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 چکیده
ایران است. به  وپرورشآموزشدر اسناد باالدستی  تفکر انتقادیبررسی جایگاه ، هدف مقاله حاضر

 بی است از فعالیت تحلیل محتوا استفاده شده استدر این پژوهش که نوعی مطالعه ارزشیا همین منظور
از روش  پردازدیم هاشاخصو  هامالکبه مطالعه و جستجوی  شخصاًو به دلیل اینکه محقق خود 

 مشترک یهامؤلفه، ابتدا با بررسی ادبیات و پیشینه موضوع، پژوهش در توصیفی بهره گرفته شده است.
در این قسمت از طبقه ، مشخص گردید ن و پژوهشگران مختلفاز دیدگاه نظریه پردازا تفکر انتقادی

بندی تجدید نظر شده بلوم به عنوان نظریه غالب بهره گرفته شد و سه طبقه آخر آن یعنی تجزیه و 
جهت بررسی انتخاب گردید. روایی  مشترک یهامؤلفه ارزشیابی و ترکیب )آفریدن( به عنوان، تحلیل
پایایی که با  یبضر قرار گرفت. ییدتأتن از متخصصین رشته مورد  انتخاب شده توسط سه یهامؤلفه

سند برنامه درسی ، بین جامعه پژوهش از است. %69روش بازآزمایی انجام شد در این پژوهش برابر 
حاصل از پژوهش نشان  هاییافته ملی بصورت نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب گردید.

تفکر انتقادی یکسان  یهامؤلفهسند برنامه درسی ملی توجه به  تن و محتوایکه بطور کلی در م دهدیم
 مؤلفهبیشتر است و  هامؤلفهنسبت به سایر  %34با  (آفریدن) یبترک مؤلفهنبوده و توجه و تاکید به 

در درجه سوم میزان توجه و تاکید قرار  %96تجزیه و تحلیل با  مؤلفهدر درجه دوم و  %43 ارزشیابی با
 رد.دا

 تفکر انتقادی، اسناد باالدستی ،ایران وپرورشآموزش: کلیدی یهاواژه

                                                                                                                                        
 .دانشجوی دكتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران 

 نویسنده مسئول(.) یراناوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، استاد گروه عل 

mseifnaraghi@yahoo.com 
 .استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران 

 وم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.دانشیار گروه عل 

mailto:mseifnaraghi@yahoo.com


 9317 بهار/ نامهویژهی آموزشی/ هانظامپژوهش در        205

 مقدمه
در جهانی که پیوسته درحال تغییر و تحول  الزمه زندگی موفق و رو به تعالی و کمال

مسائل و باران ، هاچالشعصر حاضر که انسان با  در .توانمندی در تفکر است، است
و شناسایی و کشف  یص راه صحیح از غلطتشخ، مواجه است اطالعات بیشماری

داشتن مهارتی که افراد را برای چنین ، اطالعات درست از نادرست بسیار دشوار است
در اکثر کشورهای جهان  آموزشی است. یهانظاماولویت قطعاً ، شرایطی آماده کند

آموزشی به صورتی طراحی شده است که در آن به مرور زمینه آموزش تفکر  یهانظام
، عصر حاضر است هاییچیدگیپ راهگشای مشکالت و خروج ازتواند، یمانتقادی که 

اقدام به  وپرورشآموزشکاران  اندر دست و نظران صاحب که را فراهم کند. زمانی
تفکر  و اندیشیدن است. تفکر هایتاولو از یکی قطعاً، هستند آموزش برای تعیین هدف

و پر کاربردترین نوع تفکر همواره مدنظر بوده و  ترینیاصلبه عنوان یکی از  1انتقادی
آن را هدف اصلی  وپرورشآموزشادعا کرد که اکثر صاحب نظران  توانیمبه نوعی 

 (.9464یگران، دمرادی مخلص و دانند )یمنظام آموزشی 
تا از تندروی و محافظه  کندیمبه افراد کمک ، قادی و حاکمیت دیالوگتتفکر ان

مسائل زندگی را به طور منطقی و همدالنه تجزیه و تحلیل کنند. کاری بپرهیزند و 
و  هاتنشخصلت مشترک روشنفکران تندرو آن است که وضعیت فعلی را زمان 

میان هست ها و بایدها هستند.  یفاصلهنگران ، و به صورت افراطی دانندیم هایدشوار
ارد شدن به یک دیالوگ وضعیت موجود را بدون و، اندیشمندان محافظه کار، در مقابل

. اما متفکران انتقادی و آنهایی که به پذیرندیم یامنتقدانهسازنده و هیچ گونه ارزیابی 
اصول و مبانی دیالوگ پایبند هستند؛ با دوری از دلسردی و ناامیدی افراط گرایانه و 

ی تا راهی همدالنه برا کنندیمتالش ، پرهیز از ایستایی و دلخوشی محافظه کارانه
 (9463، شناخت و تغییر منطقی زنگی پیدا کنند. )نیستانی و امام وردی

هر موضوع واحدی لزوماً فقط یک داوری  یدربارهبا تفکر انتقادی درمی یابیم 
سیاسی و اجتماعی و  یهاموضوعبه ویژه  -وجود ندارد. داوری در مورد هر موضوعی

: پرسیمیمیکی و یگانه نیست.  ،متفاوت یهانگرشمتفاوت و  هایینهزمبر  -فرهنگی
 ییشینهپپاسخ افرادی با « مدنی با حکومت استبدادی چیست؟ یمبارزه ییوهش»
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اوضاع و  یواسطهفرهنگی متفاوت و خاستگاه و جایگاه اجتماعی متفاوت و نیز به 
زمینه ساز  هاتفاوتمتفاوت است. این  کنندیماحوال خاصی که در آن زندگی 

یک پرسش واحدند. بازتابی بودن تفکر انتقادی به ما کمک  یدرباره بدیل هاییداور
برای سنجش روند تفکر و داوری خود به ، تا پیش از تصمیم گیری و عمل کندیم

و  هادادهبدیل نیز توجه کنیم. پیش از تصمیم گیری و عمل بکوشیم  هاییداور
جمع آوری کنیم تا بتوانیم  -کنندیمحتی آنها که داوری ما را نقض  -اطالعات بیشتری

 (9464نجیم. )قاضی مرادی و دیگران، داوری اولیه خود را باز س
و  هایهنظربررسی و تحلیل مسائل و ، یکی از مهمترین دستاوردهای تفکر انتقادی

است که حاصل و برآیند تفکرات یک نویسنده است. بنابراین دانستن  ییهاحلارائه راه 
عالی الزم و  یهادورهخصوصاً در ، عموماً و برای دانشجویان ،نقد برای مردم یهاروش

تفکر انتقادی است ، تولید علم هاییسممکان ینترمهمضروری است. در واقع یکی از 
. به بیان دیگر بررسی مطالعات پیشین و شودیم هادانستهکه مانع از تکرار و یا توصیف 

چه متکی بر تالش و کوشش متقدمان که اگر سازدیمتفکر منتقدانه پژوهشگر پلکانی 
 به جلوست و به نوعی متفاوت با پله پیشین است. یاپلهدر یک حوزه علمی است اما 

 (9464مخبری دزفولی، )
برای کمک به جوانان  زندگی امروز است. مهارت ضروری در، توانایی تفکر انتقادی

عتر از سایر دوران جهت موفقیت در جهان حاضر که تغییرات آن به مراتب بسیار سری
جوانان( دارای قدرت تفکر انعطاف ها )آن که اطمینان حاصل کردن از این نکته، است

 (.1199، 9ضروری است )هاو، باشند یاخالقانهپذیر و 
به وضوح مشاهده کرد. در دوران  توانیم توجه به تفکر انتقادی در تمدن اسالمی را

یونانی با دقت ترجمه و  علوم، بغدادبیت الحکمه  یستأسطالیی تمدن اسالمی و 
مسلمان با رویکردی انتقادی درباره علومی که از  دانشمندان، منتقدانه بررسی شد

، افزودند هاآنایران و هند باقی مانده بود اندیشیدند و بر ، گذشته مثل یونان یهاتمدن
بزرگی چون  که غرب از طریق اسپانیا از تمدن اسالمی و فیلسوفان یافلسفهبدون شک 

از آنی بود که مسلمانان در نهضت  تریشرفتهپابن سینا و ابن رشد وام گرفت به مراتب 
 (.9464 ،مخبردزفولیگرفتند )ترجمه از یونان 
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امکان ، روبرو هستند اییچیدهپو  متنوع، در هزاره سوم که افراد با مسائل متعدد
، نباشته شدن هستند وجود نداردتسلط بر اطالعات که بطور روز افزون درحال تولید و ا

آنها  یدربارهبرای سنجش نتایج امور و تصمیم گیری 9مهارت تفکر انتقادی  داشتن
با (. 9464، یگراندمرادی مخلص و است )براساس شواهد ضرورتی اجتناب ناپذیر 
صاحبنظران تعاریف ، تفکر انتقادی یژهیوتوجه به خصوصیات منحصر به فرد و 

 1باربارافولربه چند نمونه از آن اشاره کرد:  توانیمکه  انددادهن ارائه بیشماری برای آ
 گرد گوناگون اشخاص از را انتقادی تفکر تعریف ( ده9439 ،کوری عباسی یاد از نقل به)

 تفکر-9" :شودیم اشاره مورد چند به هاآن میان از که، است داده ارائه و کرده آوری

 چیزی چه و کرد باور باید را چیزی چه که این دربارۀ ستا عقالنی گیری تصمیم انتقادی

 قابلیت بررسی و آزمودن از رت عبا انتقادی تفکر-1(9631 4)نوریز کرد. باور نباید را

 تفکر-4(9631، 9تامسون و 1هال، 3لیندزی) .است شده پیشنهاد یهاحل راه کارآیی

 تفکر-3(9636، 3پلنکا و سیموناست ) منطقی 1یهااستنتاج بندی صورت انتقادی

  (9669، 91استل و استل) است. منطقی و منسجم 6استدالل توسعۀالگوهای انتقادی
 است معلق قضاوت یا کردن رد و پذیرفتن آگاهانۀ و هشیارانه تعیین انتقادی تفکر-1

است که دانش آموزان باید  یاارزندهتفکر انتقادی تواناییهای  "(999663پارکر و )موره
و اعتقادها مختلفی را که  هاشهیاند، هاخوانده، کنند که شندیده ها در مدرسه کسب

ارزشیبابی کنند و در باره آنها تصمیماتی منطقی  را شودیمدرزندگی با آنها روبرو 
عامل اصلی در تفکر انتقادی توانایی طرح پرسشهای مرتبط و (. 9463، فیسبگیرند )

هرحال بعضی از  به است. هایگزینجابدون مطرح نمودن  هاحلنقد و بررسی راه 
عناصر ظریف تفکر انتقادی ارتباط چندان روشنی را با سودمند بودن رویکرد حل 

هایشان (. منطق و حل مسئله علی رغم محدودیت9464)ابیلی،  دهدینممسئله نشان 
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، هم رفته یرو تفکر انتقادی هستند. ترمشخص یکردهایرونقطه حرکت مفیدی برای 
عناصر اصلی استدالل منطقی را به ویژه با عناصری تلفیق  هارشتهادی در تمام تفکر انتق

امر استنباط یا بهره گیری از  که آن عناصر برای حصول قضاوتهای درست با کندیم
در هر رشته شکل حل  غالباًاستدالل استقرایی سروکار دارد. به همین سان تفکر انتقادی 

 (.9464 ،ابیلی) گیردیممسئله یا تجزیه و تحلیل به خود 
تفکر انتقادی با حل مسئله یکسان تلقی  یهامؤلفههرچند در بسیاری از متون علمی 

انتقادی برخالف حل مسئله  تفکر، با یکدیگر دارند ییهاتفاوتشده است ولی این دو 
و تفکر انتقادی برخالف فرایند خطی حل  یابدینمبا پیدا کردن یک راه حل پایان 

که به طور مناسب هر گام  دهدیمکه به فرد اجازه  هاستییتوانااز  یاجموعهم، مسئله
به  9برایتر(. 9463 ،یوردو امام  خطی در فرایند حل مسئله را تسهیل نماید )نیستانی

شرح و وصف چگونگی آموزش مهارتهای فکری پرادخته و معتقد است که چنین 
، یمهرمحمدآموزشی را تشکیل دهند ) یهانظاممهارتهایی باید کانوان انحصاری توجه 

این  که تفکر انتقادی دارند. یهامؤلفهبا  یتوجهفکری ارتباط قابل  یهامهارت(. 9463
 الف: :شوندیم( در دو دسته طبقه بندی 9463) یوردو امام  دیدگاه نیستانی از هامؤلفه

و  یابیارز، استنباط، و تفسیر یرتعب، شناختی )مانند تجزیه و تحلیل یهامهارت
مند  نظام، بلوغ، جویی یقتحق، بودن یلیتحل، بی تعصبی) یالتتما ب: خودگردانی(

 یهامهارتباعث به وجود آمدن انواع  هامؤلفهاین  و اعتماد به نفس( یکنجکاو، بودن
است که  هامهارتتفکر انتقادی گروهی از  یهامهارتتفکر انتقادی در افرادمی شود. 

و استدالل کردن است که در سی سال گذشته دارای  استنتاج، 1یلشامل تجزیه و تحل
، در صدد چگونگی پژوهش ان و مربیانشناس، رواناهمیت زیادی بوده است و فالسفه

 (.1191، 4آلفونسواند )بودهتوسعه و ارزیابی آنها ، شناسایی
یادگیری بر مبنای ، بهره گیری از فنون طرح پرسش، آموزش مبتنی بر دیالوگ

یادگیری برمبنای پروژه و یادگیری به صورت ، بر مبنای حل مسئله ، یادگیریمیاریه
از  توانندیممورد کاوی از جمله راهبردهای یادگیری سازنده گرایی است که مربیان 

(. 9463، و امام وردی نیستانیدهند )طریق آن تفکر انتقادی دانش آموزان را پرورش 
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و اقتدار صورت  منش، دانش، بسترسازی در سه حیطه پرورش تفکر انتقادی باید قبل از
(. در طبقه بندی تجدید نظر شده بلوم حوزه شناختی به یک بعد 9463اشکان، ) پذیرد
و یک بعد فرایند شناختی اشاره شده است. در بعد فرایند شناختی شش طبقه  دانش

 یابیارزش، کردن یلتحل، کاربستن بهیدن، فهم، وجود دارد که به ترتیب: به یاد آوردن
در تمامی تعاریف ارائه شده (. 9463سیف، است )خلق کردن( ) یدنآفرکردن و 

 مشترکی وجود دارد که این ویژگیها الزمه زندگی در عصر حاضر است.های ویژگی
سه طبقه آخر از بعد فرایند  توانیمبرای جمع بندی تعاریف ارائه شده از تفکر انتقادی 

و ترکیب یا خلق کردن( را به عنوان وجه مشترک  یابیرزشا، شناختی بلوم )تحلیل
 تمامی تعاریف تفکر انتقادی در نظر گرفت.

کار آسانی نیست و تقریباً به یک دوره  ایجاد قدرت تفکر انتقادی در دانش آموزان
دانش  وپرورشآموزشنیاز دارد. تمامی عوامل دخیل در  وپرورشآموزشطوالنی 

، طراحی وپرورشآموزش 1یلی براساس اسناد باالدستیتحص یهادورهآموزان در 
لذا عدم توجه به یک مقوله در اسناد باالدستی یا از شود، یماجرا و ارزشیابی ، تدوین

 وپرورشآموزشدر کل فرایند  شودیمدرجه اهمیت کم برخوردار بودن آن باعث 
شامل  آموزشی ایران اسناد باالدستی در نظام ینترمهممغفول یا کمتر نمود پیدا کند. 

درسی ملی و نقشه جامع علمی کشور  برنامه، وپرورشآموزشسند تحول بنیادین 
و معیاری است برای ارزشیابی عملکرد این نظام در  چهارچوب، جهت دهنده که است.

ای که هدف تحصیلی و از این جهت برای پیشبرد اهداف در هر حوزه یهادورهتمامی 
ای جامع و کامل است تا هر نیاز به تهیه برنامه، اسالمی استآن سربلندی ملت ایران 

ها اهداف مورد نظر را پیش ببرد. مسئولی با پذیرش مسئولیت با استناد به این برنامه
ها و الزام اجرایی شدن آنها توسط مسئوالن بنابراین برای رسمیت بخشیدن به این برنامه

شوند تا تخطئی از اجرای آن تخلف به بدیل میت "االجراقوانین الزم"ها به این برنامه
 شمار رود.

 9461آغاز و در سال  9436در سال  وپرورشآموزشتهیه سند تحول بنیادین 
ها و تحقق ارزشتوسط شورای عالی انقالب فرهنگی به تصویب نهائی رسیده است. 

، علمی، فرهنگیجانبه در تمام ابعاد های متعالی انقالب اسالمی مستلزم تالش همهآرمان

                                                                                                                                        
1. high level documents 
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های اجتماعی و اقتصادی است. احراز عرصه تعلیم و تربیت از مهمترین زیرساخت
جانبه کشور و ابزار جدی برای ارتقاء سرمایه انسانی شایسته کشور تعالی پیشرفت همه

های متعالی انقالب اسالمی های مختلف است. به این ترتیب تحقق آرماندر عرصه
ها و فعال و پیشرو در میان ملت، حضور سازنده، ن عظیم اسالمیایران مانند احیای تمد

های عالم کسب آمادگی برای برقراری عدالت و معنویت در جهان در گرو تربیت انسان
جامعه عدل ، متقی و آزاده و اخالقی است. تعلیم و تربیتی که تحقق بخش حیات طیبه

ایه انسانی متعالی است که جهانی و تمدن اسالمی ایرانی باشد در پرتو چنین سرم
جامعه بشری آمادگی تحقق حکومت جهانی انسان کامل را یافته و در سایه چنین 

 حکومتی ظرفیت و استعدادهای بشر به شکوفایی و کمال خواهد رسید.
زمینه ، های اصلی سند تحول بنیادینبرنامه درس ملی به عنوان یکی از زیر نظام

و عمیق در مفاهیم و محتوای آموزشی را فراهم  گسترده، ایجاد تحول همه جانبه
، آورد. رسالت برنامه درسی ملی فراهم آوردن ساز و کارهای مناسب برای طراحیمی
های درسی در سطوح ملی تا محلی است تا مفاهیم اجرا و ارزشیابی برنامهین، تدو

نوجوانان قرار  مند و ساختار یافته در اختیار کودکان وآموزشی و تربیتی به صورت نظام
، گیرد و محیطی با نشاط و مدرسه دوست داشتنی را به تصویر بکشاند. کار تحقیق

با تشکیل دبیرخانه طرح در  9433پژوهش و تدوین سند درس ملی از اسفند ماه 
به تصویت دولت  9469ریزی آموزشی آغاز شد و در سال سازمان پژوهش و برنامه

بینی شده که بخشی از آن ه حوزه یادگیری پیشیازد، وقت رسید. در سند درس ملی
، شد. مانندها جدیدالتأسیس هستند و قبالً به صورت مستقل به آن پرداخته نمیحوزه

سبک زندگی و همچنین تحول در ، کار و فناوری، تمدن و هنر، آداب زندگی و خانواده
 خارجی است. هایزبانآموزش 

کار تهیه و تصویب نقشۀ جامع علمی  با دستور مقام معظم رهبری 9431در سال 
، جامع علمی کشور بنا به تعریف ۀنقش به پایان رسید. 9436کشور آغاز و در سال 

و  هااستیس، اهداف، شامل مبانی، نگرای است جامع و هماهنگ و پویا و آیندهمجموعه
 هایساختارها و الزامات تحول راهبردی علم و فناوری مبتنی بر ارزش، راهبردها

تالش شده بر  ساله کشور در این سند انداز بیستاسالمی برای دستیابی به اهداف چشم
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های علمی و تجارب ها و نمونهتجربیات گذشته و نظریه، مبانی ارزشی و بومی کشور
 عملی تکیه شود.

در اسناد باالدستی  تفکر انتقادیبررسی جایگاه در این پژوهش محقق به دنبال 
و رویکرد و جهت  اصول یهابخشکه در این راستا  استان ایر وپرورشآموزش

مختلف بخش اصول حاکم  یهاحوزهاهداف در ، کلی الگوی هدف گذاری هاییریگ
و رسانه  وتهیه مواد یدتول، تحصیلی یابیارزش، یادگیری –بر انتخاب راهبردهای یاددهی 

د تحلیل قرار گرفته و ارزشیابی برنامه درسی ملی مور یدتول، طراحی اصول، یادگیری
 است.

متعددی در خصوص جایگاه تفکر انتقادی در نظام آموزشی صورت  یهاپژوهش
 پذیرفته است که مختصری از آن در ذیل آمده است:

پژوهش خود به بررسی جایگاه تفکر انتقادی در  ( در9433) حاتمی و همکاران
میزان توجه به تفکر  مقطع متوسطه به این نتیجه رسید که 9برنامه درسی اجرا شده

اجرا شده مدارس دولتی مطلوب نیست و وضعیت مدارس  یهابرنامهانتقادی در 
پژوهش خود  ( در9461همکاران )و  یاطهر است. ترمناسبغیردولتی در این زمینه 

از توانایی کم دانش آموزان در امر تفکر  وپرورشآموزشمتخصصان  کردندکه دییتأ
که توجه و تعهد به این هدف  اندبردهو به این حقیقت پی  انددهکرانتقادی ابراز نگرانی 

( در 9469) یملک آموزشی تا حدودی به فراموشی سپرده شده است. یهانظامدر 
 تواندیمبرای پرورش تفکر انتقادی  1وجود برنامه درسی مطلوب کندیمبیان ، پژوهشی

 یامجموعهدرسی به عنوان  نامهبر مرتفع کننده بسیاری از مشکالت در این زمینه باشد.
ازقواعد و ضوابط به همه عوامل و عناصر یادگیری منطق و سازمان می دهدو به 

( در پژوهش خود با 9436) یگراندو  یسرهنگ .بخشدیمیادگیری نظام  یهاتیفعال
، پرستاری دانشجویان انتقادی تفکر مهارتهای بر مفهومی نقشه تدریس روش عنوان: تأثیر

 تفکر مهارتهای نمرات دار معنی افزایش سبب مفهومی نقشه روش ند که اجرایدریافت

 گروه و تحلیل و استدالل استقرایی در تجزیه حیطه از غیر به هایطهح همه در انتقادی

تفکر  یهامهارت نمرات در دار معنی افزایش وجود با .شد شاهد گروه به نسبت مداخله

                                                                                                                                        
1. Implemented curriculum 
2. optimal curriculum 
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 دو هر در بعد و قبل مراحل در نمرات میانگین ختالفا مقایسه در، مداخله انتقادی گروه

 نشد. در نتیجه بکارگیری مشاهده داری تفاوت معنی تحلیل و تجزیه حیطه در تنها گروه

 مهارتهای توسعه به منجر تواندیم پرستاری دانشجویان آموزش در مفهومی نقشه روش

و دیگران طباطبائی  .ودش عالی آموزش مهم رسالتهای از عنوان یکی به، انتقادی تفکر
 ساله در 99 کودکان برای فلسفه برنامۀ تأثیر بررسی، ( در پژوهش خود با عنوان9461)

 مثبت تأثیرات نیز و پژوهش این از نتایج به دست آمده به توجه با، تفکر و پرسشگری

بیان می ، کودکان انتقادی تفکر و بر پرسشگری نوجوانان و کودکان برای برنامه فلسفه
 افراد پرورش آن هدف که، نظام آموزشی ساختار اصالح بر تواندیم برنامه این نندکهک

 .باشد داشته مثبت تأثیر، است نقادانه تفکر دارای و پرسشگر
شخصیتی را بر تفکر انتقادی بررسی  هایویژگی( تأثیر 1113و همکاران ) 9کلیفورد

شخصیتی پرداخته شده  هایویژگی کردند و نشان دادند که در امر تفکر انتقادی کمتر به
راهبردهایی برای غلبه بر موانع تسهیل تفکر »دیگر که تحت عنوان  یامطالعهاست. در 

موانعی از جمله فقدان دانش و آگاهی مربیان ، انجام شد« انتقادی در آموزش پرستاری
، انتخاب فرایند نامناسب، تدریس و سنجش سنتی یهاروشاستفاده از ، آموزشی

آموزشی ضعیف و موانع اجتماعی و فرهنگی در راه تسهیل آموزش تفکر  هایشینهیپ
در پژوهش خود  4پال (.1111، 1انتقادی شناسایی و توصیف شدند. )مانجنا و چابلی

 (.9436 ،عصاره) .دهدیمعدم توجه به تفکر انتقادی را در نظام آموزشی آمریکا نشان 
با بررسی نظام آموزشی آمریکا به این نتیجه  خود یهاپژوهش( در پایان 1119) 3لیه

رسید که نظام آموزشی این کشور با خصوصیات دمکراتیک و تفکر انتقادی در تضاد 
نشان داد که تفکر انتقادی در عملکرد تحصیلی  ( درپژوهش خود1199) هاو است.

اقتصادی و محیط  یهاتیفعال، عالی() یبعد آموزش، دانش آموزان مقطع متوسطه
 مثبتی دارد. ریتأثت زیس

                                                                                                                                        
1. Cliford 
2. Mangena & Chabli 
3. Pal 
4. Hill 
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تفکر  پژوهش خود نشان دادند تمایل برای ایجاد ( در1199) 9اس و دیگران آلفی
 تحول و تغییر در یرتأثتحت ، در دانش آموزان انتقادی و روند شکل گیری تفکر انتقادی

 استفاده از فن آوری ها در( و تلفیقی-محتوای آموزشی )استفاده از واحد بین رشته ای
 ت.آموزش اس

به مهارتهای تفکر انتقادی در  1( توجه نظام آموزشی1191)آلفونسو نتایج پژوهش 
 .دهدیمکلمبیا را نشان 

 روش
در پژوهش حاضر که نوعی مطالعه ارزشیابی است از فعالیت تحلیل محتوا استفاده شده 

 هاشاخصو  هامالکبه مطالعه و جستجوی  شخصاًاست و به دلیل اینکه محققان خود 
محتوای مورد ، تحلیل محتوا یمجر از روش توصیفی بهره گرفته شده است. پردازندیم

مشخص و از پیش تعیین شده مورد بررسی و  هایشاخصنظر را به لحاظ مالکها یا 
سنجد، یمو معلوم  به سخن دیگر آنچه هست را با مالکهای معییندهد، یممداقه قرار 

اگر در جریان انجام آن ، )ارزشیابی( است بنابراین نوع فعالیت مجری تحلیل محتوا
در این حالت ، در محتوا مبادرت کند هاشاخصیا  به مطالعه و جستجوی مالکها شخصاً

آماری  جامعه (.9461 ،ینراقنادری و سیف است )از روش تحقیق توصیفی بهره گرفته 
تحول  دسن، پژوهش اسناد مهم باالدستی نظام آموزشی ایران )نقشه جامع علمی کشور

با توجه به  .( استدرسی ملی جمهوری اسالمی ایران برنامه، وپرورشآموزشبنیادین 
پژوهش برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری هدفمند  ماهیت موضوع و هدف

با بکاربستن قضاوت و تالش  پژوهشگرها، یریگاین گونه نمونه  در استفاده شده است.
 مالک حتی االمکان معرف جامعه باشد. کندیمانتخاب که  یانمونهتا  کوشدیمسنجیده 

شریفی و است )این اصل همانا قضاوت و نظر تخصصی و کارشناسی پژوهشگر 
 (.9463 ،شریفی

ایران سند برنامه درسی ملی به دلیل نزدیکی  وپرورشآموزشاز بین اسناد باالدستی 
 انتخاب گردید. هاآنو پوشش  به اهداف

                                                                                                                                        
1. Alfis S. Gayazov, Gulnara F. Zamaletdinova, Artur F. Amirov, Andrey V. 
Kostryukov, Evgeniya I. Tikhomirova. 
2. Education System 
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از  تفکر انتقادی مشترک یهامؤلفه، پیشینه موضوع پژوهشبا بررسی ادبیات و 
مشخص گردید در این قسمت از طبقه  دیدگاه نظریه پردازان و پژوهشگران مختلف

بندی تجدید نظر شده بلوم به عنوان نظریه غالب بهره گرفته شد و سه طبقه آخر آن 
مشترک جهت  یهاهمؤلفارزشیابی و ترکیب )آفریدن( به عنوان ، یعنی تجزیه و تحلیل

همراه با  هامؤلفه، استخراج شده یهامؤلفهبررسی انتخاب گردید. به منظور روایی 
پژوهش به سه متخصص موضوع  سؤاالتاهداف و ، موضوع، آنها یهامثال، تعریف

 قرار گرفت. ییدتأتحویل گردید که مورد 
 اجهت تحلیل محتو تفکر انتقادی یهامؤلفهمفهومی  یسماتر .1جدول 

 ردیف نام طبقه تعریف مثال در متن سند برنامه درسی ملی کد

9 

، در قلمررو زبران و ادبیرات فارسری     مثال اول:
دانش آمروزان برا پیکرره نظرام منرد و عناصرر       

روشنمند و علمی آشنا  یاگونهزبان به  یاسازه
 .شوندیم

مثال دوم: در قلمرو آمروزش ریاضری یکری از    
و توسرعه  بسرتر رشرد   ، اهرداف فرراهم کرردن   

توصریف وتجزیرره و تحلیرل محرریط   ، مشراهده 
 پیرامونی است.

شکسررتن یررک مطلررب یررا 
موضوع به اجزاء یا عناصر 

 بررره، تشرررکیل دهنرررده آن
که سلسله مراترب   یاگونه

برره صررورتی   هررایشررهاند
روشن نشران داده شرود و   

 هرای یشره اندروابرط میران   
 بیان نشده مشخص گردد.

تجزیه و 
 تحلیل

9 

1 

مرررو فرهنررگ و هنررر دانررش  قل در مثررال اول:
آموزان توانایی نقد و ارزشیابی آثرار هنرری را   

 .کنندیمکسب 

حوزه تربیت و یادگیری حکمت  در مثال دوم:
و معارف اسالمی به تعقرل بره معنری قردرت     

 یرار معبرا ساس نظام  هایافتهسنجش و ارزیابی 
 اسالم( تاکید شده است.)

داوری و قضرررراوت بررررا 
اسرررتفاده از معیرررار یرررا   

دربرراره  معتبررر یهرراالکمر 
ارزش مطالرررررررررررب و 
موضروعات بررای مقاصرد    

 معین

ارزشیابی 
و 

 قضاوت

1 

4 

آموزان در حوزه یادگیری زبان  دانش مثال اول:
و  نگررارش، توانررایی خلررق، و ادبیررات فارسرری

 .نمایندیمآفرینش اثرهای ادبی را کسب 
سررازماندهی محترروا و آمرروزش  در مثررال دوم:

وی پررورش  تربیت هنرری جهرت گیرری بسر    
خالقیررت و بکررارگیری حررواس مختلررف در   

 دانش آموزان است.، متنوع هنری یهاقالب

پهلوی هم گذاشتن عناصر 
و اجزاء بررای ایجراد یرک    
کل یکپارچه و تولید طرح 

به شکل  قبالًیا ساختی که 
 فعلی وجود نداشته است.

 یبترک
 آفریدن()

4 
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سند برنامه ، نه گیری هدفمندتفکر انتقادی با روش نمو یهامؤلفهپس از تعیین 
درسی ملی را با توجه به خصوصیات  برنامه درسی ملی به عنوان نمونه انتخاب گردید.

پژوهش به چهار بخش تقسیم کرده و با مشخص کردن واحد تحلیل که  سؤاالتمتن و 
 ینترپرارزشبه بررسی متن پرداخته شد. مضمون ، است تم(مضمون )در این پژوهش 

که در تجزیه و تحلیل محتوا باید مد نظر قرار گیرد و منظور از مضامین واحدی است 
معروفی و شود )یممعنای خاصی است که از یک کلمه یا جمله یا پاراگراف مستفاد 

 (.9461 ،زادهیوسف 
شیوه باز  ( ازتحلیل محتواپژوهش )متناسب با روند انجام ، برای محاسبه پایایی

که در این شیوه محتوا در دو نوبت با فاصلۀ  رفته شد.بهره گ (آزمایی )آزمون مجدد
و مواردی که دارای اختالف باشند مورد بازبینی قرار خواهند  شودیمزمانی بررسی 

محتوای سند برنامه درسی  این پژوهش در دو نوبت با فاصله زمانی یک ماه در گرفت.
مشابه بودند به عنوان مورد تحلیل قرار گرفت که در هر دو نوبت مواردی که یکسان و 

موارد توافق کنار گذارده شدند و مواردی که دارای اختالف بودند مورد بازبینی قرار 
مضمون( به بررسی ) یلتحلو واحد تجزیه و  هامؤلفهگرفتند. در مرحله بعد با توجه به 

تحلیل و تفسیر سند برنامه درسی ملی پرداخته شد که نتایج آن در قسمت ، و تجزیه
 آمده است. هادادهط به تجزیه و تحلیل مربو

 هایافته
و رویکرد و جهت  تفکر انتقادی در بخش اصول یهامؤلفهپژوهشی اول: جایگاه  سؤال

 به چه صورت است؟ درسی و تربیتی یهابرنامهکلی  هاییریگ
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 و رویکرد و  تفکر انتقادی در بخش اصول یهامؤلفهجایگاه  .2جدول 

 درسی و تربیتی یهانامهبرکلی  هاییریگجهت 

 در بخش هامؤلفهرتبه  درصد فراوانی تفکر انتقادی مؤلفهعنوان  ردیف
 4 %191/1 1 تجزیه و تحلیل )کد شماره یک( 9
 9 %111/33 91 ارزشیابی )کد شماره دو( 1
 1 %191/31 99 ترکیب یا آفریدن )کد شماره سه( 4

 911% 41 جمع کل

 ارزشیابی مؤلفهدر این بخش بیشترین میزان توجه به  شودیمهمانطور که مالحضه 
تجزیه  مؤلفهبه  یتاًنهاو  %191/31با  آفریدن() یبترک مؤلفهو بعد از آن به  %111/33با 

 شده است. %191/1و تحلیل با 
استخراج شده از  یهامضموننشان دهنده تعداد  هایفراوانکه  کندیم*خاطر نشان 

 .هاستبخش
تفکر انتقادی در بخش الگوی هدف گذاری و  یهامؤلفهم: جایگاه پژوهشی دو سؤال

 به چه صورت است؟ تحصلی یهادورهمختلف  یهاحوزهاهداف در 

 تفکر انتقادی در بخش الگوی هدف گذاری و  یهامؤلفهجایگاه  .3جدول 

 تحصلی یهادورهمختلف  یهاحوزهاهداف در 

 در بخش هامؤلفهرتبه  صددر فراوانی تفکر انتقادی مؤلفهعنوان  ردیف
 1 %16 41 تجزیه و تحلیل )کد شماره یک( 9
 4 %13 11 ارزشیابی )کد شماره دو( 1
 9 %31 14 ترکیب یا آفریدن )کد شماره سه( 4

 911% 991 جمع کل

آفریدن( با ) یبترک مؤلفهدر این بخش بیشترین میزان توجه به  دهدیمنشان  هایافته
 %13ارزشیابی با  مؤلفهبه  یتاًنهاو  %16تجزیه و تحلیل با  مؤلفهو بعد از آن به  31%

 شده است.
تفکر انتقادی در بخش اصول حاکم بر انتخاب  یهامؤلفهجایگاه  پژوهشی سوم: سؤال

، و رسانه یادگیری وتهیه مواد یدتول، تحصیلی یابیارزش، یادگیری –راهبردهای یاددهی 
 امه درسی ملی به چه صورت است؟و ارزشیابی برن یدتول، طراحی اصول
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 –تفکر انتقادی در بخش اصول حاکم بر انتخاب راهبردهای یاددهی  یهامؤلفهجایگاه  .4جدول 

و ارزشیابی  یدتول، طراحی اصول، و رسانه یادگیری وتهیه مواد یدتول، تحصیلی یابیارزش، یادگیری

 برنامه درسی ملی

 در بخش هامؤلفهرتبه  درصد فراوانی تفکر انتقادی مؤلفهعنوان  ردیف
 4 %91 3 تجزیه و تحلیل )کد شماره یک( 9
 9 %11 13 ارزشیابی )کد شماره دو( 1
 1 %44 93 ترکیب یا آفریدن )کد شماره سه( 4

 911% 13 جمع کل

و  %11ارزشیابی با  مؤلفهپژوهش در این بخش بیشترین میزان توجه به  هاییافته
 %91تجزیه و تحلیل با  مؤلفهبه  یتاًنهاو  %44آفریدن( با ) یبترک مؤلفهبعد از آن به 

 .دهدیمنشان 
تفکر انتقادی در بخش مبانی برنامه درسی به  یهامؤلفهجایگاه  پژوهشی چهارم: سؤال

 چه صورت است؟

 تفکر انتقادی در بخش مبانی برنامه درسی یهامؤلفهجایگاه  .5جدول 

 در بخش هامؤلفهرتبه  درصد وانیفرا تفکر انتقادی مؤلفهعنوان  ردیف
 4 %94 3 تجزیه و تحلیل )کد شماره یک( 9
 9 %39 13 ارزشیابی )کد شماره دو( 1
 1 %39 11 ترکیب یا آفریدن )کد شماره سه( 4

 911% 99 جمع کل

 ارزشیابی مؤلفهدر این بخش بیشترین میزان توجه به  شودیمهمانطور که مالحضه 
تجزیه و تحلیل با  مؤلفهبه  یتاًنهاو  %39با  آفریدن() یبترک مؤلفهبه و بعد از آن  %39با 
 شده است. 94%

 یهامؤلفهبطور کلی در برنامه درسی ملی به کدام یک از  پژوهشی پنجم: سؤال
 توجه شده است؟ هامؤلفهتفکر انتقادی بیشتر از سایر 
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 مه درسی ملیتفکر انتقادی در برنا یهامؤلفهبندی جایگاه جمع .6جدول 

 در بخش هامؤلفهرتبه  درصد فراوانی تفکر انتقادی مؤلفهعنوان  ردیف
 4 %96 11 تجزیه و تحلیل )کد شماره یک( 9
 1 %43 911 ارزشیابی )کد شماره دو( 1
 9 %34 991 ترکیب یا آفریدن )کد شماره سه( 4

 911% 191 جمع کل

حتوای کل سند برنامه درسی ملی حاصل از تحلیل م هاییافتهبندی بطور کلی جمع
و بعد از آن به  %34آفریدن( با ) یبترک مؤلفهکه بیشترین میزان توجه به  دهدیمنشان 
 شده است. %96تجزیه و تحلیل با  مؤلفهبه  یتاًنهاو  %43ارزشیابی با مؤلفه 

 گیرینتیجهبحث و 
 یساختار، سی ملیمختلف سند برنامه در یهابخشبا بررسی جایگاه تفکر انتقادی در 

بدین صورت که در سه بخش از چهار بخش شود، ینممنظم و یکپارچه مالحضه 
دارای  ارزشیابی مؤلفه، تفکر انتقادی یهامؤلفه)تقسیم بندی در پژوهش حاضر( از بین 

ترکیب )آفریدن(  مؤلفهولی در جمعبندی نهایی ، بیشترین میزان توجه و تاکید بوده
 ست.حائز رتبه اول بوده ا

بین نظر و عمل در این سند به  یافاصلهنتیجه گرفت  توانیم هابخشبا دقت در 
، کمتر عملیاتی است یباًتقرکه  یچهارچوب، کلی یهابخشچرا که در  خوردیمچشم 

ولی در بخش مربوط به اهداف که به روشنی  ارزشیابی است مؤلفهتوجه و تاکید بر 
با اختالف ، آموزش و یادگیری مشخص شده استانتظارات از عوامل دخیل در فرایند 

ارزشیابی مورد تاکید قرار گرفته است که  مؤلفهآفریدن( از ) یبترک مؤلفهزیادی 
مختلف سند برنامه  یهابخشآن را نشان دهنده عدم هماهنگی و یکسانی در  توانیم

کاران همپژوهش با نتایج تحقیقات داخلی حاتمی و  هاییافته درسی ملی تلقی کرد.
خارجی کلیفورد و  یهاپژوهش( و نیز نتایج 9461همکاران )و  یاطهر، (9433)

آلفونسو ( همخوانی داشته ولی نتایج با تحقیقات 1119( و هیل )1113همکاران )
و تاکید بر اهمیت تفکر انتقادی در نظام آموزشی در  گیرینتیجه( در تضاد بود. 1191)

هاو ( و نیز 9461همکاران )و  طباطبائی، (9469) با نتایج تحقیقات ملکی این تحقیق
 ( همخوانی داشته است.1199) یگراند( و الفی اس و 1199)
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برای برطرف کردن  تالش، با توجه به نتایج حاصل از پژوهش شودیمپیشنهاد 
مختلف سند برنامه درسی ملی از نظر میزان توجه به  یهاقسمتاختالف و شکاف بین 

تجزیه و تحلیل به نوعی مرحله و گام قبل مؤلفه  تقادی صورت پذیرد.تفکر ان یهامؤلفه
لذا کم توجهی نسبت به آن باعث ، ( استآفریدن) یبترکارزشیابی و  یهامؤلفهاز 

بر اساس  مؤلفهبعدی است وهمچنین میزان توجه به هر  یهامؤلفهبه  دست نیافتن
 گیرد.جایگاه و ترتیب قرارگیری آن در سند مورد توجه قرار 

برنامه ریزی ، تفکر انتقادی یهامؤلفهبا توجه به نتایج و تاکید برنامه درسی ملی به 
ضمن خدمت و نیز تهیه و تدوین کتب متناسب برای پرورش  یهادورهبرای اجرای 

 تفکر انتقادی در دانش آموزان اهمیت بسزایی خواهد داشت.
باالدستی  سنادبه منظور مشخص شدن جایگاه تفکر انتقادی در سایر ا

تحقیقات مشابه ای  توانیم هاآنبه منظور جمعبندی و یکسان سازی  وپرورشآموزش
 پیشنهاد گردد.
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