
 

 

بررسی کیفی موانع تفکر انتقادی در برنامه درسی آموزش 

 متوسطه از دیدگاه متخصصان برنامه درسی

 1پوروحیده علی

 11/9/41 تاریخ پذیرش:  11/11/49 تاریخ دریافت:

 چکیده

های تفکر انتقادی را با ریزی درسی درصدد برآمدند که شیوهاواسط قرن بیستم، متفکران برنامهدر 

دسته عواملی بود  تعلیم و تربیت، آن دلیل توجه به تفکر انتقادی در رسی مدارس ممزوج سازند.های دبرنامه

ی افراد های تفکر انتقادی در همهاین پرورش مهارتبنابر کردند.ه شکاف بین تئوری و عمل را پر میک

ف اصلی تعلیم و اهمیت تلقی و بنابر هدنظران تعلیم و تربیت باسوی صاحباز  آموزاندانشخصوصاً در 

عنوان یکی از الگوهای تفکر انتقادی به ،باشدمتفکر و خالق و نقاد می های شایستهکه پرورش انسان تربیت،

نوین در نظام تربیتی مطرح گردید. هدف مقاله حاضر بررسی کیفی موانع تفکر انتقادی در برنامه درسی 

به علت استفاده از روش  ر پژوهش حاضرباشد. دطه از دید متخصصان برنامه درسی میآموزش متوس

ستفاده شده مصاحبه عمیق ا ها از روش، جهت گردآوری داده(GTای )فی از نوع نظریه زمینهپژوهش کی

شده ( استفاده 1441 کوربن ،)اشتراوس ای سیستماتیکای حاضر از رویکرد زمینهاست. در رویکرد زمینه

و کدگذاری گزینشی محوری  یکدگذار کدگذاری باز، شاملسه مرحله در است که از طریق کدگذاری 

نامه درسی شاغل در و در نهایت تدوین نظریه استفاده گردید. جامعه مورد بررسی شامل متخصصان بر

گیری نیز تعداد افراد نمونه با معیار باشد. در نمونهبر دوره متوسطه اشراف داشتند، میکه  آموزش و پرورش

نفر از متخصصان اشباع  11د با انجام مصاحبه عمیق از مخاطبان پس از مصاحبه از اشباع نظری تعیین گردیدن

نفر ادامه پیدا کرد. نتایج پژوهش کیفی بیانگر آنند  11ها تا ید اما جهت اطمینان بیشتر مصاحبهحاصل گرد

ط موجود اجتماعی ـ فرهنگی جامعه و شرایهای نظام آموزشی و شرایط مانند سیاست و رسالت که مقوالتی

 باشند.تدریس از موانع تفکر انتقادی می معلم، محتوا، اهداف و روشدر زمینه تربیت 

 .درسی، آموزش متوسطه، پژوهش کیفی تفکر انتقادی، برنامه کلیدی: هایواژه
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 مقدمه

گردد و بر تفاوتی که بین انسان و غیر انسان یا میمحور بره نقد به فلسفه انسانسابقه و پیشین

یکم با ارائه  دامنه قرن بیست واست تأکید دارد تحوالت عمیق و پرمرتبط  طبیعت،

اوری نوین همراه است. یکی از های تولید علم و خلق فنالگوهای فکری، روش

های تفکر های اندیشیدن و سبکها، تأکید بر روشآوردهای نوین این دگرگونیدست

تربیت رواج یافته  و سیستم تعلیم( که این تأکید بویژه در 81 ص؛ 1811است )جهانی، 

 است.

، 1نظریه نسبتاً جدیدی است که متفکران تربیتی نظیر پائلو فریره 1تعلیم و تربیت انتقادی

و اصول آن را بر اساس مبانی  6و داگالس کلنر 1و مایکل اپل 9، پیتر مک الرن8هانری ژیرو

پردازان، فالسفه و ظریهیدگاه ناند. این نحله تربیتی بر اساس دنظریه انتقادی توسعه داده

بود. این مکتب فکری بر  1شناسان عضو مکتب فرانکفورت، بویژه هربرت مارکوزهجامعه

نقش خرد و آگاهی تأکید زیادی داشته و بیشترین تأکید خود را بر بررسی و نقد سلطه 

بر نقش  فرهنگی داشتند. پائولوفریره، متفکر برزیلی، که از مارکوزه تأثیر پذیرفته بود

عدالتی تأکید رای رهایی از نابرابری، ستم و بیشناخت انتقادی در تعلیم و تربیت انتقادی ب

 و )یا تعلیم 1بخشو تربیت رهایی زیادی داشت و بر این اساس الگوی آموزشی به نام تعلیم

 ، تعلیم و تربیت11، تعلیم و تربیت توانمندسازی11تربیت دگرگونیو ، تعلیم 4تربیت رادیکال

تربیت انتقادی( را ایجاد کرد. و یا تعلیم  18تربیت نقد و احتمالو ، تعلیم 11آموزصدای دانش

                                                           
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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یه انتقادی های متفکران تعلیم و تربیت انتقادی به نظربراین از نظر تاریخی منشأ اندیشهبنا

 (.191 :1811، گردد )دیناروندمیمکتب فرانکفورت بر

های تفکر انتقادی بطور کلی و با تکیه دیدگاهدر روندی دیگر، با نگاهی تاریخی، رشد 

بر بنیاد اندیشه نیچه بنا شد و با هایدگر و ویتگنشتاین ادامه یافته « 1های خردورزیسبک»بر 

های متفکران انتقادی و فیلسوفان پساساختارگرایی فرانسوی بسط یافته است و در دیدگاه

ترین مسئله در آموزش ابتدا از ان محوریاین تفکر انتقادی به عنوبنابر (1: 1814پور علی)

شناختی را مطرح کردند. نظریه کسانی ایجاد شده که ساختار مباحثسوی خردگرایان و 

اندیشمندان موج اول شناختی، خصوصاً پیاژه تفکر را بر حسب سطوح رشد و عملیات 

ه مدل پردازش با ارائ 1ذهنی تبیین کرد. موج دوم روانشناسان شناختی از جمله کلود شانون

 9کارکرد ذهن را در قیاس با کامپیوتر توضیح دادند. مطالعه تفکر در نگاه گاردنر 8اطالعات

وجه به ساختار نهاد که ضمن ت )مرکب( موج سومی را بنا 1عاملیبا طرح نظریه هوش چند

و طرح استعداد خاص آدمی به بستر فرهنگی در پرورش ابعاد هوش فیزیولوژیکی مغز 

 (.1811، به نقل از دژگاهی، 811 ص؛ 1111)پیترز، توجه کرد 

های ارزشمند آموزشی عنوان هدفورزی، نقد و تغییر، بهتعلیم و تربیت انتقادی بر خرد

کند تا شرایط واقعی اجتماعی تربیت را کشف کند، به کند. این دیدگاه تالش میتوجه می

تربیت انتقادی، تحلیل انتقادی همین سبب به نقادی اندیشه نیازمند است. برای تعلیم و 

تربیت در آن دخیل است، مبنا و نقطه شروع مهمی به شمار  تضادهای اجتماعی، که تعلیم و

 (.18؛ 1811آید )میرلوحی، می

های تفکر ریزی درسی درصدد برآمدند که شیوهاواسط قرن بیستم، متفکران برنامهدر 

دلیل توجه به تفکر انتقادی درتعلیم و  .ازندهای درسی مدارس ممزوج سانتقادی را با برنامه

رورش پاین بنابر .کردنددسته عواملی بود که شکاف بین تئوری و عمل را پر میتربیت، آن

                                                           
1. styles of reasoning 

2. Claude Shannon 

3. information processing 

4. Gardner 

5. multiple intelligence 
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نظران از سوی صاحب آموزاندانشی افراد خصوصاً در های تفکر انتقادی در همهمهارت

 که تربیت، و تعلیم صلیا هدفبنابر  ( و1849با اهمیت تلقی )جاللی،  تعلیم و تربیت

 از یکی عنوانبه انتقادی تفکر ،باشدو نقاد می خالق و متفکر های شایستهپرورش انسان

سبب  انتقادی تفکر زیرا (.1814)نوری فرد،  مطرح گردید تربیتی نظام در نوین الگوهای

 و مختلف هایدیدگاه از بردن بهره گیری،تصمیم مسئله، حل پژوهش، توانایی توسعه

 این وسیلهبه(. 1111 ،1همکاران و جورانه. )گرددمی آموزاندانش در العمرمادام یادگیری

 در ارزشمندی بازخورد عنوانبه انتقادی تفکر هایمهارت توسعه و افزایش مشخصات،

 پروفتو، ؛1111 ،8استریونز و مودسلی ؛1114 ،1کایو) شودمی محسوب آموزشی هایبرنامه

نه تنها بعنوان یکی از مهمترین اهداف تعلیم و تربیت بلکه  ای آتیهدر سال و (.1118

 :1111 ،هالی) گردددر دنیا محسوب می اردهای آموزشیبعنوان یکی از مهمترین استاند

8). 

ریزی قابل واضح است که تفکر انتقادی به آسانی و بدون برنامه پُراز سوی دیگر 

درسی بسیار های ر انتقادی از طریق برنامهامر تفکپرداختن به  اینبنابر پرورش نیست.

باشد. همچنین به علت تغییرات محیطی، فراگیران به حل مسائل، ارزشیابی ی میضرور

بایست در برنامه د که بدین منظور تفکر انتقادی میفرضیات و محتواهای متفاوت نیازمندن

در این  .(1111ن، درسی لحاظ شده و در سرتاسر آموزش مورد توجه قرار گیرد )ایچ هور

های بطور ذاتی بر مهارت ست مراکز تعلیم و تربیتهاسالرابطه باید بخاطر داشت که 

آموزان شو تجاربی که دان هاان تفکر و درگیری عمیق در چالشفقد و ذهنی تمرکز دارند

ها و با آموزش شیوه .(1116 ،کننده است )کانرلیکامالً نگرانهای درس دارند کالس در

تضادها و توانند یادگیرندگان میهای درسی های تفکر انتقادی از طریق برنامهرتمها

ی امروز های زندگبخشی از واقعیتها و همساالن که های ارزشی، فشار رسانهتقابل

شود بدون ها ارائه یا تحمیل میو ارزیابی قرار داده وآنچه را به آن را مورد تحلیل ستهاآن

                                                           
1. Jawarneh & Iyadat 

2. Ku 

3. Maudsley & Strivens 
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خود های نگرشو از طریق تحلیل به شفافیت مواضع و تصحیح بررسی دقیق نپذیرند 

. دهندارضات و باورهای خام و تحمیلی را کاهش کمک کرده در نتیجه فشار ناشی از تع

گرفته های جدی قرار کمتر در معرض آسیبیادگیرندگان در این صورت بهداشت روانی 

 (.1114 ،1، کایو1441 ،1)فریت ها نخواهد بودو جامعه شاهد بسیاری از ناهنجاری

به دنبال یک کیفیت تفکر  انتقادی در جستجوی یک تعریف روشنتفکر و از طرفی 

ی که کیدأتواند اتفاق افتد و با تهای متفاوت میهمراه بینشی است که در کلیه رشتهه باال ب

، هالی) بعنوان تجربیات آموزشی در آموزش مطرح گردد تواندمی سازی داردبر مفهوم

کننده این باور مهم در مورد تواند منعکسهای درسی میطراحی برنامه. (1111

باید شان نه تنها برای باال بردن حداکثر توانتجارب را ها این یادگیرندگان باشد که آن

های درس بکار گرفته شود و این امر عنوان یک مهارت عمومی در کالسبیاموزند بلکه به

 :11 ،اسمال و استینینگ شان انتقال دهند )مک کیندر،زندگیها در مهم را به سایر حوزه

با توجه به این مطلب جایگاه برنامه درسی در پرورش تفکر انتقادی نمایان  .(1111

 و هتفکر انتقادی را جزء اساسی تدریس تلقی کردنیز (، 1411) 8اسرائیل شفلرگردد. می

های خود ها و ارزشیابیدر داوریهای خردورزی معلم را شیوه آموزاندانشمعتقد بود 

پور به آموز و معلم است. )علیمر حاصل تعاملی دو سویه بین دانشگیرند و این اکار میهب

 (1: 1814 نقل از دژگاهی

عنوان دوره گذر از های آموزشی است بهآموزش متوسطه که از مهمترین دورهدوره 

دوره مهمی  ر انتزاعی و ورود به بزرگسالیی، و ورود به مرحله تفکدوره ابتدایی و تفکر عین

عهده ه هاست که با ورود به مراکز آموزش عالی و یا بازار کار و بزندگی همه انساناز 

 باید توجه داشت، (.1116)فاشیون، فاشیون،  های بزرگ همراه استگرفتن مسئولیت

ر جستجوی دالیل و بینند همیشه دهای تفکر انتقادی تعلیم میافرادی که در زمینه مهارت

                                                           
1. Ferett 

2. Ku 

3. Israel Scheffler 
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)مک  کنندکننده مقاوم میهای گمراهه افراد در برابر تعصبها هستند این گونسنجش آن

 (.1111 کارتی،

ارزشیابی،  تفسیر، تحلیل،چون های شناختی تفکر انتقادی را مهارتاصلی  هسته

 .دهندتنظیمی تشکیل میاستنباط، توضیح و خود

ها، اطالعات، وقایع، تیت انبوهی از بیانات، موقعیدرك و بیان معنی و یا اهم :1تفسیر

شامل خرده که رودها و معیار به کار میها، قوانین، رویهها، قراردادها، گمانقضاوت

 .باشدکردن دقیق میبندی، رمزگشایی امور و معنیهای طبقهمهارت

ت االؤها سشده و میان گفتهمشخص کردن روابط استنباطی واقعی قصد  :1تحلیل

های دیگر برای اظهار کردن گمان، قضاوت، تجارب، ها، توصیفات و یا شکلمفهوم

 باشد.دالیل، اطالعات یا عقاید می

ها یا دیگر اشکال بیانی : تعیین و برآورد کردن اعتبار و صحت گفته8ارزشیابی کردن

و برآورد  که نشانگر درك و فهم، تجربه، موقعیت باور و اعتقاد شخص بوده و نیز به تعیین

 های کالمی تأکید دارد.االت و دیگر گونهؤها، توضیحات سگفته رابطه منطقی بین

 .باشدگیری میعناصر و شواهد مطمئن برای نتیجه تشخیص دادن :9استنباط

های آن شامل پرسش کردن از وقایع، حدس زدن متناوب و ترسیم کردن مهارتخرده

یابیم و بیان اینکه چگونه به یک قضاوت دست می : توانایی1توضیح دادن باشد.نتایج می

های مهارتباشد. خردهایجی از تفکر فردی میکننده نتوانایی برای ارائه یک راه متقاعدت

های های توجیهی، هدف داشتن با دالیل خوب و بیانیهآن شامل متدها و قوانین، روش

ها برای بیان بهترین شده از بحثها و ارائه کامل و خوب مدلل مفهومی از وقایع یا دیدگاه

 باشد.فهم ممکن می

                                                           
1. interpreation 

2. Analysis 

3. Evaluation 

4. inference 

5. explanation 
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ه عبارتی تجدید نظر و عقاید قبلی خود را گسترش داده و اصالح کنند ب :1تنظیمیخود

بندی کردن، گام برداشتن به عقب و بررسی چگونگی فرایند انجام کار دوباره شکل

، 1فاشیونباشد )میهای آن شامل ارزشیابی و تصحیح کردن خود مهارتخرده .باشدمی

1116: 1-9.) 

و های تفکر انتقادی درگیرشوند و معلمان در مهارت آموزاندانشبراین اگر بنا

ها توسعه پیدا کند منافعی که حاصل خواهد شد چشمگیر های تفکر انتقادی در آنارزش

 (1111خواهد بود )گوس گرو، 

 انتقـال اطـالعاتکه حفظ و  نظام آموزشـی ماله اعتراف نمود که در باید به این مسئ

های تدریس و بر همین اساس محتوا و شیوه و دهدمی شکل غالب آموزش را تشکیل

دیده در زمینه آموزش و پرورش تفکر نقاد  مشکالت اساسیگیرد ارزشیابی شکل می

دارند می شود. امروزه اغلب کارفرمایان ازکیفیت نظام آموزشی شکـایت دارند و اظهارمی

های الزم برای مؤسسه و دانشگاه، واجد مهارت فارغ التحصیل شدن از انان پس ازکه جو

کارآیی خود را  روزبهدهد که نظام آموزشی ما روزشواهد نشـان می و انجام کارها نیستنـد

 (1811 ،)عباسی دهددست می از بیشتـر

اسی نظام های استوجه نظام آموزش و پرورش و برنامه درسی به عنوان یکی از حلقه

بویژه تفکر انتقادی نقطه قوتی است که  ،های تفکرکالن تربیتی و آموزشی به مهارت

ناپذیر باید مراه داشته باشد و ضرورتی اجتنابهه تواند آموزش و پرورش بالنده را بمی

موانع تفکر انتقادی در آموزش گردد در این راستا پژوهش حاضر به بررسی محسوب می

 .پردازدمی ه متخصصان برنامه درسیمتوسطه از دیدگا

                                                           
1. Self-Regulation 

2. Facione 
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 روش پژوهشروش پژوهش

ای سود برده شده و از شیوه کیفی با رویکرد زمینه پژوهش کاربردی است ،پژوهش حاضر

و  حوادث ،هاکمی از موقعیتیق کیفی تالشی است جهت توصیف غیراست. روش تحق

عبیر و تفسیر یات و همچنین سعی برای ارائه تهای کوچک اجتماعی، با توجه به جزئگروه

بخشند و بر و عادی به زندگی خود و حوادث می های طبیعیها در موقعیتمعانی که انسان

تنیده از روابطی را تشکیل که کنش متقابل اجتماعی کلیتی درهم این فرض استوار است

(. درپژوهش کیفی مراحل 16 :1811، دهدکه بوسیله استقراء قابل درك است )محمدیمی

ها از طریق آوری داده(. جمع191 :1811 سیف نراقی، )نادری، رددگزیر طی می

تجزیه و تحلیل متون مرتبط و یا بصورت ترکیبی از این  مشاهده، ،هایی مانند مصاحبهروش

های مقایسه داده ،هاآوری دادهها همزمان با گردعه یا بخش دادهگذاری هر قطرمز موارد،

محقق  تولید مفاهیم، ها براساس وجوه مشترك،ی آنبندرمزگذاری شده با یکدیگر و دسته

سازی به بسط مفاهیم و تقویت نظریه در چین و جدادست با استفاده از سه عمل کاهش،

 کند.گیری اقدام میحال شکل

 ،هایی مانند مشاهده مشارکتیشیوههای کیفی در پژوهش :وری اطالعاتآروش گرد

و مدارك و...  نیافته و نیز بررسی اسنادساخت مصاحبه عمیق، و ،مشاهده آزاد و مستقیم

نفر  11 بانیافته )مصاحبه هش حاضر از روش مصاحبه عمیق ساختشود در پژواستفاده می

 .ها استفاده شده استوری دادهآ( جهت گردریزی درسیاز متخصصان برنامه

از ها وش پژوهش کیفی، جهت گردآوری دادهبه علت استفاده از ر در پژوهش حاضر

استفاده شده است. جامعه مورد  نفر از متخصصان( 11ق )مصاحبه با مصاحبه عمی روش

بر دوره متوسطه که  نامه درسی شاغل در آموزش و پرورشبررسی شامل متخصصان بر

 یابدها تا زمانی ادامه میای، کار گردآوری دادهدر تئوری زمینه .باشداشراف داشتند، می

و  )اشباع( افزایدهای او نمیای به دانستهکند که داده چیز تازهیم که پژوهشگر اطمینان پیدا

ن تئوری مورد نیاز و نیز برای تدوی آوری شدهگستره و عمق داده گرد ،ن حجمآعالوه بر 

در نمونه گیری  .(1816 ،)منصوریان کندهای پژوهش کفایت میپرسش پاسخگویی به
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اع نظری تعیین گردیدند با انجام مصاحبه عمیق از حاصل نیز تعداد افراد نمونه با معیار اشب

ید اما جهت اطمینان نفر از متخصصان اشباع حاصل گرد 11مخاطبان پس از مصاحبه از 

 نفر ادامه پیدا کرد. 11ها تا بیشتر مصاحبه

هدف عمده پژوهش کیفی بررسی عمیق و کسب شناخت در  :هاروش تحلیل داده

 برای دست یافتن به این مفاهیم دقیق و فرهنگی است مفاهیم گوناگون اجتماعیخصوص 

ای روش زمینه انتخاب گردید. (Granded theory) ایروش تئوری زمینه در این تحقیق

شود ای استخراج میبوسیله آن از یک دسته داده نظریهکه  کیفی استشیوه پژوهش یک 

ا یک تعامل را تبیین کند یک فرایند یا عمل یتواند طوری که این نظریه در سطح وسیع می

های رویهیک سلسله( این شیوه پژوهش در عین کمک گرفتن از 46ص  1841 ،)بازرگان

 بردتدوین نظریه را پیش می هادرباره پدیده استقراءهای بکار بردن روش وسیستماتیک 

ای سیستماتیک رویکرد زمینه ازای حاضر در رویکرد زمینه(. 114ص  ،1811، محمدی)

سه مرحله شامل در رده شده است که از طریق کدگذاری سود ب (1441کوربن  ،تراوساش)

استفاده  گزینشی و در نهایت تدوین نظریهو کدگذاری  کدگذاری محوری کدگذاری باز،

 .گردید

ندی و ادغام و بمفهوم فرایندی است که طی آن محقق به جداسازی، گذاری،کد

بندی در کد است. "مفهوم" این فرایند واحد بنیادینازد در پردها مییکپارچه کردن داده

اراگرافی کدبندی و یا بصورت پ ها سطر به سطرکه اولین مرحله کدبندی است داده باز

مفاهیم بر اساس گذاری محوری دند در مرحله بعدی یعنی مرحله کدگربندی میمفهوم

و در  دهندی را تشکیل میوله محورمعنایی در کنار هم قرار گرفته و مقاشتراکات و یا هم

ترین موضوع پژوهش استخراج مهم ای()هستهگزینشی گذاری نهایت در مرحله کد

 بندی مستلزم دقتکد گردد.ای ارائه میو بر اساس این موضوع نظریه زمینهگردد می

و  یطشرا و ای داشتهای نهایی این مقوالت سهم عمدهفراوان است چرا که در مدل زمینه

اورباخ  ،1448 ید ،1441 گالسر ،1461 اشتراوس و )گالسر کشندرا به تصویر میپیامدها 

 گذاری بازمرحله کددر پژوهش حاضر  (.1111 ،سوکوربین و اشترا ،1118 و سیلورستین
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ها اجرا و در کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی در تحلیل داده ،()در دو سطح

 .ای ارائه شده استنهایت تئوری زمینه

 ی پژوهشهاتهیاف

تجزیه و ) های آنو مهارت توجهی به تفکر انتقادیآیا عدم شناخت و کم"پرسش اساسی

متوسطه از موانع تفکر انتقادی  برنامه درسیدر  (تحلیل و ترکیب، ارزشیابی و قضاوت

 ؟"است

موزش و آاز متخصصان برنامه درسی شاغل در نفر  11پژوهشگر از طریق مصاحبه با 

االت مورد نظر اقدام سؤبه  برای پاسخگویی دوره متوسطه اشراف داشتندپرورش که به 

 مقوالت هاای تعیین و بر اساس آنمحوری و هسته ،سه مرحله کدگذاری باز .نموده است

 ای ارائه شد.نهایت تئوری زمینه و در شدنداستخراج  پیامدیو فرایندی تعاملی، 
 کدگذاری باز مفاهیمالف( 

 ها و جامعهفرهنگی و اجتماعی خانواده عقیدتی،موانع ارزشی و  -

ها و راهبردهای سیاستگذاریدرسی ملی )تدوین برنامه  موانع موجود در سطح -

 یک(استراتژ

دوره  اهداف برنامه درسینگری و باز اجرا سنجی،نیاز ،گزینش د در سطحموانع موجو -

 متوسطه

 در دوره متوسطهمحتوا  نگریو باز اجرا سنجی،یازن ،گزینشموانع موجود در سطح  -

در دوره  های تدریسو بازنگری شیوه اجرا سنجی،نیاز ،موانع موجود در سطح گزینش -

 متوسطه

در  های نوین ارزشیابیبکارگیری شیوه آموزش و ی صحیح،موانع موجود در سطح اجرا -

 دوره متوسطه

 وانع موجود در مسیر نظام تربیت معلمم -
 ریمحو مفاهیم کدگذاریب( 

 فرهنگی جامعه ،اجتماعی موانع سیاسی، -
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 انتقادیدر زمینه آموزش و پرورش تفکر شناخت مسئولین از نیازهای جامعه عدم  -

 کید بر تربیت معلمان نقاد()با تأ عدم تربیت متخصصان مسلط به حیطه تفکر انتقادی -

 های درسی مطلوبریزیجهت برنامه

برای رسیدن  هاهای آن در سطح جامعه و خانوادهرتتفکر انتقادی و مها آموزش بنیادین -

 به جامعه نقاد

 ایمفاهیم کدگذاری هسته

 گذشتههای ناپذیر آموزش و پرورش در سالنظام سنتی و تغییر -

 های آموزش عالیهبرای گذر به دوربکارگیری مقوله کنکور  -

نتی که بر نظام فرهنگی حاکم بر نظام آموزشی س –شرایط اجتماعی  ای:نظریه زمینه

باشد از موانع تفکر انتقادی است که باید های تدریس حاکم میو روشمحتوا  ،تربیت معلم

های تفکر در اجتماعی جهت آموزش مهارت –و بستر مناسب فرهنگی  دگرگون گردد

 و تربیت متخصصان نقاد در زمینه برنامه درسیروندان متفکر و نقاد هجهت تربیت شجامعه 

 .های تفکر انتقادی استاساس مهارتبر کید بر تربیت معلمان أبویژه با ت

 گیریبحث ونتیجه

را بر عهده دارد و  آموزاندانشای، وظیفه پرورش تفکر نظام آموزش و پرورش هر جامعه

را آماده نماید تا خود فکر کنند و با توجه به  آموزاندانشمسئولیت آن این است که 

انطباق ا بدست آورده و رفتار خود را با نتایج تفکر خویش جوانب مسئله، بهترین پاسخ ر

پیچیده است و زندگی در این جهان بدون امروز متغیر و  (. جهان1811دهند )عباسی، 

های ر این رشد اطالعات و گسترش رسانهباشد. افزون بکاربرد نیروی تفکر محال می

گیری شده است که ل تصمیمحاضر منجر به تردید و مشکرسانی و آموزشی در قرن اطالع

سریع از اطالعات دریافتی و وجود چنین شرایطی در قرن بیست و یکم، ضرورت تحلیل 

های دگیشود. بنابراین پیچیها جهت انطباق بهتر را باعث میگیری در مورد آنتصمیم

عصر حاضر، نیاز شدیدی را به عقالنیت انسان ایجاد کرده است. در چنین عصری 

های نوین و بدیع، ه پرورش توانایی فکری، خلق ترکیبه یادگیرنده در زمینتوجهی ببی



 1315 نتابستا، 3، شمارة اول، سال ریزی درسیهای کیفی در برنامهپژوهشفصلنامة /  111

 

واهد بود های آموزشی خها، مسئله اساسی نظامپردازش اطالعات و نقد و بررسی آن

 (.1 ؛ ص،1811 نژاد،؛ هاشمیان1111)تامسون، 

هاست که آهنگ سال رگ و دلسوزان صحنه تعلیم و تربیتدر ایران اندیشمندان بز

های درسی را به ش تفکر و تفکر انتقادی در برنامهشدار درباره ضرورت توجه به پروره

دارند که مطالعه ر انتقادی اشاره نموده و بیان میصدا در آورده و به اهمیت پرورش تفک

وضع شاگردان در مقاطع مختلف تحصیلی بیانگر این واقعیت است که تعلیمات آموزشی 

 کندها ایجاد نمیاصول و قوانین را در ذهن آن ارزیابی نظریات، توانایی آموزاندانشبرای 

ا تشکیل شده است که هها و نگرشاز دو قسمت مهارت نقادر تفک(. 1841 ،شریعتمداری)

های سطح باالتری از تفکر همچون تجزیه و تحلیل، توان به مهارتها میدر بعد مهارت

این داشت که در این پژوهش تمرکز بر  رهاشابندی ارزشیابی و استنباط و جمع ترکیب،

در  هیتوجها اشاره به کمتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهبر اساس ن. باشدها میمهارت

د چهار در مور بندیوت و جمعارزشیابی و قضا ،ترکیب مورد مهارت تجزیه و تحلیل،

 ع جدی در مسیرتوجهی بصورت موانره متوسطه است که این کمعنصر برنامه درسی در دو

ی درسی مبتنی بر تفکر انتقادی هازش متوسطه است که از طریق برنامهتفکر انتقادی در آمو

شایسته است موانع بررسی گردد )این موانع برگرفته  .توان این موانع را برطرف نمودمی

 باشند(ریزی درسی میرات متخصصان برنامهشده از نظ

اهداف متعالی  یاجرا و تعیین و گزینش بهمتوسطه دوره  ریزان درسیعدم توجه برنامه

و اجرا شده و تحقق  قصد شدهریزی درسی های آن در برنامهتفکر انتقادی و مهارتمانند 

 یافته.

کاربست  شایستگی و قادی و سطوح باالی ذهنی بعنوانانت های تفکربه مهارتعدم توجه  -

 تربیت ایران به عنوان هدف در نظام تعلیم و وتولید نگرش نقاد

های تفکر انتقادی بر اساس مهارت جرا و ارزشیابی صحیح برنامه درسیعدم طراحی و ا -

 – یروان ،های شناختی، عاطفیوعملیاتی نکردن اهداف و عدم تلفیق اهداف در حیطه

 فراشناخت حرکتی و بخصوص
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تعاملی  ویکردهایمسئوالنه و اخذ رهای گیریتصمیم وعدم توجه به طراحی آموزشی  -

موزش تفکر ها در آنهای زندگی واقعی و نقش آل و موقعیتمسائ با در نظر گرفتن

دوره موزان آهایی که دانشها و تکنیکها و مهارتموزشکه در این مسیر آ انتقادی.

 بعدی، دوری کنندای، تکهمتوسطه از این طریق بتوانند به تفکر انتقادی برسند و از تحلیل

 آموزشی در نظر گرفته شودباید در طراحی 

سازی ایده و فرضیه ق وهای آموزشی جهت پرورش پژوهش و تحقیعدم طراحی برنامه -

 های تفکر انتقادی(مهارتعنوان خرده)به

ن اهداف متعالی چون تفکر عدم تعیینداشتن نگرش سیستمی در مورد تفکر یعنی  -

حتواهای آموزشی نقاد )مثل عدم بکارگیری و بازنگری م تفکر خالق و... ،انتقادی

عدم  یادگیری بدون دیدگاه نقاد، و -های درسی و غیره(، طراحی فضاهای یاددهیکتاب

 های ارزشیابی و منابع انسانی و...توجه به سیاست

عات عدم تمایل به موضو محوری،گرایی و محتوادیسیپلین تمایل نظام آموزشی، به -

ع تفکر، موضوع کار، موضوع محیط زیست، موضوع به موضو)بطور مثال توجه  ایرشتهفرا

ای صورت بصورت فرارشته فرهنگ، تمدن و .... باید توأماً وهای یادگیری، ایران و مهارت

 .گیرد

برنامه ، در ی مکتوبمحتوا .و حفظ محتوای مکتوب لویت قرار گرفتن محتواودر ا -

 محتوا وارظ طوطیحف ولویت پیدا کرده وا متوسطهآموزش و پرورش بخصوص  درسی

ه اهداف متعالی نظام آموزشی ای برای رسیدن بباید وسیلهکه محتوا  ای است کهگونهبه

 .استباشد خود هدف شده 

نظام  برنامه درسیچرا که گلوگاه سیستم  ثر و نقادهای تربیت معلم مؤعدم ایجاد سیستم -

هدایت کنند  ر تفکر انتقادیا در مسیر آموزاندانشتوانند می معلمانو تربیت معلم است 

رش شاهد مقاومت معلمان و مدیران در برابر تفکر نظام آموزش و پرودر غیر این صورت 

 .ا به این شیوه از تفکر خواهد بودنهعدم تسلط آانتقادی به علت 

و عدم های تفکر انتقادی معلمان در زمینه آموزش مهارت ثرعدم ایفای نقش مؤ -

باب  در در زمینه تفکر انتقادی. های مورد نیازدانش ها ورتمها نها ازی آبرخوردار
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مند به معلمان نقاد عالقه .های تفکر انتقادی نیاز به مهارت معلمان وجود داردمهارت

 .نقاد هستند آموزاندانشپرورش 

عمومی و توجه به سواد  موزشی که شاملرایج در نظام آ هایبه سنتبیش از اندازه توجه  -

 .است علومات در حد حفظ و انتقال مطالبتوجه به سطح دانش و م ،حیطه شناختیتوجه به 

 موزش و پرورشدرآو ارزشیابی  تدریسهای نوین عدم استفاده صحیح از شیوه –

ی و جامعه امروز و فردا آموزاندانشریزی درسی بر اساس نیازهای عدم توجه به برنامه -

 جامعه ایران

های تفکر مهارت دوره متوسطه در مورد آموزاندانشبه  بخشیعدم آموزش و آگاهی -

 نقاد

های مانع جدی تحقق مهارت ها و..سد عظیم کنکور و المپیاد مقوله کنکور و المپیاد:

هدف  ای است که گویاها به گونهستند. گاهی عملکرد آموزش وپرورش و خانوادهه تفکر

و  آموزشهای زاده نیست و تمامی دورهنقاد و آ های متفکر وتعلیم و تربیت پرورش انسان

به توجه بیش از اندازه  کنند. بخاطربخصوص دوره متوسطه در مسیر کنکور حرکت می

که آموزش و پرورش متوسطه به اهداف کیفی و تربیتی  ،نخبه پروری و گذر از سد کنکور

ی مانند تفکر هداف متعالبوده و ااند بی توجه هتعلیم و تربیت بخاطر این اهداف شکل گرفت

گیرد که تنها توسط آموزش و پرورش صورت مینه این اغماض  .باشدانتقادی مغفول می

در  آموزاندانش. را نیز گرفتار این غفلت کرده استها های آنو خانواده آموزاندانش

 .نند گذر از این سد بزرگ استکاددهی به تنها مسایلی که اندیشه میی –صحنه یادگیری 

ها و جامعه ایرانی( برای ترکیب اطب شناسی مناسب و بستر فرهنگی )خانوادهعدم مخ -

الویت پذیرش  ها وهای زندگی و آموزش خانوادههای تفکر انتقادی با سایر مهارتمهارت

 فرهنگی در مورد تفکر انتقادی

 زیر را مطرح نمود: هایتوان پیشنهادهای این پژوهش میلذا با توجه به یافته

ها و راهبردهای آموزشی مناسب ازی مناسب فرهنگی و اجتماعی و سیاستگذاریسبستر -

 برای پرورش نسل جوان متفکر نقاد
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های سمت پویایی از طریق برنامهه و سوق این نظام ب برنامه درسیگری در نظام سنتی نباز -

 درسی نقاد

نه تفکر زمی در هارسمی و رسانههای غیرآموزش سطوح مختلف جامعه از طریق آموزش -

آفرینی لف جامعه در این زمینه بخصوص نقشآحاد مخت آفرینیانتقادی برای نقش

 هاخانواده

بیت برنامه درسی دوره متوسطه با توجه ویژه به نظام ترتربیت متخصصان نقاد در زمینه  -

 معلم

 منابع
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