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 ي درسيها هتفكر انتقادي فاصله نظر و عمل در تدوين برنام
  1شهرزاد خسروي نژاد

  2نوريانمحمد  دكتر

  3عليرضا عصارهدكتر 

ان را در معرض افكار، انديشه، آموز دانش طور گستردهه هاي نوين بوريتوسعه روزافزون فنا
در همين راستا . متفاوت و گاهي اوقات متضاد قرار داده است،هاي متنوعگذارينگرش و ارزش

دانند و در تر ميرا ضروري.... يي چون انديشيدن وتفكر انتقاديها تريزان مهارانديشمندان و برنامه
و گاهي اوقات  محتوا ،اهداف، ي درسي به نوعي اين مهم را در رويكردها هنظر بسياري از برنام

شود و چنانكه شاهد هستيم، اما آنچه در عمل مشاهده مي. اندمورد توجه قرار دادهها  روش
آورند و  مي انتقادي به وجودهاي  رتيي براي ايجاد و پرورش مهاها تدرسي به ندرت فرصهاي  برنامه

 اين درحالي است كه مربيان بزرگ تربيتي، تفكر را پايه و .بيشتر برحافظه محوري تأكيد دارند
اند و از سويي ديگر، با تكيه بر آن و محور قراردادن تفكر در امر اساس تعليم و تربيت دانسته

 درجهت حل مسائل و و به تعالي پرداخت، رو و يادگيري،مي توان به تربيت يادگيرندگاني فعال، پويا
مشكالت جامعه و پرورش نسلي كه داراي تجاربي غني و عملياتي، نگاهي تيزبينانه و ديدي 

پژوهش حاضر از نوع كيفي است و در . كنجكاوانه نسبت به موضوعات پيرامونشان باشد، گام بردارند
 تحليلي استفاده شده -شده از روش سندي ت مطرحسؤاالپژوهش با توجه به ماهيت موضوع و  اين

ي مطرح در زمينه تفكر انتقادي و برنامه درسي مباني نظري مشخص ها هنظري بدين منظور با ارائه
ي مطرح شده در ها هنظري. 1: شوند كه عبارتند ازت پژوهشي ارائه ميسؤاالگردد و در پي آن مي

اسناد برنامه درسي ايران شامل سند  تقادي درچگونه تفكر ان. 2تفكر انتقادي كدامند؟ و  زمينه
  مورد توجه قرار گرفته است؟ راهنماهاي برنامه درسي برنامه درسي ملي، سند تحول و

مسائل جامعه و مطالبات و نيازهاي اجتماعي از جمله متغيرهايي است كه همواره نقش ويژه 
سي بايد مسائل اجتماعي به ويژه هاي در برنامه. هاي درسي دارد در تدوين اهداف تفصيلي برنامه

جامعه،   ارتباط بين مدرسه و جامعه، شناخت جامعه و فرهنگ آن، توجه به نيازهاي حال و آينده
شناخت نظام سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي آن، نيازهاي شهروندي و فرايند اجتماعي 

المللي و  بين  و چه در عرصه                                   هاي پيش روي جامعه؛ چه در ب عد داخلي شدن، بررسي مسائل و چالش
يابي به يك جامعه مطلوب را مورد توجه  ها به منظور دست ارائه راه حل براي مقابله با اين چالش

مدرسه يك نهاد پوياي اجتماعي است و كاركرد اساسي آن، توجه دادن متربيان به درك . قرار دهد
                                                 

دانشجوي دكتراي برنامه ريزي درسي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب   .1
khosravinegad@yahoo.com  

 شگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوبدانعضو هيأت دكتراي برنامه ريزي درسي، . 2
  استاديار دانشكده علوم انساني، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي. 3
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ل بنيادين از تعقل، تفكر و در سند تحو. رابطه با خود، خدا، جامعه و مسائل خلقت است
/ كشف/ نقد/ تدبر/ توجه/ تجزيه و تحليل/ استنباط/استدالل/ تأمل(ي ها هورزي با زير مجموع انديشه
  ).1386درسي ملي،  سند برنامه(نام برده شده است ) پژوهش/ خالقيت/ حكمت/ درك

برداري از  ههاي تربيت ديني به معناي عام و عميق آن، بهر رعايت مباني، اصول و ارزش
جامعه در راستاي   مطالعات و تجربيات ملي و جهاني، توجه به نيازها و اقتضائات كنوني و آينده

  هاي درسي و مواد آموزشي، اصول حاكم بر همه افزايش و تعميق كارآمدي و بازدهي برنامه
رنامه درسي در رويكردهاي مطرح شده در راهنماي ب. هاي دفتر خواهد بود مشي ها و خط گيري جهت

 :دفتر تاليف كتب درسي به موارد زير اشاره شده است
  تربيتي نظام آموزش و پرورش –تر به اهداف فرهنگي  توجه بيش .1
  .جايگاه وي از ياددهي صرف به تسهيل در امر يادگيري ءتوجه به نقش تربيتي و هدايتي معلم و نيز ارتقا  .2
  هاي درسي ريزي و انعطاف در برنامه بر كاهش تمركز در برنامه  تأكيد وري بامح  محوري به جاي كتاب  تقويت برنامه  .3
  هاي درسي و مواد آموزشي در محتوا گيري از فناوري اطالعات در برنامه بهره  .4
  .ايراني -                     خودباوري و هوي ت اسالمي اءارتق  .5
  هاي زندگي آداب و مهارتء اهتمام نسبت به تقويت و ارتقا  .6
  هاي نوين ها و دانش آموزان و نيز فناوري ه نيازهاي علمي و فكري دانشتوجه ب  .7
سايت دفتر (محوري  مداري و تأكيد بر پژوهش دار، تعديل حافظه توجه به يادگيري عميق و معني   .8

  )1394تاليف و تدوين كتب درسي، 
ردها و همچنين در رويكمداري  تعديل حافظهو  دار يادگيري عميق و معنيبا توجه به تاكيد بر 

اشاره اي داشته و ) 2002(هاي تفكر سطحي و عميق چنگ موارد اشاره شده ديگر ابتدا به نيمرخ
دادن با مدنظر قرارها  اين نيمرخ. دهيمعمل مورد بررسي قرار مي سپس تفكر انتقادي را در زمينه
درسي در گزاران برنامهريزان و سياستتوانند راهنمايي براي برنامهانواع تفكر سطحي و عميق مي

  .كمك به تقويت تفكر يادگيرندان در كتب درسي باشند
  : تفكر

ها  هاي مرتبط با سبك تفكر چندگانه در مورد بعضي عاملمتفاوت، ويژگي براي عمل و عامل متفاوت در زمينه
تفكر و سبك . دشوهاي دانش و هوش وارد ميو اطالعات بماند و به ندرت به سطحها  ممكن است در سطح داده

و فقط  )1شكل (شود سطحي گفته مي شود كه به آن تفكر يا يادگيري چندگانهيادگيري اين افراد جايي محصور مي
اما در جايي كه يادگيري و تفكر تا سطح دانش يا هوش پيش برود، به . تواند به تطابق عملي يا تغيير رفتار كمك كندمي

). 2شكل (افكار فرد را تغيير دهد  و اين تفكر قادر است كل رشته شود ميفته عميق گ آن تفكر يا يادگيري چندگانه
ي تفكر انتقادي و ها مؤلفهتوان با در نظر گرفتن  ميتقويت در جهت تغيير تفكر سطحي به عميق  پس از شناخت شيوه

ختلف تحصيلي به افرادي با لحاظ كردن در برنامه راهنماي معلمان و راهنماي برنامه درسي يادگيرندگان را در مقاطع م
  .تفكر نقاد هدايت كرد
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  :ي تفكر انتقادي عبارتند ازها هبر اساس مباني نظري، مؤلف

  
 )1988ليپمن،(ي يازده گانه تفكر انتقادي ها همؤلف.. 1شكل

در آنها  مؤلفهيازده  ب راهنماي معلمان به طور تصادفي بررسي شد تا مشخص شود كه آيا ايندر اينجا چهار كتا
هفتم  يهراهنماي تدريس و ارزشيابي علوم تجربي پا معلمدر كتاب . محتوا مورد توجه قرار گرفته است يا خيردر اهداف و 

معنا، درك روابط، طبقه بندي، فرضيه سازي، مفهوم سازي، درك (ي فرايند تفكر ها ت                     او ل متوس طه پرورش مهار ه دور
  .مورد تاكيد قرار گرفته است) تجزيه و تحليل، استدالل، قضاوت و داوري، دقت و تمركز، نتيجه گيري، تعميم

براساس اصول كلي و پذيرفته شده رويكرد ارتباطي  Prospect 1و كتاب  English for Schools مجموعه
 قش فعال فراگيران در فرايند آموزش و تأكيد بر تقويت روحيه حل مسئله و خودباوري درو با در نظر گرفتن دو ويژگي ن

روح حاكم بر رويكرد ارتباطي فعال و خودباورانه، توجه به نيازهاي واقعي فراگيران در . ان تدوين گرديده استآموز دانش
  .شدبا ميي ارتباطي با تكيه براصول كلي زير ها تموقعي

ي آموزشي متنوع در فرايند يادگيري زبان، تأكيد بر يادگيري زبان از طريق تجربيات زباني، ها تي               استفاده از فع ال
استفاده از محتواي غني، معنا دار و قابل فهم در تدوين محتواي آموزشي، ارتقاء روحيه فراگيري زبان در محيط 

  مشاركتي و از طريق همكاري و همياري در كالس
ي عاطفي و نقش آنها در فرايند آموزش ها همناسب به خطاهاي فراگيران، توجه به جنبارائه بازخوردهاي اصالحي 

  .زبان، در تدريس و يادگيري
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 .             ً                    ي زندگي اساسا  دو رويكرد وجود داردها تدر آموزش آداب مهار
  .دهد ميبر اساس اين رويكرد معلم دانش را به فراگيران انتقال ) : رويكرد تشريحي(محور  رويكرد معلم .1
در اين رويكرد، يادگيران تشويق ميشوند ): رويكرد اكتشافي، حل مسئله، مشاركت و تمرين(محور  رويكرد يادگيرنده .2

  .ي الزم را كشف كنند و به آنها دست يابندها تتا خود مهار
ي زندگي شامل روش هاي زير است كه ها تيادگيري در آموزش آداب و مهار روش هاي مختلف ياددهي

  :به كار گرفته شودها  به تنهايي يا تركيبي از آنها در آموزش آداب و يا مهارتممكن است 
                                                       ّ                              بحث هاي كالسي، بارش مغزي، ايفاي نقش و تمرين عملي، روش حل  مسئله، تحليل وضعيت و مطالعات 

ي ها تيي كوچك، بازي هاي آموزشي و شبيه سازي ها، فعالها هموردي، مشاركت در مراسم، داستان گويي، كار در گرو
- ي زندگي و نقد و بررسي آنها، گردشها تديداري و شنيداري شامل تئاتر، پانتوميم، فيلم هاي آموزشي مرتبط با مهار

  .هاي علمي و گردش هاي زيارتي
اول متوسطه يك رويكرد فرهنگي تربيتي با تاكيد بر حل  درسي رياضي هفتم پايه اصلي حاكم بر برنامه رويكرد

اين برنامه . باشدي اكتشافي ميها تقرار دادن يادگيرنده در بازسازي مستمر تجربه از راه مهار از طريق محور مسأله
بعد فعال گروه سني در دوره . ان دوره عمومي و متوسطه داردآموز دانش درسي توجه ويژه اي به شرايط رشدي و ذهني

توانايي هاي فكري . تفكر آنها نيازي اساسي است يها تعمومي بر بعد غير فعال آنها تقدم دارد و تالش در راه رشد مهار
اين گروه سني در پايين ترين سطح عقالني بدون برخورداري از آموزش رسمي مانند مشاهده، طبقه بندي، رديف 

متوسطه تاكيد عمده بر تجزيه و تحليل و استدالل و تفكر منطقي  در دوره. وجود دارند... كردن تشخيص امور متناظر و
 شود و ميفرهنگي و اجتماعي آغاز  ي جديد و چالش برانگيز در يك زمينهها تزش در اين دوره با ايجاد موقعيآمو. است
شوند با يك فعاليت علمي يا ذهني، فردي و جمعي،  ميگونه مجبور  مسألهان با درگير شدن در يك موقعيت آموز دانش

ند و دراين فرايند نكات جديد را بياموزند و ساخت وضعيت جديد را تجزيه و تحليل كنند و راه حل مناسب را بياب
  . شناختي خود را ارتقا دهند

  بحث و نتيجه گيري 
از انديشمندان مختلف بيان شده است و از ديدگاه ليپمن كه مورد نظر  تفكر انتقادي ي مطرح در زمينهها هنظري

سي ملي، راهنماي برنامه درسي و كتاب هاي برنامه در اما با توجه به اشاره. است مؤلفهپژوهشگر است شامل يازده 
ي ها مؤلفهاول متوسطه بعضي از  هفتم دوره راهنماي معلمان به تاكيد بر لزوم تقويت تفكر و تعقل در كتاب علوم پايه

 ، در كتاب زبان انگليسي متوسطه اولها مؤلفهي زندگي بيشتر ها تتفكر انتقادي، در كتاب آموزش آداب و مهار
Prospect 1  در اهداف و محتواي برنامه درسي ها  مؤلفههفتم نيز بعضي از  و در كتاب رياضي پايهها مؤلفهاز حداقل

نتايج پژوهش بيانگر آن است در نظام آموزشي بايد در راستاي پرورش تفكر انتقادي، از . مورد غفلت قرار گرفته است
سازي بستري مناسب و داف برنامه درسي با فراهمطريق تدوين برنامه درسي متناسب به اين مهم پرداخته شود و اه

  .و منابع آموزشي ايفاي نقش كندها  جهت دهي به فعاليت
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