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 چکیده
های آموزشی کشورهای آموزان همواره یکی از اهداف مهم نظامهای فکری دانشرشد و تقویت مهارت

تحت عنوان  های فکری که از آنع و شکل خاصی از تفکر و مهارتمختلف بوده است. در این میان، نو

نظران مباحث آموزشی و صاحب های درسی وشود، همواره مورد تأکید برنامهبرده میتفکر انتقادی نام

آموزان در جهان سرشار از تغییر و یادگیری بوده است. فرض بر این است که رشد تفکر انتقادی دانش

وتحلیل، های الزم را برای ارزیابی، تجزیهها و اطالعات علمی آن، زمینهکم و انبوه دادهتحول قرن بیست و ی

این پژوهش باهدف بررسی وضعیت و کند. گزینی و برخورد عقالنی و ناقدانه فراگیران فراهم میمقایسه، به

انجام ان اصفهان استهای میان دانش آموزان دختر یکی از دبیرستاندر  تفکر انتقادیچگونگی توجه به 

و اطالعات از روش خبرگی و نقادی  هادادهآوری جمع مقاله جهت بررسی موقعیت و گرفته است. در این

در میان دانش  تفکر انتقادیتوصیف، تفسیر و ارزشیابی وضعیت  مرحلهشده که طی سه آموزشی استفاده

صورت های حاصل از این مطالعه بهافتهمورد ارزیابی قرارگرفته است. نتایج و یآموزان دختر دبیرستانی 

های و فعالیت های درسیبه دالیل مختلف، میزان توجه به تفکر انتقادی در قالب برنامه دهد کهمی نشان

آموزشی و پرورشی مدرسه در حدی نازل و اندک بوده و به همین علت امکان و فرصت چندانی برای رشد 

 گردد.راهم نمیهای فکری پیشرفته دانش آموزان فمهارت

 برنامه درسی نقّادی آموزشی، مقطع متوسطه، ،تفکر، تفکر انتقادیکلمات کلیدی: 

                                                                                                                                        
 نویسنده مسئول کاشان، دانشگاه درسی برنامه ریزی دانشیار رشته. 1

 رسیکارشناس ارشد رشته برنامه ریزی د2 
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 مقدمه

آموزان یکی از های فکری دانشتردیدی وجود ندارد که رشد و تقویت مهارت

گیری دیگر، جهتبیانهای آموزشی کشورهای مختلف است. بهترین اهداف نظاممهم

وزشی معطوف به فراهم کردن بسترهای الزم جهت پرورش اصلی مدارس و مراکز آم

باشد. اصوالً هدف ها و مقاطع تحصیلی گوناگون میقوای ذهنی و فکری فراگیران در پایه

اصلی نظام آموزشی، پرورش افرادی است که صرفاً به ماحصل تفکر دیگران اکتفا نکرده 

(. در این 1381کنند )کدیور،بلکه به بررسی و تحقیق در محصوالت فکری و علمی اقدام 

های فکری که نوعأ در ادبیات آموزشی و میان، نوع و شکل خاصی از تفکر و مهارت

نظران شود، همواره موردنظر صاحببرده مینام 1تربیتی از آن تحت عنوان تفکر انتقادی

مباحث آموزشی و یادگیری بوده است. چراکه فرض بر این است که رشد تفکر انتقادی 

ها و اطالعات آموزان در جهان سرشار از تغییر و تحول قرن بیست و یکم و انبوه دادهشدان

گزینی و برخورد وتحلیل، قیاس، بههای الزم را برای ارزیابی، تجزیهعلمی آن، زمینه

ها را رشد داده و به های استداللی و کاوشگرانه آنعقالنی فراگیران فراهم کرده و مهارت

انگیز کنونی و آوری شگفتهای علمی و فنرواقع، تحوالت و پیشرفتگیرد. دکار می

های مرتبط ها و مهارتظهور برخی مشکالت نوپدید ناشی از آن، آموزش و انتقال قابلیت

با تفکر انتقادی به دانش آموزان را به یک ضرورت تبدیل کرده است. اگرچه در این زمینه 

توان گفت تدریس تفکر به (. می2017مکاران،و ه 2ایراوان) مشکالتی نیز وجود دارد

بوده و در این میان آموزش  21ناپذیر نهادهای تربیتی در قرن آموزان عنصر اجتنابدانش

توجهی است )وانی تفکر انتقادی برای زندگی بزرگسالی دارای محوریت و اهمیت قابل

دنیای مدرن کنونی به (. از اینرو، بسیاری از فالسفه معتقدند که 3،2015چوا و همکاران

های های چنین دنیایی، آرا، نظرات و دیدگاهتفکر انتقادی نیاز دارد. چون برای انسان

                                                                                                                                        
1 Critical Thinking 
2 Irawan 
3 Vanicheva 
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مختلفی پیشنهاد شده و باید از طریق نقد و بررسی بعضی را کنار گذاشته و نهایتاً آنچه که 

 (.1385بهترین است، انتخاب گردد )صادقی و انوری،

وضعیت تفکر انتقادی در مراکز آموزشی کشور و حال، بررسی و مطالعه درعین

های درس( و ارزیابی میزان توجه عملی مدارس و یادگیری )کالس -های یاددهیموقعیت

مدیران مدارس و معلمان( به آن در قالب دروس و تجارب ) های درسیمجریان برنامه

شکالت و تواند تصویری روشن از مآموزشی مختلف و مستندسازی واقعیات موجود می

های این حوزه ارائه کرده و بسترهای ذهنی و عملی الزم را برای اصالح و بهبود چالش

دیگر، وارسی و کاوش میزان توجه به تفکر انتقادی و عبارتشرایط آن فراهم سازد. به

ها و مشکالت مبتالبه این حوزه، های گوناگون آن و مشخص ساختن پیچیدگیمؤلفه

ها و تعامالت آموزشی و سته از مطالعات کیفی که طی آن فعالیتویژه از طریق آن دبه

های الزم را برای گیرد، زمینههای درس موردتوجه دقیق قرار میتربیتی مدرسه و کالس

نماید. تبع آن ایجاد تغییرات ضروری فراهم میهای آموزشی و بهادراک و فهم بهتر محیط

 یر و راستاست.پژوهش حاضر در حکم تالشی علمی در این مس

 روش پژوهش 

پژوهش با توجه به ماهیت و هدف آن رویکرد کیفی است که  نیرا بهرویکرد حاکم  

کنندگان، تالش شده تا ادراکات مشارکت طی آن با استناد به سنت پژوهشی تجربه زیسته

و تجارب زیسته عناصر آموزشی و دانش آموزان در زمینه تفکر انتقادی واکاوی و بازنمایی 

از پژوهش کیفی استفاده کرد که  توانیمی زمان( 30:1389شود. از دیدگاه بازرگان )

بخواهیم یک پدیده را از جهات گوناگون موردبررسی قرار داده و ضمن مطالعه افراد در 

ی موردمطالعه بازنمایی کنیم. درواقع، هادهیپدشرایط طبیعی خود تصویری تفضیلی از 

 درک عمیق از تجربیات جاری و موجود است )فتحی آذر، های کیفی، ارائههدف پژوهش

بر این اساس، در این تحقیق از میان  (.1391 بدری گرگری و قهرمان زاده کوچکی،

و اطالعات و  هادادهآوری جهت جمع 1ی کیفی، از روش خبرگی و نقادی تربیتیهاوهیش

                                                                                                                                        
1 Educational Connoisseurship and Criticism 
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هایی هستند دی تربیتی واژهخبرگی و نقّا" شده است.ها استفادهوتحلیل و تفسیر آنتجزیه

ها و سان که منتقدان هنری با استفاده از چارچوبمطرح شد. به همان 1که توسط آیزنر

تربیتی و مسائل  یهادهیتوان پدزنند، میتجربیات معینی به نقد آثار هنری دست می

ی(. م300-301: 1393)فتحی واجارگاه،  "ریزی درسی را نیز مورد انتقاد قرار دادبرنامه

عنوان یکی از اشکال تحقیقات کیفی اولین بار گفت که خبرگی و نقادی تربیتی به توان

توسط آیزنر مورد استفاده قرار گرفت و با فاصله اندکی دانشجویان وی از این روش جهت 

آموزشی مستلزم توجه  یخبرگ (.1395نوری و فارسی،کردند )مطالعه برنامه درسی استفاده 

بوده و نیازمند آن است که فرد  2ت برنامه درسی و رخدادهای آموزشیدقیق به موضوعا

هایی از یک موضوع را موردبررسی و مقایسه قرار داده، عمیقاً آن را خبره جنبه یا جنبه

درک نموده و این ادراک خود را برای افراد دیگر بیان و ابراز نماید. این امر، یعنی هنر بیان 

کند را انتقاد یا ره در مسائل آموزشی و تربیتی درک میکردن آنچه را که یک فرد خب

(. از این منظر، خبرگی ظرفیت قدرشناسی و 3،1991گویند )باروننقّادی تربیتی می

افشا کردن و  لهیهای نا آشکار و مهم آموزشی بوده و نقّادی نیز وسگذاری کیفیتارزش

ارزشیابی که در  اصوالً( 2012) زنریآدیدگاه  باشد. ازعلنی ساختن این قدرشناسی می

و  هاقضاوت، فرآیندی است که طی آن ردیگیمروش نقادی تربیتی مورداستفاده قرار 

ی ارزشی در مورد یک واقعه، موقعیت و یا یک رویداد خاص که در نظام هایداور

. گرددیمی آموزشی مختلف است، ارائه هاتیفعالی درسی و هابرنامهآموزشی ناظر بر 

از  توانیمکه  کنندیم( هم با استناد به دیدگاه آیزنر تصریح 2017همکاران )و کایسی 

طریق روش کیفی خبرگی و نقادی تربیتی، ارزشیابی فرآیندهای آموزشی که در مدارس 

کنندگان در برنامه انجام تجارب واقعی مشارکت بر مبنای ای عمیقگونهجریان دارد را به

ن نکته نیز اشاره کرد که نقّادی آموزشی عمالً به دو نوع زنده و حال، باید به ایدرعین داد.

که در نوع غیرفعال گردد. درحالیتقسیم می 1و غیرفعال و آزمایشگاهی 4در شرایط طبیعی

                                                                                                                                        
1 Eisner 
2 Educational events 
3 Baron 
4 In vivo 
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صورتی آموزشی و تربیتی را به یهادهیها و پدو آزمایشگاهی، نقّاد و منتقد تربیتی طرح

دهد، در نوع تعامالت آموزشی موردبررسی قرار می و جدا از جریان واقعی منتزعکامالً 

زنده، منتقد آموزشی به تعامالت واقعی و عینی آموزشی و مشخصاً برنامه درسی  طبیعی و

های رخ داده در زندگی افراد داخل مدرسه و شده و بده و بستاندر حال استفاده و یا تجربه

دهد )بارون، ترجمه کیامنش، رار میکالس درس توجه کرده و آن را مورد نقد و ارزیابی ق

1387.) 

گیری از روش خبرگی و نقّادی با عنایت به مطالب مذکور، پژوهش حاضر با بهره 

های واقعی آموزشی از نوع زنده و طبیعی، که حاصل حضور پژوهشگران در موقعیت

ضبط و ثبت وقایع و واقعیات آموزشی یک دبیرستان  مشاهده و یادگیری و-یاددهی

،، درصدد است تا وضعیت موجود و باشدیتحصیلی مختلف م یهاترانه دارای رشتهدخ

دختر این مرکز  و پرورش تفکر انتقادی دانش آموزانچگونگی توجه به رشد میزان و 

عنوان دبیرستان دخترانه مذکور به آموزشی را بررسی، مستندسازی و مورد نقادی قرار دهد.

فیزیک، تجربی و علوم انسانی بوده و  –نظری ریاضی  یهارشتهیک مدرسه دولتی دارای 

همانند اکثر واحدهای  نوعاً از این نظر و نیز تعداد دانش آموزان و امکانات و تجهیزات

 این بررسی در قالب سه مرحلهذکر است آموزشی منطقه و استان موردتحقیق است. قابل

)سنجش( انجام گرفته  4یابیو ارزش 3، تفسیر2توصیف روش خبرگی و نقادی تربیتی یعنی

ها و کند توصیفی واقعی و عینی از ویژگیتوصیف، پژوهشگر تالش می مرحلهدر  .است

حال هنرمندانه های آموزشی با استفاده از زبانی صریح و درعینهای موجود محیطکیفیت

نا های توصیف شده جان و معکوشد تا به کیفیتی تفسیر، نقّاد میارائه دهد. در مرحله

علمی موجود انجام  هایدیدگاهبخشد. این امر، از طریق مستندسازی و مراجعه به نظرات و 

عنوان تجارب ها و امور مشاهده شده را بهارزشیابی، نقّاد پدیده مرحلهپذیرد. نهایتاً در می

این اساس،  بر (.1994کند )آیزنر، گذاری میتربیتی، غیر تربیتی و ضد تربیتی ارزش

                                                                                                                                        
1 In virto 
2 Description 
3 Explanation 
4 Evaluation (assessment) 
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ویژه ان در این تحقیق، طی مرحله اول به توصیف محیط آموزشی موردپژوهش بهپژوهشگر

و  هاتیروای تفکر انتقادی پرداخته و طی آن ادراکات، هامؤلفهعناصر و  در ارتباط با

تجارب مستقیم و بال واسطه کادر مدیریتی و آموزشی دبیرستان درباره موضوع مذکور و 

. در مرحله دوم، تفسیر و تبیین اندکردهان و مستندسازی بی کمبودها و تنگناهای موجود را

نظران و پژوهشگران مختلف های صاحبدیدگاه با استناد به آرا و حوزه تفکر انتقادی

موردتوجه قرارگرفته و تالش شده تا تصویری روشن از سرمایه مفهومی این موضوع ارائه 

یی همچون مشاهدات و هاشاخصتناد به در مرحله ارزشیابی، پژوهشگران با اس نهایتاًگردد. 

ی هاانیبنکننده در تحقیق و نیز ی افراد مشارکتهاتیرواو  هامصاحبهی فردی، هاافتیدر

نظری موضوع، دیدگاه نقادانه و ارزیابانه خود را از وضعیت، جایگاه و مشکالت تفکر 

 .اندکردهپردازی و تبیین انتقادی مفهوم

 توصیف

سال قدمت دارد.  25ای دریکی از شهرهای استان اصفهان حدود دبیرستان دخترانه 

مالکیت این بنای آموزشی وقفی است. دبیرستان دارای ساختمان دو طبقه و حیاطی وسیع 

کند. وجود های فوتبال، بسکتبال، تنیس و والیبال خودنمایی میاست که در آن زمین

توان نمونه آن ی است که کمتر میاهای ورزشی مختلف در این مرکز آموزشی پدیدهزمین

آموز است دانش 320 را در مدارس آن هم مدارس دخترانه مشاهده کرد. دبیرستان دارای

فیزیک مشغول به -که در سه رشته تحصیلی ادبیات و علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی

 تحصیل هستند.

عار و عباراتی غالباً نمای دبیرستان آجر و بر روی دیوارهای بیرون و حیاط مدرسه اش 

ها مفاهیم و مطالب مرتبط با نقد و نقادی کدام از آنمذهبی نوشته شده است و البته در هیچ

ها و عبارات ادبی درباره مسائلی مانند خورد. بر روی دیوارها ابیات، پیامبه چشم نمی

ه حجاب و حفظ بهداشت و... نوشته شده است. مدرسه دارای یک سالن بزرگ در طبق

نمازهای جماعت  برای. قسمتی از این سالن باشدمترمربع می 40دوم به مساحت 

ها، مراسم مذهبی و جلسات اولیاء و شده و قسمت دیگر آن جهت برگزاری همایشاستفاده
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شده است. مدرسه دارای آزمایشگاه مناسب و نیز سایت کامپیوتر است. مربیان در نظر گرفته

ویژه کمبود زمان ری دبیرستان، به خاطر مشکالت مختلف و بههرچند به گفته معاون فناو

 کنند.غالب دبیران از امکانات سایت جهت تدریس و آموزش کالسی استفاده نمی

 

 

هزار جلد کتاب درباره موضوعات مختلف دینی، علمی،  4کتابخانه مدرسه بالغ بر 

دبیرستان در مورد عالقه  آموزشی، شعر، داستان و... دارد. معاون پرورشیِتربیتی، کمک

ها به کتابخانه و تأثیر احتمالی آن بر روی خوانی و میزان مراجعه آنآموزان به کتابدانش

 4000های کتابخانه مدرسه به باوجوداینکه تعداد کتاب»پرورش تفکر انتقادی معتقد است: 

سی دیده رسد، اما تمایل چندانی در دانش آموزان برای مطالعه کتب غیردرمی جلد
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برند. رشد تفکر آموزشی و درسی را به امانت میشود! بیشتر دانش آموزان کتب کمکنمی

های غیردرسی است ولی باید آموزان به خواندن و مطالعه کتابانتقادی مستلزم عالقه دانش

البته عدم عالقه فراگیران به مطالعه صرفاً یک «. از قبل از دبیرستان بر روی آن کارکرد

دهد که در وپرورش نیست. آمارهای مختلف نشان میای و مرتبط با آموزشدرسهبحث م

ها بسیار نازل و پایین است سطح کل کشور نیز سرانه مطالعه در سطح شهروندان و خانواده

 ها نیز سرایت کرده است.آموزان و فرزندان خانوادهو طبیعی است که این معضل به دانش

سال مدیریت این مرکز آموزشی ارتباط مناسبی با دبیران  20مدیر دبیرستان باسابقه  

دارد. مشاهده چندین و چند بار نحوه تعامل او با همکاران مؤید این نکته است. در گفتگو 

حال، او عمده وقت گیرد. درعینبا دبیران نیز این ویژگی خانم مدیر مورد تائید قرار می

رسد و روزمره دبیرستان کرده و به نظر می وفتق امور اجراییخود را صرف رسیدگی و رتق

وپرورش که کمتر مجال و یا فرصتی برای توجه جدی و عملی به اهداف متعالی آموزش

آموزان مدرسه داشته باشد. البته مدیر مذکور در جلسات ازجمله رشد تفکر انتقادی دانش

کنندگان فراهم کند. کند فرصت اظهارنظر و انتقاد را برای شرکتاولیاء و مربیان سعی می

آموزان مدرسه هم ارزش قائل است. زیرا با نصب صندوق انتقادات مدیر برای نظرات دانش

های غالباً انتقادی و پیشنهادات در مدرسه بستری را برای بیان و ابرازنظرات و دیدگاه

خود را ها بتوانند بدون ترس از شناخته شدن موارد مدنظر آموزان فراهم آورده تا آندانش

به گوش مدیر برسانند. مدیر مدرسه روزهای شنبه هر هفته سر صف مراسم صبحگاهی 

خواند اند را میها انداختهآموزان در هفته گذشته نوشته و داخل صندوقانتقاداتی که دانش

شود. ها رد نمیدهد تا روشن سازد بدون توجه از کنار این صندوقها پاسخ میو به آن

آموزان رغبت پیدا کنند که شود که دانشاین کار باعث می»گوید: ره میباخودش دراین

درباره امورات مربوط به مدرسه اظهارنظر کنند و برای نوشتن نظرات خود، خوب فکر 

کنند و احیاناً نقدی را مطرح و یا پیشنهادی ارائه دهند و دلیل و استدالل الزم را برای انتقاد 

 «.شودها سر صف خوانده میدانند که نظرات آنها میآن و یا پیشنهاد خود بیاورند.
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های اساسی و حاکم بر باوجوداین، ازنظر مدیر مذکور وجود برخی واقعیات و ویژگی 

نظام آموزشی کشور شرایطی را پدید آورده که امکان چندانی برای رشد و پرورش تفکر 

وپرورش و ظام حاکم بر نظام آموزشن»گوید: انتقادی در داخل مدارس وجود ندارد. او می

نیز انتظاراتی که از دانش آموزان و معلمان در این نظام وجود دارد، مجالی برای بروز 

کند. تأکید بر محفوظات و اطالعات ترویج تفکر انتقادی در بین دانش آموزان ایجاد نمی

جای توجه به ه بهجای کیفیت آموزش و بها دادن به نمردر حیطه دانش، توجه به کمّیت به

وتحلیل و نیاز به پرورش روحیه نقادی در دانش آموزان را یادگیری، رشد قدرت تجزیه

آنکه توجه به اموری همچون آموزش تفکر انتقادی به دبیران و کمرنگ کرده است. حال

ها در این حوزه، ترویج رویکرد تدریس آزاداندیشانه در بین معلمان، دانش و مهارت آن
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گرایی، عدم تأکید بر حفظ دانش و معلومات توسط فراگیران و تشویق و از نمره دور شدن

 «.های متفاوت خود بستگی داردها به ارائه دیدگاهترغیب آن

های دبیرستان موردپژوهش، مناسب و استاندارد هستند. اما اندازه و فضای کالس 

صورت ها بهمکتپشت سر هم( است. نی) های مدرسه سنتی و ستونیچیدمان نیمکت

ها. طرف و البته در یک سکوی باالتر از بچهردیفی چیده شده است و جایگاه معلم در یک

ها! معلم فرمانده و فراگیران های نظامی و پادگانای از آرایش موجود در سازماننمونه

 وجه با الزامات تفکر انتقادی همخوانیهیچبر!! چیدمان و آرایشی که بهسرباز و فرمان

های تدریس فعال و مشارکتی مرتبط با ندارد. حتی اگر معلم درصدد به کار بردن روش

شود. زیرا بحث و گفتگو و ها مانع از تحقق این هدف میتفکر نقاد باشد، چیدمان نیمکت

آموزان نظر نیازمند آن است که زمینه تعامل چهره به چهره و رو در روی معلم و دانشتبادل

 و یکسان فراهم گردد.در بستری برابر 

های درسی مختلف عنوان مجریان برنامهاز سوی دیگر، گفتگو با دبیران دبیرستان به 

اطالعاتی مستندتر در مورد میزان توجه عملی به تفکر انتقادی و رشد آن در میان 

ها از نزدیک بر اتفاقات کالس درس و فراز و سازد. چراکه آنآموزان فراهم میدانش

آن اشراف دارند. دبیر تاریخ ضمن اشاره به این نکته که اصوالً یکی از اهداف فرودهای 

ها ایجاد روحیه و مهارت نقد تاریخی در یادگیرندگان اصلی آموزش تاریخ در دبیرستان

است، وجود مشکالت مختلف )حجم کتب، زمان کم و محتوای نامناسب( را مانع اصلی 

س مبتنی بر تفکر انتقادی زمان زیادی از کالس را تدری»شمارد: تحقق این هدف مهم برمی

ها و با توجه به فرصتی که در اختیارداریم، صرفاً مجبور طلبد و به دلیل حجم زیاد کتابمی

خواهم که اگر باشیم. البته بعد از تدریس، از دانش آموزان میبه ارائه درس تجویزشده می

وتحلیل ها که نشان از تجزیهسؤالی از سوی آنآمده، مطرح کنند، اما با سؤالی برایشان پیش

شوم. شاید به این علت است که محتوای کتاب و نقد مطالب آموخته شده باشد، مواجه نمی

ها را ترغیب به بحث و گفتگو کند و صرفاً مطالبی آورده شده که ای نیست که آنگونهبه

 «.ها را حفظ کنندآموزان باید آندانش
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آموزان از محبوبیت ی که برخالف رسم معمول! در میان دانشمعلم دین و زندگ 

آموزان در کالس درس جهت زیادی برخوردار است، فراهم کردن فرصت مشارکت دانش

ترین عامل رشد تفکر انتقادی در فراگیران تلقی های خود را مهماظهارنظر و ارائه دیدگاه

کنم که با ست، بلکه سعی میتدریس من فقط سخنرانی صرف نی»گوید: کند. او میمی

آید را در ها سؤاالتی که برایشان پیش میمشارکت دانش آموزان درس را پیش ببرم و آن

آموزانم مشتاق به اظهارنظر راجع به سؤاالتی که جمع دوستانشان مطرح کنند. اغلب دانش

رسند تشود، هستند و از صحبت کردن در کالس نمیها مطرح میاز طرف من یا همکالسی

کنند. اما همیشه فرصت برای اظهارنظر همه دانش و با امنیت خاطر نظرات خود را بیان می

آموزان وجود ندارد و با توجه به زمان کالس مجبور به خالصه کردن صحبت دانش 

به نظر من آموزش شیوه گفتگو و تعامل صحیح به دانش آموزان و در نظر  .شومآموزان می

 «.موزش تفکر انتقادی مؤثر استدر آ گرفتن زمان کافی

وقتی از دبیر فیزیک مدرسه در مورد میزان توجه به تفکر انتقادی در کل فضای مدرسه  

پرسیم، او تغییرات ایجاد شده در کتاب طور مشخص در حوزه درسی خودش میو به

حال حجم سنگین مطالب کتاب و کند، ولی درعینای مثبت ارزیابی میگونهفیزیک را به

عالوه، او عدم آگاهی و اطالع دقیق شمرد. بهدرنتیجه کمبود زمان را مشکل اصلی برمی

عنوان موانع و مشکالت دیگر آموزان را بهطلبی دانشراحت دبیران از تفکر انتقادی و

های درسی نظام قدیم توجه چندانی به پرورش تفکر کتاب» کند. ازنظر ویخاطرنشان می

های پرداختند. اما محتوای کتابتر به انتقال یک سری مفاهیم میانتقادی نداشتند و بیش

پردازد و حاضر نسبت به کتب قدیم، بیشتر به پرورش تفکر و قوه قضاوت افراد می

بینیم باوجود بهتر شدن ها گنجانده شده است. اما اینکه میهای هدفمندی در کتابفعالیت

ت، عالوه بر عدم آموزش معلمان در این موفقیت چندانی حاصل نشده اس هامحتوای کتاب

 به این دلیل است که ساعت و زمان مناسب و کافی در اختیار معلمان وجود ندارد زمینه

ساعت در هفته باید تدریس شود و این  3 عنوان مثال کتاب درسی فیزیک رشته تجربی)به

به همین دلیل، شود!(. ساعت در هفته تدریس می 3در حالتی است که آمادگی دفاعی نیز 

ها و پیگیری اولویت اصلی دبیران به پایان رساندن کتاب درسی بوده و از انجام فعالیت
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تکالیف فرعی خودداری کرده و حتی پاسخ فعالیت و سؤاالت تفکر را خودشان به دانش 

ها و طلب هستند، برای جواب مسئلهگویند. دانش آموزان هم که بیشتر راحتآموزان می

ترتیب اینپردازند و بهبرداری از اینترنت میها و کپیالمسائلها به حلعالیتپاسخ به ف

 «.بردجایی نمیهای درسی راه بههای نویسندگان کتابهدف و تالش

آموزان با عالیق و مشکالت مشاور دبیرستان که هر روز پذیرای تعدادی از دانش 

درس فرصت چندانی برای پرورش های مختلف است نیز اذعان دارد که عمالً در کالس

چنانی برای تفکر انتقادی فراهم زمینه آن»تفکر انتقادی وجود ندارد. از دیدگاه مشاور 

های درس شلوغ و ها، کالسنیست. مشکالتی چون ناآگاهی دبیران و عدم همراهی آن

مله توجهی به تعامل و گفتگوی اصولی میان افراد در سطح جامعه نیز ازجپرازدحام و بی

 «.تفکر انتقادی در نظام آموزشی ما شده است باشد که منجر به عدم رشدمواردی می

ایجاد فضای » آموزانازجمله راهکارهای مشاور مدرسه برای پرورش تفکر انتقادی دانش

ها و چیدمان میزگردی نیمکت) مناسب کالسی برای تدریس مبتنی بر تفکر انتقادی

تکنولوژی آموزشی در تدریس(، آموزش معلمان و ها و استفاده و کاربرد صندلی

های ارزشیابی سنتی، مهارت معلمان در وارد کردن همه دانش ها، تغییر شیوهخانواده

 باشد.می« هایی نظیر بارش فکری و...آموزان به مباحث کالسی و استفاده از شیوه

های خود ان دیدگاههای درسی دبیرستاصلی برنامه 1عنوان مجریانکه دبیران بهدرحالی 

دارند، را در مورد شرایط موجود، الزامات و مشکالت مختلف تفکر انتقادی ابراز می

نظام آموزشی نظرات خاص خود را  2کنندگان و مشتریانعنوان دریافتآموزان نیز بهدانش

در این زمینه مطرح کرده و به برخی دیگر از ابعاد و زوایای وضعیت تفکر انتقادی اشاره 

ترین عامل های خانوادگی را مهمآموز سال دوم رشته تجربی زمینهکنند. حدیث دانشیم

وساالن خود برشمرده و معتقد است وقتی در سنگیری تفکر انتقادی در میان همعدم شکل

خانواده، فرهنگ پذیرش و اطاعت از بزرگساالن آن هم بدون دالیل منطقی وجود دارد 

پدر و مادرم همیشه تصمیم »گوید: شه دچار مشکل است. او میتوان گفت که کار از ریمی

                                                                                                                                        
1 Implementers 
2 Consumers / Receivers 
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کنند که چرا گیرند و اگر چیزی باب میلشان نباشد مرا قانع نمیاصلی را خودشان می

کنم! حتی اگر ها عمل میهای آنمخالف نظر من هستند و من هم باالجبار طبق خواسته

تر هستند، حرف درست را ن بزرگکنند به من بفهمانند چودلیل بیاورم همیشه سعی می

 «.زنند!فقط خودشان می

پدر و مادرم »گوید: تأیید کرده و می های او رافاطمه همشاگردی حدیث هم حرف

ها کنند و من باید هر آنچه را که آنهای مهم از من نظرخواهی نمیگیریبرای تصمیم

م و برای من فرصت اظهارنظر اند باید مخالف باشپسندند، قبول کنم و با هر چه مخالفمی

رسد که باید از جانب بدین ترتیب به نظر می «.در مورد مسائل مهم خانوادگی مهیا نیست

آموزان فراهم شود و گیری تفکر انتقادی در فرزندان یعنی دانشخانواده هم زمینه شکل

ر توجهی خانواده به این امر، تالش نهادهای دیگر در جهت پرورش تفکر نقاد دبی

 کند.آموزان را کم اثر میدانش

فائزه از دانش آموزان سال سوم رشته تجربی نقش معلمان را در این زمینه مهم تلقی  

معلم و روش تدریسش خیلی مهم است. مثالً معلم دین و زندگی ما »گوید: کند و میمی

زمان  شویمدهد که اصالً ما متوجه نمیهای است. طوری درس را توضیح میبسیار حرف

برد و برای نظر پیش میگذرد. تدریس هر درس را با گفتگو و تبادلکالس چگونه می

جای نیمکت، صندلی قرار گوید. در کالس ما بهتفهیم مطالب کتاب برای ما داستان می

به همین خاطر هر هفته مشتاق هستیم که ساعت درس دین و زندگی برسد تا  دارد.

ای دور کالس بچینیم. چون معلم ما خودش این پیشنهاد را هصورت حلقهایمان را بهصندلی

ای در کالسمان داد و ما هم بسیار از پیشنهاد ایشان استقبال کردیم. چون فضای دوستانه

 «.شودایجاد می

آموزان سال سوم رشته ادبیات ضمن تأکید بر نقش و اهمیت درس تاریخ مونا از دانش 

دهد. او لکرد دبیران این درس را مورد سرزنش قرار میدر پرورش روحیه نقد و نقادی، عم

پرسد و بعد، تدریس آید ابتدا درس میمعلم تاریخ ما وقتی سر کالس می» گوید:می

کند که ما بتوانیم فکر کنیم یا با یکدیگر کند. اما هیچ جذابیتی را در درس ایجاد نمیمی
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دهد و از روی کتاب توضیح میصحبت کنیم و بحث را به چالش بکشیم. صرفاً درس را 

 «.گوید که بنویسیم تا برای جلسه بعد بخوانیمبعد سؤاالت مهم درس را به ما می

ها در کتاب درسی است و بدیهی است دادن سؤاالت مشخص که پاسخ مستقیم آن 

ها را در دفتر آموز بدون کمترین تالش فکری و تکاپوی ذهنی و تحلیلی آندانش

های شناختی ای را برای رشد و پرورش قابلیتکند، قطعاً هیچ زمینهیمخصوص رونویسی م

کند. بلکه بالعکس دانش آموزان را به سمت حافظه پروری و استداللی فراگیران فراهم نمی

نماید. روندی شده ترغیب میبندیهای بستهو خواندن و برداشت اطالعات و دانش از قالب

نیافتنی باخته و به آرزویی محال و دستقادی کامالً رنگکه طی آن مبحثی به نام تفکر انت

 شود.تبدیل می

ها، آموز رشته ریاضی مشکل تعدد دروس و عدم جذابیت آنمریم دانش 

عنوان عواملی محوری و ناتوانی برخی دبیران در ایجاد تدریس جذاب را بهکتاب

 شود. او معتقد است:یشمرد که به خاطر آن فرصت توجه به تفکر نقاد فراهم نمبرمی

درد  کننده و گاهی بهها خستههای ما خیلی زیاد بوده و بعضی از این درسمطالب درس»

نخور هستند. اما برای اینکه تدریس شوند مجبور به حضور در کالس جبرانی خارج از 

شود با شویم که این اصالً برای ما و معلمانمان خوشایند نیست. مگر میوقت کالسی می

های برخی دبیران حوصله ما سر ین برنامه سنگین به تفکر انتقادی پرداخت؟ در کالسا

تنها در درس کنیم تا زنگ تفریح بخورد، چون هیچ جذابیتی نهشماری میرود و لحظهمی

دهند تا حداقل جذابیت را در درس وجود ندارد بلکه معلمان هم هیچ زحمتی به خود نمی

 «.دهندهمان متن کتاب اکتفا کرده و برای ما درس را توضیح میایجاد کنند و همچنان به 

طور خاص های همکالسی خود را تأیید کرده و بهدوست مریم یعنی زهرا نیز صحبت

کرده که فرصت سؤال کردن و ایجاد چالش ذهنی را در به مشکل تدریس دبیران اشاره

کنند و برای درس طراحی می همیشه خود دبیران سؤاالتی را»آورند. کالس به وجود نمی

کنند که فرصت فکر کردن و حتی اکثر معلمان جواب سؤاالت را نیز برای ما مشخص می

گیرند. اگر در حین تدریس، سؤاالتی فراتر ازآنچه که در کنجکاوی ذهنی را از ما می

هه گوید: خوبه، خوبه، دیگر بحث را به بیراها بپرسیم، معلم به ما میکتاب آمده از آن
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های ما هیچ ربطی به نکشانید و برگردید به کتاب چون زمان نداریم. انگار که صحبت

اینکه به مذاق معلم کنیم. اما مثلهای چالشی مطرح میکه ما بحثکتاب ندارد. درصورتی

 «.آید...خوش نمی

را میلی و عدم انگیزه دبیران در این زمینه آموز سال سوم رشته تجربی نیز بیسمیه دانش

ها کم است، فضای بحث و برخی دبیران که البته تعداد آن»گوید: کند و میمطرح می

انگیز آورند که برای ما بسیار جالب و هیجانگفتگو و چالش را در کالس به وجود می

ها گونه نیستند. آنکند ولی اکثر دبیران ایناست. این فضا ما را به بیشتر دانستن تشویق می

کنند که مطالب کتاب درسی را به اتمام برسانند تا بعد دچار وقت تالش می به خاطر کمبود

 «.ایممشکل نشوند. طبعاً ما هم مجبور به پذیرش هستیم و به این مسئله عادت کرده

اگر »آموز سال آخر که دغدغه کنکور سراسری را هم دارد معتقد است سهیال دانش

ها را به شکل یات و تاریخ مطالب کتابدبیران برخی دروس ازجمله دین وزندگی، ادب

ها دارای ها در این زمینهگفتگو و بحث و مجادله مطرح کنند، خیلی بهتر است. چون بچه

شود. چون دبیران ها جواب داده ولی عمالً کاری نمیسؤاالت زیادی هستند که باید به آن

بته کالس هم خیلی شود. الاگر بخواهند این کار را بکنند، ساعت کالس درس تمام می

و نهایتاً عاطفه تأکید بر حافظه پروری و ترس از  «.شود و کنترل آن سخت استشلوغ می

کند: بعضی عواقب نقد و نقادی در فضای مدرسه را موانع جدی تفکر انتقادی معرفی می

اند و کاری به تحلیل و استدالل کردن و ها فقط درگیر حفظ کردن مطالب درسیبچه»

خواهند که طبق آموزان میارند. وقتی خود مدیر و دبیران دبیرستان از دانشنقادی ند

ها داده و چندوچون های آنهای درسی عمل کنند و گوش به صحبتمحتوای کتاب

توان از رشد تفکر انتقادی سخن گفت؟! حتی برخی دبیران و نکنند، چگونه می

همراه داشته باشد! فضای مدرسه باید  ها خطراتی بهترسند که نقد برای آنآموزان میدانش

 «امن و راحت باشد که بتوانند نقد کنند...

های درس دبیران مختلف از سوی دیگر، در ساعاتی که امکان حضور در کالس 

های نامتعارف و نامرتبط با تفکر انتقادی مورد واقعیت مذکور فراهم گردید، برخی از

ها نشسته و بعضاً باهم ها در پشت میز و نیمکتبچه هامشاهده قرار گرفت. در این کالس
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کردند. دبیر بدون کمترین ارتباط با کالس، سؤاالت از قبل داده شده را از صحبت می

عنوان پاسخ به پرسید و او نیز با سرعت و بعضاً با تأخیر مطالبی را بهآموز پای تخته میدانش

رسید عمدتاً حفظ همان مطالب کتاب است و هایی که به نظر میداد. پاسخدبیر تحویل می

آموز چیزی را به آن اضافه نکرده است! مضافاً اینکه دبیر فقط با خود دانشآموز هیچدانش

های آموزان را به جلب مشارکت و ارائه دیدگاهتعامل کالمی برقرار نموده و سایر دانش

در کالس حضور فیزیکی دارند و آموزان فقط خواند. اصوالً سایر دانششان فرانمیمتفاوت

دهد که توان و یا اند تا غایب نباشند! دبیر هم با رفتار و روش تدریسش عمالً نشان میآمده

ای برای برپایی یک دیالوگ فعال نداشته و اوضاع به گونه آرام و راکد حال و حوصله

 یابد.ادامه می

های مطرح شده توسط یدگاهد ها، تجارب زیسته وهرحال، دقت و تأمل در روایتبه 

آموزان دبیرستان و نیز مشاهدات صورت گرفته مجموعاً بیانگر آن است که دبیران و دانش

تفکر انتقادی اگرچه بر روی کاغذ در چهارچوب اهداف نظام آموزش متوسطه از جایگاه 

ها و تعامالت آموزشی و پرورشی واالیی برخوردار است، ولی عمالً در غالب فعالیت

های درس( یادگیری )کالس-های یاددهیویژه در موقعیتها بهوزمره دبیرستانر

گیرد. درواقع، وجود برخی شرایط و عوامل بازدارنده در موردتوجه چندانی قرار نمی

دبیرستان باعث عدم توجه به پرورش تفکر انتقادی فراگیران شده است. محتواهای حجیم و 

انگیزگی های درس شلوغ، بیرنامه هفتگی، کالسسنگین کتب درسی، کمبود زمان در ب

های ها، حاکمیت رویکرد حافظه پروری و روشدبیران و عدم توانایی و آگاهی آن

تدریس مبتنی بر سخنرانی دبیران، فقدان مشارکت و فعالیت گروهی در کالس درس و... 

دی در حاشیه قرار ترین مشکالتی هستند که عمالً باعث گردیده که تفکر انتقابرخی از مهم

 بگیرد.

 تفسیر

نظران های مربوط بدان همواره موردتوجه صاحبتفکر انتقادی و رشد ابعاد و مهارت 

عنوان چهارمین کنند که آموزش تفکر انتقادی باید بهمختلف بوده است. این عده تأکید می
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ای آموزشی هعنصر آموزش پایه )بعد از خواندن، نوشتن و حساب کردن( مورد تأکید نظام

(. درواقع، در عصر انفجار اطالعات و 1390مهر،خندقی و پاکامین) قرار بگیرد

های ارتباطی، هدف اصلی باید توانمند ساختن افراد جهت نقد و بررسی دانش و پیشرفت

گیری اصلی آموزش نیز به سمت ارتقای تفکر انتقادی افراد اطالعات موجود بوده و جهت

( تفکر انتقادی باعث 1386) 1(. از دیدگاه مایرز1392اده و منصوری،زتغییر یابد )دهقان

های ها و اندیشهآموزان و آشنایی باارزشتوسعه فرایندهای ذهنی شده و رشد تجارب دانش

 جدید را به همراه دارد.

مفهوم تفکر انتقادی را با  2دیوئیفیلسوف معروف حوزه تعلیم و تربیت یعنی جان

زدگی در داوری و قضاوت و پرهیز از شتاب 4شک و تردید مناسبو یا  3قضاوت معلق

کند. از ای تلقی میمعنا با بررسی فعال و دقیق هر عقیده و اندیشهتعریف کرده و آن را هم

ای تفکر منطقی و اندیشمندانه است که ( تفکر انتقادی، گونه2011،2002)5دیدگاه انیس

باشد. از دیدگاه این ای میری یا باور کردن ایدهگیری برای انجام دادن کامحور آن تصمیم

وتحلیل مباحث پرداخته، به دقت به تجزیهنظر، تفکر وقتی انتقادی است که متفکر بهصاحب

( تفکر 2015) 6دنبال شواهد ارزشمند رفته و به قضاوت و نتایج مناسب برسد. فاسیون

تفسیر رخدادها و رویدادها و حل ها و شواهد مختلف، آوری دادهانتقادی را ناظر بر جمع

هایی همچون تفسیر اطالعات، استنباط، مسائل موجود دانسته که با شاخص

وتحلیل، تبیین، ارزیابی، مباحثه، ارائه دالیل مناسب و تبیین دهی، تجزیهخودسازمان

( با 2008) شود. همچنین فاسیون و فاسیونهای موردنظر مشخص میمفهومی از پدیده

ارتباط معنایی دو فرآیند شناختی تفکر انتقادی و حل مسئله معتقدند که موفقیت  تأکید بر

های تفکر انتقادی و داشتن های نتیجه کاربرد مناسب مهارتدر قضاوت و داوری حرف

                                                                                                                                        
1 Myers 
2 John Dewey 
3 Suspended Judgment 
4 Sound Suspect ion 
5 Ennis 
6 Facione 
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( با اشاره به 1990)1هاست. ریچارد پلکارگیری این مهارتشایستگی الزم در اعمال و به

و ذهن کاوشگر باید هدف و بازده نهایی نظام آموزشی  فکرکه تربیت افراد صاحباین

کند که مالزم با از نوع سقراطی تلقی می 2سنگ تفکر فلسفیباشد، تفکر انتقادی را هم

ها، رفتارها و کل های منتقدانه و فکورانه نسبت به اندیشهپرسش و پاسخ دقیق و رشد نگرش

وپرورش تفکر انتقادی مستلزم ( آموزش1993روندهای زندگی است. از دیدگاه پل )

کارگیری راهبردهایی است که هم جنبه شناختی دارند )مثل تفکر منطقی و استفاده و به

که افراد به تفکر ( با تأکید بر این1995)3خالق( و هم جنبه عاطفی و روحی. ماتیو لیپمن

د نیاز انتقادی جهت تمایز و تشخیص اطالعات دریافتی با توجه به اهداف موردنظر خو

دارند، معتقد است که اصوالً تفکر انتقادی مستلزم کاربرد معیارهای خاص جهت ارزشیابی، 

یا فرآیند فعاالنه تالش فرد برای رفع خطاها و اشتباهات خویش و داشتن  4خودتصحیحی

های مختلف مستلزم استفاده از قواعد و حساسیت نسبت به محیط و بافت و اینکه زمینه

( تفکر انتقادی 2008) و همکاران5باشد. از دیدگاه هالپرنست، میاصول متفاوتی ا

ها و راهبردهای شناختی است که احتمال وقوع پیامدهای کارگیری آن دسته از مهارتبه

عنوان نوعی تفکر دقیق و ( تفکر انتقادی را به2009)6دهد. عمیرخوشایند را افزایش می

داند که با مختصاتی همچون ها میدر مورد آنگیری منطقی درباره امور پیچیده و تصمیم

نفس و جستجوی کنجکاوی ذهنی، انضباط فکری، تفکر تحلیلی، عمل عقالیی، اعتمادبه

 شود.دائمی حقیقت مشخص و متمایز می

توان استنباط کرد که تفکر انتقادی های فوق میهرحال، از مرور تعاریف و تبیینبه 

های فکری و ذهنی مستقل و ورزی بر رشد مهارتو اندیشه ای خاص از تفکرعنوان گونهبه

جانبه و قضاوت آموزان تأکید نموده و زمینه تحلیل مناسب، ارزیابی همهمنتقدانه دانش

آورد. بر این اساس، ضرورت دارد که مدارس و مراکز ها را فراهم میمنصفانه و مستدل آن

                                                                                                                                        
1 Richard Paul 
2 Philosophical thinking 
3 Matthew Lipmann 
4 Self-Correction 
5 Halpern 
6 Emir 
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های مختلف آن اقدام کنند تا از مؤلفه آموزشی نسبت به پرورش این نوع تفکر و اجزاء و

یادگیرندگان امکان بروز و ظهور پیدا  1های فکری پیشرفته یا سطح باالیاین طریق قابلیت

های تجربی قابلیت تفکر انتقادی و خالق ( معتقدند که مداخله2008)2کند. دان و همکاران

( 2004)3جمله یه و شننظران دیگر ازدهد. برخی صاحبآموزان افزایش میرا در دانش

های اولیه آموزش یعنی مقطع ابتدایی گوشزد ضرورت آموزش تفکر انتقادی را از سال

( با استناد به پژوهش تجربی خود تصریح 1994) در همین زمینه فاسیون و فاسیون اند.کرده

ز قرار انگیهای مسئله مدار واقعی، پیچیده و هیجانآموزان در موقعیتاند که اگر دانشکرده

وتحلیل اطالعات پرداخته و بگیرند، شواهد و دالیل مختلف را بررسی کنند، به تجزیه

ها تقویت خواهد های تفکر انتقادی آنفراشناخت خود را تقویت کنند، ضرورتاً توانمندی

( نیز با اذعان به این واقعیت که در نظریات یادگیری 1383) ( و ملکی1385) شعبانی شد.

آموزان تأکید وساز گرایی بر اهمیت ضرورت آموزش تفکر به دانشساختگرا و شناخت

شده است، معتقدند که شکل کاربردی این امر در قالب آموزش تفکر انتقادی تجلی 

؛ 1388ازجمله اطهری اصفهانی و همکاران،) نظرانیابد. سایر محققان و صاحبمی

ت آموزش دادن تفکر انتقادی ( نیز قابلی1391؛ کمالی؛ زارچ و همکاران،1381جهانی،

اند. درواقع، فرض بر این است که در صورت توجه توسط مدارس را مورد تأکید قرار داده

جدی مراکز آموزشی به تفکر انتقادی و فراهم کردن شرایط و بسترهای الزم برای آموزش 

م آموزان فراههای کاوشگری و نقادانه دانشاصولی آن امکان بالفعل درآمدن مهارت

در این راستا ضرورت دارد که مدارس از انتقال صرف اطالعات به ذهن  گردد.می

های یادگیری گروهی و مسئله مدار را به کار بگیرند. آموزان اجتناب کرده و روشدانش

های مشارکتی و مبتنی بر حل مسئله آموزش آموزانی که با روشزیرا آن دسته از دانش

های گیرند از مهارتهای سنتی و مرسوم فرامیرانی که با روشبینند در مقایسه با فراگیمی

(. این امر، بدان معناست که 1388تفکر انتقادی باالتری برخوردار هستند )شعبانی،
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های تدریس فعال و مبتنی بر کاوشگری و درگیر شدن فراگیران در کارگیری روشبه

 آورد.وجود میها را به های تفکر انتقادی آنآموزش زمینه رشد مهارت

( ناکارآمدی 1386نژاد،اما علیرغم مطالب فوق، برخی پژوهشگران )ازجمله مهری 

های تدریس مدارس کشور را در پرورش تفکر انتقادی به چالش کشیده و معتقد روش

صورت سخنرانی است و معلم همان های تدریس در تمام مقاطع آموزشی بهاست که روش

ای را بازگو کرده و ارزشیابی نیز بر اساس میزان توانمندی حافظهمحتوای از قبل تعیین شده 

های درسی در قالب عالوه، زمان و مکان برنامهشود. بهو به خاطر سپاری اطالعات انجام می

های شلوغ و پرتعدادی که فاقد مشارکت پویای بینی شده و کالسساعات از قبل پیش

دی را بسیار محدود و دشوار ساخته است. آموزان است، امکان رشد تفکر انتقادانش

کنند که های متخصصان تأکید می( هم با استناد به دیدگاه1390) مهرخندقی و پاکامین

های های درس توسط معلمان از برنامهتفکر انتقادی ضرورت دارد که کالس برای آموزش

 ر و همکارانسوی تفکر انتقادی حرکت کنند. فتحی آذدرسی منفعل و حفظ مفاهیم به

( نیز معتقدند معلمان از طریق آموزش مستقیم تفکر انتقادی در کالس درس و 1392)

ها های کالسی و درگیر ساختن آنآموزان در مباحث و فعالیتمشارکت دادن دانش

( نیز 1385توانند این نوع تفکر را پرورش و ارتقا بخشند. از دیدگاه صادقی و انوری )می

رهایی همچون شروع هر درس با یک سؤال، استفاده از سکوت عمیق، استفاده از راهکا

ایجاد تعامل و مشارکت در کالس درس، مدیریت زمان، دادن فرصت برابر و مساوی به 

 اند.آموزان را برای رشد تفکر انتقادی توسط معلمان پیشنهاد کردههمه دانش

دی را کمبود دانش و ( نیز موانع تفکر انتقا2005)1از سوی دیگر، آگنس و ماری 

های تدریس و ارزشیابی نامناسب و ها، کاربرد روشاطالعات مدرسان، نگرش منفی آن

( در پژوهش خود به 2018) و همکاران 2سونتیکا داند.مشکالت فرهنگی و اجتماعی می

های فنی و های تفکر انتقادی دانش آموزان دبیرستانی دورهبررسی و ارزشیابی مهارت

درصد از دانش آموزان مذکور ازنظر  15اند که فقط داخته و گزارش کردههای پرحرف
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درصد از  55درصد در حد نسبی و حدود  30تفکر انتقادی در وضعیت مناسبی قرار دارند. 

وتحلیل، ارزشیابی و استنباط در های تجزیهویژه در مهارتدانش آموزان موردبررسی به

های تفکر ( استفاده از مهارت2016)1تحقیق براونحدی کم و نازل قرار دارند. همچنین، 

کند انتقادی در حوزه تدریس و آموزش ریاضیات را مورد تأکید قرار داده و تصریح می

ها و حل حلتوجهی در کشف راههای مذکور، نقش و تأثیر قابلکه برخورداری از مهارت

اذعان به این نکته که  ( نیز با2017)2مسائل درسی ریاضیات دارند. ساهین و کومکاگیز

ویژه در مشاغل اجتماعی و های تفکر انتقادی در زندگی روزمره بهاصوالً استفاده از مهارت

های مذکور ای مثبت میان مهارتباشد، اذعان دارند که رابطهارتباطی بسیار حائز اهمیت می

بوط به این و قابلیت حل مسئله و تمایل به همدلی وجود دارد و لذا گنجاندن دروس مر

 های درسی مراکز آموزشی ضرورت دارد.متغیرها در برنامه

عنوان یک هرحال، تأمل در مطالب مذکور مؤید آن است که تفکر انتقادی بهبه 

های آموزشی الزم ظرفیت فکری مهم و قابل رشد، نیازمند وجود بسترها و پیش بایسته

مند، تی، وجود معلمان عالقههای تدریس فعال و مشارککارگیری روشباشد. بهمی

های های و کارآزموده، وجود محتوا و تجارب یادگیری جذاب و معنادار، روشحرف

ارزشیابی مناسب و متنوع و مجموعاً وجود یک محیط آموزشی آماده و پشتیبان ازجمله 

ه توانند تفکر انتقادی را از یک استعداد بالقوه بترین عوامل و شرایطی هستند که میمهم

 یک مهارت بالفعل و کاربردی توسط دانش آموزان تبدیل کند.

 ارزشیابی

با عنایت به مجموعه شواهد و اطالعات مختلفی که در این پژوهش ارائه گردید،  

عنوان یک قلمرو آموزشی مهم و اساسی که بر توان استنباط کرد که تفکر انتقادی بهمی

آموزان تأکید شرفته و نقادانه دانشهای فکری و استداللی پیرشد و پرورش مهارت

گیرد و که باید و شاید موردتوجه قرار نمینماید، در مدارس مقطع متوسطه دوم چندانمی
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ها و درنتیجه فراگیران با کمبودهای اساسی در این زمینه مواجه هستند. درواقع، داده

لعه و نیز اطالعات حاصل از مشاهده روندهای جاری و ساری در دبیرستان موردمطا

عنوان رسان یعنی مدیر و دبیران )بههای انجام گرفته با منابع اطالعهای منتج از مصاحبهیافته

عنوان مشتریان یا آموزان )بههای آموزشی و درسی( و دانشمجریان اصلی برنامه

های آموزشی( مستنداً نشان داد که جایگاه تفکر انتقادی و عناصر و کنندگان برنامهمصرف

های مختلف آن در مراکز آموزشی متوسطه در حدی نازل و ضعیف بوده و لذا عمالً ؤلفهم

 آموزان فراهم نیست.های ذهنی و فکری دانشفرصت چندانی برای رشد قابلیت

های حاصل از این پژوهش نشان داد که ابعاد و عناصر تفکر دیگر، نتایج و یافتهعبارتبه

فاهیم کتب درسی مختلف دبیرستان )تدوین شده توسط نظام و م 1انتقادی نه در قالب محتوا

های درسی آموزشی متمرکز کشور( موردتوجه اصولی قرارگرفته و نه اصوالً مجریان برنامه

های اجرایی مختلف )محتوای سنگین و یعنی دبیران دروس گوناگون به خاطر محدودیت

م انگیزگی، عدم اطالع و حجیم کتب درسی دبیرستان و درنتیجه فقدان زمان کافی، ک

های درس شلوغ و پرازدحام و...( فرصت و مجالی برای توجه شناخت الزم، وجود کالس

مطالب مذکور یدان معناست  کنند.و پرورش این نوع تفکر در یادگیرندگان خود پیدا می

ای از تجارب آموزشی و تربیتی اثربخش که مراکز آموزشی کشور قادر نیستند که مجموعه

نتیجه چنین معضل یا  سازنده را در حوزه تفکر انتقادی به دانش آموزان منتقل سازند.و 

ای نزدیک از مراکز آموزشی خالئی آن است که دانش آموزان مقطع متوسطه که در آینده

های فکری و استداللی الزم برخوردار نبوده و طبعاً شوند، از مهارتفارغ التحصل می

ذهنی و ادراکی بالقوه خود که به خاطر ناتوانی نظام آموزشی  هایتوانند از ظرفیتنمی

ها صورت بالفعل درنیامده است، جهت حل مشکالت فردی و اجتماعی و مقابله با چالشبه

 های زندگی واقعی استفاده کنند.و پیچیدگی
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 گیریبحث و نتیجه

ایفای وظایف ها و شواهد حاصل از این پژوهش نشان داد که مدارس متوسطه در داده 

های متعددی های اساسی خود و ازجمله رشد تفکر انتقادی با تنگناها و چالشو مسئولیت

باشد. در عنوان یک حوزه آموزشی مغفول مطرح میمواجه بوده و عمالً این قلمرو مهم به

توان از اصطالح برنامه درسی چهارچوب ادبیات علمی رشته برنامه درسی می

برای توصیف وضعیت واقعی تفکر انتقادی در مدارس و مراکز  )محذوف/ مغفول(1پوچ

آموزشی کشور استفاده کرد. برنامه درسی پوچ، بیانگر آن دسته از مواد و موضوعات 

و نیز از حوزه برنامه  درسی و یا فرآیندهای ذهنی است که از دستور کار نظام آموزشی

های مرتبط ی و آموختن تجربهدرسی رسمی حذف شده و درنتیجه دانش آموزان از یادگیر

ای بر کنندهمانند و همین محرومیت بر جریان رشد یادگیرندگان تأثیر تعیینبدان محروم می

دیگر، نوع مواجهه نظام آموزشی و مدارس عبارت(. به1387مهرمحمدی،) گذاردجای می

برنامه درسی  کشور با تفکر انتقادی مؤید آن است که این قلمرو فکری مهم عمدتاً در قالب

ها و اهداف اساسی پوچ یا مغفول قرارگرفته و عمالً جایگاهی در فهرست اولویت

های های درسی مدارس ندارد. درنتیجه دانش آموزان از مجموعه تجارب و فرصتبرنامه

ها و فرآیندهای فکری سطح باال یا پیشرفته محروم گشته و تبدیل به مرتبط با رشد توانایی

منفعلی خواهند شد که فقط مطالب و اطالعات کتب درسی را حفظ کرده و یادگیرندگان 

کنند. بدیهی است این های از قبل تعیین شده عمل میبر طبق استانداردها و چهارچوب

عنوان شهروندان آینده توان و قابلیت چندانی برای پاسخگویی به الزامات التحصیالن بهفارغ

تحوالت قرن بیست و یکم نداشته و در مواجهه، نقد  های متعدد جهان سرشار ازو ضرورت

های زیست فردی و اجتماعی خود قاصر و ناتوان و حل بسیاری از مشکالت و چالش

 خواهند بود.
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آموزان دبیرستانی به حال، این نکته مهم را نیز باید خاطرنشان کرد که دانشدرعین 

قرار دارند.  1ر مرحله رشد انتزاعیلحاظ اقتضائات رشدی و سنی و ازنظر ذهنی و شناختی د

و در دنیای فرضیات و امکانات آینده 2دیگر، نوجوانان در مرحله عملیات صوریعبارتبه

ها با تصور دنیایی بهتر ازآنچه هست به انتقاد از وضع موجود کنند. بنابراین، آنسیر می

 رودقبال ماجراجویی میها و تخیالت بلندپروازانه به استپرداخته و با سری پر از اندیشه

دانش آموزان مقطع  شناختی و ادراکی (. بر این اساس، با توجه به خصوصیات1396سیف،)

 3یادگیری-ها و تجارب یاددهیوپرورش فرصترود که نظام آموزشمتوسطه انتظار می

متنوعی را طراحی و اجرا نماید تا به این اقتضای رشدی فرگیران دبیرستانی پاسخی درخور 

های فکری نقادانه آنان را متناسب داده و درنتیجه بسترهای رشد و شکوفایی مهارتو 

 فراهم کند.

های حاصل از این تحقیق و در راستای توجه و به رسمیت شناخته با عنایت به یافته 

های درسی ویژه در برنامهشدن جایگاه تفکر انتقادی در مدارس و مراکز آموزشی به

 پیشنهاد کرد: راهکارهای زیر را توانها میدبیرستان

های تفکر انتقادی ازجمله ارزشیابی، استنباط، ضرورت دارد که عناصر و مؤلفه -1

وتحلیل، نقادی، استدالل قیاسی و استقرایی در قالب تجارب و محتوای کتب تجزیه

طور رسمی و عمیق با این مفهوم و فرآیندهای آموزان بهدرسی گنجانده شود تا دانش

وپرورش ویژه در نظام آموزشبدان آشنا و درگیر شوند. توجه به این نکته به مربوط

اصلی  5است و در آن کتاب درسی ابزار و رسانه 4ایران که دارای ساختاری متمرکز

 باشد، بسیار مهم است.آموزش و انتقال مفاهیم می

 سازیکاستن از حجم زیاد و سنگین مطالب نظری محتوای کتب درسی و هماهنگ -2

اهمیت زیادی دارد. متأسفانه در عمل شرایط  آن با زمان موجود تدریس دبیران
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ای است که معلم موظف و مقید به اتمام کتاب درسی در بازه زمانی موجود گونهبه

به اهداف و کارکردهای مهم آموزشی  بوده و درنتیجه فرصت چندانی برای توجه وی

 شود.ازجمله تفکر انتقادی فراهم نمی

های یادگیری ای از تجارب و فعالیتغیر از کتب درسی، طراحی و اجرای مجموعه به -3

آزاد و متنوع در محیط مدارس که طی آن دانش آموزان در قالب جلسات سخنرانی، 

های الزم را برای جمعی و... فرصتهای دستهگردش تریبون آزاد، نمایش و نقد فیلم،

دست  و مباحثه، نقد مطالب و مباحث به های خود، گفتگواظهارنظر و بیان دیدگاه

های تفکر انتقادی توسط ها و مهارتاندوزی و کسب آگاهیآورند نیز در تجربهمی

 آنان نقش اساسی دارد.

افزایی های آموزش ضمن خدمت کیفی معلمان به منظور دانشطراحی و اجرای دوره -4

کارگیری و و چگونگی به شناخت ابعاد تفکر انتقادی ٔ  ها درزمینهو مهارت افزایی آن

 پرورش آن در میان دانش آموزان.

های تدریس معلمان در انتقال مفاهیم به دانش آموزان و با توجه به نقش محوری روش -5

عملیاتی شدن اهداف نظام آموزشی، ضرورت دارد که بسترهای الزم برای استفاده و 

های درس کالس های تدریس فعال و مشارکتی توسط دبیران درکارگیری روشبه

های تفکر انتقادی را از طریق آموزان طی روند آموزش، مهارتفراهم شود تا دانش

درگیر شدن و مشارکت عملی در تدریس معلم یاد بگیرند. بدیهی است زمانی که 

طرفه محتواها و اطالعات آن هم با استفاده از معلم در فرایند تدریس صرفاً به ارائه یک

ای برای اظهارنظر و زد و یادگیرندگان هم فرصت، تمایل و زمینهپرداکتاب درسی می

های درس ای منفعالنه در کالسگونههای مختلف خود نداشته و صرفاً بهارائه دیدگاه

شود. آموزان ایجاد نمییابد، امکان چندانی برای رشد تفکر انتقادی دانشحضور می

های و قش و جایگاه معلمان حرفویژه نهای تدریس فعال و مشارکتی بهمبحث روش

 سازد.متعهد به تفکر انتقادی را نمایان و برجسته می

های مدارس متوسطه در تالش در جهت تجهیز و فعال نمودن هر چه بیشتر کتابخانه

راستای ایجاد شور و اشتیاق و تشویق دانش آموزان به مطالعه کتب غیردرسی؛ از طریق 
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گویی، نویسی، قصهخوانی، داستانت های گروهی کتابهایی نظیر برگزاری نشسفعالیت

های ذهنی دانش آموزان نقد کتاب و.... که قطعاً در پرورش قدرت خالقیت و کنجکاوی

 انکاری دارند.متوسطه نقش غیرقابل

 منابع:

حسن  ی و بابا محمدی،مهد بخش،ی؛ نعمتمصطف السادات؛ شریف، نبیز اطهری،

تفکر انتقادی و ارتباط آن با رتبه آزمون سراسری  هایی مهارتابیارز (،1388)

مجله ایرانی آموزش ورود به دانشگاه در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 

 .5-12صص  (،1)9،در علوم پزشکی

 تفکر و روان سالمت بین ارتباط (،1390) حمیده مقصود و پاک مهر، امین خندقی،

مجله اصول بهداشت  کی مشهد،پزش علوم دانشگاه دانشجویان انتقادی

 .114-123 صص (،2)13،روانی

ترجمه علیرضا کیامنش، در محمود  ،نقادی و خبرگی آموزشی(. 1387بارون، تی.ای. ) 

نشر  اندازها )ویراست دوم(.ها، رویکردها و چشمبرنامه درسی، نظرگاهمهرمحمدی، 

ای بر دمه(. مق1389) عباس بازرگان، بازرگان، سمت و آستان قدس رضوی.

نشر  تهران: رویکردهای متداول در علوم رفتاری، های تحقیق کیفی و آمیخته،روش

 دیدار.

نقد و بررسی مبانی فلسفی الگوی آموزشی تفکر انتقادی ماتیو  (،1381) جعفر جهانی، 

-55 صص (،42)12پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا، فصلنامه علمی و لیپمن،

35. 

 تفکر بر تأکید با تحصیلی درسی برنامه تغییر .(1392وحید؛ ) منصوری، ت؛حج زاده،دهقان 

 تحصیلی هایدوره برنامه درسی تغییر ملی همایش متوسطه، در مدارس انتقادی

 .وپرورشآموزش

(. روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش، تهران: 1396) اکبرسیف، علی

 نشر دوران.
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ها و فنون تدریس، تهران: های آموزشی و پرورشی، روش(. مهارت3851شعبانی، حسن؛ ) 

 انتشارات سمت.

ها و راهبردهای تفکر(، آموزش مهارت) (. روش تدریس پیشرفته1388شعبانی، حسن؛ )

 تهران: سمت.

شده در کنگره ملی (. تفکر انتقادی، مقاله ارائه1385صادقی، عباس و انوری، صدور؛ ) 

 العات انسانی.علوم انسانی و مط

(. 1391فتحی آذر، اسکندر؛ بدری گرگری، رحیم و قهرمان زاده کوچکی، فرحناز. )

فصلنامه مطالعات ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته تکنولوژی آموزشی. 

 .31-9(، 1) 1، گیری و ارزشیابی آموزشیاندازه

 حسن ریبی،یوسف؛ هاشمی، تورج؛ بدری گرگری، رحیم؛ غ اسکندر؛ ادیب، فتحی آذر،

فصلنامه  آموزش راهبردی تفکر بر تفکر انتقادی دانش آموزان، اثربخشی ((.1392)

 .197-218صص  ،29 شماره ،8 سال شناختی،روان های نوینپژوهش

ریزی درسی، تهران: علم (. اصول و مفاهیم اساسی برنامه1393) فتحی واجارگاه، کورش 

 استادان.

 اسی تربیتی، تهران: انتشارات سمت.(. روانشن1381کدیور، پروین؛ ) 

(. اثربخشی 1391کمالی زارچ، محمود؛ زارع، حسین و علوی لنگرودی، سمیه السادات؛ )

شناختی دانشجویان، دو فصلنامه علمی و آموزش تفکر انتقادی به باورهای معرفت

 .14-31(. 2)1پژوهشی شناخت اجتماعی، 

 سمت. انتشارات تهران، ابیلی، خدایار جمهتر، انتقادی تفکر آموزش (.1386) چت مایرز،

(. برنامه درسی و پرورش تفکر، خالصه مقاالت همایش برنامه درسی 1383ملکی، حسن؛ )

 و پرورش تفکر، تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان.

(. برنامه درسی پنهان، برنامه درس پوچ و برنامه درسی پوچ 1387) مهرمحمدی، محمود 

اندازها ها، رویکردها و چشمبرنامه درسی، نظرگاهمود مهرمحمدی، در محپنهان، 
 نشر سمت و آستان قدس رضوی. )ویراست دوم(.
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های تفکر انتقادی (. انطباق و هنجاریابی آزمون مهارت1386مهری نژاد، سید ابوالقاسم؛ )

 .63-72(، 9)3های علوم شناختی، کالیفرنیا، تازه

نوری، علی و فارسی، سهیال )1395(. ارزشیابی برنامه درسی هنر دوره ابتدایی به روش 
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