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 چکیده 

      در  همیشه یادگیرندگان، انتقادی تفكر های مهارت ویژه به فكری، های مهارت پرورش و رشد

 برونداد زیرا طبق. است هگرفت خود به حالت بحرانی امروزه اما بوده، ای پیچیده موضوع آموزشی های نظام

 امر در یادگیرندگان از ناتوانی شدت به تربیتی، امور متخصصان اخیر، های سال توانایی از جامعه اطلاعات

 تفكر به بررسی مختلف ابعاد از نظران صاحب اخیر؛ دهه چند در .اند کرده نگرانی ابراز انتقادی تفكر

 توانایی های توسعة به علاقه .اند پرداخته ها صلی دانشگاها اهداف از یكی عنوان به آن پرورش و انتقادی

 دیرینه سنّت این بتدریج از امروز دانشگاههای . نیست جدیدی پدیدة آموزشی در محافل انتقادی تفكّر

 که است حالی در امر این و اند کرده معطوف اطلاعات ارائه صرفا به را خود توجه بیشترین و گرفته فاصله

 یكی . است اهمیت حائز آنها تحلیل و که تجزیه خام اطلاعات از برخورداری تنها نه اطلاعات؛ انفجار درعصر

 به باید دانشگاهی برنامه درسی و است خلاق و متفكر انسان های تربیت ها اصلی دانشگاه اهداف از

یابی ارزش و تحلیل استدلال، توانایی موردنظر؛ علمی بر مباحث تسلط ضمن تا کند کمك دانشجویان

 برای را او که کند می ایجاد شخص قدرتی در انتقادی تفكر . باشند داشته نیز را انتقادی تفكر و مطالب

 های مهارت پرورش یابی و دست های راه از سازد.یكی می آماده کنونی سرعت متغیر به دنیای های چالش

 تعبیری، به .است آموزشی ایه درنظام مناسب درسی های برنامه تدوین یادگیرندگان، در انتقادی تفكر

 تبدیل برای عینی چارچوب یك به ذهن تحلیل ضمنی چارچوب تبدیل فرایند توان می را انتقادی تفكر

 آموزش های موقعیت در حاصله تجارب و درسی برنامة طریق شده از کسب های مهارت و تجارب اطلاعات،

 تفكر نوع آن سطوح انتقادی، تفكر پرورش میتاه و ضرورت بیان ضمن مقاله، در این .کرد معنا یادگیری و

 کنیم. می بررسی و معرفی را درسی های برنامه با ارتباط آن و

 

 دانشگاه ، تفكر انتقادی ،برنامه درسی واژگان كلیدی:
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 مقدمه 

 یادگیری به زنیا خود زندگی ادامه و حفظ برای انسان که دارند عقیده تربیتی علوم نظران صاحب و فلاسفه که ستا ها قرن

  تربیت و تعلیم اصلی مقصد قضاوت، قوه رشد و استدلال قوه پرورش و است تربیت و تعلیم هدف یادگیری، .دارد اندیشیدن و

 نخستین باید کاوشگر، ذهن و اندیشه صاحب های انسان تربیت که است معتقد(   Paul, 2005(. ) 0831جهانی،  ) باشد می

 می تفكر مفهوم درباره کنیم می فكر ، چگونه کتاب در دیویی )0831، قریب(  باشد تربیت و تعلیم نهایی محصول و هدف

 بر آینده باورهای آن در که روشی یا شود می دیگر های واقعیت تولید یا تأیید موجب موجود موقعیت آن در که عملی :گوید

 مهم اصل یك اندیشیدن انتقادی مهارت پرورش( 0833سبحانیان، و نژاد مصلا) گردد می گذاری پایه گذشته باورهای اساس

 نماید می بسیج تر پیچیده استدلال و تحلیل توانایی با دانشجویان تربیت برای را هها دانشگا که اصلی است، عالی آموزش برای

 موزشآ اینكه بر مبنی است شده پذیرفته گوناگون مطالعات طی موضوع این اخیر های دهه در است معتقد( 0990 (هالپرن.

 سیاست و آموزشی های فعالیت درسی، برنامه که هدفی ؛ باشد می عالی آموزش برای اساسی و مطلوب هدفی انتقادی تفكر

 بشر که کند می اقتضا 03 قرن در فزاینده و مستمر تغییرات .است شده داده شكل آن محوریت بر عالی آموزش های گذاری

 به را توجه بیشترین که هاست تلاش این از یكی به ناظر علم، .بپردازد ریبیشت فكری تلاش به خویش مقاصد به نیل برای

 این است، مطرح اینجا که پرسشی.نماید می طلب انسان فكری های قابلیت سایر و جدیت هوش، خلاقیت، بروز عرصه عنوان

 بهبود های زمینه در علم که تكنولوژیكی بزرگ تغییرات برغم زیرا است؟ بوده مفید علم های پیشرفت همیشه آیا که است

 که است گشته پدیدار بشر زندگی در نیز جدیدی های پیچیدگی و مسائل آورده، وجود به زندگی سبك و اقتصاد سلامتی،

 بشریت و دیگران خود، برای اخلاقی مختلف مسائل درباره گیری تصمیم زمینه در شهروندان برای را زیادی ذهنی های چالش

 و یافته دست خودشناسی و تفكر عالی سطوح به فراگیران است لازم پس، ( Gun, greeg, puma, 2008) اند کرده ایجاد

 تحقق لذا .یابد می دوچندان اهمیت عالی آموزش در مهم این .باشند داشته کافی تبحر مسأله حل و شناختی فرایندهای در

 آموزش نظام عنصر ترین اصلی درسی برنامه .ستا متناسب درسی برنامه همچون نیازمندابزارهایی ها رسالت و وظایف این

 عنوان به و است جامعه به خدمات عرضه برای دانشجویان مهارت و تجربه دانش، آوری فراهم برای ابزار ترین بنیادی و عالی

 مكاران،ه و برخوردار(کند می ایفا آن اهداف و ها نقشه کننده ترسیم و نهاد این اهداف تحقق در مهمی نقش نظام، این قلب

 امر این .دارد عهده بر را موقعیتی چنین با رویارویی برای فراگیران سازی آماده مسئولیت جامعه هر در درسی برنامه  )0839

( Florens & et al, 2012) یابد تحقق افرادقضاوت  تفكر انتقادی و رشد بهبود قوه ی پرورش به توجه طریق از میتواند

 و تحلیل استدلال، توانایی موردنظر؛ علمی مباحث بر تسلط ضمن تا کند کمك دانشجویان هب باید دانشگاهی درسی برنامه

 های چالش برای را او که کند می ایجاد شخص در قدرتی انتقادی تفكر .باشند داشته نیز را انتقادی تفكر و مطالب ارزشیابی

 .سازد می آماده کنونی متغیر سرعت به دنیای
 

 روش تحقیق 
مرور نتایج سایر پژوهش ها و ارائه چند مهارتهای تفكر انتقادی در  ش جمع آوری اطلاعات با بررسی نظری ودر این پژوه

 برنامه های درسی انجام شد.

 

 ضرورت واهمیت پرورش تفکر انتقادی

   قادر فرد را کردن، درك و باشد داشته را بالاترین درك موجود شواهد و مدارك فرد از که می شود سبب انتقادی تفكر

 انتقادی، روزمره، تفكر های موقعیت در سازد حتی دارد آشكار وجود مهم هرچیز ورای در را که معانی و نظرات تا می سازد

می رساند.تفكر موضوعی است که در  یاری موفقیت به و ما می نمایاند به را کار هر در شكست و میان موفقیت واقعی تفاوت

ه جنبه های مختلف آن ب ابقه ای طولانی دارد از زمان سقراط و افلاطون تا امروز تفكر ومیان مباحث فلسفی و روانشناسی س

صورت گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است.بنابراین یكی از توانایی های بارز انسان تفكر است. بعضی ها تفكر را پردازش 
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 ،ی ها تفكر را عبارت از حل مشكلاتیف کرده اند وبرخاطلاعات، بهره گیری از ادراکات ، مفاهیم ،نمادها، وتصاویر ذهنی تعر

تصمیم گیری وارائه واقعیت بیرونی معنی کردند وجان دیویی فكر را عبارت از درك روابط می داند.بنابراین تفكر زمانی حاصل 

مردم ما که اکثر یشتر مردم، نه فقط ب می شود که فرد به مساله ومشكل جدیدی روبرو شود یا مطلبی در ذهن فرد خطور کند.

ردن یك مهارت است و آنها که در زندگی شان به موفقیت های کمردم دنیا، فكر نمی کنند. چرا؟ چون آموزش ندیده اند. فكر

 .چشمگیری دست یافته اند، سریع و حرفه ای این مهارت را آموخته اند و به کار گرفته اند

 

 برنامه درسی وتفکر انتقادی

 خود تجربیات قبلی از معمولاً فرد عادی، در تفكر .اند ه نامید انتقادی تفكر را و تجارب اتاطلاع عینی تحلیل مهارت

 نها آ از مسائل در حل نها، آ دادن ن سازما و شكل تغییر و با یدهد م قرار جدیدی طرح و در زمینه را نها آ کند،ی م استفاده

 برنامة .است کردن جدل رزشیابی و شناسایی،ا دربرگیرندة و استتحلیلی  تفكری انتقادی، تفكر که در حالی .کند می استفاده

 مرتبط به عناصر و عوامل مجموعة که به ضوابطی و قواعد مجموعة دیگر، عبارت به .است یادگیری نقشة و نیز طرح درسی

 بنیادی و عالی زشآمو نظام عنصر ترین اصلی درسی برنامه د.شوی م نامیده درسی برنامة دهد، می سازمان و منطق یادگیری

 نظام، این قلب عنوان به و است جامعه به خدمات عرضه برای دانشجویان مهارت و تجربه دانش، آوری فراهم برای ابزار ترین

 برنامه (0839، همكاران و برخوردار(کند می ایفا آن اهداف و ها نقشه کننده ترسیم و نهاد این اهداف تحقق در مهمی نقش

 طریق از میتواند امر این .دارد عهده بر را موقعیتی چنین با رویارویی برای فراگیران سازی آماده سئولیتم جامعه هر در درسی

 درسی برنامه( Florens & et al, 2012) یابد تحققافراد  قضاوت ی قوه بهبود و رشد و  انتقادی تفكر پرورش به توجه

 مطالب ارزشیابی و تحلیل استدلال، توانایی موردنظر؛ علمی احثمب بر تسلط ضمن تا کند کمك دانشجویان به باید دانشگاهی

 سرعت به دنیای های چالش برای را او که کند می ایجاد شخص در قدرتی انتقادی تفكر .باشند داشته نیز را انتقادی تفكر و

 مهارت      آموزش تربیت، و تعلیم هدف مدرن، پسا دنیای در بنابراین( Lee & et al, 2012)  سازد می آماده کنونی متغیر

 سطح ارتقای و است رسیدن نتیجه به چگونگی و ارزیابی و توجیه کردن، مجسم سازی، فرضیه ترکیب، تشخیص، تمییز، های

 به دانشگاه آید. می حساب به بالاتر و کارشناسی دوره عالی تحصیلات از انتظار قابل نتیجه یك انتقادی، تفكر های مهارت

 موثر جامعه در انتقادی تفكر ارتقای و توسعه در میتواند مختلفی زوایای از ای جامعه هر در اندیشه و فكر دتولی مراکز عنوان

  دانشجویان  علمی هیئت اعضای جمله از خود مختلف های ظرفیت و ارکان از استفاده با را نقش این دانشگاه .باشد

     طراحی) . 0891،زاده رضایی و عارفی( رساند می انجام هب اداری ساختارهای و مقررات  درسی های برنامه کارشناسان

 بالا برای تنها نه را ها مهارت این آنها که باشد یادگیرندگان مورد در مهم باور این کننده منعكس توانند می درسی های برنامه

 به را مهم امر این و بگیرند کار به درسی های کلاس در عمومی مهارت یك عنوان به بلكه بیاموزند باید توانشان حداکثر بردن

 در درسی برنامه جایگاه مطلب، این به توجه( Mc kinder & et al, 2010)   دهند انتقال شان زندگی های حوزه سایر

 مبحث خصوص در ارشد کارشناسی دانشجویان تجارب بررسی پژوهش این هدف گردد، می نمایان را انتقادی تفكر پرورش

 شامل ( Dall, 1964)   تعریف اساس بر اینجا در درسی برنامه .است آنان شده تجربه درسی برنامه اساس بر انتقادی تفكر

 کیفیت به تماماً  ما آینده کیفیت می آورد. دست به آموزشی موسسات در حضور فرایند در یادگیرنده فرد که است تجاربی تمام

 طور به (0891 دوبونو،( دارد مصداق دنیا سطح در هم و امعهج سطح در هم فرد، سطح در هم نكته این .دارد بستگی ما تفكر

 فرآیندهای همان را تفكر .نماید درك را حقیقتی یا و کند حل را ای مسئله آن وسیله به بتواند فرد که است قابلیتی تفكر کلی

 کودکان ذهنی اساسی یفرآیندها و بندی طبقه حافظه، تخیل، پردازی، مفهوم خلاقیت استدلال، مساله، حل چون ذهن عالی

 مقصود از عقل حرکت را فكر ارسطو از پیروی به اسلامی فلاسفه . اند دانسته رویدادها و اشیاء ادراك و زبان چون خردسال

 احكام به تصورات وارجاع حكم همان کردن فكر کانت درنظر .دانند می مطلوب بسوی مبادی از و معلومات یا مبادی بسوی

 کلی ای قضیه آنها میان ضروری اتحاد ایجاد با و داده پیوند بهم را حس قوه از حاصل تصورات اهمهب که نحو بدین . است

درسی  برنامه بین ارتباط شود، پرداخته آن به است لازم که موضوع این با مرتبط مباحث از دیگر یكی .کند می حكم و ساخته
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 به .است ها دانشگاه عالی آموزش نظام دادهای برون کیفیت در تأثیرگذار عوامل از یكی است بدیهی .است انتقادی تفكربا

 نپذیر درسی امكا برنامه های طریق از آموزشی جز نظام غایی هدف عنوان انتقادی به تفكر های مهارت  پرورش دیگر، عبارت

 حوزه متخصصین و گرفت قرار آموزشی پردازان نظریه کار سرفصل انتقادی تفكر بیستم، قرن دراواسط منظور همین به. نیست

 همین به .سازند ترکیب ها دانشگاه درسی های برنامه با را انتقادی تفكر های شیوه تا برآمدند صدد در درسی ریزی برنامه

 اعضای 0931 سال در آمریكا فلسفی جامعه و کرد اجباری را انتقادی تفكر درس کالیفرنیا ایالتی دانشگاه 0903 سال در سبب

 تفكر حوزه در را هایی آزمون و جدید های برنامه بسط توان که نمود کارشناسانی خدمات از گیری هبهر به موظف را خود

 های برنامه طریق از انتقادی تفكر های.مهارت  نیست پرورش قابل ریزی برنامه بدون و آسانی به انتقادی تفكر .داشتند انتقادی

 امر در خود وظیفه به نسبت معلمان نگرش تغییر و درسی های مهبرنا در اساسی تغییر نیازمند و هستند بهبود قابل درسی

 های برنامه که گفت میتوان اساس براین. گردد آموزان دانش تفكر قوه تقویت به منجر که است سمتی به تغییر و تدریس

 به خود ارزشیابی های شیوه و یادگیری یاددهی روشهای محتوا، اهداف، در باید انتقادی تفكر پرورش به توجه خواهان درسی

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

 

 تفکر انتقادی ودانشگاه

به عنوان یكی از الگوهای نوین در نظام تربیتی می باشد.در این الگو به پرورش ویژگی های فردی و اجتماعی  تفكرانتقادی

 شود. طوری که قوای ذهنی و احساس مسئولیت اجتماعی نیز در فراگیران تقویت می فراگیران توجه ویژه ای می

 سطوح در کشور آموزش نظام در یادگیری و آموزش سیستم شالوده پژوهشگران، نظر به(. 0833 ،، سید احمدشود.)هاشمی

 به کمتر و میپردازد دانش حیطه و ذهنیت تقویت و افزایش به بیشتر  )دانشگاه) عالی و ( دبیرستان و راهنمایی-ابتدایی)  اولیه

 ، های مهارت آزمون نمرات  رشد و تربیت به کمتر و میپردازد دانش حیطه و ذهنیت تقویت و افزایش به بیشتر رشد و تربیت

 در دانشجویان در آن زیرمجموعه های حیطه و انتقادی تفكر (0838بابامحمدی،) دارد توجه موشكافی و نقادی و تفكر قوای

 داشته ها مهارت این با ارتباطی است نتوانسته سراسری آزمون در داوطلب رتبه و نیست مطلوب چندان دانشگاه به ورود دوب

 آن کننده تكمیل دانشگاه و شود آغاز دانشگاه از قبل از باید انتقادی تفكر های مهارت آموزش است مسلم که چه آن .باشد

 به آموزشی های ریزی برنامه در باید که است بیشتر ، تفكر این آموزش و ترویج رایب ها دانشگاه رسالت حاضر، حال در .باشد

 به دارند می اظهار اغلب کنند می استخدام را ها دانشگاه التحصیلان فارغ که مراکزی( 0833 ،اطهری) .شود عنایت مطلب این

 آن از بتوانند نهایت در و باشند داشته را ها آن ندهیسازما و تحلیل و تجزیه اطلاعات، آوری جمع توانایی که دارند نیاز افرادی

 که چرا هستند، ارتباطی های مهارت در توانا افراد بدنبال مدیران .دهند انتقال دیگران به را ها آن و کرده گیری نتیجه مطالب

 و رشد( 0831،گاردنر .)اشندمیب انتقادی تفكر لاینفك جزء ولی میشود، دیده افراد در کم بسیار اینكه وجود با ها مهارت این

 گرفته خود به بحرانی حالت امروزه، اما بوده آموزش در پیچیده ای مسأله همیشه دانشجویان فكری های مهارت ، پرورش

 نگرانی ابراز انتقادی تفكر امر در دانشجویان ناتوانی از شدت به تربیتی، امور متخصصان اخیر، های سال در که بنحوی است،

 (0838 ،ابا محمدی.)باند کرده

 گرفته صورت های بررسی ولی است ها دانشگاه در توجه قابل ارزنده و مهم وجوه از یكی انتقادی تفكر که شرایطی در

 اصفهان پزشكی علوم دانشگاه در که تحقیقی مثال عنوان به .باشد می زمینه این در ها دانشگاه ناکافی توفیق دهنده نشان

 های مهارت از وجه هیچ به امتحانی غلط سوالات با مواجهه در پزشكی گروه دانشجویان که دده می نشان است گرفته صورت

 کرده توجه اشتباهات از رخیدرصد آنها صرفا به ب 3/6حدود تنها درسی جزوات با مواجهه در و نكرده استفاده تفكرانتقادی

 عالی آموزش های نظام هدف ترین مهم عنوان به تفكر انواع پرورش به پرداختن رغم به که گفت توان می اساس این بر .بودند

 آموزشی، نظامهای عمل، مقام در که میدهد نشان مشابه مطالعات از بسیاری و مطالعه این نتایج جهان، کشورهای همه در

  موضوع آموختگان، دانش آینده و فعلی نسل برای میتواند موضوع این و ندارند تفكر پرورش به پرداختن برای ایه برنامه

 .(0831 بهمنی، (باشد ای کننده نگران
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 نقش روش های تدریس در رشد تفکر انتقادی دانشجویان

 تفكر پرورش و آموزش فعلی نظام در و حاضر جامعه در :انتقادی تفكر بر مبتنی تدریس در پژوهشی های فتهیا کاربرد

 برای دهد می نشان ها پژوهش دارد وجود هم شورهاک بیشتر در ضرورت این شود می تلقی اساسی ضرورتی عنوان به انتقادی

 شود می گفته .داد ارتباط پیرامون محیط های واقعیت با را آنها باید درسی موضوعات آموختن و انتقادی تفكر پرورش

 طمحی رویدادهای گاه هر شود می تصور کنید تدریس باشد ممكن که زمان هر انتقادی تفكر انداز چشم از را درسی موضوعات

 به باید همچنین کرد ترغیب انتقادی تفكر برای را آموزان دانش توان می شوند آمیخته درهم درسی موضوعات با واقعی زندگی

 سئوال برای مطلوبی فضای که کلاسی در گیرند پیش مطلوب کلاسی فضای در را نقادی روحیه تا کرد کمك آموزان دانش

 تفكر یادگیری برای زمینه باشد، داشته وجود عملیات توجیه و خواهی، انبره ها، حل راه بردن سوال زیر چالش، کردن،

 روی بر عمل و بازبینی، ارزشیابی، به وادار را آنان که بپرسند سوالاتی آموزان دانش از باید معلمان.است شده فراهم انتقادی

 به که است مباحثه و بحث بدون سخنرانی روش آموزش، متداول های روش جمله از(. 0891 ،آقازاده( سازند خویش تفكر

 ، متداول های روش .ضمنی بهطور فقط یا انتقادی تفكر آن در و شود می اجرا آموزشی مراکز از برخی در غالب روش عنوان

 جامعه تحویل فراوان نظری اطلاعات با افرادی آموزشی،( 0831 خلیلی،( شود نمی داده یاد هرگز یا و شود می داده آموزش

 به را اطلاعات این از اندکی بخش حتی گاه که طوری به .هستند عاجز آینده در جامعه مسائل کوچكترین حل از که دهند می

 در سنتی آموزش روش دیگر عبارت به .آیند می حساب به شده منسوخ اطلاعات این یادآوری، صورت در یا و نیاورده یاد

 اولویت  تحلیل، و تجزیه در را آنان اما دهد، می ارائه دانشجویان به را مفاهیم و اطلاعات از مخلوطی مواقع بیشتر در ها دانشگاه

 خود حال به گشت، خواهد بامعنی و مؤثر یادگیری به منجر و بوده انتقادی تفكر لازمه که نوظهور دانش سازماندهی و بندی

 از خارج محیط به اطلاعات انتقال و انتقادی تفكر های مهارت پرورش هدف به آموزشی مؤسسات که کرد اذعان باید .گذارد می

 کار محیط در التحصیلان فارغ کارآئی عدم بعد از کارفرمایان در نارضایتی ایجاد به منجر امر این و ننموده توجهی دانشگاه

 توان نمی .یابد توسعه مختلف های شیوه به باید مختلف علمی های رشته در انتقادی تفكر معتقدند نظران صاحب .است

 بر نظران صاحب این بیشتر چه آن اما .کرد صادر ها رشته تمام در انتقادی تفكر پرورش و آموزش برای را ثابتی العملدستور

 پرورش وجه بهترین به مسأله حل و اندیشه تبادل و بحث هنگام انتقادی تفكر های مهارت که است این دارند نظر اتفاق آن

 .یابد می

 

 زش تفکر انتقادیبرنامه های درسی مناسب برای آمو

 با و دهد می قرار جدیدی طرح و زمینه در را ها آن کند می استفاده خود قبلی تجربیات از معمولا فرد عادی، تفكر در

 و است تحلیلی تفكری انتقادی تفكر که حالی در کند می استفاده آنها از مسائل حل در آنها، به دادن سازمان و شكل تغییر

 یادگیری نقشه و طرح این .است یادگیری نقشه و طرح نیز درسی برنامه .است کردن جدل و زشیابی،ار شناسایی، دربرگیرنده

 اجزاء بشكافند، را موضوع بتوانند یادگیرندگان تا باشد یادگیری برای هایی فرصت گیرنده بر در که یابد سازمان ای گونه به باید

 یادگیری ایجاد درسی، برنامه ایجاد هدف .کنند قضاوت نقادانه و وارسی را آنها ترکیب شیوه ادامه، در و بسنجند تك تك را آن

 به انتقادی مهارت پرورش و ایجاد برای هایی فرصت بندرت درسی های برنامه هستیم شاهد که چنان اما.است یادگیرندگان در

 در را حقیقت که سازد می میسر را امر این انتقادی تفكر که آنجا از .دارند تاکید محوری حافظه بر بیشتر و.آورند می وجود

 به باید درسی های برنامه سازد می میسر را ممكن درك ترین کامل و کند جستجو اطلاعاتی و حوادث ریختگی هم به میان

 از امر این .بیاموزند را خویش زندگی مورد در تفكر و جامعه درباره قضاوت های شیوه یادگیرندگان به که یابد سازمان ای گونه

 نتیجه کاربرد و انتقادی، تفكر برای بخش اثر های روش گزینش درسی، های برنامه عرصه در تفكر دادن قرار محور یقطر

 برای درسی های برنامه در هایی فرصت قراردادن و شرایط سازی بهینه گوناگون، یادگیری های موقعیت در تفكر از حاصل

 و مهمترین درسی برنامه(. 0891 علمداری، راد، حسینی.)شد خواهد میسر نقادانه تفكر و فهم و درك با توام یادگیری ایجاد
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 تفكر که صورتی در .باشد مؤثر تواند می دانشجویان انتقادی تفكر ارتقای جهت آموزشی سیستم در که است عاملی مؤثرترین

 رشد پرسشگری، مهارت تقویت ،خلاقیت رشد باعث شود گرفته نظر در درسی برنامه در جداگانه درسی واحد عنوان به انتقادی

 شود می ضعف نقاط این رفع برای راهكار ارائه و اهداف به رسیدن در درسی برنامه ضعف نقاط شناسایی معلمان، علمی توانایی

 نظام ناکارآمدی به کنندگان مشارکت راستا این همین در .کند می فراهم دانشجویان برای را بیشتری یادگیری زمینه همچنین

 وضعیت که است این واقعیت .کردند اشاره آن به موانع عنوان به انتقادی تفكر خصوص در آموزشی محتوای نبود و آموزشی

 هر در تغییر ایجاد است بدیهی .نیست قبولی قابل وضعیت درسی برنامه در انتقادی تفكر به توجه در ایران های دانشگاه کنونی

 به وقتی اما میآید، نظر به ممكن غیر یا مشكل امری آغاز، در کرده، عادت بدان آموزشی نظام سالهاست که رایج و سنتی برنامه

 خواهد تر بیش درسی برنامه در انتقادی تفكر به گرایششان قطعاً  کنند، تجربه عملاً  را آن کارایی و برده پی آن فواید و ضرورت

 .شد
 

 محتوای برنامه درسی برای پرورش تفکر انتقادی

فكر انتقادی، نظام آموزشی می تواند از طریق تدوین برنامه درسی متناسب به این مهم بپردازد. اهداف در راستای پرورش ت

می پردازند. در پرورش   برنامه درسی با فراهم سازی بستری مناسب و جهت دهی به فعالیت ها و منابع آموزشی به ایفای نقش

شوند و تنها به انتقال پاره ای از اطلاعات در کتب درسی یا توسط معلم تفكر انتقادی محتوا و فرایند باید با هم در نظر گرفته 

بسنده نشود. استفاده از منابع متنوع و تنظیم کتب درسی بطور غنی می تواند به پرورش تفكر انتقادی دانش آموزان کمك 

نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار نماید. علاوه بر منابع درسی و محتوای مورد نظر برای آموزش، روش تدریس و یاددهی محتوا 

است که روش های اکتشافی، حل مسئله، مباحثه و مدل سازی می توان جهت پرورش تفكر انتقادی دانش آموزان استفاده 

 نمود. همچنین نوع ارزشیابی و چگونگی اجرای آن اثر مهمی بر شكل گیری تفكر انتقادی فراگیران می گذارد. بدین شرح که

محور بهتر از روش های پاسخ محور منجر به تفكر انتقادی و تحول آن می شود. لذا پیشنهاد می شود از  روش های فرایند

روش های ارزشیابی فرایندی و خلاقیت محور که منجر به تفكر انتقادی می شود استفاده شود. بطور کلی جهت بهبود تفكر 

و پرورش، می توان از طریق برنامه درسی که شامل  ام آموزشانتقادی و فراهم سازی فرایند تحول آن در دانش آموزان در نظ

دانش آموزان اقدام نمود  مؤلفه های مهمی از قبیل اهداف، محتوا، تدریس و فرایند ارزشیابی می باشد به پرورش تفكر انتقادی

 معمولا اهداف به یابی تدس :عمودی ارتباط و محتوا رابطه .شد نایل آنها در تحصیلی پیشرفت و  تا از طریق آن به خلاقیت

 گرفته یاد مطالب که شوند تهیه ای گونه به متوالی طور به بایست می یادگیری فرصتهای بنابراین .طلبد می را زیادی زمان

 در یادگیری های فعالیت بندی تقسیم و توزیع دیگر سوی از .کنند تقویت و پشتیبانی را یكدیگر مختلف سالهای طی در شده

 به کل مشكل، به ساده :مثل عمودی ارتباط .نشود پایه یك در مطالب سنگینی موجب که باشد ای گونه به فمختل های پایه

 با باید درسی کتاب محتوای :افقی ارتباط و محتوا رابطه (0890مشایخ، ترجمه لوی،( باشد می دانش ساختار مارپیچی، جزء،

 های جنبه شود می موجب ارتباط این .بگیرد قرار پشتیبانی مورد و باشد هماهنگ پایه هم درسی های کتاب سایر محتوای

 ای، رشته بین ها، رشته سازی موازی .بیاورند بوجود دار نظام اندیشه مخاطبین در و کنند تقویت را همدیگر یادگیری گوناگون

 (0890،مشایخ ترجمه لوی،)هستند محتوا سازماندهی جزء ای رشته فرا و

 

  گیریبحث و نتیجه
 تهایی فرص ندرت به درسی های هبرنا م هستیم، شاهد که چنان اما .است یادگیرندگان در یادگیری ایجاد درسی، های برنامه

 که است حالی در این .دارند تأکید محوری حافظه بر بیشتر و آورندمی  وجود به انتقادی تهای مهار پرورش و ایجاد برای

 تفكر دادن قرار محور و آن بر تكیه با دیگر، سویی از و هاند دانست تربیت و یمتعل اساس و پایه را تفكر تربیتی، بزرگ مربیان

 و ریزان برنامه نویسان، برنامه بنابراین .پرداخت تعالی به رو و پویا فعال، یادگیرندگانی تربیت به توان می یادگیری، امر در

 و سؤالات و متن کردن حفظ با تا کندمی  ترغیب را یادگیرنده که را ورهمج حافظ درسی برنامة باید درسی، برنامة متخصصان
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 کنار شود، افراد های قابلیت و امكانات ها، هزینه رفتن هدر باعث واقعی، زندگی با نامرتبط و مرتبط اطلاعات از ذهن انباشتن

 دیدی و نانهتیزبی نگاهی عملیاتی، و غنی تجاربی دارای که نسلی پرورش و جامعه مشكلات و مسائل حل جهت در و نهند

 یادگیرندگان شدة کسب فهم و درك افزایش سبب که صورتی به بردارند؛ گام باشد، پیرامونشان موضوعات به نسبت کنجكاوانه

 یادگیری سوی به را آنان و باشد تفسیر و درك قابل یادگیرندگان برای تا شود درسی های برنامه در موجود دریافتی مفاهیم از

 ریختگی هم به میان در را حقیقت تا سازد می ممكن افراد برای را کار این انتقادی تفكر که آنجا از .کند هدایت معنادار

 ممكن درك ترینمل  کا به رسیدن که هدفش بر و کند می احاطه را وی روزه همه که کند جو و جست اطلاعاتی و حوادث

 دربارة قضاوت های ه شیو یادگیرندگان به که یابند انسازم ای گونه به باید درسی های برنامه  (0839ملكی،) یابد دست است،

 های برنامه عرصة در تفكر دادن قرار محور طریق از امر این (0819 سیف،)بیاموزند را خویش زندگی مورد در تفكر و جامعه

 دگیرییا های موقعیت در تفكر از حاصله نتیجة کاربرد و انتقادی تفكر پرورش برای اثربخش شهای رو گزینش درسی،

 تفكر و فهم و درك با توأم یادگیری ایجاد برای درسی های برنامه در تهایی فرص دادن قرار و شرایط سازی بهینه گوناگون،

 باید درسی، های برنامه در .دارند انتقادی تفكر تهای مهار پرورش در بسزایی نقش درسی های برنامه .شد خواهد میسر نقادانه

 زیرا بیاموزند، فكری انتظام روش به را آموختن چگونه های قابلیت یادگیرندگان آنها، یاری به که شود اتخاذ هایی ش رو

و  واتسون .بود خواهد یادگیری ساز زمینه تفكر و  (0836پور، حبیبی و ملكی (یابد می رشد منظم اندیشة فرایند در معرفت

 بین نتواند یادگیرنده اگر .است جدید اطلاعات با قبلی تاطلاعا ارزشیابی و پردازش انتقادی، تفكر توانایی :معتقدند گلیزر

 برقرار ارتباط قدیمی، شدة آموخته مطالب با است، نموده دریافت مدون درسی برنامة طریق از که جدید شدة آموخته مطالب

 انتقادی تفكر به توجه در ایران های دانشگاه کنونی وضعیت که است این واقعیت .یافت نخواهد تحقق معنادار یادگیری کند،

 بروز خود از توجهی قابل تاثیرات نیز دانشگاه از قبل آموزشی مراحل نقصان، این بروز در که هرچند .نیست قبولی قابل وضعیت

 های سال در .است بوده موثر راستا، این در ها دانشگاه درسی برنامه ویژه به و ها دانشگاه در موجود های کاستی ولی اند، داده

 هایدانشگاه  در دانشجویان انتقادی تفكر رشد فرایند اصلاح برای مناسب پژوهشی و علمی های پشتوانه تامین به هتوج اخیر

 است، شده آغاز ایران

 پیشنهادها

 :که یابد های سازمان گونه به باید درسی *برنامة

  .باشد انتقادی تفكر ساز زمینه*

 از را انتقادی تفكر به پرداختن تها، واقعی دربارة مدار نظا گری ش کاو و گری شبرای پرس هایی فرصت ایجاد با*

 .کند طلب یادگیرندگان

 و فكورانه رفتار به عادت تدریج به تا کند هدایت تحلیل و تجزیه و آفریدن اطلاعات، بسط و بندی جمع به را یادگیرندگان*

 .گیرد شكل آنان در هوشمندانه

 .شود یادگیرندگان در انتقادی تفكر پرورش سبب تا باشد، وعموض یك حول  متنوع تمرینات برگیرندة در*

 .دارند نیاز ذهنی های تمرین و استدلال، انتقاد، داوری، مانند تفكر بالای سطوح  به که باشد تكالیفی برگیرندة در*

 .شود تفكر جریان در حقایق بردن کار به و تفكر ضمن در حقایق کسب سبب*

 منحصر سؤالات که های گون به کند؛ مطرح یادگیرندگان برای درسی برنامة قالب در همسئل صورت به را درسی مطالب*

 .نباشند پاسخ بسته روش به

 که سازند متمرکز هایی روش و ها مهارت آموزش بر را خود های فعالیت و کنند بازنگری خود نقش در باید معلمان*

 .دارند احتیاج بدان مستقل تحقیق برای شاگردان

 سیاسی اقتصادی، های اندیشه جمله از گوناگون، مسائل متضاد و مختلف جوانب با خود های کلاس در باید زانآمو دانش*

 .بپردازند مسائل آن درباره انتقادی تفكر تمرین به و شوند رو روبه فرهنگی و اجتماعی،

 .شود آورده مدارس درس ایه کلاس و درسی های برنامه به تفكر شیوه این و باشد انتقادی تفكر مشوق باید تدریس*
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  منابع

 .سمت انتشارات تهران، تدریس، نوین های روش راهنمای ،0891،محرم آقازاده،

 انتقادی تفكر مهارتهای ارزیابی . 0833حسن محمدی، بابا و مهدی بخش، نعمت مصطفی؛ شریف، السادات؛ زینب اطهری،

 .سراسری آزمون رتبه با آن ارتباط و

 سمنان، پزشكی علوم دانشگاه پرستاری دانشجویان انتقادی تفكر مهارتهای ،0838،  حسین یلی،خل حسن، بابامحمدی،

 1  شماره پزشكی، علوم در آموزش ایرانی مجله

 0891. دانشگاه علوم پزشكی سالدانشجویان نفس عزت و انتقادی تفكر رابطه بررسی ،0839همكاران،  و محمد برخوردار،

 کارشناسی دانشجویان تجارب مطالعه :انتقادی تفكر و درسی یاری . برنامه خاطره ،  همتیان بلند کیوان ،  سلیمی جمال

 131 تابستان ،3 شمارة اول، سال درسی، برنامهریزی در کیفی پژوهشهای . فصلنامةارشد

 

و پژوهشی  صلنامه علمی .لیپمن ماتیو انتقادی تفكر آموزشی الگوی فلسفی مبانی بررسی و نقد ، 0830جعفر،  جهانی،

 11شماره  0830تابستان « علوم انسانی 

 شماره آموزشی، تكنولوژی رشد مجله انتقادی، تفكر پرورش درسی برنامه ،0891وحید علمداری، زینب؛ سیده راد، حسینی

 .ششم و بیست دوره ،8

 0891.سال 8وژی. شماره . مجله رشد تكنولحسینی راد، سیده زینب . علمداری ، وحید. برنامه درسی پرورش تفكر انتقادی

 پیك نتشاراتا : تهران، )فر ایزدی آذین ترجمه( اندیشه، مدیریت به تازه نگاهی - تفكر کلاه، شش 0891، ادوارد دوبونو،

 .ششم چاپ بهار،

 انتقادی تفكر رشد و دانشگاهی درسی برنامه جایگاه و نقش بر مروری، 0891مرتضی زاده، رضایی و محبوبه عارفی،

 .درسی برنامه مطالعات فصلنامه دو .ندانشجویا

. عارفی ، محبوبه . رضایی زاده ، مرتضی . مروری بر نقش و جایگاه برنامه درسی دانشگاهی در رشد تفكر انتقادی

 61تا 11صفحه از  iscپژوهشی  –علمی  8شماره  -0891بهاروتابستان 

. مجله مطالعات روانشناسی وعلوم تربیتی . نامه درسی متوسطهطالب ، زهرا. استاد عباس ، آزاده . تاثیر تفكر انتقادی در بر

 1. شماره00دوره

 . ارائه الگویی برای آموزش تفكر انتقادی به دانش آموزان،0891. تن ینروئ، پور یزک هاشمی، سید احمد، یا،گندم کار دن

 یو علوم اجتماع یروانشناس ی،علوم انسان یالملل ینکنفرانس ب

 0898پیام اندیشه.چاپ بیستم.تابستان انتشارات تهران، ،)عمل راهنمای( درسی ریزی برنامه ، 0839حسن،  ملكی،

 کامپیوتر، رشته سنتی و مجازی آموزش نشجویاندا در انتقادی تفكر بررسی ،0831 ،سعید سبحانیان، لیلا، نژاد، مصلی

  پزشكی، آموزش توسعه و مطالعات مرکز مجله

میزان استفاده تفكر انتقادی در کتاب های درسی علوم اجتماعی مقطع متوسطه از  ، بررسی0833، سید احمد.  هاشمی

 .iscدیدگاه دبیران استان فارس.چاپ شده در مجلات داخلی 

، فصلنامه تفكر انتقادی حلقه مفقود نظام آموزش عالی .0898 هاشمی، سهیلا . صالحی عمران ، ابراهیم . کرمخانی ، زینب .

 .018-99، صفحه 0898، زمستان 11، شماره 3دوره  موزشی، پژوهش در نظام های آ
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