
  
 
 
 
 
  

  1هاي تعليم و تربيت جمهوري اسالمي ايران از منظر مفهوم تفكرتحليل فلسفه
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 چكيده

 
  بـراي. باشـديمـاين پژوهش، تحليل اسناد نظـري پشـتيبان برنامـه درسـي از منظـر مفهـوم تفكـر  اصلي هدف
در ايـن راسـتا، بهره گرفتـه شـد. رسمي)  -(تحليل زبان فني  هش تحليلياز روش پژويابي به اين هدف دست
مبتني بر انگاره اسـالمي عمـل، تحليـل محتـوا شـدند. در ايـن  تفكرسازه  بر اساس يهاي تربيت پيشنهادفلسفه

 مقوله هـايشده تفكر دربردارنده  سازه بازسازي. استديدگاه، تفكر داراي سه مبناي شناختي، ميلي و ارادي 
. نتـايج باشـديمـ و حقيقـت جـويي يـيگرا اريـمع، نقـادي، يورز اليختحليل، مشاهده، بازخواني و بازيابي، 

    بـه تفكـر و  اولفلسـفه  توجـهد كـه ميـزان دانشـان  مـورد مطالعـههـاي كمي فلسفه -تحليل محتواي مضموني
توجـه قـرار  در كـانونزيرا اين فلسـفه فراينـد تربيـت را  ؛باشدهاي دوم و سوم ميهاي آن بيش از فلسفهمقوله

سياسـي تربيـت رسـمي و  -دو فلسفه ديگر، بيشتر به نظام مديريت و مقتضيات حقـوقي كهيدرحال ،داده است
ورت هـاي سـازه تفكـر صـهمـه مقولـه بهمتعادلي  توجه هااز فلسفه يك در هيچ ،اند. همچنينعمومي پرداخته

نگرفته و برخي مقوله هاي آن از جمله بازيابي كمترين ميـزان توجـه و برخـي ديگـر چـون مشـاهده و نقـادي 
پرسشـگري در  مقولـه ريـز، يـاد شـدهدر فلسفه هـاي  عالوه براين،.انددادهاختصاص  دبيشترين توجه را به خو

  .داراستاي مهم از سازه تفكر كمترين ميزان توجه را  مؤلفهمقام 

  شهر تهران يدولت هايدانشگاه  ،يعلم هيئت ياعضا، تيو ترب ميفلسفه تعلهاي كليدي: واژه

                                                 
  گرفته است.جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران صورت مركز ر مقاله برگرفته از پژوهشي است كه داين .  1
 n.sajadieh@gmail.com ،فه تعليم و تربيت دانشگاه تهراناستاديار فلس . 2

 . دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تهران ٣
 . استاديار فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه كرمان ٤

 تيو ترب ميتعل يهافلسفه ليتحل ).1392(ي، مراد نرگس؛ مدني فر، محمدرضا؛ يادري دهنو، هسجادي
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  مقدمه

د توجـه انديشـمندان و مربيـان قـرار داشـته رمـو باز ريداهميت انديشه و تفكر در زندگي آدمي از 

و  )1976توسـط ارسـطو (پيتـرز،  1نقطـه تمـايز انسـان و حيـوان بـر قـدرت نطـق و تفكـر قرار گرفتناست. 

(كاپلسـتون،  يضـماننـد ريا ذهني مختلف يهانيتمرافالطون در جهت بارور ساختن آن به مدد  يهاتالش

اخير، توجه به تفكر عميق و حتي انتقـادي و  يهاسال. در رونديماز جمله شواهد اين ادعا به شمار  )1375

ان و انديشـمندان تعلـيم و خالق و ضرورت پرداختن به آن در حوزه آموزش مورد تاكيد بسياري از محققـ

بيشتر جنبه هاي فردي و شـناختي آثـار  -قرن نوزدهم –تربيت قرار گرفته است. در حالي كه تا پيش از اين

اخير، جنبه هاي اجتماعي و ظهور جمعي تفكـر نيـز مـد نظـر  يهاسال، در گرفتيمتفكر مورد تاكيد قرار 

از سـوي ديگـر، ا در نظام تربيت افزون سـاخته اسـت.  رپرداختن به آن  و همين امر، ضرورت  2قرار گرفته

مستلزم بررسي وضع موجود آنهاست. بر اين  تربيتي و اصالح رويكردها يهانظامپرداختن به نقش تفكر در 

اساسي اين پژوهش آن است كه بداند نسـبت اسـناد پشـتيبان برنامـه درسـي فعلـي جمهـوري  مسئلهاساس، 

بـا يتي نگاشته شده) با هـدف پـرورش تفكـر و مقتضـيات آن چگونـه اسـت. اسالمي ايران  (فلسفه هاي ترب

و براي رفع آنها به تبيين، طراحـي و  نقاط ضعف را شناسايي نمود توانيماستفاده از يافته هاي اين پژوهش 

  برنامه ريزي پرداخت.

شكالت در نظام نشان از وجود پاره اي م يالمللنيبدست آمده از برخي مطالعات ه نشانه هاي اوليه ب

. توجـه بـه ايـن نتـايج و در نظـر 3سـازديمدقيق در اين زمينه را ضروري  يهايبررستربيتي كشور داشته و 

                                                 
1 . The Man as a Rational Animal 

هاي مناسب و هاي اساسي جوامع توسعه يافته، شهرونداني فكور و دقيق است كه انتخابيكي از مولفه ،براي نمونه . 2

ها بايد تابع شناخت، اي را انجام دهند و امور را به صورتي منطقي و عقالني به پيش برند. در چنين جوامعي تصميم گيريفكورانه

بايد به پيش نيازهاي اين نوع  -همه افراد جامعه -به همين دليل تصميم سازان .)1382م، محاسبه و آينده نگري باشد (سريع القل

            اجتماعي روزافزون،  هايبه منظور ايجاد تحول كه ين منظر بيان مي داردااز  2مالكوم نالزگيري مجهز باشند. تصميم

هايي ها و روشاشند و فعاليتهاي خويش را بر ايجاد مهارتدست اندركاران تعليم و تربيت بايد در پي بازنگري نقش خويش ب

بر توانمندي تفكر ناظر ). اين مهارتها كه بيشتر 1374متمركز سازند كه شاگردان براي پژوهش مستقل بدان احتياج دارند (مايرز، 

ربيتي به تقويت تفكر را ، ضرورت توجه بيشتر نظام هاي تمي باشندمستقل دانش آموزان در بافت ها و موقعيت هاي مختلف 

 افزون مي سازد.
. اشاره نمود كه بر فهم دانش آموزان از رياضي و علوم تاكيد دارد 3. از جمله اين موارد مي توان به نتايج مطالعه بين المللي تيمز 3

و  3(مارتينحدوديك درصد موفق اند  3نشان مي دهد كه بروندادهاي دانش آموزان ايراني در سطوح باالي تفكر اين امر

 ). اين ميزان موفقيت در سطح باالي تفكر كه مربوط به ارتباط دادن مطالب علمي با مسائل زندگي روزمره2003همكاران، 
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 يخـوانهمنشـان از عـدم  1جمعي جامعه ما در راستاي حركت در مسير توسعه و پيشرفت يهاآرمانگرفتن 

بازنگري و تغيير نظام رسمي آموزش  ملي دارد و همين امر يهاآرمانوضعيت موجود آموزش و پرورش با 

متنوع ظهور تفكر مورد توجه  يهاتيموقعو  هابافت بنابراين، در اين پژوهش نخست،. سازديمرا ضروري 

و نيز بر مبناي نظريه اسالمي عمل، فلسـفه هـاي تربيتـي نگاشـته  هابافتبا توجه به اين  ،سپس .رديگيمقرار 

آتـي آن خواهنـد بـود، مـورد بررسـي و تحليـل قـرار  يهاحركتبخش شده در اين نظام تربيتي كه جهت 

  .شونديمپيشنهادهايي ارائه  . در پايان، بر اساس اين تحليل محتوارنديگيم
  

 هامفهومو  هابافتتفكر: 

و  رديگيمدر اين بخش، ابتدا زمينه هاي مختلف زندگي واقعي كه نيازمند تفكرند مورد بحث قرار 

و سپس منظرهاي مختلف به تفكر و پرورش آن بررسي  شوديمبيان   مختلف تفكر يهافتبابر اين اساس، 

  تا زمينه براي تحليل مفهوم تفكر در بستر انديشه اسالمي فراهم آيد. شونديم
  

 هاينهزمو  هابافتتفكر: الف) 

اقعـي و يهاتيموقعفرد بودن ه ضرورت نخست پرورش تفكر در مدارس، منحصر ب رسديمبه نظر 

حاضـر و آينـده صـورت  يهانسـلزندگي هر فرد است. فراينـد تربيـت همـواره از سـوي نسـل پيشـين بـر 

براي زندگي در دنياي خود آماده شـوند. امـا نكتـه  هانسل. در اين فرايند، هدف آن است كه اين رديپذيم

را ايجـاد نمـود و راه حـل واقعي زندگي  يهاتيموقعدر فرايند تربيت،  توانيمقابل توجه آن است كه آيا 

زندگي دانش آموزان دستورالعملي را تهيه و   لحظه به لحظهبراي  توانيمهر يك از آنها را بيان كرد؟ آيا 

                                                                                                                            
است، نشان از عدم توجه كافي نظام آموزشي كشور به مساله پرورش تفكر يا ناكامي آن در پرداخت به اين موضوع است. اين 

رتبه  –و نيز جايگاه ايران در ميان ساير كشورها  -درصد 7 –مقايسه با ميانگين عملكرد جهانيوضعيت دانش آموزان ايراني در 

نمايانگر بحراني است كه عدم توجه به آن مي تواند وضعيت را بيش از پيش دشوار سازد. همچنين در  -كشور 28از ميان  26ي 

در مورد سواد خواندن صورت گرفت نيز باالترين تفاوت  كشور جهان 35بين  2001كه در سال  3مطالعه ديگري با عنوان پرلز

. اين امر بيانگر آن است كه دانش )1383(كريمي،  ميان پاسخهاي حفظي و پاسخهاي استنباطي مربوط به كشور ما بوده است

  آموزان ايراني در ارائه پاسخهاي استنباطي ضعيف تر از ساير كشورهاي مورد مطالعه بوده اند.
مي توانند نماينده بخشي از اين آرمان ها باشد: جامعه  ايراني در افق  1404از سند چشم ايران  2مطرح شده در بند  . آرمانهاي ١

اين چشم انداز بايد برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متيكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي 

 ).  1382، 1404انداز جمهوري اسالمي ايران  در افق در توليد ملي باشد (سند چشم 



 1392بهار و تابستان ، 1، شماره 3سال                    دانشگاه فردوسي مشهد                 نامه مباني تعليم و تربيت، پژوهش   162

عملي زندگي هر فرد مانع از آن  يهاتيموقعفرد بودن ه فردي و منحصر ب يهاتفاوتبه آنان آموزش داد؟ 

  طور موثر مشكالت فرد را حل نمايند. ه ه باشند و بتوانند بداشت ييكاراكليشه اي  يهاحلتا راه  شوديم

عملي و تالش بـراي برخـورد فكورانـه بـا مسـائل، در  يهاتيموقعاطالعات نظري در  يريكارگبه

، عمل را به دو دسته د. ديويي در نظريه خوشدمطرح  1دنياي غرب با آراي جان ديويي و سپس دونالد شون

 تنهـا) و معتقد است عمل فكورانه برخالف عمل عـادي كـه 1933(ديويي،  كنديمعادي و فكورانه تقسيم 

طور ضمني بر انعطاف، تجزيه و تحليل ه ، رشد يابنده است و برديپذيمصورت  هاعادتو  هاسنتمتكي بر 

كـه  كنـديمبر اين نكته تاكيد  »2عامل فكور«دقيق و آگاهي اجتماعي داللت دارد. شون نيز با طرح مفهوم 

افـراد در  گونـهنيا). 1987آموزشي بايد رسالت خويش را تربيت چنين افرادي قرار دهند (شون،  يهاظامن

و با پردازش دوباره آنهـا در  پردازنديمگذشته خويش  يهادانشعملي به بازنگري  يهاتيموقعمواجهه با 

بـه گونـه اي نيسـتند كـه  . مشكالت عرصه عملابندييمدست  نو يهاحلراستاي حل مسائل جديد، به راه 

بـه هـم ريختـه  يهاتيموقعبلكه به صورت توده اي از  ،ارچوب بندي شده باشندهچبندي و ساختار خوب

ه اي را از دل آنهـا بيـرون ئلويژه، مسـ ييهاجنبهكه فرد خود بايد با نگاه دقيق به آنها و ديدن  كننديمجلوه 

هـاي  مؤلفـهحل مناسبي براي آن ارائه دهد. يكـي از  سپس راه ،)1385كشد و مشخص نمايد (امام جمعه، ب

  مولد، برخورداري افراد از نيروي تفكر قوي است. يهايبازنگر گونهنيااساسي 

ضرورت ديگر پرداختن به پرورش تفكر مربوط به شتاب دنياي امروز است. تا هنگـامي كـه رونـد 

بـديهي  ،رونـدببه صورت پيشين بـه پـيش  تغييرات جهان از سرعت زيادي برخوردار نباشد و امور كمابيش

اما هنگامي كـه امـور همـواره در حـال تغييـر و  است كه بشر با مسائل كمتر و ساده تري روبرو خواهد بود.

معمول كمتر  يهاحلپيچيده تر شده و راه  هاتيموقعصورتي پرشتاب تغيير نمايد، ه تحول باشند و اوضاع ب

ه او بـ يفـرا روهـر روز مسـائل جديـدي و يافتـه  العـادهفوقشري شتاب امروزه زندگي بمفيد خواهند بود. 

  .  هستندتازه اي  يهاحل؛ مسائلي كه هر يك نيازمند راه )2008، ٣(سينگ ديآيموجود 

سياسـي معاصـر ورود فكورانـه بـه عرصـه هـاي  -پيچيدگي مسـائل اجتمـاعيبنابراين، از يك سو، 

ع مردم ساالر و مردمـي كـه مبنـاي مشـروعيت خـويش را بـر  جوام ضروري ساخته است؛ تصميم گيري را 

 يهاقضـاوتجمعـي و  يهاميتصـم، بايد بتوانند با ارتقاي درك عمـومي، رونـد انددادهآراي مردمي قرار 

). اين امر، خود مستلزم تربيت نيروي تعقل و 1382مردمي را به سمت  بهينه جهت دهي نمايند (سريع القلم، 

                                                 
1 . Schon 
2 . deliberating practitioner 
3.  Y. K. Singh 
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خصـوص در ه ت مواجهه عقالني و فكورانه با امور اجتماعي و سياسي اسـت. ايـن نيـاز بـتفكر افراد و تقوي

كشورهاي در حال توسعه بيشـتر مطـرح اسـت. از سـوي ديگـر، فروپاشـي مرزهـاي فرهنگـي و فـروريختن 

اخالقـي و نيـز تنظـيم و  يهاقضـاوتفرهنگي باعث شده اسـت تـا  -و معيارهاي اخالقي هاقالببسياري از 

د. افـراد جامعـه بايـد آمد به امري خطير و دشوار تبديل شوگونه اي منعطف و كاره دي معيارها بصورت بن

پردازنـد و بجـوهره آنهـا  دسـتيابي بـهاخالقـي و  -قادر باشند با تفكر عميق، به تحليل دقيق عناصر فرهنگي

هاي اقتصـادي از  مؤلفه يريرپذيتأثبتوانند اين جوهره را در قالب روز حفظ نمايند. در عرصه اقتصادي نيز 

اجتماعي و پيچيدگي و تعدد عوامل موثر در آنهـا باعـث شـده تـا توسـعه اقتصـادي بـر  -سياسي يهاتحول

  پيشين به پيش رود. يهادانشبا تكيه بر  فقطمحور دانايي و هوشمندي شكل گيرد و نتواند 

  

 هادگاهيدها و تفكر: مفهوم پردازي )ب
  

 يهـامهارتكاركردهاي متنوعي مد نظر قرار گرفته و بر اين اساس، تفكر از منظرهاي مختلف و با 

) با بررسي انواع مختلف ايـن منظرهـا، 1997( 2و كان وي 1آن برشمرده شده است. آشمن در ادامهمختلفي 

عبارتند از: فراشـناخت، تفكـر انتقـادي، تفكـر  ،معتقدند انواع منظرهايي كه  تفكر از آنها قابل بررسي است

  شناختي و فهم دانش محتوايي.  يهامهارترايندهاي شناختي، خالق، ف

 و 5بـه نقـل از مزلـي 1993،  4و سـيمونز 3(بـوكرز شـونديمـدو بعد را شامل  هامهارتاين  فراشناخت: )1

). بعد نخست ناظر بر آگاهي فرد نسبت به كاركردهاي شناختي خـويش اسـت و بعـد 2006همكاران،

 6هاي مـايرمهارت رزشيابي كاركردهاي شناختي و تفكر است. فرادوم، معطوف به طراحي، كنترل و ا

از جـنس  تـوانيمـ) را 1993( 9تيشـمن 8، جـي7بودن پركينـز فراشناخت گر) و مؤلفه تمايل به 1998(

 يروان شـناختطـور غالـب از زمينـه ه فراشناختي به شمار آورد. اين نوع نگـاه بـه تفكـر بـ يهامهارت

  برخاسته است. 

                                                 
1 . Ashman 
2 . Conway 
3  . Boekaerts 
4 . Simons 
5.  Moseley 
6 . Mayer 
7 . Perkins 
8  . Jay 
9  .Tishman 
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نگريستن به تفكر از منظر انتقادي نيز رويكردي بوده كه متناسب با نيازهاي شهروند قرن  ي:تفكر انتقاد )2

تفكـر انتقـادي را  يهـافيتعر نيترمهماست. از جمله  مطرح شدهبيستم و در ميان روانشناسان تربيتي 

ميم تفكـر انتقـادي و مـدلل معطـوف بـه تصـ«) معتقد اسـت 45 ،1985( انيسيافت.  توانيمنزد انيس 

بـه اعتقـاد انـيس عـالوه بـر  »گيري درباره امري است كه بايد به آن باور داشت يا بـه آن عمـل نمـود.

الزم براي تفكر انتقادي، وجود تمايالتي نيز براي تحقق آن الزم است. از جمله تمايـل  يهايتوانمند

 1واتسون ،راد. همچنينبه احراز درستي تا حد امكان و نيز تمايل به شفافيت و صداقت نسبت به همه اف

، اسـتنتاج، هامفروضـهشناسـايي ، استنباط شاملتفكر انتقادي را به ترتيب  يهايژگيو) 1980و گليزر(

تفكـر نشـان از  يهـايژگـيو. اين نوع نگـاه بـه داننديم منطقي يهااستداللارزشيابي  و ريتفستعبير و 

منطـق صـوري و اسـتدالل و  يهـالبقاقياسي در ديدگاه گليـزر اسـت. فهـم  -محوريت تفكر منطقي

آنها در جريان انديشه ورزي، هدف اصـلي اسـت كـه در ايـن ديـدگاه بـراي  يريكارگبهبازشناسي و 

  پرورش تفكر مد نظر است. 

بـرون رفـت تـازه  يهـاراهجديـد و يـافتن  يهاراهاين نوع از تفكر بيشتر معطوف به خلق  تفكر خالق: )3

كـه از روش آمـوزش  يآموزش خالق يهانظامهدف اساسي «كه ) معتقد است 1992( 2است. دوبونو

آن است كه افراد قادر باشـند در حـين مواجهـه بـا مشـكالت، موانـع را  ،كننديمسبك تفكر استفاده 

بشناسند و آنها را از پيش پا بردارند تا در نهايت، به رشد ذهني و انعطـاف پـذيري الزم بـراي ارتقـاي 

، 3اوليـه معطـوف بـه تفكـر خـالق ( از جملـه گيلفـورد يهادگاهيـد »سطح كيفي زندگي دست يابند.

). 1387غيرقابل تغيير است (جهاني،  كه فردي و تقريباً دانستنديم) خالقيت را خصيصه اي ذاتي 1959

) بـر زمينـه  2003، 6؛ زنت مـي هـايلي1993، 5؛ اكوال1983، 4جديدتر (امابايل يهادگاهيددر مقابل،  

، هانـهيزمند تا با دسـت كـاري ايـن ا و در تالش ورزنديمماعي تفكر خالق تاكيد اجت -هاي فرهنگي

خالق  متناظر با تفكر يهامهارت) 2001( 7تغيير و تحول سازند. استرنبرگ خوشدستتفكر خالق را 

 ،. همچنـيندانديم 2فرضيه سازيو  1تصور كردن ،11تصويرسازي، 10ابتكار ، 9كشف،  8را شامل ابداع

                                                 
1. Watson 
2 . Debono 
3 .Guildford 
4 . Amabile 
5 . Ekval 
6 . Zentmehylie 
7.  Strenberg 
8.  creating 
9.  discovering 
10.  invention 
11.  imaging 
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 يهـاروشو هـدف بـه  ئلهمسـ فيباز تعرتفكر خالق شامل كه ) معتقد است 1994هالپرن ( ،همچنين

مـرتبط، بـارش مغـزي، توليـد و اسـتفاده از راه  هـاي، سامان دهـي موضـوعهاشباهتگوناگون، يافتن 

 يهـاحلمنفـي، مثبـت و جالـب راه  يهـايژگـيو، برشـمردن هايژگيومختلف، سامان دهي  يهاحل

  به امور از منظرهاي مختلف است.  نگريستن تيو قابلمختلف 

رويكـرد ديگـري كـه بـه طـور غيرمسـتقيم بـه  و تصميم سـازي): مسئلهفرايندهاي شناختي (مانند حل  )4

 ، بررسي فراينـدهاي شـناختي و مؤلفـه هـاي اساسـي آن اسـت (مزلـي وشوديمپرورش تفكر مربوط 

قابـل  ييهامقولـه هتبـديل آنهـا بـ). اين رويكرد با شناسايي مراحل يك تفكر موفق و 2006همكاران، 

 تـوانيمـاندازه گيري، بر آن است تا پرورش تفكر را از اين طريق پي جـويي كنـد. ايـن رويكـرد را 

تركيبي از نظريه هاي رشد شناختي مانند نظريه پياژه و ويگوتسكي بـا تحليـل فراينـد تفكـر و تصـميم 

) بيشـتر 1380ديـدگاه مـارزانو و همكـاران ( چـون هادگاهيد، برخي ميانسازي به شمار آورد. در اين 

شـامل تـدوين مفهـوم، معطوف به برنامه درسي است. فرايندهاي شناختي از نظـر مـارزانو و همكـاران 

  . تدوين اصل، درك مطلب، حل مسئله و تصميم گيري است

تـوانش هـاي  از منظر توانديمفرايند تفكر  هسته اي تفكر (مانند بازنمايي و خالصه سازي): يهامهارت )5

كه  رديگيمويژه اي مد نظر قرار  يهايتوانمند. در اين حالت، قابل مالحظه باشدخاص پيش نياز نيز 

محورهـاي اصــلي تفكــر، فراينـد تفكــر را بــه سـرمنزل مقصــود رسـانند. در ايــن رويكــرد،  تواننــديمـ

بـه سـخن ديگـر، ايـن . رونـديمـهستند كه براي كاركرد ساير ابعــاد اساسـي بـه كــــار  ييهامهارت

تمـايز  .وسيله اي در خدمت فراشناخت، فرايندهاي ادراكي، تفكر خالق يا تفكر نقاد هستند هامهارت

هسـتند و  »هدف« آيا كه رديگيمپرسش صورت  به طور عمده بر حسب اين هامهارتبين فرايندها و 

 يهـامهارت... حـل مسـئله و مفهـوم، درك مطلـب،  تـدوين بايد براي. افراد »؟وسيله نيل به هدف«يا 

 ،شـوديمـمختلفي را به كار برند. در واقع به خاطر خود خالصه كردن نيست كه خالصه كردن انجـام 

. ادبيـات تفكـر دامنـه رنديگيممورد استفــاده قــرار  هامهارتبلكه با هدف نيل به يك نتيجه خاص، 

 تفكر يهامهارتجامع در باب  يهادگاهيديكي از  .دهديمرا پوشش  هامهارت يهاعنوانوسيعي از 

شامل تمركـز،  توانيمتفكر را  يهامهارت. از نظر آنها باشديم) 1380مارزانو و همكاران ( مربوط به

جمع آوري اطالعات، يادآوري، سازماندهي، تحليل، ابداع، يكپارچه سازي و ارزيابي دانست. ليـپمن 

                                                                                                                            
1.  supposing 
2.  hypothesising 
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آموزشـي مـورد توجـه  يهاهدف تفكر را كه بايد در هط ببومر يهامهارت نيترمهم) نيز 45، 1991(

   .دانديم 4ترجمهو  3تدوين مفهوم ، 2استدالل، 1كندو كاوشامل قرار گيرند، 

كه تالش دارند تفكر  ويكردهاي بريده از زمينه در تفكردر مقابل ر تاكيد بر فهم نقش دانش محتوايي: )6

ديگـري هـم هسـتند كـه  يهادگاهيـدار دهنـد، را در سطحي فراتر از موضوع خود مـورد بررسـي قـر

دانش محتوايي نيست. خاستگاه اين رويكرد بيشتر فلسـفه  يريكارگبهمعتقدند، تفكر چيزي جز فهم و 

ديدگاه هرست دانست. در ديـدگاه هرسـت، هـر  توانيممطرح در اين دسته را  يهادگاهيدو يكي از 

حيطه مستلزم فهم عناصـر ايـن سـاختار اسـت. ايـن دانش ساختار خويش را دارد و متفكر شدن در هر 

           ومركــزي  يهــامفهوم) شــبكه ارتباطــات خـاص ميــان 2، مركـزي يهــامفهوم )1سـاختار عبارتنــد از 

  ). 1974و فنوني خاص براي تجربه و آزمون (هرست،  هامهارت )3

 

 نهاد رسمي تعليم و تربيت و تفكر

كانوني است كه موظف اسـت تـا نيروهـاي انسـاني يـك  نيترمهمنظام رسمي آموزش و پرورش، 

صورتي جدي مورد تربيت و آموزش قرار دهد. بايد توجه داشت كه آموزش و پرورش نيروي ه جامعه را ب

غيردولتي و غيررسمي و  مؤسساتنسجم و غير قصد شده در خانواده، نيمه رسمي، نيمه ماي انساني به گونه 

بـه اما در اين ميان، نظام رسمي آموزش و پرورش تنها نهـادي اسـت كـه  ،رديگيمصورت   هارسانهنيز در 

. )1389، 5ت(پيتـرز و هرسـ تربيتـي دارد يهاهـدفه سـوي ، برنامه ريزي و امكانات رو بـصورت هدفمند

به شكلي جدي مطرح و بايد در اجـزاي آن  توانديمهرگونه نياز تربيتي در بدنه اين نظام است كه  ،بنابراين

. پرورش تفكر نيز به عنوان يك نيـاز اساسـي بـراي تمـام مخاطبـان آمـوزش و پـرورش اعـم از شود جاري

هنگـامي كـه نسـل  .شـوديمـشهروندان و نيروي انساني با همين منطق وارد نظام رسمي آموزش و پرورش 

ش نيروي ، يكي از دغدغه هاي مهم، پرورشوديمحاضر به عنوان يادگيرنده وارد نظام برنامه درسي رسمي 

تفكر و آماده كردن او براي مواجهه با مسائل جديد است. متخصصان برنامه درسي با توجه به اين هـدف و 

از جملـه  –. از يك سو برخـي از آنهـااندافتهيمهم و راهكار اساسي دست  جهينتبراي دستيابي به آن، به دو 

ان و مكان دانـش آمـوز و  فراينـد حـل ايـن بر تغيير برنامه درسي متناسب با زم -6طرفداران پيشرفت گرايي

                                                 
1 . enquiry 
2 . reasoning 
3 . concept formation 
4 . translation 
5 . Peters & Hirst 
6 . progressivism 
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باشد. در اين رويكرد، از  او) و معتقدند محتوا بايد برآمده از نيازهاي 1985، 1(آيزنر ورزنديممسائل تاكيد 

و بيشـتر بـر تعريـف مسـائلي از  شـوديمـاجتنـاب  ،ورزنديمكه بر حفظ مطالب درسي اصرار  ييهادگاهيد

تفكـر و ديگـر قـوا در حـل آن تاكيـد  يريكارگبـهدر جهـت  اونسبي  جنس زندگي دانش آموز و هدايت

هاي ديـويي بـه انديشه    . اين رويكرد در قرن نوزدهم با آثار وايتهد جان گرفت و در قرن بيستم با شوديم

از جملـه  –از سـوي ديگـر برخـي قرار داد. ريتحت تأثاوج رسيد و بسياري از رويكردهاي برنامه درسي را 

بر پرورش قدرت تفكـر افـراد بـراي مواجهـه صـحيح بـا  -3خرد محور انيگراانسانو نيز  2انتقادي متفكران

). بايد توجه داشت كه تغيير محتواي برنامه درسـي بـراي 1985(آيزنر،  ورزنديمتاكيد جديد  يهاتيموقع

، توجـه بـه پـرورش الزم، اما ناكافي است. به همين دليـل -نظر پيشرفت گرايان –ياد شدهدستيابي به هدف 

تفكر همچنان بايد مد نظر قرار گيرد تا فراگيران قادر باشند با مسائل عملي و جديد به نحوي موثر و كارامد 

خويش برآيند. در اين رويكرد، قواي فكـري دانـش آمـوزان،  بوط بهمواجه شوند و از عهده حل مسائل مر

نظير رياضي، علوم و نيز حل مسائل اجتماعي  يياهدرسدر  يريكارگبهبا  توانيمكه  شوديماموري فرض 

  آنها را ورزيده ساخت و اميدوار بود تا در آينده از پس حل مسائل پيش رو برآيند.

 

  هاي تربيتي از منظر پرورش تفكرتحليل محتواي فلسفه
 

 يهـاحركتتربيتي كه جهت بخش و معيار نظام تربيتـي و  يهاتيفعاليكي از منابع نظري پشتيبان 

، فلسفه تعليم و تربيت است. به سخن ديگر رسالت هـر نظـام آموزشـي و نقـاط تمركـز روديمآن به شمار 

. اسـناد پشـتيبان نظـام شـوديمـ، مبـاني و اصـول آن بازنمايانـده هاهـدفبرنامه درسي و چشم انـداز آن در 

نظـام  يهارسـاختيزو  هاآرماناسناد كه  گونهنياد. حالت آرماني آن را منعكس سازن تواننديمآموزشي 

، نقطه شروع بررسي هر نظامي خواهند بود و هرگونه كاسـتي يـا عـدم انسـجام آورنديمآموزشي را فراهم 

آنها به گونه اي عميق و وسيع در نظام آموزشي منعكس خواهد شد. به همين دليل يكي از مراحل بررسي و 

ان آن است. از ايـن منظـر، اسـناد پشـتيبان يـك ارزيابي وضع موجود يك نظام آموزش، بررسي اسناد پشتيب

آن و نيز اصـولي كـه نظـام را از مبـاني بـه  يهاهدفو  هاتيغانظام  عبارتند از فلسفه و مباني زيرساز آن، 

به نوبه خويش در راهنماهاي برنامه هـاي درسـي  زينو اصول  هاهدف. اين سازديمرهنمون  هاهدفسمت 

كالن يك نظام آموزشي را در مورد يك  يهايريگجهت  توانديمرزيابي كالن . اين نوع اابندييمبازتاب 

                                                 
1.  Eisner 
2 . critical theory 
3 . rational humanism 
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بسنده كـردن بـه كه البته بايد توجه داشت  بنيادين آن را معلوم نمايد. يهاضعفمشخص سازد و نيز  مسئله

پنهان حـاكم بـر نظـام  يهاهدفعملي و كاركردي و بررسي  يهايابيارز ناديده گرفتناين نوع بررسي و 

منجر به نوعي اعوجاج  در فرايند بررسـي و رفـتن بـه سـمت نـوعي  توانديموزشي و برنامه درسي پنهان آم

 در كنـار توانـديمـايـن نـوع بررسـي اسـنادي  ،گرايي خام و كلي گرايي مبهم شـود. در عـين حـالآلهديا

نمايـانگر  كاركردي، تصويري روشن از وضعيت يك نظام آموزشي ترسيم سازد. تصويري كه يهايبررس

متخصصـان را  توانـديم) و 1383آن است (رضاييان،  ها و تهديدهاي پيش روي، فرصتهاقوت، هاضعف

  ياري كند.  هاقوتو فهم و تقويت  هايكاستدر شناخت و رفع 

با تمركز بر سه فلسفه تعليم و تربيت نگاشته شـده در نظـام تربيتـي جمهـوري بنابراين، اين پژوهش 

ر تالش است تا اين اسناد را بر اساس سازه اي از تفكر تحليل نمايد. اين سه سند عبارتنـد از اسالمي ايران د

)، 1380، نوشته خسـرو بـاقري (»پژوهش براي دستيابي به فلسفه آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران«

و پـرورش فلسفه آموزش «) و 1386نوشته جميله علم الهدي (» فلسفه آموزش و پرورش جمهوري اسالمي«

.  1)1388نوشته گروه كميته نظري سند ملي آمـوزش و پـرورش (» رسمي و عمومي جمهوري اسالمي ايران

ن ابتدا اي ،. در ادامهشونديم، دوم و سوم شناخته اولفلسفه  يهانامنوشتار، اين سه فلسفه به ترتيب با اين در 

  .رنديگيماز تحليل محتوا مورد بررسي قرار  دست آمدهه سپس نتايج ب ،شوديمسازه و مقوله هاي آن تبيين 

  

  تدوين سازه
پـيش  بـااز منظرهـاي مختلـف و  كـه دهديممرور مفهوم پردازي هاي مختلف در باب تفكر نشان 

آن را سامان بخشيد. در اين  قوام بخشتفكر را مورد تحليل قرار داد و مؤلفه هاي  توانيممتعدد  يهافرض

ي و انسان شناختي بيش از ساير مبـاني در تكـوين ايـن سـازه نقـش دارنـد. بـراي ميان، مباني معرفت شناخت

مربوط به  يهادگاهيدبه ويژه در  – ابدييمنمونه، هنگامي كه در نگاه معرفت شناختي، سازه گرايي ترجيح 

يـي بـا هـم آوا و رديـگيمـبيشتر توليد و ابتكار مد نظر قرار  -استرنبرگ) تفكر خالق (طبقه بندي هالپرن و

مختلـف مبـاني  يهاسـامان. بر اين اساس، مشخص ساختن موضع مختـار در ميـان روديمواقعيت به حاشيه 

                                                 
. هر يك از اين اسناد ويراست هاي متعددي داشته اند. ويراست هاي مورد استفاده در تحليل محتواي صورت گرفته در اين  1

نظريه «فرهنگي.-انتشارات علمي )1387( نوشته خسرو باقري» فلسفه تعليم و تربيت جمهوري اسالمي ايران«پژوهش عبارتند از: 

، نوشته جميله علم الهدي، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) و سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي »م و تربيتاسالمي تعلي

وشته ، ن»بنيان نظري تحول راهبردي در نظام تربيت رسمي و عمومي جمهوري اسالمي ايران«وزارت آموزش و پرورش و 

 ).1388( عليرضا صادق زاده و همكاران
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انسان شناختي و معرفت شناختي، امري ضـروري اسـت. بـدون داشـتن چنـين مبنـايي، انتخـاب يـك سـازه 

  بود.  متناسب از ميان سازه هاي موجود يا سامان بخشي به سازه اي جديد امكان پذير نخواهد

مورد استفاده در اين نوشتار بر اساس نظريه اسالمي عمل و بـا تحليـل مفهـومي مفهـوم تفكـر  سازه

، روديمـاسـالمي بـه شـمار  -تدوين يافته است. نظريه اسالمي عمل كه زمينه اي فلسفي براي علوم انسـاني

، يـاد شـدهناختي ديـدگاه . منظر معرفت شـكنديممنظر معرفت شناختي و انسان شناختي ويژه اي را ايجاب 

 بـه گرايانـه، سـازه گرايـي واقـع تعبيرواقع گرايي سازه گرا و ديدگاه انسان شناختي آن، انسان عامل است. 

گرايـي و اين ديدگاه كه از نسـبت ويـژه اي ميـان واقـع .روديم كاره ب شناسي معرفت زمينه در عمده، طور

كار رفتـه ه گرايان و جهت تعديل موضوع آن بوگاه واقعاخير در ارد يهاسالگرايي حكايت دارد در سازه

 ،نوشـتارايـن . در انـدنمودههاي متنوعي از آن را ارائه و خسرو باقري نسخه 1است. افرادي چون فريتز والنر

) ارائـه شـده اسـت. ديـدگاه 1389اي از اين ديدگاه مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه كـه توسـط بـاقري  (نسخه

 بـا آن تناظر يا علم بودن اي سازه و علم گراييواقع و بودن اكتشافيرا در پي آن است تا گگرايي سازهواقع

از منظر  اشياء واقعيت است: گونهنيا جنبه دو اين جمع نحوه ي را در كنار يكديگر جمع نمايد.آدم نيازهاي

كند تـا بـا رد، تالش ميرا دا واقعيت اين به دستيابيقصد  او. هنگامي كه است پوشيدهآدمي، پيچ در پيچ و 

، آن را فراچنگ خويش آورد. در ايـن ياد شدهو تطبيق آنها با واقعيت  مختلف ذهني يهاطرحواره ساختن

اي است كه از نگاه انسان با واقعيت حالت، فراچنگ آوردن واقعيت به معناي نائل شدن به ساخت طرحواره

اي مسـتقل از آدمـي ش ميزان اين تناسب نيز به گونـهمتناسب باشد. البته بايد توجه داشت كه سنج ياد شده

 اختراعـي و اكتشافي ويژگي اينجا در امكان پذير نيست و همواره ميزاني از مداخله انسان باقي خواهد ماند.

اي از فراينـد تكـوين و يكي به ديگري بـه از دسـت رفـتن جنبـه فرو كاستنو  انددهيتن هم در شدت به علم

هـاي ابـداعي و در نظـام واهد انجاميد. زيرا حتـي احـراز كشـف نيـز در قالـب سـازهاعتباربخشي معرفت خ

 . رديگيمساماندهي شده توسط آنها صورت 

با تاكيد بر عامل بودن انسان در فرايند شناخت بر نقش سازه نيز خاستگاه انسان شناختي اين ديدگاه 

. اين داندينممنفعل واقعيت  نهيآو آدمي را  رزدويمعالمان در مواجهه آنها با واقعيت تاكيد  بر ساختههاي 

و  كننـديمـدر تكوين معرفت دخالـت  ييهاسازهعالمان با صورت بندي  كه ديدگاه، در مقابل معتقد است

. به سخن ديگر، در يك سو، واقعيتـي قـرار دارد كـه دغدغـه عـالم، ندينمايمنقشي فعال در اين عرصه ايفا 

اجتمـاعي  -گر، عـالمي قـرار دارد كـه قـرار گـرفتن آن در زمينـه تـاريخيشناخت آن است و در سويي دي

                                                 
1. Walner 
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متافيزيكي  يهافرضتا دنيا را از پشت اين قاب متافيزيكي ويژه بنگرد. اين پيش  دارديمخاص، او را بر آن 

بـه  -بخشـي از واقعيـت –كـه واقعيـت هاسـتسازهو در نهايت، با همـين  نديآيمكار ه ب هاسازهدر ساخت 

  . )1390(باقري و سجاديه، ديآيمچنگ 

منجـر بـه  گانهسـهاز سوي ديگر، جايگاه مركزي عمل در اين نظريه و مبتني ساختن آن بـر مبـادي 

. ايـن نگـاه، تفكـر را از منظومـه شـناختي صـرف شـوديمنگاهي چند بعدي به امور مختلف از جمله تفكر 

. در اين حالت، نهادينـه گشـتن سازديمر آن وارد خارج ساخته و نيروهاي ميلي و در نهايت ارادي را نيز د

شناختي نيازمند بسترهاي ميلي و ارادي ويـژه اي نيـز خواهـد بـود. در  يهامهارتو  هانهيزمتفكر عالوه بر 

اخير بسياري از انديشمندان با توجه به زمينه هاي انگيزشي و ميلـي تفكـر، پـرداختن بـه آنهـا را از  يهاسال

) بـا 1995. از جمله پركينـز، جـي و تيشـمن (انددانسته ترياولو  ترمهمهاي شناختي تفكر  داختن به زمينهرپ

تـا بـا  انـدنمودهآن را بيشتر امري از جنس گـرايش و تمايـل دانسـته و تـالش  »1فرهنگ تفكر«طرح مفهوم 

           نـاي مب د.ندانـش آمـوزان، تفكـر را در كـالس درس نهادينـه و فراگيـر سـاز يهـاشيگراجهت بخشي بـه 

هاي شناختي تفكر بر اسـاس ايـن ديـدگاه، نظريـه واقـع گـراي سـازه گراسـت. از ايـن رو، در حيطـه مؤلفه

ه  در آميزد، در مورد آنها بينديشد و از منظرهاي مختلف ب هاتيواقعشناختي تفكر، آدمي بايد از يك سو با 

نزديك  هاتيواقععدد از زواياي مختلف به اين ها بنگرد و از سوي ديگر، با ساخت سازه هاي متنوع و متآن

شود و تالش نمايد تا آنها را با تورهاي مختلف خويش شكار كند. بنابراين، در حيطه شناختي تفكر، آدمي 

كه نيازمند برقراري ارتباط موثر با محيط پيرامون خـويش و امـور مـورد مطالعـه خـويش اسـت،  گونههمان

ابداع و خلق نيز هست. مشاهده، بازخواني و بازيابي اطالعات و نيز تحليـل محتاج خيال ورزي و توانمندي 

بـا محـيط پيرامـون و امـور مـورد  انهيگراواقعبرقراري ارتباط موثر و  –بيشتر در پي برآوردن هدف نخست

خلـق الگوهـايي جهـت مـدل نمـودن  –و خيال ورزي و تحليل بيشتر معطوف به تحقـق نيـاز دوم   -مطالعه

در  هاسـازههستند. از سوي ديگر، نحوه پيوند اين دو مجموعه و نيز واكـاوي، نقـادي و بازسـازي  -واقعيت

و حركـت  سـازديمـراستاي نزديك شدن به واقعيت، امري است كه فرايند تفكر را از سكون و ركود رها 

ه سـازه هـاي مشاهده هـاي واقعـي را بـ ،ييگرا اريمع. پرسشگري، نقادي و كنديمآن را حمايت  فرا رونده

وايـي آ و هم ييكارا، ميزان دهنديمپيشين را مورد ترديد و بازبيني قرار  يهاافتيدر، زننديمانساني پيوند 

زيـرا از . كننـديمـو در نتيجه، جريان تفكر را بـه سـوي حقيقـت هـدايت  سنجنديمرا  هاتيواقعبا  هاسازه

                                                 
1. Culture of thinking  
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و از ايـن طريـق، تناسـب،  كننـديمـنقـد  ييهـاوبچهارچ، آنهـا را در پرسنديم هاسازهحقانيت و درستي 

  . سنجنديمبا واقعيت را  هاسازهانسجام و همگرايي 

كـه  كنديمصورت عملي صورت بندي ه كه بيان شد نظريه اسالمي عمل، تفكر را نيز ب گونههمان

جـويي در مقـام حقيقـت  مؤلفـههاي ميلي و ارادي  نيز هسـت.  مؤلفههاي شناختي، نيازمند  مؤلفهعالوه بر 

جريان صـحت و اعتبـار آن  توانديمو  دارديماي ميلي، جريان تفكر را از اراده هاي كژتابانه بركنار  مؤلفه

هاي ارادي تفكر كه بيش از ساير مبادي نزديك بـه وقـوع عمـل واقعـي  مؤلفهرا تا اندازه اي تضمين نمايد.

 هامؤلفـه. ايـن ابنـدييمواقعي جهت تفكر تجسـم  ييهاتيموقععملي و ايجاد  يسازهستند، بيشتر در زمينه 

) 1در شـكل ( سازه تفكر يعمل تفكر با مقوله ها يارتباط مباد .ابندييمبيشتر به صورت حق پذيري ظهور 

  نشان داده شده است
  : ارتباط مبادي عمل تفكر با مقوله هاي سازه تفكر1شكل 

  

 

 

  

  

  

  

  

هاي مؤلفهدر نظر گرفت كه  توانيمرا ي اصل مقوله اي مؤلفههفت  از متشكلي ا سازه بيترت نيبد 

مشــاهده، بــازخواني و بازيــابي : از عبارتنــد هامؤلفــهمـورد نيــاز در فراينــد جــامع تفكــر را در بــر دارد. ايـن 

  ، حقيقت جويي و حق پذيري. ييگرا اريمع، ينقاداطالعات، تحليل، خيال ورزي، 

اين سازه به شكل حاضر در هـيچ  كه دهديمتلف از تفكر نشان مخ يهادگاهيدمقايسه اين سازه با 

طبقه بندي ذكر شـده در گـزارش) حضـور نـدارد. از سـوي ديگـر، ايـن سـازه را  35( هايبنديك از طبقه 

تفكـر  يهـايژگـيومختلف دانست. در حالي كه در بخش خيال ورزي، بيشتر  يهادگاهيدمتأثر از  توانيم

تفكر انتقـادي بـوده اسـت. آنچـه در ايـن  يهايژگيواست؛ بخش نقادي، متوجه  خالق مد نظر قرار گرفته

تفكر عمل  

 مبدا ميلي

  حقيقت جويي

  

 مبدا ارادي

 حق پذيري
 مبدا شناختي

 واقع گرايي سازه گرا

 ارتباط با واقعيت

ي و بازيابي مشاهده بازخوان

تحليل اطالعات  

 سازه گرايي

 خيال ورزي
 بازسازي سازه 

نقادي   

ييگرا اريمع  
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ميان بايد مد نظر قرار گيرد، مبتني بودن اين سازه بر اساس مباني معرفت شناختي و انسان شـناختي اسـالمي 

  پيشين مورد بحث قرار گرفت.  يهابخشاست كه در 

اي تعلـيم و تربيـت، بـازبيني و متناسـب سـازي بعد، اين سازه متناسب با فضاي فلسـفه هـ در مرحله

 هافلسفهظرفيت پرداخت در  هامؤلفهنشان داد كه برخي  هامؤلفهو نيز بررسي  هافلسفه. مطالعه اوليه شوديم

بحث تحليل به دليل ادغام با مؤلفه هاي ديگر نظير ارتباط با واقعيت  روديم. براي نمونه، انتظار اندنداشتهرا 

            چــون  ييهامؤلفــهد نظــر قــرار نگيــرد. همچنــين ورمــ هافلســفهاطالعــات بــه صــورت متمــايز در بــازخواني 

در عالم نظر دارند. از اين رو، از  يكم رنگبا دنياي واقعي دارند، ردپاي  يتركينزدحق پذيري كه ارتباط 

ي از هـايهردازند. بر اسـاس مالحظـپب به آنهاكه به گونه اي صريح  رودينمفلسفه هاي تعليم و تربيت انتظار 

و شـامل برخـي مقولـه هـاي  ترخـاصاين دست، سازه تدويني در اين بخش نسبت به سازه عمومي تفكـر، 

 وي مفهـوم ليـتحل روش كمـك بـهي اصـلي ها مؤلفه نيا از كي هري ها مقوله خردهگزيده از آن است. 

نحوه تجسـم آنهـا در فلسـفه  هامقولهين اين خرده در تدو .اندشده نيتدو آنها انيمي اندارج رابطه يبرقرار

 مؤلفـهحقيقت جويي خود به دو زير  مؤلفههاي تعليم و تربيت نيز مورد توجه قرار گرفته است. براي نمونه 

مقوله هـاي سـازنده سـازه حيرت زا بودن برنامه درسي و نقش پرسشگري معلم و شاگرد تقسيم شده است. 

  نشان داده شده است. )1( جدولطور خالصه در  تفكر و زير مقوله هاي آن به
  

  و مقوله هاي آن هافلسفهتحليل در  تفكر موردسازه  :1جدول 

  هامقولهزير   هامقوله

  مشاهده

  تفكر نديفرآ در شواهد اعتبار

  هادهيپد با ارتباط ضرورت

  تيترب و ميتعل در حافظه گاهيجا  يابيباز و يبازخوان

  يورز اليخ

  تيترب و ميتعل رد يورز اليخ

  يورز اليخ كننده ليتسه يهنر يها نهيزم

  يساز هيفرض

  ينقاد و يورز طعن شك،  ينقاد

  انتخاب  و قضاوت ،نقد در اريمع  ييگرا اريمع

  حقيقت جويي
  يدرس برنامه بودن زا رتيح

  يپرسشگر
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  تحليل محتوا

رفته است. در روش تحليل محتـوا، كمي صورت گ-به صورت مضموني ياد شدهتحليل محتواي سه فلسفه   

). در 1384تحقيق، تدوين روش مقوله بندي ضروري اسـت (گـال و همكـاران،  يهاپرسشيا  هاهيفرضپس از تعيين 

نمايـانگر  هامقولـههـر از يـك از  يهـايفراوانآن، تحليل  بوط بهاين راستا، پس از تدوين سازه تفكر و مقوله هاي مر

له در نظر گرفته شده است. پژوهشگران در اين بخش در شمارش تعداد حضور يا عدم حضور يا عدم حضور آن مقو

. بـر انددادهحضور، از شمارش واژگان فراتر رفته و هر پاراگراف را به صورتي كل گرايانه و تحليلي مورد توجه قرار 

  . 1قرار گرفته است مضموني مورد توجه -به گونه اي تحليلي ياد شدهاين اساس، حضور يا عدم حضور مقوله 

  هاافتهي

، فراواني موارد يافـت شـده مورد مطالعه پس از شمارش نشانگرهاي تحليل سازه تفكر در هر يك از سه فلسفه          

پرداخـت  زانيـكـه م حـاكي از آن اسـتبدسـت آمـده  جينتا، گزارش شدند. شوديم) مالحظه 2چنانكه در جدول (

فلسفه نخست به امر  توجهتفاوت،  يك دليل ايناست.  گرياز دو فلسفه د شيآن ب يفلسفه نخست به تفكر و مقوله ها

 يو عمـوم يرسـم تيـترب ياسـيس -يحقـوق اتيو مقتض تيريبه نظام مد گريو بسط توجه دو فلسفه د تيو ترب ميتعل

و  يمربـ انيـتـه مصورت گرف تيو ترب ميتعل نديكه فلسفه نخست، تنها به فرا يگفت در حال توانيمرو،  ني. از اتاس

 زانيـامـر از م نيو همـ انـددادهمد نظـر قـرار  زيرا ن نديفرا نيا يباالسر يهانظام گر،يمتمركز است، دو فلسفه د يمترب

درجـه  يهاتيفعالدرجه نخست به  تيبسط توجه از فعال ني. ااستخالص كاسته  تيو ترب ميتعل نديتمركز آنها بر فرا

صـورت گرفتـه اسـت. بـه نظـر  ختهيآم يا (فصل چهارم) و در فلسفه سوم به صورتمجز يدوم، در فلسفه دوم در فصل

مجـزا باعـث حفـظ  ييهافصـلحداقل  ايمجزا  ييهافلسفهدر  يو عموم يرسم تيوجوه ترب ني، پرداختن به ارسديم

  صورت گرفته خواهد شد. يتيترب ياساس نديفرا يو واف يكاف نييفلسفه و تب مانسجا
  

                                                 
. بايد توجه داشت، تدوين و انتخاب اين سازه بر اساس مباني معرفت شناختي و انسان شناختي نظريه اسالمي عمل و انتساب يكي از فلسفه  ١

در  به داليل زير باعث سوگيري اين بررسي نشده است: نخست آنكه مباني ياد شده - خسرو باقري –هاي مورد تحليل به صاحب اين نظريه

فلسفه مورد بررسي به صورت ضمني و گاه ناقص مورد توجه قرار گرفته اند. نتايج به دست آمده در بخشهاي بعد و ضعف اين فلسفه در يكي 

مؤيد اين ادعاست. دوم اينكه، توسعه ديدگاه عمل، تفسير تفكر به منزله كنشي انساني و تحليل آن از  -خيال ورزي –از بخش هاي مهم سازه

ظر، امري جديد است كه در فلسفه ياد شده اثري از آن نيست. سوم اينكه مباني معرفت شناختي و انسان شناختي ياد شده به صورت اين من

ضمني در دو فلسفه ديگر نيز مطرح بوده اند و نمي توان آنها را تنها به يكي از فلسفه ها منتسب دانست. براي نمونه فلسفه دوم (علم 

در تبيين چرخه ترجمه آيات كه كل فعاليت هاي معطوف به تعقل انساني را در بر مي گيرد، هم بحث صدق ادعا و ) 97- 99، 1386الهدي،

 –هاي مختلف ساخت انسان و هم زاويه ي نمادين بودن عالم و تجلي بخشي قالب - وجه واقع گرايي –مطابقت با نفس االمر را مطرح مي سازد

-3- 4) مبناي 22، 1388دهد. در فلسفه سوم نيز در بخش مباني معرفت شناختي (صادق زاده و همكاران، را مد نظر قرار مي  -وجه سازه گرايي

در اين بيان نيز واقع گرايي سازه گرا به خوبي ». علم در عين كشف از واقع (از منظر معلوم)، محصول ابداع (از منظر عالم) است«آمده است :  1

 قابل مالحظه است.   
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  وليه تحليل محتوا: نتايج ا2جدول 
  جمع  3فلسفه   2فلسفه   1فلسفه    هاي سازه تفكرزير مقوله  هامقوله

    374  685  338  تعداد صفحات  

  مشاهده
  9  0  52  41  تفكر نديفرآ در شواهد اعتبار

  20  0  124  83  هادهيپد با ارتباط ضرورت

 و يبازخوان

  يابيباز
  4  0  16  35  تيترب و ميتعل در حافظه گاهيجا

  يورز اليخ

  5  0  48  17  تيترب و ميتعل در يورز اليخ

  5  210  39  0  يورز اليخ كننده ليتسه يهنر يها نهيزم
  2  0  0  211  يساز هيفرض

  10  314  213  512  ينقاد و يورز طعن شك،  ينقاد

  20  317  916  815  .انتخاب  و قضاوت ،نقد در اريمع  ييگرا اريمع

  حقيقت جويي
  3  120  119  118  يدرس برنامه بودن زا رتيح

  3  222  0  121  يپرسشگر

                                                 
 در بحث از تكيه بر شواهد.   190در بحث از مبناي مطابقت علم با واقع، صفحه  172صفحه  براي نمونه.  1
 .  شواهد بر يموضوع نيقي شدن يمبتن در صدر ديشه نظر از بحث در -333و نيز در صقحه  تيواقع اثبات از بحث در 231. براي نمونه در صفحه   2
 . علم بودن ياكتشاف يمبنا 172و نيز در صفحه  مطالعه دمور امر با ارتباط 189. براي نمونه در صفحه  3
 . حواس شدن فعال با ادراك نديفرا شدن آغاز از بحث در -189و نيز در صفحه  ندا معرفت خاستگاه مشاهدات كه امر نيا بر ديتاك 337. براي نمونه در صفحه  4
 . افظهح در رهيذخ/قيحقا بر هيتكدر بحث از  192. براي نمونه در صفحه  5
 در بحث از خاستگاههاي معرفت.  339. در صفحه  6
 ي. پرداز سازه/علم بودن يابداع يمبنا 180. در صفحه  7
 .رديگ يم صورت يورز اليخ قيطر از كه فعال عقل با افراد اتحاد نحوه از بحث در -124. براي نمونه در صفحه  8
  ي.هنر انيب بر ديتاكدر  ،238. براي نمونه در صفحه  9

 ي. هنر تيترب در يورز اليخ بر ديتاكدر  215. براي نمونه در صفحه  10
 ي. پرور هيفرض اصل 194. براي نمونه در صفحه  11
 ي. ورز عقل در ينقاد صهيخص كردن لحاظ 155. براي نمونه در صفحه  12
 . دانش تياهم مورد در يانتقاد يها بحث نهيزم جاديا ضرورتپرداختن به  482. براي نمونه در صفحه  13
 . تيترب در ينقاد نگرش پرورش تياهم انيب 170. براي نمونه در صفحه  14
 ي. مترب به ارهايمع ارائه بر ديتأك 113. براي نمونه در صفحه  15
 .تيترب و اريمع با يآزاد يوابستگ و مدار ارزش يعقالن تيترب از بحث در 220. براي نمونه در صفحه  16
 ي. انتقاد تفكر در ارهايمع به مراجعه تياهم انيب 170 . براي نمونه در صفحه 17
 .موجودات همه به گونه تآي و ينينماد نگاهدر بحث از  179. براي نمونه در صفحه  18
 ي. تيترب يمحتوا زين و عالم بودن رمزآلود بر ديتاك در 221. براي نمونه در صفحه  19
 ي.درس رنامهب يمحور مسئله به الزام 289. براي نمونه در صفحه  20
 است. پژوهش غازآ سوالدر اين بحث كه  196. براي نمونه در صفحه  21
 ي است.تيترب ء هدف هايجز يپرسشگر دادن قرار 256. براي نمونه در صفحه  22
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    11  37  33  كل موارد مرتبط با سازه تفكر

به مقايسه ميان فلسفه هاي مختلف و ميزان توجه آنها  توانيمدست آمده ه از منظر نتايج ب ،همچنين

و نيـز اعتبـار  هادهيـپدبه مقوله هاي مختلف سازه تفكر پرداخت. توجه به نقش مشاهده در ارتباط يافتن بـا 

در ايـن مقولـه، عـدم  تأمـلهاي فكري در فلسفه نخست بيش از بقيه صورت گرفته است. نكته قابـل داعيه 

فلسفه سوم است. مقوله بازخواني و بازيابي اطالعات نيز در فلسفه سوم مورد توجه قـرار  ه آن درپرداخت ب

ازتابي از واكنش فضاي ب توانيمنگرفته است. اين بي توجهي و نيز توجه اندك فلسفه دوم به اين مقوله را 

اخير بـه  يهاسالش حافظه در تفكر به شمار آورد. واكنش تند اين فضا در قعلمي تعليم و تربيت ايران به ن

 توانـديمـدر اين دو سند مهم شاهد باشيم. امري كه  ه آنحافظه گرايي باعث شده تا توجه حداقلي ب مسئله

  عليم و تربيت به دنبال داشته باشد. پيشين را در امر ت يهاتيواقعنوعي بريدگي از 

 ريـزمقوله مهم ديگري كه زايا بودن فرايند تفكر را بر عهده دارد، خيـال ورزي اسـت. ايـن مقولـه و 

ديگر مورد توجه قرار گرفته است. عدم توجه بـه ه آن در فلسفه دوم بيش از دو فلسفه هاي معطوف ب مقوله

يت و فرضيه سازي در فلسفه سوم در مقام سندي رسمي نيز زنگ هاي خيال ورزي در تعليم و ترب مقوله ريز

از هم اكنون در مورد نظام تربيتي مبتني بر اين سند به صدا درآيد. همچنين عدم  توانديمهشداري است كه 

پرداخت به زمينه هاي هنري تسهيل كننده اين امر در فلسفه نخست، توجه اين فلسفه بدان را به نوعي توجه 

عملي تربيتي بـه ايفـاي نقـش مـوثر  يهاتيفعالو دور از عمل تبديل ساخته كه نمي تواند در  نظري صرف

ه از جايگاه مناسبي در هر سه فلسفه برخوردارند و به اندازه كافي ب ييگرا اريمعپردازد. مقوله هاي نقادي و ب

متر مـورد توجـه قـرار گرفتـه ك هامقولهنها پرداخته شده است. مقوله حقيقت جويي نيز در مقايسه با ساير آ

از علـل ايـن كـم تـوجهي بـه  تـوانيمرا  و عدم توجه به زمينه هاي ميلي آناست. شناختي ديدن امر تفكر 

در پرداختن به مقوله هاي مختلف  هافلسفهمطرح در نتايج ميزان تعادل  يهابحثشمار آورد. يكي ديگر از 

شـامل همـه  اولفلسـفه  ،شـوديمـمالحظـه  )1( نمـودارچنانكـه در  در فراينـد تفكـر اسـت.مداخله كننـده 

غيـر از مشـاهده و بـازخواني و بازيـابي  –و ميـزان توجـه فلسـفه سـوم بـه  مقولـه هـاي حاضـر هاستمقوله

، غلبـه زمينـه نمـوديمرخ  هافلسفهاز تعادل بيشتري برخوردار است. منظر ديگري كه در بررسي  -اطالعات

، وجـود اثـري بـا زمينـه هـاي رسـديمه هاي فلسفي دو اثر نخست بود. به نظر تربيتي اثر سوم در مقابل زمين

مقايسـه ، يكـي از لـوازم سـند نويسـي اسـت. يگذاراسـتيستربيتي جهت پيوند زدن اليـه نظـري بـه اليـه 

 )1(نمودار ) و 3(در جدول ياد شده به طور خالصه  سه فلسفهبه دست آمده از تحليل محتواي  يهايفراوان

  ده شده است.نشان دا
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  نتايج قابل مقايسه تحليل محتوا :3جدول 

  3فلسفه   2فلسفه   1فلسفه   زير مقوله هاي سازه تفكر  هامقوله

  مشاهده
 0,0 7,3 11,8  تفكر نديفرآ در شواهد اعتبار

 0,0 17,5 23,7  هادهيپد با ارتباط ضرورت

 00 1,4 8,9  تيترب و ميتعل در حافظه گاهيجا  يابيباز و يبازخوان

  يورز اليخ

 0,0 5,8 3,0  تيترب و ميتعل در يورز اليخ

 5,3 4,3 0,0  يورز اليخ كننده ليتسه يهنر يها نهيزم

 0,0 0,0 5,9  يساز هيفرض

 8,0 2,9 14,8  ينقاد و يورز طعن شك،  ينقاد

 8,0 13,1 23,7  .انتخاب  و قضاوت ،نقد در اريمع  ييگرا اريمع

  حقيقت جويي
 2,7 1,5 3,0  يدرس رنامهب بودن زا رتيح

 5,3 0,0 3,0  يپرسشگر

  29,4  54,1  97,8  به صورت قابل مقايسه -كل موارد مرتبط با سازه تفكر

  

  مورد مطالعه وضعيت سازه تفكر در سه فلسفهمقايسه : 5نمودار 
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خيال ورزي نقادي معيارگرايي پرسشگري

فلسفه اول

فلسفه دوم

فلسفه سوم

 

  

 نتيجه گيري

تربيتـي  يهـامنظاهـاي اساسـي  مؤلفـهآن از جملـه  بوط به، تفكر و مقوله هاي مرچنانكه اشاره شد

سـه فلسـفه تربيتـي  ضمن بررسـي پژوهشاين . شوديمنها پرداخته ه آاساسي ب يهاهدفاست كه در زمره 
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سازه تفكري خويش را بر اساس نظريه اسـالمي عمـل  ،نگاشته شده در نظام تربيتي جمهوري اسالمي ايران

كـه پرداخـت متعـادلي بـه  دهديمبر اساس اين سازه نشان  ياد شدهتكوين بخشيد. تحليل محتواي سه سند 

مقوله هاي سازه تفكر صورت نگرفته و برخي مقوله هاي آن از جمله بازيابي و بازخواني اطالعات كمترين 

در  ،. همچنـينانـددادهميزان توجه و برخي ديگر چون مشاهده و نقادي بيشترين توجه را خويش اختصاص 

شـده اي مهم از سازه تفكر كمترين ميزان توجـه  مؤلفهقام پرسشگري در م مقوله ريزبه  ياد شدهفلسفه هاي 

نـوعي واكـنش در  تـوانيمشدن مقوله بازخواني و بازيابي اطالعات در فرايند تفكر را  است. ناديده گرفته

فضاي علمي تعليم و تربيت ايران به بحث حافظه محوري به شمار آورد كه در دهه هاي اخير، الگوي كالن 

تي كشور بوده است. مقوله ديگري كـه بـه ويـژه در دو فلسـفه نخسـت و دوم، كمتـرين مطرح در عمل تربي

ميزان توجه را بعد از بازيابي و بازخواني اطالعات به خود جلب نموده، مقوله حقيقت جويي و به ويژه زيـر 

مقوله پرسشگري است. مطرح بودن پرسش در مقام، آغـازگر فراينـد تفكـر و پـيش برنـده آن، ايـن توجـه 

كه فرايند تفكر را با چالش مواجه خواهد ساخت. به سخن ديگـر،  كنديماندك را زنگ هشداري قلمداد 

پرسشگري و به دنبال آن حقيقت جويي به عنوان موتور محـرك فراينـد تفكـر و نيـز ضـامن  عدم  توجه به

  خواهد كرد. صحت آن در عين افزايش احتمال توقف فرايند تفكر، اعتبار و صحت آن را نيز خدشه دار

ميزان توجه به مقوله مشاهده در دو فلسفه نخست و دوم نشان از فراهم سـازي مناسـب زمينـه هـاي 

از جمله زمينـه هـاي اساسـي اوليـه  هادهيپداوليه تفكر در زمينه هاي مختلف است. ضرورت ارتباط اوليه با 

در  تأمـلار گرفته است. نكته قابـل فرايند تفكر در هر عرصه است كه در اين دو فلسفه مورد توجه كافي قر

، اين عدم توجـه فراينـد رسديممورد اين مقوله، عدم توجه فلسفه سوم در مقام سندي رسمي است. به نظر 

از واقعيت شكل دهد و همين امـر، واقـع گرايـي ايـن فراينـد را بـا چـالش  جداتفكر را به صورتي خيالي و 

زمينه هاي واقعي پيش خواهد برد. از اين رو، اين عدم توجـه را از  فارغو آن را به صورتي  سازديممواجه 

  بايد جدي گرفت و براي آن چاره اي انديشيد.

 و دو مقوله اي هستند كه فراينـد تفكـر را بـه ويـژه در زمينـه هـاي اجتمـاعي ييگرا اريمعنقادي و 

بر اين وظيفه را  ييگرا اريعممقوله  –سازنديمو آن را از يك سو به گذشته مرتبط  كننديماخالقي هدايت 

 .سـازديماين امر را محقق  مقوله نقادي –سازنديمپيش رو متصل  يهاافقو از سوي ديگر به  -دارد عهده

 هافلسفهو به ويژه فلسفه سوم، تفكر اجتماعي و اخالقي را در اين  هافلسفهتوجه مناسب به اين دو مقوله در 

  از قوت ويژه برخوردار ساخته است. 
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 -واقـع گـراي سـازه گـرا -ديدگاه معرفت شناختي پشتيبان سازه نظر گرفتندر نگاهي كلي و با در 

از قطب سازه گرايي است. اين امر  تريقومورد بررسي، قطب واقع گرايي در فلسفه هاي  كه گفت توانيم

           آموزشـي را بـه ورطـه از تخيـل و فرضـيه پـردازي، نظـام  دور ماندنبا توجه نامتعادل به واقعيت و  توانديم

ايـن تغييـر، تحـول و نـوآوري را در دانـش آمـوزان از دسـترس دور سـازد.  يهـاافقواقع زدگي كشاند و 

   كلي در ضمانت تحقق تفكر به ويژه خلق انديشه هاي نو است.  يهايريگوضعيت، نشانگر ضعف جهت 

. بـر ديگشـايمـروي پژوهشـگران يافته هاي اين پژوهش مسيرهاي پژوهشي جديدي را نيـز پـيش 

 د، در فلسفه هاي پشتيبان نظام آموزشي مقوله پرسشـگري كمتـرين ميـزان توجـه را بـه خـونتايجاساس اين 

آن در حيطـه  يريكارگبـهمفهومي در  آشفتگيداشته است. عدم پرداخت فلسفي به اين مقوله، باعث بروز 

عدم تبيين انواع پرسـش  ،ه بيشتر قرار گيرد. همچنينهاي برنامه درسي خواهد شد. امري كه بايد مورد توج

تا حضور مؤثري در تدريس از آن نبينيم. پيشنهاد اين تحقيق بر تبيين فلسفي  شوديمدر اسناد فلسفي باعث 

پرسش و جايگاه آن در تقويت تفكر است.  از سوي ديگر، ناديده انگاشتن بـازخواني و بازيـابي اطالعـات 

بـه ايـن  نباعث ظهور گونه هاي آسيب زايي از آن در برنامه درسي شـود. پـرداخت واندتيمدر فرايند تفكر 

است كه بايد توسط فيلسوفان تعليم  هاييمقوله و تالش در جهت تبيين فلسفي و متعادل آن از جمله پيشنهاد

ن نيز از جملـه و تربيت مورد توجه قرار گيرد. توجه به مقوله خيال ورزي و تبيين فلسفي آن در اسناد پشتيبا

 تواننديمآينده  يهاپژوهش ن توجه داشت.ه آب يگذاراستيساست كه بايد در سطح  هاي ديگريپيشنهاد

متفاوت صورت گيرند و هدف تفكر را در ساير اسناد پشتيبان برنامه درسي پي جـويي نماينـد.  ييهاسازهبا 

و پژوهش از جمله موارد اساسي است كه  ئلهمسدر اين ميان تأكيد بر فرايندهاي تركيبي تفكر از جمله حل 

مجموعه آسيب شناسـي هـاي تفكـر در نظـام  ،پژوهش مورد توجه قرار نگرفته است. از سوي ديگراين در 

  عمل تعليم و تربيت كامل شود.ميداني در عرصه  ه هايتربيتي بايد با انجام مشاهد
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