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بخش اول

 سنجشگرانه  اندیشی و رابطۀ نزدیک آن با 
یادگیری و آموزش و پرورش

در ابتدا بر پیوندهای نزدیک بین سنجشگرانه اندیشی، یادگیری، و آموزش 
قراردادن  اهمیت  زمانی  صرفًا  آموزشگران  می کنیم.  تمرکز  پرورش  و 
سنجشگرانه اندیشی در کانون آموزش را درک خواهند کرد که این ارتباط ها 

را بفهمند.

مفهوم سنجشگرانه اندیشی
بسته به اینکه غایتمان چه باشد، مفهوم سنجشگرانه اندیشی را می توان به 
مفهوم  هر  مانند  آن،  ماهیت  )اگرچه،  کرد  تعریف  گوناگونی  شیوه های 

دیگری، همیشه یکسان است(.

قاب شفافیت 
سنجه های فکری جهان روا: سنجه ها )استانداردها(یی که برای ارزیابی اندیشه 
و اندیشیدن به کار می روند. دلیل »جهان روا« نامیدن این سنجه ها این است که 

همه جا روایی )اعتبار( دارند.
فضیلت فکری: خصلت های مثبت فکری همچون تواضع فکری، شهامت فکری، 

و... که به ارتقای کیفیت اندیشیدن فرد کمک می کنند.
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این تعریفی است که در ارزیابی توانایی های سنجشگرانه اندیشی بسیار 
سودمند است:

هدف  با  اندیشیدن  ارزیابی  و  تحلیل  فرآیند  یعنی  سنجشگرانه اندیشی 
اساسی ترین  شناخت  مستلزم  سنجشگرانه اندیشی  اندیشیدن.  ارتقای 
سنجه های  اساسی ترین  و  اندیشه(  )عنصرهای  اندیشیدن  ساختارهای 
فکری برای ارزیابی اندیشیدن )سنجه های فکری جهان روا( است. مقصود 
از »روایی« همان »اعتبار« است و مقصود از »سنجه های فکری جهان روا« 
سنجه هایی است که همه جا روایی )اعتبار( دارند. رمز جنبۀ خالقانه ِی 
سنجشگرانه اندیشی )ارتقای اندیشه در عمل( در بخشیدن ساختار تازه به 

اندیشیدن است که خود حاصل تحلیل و ارزیابی کارآمد آن است.

مهم است که آموزشگران هنگام پرورش مهارت های سنجشگرانه اندیشی، 
این کار را با هدف نهایی پرورش فضیلت های فکری انجام دهند. آمادگی ها 
یا فضیلت های فکری تفاوت متفکر ماهِر سفسطه گر با متفکر ماهِر باانصاف 
را مشخص می کنند. سنجشگراِن باانصاف همیشه از تواضع و همگامی فکری 
برخوردارند. آنها به عقل اطمینان دارند و از صداقت فکری برخوردارند و 

استقالل و شهامت فکری نشان می دهند.
این امکان وجود دارد که بعضی از مهارت های سنجشگرانه اندیشی را در 
یک یا چند حوزۀ محتوایی پرورش دهیم بدون اینکه به پرورش مهارت های 
سنجشگرانه اندیشی به طورکلی بپردازیم. بهترین رویکرد در آموزش این است 
که هر دو گروه مهارت را پرورش دهیم تا دانشجویان خوب استدالل کردن 

در طیف وسیعی از موضوعات و حوزه ها را یاد بگیرند.

محتوای آموزش و چگونگی آموزش
اینکه چه چیزی را آموزش دهیم به محتوایی که می خواهیم دانشجویان فرا 
بگیرند برمی گردد؛ یعنی همۀ چیزهایی که می خواهیم دانشجویان یاد بگیرند. 
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»چگونگی« آموزش همان فرآیند آموزش است؛ یعنی همۀ کارهایی که انجام 
می دهیم تا به دانشجویان کمک کند که محتوا را عمیق و هدفمند فرا گیرند.

دانشجویان  به  را  محتوا  اگر  که  می انگارند  چنین  آموزشگران  بیشتر 
را  مناسب  چگونگی  و  روش  خودکار  طور  به  دانشجویان  کنند،  عرضه 
نیز به کار خواهند برد. این انگاشتۀ رایج، اما غلط، سال ها آفت آموزش 
بوده و هست. متأسفانه، آموزش و پرورش به جای آنکه بر یادگیرِی شیوۀ 
یادگیری تمرکز کند بر »میزان محتوا« تمرکز کرده است و به همین دلیل 
نتوانسته به دانشجویان بیاموزد که چگونه زمام یادگیری هایشان را در دست 
بگیرند، چگونه انگاره ها را درونی کنند، و چگونه انگاره ها را در مطالعات 
درون رشته ای و میان رشته ای به هم ربط دهند. بیشتر آموزشگران روش های 

آموزشی را بر اساس انگاشته های زیر طراحی می کنند:

۱. دانشجویان می توانند محتوای درسگفتار را با کمترین درگیری فکری 
فرا بگیرند؛

۲. دانشجویان می توانند محتوای مهم را بدون کار فکری زیاد یاد بگیرند؛
3. حفظ کردن کلید یادگیری است؛ بنابراین، دانشجویان باید اطالعات 
آنها  از  بعدًا  لزوم  را ذخیره کنند )که می توانند در صورت  زیادی 

استفاده کنند(.

سنجشگرانه اندیشی چگونگی فراگیری هر محتوا    ی آموزشی است
چنانکه قباًل اشاره کردیم، یک مانع مهم برای پرورش اندیشیدن دانشجویان 
اهمیت درگیرِی  یا  آموزشگران مفهوم  از  این است که تعداد بسیار کمی 
خودشان  که  آموزشگران  از  زیادی  تعداد  می فهمند.  را  یادگیری  در  فکر 
و  انگاره ها  گویی  که  می دهند  درس  طوری  دیده اند  آموزش  سخنرانی  با 
اندیشه ها را می توان به درون ذهن مخاطب ریخت و الزم نیست ذهن برای 

فراگیری آنها کار فکری انجام دهد.
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که  بدهند  را  قابلیت  این  دانشجویان  به  آنکه  برای  آموزشگران، 
یادگیرندگان کارآمدی شوند، خودشان باید چیزهایی را یاد بگیرند؛ باید 
فکری  کار  با  درگیری  هنگام  ذهن  است،  فکری چگونه  کار  بگیرند  یاد 
چگونه عمل می کند، و جدی گرفتن انگاره ها و به تملک درآوردن آنها چه 

الزمه هایی دارد.
به این منظور، آموزشگران باید نقش اصلی اندیشیدن در فراگیری دانش 

را بفهمند. پستالوتسی۱ این مطلب را چنین بیان می کند:

اندیشیدْن بشر را به سمت دانش و شناخت هدایت می کند. او می تواند 
از دیدن، شنیدن، خواندن، و یادگیری بسیاری چیزها لذت ببرد و آنها 
را، به همان اندازه که برایش خوشایند هستند، ببیند، بشنود، بخواند، 
مگر  نمی رسد،  آن چیزها  دربارۀ  به شناختی  اما هرگز  بگیرد؛  یاد  و 
آنکه دربارۀ جوانبشان بیندیشد، و با اندیشیدن به تملک ذهن خود در 

بیاورد.

جان هنری نیومن۲، بیش از ۱5۰ سال پیش، این فرآیند را چنین توصیف 
کرد:

]این فرآیند[ صرفًا پذیرفتن منفعالنۀ چند انگاره که قباًل برای ذهن 
ناشناخته بودند نیست، بلکه کار همزمان و پرتحرِک ذهن روی آن 
انگاره های جدیدی است که از هر طرف به ذهن هجوم می آورند. این 
فرآیند فعالیت نیروی سازنده ای است که به آنچه دریافت کرده ایم نظم 
و معنی می دهد؛ از آِن شخِص خود کردِن موضوع شناخت است؛ به 
زبان ساده، در این فرآیند آنچه دریافت نموده ایم را در مایۀ فکری ای 
که از قبل داریم هضم می کنیم؛ بدون این فرآیند هیچ رشدی حاصل 
در  انگاره هایی که  اینکه  نمی آید، مگر  نمی آید. هیچ رشدی حاصل 

1. Pestalozzi 2. John Henry Newman
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مقابل ذهن قرارگرفته اند را با هم مقایسه نموده و به آنها نظام دهیم. 
ما زمانی احساس می کنیم ذهن مان در حال رشد و گسترش است 
قبل  از  آنچه  با  را  آموخته های خود  بلکه نسبت  بیاموزیم  تنها  نه  که 
می دانیم روشن کنیم. این فرآیند صرفًا افزودن چیزهایی به دانشمان 
که باعث روشنگری می شود نیست، بلکه حرکت رو به  جلوی محور 
)انباشتۀ  ما  آموخته های  و  ما  دانسته های  ذهنی ماست؛ محوری که 
آنچه فراگرفته ایم( به سمت آن گرایش پیدا می کند و پیرامون آن شکل 

می گیرد.

سنجشگرانه اندیشی مجموعۀ آمادگی ها، توانایی ها، و مهارت های فکری 
است که جان هنری نیومن در این متن توصیف می کند. سنجشگرانه اندیشی 
ارزش  می شود  موجب  و  می انجامد  عمیق  یادگیرِی  و  محتوا  بر  تسلط  به 
بیشتری برای دلیل ها و شواهد قائل شویم. دانشجویان را ترغیب می کند که 
اطالعات را کشف و پردازش کنند و در این کار انضباط فکری را رعایت 
به دانشجویان می آموزد که دربارۀ مسیری که در  کنند. سنجشگرانه اندیشی 
استنتاج های خودشان طی می کنند بیندیشند، از عقیده و نظر خود یا دیگران 
دربارۀ موضوعاتی پیچیده دفاع کنند، نظرگاه های متعدد و گوناگونی را در نظر 
بگیرند، تبیین ها، نظریه ها، و مفهوم ها را تحلیل کنند، به مسائل و موضوعات و 
نتیجه  گیری ها وضوح ببخشند، مسائل و مشکالت را حل کنند، انگاره ها را به 
بافتارهای جدید منتقل کنند، انگاشته ها را وارسی، و واقعیت های ادعاشده را 
ارزیابی کنند، برآیندها و پیامدها را بکاوند، و وجود تناقض ها و ناهمسازی ها 
)ناسازگاری ها( در تجربه و اندیشۀ خودشان را بپذیرند. با اندیشیدن، و فقط با 

اندیشیدن، است که می توان بر محتوا تسلط یافت.
اندیشه و محتوا جدایی ناپذیرند؛ رقیب هم نیستند بلکه شریک هم اند. 
چیزی با عنوان »اندیشیدن دربارۀ هیچ چیز« وجود ندارد. زمانی که دربارۀ 
به  اندیشیدن  نیستیم.  اندیشیدن  حال  در  واقع  در  می اندیشیم،  چیز  هیچ 
محتوا و مطلب نیاز دارد؛ به چیزی که درباره اش بیندیشیم. از طرف دیگر 
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اندیشیدن  راه  از  محتوا  است.  اندیشیدن  مدیون  را  وجود خودش  محتوا 
کشف و خلق می شود؛ از راه اندیشیدن است که محتوا تحلیل، ترکیب، 
سازمان دهی، و متحول می شود؛ و از راه اندیشیدن است که پذیرفته یا رد 

می شود.
اگر محتوا را جدا از اندیشیدن آموزش دهیم، مطمئنًا دانشجویان هرگز 
یاد نخواهند گرفت که در درون رشتۀ خود )که محتوا را خلق و تعریف 
آموزش  را  اندیشیدن  اما  دهیم  آموزش  را  محتوا  اگر  بیندیشند.  می کند( 
ندهیم، توهِم صرِف دانش را جایگزین دانش واقعی کرده ایم؛ و این یعنی 
محروم کردن دانشجویان از فرصت تبدیل شدن به یادگیرندگان مادام العمر، 

باانگیزه، و خودهدایتگر.

سنجشگرانه اندیشی و یادگیری
بینش کلیدی دربارۀ ارتباط بین سنجشگرانه اندیشی و یادگیری را می توان، به 

طور خالصه، اینچنین بیان کرد:

تنها ظرفیتی که می توانیم از آن برای یادگیری استفاده کنیم تفکر انسانی 
است. اگر هنگام یادگیری خوب فکر کنیم، خوب یاد می گیریم. اگر 
اندیشیدن ما هنگام یادگیری ضعیف باشد، یادگیری ما نیز ضعیف 

خواهد بود.

رشتۀ  یک  محتواهای  مثال،  )برای  محتواها  از  مجموعه ای  یادگیرِی 
دانشگاهی( برابر است با یادگیرِی اندیشیدن در درون آن رشته. بنابراین، 
بیندیشد.  بگیرد زیست شناسانه  یاد  باید  فرد  یادگیری زیست شناسی  برای 

برای یادگیری جامعه شناسی فرد باید یاد بگیرد جامعه شناسانه بیندیشد.
اگر بخواهیم دستورالعمل هایی برای یادگیری به طور کلی تنظیم کنیم، 
برای  فرد،  که  شوند  بیان  اندیشیدنی  حسب  بر  باید  دستورالعمل ها  این 


