
  299  323  تا299، از صفحه 1396پاييز و زمستان ، 2، شمارة 7دورة ، هاي خارجي هاي زبانشناختي در زبان پژوهش
  10.22059/jflr.2017.236677.353: (Doi)شناسه ديجيتال 

  4123-2588: (issn)شاپاي چاپي 
  jflr@ut.ac.ir: ، پست الكترونيكhttp//jflr.ut.ac.ir: نشاني اينترنتي مجله

  جايگاه تفكر نقادانه در نظام آموزشي ايران
 *محمد باقر باقري

، دانشجوي دكتري آموزش زبان انگليسي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران
  تهران، ايران

  **پرويز بيرجندي
  ، تهران، ايراناستاد زبان انگليسي،  دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران

  ***فتونپرويز م
  ، تهران، ايراندانشيار زبان انگليسي،  دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران

  )1396دي : ، تاريخ چاپ13/06/96: ، تاريخ تصويب08/04/96: تاريخ دريافت(

  چكيده
 از اسـتفاده  و سـو  يـك  از عـاليتر  سطوح در تفكر آموزش انگاره دنيا، سراسر آموزشيهاي    نظام در
 مفهـوم  يك عنوان به نقادانه تفكر تا شده سبب ديگر سوي از تفكر براي ابزاري عنوان به درسي مطالب
 عنـوان  بـه  نقادانـه  تفكـر  اينكـه  فهم منظور به پژوهش انجام. شود مطرح آموزشي آرمان يك و بنيادين
 ايـن . تاسـ  برخـوردار  بـسزايي  اهميـت  از كرده نيز پيدا  آموزشي واقعيت ميزان چه تا آموزشي آرماني

 با راستا اين در. كند بررسي و مطالعه را ايران آموزشي نظام در نقادانه تفكر جايگاه تا آنست بر پژوهش
 مـدرك  داراي بزرگـسال  كننـده  شـركت  300 از آنهاسازي    بومي و موجودهاي    پرسشنامه از گيري بهره

 كننـدگان  شـركت  شتربيـ  كـه  داد نـشان  پـژوهش  نتايج. آمد عمل به مصاحبه تخصصي دكتري تا ديپلم
 حفـظ  بر متمركز كه سنتي شيوه به آموزش و ندارند آموزش در آن نقش و نقادانه تفكر با كافي آشنايي
 تحـصيلي هـاي   رده يـا  مختلـف هـاي    رشته بين داري معنا تفاوت .اند  كرده تجربه را باشد درسي مطالب

  .نشد مشاهده مختلف

  .ايران، آموزش و پرورش، تفكر درسطوح عاليتر تفكر نقادانه، نظام آموزشي :هاي كليدي واژه
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  مقدمه -1
 هـاي سـقراط برمـي     سال پيش و به پرسشگري2500حدود   تفكر نقادانه بهههر چند سابق

در اين سده . گردد اما سده بيستم نقطه اوج توجه جدي به نقش و جايگاه تفكر در آموزش بود              
ش بـشري بـه ويـژه فلـسفه، روانـشناسي و         هاي دان   با ورود انديشمندان و پژوهندگان از گستره      

هـاي   در اين ميان عبارت. هاي متنوعي براي تفكر نقادانه ارائه شد        ها و طرحواره    آموزش تعريف 
، تفكـر   1هـاي تفكـر تـاملي       مختلفي نيز مورد استفاده قرار گرفت وبعضي از پژوهندگان عبارت         

ارائـه  .  را بجاي هم بكار گرفتنـد      5 و تفكر علمي   4، تفكر منطقي  3، تفكر در سطوح عاليتر    2نقادانه
هاي گوناگون سبب شد تا تفكر نقادانه بـصورت مفهـومي چنـد               هاي متعدد و طرحواره     تعريف

در ابتدا، تفكر نقادانه بيشتر به عنوان تالش مستمر براي بررسي دقيق و             . بعدي و پيچيده در آيد    
ــا  ــد و نظره ــسر1933 6دويــي(موشــكافانه عقاي ــه ســ مفهــوم) 1941 7و گلي ازي شــد، و باارائ

بـه عنـوان مثـال انـيس        . هاي بيشتر ابعاد جديدي به اين مفهـوم آموزشـي افـزوده شـد               تعريف
 تفكر نقادانه را تفكري منطقي و مستدل تعريف كرد كه بر تصميم گيري فرد در بـاره                  8)1981(

دانـه را   تفكـر نقا 9)1988(كنـد مـوثر اسـت و ليـپمن      دهد يا به آن باور پيدا مـي   آنچه انجام مي  
 نيز تفكـر    10)2013(الدر  و پال     .  شود  تفكري مسئوالنه دانست كه منجر به قضاوت صحيح مي        

ترين سطح ممكـن   كند تا در عالي نقادانه را تفكري سازمان يافته معنا كردند كه فرد را كمك مي           
  . به تفكر و انديشه بپردازد

آمـوزش از سـوي ديگـر مـورد      امروزه نقش تفكر نقادانه در زندگي روزمره از سويي و در            
هـاي   ها، اينترنـت و شـبكه      در عصر انفجار اطالعات و با وجود ماهواره       . توجه قرار گرفته است   

در چنين وضـعيتي  . گيرند هاي مختلفي قرار مي  اجتماعي افراد روزانه در معرض باورها و نظريه       

__________________________________________________________________ 
1. Reflective thinking 
2. Critical thinking 
3. Higher order thinking 
4. Logical thinking 
5. Scientific thinking 
6. John Dewey 

7. Edward Glaser 
8. Robert Ennis 
9. Mathew Lipman 
10. Linda Elder & Richard Paul 
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از طرفي هـر    . جهز شوند طلبد كه افراد جامعه براي تشخيص سره از ناسره به تفكر نقادانه م              مي
. گيرد هاي متعددي قرار مي  فرد در زندگي شخصي و شغلي خود هر روز در برابر تصميم گيري            

افزون . ها عاقالنه و از كيفيت باالتري برخوردار شوند         گيري  كند تا تصميم    تفكر نقادانه كمك مي   
تـر، نقـش    ري دقيـق بر كاربرد تفكر نقادانه در زندگي روزمره براي تشخيص بهتر و تصميم گيـ             

تفكر نقادانه امكان بهـره منـدي از        . تفكر نقادانه در آموزش و يادگيري نيز اهميت بسياري دارد         
در .سـازد  هاي ديگران فراهم مـي     قوه تفكر را براي فهم بهتر مطالب درسي و پايش آرا و نگرش            

موزش مبتني كند در آ حاليكه آموزش سنتي بر حفظ مطالب درسي و انباشت اطالعات تاكيد مي        
اي براي فكـر كـردن          شوند تا از مطالب درسي بعنوان وسيله        بر تفكر نقادانه فراگيران تشويق مي     

  .استفاده كنند
تـر انديـشيدن از جملـه بررسـي، ارزيـابي و نـوآوري        هاي عالي دراين نوع آموزش  مهارت 

  .رود ي و قدرت استدالل فراگيران نيز باال م1)2001اندرسون و كرتول (تقويت شده 
توجه به نقش مهم تفكر نقادانه در آموزش سبب شده تا در محافل آموزشـي دنيـا، چگونـه       

پژوهـشگران بيـشماري از جملـه    . انديشيدن بعنوان هدف اصلي آموزش مورد تاكيد قرار گيـرد   
، 6)2007(، پـال و الـدر  5)2003(، هالپرن 4)2003(، ليپمن 3)1991(، گريسون  2)1981(مك پك   

 و 11)2013( الـدر وپـال      10)2012(، ناسيچ   9)2011(، فيورشتاين 8)2011( فاسيون   ،7)2009(آرند
اند كه نقش تفكر نقادانه در آموزش نـو كليـدي و مهـم      به صراحت اعالم كرده 12)2013(انيس  
هـا و    بر اين باور است كه با رشد روزافزون دانش بشري و ارائه ديدگاه       13)2016(پروتي  . است
هاي ارائه    اي پويا و با نگاهي نقاد، ديدگاه          شجويان انتظار دارد با انديشه    هاي مختلف از دان     نظريه

__________________________________________________________________ 
1. Anderson & Krathwohl 
2. McPeck 
3. Garrison 
4. Lipman 
5. Halpern 
6. Paul & Elder 
7. Arend 
8. Facione 
9. Feuerstein 
10. Nosich 
11. Elder & Paul  
12. Ennis 
13. Parrouty 
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در واقـع نارضـايتي از   . اي نـو دسـت يابنـد     شده را بررسي كرده و پـس از سـنجش بـه نتيجـه           
ايـن رويكـرد    . هاي سنتي در آموزش منجر به پديداري اين بهين گزينه نو در آموزش شد               شيوه

هـاي   ديدي فراتـر از يـادگيري مطالـب درسـي مربـوط بـه رشـته       هاي ج به آموزش آشكارا افق 
اين رويكرد به آموزش و پـرورش، بـه پـردازش           . مختلف را پيش روي دانشجويان قرار ميدهد      

. هـاي نـو تاكيـد دارد        اطالعات در ذهن به منظور درونـي كـردن آن و همچنـين توليـد انگـاره                
هاي مربوط به تفكـر در سـطوح          ش مهارت همچنين از نگاه تفكر نقادانه ميبايست در كنار آموز        

بنـابراين در فلـسفه     . هاي فكري نيز همت گماشـت       عاليتر به تربيت افراد يعني پرورش فضيلت      
هـا و   آموزش و پرورش مبتني بر تفكر نقادانـه بـه هـر دو بعـد اصـلي آمـوزش يعنـي مهـارت             

  .ها تاكيد شده است خصلت
هـاي مختلـف و       قادانه نشان داده شـد نظريـه      در كنار عالقه و اشتياقي كه به آموزش تفكر ن         

 فراگيـري   1)1997(اتكينسون  . گاهي متناقض در زمينه فراگيري و آموزش آن مطرح شده است          
هاي تفكر را مستلزم زندگي در محيطي كه اين نوع تفكر در آن جريـان دارد دانـست و                     مهارت

چنـين   2)1985(گليسر  . كردتالش براي آموزش تفكر نقادانه در كالس درس را بي فايده تلقي             
هاي فكري وابسته به خود را دارد و چنين نيست كـه بـا        اي مهارت     نظر داد كه هر رشته و زمينه      

هـاي   ها بصورت خود بخودي بـه گـستره   هاي فكري در يك گستره اين مهارت     آموختن مهارت 
 و خـاص آن رشـته   اي متفاوت   تفكر نقادانه را در هر رشته3)1981(مك پك . ديگر انتقال يابند  

انـيس   . هـا را زيـر سـوال بـرد           رشـته  هعنوان كرد و بحث همگاني شدن تفكـر نقادانـه در همـ            
هاي تفكر نقادانه امكان پذير است بـه شـرط اينكـه               خاطر نشان كرد كه انتقال مهارت      4)1991(

  .اين انتقال آموزش داده شده و تمرين شود
گيرد تا  تفكر نقادانه به عنـوان   ن صورت ميهايي كه در گوشه و كنار جها       در راستاي تالش  

هـا مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد، ارزيـابي        يك بهين گزينه آموزشي پيشرو در مدارس و دانـشگاه    
تـا بـه ميـزان     اي برخـوردار اسـت،    هاي آموزشي از اهميت ويـژه  وضعيت تفكر نقادانه در نظام

ها، پژوهش انجـام شـده    ين تالش يكي از ا  . هاي صورت گرفته، آگاهي پيدا شود       موفقيت تالش 
 19 است كه در آن نشان داده شد كه فقـط            5)1995پال، الدر و بارتل     (هاي كاليفرنيا     در دانشگاه 

__________________________________________________________________ 
1. Atkinson 
2. Glaser 
3. McPeck 
4. Ennis 
5. Paul, Elder & Bartell 
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هاي اين ايالت قادر به ارائه توضيح در بـاره ماهيـت تفكـر                درصد اعضاي هيئت علمي دانشگاه    
ريچـارد  .   دادنـد   س آموزش مي   درصد بطور مداوم تفكر نقادانه را در كال        9نقادانه بوده و تنها     

هـاي صـورت      درباره وضعيت تفكر نقادانه در آمريكا يادآور شده كه باوجود تالش          ) 2005(پال
گرفته براي تحقق اصالحات آموزشي، وضعيت آموزش عالي از نقطه نظر تفكر نقادانه مطلوب              

 كـه يـك سـوم     انجام گرفت نشان داده شد    1)2007(در پژوهشي ديگر كه توسط لوييتز       . نيست
  .    اند هاي تفكر نقادانه دانشجويان فاقد مهارت

قبـل از هـر     . هايي براي بررسي وضعيت تفكر نقادانه صورت گرفته است          در ايران، پژوهش  
هاي گوناگوني براي اين مفهـوم آموزشـي توسـط پژوهـشگران          چيز، بايد ياد آور شد كه معادل      

بـه  .  له تفكر نقدي، تفكر انتقـادي و تفكـر نقادانـه   ايراني مورد استفاده قرار گرفته است، از جم    
كه به بررسي ادراك معلمـان از تفكـر نقادانـه           ) 1389(عنوان مثال رضويان شاد و سلطان قرايي      

هـاي تفكـر    كـه مهـارت  ) 1389(اند و همچنين در پژوهش مكتبي فرد، حري و كـوكبي        پرداخته
معادل فارسي تفكر انتقادي استفاده شده است       اند از     هاي كوتاه را بررسي كرده      نقادانه در داستان  

در زبـان  . هـا، ترجمـه مناسـبي نيـست      كه با توجه به مفاهيم ارائه شده در تعاريف و طرحـواره           
فارسي انتقاد داراي بار معنايي منفي است، در حاليكه اين نوع تفكر در صدد تجزيـه و بررسـي               

تـر تفكـر      بنابراين، لزوم ارائه معادل دقيق    . ها به منظور ارائه نقدي منصفانه است        عقايد و ديدگاه  
  .شود نقادانه بجاي تفكر انتقادي احساس مي

هاي انجام گرفته در ايران به نوعي به وضـعيت تفكـر نقادانـه در نظـام                   در برخي ازپژوهش  
ميـزان اسـتفاده از     ) 2015(بـه عنـوان مثـال زمـاني و رضـواني          . آموزشي پرداختـه شـده اسـت      

هاي درسي دانشگاهي     فكر از جمله بررسي، ارزيابي و نوآوري را در كتاب         تر ت   هاي عالي   مهارت
هاي   هاي درسي دانشگاهي، مهارت     نتايج پژوهش نشان داد در اين كتاب      . مورد توجه قرار دادند   

در . هاي تفكر نقادانه بي توجهي شده اسـت         سطح پايين تفكر مد نظر قرار داده شده و به آموزه          
هـاي    انجام پذيرفت، نشان داده شد ميانگين نمره      ) 1395( همكاران   پژوهشي كه توسط دربان و    

برخـوردار   ها، از ميانگين كمتـري      تفكر نقادانه دانشجويان ايراني در مقايسه با نتايج ساير كشور         
در دانشگاه علـوم پزشـكي اصـفهان       ) 2005(مطالعه انجام شده توسط بهمني و همكاران        . است

هـاي تفكـر نقادانـه         در پاسخ به سواالت غلط امتحاني از مهارت        نيز نشان داد بيشتر دانشجويان    
  . استفاده نكردند

__________________________________________________________________ 
1. Lewittes 
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كنند كه بـاوجود   هاي متداول آموزشي، متاسفانه دانش آموختگاني را به جامعه معرفي مي         روش
حجـم زيـاد    . داشتن اطالعات نظري فراوان، توانايي تجزيه و بررسي و حل مسئله كمتـري دارنـد              

اق به انباشت اطالعات زياد، باعث غفلت دانشجو از لـزوم تفكـر و تـدبر در                 مطالب درسي و اشتي   
گمارنـد نيـز از       استاداني كه بر ارائه هر چه بيشتر مطالب درسي همـت مـي            . شود  مطالب علمي مي  

بـراي تربيـت دانـشجوياني متفكـر و نقـاد، بايـد       . ماننـد  تقويت توانايي تفكر در دانشجويان باز مي   
هاي فكري آنها همت گماشـت تـا بتواننـد بـا           حد بر محتوا، به تقويت مهارت     بجاي تاكيد بيش از     

  . هاي كاري روبرو شده و به حل مسائل بپردازند هاي پيش رو در محيط چالش
هـاي فكـري،    هـاي فكـري و فـضيلت    با توجه به اهميت توجه به رشد و پـرورش مهـارت       

هاي فكري و هم با در       ز نظر مهارت  پژوهشگران تصميم گرفتند تا وضعيت تفكر نقادانه را هم ا         
هايي كه تا كنون در ايران انجـام   پژوهش. هاي فكري مورد مطالعه قرار دهند  نظر گرفتن فضيلت  

هاي غربـي اسـتفاده      ها از پرسشنامه    اول اينكه در اين پژوهش    .  اصلي اند  هشده داراي چند نقيص   
انـد و ايـن باعـث     هيـه شـده  شده است كه متناسب با بافت فرهنگي و آموزشي ايـن كـشورها ت      

تفكر بطور كلي و تفكر     . هايي خود مورد سوال قرار گيرد       شود روايي و پايايي چنين پژوهش       مي
نقادانه بطور اخص بخش جدايي ناپذير از فرهنگ جامعه است و استفاده از ابزارهاي پـژوهش                

از طرفـي،   . ر دهد تواند نتايج پژوهش را به شدت تحت تاثير خود قرا           سازي آنها مي    بدون بومي 
هاي فكـري بايـد    ها و فضيلت در حالي كه در بحث پيرامون تفكر نقادانه به هر دو جنبه مهارت          

هاي فكري استفاده شـده و نمـره اخـذ            ها از برگه سنجش مهارت      توجه شود، در بيشتر پژوهش    
اقـع  هاي فكري مـورد غفلـت و        شده براي تفكر نقادانه با توجه به آن داده شده است و فضيلت            

هايي انجام شده متمركز بر يك رشته تحصيلي بخصوص بوده        نكته ديگر اينكه پژوهش   . اند  شده
  . ايم هاي درسي مختلف شود را نداشته اي كه گستردگي آن شامل رشته  و تا كنون مطالعه

اي را ترتيـب دهنـد كـه در آن از      با توجه به اين مطالب، پژوهشگران بر آن شدند تا مطالعه          
بنـابراين در پـژوهش حاضـر از    . عي از دانشجويان و دانش آموختگان اسـتفاده شـود         طيف وسي 

هاي مهندسي، زبانهاي خارجه، پزشكي،  علوم پايه و علوم            دانشجويان و دانش آموختگان رشته    
براي اينكه پايايي و روايي ابزار پژوهش رعايت شـود، از برگـه             . انساني دعوت به مصاحبه شد    

ين منظور توسط ريچارد پال و همكاران براي سنجش جايگاه تفكر نقادانه            اي كه به هم       مصاحبه
هـاي مـصاحبه، بـه        مزيت اين پرسشنامه در ايـن اسـت كـه در پرسـش            . تهيه شده  استفاده شد    

ها متناسـب بـا بافـت فرهنگـي و            از آنجا كه پرسشنامه   . هاي فكري نيز توجه شده است       فضيلت
. سازي شـد  ند، پرسشنامه فوق با تغييراتي اندك، بوميا وضعيت آموزشي جامعه مقصد تهيه شده 
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هاي بدست آمده از اين پژوهش، باعث بهبود كيفيت آموزش در سطح مـدارس                اميد است يافته  
  . ها شود و دانشگاه

  بيان مسئله -2
پژوهش حاضر در صدد است تا به جايگاه و نقش تفكـر نقادانـه در نظـام آموزشـي ايـران                

ش شيوه درست فكر كردن، از وظايف اصلي هر نظام آموزشي اسـت، بـا            هر چند آموز  . بپردازد
اين وجود آموزش سنتي مبتني بر حفظ مطالب درسي در بسياري از جوامع نمود عيني خـود را            

  . حفظ كرده است
توانـد در    اي كـه مـي        با گذشت چندين دهه از معرفي طرحواره تفكر نقادانه و نقش سازنده           

هايي در جوامع مختلف صورت پذيرد تـا مـشخص    ، الزم است پژوهشتعليم و تربيت ايفا كند    
اين . هاي آموزشي مختلف واقعيت پيدا كرده است    شود تا چه ميزان اين آرمان آموزشي در نظام        

از طرفـي، الزم    . كند تا نقش و جايگاه تفكر نقادانه را در ايران بررسـي كنـد               پژوهش تالش مي  
ادانه مفهومي جهاني است يا تعريف و واقعيـت بخـشي بـه      است نشان داده شود كه آيا تفكر نق       

در صـورتي كـه تفكـر نقادانـه مفهـومي      . هاي مختلف صورت گيـرد     آن بايد متناسب با فرهنگ    
وابسته به فرهنگ باشد آنگاه بايد متناسب با بافت فرهنگي هر كشوري طرحواره آموزشي تفكر               

هـاي غربـي بهـره        ها و پرسـشنامه      از نمونه  در حال حاضر پژوهشگران ايراني    . نقادانه ارائه شود  
  .هايي مورد اشكال باشد برند كه ممكن است نتايج بدست آمده از چنين مطالعات و پژوهش مي

  هدف پژوهش -3
در اين پژوهش از روش مصاحبه براي سنجش ميزان آشنايي شركت كنندگان با نقش تفكر               

  :هاي زير پاسخ داده شد ظور به پرسشبدين من. نقادانه در نظام آموزشي ايران استفاده شد
 ميزان آشنايي افراد تحصيلكرده در ايران با مفهوم تفكر نقادانه چه اندازه است؟. 1
هـاي تفكـر نقادانـه در     آيا فراگيران در ايران بصورت صريح يا ضمني از اصـول و روش     . 2

 برند؟ يادگيري مطالب درسي بهره مي
دگان ايراني، از ديپلم تا دكتري تخصصي از نظر ميزان      آيا تفاوت معناداري بين تحصيلكر    . 3

 آشنايي با تفكر نقادانه وجود دارد؟
هاي مختلف از نظـر ميـزان      آيا تفاوت معناداري بين دانشجويان و دانش آموختگان رشته        . 4

 آشنايي با تفكر نقادانه وجود دارد؟
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  روش پژوهش -4
هـاي    هاي بكار رفته در پـژوهش       پرسشنامهدر اين پژوهش ابتدا يك پرسشنامه با استفاده از          

 بـراي  1هـاي كاليفرنيـا    و برگه مصاحبه استادان دانـشگاه 1گليسر–مشابه نظير پرسشنامه واتسون     
بـه واسـطه شـركت يكـي از پژوهـشگران در      . تعيين دانش آنها در زمينه تفكر نقادانه تهيه شـد         

ركلي كاليفرنيا برگزار شد و آشنايي       كه در ب   2016 تا   2013هاي تفكر نقادانه درسالهاي       كنفرانس
هـاي    نزديك با پژوهشگراني كه پژوهش شان را پيرامـون وضـعيت تفكـر نقادانـه در دانـشگاه                 

اند برگه مصاحبه و شيوه بررسي آماري پژوهش خود را در اختيار پژوهشگر               كاليفرنيا انجام داده  
 متناسب با اهداف پژوهش فوق      سپس پژوهشگران برگه پرسشنامه دريافتي را     . ايراني قرار دادند  

ابتـدا نـسخه پـيش نـويس و آزمايـشي از            . سـازي كردنـد     وهمچنين نظام آموزشي ايران بـومي     
.  شركت كننده مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت          20 در مصاحبه با     2015پرسشنامه تهيه و در ژوئن      

 شـركت   از آنجا كه بيشتر   . ها و انتخاب واژگان صورت گرفت       سپس اصالحاتي در تنظيم سوال    
هـر  . كنندگان قادر به انجام مصاحبه به انگليسي نبودند نسخه ترجمه فارسي آن نيـز تهيـه شـد                 

از اين رو پژوهشگران و شركت كنندگان وقـت         .  دقيقه بطول انجاميد   40مصاحبه بطور متوسط    
 .ها به شكل عميق و نيمه ساختار دنبال شوند كافي در اختيار داشتند تا مصاحبه

 ري جامعه آما-4-1
سازي پرسشنامه براي انجام مصاحبه، پژوهـشگران موفـق شـدند از مـارس تـا         پس از آماده  

 مـصاحبه عميـق را بـا افـرادي كـه داراي تحـصيالت ديـپلم تـا دكتـري            300جمعا  2015اكتبر  
 300 نفري كه درخواست شد در مصاحبه شـركت كننـد            321از  . تخصصي داشتند، انجام دهند   
. دهـد   در صد نـشان مـي  93ذيرش درخواست مصاحبه را به ميزان نفر موافقت كردند كه نرخ پ     

 14ايـن شـركت كننـدگان از    .  بودند27,6 مرد با ميانگين سني 145 زن و    155شركت كنندگان   
شـركت كننـدگان در     . كردنـد    دانشگاه را نمايندگي مي    28استان كشور بوده و شش دبيرستان و        

گروه اول افـرادي كـه داراي       . قرار داده شدند   اين پژوهش از نظر مقطع تحصيلي در چهار گروه        
دانشجويان يا دانـش آموختگـان درجـه كارشناسـي در گـروه دوم قـرار                . ديپلم دبيرستان بودند  

گـروه سـوم را دانـشجويان و دانـش آموختگـان مقطـع كارشناسـي ارشـد بـه همـراه           . گرفتنـد 
ارم دانـشجويان و    در گـروه چهـ    . دانشجويان و دانش آموختگان پزشكي عمومي تشكيل دادنـد        

 به تفصيل آمار مربوط به 1جدول شماره .  دانش آموختگان مقطع دكتري تخصصي قرار گرفتند   
  .دهد درصد جنسيت هر گروه نشان ميچهار گروه شركت كنندگان را به همراه 
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  مقطع تحصيلي شركت كنندگان در پژوهش. 1جدول شماره

  تيجنس
  يليمقطع تحص  لكجمع   مرد  زن

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  ددرص  تعداد
  7/2  8  4/1  2  9/3  6  1گروه 
  47  141  3/48  70  8/45  71  2گروه 
  7/36  110  2/35  51  1/38  59  3گروه 
  7/13  41  2/15  22  3/12  19  4گروه 

شركت كنندگان در پژوهش حاضر، از نظـر رشـته تحـصيلي در شـش گـروه اصـلي قـرار                     
 داراي مـدرك ديـپلم بـوده و در گروهـي تحـت      اي كه  به غير از هشت شركت كننده .گيرند مي

هـاي   ها عبارتنـد از علـوم انـساني، علـوم پايـه، زبـان        عنوان مدرسه قرار داده شدند، ساير گروه      
 آمار تفصيلي شـركت كننـدگان از        2جدول شماره   . هاي مهندسي و علوم پزشكي      خارجه، رشته 

  .دهد نظر رشته تحصيلي با تفكيك جنسيت را نشان مي

   رشته تحصيلي شركت كنندگان در پژوهش-2ره جدول شما

  تيجنس
  يليرشته تحص  لكجمع   مرد  زن

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
  7/2  8  4/1  2  9/3  6  رستانيدب

  25  75  2/26  38  9/23  37  يعلوم انسان
  3/12  37  11  16  5/13  21  هيعلوم پا

  7/16  50  11  16  9/21  34   خارجهيزبان ها
  24  72  8/33  49  8/14  23  ي مهندسيفن

  3/19  58  6/16  24  9/21  34  كيعلوم پزش

  ابزار پژوهش -4-2
اي كه شامل دو بخش         در پژوهش حاضر از روش مصاحبه عميق با بهره گيري از پرسشنامه           

اي انجام گرفت كه شركت كنندگان          ها به گونه    مصاحبه. اي بوداستفاده شد      تشريحي و چندگزينه  
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در بخـش  .هاي خـود را بـه تفـصيل بيـان كننـد         داشته باشند تا ديدگاه    در پژوهش فرصت كافي   
اي بود كـه        طرح سواالت به گونه   . نخست سه سوال تشريحي از مصاحبه شوندگان پرسيده شد        

هاي ابتدايي بطور غير مستقيم به نقش         مستقيم در خصوص تفكر نقادانه نباشد، هر چند پرسش        
ر سوال اول از شركت كنندگان خواسته شـد تـا هـدف از      د. تفكر نقادانه در آموزش اشاره دارد     

پرسش دوم، معطوف به اين بود كه شركت كنندگان         . آموزش يا آموزش و پرورش را بيان كنند       
برنـد را   تر مطالب درسي بكـار مـي    ترين روش يا راهبردي كه براي يادگيري بهتر و عميق           اصلي

 بيان كنند كه آيا با مفهوم تفكر نقادانـه         پرسش سوم از سوال شوندگان خواست تا      . يادآور شوند 
براي جلوگيري از اينكه شركت كنندگان دچار سردرگمي احتمالي نشوند،         . آشنايي دارند يا خير   

هاي ديگر نظير تفكـر انتقـادي    مصاحبه كننده در توضيح پرسش فوق، معادل انگليسي و ترجمه         
م با عناوين ديگري وجود دارد، مشخص كرد تا در صورتي كه آشنايي با اين مفهو     را نيز ذكر مي   

شود سه پرسش تشريحي از سه جهت نقش تفكر نقادانه در آموزش            همانطور كه ديده مي   . شود
پرسش اول هدف از آموزش را در سطحي كـالن مـد      . دهند  و پرورش را مورد ارزيابي قرار مي      

 و پرسـش سـوم، بـا        پـردازد   پرسش دوم، به راهبردهاي موثر در يادگيري مـي        . نظر قرار ميدهد  
  .صراحت ميزان برخورد و آشنايي شركت كنندگان را با مفهوم تفكر نقادانه ميسنجد

از شركت كنندگان خواسته شد يكي از . اي دارد      پرسش چند گزينه   14بخش دوم پرسشنامه    
هاي تقريبا هميشه، معموال، گاهي اوقات، به ندرت و يا هرگز را براي هر پرسش انتخاب                  گزينه

هاي ارائه شده در اين بخش به استفاده از اصول و قواعد آموزش مبتني بـر تفكـر                    پرسش. دكنن
 آورده  1پرسشنامه بكار گرفته شده در ضميمه شـماره         . نقادانه در آموزش و سنجش تكيه دارند      

  . شده است

 ها و واكاوي داده ها ارائه يافته -5
در . ورد توجـه قـرار داد  اولين پرسش تشريحي هـدف اصـلي از آمـوزش و پـرورش را مـ               

حاليكه در آموزش مبتني بر تفكر نقادانه، هدف اصلي از آموزش، فراگيري شيوه تفكـر صـحيح     
 درصد شركت كنندگان، هدف از تحـصيل را آمـادگي شـغلي يـا بـه      32بيان شده است، حدود   

ز  درصد هدف ا31قريب به . اند دست آوردن دانش و مهارت در رشته تحصيلي خود بيان كرده         
 درصد افراد نيز به دسـت آوردن     29حدود  . اند  تحصيل را فراگيري علم و دانش اندوزي دانسته       

از ايـن   . انـد   هاي عملي زندگي را به عنوان هدف اصلي از آموزش و پرورش قيد كـرده                مهارت
ترين هـدف      درصد توانايي درست فكركردن را به عنوان اصلي        5/4 مورد يعني حدود     14تعداد  
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 نفري كه رشد اخالقي و معنوي را بـه عنـوان هـدف              14از  . اند  يادگيري برشمرده از آموزش و    
هاي اخالقـي مـورد توجـه در           مورد به فضيلت   3اند فقط     اصلي از آموزش و پرورش ذكر كرده      

 5/5 كرد كه در جمع حـدود        گيري  نتيجهبدين ترتيب ميتوان چنين     . اند  تفكر نقادانه اشاره داشته   
ن هدف از آموزش و پرورش را در راستاي آموزش بـر مبنـاي تفكـر                در صد از شركت كنندگا    

  . دهد ها به پرسش اول را نشان مي  طبقه بندي پاسخ3جدول شماره . اند نقادانه دانسته

  هاي ارائه شده در باره هدف آموزش پاسخ -3جدول شماره 

  درصد  تعداد  لي از تحصيهدف اصل

 شته تحصيليآمادگي شغلي يا كسب دانش و مهارت در ر -1

 فراگيري علم و دانش اندوزي -2

 كسب مهارت هاي عملي زندگي -3

 رشد اخالقي و معنوي -4

 فراگيري انجام پژوهش -5

 خودشكوفايي -6

 ساير موارد -7

  جمع كل

95  
92  
88  
14  
2  
5  
4  

300  

7/31  
7/30  
3/29  
7/4  
7/0  
7/1  
3/1  

100  

ترين راهبرد يا روشي كه براي  در سوال تشريحي دوم از شركت كنندگان خواسته شد اصلي        
درصد از شركت كنندگان تمرين و تكرار  28. گيرند را بيان كنند يادگيري موثر، از آن كمك مي

 درصـد از افـراد نوشـتن و      20حـدود   . انـد   را راهبرد اصلي خود بـراي يـادگيري عنـوان كـرده           
دگيري همراه با انجام  درصد نيز يا11حدود . اند نويسي را در پاسخ به اين پرسش آورده       خالصه

 درصد از شركت كنندگان به تفكـر در بـاره مطالـب درسـي و               7/2فقط  . اند  كار عملي را نوشته   
بايـسته  . اند كه رقم بسيار ناچيزي اسـت       تجزيه و بررسي آن با هدف يادگيري موثر اشاره داشته         

هـاي   ر بحـث يادآوري است كه در ديگر موارد برگفته، مانند خالصه نويسي يا شـركت مـوثر د              
. هاي مرتبط با تفكر نقادانـه سـود ببـرد           كالس،  ممكن است فرد بطور پراكنده از برخي مهارت         

  .دهد  عناوين ارائه شده به پرسش دوم را با ذكر تعداد و درصد نشان مي4جدول شماره 
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  هاي بكار رفته براي يادگيري موثر  راهبرد-4جدول شماره 

  درصد  تعداد  يريادگي ياستراتژ

 يمرور و بازخوان -1

 يسينوشتن و خالصه نو -2

 يار عمل ك-3

 السكت فعال در كمشار -4

 ردن مطالب مهمكبرجسته  -5

 شتريخواندن مطالب ب -6

 ي مطالب درسيشخوانيپ -7

 يگريا دي به خود يح مطالب درسيتوض -8

 زه در خوديجاد انگيا -9

  بلنديخواندن با صدا -10

 ر و تعمق در باره مطالبكتف -11

 السكمطالعه بالفاصله بعد از  -12

  ر موارديسا -13

84  
62  
34  
21  
8  
10  
13  
11  
5  
5  
8  
5  
34  

28  
7/20  
3/11  

7  
7/2  
3/3  
3/4  
7/3  
7/1  
7/1  
7/2  
7/1  
3//11  

  100  300  لكجمع 

در پرسش سوم،  ميزان آشنايي شركت كنندگان در ايـن پـژوهش بـا مفهـوم تفكـر نقادانـه             
نكته قابـل توجـه ايـن اسـت كـه بيـشتر       . ه دسته بندي شدندها در چهار گرو    پاسخ. بررسي شد 

 درصـد بـا     10حـدود   . ، با مفهوم تفكر نقادانه هيچگونه آشنايي نداشتند       %)68(شركت كنندگان   
 9مفهوم تفكر نقادانه آشنايي داشته و قادر به ارائة تعريفـي بـراي آن بودنـد و انـدكي بـيش از                       

 درصد نيز مفهومي گنگ و نامشخص از تفكر         3/12. درصد آشنايي ضمني با اين مفهوم داشتند      
رسـش تـشريحي سـوم را     كـم و كيـف پاسـخ بـه پ          5جـدول شـماره     . نقادانه در ذهن داشـتند    

  .نماياند مي
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   ميزان آشنايي با تفكر نقادانه-5جدول شماره 

 درصد تعداد  ر نقادانهك با تفييآشنا
 حيح و قابل توضي صرييآشنا -1
 ي ضمنييآشنا -2
 ر نقادانهك مبهم از تفيمفهوم يدارا -3
  ييبدون آشنا -4

31  
28  
37  
204  

3/10  
3/9  
3/12  

68  
    300  لكجمع 

 بررسي شده است كه آيا پاسخ به هر يك از سه سوال باال ارتبـاطي بـا              6در جدول  شماره     
 به عنوان مثال در باره سوال سوم آيا ميزان آشنايي بـا تفكـر نقادانـه   . ها دارد يا نه    جنسيت نمونه 

در زنان و مردان متفاوت است يا خير؟ براي پاسخ به اين بخش از آزمون آماري فيشر اسـتفاده                   
شد كه نتايج آزمون نشان داد پاسخ به سوال فوق هيچ ارتباطي با جنـسيت افـراد نـدارد، بـدين              

  . معني كه ميزان آشنايي فرد با تفكر نقادانه ارتباطي با زن يا مرد بودن وي ندارد

  كاي اسكوئر و فيشرهاي   آزمون-6 شمارهجدول 

  Value  Df  Asymp. Sig. 
(2-sided)  

Exact Sig. 
(2-sided)  

Exact Sig. 
(1-sided)  

Point 
Probability 

  كاي اسكوئر پيرسون
  نسبت درست نمايي

  آزمون دقيق فيشر
  رابطه خطي

  تعداد كل

448/4  
499/4  
711/4  
054/0  

300  

6  
6  

  
1  

616/0  
609/0  
  
817/0  
  

650/0  
706/0  
597/0  
847/0  
  

  
  
  
428/0  

  
  
  
038/0  

 نشان داده شده است آزمون دقيق فيـشر نـشان داد ارتبـاط              7همانطور كه در جدول شماره      
اي كه بايـد مـد      البته نكته .معني دار آماري بين پاسخ به سوال سوم و جنسيت فرد وجود ندارد

  . نزديك است05/0نظر قرار گيرد اين است كه پي مقدار به 
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  وئرك اسياك يها آزمون -7ول شماره جد

 Value Df Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 

(1-sided) 
Point 

Probability 

  كاي اسكوئر پيرسون
  نسبت درست نمايي

  آزمون دقيق فيشر
  رابطه خطي

  تعداد كل

597/7  
726/7  
536/7  
302/1  

300  

3  
3  

  
1  

055/0  
052/0  
  
254/0  

055/0  
055/0  
056/0  
260/0  

  
  
  
139/0  

  
  
  
024/0  
  

 بررسي شده است كه آيا پاسخ به سوال سوم با مقطع تحصيلي             8 شمارهدر ادامه در جدول     
هـاي تحـصيلي    يعني آيا ميزان آشنايي بـا تفكـر نقادانـه در مقطـع           .  ها ارتباط دارد يا خير      نمونه

مـون آمـاري كروسـكال والـيس      گوناگون، متفاوت است يا خير؟ براي پاسخ به اين بخش از آز           
ها  نشان داد پاسخ به سواالت فوق با مقطع تحـصيلي فـرد مـرتبط                  استفاده شد كه نتيجه آزمون    

  .نيست
   پرسش سومير گروهيس با متغيال والكروسكجه آزمون ينت -8جدول شماره 

    مقطع تحصيلي
825/3  Chi-Square  
3  Df 
281/0  Asymp. Sig. 

در . اي ميپـردازيم   هـاي چنـد گزينـه     هاي ارائه شده به پرسـش       اسخاكنون به بررسي آماري پ    
بايست يكي از پـنج گزينـه تقريبـا هميـشه،             هاي اين بخش شركت كنندگان مي       پاسخ به پرسش  

انـد را      شـماره گـذاري شـده      5 تـا    1معموال، گاهي اوقات، به ندرت، يا هرگز كه به ترتيـب از             
  .انتخاب كنند

 ارائـه مطلـب   هاحبه شـوندگان خواسـته شـد كـه در زمينـ     در پرسش اول بخش دوم از مص      
هايي   هاست يا فعاليت   بوسيله استاد مشخص كنند كه آيا دغدغه اصلي به پايان رساندن سرفصل           

در آموزش مبتنـي بـر تفكـر نقادانـه الزم اسـت ذهـن       . براي يادگيري عميق مطالب داده ميشود  
نكه مطالب براي آمادگي در آزمون به ذهن        فراگيران به تجزيه و بررسي مطالب درگير شود تا اي         
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انـد،     را انتخاب كرده   2 و   1در پاسخ به پرسش اول بيشتر افراد گزينه         ). 2012پال،  (سپرده شود   
 اين است كه كه در ارائه مطالـب       هاين امر نشان دهند   . افراد نمونه % 91كه معادل است با حدود      

  )9 شماره جدول. (شود درسي به تفكر نقادانه توجه الزم نمي

  آمار مربوط به پرسش اول-9جدول شماره 

  درصد  تعداد  پرسش اول
  هميشه
  معموال

  گاهي اوقات
  به ندرت

  هرگز

147  
125  
25  
2  
1  

49  
7/41  
3/8  
7/0  
3/0  

  100  300  جمع كل

در آموزش سنتي از روش سخنراني      .  شيوه تدريس در كالس درس بود      هپرسش دوم در بار   
در حاليكـه در    . شـود   كند استفاده مي     براي شنوندگان صحبت مي    كه معلم به شكل متكلم وحده     

هـاي داده شـده بـه         پاسـخ . اي دارد     آموزش مبتني بر تفكر نقادانه،  بحث كالسي جايگـاه ويـژه           
پرسش دوم نشان داد در اين زمينه نيز روش تدريس مبتني بر تفكر نقادانه كـه در آن فراگيـران                 

شـوند، مـورد    س براي بحث سازنده در كـالس حاضـر مـي      از قبل مطالب را مطالعه كرده و سپ       
انـد     را انتخـاب كـرده     2 يـا    1، گزينـه    %)92حـدود   (هـا     اكثريت نمونه . توجه قرار نگرفته است   

  ).10جدول شماره ( همانند سوال پيشين است گيري نتيجهبنابراين 
   آمار مربوط به پرسش دوم-10جدول شماره 
  درصد  تعداد  پرسش دوم

  هميشه
  معموال

  گاهي اوقات
  به ندرت

  هرگز

136  
140  
21  
2  
1  

3/45  
7/46  

7  
7/0  
3/0  

  100  300  جمع كل

هاي آموزش مبتني بر تفكـر نقادانـه كـه همـان طـرح                پرسش سوم به يكي ازمهمترين جنبه     
از مصاحبه شوندگان خواسته شد كه آيا طرح پرسش از سوي فراگيران            . پرسش است، پرداخت  

در پاسخ به اين پرسش بيشتر شركت       . اوم دنبال ميشود يا خير    به صورت يك فعاليت درسي مد     
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تـرين    را انتخاب كردند كه مويد ايـن موضـوع اسـت كـه يكـي از اصـلي      5 و 4 هكنندگان گزين 
جدول شـماره   (هاي آموزش مبتني بر تفكر نقادانه در نظام آموزشي ايران جايگاهي ندارد               مولفه

11(  
  سوم آمار مربوط به پرسش -11جدول شماره 
  درصد  تعداد  پرسش سوم

  هميشه
  معموال

  گاهي اوقات
  به ندرت

  هرگز

5  
18  
62  
134  
81  

7/1  
6  

7/20  
7/44  

27  
  100  300  جمع كل

در پرسش چهارم از مصاحبه شوندگان خواسته شد تا مشخص كنند تا چه ميـزان آمـوزش                 
مطالـب  در آموزش سنتي معلم همان . در كالس درس به روش بيان شفاهي مطالب كتاب است        

در حاليكـه در    . دهـد   تر بـراي فراگيـران توضـيح مـي          درسي موجود در كتاب را به شكلي ساده       
هـاي داده     پاسـخ . هاي كالسي نظير ارائه و بحث مورد تاكيد قرار ميگيرد           يادگيري عميق فعاليت  

 2و1ها بيـشتر متمركـز بـر گزينـه      كند چراكه پاسخ شده به اين پرسش نيز نتايج قبل را تاييد مي     
نـه توجـه نميـشود    اين نشان دهنده اين است كه درآموزش مطالب درسي به تفكـر نقادا        . باست

  ).12جدول شماره (

   آمار مربوط به پرسش چهارم-12جدول شماره 
  درصد  تعداد  پرسش چهارم

  هميشه
  معموال

  گاهي اوقات
  به ندرت

  هرگز

115  
136  
40  
7  
2  

3/38  
3/45  
3/13  
3/2  
7/0  

  100  300  جمع كل

  :  اين جمله بيان كنندهسش پنجم از مصاحبه شوندگان خواسته شد نظرشان را درباردر پر
پاسخ دادن به سواالت امتحاني منوط به تكرار دقيق مطالب كتـاب اسـت و فراگيرانـي كـه                   

  . گيرند  بهتري داشته و بيشتر توانايي حفظ مطالب درسي را دارند نمره بهتري ميهحافظ
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 ايـن  هو ايـن نـشان دهنـد   ) 13 شمارهجدول ( داده شد 2و1 هزينها بيشتر متمركز بر گ    پاسخ
نـي برتفكـر نقادانـه توجـه      ها نيـز بـه آمـوزش مبت         است كه در يادگيري مطالب درسي و آزمون       

  .شود نمي
   آمار مربوط به پرسش پنجم-13جدول شماره 
  درصد  تعداد  پرسش پنجم

  هميشه
  معموال

  گاهي اوقات
  به ندرت

  هرگز

146  
110  
35  
9  
0  

7/48  
7/36  
6/11  

3  
0  

  100  300  جمع كل

در حاليكه در تفكر    .  يادگيري اشاره داشت   هپرسش ششم در بخش دوم مصاحبه نيز به شيو        
نقادانه از فراگير خواسته ميشود تا به زبان خود درك و فهمش را از مطلبي بيان كند در آموزش                   

 4 و 3هـاي   ه بيـشتر از گزينـه  هاي داده شده ك پاسخ. ها برتري دارد سنتي حفظ مطالب و فرمول   
جـدول  (انـد      درصد شركت كنندگان در معرض آمـوزش سـنتي قـرار داشـته             75بود، نشان داد    

  ).14 شماره
  آمار مربوط به پرسش ششم-14 شمارهجدول 

  درصد  تعداد  پرسش ششم
  هميشه
  معموال

  گاهي اوقات
  به ندرت

  هرگز

13  
39  
92  
133  
23  

3/4  
13  

7/30  
3/44  
7/7  

  100  300  جمع كل

 ايـن جملـه بيـان    ه از مصاحبه شوندگان خواسته شد نظرشان را در بـار      7در پرسش شماره    
معلم يا استاد ايده آل كسي است كه مطالب درسي را به شـكلي خالصـه و سـاده شـده                     : كنند

 همانند سـواالت  . متون درسي نداشته باشندهارائه كند تا اين كه فراگيران نياز چنداني به مطالع    
 است كه اين نشان دهنده اين است كه در آمـوزش            2و1ها بيشتر متمركز بر گزينه        ن، پاسخ پيشي

  )15 شمارهجدول (شود  مطالب درسي به تفكر نقادانه توجه نمي
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  آمار مربوط به پرسش هفتم-15 شمارهجدول 

  درصد  تعداد  پرسش هفتم
  هميشه
  معموال

  گاهي اوقات
  به ندرت

  هرگز

163  
87  
33  
10  
7  

3/54  
29  
11  

3/3  
3/2  

  100  300  جمع كل

گيرند چگونه مطالـب درسـي را بـا         در نظام آموزشي مبتني بر تفكر نقادانه، فراگيران ياد مي         
هـاي آموزشـي روزمـره در         تجزيه و بررسي بياموزند در واقع واكاوي مطالب يكـي از فعاليـت            

يـن مطلـب   در مـورد هـشتم، از مـصاحبه شـوندگان ا    ). 2009الدر و پـال،   (كالس درس است    
 را انتخاب كردند كه نشان دهنده ايـن اسـت كـه واكـاوي               5 يا   4 ه درصد گزين  78. پرسيده شد 

 شـماره جـدول   . شود  هاي تفكر نقادانه است آموزش داده نمي        ترين مهارت   مطالب كه از كليدي   
  .دهد  را نشان مي8ه شده به سوال هاي داد  ميزان و درصد پاسخ16

  ه پرسش هشتم آمار مربوط ب-16جدول شماره 
  درصد  تعداد  پرسش هشتم

  هميشه
  معموال

  گاهي اوقات
  به ندرت

  هرگز

5  
20  
41  
106  
128  

7/1  
7/6  
7/13  
3/35  
7/42  

  100  300  جمع كل

در پرسش نهم از مصاحبه شوندگان سوال شد كه آيا معلمان يا استادان به هنگـام تـدريس                  
اگيران سواالتي دربـاره موضـوع مـورد    كنند تا از فر   در كالس گاه و بيگاه تدريس را متوقف مي        

هاي يك متفكر نقاد است كـه بايـد بـا           گوش كردن نقادانه از جمله مهارت     .بحث بپرسند يا خير   
 3/78.هاي داده شده را نشان ميدهـد   آمار پاسخ17جدول شماره . تمرين و ممارست ايجاد شود    

نيك بطـور نـسبي نـسبت بـه          بود كه نشان ميدهد از اين تك       4 و   3هاي    ها از گزينه    درصد پاسخ 
 درصـد بـه ايـن       45تقريبا نيمي از شركت كنندگان يعنـي        . ها بيشتر استفاده ميشود     ديگر تكنيك 
اند كه بدين معني است احتمـال اينكـه معلـم در حـين ارائـه درس بـراي         را داده3سوال پاسخ  

  . درصد است45 پرسشي را مطرح كند كسب توجه فراگيران
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  ربوط به پرسش نهمآمار م -17جدول شماره 
  درصد  تعداد  پرسش نهم

  هميشه
  معموال

  گاهي اوقات
  به ندرت

  هرگز

7  
52  
135  
100  
6  

3/2  
3/17  

45  
3/33  

2  
  100  300  جمع كل

                                    
                         .   

                  )  (             
        .  

   آمار مربوط به پرسش دهم-18 شمارهجدول 
  درصد  تعداد  پرسش دهم

  هميشه
  معموال

  گاهي اوقات
  به ندرت

  هرگز

9  
30  
42  
124  
95  

3  
10  
14  

3/41  
7/31  

  100  300  جمع كل

متفكـر  . هاي متفكر نقاد يعني تواضع فكري اشاره داشت         ،  به يكي از فضيلت     11 شمارهپرسش  
نقاد داراي تواضع فكري است و هرگز ادعاي دانستن چيزي را كه در واقـع نميدانـد، نخواهـد                   

ادانه در نظام آموزشي ايران اين پرسش       براي سنجش ميزان تفكر نق    ). 2014پال و الدر،    (داشت  
. هاي فكري در معلمـان و اسـتادان سـنجيده شـود             مطرح شد تا به عنوان نمونه يكي از فضيلت        

ها و استادان به ندرت  ها اظهار داشتند كه معلم  درصد از نمونه 57ها يعني     بيش از نيمي از پاسخ    
جدول شـماره   . دانند  نند كه پاسخ را نمي    ك  در جايي كه پاسخ سوالي را ندانند صادقانه اظهار مي         

  .هدد هاي بدست آمده در اين زمينه را نشان مي  داده19
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   آمار مربوط به پرسش يازدهم-19 شمارهجدول 
  درصد  تعداد  پرسش يازدهم

  هميشه
  معموال

  گاهي اوقات
  به ندرت

  هرگز

3  
22  
88  
171  
16  

1  
3/7  
3/29  

57  
3/5  

  100  300  جمع كل

نتي، فراگيران به حفظ مطالب درسي پرداخته و پس از مدت كوتاهي از             در نظام آموزشي س   
. كننـد   انـد بـزودي فرامـوش مـي         آنجا كه مطالب را از طريق تفكر و تجزيه و بررسي نياموختـه            

، نـشان داد كـه ايـن چـالش بـزرگ آموزشـي همچنـان        12 شمارههاي داده شده به سوال    پاسخ
 درصـد شـركت     6/85 نشان ميدهـد كـه       20 شماره   جدول. گريبانگير نظام آموزشي ايران است    

اند كه نشان دهنـده ايـن اسـت كـه در يـادگيري مطالـب         را انتخاب كرده   2 يا   1 هكنندگان گزين 
  .شود ي به تفكر نقادانه توجه نميدرس

   آمار مربوط به پرسش دوازدهم-20 شمارهجدول 
  درصد  تعداد  پرسش دوازدهم

  هميشه
  معموال

  گاهي اوقات
  به ندرت

  رگزه

151  
106  
30  
12  
1  

3/50  
3/35  

10  
4  
3/0  

  100  300  جمع كل

هـاي اساسـي آمـوزش مبتنـي بـر            ارائه درس به شكل بحث كالسي و نه سخنراني از مولفه          
ها و ديگر عناصر      به دليل اينكه امكان بحث پيرامون پيش فرض       ) 2012پال،  (تفكر نقادانه است    

فـراهم آوردن شـرايط يـك بحـث سـازنده و            بـراي   . كنـد   تشكيل دهنده نظريات را فراهم مـي      
پرسـش  . آموزشي الزم است فراگيران قبل از حضور در كالس در زمينه موضوع مطالعـه كننـد               

 نـشان داده شـده بـيش از       21 شـماره همانطور كه در جدول     .  به اين نكته اشاره دارد     13 شماره
البتـه  . شـود   داده نمـي دهد كه اين تكليـف بطـور مـستمر    هاي ارائه شده نشان مي  نيمي از پاسخ  

تشويق به مطالعه موضوع درس قبل از شركت در كالس لزوما بـه معنـي شـركت فراگيـران در              
  . نشان داده شد2وطه مانند پرسش هاي مرب همانطور كه در پرسش. بحث كالسي نيست
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   آمار مربوط به پرسش سيزدهم-21 شمارهجدول 
  درصد  تعداد  پرسش سيزدهم

  هميشه
  معموال

  قاتگاهي او
  به ندرت

  هرگز

4  
36  
85  
148  
27  

3/1  
12  

3/28  
3/49  

9  
  100  300  جمع كل

هاي اصلي تفكر نقادانه       كه آخرين مورد در پرسشنامه بود به يكي ديگر از مولفه           14پرسش  
در واقع دو مولفه مهم بررسي و ارزيابي  . هاي مشخص اشاره داشت     يعني ارزيابي با كمك معيار    

از شركت كنندگان در مصاحبه سوال شـد كـه تـا            . دهند   را تشكيل مي   شاكله اصلي تفكر نقادانه   
ها با بهره گيـري از معيارهـاي مـشخص آمـوزش داده               چه ميزان شيوه ارزيابي و سنجش نظريه      

 درصـد شـركت     90 نشان داده شـده اسـت حـدود          22 شمارههمانطور كه در جدول     .  شود  مي
تـرين   ان دهنده اين است كـه يكـي از اصـلي       را انتخاب كردند كه نش     5 و   4هاي    كنندگان گزينه 

  .داردهاي تفكر نقادانه در نظام آموزشي ايران جايي ن مهارت

   آمار مربوط به پرسش چهاردهم– 22 شمارهجدول 
  درصد  تعداد  پرسش چهاردهم

  هميشه
  معموال

  گاهي اوقات
  به ندرت

  هرگز

1  
5  
23  
93  
178  

3/0  
7/1  
7/7  

31  
3/59  

  100  300  جمع كل

 گيري نتيجهو بحث  -6
اول اينكـه آيـا ا      . پژوهش حاضر براي پاسخ به چهار پرسش اساسي طراحـي و اجـرا شـد              

هاي شركت كنندگان نـشان داد   تحصيلكردگان ايراني با مفهوم تفكر نقادانه آشنايي دارند؟ پاسخ       
كه بيشتر آنها با مفهوم تفكر نقادانه و نقشي كـه ميتوانـد در آمـوزش و پـرورش داشـته باشـد،                     

هاي مختلف آموزشي از ديپلم تا دكتراي تخصـصي نـشان         نبود تفاوت معنادار در رده    . اند  يگانهب
رفـت   انتظار مي. داد كه در سطوح عالي نيز پرورش تفكرنقادانه جايگاه خود را پيدا نكرده است   
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  قابلهنكت. با باالتر رفتن سطح سواد و معلومات، شاهد رشد تفكر نقادانه باشيم كه چنين نيست          
تامل ديگر كه به پرسش سوم پژوهش نيز مربوط ميشود نبود تفاوت معنا دار بين دانشجويان و                  

نتـايج پـژوهش حاضـر نـشان داد كـه هـيچ تفـاوت               . هاي مختلف است    دانش آموختگان رشته  
هاي علـوم انـساني، علـوم پايه،مهندسـي، زبانهـاي خارجـه و          معناداري بين افرادي كه در رشته     

زمانيكـه  . ند وجود ندارد و ميزان آشنايي با تفكر نقادانه بسيار پايين است          كن  پزشكي تحصيل مي  
مفهوم تفكر نقادانه در نظام آموزشي كشوري چنين ناشناخته و مهجور باشد، طبيعي اسـت كـه                 

البته يكي از اصول تفكر نقادانه، در نظر داشتن هـر دو            . اصول آن مورد توجه قرار نگرفته است      
هاي تفكـر مـد نظـر اسـت و از سـوي ديگـر                 ازيك سو مهارت  . ستركن آموزش و پرورش ا    

نكته قابل تامـل در  . 1)گزارش دلفي(فكري هاي تفكر از جمله تواضع فكري و شرافت  فضيلت
شـود و آن تاكيـد بـر هـر دو جنبـه               اينجا اين است كه شباهتي با نظام آموزشي ايران ديده مـي           

 داد كه تفكر نقادانه بجز در موارد معـدودي     هاي ارائه شده نشان     پاسخ. آموزش و پرورش است   
هـاي    نظير رشته پزشكي در دانشگاه تهران و برخي دروس كارشناسي ارشد و دكتري در رشـته               

بـراي  . شـود   هاي خارجه بصورت صريح و سازمان يافتـه آمـوزش داده نمـي              زير مجموعه زبان  
رنامـه درسـي ملـي جمهـوري        بانجام اين پژوهش، اسناد باالدستي در نظام آموزشي ايران نظير           

مـورد مطالعـه قـرار    ) 1390 (سند تحول بنيـادين آمـوزش و پـرورش    و) 1389(اسالمي ايران 
بجز موارد معدودي كه در آنها بطور جسته و گريخته به آموزش تفكر نقادانـه اشـاراتي                 . گرفت

از آنجـا كـه    .نداي مدون براي آموزش تفكر نقادانه ديده شد           شده است اين اسناد نيز فاقد برنامه      
 ايـران در    الميفرايند ترميم سند تحول بنيادين آموزش و پرورش رسمي عمومي جمهوري اسـ            

هاي اين پـژوهش      صورت ميپذيرد اميد است يافته    ساله   زماني پنج هاي    افق چشم انداز در بازده    
 هاي مشابه باعث شود كه آموزش تفكر نقادانه به شكلي منسجم در دستور كار نظـام                 و پژوهش 

  . آموزشي كشور قرار گيرد

   منابع-7
  .ريزي آموزشي سازمان پژوهش و برنامه:  تهران).1389 (برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ايران

سـال   مجلـه علـوم تربيتـي     بررسي ادراك معلمان از تفكر انتقادي       ). 1389(رضويان شاد، سلطان قرايي     
   46-29. ص.   ص11 شماره -سوم

__________________________________________________________________ 
1. APA, Delphi Report 
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  .شوراي ملي آموزش و پرورش:  تهران)1390 (زش و پرورشسند تحول بنيادين آمو

بررسي مهارتهاي تفكّـر انتقـادي در داسـتانهاي كودكـان و           ). 1389. (كوكبي،م. ع حري،. ، ل فرد مكتبي
 - صي دوم  ســال اول، شــمارهپژوهــشي مطالعــات ادبيــات كــودك ي علمــي مجلــه. نوجوانــان

  193-157 ص

هاي تفكر انتقـادي      بررسي مهارت ). 1395. (يزداني،ش. ز قاني،فر. ف مرتضوي،. اشتري، س . دربان، ل 
مجلـه علـوم   . علوم پزشكي شهيد بهشتي و دانشگاه علـوم پزشـكي    در دانشجويان پزشكي دانشگاه     
  .237-229ص  -، ص4، شماره 26، دوره پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي
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