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Introduction 
Critical thinking is one of the main acctual goals of teaching / learning, 

because critical thinking can help learners to resolve ambiguities or adapt to 

ongoing social, cultural, and technological changes.  
 

Method 
The purpose of this study which has done in 2020-2021, was to provide a 

framework for critical thinking, which was carried out with qualitative 

research method. Based on the theoretical and experimental findings 

obtained from semi-structured interviews with 26 academic researchers, 

selected through purposive sampling and also using qualitative content 

analysis method, the main cognitive competences and dispositions of critical 

thinking were identified. 
 

Results 
The depicted conceptual framework of critical thinking   includes two main 

components (Cognitive and metacognitive competences and Dispositions of 

critical thinking). The proposed framework could pave the way for Critical 

thinking in future learning under the "Sustainability" paradigm. 

 

Discussion 
Critical thinking is vital for the future of the student and could able them 

constantly to applic it on their thinking when making a decision and also 
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could indirectly strengthen deeply comprehension of a concept. It could be 

also able them to evaluate all the decisions that they have made in the past. 

In fact, students who think critically can be deemed responsible as they are 

used to thinking thoroughly, openly and imaginatively before making a 

decision. However, Excellence in thought, need to be systematically 

cultivated. 
 

Keywords: Sustainability paradigm, Learning/ education, Critical thinking, 

Transformational change, Knowledge creation. 
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علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز  ی مجله
 21م، سال شش ی ، دوره7047ستان پاییز و زم

 7-22ص:  ، ص2 ی شماره

 
 
 

درانداختن تغییرات ژرف و  بازاندیشی درباره یادگیری/ آموزش:

 "ورزی نقادانه اندیشه"ساز از رهگذر  دگرگون
 

 مطهره حمزه رباطی

 حمید جاودانی

 چکیده
انجام شده است، پیشنهاد چارچوبی برای  9011-9911هدف این پژوهش که در بازه زمانی 

شناسی کیفی انجام شد. برپایه تحلیل درونمایه ادبیات نظری  ورزی نقادانه بوده است که با روش هاندیش
پرداران  نفر از اندیشه 62های نیمه ساختاریافته با  ای برآمده از مصاحبه وردهای زمینهآ و دست

تحلیل محتوای  گیری هدفمند انتخاب شده بودند و نیز با استفاده از روش دانشگاهی، که به روش نمونه
ورزی نقادانه شناسایی شد. همچنین  های شناختی و گرایش درونی اندیشه ترین ویژگی کیفی، اصلی

ورزی نقاد، بسان گذرگاهی برای یادگیری پایدار که در برگیرنده شش  چارچوب مفهومی اندیشه
سازی ابعاد  ورزی؛ روشن ها؛ استدالل بازشناسی مسئله؛ بازکاوی و تفسیر درست پدیده -نشانگر

های شناختی و  بسان ویژگی -ها؛ بازاندیشی نقادانه گوناگون مسئله )تبیین(؛ داوری درباره روایی داده
ی؛ فروتنی؛ اندیشیدن گشودگی ذهن؛ کنجكاویگرایش فزاینده به مسئله؛  -فراشناختی و نُه نشانگر

بسان  -انتقادپذیری؛ اخالق مداری باکانه؛ دوری جستن از هرگونه نقد جانبدارانه؛ استقالل اندیشگی؛ بی
بتواند  دیشا یشنهادیچارچوب پ نقادانه، به تصویر کشیده شد.  های گرایشی و انگیزشی اندیشه ویژگی

 .دیبگشا "یداریپا"ی ورز شهیدر سپهر اند ندهیآ یادگیریدرباره  یشینوانداندیشی و  نقادانه یراه را برا
 

ساز،  ورزی نقادانه، تغییرات دگرگون یداری، یادگیری/ آموزش، اندیشهورزی پا سپهراندیشه: کلیدی  هایواژه

 .آفرینی دانش

 

                                                      
 ریزی آموزش عالی،  پژوهشگر پسادکتری گروه مطالعات مدیریت آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه

  Mhamze_robati@yahoo.com                                               سئول(تهران، ایران )نویسنده م
  ریزی آموزش عالی، تهران، ایران دانشیار گروه مطالعات مدیریت آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه 

 مقاله پژوهشی
 

 

mailto:Mhamze_robati@yahoo.com


 0 (2 ی ، شماره7047ستان پاییز و زم، 21ششم، سال  ی )دورهتربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز،  علوم ی مجله

 مقدمه
های بشر به ویژه در دو دهه پیشین و به ویژه در ده سال گذشته  های برآمده ازکنش ویرانی

ها و حتی اسناد جهانی درباره  پردازی چنان پرشتاب بوده است که در بسیاری از اندیشه

ای که بسیاری از مردم،  ه وضع کنونی هشدارهای زیادی داده شده است. به گونهخطرهای ادام

ها را با رویكردهای فكری گوناگون دست کم، به همگرایی در  پژوهشگران، نهادها و سازمان

های فزاینده در طبیعت، و جستجو  یابی وضعیت ناخوشاید کنونی، بسان پیامد دستكاری ریشه

 See for example: Mason, 2016; UNESCO, 2015; Worldاست )برای گریز از آن کشانده 

Bank, 2019; World Economic Forum, 2021; … .)آشوبناک و یبحران حد بدان طیشرا 

 دیپد ناگوار طیشرا نقد بر افزون ش،یدگراند انیبن دانش اجتماعات و پردازان شهیاند که است

 ستیز و های زیستی ی، دگرگونهبشر جامعه به را یریناپذ جبران یها انیز و ها بیآس که آمده

 یدستاوردها از یكی که بودند توسعه از نینوخوانشی  درانداختن یپ در است، آورده وارد بوم

 «داریپا توسعه» 9مفهوم ناسازوار از فراتر یا گستره و ژرفا که یمفهوم است؛ یداریپا مفهوم آن

 یكردیرو یو در جستجو میتر بنگر وشكافانهتر و م آن است که به مسائل ژرف . هنگامدارد

 اقتصادی رشد بسان توسعه. چرا که میباش و جایگزینی برای رویكرد چیره کنونی نولیبرال نینو

 با کند، می موجود وضع حفظ توجیه برای کوشش که نولیبرال اندیشه چارچوب در

6پایداری" ورزی سپهراندیشه
با هدف پایدارسازی  پایداری مفهوم. رسد نمی نظر به همگرا "

 تغییر به سرانجام و ها ارزش باورها، ها، نگرش تغییر بر ها و جوامع، آسایش و خرسندی انسان

 سودجویانه و محورانه انسان رویكرد در تغییر نیازمند که ای گونه به فشارد؛ می پا بشر رفتار

. دانست می پیش به رکتح نیاز پیش را شد می خوانده توسعه ناروا یا روا چه آن بنیان که است

 پایه بر جستار این نظری گرانیگاه که ست های سازی مفهوم و رویكرد چنین پایه بر

  است. شده استوار "ورزی پایداری سپهراندیشه"

 اقتصادی، اجتماعی، های نظام -پافشاری بر چهار حوزه پایداری Fien (2004)به پنداشت 

 ی هدربار پایداری، به ویژه برای پرداختن مفاهیم درک برای به تنهایی، -زیست بومی و سیاسی

 باورهایشان و اندیشه در بگیرند تا یاد فراگیران چگونه یا کنند تغییر چگونه باید مردم اینكه

                                                      
1-  Paradoxical 
2-  Sustainablity 
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 بر بایستگی که پایداری از سپهراندیشگی رسد. مفهومی باشند، بسنده به نظر نمی پایدارتر

پافشاری داشته  پایداری های کنش و ورزی دیشهان بر که درونی گرایش و شناختی فرآیندهای

تواند بسان رهنما و راهگشا برای آموزش مفاهیم پایداری به فراگیران در نظر گرفته  باشد، می

یادگیری برای درانداختن تغییرات نوین و  9های در طراحی آزموده شود و برای آموزشگرانی که

 Landerبرای نمونه، باشد. و سودمند کنند، مفید گذر به سوی یادگیری پایدار کوشش می

 برپایه اصول گیری تصمیم و اندیشیدن برای روشی پایداری بسان که کند می بیان (2015)

 بر پایه فرآیندهای پایداری سازی مفهوم .است آینده اخالقی، به دنبال خرستدی بشریت کنونی و

 یادگیری پایدار های ویژه هدف شناسایی برای ای شالوده گرایش درونی )عاطفی(، و شناختی

 درک اخالقی، استدالل توسعه گیری، تصمیم و ورزی اندیشه های مهارت مانند آورد، می فراهم

 ورزی آینده اندیشانه مند، اندیشه ورزی نظام اندیشه رهگذر از و طبیعی های اجتماعی محیط بهترِ

. اساساً، (quo. in Lander, 2017, 53) های گوناگون و مفاهیم رشته ها ایده درهم آمیختن و

برپایه  را ای است که فراگیران، جهان سازی یادگیری به گونه هدف یادگیری پایدار، آسان

گام نهادن به  برای های( کلیدی را های )توانمندی و شایستگی کنند، درک خود های نگرش

به . (Pauw, Gericke, Olsson & Berglund, 2015, 15696)دست آورند ه ب پایداری سوی

بسان عنصری مهم و سودمند برای  "ورزی اندیشه"پنداشت برخی از پژوهشگران، شایستگی 

 پایداری های کنش در کامیابانه مشارکت پایدار و نیز برای 6برزیستی گذر به سوی پایداری و

 (.Lander, 2017, 53)رسد  امری بایسته به نظر می

با  -اندیشیدن در یادگیری/ آموزشبسان نقطه اوج توجه جدی به نقش  -در سده بیستم

 شناسی و فه، روانسهای دانش بشری به ویژه فل از گستره پژوهشگران و اندیشمندانیورود 

 ها مفهوم ارائه ه است.شد پیشنهادنقادانه  ورزی  اندیشهبرای های گوناگونی  سازی مفهوم ،آموزش

بعدی و پیچیده  مفهومی چند صورته نقادانه بـ  اندیشههای گوناگون سبب شد تا  و طرحواره

سازی  مفهوم ی هورزی نقادانه، هنوز هم دربار . با وجود بازنگری گسترده مفهوم اندیشهدر آید

 ی هدربار های پژوهشگران ندارد. با این حال، دیدگاه وجود چشمگیری و آن، همگرایی نظری

 بر این باورند  Cuban (1984)ورزی نقاد گوناگون است و پژوهشگرانی چون  اندیشه چیستی
 

                                                      
1-  Expriences 
2-  Survive 
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 ها ترین سازی اندیشه انتقادی از دیدگاه سرشناس . مفهوم9جدول 
Table 1. Conceptualization of critical thought from the perspective of the most famous 

 سازی مفهوم                                                 پژوهشگران 
                                                  Conceptualization                                          Researchers     

Edvard 
Glaser 

(1941:5) 

 و مندانه مسائل اندیش بازکاوی گرایش به -الف کند: می سازی مفهوم اینگونه را اندیشه انتقادی
های  دانستن روش -گیرند )نگرش(؛ ب  می قرار های فرد گستره آزموده در که موضوعاتی

های  روش کاربستبرای  هایی پرورش توانمندی -)شناخت(؛ ج جستجو و استدالل منطقی
های پسین مورد توجه  ای که در سال سازی گلیزر به هر سه مولفه در این مفهوم .یادشده

، و مهارت پژوهشگران اندیشه انتقادی بوده است اشاره شده است: نگرش، دانش )شناخت(
(Edvard Glaser, 1941:5  .) 

Matthew 
Lipman 
(1988:6) 

داند که به  هایی )معیار( می ای ماهرانه، مسئوالنه و دارای سنجه اندیشه نقادانه را اندیشه
سازد؛  انجامد. به سخنی دیگر، فرایند داوری خوب را آسان می داوری )قضاوت( درستی می

 -جریانی خوداصالح کننده است، ج -یی استوار است، ببر مالک و معیارها -چرا که الف
   (.Lipman, 1988: 6-11)گیرد حساس است  ای که در آن شكل می نسبت به بافت یا زمینه

Mayer & 
Goodchild 
(1990:4) 

 .(Dennis & Liang, 2019: 17)« ها استداللو ارزیابی مند و پویا برای درک  کوشش نظام»

Richard 
Paul (1993) 

د موضوع، محتوا، یا مسئله است که در آن فر ی های از اندیشیدن دربار اندیشه انتقادی گونه»
های ذاتیِ اندیشیدن و برنهادن  ( سازهی هورز با در اختیار داشتن )زمامداریِ ماهران اندیشه
 (.  Fisher, 2001: 5)« بخشد ورزی، کیفیتِ اندیشیدنِ خودش را بهبود می های اندیشه سنجه

Moore & 
Parker 
(1997) 

ورزیدن در داوری گیری موشكافانه همراه با کندوکاو برای پذیرش، رد یا درنگ  تصمیم»
  (.Halpern, 1997: 4) «و ارزیابی

Robert 
Ennis 

(1996; 
2011: 5) 

 ی هگیری دربار ورزی نقادانه اندیشیدنِ بخردانه و بازاندیشانه است که بر تصمیم اندیشه»
سازی  مفهوم«. ین که چه چیزی را باور کنیم یا چه کاری را انجام دهیم، متمرکز استا

توجه پژوهشگران قرار گرفته و فیشر آن را  مورد اندیشه انتقادی بسیار ی هانیس دربار
 (.Ennis, 1996: xvii; Ennis, 2011: 5) تعریفی پرکاربرد دانسته است

Diane 
Halpern 
(2003: 6) 

های شناختی که احتمال بروز یک برآیند  قادی عبارت است از کاربست توانمندیاندیشه انت»
سازد. اندیشه انتقادی برای توصیف اندیشه هدفمند و مستدل  دلخواه )مطلوب( را بیشینه می

گیری و  حل مسائل، استنباط، نتیجه ی هرود؛ یعنی بسان اندیشه است که دربرگیرند به کار می
ها برای گونه خاصی از اندیشیدن  ورز از این مهارت د اندیشهگیری است، و فر تصمیم

 (.Liu, Frankel & Roohr, 2014: 3-4)« کند استفاده می
 

9باتالق مفهومی"که بایستی از این 
 بیرون آمد. در این راستا، برخی از نویسندگان و اندیشمندان "

 Karbalaei (2012, 121)و   Paul, Elder, Bartell (1997, 4)حوزه اندیشه انتقادی مانند

ی چند هزار ساله آن و نیز به  پندارند که به دلیل پیچیدگی مفهوم اندیشه انتقادی و پیشینه می

ای بسنده کرد که  سازی یگانه رسد به مفهوم دلیل گستره کاربرد آن، خردورزانه به نظر نمی

یشه انتقادی باشد. بنابراین، های مربوط به اند ها، و توانمندی دربرگیرنده تمامی معانی، ویژگی

سازی پیشنهاد شده از سوی پژوهشگران و اندیشمندان  آنها بر این باورند که هر گونه مفهوم

                                                      
1-  Conceptual swamp 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2147166077_Dennis_Chun-Lok_Fung
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2147166077_Dennis_Chun-Lok_Fung
https://philpapers.org/s/Robert%20Ennis
https://philpapers.org/s/Robert%20Ennis
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 ;Navaie, Saeedi & Khatami, 2018, 812)مند باشد  تواند کرانه حوزه اندیشه انتقادی، می

Uribe-Enciso, Uribe-Enciso & Vargas-Daza, 2017, 80) . پراستنادترین  9در جدول

 ورزی نقادانه آورده شده است. ها درباره اندیشه سازی مفهوم

از انتقادی اندیشه  سازی مفهوم در زمینه ها پژوهش ترین شده شناخته یكی ازتیب، بدین تر

ملی انجمن  91۱۱در سال انجام شده است.  فلسفه ایاالت متحده آمریكا انجمن ملی سوی

 همگراییسال مطالعه دلفی با هدف دستیابی به  دوبرای  درخوریبودجه  ایاالت متحده،فلسفه 

فراهم انتقادی و روش ارزیابی و سنجش مناسب برای آن را دیشه ان سازی مفهومدر  ینظر

بازکاوی به  گوناگونهای علمی  از رشته پژوهشگرارشناس و ک 02آورد. در این پژوهش، 

کار آنها به دلیل استفاده از  دستاوردآن پرداختند.  های سنجهو  ها ویژگی ،اندیشه نقادانه مفهوم

داوری  انتقادی اندیشه» ،دلفی گزارش پایهبر  فت.شهرت یا 9روش دلفی به گزارش دلفی

استنباط بـه همراه  ،تفسیر، تحلیل، ارزیابیبه  کهاست  گر مند و خودتنظیم هدف)قضاوتی( 

بافت و  ایه مبتنی بر بررسیداوری شناسی، و یا  شناسی و مالک مفهومی، روش ،شواهدتبیین 

سازوکاری بایسته برای پرسشگری و دی . از این رو، اندیشه انتقا«انجامد ، میزمینه است

و منبعی نیرومند در زندگی فردی  یادگیریدر  بخش رهاییآزادی/  ینیرویکاوشگری، و بسان 

 (. Facione, 1990: 2) رود به شمار می (مدنیشهری )و 

انتقادی باعث شده که یادگیری/ آموزش اندیشه  ی ههای گوناگون دربار سازی بنابراین مفهوم

های  ورزی نقادانه با ناکامی روبرو شود و در گفتمان گام نهادن به سوی اندیشهدر مسیر 

در فراگیران، مورد  "چگونه اندیشیدن"ورزی نقاد و  عمومی، به دلیل پرورش نیافتن اندیشه

فراگیران  آزمون های علمی و تخصصی درباره نتایج انتقاد قرار گیرد که همچنان از سوی انجمن

 & Radulovicشود ) می پیگیری المللی بین ارزیابی مطالعات در نشجویان(آموزان/ دا )دانش

Stancic, 2017: 11های گذشته، نگرانی درباره بایستگی پرورش  ، در دهه (. از سوی دیگر

 انتقادی به فراگیران افزایش یافته است؛ چرا که برای پیوستناندیشه های  توانمندی

های شتابان در  ، که شناسه آن تغییرات و پیشرفت یكم جامعه سده بیست و به آموختگان دانش

های فناوری، اجتماعی و اقتصادی است، دانش و یادگیری برای بالندگی جامعه بسیار  حوزه

،  (. برای نمونهUribe-Enciso, Uribe-Enciso & Vargas-Daza, 2017, 81مهم است )

                                                      
1-  The Delphi Report 

https://search-proquest-com.ezp.semantak.com/indexinglinkhandler/sng/au/Navaie,+Leila+Ashegh/$N?accountid=15054
https://search-proquest-com.ezp.semantak.com/indexinglinkhandler/sng/au/Navaie,+Leila+Ashegh/$N?accountid=15054
https://search-proquest-com.ezp.semantak.com/indexinglinkhandler/sng/au/Navaie,+Leila+Ashegh/$N?accountid=15054
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 انتقادیاندیشه های  توانمندی از یانشگاهد آموختگاندانش" کهاند  کارفرمایان بارها یادآور شده

آید، برخوردار نیستند  نیازی بایسته به شمار می برای زندگی کنونی و آینده یابی، که مسئله و

(U.S. Department of Education, 2006, 3 ،افزون بر این .)White (2013, 1)  یادآوری

ها و کارفرمایان،  ا و انجمن ملی کالجه کند: درصد باالیی از کارفرمایانی که از سوی شرکت می

توانند؛ آفرینشگرانه  داوطلبان و نامزدهای شغلی نمی"گویند:  اند، این چنین می نظرسنجی شده

)خالقانه( یا نقادانه بیندیشند، مشكالت را حل کنند، ارتباط اثربخش داشته باشند، مشارکتی کار 

. در شرایط کنونی نیاز "یری داشته باشندکنند و در رویاریی با مشكالت، نرمش )انعطاف( پذ

های اندیشه  است که فراگیران افزون بر کاربست دانش نوین متناسب با رشته خود، توانمندی

 .Lin & Lin qtdهای سده بیست و یكم بیاموزند ) انتقادی را برای رویارویی با مسائل و چالش

In Khalifeh, Fardanesh, Hatami, Talaee, 2019, 112.) 

Paul (1993, 24) یدارا بشریت 9برای برزیستی رو های پیش مسائل و چالش ؛کندیم بیان 

به شمار  هاآن حل یبرا ممكن ورزی نقادانه تنها راه اندیشه ،از این رو .است یگوناگون ابعاد

آموزشی برای توسعه و پرورش توانمندی اندیشه انتقادی کوشا   های بایسته است نظام. آید می

، یادگیری چگونه اندیشیدن است و  ، هدف اصلی آموزشDewey (1990)به پنداشت  باشد.

 تا یاری رساند فراگیران به تواند می آموزش اصلی های هدف از یكی انتقادی بساناندیشه 

سازگار شوند. از این رو،  فناوری و فرهنگی اجتماعی، شتابان تغییرات با یا زدایی کنند و ابهام

پرورش اندیشه انتقادی فراگیران بر دوش نهادهای دانش آفرینی چون  مسئولیت توسعه و

شود؛ یكی از وظایف مهم  بر این موضوع پافشاری می یونسكو از ای دانشگاه است. در بیانیه

پویا برای پی نهادن جامعه پایدار، آرامش و خرسندی  ونقاد  انپرورش شهروندآموزش عالی، 

ورزی  اندیشه"(. از این رو، بایسته است، qtd. In Uribe-Enciso et al, 2017, 82پایدار است )

مورد  کند، می پشتیبانی سپهراندیشگی پایداری از که باکیفیت آموزش مهم بسان عنصرِ "نقاد

 زندگی آینده یبرا ورزی نقادانه همچنین بگیرد. اندیشه توجه نقش آفرینان اصلی آموزش قرار

ی، درنگ و بازاندیشی ریگ میتصم هنگامهمواره  آنها چرا که ؛است مهم و بایسته فراگیران بسیار

 تمام توانست خواهند نیهمچن دست یابند. فراگیران مفهوم از یک ژرفی درک به کنند تا می

 هرگونه  از و پیش. کنند بازکاوی و ارزیابی را اند گرفته گذشته در که را یماتیتصم
 

                                                      
1-  Survive 



 1 … ز از رهگذرسا درانداختن تغییرات ژرف و دگرگون بازاندیشی درباره یادگیری/ آموزش:

 (.Youens et al., 2014, qtd. In Suhadi et al., 2014, 6بیندیشند ) نقادانه و آزادانه ،یریگ میتصم

زی نقادانه بسان گذرگاهی برای رو ، اندیشهبنابراین در این جستارگشایی کوشش شده است

اجتماعی،  های سازی شود که بر پایه آن بتوان چالش ای مفهوم یادگیری پایدار، به گونه

 آموختگان را درک کرد. دانش کاری ا آیندههای در پیوند ب اقتصادی، زیست بومی و نیز چالش

 اندیشه همچون هایی توانمندی پرورش با یادگیری که است برای دستیابی به این هدف، بایسته

 همراه اندیشانه آینده های توانمندی و دیگران، به توجه و احترام نگرانه، ژرف بازکاوی انتقادی،

بدهد. همچنین با  زندگی سبک و رفتار، گرشن ها،ارزش تغییر برای فرصتی افراد به تا باشد

ورزی پایداری، چارچوب مناسبی برای نظام آموزشی کشور برای گذر به  تكیه بر سپهر اندیشه

هایی را که در این جستار کوشش شده  سوی یادگیری نوین و پویا ارائه شده است. پرسش

 ه کرد: توان به صورت زیر ارائ ها یافت شود، می است تا پاسخی برای آن

 ؟ پردازن ایرانی کدامند ورزی نقادانه از دیدگاه اندیشه های اندیشه ترین ویژگی برجسته

 تواند باشد؟ هایی می ورزی نقادانه دربرگیرنده چه ویژگی چارچوب مفهومی اندیشه

 

 روش
از دیدگاه چگونگی گردآوری  است و ا                                                                             کاربردی پژوهشی هدف، دیدگاه از پژوهش این

 شود. جامعه نمونه از میان پژوهشگران دانشگاهی بندی می طبقه« پژوهش کیفی»ها، در گروه  داده

اندیشه "و  "یادگیری پایدار"، "پایداری"ایرانی که دارای نگاشته و پیشینه پژوهشی درباره 

های کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه  اند. داده ای هدفمند برگزیده شده ونهاند، به گ بوده "انتقادی

تری در این  نفر از پژوهشگران دانشگاهی که به نظر می رسید اطالعات ژرف 62ساختاریافته با 

(. 9011-9911گردآوری شد )سال  9زمینه داشتند، و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی

با این پژوهشگران، تا هنگام شناسایی و توصیف هر چه  "وهشیوگوی پژ گفت"فرایند 

های نهفته پدیده مورد مطالعه و دستیابی به سیری )اشباع( نظری ادامه  لفهؤها و م تر جنبه روشن

ورزی نقادانه برای گذر به  های اندیشه پیدا کرد. بنابراین، دستاورد آن، شناسایی ابعاد و مولفه

مند در شش  های کیفی از روش کدگذاری نظام برای تحلیل دادهسوی پایداری بوده است. 

سازمان  .9. تدوین راهنمای کدگذاری؛ 6ها؛  ها و مطالعه دقیق آن . مرور داده9مرحله اصلی: )

                                                      
1-  Qualitative Content Analysis 
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. کدگذاری محوری( استفاده شد 2. کدگذاری باز و 5ها؛  . طبقه بندی داده0ها؛  دهی داده

(Bazargan, 2014, 61در این پژوهش .) یابی از  برای سنجش بسندگی پژوهش و اطمینان

های پژوهش از  ها و راهبردهای: بازبینی یافته سنجه، از انجام شدهها و تفسیرهای  دادهکیفیت 

کنندگان، بررسی و پیگیری روش ثبت همه فرایندهای گردآوری،  سوی برخی از مشارکت

)به هنگام  مرحلهو در د مطالب نیپژوهشی، بازبی 9ها از سوی همتایان بازکاوی و تفسیر داده

 . شداستفاده دست آمده از گفت و شنودها ه های ب داده ستندسازیکار و در پایان(، و م
 

 ها یافته
 پردازن ایرانی کدامند؟ ورزی نقادانه از دیدگاه اندیشه های اندیشه ترین ویژگی برجسته

نخست پیشینه نظری و  ،ادانهورزی نق اندیشه یها مؤلفه و ابعادترین  اصلی ییشناسا یبرا

 از ها، های خارجی و داخلی بازکاوی شد. پس از بررسی همه جانبه مبانی نظری و یافته یافته

 پژوهش یها داده یگردآور یبرا افتهیساختار مهین مصاحبه و یفیک یمحتوا لیتحل روش

 یها داده لیتحل ندیفرا ها، داده یو گردآور (مصاحبهگو ) و گفت. پس از انجام هر شد استفاده

در پی . شدند یکدگذار و یساز دهیچك پژوهش موضوع به توجه ها با . دادهشد آغاز یفیک

های اصلی  ها، ویژگی سازی داده های همسان )تكراری( و چكیده کدگذاری، و با حذف داده

 آورده شده است.  6ها در جدول  ورزی نقادانه شناسایی شدند. این یافته اندیشه

 باشد؟  تواند هایی می ورزی نقادانه دربرگیرنده چه ویژگی ومی اندیشهچارچوب مفه
 

های  ترین ویژگی وگو )مصاحبه( درباره شناسایی اصلی های برکشیده شده از متن گفت . مقوله6جدول 
 ورزی نقادانه اندیشه

Table 2. Categories extracted from the text of the interview about identifying the main 

features of critical thinking 

 کدهای باز شناسایی شده
Identified open codes 

های  زیرمقوله
 شناسایی شده

Identified 
subcategories 

 مصاحبه
 شوندگان

Interviewees 
 های اصلی مقوله

Main Categories  

چگونه اندیشیدن و حل مسائل با 
ورزی/ فرضیه سازی  خردورزی و اندیشه

ها/ درک و فهم  ردن/ آزمودن فرضیهک
های گوناگون/ تشخیص و بازشناسی  پدیده

درست مساله/ تحلیل و تفسیر درست 

شناسی،  مسئله
فرضیه سازی و 

 ها فهم پدیده

1, 2, 3, 6, 7, 

9, 10, 11, 

12, 16-24 

های شناختی  ویژگی
 و فراشناختی اندیشه
انتقادی )عملكرد 

  محور(
بازکاوی و تفسیر 

 ها درست پدیده
1, 2, 6, 9, 

10, 11, 16, 

                                                      
1-  Peers  



 77 … ز از رهگذرسا درانداختن تغییرات ژرف و دگرگون بازاندیشی درباره یادگیری/ آموزش:

 ها از  اطالعات/ تحلیل و تفسیر پدیده
های پنهان  لنزهای مختلف/ آشكار سازی الیه

های جامعه/ وارسی و  مسائل و چالش
آوری داده و  بررسی استخراج و جمع

کردن/ راحت نپذیرفتن اطالعات/ استدالل 
های دیگران/ ارائه دلیل  موضوعات و دیدگاه

و شواهد قوی/ تفكر منطقی، عقالنی/ ارائه 
های خوب/ جابه جایی  تبیین و توضیح

ها در ذهن و ارائه به شكل جدید/ تفكر  داده
درباره ابعاد مختلف مسئله/ اندیشیدن بر 

های گردآوری شده و قضاوت و  روی داده
های غلط و  ها/ فهم داده ره آنداوری دربا

اصالح آن/ قضاوت اندیشمندانه/ ارزیابی 
های ممكن/ داشتن قدرت  فرایندها و گزینه

گیری/ قدرت ارزیابی و داوری/  تصمیم
اندیشیدن به مبانی باورها و اعتقادها و 
شناخت خود/ وارسی مفروضات ذهنی و 
جایگاه خود در محیط و جامعه/ بازاندیشی 

اره خود و توسعه خود/ و تأمل درب
تأمل و بازاندیشی مستمر/ خوداصالحی/ 

 . ها اندیشه در بازنگری

18, 19, 21-

24 
ورزی و  استدالل

استنباط درست 
 ها پدیده

1, 16, 20, 24 

روشن سازی ابعاد 
گوناگون مسئله 

 )تبیین(

1, 7, 10, 21, 

24 

داوری )قضاوت( 
درباره روایی 

 ها داده

1, 6, 9, 10, 

16, 19, 21 

 ,17 ,9 ,2 ,1 بازاندیشی نقادانه

20, 21, 23 

تمایل انتقادی داشتن به مسائل/ گرایش و 
مساله مند بودن/ حساس بودن نسبت به یک 
مسئله/ احساس مسئولیت نسبت به مسئله/ 

 مند بودن افراد نسبت به مسائل جامعه/ دغدغه
چرایی موضوعات بودن/ سَرک کشیدن  دنبال

 وگو با آنان/ های دانش و گفت دیگر دروس
 های اطراف/ کنجكاو بودن نسبت به پدیده

جستجوگری/ حس انتقادگری و پرسشگری/ 
آزاد اندیشی/ متواضع بودن/  ذهن/ گشودگی

نترسیدن و شجاعت های خود/  پذیرش اشتباه
شهامت داشتن/  /اعتماد به نفس/ داشتن

ذهن حاضر به / ورزی جسارت در اندیشه
وگو یا تعامل با سایر افراد باشد/ متعصب  گفت

های  یدگاهنبودن/ ذهن پذیرا/ توانایی پذیرش د
متفاوت/ نقد سازنده/ بحث و جدال کردن، 

وگو و  مذاکره کردن/ تغییر جهان با گفت
مشارکت و درنوردیدن جهان و فهم و درک 

ورزی بدون تعصب/  دوباره جهان/ اندیشه
دوری از نقد یک طرفه/ داشتن آزادی عمل 
نقد و منتقد/ استقالل فكری/ خودمختاری و 

نقد پذیری/  انتقاد/آزادی بیان/ فرهنگ شنیدن 
عادل بودن/  /داشتن ظرفیت انتقادپذیری

گذاری  اخالق مداری/ رعایت عدالت و ارزش
های  به دیدگاه دیگران/ توجه به تفاوت

فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در تصمیمات/ 
 .بر اساس اخالقیات گیری تصمیم

گرایش فزاینده به 
مسائل و 

 های پیرامون پدیده
7, 12, 17 

ای گرایشی ه ویژگی
و انگیزشی اندیشه 

 انتقادی
 محور( )شایستگی

پرسشگری و 
درباره  کنجكاوی

 مسائل پیرامون

 ،1, 2, 3, 10, 

12, 17, 19, 

23 
گشودگی ذهنی 

 )آزاداندیشی(
1, 2, 10, 16, 

17 
 16 فروتنی )تواضع(

اندیشیدن بی 
باکانه )شهامت 

 داشتن(
3, 16, 18 

وگو با  گفت
دوری دیگران و 

 از نقد جانبدارانه

2, 6, 9, 10, 

13, 16, 18, 

19 
استقالل اندیشگی 

 17 ,16 ,14 و آزادی بیان

 16 ,14 ,10 ,5 انتقاد پذیری

 16 ,6 اخالق مداری

 2 26 15 76 مجموع کدها
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در بخش  پژوهشگران دانشگاهیبا یافته های نیمه ساختارگفت و گوبا توجه به دستاورد 

و پانزده زیر  اصلی مقوله دودر چارچوب  ورزی نقادانه اندیشه مدل پیشنهادیهش، کیفی پژو

 به نمایش درآمده است. 9، در نگاره شناسایی شده مقوله
 

 
 ورزی نقادانه . چارچوب مفهومی اندیشه9نگاره 

Figure 1. Conceptual framework of critical thinking 
 

 یریگ جهیبحث و نت
بازتاب یافته است، به  9و نگاره  6ای کیفی این جستار که در جدول ه بخشی از یافته

سازد. در  ورزی نقادانه را آشكار می های شناختی و گرایشی اندیشه ترین ویژگی روشنی اصلی

های کیفی پژوهش، بحث و بررسی شده است. که در  های مربوط به پرسش این بخش یافته

ورزی نقادانه به همراه شواهد مستندی از گفت  یشههای اند ادامه هر یک از ابعاد و ویژگی

 دازان دانشگاهی بازکاوی شده است.پر وگوها با اندیشه
 

 ورزی نقادانه های شناختی و فراشناختی اندیشه ویژگی

شناختی و »هایی بسان نشانگرهای  های کیفی پژوهش، مجموعه ویژگی بر پایه یافته

د که به ترتیب عبارتند از: بازشناسی مسئله، شناسایی شدن« فراشناختی اندیشه انتقادی

های گوناگون؛  ها از دیدگاه ها؛ بازکاوی و تفسیر درست پدیده سازی و فهم پدیده فرضیه
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سازی ابعاد گوناگون مسئله )تبیین و توضیح(؛  ها؛ روشن ورزی و استنباط درست پدیده استدالل

توان گویه نخست  دانه؛ به سخنی دیگر، میها؛ بازاندیشی نقا داوری )قضاوت( درباره روایی داده

سازی کرد. بسیاری از پژوهشگران  گانه مفهوم ورزی نقادانه را با این نشانگرهای هفت اندیشه

 کنند و آن  سازی می مفهوم «منطقی و تنیده درهم استدالل الگوهای توسعه»اندیشه انتقادی را 

را شكل  انتقادیاندیشه هسته مرکزی  "استدالل"دهند. از این رو  را با استدالل پیوند می

 & Quoted from Ghaemi؛ Simon & Kaplan, 1989؛ Stahl & Stahl, 1991, 84دهد ) می

Ghazi Mirsaeed, 2017, 92 ؛Siegel, 1997, 3بیان  9وگو شونده شماره  باره گفت (. در این

 کرده است: 

های  دهد که شما در فعالیت خ میاندیشه انتقادی یعنی استدالل؛ و این استدالل زمانی ر»

ایی آن درس را طراحی کنید که نیازمند استدالل کردن باشد، نیازمند  یادگیری به گونه

سازی باشد و این استدالل در رویكردهای مثل مسئله محوری، تكلیف محوری ظاهر  فرضیه

ویكرد کند، این است که ما اساساً ر شود، علت اصلی که استدالل پرورش پیدا نمی می

اَخباری است. یعنی مربی میاد آن مطالب را در  -مان در همه سطوح رویكرد توصیفی آموزشی

کند. موعد مقرر هم در نظام آموزش ما میان  ذهن دانش آموز و یا دانشجو سپرده گذاری می

ه باعث شده استدالل یا تفكر انتقادی پرورش پیدا کنند. این آن چیزی است ک درس را پاس می

گرانه؛ مسئله، مورد، پرسش؛ اینها همه  نكند. اما در این رویكردی که عرض کردم رویكرد کلی

شود این کارها را  در واقع مطمئناً انجام دادنش، الزمه اش استدالل است. بدون استدالل نمی

د، بعد فرضیه را به بوته عمل بگذارید. مطمئناً انجام داد. شما بایست بروید فرضیه سازی کنی

 «. شود چیزی که دنبالش هستید پرورش داده می

های اندیشه انتقادی از جمله؛ بازاندیشی و  با برشمردن ویژگی 61وگو شونده شماره  گفت

له شناسانه داشتن از جامعه و از علم، بیان أورزی و درک مس درنگ درباره خود، استدالل

شود باید تمام عمرش را به بازاندیشی  نقد خود یعنی کسی که وارد آموزش عالی می»دارد:  می

به سوی "در کتاب  Jon Nixonو تأمل درباره خودش بیاندیشید. این همان چیزی است که 

"دانشگاه با فضیلت
گوید: دانشگاه فضای تأمل است و کلِ دانشگاه برای  کند و می صحبت می 9

                                                      
1-  Towards the virtuous university: the moral bases of academic practice 
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ت أهای بعد که مدرس و هی ورودشان که دانشجو هستند و سال ی هحظاین است که افراد در ل

این اولین  -شوند، درباره خودشان تأمل کنند )نقد خود و توسعه خود( علمی دانشگاه می

و در جای «. معتقد است محور اصلی آموزش عالی است Ronald Barnettچیزی است که 

ش با امور زندگی استنباط کند، استنباط کردن ا گیرد در مواجهه کسی که یاد می»گوید:  دیگر می

ما از همان مدرسه باید این فرهنگ  -به تعبیر لیوتار، دانشگاه اصلِ دلیل است، جای استداللِ

مدرن را که مبتنی بر استدالل آوردن، حجت آوردن، سخن مستدل گفتن، سخن مستدل شنیدن 

وگو شونده  گفت«. ر نظر بگیریمو مقاومت کردن در برابر سخنان فاقد استدالل است را د

شمرد:  پرداز نقاد را این چنین بر می های شناختی و فراشناختی یک اندیشه ویژگی 1شماره 

تشخیص درست، تحلیل درست، ارزیابی درست، نقد سازنده، شنونده خوبی بودن، »

ت خوداصالحی. خودشناسی، فراشناختی )یادگیری درباره چگونه یادگیری( قدرت تحلیل قدر

 «. گیری، مشارکت در مباحث گروهی انتقاد قدرت تصمیم

توان با دستاوردهای پژوهشگرانی که بر بایستگی  های این بخش از پژوهش را می رهیافت

آنان های شناختی و فراشناختی اندیشه انتقادی پافشاری داشتند، همسو انگاشت.  ویژگی

 تدوین و مسئله طرح»کنند:  ن یاد میاندیشمند نقاد خوب پرورش یافته را چنی های یک ویژگی

 اطالعات ارزیابی و گردآوری شفافیت؛ و دقت با ها آن تنظیم و بنیادین، و مهم های پرسش

 ارائه مستدل، و درست گیری نتیجه ها؛ آن دقیق تفسیر برای انتزاعی های ایده از استفاده و مرتبط

 ها، فرضیه ارزیابی و تشخیص تبط؛مر های سنجه و معیارها پایه بر ها آن آزمودن و حل راه

 مسائل برای حل راه پیشنهاد و دیگران با موثر ارتباط نیاز؛ صورت در عملی پیامدهای و مفاهیم

 ,Ennis, 2011; Facione, 1990; Paul, 2000; Elder & paul, 2013; Nieto & Saizپیچیده )

2011; Karakoc, 2016; Roshanghias et al., 2020, 61   .) 

ورزی نقادانه بسان یكی از اهداف بنیادین آموزش و  نابراین، پرورش شایستگی اندیشهب

 ,Alexander) است تیپراهم اریبس داریپا یادگیریو  یداریپاگذر به سوی  یبرایادگیری 

 یبرا بایسته یها یستگیشا و ها یرا با توانمند آموختگان دانش یانتقاد شهیاند(؛ 3 ,2015

 نیچن توسعه. کند یم آشنا رییتغ حال در سرعت به جهانِ در ،یجتماعا امور در استدالل

فراتر روند و  دانش یمرزها از تا سازد دار میوا را فراگیران یی،ها یستگیشا و ها توانمندی
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به همراه  استدالل و متفاوت شواهد یابیارز اطالعات، دانش، درباره یداور های توانمندی

 ،یاجتماع یها دگاهید رشیپذ ییتوانا ،یانتقاد شهیاند یدارا یرانفراگ. اموزندیب را محكم لیدال

 کنند یم کوشش و دارند را خودشان دگاهید با ناهمگون یطیمح ستیز و یاقتصاد

 ندهیآ یبرا الزم راتییتغ از،ین صورت در و کنند اصالح را ناهمگون یذهن یها طرحواره

، نیبنابرا. بازشناسند را است ریدرگ ها آن با جامعه که ییها چالش و رندیبگ نظر در را ترداریپا

 و خود ندهیآ زندگی در یابیکام یبرا های آموزشی آموختگان نظام دانش به نظر می رسد

 و درست ق،یدق یها یریگ میتصم ازمندیکه ن یو اجتماع یفرهنگ نیب یها بافت در نیهمچن

 .دارند ازین یانتقاد اندیشه به است، آزادانه

 

 رایشی/ انگیزشی اندیشه انتقادیهای گ ویژگی

گرایشی/ انگیزشی »هایی بسان نشانگرهای  های کیفی پژوهش، مجموعه ویژگی بر پایه یافته

های  شناسایی شدند که به ترتیب عبارتند از: گرایش فزاینده به مسائل و پدیده« اندیشه انتقادی

باره مسائل پیرامونی؛ در پرسشگری و کنجكاوی؛ (پذیری یتمندی و مسئول )دغدغه پیرامون

وگو با دیگران و دوری جستن از  ؛ فروتنی؛ شهامت داشتن؛ گفت)آزاد اندیشی( یگشودگی ذهن

هرگونه نقد جانبدارانه؛ استقالل اندیشگی و برخورداری از آزادی بیان؛ انتقاد پذیری؛ اخالق 

گانه  نشانگرهای نُهورزی نقادانه را با این  توان گویه دوم اندیشه مداری؛ به سخنی دیگر، می

 گشایمشكل و گیرندهتصمیم نقاد، اندیشمند»، Carroll (2004, 2)تعریف کرد. به پنداشت 

اندیشید، با استفاده موثر از دانش و هوش  می انتقادی طور به که هنگامی. «بود خواهد بهتری

افزون بر این،  .یابد دست می ممكن ترین جایگاه )موقعیت(  خردورزانه و ترین مناسب خود، به

ترین  نیست. برجسته« ورز نقاد هرگز بسته اندیش و ساده اندیش اندیشه»پندارد:   کارول می

گرایی است. این باره گفت و گو  ورز نقاد، ذهن باز )آزاد اندیشی( و شک های اندیشه ویژگی

 بیان کرده است:  6شونده شماره 

اره شد، کنجكاوی، بحث گشودگی ذهن، های اندیشه انتقادی که به آن اش عالوه بر مهارت»

ذهن باز باشد، ذهن پویا باشد، ذهن پذیرا باشد. ذهن مراقب خودش باشد که متعصب نباشد، 

به «. وگو یا تعامل با سایر افراد باشد. اینها جزو فرایند اندیشیدن است ذهن حاضر به گفت

  :91شونده شماره  پنداشت مصاحبه
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فرد باید گشوده باشد یعنی چیزهای مختلف را  د،خش باشب برای اینكه یادگیری رهایی»

 مدام حمل کند، خودش با را د، بتواند کنجكاویآزادی علمی را بتوانند تجربه کن -،تجربه کند

 فرایندهایی اینچنین اگر دهد. قرار پرسش مورد را گذرد می اطرافش در که را چیزهایی آن

 د.تواند فرد مطرح کن تفسیرهای خوبی می ،شود می تولید محصوالتی سری یک بیفتد اتفاق

و تفسیر به عنوان  توضیحتواند به تحلیل و  می ،تواند ارائه دهد های خوبی می و توضیح ها تبیین

 92وگو شونده شماره   همچنین گفت...«. ، به عنوان فرایند نگاه کنیم محصول نگاه کنیم

 شمرد: ین چنین بر میورز نقاد را ا های گرایش/ انگیزشی یک اندیشه ویژگی

واقع خواهند نقد بكنند، در ر آموزش میهایی را باید پرورش بدهیم که همه چیز را د انسان»

آورد، مستدل هست،  نگر هست، تفكری است که دلیل می اندیشه انتقادی یک تفكر جامع

گر کند به بحث کردن و انتقاد کردن، ا وقتی شروع می -آزاداندیش، و در واقع متواضع هست

شهامت و استقالل  -پذیرد کند حتماً آن )اشتباهش( را می بداند جایی را دارد اشتباه فكر می

کند در آن کوته فكری نیست. اینها خصوصیاتی است که به  فكری دارد، تعصب کورکورانه نمی

 «. ورز انتقادی باید داشته باشه که قرار است در آموزش پایداری داشته باشیم. نظر من اندیشه

که بر بایستگی  پژوهشگرانیتوان با دستاوردهای  های این بخش از پژوهش را می رهیافت

های گرایشی/ انگیزشی اندیشه انتقادی پافشاری داشتند، همسو انگاشت. پژوهشگران  ویژگی

ها،  تمایل به بازبینی دوباره داده ها، هایی همانند گشودگی ذهنی، صداقت در سوگیری ویژگی

 نقادانه، بررسی کنجكاوانه، نصاف در ارزشیابی، دوراندیشی در داوری، روحپذیری، ا  نرمش

، حقیقت های روا )معتبر( دادهداشتن  به در اختیار تمایل ورزی، استدالل ،هوشیاری و فراست

مندی(، خودباوری، کنجكاوی و بلوغ )پختگی(  یافتگی )نظام تحلیلی، سامان جویی، بینش

؛ Alexander, 2015) گرایش به اندیشه انتقادی بر شمردندبسان عناصر اصلی  شناختی را

Ennis, 2011 ؛Facione, 1990 ؛Siegel, 1997 ؛Paul, 2000 ؛Elder & paul, 2013 ؛Nieto & 

Saiz, 2011 ؛Perkins, Jay & Tishman, 1993 ؛Wade & Tavaris, 1993 ؛Facione et al, 

  (.Baron, 2000؛ Norris & Ennis, 1989؛ 1995

 ;Ennis (1996); Halonen (1998); Halpern (1998)به پنداشت پژوهشگرانی از جمله

McPeck (1981) ها و  ای از توانمندی ، اندیشه انتقادی نیازمند برخورداری از مجموعه
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9آموزی مهارت"ها،  (. برای سالQtd in Nieto & Saiz, 2011, 203ها است ) نگرش
، تنها "

شد. در واقع برای درگیر  انگاشته می برای ارزیابی اندیشه انتقادیهدفِ آموزش و تنها سنجه 

شد. اما امروزه استدالل  ها( بسنده انگاشته می شدن در فرایند انتقادی، این نوع اندیشه )مهارت

های اندیشه انتقادی، فرایند اندیشه انتقادی را  شود که تنها فراگیری و تجارب در توانمندی می

هایی را به خوبی یاد گرفته باشد، اما در  د ممكن است چنین مهارتکند. فر تضمین نمی

شود،  ها توانمند نباشد؛ همچنین در کنش، هنگامی که شرایط محیطی دشوار می کاربست آن

انتقادی دربرگیرنده  اندیشه داشتن گرایش و انگیزه بایسته )ضروری( است. از این رو،

جنبه و عملی  دو های عاطفی( است. این لفهؤها )م های شناختی( و نگرش لفهؤها )م توانمندی

 امكان که شوند، می ترجمه انتقادی اندیشه"رفتاری"های  مؤلفه ها، با هم، به کردن هر دوی آن

(. در همین Nieto & Saiz, 2011, 203آورد ) می فراهم را اندیشه نوع این اجرا و کاربست

 بیان کرده است: 9وگو شونده شماره  راستا گفت

 دلیل همین دانم؛ به نمی جایز را شناخت از یا ها مهارت از ها نگرش کردن من اصالً جدا»

های آموزشی  ها که وارد بحث نگرش مثل شود می فلسفی بحث اش مثالً آموزش یک قسمت

 واقعاً شود. گرفته نظر در یكپارچه شكل به باید باشد ثرؤم عمل در باشد قرار شود، اگر می

 کند، تفسیر بتواند فرد یعنی های ذهنی است لفهؤم اش هایش یک قسمت لفهؤانتقادی، م تفكر

باشد  نداشته ذهنی گشودگی که کسی اش مثالً کند. ولی خوب یک قسمت کند، استدالل تبیین

 رود، چرایی موضوعات و اینكه موضوعات رو راحت نپذیرد و امثالهم نمی اساساً خیلی دنبال

 «. هستند یكدیگر اینها مكمل من نظر به

بنا برآنچه که گفته شد، در این پژوهش بر این نكته پافشاری شده است که برای 

 برای ای انگیزه یا تمایل فردی اگر که چرا نیست؛ کافی تنهایی به داشتن اندیشی، مهارت نقادانه

داد. از سوی دیگر، داشتن گرایش و  نخواهد رُخ انتقادی اندیشه باشد، نداشته کاری انجام

باشد؛ چرا که ممكن است فردی برای نقادانه اندیشیدن  نیز به تنهایی نیز کافی نمی نگرش

، بنابراین هیچ اندیشه انتقادی "بیندیشد چگونه"ای داشته باشد اما نداند که  تمایل یا انگیزه

آوردن هر دو  وجود نخواهد داشت. از این رو، اندیشه انتقادی نیازمند پویایی و به حرکت در

                                                      
1-  Trainning  
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لفه ؤای، به هر دو م هر موضوع و مسئله ی هست؛ به این معنا که نقادانه اندیشیدن دربارلفه اؤم

 (.Nieto & Saiz, 2011, 203ها( نیاز دارد ) ها و گرایش )مهارت

کیفیت زندگی افراد و هر آنچه که " paul & Elder (2006, 4)بنابراین بر پایه دیدگاه 

ها بستگی دارد و از این رو  به کیفیت اندیشه آن سازند، کنند و می آفرینند، تولید می می

های اندیشه انتقادی بایستی گام به گام )به تدریج( از رهگذر آموزش و  ها و گرایش توانمندی

. روشن است که برای پرورش اندیشه انتقادی و آموزش "یادگیری، پرورش داده شود

های ویژه برای بازسازی و  بست روشها و کار های بایسته، ارائه برنامه ها و گرایش توانمندی

اندیشی و نواندیشی نیاز است؛  سازی وضعیت کنونی بسنده نیست. چرا که برای نقادانه دگرگون

نوینی  ساز، دانشِ دانش کنونیِ بشر مورد پرسش قرار گیرد و با انجام تغییرات ژرف و دگرگون

ادانه اندیشیدن همواره بر مبنای آفریده شود. برای آفرینش دانشِ نوین بایسته است؛ نقد و نق

پردازان  رویدادها، نیازها و دانشِ روز انجام گیرد. از این رو، به پنداشت بسیاری از اندیشه

ها،  ورزی نقادانه، فرانقادانه و شالوده شكنانه در ارزش  دانشگاهی و برخی سیاستگذاران، اندیشه

د به رهایی از این وضعیت و توان داری نولیبرال می ها و سازوکارهای سرمایه روش

های ژرفی که ما امروز با آن  بومی کنونی بینجامد. دشواری های اجتماعی و زیست ناپایداری

های زمان گذشته است که چندگانگی فرهنگی و  ورزی های اندیشه روبرو هستیم، پیامد روش

ی پایداری و . از این رو برای گام نهادن به سو9شناختی را به نابودی کشانده است زیست

ورزی شالوده شكنانه و  آفرینشِ دانش نوین، بایسته است نقد و نقادانه اندیشیدن، اندیشه

 دگراندیشی همواره بر مبنای دانش روز انجام گیرد.

 
 
 
 
 

                                                      
درجا زدن و سرباز زدن از »ها دارد؛ به مفهوم  ه به مسائل و حل آنگرایان ورزی که نگاهی گذشته . این نوع اندیشه9

، و به مفهوم انجام کارهایی است که در نظر ندارد فراتر از وضع کنونی گام بردارد. از این «حرکت به پیش است

د له واکنشانه است )نک. جاودانی، حمیأدر فراسوی حل مس« آفرینشگری»رو، حل مسائل کنونی بشر، نیازمند 

 ریزی آموزش عالی(.  سسه پژوهش و برنامهؤ(. بازشكافی سكانداری آموزش پزشكی. طرح پژوهشی: م9011)
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این پژوهش برگرفته از طرح دورۀ پسادکتری است که با راهنمایی دکتر حمید  سهم مشارکت نویسندگان:
مطالعات مدیریت آموزش عالی در موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی انجام  جاودانی دانشیار گروه

های این مقاله با همكاری صمیمانه نویسنده دوم )حمید جاودانی( و بر  شده است. افزون بر این، تمامی بخش
 پایه پیشنهادهای ارزشمند ایشان نگاشته شده است.

 این مقاله هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.نویسندگان اذعان دارند که در  تضاد منافع:

 .انجام شده است« صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور»این پژوهش با پشتیبانی مالی  منابع مالی:

های ارزشمند  پردازان حوزه آموزش عالی که با پیشنهاد دیدگاه اعضای علمی و اندیشه از تمامی تشکر و قدردانی:
 کنم. یش این پژوهش را فراهم آوردند، سپاسگزاری میخویش زمینه پیدا
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