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چکیده
این پژوهش با هدف کاربردی و از نوع کیفی و برای شناسایی عوامل مؤثر در پرورش تفکر نقاد در آموزش عالی صورت گرفته
است .نتایج برگرفته از  85مقاله پژوهشی در فواصل سالهای 0222تا  0200بوده است و به تأیید  11صاحبنظر رسیده است .برای
بررسی و تحلیل یافتهها در میان کشورها از روش تطبیقی -مقایسهای بر اساس الگوی بردی در ﭼﻬار مرحله توصیف ،تفسیر،
همجواری و مقایسه استفادهشده است .یافتهها نشان دادهاند که آموزش عالی کشورهای موردمطالعه کمتر به این عوامل توجه
داشتهاند .ایران نیز از این امر مستنثنی نیست و در  8عامل :محیط امن ،آشنایی به اصول استدالل ورزی و قضاوت مبتنی بر شواهد،
اجتناب از قضاوت عجوالنه و تعﻬد به اصول اخالق نقادی و دانش و مﻬارت و همسانی باور و عملکرد و تناسب زمان برای پوشش
دادن سرفصل برنامه درسی نیاز به توجه ویژه دارد.
واژههای کليدی :آموزش عالی ،تفکر نقاد ،پرورش.
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مقدمه
تفکر نقاد بهعنوان یک الزام پرورشی در نظامهای آموزشی از مباحث ویژه برای بازنگری و ژرفنگری در آموزش است .این مﻬارت
در بستر درگیری اجتماعی نمود مییابد .ﭼراکه به اعتقاد فراست خواه ( )1369در یک جامعه زمانی حقیقتاً میتوان گفت علم توسعه
پیدا میکند که مردم درگیری اجتماعی داشته باشند این درگیر شدن ،علم را پدید میآورد .نگرش در مورد علم کافی نیست ،بلکه
مﻬمتر از آن درگیری اجتماعی و گروههای مختلف اجتماعی است که تجربه زیسته از علمدارند (فراست خواه .)1369 ،آموزش عالی
بهعنوان بازیگر فرهنگی که توانایی بحث و گفتگو و درگیری با مسائل پر از ابﻬام و پر از سردرگمی و ازدیاد و تنوع ادلههای
ایجادشده را دارد ،با مجﻬز نمودن دانشجویان خود به این ابزار ذهنی میتواند در جﻬت اعتالی علم به رسالت اخالقی خود عمل
نماید ،در این راستا باید برنامه درسی خود را مورد بازبینی و ژرفنگری قرار دهد تا به ضعفها و قوتهای خود پی برده و بهتناسب
نیاز ،در این مسیر هدفگذاری و برنامهریزی کند .شناسایی ابعاد این مﻬارت از ضرورتهای پژوهش است .پژوهشهایی که در این
زمینه در سالهای اخیر انجامشده است .عبارتاند از:
مظفری ،عبداللﻬی ،فرزاد ،قائدی ( )1022در پژوهش خود با عنوان «اثربخشی تفکر نقاد بر مدل پاوئل – الدر بر مﻬارت تفکر نقاد
دانش آموزان» به روش تدریس جﻬت آموزش تفکر نقاد تأکید میکند .احمد بیگی ،احقر ،ایمانی نائینی ( )1365در پژوهشی با عنوان
«اثربخشی آموزش تفکر انتقادی برشیوه حل مسئله در دانشجویان» به همبستگی مثبت آموزش مﻬارتهای تفکر انتقادی و توانایی
حل مسئله در دانشجویان تأکید دارد .محمدی ،جﻬانیان ( )1369در پژوهش خود با عنوان «نقش تفکر انتقادی در آموزش عالی» به
ارزیابیهای منصفانه و بررسی نقایص ،نارسائیها و ﭼالشها را از صفات بارز برای تفکر نقاد در آموزش عالی میداند .خنیا ،نریمانی
و حاجلو ( )1365در پژوهش «اثربخشی آموزش تفکر نقادانه بر خطاهای شناختی بین فردی و معنای تحصیل در دانشجویان رشته
پزشکی» آموزش تفکر نقادانه برداشت از عناصری ﭼون حرفه و استقالل و تحصیل و  ...را منطقیتر میکند .لی )0200( 1در پژوهش
خود با عنوان «مطالعه خالقیت و مﻬارتهای تفکر نقاد در دانشگاه و درآمد آینده دانشجویان» به شناسایی الگوهایی برای تعیین
کیفیت آموزش در دانشگاهها و کالجها ،بهویژه ،توسعه برنامههای درسی برای در نظر گرفتن کار بر روی بﻬبود مﻬارتهای عملی
خالقیت و تفکر انتقادی ارائه داده است (لی.)0200 ،
میربکوف ،ماسلوا و گالیاموا )0202( 0در پژوهش خود تحت عنوان «ابزارهای آموزش دیجیتال برای توسعه تفکر انتقادی» بر تأثیر
مثبت ابزارهای دیجیتال بر شکلگیری تفکر نقاد در فراگیران تأکید میکند (میربکوف ،ماسلوا و گالیاموا.)0202 ،
ادمونسون و شانون ( )0202در مقاله «از تفکر نقاد تا بیان نقادانه مؤثر» .عالوه بر داشتن دانش فنی ،تخصصی و مﻬارت تأثیر مثبت
بر تصمیمات منطقی فردی را ارزشمند میداند و فرآیند تصمیمگیری مشترک و فرآیند ساخت استراتژی از طریق مکالمات یادگیری
در شکلگیری تصمیم بسیار مﻬم میداند (ادمونسون و شانون.)0202 ،
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در پژوهشهای انجامشده مسائل قابلتأملی از تفکر نقاد در آموزش عالی مطرحشده است اما هنوز پاسخ نﻬایی به این مسئله که
عوامل مؤثر در پرورش تفکر نقاد در آموزش عالی کدماند؟ بیپاسخمانده است .درواقع ما مؤلفههای قابلدسترسی برای فراهمسازی
بستر تفکر نقاد در آموزش عالی بهصورت مدون در برنامه درسی نداریم و اهمیت تفکر نقاد در حد ضرورت و اهمیت به آن
باقیمانده و پژوهشی که عوامل ،موانع و ﭼگونگی آن در آموزش عالی پرداخته باشد وجود ندارد .این پژوهش از طریق مطالعه
پیشینههای علمی به شناسایی و تکمیل عوامل مؤثر برای پرورش تفکر نقاد در آموزش عالی ایران پرداخته است و با اعمالنظر اساتید
در قالب تقسیمبندی درونسازمانی و برونسازمانی ده عامل مؤثر مشخص شناساییشده است که عبارتاند از :الف) عوامل
برونسازمانی شامل :باورهای معرفتی ،نظام ایدئولوژی ،ساختار سیاستگذاری آموزشی و عوامل درونسازمانی شامل :محیط امن،
ذهن باز ،روحیه نقادی ،آشنایی به اصول استدالل کردن و قضاوت مبتنی بر شواهد ،آشنایی و تعﻬد به اصول اخالقی تفکر نقاد و
اجتناب از قضاوت عجوالنه ،دانش و مﻬارت و همسانی باور و عملکرد اساتید ،تناسب زمان الزم برای پوشش دادن سرفصل برنامه
درسی.
 )1باورهای معرفتی :باورهای معرفتی غلط ،آنچه شکلدهنده ذهن و تصویر نادرستی از تفکر نقاد است ،عامل بازدارنده مﻬمی در
شکلگیری آن است )0 .نظام ایدئولوژی پذیرنده :نوع نگرش نظام حاکمیت و ایدئولوژی غالب در جامعه عامل مﻬمی در شکلگیری
و توجه آموزش عالی به پرورش این نوع تفکر است .انتقال تفکر نقاد نهتنﻬا تحت تأثیر روابط قدرت از بیرون ،در قالب ایدئولوژیهای
فرهنگی و سیاسی ،بلکه در خود گفتگوی آموزشی نیز جاری است ،اساتید و معلمان نمیتوانند بهطور یکجانبه متون برنامه درسی
رسمی را تغییر دهند تا تفکر انتقادی برای همه دانش آموزان و دانشجویان قابلدسترس باشد ،این مشارکت یا عدم مشارکت در
سازماندهی مجدد متون درسی و استفاده از شیوههای آموزشی خاص است که میتواند تغییر ایجاد کند )3.ساختار سیاستگذاری
آموزشی پشتیبان :سیاستگذاریهای آموزشی در یک سیستم آموزشی برجسته و مﻬم میباشد (ابکدیر  0212و  )0 .)0212محیط
امن :محیط امن محصولی از نظام ایدئولوژی پذیرنده و ساختار سیاستگذاری پشتیبان است که بستر مناسبی برای ورود به پرورش
تفکر نقاد را فراهم میسازد )8.دانش و مﻬارت و همسانی باور و عملکرد اساتید :اساتید بهعنوان مجریان هر تغییر آموزشی در قلب
تغییر آموزشی ،نقش حیاتی دارند و مﻬمترین عامل اجرایی برای پرورش تفکر نقاد هستند .فقدان دانش محتوایی الزم ،تفاوت باور
و عملکرد و نقش حیاتی اساتید ،عاملی بسیار مﻬم در شکلگیری و پرورش تفکر نقاد است )9.عدم فشار زمان و نیاز به پوشش
دادن برنامه درسی :فقدان یک ساختار آموزشی ،فشار زمان و اتمام سرفصل دروس به علت تشابه کار آموزشوپرورش و آموزش
عالی از دغدغههای بزرگ اساتیدی است که تمایل به سرمایهگذاری برای پرورش این نوع تفکر دارند (دتکو )2 .)0219 ،ذهن باز:
ذهن باز یک هدف آموزشی است .یک طرز فکر بازهم با داشتن اصول و اعتقادات سازگار است .آنچه الزم است این است که
مواضع خود را بهعنوان موضوع بازبینی در پرتو بازتاب انتقادی و با توجه به دیدگاه اخالقی موردبررسی قرار میدهیم ،این بدان
معنا نیست که ما نگرش تردیدآمیزی نسبت به آنها اتخاذ میکنیم .بلکه آزمایش ذهنی باز به این معناست که آیا ما آمادهایم که در
مورد نظرات خود شک و تردید داشته باشیم یا نه (هیر )5 .)1652 ،روحیه پرسشگری و نقادی :داشتن روحیه نقادی ،پرسیدن
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سؤالهای بهجا ،استفاده از روشهای سازمانیافته و منسجم تفکر نقاد را آسانتر میکند .داشتن مواضع معقوالنه و تعصب نداشتن
به نظراتی که در طول سالیان به آنها وابستگی داشتهایم ،باروی باز برخورد کردن با افکار و عقاید دیگران و حمله نکردن به
اظﻬارنظرهایی که خالف نظر ما مطرح میشود و بررسی این مﻬم که «هر مسئلهای ﭼه اهمیتی دارد؟» گویای داشتن روحیه نقادانه
است )6 .آشنایی به اصول استدالل کردن و قضاوت بر اساس شواهد که شامل :تصمیمگیری درست بر پایه استدالل درست از ادعاها
صورت میپذیرد ،تشخیص دالیل استداللها ،دالیلی که عبارتاند از عقاید ،شواهد ،استعارهها ،تمثیلها و دیگر گفتهها یا گزارههایی
که برای تائید یا توجیه نتیجه و مدعا عرضه میشوند .آنها گزارههایی هستند که مجموعاً اعتبار نتیجه ،مدعا را میسازند .ابﻬام و
زبان دارای بار عاطفی ،تضادهای ارزشی و فرضهای ارزشی ،مغالطههای موجود هر برهانی را که بهظاهر با «عقل جور درمیآید»
و ساختار قابلرؤیت آن خوب به نظر میرسد؛ اما فقط روبنای برهان ،یعنی دالیل بیاننشده نیستند که وظیفه اثبات یا پشتیبانی از
نتیجه مدعا را بر عﻬدهدارند .عقاید پنﻬان یا بیاننشده هم میتوانند حداقل بهاندازه دالیل ،برای فﻬمیدن آن برهان مﻬم باشند)12 .
اجتناب از قضاوت عجوالنه و تعﻬد به اصول اخالقی نقادی :نقادانه اندیشیدن ابزاری برای همیاری است ،یعنی ابزاری که میتواند
زندگی شنونده ،گوینده ،خواننده و نویسنده را بﻬتر کند (کیلی و براون.)1369 ،
این پژوهش پس از شناسایی عوامل مؤثر در تفکر نقاد و تائید آن توسط صاحبنظران ،به مطالعه میزان تأکید آموزش عالی کشورهای
موردمطالعه در راستای پرورش تفکر نقاد پرداخته است تا نگاهی شفاف تر به مقایسه آموزش عالی ایران و کشورهای پیشرو در این
زمینه داشته باشد .لذا سؤال این است« :آیا برنامه درسی آموزش عالی کشورهای موردمطالعه در مقایسه با برنامه درسی ایران
مؤلفههای پرورش تفکر نقادانه را موردتوجه قرار دادهاند؟»
روش پژوهش
این پژوهش که از نوع تطبیقی -مقایسهای است و اطالعات موردنیاز برای پاسخ به سؤالهای پژوهش درباره برنامه درسی آموزش
عالی کشورهای موردمطالعه از طریق جست جو در اسناد ،مدارک ،گزارشهای پژوهشی ازجمله اسناد ملی برنامه درسیهای درسی
و مقاالت معتبر پژوهشی بهدستآمده است که در پاسخ به سؤال اول قابلمشاهده بوده و محقق قصد دارد ،آنچه که هست بدون
دخالت و دخل و تصرف و استنتاج ذهنی و بر اساس روش برودی گزارش دهد (آقا زاده ،احقر ،فضلعلی زاده .)1361 ،ﭼﻬار مرحله
برودی استفادهشده عبارتاند از :الف) توصیف :در این مرحله بر اساس بررسی اسناد ،پژوهشها و مقاالت داخلی و خارجی و
مباحث مربوط به سیاستگذاریها و برنامههای درسی آموزش عالی کشورهای منتخب موردبررسی قرارگرفته است و رویدادهای
قابلتوجه در آموزش عالی هر کشور بازخوانی و توصیفشده است .ب) تفسیر :تجزیهوتحلیل اطالعات حاصل از مرحله اول و
تعیین مؤلفههای مؤثر در این مرحله صورت میپذیرد و مؤلفههای مؤثر ،تعیینشدهاند .ج) همجواری :اطالعات مراحل قبل در
ﭼارﭼوبی منظم برای بررسی تشابه و تفاوت بررسیشده است د) مقایسه :نتایج نﻬایی بر اساس میزان توجه به مؤلفههای مؤثر در
پرورش تفکر نقاد در برنامههای درسی آموزش عالی کشورها و مقایسه آنها موردبررسی قرارگرفته است.
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در این پژوهش کشورهایی در تحقیقات تفکر نقاد در کشورها جزو کشورهای پیشرو در زمینه پرورش آن بودهاند ،موردتوجه بودهاند.
این کشورها نسبت به دیگر کشورها پژوهش و تحقیقات بیشتر و ژرفاندیشی بیشتری درباره ﭼگونگی پرورش تفکر نقاد و مشکالت
مربوطه ارائه دادهاند و از ضرورت و لزوم پرورش آن گذر نموده و به ﭼگونگی روش و مشکالت کار پرداختهاند؛ که بهصورت
هدفمند عبارتاند از :آمریکا ،کانادا ،استرالیا و ﭼین که هرکدام نماینده قاره یا قسمتهایی از دنیا میباشند .از میان  112کتاب و
مقاله پژوهشی مربوطه 85 ،مقاله انتخاب و در این پژوهش مورداستفاده واقع شد.
یافتهها
در این بخشبر اساس منابع و مستندات در دسترس پژوهشگر به بررسی عوامل بیرونی آموزش عالی در پرورش تفکر نقاد در
آموزش عالی کشورها در مقایسه با ایران پرداختهشده است .به عبارتی آنچه در ذیل آمده است ،از طریق جستوجو در منابع داخلی
و خارجی با صرف وقت بسیار بوده و شایانذکر است که پژوهشها در آموزش عالی و در پی پرورش تفکر نقاد در میان دانشجویان
بوده است .پس از تحلیل و جمعبندی نﻬایی مقایسه میزان تأثیر عوامل به شکل خالصه ،بخش پایانی را تشکیل میدهد.
پاسخ به سؤال اول -در مقایسه تطبیقی کشورهای منتخب ،عوامل مؤثر تفکر نقاد در آموزش عالی در هر کشور کدماند؟
پاسخ به این سؤال با استناد به منابع و متون بررسیشده ،بوده است و آنچه از عوامل مؤثر که در منابع و مستندات از طریق الگوها
یا پژوهشها و گزارشهای ارائهشده قابلدسترس بودهاند ،در متن مورداشاره قرارگرفته است و در قالب عوامل برونسازمانی و
درونسازمانی در آموزش عالی طرح و به مقایسه مؤلفهها پرداختهشده است ،درجاهایی که ردپایی از عوامل مؤثر در پرورش تفکر
نقاد در یک کشور ،مطرح نیست ،از درج نام آن کشور پرهیز شده است؛ و درجاهایی که به علت عدم وجود توضیحات کافی برای
مقصود وجود ندارد ،پژوهشگر به توضیح بیشتر پرداخته است.
باورهای معرفتی
استرالیا :در استرالیا تفکر نقاد ،یک باور پذیرفتهشده و شامل توانایی تشخیص یا ایجاد یک استدالل ،استفاده از شواهد در حمایت از
آن استدالل ،نتیجهگیری منطقی و استفاده از اطالعات برای حل مشکالت منظور میشود (آکارا.)0218 ،
کانادا :در کانادا تفکر نقاد مفﻬوم جدیدی نیست و طی ﭼند دهه آموزش شناور بوده است ،سه عامل اصلی دخیل در تفکر نقاد
عبارتاند از )1 :تمایل (گرایش) به فکر کردن در مورد مسائل و مشکالتی که فرد در تجربه با آن مواجه است  )0آگاهی از روشهای
تحقیق ،استدالل منطقی  )3مﻬارت استفاده از این روشها .به عبارتی تفکر نقاد را بهعنوان «تفکر از طریق موقعیتهای مشکلساز
در مورد آنچه باور دارند یا نحوه عمل کردن درجایی که شخص متفکر قضاوت منطقی میکند در شرایطی که هیچ نتیجه یا پاسخی
از پیش تعیینشده وجود ندارد .این قضاوتها با معیارهای از پیش تعیینشده نظیر شفافیت ،هشیاری ،آگاهی ،معقول بودن و غیره،
مورد ارزیابی قرار میگیرند»(ژانگ ،فن و همکاران .)0212
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امریکا :درحالیکه بر مﻬم بودن تفکر نقاد توافق وجود دارد .در مورد ﭼیزی که دقیقاً تفکر نقاد را تشکیل میدهد و اغلب فاقد
شفافیت است توافق کمتری وجود دارد .بهعنوانمثال در یک مطالعه در کالیفرنیا ،تنﻬا  16درصد از اساتید میتوانند توضیح واضحی
از تفکر نقاد ارائه بدهند .اگرﭼه قریب بهاتفاق  56درصد نشان دادند که بر آن تأکیددارند (کروس.)0218 ،
ﭼین :درک تفکر نقاد مردم ﭼین به دلیل عدم توافق در تعریف تفکر نقاد و شواهد تجربی محدود ،پیچیده است .به عبارتی در تعریف
تفکر نقاد اتفاقنظر وجود ندارد (بروکفیلد1652 ،؛ کسل .)1663 ،در مسیر کشف شیوههای فکری غربی و آسیایی (نیسبیت)0223 ،
مسئله هماهنگی و تضاد در این دو سنت و ﭼگونگی بیان شیوههای فکری در کالس درس ،به ویژه کالسهای درس بینالمللی که
دانشجویان در فرهنگهای متفاوت پرورشیافتهاند ،مسئله مﻬمی است (وانگ.)0213 ،
ایران :پژوهشهای ایرانی نشان میدهد که در بیست سال اخیر مفﻬوم تفکر نقاد در سطح آموزشوپرورش موردتوجه پژوهشگران
واقعشده است اما این پژوهشها از ﭼند سال اخیر در آموزش عالی آغازشده است ،هرﭼند بهصورت پنﻬان و آشکار در کالسهای
درسی ممکن است موردتوجه قرارگرفته باشد.
نظام ایدئولوژی
استرالیا :هرﭼند سیاستهای ملی بر پرورش تفکر نقاد در استرالیا تأکید دارد اما ﭼالش دیگری که ممکن است برخی استدالل کنند،
ماهیت حاکمیت آموزشی استرالیا ،بهعنوان درهم تنیدگی پیچیده دولتها ،آژانسها و بازیگران سیاسی است که اکولوژی سیاست
ملی نوظﻬور را تعریف میکند (ساواج .)0219 ،ﭼنین نمونههایی از جریان متناوب ممکن است به این معنا باشد که یک رویکرد
هماهنگ با یک کشور یکنواخت برای توسعه دانش معلم برای آموزش تفکر نقاد ممکن است بهاحتمالزیاد سازنده نباشد (پاتنام و
بورکو0222 ،؛ دی و ساکس.)0220 ،
امریکا :بااینوجود اگرﭼه آمریکا گروه بزرگی از فرهنگهای گوناگون دارد؛ اما بسیاری تمایل دارند که اساساً بافرهنگهای یکسان
تعامل داشته باشند و بیشتر مردم در انزوای 1فرهنگی و قومی زندگی میکنند .این تفکیک ،پیامدهای اجتماعی و برنامه درسی ایجاد
میکند که مؤسسات آموزش عالی باید ازنظر استراتژیک با آن مقابله کنند (جی .)1662 ،ایاالتمتحده نهتنﻬا توسط فرهنگها بلکه
توسط خطوط نژادی و اقتصادی نیز جدا میشوند .عدم وجود تعامل با افرادی که متفاوت هستند باید جبران شود ﭼراکه مؤسسات
آموزش عالی در حال آماده کردن دانشجویان برای یک جامعه جﻬانی ،استراتژیک و آگاهانه هستند (گورین و همکاران.)0220 ،
ﭼین :فرهنگ ﭼین ارزش و اولویت دادن به هماهنگی و اجتناب از جرم و مقابله را بهجای جستجوی حقیقت پذیراست .برخی
حتی فراتر میروند و اعتقاددارند که هیچ معادلی برای واژه «تفکر نقاد» در زبان ﭼینی وجود ندارد (هیا .)0210 ،فرهنگ عامه ﭼین
غیر انتقادی و ضد فکری است و ترویج این حساسیت در دانشجویان نیازمند استراتژیهای آموزشی است که فراتر از تأکید صرف
بر حیاتی بودن تفکر نقاد است .فرهنگ آموزشی ﭼین احترام بیﭼونوﭼرا به قدرت را تشویق میکند و از انطباق و انقیاد در تفکر
دفاع میکند و دانشجویان باید بهآرامی و با دقت به دانشگاهیان توجه داشته باشند و باعث ایجاد مشکل در دانشگاه نشوند .این
. Isolation
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فرهنگ آموزشی پتانسیل نقادی دانشجویان را سرکوب میکند و برای دانشجویان «رفتار خوب» و روش تدریس استاد محور را تولید
میکند .حمایت از هماهنگی و تقویت آن از طریق سانسور ،منجر به اجرای محتاطانه استقالل فکری توسط متفکران نقاد ﭼین شده
است (وانگ.)0213 ،
ایران :باوجود مقاومت و تنشها ،برخالف باورهای گسترده ،اسالم و تفکر نقاد سازگار هستند و درواقع ،اسالم آن را با این هشدار
ترویج میدهد که این عملها با احکام و باورهای اسالمی منافاتی ندارد (آبکدیر.)0219 ،
ذهن باز
استرالیا :تفکر نقاد یکی از هفت قابلیت کلیدی برنامه درسی استرالیا ( )ACاست .دانش ،مﻬارتها ،رفتارها و دستورهای تاکتیکی که
از طریق حوزههای آموزشی و هم با اولویتهای برنامهدرسی موردبررسی قرار میگیرند ،ترکیب میشوند و هدف آنها آمادهسازی
دانشجویان استرالیایی با مﻬارتهای الزم برای زندگی و کار با موفقیت در قرن بیست و یکم است و از ضروریات اهداف تعیینشده
درباره اهداف آموزشی برای استرالیاییهای جوان و تبدیل آنها به افراد موفق ،مطمئن و خالق و شﻬروندان آگاه است .ایجاد ایدهها،
تأمل در تفکر و فرآیند ،تحلیل ،ارزیابی استدالل و رویهها از پیشفرضهای الزمه برای این مﻬم است (آکارا.)0218 ،
امریکا :در آمریکا به علت ﭼند فرهنگی بودن در آموزش عالی آمریکا حفظ دانشجویان بینالمللی که از نژادهای مختلف و گروههای
حاشیهای میباشند ،توانایی اساتید در بررسی تعصبات فرهنگی خود و بررسی روشهایی را که در آنها فرهنگ دانشگاه ممکن
است به علت هویت و تجربیات فرهنگی دانشجویان مختلف درگیر شود ،از مسائل مﻬم در زمینه پرورش تفکر نقاد است (نورمن
و همکاران.)0212 ،
ﭼین :با توجه به پژوهشهای مبنی بر برای باورهای معرفتی در عامل ذهن باز در مورد ﭼین بیان شد ،این عوامل بهعنوان بازدارنده
ذهن باز در ﭼین تأثیرگذار است.
ساختار سياستگذاری آموزشی
استرالیا :در استرالیا سیاست ملی در مورد تفکر نقاد آشکار است ،باوجود سیاستگذاریهای ملی برای تفکر نقاد در آموزش ،فقدان
دانش معلم و نیز فاکتورهایی نظیر فشار زمان و نیاز به پوشش دادن برنامه درسی اجباری که در دستور کار ملی است تفکر نقاد را
به خطر انداخته است .در آموزش عالی استرالیا تاکنون ،پژوهشی در خصوص اساتید صورت نگرفته است و پژوهشهای آموزش
عالی در زمینه تفکر نقاد به کار کالسی اساتید در رابطه باکالس و دانشجویان مرتبط است ،اما فقدان دانش محتوایی الزم ،تفاوت
باور و عملکرد و نقش حیاتی اساتید ،فقدان یک ساختار آموزشی ،فشار زمان و اتمام سرفصل دروس به علت تشابه کار
آموزشوپرورش و آموزش عالی ،قابل استنباط است (دوتکو.)0219 ،
کانادا :آگاهی اساتید در زمینه ﭼگونگی انتخاب محتوا و شیوه تدریس آن به صورتی که به پرورش تفکر نقاد دانشجویان کمک کند،
مسئله مﻬمی است که جزء موضوعات کلیدی در زمینه آموزش نقادی است .به عبارتی دانش اساتید که شامل نگرش اساتید به
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آموزش تفکر ،اساس اصالحات آموزشی مؤثر یا برنامههایی است که قصد آموزش تفکر دارند (آب کدیر0211 ،؛ آب کدیر0212 ،؛
دیکسون0225 ،؛ گروبرمن0228 ،؛ ناگاپان.)1665 ،
امریکا :یکی از اهداف ملی تحصیل در آمریکا تا سال  0222میالدی (هدف پنجم) به امر ارتقای سطح مﻬارتهای تفکر نقاد
دانشجویان اختصاص یافت طوری که ارتقای سطح مﻬارت تفکر نقاد یک نتیجه قابلانتظار از تحصیالت عالی در دوره کارشناسی
و باالتر بهحساب آید (آدامز)0225 ،؛ با توجه به تأثیر افکار انتقادی فالسفه ،دانشمندان برجسته آمریکایی بهتدریج متوجه شدهاند
که تفکر نقاد ،کلید باز کردن نوآوری علم و دانش و نقص سیستم آموزش عالی آمریکاست به همین منظور یک جنبش تفکر نقاد
راهاندازی کردند .تفکر نقاد از نگاه انجمن فلسفی آمریکا ،شامل سه جنبه است« :روح شجاعت در نقد»« ،توانایی تفکر نقادی» و
«شخصیت کامل» .تفکر نقاد یک مفﻬوم متغیر با مفاهیم ضمنی غنی است با برخی ارزشهای اصلی ثابت در هر زمان ،مانند عقالنیت،
استقالل ،استادی و روشنفکری .این روش از یک نگرش مسئوالنه نسبت به کنجکاوی ،اشتیاق عقل ،فداکاری پرشور به عقل و
عطش یا اشتیاق برای کسب اطالعات است (فاسیون.)0212 ،
کانادا :محققان کانادایی به این نتیجه رسیدهاند که بحثهای کالسی ،فعالیتهای نوشتاری و تکنیکهای پرسشگری مؤثر برای
اثربخشی کلی ضروری هستند .فرصتها یا ﭼالشهایی برای تفکر نقاد در برنامه درسی گنجانده شوند ،تفکر نقاد مؤثر به فراگیرانی
نیاز ندارند که فقط «فکر میکنند» بلکه نیازمند آن است در مورد محتوای برنامه درسی فکرکنند و بهکارگیری مجموعه وسیعی از
مﻬارتهای موردنیاز برای پرداختن به سؤاالت یا وظایف مﻬم ،درک و استفاده از مفاهیم در ترکیب استداللهای منسجم و استفاده
مؤثر از صدا و لحن بهطور مؤثر ،بخشی از این گنجینه خواهد بود (هو.)0222 ،
محيط امن
استرالیا :داتکو (« )0219آگاهی انتقادی در آموزش عالی» را به ﭼگونگی حرکت دانشجویان یک کالس در طول مسیر آگاهی نقادانه
مرتبط میداند .او آگاهی نقادی را در عرصه دانشگاهی برای توسعه مشارکت و نمایندگی دموکراتیک ،حیاتی میداند و آگاهی طبیعی
را توانایی دیدن ،قضاوت و عمل در مورد مسائل به منظور ایجاد موانع در این فرایند میداند .شرکتکنندگان در یک فضای خصوصی
در محیط یادگیری و روند حرکت به سمت آگاهی انتقادی از طریق بحثهای روزانه به این هدف میرسند .این پژوهشگر تأکید بر
فضای امن در مذاکره دارد و به دنبال راههایی برای اجازه دادن به یکدیگر در عرصه و حرکت در مسیر آگاهی نقادی است .تعدادی
از موانع شامل شکاف نسلها ،احساسات دیگران ،یک احساس شدید ترس و عصبانیت که مردم را از آگاهی نقادانه بازمیدارد،
اشاره دارد .او دانشگاه را جایی برای شنیده شدن همه صداها و ایجاد نوعی همکوشی میداند و استدالل (فریر )0212 ،را میآورد
که سبک سنتی ،استبدادی آموزش در ایاالتمتحده ،مرگ افراد بالغی است که با مشارکت منفعل در حاکمیت و سیاستگذاری
شرکت میکنند و اطالعات سپرده به فراگیران بدون ارائه برنامه درسی مبتنی بر تفکر نقاد میتواند منجر به بیگانگی آنان شود .این
بیگانگی ،دانشجویان بیکار ،خسته ،منفعل و دارای احساس درماندگی در کنترل عواملی که در زندگی آنها دخیل است و اغلب یک
بزرگسال بیکار ایجاد میکند (دوتکو.)0219 ،
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امریکا :دکتر وی ون ﭼانگ ( )0212معتقد است یک کالس آمریکایی با ارزش شامل افزایش حس خود مختاری و ابراز وجود است
که در آن صحبت کردن برای خود ،برای یادگیری حیاتی است .بااینحال بسیاری از فرهنگها برون شناخت مناسب برای پذیرش
به علت متفاوت بودن از دیدگاه قوم گرایانه آمریکا به حاشیه رانده میشوند درصورتیکه این ارزشها برای پیشبرد آموزش ضروری
هستند .بسته به توانایی استاد برای درک ،برقراری ارتباط و ایجاد یک پل درک و پذیرش بین همساالن و بین روابط همتای  -استاد
در ایجاد محیطی که تفکر نقادانه بهجای مسدود شدن ادامه دارد .مشخصه انسان توانایی ما برای یادگیری از دیگران است .بهعنوان
وسیلهای برای جلبتوجه متقابل ،تفکر نقاد و درک دانشجویان متنوع ،تعامالت کالسی و بحث ممکن است مفید باشد (نورمن و
همکاران.)0212 ،
ﭼین :فرهنگ عامه ﭼین غیر انتقادی و ضد فکری است و ترویج این حساسیت در دانشجویان نیازمند استراتژیهای آموزشی است
که فراتر از تأکید صرف بر حیاتی بودن تفکر نقاد است .فرهنگ آموزشی ﭼین احترام بیﭼونوﭼرا به قدرت را تشویق میکند و از
انطباق و انقیاد در تفکر دفاع میکند و دانشجویان باید بهآرامی و با دقت به دانشگاهیان توجه داشته باشند و باعث ایجاد مشکل در
دانشگاه نشوند .این فرهنگ آموزشی پتانسیل نقادی دانشجویان را سرکوب میکند و برای دانشجویان «رفتار خوب» و روش تدریس
استاد محور را تولید میکند .حمایت از هماهنگی و تقویت آن از طریق سانسور ،منجر به اجرای محتاطانه استقالل فکری توسط
متفکران نقاد ﭼین شده است (وانگ.)0213 ،
ایران :پژوهش مکتوبی بر مبنای وجود امنیت یا عدم امنیت در جﻬت تفکر نقاد در محیط دانشگاهی مشاهده نمیشود ،اما آنچه از
نظرات شفاهی اساتید مشاهده میشود ،نظرات متفاوت بوده و رضایت کامل مشاهده نمیشود.
روحيه نقادی
استرالیا :تولد یک برنامهدرسی ملی در هر کشوری ،اغلب محصول تاریخ و سیاست آن است (ساواج .)0219 ،برنامه درسی تفکر
نقاد نیز از امر مستثنی نیست .تفکر نقاد یکی از هفت قابلیت کلیدی برنامه درسی استرالیا ( )ACاست .دانش ،مﻬارتها ،رفتارها و
دستورهای تاکتیکی که از طریق حوزههای آموزشی و هم با اولویتهای برنامهدرسی موردبررسی قرار میگیرند ،ترکیب میشوند و
هدف آنها آمادهسازی دانشجویان استرالیایی با مﻬارتهای الزم برای زندگی و کار با موفقیت در قرن بیست و یکم است و از
ضروریات اهداف تعیینشده درباره اهداف آموزشی برای استرالیاییهای جوان و تبدیل آنها به افراد موفق ،مطمئن و خالق و
شﻬروندان آگاه است .ایجاد ایدهها ،تأمل در تفکر و فرآیند ،تحلیل ،ارزیابی استدالل و رویهها از پیشفرضهای الزمه برای این مﻬم
است (آکارا.)0218 ،
کانادا :پژوهشها حاکی از اهمیت شورای سیاستگذاری کانادا بر تأکید بر تقویت روحیه نقادانه در دانشجویان کانادایی است (ژانگ
و همکاران.)0212 ،
امریکا :درحالیکه داشتن توانایی تفکر نقاد ضروری است ،داشتن تمایل طبیعی و نگرش و گرایش برای انجام ﭼنینکاری در
وضعیتهای مختلف روزمره نیز کلیدی است (تیشمن ،پرکینز و جی1668 ،؛ انیس.)1652 ،
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ﭼین :در میان روانشناسان و مربیان اتفاقنظر وجود دارد که عالوه بر توانایی شناختی ،عوامل گرایشی نیز بر عملکرد تفکر اثر
میگذارد (انیس1652 ،؛ فاسیون و فاسیون ،سانچز1660 ،؛ پرکینز و تیشمن .)1668 ،بهطورکلی ،افرادی با باورهای معرفتی ساده
برای اجتناب از وضعیتهای استداللی یافت میشوند و در کارهای تعریفشده با راهحلهای ﭼندگانه و غیر تضمینشده ،ضعیف
عمل میکنند (شرو ،دانکل و بندیسن .)1668 ،در ﭼین به علت سیاست کمونیستی بازدارنده از تفکر نقاد گرایش بر عملکرد نیز
ضعیف میباشد (ﭼن ،هو و همکاران.)0211 ،
ایران :دانشجویان ایرانی به علت فرهنگ پذیرنده تفکر نقاد از این روحیه بینصیب نیستند (دستاران و همکاران.)1022،
آشنایی به اصول استدالل کردن و قضاوت مبتنی بر شواهد
امریکا :تفکر نقاد بهعنوان ارزیابی سیستماتیک یا فرمول سازی باورها یا اظﻬارات ،بهوسیله استانداردهای عقالنی (استفاده از شواهد
در حمایت از استداللها) است .تفکر نقاد به این دلیل سیستماتیک است که شامل روشهای متمایز بوده و مطابق با استانداردهای
عقالنی در این باورها عمل میکند که توسط این باورها مورد قضاوت قرار میگیرند که به دالیل مختلف از آنها پشتیبانی میشوند
(کلمسون.)0219 ،
ﭼین :عملکرد و توسعه مﻬارتهای استدالل سطح باالتر بدون توانایی شناختی و گرایش نقادانه محدود میشود.
ایران :در ایران کتابهای عمومی دروس دانشگاهی نیز در پرورش این مﻬارت ضعیف عمل نمودهاند (پاک مﻬر.)1362،
اجتناب از قضاوت عجوالنه و تعهد به اصول اخالقی نقادی
امریکا :سه متغیر شخصیتی مﻬم در تفکر نقاد «نیاز به شناخت ،روشنفکری و وظیفهشناسی» است (ﭼن و همکاران .)0211 ،اجتناب
از قضاوت عجوالنه و باروی باز استقبال کردن از نظرات دیگران ارزش و احترام به جست جو برای رسیدن به مدعای بﻬتر از
ظرافتهای رفتاری آن است (براون و کیلی .)1361 ،به نظر میرسد در آموزش عالی با کنار گذاشتن تعصبات فرهنگی و نژادی
قابلاجرا خواهد بود .پژوهشها تأکید بر رشد دارد اما رضایت را تأیید نمیکند.
استرالیا :استفاده از بحثها میتواند مؤلفه اصلی عقالنیت در کالس باشد .محیطی که دانشجویان در آن احساس ارزش و امنیت
میکنند ،میتوانند ارزشهای اجتماعی احترام و درک آن را نشان دهند .فکر کردن به خود تشویق شود ،درک اینکه زندگی پر از
عدم قطعیت و شرایط نوظﻬور است و افکار یا ایدههای یک فرد مورد بازبینی قرار گیرد .اساس بحث مؤثر در کالسهای دانشگاهی
است (نورمن .)0210 ،بنابراین ﭼنین برداشت میشود که توجه به این امر در آموزش عالی استرالیا در حال شکلگیری است.
ﭼین :با افزایش تعداد دانشجویان ﭼینی که در دانشگاههای غربی تحصیل میکنند ،تعداد رو به رشدی از مقاالت اساتید غربی که از
عدم تفکر نقادی در میان دانشجویان ﭼینی شکایت میکنند ،وجود دارد .بعضی از اساتید و معلمان سؤال میکنند که آیا تفکر نقاد
را میتوان به فرهنگ آموزشی ﭼین که باارزشهای یادگیری طوطیوار هماهنگی دارد ،اطالق کرد (لی0218 ،؛ ترنر .)0229 ،با این
اوصاف آشنایی و تعﻬد به اصول اخالقی تفکر نقاد از مراحلی است که بعد از پذیرش این تفکر در ﭼین قابلبحث میباشد.
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دانش و مهارت و همسانی باور و عملکرد اساتيد
استرالیا :در استرالیا معلمان خود را بهاندازه کافی در آموزش تفکر مرتبه باالتر نمییابند و این ادراکات با تجربیات آموزشی آنها
مرتبط میباشد .معلمان فاقد دانش محتوای آموزشی الزم برای آموزش تفکر مرتبه باالتر هستند .بین باورها و عملکردهای معلمان
تفاوتهایی وجود دارد .مأموریتهای آموزشی برای تفکر مرتبه باال و آموزش معلمان و توسعه حرفهای تأثیر اندکی بر تعلیم و
تربیتمعلمان دارند .لیت ( )1666در مورداجرای برنامه مﻬارتهای تفکر ،تعدادی از نگرانیها را شناسایی کرد ،وی به نقش حیاتی
معلم و اهمیت کارایی او در اجرای مؤثر تفکر در برنامهدرسی اشاره کرد (وولفولک و هوی .)1662 ،ﭼراکه رویکرد تدریس تفکر
نقاد تحت تأثیر ادراک صاحبان آن قرار دارد (گروبرمن0228 ،؛ آبکدیر .)0212 ،اساتید در قلب تغییر آموزشی قرار دارند و تأثیر هر
تغییر آموزشی درنﻬایت به آنچه آنها انجام میدهند و فکر میکنند ،برمی-گردد (فوالن .)1660 ،اجرای تفکر نقاد در کالس درس با
مشکالت خاص خود روبروست و باعث بروز تنشهایی در میان دانشجویان خواهد شد که اساتید میتوانند این تنشهای معرفتی
را قبل از اینکه در کالس نشان داده شوند ،میانجیگری کنند ،با این شیوه که ابتدا درک انتقادی داشته باشند و از تنوع در کالس از
جنبههایی نظیر توانایی ،استعداد ،شایستگی ،قومیت و جنسیت فراتر روند و تنوع ضمنی در فراگیران باید به همان اندازه به رسمیت
شناخته شود (ردینگ.)0212 ،
کانادا :محققان کانادایی به این نتیجه رسیدهاند که بحثهای کالسی ،فعالیتهای نوشتاری و تکنیکهای پرسشگری مؤثر برای
اثربخشی کلی ضروری هستند .فرصتها یا ﭼالشهایی برای تفکر نقاد در برنامه درسی گنجانده شوند ،تفکر نقاد مؤثر به فراگیرانی
نیاز ندارند که فقط «فکر میکنند» بلکه نیازمند آن است در مورد محتوای برنامه درسی فکرکنند و بهکارگیری مجموعه وسیعی از
مﻬارتهای موردنیاز برای پرداختن به سؤاالت یا وظایف مﻬم ،درک و استفاده از مفاهیم در ترکیب استداللهای منسجم و استفاده
مؤثر از صدا و لحن بهطور مؤثر ،بخشی از این گنجینه خواهد بود (هو.)0222 ،
امریکا :آنچه که مطالعات نشان میدهد دانشگاه باید از پایگاه دانش دانشجویان بینالمللی در محیط غنیتر در زمان ارائه ،از دیدگاههای
متنوعتری استفاده کند و در محیطی از احترام به دانشجویان اجازه دهد تا با اعتمادبهنفس ،خود را زیر سؤال برند .قضاوت و یادگیری
از همه شرایط بحثهایی است که در یک محیط امن صورت میگیرد ،استفاده از بحثها میتواند مؤلفه اصلی عقالنیت در کالس
باشد .محیطی که دانشجویان در آن احساس ارزش و امنیت میکنند ،میتوانند ارزشهای اجتماعی احترام و درک آن را نشان دهند.
فکر کردن به خود تشویق شود ،درک اینکه زندگی پر از عدم قطعیت و شرایط نوظﻬور است و افکار یا ایدههای یک فرد مورد
بازبینی قرار گیرد .اساس بحث مؤثر در کالسهای دانشگاهی است (نورمن .)0210 ،بین باورها و عملکردهای معلمان و اساتید
تفاوتهایی وجود دارد .مأموریتهای آموزشی برای تفکر مرتبه باال و آموزش آنها و توسعه حرفهای تأثیر اندکی بر تعلیم و تربیت
آنها دارد (لیت.)1666 ،
ﭼین :برخی از محققان نیز دریافتند که فراگیران ﭼینی با مفﻬوم تفکر نقاد بیگانه نیستند و میتوانند تفکر نقادی را هنگامیکه تدریس
بهطور مؤثر اجرا میشود نشان دهند (دونگ ،اندرسون ،کیم و لی0225 ،؛ دورکین0225 ،؛ یانگ .)0218 ،برابک ( )1653همبستگی
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مثبت و معنیداری را بین درک معرفتشناختی و تفکر نقاد نشان داد ،محققان دیگر نیز صراحتاً تأکید میکنند که معرفتشناسی
شخصی پتانسیل الزم برای آگاه کردن مربیان در مورد راههای افزایش تفکر دانشجویان را دارد (کوهن0221 ،؛ شراو.)1666 ،
ایران :کیفیت تدریس اساتید بهطورکلی قادر بهپیشبینی تفکر نقاد دانشجویان بود که البته مؤلفه روابط بین فردی ،بیشترین سﻬم را
در پیشبینی تفکر نقاد داشت؛ و نتیجه نﻬایی اینکه :با توجه به نتایج بررسی ،توجه به بﻬبود کیفیت تدریس در آموزش عالی در
جﻬت توسعه مﻬارتهای تفکر دانشجو اجتنابناپذیر به نظر میرسد (پاک مﻬر.)1362 ،
فشار زمان و نياز به پوشش دادن برنامه درسی
استرالیا :پژوهشها حاکی از آن است که در استرالیا سیاست ملی در مورد تفکر نقاد آشکار است ،اما اجرای آن مملو از مسائل است.
یکی از مﻬمترین فشارها ،فقدان توسعه دانش معلمان و اساتید در جریان به زیر سؤال بردن تفکر نقاد ملی کشور است .عمالً همه
متصدیان آموزش فقدان یک برنامه نظاممند ساختارمند برای توسعه دانش مربیان بهعنوان یک دانش پایه برای تدریس بهعنوان دلیلی
برای به حاشیه راندن ناخودآگاه تفکر نقاد دانستهاند .باوجود سیاستگذاریهای ملی برای تفکر نقاد در آموزش ،فقدان دانش معلم
و نیز فاکتورهایی نظیر فشار زمان و نیاز به پوشش دادن برنامه درسی اجباری که در دستور کار ملی است تفکر نقاد را به خطر
انداخته است (آب کدیر 0212 ،و .)0212
کانادا :محققان کانادایی به این نتیجه رسیدهاند که بحثهای کالسی ،فعالیتهای نوشتاری و تکنیکهای پرسشگری مؤثر برای
اثربخشی کلی ضروری هستند .فرصتها یا ﭼالشهایی برای تفکر نقاد در برنامه درسی گنجانده شوند ،تفکر نقاد مؤثر به فراگیرانی
نیاز ندارند که فقط «فکر میکنند» بلکه نیازمند آن است در مورد محتوای برنامه درسی فکرکنند و بهکارگیری مجموعه وسیعی از
مﻬارتهای موردنیاز برای پرداختن به سؤاالت یا وظایف مﻬم ،درک و استفاده از مفاهیم در ترکیب استداللهای منسجم و استفاده
مؤثر از صدا و لحن بهطور مؤثر ،بخشی از این گنجینه خواهد بود (هو .)0222 ،آگاهی اساتید در زمینه ﭼگونگی انتخاب محتوا و
شیوه تدریس آن به صورتی که به پرورش تفکر نقاد دانشجویان کمک کند ،مسئله مﻬمی است که جزء موضوعات کلیدی در زمینه
آموزش نقادی است .به عبارتی دانش اساتید که شامل نگرش اساتید به آموزش تفکر ،اساس اصالحات آموزشی مؤثر یا برنامههایی
است که قصد آموزش تفکر دارند (آب کادیر ،0212 ،آب کادیر0212 ،؛ دیکسون ،ماس ،اوره؛ گروبرمن0228 ،؛ ناگپان.)1665 ،
امریکا :بسیاری از اساتید اعتقاددارند که تسﻬیل گفتگوهای دشوار در مورد موضوعات حساس مانند نژاد ،جﻬتگیریهای جنسی و
غیره ،نشاندهنده فرصتهای قابلتوجه برای ترویج حسننیت و تفاهم است .اعضای هیئتعلمی فعال نهتنﻬا از طریق گزارشهای
تحقیقی و بحث کردن با همکاران ،بلکه از طریق گوشدادن بدون قضاوت به دانشجویان انفرادی باید بهطور مداوم به دنبال درک
دیدگاههای دانشجویان باشند (نورمن .)0210 ،این موضوع نیازمند زمانی برای انجام است؛ که در آموزش عالی باید موردتوجه واقع
شود.
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ایران :نتایج نشان داد که درعینحالی که اهمیت تفکر نقاد موردتوجه دستاندرکاران آموزشی قرارگرفته و کوششهایی جﻬت ارتقاء
تفکر نقاد دانشجویان میشود؛ هنوز روشهای به کار گرفتهشده و سیستم مدیریت یادگیری بهصورت هدفمند و نظاممند ارتقاء تفکر
نقاد را مدنظر قرار ندادهاند و نظام در مرحله عدم تعادل قرارگرفته است (قریب.)1356 ،
آنچه بهعنوان عوامل مؤثر پرورش تفکر نقاد در آموزش عالی بیان کردیم در قالب نمودار زیر قابلارائه است:
جدول .2بررسی عوامل مؤثر در پرورش تفکر نقاد در آموزش عالی در کشورهای موردمطالعه
کشورها

عوامل مؤثر در پرورش تفکر نقاد

عوامل درونسازمانی

عوامل برونسازمانی

ایران

ﭼین

امریکا

کانادا

استرالیا

باورهای معرفتی









نظام ایدئولوژی









ساختار سیاستگذاری آموزشی









روحیه نقادی
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آشنایی به اصول استدالل کردن و قضاوت مبتنی بر شواهد









اجتناب از قضاوت عجوالنه و تعﻬد به اصول اخالقی نقادی و









ذهن باز
محیط امن

دانش و مﻬارت و همسانی باور و عملکرد اساتید
عدم فشار زمان و نیاز به پوشش دادن برنامه درسی

الف) شباهتها
بررسیهای انجامشده حاکی از آن است که هیچیک از کشورهای موردمطالعه ﭼﻬار عامل مؤثر «آشنایی به اصول استدالل کردن و
قضاوت مبتنی بر شواهد ،آشنایی و تعﻬد به اصول اخالقی نقادی و اجتناب از قضاوت عجوالنه ،دانش و مﻬارت و تفاوت باور و
عملکرد اساتید ،فشار زمان و نیاز به پوشش دادن برنامه درسی» را موردتوجه قرار ندادهاند .این در حالی است که در کشورهای
امریکا ،کانادا و استرالیا در توجه به عواملی ﭼون :باورهای معرفتی ،ذهن باز ،نظام ایدئولوژی و ساختار سیاستگذاری آموزشی
هرﭼند بهصورت کوتاه و گذرا در دستور کار آموزش عالی قرارگرفته و به آنها اشارهشده است ،اما نتوانسته است در ﭼﻬار عامل
مورداشاره اولیه را عملکرد بﻬتری داشته باشد .عامل فقدان ساختار سیاستگذاری آموزشی در کشورهای مذکور بهغیراز ایران از
طریق استانداردهای برنامه آموزش عالی مورد تأکید واقعشده است .توجه به عنصر روحیه نقادی در همه کشورها بهغیراز ﭼین
قابلاستخراج بوده است.
ب) تفاوتها
با استناد به بررسیهای انجامشده در اسناد و منابع مربوط به برنامههای آموزش عالی ،برخی از کشورهای موردمطالعه به تعداد کمتر
و برخی به تعداد بیشتری از عوامل مؤثر در پرورش تفکر نقاد توجه داشتهاند :کانادا و استرالیا به شش عامل ،امریکا به پنج عامل و
 .8به علت نگاهﻬای نژاد پرستانه
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ایران به ﭼﻬار عامل توجه داشته است؛ و آنگونه که از اکثر منابع موجود در مورد ﭼین برمیآید در این کشور توجه به عوامل مؤثر
در تفکر نقاد هیچگونه دغدغهای وجود ندارد ،هرﭼند پژوهشها و مقاالت مطرحشده نشان از اهمیت پیدا کردن این موضوع میباشد.
همانطور که جدول شماره  1نشان میدهد ،بر اساس توضیحات سؤال اول پژوهش ،در آموزش عالی ایران از ده عامل ،هفت مورد
از عوامل مؤثر در پرورش تفکر نقاد از توجه کافی برخوردار نیست و دارای توضیحاتی شفاف و مناسب نیست که با توجه به سایر
کشورها در وضعیتی بسیار متفاوتی نیست .در میان عوامل مؤثر در پرورش تفکر نقاد در کشورهای موردمطالعه امریکا و کانادا و
استرالیا دارای توضیحات شفافتری بودند .البته مستندات حاصل از کشور ﭼین دارای توضیحات واضح و مناسبی بود هرﭼند
مطالب ارائهشده نشان از باورهای معرفتی غلط و نظام ایدئولوژی کمونسیت و کنفسیوس که بیشتر بر اطاعت و فرمانبری و توجه
به هماهنگی و عدم انتقاد تأکید دارد و بالطبع ،دیگر عوامل مؤثر در پرورش تفکر نقاد نیز به علت عدم وجود زیرساختهای آن
موردتوجه واقع نخواهد شد .مستندات کشور امریکا دارای توضیحات شفاف و مناسبی درباره لزوم سیاستگذاری و ذهن باز و
تقویت روحیه نقادی بوده و اقرار به عدم وجود مﻬارت اساتید و فشار زمان و نیاز به پوشش سرفصل دروس بهصورت شفاف
بیانشده است.
بحث و نتيجهگيری
سرمایهگذاری در پرورش تفکر نقاد در آموزش عالی نهتنﻬا جوانان را در مواجﻬه با اخبار کیفیت پایین و یا ایدئولوژیهای مبﻬم
توانا ظاهر میسازد (ورنیر ،)0215 ،بلکه با درگیری اجتماعی که به وجود میآورد منجر به تولید علم (فراست خواه )69 ،و درنتیجه
رشد فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی جامعه خواهد شد .یافتههای اطﻬری اصفﻬانی ( )1361و ماهر النقش ( )1360حاکی از این است
که توجه به تفکر نقاد بهعنوان یک ﭼالش جدی در آموزش عالی بوده و دانشجویان در وضعیت مطلوبی از تفکر نقاد قرار ندارند تا
آن جا که با باال رفتن سنوات تحصیلی دانشجویان ،مﻬارتهای تفکر نقاد افزایش نمییابد .لیکن بازنگری مطلوب برنامههای درسی
برای حل این معضل میتواند پیشنﻬادی مؤثر باشد .نظام آموزش ایران به علت ضعف در قدرت مﻬارت نقادی در بیشتر اوقات قادر
به اندیشیدن و تصمیمگیری مستقل و مناسب نیست و بیشتر اوقات مجری بیﭼونوﭼراست و در مواقع بحرانی ناتوان از ارائه
خدمات مطلوب هستند.
نتایج حاصل از پژوهشها در اسناد باالدستی و مصوبات شورای انقالب فرهنگی آموزش عالی ایران هرﭼند بهصورت ضمنی به
پرورش تفکر نقاد اشارهکرده اما تأکید واضحی براین مؤلفهها مشاهده نمیشود .بدیﻬی است که زمانی که پرورش تفکر نقاد از
اهداف آموزش عالی نیست ،در ارزیابی نیز نتایج قابل حصولی نمیتوان انتظار داشت ﭼنانکه مطالعات مقاالت کشورهای خاورمیانه
غیر از ایران تاکنون در بود یا نبود این تفکر سیر میکند درحالیکه کشورهای اروپایی و آمریکایی قریب یک قرن است که از پذیرش
آن گذر کرده و در جستجوی ﭼیستی و ﭼگونگی و راهحلها و فنهای کاربردی برای تقویت آن در بین دانش آموزان و دانشجویان
هستند و با پیشرفت دیجیتال در فکر نرمافزارهای تسﻬیلکننده میباشند؛ اما آنچه که قابلتوجه است نتایج پژوهشهای ارزیابی است
که نتایج رضایت بخشی در ارتقای این مﻬارتها در بین دانشجویان را نشان نمیدهد؛ که نشان از این مﻬم است که عالوه بر مصوب
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شدن در شورای سیاستگذاری آموزش عالی ،نیاز به مؤلفه دیگری نیز بوده که مورد غفلت واقعشده است .یافتههای این پژوهش
نشان دادهاند که در برنامههای درسی آموزش عالی کشورهای موردمطالعه به برخی از این مؤلفهها پرداختهشده ،اما در بسیاری از
موارد توضیحات مناسب و واضحی نداشته و لذا پرورش این مﻬم در عمل مطلوب نبوده است .ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده
و در برنامههای آموزش عالی خود در این مﻬم ضعیف عمل نموده است .عالوه بر ساختار سیاستگذاری آموزشی ،ایجاد محیط
امن آموزشی ،آشنایی به اصول استدالل کردن و قضاوت مبتنی بر شواهد ،آشنایی و تعﻬد به اصول اخالقی نقادی و اجتناب از
قضاوت عجوالنه ،دانش و مﻬارت و همسانی باور و عملکرد اساتید ،عدم فشار زمان و نیاز به پوشش دادن برنامه درسی از مؤلفههایی
است که شایسته است آموزش عالی در مسیر پرورش تفکر نقاد نهتنﻬا به آنها توجه نماید ،بلکه با استفاده از برنامه درسی و
آموزشهای ضمن خدمت دانش ،توانایی و نگرش اساتید و دانشجویان را که از اعضای اصلی بدنه فرهنگسازی یک ملت هستند،
در این زمینه تقویت نماید تا از سرعت هجمه مسائل روز جامعه عقب نماند و بتواند با در مسائل عمومی و تخصصی خود ماهر
شده و از این بستر برای تولید علم و تکنیکها و نرمافزارهای الزم برای ارتقاء جامعه عمل نماید.
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