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 نقش بر تأکید با ،دانشجویان انتقادی تفکر پرورش راهبردهای

  علمی هیأت اعضای
Some strategies to foster the students' critical thinking, with 

emphasis on the role of faculty 
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 Fatemeh Vojdani * وجدانی فاطمه
 بر عالوه ،دانشگاه اساتید مهم وظايف از يکي :چکیده
 تربیت کار،تازه افراد به مهارت و دانش انتقال

 دارای و گرتحلیل فکور، افرادی عنوانبه دانشجويان
 اطالعات فقدان ،پژوهش اين مسأله است. انتقادی تفکر
 در دانشگاه اساتید اغلب میان در کافي مهارت و الزم
 در مؤثر نقش ايفای عدم به که است انتقادی تفکر ةزمین
 گردد.مي منجر دانشجويان انتقادی تفکر پرورش ةزمین

 و مناسب چارچوب نمودن فراهم پژوهش، اين هدف
 هایبرنامه وضعیت بهبود برای الزم راهبردهای

 توانايي گسترش جهت در هادانشگاه موجود آموزشي
 نوع از پژوهش، اين باشد.مي دانشجويان انتقادی تفکر

 از اطالعات، گردآوری شیوه است. کاربردی تحقیقات
 روش پژوهش، انجام روش و بوده اسنادی نوع

 پژوهش، هایيافته قطب باشد.مي تحلیلي-توصیفي
 انتقادی تفکر پرورش برای اساسي گام چهار

 از يک هر برای راهبردهايي و شد پیشنهاد دانشجويان
  گرديد. مطرح تفصیل به هاگام اين

 
 

Abstract: One of the important 
roles of faculty is training students 
as those who are wise, analyst and 
critical thinkers, not to move 
knowledge and skills to novice 
consumers, only. In this research, 
the problem is the lack of enough 
information and skills about critical 
thinking among most of the 
university faculty, which causes 
them not to teach critical thinking to 
the students, effectively. The 
purpose of this study is providing 
an appropriate framework and some 
strategies to improve educational 
programs in the universities to 
foster the students' critical thinking. 
This is an applied research. The 
data collection method is 
documentary method and the 
research method is descriptive-
analytical one. According to the 
study, four fundamental steps were 
introduced to foster the student’s 
critical thinking and some strategies 
were offered for each of these steps 
in details.  
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 بحث طرح و مقدمه
 اين به ،آن سطوح ةکلی در تربیت و تعلیم متخصصان که است مديدی هایمدت

 به بیاموزد فراگیران به اينکه بر عالوه ،آموزشي نظام که انديشندمي آرماني وضعیت
 در "کردن فکر" اما ؛بیاموزد هم را کردن فکر "چگونه" آنها به ،کنند فکر "چیز چه"

 و گووگفت .کند نمي رشد مطلوب طوربه کم دست يا شود؛ نمي آموخته انزوا حالت
 و تسهیل را "کردن فکر" جريان ،نقادانه شکل به ويژهبه ،رسد کالس در نظر تبادل

 بر تأکید با ،درسي ةبرنام پردازاننظريه از 1آيزنر .سازدمي ممکن را آن خطاهای اصالح
 که است معتقد ،فرهیخته انسان آموزشي ةبرنام در 2انتقادی تفکر پرورش ضرورت

 کالس در فراگیران مناظره و مباحثه قدرت تقويت بايد تربیت و تعلیم هدف تنها
 استدالل از را سفسطه ،حقايق از را شخصي عقايد بتوانند که چنان آن باشد؛ درس

 که هاييفرهنگ در ويژههب امر اين و ،دهند تمايز ناشايستگي از را شايستگي و منطقي
 ،آيزنر) يابدمي بیشتری اهمیت ،اند گرفته قرار اطالعاتي بمباران معرض در سو هر از

 صورتبه ،هستند نقاد تفکر رشد مظهر که ،هادانشگاه مورد در مسأله اين (.1983
  .است مطرح تریجدی

 دارد انتظار آن از و نگردمي خود فکری فرماندهي مقر عنوانبه دانشگاه به جامعه
 و مولد شهروندان و رهبران ،گیرندگانتصمیم تربیت با و خود ةبالقوّ منابع با تا

 روند ،آنها در ولیتئمس و اخالق ،مهارت ،ارزش ،نگرش ،دانش يجادا و فرهیخته
 کند تبديل ارزشمند هایفرصت به را تهديدها و معکوس را مشکالت فعلي

 دانش کسب کنار در ،دانشجويان که شودمي محقق زماني امر اين (.1383 ،قورچیان)
 تشخیص و یلتحل در و ،بیاموزند نیز را معیارها و هاارزش ،تخصصي مهارت و

  .است دانشگاه اساتید متوجه ،همه از بیش ولیتئمس اين .باشند پیشرو مسائل
 آموزش نه دانشگاه اساتید اغلب ،شده انجام تحقیقات طبق که است اين مسأله 

 ايجاد دانشجويان در را مهارت اين توانندمي نه و اندديده انتقادی تفکر درباره خاصي
 به (.2004 ،3الدر) دارند ذهن در انتقادی تفکر از اشتباهي ممفهو آنها اغلب حتي ؛کنند

 قبولي قابل انتقادی تفکر هایمهارت فاقد نیز دانشجويان از بسیاری ،نسبت همین
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 در شده انجام تحقیقات طبق (.2004 ،3پتريني و 2کاواشیما ؛2003 ،1میلر) هستند
 است شده ارزيابي عیفض بسیار تا ضعیف ،دانشجويان انتقادی تفکر ،نیز ما کشور

 و جعفرآبادی کالته جاويدی ؛1383 ،خلیلي و محمدی بابا ؛1381 ،بهرامي و حسیني)
 و آقايي ؛1390 ،همکاران و اطهری ؛1390 ،همکاران و آخوندزاده ؛1389 ،عبدلي

 به گرايش حتي ؛(1391 ،همکاران و تاشي ؛1391 ،همکاران و کیاني ؛1391 ،همکاران
 و برخورداری) است منفي نسبتا و متزلزل ،دانشجويان میان در نیز انتقادی تفکر

 سال دانشجويان انتقادی تفکر مهارت که پژوهشگراني اينکه تر مهم (.1390 ،همکاران
 معناداری تفاوت ،نظر اين از ،اندهکرد قرار مقايسه يکديگر با را دانشگاه آخر و اول

 ؛1388 همکاران و مشعوفي ؛1383 ،همکاران و میرمواليي) اندنکرده مشاهده
 ،همکاران و مونسيشیخ ؛1390 ،همکاران و زادهآخوند ؛1390 ،همکاران و خدامرادی

 طول در افراد اين آموزش که گرفت نتیجه گونهاين توانمي ،اساس اين بر ؛(1391
 ،ديگر عبارتبه ؛است نشده مهارت اين ارتقای و توسعه موجب ،تحصیل دوران
 انتقادی تفکر سطح افزايش به قادر ،کشور هایدانشگاه در فعلي آموزشي هایروش

 آموزشي هاینارسايي و هاکاستي ،مطالعات اين از بسیاری در .نیست دانشجويان
 ةهم .است شده مطرح دانشجويان انتقادی تفکر سطح بودن پايین مهم عامل عنوانبه

 قرار تأکید مورد را هااهدانشگ فعلي آموزشي هایشیوه در بازنگری لزوم امور اين
  .دهندمي

 نمودن فراهم ،تحقیق اين هدف .است گرفته انجام راستا همین در پژوهش اين
 موجود آموزشي هایبرنامه وضعیت بهبود برای الزم راهبردهای و مناسب چارچوب

 اين ايجاد گرچه .است دانشجويان انتقادی تفکر توانايي گسترش جهت در هادانشگاه
 تأکید مورد اندک مجال اين در چه آن اما ،طلبدمي را دانشگاه سطح در تحول ،تغییر

 به افراد، اين زيرا است؛ زمینه اين در علمي هیأت اعضای نقش ،است بوده پژوهشگر
 و هستند تغییرات اساسي محور ،دانشجويان با گذارتأثیر و پويا ،مستقیم تعامل دلیل
 انتقادی مهارت و نگرش ،بینش نظر از را وياندانشج توانمندسازی و برانگیختن توان
  .هستند دارا
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 پژوهش انجام روش و تحقیق نوع

 درس کالس در انتقادی تفکر پرورش راهبردهای که: است اين پژوهش اصلي سؤال
 کدامند؟ دانشگاهي

 جویوجست در کاربردی تحقیق .است کاربردی تحقیقات نوع از ،پژوهش اين
 ،دالور) است فعالیت بودن مطلوب بر آن تأکید و است ليعم هدف يک به يابيدست
 در که آيدمي دست به قواعدی و اصول ،کاربردی تحقیقات انجام با (.49 :1384

 کارآيي و محصول بهبود به و شوندمي بسته کاربه عملي و واقعي هایموقعیت
 نیز قیقتح اين هدف (.87 :1383 ،شريفي و شريفي) کنندمي کمک اجرايي هایروش
 انتقادی تفکر پرورش با ارتباط در ترمؤثر تدريس هایروش ةتوسع و بهبود به کمک

 انجام روش و بوده اسنادی نوع از ،اطالعات گردآوری ةشیو .است دانشجويان
  .است تحلیلي -توصیفي روش ،پژوهش

 
 آن هایهمؤلف و انتقادی تفکر

 ،انتقادی بررسي معني به ،بعد هب میالدی مهجده قرن از 1نقد واژه ،غرب فرهنگ در
 کارهای مورد درويژه هب ،خاص موضوع يک درباره انتقادی بحث يا انتقادی تفسیر
 حال در و يافت زيادی گسترش آن از استفاده سپس ؛رفتمي کار به ادبي و هنری
 :1992 ،هريتیج انگلیسي لغات فرهنگ) رودمي کار به منفي معنای در عمدتا حاضر

 جدا دانه از را کاه معنای به دهخدا نامهلغت در و فارسي زبان در "نقد" هواژ (.443
 به آن در غربالگری مفهوم و ،هاستدرم میان از ناسره هایدرم آوردن بیرون و کردن
  .خوردمي چشم

 (است دادن جال نوعي و جزئي اشکاالت يافتن دنبال به که) متن گیری غلط با نقد
 و خوب نقد (.2008 ،2اسپول) است درک و فهم به رسیدن معنای به و بوده متفاوت
 در .است؛ اصلي طرح يا ايده شدن تر پخته و رشد فرايند از ضروری بخش ،سازنده
 بهتر هایايده ايجاد و منقد فرد رشد ،ايده صاحب رشد باعث خوب ،نقد ،حقیقت

 را واقعي ،غلط از را درست انديشه تا سازدمي قادر را دانشجويان نقد مهارت .شودمي
 ،3پاول و الدر) دهند تمايز و تشخیص سطحي از را عمیق نظرات و واقعي غیر از
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 هارشته کلیه دانشجويان برای حیاتي مهارتي ،انتقادی تفکر امروزه ،رواين از ؛(2008
 1لیندا) شودمي تدريس دنیا سراسر هایدانشگاه از بسیاری در تنها نه و ،شده محسوب

 نظام سطوح تمام درسي هایبرنامه با که است آن بر سعي بلکه (،2008 ،همکاران و
  (.2008 ،2اشنايدر و اشنايدر) شود تلفیق آموزشي

 نظری مدل که علت اين به شايد ندارد؛ وجود انتقادی تفکر از واحدی تعريف
 فکر هنر" را انتقادی تفکر ،انتقادی تفکر بنیاد .ندارد وجود انتقادی تفکر درباره غالبي
 از نقل به) است کرده تعريف "تفکر بخشي بهبود منظور به ارزشیابانه و تحلیلي کردن

 است عبارت انتقادی تفکر ،پاول و 4اسکريون نظر به (.2007 ،همکاران و 3سامسون
 و/يا ترکیب ،تحلیل ،کاربرد ،سازیمفهوم ماهرانه و فعال ،خردمندانه فرايند" از:

 ،ملأت ،تجربه ،مشاهده طريق از ،شده تولید يا شده آوریجمع اطالعات ارزشیابي
 ؛(2007 ،پاول و اسکريون) "عمل و باور نمودن هدايت منظوربه ،نظر تبادل يا استدالل

 و ارزيابي و آن بهتر درک بلکه نیست؛ مسأله حل ،انتقادی تفکر از هدف يعني
  .کنیم "گیریتصمیم" آگاهانه آن درمورد بتوانیم تا است آن گذاریارزش

 هایمهارت مجموعه .بشناسیم بهتر را انتقادی تفکر هایهمؤلف و اجزاء بايد اکنون
 و "ارزشیابي" ،"5استنتاج" ،"دانش" شامل ،انتقادی تفکر برای الزم عمومي

  است: "6فراشناخت"
 .است ممکن غیر ،مطلب درمورد اولیه دانش داشتن بدون انتقادی تفکر دانش:

  .کنندمي نقد بهتر ،دارند ریتبیش دانش که کساني
 بین يا دانش واحد چند يا دو بین يعني (استقرايي يا قیاسي) استنتاج استنتاج:

 اين .کنیم برقرار ارتباط ،رسندمي نظر به نامربوط اول نگاه در شايد که هاييواقعیت
  .کندمي کمک موقعیت ترعمیق درک به امر

 ،قضاوت ،تحلیل هایمهارت ردهخ نیازمند ،ارزشیابي برای ارزشیابي:
 ،داده تشخیص را مرتبط اطالعات يعني ؛هستیم 1ارزشي قضاوت و 7گذاریارزش
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 کنیم ارزيابي را اطالعات منابع يا اطالعات اعتبار سپس و ؛(تحلیل) کنیم انتخاب
 ،داده قرار مقايسه مورد را دسترس در اطالعات تمام ،بعد مرحله در و (،قضاوت)

 در و ،(گذاریارزش) کنیم دهيسازمان منطقي صورتبه و انتخاب را نهاآ ترينمناسب
 ،گذاردمي تأثیر ما هایگیریتصمیم بر که عاطفي يا اخالقي هایجنبه آن به ،نهايت

  (.ارزشي قضاوت) نمايیم توجه آگاهانه
 خود هایتصمیم شايستگي و کفايت تحلیل در توانايي ،فراشناخت فراشناخت:

 بر که اطالعاتي آيا .دهدمي تشکیل را انتقادی تفکر از مهمي بخش که است فرد
 است؟ منطقي و عقالني ،ما هایاستنتاج آيا و است کافي ،کرد خواهیم نقد ،آن اساس

  (.1 شماره تصوير) (1999 ،همکاران و 2برونینگ)
 

 
 انتقادی تفکر هایهمؤلف (1) تصویر

 

 داند:مي زير مهارت هد بر مشتمل را انتقادی تفکر نیز 3انیس
 ؛سؤال روی بر تمرکز -

 ؛هابحث تحلیل -

 ؛بخشيوضوح منظور به پاسخ و پرسش -

 ؛منابع اعتبار درمورد قضاوت -
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 ؛مشاهدات و هاگزارش مورد در قضاوت و مشاهده -

 ؛هااستقراء مورد در قضاوت و استقراء -

 ؛هاقیاس مورد در قضاوت و قیاس -

 ؛ارزشي قضاوت -

 ؛تعاريف مورد در تقضاو و اصطالحات تعريف -

 ؛هافرض نمودن مشخص -

 ؛عمل برای گیریتصمیم -

  (1993 ،انیس) ديگران با تعامل -

 و کنجکاوی حتي و علمي ةاحاط از بیش چیزی به انتقادی تفکر ،فوق بحث بنابر
  .دارد نیاز مسائل در ريزبیني

 هیأت اعضای نقش) دانشگاهی درس کالس در انتقادی تفکر پرورش راهبردهای
  (یعلم

 شکل به و يابد پرورش اصولي صورتبه بايد دانشجويان در انتقادی تفکر پرورش
 و يافتهسازمان محیطي ،منسجم ایبرنامه نیازمند ،کار اين .درآيد آنها فکری سبک

 اساتید ،افراد اين ترينمهم .باشند شده آماده جديد تغییرات برای که است افرادی
 .گرفت نظر در انتقادی تفکر پرورش برای اساسي امگ چهار توانمي .هستند دانشگاه

  .اندشده داده نشان 2 ةشمار تصوير در گام چهار اين
 

 
 انتقادی تفکر پرورش هایگام (2) تصویر
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 علمی هیأت اعضای خود سوی از آمادگی کسب -اول گام
 از واضحي تعريف که نیستند قادر دانشگاه اساتید اغلب ،شده انجام تحقیقات طبق

 و ببرند نام انتقادی تفکر درباره را خاصي نظريه ،دهند ارائه را انتقادی تفکر مفهوم
 نقطه عنوانبه را استدالل آنها .کنند ذکر را انتقادی تفکر تدريس هایروش از ای نمونه

 ضروری و اساسي ساختارهای توانندنمي ،گیرندنمي نظر در انتقادی تفکر مرکزی
 انجام انتقادی تفکر درمورد پژوهشي ،غالباً و ،کنند مشخص را استدالل تحلیل برای
 مشارکت ،اشتباه به گاه اند؛نکرده شرکت زمینه اين در همايشي هیچ در و اندنداده
 اغلب ،اينکه خالصه و ،گیرندمي يکي انتقادی تفکر با را کالسي هایفعالیت در فعال

 نظر به الزم ،بنابراين (.2004 ،درال) دارند ذهن در انتقادی تفکر از اشتباهي مفهوم
 ،کنند کسب انتقادی تفکر از دقیقي شناخت ،گام اولین در ،اساتید که رسدمي

 هایمهارت و فنون با و ،بشناسند را انتقادی تفکر برای الزم شناختي فرايندهای
 الگوی ،جهت اين از و باشند منتقد بايد خود ابتدا آنها ،عالوه به ؛شوند آشنا مربوطه

 و قدرتمند تأثیر تواندنمي تنهايي به نظری آموزش زيرا ؛گیرند قرار دانشجويان
  .باشد داشته پايداری

 انتقادی تفکر ةزمین در را خود توانايي خودسنجي طريق از توانندمي اساتید
 کنند قضاوت خود تدريس ةنحو مورد در و نموده ارزيابي معتبر و دقیق صورتبه
 کند: کمک راه اين در تواندمي ذيل تسؤاال به اسخپ (.509 :1383 ،سیف)

 شخصي زندگي در - الف
 ايد؟ کرده کسب زندگي در هايي مهارت چه کنون تا -

 نظرتان مورد اهداف به يابيدست برای ،شما فعلي هایروش و هامهارت آيا -
 دارد؟ اصالح و تغییر به نیاز يا است بوده مناسب

 هست؟ اصالح به نیازی چه اصوالً -

 داريد؟ نیاز ديگری هایداده چه به ،تغییر ايجاد برای -

 کنند؟مي محدود واقعیت از را شما درک ،اشتباه هایبرداشت کدام -

 ايد؟داده انجام را کارهايي چه هابرداشت اين اصالح برای -

  ...ايد؟آورده دست به نتايجي چه -

 درس کالس در - ب
 کنید؟مي تدريس چگونه کالس در -
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 دارند؟ نیازهايي چه نشجوياندا شما نظر به -

 ؟کند هبرآورد را نیازها اين تواندمي حدی چه تا شما تدريس روش -

 ايد؟کرده دريافت (تانتدريس روش مورد در) فراگیران از بازخوردی چه -

  (2005 ،1ديکرسون) ...ايد؟گرفته اینتیجه چه -

 انتقادی رتفک پرورش برای توانندمي ايشان کافي مهارت و آمادگي کسب از پس
 ياری را ايشان تواندمي زير تسؤاال در تعمق و ملتأ .نمايند ريزیبرنامه دانشجويان

 نمايد:
 هستند؟ کساني چه من دانشجويان -
 بدهم؟ آموزش آنها به بايد را هايي چیز چه -
 بدهم؟ آموزش را آنها چگونه -
 آموزند؟مي چگونه دانشجويان -
 چیست؟ جامعه نیازهای -
 دارد؟ ما از توقعاتي چه زهايشنیا رفع برای جامعه -
  (1961 ،2پیاژه) پرداخت؟ بايد را بهايي چه يادگیری برای -
 

 دانشجویان انتقادی تفکر اولیه ارزشیابی -دوم گام
 است الزم ،بخشد ارتقا را خود دانشجويان انتقادی تفکر مهارت دارد قصد که استادی

 استاندارد هایآزمون هگرچ .نمايد مشخص را دانشجويان اولیه وضعیت ابتدا که
 و رسمي غیر صورتبه اما ،3دارد وجود انتقادی تفکر مهارت ارزيابي برای ایشده
 اگر ويژهبه ؛نمود ارزيابي را دانشجويان انتقادی تفکر مهارت توانمي نیز تریآسان
 ؛عمومي صورتبه نه کنیم؛ ارزيابي تخصصي ةزمین در را انتقادی تقکر که داريم قصد

 احساس میزان و ،پرسیدن سؤال ،نظر تبادل ،ها بحث در مشارکت میزان ،مثال وانعنبه
 يا کالس سطح نشانگر تواندمي ،کالس در شده مطرح هایبحث قبال در یتولئمس

 وضعیت ةاولی ارزيابي دنبال به .باشد انتقادی تفکر نظر از دانشجويان سطح

                                                                                                                                      

1. Dickerson, P. S.  

2. Piaget, J.  

 . برخي از آزمون های استاندارد در زمینه تفکر انتقادی بدين قرارند:3

- California Critical Thinking Skills Test, California Critical Thinking Disposition 
Inventory, Ennis-Weir Critical Thinking Essay Test, Watson-Glazer Critical Thinking 
Appraisal  
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 دانشجويان انتقادی تفکر پرورش ایبر را منظمي و اصولي برنامه توانمي ،دانشجويان
  .گرفت نظر در
 

  دانشجویان انتقادی تفکر پرورش -سوم گام
  دهند: انجام را زير اقدامات دانشجويان انتقادی تفکر پرورش برای توانندمي اساتید
 کالس و درس جدید اهداف صریح بیان (1

 جدی صورتبه و دهند توضیح دانشجويان برای را انتقادی تفکر معني بايد اساتید
 و است درس کالس مهم اهداف از يکي "نقادانه کردن فکر" که کنند گوشزد آنها به

 به بايد دانشجويان .نیست کالس هدف درسي محتوای و موضوع گرفتن ياد صرفاً
 اشنايدر) چیست خودشان رشته چارچوب در انتقادی تفکر از منظور که بدانند وضوح

 فعالیت برای را دانشجويان ،هااولويت و اهداف اين یممستق بیان (.2008 ،اشنايدر و
  .نمايدمي ايجاد آنها در را بیشتری ذهني آمادگي و کندمي تشويق زمینه اين در ترجدی
 
 کالس در دیالوگ فضای برقراری (2

 صورت در و شده شناخته و تحلیل آگاهانه صورتبه کالس فضای که است الزم
 ،کالس در شده وضع مقررات و قواعد .گردد دهيزمانسا مناسبي صورتبه ،لزوم
 فضای ،درس کالس فیزيکي محیط تنظیم ةشیو و دانشجويان با استاد تعامل ةنحو

 عوامل ساير از دانشجو و استاد تعامل نحوه ،میان اين در و ،کندمي تعیین را کالس
  .است تر مهم

 شفاهي ةمبادل ،ديالوگ .تاس ديالوگ ،نقاد تفکر پرورش برای مناسب تعامل ةنحو
 يا نوبت در ديگری که چه آن به ،نوبت به طرفین که است نفر دو بین مبسوط

 فرد که شودمي باعث ديالوگ (.1998 ،1بلر) دهدمي پاسخ ،است گفته قبلي هاینوبت
 وضوح سبب اين و ،بینديشد بیشتر آن درمورد و بکشد چالش به را خود دانش اعتبار

 ديالوگ لذا ؛(2000 ،2اسملینگ) شودمي او خود برای فرد هایيدگاهد و نظرات بخشي
 در ملتأ با و اشتیاق با دانشجويان آن در که کندمي ايجاد 3پژوهشي اجتماع يک

                                                                                                                                      

1. Blair, J. A.  

2. Smaling, A.  

3. Community of inquiry 
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 نقاط ،کنند تحلیل را هابحث که گیرندمي ياد تدريجهب و کنندمي مشارکت يادگیری
 را جديد هایايده تا شوندمي دهآما و ،کنند تعیین را گوناگون نظرات ضعف و قوت

 ديالوگ و دانشجو و استاد بین ديالوگ بايد اساتید (.2006 ،1ونسیلگم) کنند مطرح
 تنظیم :مانند نکاتي به بايد کار اين انجام برای .کنند تسهیل را يکديگر با دانشجويان

 و حمايت ،تصديق و تأيید ،ابهام نقاط بخشي وضوح ،کنندگان شرکت برای هانوبت
 منابع ةدربار مذاکره و کردن خالصه ،تکرار ،سؤال ،پیشنهاد (،مناسب جای در) مقابله
 و هاديالوگ بايد ،همچنین ؛(1998 ،2براون و کارول چو) باشند داشته کافي توجه

  .دهند سوق ترپیچیده سطوح سوی به را مباحثات
 تدریس هایروش و رویکردها تغییر (3

 اطالعات که هستند ایخبره افراد ،اساتید ،سنتي ريستد هایروش و هاکالس در
 کنندهمصرف که هستند کارهاييتازه ،دانشجويان و کنندمي توزيع و کنترل محیط در را

 فعال مداخله که تدريس تعاملي راهبردهای جايگزيني (.2006 ،3تريمر) هستند دانش
 را راه (،سخنراني چونهم) فعال غیر هایشیوه جای به ،دارد پي در را دانشجويان

  .کندمي باز تحلیل و مباحثه ،مذاکره ،گووگفت برای
 مسأله تدريس به ،محور – معلم و محور - رشته ،محور - موضوع تدريس از گذر

 و مشارکتي يادگیری ،همچنین و ،محور – دانشجو و محور – يادگیری ،محور -
 مسأله حل روش ،خصوصهب ؛رسدمي نظر به الزم ،انتقادی تفکر رشد برای گروهي

  .کندمي تقويت را دانشجويان انتقادی تفکر و تعامل مهارت ،گروهي صورتبه
 و دانشجو و استاد بین بحث برای را مناسبي فرصت نیز 4بحث تدريس روش
 بايد استاد (.2007 ،5اوماتسي) کندمي فراهم يکديگر با دانشجويان مباحثه ،همچنین
 تبادل و فکر فعاالنه ،بودن محتاط و منفعل جای به شجوياندان که کند ايجاد فضايي

 برای بیشتر وقت اختصاص برای البته (.1387 ،نژادسلیمان و القراييسلطان) کنند نظر
 و محتوا آموزش بین تعادل برقراری لذا شود؛ کاسته درس حجم از است ممکن ،بحث

  .است ضروری امری ،تفکر فرايند آموزش

                                                                                                                                      

1. Vansieleghem, N.  

2. Chu-Carroll, J. & Brown, M. K.  

3. Trimmer, J. F.  

4. Discussion teaching method 

5. Omatsey, B. O. j.  
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 سنتي مقاالت با تکالیف اين .مفیدند زمینه اين در نیز اثربخش نوشتاری تکالیف
 که کنندمي سعي دانشجويان متفاوتند؛ ،است ديگران افکار تکرار معموالً که ،ترمپايان
 واقعي آنها موضوعات ،ديگر سوی از کنند؛ نقد و قضاوت ،تحلیل را نويسندگان آثار

  (.84-86 : 1374 ،1مايرز) شوديم تعیین فراگیران خود تجربیات اساس بر و است
 
 "پرسیدن سؤال" با رفتار سازیمدل (4
 سؤال به دهيپاسخ مسیر در دانشجو بردن پیش و سؤال پرسیدن با توانمي 

 اطالعات تا داردمي وا را دانشجو ،کردن سؤال .کرد سازیمدل را انتقادی تفکر ،مذکور
 حل مسأله (،کردن حفظ) اطالعات رارتک جای به و کند ارزشیابي و ترکیب ،تحلیل را

 قبیل: از تيسؤاال ؛(2008 ،اشنايدر و اشنايدر) (کنند فکر) بگیرد تصمیم و کند
 چرا؟ -

 است؟ اساسي چه بر شما نظر اين -

  دهد؟مي معنايي چه  -

 دارد؟ اشاره مطلبي چه به ضمني طوربه -

 دارد؟ ...با تفاوتي چه  -

 شود؟مي گرفته آن از اینتیجه چه -

  ...کرد؟ نگاه آن به متفاوتي صورتبه که است زمال آيا -
 را تيسؤاال دقیقه 5 مدت به ،مقدمه عنوانبه جلسه هر ابتدای در که است خوب

 عضالت کردن گرم مانند درست تسؤاال اين پرسیدن .نمود مطرح موضوع درمورد
 گیزد؛انبرمي را ايشان عالقه و کرده فعال را دانشجويان قبلي دانش ،ورزش از قبل

 و قانهخالّ ،باشد داشته پاسخ چندين ،برانگیزد را باالتر سطوح تفکر که باز تسؤاال
 تحريک را (شده حفظ مطالب تنظیم نه) جديد ةشیو به کردن فکر و باشد بخشانگیزه

 با و نمايد توجیه را خود پاسخ که خواست دانشجو از بايد .است ترمناسب ،کند
 هایپاسخ توانمي .نمود تقويت را او استدالل قدرت ،تربیش تسؤاال پرسیدن

 مجدد بررسي آنها خود سوی از جلسه پايان در تا نوشت ردبُ روی را دانشجويان
  (.2004 ،2فوستر) شود اصالح يا رد ،شده تدريس مطالب اساس بر ،شده

                                                                                                                                      

1. Meyers, C.  

2. Foster, K. K.  
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 دانشجویان هایچالش و تسؤاال با باز برخورد (5

 برای .است انديشمندانه تسؤاال پرسیدن يتواناي ،انتقادی تفکر کلیدی ويژگي
 و دانشجو به نسبت هم بايد ،کند تشويق سؤال پرسیدن به را دانشجويان استاد اينکه

 را هاپاسخ تمام بايد که کند فکر گونهاين استادی اگر .باشد پذيرا سؤال به نسبت هم
 شده تهديد که کندمي احساس ،دانشجويان تسؤاال با مواجهه اثر در ،باشد داشته
 غیر ،همگان دسترس در موجود اطالعات گسترده حجم با ،حاضر عصر در .است

 لذا ؛بداند را تسؤاال تمام پاسخ نفر يک که داشت انتظار تواننمي و است ممکن
 بلکه ؛پاسخگو ،اساتید و هستند کنندهسؤال آنها که کنند القا دانشجويان به نبايد اساتید

 موجودشان هایدانسته اصالح يا ،جديد دانش جویوستج به را دانشجويان بايد
  (.2005 ،ديکرسون) کنند تحريک

 
 خاص حیطه در تخصصی دانش تقویت (6

 شايد ،بنابراين ؛است چیزی درباره تفکر همیشه و نیست مطلق تفکر هرگز ،تفکر
 ،عمومي صورتبه نه و خاص موضوع يک محیط در انتقادی تفکر که باشد بهتر

 و مفاهیم ،هاواژه که صورتي در تنها ،دانشجويان ،ديگر طرف از ؛شود دهدا آموزش
 و تحلیل و تجزيه ،پرسش ،تجسس به شروع ،بیاموزند را خود رشته اصلي هایروش

 ،آشنا محتوای يک در ،انتقادی تفکر ،ديگر عبارتبه ؛(12 :1374 ،مايرز) کنندمي نقد
 تفکر رشد برای دانشجويان تخصصي انشد تقويت لذا ؛کندمي رشد بهتر و ترآسان

  .است اصل يک ،انتقادی
 
 منطق آموزش (7

 ممکن غیر مفهومي لحاظ از ،عمومي طوربه انتقادی تفکر تدريس ،حال عین در
 که نگريست عام هایمهارت از ایمجموعه صورتبه انتقادی تفکر به توانمي .نیست

 عام هایمهارت اين تدريس و توضیح به و ،روندمي کار به مختلف هایموقعیت در
 ،هانتیجه و هافرض بین ارتباط برقراری ،هاالزام تشخیص نظیر: هايي مهارت پرداخت؛
 استدالل برای الگويي تواندمي "منطق" لذا ؛آن نظاير و مرسوم هایمغالطه تشخیص

 ،کرد تدريس منطق توان نمي کالسي هر در که است روشن البته .کند فراهم مناسب



146 

 

 

 گیری و ارزشیابی آموزشیفصلنامه مطالعات اندازه
 

 دانشجويان و داشت منطق قوانین به اشاراتي کم دست توانمي مقتضي مواقع در اما
  .داد ارجاع مربوطه کتب به را مندهعالق

 
 نقدپذیری روحیه پرورش به کمک (8

 منتقدانه نظرات پذيرای که بیاموزند بايد ،کردن نقد يادگیری بر عالوه ،دانشجويان
 اجتناب ،صدر ةسع ،شکیبايي مستلزم ،نقدپذيری و نقادی .باشند خود درمورد ديگران

 .است حق برابر در تواضع و انصاف ،مختلف هایديدگاه به احترام ،شتابزدگي از
 به (،شخصي محدود دانش و تجارب بر مبتني) محور خود دنیای از بايد دانشجويان

 عملي ویالگ خود بايد استاد .شوند منتقل گوناگون هایبینش متضمن و تر غني دنیای
 تشويق ایروحیه چنین کسب برای نیز را دانشجويان و باشد نگرش نوع اين برای
  .نمايد
 
 
 دانشجویان انگیزه و عالقه پرورش (9

 است دشوار کاری ،دانشجويان برای نقاد تفکر که باشند آگاه بايد اساتید
 و باشند الفع غیر فراگیراني که باشند کرده عادت دانشجويان اگر (.2007 ،1کلپسدل)

 هایموقعیت در آنان نمودن درگیر ،بپردازند اطالعات کردن حفظ و بازخواني به فقط
 و است مشکل ابتدا در ،است انتقادی تفکر رشد برای اساسي شرط که ،فعال يادگیری

 فقدان اين (.2008 ،اشنايدر و اشنايدر) برانگیزد را آنها مقاومت که است ممکن
 تربیش بخشي انگیزه و تحريک ،تشويق با بايد ،انتقادی ةشیو هب کردن فکر برای آمادگي

 مانند ،انتقادی – فکری هایفعالیت به بیشتر پاداش ةارائ .شود جبران استاد سوی از
  .شود واقع مفید تواندمي ،انتقادی مقاالت برای بیشتر نمرات دادن اختصاص

 
  ارزشیابی هایروش اصالح (10

 حمايت؟ کنترل؟ چیست: ارزشیابي از آنها هدف که ندبگیر تصمیم بايد اساتید
 ميک و بیست قرن در ارزشیابي ؟ ...يا انتقادی؟ تفکر رشد برای فرصتي نمودن فراهم

                                                                                                                                      

1. Clapsaddle, D. W.  
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 جای به و ،(2009 ،1سیلوا) کند ارزيابي نیز را "ها مهارت" ،محتوا بر عالوه ،بايد
 چالش بايد تکالیف و هاآزمون (.1993 ،انیس) کند تأکید تفکر بر ،مطالب بر تمرکز
 منطقي داليل و شواهد اساس بر که بخواهند دانشجويان از اساتید و کنند ايجاد فکری

  .کنند استدالل مسائل مورد در
 غلط و صحیح تسؤاال به نسبت موردی مطالعات و تحقیقي تسؤاال کلي طوربه 

 و اشنايدر) ستنده فراگیران فهم و درک از بهتری نشانگر ،استاندارد ایچندگزينه يا
 رفته کار هب قواعد و فرايندها بخواهیم دانشجويان از که است بهتر (.2008 ،اشنايدر

  .کنند اکتفا نهايي پاسخ بیان به اينکه نه دهند؛ توضیح نیز را پاسخ به رسیدن برای شده
 اما ،هستند ذهني و گیروقت دهينمره نظر از گرچه ،نیز نوشتاری هایمقاله
 هایآزمون عهده از کمتر که کاری کنند؛مي ارزشیابي را پیچیده و باال طوحس يادگیری

 تفکر از باالتری سطوح نیز 3باز - کتاب هایآزمون (.2005 ،2برانت) آيدميبر عیني
 روش ،مجموع در و کنندمي تأکید نوشتاری هایمهارت بر ،داده پرورش را انتقادی
 جلسه در توانمي (.2005 ،4وندربر) هستند بندیرتبه و دهينمره برای تریمناسب

 و منابع ةکلی از وسیعي حجم داشتن اختیار در با تا خواست دانشجويان از ارزشیابي
 واقعي مسائل برای که کنند سعي يا دهند قرار ارزيابي و نقد مورد را مطلبي ،اطالعات

  (.2009 ،سیلوا) نمايند پیدا حلي راه جامعه
 

 در بازنگری و انتقادی تفکر نظر از دانشجویان پیشرفت یارزشیاب -چهارم گام
 برنامه

 بايد ،است يافته دست نقد قدرت به حد چه تا فراگیر که بداند خواهدمي استاد اگر
 در اندازه چه تا است؟ داشته تغییری چه دانشجو هایمهارت و هانگرش که ببیند

 داند؟مي تغییر ايجاد ولمسئ را خود چقدر کند؟مي مشارکت نظرها تبادل و هابحث
 است؟ منعکس او نوشتاری تکالیف و مقاالت در اندازه چه تا وی انتقادی ديدگاه
 مورد را (2008 ،انیس) انتقادی تفکر نگرشي و مهارتي عدبُ دو هر بايد کهآن خالصه
 تفکر فرايند که است اين انتفادی تفکر ارزيابي در مهم نکته يک .دهد قرار بررسي

                                                                                                                                      

1. Silva, E.  

2. Brunt, B. A.  

3. Open-book test  
4. Vanderburgh, P. M.  
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 توانندمي اساتید نیز اينجا در (.1985 ،انیس) نهايي حلراه فقط نه ؛شود ابيارزشی
 نظر مورد اهداف حصول میزان ،شده اجرا برنامه فني ارزشیابي طريق از ،منتقد عنوانبه
 تجديد آنها در لزوم صورت در و کنند تعیین را آن ضعف نقاط و (نقاد تفکر تقويت)

  .نمايند نظر
 

 پیشنهادها و گیرینتیجه 
 و تحول و تغییر لزوم ،کشور عالي آموزش نظام مشکالت و هاکاستي در مليأت

 به را دانشجويان بتواند که ایگونهبه کند؛مي گوشزد نظام اين در را بنیادی اصالحات
  .نمايد تجهیز انتقادی تفکر جمله از ،تفکر هایمهارت
 گام چهار قالب در را دهاييراهبر و رسید انجام به راستا همین در پژوهش اين
 مقاله اين .نمود پیشنهاد درس کالس در دانشجويان انتقادی تفکر پرورش برای اساسي

 که: داد نشان
 نقاد را دانشجويان لزوماً ،خاص رشته يک در تخصصي مهارت و دانش ايجاد -

 ؛آوردنمي بار
 کسب به نیاز و شودنمي ايجاد نظری آموزش و شعار با صرفاً انتقادی تفکر -

 فکری سبک صورتبه بايد ،تکرار و تمرين اثر در و ،دارد زمینه اين در "مهارت"
 ؛درآيد دانشجويان

 و انتقادی تفکر بايد آنها .کنند شروع خود از اول ةدرج در را تغییر بايد اساتید -
 و آورند دستبه را انتقادی تفکر رتمها ،خود و بشناسند خوب را آن هایهمؤلف

 درس کالس در را انتقادی تفکر توانندمي ،بودن "انتقادی معلم" طريق زا که بدانند
 ؛کنند تقويت و تسهیل ،تحريک
 در اساسي تغییرات بايد دانشجويان انتقادی تفکر پرورش برای اساتید -

 و دانشجويان با برخورد ةنحو ،کالس فضای ،تدريس هایروش و رويکردها
 را هابرنامه اين تحقق نیز دانشگاه يتحما و آورند وجود به ارزشیابي هایروش

 ؛نمود خواهد تسهیل
 ،مثال عنوانبه اينکه نه شود؛ تلفیق دانشگاهي دروس همه با بايد انتقادی تفکر -

 .شود تدريس دانشجويان برای مجزا صورتبه انتقادی تفکر يا منطق واحد دو
  .آورند تدسبه نیز را خود تخصصي زمینه در انتقادی تفکر بايد دانشجويان



 
 
 

 149 ...  کید برأراهبردهای پرورش تفکر انتقادی دانشجویان، با ت 
 

 برای خدمت ضمن هایدوره برگزاری ،مقاله اين کاربردی پیشنهاد ،نهايت در
 هایشیوه آموزش ،انتقادی تفکر به راجع شناخت ايجاد منظوربه دانشگاه مدرسان
  .است عمل در الزم هایمهارت کسب و تمرين ،انتقادی تفکر پرورش
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 منابع
 (.1390) زهرا ،عابديني شايسته؛ ،لحيصا هدی؛ ،اطهری احمری کبری؛ ،آخوندزاده

 علوم در آموزش ايراني مجله .ايران پرستاری آموزش حوزه در انتقادی تفکر
 .221-210(: 3) 11 .پزشکي

 مهدی ،بخشنعمت احمدرضا؛ ،نصر سیدمصطفي؛ ،شريف السادات؛ زينب ،اطهری
 علوم و اصفهان دانشگاه دانشجويان انتقادی تفکر هایمهارت ارزيابي (.1390)

 مفقوده حلقه انتقادی تفکر متوالي: تحصیلي نیمسال دو طي در اصفهان پزشکي
 آموزش توسعه نامهويژه ،پزشکي علوم در آموزش ايراني مجله .درسي هایبرنامه

 .1049-1040 (:9) 11 ،سالمت ارتقای و
 تفکر بین ارتباط مقايسه (.1391) سیروس ،قنبری رامین و ،سوری نجف؛ ،آقايي
 تربیت غیر و بدني تربیت کارشناسي دانشجويان در تحصیلي پیشرفت و تقادیان

 2 ،حرکتي علوم و ورزشي مديريت هایپژوهش .همدان سینا بوعلي دانشگاه بدني
(4 :)35 -45. 

 دانشجويان انتقادی تفکر هایمهارت (.1383) حسین ،خلیلي حسن و ،بابامحمدی
 4 ،پزشکي علوم در آموزش ايراني لهمج .سمنان پزشکي علوم دانشگاه پرستاری

(12) :23 – 31. 

 (.1390) محمود ،محمودی الملوک وشمس ،منشف جالل معصومه؛ ،برخورداری
 پرستاری پیوسته کارشناسي دانشجويان در انتقادی تفکر به گرايش میزان بررسي
 دانشگاه و صدوقي شهید درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم هایدانشگاه

 پزشکي علوم دانشگاه مامايي و پرستاری دانشکده نشريه .يزد شهر اسالمي آزاد
 .25 – 18(: 69) 24 ،تهران

 بررسي (.1391) ياسمن ،پورمتقي شهرام و ،يزداني فتحیه؛ ،مرتضوی شهره؛ ،تاشي
 .اصفهان پزشکي علوم دانشگاه پزشکي دانشجويان در انتقادی تفکر هایمهارت

 .178 – 170(: 2) 9 ،پزشکي آموزش در توسعه هایگام
 انتقادی تفکر تحول روند (.1389) افسانه ،عبدلي طاهره و ،جعفرآبادی کالته جاويدی

(: 2) 11 ،روانشناسي و تربیتي مطالعات .مشهد فردوسي دانشگاه دانشجويان در
103 - 120.  
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 دانشجويان در انتقادی تفکر مقايسه (.1381) مسعود ،بهرامي عباس وسید ،حسیني
 .21-26: 6 ،پزشکي علوم در آموزش ايراني مجله .کارشناسي آخر سال و اول سال

 ،مجد علوی فريده و ،يغمايي مرضیه؛ ،شهابي منصوره؛ ،ذاکرين سید کژال؛ ،خدامرادی
 ترم و اول ترم دانشجويان انتقادی تفکر هایمهارت میزان مقايسه (.1390) حمید
 شهر پزشکي علوم هایدانشگاه تخبمن هایرشته پیوسته کارشناسي مقطع آخر

 .140 – 134(: 2) 21 ،اسالمي آزاد دانشگاه پزشکي علوم مجله .تهران
 آن آموزش ضرورت و انتقادی تفکر (.1387) اکبر ،نژادسلیمان خلیل؛ ،القراييسلطان
 .195 – 181(: 6) 3 ،اسالمي تربیت .درس کالس در

  .دوران نشر تهران: .آموزشي ارزشیابي و سنجش گیری،اندازه (.1383) اکبرعلي ،سیف
 تهران: .رفتاری علوم در تحقیق هایروش (.1383) نسترن ،شريفي پاشا؛حسن ،شريفي
  .سخن نشر

مرجان  ،جهاني رايکا؛ ،شريفیان محمد؛ ،خادملو حمیدرضا؛ ،باراني فاطمه؛ ،مونسيشیخ
 دانشجويان در انتقادی تفکر هایمهارت بررسي (.1391) حسین ،چيلمسه و

 پزشکي علوم دانشگاه مجله .1390سال در مازندران پزشکي علوم دانشگاه پزشکي
 .103 – 98(: 98) 22 ،مازندران

 پارادايمي پايدار؛ توسعه برای الگويي مثابه به دانشگاه (.1383) نادرقلي ،قورچیان
 موسسه :تهران ،پايدار توسعه و عالي آموزش همايش مقاالت مجموعه ،جديد

 .عالي آموزش در ريزی برنامه و وهشپژ

 (.1391) کورش ،امیني حسین ومحمد ،پورمعماری مهناز؛ ،جوافشین میترا؛ ،کیاني
 پرستاران و پرستاری دانشجويان در آن ساززمینه عوامل و انتقادی تفکر مقايسه
 علوم دانشگاه مجله .زنجان پزشکي علوم دانشگاه منتخب هایبیمارستان در شاغل

 .121 – 112(: 78) 20 ،زنجان پزشکي
 انتشارات تهران: ،ابیلي خدايار ترجمه ؛انتقادی تفکر آموزش (.1386) .اچ ،مايرز

  .سمت

 افشان ،شرقي مالحت و ،اماني سهیال؛ ،رفاهي آسیه؛ ،موحدپور مهرناز؛ ،مشعوفي
 آخر و اول سال دانشجويان انتقادی تفکر هایمهارت ایمقايسه بررسي (.1388)

 واحد آزاد دانشگاه پزشکي علم دانشگاه در پرستاری رشته کارشناسي مقطع
 دانشگاه ،1388 ارديبهشت 15-17 ،پزشکي علوم آموزش کنگره دهمین ،اردبیل
  .شیراز پزشکي علوم
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 (.1383) زهرا ،عبدحق غالمرضا و ،بابايي حسن؛ ،شعباني طاهره؛ سیده ،میرمواليي
 پیوسته کارشناسي مقطع آخر ترم و اول ترم دانشجويان انتقادی تفکر مقايسه
 .77 – 69(: 22) 10 ،حیات فصلنامه .تهران پزشکي علوم هایدانشگاه مامايي
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