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Designing and Validating Critical Thinking Curriculum for the 
Undergraduate Course Based on Stories and 
Parables of the Holy Quran

[1] Teaching students to think ... [2] A critical evaluation of the philosophical foundations 
of learning model of Mathew Lipman ... [3] The effect of philosophy for children program 
on creativity ... [4] Critical thinking and the role of story in its development ... [5] Curriculum 
design for teaching philosophy to Iranian children ... [6] Stories for ... [7] Thinking stories 2: 
Philosophical inquiry for ... [8] Curriculum of philosophy training for children in secondary and ... 
[9] A corrective view on the philosophy program for ... [10] Investigation of principles of critical 
thinking in the stories ... [11] Investigation of Quranic literary ... [12] Explaining the experiences 
of nursing students from ... [13] Content analysis of Holy Quran according to the concept 
of ... [14] The explanation of pluralistic ideas in fostering critical thinking ... [15] The place of 
critical thinking in Islamic education ... [16] How might language affect critical ... [17] Impact 
of philosophical enquiry on school students’ interactive ... [18] The community of inquiry: An 
approach to collaborative ... [19] Islamic theoretical model for critical thinking in ... [20] Critical 
thinking: What it is and why ... [21] Critical thinking across the curriculum ... [22] The balance 
in interpretation of Quran ... [23] Beautiful examples of the ... [24] Radiation from the ... [25] The 
interpretation of man through ... [26] The stories of the Quran and the history of the prophets ... 
[27] The stories of the Quran and the history of the ... [28] Beautiful examples ... [29] The stories 
of Quran retrieved from Tafsir ... [30] The parables of Quran: Characteristics ... [31] Thinking in 
... [32] Educational psychology: Psychology of learning and ... [33] Adaptation and normalization 
of California ... [34] The study of the educational nature of critical thinking ... [35] Design blended 
learning curriculum for higher education ... [36] Anthropological Foundations of Educational 
Methods in ... [37] Curriculum model peresnt of intellectual skills ... [38] The Effectiveness 
of Philosophy Education ... [39] A study of the effects of teaching philosophy ... [40] Property 
and results of critical thinking from ... [41] The dynamics of the research community ... [42] 
Theoretical foundations of the context society ... [43] Effect of story on increase of philosophizing  
... [44] Organizational climate for creativity and ... [45] The main elements of the curriculum in 
the  ... [46] Evaluating The Curriculum Of Islamic  ... [47] Curriculum evaluation in higher ...

Aims The aim of this study was to design and validate critical thinking curriculum for the 
undergraduate course stories and parables of the Holy Quran.
Materials & Methods The research was carried out in a mixed (qualitative-quantitative) 
method in two stages of design and validation. Participants of this phase of the study consisted 
of 40 students of the Holy Quran, who were randomly assigned to two experimental and control 
groups. The validity of the curriculum was evaluated through a questionnaire from a group 
of 20 experts and the effectiveness of the curriculum was carried out in a semi-experimental 
design with a pre-test and post-test design with the control group. In the design phase, firstly, 
the general goals of Lipman’s educational philosophy for the children, Facine’s critical thinking, 
and the goals of higher education in Iran were deduced. Then, among the 40 stories and 50 
parables of the Holy Quran, 4 stories and 7 parables were selected for general goals and Islamic 
curriculum was selected and designed based on Fischer’s “Stories for Thinking”. Teaching-
learning methods and evaluation were determined by following the critical thinking teaching 
style. Validation of the designed curriculum was carried out in two stages.
Findings There was a significant difference between the mean scores of students’ critical 
thinking in the experimental group compared to the control group. The validity of the designed 
critical thinking curriculum for the cognitive course based on stories and parables of the Holy 
Quran was acceptable.
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 یتفکر انتقاد یبرنامه درس یو اعتبارسنج یطراح
و  یداستان اتیآ براساس یدوره کارشناس یبرا
  میکر قرآن یلیتمث

  
  PhD یریمال اخوان لهیجم
 ،سالمیآزاد ا هنشگاواحد اراک، دا ،نسانیا معلو هنشکددا ،تربیتی معلو وهگر

  انیراراک، ا
  PhD *یفیمحمد س

 ،سالمیآزاد ا هنشگاواحد اراک، دا ،نسانیا معلو هنشکددا ،تربیتی معلو وهگر
   انیراراک، ا
  PhD یهیفق رضایعل
 ،سالمیآزاد ا هنشگاواحد اراک، دا ،نسانیا معلو هنشکددا ،تربیتی معلو وهگر

  انیراراک، ا
  

  چکيده
هدف پژوهش حاضر، طراحی و اعتبارسنجی برنامه درسی تفکر انتقادی اهداف: 

  کریم بود.  برای دوره کارشناسی براساس آیات داستانی و تمثیلی قرآن
کمی) و در دو مرحله  - این پژوهش به روش آمیخته (کیفی ها: مواد و روش

نفر از ۴۰کنندگان این مرحله از مطالعه را  طراحی و اعتبارسنجی انجام شد. شرکت
صورت تصادفی  داد که به دانشجویان درس تفسیر موضوعی قرآن کریم تشکیل می

در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. روایی و اعتبار برنامه درسی از طریق 
نظران مورد ارزیابی قرار گرفت و اثربخشی برنامه  نفره صاحب۲۰نظرسنجی از گروه 

 آزمون با گروه گواه انجام سپ - آزمون یشآزمایشی با طرح پ روش نیمه درسی به
اهداف کلی آموزشی براساس اهداف آموزش فلسفه  . در مرحله طراحی، ابتداشد

و اهداف آموزش عالی  فاسیونههای تفکر انتقادی  ، مهارتلیپمنبرای کودکان 
داستان  ۴تمثیل قرآن کریم،  ۵۰داستان و  ۴۰ایران استنباط شد. سپس از میان 

مناسب برای اهداف کلی انتخاب و با الگوبرداری از کتاب تمثیل  ۷و 
برنامه درسی و معارف اسالمی دانشگاه  فیشر،هایی برای فکرکردن"  "داستان

یادگیری و ارزشیابی با پیروی  -های یاددهی انتخاب، طراحی و تنظیم شد. روش
نامه آموزش تفکر انتقادی مشخص شد. اعتبارسنجی برنامه درسی  از شیوه

  شده در دو مرحله انجام شد. احیطر
داری میان میانگین نمرات تفکر انتقادی دانشجویان در  تفاوت معنی ها: یافته

گروه آزمایش نسبت به گروه شاهد بود. اعتبار برنامه درسی تفکر انتقادی 
شده برای دوره کاشناسی بر اساس آیات تمثیلی و داستانی قرآن کریم  طراحی

  قابل قبول بود. 
 های و تمثیل ها داستان بر مبتنی انتقادی تفکر درسی برنامه اجرای گیری: نتیجه
 دانشجویان انتقادی تفکر های مهارت ارتقای بر کارشناسی دوره برای کریم قرآن
  دارد. مثبت تاثیر

داستان، دوره  ل،یتمث ،یتفکر انتقاد ،یبرنامه درس یطراح م،یقرآن کر ها: کلیدواژه
  یکارشناس

  
  ۱۸/۰۵/۱۳۹۷ دريافت:تاريخ 

  ۲۱/۰۶/۱۳۹۷ تاريخ پذيرش:
  m-seifi@araku.ac.irنويسنده مسئول: *
  

  مقدمه
عصر کنونی، عصر فناوری اطالعات و ارتباطات است. با گسترش 
فناوری اطالعات، انسان همواره با حجم باالیی از اطالعات مواجه 

کار گرفت، است. برای آنکه بتوان علم و فناوری را در مسیر صحیح به 
بایست آن را مورد نقد و بررسی قرار داد. حجم باالی اطالعات و  می

پذیرش آن مستلزم پرورش قوه تمییز و تشخیص و داوری صحیح 
  وسیله تفکر انتقادی محقق خواهد شد. است که این امر به

های تفکر انتقادی در محافل آموزشی  منشأ عالقه به توسعه توانایی
ها عمدتاً  گردد اما موسسات و دانشگاه برمی افالطونبه آکادمی 

های  های مختلف در علوم و تغییرات در هدف دلیل پیشرفت به 
. [1]آموزشی، تمرکز خود را بیشتر به انتقال اطالعات معطوف کردند

عنوان هدف تربیت، بعد از  اندیشه انتقادی و پرورش قوه تفکر به

وجه قرار گرفت، تا اینکه در طور روزافزون مورد ت به دیوییانتشار آثار 
جنبشی تحت عنوان "نهضت تفکر انتقادی" شکل  ۱۹۵۰اوایل دهه 

با تاثیر پذیری از افکار  ۱۹۶۰گرفت. جنبش تفکر انتقادی در اوایل دهه 
برای اولین بار از آموزش و  هایی و با تدارک آزمون رابرت انیس

ماتیو  ۱۹۸۰سنجش تفکر انتقادی سخن به میان آورد. در اوایل دهه 
های اندیشیدن را  توانست با ارایه الگویی شیوه آموزش مهارت لیپمن

در مبانی این الگو تجدید  لیپمن ۱۹۹۰نشان دهد. اما در اواسط دهه 
های  نظر کرد و به پرورش بعد اخالقی تفکر انتقادی در کنار مهارت

اندیشیدن توجه خاص کرد و به این ترتیب توانست موج نهضت تفکر 
تقادی را به خارج از مرزهای ایاالت متحده بگستراند و آن را از ان

کشور جهان از  ۳۰المللی برخوردار کند. اکنون در بیش از  شهرت بین
  .[2]شود آن استفاده می

ها و حتی مدارس  ها، دبیرستان در سراسر ایاالت متحده، دانشگاه
ه و های مختلف آموزش تفکر و تجزی ابتدایی در حال آزمودن روش

تحلیل انتقادی با شاگردان خود هستند. در نظام دانشگاهی کالیفرنیا، 
التحصیلی، درسی را در تفکر  اند که قبل از فارغ  دانشجویان موظف
تحقق چنین اهدافی مستلزم محتوی و . [1]انتقادی بگذرانند

های ارزشیابی مناسب، یا به عبارت دیگر  های آموزشی و شیوه روش
درسی متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی و  های طراحی برنامه
بازده آموزش افرادی باشد که به جای تکرار کارها و  ؛ تادینی است

اعمال گذشتگان در پی کارهای نوینی باشند که به تولید علم بیفزایند 
ای انتقادی و با شخصیتی  و دارای ذهنیت فلسفی و خالق با روحیه

 .فعال و پویا باشند
اند، بر  و همکاران مطرح کرده لیپمنش تفکر که های آموز روش

رابطه نزدیک معلم و شاگرد و ایجاد انگیزه برای آغاز بحث و 
ای و امثال آن  وگو از طریق داستان، قطعه شعر، یا بیان واقعه گفت

شود تا به  آموزان فرصت داده می تاکید دارد. در این روش، به دانش
های گروهی شوند، که این وگو تفکر بپردازند و سپس وارد گفت

شود. در این الگو  وگوها باعث تفکر و تعمق بیشتر می گفت
بودن و داشتن هشیاری دایمی برای   بودن و پرسشگری، مصر فعال

مشاهده ارتباطات و اختالفات و آمادگی همیشگی برای مقایسه، 
کردن فرضیه، تجربه، مشاهده، سنجش و امتحان،   تحلیل، مطرح

ت. این برنامه به روش کاوشگری فلسفی و اصلی اساسی اس
هایی که در آنها  ها یا اجتماع شود، حلقه اجتماع پژوهشی انجام می

از رابطه دوستی و همکاری برای مشارکت مثبت در فضای آموزشی 
های خاص آنها عبارت از تامل و تعمق  استقبال شود و ویژگی
تخیل های مشترک، خوداصالحی، فرهنگ و  غیرخصمانه، شناخت

فلسفی، تقویت توانایی مطالعه و درک عمیق متون براساس دیالوگ 
ها و  . در این راستا، داستان[3]بردن از آنها است وگو و لذت گفت و 

 (ع)و ائمه اطهار (ص)های قرآن کریم، زندگی و سیره پیامبران تمثیل
ای آشنا و در دسترس برای تولید محتوای آموزشی  توانند زمینه می

 .[4]روش باشنددر این 
هایی است که تفکر  یکی از اهداف هر نظام آموزشی، تربیت انسان

خود را بر پایه استدالل صحیح و منطقی بنا نهاده و در برخورد با 
ای جامع و عمیق، جوانب مختلف  دنیای پیرامون خود با اندیشه

نمایند و قابلیت انعطاف باالیی در مواجهه با  امور را بررسی می
 . برنامه[5]زندگی داشته و به عبارتی ذهن فلسفی دارندمسایل  

 بستر از اینکه دلیل به  خود اولیه ساختار آموزش تفکر انتقادی در
 روش محتوی و از فارغ  است، طبیعتاً  برخاسته سکوالر ای جامعه
ترین ابزار آموزش در این الگو،  گرفته است. محوری شکل دینی
مطابق با  فیلیپ کمو  فیشررابرت هایی است که توسط  داستان

فرهنگ غرب و مشتمل بر مضامین و مفاهیم فلسفی، برای ایجاد 
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اسالمی ما  - اند و با فرهنگ ایرانی حس پرسشگری طراحی شده
چندان سنخیت ندارند و اگر قرار باشد آنها را به همان شکل آموزش 

آموزان را دچار تعارض  طور نامحسوس دانشجویان و دانش دهیم، به
  .[8-6]اهیم کردخو

ترین شیوه در آموزش، تفکر تبدیل کالس درس به حلقه یا  اساسی
اجتماع پژوهشی است. "اجتماع پژوهشی" عبارت است از یک گروه 

وگوهای کالسی، در روند اکتشاف  یا کالس که از طریق بحث و گفت
کند و روش فلسفی را به اعضای گروه آموزش  عقاید شرکت می

یعنی روش تحقیق مدلل و تحلیل منطقی  دهد. روش فلسفی می
شود. اما این  که اغلب به منزله روش سقراطی از آن نام برده می

برنامه با رویکرد و روشی متناسب است که نتیجه آن، انسانی متکی 
به معقولیت، مستقل در ارزیابی، غیرملتزم به حقیقت، گرفتار و 

مقوله ایمان است. ناچار از پذیرش نسبیت در کارها و بیگانه با 
 با متناسب و روز نو، به روشی پی در نظام آموزشی ایران باید

 اهداف هم تا باشد اسالمی تربیت و تعلیم برای زمانه اقتضائات
کودکی و  دوران هم و یابد گسترش بهتر آن قالب در اسالمی تربیت
 و صحت کمال در آن فرد منحصربه  های ویژگی با متناسب جوانی
 اسالم اندازه به دینی شود. هیچ سپری اندیشه و جسم سالمتی

 دهد. به قرار تربیتی نظام اختیار در عقلی امکانات نتوانسته است
 و است محور دین که کشوری در برنامه این سازی بومی دلیل همین
 است، ضرورت جاری آن در اراده ایمان و و است محور عقل که دینی

  .[9]یابد می دوچندان
های عملی  عنوان یکی از صحنه انبیا در قرآن کریم به داستانتحلیل 

تواند تجلِی اصول تفکر انتقادی  رویارویی حق و باطل، میو واقعِی 
همچنین قصص انبیا با  و در مقابل، عوامل تفکر غیرانتقادی باشد. 

های  پردازی فرد منتقد درحوزه اخالق و رفتار، شاخصه شخصیت
. در نقطه مقابل نیز با است ایش کشیدهاخالق انتقادی را به نم

توان به  های موجود در معاندین و مخالفان انبیا می بررسی شاخص
ای از صبر و شکر  اسطوره (ع). نوح[10]دشناخت تفکر غیرانتقادی رسی

اند نخستین کسی است که برای هدایت  و مقاومت بود و گفته
قل نیز کمک ها عالوه بر منطق وحی از منطق استدالل و ع انسان

گرفت و پس از وی سایر انبیای الهی نیز برای پیشبرد ماموریت 
  اند. الهی خود از استدالل به اقتضای شرایط مختلف بسیار بهره برده

ارایه شیوه استدالل انبیا با معاندین، از با ، قصص قرآن کریم در این
با  (ع)منطق، ابراهیم پرستان متکاثر و تمسخرکنندگان بی  با بت (ع)نوح
طلب و  با فرعونیان برتری (ع)پرستان، موسی پرستان و بت ستاره
با  (ص)با کاهنان لجوج تا محمد (ع)جو، و عیسی پرستان بهانه گوساله

حوزه  پردازی فرد منتقد در شخصیتقریشیان مشرِک نژادپرست، با 
  های اخالق انتقادی را به نمایش کشیده اخالق و رفتار، شاخصه

های موجود در معاندین  شاخص معرفیمقابل نیز با  ست. در نقطها
، پوچی استدالل تفکر غیرانتقادیعالوه بر معرفی و مخالفان انبیا 

ها و بحث  کردن این مجادله  با مطرحآنان را به تصویر کشیده است. 
وگو درباره آنها در بستر اجتماع پژوهشی و منطبق با مبانی  و گفت

دهی کنند،  د بود اطالعات را سازمانالهی، دانشجویان قادر خواهن
های مختلفی از  استدالل دیگران را ارزیابی کنند، تفسیرها و برداشت
ها به نتایجی  دالیل داشته باشند، براساس این تفسیرها و برداشت

های خود را اصالح کنند و با عقاید مخالف با سعه  دست یابند، ایده
  صدر برخورد نمایند.
تفکر در ساختار اولیه خود با رویکرد و روشی  در کل برنامه آموزش

متناسب است که نتیجه آن، انسانی متکی به معقولیت، مستقل در 
ارزیابی، غیرملتزم به حقیقت، گرفتار و ناچار از پذیرش نسبیت در 

گشایی که  کارها و بیگانه با مقوله ایمان است. در عین اقدامات راه

گذارد به بومی سازی و  د میاین برنامه پیش روی تربیت نسل جدی
اصالحاتی در تبیین مبانی، محتوی و شیوه اجرای آن در سطح 
کشور اسالمی نیاز است تا انسان در حال تربیت هم از افتادن به 

کارگیری عقل و ایمان در  به گرایی نجات یابد و هم با  نسبی ورطه 
عادت یابی به س دست کنار هم و از طریق داستان انبیای الهی، در 

  کامیاب باشد.
در تحقیقی که تحت عنوان "نقد و بررسی مبانی فلسفی  جهانی

است، ابتدا   " ارایه نمودهماتیو لیپمنالگوی آموزش تفکر انتقادی 
را مورد  لیپمنگرایی" مورد اعتقاد  گرایی و نسبیت های "زمینه دیدگاه

 های آنها را مشخص کرده نقد و بررسی قرار داده و سپس محدودیت
گرایانه را  گرایی زمینه این اساس، پیشنهاد دیدگا ه عینیت . بر [2]است

تری از  مبنای تفکر انتقادی در نظر گرفته است. یعنی شکل متعادل
ها را نادیده  داوری های تفکر و پیش عینیت که اهمیت زمینه

  گیرد. نمی
 به اصالحی در پژوهشی تحت عنوان "نگاهی عبداللهیهمچنین 
 تبیین از پس متعالیه" حکمت بستر در کودکان برای فلسفه برنامه
 و معنا ساخت با حقیقت نسبت تعیین به تربیت در فلسفه معنای
 ناسازگاری و سازگاری میزان پرداخته و گرایی نسبی  با آنها ارتباط
فلسفه صدرایی را  بستر در اسالمی تربیت و تعلیم با برنامه این

  .[9]واکاوی کرده است
  

 ادبی های تمثیل تحقیقی تحت عنوان "بررسی نصیرمحله بهرامی 
 است کهانجام داده است. نتایج پژوهش وی حاکی از آن  قرآن"

 از آیات قرآن به انواع تمثیل اختصاص یافتهبخش قابل توجهی 
اخالقی و تربیتی  های آموزه های قرآنی عالوه بر اینکه ؛ تمثیلاست

های ادبی، بالغی در قرآن را نیز  زیباترین جلوه ،و جنبه اعجاز دارند
های  گذارند تا جایی که برخی از دانشمندان، تمثیل به نمایش می

چرا که قرآن  ،اند قرآن را نهایت و اوج فصاحت و بالغت قرآن دانسته
های  حقایق سترگ و مفاهیم بزرگ را در قالب تمثیل است توانسته

  .[11]ان خود عرضه نمایدفهم به مخاطب ساده و روان و همه
در پژوهشی که تحت عنوان "تفکر انتقادی و نقش داستان  مهاجری

در پرورش" انجام داده است، در رابطه با نقش داستان در پرورش 
 تاثیرگذار ابزارترین  کند که مهم گیری می تفکر انتقادی چنین نتیجه

 پرورش در را بدیلی بی نقش که است داستان و رویکرد، قصه این در
 و سازی تفکر انتقادی، مفهوم اخالقی و دینی، قوه فضایل رشد و

  .[4]کند می ایفا افرادکردن   استدالل
  

در پژوهشی با عنوان "تبیین تجارب دانشجویان  کوهستانی
پرستاری از انس با قرآن در کنترل اضطراب امتحان" نشان داد که 

مامی ابعاد اضطراب اثرگذاری آوا، قرائت و تدبر در معانی قرآن بر ت
نفس،  بردن اعتمادبه های فردی اعم از باال امتحان و ارتقای ظرفیت

تمرکز حواس، تقویت حافظه و کنترل عالیم بالینی اضطراب، پدیدار 
  .[12]شده است

ای تحت عنوان "تحلیل محتوای قرآن کریم  در مطالعه محمدی پویا
را برای بررسی براساس مفهوم تفکر انتقادی"، محتوای قرآن کریم 
های پژوهش  مصادیق تفکر انتقادی در آن تحلیل کرده است. یافته

گانه "پرسشگری"، "قضاوت و ارزیابی با معیار  ۹های  به تبیین مولفه
طرفی پیش از  روشن"، "تاکید بر استدالل"، "تجزیه و تحلیل"، "بی

 گرایی مندی"، "عینیت بررسی شواهد"، "انضباط و روش
جویی" و "انعطاف پذیری" برای تفکر  اندیشی)"، "حقیقت (روشن

  .[13]انتقادی انجامیده است
  

پژوهشی با عنوان "بررسی تاثیر اجرای برنامه فلسفه برای  نادری
آموزان پسر پایه اول متوسطه  کودکان بر پرورش خالقیت دانش

ر و های این پژوهش، اعتبا است. یافته تهران" انجام داده ۱۴منطقه 
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اعتمادپذیری برنامه فلسفه برای کودکان را در پرورش خالقیت و 
مولفه اصلی آن، یعنی سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف پذیری،  چهار 

  .[3]تایید کرد
  

های متکثر در  در تحقیقی که تحت عنوان "تبیین انگاره حسینی حاج
 پرورش تفکر انتقادی و الزامات عملی ناظر بر آن" انجام داده است،
رویکردهای حاکم بر تفکر انتقادی را تبیین نموده و ضمن شناسایی 

های زیربنایی آنها تالش کرده است به  تنوع و تکثر موجود در انگاره
ز الزامات عملی ناظر بر تفکر انتقادی واسطه طرح چهارچوبی ا

  .[14]معنایی تفسیری برای آن فراهم کند
  

  و تعلیم در انتقادی تفکر نیز پژوهشی با عنوان "جایگاه کریمیان
ملی" انجام داده است  درسی برنامه سند بر مبتنی اسالمی تربیت

 بیانگر ملی درسی برنامه های آن حاکی از آن است که سند که یافته
 تربیت و تعلیم مبانی به عنایت با انتقادی تفکر به ویژه توجه

 تعقل و تفکر زمینه در ملی درسی برنامه سند در. [15]است اسالمی
 خلق، تفکر و انتقادی، ابداع مساله، تفکر تخیل، حل: آمده است

مشاهدات، تحلیل،  سیستمی، پرسشگری، کاوشگری، هدایت
 نظام براساس قضاوتگیری،  شواهد، تصمیم براساس قضاوت
 و ها صالحیت عناصر از خودارزشیابی و خود در تامل )،تعقل( معیار

  هستند. مشترک های یادگیری
ای تحت عنوان "بررسی تاثیر زبان بر عملکرد تفکر  در مطالعه امانوئل

آموزانی  انتقادی دانش آموزان" به این نتیجه رسیده است که دانش
بینند و از زبان برای بحث  موزش میکه با رویکرد اجتماع پژوهشی آ

های تفکر انتقادی در آنها ارتقا  کنند، مهارت وگو استفاده می و گفت
در پژوهشی تحت عنوان "تاثیر حلقه  ترایکیو  تاپینگ. [16]یابد می

کندوکاو فلسفی بر رفتارهای تعاملی دانش آموزان" به این نتیجه 
ها تاثیر بسزایی در اشتیاق به مشارکت بیشتر و  رسیدند که این حلقه

هایشان   وگوهای کالسی و استدالل دانش آموزان و دفاع از ایده گفت
عنوان  ماع پژوهشی بهدر پژوهشی با عنوان "اجت هاگمن. [17]دارد

رویکردی در آموزش مشارکتی"، ضمن توصیف اجتماع پژوهشی و 
های شناخت اجتماعی که بر آنها مبتنی است، این  تبیین نظریه

رویکرد را بهترین مدل آموزشی برای توسعه رویکردهای یادگیری 
  .[18]کند مشارکتی معرفی می

ل نظری اسالمی ، نیز تحقیقی تحت عنوان "مدتیجانیو  نورفدهللا
برای تفکر انتقادی در آموزش و یادگیری تعلیم و تربیت اسالمی" 

گانه ۵های تحقیق شناسایی عناصر  . از جمله یافته[19]اند انجام داده
(تدبر، تفقیه، تذکر، تعقیل و تفکر) تفکر انتقادی در اسالم و ارایه 

ت آموزان در تعلیم و تربی الگویی در راستای بهبود تفکر دانش
، در پژوهشی تحت عنوان "تفکر انتقادی فاسیونهاسالمی است. 

کند از طریق ارایه  سعی می شود" چیست و چگونه محاسبه می
هایی عینی از زندگی روزمره و نحوه مواجهه یک متفکر منتقد  مثال

ها ارایه و رفتارهای فکری که محققان در  با آنها، لیستی از مهارت
عنوان  دهند را به ایلی انجام میمس هنگام مواجهه با چنین 

  .[20]ها برای استفاده کاربران ارایه کند های شناختی و گرایش مهارت
  

در تحقیقی با عنوان "تفکر انتقادی در  تامپسوننتایج مطالعات 
گیری  سطح برنامه درسی: فرآیند بیش از خروجی" چنین نتیجه

ر فلسفی در کرده است که توانایی تفکر انتقادی نیاز به یک تغیی
سراسر برنامه درسی از خروجی به فرآیند، یادگیری به تفکر، موضوع 
منفرد به ادغام در موضوع دارد. برای انجام این کار، معلمان باید 

محور ترتیب دهند؛  معلم - یک ترکیب مناسب از یادگیرِی دانشجو
تمرکز بر فرآیند به جای خروجی، فکر به جای یادگیری، آنچه مورد 

  .[21]است و نه آنچه مناسب استنیاز 
گرفته حاکی از آن است که  نگاهی اجمالی به مطالعات صورت

تاکنون هیچ تحقیقی در زمینه طراحی برنامه درسی تفکر انتقادی 
مبتنی بر آیات داستانی و تمثیلی قرآن کریم انجام نگرفته است، 

ترین منابعی  های ناب قرآنی غنی ها و داستان حال آنکه تمثیل
توانند معارف عقلی و مفاهیم معنوی را برای توده  هستند که می

  مردم تبیین کنند.
پژوهشگران با مبناقراردادن این مطالعات به طرح پرسش زیر  لذا

های قرآن  تمثیلو  ها قصه از استفاده با توان می آیاکه پرداختند  
 طراحی کرد دوره کارشناسیکریم برنامه درسی تفکر انتقادی برای 

هدف از انجام پژوهش حاضر  ؟که از اعتبار کافی برخوردار باشد
 دوره برای انتقادی تفکر درسی برنامه سنجیطراحی و اعتبار

  .بود کریم قرآن تمثیلی و داستانی آیات براساس کارشناسی
  

  ها مواد و روش
روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، آمیخته (کیفی_ کمی) است. 

قرآن کریم با  طراحی برنامه درسی شاملجامعه آماری در بخش 
، [22]طباطبایی راث "تفسیرالمیزان"، پور بهرامترجمه و شرح واژگان 

اثر  "تفسیر پرتوی از قرآن"، [23]مکارم شیرازیاثر " تفسیر نمونه"
کتاب و  [25]جوادی آملی اثر "تفسیر تسنیم" و [24]طالقانی
فعال  در دو جلد اثرهای قرآن و تاریخ انبیا درالمیزان"  "داستان
مکارم های زیبای قرآنی" در دو جلد اثر  و کتاب "مثال [27 ,26]عراقی
ها، اهداف و آثار  و کتاب "تمثیالت قرآنی، ویژگی [29 ,28]شیرازی

و منابع و متون چاپی و  [30]محمد قاسمیتربیتی آن" اثر 
 بود.الکترونیکی در دسترس در زمینه برنامه درسی و تفکر انتقادی 

عنوان یک  شده به در مرحله اعتبارسنجی برنامه درسی طراحی
تن از متخصصان برنامه درسی، ۲۰محصول، جامعه و نمونه آماری 

علوم تربیتی، آموزش تفکر انتقادی و معارف اسالمی در دسترس را 
 درسی برنامه اثربخشی بررسی مرحله در آماری جامعه داد. می تشکیل

 اسالمی آزاد دانشگاه کارشناسی مقطع ندانشجویا همه را شده طراحی

  نمونه و دادند می تشکیل ۱۳۹۵-  ۱۳۹۶ تحصیلی سال در اراک

 انتخاب دسترس در نمونه صورت به که بود دانشجو۴۰ شامل پژوهش

  شدند. جایگزین گواه و آزمایش گروه دو در تصادفی صورت به و
براساس اهداف کلی آموزشی  در مرحله طراحی برنامه درسی ابتدا

مبانی فلسفی و مبانی اجتماعی، و اهداف آموزش عالی استنباط 
تمثیل قرآن  ۵۰داستان و  ۴۰شد. سپس با مطالعه نظری، از میان 

ها و اصول  تمثیل طبق مالک ۷داستان و  ۴کریم، آیات مربوط به 
اساسی انتخاب و ارایه محتوی و منطق حاکم بر اجتماع پژوهشی 

علوم تربیتی، برنامه درسی و معارف  نظران براساس نظر صاحب
اسالمی انتخاب و برای هدف تحقیق طراحی و تنظیم شد. سایر 

یادگیری و ارزشیابی  -های یاددهی عناصر برنامه درسی شامل روش
  نیز مشخص شد.

های  برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان (تفکر انتقادی)، هدف
 از را کار این و کند میشناختی روشنی دارد. ذهن را وادار به عمل 

 این. دهد می انجام ساختاری تعامل و اصولی تفکر ها، چالش طریق
 فرآیند آموزش آن و دارد نیز اجتماعی هدف حال عین در برنامه
 به ، ارزشیابی[31]لیپمن. به نظر [8]است دموکراتیک گیری تصمیم
 گفته اطالعات تفسیر و تحلیل، آوری، جمع برای دار نظام فرآیند یک
 تحقق نظر مورد های هدف آیا شود تعیین که منظور این به شود می
هستند. اهداف کلی  یافتن تحقق حال در میزانی چه به یا اند یافته

های  )، داللت۱آموزشی براساس نظرات تعدادی از فالسفه (جدول 
)، و اهداف آموزش فلسفه برای کودکان ۲تربیت اجتماعی (جدول 

) و ۳انتقادی فاسیونه و اهداف آموزش عالی (جدول ، تفکر لیپمن
  ) استنباط شد.۴آموزشی (جدول  دوره یک کلی های هدف
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  ها نظران و استخراج اهداف از این داللت تفکر انتقادی از نظر صاحب) ۱جدول 
  اهداف  دیدگاه فالسفه در زمینه تفکر انتقادی

وگو و تبادل افکار و پرسیدن سواالت اساسی در مورد مسایل اساسی زندگی  ، گفتسقراطاز نظر 
  )١٣٩٤دیگران، (سجادیان و 

کنجکاوی ؛ پرورش روحیه پرسشگری؛ کردن و بیان مقصود  مهارت در فکر
  و ارتباط آنها ها نسبت به پدیده

بررسی ؛ ها" ها" و "تحلیل استدالل کسب مهارت در "آزمودن اندیشه  ).١٣٨٠اندیشی است (ویل دورانت،  ، روشنافالطوناز نظر 
  معانیساختن  روشن –ها  مفاهیم و ایضاح گزاره

قراردادن، دانستن این که چگونه باید  بینی، با صراحت جزئیات را موردتوجه ، باریکارسطواز نظر 
  پرورش روحیه پرسشگری؛ و ارتباط آنها ها کنجکاوی نسبت به پدیده  ).١٣٨٠گرفتن از تحلیل تجربیات گذشته است (ویل دورانت،  سئوال کرد و عبرت

). و تأمل ٨٤وگوهای فلسفی (صفایی مقدم و دیگران، ص طریق گفت، تفکر فلسفی از لیپمناز نظر 
 ).١٣٨٩مشترک، خوداصالحی، و درک عمیق متون است (ناجی،  های و تعمق غیرخصمانه، شناخت

خوداصالحی، تقویت روحیه ؛ پرورش روحیه بحث و بیان مقصود
  انتقادپذیری و تحمل عقاید دیگران

 حمطر که هایی سئوال عنو به انتو میرا  زانموآ نشدا لستدالا و تفکر در دموجو یها وتتفا: فریره
  )١٥١، ص١٣٩٠ها (آخوندی،  داد. درک دقیق رابطه عّلی و معلولی میان پدیدهنسبت  ندزسا می

ها و رابطه عّلت و  کنجکاوی نسبت به پدیده؛ پرورش روحیه پرسشگری
 استدالل ها"کسب مهارت در "آزمودن اندیشه ها" و "تحلیل ؛ معلولی آنها

کندو افراد با مشارکت و همکاری قادر به  ، زبان ابزار الزم را برای تفکر فراهم میویگوتسکیاز نظر 
  ).١٩٩، ص١٣٩٣شوند (گوتک،  تفکر در سطح باالتری می

بررسی مفاهیم و  -کردن و بیان مقصود و برقراری ارتباط  مهارت در فکر
  ری و مشارکت با دیگرانساختن معانی، همکا روشن - ها ایضاح گزاره

  همکاری و مشارکت و تعامل با دیگران  ، مشارکت به روش اجتماع پژوهشی است.پیرس چارلزاز نظر 

ها" و "تحلیل  کسب مهارت در "آزمودن اندیشه؛ مهارت در فکرکردن  ، "قضاوت معلق" یا "تردید سالم" است.دیوییاز نظر 
  ها" استدالل

پذیری،  خلقیاتی مثل همدلی، همکاری، احترام متقابل و مسئولیت، تقویت آدام آنجلیااز نظر 
  ).٩٥، ص١٣٩٢دادن است (نادری،  کردن و شفاف توضیح مشاهده دقیق، سوال

کسب مهارت در تعامل با ؛ ها پایبندی به انجام وظایف و مسئولیت
  سازی معانی کسب مهارت در رمزگشایی مفاهیم و شفاف؛ دیگران

، ١٣٩٠مخالف بادیدگاه فرد است (نادری،  های دادن به دیدگاه و اهمیت ، شنیدنشارپاز نظر 
  ).٩٦ص

  تقویت روحیه انتقادپذیری و تحمل عقاید دیگران؛ داشتن انصاف فکری

  
  های تربیت اجتماعی و استنباط اهداف از آنها داللت )۲جدول 

  اهداف  تربیت اجتماعی های داللت

خودشناسی و آشنایی با نحوه یادگیری خودپایبندی به انجام وظایف و   )١٩٧، ص١٣٩٠فطرت، کرامت و حریت است (باقری، های بنیادی،  انسان دارای ویژگی
  هایی که بر عهده اوست مسئولیت

  خودسنجی و خوداصالحی  )٢٠١، ص١٣٩٠حفظ و ارتقای فردیت (باقری، 
  بیان علت رویدادها؛ تصویری بزرگ داشتن نگاهی کلی بر  )٢١٤، ص١٣٩٠شناسی (باقری،  هستی غلبه بر خودمحوری 

  تقویت روحیه انتقادپذیری و تحمل عقاید دیگران  )٢١٨، ص١٣٩٠غلبه بر خودمحوری شناختی (باقری، 
  رعایت مقررات اجتماعی –شمردن حقوق دیگران محترم  )٢٢٠، ص١٣٩٠غلبه بر خودمحوری عاطفی و ارتباطی (باقری، 

  یابی به معیارهایی برای قضاوت دست - تعیین اعتبار و ارزش مطالب  )٢٠٨، ص١٣٩٠از آن (باقری، اتکا بر سنت و فرهنگ و گزینش 
  رعایت مقررات اجتماعی –شمردن حقوق دیگران محترم  )٢٤٧، ص١٣٥٧مداری (فلسفی،  قانون –احترام به حقوق طبیعی و اجتماعی دیگران

  های گروهی مشارکت در فعالیت؛ پذیری مسئولیتپرورش   )١٩٠، ص١٣٥٧قبول مسئولیت اجتماعی (فلسفی، 
  

  عالی آموزش اهداف و کودکان برای فلسفه اهداف انتقادی، تفکر شناختی های مولفه تطابق )٣ جدول
 [20]انتقادی تفکر آموزش در شناختی های مهارت
 معانی سازی شفاف و مفاهیم رمزگشایی بندی، دسته  تفسیر
  ها" استدالل تحلیل" و" ها "آزمودن اندیشه  تحلیل

  تشخیص مطالب وارزیابی اطالعات  ارزشیابی
  شوند. صورت واضح بیان نمی تشخیص اطالعات مرتبط در یک مطلب و استخراج نتایجی که در مطلب شناور هستند؛ و به  استنباط

 تا سازد می قادر را فرد ناییتوا این. است فرد های قابلیت ارایه یک روش متقاعدکننده و منطقی است که نتیجه استدالل  توضیح
  یک تصویر بزرگ داشته باشد. بر کلی نگاهی

 را خود تفکر بتواند آن کمک با و دهد قرار بازبینی مورد را خود شناختی های فعالیت که دهد این مهارت به فرد امکان می خود تنظیمی
 مل دو مهارت فرعی، خودسنجی و خوداصالحی است.شا مهارت این. بخشد ارتقا

  [31]اهداف فلسفه برای کودکان
  تعقل توانایی بهبود

  پرورش خالقیت 
  فردی میان و فردی رشد

  پرورش درک اخالقی 
  پرورش توانایی مفهوم یابی در تجربه 

  اهداف آموزش عالی
دانشجویان: احترام به حقایق علمی، انصاف علمی، سعه صدر، عالقه ب) ایجاد روح علمی در ، الف) آزادکردن فکر از عوامل محدودکننده؛ آکادمیک یا علمی های حفظ سنت

  به پیشرفت، عالقه به پژوهش، قابلیت انعطاف در مقابل افکار تازه و رشد قوه قضاوت صحیح
  تربیت متخصصان

  هایی که هر فرد امروزه به کسب آنها نیاز دارد تربیت عمومی شامل اطالعات و مهارت
  ث فرهنگیتوسعه و ارزیابی میرا

  ایجاد و تقویت روح تحقیق در دانشجویان
  حل مسایل اجتماعی از طریق علمی

  تربیت معلم
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  آموزشی دوره یک کلی های هدف تفکیک به آموزشی های هدف فهرست )٤ جدول
  های آموزشی هدف  های کلی هدف

کردن و طرح مساله باشد  کننده ذهن و استفاده از مجال برای فکرکردن، پرسش  یادگیرنده مشتاق مشارکت در بحث وطرح سئواالت تحریپرورش روحیه پرسشگری
 ).٧٠: ١٣٩٤(قائدی،

 پذیری پرورش مسئولیت

 گذارند جدی، مشتاق و پایبند باشد. به انجام وظایفی که گروه تفحص به عهده او می
  وظایف محوله را در موعد مقرر و به نحو احسن انجام دهد.

اند بد میان با شکست یا ناکامی هم مواجه شد، خود را مسئول  و از قبول مسئولیت نهراسد. اگر دراین شته باشدخود اطمینان داهای  به توانایی
  .)١٢٨: ١٣٩٣د(یزدان پناه،کن شکست به عواملی چون تصادف، بخت و اقبال دوری  دادن کردن دیگران یا نسبت و از متهم

تقویت روحیه انتقادپذیری 
 ید دیگرانو تحمل عقا

دانشجو در یک بحث گروهی پیرامون یکی از مباحث شرکت کند و با دقت به ابراز عقیده اعضای گروه گوش دهد و در مقابل نظرات مخالف 
 ای از خود نشان ندهد. واکنش خصمانه

تعصب و پافشاری نظرات منطقی دیگران را است، بدون  کرده شد که اشتباه می به هنگام بحث گروهی، هر زمان که با دلیل به دانشجو نشان داده
  ).١١٥: ١٣٨٦بپذیرد(سیف،

وجوی  بررسی و جست
شواهد، ترسیم نتایج، 
سنجش قوت یا ضعف 

  ها استدالل

وجوی مدارک باشد و معنا و مفهوم مدارک را  ها در جست به هنگام تفحص گروهی در زمینه موضوعات و یا بحث گروهی برای نیل به هدف
 مشخص کند.

ها قوی و ادعاها معتبر  ). تا چه اندازه استدالل٢٠١٥مشخص کند عواقب مطلوب یا نا مطلوب رد یا پذیرش فرضیه  چه خواهد بود (فاسیونه،
  هستند.

تقویت مهارت خودسنجی و 
 خوداصالحی

دهد، تشخیص دهد که احساس فقدان روش خود را مورد باز بینی قرار  گیری خود را مشخص کند و به هنگام بحث گروهی نکات مبهم در موضع
 چه چیزی را دارد و دالیلش تا چه اندازه خوب است.

  ).٢٠١٥منظورش را بازنگری کند و قبل از تصمیمات نهایی آن را با چیزهای مسلم و قطعی جایگزین کند(فاسیونه،
پرورش مهارت رمزگشایی 

سازی  مفاهیم و شفاف
  معانی

 قضاوت، باور یا قاعده را درک و بیان و معنی کند.قادر باشد یک تجربه، موقعیت، 
  ).٢٠١٥بندی آنها پیدا کند(فاسیونه، بندی یا طبقه قادر باشد راهی برای توصیف، دسته

آزمودن «پرورش توان 
تحلیل « و» ها اندیشه

  »ها استدالل

 ها باشد. اظهار نظرها با موضوع ، دالیل و استنتاج بودن های مثبت و منفی ادعاها و تشخیص مرتبط یا نامرتبط ها به دنبال جنبه در بحث
  )٢٠١٥در میان توضیح مفاهیم و توصیفات به دنبال شناسایی دالیل باشد(فاسیونه،

  
ها و تجربیات  دهی دقیق فعالیت ریز درسی برای سازمان برنامه

فراگیران، نیاز به شناخت و  یادگیری برای ایجاد تغییرات مطلوب در
آگاهی از آرای فلسفی و بررسی نقطه نظرات تربیتی آنها در باره 

. لذا نقطه نظرات تعدادی از [5]ها و محتوی دارد اهداف، روش
فیلسوفان در زمینه تفکر انتقادی، برای استخراج اهداف ارایه شده 

  ).۱است (جدول 
  

، پذیرش اجتماعی، تربیت اجتماعی های پس از بررسی داللت
سازگاری، حسن تفاهم اجتماعی و انواع مسئولیت با توجه به 

  ).۲(جدول مرحله رشد، اهدافی استنباط شد 
برای تعیین اهداف برنامه درسی، تعدادی منابع اطالعاتی مورد 
مطالعه قرار گرفت. نظرات فالسفه در مورد تفکر انتقادی، فلسفه 

تماعی و اهداف آموزش عالی برای کودکان در بعد شناختی و اج
عنوان منابع اساسی تعیین اهداف مورد مطالعه قرار گرفت.  به

 سویی از انتقادی تفکر آموزش که است آن از حاکی ها بررسی
 تجربیات از انتقال و تفکر و تعقل ارتقای و پرورش دنبال به

 حقایق و ها بینش و ها ارزش و امور به عینی و محسوس شخصی،
از سوی دیگر در  است؛ و دیگران با فکری تعامل جریان در انتزاعی

 بر غلبه فردی، بین و فردی اجتماعی های صدد پرورش مهارت
 مشارکت طریق از اجتماعی تفاهم حسن و سازگاری خودمحوری،

 تربیت اهداف و است گروهی های فعالیت و وگو گفت  و بحث در
 و عاطفی شناختی، شناسی، هستی( خودمحوری بر غلبه اجتماعی،
تقای فردیت است؛ آموزش عالی در صدد ار و حفظ عین در) ارتباطی
کردن فکر از عوامل محدودکننده، ایجاد روح علمی و روح تحقیق   آزاد

در دانشجویان است. بر این اساس با تطابق و مقایسه این اهداف 
  پژوهشگران اقدام به استنباط اهداف زیر نمودند.

نظران  صاحبیکی از عناصر اصلی برنامه درسی، محتوای آن است. 
ریزی  در برنامه یتعلیم و تربیت در مورد نحوه انتخاب و ارایه محتو

) ۱ گیرند که عبارتند از را در نظر می درسی برخی اصول اساسی
 عالیق و ها محتوی باید با تخیل و تفکر فراگیران (تناسب با توانایی

 داریم انتظار که را رفتارهایی باید محتوی) ۲ باشد همسو) فرد

  ) محتوی باید ۳ز خود بروز دهند، به آنها بیاموزد. ا یادگیرندگان
  . حال با [5]جانبه فرد و اهداف تناسب داشته باشد با رشد همه

و  لیپمنهای آموزش فلسفه به کودکان که  توجه به اینکه روش
  منظور آموختن روش تفکر در کودکان و نوجوانان  همکاران به
  ای وامثال  اند، بر داستان، قطعه شعر، یا بیان واقعه مطرح کرده

  ، و بعضی دانشمندان شناختی معتقدند هیچ [3]آن تاکید دارد
بخشیدن به مفاهیم  راهی بهتر از استفاده از تمثیل برای حیات

، و [1]آنها برای شاگردان وجود ندارد کردن  انتزاعی و قابل وصول
 و ها خداوند متعال برخی مفاهیم بلند عقلی را در قالب مثل

 اندیشه و تفکر به را ها یان فرموده است تا انسانب ها داستان
آمده و سطح رشد شناختی  دست ، لذا با توجه به اهداف به[28]وادارد

دانشجویان و مطابق با نظرات تعدادی از متخصصان برنامه درسی، 
علوم تربیتی، آموزش تفکر انتقادی و معارف اسالمی محتوایی 

نیز  کم فیلیپو  فیشرانتخاب شد که شامل اصطالحاتی از کتاب 
  ).۵است (جدول 

مخصوص  اول کتابچهمحتوای آموزشی در سه کتابچه تنظیم شد؛ 
طور  و عالوه بر آنکه قوانین تعامل در کالس را به یان استدانشجو

کند، دربرگیرنده محتویات است که با توجه به اهداف  کامل بیان می
برانگیز غنی  فلسفی و بحثمسایل و مضامین  آمده، از حیث  دست به

ها و اصول اساسی انتخاب و ارایه محتوا"  هستند و مطابق با "مالک
دهی محتوا" طبق نظر گروه علمی متشکل از  های سازمان و "مالک
نظران انتخاب شدند. کتابچه دوم یا "راهنمای مربی" در  صاحب

 آن به تدریس های روش بخش در و گیرد اختیار مربی قرار می
است. کتابچه سوم، کتاب کار دانشجویی است و  شده پرداخته

های قرآنی و همچنین  ها و داستان شامل تکالیفی در زمینه تمثیل
تکالیف نوشتاری است که مشتمل بر موارد ذیل است: تحقیق، 
تفحص و نوشتن مقاله در زمینه موضوعات مورد بحث، تجزیه و 

ًا مطرح اخیر عمومی یها ای اجتماعی که در رسانه تحلیل مساله
شده است و تهیه و تلخیص یا نقد و بررسی مقاالت کوتاه که در 

. [1]صورت فردی یا گروهی قابل انجام است خارج یا داخل کالس به
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ه   در این کتابچه از دانشجو خواسته شده است ابتدا زمانی دربار
های خود     گروهی موضوع، مساله یا مشکل فکر کند، سپس با هم

و تحقیق نماید و آن گاه در کالس مطرح کند و مورد بحث  بحث
  دهد.  قرار

  
  های رفتاری هرواحد درسی جدول محتوای آموزشی و موضوعات و مفاهیم مرتبط با آنها و هدف) ۵جدول 

  موضوع/ مفاهیم  ها ها و داستان آیات مربوط به تمثیل
  زد/ کفر، کافر، اعمال کفاربو آن بر طوفانی روزی در تند دیبا که یخاکسترکفار به  تشبیه اعمال نیک   سوره ابراهیم ١٨ ). آیه١تمثیل (
  تشبیه حق و باطل به آب و کف روی آب / حق، باطل (خیر وشر، راست و دروغ)  سوره رعد ١٧). آیه ٢تمثیل (
  دروغ، دروغگو، تاریک / نفاق، منافق، اعمال منافقان مسافر سرگردان در بیابانبه  منافقانتشبیه   سوره بقره ١٨و  ١٧). آیات ٣تمثیل (
  ی تاریک و مخوف / مراتب نفاق، انواع منافقانمسافر سرگردان در بیابانبه  منافقانتشبیه   سوره بقره ٢٠و  ١٩). آیات ٤تمثیل (
  دوستی کننده، انفاق و نوع ای که از آن هفت سنبل روید و هر سنبل صد دانه آورد / انفاق، انفاق به دانهکننده  تشبیه انفاق  سوره بقره٢٦٣و  ٢٦٢و  ٢٦١). آیات ٥تمثیل (

 صخره اى صاف که بر آن خاکى بوده و بارانى تند به آن رسیده و خاک را شستهبه  همراه با آزار و اذّیت های تشبیه انفاق  سوره بقره ٢٦٤). آیه ٦تمثیل (
  ، ریا، ریاکاراست ) / مّنت، آزار

  آل، دامنه آثار اعمال ای بلند / شرایط انفاق ایده کننده با نیت و انگیزه الهی به باغی مرتفع بر تپه انفاق تشبیه   سوره بقره ٢٦٦و  ٢٦٥). آیه ٧تمثیل (

شناسی (ادراک و  شناسی (بدی و غیربدی)، معرفت ارزششناسی (روح و بدن)،  شناسی، متافیزیک، انسان هستی  سوره هود ٤٩ - ٢٥). نوح(ع)، آیات ١داستان (
  ها و اعتبار آنها، جهل، جهالت، مجهول شناخت)، زمان، استدالل

)، انعام ٤٨ - ٤٢). ابراهیم(ع)، مریم (٢داستان (
) ٧٤ -  ٧١)، شعراء (١٨ -  ١٦)، عنکبوت (٧٥- ٧٩(

  ٢٥٩ -)، بقره ٩٣ -  ٨٨صافات (
  سازی شناسی، استدالل، یقین، فرضیه معرفت شناسی،  ارزش شناسی،  انسان شناسی، متافیزیک،  هستی 

)، ٥ - ١٦). موسی(ع)، آیات شعراء (٣داستان (
 ٥١)، زخرف (١٤٢ - ١٣٠)، اعراف (٤٥ - ٢٦مؤمن (

 - ٥٣(  
  شناسی، سحر، معجزه، استدالل، یقین معرفت شناسی،  ارزش شناسی،  انسان شناسی، متافیزیک،  هستی 

)  ٥٥ -  ٣٧). عیسی(ع)، آل عمران (٤داستان (
  شناسی، تهمت، سکوت، دفاع، روح، توفی، ترفیع معرفت شناسی،  ارزش شناسی،  انسان شناسی، متافیزیک،  هستی   ١٥٧نساء

  
های گوناگونی هستند که در  یادگیری شیوه - راهبردهای یاددهی

یادگیری توسط مربی و یادگیرنده مورد استفاده قرار  - یاددهیفرآیند 
گیرند. این راهبردها برای رساندن یادگیرنده به اهداف آموزشی  می

شوند. در برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان اصوالً  انتخاب می
های تدریس نیز غالباً  های گروهی مطرح است، لذا روش فعالیت

هایی چون  براساس مالک اند و جمعی گروهی و دسته
آموزان  آموزان، تشویق دانش حداکثررساندن سطح مشارکت دانش به

به پرسش و پاسخ، تقویت روح احترام به یکدیگر و ایجاد تحمل و 
شوند. از آنجا که  بردباری در برخورد با عقاید دیگران، تعیین می

ماهیت برنامه درسی تفکر انتقادی براساس کار و تفحص گروهی 
ناپذیر است.  های متنوع امری اجتناب ت. لذا استفاده از روشاس

های  یادگیری این برنامه با توجه به ویژگی - بنابراین فرآیند یاددهی
رشد دانشجویان آموزش عالی و با توجه به اهداف این برنامه 

های "بحث گروهی"، "تفحص گروهی" و "پرسش و پاسخ" در  روش
ای از روش و  پژوهش حاضر آمیزه اجتماع پژوهشی برگزیده شد. در

محتوی فراهم آمده است؛ بدین منظور متن آیات تعدادی از 
های قرآن کریم انتخاب شده است که با ترجمه  ها و تمثیل داستان

فارسی آنها در "اجتماع پژوهشی" یا "گروه تحقیق" در اختیار 
شود. اجتماع پژوهشی عبارت  دانشجویان قرار گرفته و مطرح می

وگوهای کالسی،  از یک گروه یا کالس که از طریق بحث و گفت است
کنند و روش فلسفی را به اعضای  در روند اکتشاف عقاید شرکت می

دهند. روش فلسفی یعنی روش تحقیق مدلل و  گروه آموزش می
تحلیل منطقی که اغلب به منزله روش سقراطی از آن نام برده 

شود نکات جالب توجه یا  می . ابتدا از دانشجویان خواسته[3]شود می
اند به شکل  ای را که در مورد داستان یا تمثیل یافته کننده مبهم و گیج

گیرد  سوال مطرح کنند. کتاب "راهنمای مربی" در اختیار مربی قرار می
تا هنگامی که بحث در جریان است معلم مرتب به "راهنمای 

ه بحث استفاده مربی"مراجعه کند و از آن برای جهت و ساختاردادن ب
کند. در کتاب "راهنمای مربی"، در ذیل هر داستان و تمثیل دو طرح 

هایی براساس اهداف برگزیده برای تامل در داستان  بحث حاوی سوال
های تمثیل و داستان و  یا تمثیل و بررسی درک یادگیرنده از ویژگی

ه خود داستان و تمثیل، دیگر   ترویج تفکر انتقادی و خالق دربار
هایی در راستای تامل در یک مضمون کلیدی داستان و تمثیل،  والس

و در ادامه نظرات تعدادی از علما و مفسرین قرآن کریم برای استفاده 
مربیان تدارک دیده شده است. در این برنامه بخش مهمی از کار مربی 
آن است که دریابد برای پیشبرد بحث، چه پرسشی و چه موقع باید 

صورت  س از معرفی موضوع و اهداف بحث، بهمطرح شود. او پ
کند و  آید، جریان بحث را دنبال می ای کامالً فعال درمی شنونده

پرسد و دانشجویان را برای  کننده ذهن می موقع سواالت تحریک به
منظور  کند. در پایان بحث، مربی به پرسیدن سواالتشان تشویق می

و مفسرین قرآن  گیری نظرات علمای اسالمی بندی و نتیجه جمع
  دارد. کریم را اظهار می

آوری، تحلیل و تفسیر  دار برای جمع ارزشیابی به یک فرآیند نظام
های  شود و به این منظور تعیین شود که آیا هدف اطالعات گفته می

یافتن هستند و اگر جواب  اند یا در حال تحقق مورد نظر، تحقق یافته
رد ارزشیابی مبتنی بر هدف . در رویک[32]مثبت است میزان آن چقدر

شود و بعد از آن در  ابتدا مقاصد یک فعالیت آموزشی تعیین می
شود که آن مقاصد  آید تا نشان داده  ارزشیابی کوشش به عمل می

  اند. تا چه اندازه تحقق یافته
های تکوینی و تراکمی (پایانی)  در پژوهش حاضر عالوه بر ارزشیابی

فلسفی تحقیق (تفکر انتقادی) از ثبت ساخته، بنا بر بعد  معلم
منظور  محور، خودارزیابی به مشاهدات کالسی، ارزشیابی پژوهش

های  دلیل آنکه روش به  تحقق فراشناخت (آگاهی از نفس آگاهی) و
تدریس نیز غالبًا گروهی است از ارزشیابی گروهی مطابق با اهداف 

  .)۶استفاده شده است (جدول  ۴آموزشی مندرج در جدول 
شده در دو مرحله انجام شد؛ ابتدا  اعتبارسنجی برنامه درسی طراحی
 سنجیعنوان یک محصول از طریق نظر روایی و اعتبار برنامه درسی به

ظران مورد ارزیابی قرارگرفت و بعضی تغییرات ن صاحب نفره۲۰ گروه از
شده به روش  پیشنهادی اعمال شد و اثربخشی برنامه درسی طراحی

  .شد انجام گواه گروه با آزمون پس - آزمون با طرح پیش آزمایشی نیمه
شده در دو مرحله انجام شد؛ اعتبار  اعتبارسنجی برنامه درسی طراحی

عنوان یک محصول از طریق نظرسنجی از  برنامه درسی به
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متخصصان صورت گرفت و سپس بررسی اثربخشی برنامه درسی به 
با گروه گواه  آزمون پس - آزمون آزمایشی با طرح پیش روش نیمه

تفکر انتقادی به عمل  آزمون انجام شد. ابتدا از هر دو گروه، پیش
ای در معرض  دقیقه۹۰جلسه، ۱۴آمد، سپس گروه آزمایش طی 

شده قرار گرفت و در نهایت برای هر دو گروه،  برنامه درسی طراحی
 شد.تفکر انتقادی اجرا  آزمون پس

  
  ارزشیابی یک دوره آموزشی )۶جدول 
  زمان اجرا  های آموزشی هدف  ارزشیابی
  تکوینی

های آموزشی  براساس هدف  ثبت مشاهدات کالسی
 در طول دوره آموزشی  ٥و  ٤مندرج در جداول 

های آموزشی  براساس هدف  خودارزیابی
  ٤مندرج در جدول 

به فواصل در طول 
  دوره آموزشی

های  ازفعالیتارزشیابی 
  گروهی

های آموزشی  براساس هدف
  ٥و  ٤مندرج در جداول 

به فواصل در طول 
  دوره آموزشی

ارزشیابی پژوهش 
 در طول دوره آموزشی  دوره کلی های هدف  محور

  تراکمی

  ساخته  معلم

های آموزشی  براساس هدف
های آموزشی  اساس هدف  بر  پایان دوره آموزشی  ٥و  ٤مندرج در جداول 

  ٥مندرج در جدول 
آزمون تفکر  اجرای پس
  پایان دوره آموزشی  دوره کلی های هدف  انتقادی

  
برداری   گردآوری اطالعات برای طراحی برنامه درسی از طریق فیش

آن و  سنجی پس از طراحی برنامه درسی، برای اعتبارانجام گرفت. 
گانه ۴گویه با توجه به عناصر ۳۰ای با ها، پرسشنامه آوری داده جمع

منظور  ای لیکرت تنظیم شد. به درجه ۵برنامه درسی براساس طیف 
های استخراجی در  اطمینان از روایی صوری و محتوایی، گویه

اختیار چند تن از متخصصین قرار گرفت و مورد تایید واقع شد. 
امه پس از اجرای مقدماتی از طریق آلفای همچنین پایایی پرسشن

 دهنده پایایی مناسب ابزار است. تعیین شد که نشان ۹۲/۰کرونباخ 
شده بر تفکر  تعیین میزان تاثیر برنامه درسی طراحیمنظور  به

های تفکر  انتقادی دانشجویان از آزمون استانداردشده مهارت
 کالیفرنیا دینتقاا تفکر نموانتقادی کالیفرنیا استفاده شده است. آز

 ۴۶نظر  بر مبتنی و لفید فقیاتو ندیشها سساابر نفاکو و نفاکو را
ی ها شتهر در دینتقاا تفکر حیطه دازانپر نظریه و نمتخصصا از نفر

اند. حداقل  متوسطه ساخته از بعد تحصیلی یها دوره ایبر مختلف
 پایاییاست.  ۳۴نمره هر فرد مورد مطالعه صفر و حداکثر نمره 

 ارشگز ۰.۷تا  ۰.۶۸از  نسوردیچار درکو ضریب از دهستفاا با نموآز
 شیابیارز ط، استدالل وستنبا، اتحلیل عمدتاً  نموآز یناست. ا  هشد
 تفکر نموآز "ب" مفر سلیمانی و خلیلی. کند می یگیرازهندا را
، یابیرعتباا ردموسازی،  پس از ترجمه و بومی را کالیفرنیا دینتقاا
 ینا مذکور در نموآز ند. پایاییداد ارقر یابیرهنجا و زیساروا

  .[33]آمده است ستدبه  قبولی قابل حد در اتمطالع
ها، میانگین  های حاصل از نظر سنجی منظور تجزیه و تحلیل داده به

نمره درصدِی میزان تناسب اهداف پیشنهادی، رئوس محتوا، 
هداف های ارزشیابی با ا یادگیری و روش - راهبردهای یاددهی

های  برای تجزیه و تحلیل داده گرفت.  تحقیق مورد ارزیابی قرار
حاصل از اجرای آزمون تفکر انتقادی از آمار توصیفی میانگین و 

  معیار و آمار استنباطی تحلیل کوواریانس استفاده شد. انحراف
شده بر افزایش تفكر انتقادی  میزان تاثیر برنامه درسی طراحی

و مقایسه قرار گرفت؛ برای این منظور از دانشجویان مورد بررسی 
آزمون تحلیل كوواریانس استفاده شده، قبل از اجرای آزمون با 

بودن دو گروه  استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره از همتا
 الزم های شرط پیش وجود و شد حاصل اطمینان آزمون در پیش
 یهمسان قبیل از كوواریانس تحلیل آزمون اجرای برای

 قرار بررسی مورد رگرسیون خط شیب یكسانی و ها كوواریانس
  .گرفت

  
 ها یافته
اهداف برنامه  ۴±۰.۴۵% متخصصان با میانگین نمره ۸۰طور کلی  به

% متخصصان ۸۲درسی تفکر انتقادی را مطلوب ارزیابی کردند؛ 
مطلوب  ۴.۱±۰.۶۳رئوس محتوای برنامه درسی را با میانگین 

های تدریس را با میانگین  متخصصان روش% ۸۷ارزیابی کردند؛ 
های  % متخصصان روش۸۲مطلوب ارزیابی کردند و  ۰.۶۸±۴.۳۲

  مطلوب ارزیابی کردند. ۴.۱±۰.۵۹ارزشیابی را با میانگین
ها و یكسانی شیب خط رگرسیون در همه  برابری واریانس

ها رعایت شده و زمینه الزم برای اجرای آزمون تحلیل  مقیاس خرده
  ).۷نس فراهم بود (جدول كوواریا

شده بر پرورش تفكر انتقادی دانشجویان  اجرای برنامه درسی طراحی
و ضریب  sig=۰۰۰۱/۰و  f=۱۴/۳۵ای داشت ( تاثیر قابل مالحظه

 داری و ضریب ایتا برای اثر آزادی، معنی ، درجهF ). مقدار۸۴/۰ایتا=
روی  ریشه بزرگترین هوتلینگ و اثر ویلكز، اثر پیالیی، المبادای

  یکسان بود.
  

  فرعی های های آزمون تحلیل كوواریانس برای فرضیه فرض پیش) ۷جدول 

 یكسانی شیب خط رگرسیون آزمون لون  متغیرها
F  sig  F  sig  

  ٣٢/٠  ٩٩/٠  ١٤/٠  ٣/٢  ارزیابی
  ٦٧/٠  ١٨/٠  ٧٣/٠  ١٢/٠  تحلیل
  ٠١٢/٠  ٧٣/٠  ٥٨/٠  ٣١/٠  استنتاج
  ٧٥/٠  ١٠/٠  ١٨/٠  ٨١/١  قیاسی
  ٩٤/٠  ٠٠٦/٠  ٣٢/٠  ٠١/١  استقرایی

  
  بحث

با توجه به تحوالت دنیای کنونی همچون وابستگی روزافزون به 
های اطالعات و ارتباطات و همچنین  دانش و استفاده از فناوری

ها بایستی به پرورش افرادی  تحول اهداف آموزش عالی، دانشگاه
های عمومی همچون توانایی حل  بپردازند که دارای شایستگی

ل اطالعات، توانایی برقراری مساله، تفکر انتقادی، تجزیه و تحلی
ارتباط و بیان خود، توانایی شناخت و بررسی نقاط ضعف و قوت 

العمر، توانایی کار گروهی و همکاری،  خود، توانایی یادگیری مادام
بردن تئوری در عمل و   کار های روز، به توانایی استفاده از فناوری
. تحقق ای باشند صورت تخصصی و حرفه توانایی انجام پژوهش به
های آموزشی  هایی مستلزم محتوی و روش چنین اهداف و ویژگی

های  های ارزشیابی مناسب، یا به عبارت دیگر طراحی برنامه و شیوه
 اجرای و طراحی که است بدیهیدرسی مناسب و کارآمد است. 

 دینی های مولفه  از باید اسالمی کشور در تربیتی آموزشی برنامه
 خود اولیه ساختار آموزش تفکر انتقادی در باشد. برنامه برخوردار

 فارغ  است، طبیعتاً  برخاسته سکوالر ای جامعه بستر از اینکه دلیل به 
 گرفته است. نظام آموزشی ایران باید شکل دینی روش محتوی و از
 و تعلیم برای زمانه اقتضائات با متناسب و روز نو، به روشی پی در

 بهتر آن قالب در اسالمی تربیت اهداف هم تا باشد اسالمی تربیت
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 های ویژگی با متناسب کودکی و جوانی دوران هم و یابد گسترش
 سپری اندیشه و جسم سالمتی و صحت کمال در آن فرد منحصربه 

 اسالم و هیچ کتابی به اندازه قرآن اندازه به دینی شود. هیچ
  دهد. قرار تربیتی نظام اختیار در عقلی امکانات نتوانسته است

حاکی از آن شده در خارج از ایران  های انجام بررسی نتایج پژوهش
گذرد  دهه از آن می ۴که برنامه درسی آموزش تفکر که بیش از  است

صورت یک برنامه درسی کامل برای کل دوران مدرسه  تاکنون به
کشور دنیا  ۱۶۰درآمده است و در صدها مدرسه در ایاالت متحده و 

ساعت از اوقات مدرسه را در طول هفته  ۴ تا ۲صورت داوطلبانه  به
. در حالی که موضوع اکثر این [5]دهد به خود اختصاص می

سازی تفکر انتقادی با برنامه درسی و چگونگی  ها یکپارچه پژوهش
ادغام تفکر انتقادی درموضوعات برنامه درسی دانشگاهی است، 

نامه و اثر اثبات ارزش این بر داخل ایران، بهشده در  تحقیقات انجام
های خواندن و  مهارت یارتقاسالمت روان، برخالقیت، آن  بالقوه
 اخیراً همچنین . اند پرداخته یادگیری کودکان ناتوانو  افرادزبان 

در زمینه طراحی الگوی برنامه درسی  بسیار محدودی های پژوهش
های  . هرچند به روشانجام شده است تفکر انتقادی در ایران

ها، بیش از  ند ولی در کلیه پژوهشا ه الگو پرداختهمتفاوتی به ارای
های متفاوتی به اهداف برنامه درسی تفکر انتقادی  هر چیز به روش

در تعیین محتوی به منابع مورد نظر  و پرداخته شده است
رغم آنکه  علی اند. بنیانگذاران برنامه فلسفه برای کودکان اکتفا کرده

با توجه به ، لیپمندرسی اکثر پژوهشگران معتقدند که برنامه 
فرهنگ و شرایط اجتماعی کشور خود اوست و با فرهنگ کشور ما 

های تربیتی برخاسته  کردن آموزه  و لزوم بومی چندان سنخیت ندارد
از تفکر انتقادی با اهتمام به جایگاه ویژه تفکر انتقادی در مکتب 

، هنوز هیچ پژوهشی با هدف استفاده [34]ری ضروری استاسالم ام
  از منابع اسالمی و بومی در این زمینه صورت نگرفته است. از این
رو پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتبارسنجی برنامه درسی تفکر 

  های قرآن کریم انجام گرفت. و تمثیل ها انتقادی براساس داستان
بی به هدف تحقیق، براساس یا دست منظور  در این پژوهش، به

، لیپمناهداف شناختی و اجتماعی آموزش فلسفه برای کودکان 
. ١ و اهداف آموزش عالی، اهداف کلی شامل فاسیونهتفکر انتقادی 

. تقویت ٣. پرورش مسئولیت پذیری، ٢پرورش روحیه پرسشگری، 
. مشارکت در ٤روحیه انتقادپذیری و تحمل عقاید دیگران، 

. تقویت مهارت "خودسنجی و خود ٥وهی، های گر فعالیت
سازی  پرورش مهارت "رمزگشایی مفاهیم" و "شفاف. ٦اصالحی"، 
ها"  ها" و "تحلیل استدالل . پرورش توان آزمودن اندیشه٧معانی" و 

، [5]سجادیان جاغرقهای پژوهش  استنباط شد، که با یافته
 [20]فاسیونهو  [36]محمدی، [13]محمدی پویا، [35]عجم، [15]کریمیان

ها مشخص شده است که اهداف  همسو است. در این پژوهش
گانه فوق اهداف ضروری برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان و ۷

آموزش تفکر انتقادی هستند. سپس بر مبنای این اهداف و با 
ریزی  نفر از متخصصین علوم قرآنی، فلسفه و برنامه۲۰کارشناسی 
به هدف دوم پژوهش، از میان یابی  دست منظور  آموزشی به

تمثیل انتخاب شد. ۷داستان و  ۴تمثیل قرآن کریم ۵۰داستان و ۴۰
در مرحله بعد براساس اهداف پیشنهادی و رئوس محتوی، 

های "بحث گروهی"، "تفحص گروهی" و "پرسش و پاسخ" در  روش
یاگیری برگزیده شد  - عنوان راهبردهای یاددهی اجتماع پژوهشی به

، [37]زاده یوسف، [5]سجادیان جاغرقهای پژوهش  که با یافته
، [9]عبداللهی، [40]محمودی، [39] مرعشی ،[38]عباسی، [3]نادری
، [8]قائدی، [41]مرعشی، [43]اسکندری، [42]رشتچی، [41]مرعشی
همسو  [18]هاگمن، و [44]اکوال، [17]تاپینگو ترایکلی، [16]امانوئل

ساخته، ثبت مشاهدات  های تکوینی و تراکمی معلم است. ارزشیابی
محور و ارزشیابی گروهی  کالسی، خودارزیابی، ارزشیابی پژوهش

های مطالعات  های ارزشیابی تعیین شد که با یافته عنوان شیوه به
، [47]مهمویی مومنی، [46]امیدی، [37]زاده یوسف، [45]جمعه امام
  مسو است.ه [15]کریمیانو  [35]عجم

های  ها و تمثیل توان ذکر کرد که داستان ها می در تبیین این یافته
قرآن کریم عالوه بر اینکه در زمینه عاطفی نیرومند هستند و 

ای را نیز برای تفکر منطقی، فلسفی، اجتماعی و  های بالقوه چالش
کنند، از جذابیت و برجستگی خاصی برخوردارند.  اخالقی ایجاد می

ند فلسفی، عقلی، معنوی و کشش، جاذبه و هماهنگی مفاهیم بل
های تربیتی  ها و معانی بلند در آموزه بندی موجود در الفاظ، جمله

آیات تمثیلی و داستانی قرآن کریم در کنار سبک رهبری، ساختار 
ارگانیک و جو اجتماع پژوهشی عواملی هستند که ضمن آنکه در 

طور عام و  خصصی بههای ت ها و رشته دانشجویان کلیه گرایش
طور خاص، حس اعتماد، اطمینان،  بهحدیث  و  علوم قرآن  گرایش

رغبت و انگیزه به مطالعه و پژوهش را ایجاد توجه، احترام متقابل، 
هایی که در اجتماع پژوهشی و از طریق آیات  کند، مهارت می

طور مستقیم با  کنند به تمثیلی و داستانی قرآن کریم رشد می
اند. نتایج  شناختی و اجتماعی تفکر انتقادی در ارتباط های مهارت

قرآن کریم های  داستانانبیا در  رویکردتحلیل پژوهش نشان داد 
استدالل به های عملی رویارویی حق و باطل،  عنوان یکی از صحنه به

های  کمک محسوسات از جمله ماه و خورشید و ستارگان، شیوه
کارگیری  یک وجدان، بهکلی جدال احسن از طریق پرسش و تحر

شیوه مقایسه از طریق عقل و وجدان مخاطبان، استفاده از تاثیر 
ها، استدالل منطقی با  متقابل عقل و دل، ترغیب و تشویق مناظره

قول لّین، شروع دعوت با پرسشگری و استدالل و بینات و دالیل 
برنامه درسی که براساس  است.تجلِی اصول تفکر انتقادی روشن، 

آیات داستانی و تمثیلی قرآن کریم طراحی شود عالوه بر آنکه بر 
در عین اقدامات تفکر انتقادی دانشجویان اثر گذار است، و 

گذارد،  گشایی که این برنامه پیش روی تربیت نسل جدید می راه
سازی و اصالحاتی در تبیین مبانی، محتوی و شیوه اجرای  بومی
  سازد. موزش تفکر در سطح کشور اسالمی را میسر میبرنامه آ
های  تمثیلو ها داستان برنامه درسی تفکر انتقادی مبتنی براجرای 

های تفکر انتقادی  دوره کارشناسی بر ارتقای مهارتقرآن کریم برای 
دانشجویان تاثیر مثبت داشته است. در این زمینه به مسئوالن نظام 

شده در  از این برنامه درسی طراحیشود  آموزش عالی پیشنهاد می
ها و  آموزش دروس عمومی معارف اسالمی در کلیه گرایش

  منظور کیفیت بخشی این دروس استفاده شود. های درسی به رشته
برنامه درسی تفکر انتقادی در پژوهش حاضر محقق به طراحی 

دوره کارشناسی های قرآن کریم برای  تمثیلو  ها داستان مبتنی بر
ها اعم از  شود همین کار برای سایر دوره کرد؛ پیشنهاد می مبادرت

های  ها و داستان دبیرستان و تربیت معلم و نیز براساس تمثیل
  گیرد. ادب فارسی صورت

 آزاد دانشگاه و کارشناسی دوره پسر دانشجویان به پژوهش این
  .شد محدود اراک اسالمی

  
  گیری نتیجه
های  تمثیلو  ها داستان مبتنی بربرنامه درسی تفکر انتقادی اجرای 

های تفکر انتقادی  دوره کارشناسی بر ارتقای مهارتقرآن کریم برای 
  دانشجویان تاثیر مثبت دارد.

  
 توفیق که متعال خداوند از سپاسگزاری ضمن: قدردانی و تشكر
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