: »دیگو یم 88(. مصاحبه شونده شماره 1شونده شماره )مصاحبه

 یمقابله با مخالف فکر یبرا خدا اءیانب ینید یالزمش داشتن صعه صدر است. در آموزه ها

 «از خداوند طلب زور بازو نکردن بلکه شرح صدر تقاضا کرده اند یدتیو عق

 باز است بدون تعصب هادهیا یتمام رشیپذ یاست که برا یذهن باز. ذهن باز، ذهن  -3 -9-8

 نیر ا. دکندیو به مسائل فکر م ردیگیها را در نظر مهمه جنبه یخاص دگاهید ایبه افراد 

 یتیشخص یهایژگیاز و یکی( به ذهن باز به عنوان 88،  1کنندگان شماره )پژوهش مشارکت

 نیاول ا در وهله:» داردیم انیکنندگان باز مشارکت یکیکردند. به عنوان نمونه  هاستاد اشار

جو، مخالف، ذهنش تو کالس نسبت به دانش یهادهیباشد نسبت به نظرات و ا رایپذ دیاستاد با

 یخودش را ارائه ندهد، حت یهادگاهیاو و .... فراخ باشد. فقط د یکر او، رفتارهاطرز ف

اشد،  شما داشته ب یراداتیطرز فکر من هست، ممکن ا نیا دیکه دارد به دانشجو بگو یفکر
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 «دیو راهکار ارائه ده دیکن یادآوریو نقطه قوت و ضعفش را به من  دیکن یبررس

 (.9شونده شماره )مصاحبه

بت به متفاوتی نس نظرات و و عقاید آراء کسی هر. احترام گذاشتن به نظر دانشجو  -9-8-9

و باید انسان به این  کند می جدا هم را از هاانسان عقاید متفاوت همین موضوعی دارد که

 اگه » دارد:نظرات متفاوت احترام بگذارد. در این راستا یکی از مشارکت کنندگان بیان می

 فاشحر به واقعاً نکند، سرکوب را او زد یا نظر خود را بیان کرد،  استاد حرفی آموزدانش
 دبشنو هم را دیگران مخالف نظرات که کند کسب را جرأت این آموزدانش تا دهد گوش

 کی فعال و سیال نگه دارد. برای این کار استاد نباید را آموزدانش ذهن پرسیدن سؤال با و
 هم نظرات هب که باشه طوری کالس جو ببرد، باال مخاطب را بنفس اعتماد باشد، نگرجانبه

 (.3شونده شماره )مصاحبه« رقابتی نه کند ایجاد دوستانه جو یک بگذارن و  احترام

 عنایم به .است اهداف به رسیدن برای ریزی، فرایندیبرنامه. برنامه ریزی منسجم -9-8-1

نندگان کیکی از مشارکت. باشدمی آینده هایحرکت برای نقشه و کار طرح نمودن مشخص

 از اول سرکالس آمدمی وقتی استاد این. داشتم را استادی چنین تجربه »دارد:چنین اظهار می
 ردمیک ریزی برنامه چیزی هر برای ترم شروع داشت، را خودش خاص نظم و ریزیبرنامه همه
 (.3شونده )مصاحبه« رسیدمی هدف اون به هم آخر در و هست هدفمند داوری همون که

 های یک فرد منتقد از جمله، گستردگی( به مواردی از ویژگی8441)8چمستر و جانسون  

 و احترام باشد عقاید از وسیعی یگسترده گرفتن نظر در کسی که خواهان(: باز ذهن) فکر

 و دیگران تاس اشتباه در فرد شاید اینکه پذیرفتن به تمایل: هادیدگاه سایر به شدن قائل

 یشخصیت هایهای درونی و بیرونی ویژگیبه افق 1گویند اشاره کردند. در جدول می درست

 کنیم.اساتید اشاره می علمی هایتوانمندی و

  

                                                 
1. Zechmeister & Johnson 



 1315 تابستان، 3، شمارة اول، سال ریزی درسیدر برنامههای کیفی پژوهشفصلنامة /  111

 

 های علمی استادهای شخصیتی و توانمندیافق های درونی و بیرونی در خصوص ويژگی. 5جدول 

 (وجهت کانون هایبخش) متغییر عنصر درونی، افق ه(توج نکانو) ثابت عنصر درونی، افق بیرونی افق

 استاد
 توانمندیهای و شخصیتی ویژگیهای

 استاد علمی

 دانشجو نظر به گذاشتن احترام

 ایاخالق حرفه

 درسی موضوع بر تسلط

 ریزی منسجمبرنامه

 فراگیران، فردی مشخصات گروه زیر در. فراگیران فردی های ویژگی  -9-1

 در پایداری جستجوگری، پرسشگری،: جمله از باز کدهای به کنندگانمشارکت

 تن،داش جرأت آوردن، دلیل اشتباهات، پذیرش کنجکاوی، نفس، به اعتماد ورزی،اندیشه

 کردن، رزیابیا توانایی تحلیلی، بینش کافی، اطالعات تضادها، با آمدن کنار گرایی،عینیت

 مطالب رد تعمق و اندیشی ژرف عالقه، مشارکتی، و گروهی کار روحیه پذیری، انتقاد روحیه

 .اندنموده اشاره

 مناسب سؤاالت پرسشگری به معنای پرسیدن. پرسشگری و دوری از تعصب علمی -9-1-8

( 81،88،2،9کنندگان شماره )مطالب است. مشارکت تردقیق فهمیدن برای دیگران و خود از

کنندگان های فرد منتقد اشاره کردند. یکی از مشارکتویژگیبه پرسشگری به عنوان یکی از 

 وشگ هم را دوستم نظر نکنم، پافشاری نظرم روی نباشم، متعصب اینکه »اظهار می دارد:

 اینکه از رست بدون داشتن بنفس اعتماد بپرسم، بود مبهم برام چیزی اگه پرسشگری، دهم. 
 (.3شونده شماره )مصاحبه« بگویم را نظرم باشه اشتباه نظرم

 و آموزش و روانشناسی حیطه نظران صاحب از در این زمینه باید گفت که، بسیاری

. دانندمی یرییادگ فرایند حیاتی عامل بلکه عناصر، از یکی تنها نه را « کردن پرسش» پرورش

 در مؤثر عامل مهمترین: است داده قرار تأکید مورد را اصل این  آزوبل عنوان نمونه به

 انمیز شدن مشخص از پس .داندمی چیزهایی چه قبل از فراگیر که است این یادگیری

 (.8431، 8آزوبلداد ) آموزش او به توانمی قبلی، یادگیری

                                                 
1. Ausubel  
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فرد کنجکاو کسی است که تمایل به شناختن چیزها و موضوعات دارد . کنجکاوی -9-1-1

نندگان کتجربیات جدید است. مشارکتپرسد و در پی کسب و در رابطه با آنها سؤال می

 های فرد منتقد اشاره کردند. یکی( به کنجکاوی به عنوان یکی از ویژگی89،81،1،8شماره)

 فکرت دارای که کسی نباشد.  انگار سهل اینکه اول »دارد: کنندگان بیان میاز مشارکت

 و سنج تهنک ریزبین، باید پس نمی گذرد، عادی بصورت موضوعی هر کنار از است انتقادی
 هستن ادیافر ولی کنیمنمی توجه بهش و نادیده می گیریم را نکات از خیلی ما. باشد دقیق

 تجسار سوم،. داشتن کنجکاو ذهن دوم،. کنن پیدا ایراد تا ده شاید عادی جمله یه از که
 هر برای و میداند متعهد را خودش و میکنه نقد دائم رو هاموقعیت نمیترسه که کسی داشتن

 (.81شونده شماره )مصاحبه« علتی ذکر می کند چیزی

خود است  هایها و قابلیتبه معنای باور به توانایی نفس به اعتماد. اعتماد به نفس -1-3 -9

کنندگان دهد تصویر مثبتی از خود داشته باشد. در این رابطه مشارکتکه به فرد اجازه می

د. های فرد منتقد اشاره کردننفس به عنوان یکی از ویژگی( به اعتماد به 83،88،1،3شماره )

 عتمادا دانشجوی منتقد و انتقادپذیر باید »دارد:کنندگان چنین اظهار مییکی از مشارکت
به  عتمادا ولی موضوعی، مورد در باشد داشته خوبی اطالعات اگر قطعاً باشد.  داشته بنفس

شونده )مصاحبه «دهد ارائه نظر شخصی خود رامطالبش را و  نمی تواند باشد، نداشته نفس
 فراگیران  و در جدول فردی هایویژگی بیرونی و درونی هایافق به 2 جدول در (. 81شماره 

 .شده است نحوه شکل گیری کدهای باز، محوری و منتخب اشاره 3

 فراگیران فردی های افق های درونی و بیرونی مرتبط با ويژگی .6جدول 

 (های کانون توجهافق درونی، عنصر متغییر )بخش افق درونی، عنصر ثابت )کانون توجه( افق بیرونی

 فراگیران فردی های ویژگی یادگیرنده

 کنجکاوی

 پرسشگری

 نفس به اعتماد

 اطالعات کافی

 

  



 1315 تابستان، 3، شمارة اول، سال ریزی درسیدر برنامههای کیفی پژوهشفصلنامة /  151

 

 پژوهش چهارمسوم و  سؤال( منتخب محوری، باز،) کدگذاری گیریشکل نحوه .7جدول 

 کد منتخب کد محوری باز کد سوال تحقیق

3-8 

یادگیری از طریق رشته تحصیلی، یادگیری از طریق برنامه 

 ریقط از درسی، یادگیری از طریق بحث کالسی، یادگیری

 تدریس. روش

شخصی  تجارب

افراد از آموزش 

 تفکر انتقادی

یج
نتا

 
ده

تفا
اس

 از 
ش

وز
آم

 

کر
تف

 
ی

قاد
انت

 3-1 

، مناسب، احترام به عقایدتقویت جسارت، توانایی طرح سؤال 

پرورش روحیه انتقاد پذیری، باال بردن اعتماد به نفس، کنترل 

عواطف منفی، قدرت تجزیه و تحلیل کردن، نگرش مثبت به 

تفکر انتقادی، تقویت روحیه پرسشگری، تقویت پشتکار، 

توانایی خوب گوش دادن، احترام مقابل، توانایی حل مسئله، 

 ناختی.های باالی شتقویت حیطه

پیامدهای حاصل 

از آموزش تفکر 

 انتقادی

9-8 

تشویق فراگیران به مشارکت، سعه صدر، احترام گذاشتن به 

نظر دانشجو، ذهن باز، دادن آزادی بیان به دانشجو، واداشتن به 

 ریزی منسجم، تسلط بر موضوعتفکر، ایجاد انگیزه ، برنامه

در تدریس، درسی، همتراز شدن استاد با دانشجو، خالقیت 

برقراری ارتباط خوب، انتقادپذیر بودن، انعطاف در روش 

ای ، توانایی تدریس، دادن فرصت اظهار نظر، اخالق حرفه

 تشخیص.

ویژگیهای 

شخصیتی و 

توانمندیهای 

 علمی  استاد

ت
صیا

صو
خ

 
ش

وز
آم

 
ده

دهن
 

 و
ش

وز
آم

 
ده

یرن
گ

 
کر

تف
 

ی
قاد

انت
 

9-1 

ه ورزی، اعتماد باندیشهکنجکاوی، جستجوگری، پایداری در 

نفس، پرسشگری، پذیرش اشتباهات، دلیل آوردن، جرأت 

داشتن، عینیت گرایی، کنار آمدن با تضادها، اطالعات کافی، 

بینش تحلیلی، توانایی ارزیابی کردن، روحیه انتقادپذیری، 

ی اندیش روحیه کار گروهی و مشارکتی، داشتن عالقه، ژرف

 و تعمق در مطالب.

ی ویژگی ها

 فردی فراگیران

 ربهتج براساس انتقادی، تفکر آموزش برای مناسب درسی هایپرسش چهارم: برنامه

 دارد؟ هاییویژگی چه دانشجویان،

 . ساختار فیزیکی کالس  -1-8

د از: ه عبارتنبرشمرده است کبرنامه ی درسی عناصر نه گانه یی برای یک ( 8448)8کالین

اهداف کلی، عینی و مقاصد، محتوا، مواد و منابع آموزش، فعالیتهای فراگیران، راهبردهای 

                                                 
1. Klein 
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رسی پس فضای فیزیکی یکی از عناصر برنامه دفضا. تدریس، ارزشیابی، گروه بندی، زمان و 

 فکرت مؤثر آموزش عوامل از یکیبه حساب مب آید. با توجه به نظر مشارکت کنندگان، 

 از باز کد هس به کنندگانمشارکت مقوله این در که است کالس فیزیکی ساختار ادیانتق

 .نمودند اشارهآموزش در فضای باز  خطی، چینش وار، دایره چینش: جمله

، 88، 4، 3، 2، 3، 1، 8کنندگان شماره )در این زمینه مشارکت. وار چینش دایره  -1-8-8

اند به باور این در کالس درس اشاره کردهها وار صندلی( به چینش دایره81، 83

 یانگرکلی ب طوربه می شوند، چیده ایدایره صورتبه  که هاییکنندگان کالسمشارکت

 یک رد که افرادی تمام نشستن، یشیوه این استاد و دانشجویان است و در یعقیده و باور

شتر و دارند وفضای یادگیری بیبه هم  نسبت برابری از تریعمیق احساس اند،نشسته دایره

 میز هاصندلی چیدمان »دارد:کنندگان بیان میکند. یکی از مشارکتبهتری را فراهم می
 بدیم وزشآم رو انتقادی تفکر اینکه برای مناسبیه ساختار باشن هم دور همه ، باشد گردی

 «راحت هستند نظر ارائه برای و می بینند را همدیگه همه و داریم رو رودر ارتباط اوالً چون
 یک چون امکان وقوع باشه، گرد بصورت هاصندلی چیدمان» (.1 شماره شوندهمصاحبه)

فرد انگار در فضایی قرار گرفته که قراره نظر دیگری را  تسهیل می کند، را تعامالت سری از

 (.9 شماره شوندهمصاحبه) «بشنود و نظر خود را به او منتقل کند
دیدگاهی متفاوت نسبت ( 81) شماره شونده مصاحبه فقط کنندگان، مشارکت میان در

 تأمل قابل نندهک مشارکت این دیدگاه داشت کالس فیزیکی ساختار با رابطه در به بقیه بقیه

 و میکنن اهنگ بهت همه میکنی انتقاد وقتی چون نیست مناسب من نظر به ای دایره نیم »است:

 اگه ولی ،نکنی بیان نظرت را براحت میشه باعث و گیریمی قرار دیگران نگاه فشار تحت
 .«میگویم رو مخالفم نظر واهمه ای داشته باشید اینکه بدون و به راحتی باشه خطی

مد نظر دانشجو.  یفضا ایباز  یکالس آموزش در فضا یامکان برگذار  -1-8-1

اشاره کرده  یباز در آموزش تفکر انتقاد ی( به آموزش در فضا89کننده شماره )مشارکت

ر با هم است تعامل بهت یمانع برا کیکالس  یکیزیکننده مکان فمشارکت نیاست به باور ا

وجود آورد. ب رانیفراگ نیب یو و بهتر شتریب یهمکار توانیمکان م نیکه در صورت نبود ا
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 کی یزارکه برگ ستیاصال الزم ن:» داردیم انیکنندگان باز مشارکت یکیبه عنوان نمونه 

باشد. مثال ساعت دو ظهر هست  یخاص یو ساختار یچارچوب مکان کیبه  دیس مقکال

سته اصالً اجازه ب طیمح نیا بشه،استاد به دانشجوا بگه به نظرتون کجا بهتره کالس برگزار 

با هم  میوانت یباز بهتر م یبسته است در فضا یلیخ طیچون مح ای دهیفکر کردن به شما م

 (.1شونده شماره )مصاحبه «میتعامل داشته باش

ه جو کالس است ک یاز عوامل موثر در آموزش تفکر انتقاد گرید یکیجو کالس.   -1-1

زاد، جو آ ،یجو تعامل ،یباز از جمله: جو دوستانه، جو همکار یکنندگان به کدهامشارکت

 نگرش اشاره نمودند. رییتغ جادیا ت،یاحساس امن

( به جو دوستانه کالس اشاره 83، 81، 1، 9کنندگان شماره )مشارکتجو دوستانه.  -1-1-8

 نهیو زم دیآیاستاد و دانشجو بوجود م نیب یشتریاند که اگر دوستانه باشه تعامل بکرده

ه جو کالس اگ:» داردیم انیکنندگان باز مشارکت یکی. کندیرا فراهم م یشتریب یریادگی

ه امکان ارائه ک ییراحت تر رشد کند. جا یتفکر انتقادکنم  یباشه فکر م یمیدوستانه و صم

 (.2شونده شماره )مصاحبه« دوستانه فراهم است ینظرات مخالف در جو

( به جو همکارانه 88، 8کنندگان شماره )مشارکت نهیزم نی. در ایجو همکار  -1-1-1

از  یکینمونه  یاند. برااشاره کرده یآموزش تفکر انتقاد یکالس درس برا

ر کالس د یاگه جو همکارانه را به عنوان روش سازمانده:» داردیم انیکنندگان بمشارکت

داده شوند.  آموزش شرکت یزمان برا میتقس یچگونگ رد دیهم با رانیخود فراگ میرینظر بگ

 «باشد، نوع امتحانات به چه صورت باشد.  یزمان امتحانات چه روز نکهیا نییمثل تع

 (.1اره شونده شم)مصاحبه

اسب است من یابیارزش یاز عوامل موثر در آموزش تفکر انتقاد گرید یکی. یابیارزش -1-3

پرسش  ،یلیباز از جمله: سؤاالت باز پاسخ، سواالت تحل یکنندگان به کدهاکه مشارکت

 اند.اشاره نموده یو کار عمل یصیتشخ ،یشفاه

( 83، 88، 3، 9، 3، 1، 8کنندگان شماره )مشارکت نهیزم نی. در ایلیسؤاالت تحل  -1-3-8

بودند در  اند و معتقداشاره کرده یآموزش تفکر انتقاد یابیبودن سؤاالت ارزش یلیبه تحل

و  سدیخود را در ارتباط با سؤال بنو یهادگاهینظرات و د تواندیدانشجو م یابیارزش نیا
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 انیب کنندگاناز مشارکت یکی. دیسنج توانیدانشجو را بهتر م یواقع یریادگی زانیم

نظر خود  دیکتاب را از دانشجو پرسش کنند بلکه با یفقط محتوا دیآزمونها نبا: »داردیم

 شتریرا ب تیو هم خالق کنهیسؤاالت هم ذهن را باز م نیا م،یدانشجو را نسبت به موضوع بپرس

و  سواالت باز پاسخ نیهم ندیشیوادار ساختن افراد به اند یاروش ه ازی کی دی. شاکندیم

.« شود ینشان داده م یبه خوب دگاههایمواقع تفاوت د نیباشد. لذا در ا لیتحل ازمندین

 (.4شونده شماره )مصاحبه

از تفکر  یابی( در بحث ارزش1کننده شماره )مشارکت نهیزم نی. در ایکار عمل  -1-3-1

امتحان  یبه جا انیو مقاله خواستن از دانشجو یقیتحق یکارها یعنی یبه کار عمل یانتقاد

 نکهیا یابه ج:» داردیم انیکنندگان باز مشارکت یکیاشاره کرده است.  یشفاه ای یکتب

 یازشون بخواد و مبنا یاستاد از دانشجو بخواد کار عمل یحفظ السؤ یکسریامتحان و 

 (.81شونده شماره مصاحبه« ) که انجام دادن باشد ییو کارها یکالس تیفعال یابیارزش

روش  یچگونگ یاز عوامل موثر در آموزش تفکر انتقاد گرید یکی. سیروش تدر  -1-9

 ،یگروه بحث ،یباز از جمله: مشارکت یکنندگان به کدهااستاد است که مشارکت سیتدر

 اند.پرسش و پاسخ اشاره نموده ،ینقش، سخنران یفایا

 نیب یو هماهنگ یعبارت است از همکار یمشارکت سی. روش تدریش مشارکترو  -1-9-8

، 8ره )کنندگان شمارابطه مشارکت نیبه اهداف مشترک است. در ا دنیرس یافراد گروه برا

 روش:» داردیم انیکنندگان باز مشارکت یکیامر اشاره کردند.  نی( به ا81، 1، 2، 9، 3

 هی یکالس یبحث شوند، در بحثا ریاجازه دهد که همه درگ تادطرفه نباشه اس هی سیتدر

شونده احبه)مص« ها فعال باشن و مشارکت بکننالزمه که استاد ساکت باشه و بچه ییهاموقع

 (.9شماره 

سؤال  یاست که معلم به وسیله یسیپرسش و پاسخ.پرسش و پاسخ روشى تدر -1-9-1

 نیکند. در امفهومى جدید یا بیان مطلبى تشویق مى یکردن از شاگرد او را به تفکر درباره

اشاره کردند. به عنوان نمونه  سیروش تدر نی( به ا81،88کنندگان شماره )رابطه مشارکت

 یاول استاد سؤال رو مطرح بکنه و بصورت داوطلب:» داردیم انیب دگانکنناز مشارکت یکی

 یرقرارآنها جهت ب نیب یجو راحت نکهیاز دانشجوا بخواد که نظرشون را مطرح کنند و بعد ا
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 یاریبس نجایکند. در ا دایاستاد و دانشجو ادامه پ نیب یشد پرسش و پاسخ متقابل جادیتعامل ا

 (.1)مصاحبه شونده شماره « شود یم انیب یبه خوب تقدانهمن یاز نظرات متفاوت و حت

 اییدها پذیرش از قبل انسان شوندمی موجب که را عمیق سؤاالت پرسش اهمیت سقراط

 وتحلیل ضیهفر استدالل، دقیق، آزمایش شواهد، جستجوی اهمیت نیز و بپردازد درآن به تفکّر

 بهترین است معروف سقراطی پاسخ و پرسش به اینک که او نشان داد. روش را اساسی مفاهیم

 و شنیرو برای را تفکّر به نیاز سقراط آن در باشد،کهمی انتقادی تفکّر آموزش راهبرد

 در جدول زیر نحوه( 1: 8339)مایرز، دهدمی نشان مشخص طور به منطق استحکام

پژوهش ارائه شده است. در جد.ل  سوم سؤال( منتخب محوری، باز،) کدگذاری گیریشکل

 نحوه شکل گیری کدهای مربوط به سوال پنجم را مالحظه می کنید. 1

 سوم پژوهش سؤال( منتخب محوری، باز،) کدگذاری گیریشکل نحوه .8جدول 

سؤال 

 تحقیق
 کد محوری کد باز

کد 

 منتخب

 ساختار فیزیکی کالس ، آموزش در فضای بازچینش دایره وار، چینش خطی 3-8

صر
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زم
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 در
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3-1 
دوستانه، همکاری، تعاملی، آزاد، احساس امنیت، ایجاد تغییر 

 نگرش.
 جو کالس

3-3 
سؤاالت باز پاسخ، سواالت تحلیلی، پرسش شفاهی، تشخیصی، 

 کار عملی.
 ارزشیابی

 روش تدریس مشارکتی، بحث گروهی، ایفای نقش، سخنرانی، پرسش و پاسخ. 3-9

 نتیجه فضای تشکیل و نتايج ارائه

 در را آمده دست به طبقات یا مفاهیم از یک هر باید پدیدارنگار پژوهشگر مرحله این در

 عنصر) مفهوم یک کامل ساختار شامل توصیفی طبقه این دهد؛ ارائه توصیفی طبقه یک قالب

 تشکیل زا پس. است( درونی افق عناصر و درونی افق بیرونی، افق ،ساختاری عنصر ارجاعی،

 عدیچندب مفهومی ارائه و موضوع عمیق درک در سعی پدیدارنگار که آنجا از طبقات، این

 مفاهیم) آمده دست به توصیفی طبقات امکان، صورت در تا کوشدمی دارد، پدیده یک از

 و اختهس مرتبط شودمی نامیده نتیجه فضای که تربزرگ ساختاری قالب در را( متفاوت
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 ارائه طالعهم تحت افراد متفاوت مفاهیم از را چند بعدی و ترکامل تصویری تا نماید ترکیب

 دادن شانن برای و دهد،می ارایه را متفاوت هایشیوه این بین متقابل روابط نتیجه فضای. دهد

 اصلی قوانین اتنه. شودمی ایجاد ساختار یک در متفاوت نگریستن هایشیوه از کلی تصویری

 نتیجه ایفض یک یافتن دیگر، عبارت به یا است ایجاز و درونی سازگاری طبقات، ایجاد در

 نیز هاداده گوناگونی همه دهنده توضیح حال عین در و باشد طبقات تعداد حداقل شامل که

 مالحظه می کنید.  1 شکلفضای نتیجه تحقیق را در . باشند

 دهندهاننش تواندمی که طوری به ارائه است، قابل مختلفی هایشکل به نتیجه فضای

 ترتیب به هک باشد هاییدیدگاه از مراتبی سلسله دهندهنشان یا پدیده به تاریخی هایدیدگاه

 تشکیل را نتیجه فضای میتوان شیوه سه به توانمی کلی طور به یابد.می افزایش آنها پیچیدگی

 مرتبط فقط هایبندیطبقه  در موجود هایتفاوت) عمودی ،(برابر هایبندیطبقه) افقی: داد

 یک که نگامیه(. پیچیده کمتر مفاهیم حاوی ترپیچیده مفاهیم) مراتبیسلسله  یا( محتوا با

 ازآنچه یقیعم درک به ممکن حد سر تا کوشدمی پژوهشگر آمد دست به ثابت نتیجه فضای

(. بر این اساس 8314، به نقل از کاظمی، دانایی فرد، 8449)مارتون،  آید نایل شده گفته

 ر(طبقات افقی) افق بیرونی ثابت با افق های درونی متغیفضای نتیجه پژوهش کنونی از نوع 

 است.
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تحلیل پديدارنگاری فضای نتیجه پژوهش .2شکل   

  

:4طبقه             
  فردی های ویژگی                        

 فراگیران                             

 پرسشگری کنجکاوی

 اطالعات کافی اعتماد به نفس

:3طبقه   
  و شخصیتی ویژگیهای

 توانمندیهای
استاد علمی   

 
گذاشتن احترام  

دانشجو نظر به   

 اخالق حرفه ای

  موضوع بر تسلط

 درسی

روش  در انعطاف
 و آموزش تدریس

 عامالن آموزشی

:2طبقه   
درسی برنامه با انتقادی تفکر ارتباط  

 یدرس برنامه تعدیل و تغییر
  انتقادی ورود مبحث تفکر

برنامه درسی در  

درسی برنامه ارتقای وسیله هدف سنجش   

 نظام فکری و تربیتی)فلسفه مسلط 
تربیتی( -اجتماعی  

 نظام برنامه درسی و آموزش

 :1طبقه 
 انتقادی تفکر مفهوم برداشتهای مختلف از

 

 تفکری آگاهانه جامع نگری

   بدون استدالل مسائل نپذیرفتن داوری هدفمند
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 نتیجه گیری  و بحث

و تحلیل سؤاالت پژوهش در راستای هدف گردد تا به تجزیه در این بخش از مقاله تالش می

اصلی یعنی، بررسی تجارب دانشجویان در ارتباط با مفهوم تفکر انتقادی در برنامه درسی 

ها کنندگان به پرسش اول و دوم، یافتههای مشارکتدر واکاوی پاسخ آنان پرداخته شود.

ند یاددهی فرای»و « یماهیت تفکر انتقاد»نشانگر آن است که این سؤال شامل دو کد منتخب 

کنندگان با است. در کد منتخب ماهیت تفکر انتقادی، مشارکت« ـ یادگیری تفکر انتقادی

درسی در محیط آموزشی یا بحث کالسی و خواندن که از طریق برنامه توجه به تجاربی

 یفتعار با دکردند که هر چن کتاب و یا مقاله داشتند  تعاریفی در خصوص تفکر انتقادی ارائه

 لذا. دادند ارائه را قبولی تعاریف قابل مجموع در اما داشت هاییتفاوت فیلسوفان آکادمیک

خورد. از سوی دیگر هر یک از نمی چشم به چندانی مشکل مفهومی تعریف نظر از

 های خود از تفکر انتقادی اشاره کردند. که دلیل تعریفکنندگان به چرایی برداشتمشارکت

انتقادی را نبود بسترهای انتقاد در جامعه، برداشت منفی جامعه از تفکر منفی خود از تفکر 

ایی هاصولی در هر جامع صحیح و انتقادی و ضعف نظام آموزشی دانستند. در حالی که انتقاد

 عنیی است پذیرامکان آگاه و افراد روشنفکر از برخوردار به زمینه فرهنگی آن جامعه و

 . باشد برخوردار باالیی علمی توان از که ایجامعه

ـ یادگیری تفکر انتقادی، مشارکت ه ارتباط تفکر کنندگان بدر کد منتخب فرایند یاددهی 

 و رینتمهم درسی کنندگان برنامهاز نظر مشارکت انتقادی با برنامه درسی اشاره کردند،

  ویاندانشج انتقادی تفکر ارتقای جهت آموزشی سیستم در که است عاملی مؤثرترین

 برنامه رد جداگانه درسی واحد عنوان به انتقادی تفکر که صورتی در. باشد مؤثر تواندمی

 واناییت رشد پرسشگری، مهارت تقویت خالقیت، رشد باعث شود گرفته نظر در درسی

 رایب راهکار ارائه رسیدن به اهداف و در درسی برنامه ضعف نقاط شناسایی معلمان، علمی

 راهمف دانشجویان برای را بیشتری یادگیری زمینه همچنین شودمی ضعف نقاط این رفع

کنندگان به ناکارآمدی نظام آموزشی و نبود محتوای کند. در همین این راستا مشارکتمی

 که ستا این آموزشی در خصوص تفکر انتقادی به عنوان موانع به آن اشاره کردند. واقعیت
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 قابل عیتوض درسی برنامه در انتقادی تفکر به توجه در ایران هایدانشگاه کنونی وضعیت

ظام آموزشی هاست نو رایج که سال سنتی برنامه هر در تغییر ایجاد است بدیهی .نیست قبولی

 تضرور به وقتی اما آید،به نظر می ممکن غیر یا مشکل امری آغاز، در بدان عادت کرده،

نتقادی در به تفکر ا گرایششان قطعاً کنند، تجربه عمالً را آن کارایی برده و پی آن فواید و

 .شد خواهد تر برنامه درسی بیش

 ستنادا کنندگان برقابل آموزش بودن تفکر انتقادی تأکید کردند بههمچنین همه مشارکت

دوره  از که تاس تدریجی فرایندی انتقادی تفکر گیریشکل ، کنندگانهای مشارکتپاسخ

رتباط در ا. رسدمی تکامل دانشگاه به و مدرسه در دریجبت و شده شروع خانواده در کودکی

داریم اول، این آموزش قبل از مدرسه و در سن چهار سالگی  فرعی زمینه با این موضوع سه

ایی و الگو پذیری از رفتار والدین در نهاد خانواده شروع شود.دوم، از طریق یادگیری مشاهده

موزشی و از دوره پیش دبستانی شروع شود این آموزش به صورت مستقیم از طریق نظام آ

که این امر نیازمند معلمانی آموزش دیده و با انگیزه در خصوص تفکر انتقادی است البته باید 

های فردی و رشد شناختی این آزادی عمل به معلمان داده شود که با توجه به تفاوت

 یشرفتپ میزان تا سازدمی قادر را انتقادی فراگیران تفکر آموزان پیش بروند آموزشدانش

 به که خواهیمنمی کنیممی تشویق تفکر به را آموزاندانش ما بدهند وقتی افزایش را خود

 این به معلمان اغلب اما باشه شواهد و دلیل اساس بر بلکه بکنند بیان را چیزها آن سادگی

 علمانیم به پرورش و آموزش نظام بنابراین کنندمی سرکوب را آنان و ندارند اگاهی نکات

 تفکر انتقادی در  هامهارت ایجاد و آموزش با تا بدانند را هامهارت فنون که دارد نیاز

ته نشود آموزان گفکنند. سوم آموزش غیر مستقیم، یعنی به دانش کمک به آنها آموزاندانش

ن محتوای اتواند در خالل تدریسش همکه این تفکر انتقادی و شما یاد بگیریند بلکه معلم می

آموزان تدریس بکند و از آنها بخواهد که کتاب درسی را با روش داستانی برای دانش

شخصیت هر یک از افراد داستان و رفتار آنها را توضیح دهد چرا که این آموزش غیر مستقیم 

کنندگان تر است. از طرف دیگر مشارکتکنندگان برای سنین پایین مناسباز دید مشارکت

اد مطالب به عنوان یکی از موانع آموزش تفکر انتقادی اشاره کردند چرا که با به حجم زی

ها، معلمان مجبور هستند مطالب را بدون درگیر این حجم زیاد مطالب و کمبود وقت کالس
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ی شود یادگیرآموزان و سؤال پرسیدن از آنها تدریس بکنند و این باعث میکردن دانش

 شی است صورت نگیرد. معنادار که یکی از اهداف آموز

آخر، به یک کد منتخب  پرسش به راجب کنندگانمشارکت هایپاسخ واکاوی در

اشاره کردیم که شامل: چینش دایره « انتقادی تفکر آموزش درسی، برنامه در الزم عناصر»

ها، جوی دوستانه، سؤاالت تحلیلی و روش تدریس مشارکتی است.در این وار، صندلی

 کالسی دشو یادگیری امر در تسهیل موجب که شود طراحی طوری باید کالس فضای رابطه،

 شاگردان که طوری به دارند قرار سرهم پشت مستقیم صف یک در معموالً میزها که

 با باشند دخو هایهمکالسی همه دیدن به قادر اینکه بدون ببینند را معلم راحتی به توانندمی

 ادیانتق تفکر برای جایی است، مهم چیزهای همه منبع که است معلم این که فرض این

  ماند.نمی

 نتقادیا تفکر گیریشکل بر مهمی اثر آن اجرای چگونگی و ارزشیابی نوع همچنین

 بیشتر که دباش تحلیلی بصورتی امتحانات یا ارزشیابی سواالت گذارد. یعنیمی فراگیران

. چناچه باشد کتابی چهاچوب به محدود فقط اینکه نه بخواهد را دانشجو خود نظر و دیدگاه

 مربوطه رسد از دانشجو هر که اینمره نه کند،می تکیه یادگیری فرایند بهبود بر ارزشیابی

 است اندانشجوی یادگیری میزان از آگاهی محور باید بر ارزشیابی از اساتید گیرد هدفمی

ود. بلکه شنمی محسوب ارزشیابی معیار تنها آزمون، که گیرد قرار نظر مد باید نکته این و

کار عملی و تحقیق خواستن هم می تواند به جای امتحان گرفتن از دانشجو مدنظر قرار داد. 

 ددی از. است های تدریسانتقادی، روش عناصر الزم برای آموزش تفکر از دیگر یکی

از روش تدریس مشارکتی، پرسش و پاسخ بین  استفاده پژوهش این در کنندگانشرکت

 زا ها نقش فعالی دارد بهتردانشجو و ایفای نقش که دانشجو در این روش تدریساستاد و 

 ارتقاء ثباع تواندو می شود می آن تحول و انتقادی تفکر به منجر تواندمی دیگر های روش

 ( همسو است.1118های این بخش با نتایج پژوهشی )مریک، یونگ، شود. یافته انتقادی تفکر
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 منابع

(. ارائه الگویی برای طراحی و اجرای برنامه خواندن انتقادی و بررسی 8311) اسالمی، محسن

 .ت معلم تهراننامه دکتری، دانشگاه تربیپایاناثر آن بر تفکر انتقادی و نوشتن تحلیلی. 

اطهری، زینب السادات؛ شریف، مصطفی؛ نعمت بخش، مهدی و  بابا محمدی، 

های تفکر انتقادی و ارتباط آن با رتبه آزمون سراسری (. ارزیابی مهارت8311حسن.)

وزش ایراین آم مجلهورود به دانشگاه در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 
 .4، شمارهدر علوم پزشکی

 یپرستار انیدانشجو یتفکر انتقاد ی(. مهارت ها8343. )نیحس ،یلیخل؛ حسن ،یبابا محمد

 .9شماره ،یآموزش در علوم پزشک یرانیمجله اسمنان،  یدانشگاه علوم پزشک

(. بررسی رابطه تفکر انتقادی و عزت نفس دانشجویان 8314برخوردار، محمد و همکاران)

 .81-83 (، 8)4،مجله ایرانی آموزش در پزشکیپرستاری ترم سوم و چهارم. 

و ترجمه:  ی(. تفکر انتقاد8341شهرزاد.) ،یمحمد رضا.و حسام ،یرضا. هاشم شقدم،یپ

العات زبان مط امه.فصلندر ترجمه ییو توانا یمهارت تفکر انتقاد انیارتباط م یبررس
 .33-9،81و ترجمه،

انتقادی در روند تحول تفکر (. 8314جاویدی کالته  جعفر ابادی، طاهره و عبدلی، افسانه )

-811(، 1)88، مطالعات تربیتی و روانشناسی. دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

831 . 

(. ارتقای پژوهش های تفسیری در سازمان؛ مروری 8314دانایی فرد، حسن؛ کاظمی، حسین )

بهبود  فصلنامه مطالعات مدیریتبر مبانی فلسفی و فرایند اجرای روش پدیدارنگاری. 
 .893-818، ص، 28شماره  و تحول،

 ، )ترجمه آذیننگاهی تازه به مدیریت اندیشه -شش کاله تفکر (. 8341دوبونو، ادوارد )

 انتشارات پیک بهار، چاپ ششم.: ایزدی فر(. تهران
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 یبرنامه درس گاهیبر نقش و جا ی(. مرور8341. )یزاده، مرتض ییرضا و محبوبه ،یعارف

 یدو فصلنامه مطالعات برنامه درس. انیدانشجو یو رشد تفکر انتقاد یدانشگاه
 .4-1، صص8341، بهار و تابستان 3، شماره1سال یآموزش عال

. تهران: توصیفی جامع از روشهای تحقیق(  8312علی احمدی، علیرضا؛ سعید نهایی، وحید ) 

 انتشارات تولید دانش.

 تبریز: دانشگاه تبریز. ها و فنون تدریس،روش(. 8311فتحی آذر، اسکندر )

های جدید: شرحی بر نظریات برنامه درسی بسوی هویت(. 8312فتحی واجارگاه، کوروش )
 .جلد اول، تهران: انتشارات آییژ معاصر برنامه درسی.

 . . انتشارات قصیده سرامکانیسم تفکر(. 8313قاسمی فر، نصرت اهلل )  
و  ی(. بررس8341آب روشن، حسن.)و شهره ،یاسکندر ؛احمد ،یمهاجر ؛دیفرش ،یقاسم

 شیه و پمتوسط ،ییراهنما ،ییابتدا یهادوره انیفرهنگ یمهارت تفکر انتقاد سهیمقا

 یمه علمفصلنا ،یجهت ارتقا تفکر انتقاد یاستان بوشهر و ارئه راهکارها یدانشگاه
 واحد مرودشت یدانشگاه آزاد اسالم. یشآموز تیریدر مد نو یافترهی پژوهش –

 .3، شمارهسال چهارم

 .، تهران: انتشارات دات یبر تفکر انتقاد ی(. درآمد8348حسن. ) ،یمراد یقاض 

 کیکه به عنوان  ندهیآ عهیالطب هر مابعد یبرا یا: مقدمهداتیتمه (.8331)مانوئلیکانت، ا

 ی.، تهران، مرکز نشر دانشگاه(حداد عادل یمترجم: غالمعل)علم عرضه شود

تهران: سازمان مطالعه و  آموزش تفکر انتقادى .)ترجمه خدایار ابیلى(.(. 8339مایرز، چت ) 

 تدوین کتب علوم انسانى )سمت(.

های تحقیق کمی و کیفی در علوم روش(. 8313مردیت، گال؛ والتر، بورگ؛ جویس، گال )  

)مترجمان: نصر، احمدرضا، عریضی، حمیدرضا، ابواقاسمی،  تربیتی و روانشناسی.

محمود، باقری، خسرو، عالمت ساز، محمدحسین، پاک سرشت، محمدجعفر، دالور، 

نژاد، غالمرضا(. تهران: انتشارات سمت، دانشگاه شهید علی،کیامنش، علیرضا، خوی

 بهشتی. 
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نتقادی آموزش مجازی و سنتی . بررسی تفکر ا(8313، سعید )سبحانیان یال ول، مصلی نژاد 

  . 839-811 (: 1)1 ،مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکیرشته کامپیوتر. 
 انیدانشجو یانتقاد شهیاند زانیو سنجش م یبررس (.8314محسن.) ،یناصر و خادم ،ینوشاد

، مطالعات آموزش و رانیمعلم ا تیمراکز ترب یمدرسان رشته مطالعات اجتماع

(، 11-1)1شماره ،8314تابستان راز،بهاریدانشگاه ش یو انسان ی)علوم اجتماع یریادگی

 83- 898صص

(. ارائه چهارچوب نظری در خصوص برنامه درسی مبتنی بر تفکر 8311هاشمیان نژاد، فریده )

ه دکتری رسالانتقادی در دوره ابتدایی با تأکید بر برنامه درسی مطالعات اجتماعی. 
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