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چکیده
هدف این پژوهش ،بررسی تجارب دانشجویان کارشناسی ارشد در ارتباط با مفهوم تفکر انتقادی در برنامه
درسی بود .رویکرد پژوهش از نوع کیفی و روش پژوهش پدیدارنگاری است .جهت جمع آوری دادهها از
ابزار مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده شد .مشارکتکنندگان در پژوهش  81نفر از دانشجویان کارشناسی
ارشد دانشگاه کردستان بودند که از طریق نمونهگیری هدفمند در دسترس انتخاب و فرایند جمع آوری
اطالعات تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت .دادههای بدست آمده از این مصاحبهها با استفاده از کدگذاری
در سه سطح باز ،محوری و منتخب تجزیه و تحلیل شدند و ضمن ترسیم افق های درونی و بیرونی ،در نهایت
فضای نتیجه تحقیق حاصل گردید .نتایج بیانگر پنج طبقه توصیفی است که عبارتند از :ماهیت تفکر انتقادی،
فرایند یاددهی -یادگیری تفکر انتقادی ،خصوصیات آموزش دهنده و آموزش گیرنده تفکر انتقادی ،نتایج
استفاده از آموزش تفکر انتقادی و عناصر الزم در برنامه درسی ،آموزش تفکر انتقادی .همچنین یافتههای
پژوهش نشان داد که با فراهم آوردن زمینههای الزم مانند غیر متمرکز کردن ساختار آموزشی و توجه به رشد
شناختی فراگیران؛ فراهم نمودن زمینه برای رشد گونه های آموزش یادگیرنده محور و مساله محور میتوان
تفکر انتقادی را آموزش داد .در این فرایند الزمهی یک استاد (مدرس) ویژگیهای مانند ،انتقاد پذیر بودن،
احترام گذاشتن به نظر دانشجو و سعه صدر ،و ویژگیهای یک دانشجو(یادگیرنده) ،کنجکاوی و پرسشگری
است که با ایجاد یک جوی توأم با همکاری و همدلی میتوان تفکر انتقادی را در فراگیران بوجود آورد.
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مقدمه
قرنهاست که فالسفه و صاحب نظران علوم تربیتی عقیده دارند که انسان برای حفظ و ادامه
زندگی خود نیاز به یادگیری و اندیشیدن دارد .یادگیری ،هدف تعلیم و تربیت است و
پرورش قوه استدالل و رشد قوه قضاوت ،مقصد اصلی تعلیم و تربیت می باشد (جهانی،
 .)8311پاول )1111( 8معتقد است که تربیت انسانهای صاحب اندیشه و ذهن کاوشگر ،باید
نخستین هدف و محصول نهایی تعلیمو تربیت باشد (قریب .)1112 ،1دیویی در کتاب چگونه
فکر میکنیم درباره مفهوم تفکر میگوید :عملی که در آن موقعیت موجود موجب تأیید یا
تولید واقعیتهای دیگر میشود یا روشی که در آن باورهای آینده بر اساس باورهای گذشته
پایهگذاری میگردد (مصال نژاد و سبحانیان.)8311 ،
تغییرات مستمر و فزاینده در قرن  18اقتضا می کند که بشر برای نیل به مقاصد خویش به
تالش فکری بیشتری بپردازد .علم ،ناظر به یکی از این تالش هاست که بیشترین توجه را به
عنوان عرصه بروز خالقیت ،هوش ،جدیت و سایر قابلیت های فکری انسان طلب می نماید.
پرسشی که اینجا مطرح است ،این است که آیا همیشه پیشرفت های علم مفید بوده است؟
زیرا ،برغم تغییرات بزرگ تکنولوژیکی که علم در زمینه های بهبود سالمتی ،اقتصاد و سبک
زندگی به وجود آورده ،مسائل و پیچیدگی های جدیدی نیز در زندگی بشر پدیدار گشته
است که چالش های ذهنی زیادی را برای شهروندان در زمینه تصمیم گیری درباره مسائل
مختلف اخالقی برای خود ،دیگران و بشریت ایجاد کرده اند(گان ،گریگ و پوما.)1111 ،3
پس الزم است فراگیران به سطوح عالی تفکر و خودشناسی دست یافته و در فرایندهای
شناختی و حل مسأله تبحر کافی داشته باشند .این مهم در آموزش عالی اهمیت دوچندان می
یابد .لذا تحقق این وظایف و رسالت ها نیازمند ابزارهایی همچون برنامه درسی متناسب است.
برنامه درسی اصلی ترین عنصر نظام آموزش عالی و بنیادی ترین ابزار برای فراهم آوری
دانش ،تجربه و مهارت دانشجویان برای عرضه خدمات به جامعه است و به عنوان قلب این
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نظام ،نقش مهمی در تحقق اهداف این نهاد و ترسیم کننده نقشه ها و اهداف آن ایفا می
کند(برخوردار و همکاران .)8314،برنامه درسی در هر جامعه مسئولیت آماده سازی فراگیران
برای رویارویی با چنین موقعیتی را بر عهده دارد .این امر میتواند از طریق توجه به پرورش
«تفکر انتقادی» و رشد و بهبود «قوهی قضاوت» افراد تحقق یابد(فلورس 8و همکاران.)1181 ،
برنامه درسی دانشگاهی باید به دانشجویان کمک کند تا ضمن تسلط بر مباحث علمی
موردنظر؛ توانایی استدالل ،تحلیل و ارزشیابی مطالب و تفکر انتقادی را نیز داشته باشند.
تفکر انتقادی قدرتی در شخص ایجاد می کند که او را برای چالش های دنیای به سرعت
متغیر کنونی آماده می سازد(لی 1و همکاران .)1181 ،بنابراین در دنیای پسا مدرن ،هدف
تعلیم و تربیت ،آموزش مهارت های تمییز ،تشخیص ،ترکیب ،فرضیه سازی ،مجسم کردن،
توجیه و ارزیابی و چگونگی به نتیجه رسیدن است .و ارتقای سطح مهارت های تفکر انتقادی،
یک نتیجه قابل انتظار از تحصیالت عالی دوره کارشناسی و باالتر به حساب می
آید(هاگوپیان.)1183 ،3
عالقه به رشد تفکر انتقادی در محافل آموزشی پدیده جدیدی نیست و منشاءآن به
افالطون باز میگردد ،اما به تدریج به دلیل پیشرفتهای سریع علمی و ازدیاد حجم اطالعات
و دانشی که فراگیران باید بیاموزند ،مورد غفلت قرار گرفت و هدف آموزش بیشتر به سمت
انتقال به شیوه سخنزانی سوق یافت.گزارشات نشانگر آن است که علیرغم جایگاه مهم
پرورش تفکر انتقادی در آموزش و پرورش و نقش آن در عملکرد تحصیلی ،این امر چندان
مورد توجه قرار نگرفته است و فراگیران از سطوح پایین تفکر انتقادی برخوردارند (بدری و
همکاران8312،؛ شفیعی و همکاران8313،؛ اطهری ،شریف ،نعمت بخش و بابا محمدی،
.)8311
پژوهشهای انجام شده درایران نیز حاکی از آن است که تواناییها و مهارتهای
عملکردی و فرآیندی یادگیرندگان سطوح باال در ایران در مقایسه با فراگیران کشورهای
1. Flores
2. Lee
3. Hagopian
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دیگر بسیار کمتر است (کیامنش و نوری .)8332،بابا محمدی و همکاران( ،)8343در
مطالعهای سطح تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری سالهای آخر را بررسی و نقش دانشگاه
در تقویت این مهارت را مورد تاکید قرار دادند .ارنست مونرو )1119(8در پژوهشی به منظور
بررسی تاثیر محیط آموزشی بر گرایشها و مهارتهای تفکر انتقادی دانشجویان مشخص
کرد که محیط آموزشی نه تنها بر مهارتها بلکه بر ایجاد و گرایش تفکر انتقادی اثر
میگذارد.
دانشگاه به عنوان مراکز تولید فکر و اندیشه در هر جامعهای از زوایای مختلفی میتواند
در توسعه و ارتقای تفکر انتقادی در جامعه موثر باشد .دانشگاه این نقش را با استفاده از
ارکان و ظرفیتهای مختلف خود از جمله اعضای هیئت علمی ـ دانشجویان ـ کارشناسان ـ
برنامههای درسی ـ مقررات و ساختارهای اداری به انجام میرساند(عارفی و رضایی
زاده .)8341،طراحی برنامههای درسی میتوانند منعکس کننده این باور مهم در مورد
یادگیرندگان باشد که آنها این مهارتها را نه تنها برای باال بردن حداکثر توانشان باید
بیاموزند بلکه به عنوان یک مهارت عمومی در کالسهای درسی به کار بگیرند و این امر
مهم را به سایر حوزههای زندگیشان انتقال دهند (مک کیندر 1و همکاران .)1181،توجه به
این مطلب ،جایگاه برنامه درسی در پرورش تفکر انتقادی را نمایان میگردد) ،هدف این
پژوهش بررسی تجارب دانشجویان کارشناسی ارشد در خصوص مبحث تفکر انتقادی بر
اساس برنامه درسی تجربه شده آنان است .برنامه درسی در اینجا بر اساس تعریف دال( )8429
شامل تمام تجاربی است که فرد یادگیرنده در فرایند حضور در موسسات آموزشی به دست
می آورد.
کیفیت آینده ما تماماً به کیفیت تفکر ما بستگی دارد .این نکته هم در سطح فرد ،هم در
سطح جامعه و هم در سطح دنیا مصداق دارد (دوبونو .)8341 ،به طور کلی تفکر قابلیتی است
که فرد بتواند به وسیله آن مسئله ای را حل کند و یا حقیقتی را درک نماید .تفکر را همان
فرآیندهای عالی ذهن چون حل مساله ،استدالل ،خالقیت مفهوم پردازی ،تخیل ،حافظه،
1. Ernst & Monroe
2. Mckendree
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طبقه بندی و فرآیندهای اساسی ذهنی کودکان خردسال چون زبان و ادراک اشیاء و
رویدادها دانسته اند  .فالسفه اسالمی به پیروی از ارسطو فکر را حرکت عقل از مقصود بسوی
مبادی یا معلومات و از مبادی بسوی مطلوب می دانند .درنظر کانت فکر کردن همان حکم
وارجاع تصورات به احکام است  .بدین نحو که باهمه تصورات حاصل از قوه حس را بهم
پیوند داده و با ایجاد اتحاد ضروری میان آنها قضیه ای کلی ساخته و حکم می کند ( کانت
 .)89218331 ،فتحی آذر (8311و  )8312تفکر را ترکیبی از معرفت ،دانش ،مهارت و نگرش
انسان می داند که ماهیت او را شکل می دهد و به انسان معنی می بخشد .برخی چون وودورث
فکر را مترادف با حل مساله دانسته اند ( قاسمی فر .) 8313، 12 ،تفکر دراین معنا ازمواجهه
بامساله و قرار گرفتن درموقعیت مسئله دار حاصل شده ونیازمند محرک خارجی و انگیزه
می باشد .تفکر از نظر ماهیت امری مجرد بوده ودارای هدف و جهت معین است .فکر
ازنظرروانشناختی یکی از فرآیندهای شناختی انسان است ازاینرو همواره با شناخت همراه
بوده است.
ریشه های خردمندانه تفکر انتقادی قدمتی دیرینه دارد .روش تدریس و دیدگاه سقراط
در 1111سال قبل موید این مطلب است که فرد نمی تواند برای دستیابی به دانش و بصیرت
عقالنی به کسانی که دارای اقتدار هستند متکی باشد.سقراط اهمیت پرسش سواالت
عمیق،که موجب می شوند انسان قبل از پذیرش یک ایده به تفکر درباره آن بپردازد،و نیز
اهمیت جستجوی شواهد،آزمایش دقیق،استدالل فرضیهها و تحلیل مفاهیم اساسی را نشان
داد(لیاو .)1113 ،8ریشه واژه تفکر انتقادی از کلمه یونانی "کریتیک " " "kritikeگرفته
شده که به معنی هنر قضاوت است(عبدحق" .)1119،1نقد" قبل از هر چیز به "قضاوت"
اشاره می کند و در یک کالم به معنای تمیز و سنجش است .یکی از معانی نقد "برگزیدن"
است که در آن مفاهیمی مانند کندوکاو ،بررسی ،عیبجویی ،داوری از چشم دیگران ،داوری
ارزشها ،قضاوت و حکم کردن در باره چیزی مستتر است .در لغتنامه ها "نقد" را جدا کردن

1. Liaw
2. Abdehagh
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سره از ناسره گفته اند که به معنای جداسازی درست از نادرست از طریق تجزیه و تحلیلی
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
آغاز تفکر به کار می رود؛ مرحله دوم ،عمل کنجکاوی و پیدا کردن مطالب و مواد جهت
بیرون امدن از آن حالت شک و تردید و پیچیدگی است (دیویی8411،8؛ به نقل از قاسمی و
همکاران .)8341،مک پک )8441(1معتقد است سه عامل در تفکر انتقادی موثر میباشد که
یک عامل به دانش خاص بر میگردد و دو عامل دیگر آمادگی و حوزهای است که به فردی
امکان میدهد در یک موقعیت خاص متفکر منتقد باشد-8 :دانش ،اگر ندانیم درباره چه فکر
میکنیم ،قادر به فکر کردن نخواهیم بود ،لذا مهارت در یک دانش و تسلط بر آن از عناصر
اصلی موفقیت تفکر انتقادی در آن زمینه است-1 .منش یا مشرب ،مک پک معتقد است
تفکر انتقادی بیشتر نوعی منش یا مشرب است تا مهارتی خاص (یزدان پناه،8311،ص ،84به
نقل از پرکینز-3 .)8444 3اقتدار ،پیش نیاز دیگری که برای تفکر انتقادی وجود دارد ،اقتدار
است (یزدان پناه،8311 ،ص ،812به نقل از پرکینز.)8444،
یکی دیگر از مباحث مرتبط با این موضوع که الزم است به آن پرداخته شود ،ارتباط بین
تفکر انتقادی با برنامه درسی است .بدیهی است یکی از عوامل تأثیرگذار در کیفیت « برنامه
های درسی » برون دادهای نظام آموزش عالی دانشگاهها است .به عبارت دیگر ،پرورش
مهارت های تفکر انتقادی به عنوان هدف غایی نظام آموزشی جز از طریق برنامههای درسی
امکا نپذیر نیست .به همین منظور دراواسط قرن بیستم ،تفکر انتقادی سرفصل کار نظریه
پردازان آموزشی قرار گرفت و متخصصین حوزه برنامهریزی درسی در صدد برآمدند تا
شیوه های تفکر انتقادی را با برنامههای درسی دانشگاهها ترکیب سازند .به همین سبب در
سال  8411دانشگاه ایالتی کالیفرنیا درس تفکر انتقادی را اجباری کرد و جامعه فلسفی آمریکا
1. Diuee
2. Mcpeck
3. Perkins
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در سال  8419اعضای خود را موظف به بهره گیری از خدمات کارشناسانی نمود که توان
بسط برنامههای جدید و آزمونهایی را در حوزه تفکر انتقادی داشتند(براون .)1111،8در این
راستا ،لیپمن می گوید :من به تفکر انتقادی ،به عنوان عاملی که شکاف بین عمل و نظر را
پرمی کند نگریسته ام ،و به آن به عنوان یک هدف آموزشی توجه کرده ام(فانگ.)1181 ،1
به عبارتی ،تفکر انتقادی به عنوان یک پیامد مطلوب آموزشی از جمله اهداف مطرح در
خط مشی های آموزشی و برنامه های درسی است(استاپلتون ،1188 ،3برنارد 9و همکاران،
 .)1111بدین گونه پیوند بین برنامه های درسی و تفکر انتقادی برقرار شد .از سوی دیگر
پیچیده تر شدن مشکالت آموزشی مثل حجم زیاد محتوای آموزشی ،روش های ناکارآمد
تدریس و شیوه های نادرست ارزشیابی باعث اهمیت و جایگاه برنامه درسی به عنوان تنها
مرجع پاسخ گو به مسائل نظام آموزشی شده است (انیز1181 ،1و  .)1188حال با عنایت به
ارزش و اهمیت تفکر انتقادی و ارتقای آن در سیستم های آموزشی و این که برنامه درسی
در این فرآیند می تواند نقش ویژه ای داشته باشد ،و این مسأله که پیشرفت دانشجویان در
نظام تعلیم و تربیت وابسته به کاربست مهارتهای تفکر انتقادی در برنامه های درسی مختلف
است(بلوجی.)1114 ،2
تفکر انتقادی به آسانی و بدون برنامهریزی قابل پرورش نیست(ایچورن .)1111 ،3مهارت
های تفکر انتقادی از طریق برنامه های درسی قابل بهبود هستند(ماندی و دنهام )1111 ،1و
نیازمند تغییر اساسی در برنامه های درسی و تغییر نگرش معلمان نسبت به وظیفه خود در امر
تدریس و تغییر به سمتی است که منجر به تقویت قوه تفکر دانش آموزان گردد(قینگ و
هانگ .)1181 ،4براین اساس میتوان گفت که برنامههای درسی خواهان توجه به پرورش
1. Braun
2. Fung
3. Stapleton
4. Bernard
5. Ennis
6. Belluigi
7. Eichhorn
8. Mundy & Denham
9. Qing & Hong
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تفکر انتقادی باید در اهداف ،محتوا ،روشهای یاددهی یادگیری و شیوههای ارزشیابی خود
به این امر توجه داشته باشند .همچنین ،باید موضوعات درسی را به طور مجزا در نظر نگیرید.
فرایند یادگیری با زندگی خارج از مدرسه ارتباط نزدیکی دارد ،و برنامه درسی باید ابزارها،
روشها و مفاهیمی را که دانشآموز برای حل تکالیف مربوط به زندگی واقعی با آنها نیاز
دارد به او بدهد و بر مهارتهای سطح باالی تفکر تأکید داشته باشد(پاکمهر و دهقانی،8
.)1181
با آموزش شیوه ها و مهارت های تفکر انتقادی از طریق برنامه های درسی یادگیرندگان
می توانند تضادها و تقابل های ارزشی ،فشار رسانه ها و همساالن را که بخشی از واقعیت
های زندگی امروز آنهاست مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهند و آنچه را به آنها ارائه یا تحمیل
می شود بدون بررسی دقیق نپذیرند و از طریق تحلیل به شفافیت مواضع و تصحیح نگرش
های خود کمک کند.در نتیجه فشار ناشی از تعارضات و باورهای خام و تحمیل کاهش می
یابد .در این صورت،بهداشت روانی یادگیرندگان کمتر در معرض آسیب های جدی قرار
می گیرد و جامعه شاهد بسیاری از ناهنجاری ها نخواهد بود(فرت .)8443 ،1در حقیقت در
آموزش عالی مهارت هایی که برآیند تفکر انتقادی هستند ،به عنوان مهار تهای قابل انتقال
در نظر گرفته شده اند که می تواند در طول تحصیالت دانشگاهی به دانشجویان منتقل گردد.
بر اساس نظر استیب تفکرانتقادی در اعتباربخشی دانشکدهها نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار
است و یکی از معیارهای مؤسسات اعتباربخشی ،اندازه گیری رشد تفکر انتقادی دانشجویان
است.
تحقیقات متعدد و متنوعی در حوزه تفکر انتقادی در ایران انجام گرفته که آنها را
می توان در پنج طبقه دسته بندی کرد :دسته اول تحقیقاتی که به انطباق و هنجاریابی آزمون
مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا (مهری نژاد8312 ،؛ خدامرادی و همکاران8311 ،و
حجازی و همکاران .)8341،دسته دوم تحقیقات که اهمیت موضوع تفکر انتقادی در آموزش
پرستاری (حسن پور و همکاران 8319 ،و کریمی .)8311 ،دسته سوم تحقیقاتی که با استفاده
1. Pakmehr & Dehghani
2. Ferett
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از پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون ـ گلیزر (اسالمی و معارفی8314،؛ جاویدی کالته جعفر
آبادی و عبدلی 8314،و معافیان و غنی زاده .)8341،دسته چهارم تحقیقات که به طور همزمان
با استفاده از پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی و پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون ـ گلیزر
توسط دانشجویان و مدرسان رشته مطالعات اجتماعی مراکز تربیت معلم (نوشادی و خادمی،
 )8314و تربیت معلم تبریز (بدری گرگری و همکاران )8314 ،صورت گرفته است .دسته
پنجم شامل برخی از تحقیقات میشود که به بررسی رابطه میان تفکر انتقادی و برخی
موضوعهای انسانی برای نمونه خودکارآمدی دانشجویان زبان انگلیسی (معافیان و غنی
زاده ،)8341،بهداشت روانی دانشجویان پزشکی( خندقی و پاک مهر )8341،و سبک هویت
دانشجویان رشته های فنی ـ مهندسی و علوم انسانی (سراج خرمی و معظم فر)8341 ،
پرداختهاند.
العزی )1111(8در خصوص تصور معلمان از تفکر انتقادی در کشور اردن با روش کیفی
مطالعه کرده است .نتایج پژوهش وی نشان داده است که معمان مطالعات اجتماعی در کشور
اردن با تعاریف و استراتژیهای تدریس تفکر انتقادی آشنایی کمی دارند .نتایج پژوهشهای
به عمل آمده توسط انجمن دانشگاهها و کالجهای آمریکایی نشان داده که در کالجهای
قدیمی فقط  ٪2از فراگیران از نظر تفکر انتقادی وضعیت رضایت بخشی دارند
(استاپلتون .)1188،1تامپسون 3و همکاران ( )1113در پژوهشی با عنوان ارزیابی حل مسئله و
تفکر انتقادی دانشجویان با استفاده از برنامهی درسی مبتنی بر وب نشان دادند که مهارتهای
تفکر انتقادی و حل مسئله به دانشجویان مولد وآماده ورود به بازار کار منجر میشود .براساس
پژوهشهای تپر ،)1119(9همچنانکه دانشجویان ،سنوات تحصیلی را طی مینمایند و دانش
خود را درباره رشته تحصیلیشان افزایش میدهند به متفکران انتقادی فرهیختهتری تبدیل
میشوند .مایریک ) 1119(1در پژوهشی که به روش کیفی و گراند تئوری انجام داد؛ نشان
1. Alazzi
2. Stapleton
3. Thmpson
4. Tapper
5. Myrick
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داد که چگونه تجربه و رفتار خاص مربیان بالینی جهت ارتقاء توانایی تفکر انتقادی
دانشجویان در مقطع تحصیالت تکمیلی نقش دارد .وارگا )1113(8نیز در پژوهش کیفی خود
به نقش تجربیات آموزشی ،شهود ،و همکاری در فرایند قضاوت بالینی و تفکر انتقادی
پرستاران اشاره نمود .کارینی ،کوه و کالین )1112( 1با بررسی رابطه میزان درگیری
دانشجویان در کالس و اثر آن بر یادگیری نشان دادند که تعامل دانشجویان میتواند آنها را
به سطوح باالتری از تفکر برساند.
پرسشهای پژوهش از قرار زیر است:
 -8ماهیت تفکر انتقادی در تجارب دانشجویان ،بر اساس برنامه های درسی ،چیست؟
 -1با توجه به تجارب دانشجویان ،نوع ارتباط برنامه درسی و تفکر انتقادی چگونه است؟
 -3برنامههای درسی مناسب برای آموزش تفکر انتقادی ،براساس تجربه دانشجویان ،چه
ویژگیهایی دارد؟
 -9ویژگیهای یک استاد ( مربی ) و دانشجو (یادگیرنده) دارای تفکر انتقادی چگونه است؟

روش شناسی پژوهش
این تحقیق از نظر رویکرد جزو تحقیقات کیفی است و از لحاظ روش ،مبتنی بر مطالعات
پدیدارنگاری است .پدیدارنگاری ،توصیف پدیدارشدنهاست؛ بدین معنا که به توصیف
شیوههای متفاوت پدیدارشدن یک پدیده برای افراد گوناگون میپردازد( .گال ،بورگ1
گال .)8313 ،3این رویکرد توسط یک تیم پژوهشی فرنس مارتون و همکارانش در سال
 8434در بخش علوم تربیتی و تحقیقات آموزشی ،دانشگاه گوتنبرگ در سوئد ایجاد شد و
دو سال بعد برای اولین بار این اصطالح به صورت چاپی در آمد .بدین ترتیب میتوان فرنس
مارتون را به عنوان پایهگذار و پدر این روش پژوهشی قلمداد کرد (مارتون.)898 :8411 ،9

1. Varga
2. Carini, Kuh & Klein
3. Gall, Borg & Gall
4. Marton
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جدول  .1نمايی از ويژگیهای مشارکت کنندگان در پژوهش
ردیف

جنسیت

سن

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

زمان مصاحبه

مصاحبه شونده شماره ()8

زن

 11سال

برنامهریزی آموزشی

کارشناسی ارشد

 39دقیقه

مصاحبه شونده شماره ()1

مرد

 11سال

مشاوره

کارشناسی ارشد

 99دقیقه

مصاحبه شونده شماره ()3

زن

 19سال

برنامهریزی آموزشی

کارشناسی ارشد

 31دقیقه

مصاحبه شونده شماره ()9

زن

 13سال

برنامهریزی درسی

کارشناسی ارشد

 33دقیقه

مصاحبه شونده شماره ()1

زن

 12سال

جامعه شناسی

کارشناسی ارشد

 18دقیقه

مصاحبه شونده شماره ()2

زن

 19سال

مدیریت آموزشی

کارشناسی ارشد

 39دقیقه

مصاحبه شونده شماره ()3

مرد

 11سال

مدیریت بازرگانی

کارشناسی ارشد

 31دقیقه

مصاحبه شونده شماره ()1

زن

 19سال

برنامهریزیآموزشی

کارشناسی ارشد

 34دقیقه

مصاحبه کننده شماره ()4

زن

 11سال

روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد

 34دقیقه

مصاحبه کننده شماره ()81

زن

 13سال

برنامهریزی درسی

کارشناسی ارشد

 91دقیقه

مصاحبه شونده شماره ()88

زن

 11سال

اقتصاد

کارشناسی ارشد

 93دقیقه

مصاحبه کننده شماره ()81

زن

 19سال

برنامهریزی درسی

کارشناسی ارشد

 32دقیقه

مصاحبه شونده شماره ()83

مرد

 12سال

روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد

 91دقیقه

مصاحبه شونده شماره ()89

مرد

 13سال

برنامهریزی درسی

کارشناسی ارشد

 98دقیقه

مصاحبه شونده شماره ()81

زن

 31سال

برنامه ریزی درسی

کارشناسی ارشد

 19دقیقه

مشارکت کنندگان در پژوهش شامل  81نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه
کردستان هستند(جدول )8که از طریق نمونهگری هدفمند در دسترس انتخاب و فرایند جمع
آوری اطالعات تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت .ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه
ساختارمند است .دادههای بدست آمده از این مصاحبهها با استفاده از کدگذاری در سه سطح
باز ،محوری و منتخب 8تجزیه و تحلیل شدند(شکل )8و ضمن ترسیم افق های درونی و
بیرونی ،1در نهایت فضای نتیجه 3تحقیق حاصل گردید.

1. open, axial, and pattern coding
2. internal and external horizon
3. outcome space
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اول اینکه دانشجو سهل انگار نباشه کسی که دارای تفکر انتقادی است از کنار هر موضوعی بصورت
عادی نمیگذره ،پس باید ریزبین ،نکته سنج و دقیق باشه .ما خیلی از نکات رو میپوشونیم و بهش
توجه نمیکنیم ولی افرادی هستن که از یه جمله عادی شاید ده تا ایراد پیدا کنن .دوم ،ذهن
کنجکاو داشتن .سوم ،جسارت داشتن کسی که نمیترسه موقعیتها رو دائم نقد میکنه و خودش
رو متعهد میدونه و برای هر چیزی علت میاره .چهارم ،اطالعات کافی داشتن در مورد چیزی که
میخواد نقد کنه.

کدهای باز استخراج شده در این
بخش از نمونه مصاحبه

 -1ژرف اندیشی و تعمق در مطالب -2
کنجکاوی  -3جسارت  -4دلیل آوردن
 -5اطالعات کافی

شکل  .1نمونهای از کدگذاری باز بر اساس بخشی از يک مصاحبه
پرسش اول :ماهیت تفکر انتقادی در تجارب دانشجویان ،بر اساس برنامههای درسی ،چیست؟

مشارکتکنندگان در این پژوهش تفکر انتقادی را به عنوان :نپذیرفتن مسائل بدون استدالل،
پرسیدن چرایی و چگونگی اتفاقات ،جامع نگری ،بررسی موشکافانه ،داوری هدفمند و خود
تنظیمگر ،تفکری آگاهانه و منطقی ،پردازشگری دادهها و اطالعات ،نقاط ضعف و عدم
سوگیری در برخورد با افراد و نظرات تعریف نمودهاند.
-8-8

تفکری آگاهانه و منطقی .تفکری است که باید یک روند منطقی را طی بکنیم تا

به تصمیمگیری و قضاوت درست دربارهی باورها و اعمل برسیم البته این تصمیمگیری باید
بر مبنای اطالعات و شواهد معتبر باشد تا به نتیجهگیری درست برسیم .یکی از
مشارکتکنندگان چنین اظهار میدارد « :وقتی بحث انتقاد در جامعه ما مطرح میشه یک
مفهم منفی در ذهن متبادر میشود ولی در کل نقد جنبه سرکوبگرانه نداره ،بلکه نقد یکسری
پیشنهادات است به نظر من یه نوع منطق است .یه سری معلومات و معلولها رو پشت سرهم
میچینیم تا به علتی برسیم پس موقعی که معلول داریم و پشت سرهم میچینیم چرا
سرکوبگر باشد یعنی با توجه به یک دلیل و منطق طرف را نقد می کنیم» (مصاحبه شونده
شماره .)81
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این گفته را برخی دیگر از مشارکتکنندگان نیز تأیید کردند شماره (مصاحبه شونده
89و  .)4هاشمیاننژاد در تعریف تفکر انتقادی میگوید":تفکری است مستدل و منطقی به
منظور بررسی و تجدید نظر عقاید ،نظرات ،اعمال و تصمیمگیری درباره آنها بر مبنای دالیل
و شواهد مؤید آنها و نتایج درست و منطقی که پیامد آنها است (هاشمیان نژاد.)8311،
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داوری هدفمند و خود تنظیمگر .داوری هدفمند و خود تنظیمگر یعنی ،قضاوت

صحیح در مورد آنچه که به آن اعتقاد و باور داریم و با سنجش و اصالح دیدگاهها خود و
دیگران است که به داوری هدفمند میرسیم .یکی از مشارکتکنندگان چنین اظهار

میدارد «:تفکر انتقادی روند داوری هدفمند و خود تنظیمگر است ،یعنی تفکر انتقادی یه
روند و فرایند است و نتیجهای که بدست میدهد هدفمند و خود تنظیمگر است اینکه زمانی
من نوشته یا حرف استادی را بخوام تو جمع نقد کنم باید خودم قبلش خود تنظیمگر باشم
و براساس تفکر خودم پیش بروم و مطالعه داشته باشم و اینکه در هر جایی به خودم اجازه
ندهم که نقد کنم مگر اینکه که من در آن زمینه مطالعه داشته باشم و اهل تفکر باشم»
(مصاحبهشونده شماره .)3
در این رابطه پیتر فسیونه تفکر انتقادی را روند کسب داوری تعریف میکند که دو
ویژگی هدفمندی و خود تنظیم گری دارد .سه نکته مهم در این تعریف است -8 :تفکر
انتقادی یک روند است؛  -1برای هدفمندی داوری میتوان دو وجه در نظر گرفت :اول،
هدفمندی خود روند تفکر انتقادی است که از تعبیر و تفسیر دادهها و اطالعات شروع میشود
و در داوری پایان می یابد .دوم ،هدفمندی خود داوری در این روند است که سمت تصمیم
و عمل دربارهی موضوع مورد بررسی را مشخص میکند -3 .خود تنظیمگری ،داوری یا
خود تصحیحگری و خود سنجشگری آن مربوط میشود به ویژگی بازتابی تفکر
انتقادی(.قاضی مرادی.)39 :8348 ،

برنامه درسی و تفکر انتقادی :مطالعه تجارب دانشجویان کارشناسی ارشد 111 /
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جامع نگری.جامع نگری یعنی وقتی میخواهیم موضوعی را بررسی کنیم اول باید

تمام جوانبش را بسنجیم بعد در مورد آن موضوع قضاوتمان کنیم و جوانبی را که میسنجیم
باید هم به جنبههای مثبت و منفی اشاره بکند و چند منبع مختلف داشته باشد و بدون دلیل

نباشد .به عنوان نمونه یکی از مشارکتکنندگان معتقد است « :تفکر انتقادی یعنی اینکه وقتی
در مورد یه موضوع یا نظری فکر میکنیم فکر ما فکر بستهای نباشد ،یعنی عالوه بر اینکه
ویژگیهای مثبت یه موضوع رو میبیینم ویژگیهای منفی ،نقصها و کاستیهاش رو در
کنارش ببینیم .اون چیزهای خوبی که توی اون فکر یا حرفی که زده میشه همه رو باهم در
یک جا در نظر بگیریم ،دید ما یک جانبه نگر نباشد .از یه زاویه به موضوع نگاه نکنیم از
زوایای مختلف بهش نگاه کنیم یه ارزیابی همه جانبه داشته باشیم» (مصاحبه شونده شماره
9و 88و .)81
تفکر انتقادی در حقیقت یک تفکر خود مسئول و ماهرانهای است که قضاوت را تسهیل
میکند و باعث میشود که فرد نسبت به یک موضوع با در نظر گرفتن تمامی جنبهها اعم از
معیارها و شرایط جانبی ،منطقی بیندیشد (اسالمی ،معارفی.)1113 ،
در رابطه با تعریف تفکر انتقادی فقط یکی از مصاحبهشوندگان دیدگاه متفاوتتری

نسبت به بقیه مشارکتکنندگان داشت .این دیدگاه قابل تأمل است « :این برداشت تو ذهن
اکثر افراد و حتی خود من هم هست که انتقاد یعنی نقاط ضعف رو گفتن و نقاط قوت یا
خیلی کمرنگه یا اصالً دیده نمیشه با اینکه االن بخوایم از نظر علمی بررسی کنیم نقاط قوت
هم هست ولی کسانی که سطح علمی باالیی ندارن انتقاد و نقد را درگفتن نقاط ضعف
خالصه می کنند» (مصاحبه شونده شماره .)83
در بررسی این دیدگاه باید گفت که اغلب کلمه انتقادی ،معنای ضمنی نقد کردن را به
ذهن شنونده متبادر میسازد که بعد منفی دارد و تاثیر ناخوشایند و نامساعد بر یک ایده،
تئوری یا عمل میگذارد و اگر از واژه انتقادی در این معنی استنباط شود ،مسلماً به تفکر
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انتقادی به منزله نوعی ارزیابی غیر سازنده نگریسته میشود (آندولینا .)1118 ،8در جدول 1
افقهای درونی و بیرونی برداشت افراد از مفهوم تفکر انتقادی ترسیم شده است.
جدول  .2افق درونی و بیرونی مربوط به برداشت افراد از مفهوم تفکر انتقادی
افق بیرونی

افق درونی ،عنصر ثابت (کانون توجه)

افق درونی ،عنصر متغییر (بخشهای کانون توجه)
جامع نگری

دانشجویان

برداشتهای مختلف از مفهوم تفکر

تفکری آگاهانه و منطقی

انتقادی

نپذیرفتن مسائل بدون استدالل
بررسی موشکافانه

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

مشارکتکنندگان در این پژوهش به کدهای باز از جمله :زمینه یادگیری بیشتر ،راهکار
ارتقای برنامه درسی ،هدفمند سازی سنجش و ارزشیابی ،ارائه راهکار ،تفکر انتقادی در قالب
واحد درسی ،شناسایی مشکالت ،رشد خالقیت ،تغییر و تعدیل مداوم برنامه درسی ،رشد
توانایی 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 اشاره نمودند.
 -8-1زمینه یادگیری بیشتر .در نتیجه ارتباط تفکر انتقادی با برنامه درسی ،شکوفایی و ارتقاء
عملکرد ذهن حاصل می شود و افرادی که از تفکر انتقادی باالیی برخوردار هستند دارای:
عملکردها و افکار بهتر ،خالقیت بیشتر ،تفکر و تعمق بیشتر در مورد موضوع هستند و زمینه
یادگیری بیشتر فراگیر را فراهم میکند .به عنوان نمونه یکی از مشارکتکنندگان بیان
میدارد «:وقتی قراره من دانش آموز باشم و تو اون موقعیت دانش آموز بودن قرار بگیرم
یکسری تجربه هایی برای من پیش میاد که با روال عادی و طرز اندیشیدن من خیلی متفاوت
هست در آن لحظه باید این جرأت را به خودم بدهم که بپرسم (این پرسش کردن ممکن
است در برنامه درسی یا در موقعیت کالسی و یا در جمع دوستان باشه) .وقتی فرد جرأت
1. Andolina
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پرسیدن را داشته باشه زمینه یادگیریش بیشتر میشه و شاید درست تر این باشه که بگیم تفکر
انتقادی زمینه بهتر یادگرفتن یا متفاوت یادگرفتن رو تو برنامه درسی برای دانش آموز ایجاد
میکند» (مصاحبهشونده شماره .)1
 -1-1تفکر انتقادی در قالب واحد درسی .بر اساس اظهار نظر مشارکتکنندگان ،نظام
آموزشی به واسطة تدوین برنامههای درسی مناسب در زمینة پرورش تفکر انتقادی ،برای
عصر حاضر ،میتواند یادگیرندگانی متفکر ،منتقد تربیت کند .یکی از مشارکتکنندگان

چنین اظهار میدارد «:تفکر انتقادی رو به عنوان یک واحد مستقل به دانشآموز و فراگیران
آموزش بدهیم .در این صورت آنها هم یاد میگیرن ،که بهتر همکاری کنن ،بهتر درک کنن
و بهتر یاد بگیرند» (مصاحبهشونده شماره .)1
 -3-1رشد خالقیت .اگر در برنامه درسی فرصتی فراهم شود که زمینه مشارکت و فعالیت
دانش آموز در کالس فراهم شود و بتواند سؤال بپرسند باعث رشد خالقیت در او میشود.

یکی از مشارکتکنندگان بیان میدارد «:ارتباط اینگونه باشه که برنامه درسی سبب رشد
تفکر انتقادی تو افراد بشه ،کالس درس به گونهای باشه که اگر یک موضوعی مطرح می
شود فعالیت دانشآموز را طلب کند .یعنی بحث گروهی باشد ،دانشآموز را فعال بکند در
این زمینه ،یا تحقیقهایی به دانشآموز بدهند که بتواند مسائل را عینیتر بفهمد .وقتی یه
مبحث درسی را کاربردی بخوانبم و حفظ نکنیم ،خودبخود باعث رشد خالقیت در افراد می
شود» (مصاحبهشونده شماره .)2
در ارتباط با این زمینه باید گفت که ،یافتههای استونرحاکی از آن است که آموزش تفکر
انتقادی منجر به انگیزه یادگیری ،کسب مهارتهای حل مسأله ،تصمیمگیری و خالقیت
میگردد .در جدول زیر به افقهای درونی و بیرونی ارتباط تفکر انتقادی با برنامه درسی
اشاره می کنیم (استونر .)1188 ،8در جدول  3به افق درونی و بیرونی ارتباط تفکر انتقادی با
برنامه درسی اشاره میکنیم.

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

افق درونی ،عنصر ثابت (کانون توجه

سیستم آموزش

ارتباط تفکر انتقادی با برنامه درسی

افق درونی ،عنصر متغییر (بخشهای کانون توجه)
تغییر و تعدیل مداوم برنامه درسی
تفکر انتقادی در قالب واحد درسی
راهکار ارتقای برنامه درسی
هدفمند سازی سنجش و ارزشیابی

در پاسخگویی به دو سوال اول پژوهش گونه هایی دیگر از طبقات توصیفی و کدهای باز و
محوری و منتخب حاصل شدند که در ادامه نحوه شکلگیری کدگذاری (باز ،محوری،
منتخب) سؤال اول و دوم پژوهش در قالب جدول  9ارائه میشود.
جدول  .4نحوه شکلگیری کدگذاری (باز ،محوری ،منتخب) سؤال اول و دوم پژوهش
سوال

کد باز

تحقیق

کد محوری

کد
منتخب

نپذیرفتن مسائل بدون استدالل ،پرسیدن چرایی و چگونگی اتفاقات ،جامع
8 -8

و منطقی ،پردازشگری دادهها و اطالعات ،نقاط ضعف ،عدم سوگیری در

مفهوم تفکر انتقادی

برخورد با افراد و نظرات.
برداشت منفی جامعه ،به روز کردن اطالعت ،در نظر گرفتن شواهد و
1 -8

اطالعات ،نسبینگری ،تعبیر و تفسیر کردن ،ضعف نظام آموزشی ،انتقاد
سازنده ،نبود بسترهای انتقاد در جامعه.

3 -8

تجربی ،علمی ،علمی و تجربی

چرایی تعاریف افراد
از تفکر انتقادی
مبنای تعاریف افراد
از تفکر انتقادی

و ارزشیابی ،ارائه راهکار ،تفکر انتقادی در قالب واحد درسی ،شناسایی
مشکالت ،رشد خالقیت ،تغییر و تعدیل مداوم برنامه درسی ،رشد توانایی

ارتباط تفکر انتقادی

علمی معلمان ،تقویت مهارت پرسشگری ،به چالش کشیدن محتوای

با برنامه درسی

درسی ،نظر خواهی از دانشجو در مورد تغییر برنامه درسی ،ناکار آمدی
نظام آموزشی ،نبود محتوای آموزشی تفکر انتقادی.
1 -1

الگو پذیری از والدین ،اکتسابی بودن ،یادگیری مشاهدهایی ،دادن آزادی

قابلیت آموزش

عمل به معلم ،انتخاب روش تدریسهای فعال ،آموزش در چهارچوب

تفکر انتقادی

فرایند یاددهی -یادگیری تفکر انتقادی

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

8 -1

ماهیت تفکر انتقادی

نگری ،بررسی موشکافانه ،داوری هدفمند و خود تنظیمگر ،تفکری آگاهانه

برداشت افراد از
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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،
تقویت برنامه های تربیت معلم ،حل مشکالت معیشتی معلمان ،روش
داستانی ،آموزش در چهار سالگی ،با انگیزه بودن معلم ،حجم زیاد مطالب.
توجه به زمینه خانوادگی و عاطفی ،ساختار غیرمتمرکز ،ارائه حجم کم
مطالب ،کاربردی بودن محتوا ،فراگیر محوری ،برنامهریزان آموزشی،
فرهنگ جامعه ،توجه به عالیق یادگیرنده ،هماهنگی بین خانواده و مدرسه،
3 -1

روش نمایشی ،مهارت معلم ،آموزش در  81سالگی ،بودجه ،ناکارآمدی
ساختار متمرکز ،تغییر در روش تدریس و ارزشیابی ،کار گروهی ،فعال
بودن یادگیرنده ،ایجاد روحیه پژوهشگری ،انتقاد پذیری نظام آموزشی،

پیش نیازهای
آموزش تفکر
انتقادی

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

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

 -8-9ویژگیهای شخصیتی و توانمندیهای علمی استاد .براساس دیدگاه
مشارکتکنندگان ،بسیاری از خصوصیات استاد را به عنوان پیش زمینه تدریس اثربخش
مطرح کردهاند که شامل کدهای باز از جمله :خصوصیات شخصیتی استاد نظیر ،تشویق
فراگیران به مشارکت ،سعه صدر ،احترام گذاشتن به نظر دانشجو ،ذهن باز ،دادن آزادی بیان
به دانشجو ،واداشتن به تفکر ،ایجاد انگیزه ،برقراری ارتباط خوب ،انتقاد پذیر بودن ،دادن
فرصت اظهار نظر ،بااخالق بودن ،توانایی تشخیص و در مورد زیر طبقههای توانمندیهای
علمی استاد نیز مشارکتکنندگان مواردی از جمله داشتن برنامهریزی منسجم ،تسلط بر
موضوع درسی ،همتراز شدن استاد با دانشجو ،خالقیت در تدریس و انعطاف در روش
تدریس اشاره کردهاند.
 -8-8-9تشویق فراگیران به مشارکت .مشارکت به معنی درگیری ذهنی و عاطفی افراد در
موقعیتهای گروهی است که آنان را برمیانگیزاند برای دستیابی به اهداف گروهی همدیگر
را یاری دهند .بر این اساس مشارکتکنندگان شماره ( )81 ،1 ،1 ،8تشویق فراگیران به
مشارکت را به عنوان یکی از ویژگیهای شخصیتی استاد اشاره کردند .یکی از
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مشارکتکنندگان بیان میدارد «:دوران کارشناسی با چنین استادی که ویژگی یک متفکر
انتقادی را داشته باشه برخورد کردم .این استاد به شدت موضوعات را به بحث می گذاشت
مثالٌ از دانشجو فعالیت می طلبید ،نظر میخواست و تأیید و رد میکرد .یادم هست که استاد
برای اینکه دانشجو را تشویق بکنه میگفت که من اگه بیام اینجا و هر چی را بگم و شما هیچی
نگین ،انگاری من همه چیز بلدم ولی اگه شما من را به چالش بکشید مشخص میشه چی
درسته و چی اشتباهه ،شاید من را یه سری آدمهای بی سواد فرض کردهام که هر چی دلم
میخواد بگم پس من را به چالش بکشید» (مصاحبهشونده شماره .)83
 -1-8-9سعه صدر .کسی که دارای سعه صدر میباشد ،هم ظرفیت روحی باالیی در برابر
انتقاد دوستان را دارد و هم قدرت تحمل افکار مخالف را و در مقابل سختیها نا امید
نمیشود .مشارکتکننده شماره ( )9به سعه صدر به عنوان یکی از ویژگیهای شخصیتی
استاد اشاره کردند .یکی از مشارکت کنندگان بیان میدارد «:از لحاظ شخصیتی استاد منتقد
و انتقاد پذیر باید خیلی صبور باشه .یک انسان منتقد گنجایش این را دارد وقتی که خودش
از دیگران انتقاد میکند ممکن است مورد انتقاد دیگری هم واقع شود و در این بین نه تنها
باید ناراحت نشود بلکه باید از این انتقاد استقبال کند .محیط آموزشی یک محیط انسانیه ،نه
یک محیط رسمی و تمام آن ویژگیهای انسانی است که محیط آموزشی را می سازد»
(مصاحبهشونده شماره  .)1مصاحبه شونده شماره  88می گوید« :کار معلمی و ابالغ و اصالح
الزمش داشتن صعه صدر است .در آموزه های دینی انبیاء خدا برای مقابله با مخالف فکری
و عقیدتی از خداوند طلب زور بازو نکردن بلکه شرح صدر تقاضا کرده اند»
 -3 -8-9ذهن باز .ذهن باز ،ذهنی است که برای پذیرش تمامی ایدهها باز است بدون تعصب
به افراد یا دیدگاه خاصی همه جنبهها را در نظر میگیرد و به مسائل فکر میکند .در این
پژوهش مشارکتکنندگان شماره ( )88 ، 1به ذهن باز به عنوان یکی از ویژگیهای شخصیتی
استاد اشاره کردند .به عنوان نمونه یکی از مشارکتکنندگان بیان میدارد «:در وهله اول این
استاد باید پذیرا باشد نسبت به نظرات و ایدههای مخالف ،ذهنش تو کالس نسبت به دانشجو،
طرز فکر او ،رفتارهای او و  ....فراخ باشد .فقط دیدگاههای خودش را ارائه ندهد ،حتی
فکری که دارد به دانشجو بگوید این طرز فکر من هست ،ممکن ایراداتی داشته باشد ،شما
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بررسی کنید و نقطه قوت و ضعفش را به من یادآوری کنید و راهکار ارائه دهید»
(مصاحبهشونده شماره .)9
 -9-8-9احترام گذاشتن به نظر دانشجو .هر کسی آراء و عقاید و نظرات متفاوتی نسبت به
موضوعی دارد که همین عقاید متفاوت انسانها را از هم جدا می کند و باید انسان به این

نظرات متفاوت احترام بگذارد .در این راستا یکی از مشارکت کنندگان بیان میدارد «:اگه
دانشآموز حرفی زد یا نظر خود را بیان کرد ،استاد او را سرکوب نکند ،واقعاً به حرفاش
گوش دهد تا دانشآموز این جرأت را کسب کند که نظرات مخالف دیگران را هم بشنود
و با سؤال پرسیدن ذهن دانشآموز را فعال و سیال نگه دارد .برای این کار استاد نباید یک
جانبهنگر باشد ،اعتماد بنفس مخاطب را باال ببرد ،جو کالس طوری باشه که به نظرات هم
احترام بگذارن و یک جو دوستانه ایجاد کند نه رقابتی» (مصاحبهشونده شماره .)3
 -1-8-9برنامه ریزی منسجم .برنامهریزی ،فرایندی برای رسیدن به اهداف است .به معنای
مشخص نمودن طرح کار و نقشه برای حرکتهای آینده میباشد .یکی از مشارکتکنندگان

چنین اظهار میدارد «:تجربه چنین استادی را داشتم .این استاد وقتی میآمد سرکالس اول از
همه برنامهریزی و نظم خاص خودش را داشت ،شروع ترم برای هر چیزی برنامه ریزی میکرد
که همون داوری هدفمند هست و در آخر هم به اون هدف میرسید» (مصاحبهشونده .)3
چمستر و جانسون  )8441(8به مواردی از ویژگیهای یک فرد منتقد از جمله ،گستردگی
فکر (ذهن باز) :کسی که خواهان در نظر گرفتن گستردهی وسیعی از عقاید باشد و احترام
قائل شدن به سایر دیدگاهها :تمایل به پذیرفتن اینکه شاید فرد در اشتباه است و دیگران
درست میگویند اشاره کردند .در جدول  1به افقهای درونی و بیرونی ویژگیهای شخصیتی
و توانمندیهای علمی اساتید اشاره میکنیم.

1. Zechmeister & Johnson
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جدول  .5افق های درونی و بیرونی در خصوص ويژگیهای شخصیتی و توانمندیهای علمی استاد
افق بیرونی

افق درونی ،عنصر ثابت (کانون توجه)

افق درونی ،عنصر متغییر (بخشهای کانون توجه)
احترام گذاشتن به نظر دانشجو

استاد

ویژگیهای شخصیتی و توانمندیهای

اخالق حرفهای

علمی استاد

تسلط بر موضوع درسی
برنامهریزی منسجم

-1-9

ویژگی های فردی فراگیران .در زیر گروه مشخصات فردی فراگیران،

مشارکتکنندگان به کدهای باز از جمله :پرسشگری ،جستجوگری ،پایداری در
اندیشهورزی ،اعتماد به نفس ،کنجکاوی ،پذیرش اشتباهات ،دلیل آوردن ،جرأت داشتن،
عینیتگرایی ،کنار آمدن با تضادها ،اطالعات کافی ،بینش تحلیلی ،توانایی ارزیابی کردن،
روحیه انتقاد پذیری ،روحیه کار گروهی و مشارکتی ،عالقه ،ژرف اندیشی و تعمق در مطالب
اشاره نمودهاند.
 -8-1-9پرسشگری و دوری از تعصب علمی .پرسشگری به معنای پرسیدن سؤاالت مناسب
از خود و دیگران برای فهمیدن دقیقتر مطالب است .مشارکتکنندگان شماره ()81،88،2،9
به پرسشگری به عنوان یکی از ویژگیهای فرد منتقد اشاره کردند .یکی از مشارکتکنندگان

اظهار می دارد «:اینکه متعصب نباشم ،روی نظرم پافشاری نکنم ،نظر دوستم را هم گوش
دهم .پرسشگری ،اگه چیزی برام مبهم بود بپرسم ،اعتماد بنفس داشتن بدون ترس از اینکه
نظرم اشتباه باشه نظرم را بگویم» (مصاحبهشونده شماره .)3
در این زمینه باید گفت که ،بسیاری از صاحب نظران حیطه روانشناسی و آموزش و
پرورش «پرسش کردن » را نه تنها یکی از عناصر ،بلکه عامل حیاتی فرایند یادگیری میدانند.
به عنوان نمونه آزوبل این اصل را مورد تأکید قرار داده است :مهمترین عامل مؤثر در
یادگیری این است که فراگیر از قبل چه چیزهایی میداند .پس از مشخص شدن میزان
یادگیری قبلی ،میتوان به او آموزش داد (آزوبل.)8431 ،8

1. Ausubel
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 -1-1-9کنجکاوی .فرد کنجکاو کسی است که تمایل به شناختن چیزها و موضوعات دارد
و در رابطه با آنها سؤال میپرسد و در پی کسب تجربیات جدید است .مشارکتکنندگان
شماره( )89،81،1،8به کنجکاوی به عنوان یکی از ویژگیهای فرد منتقد اشاره کردند .یکی

از مشارکتکنندگان بیان میدارد « :اول اینکه سهل انگار نباشد .کسی که دارای تفکر
انتقادی است از کنار هر موضوعی بصورت عادی نمی گذرد ،پس باید ریزبین ،نکته سنج و
دقیق باشد .ما خیلی از نکات را نادیده می گیریم و بهش توجه نمیکنیم ولی افرادی هستن
که از یه جمله عادی شاید ده تا ایراد پیدا کنن .دوم ،ذهن کنجکاو داشتن .سوم ،جسارت
داشتن کسی که نمیترسه موقعیتها رو دائم نقد میکنه و خودش را متعهد میداند و برای هر
چیزی علتی ذکر می کند» (مصاحبهشونده شماره .)81
 -3-1 -9اعتماد به نفس .اعتماد به نفس به معنای باور به تواناییها و قابلیتهای خود است
که به فرد اجازه میدهد تصویر مثبتی از خود داشته باشد .در این رابطه مشارکتکنندگان
شماره ( )83،88،1،3به اعتماد به نفس به عنوان یکی از ویژگیهای فرد منتقد اشاره کردند.

یکی از مشارکتکنندگان چنین اظهار میدارد «:دانشجوی منتقد و انتقادپذیر باید اعتماد
بنفس داشته باشد .قطعاً اگر اطالعات خوبی داشته باشد در مورد موضوعی ،ولی اعتماد به
نفس نداشته باشد ،نمی تواند مطالبش را و نظر شخصی خود را ارائه دهد» (مصاحبهشونده
شماره  .)81در جدول  2به افقهای درونی و بیرونی ویژگیهای فردی فراگیران و در جدول
 3نحوه شکل گیری کدهای باز ،محوری و منتخب اشاره شده است.
جدول  .6افق های درونی و بیرونی مرتبط با ويژگی های فردی فراگیران
افق بیرونی

افق درونی ،عنصر ثابت (کانون توجه)

یادگیرنده

ویژگی های فردی فراگیران

افق درونی ،عنصر متغییر (بخشهای کانون توجه)
کنجکاوی
پرسشگری
اعتماد به نفس
اطالعات کافی
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جدول  .7نحوه شکلگیری کدگذاری (باز ،محوری ،منتخب) سؤال سوم و چهارم پژوهش
سوال تحقیق
8 -3

کد باز

کد محوری

یادگیری از طریق رشته تحصیلی ،یادگیری از طریق برنامه

تجارب شخصی

درسی ،یادگیری از طریق بحث کالسی ،یادگیری از طریق

افراد از آموزش
تفکر انتقادی

پرورش روحیه انتقاد پذیری ،باال بردن اعتماد به نفس ،کنترل
1 -3

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،

پیامدهای حاصل

تفکر انتقادی

تقویت جسارت ،توانایی طرح سؤال مناسب ،احترام به عقاید،

از آموزش تفکر

نتایج استفاده از آموزش

روش تدریس.

کد منتخب

انتقادی

تقویت حیطههای باالی شناختی.
تشویق فراگیران به مشارکت ،سعه صدر ،احترام گذاشتن به
نظر دانشجو ،ذهن باز ،دادن آزادی بیان به دانشجو ،واداشتن به
تفکر ،ایجاد انگیزه  ،برنامهریزی منسجم ،تسلط بر موضوع

تدریس ،دادن فرصت اظهار نظر ،اخالق حرفهای  ،توانایی

توانمندیهای
علمی استاد

تشخیص.
کنجکاوی ،جستجوگری ،پایداری در اندیشهورزی ،اعتماد به
نفس ،پرسشگری ،پذیرش اشتباهات ،دلیل آوردن ،جرأت
1 -9

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

ویژگی های

بینش تحلیلی ،توانایی ارزیابی کردن ،روحیه انتقادپذیری،

فردی فراگیران

خصوصیات آموزش دهنده

برقراری ارتباط خوب ،انتقادپذیر بودن ،انعطاف در روش

شخصیتی و

و آموزش گیرنده تفکر انتقادی

8 -9

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

ویژگیهای

روحیه کار گروهی و مشارکتی ،داشتن عالقه ،ژرف اندیشی
و تعمق در مطالب.

پرسش چهارم :برنامههای درسی مناسب برای آموزش تفکر انتقادی ،براساس تجربه
دانشجویان ،چه ویژگیهایی دارد؟

 -8-1ساختار فیزیکی کالس.
کالین )8448(8برای یک برنامه ی درسی عناصر نه گانه یی برشمرده است که عبارتند از:
اهداف کلی ،عینی و مقاصد ،محتوا ،مواد و منابع آموزش ،فعالیتهای فراگیران ،راهبردهای
1. Klein
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تدریس ،ارزشیابی ،گروه بندی ،زمان و فضا .پس فضای فیزیکی یکی از عناصر برنامه درسی
به حساب مب آید .با توجه به نظر مشارکت کنندگان ،یکی از عوامل مؤثر آموزش تفکر
انتقادی ساختار فیزیکی کالس است که در این مقوله مشارکتکنندگان به سه کد باز از
جمله :چینش دایره وار ،چینش خطی ،آموزش در فضای باز اشاره نمودند.
 -8-8-1چینش دایره وار .در این زمینه مشارکتکنندگان شماره (،88 ،4 ،3 ،2 ،3 ،1 ،8
 )81 ،83به چینش دایرهوار صندلیها در کالس درس اشاره کردهاند به باور این
مشارکتکنندگان کالسهایی که به صورت دایرهای چیده می شوند ،بهطور کلی بیانگر
باور و عقیدهی استاد و دانشجویان است و در این شیوهی نشستن ،تمام افرادی که در یک
دایره نشستهاند ،احساس عمیقتری از برابری نسبت به هم دارند وفضای یادگیری بیشتر و

بهتری را فراهم میکند .یکی از مشارکتکنندگان بیان میدارد «:چیدمان صندلیها میز
گردی باشد  ،همه دور هم باشن ساختار مناسبیه برای اینکه تفکر انتقادی رو آموزش بدیم
چون اوالً ارتباط رودر رو داریم و همه همدیگه را می بینند و برای ارائه نظر راحت هستند»
(مصاحبهشونده شماره  «.)1چیدمان صندلیها بصورت گرد باشه ،چون امکان وقوع یک
سری از تعامالت را تسهیل می کند ،فرد انگار در فضایی قرار گرفته که قراره نظر دیگری را
بشنود و نظر خود را به او منتقل کند» (مصاحبهشونده شماره .)9
در میان مشارکت کنندگان ،فقط مصاحبه شونده شماره ( )81دیدگاهی متفاوت نسبت
به بقیه بقیه در رابطه با ساختار فیزیکی کالس داشت دیدگاه این مشارکت کننده قابل تأمل

است «:نیم دایره ای به نظر من مناسب نیست چون وقتی انتقاد میکنی همه بهت نگاه میکنن و
تحت فشار نگاه دیگران قرار میگیری و باعث میشه براحت نظرت را بیان نکنی ،ولی اگه
خطی باشه به راحتی و بدون اینکه واهمه ای داشته باشید نظر مخالفم رو میگویم».
 -1-8-1امکان برگذاری کالس آموزش در فضای باز یا فضای مد نظر دانشجو.
مشارکتکننده شماره ( )89به آموزش در فضای باز در آموزش تفکر انتقادی اشاره کرده
است به باور این مشارکتکننده مکان فیزیکی کالس یک مانع برای تعامل بهتر با هم است
که در صورت نبود این مکان میتوان همکاری بیشتر و و بهتری بین فراگیران بوجود آورد.
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به عنوان نمونه یکی از مشارکتکنندگان بیان میدارد «:اصال الزم نیست که برگزاری یک
کالس مقید به یک چارچوب مکانی و ساختاری خاصی باشد .مثال ساعت دو ظهر هست
استاد به دانشجوا بگه به نظرتون کجا بهتره کالس برگزار بشه ،این محیط بسته اصالً اجازه
فکر کردن به شما میده یا چون محیط خیلی بسته است در فضای باز بهتر می توانیم با هم
تعامل داشته باشیم» (مصاحبهشونده شماره .)1
 -1-1جو کالس .یکی دیگر از عوامل موثر در آموزش تفکر انتقادی جو کالس است که
مشارکتکنندگان به کدهای باز از جمله :جو دوستانه ،جو همکاری ،جو تعاملی ،جو آزاد،
احساس امنیت ،ایجاد تغییر نگرش اشاره نمودند.
 -8-1-1جو دوستانه .مشارکتکنندگان شماره ( )83 ،81 ،1 ،9به جو دوستانه کالس اشاره
کردهاند که اگر دوستانه باشه تعامل بیشتری بین استاد و دانشجو بوجود میآید و زمینه
یادگیری بیشتری را فراهم میکند .یکی از مشارکتکنندگان بیان میدارد «:اگه جو کالس
دوستانه و صمیمی باشه فکر می کنم تفکر انتقادی راحت تر رشد کند .جایی که امکان ارائه
نظرات مخالف در جوی دوستانه فراهم است» (مصاحبهشونده شماره .)2
 -1-1-1جو همکاری .در این زمینه مشارکتکنندگان شماره ( )88 ،8به جو همکارانه
کالس درس برای آموزش تفکر انتقادی اشاره کردهاند .برای نمونه یکی از
مشارکتکنندگان بیان میدارد «:اگه جو همکارانه را به عنوان روش سازماندهی کالس در
نظر بگیریم خود فراگیران هم باید در چگونگی تقسیم زمان برای آموزش شرکت داده شوند.
مثل تعیین اینکه زمان امتحانات چه روزی باشد ،نوع امتحانات به چه صورت باشد» .
(مصاحبهشونده شماره .)1
 -3-1ارزشیابی .یکی دیگر از عوامل موثر در آموزش تفکر انتقادی ارزشیابی مناسب است
که مشارکتکنندگان به کدهای باز از جمله :سؤاالت باز پاسخ ،سواالت تحلیلی ،پرسش
شفاهی ،تشخیصی و کار عملی اشاره نمودهاند.
 -8-3-1سؤاالت تحلیلی .در این زمینه مشارکتکنندگان شماره ()83 ،88 ،3 ،9 ،3 ،1 ،8
به تحلیلی بودن سؤاالت ارزشیابی آموزش تفکر انتقادی اشاره کردهاند و معتقد بودند در
این ارزشیابی دانشجو میتواند نظرات و دیدگاههای خود را در ارتباط با سؤال بنویسد و
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میزان یادگیری واقعی دانشجو را بهتر میتوان سنجید .یکی از مشارکتکنندگان بیان
میدارد« :آزمونها نباید فقط محتوای کتاب را از دانشجو پرسش کنند بلکه باید نظر خود
دانشجو را نسبت به موضوع بپرسیم ،این سؤاالت هم ذهن را باز میکنه و هم خالقیت را بیشتر
میکند .شاید یک یاز روش های وادار ساختن افراد به اندیشیدن همین سواالت باز پاسخ و
نیازمند تحلیل باشد .لذا در این مواقع تفاوت دیدگاهها به خوبی نشان داده می شود».
(مصاحبهشونده شماره .)4
 -1-3-1کار عملی .در این زمینه مشارکتکننده شماره ( )1در بحث ارزشیابی از تفکر
انتقادی به کار عملی یعنی کارهای تحقیقی و مقاله خواستن از دانشجویان به جای امتحان
کتبی یا شفاهی اشاره کرده است .یکی از مشارکتکنندگان بیان میدارد «:به جای اینکه
امتحان و یکسری سؤال حفظی استاد از دانشجو بخواد کار عملی ازشون بخواد و مبنای
ارزشیابی فعالیت کالسی و کارهایی که انجام دادن باشد» ( مصاحبهشونده شماره .)81
 -9-1روش تدریس .یکی دیگر از عوامل موثر در آموزش تفکر انتقادی چگونگی روش
تدریس استاد است که مشارکتکنندگان به کدهای باز از جمله :مشارکتی ،بحث گروهی،
ایفای نقش ،سخنرانی ،پرسش و پاسخ اشاره نمودهاند.
 -8-9-1روش مشارکتی .روش تدریس مشارکتی عبارت است از همکاری و هماهنگی بین
افراد گروه برای رسیدن به اهداف مشترک است .در این رابطه مشارکتکنندگان شماره (،8
 )81 ،1 ،2 ،9 ،3به این امر اشاره کردند .یکی از مشارکتکنندگان بیان میدارد «:روش
تدریس یه طرفه نباشه استاد اجازه دهد که همه درگیر بحث شوند ،در بحثای کالسی یه
موقعهایی الزمه که استاد ساکت باشه و بچهها فعال باشن و مشارکت بکنن» (مصاحبهشونده
شماره .)9
 -1-9-1پرسش و پاسخ.پرسش و پاسخ روشى تدریسی است که معلم به وسیلهی سؤال
کردن از شاگرد او را به تفکر دربارهی مفهومى جدید یا بیان مطلبى تشویق مىکند .در این
رابطه مشارکتکنندگان شماره ( )81،88به این روش تدریس اشاره کردند .به عنوان نمونه
یکی از مشارکتکنندگان بیان میدارد «:اول استاد سؤال رو مطرح بکنه و بصورت داوطلبی
از دانشجوا بخواد که نظرشون را مطرح کنند و بعد اینکه جو راحتی بین آنها جهت برقراری
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تعامل ایجاد شد پرسش و پاسخ متقابلی بین استاد و دانشجو ادامه پیدا کند .در اینجا بسیاری
از نظرات متفاوت و حتی منتقدانه به خوبی بیان می شود» (مصاحبه شونده شماره .)1
سقراط اهمیت پرسش سؤاالت عمیق را که موجب میشوند انسان قبل از پذیرش ایدهای
به تفکّر درآن بپردازد و نیز اهمیت جستجوی شواهد ،آزمایش دقیق ،استدالل ،فرضیه وتحلیل
مفاهیم اساسی را نشان داد .روش او که اینک به پرسش و پاسخ سقراطی معروف است بهترین
راهبرد آموزش تفکّر انتقادی میباشد،که در آن سقراط نیاز به تفکّر را برای روشنی و
استحکام منطق به طور مشخص نشان میدهد (مایرز )1 :8339،در جدول زیر نحوه
شکلگیری کدگذاری (باز ،محوری ،منتخب) سؤال سوم پژوهش ارائه شده است .در جد.ل
 1نحوه شکل گیری کدهای مربوط به سوال پنجم را مالحظه می کنید.
جدول  .8نحوه شکلگیری کدگذاری (باز ،محوری ،منتخب) سؤال سوم پژوهش
سؤال
تحقیق

3 -3
9 -3

دوستانه ،همکاری ،تعاملی ،آزاد ،احساس امنیت ،ایجاد تغییر
نگرش.
سؤاالت باز پاسخ ،سواالت تحلیلی ،پرسش شفاهی ،تشخیصی،
کار عملی.
مشارکتی ،بحث گروهی ،ایفای نقش ،سخنرانی ،پرسش و پاسخ.

جو کالس
ارزشیابی
روش تدریس

آموزش تفکر انتقادی

1 -3

چینش دایره وار ،چینش خطی ،آموزش در فضای باز

ساختار فیزیکی کالس

منتخب

عناصر الزم در برنامه درسی

8 -3

کد باز

کد محوری

کد

ارائه نتايج و تشکیل فضای نتیجه
در این مرحله پژوهشگر پدیدارنگار باید هر یک از مفاهیم یا طبقات به دست آمده را در
قالب یک طبقه توصیفی ارائه دهد؛ این طبقه توصیفی شامل ساختار کامل یک مفهوم (عنصر
ارجاعی ،عنصر ساختاری ،افق بیرونی ،افق درونی و عناصر افق درونی) است .پس از تشکیل
این طبقات ،از آنجا که پدیدارنگار سعی در درک عمیق موضوع و ارائه مفهومی چندبعدی
از یک پدیده دارد ،میکوشد تا در صورت امکان ،طبقات توصیفی به دست آمده (مفاهیم
متفاوت) را در قالب ساختاری بزرگتر که فضای نتیجه نامیده میشود مرتبط ساخته و
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ترکیب نماید تا تصویری کاملتر و چند بعدی را از مفاهیم متفاوت افراد تحت مطالعه ارائه
دهد .فضای نتیجه روابط متقابل بین این شیوههای متفاوت را ارایه میدهد ،و برای نشان دادن
تصویری کلی از شیوههای نگریستن متفاوت در یک ساختار ایجاد میشود .تنها قوانین اصلی
در ایجاد طبقات ،سازگاری درونی و ایجاز است یا به عبارت دیگر ،یافتن یک فضای نتیجه
که شامل حداقل تعداد طبقات باشد و در عین حال توضیح دهنده همه گوناگونی دادهها نیز
باشند .فضای نتیجه تحقیق را در شکل  1مالحظه می کنید.
فضای نتیجه به شکلهای مختلفی قابل ارائه است ،به طوری که میتواند نشاندهنده
دیدگاههای تاریخی به پدیده یا نشاندهنده سلسله مراتبی از دیدگاههایی باشد که به ترتیب
پیچیدگی آنها افزایش مییابد .به طور کلی میتوان به سه شیوه میتوان فضای نتیجه را تشکیل
داد :افقی (طبقهبندیهای برابر) ،عمودی (تفاوتهای موجود در طبقه بندیهای فقط مرتبط
با محتوا) یا سلسله مراتبی (مفاهیم پیچیدهتر حاوی مفاهیم کمتر پیچیده) .هنگامی که یک
فضای نتیجه ثابت به دست آمد پژوهشگر میکوشد تا سر حد ممکن به درک عمیقی ازآنچه
گفته شده نایل آید (مارتون ،8449 ،به نقل از کاظمی ،دانایی فرد .)8314 ،بر این اساس
فضای نتیجه پژوهش کنونی از نوع طبقات افقی( افق بیرونی ثابت با افق های درونی متغیر)
است.
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نظام فکری و تربیتی(فلسفه مسلط
اجتماعی -تربیتی)
نظام برنامه درسی و آموزش
طبقه :1
برداشتهای مختلف از مفهوم تفکر انتقادی
تفکری آگاهانه

جامع نگری
داوری هدفمند

نپذیرفتن مسائل بدون استدالل

عامالن آموزشی
طبقه :3
ویژگیهای شخصیتی و
توانمندیهای
علمی استاد

طبقه :4
ویژگی های فردی
فراگیران

احترام گذاشتن

کنجکاوی
اعتماد به نفس

پرسشگری

به نظر دانشجو

اطالعات کافی

تسلط بر موضوع
درسی

اخالق حرفه ای

انعطاف در روش

تدریس و آموزش

طبقه :2
ارتباط تفکر انتقادی با برنامه درسی
تغییر و تعدیل برنامه درسی

وسیله ارتقای برنامه درسی

ورود مبحث تفکر انتقادی
در برنامه درسی

سنجش هدف

شکل  .2تحلیل پديدارنگاری فضای نتیجه پژوهش
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بحث و نتیجه گیری
در این بخش از مقاله تالش میگردد تا به تجزیه و تحلیل سؤاالت پژوهش در راستای هدف
اصلی یعنی ،بررسی تجارب دانشجویان در ارتباط با مفهوم تفکر انتقادی در برنامه درسی
آنان پرداخته شود .در واکاوی پاسخهای مشارکتکنندگان به پرسش اول و دوم ،یافتهها
نشانگر آن است که این سؤال شامل دو کد منتخب «ماهیت تفکر انتقادی» و «فرایند یاددهی
ـ یادگیری تفکر انتقادی» است .در کد منتخب ماهیت تفکر انتقادی ،مشارکتکنندگان با
توجه به تجاربی که از طریق برنامهدرسی در محیط آموزشی یا بحث کالسی و خواندن
کتاب و یا مقاله داشتند تعاریفی در خصوص تفکر انتقادی ارائه کردند که هر چند با تعاریف
آکادمیک فیلسوفان تفاوتهایی داشت اما در مجموع تعاریف قابل قبولی را ارائه دادند .لذا
از نظر تعریف مفهومی مشکل چندانی به چشم نمیخورد .از سوی دیگر هر یک از
مشارکتکنندگان به چرایی برداشتهای خود از تفکر انتقادی اشاره کردند .که دلیل تعریف
منفی خود از تفکر انتقادی را نبود بسترهای انتقاد در جامعه ،برداشت منفی جامعه از تفکر
انتقادی و ضعف نظام آموزشی دانستند .در حالی که انتقاد صحیح و اصولی در هر جامعهایی
به زمینه فرهنگی آن جامعه و برخوردار از افراد روشنفکر و آگاه امکانپذیر است یعنی
جامعهای که از توان علمی باالیی برخوردار باشد.
در کد منتخب فرایند یاددهی ـ یادگیری تفکر انتقادی ،مشارکتکنندگان به ارتباط تفکر
انتقادی با برنامه درسی اشاره کردند ،از نظر مشارکتکنندگان برنامه درسی مهمترین و
مؤثرترین عاملی است که در سیستم آموزشی جهت ارتقای تفکر انتقادی دانشجویان
میتواند مؤثر باشد .در صورتی که تفکر انتقادی به عنوان واحد درسی جداگانه در برنامه
درسی در نظر گرفته شود باعث رشد خالقیت ،تقویت مهارت پرسشگری ،رشد توانایی
علمی معلمان ،شناسایی نقاط ضعف برنامه درسی در رسیدن به اهداف و ارائه راهکار برای
رفع این نقاط ضعف میشود همچنین زمینه یادگیری بیشتری را برای دانشجویان فراهم
میکند .در همین این راستا مشارکت کنندگان به ناکارآمدی نظام آموزشی و نبود محتوای
آموزشی در خصوص تفکر انتقادی به عنوان موانع به آن اشاره کردند .واقعیت این است که
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وضعیت کنونی دانشگاههای ایران در توجه به تفکر انتقادی در برنامه درسی وضعیت قابل
قبولی نیست .بدیهی است ایجاد تغییر در هر برنامه سنتی و رایج که سالهاست نظام آموزشی
بدان عادت کرده ،در آغاز ،امری مشکل یا غیر ممکن به نظر میآید ،اما وقتی به ضرورت
و فواید آن پی برده و کارایی آن را عمالً تجربه کنند ،قطعاً گرایششان به تفکر انتقادی در
برنامه درسی بیش تر خواهد شد.
همچنین همه مشارکتکنندگان برقابل آموزش بودن تفکر انتقادی تأکید کردند به استناد
پاسخهای مشارکتکنندگان  ،شکلگیری تفکر انتقادی فرایندی تدریجی است که از دوره
کودکی در خانواده شروع شده و بتدریج در مدرسه و دانشگاه به تکامل میرسد .در ارتباط
با این موضوع سه زمینه فرعی داریم اول ،این آموزش قبل از مدرسه و در سن چهار سالگی
از طریق یادگیری مشاهدهایی و الگو پذیری از رفتار والدین در نهاد خانواده شروع شود.دوم،
این آموزش به صورت مستقیم از طریق نظام آموزشی و از دوره پیش دبستانی شروع شود
که این امر نیازمند معلمانی آموزش دیده و با انگیزه در خصوص تفکر انتقادی است البته باید
این آزادی عمل به معلمان داده شود که با توجه به تفاوتهای فردی و رشد شناختی
دانشآموزان پیش بروند آموزش تفکر انتقادی فراگیران را قادر میسازد تا میزان پیشرفت
خود را افزایش بدهند وقتی ما دانشآموزان را به تفکر تشویق میکنیم نمیخواهیم که به
سادگی آن چیزها را بیان بکنند بلکه بر اساس دلیل و شواهد باشه اما اغلب معلمان به این
نکات اگاهی ندارند و آنان را سرکوب میکنند بنابراین نظام آموزش و پرورش به معلمانی
نیاز دارد که فنون مهارتها را بدانند تا با آموزش و ایجاد مهارتها تفکر انتقادی در
دانشآموزان به آنها کمک کنند .سوم آموزش غیر مستقیم ،یعنی به دانشآموزان گفته نشود
که این تفکر انتقادی و شما یاد بگیریند بلکه معلم میتواند در خالل تدریسش همان محتوای
کتاب درسی را با روش داستانی برای دانشآموزان تدریس بکند و از آنها بخواهد که
شخصیت هر یک از افراد داستان و رفتار آنها را توضیح دهد چرا که این آموزش غیر مستقیم
از دید مشارکتکنندگان برای سنین پایین مناسبتر است .از طرف دیگر مشارکتکنندگان
به حجم زی اد مطالب به عنوان یکی از موانع آموزش تفکر انتقادی اشاره کردند چرا که با
این حجم زیاد مطالب و کمبود وقت کالسها ،معلمان مجبور هستند مطالب را بدون درگیر
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کردن دانشآموزان و سؤال پرسیدن از آنها تدریس بکنند و این باعث میشود یادگیری
معنادار که یکی از اهداف آموزشی است صورت نگیرد.
در واکاوی پاسخهای مشارکتکنندگان راجب به پرسش آخر ،به یک کد منتخب
«عناصر الزم در برنامه درسی ،آموزش تفکر انتقادی» اشاره کردیم که شامل :چینش دایره
وار ،صندلی ها ،جوی دوستانه ،سؤاالت تحلیلی و روش تدریس مشارکتی است.در این
رابطه ،فضای کالس باید طوری طراحی شود که موجب تسهیل در امر یادگیری شود کالسی
که میزها معموالً در یک صف مستقیم پشت سرهم قرار دارند به طوری که شاگردان
میتوانند به راحتی معلم را ببینند بدون اینکه قادر به دیدن همه همکالسیهای خود باشند با
این فرض که این معلم است که منبع همه چیزهای مهم است ،جایی برای تفکر انتقادی
نمیماند.
همچنین نوع ارزشیابی و چگونگی اجرای آن اثر مهمی بر شکلگیری تفکر انتقادی
فراگیران میگذارد .یعنی سواالت ارزشیابی یا امتحانات بصورتی تحلیلی باشد که بیشتر
دیدگاه و نظر خود دانشجو را بخواهد نه اینکه فقط محدود به چهاچوب کتابی باشد .چناچه
ارزشیابی بر بهبود فرایند یادگیری تکیه میکند ،نه نمرهای که هر دانشجو از درس مربوطه
میگیرد هدف اساتید از ارزشیابی باید بر محور آگاهی از میزان یادگیری دانشجویان است
و این نکته باید مد نظر قرار گیرد که آزمون ،تنها معیار ارزشیابی محسوب نمیشود .بلکه
کار عملی و تحقیق خواستن هم می تواند به جای امتحان گرفتن از دانشجو مدنظر قرار داد.
یکی دیگر از عناصر الزم برای آموزش تفکر انتقادی ،روشهای تدریس است .از دید
شرکتکنندگان در این پژوهش استفاده از روش تدریس مشارکتی ،پرسش و پاسخ بین
استاد و دانشجو و ایفای نقش که دانشجو در این روش تدریسها نقش فعالی دارد بهتر از
روش های دیگر میتواند منجر به تفکر انتقادی و تحول آن می شود و میتواند باعث ارتقاء
تفکر انتقادی شود .یافتههای این بخش با نتایج پژوهشی (مریک ،یونگ )1118 ،همسو است.
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