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موانع و چالش های فرهنگ نقد
در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

واکاوی تجارب زیسته دانشجویان

رویکرد حاکم بر این پژوهش، کیفی است و با مشارکت 28 نفر از دانشجویان سال 
آخر )نیمســال هفتم و هشتم( رشــته های علوم انسانی که از طریق روش نمونه گیری 
هدفمند انتخاب شده بودند، انجام گرفته است. شواهد و اطالعات مورد نظر با استفاده 
از مصاحبه های عمیق نیمه ســاختار یافته جمع آوری و از طریق روش هفت مرحله ای 
کالیــزی مــورد تجزیه و تحلیل و تفســیر قرار گرفتند. یافته های حاصل از بررســی 
تجارب و ادراکات دانشــجویان در مورد فرهنگ نقد نشان داد که مجموعًا این حوزه 
فرهنگی مهم در دانشگاه ها با دو نوع مانع اصلی یعنی چالش های فرادانشگاهی و موانع 
درون دانشگاهی مواجه است. چالش های فرادانشگاهی به تأثیر واقعیات و شرایط کالن 
اجتماعی و فرهنگی جامعه بر فرهنگ نقد در دانشگاه و ادراک آن توسط دانشجویان باز 
می گردد و موانع درون دانشــگاهی، شامل عوامل آموزشی و متغیر های مرتبط با محیط 
داخلی دانشــگاه ها در این زمینه است. تالش منسجم و برنامه ریزی شده جهت مقابله 
با موانع یادشــده می تواند بســتر های الزم برای نقش آفرینی دانشگاه ها در حوزه های 

مختلف به ویژه عرصه فرهنگی، فکری و  اجتماعی را فراهم کند. 
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مقدمه
ارزشــیابی و آسیب شناســی عملکرد دانشــگاه ها و مراکز آموزش عالی از ابعاد و زوایای 
مختلف می تواند بســتر های ذهنی و عملی الزم را بــرای بهبود وضعیت موجود و ارتقاء 
کارکرد های متنوع و چندگانه آنها فراهم سازد. از این دیدگاه، به نظر می رسد که بررسی 
و ارزشیابی وضعیت فرهنگی دانشگاه ها و نحوه حضور و نقش آفرینی مؤلفه های فرهنگی 
در این مراکز آموزشــی می تواند تصویری روشن تر از تعامالت و ترجیحات ارزشی حاکم 
بــر آنهــا و میزان پویایی و بالندگی واقعی این مؤسســات و ارزیابــی نقش هدایت گری 
آموزش عالی در مناســبات فرهنگی و اجتماعی جامعه ارائه نماید. در این راستا، یررسی 
میــزان توجه به فرهنگ نقد و نقــادی به عنوان یکی از مهم تریــن کارکرد های آموزش 
عالی و شناســایی برخی از مهم ترین موانع و چالش های مبتال به آن، درک بهتری را از 
شرایط فرهنگی، اجتماعی و فکری حاکم بر دانشگاه ها کشور پدید می آورد و بی تردید بر 
 مبنای آن می توان راهکار های الزم را جهت اصالح و ارتقای شــرایط موجود به کار بست. 

تبیین مسئله
اگر تحقق توسعه پایدار1 و متوازن با تمامی شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن 
را به عنوان مهم ترین هدف و جهت گیری سیاســت گذاری ها و برنامه ریزی های مختلف در 
جوامع انسانی در نظر بگیریم، در آن صورت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به عنوان 
اصلی ترین نهاد های علمی و تخصصی جامعه از طریق تدوین برنامه ها و اجرای فعالیت های 
گوناگون و نقشــی حیاتی و مهم در تحقق این هدف دارنــد. درواقع، باید گفت آموزش 
عالی از این جهت که رســالت تولید علم، ترویج دانش و آموزش و پرورش منابع انســانی 
مورد نیاز بخش های مختلف جامعه را بر عهده دارد، حائز نقشــی خاص در توسعه پایدار 
اســت. )علی بیگی و رضوان، 1۳۸۹( به بیان دیگر، می توان گفت یکی از ارزشــمندترین 
منابع موجود و در اختیار جوامع، دانشگاه ها بوده و در غالب کشور ها این مراکز دانشگاهی 
هســتند که رفع نیازمندی های اهداف توسعه ملی را محقق می نمایند )ثابتی و دیگران، 
1۳۹۳( و در ســطح کالن نقشی قابل مالحظه در توسعه جوامع دارند. از این منظر، یکی 
از عرصه های مهم نقش آفرینی و اثرگذاری دانشگاه ها توان و ظرفیت فراوان این نهاد های 
آموزشــی در حوزه های فکری و فرهنگی، از جمله ایجاد و اشاعه روحیه و فرهنگ نقد و 

1. Sustainable Development
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نقادی در میان دانشــجویان و به تبع آن رشد و پرورش قوای فکری، استداللی و انتقادی 
آنها می باشد تا از این طریق، فارغ التحصیالن دانشگاهی به عنوان شهروندان آینده جامعه 
از مهارت های فکری و  شــناختی الزم برای زندگی در جهان پیچیده و سرشار از تغییر و 

تحوالت قرن بیست ویکم برخوردار باشند. 
تردیدی وجود ندارد که انســان ذاتاً یک موجود پرسشــگر و کنجکاو بوده و در مسیر 
دســتیابی و گزینش اطالعات مختلف همواره به مهارت های ذهنی و فکری پیشرفته ای 
همچون تأمل، اندیشــه ورزی، استدالل، استنباط و ارزشــیابی نیازمند است. )معروفی و 
دیگران، 1۳۸۸( از ســوی دیگر، فرهنگ و ارزش های حاکم بر دانشــگاه ها و یا آنچه که 
اصطالحاً فرهنگ دانشــگاهی خوانده می شــود، به عنوان عنصــر اصلی مدیریت آموزش 
عالی از اهمیتی دوچندان برخوردار شــده است. )ذوالفقار زاده و دیگران، 1۳۹0( از سوی 
دیگر فرهنگ دانشــگاه از عناصر مهم فرهنگ ساز جامعه محسوب می گردد. )ابراهیمی و 
دیگران، 1۳۹۴( لذا نقش و جایگاه بنیادین دانشــگاه ها و مراکز آموزش عالی در فرآیند 
رشد و پرورش مهارت های فکری از جمله تفکر نقاد به عنوان یک مقوله فرهنگی و فکری، 
مشخص می گردد. چرا که تفکر نقاد، مهارتی اساسی برای مشارکت فعاالنه و عقالنی در 
مســائل اجتماعی و یکی از اهداف مهم نظام های آموزشــی از جمله دانشگاه ها محسوب 
می شــود )آندولینا، ۲001( و نتایجی متنوع همچون خودارزیابی، اعتماد به نفس، تعامل 
بین دانشــجویان، افزایش میزان یادگیری، تعمق در مسائل و مشکالت موجود را در پی 
دارد )شــاه ولی، 1۳۷۶( و به همین دلیل ایجاد شــرایط و زمینه های الزم برای پرورش 
تفکر نقاد در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از ضرورت و اهمیت فراوانی برخوردار است. 

)امین خندقی و پاک مهر، 1۳۹۳ و رمضانی و دیگران، 1۳۸۹( 
اما از جمله شرایط و بستر های ضروری و اولیه برای موفقیت دانشگاه ها در حوزه تفکر 
نقاد و پرورش قدرت نقد دانشــجویان وجود و حضور عناصر فرهنگی مؤثر و حامی نقد و 
نقادی در محیط های دانشگاهی و یا اصطالحاً فرهنگ نقد1 است تا در سایه چنین فضایی 
پرورش قابلیت های فکری پیشــرفته دانشجویان، اصالح وضع موجود، یادگیری معنادار و 

تربیت فارغ التحصیالنی آگاه، مستقل و خودارزیاب امکان پذیر گردد. 
تاکنون تعاریف مختلفی از فرهنگ ارائه شده است. سدویگ و سدویگ )۲00۲( فرهنگ 
را مجموعه ای از رفتار های یادگرفتنی، اعتقادات، باورها، عادات و سنت های مشترک میان 

1. Culture of Critic
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افراد تلقی کرده که به طور متوالی توســط افراد دیگری که وارد جامعه می شوند، آموخته 
و به کار گرفته می شود. تایلور معتقد است که فرهنگ کل پیچیده ای است که شناخت ها، 
باورها، هنر، اخالق، آداب و رسوم و دیگر توانایی هایی که به وسیله انسان کسب می شود، 
را شامل می شود. )ماحوزی، 1۳۹0( همچنین، می توان فرهنگ را مجموعه ای از مفروضات 
مشــترک تلقی کرد که هر گروهی یاد گرفته و به مثابــه روش صحیح ادراک به اعضای 
جدید آموزش داده )شاین1، 1۳۸۳( و سطوح مختلفی همچون ارزش های اصلی، هنجارها، 

باورها، آرمان ها و رفتار ها را در بر می گیرد. )هافستد۲، 1۹۸0( 
از سوی دیگر، نقد نیز به معانی مختلفی همچون ارزیابی دقیق، محک زدن، جدا کردن 
سره از ناسره، تمیز و تشخیص دادن خوب و بد یک پدیده و عیان ساختن کاستی های یک 
چیز مطرح شده است. )کوپر و پیتون، ۲010 و امامی، 1۳۸۵( بنابراین، می توانیم بپذیریم 
آنچه که فرهنگ نقد نامیده می شود ناظر بر مجموعه ای از مفروضات بنیادین، شناخت ها، 
ارزش ها، باور ها و نیز رفتارهایی است که در چارچوب آن، فرآیندهایی همچون تشخیص 
حقایق از عقاید، جدا ســاختن سره از ناسره و عیان نمودن نقاط مثبت و منفی پدیده ها 
به رسمیت شناخته شده و حتی از آن دفاع و حمایت جدی و سازمان یافته به عمل می آید. 
به عبارت دیگر، در این فضای فرهنگی و فکری که می تواند به صورت یک جو ســازمانی۳ 
باز و برانگیزاننده نقد و نقادی بروز عینی یابد، ارزش ها، باور ها و رفتارهایی جاری و ساری 

است که به انحاء مختلف از نقد و نقادی و نقدپذیری حمایت می نماید. 
بدون تردید، این فضای فرهنگی که در آن مفاهیم و کارکردهایی همچون نقد کردن و 
نقدپذیری در معنای درست و اصولی خود نهادینه شده است، شرایطی را به وجود می آورد 
کــه افراد مختلف با اعتماد و اطمینان خاطر دیدگاه ها و مواضع انتقادی و ارزشــی خود 
را آزادانــه مطرح کرده و این امید و انتظار را نیز دارند که در صورت درســتی و صحت، 
از این دیدگاه ها برای اصالح وضعیت موجود اســتفاده به عمل آید. با ذکر این نکته مهم 
که برخورداری از دانش کافی و وســیع درباره مســائل فرهنگی هر مجموعه سازمانی از 
جمله الزامات مدیریتی و رهبری آن می باشــد )شاین، ۲00۴( باید تأکید کرد این سؤال 
که دانشــگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور به عنوان نهاد های فرهنگ ساز و پیشرو تعالی 
اجتماعی و فرهنگی جامعه، تا چه اندازه توانســته اند موجد و مروج فضای مذکور بوده و 
1. Schein
2. Hofstede
3. Open Organizational Climate
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نقش محوری و تسهیل گر خود را در این زمینه ایفا کنند، پرسش مهمی است که نیاز به 
کاوش و وارسی دقیق و علمی دارد و پاسخ بدان می تواند بخشی از مشکالت و آسیب های 
فرهنگی و اجتماعی نهاد آموزش عالی کشور را شناسایی و علت یابی کرده و از این طریق، 

بستر های الزم را برای مقابله اصولی و حل معضالت موجود این حوزه فراهم آورد. 

تأملی بر مبانی نظری و پیشینه موضوع
صاحب نظران و پژوهشــگران مختلف در آثار خــود دیدگاه های متفاوتی را در مورد ابعاد 
و جنبه های فرهنگ نقد ارائه کرده اند. فاضلی )1۳۸۶( با اشــاره به اینکه فرهنگ نقد در 
متن اجتماعی1 خاصی شکل گرفته و تحول می یابد و از شرایط مادی و معنوی هر گروه 
تأثیر می پذیرد، معتقد است که این اصطالح )فرهنگ نقد( ناظر بر مجموعه ای از ارزش ها، 
باورها، معانی ســازنده و حاکم بر رفتار های ارزیابانه گروه یا فرد خاص در هنگام تفکیک 
ســره از ناسره، درست از نادرســت، زیبا از زشت، خوب از بد، کمال از نقصان، امر مادی 
از معنوی و... می باشــد. از دیدگاه این صاحب نظر، فرهنگ نقد اصوالً عنصر ســاختاری و 
هویت بخش اجتماعات دانشــگاهی و مؤسسات آموزش عالی است. به گونه ای که می توان 
گفت بدون عنصر نقد، علم و اجتماع علمی و دانشــگاهی موجودیت ندارد. در عین حال 
مشارکت در فرهنگ نقد برای همه اعضای علمی و دانشگاهی یک امر الزامی بوده و میزان 

تعلق حرفه ای فرد در اجتماع علمی و دانشگاهی تابع میزان مشارکت نقادانه او است. 
از دیدگاه انتظاری و آقایی )1۳۹۳( فرهنگ نقد و گفتگو نشان دهنده ارزش ها و هنجارهایی 
است که نحوه و چهارچوب نقد و گفتگو را مشخص کرده و بدان جهت می دهد. در عین حال، 
فرهنگ نقد از یک طرف شامل الگو های فکری و رفتاری، ارزش ها، رویه ها و هنجار های مرتبط 
با نقد است و از سوی دیگر شیوه های رایج برای تشخیص و اعالم سره از ناسره و درست از 

نادرست و نوع مواجهه ناقدان با موضوعات گزاره ها و نویسندگان را نیز در بر می گیرد. 
اسالمی )1۳۸۳( با تعریف نقد به عنوان داوری خرده گیرانه درباره هر گونه اثری تصریح 
می کند که به این معنا و مفهوِم نقد، در عمل توجه چندانی نشده و نتیجتاً نقد به تعریف 
و تمجیــد افراطی، مدح و ثنا و... تقلیل یافتــه و همین ویژگی باعث عدم رونق فرهنگ 
نقادی و فقر آثار و منابع علمی در این حوزه شــده اســت. وی در اثر دیگر خود )1۳۸۴( 
معتقد است که نقد اصوالً شرط الزم بالندگی و شکوفایی دانش و حیات اجتماعی سالم 

1. Social Context
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اســت ولی به دلیل عدم وجود بستر های فرهنگی الزم، غالباً نقد و تخریب یکسان گرفته 
شده و همین امر مشکالت فرهنگی و اجتماعی خاص خود را به همراه دارد. 

از دیدگاه ابوالقاسمی )1۳۹1( وجود نقد و نقادی به عنوان یک فرهنگ و خوی و خصلت 
انسانی، تأثیرات فراوانی در دفع و فرونشاندن آسیب ها و آفت های فردی و اجتماعی دارد. 
لذا ترویج فرهنگ نقد باعث پایان بخشیدن به کشمکش ها و درگیری ها شده و زمینه الزم 
را برای رشــد و تکامل رفتار ها و عملکرد ها و اصالح امور ایجاد می کند. او تأکید می کند 
که باید فرهنگ و فضای نقد و انتقاد و اخالق نقد را برای همه ســطوح جامعه از جمله 
شهروندان فراهم آورد تا به ویژه افراد و مقامات عالی از نتایج و دستاورد های نقد مردمی 

برای تصحیح امور و اصالح سیاست ها و برنامه ها استفاده کنند. 
سیف )1۳۷۷( معتقد است که اصوالً یکی از ویژگی های جامعه و فرهنگ استبدادی 
آن اســت که نقد و نقادی را برنمی تابد و لذا این مقوله همانند بسیاری دیگر از پدیده ها 

در این نوع جوامع و فرهنگ ها عقب مانده و بسیار بدوی باقی می ماند. 
از دیدگاه مطهری )1۳۷۳( نقادی و انتقاد کردن به معنای عیب گرفتن نیســت. بلکه 
محک زدن یک پدیده یا یک شــی و تشخیص سالم و ناسالم بودن آن می باشد. آیت الهی 
)1۳۸۷( نیز با تأکید بر اینکه وظیفه نقد و منتقد آشــکار ســاختن نواقص و معایب یک 
کار یا اثر به منظور راهنمایی و قابل فهم کردن آن اســت، معتقد است که منتقد به عنوان 
یک داور نباید صرفاً بر رأی شــخصی خود تکیه نماید. بارنت1 )1۹۹۷( هدف دانشــگاه را 
تربیت یک انســان آکادمیک دانسته و مهم ترین مؤلفه چنین فردی را تفکر انتقادی تلقی 
می کند. وی با تأکید بر اینکه رسالت اصلی دانشگاه نقد کردن است، ایفای این رسالت را 
در سه حوزه یعنی نقد دانش، نقد خود و نقد جامعه ای که در آن زندگی می کنیم، در نظر 
می گیرد. با اتکا به چنین ذهنیتی اســت که بارنت نقد و نقادی را به منزله نوعی فرهنگ 
یعنی مجموعه ای از باور ها و ارزش هایی که در بستر آن امکان تفکر انتقادی و تولید اندیشه 
نقادانه فراهم می گردد، تعریف می کند. )فاضلی، 1۳۸۳( از دیدگاه ماتیو آرنولد نیز نقد در 
حکم تالش و فعالیتی بی طرفانه برای یادگیری و تبلیغ بهترین اندیشه ها و اندیشنده ها در 
جهان است. لذا بر مفهوم بی طرفی و اجتناب همیشگی از آغشته شدن نقد به مالحظات 

نهانی، سیاسی و علمی مرتبط تأکید می شود. )میلز و براویت، 1۳۸۷( 

1. Barnett
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منتقــد معروف اجتماعی و تربیتــی یعنی پائولو فریره1 به عنــوان یکی از مهم ترین 
صاحب نظران انتقادی مباحث آموزشــی معتقد است که آگاهی و تحول واقعی زمانی رخ 
می دهــد که افراد اقدام بــه نقد و تجزیه و تحلیل عناصر فرهنگی مرتبط به خود کرده و 
نقش فعالی را در تغییر موقعیت خود به عهده گیرند. )میلر، 1۳۹۵( به عالوه، فریره نقش 
فرهنگ کالن حاکم در جوامع مختلف را بر شکل گیری شناخت ها و ذهنیات شهروندان 
و ضرورت نقد همه جانبه این فرهنگ غالب را خاطر نشــان ســاخته و تأکید می کند که 
آگاهی نقادانه بعد از ارزیابی منتقدانه و عبور فرد از آگاهی ســطحی و مسحورانه حاصل 

می گردد. )دیناروند و ایمانی، 1۳۸۷( 
بــا توجه به مطالب فوق، می توان گفت کــه نقد به عنوان یک کارکرد ذهنی و فکری 
پیشــرفته مستلزم وجود یک فضای فکری و فرهنگی مناسب و مساعد است تا در درون 
آن طرح و وارســی منطقی و بی طرفانه حقایق و واقعیات میســر گردد. در عین حال، با 
توجه به برخی شــواهد پژوهشــی به نظر می رسد که ایجاد چنین فضایی در دانشگاه ها و 
مراکز آموزش عالی کشــور با چالش هایی مواجه بوده و در نتیجه آن دانشــجویان از نظر 

تفکر انتقادی و مهارت های مربوط بدان دچار کمبود هایی هستند. 
ذوالفقار زاده و همکاران )1۳۹0( در پژوهش خود با اشــاره به اهمیت و جایگاه مهم 
مقوله فرهنگ در ساختار سازمانی دانشگاه، ضرورت درک عمیق و غنی مدیران مؤسسات 
آموزش عالی کشور از این حوزه و خلق و ارائه الگو های فرهنگی مبتنی بر اقتضائات و شرایط 
داخلی فرهنگ دانشگاه های ایران را گوشزد کرده اند. زارعی متین و حسن زاده )1۳۸۳( با 
استناد به پژوهش های مختلف انجام گرفته گزارش کرده اند که اساساً بسیاری از سازمان های 
موجود کشــور از وجود و نحوه عملکرد فرهنگ سازمانی خود بی اطالع بوده و در فرایند 
تغییر سازمانی عمدتاً به انجام تغییرات فیزیکی، ظاهری و قابل لمس در کوتاه  مدت اکتفا 
می کنند. از دیدگاه ابوالقاســمی )1۳۹1( مهم ترین موانع رشد و شکل گیری فرهنگ نقد 
در جامعه امروز ایران فقدان چهارچوب یا گفتمان نظری که در درون آن نقادیت رشــد 
کند، نبود فضای فرهنگی مناسب برای نقد، فقدان انگیزه فردی و موانع فرهنگی دیگری 
همچون ضعف آداب و ادبیات نقد، نبود سنت تضارب آرا، سیطره شخصیت و ابهت زدگی، 

سیاست  زدگی و نگاه سیاسی به نقد، خودسانسوری، فقدان تعامالت علمی و... است. 
 اسالمی )1۳۸۴( نیز با اشاره به فضای کلی حاکم بر نقد در کشور معتقد است در جامعه 

1. Paolo Freire

موانع و چالش های فرهنگ نقد در دانشگاه ها ...
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ما فرهنگ ســالم و نیرومندی در عرصه نقد به وجود نیامده و به جای آن شیوه های ناسالم 
برخورد با منتقدان )ازجمله انگیزه خوانی ناقد، نقد متقابل، تحقیر ناقد و بازخواست اخالقی( 
جایگزین شده است. بر این اساس، در این فضا واکنش های شدید و گاه ضد اخالقی ناقدان را 
از ادامه مسیر منصرف می کند. به عالوه در حوزه نقد هم اصول روشنی برای آن در عرصه های 
گوناگون مشاهده نمی شود، ناقدان خود در نقد افکار و آراء دیگران اصول و موازین اخالقی 
را فراموش می کنند و نقد را به ابزاری جهت برخورد شخصی و شخصیتی تبدیل می کنند. 
فاضلی )1۳۸۶( در تحلیل و آسیب شناســی رشدنیافتگی فرهنگ نقد در دانشگاه ها، 
فقدان فضای فرهنگی و سیاســی مناســب را در کنار عدم وجود چهارچوب یا گفتمان 
نظری و نبود انگیزه فردی به عنوان مهم ترین موانع نقد برشــمرده و خاطرنشان می سازد 
که اصوالً یکی از پیش شــرط های توسعه علوم انسانی و فرهنگی وجود آزادی و استقالل 
دانشــگاه هاســت. به همین خاطر، در ممالکی که تاریخ و تجربه ای طوالنی از نظام های 
غیردموکراتیک دارند، غالباً نظام دانشــگاهی فاقد آزادی و استقالل بوده و در نتیجه نقد 

در این نظام ها به آسانی امکان رشد نمی یابد. 
پژوهش ســلطان القرایی و سلیمان نژاد )1۳۸۷( با اشاره به ضرورت به کارگیری تفکر 
نقادانــه در کالس هــای درس، به نقش مهم مربیان در ایجــاد فضای مثبت و حامی نقد 
تأکید می ورزد. از نظر محققان مذکور، وقتی در فضای کالسی همه دانش آموزان به صورت 
ســتونی پشت سر هم نشسته و فقط معلم را می بینند و نمی توانند سایر همکالسی های 
خود را مشاهده کنند، این تلقی شکل می گیرد که گویا معلم منبع و مرکز همه چیز بوده 

و لذا در چنین محیط و فضایی امکان رشد تفکر انتقادی وجود ندارد. 
از ســوی دیگر، دیویدســون1 )1۹۹۴( در تحقیق خود مهم ترین موانع تفکر نقاد یا 
انتقادی در ژاپن را شــامل مجموعه ای از مشــکالت فرهنگی و آموزشی دانسته و معتقد 
اســت مواردی همچون تنگنا های ایدئولوژیک و فقدان یک سنت فلسفی مستحکم برای 
استدالل ورزی، محدودیت های اجتماعی و روان شناختی مثل پیروی از مراجع قدرت، تأکید 
بر همنوایی و سازگاری با نظم موجود و کمبود های آموزشی و پرورشی از جمله این موانع 
می باشند. دانیل۲ )۲00۶( فراهم کردن فضای آزاد و مشارکتی در محیط های کالس درس 
دانشگاهی را که طی دانشــجویان بتوانند آزادانه دیدگاه های متفاوت و متعارض خود را 

1. Davidson
2. Daniel
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ابراز دارند در آموزش و رشــد تفکر نقاد در محیط های دانشگاهی مؤثر تلقی می کند. در 
تحقیق آگنس و ماری1 )۲00۵( وجود عوامل فرهنگی و اجتماعی، جامعه پذیری ضعیف 
فراگیران و ضعف آموزش زبان به عنوان برخی از مهم ترین موانع رشد تفکر نقادانه معرفی 
شــده اند. مایریک و یونگ۲ )۲001( نیز در تحقیق خود، نقش عوامل محیطی و احساس 

امنیت را در یادگیری تفکر نقاد گوشزد کرده اند. 
توجه و تأمل در مبانی نظری و پژوهشی فوق از یک سو نشانگر ضرورت وجودی فرهنگ 
نقد و نقادی در محیط های دانشــگاهی و از ســوی دیگر بیانگر مشکالت و چالش های این 
حوزه می باشد. این پژوهش با درک اهمیت مقوله فرهنگ نقد و بسط و اشاعه آن در مراکز 
آموزش عالی تالش کرده تا از طریق واکاوی تجارب و ادراکات دانشــجویان در این زمینه 

برخی از مهم ترین موانع و چالش های این حوزه را مشخص و مورد بحث قرار دهد. 

روش پژوهش
رویکرد حاکم بر این تحقیق با توجه به ماهیت و هدف آن، رویکرد کیفی از نوع پدیدارشناسی 
است. پدیدارشناسی اساساً به جهان آن گونه که به وسیله فرد زیسته می شود، توجه و تمرکز 
دارد. لذا سؤال محوری در پدیدارشناسی آن است که اصوالً تجربه زیسته چگونه تجربه ای 
است. )امامی سیگارودی و دیگران، 1۳۹1( در عین حال، یکی از موارد مناسب برای کاربرد 
روش پدیدارشناسی، تصریح و روشن سازی بیشتر پدیده ای خاص است. )عابدی، 1۳۸۹( 
ازدیدگاه بازرگان )1۳۸۹: ۳0( زمانی می توان از پژوهش کیفی استفاده کرد که بخواهیم یک 
پدیده را از جهات گوناگون مورد بررسی قرار داده و ضمن مطالعه افراد درشرایط طبیعی خود، 
تصویری تفصیلی از پدیده های مورد مطالعه بازنمایی کنیم. بر این اساس، درپژوهش حاضر 
هدف آن بود که تجربه زیسته دانشجویان دانشگاه )به عنوان مشتریان اصلی نظام آموزش 
عالی( در زمینه مهم ترین موانع و چالش های موجود بر سر راه ایجاد و اشاعه فرهنگ نقد 
در محیط های دانشگاهی مورد بررسی عمیق و موشکافانه قرار بگیرد. به منظور جمع آوری 
اطالعات، از ابزار مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند استفاده گردید. گال و همکاران )1۳۹0( 
معتقدند داده ها واطالعات به دست آمده ازطریق مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند در مقایسه 
با آنچه که از طریق ســایر مصاحبه ها به دست می آید، عمق بیشتری دارد. در طی اجرای 

1. Agnes & Mary
2. Myrick & Yang
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مصاحبه ها، به دانشجویان مجال و فرصت کافی داده شد تا به بیان و تشریح تجارب خود 
در مورد فرهنگ نقد و نقادی در دانشــگاه پرداخته و ادراکات خاص خود را در این زمینه 
تبیین کنند. این مصاحبه ها طی مدت زمان ۳0 تا ۴0 دقیقه انجام گرفت. به دانشجویان 
مشارکت کننده در زمینه محرمانه بودن محتوای مصاحبه ها اطمینان کامل داده شد. برای 
انجام مصاحبه ها از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. در روش نمونه گیری هدفمند 
یا نظری، پژوهشــگر تالش دارد به گونه ای هدفدار و بر مبنای اینکه چه اطالعات خاص و 
یافته های اولیه ای را نیاز دارد، نمونه ها یا مشــارکت کنندگان در پژوهش را انتخاب نماید. 
)ادیب حاج باقــری و دیگران، 1۳۸۶( در واقع، بر طبق این روش نمونه گیری باید افرادی 
مورد بررسی ومشاهده قرارگیرند که پدیده مورد نظر را تجربه کرده و یا نسبت بدان دارای 
تجربه باشند. )بازرگان، 1۳۹۲( بر این اساس، در تحقیق حاضر دیدگاه ها و تجارب ۲۸ نفر 
از دانشــجویان ســال آخر )نیمسال های هفتم و هشتم( رشته های علوم انسانی که از نظر 
پژوهشگر به واســطه حضور در دانشگاه و کسب تجارب آموزشی و فرهنگی مرتبط دارای 
ذهنیت و تجارب بیشتری در زمینه موضوع پژوهش بودند، به عنوان مشارکت کنندگان یا 
منابع اطالع رسان انتخاب شــدند. درواقع، به نظر می رسد که دانشجویان رشته های علوم 
انسانی )همچون جامعه شناسی، اللهیات، روان شناسی و...( به دلیل ماهیت خاص این رشته ها 
و چالش انگیز بودن بسیاری از دروس و مباحث آنها و نیز نوع تجارب درسی و آموزشی، از 
ذهنیت و آمادگی فکری و تجربی بیشتری برای قضاوت در مورد فرهنگ نقد برخوردارند. 
از ســوی دیگر، جمع آوری اطالعات از دانشجویان مشارکت کننده با عنایت به اصل اشباع 
نظری صورت گرفت و چهار مصاحبه پایانی جهت تأیید و تضمین اشباع نظری انجام گرفته 

است. در جدول 1 ویژگی های منابع اطالع رسان پژوهش ارائه  شده است. 

جدول 1: ویژگی های منابع اطالع رسان تحقیق

رشته تحصیلی نیمسال کد مصاحبه شونده

مدیریت هفتم 1

علوم تربیتی هشتم ۲

الهیات هشتم ۳

حقوق هفتم ۴

حقوق هشتم ۵



61

رشته تحصیلی نیمسال کد مصاحبه شونده

علوم تربیتی هفتم ۶

علوم تربیتی هفتم ۷

علوم اجتماعی هفتم ۸

الهیات هفتم ۹

ادبیات فارسی هشتم 10

ادبیات فارسی هشتم 11

ادبیات عرب هفتم 1۲

روان شناسی هفتم 1۳

روان شناسی هشتم 1۴

مدیریت هشتم 1۵

زبان انگلیسی هشتم 1۶

ادبیات فارسی هفتم 1۷

زبان انگلیسی هفتم 1۸

حقوق هفتم 1۹

الهیات  هشتم ۲0

روان شناسی هفتم ۲1

ادبیات عرب هشتم ۲۲

مدیریت هشتم ۲۳

زبان انگلیسی هفتم ۲۴

ادبیات عرب هشتم ۲۵

مدیریت هفتم ۲۶

مدیریت هفتم ۲۷

علوم اجتماعی هشتم ۲۸

پس از اتمام کار مصاحبه، جهت سازماندهی و تجزیه وتحلیل اطالعات به دست آمده از 
روش هفت مرحله ای کالیزی1 استفاده گردید. به استناد دیدگاه صاحب نظران و پژوهشگران 
مختلف )از جمله سندرس۲، ۲00۲؛ امامی سیگارودی، 1۳۹1 و یاری قلی، 1۳۹۳( مراحل 

1. Colaizzi
2. Sanders

موانع و چالش های فرهنگ نقد در دانشگاه ها ...
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هفت گانه روش کالیزی به قرار زیر است: 
1. محتوای کلیه مصاحبه های ضبط شــده به گونه ای دقیق تبدیل به متون نوشتاری 
شــده و چندین و چند بار توسط پژوهشکر مورد مطالعه و باز بینی قرار می گیرند تا 

هم احساسی و درکی عمیق از آنها حاصل گردد. 
۲. بعــد از مطالعه همه توصیفات و تجارب مشــارکت کنندگان، ذیل اطالعات مهم و 
بیانات و واژه های اصلی مرتبط با پدیده مورد نظر خط کشیده می شود و از این طریق 

جمالت راهنما و عبارات اصلی مشخص و شناسایی می شوند. 
۳. تالش می شود تا اطالعات و عبارات مهم شناسایی شده، با استفاده از مفاهیم دقیق 
و جامع مفهوم پردازی یا کد گذاری شــوند. باید دقت کرد که بین مفهوم انتخاب شده 
و اطالعات اصلی جمع آوری شده تناسب و سازگاری معنایی الزم وجود داشته باشد. 
۴. مفاهیم انتخاب شــده )مرحله ســوم( به دقت مورد بررسی و مطالعه پژوهشگر قرار 
گرفته و در نتیجه آن مفاهیم مشترک در دسته های خاص خود جای داده می شود. 
۵. نتایج، برای توصیف جامع از پدیده مورد نطر به هم پیوند می خورند و دســته های 

کلی تری را به وجود می آورند. 
۶. توصیفی دقیق و روشن از پدیده مورد بررسی ارائه می شود. 

۷. اعتباربخشی یافته ها و مؤثق نمودن داده های حاصل با مراجعه به مشارکت کنندگان 
در پژوهش انجام می گیرد. 

پژوهشگر با کسب اعتماد و اطمینان دانشجویان و جلب مشارکت هر چه بیشتر آنها، 
بررســی مســتمر داده ها، تجزیه وتحلیل آنها در اولین فرصت ممکن بعد از هر مصاحبه، 
استفاده از بازخورد دانشجویان مشارکت کننده جهت تعیین میزان کفایت داده ها، افزایش 
تعداد مصاحبه ها، بازنگری و استفاده از دیدگاه های اصالحی آنان و مرور و بازخوانی برخی 
کد های استخراج شــده به همراه برخی دانشجویان مشارکت کننده تالش کرد تا بر میزان 

صحت و تأییدپذیری یافته های حاصل از پژوهش بیفزاید. 

یافته ها
محقق از طریق تعمق و تأمل در مفاهیم حاصل شده و ادغام موارد مشابه و حذف موارد 
تکراری نهایتاً ۹ مفهوم یا کد اصلی را شناسایی نمود. نمونه ای از جداول مرتبط با توصیف 

تجارب و استخراج مفاهیم و مضامین تحقیق در جدول ۲ آمده است. 
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جدول 2: نمونه ای از توصیف تجارب و سازماندهی و استخراج مفاهیم و مضامین )موانع 
فرادانشگاهی و درون دانشگاهی(

توصیفات/ تجاربمفاهیم اصلیمضمون

موانع 
فرادانشگاهی

واقعیات کالن 
اجتماعی و 

فرهنگی

بی توجهی به نقد در جامعه ما/ جامعه ما یک جامعه محافظه کار اســت و نقد 
با محافظه کاری جور در نمی آید/ وقتی جامعه این گونه اســت در دانشگاه هم 
نمی توان کار خاصی انجام داد/ همه دوست دارند که از آنها تعریف شود/ در 
کشــور های اروپایی می شود نقد کرد ولی در جامعه ما مشکل داریم/ اگر در 
جامعه نقد داشتیم قطعاً وضعت بهتری داشتیم/ منتقدان گوشه نشین شده اند

خانواده

در خانواده  های ما گفتگویی اصاًل میان اعضای خانواده وجود ندارد/ خود پدر 
و مادر ها هم نمی توانند با هم گفتگو کنند چه برســد به بچه ها/ غالباً یکی از 
والدین حرف اول و آخر را می زند و بقیه هم اطاعت می کنند/ والدین نمی دانند 
نقد یعنی چه/ این قدر مشــکالت اقتصادی زیاد است که کسی به این موارد 

توجه ندارد/ اساساً مسائل فرهنگی برای خانواده ها مهم نیست

نظام آموزشی قبل 
از دانشگاه

مدرســه به نقد بی توجه است/ کسی در کالس  های درس به نقادی توجهی 
ندارد/ مطالبی را حفظ می کنیم و در امتحانات قبول می شــویم/ نمره معیار 
است نه فهم و نقد/ چه کسی می تواند از مدیر و معلمان انتقاد کند/ در مدرسه 
باید تبعیت کرد واال تنبیه در انتظار است/ مدرسه می خواهد تابع باشی/ خود 

دبیران هم در این زمینه مشکل دارند چه برسد به دانش آموزان

رسانه  های جمعی

رســانه ها فقط تبلیغ می کنند/ از نقد و انتقاد واقعی و کارســاز در رسانه  های 
جمعی خبری نیست/ بیشتر تمجید و تبلیغ را در رسانه ها می بینیم تا نقد کردن 
شرایطی که در آن هستیم/ غیر از صدا و سیما در مطبوعات هم خبر چندانی 
از نقد و انتقاد نیست/ اگر رسانه ها نقد کنند با عواقب منفی مواجه می شوند/ 

در رسانه ها به جای تجزیه و تحلیل عمیق به اخبار بی اهمیت بها می دهند

موانع درون 
دانشگاهی

فضای داخلی حاکم 
بر دانشگاه

کاًل جو درون دانشگاه خیلی از نقد حمایت نمی کند/ دانشجو با این وضعیتی 
که در دانشگاه وجود دارد به طرف نقد نمی رود/ کجا می شود در این شرایط 
دانشگاه ها بحث و نقد کرد؟/ جو دلسرد و خسته کننده دانشگاه انگیزه ای برای 
نقد و نقادی به وجود نمی آورد/ اصاًل محیط دانشگاه به دانشجو می گوید فقط 

درس بخوان و به مسائل دیگر کاری نداشته باش

مشکالت مربوط به 
اساتید

اســاتید زمینه بحــث و نقد را در کالس ایجاد نمی کنند/ اســتاد ها انگیزه و 
حوصله ای برای نقد کردن ندارند/ آنها می آیند و درســی می دهند و می روند/ 
رفتار خود اســتاد ها هم نشــان می دهد که نقدپذیر نیستند، حاال به دانشجو 
اجازه نقادی بدهند؟/ خیلی زود در مقابل نقد و بحث در کالس درس واکنش 
منفی نشــان می دهند/ اساتید خیلی مواقع بر دیدگاه خاص خودشان تعصب 

بی دلیل نشان می دهند

ضعف کتب و 
محتوا های آموزشی

کتاب ها و جزوات درسی قدیمی و تکرار مکررات اند و قدرت تحلیل بچه ها 
را زیــاد نمی کننــد/ مطالب جزوات را فقط بایــد حفظ کرد و نمره اش را 
گرفــت/ در کتاب ها و جزوات فقــط مجموعه ای از اطالعات آمده و ذهن 
دانشــجو درگیر نمی شــود/ انبار ذهن دانشــجو پــر از اطالعات بی ربط 
می شــود/ تنها چیزی که در این کتاب ها و جزوات درســی نیست نقد و 

مفاهیم است و  بحث مطالب 

موانع و چالش های فرهنگ نقد در دانشگاه ها ...
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توصیفات/ تجاربمفاهیم اصلیمضمون

موانع درون 
دانشگاهی

شیوه  های 
ارزشیابی

ارزشیابی  های دانشگاه حفظ اطالعات را می سنجد و کاری به ارزیابی قدرت 
نقــد بچه ها ندارد/ با این امتحانات دانشــجو می فهمد فقط باید مطالب را 
حفظ کند و نقد کردن مورد آزمون نیست/ دانشجو نمره درس را بر اساس 
حفــظ مطلب می گیرد نه قدرت نقــد/ بخواهی نقد کنی در امتحانات نمره 
نمی گیری/ بچه ها طبق جزوه و حرف های اســتاد می نویســند و واحد ها را 

پاس می کنند

مشکالت 
اجرایی)زمان کم ـ 
کالس  های شلوغ(

توی این کالس های شلوغ و پرجمعیت نقد و مباحثه کردن ممکن نیست/ یک 
موضوع را که می خواهی نقد کنی، کلی وقت کالس را می گیرد/ هم زمان کافی 
و هم تعداد دانشجو باید کم باشد تا کالس بتواند وارد موضوعات نقد بشود/ 
در ساعت کالس وقتی برای نقد و بحث نیست و استاد فرصتی برای این کار 

ندارد/ مهار کالس در هنگام نقد و بحث برای اســتاد خیلی مشکل می شود

همان طور که در جدول ۳ آمده اســت، ۹ مفهوم اصلی شامل واقعیات کالن فرهنگی 
و اجتماعــی، بی توجهی خانواده ها، عدم توجه نظام آموزشــی قبل از دانشــگاه، کارکرد 
نامناســب رسانه های گروهی، فضای حاکم در داخل دانشگاه، مشکالت مرتبط با اساتید، 
ضعف کتب و محتوا های آموزشی، شیوه های ارزشیابی نامناسب و مشکالت اجرایی )زمان 
اندک، شلوغی کالس های درس( است. سپس، از طریق ژرف نگری و تأمل هر چه بیشتر بر 
روی مفاهیم استخراج شده، کل این تجارب و مفاهیم در قالب دو مضمون یا خوشه اصلی 
یعنی موانع فرادانشگاهی )شامل واقعیات کالن فرهنگی و اجتماعی، بی توجهی خانواده ها، 
عدم توجه نظام آموزشــی قبل از دانشــگاه، کارکرد نامناسب رسانه های گروهی( و موانع 
درون دانشگاهی )شامل فضای حاکم در داخل دانشگاه، مشکالت مرتبط با اساتید، ضعف 
کتب و محتوا های آموزشــی، شیوه های ارزشیابی نامناسب و مشکالت اجرایی( مطرح و 
قرار داده شــد و تالش گردید تا توصیف دقیق و جامعی از آنها ارائه شــود. می توان گفت 
که دو مضمون انتخاب شــده، کلیه تجارب و دریافت های دانشجویان در مورد چالش ها و 

موانع فرهنگ نقد در دانشگاه را شامل می شود. 

جدول 3: مفاهیم اصلی مرتبط با تجارب دانشجویان از موانع و چالش های فرهنگ نقد در دانشگاه

مفاهیم اصلیردیف

واقعیات کالن فرهنگی و اجتماعی جامعه1

قصور و بی توجهی خانواده ها۲

عدم توجه نظام آموزشی قبل از دانشگاه۳
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مفاهیم اصلیردیف

کارکرد نامناسب رسانه های جمعی۴

فضای کلی حاکم بر دانشگاه۵ 

مشکالت مرتبط با اساتید۶

ضعف کتب و محتوا های آموزشی دانشگاه۷ 

شیوه های ارزشیابی۸

مشکالت اجرایی )زمان کم ـ کالس های درس شلوغ(۹

۱. موانع فرادانشگاهی
همچنان که ذکر شــد و در نمودار 1 نیز نشان داده شــده، موانع فرادانشگاهی مجموعه 
مشکالت، شرایط و پدیده هایی است که خارج از چهارچوب و ساختار رسمی دانشگاه قرار 
داشــته و به انحاء مختلف مانع ایجاد و شــکل گیری روحیه و فرهنگ نقد در محیط های 

دانشگاهی شده اند. 

واقعیات کالن اجتماعی و فرهنگی جامعه

بی توجهی خانواده ها

عدم توجه نظام آموزشی قبل از دانشگاه

کارکرد نامناسب رسانه های جمعی

موانع فرادانشگاهی

نمودار 1: موانع فرادانشگاهی فرهنگ نقد

الــف. وجود و حضور روحیه و فرهنگ نقد در هر جامعه ای قبل از هر چیزی باید در 
بستر مناسبات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه که دانشجویان و سایر شهروندان آن 
را به صورت روزمره ادراک و تجربه می کنند، جاری و ســاری بوده و مصادیق و نمونه های 
آن در قالب تعامالت زیســت فردی، گروهی و اجتماعی قابل مشــاهده و ادراک باشد. به 
بیان دیگر، ادراکات و تجارب بی واســطه و مســتقیم دانشجویان به عنوان افراد فرهیخته 
و آگاه جامعه باید متکی به این نکته مهم باشــد که نقد و نقادی از جایگاهی شایســته و 

موانع و چالش های فرهنگ نقد در دانشگاه ها ...
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بایسته در مناسبات و تعامالت اجتماعی برخوردار بوده و فضایی مثبت و سازنده برای نقد 
در ســطح جامعه وجود دارد. بی تردید در این محیط و بستر اجتماعی شرایط الزم برای 
پذیرش و اشــاعه فرهنگ نقد وجود دارد. بالعکس، وقتی عناصر و ویژگی های مذکور در 
جامعه ضعیف و کم رنگ بوده و ذهنیت دانشجویان به گونه ای شکل گرفته باشد که اصوالً 
نقد در سطح کالن اجتماعی در حاشیه و انزوا قرار دارد، چندان نمی توان دیدگاهی مثبت 
به ترویج فرهنگ نقد در محیط های آموزشــی داشت. نمونه هایی از تجارب و روایت های 
دانشــجویان مشارکت کننده در این زمینه به قرار زیر اســت: »کسی در جامعه به نقد و 
نقادی توجه ندارد، در جوامع اروپایی میشــه نقد کرد ولی در جامعه ما مشــکل اســت، 
اگر در جامعه ما نقد سیاســت ها و برنامه ها وجود داشــت وضعیت بهتر می شد، منتقدان 
گوشه نشین شده اند، در این جامعه باید از همه تعریف کنی و اال برایت محرومیت درست 
می شــود، باید تأیید کنی تا اموراتت بگذرد، جامعه ما یک جامعه محافظه کار است و نقد 

با محافظه کاری جور در نمی آید.«
ب. عالوه بر بســتر های اجتماعی و فرهنگی مســاعد، روحیــه و فرهنگ نقد باید از 
طــرف والدین و خانواده ها نیز مورد توجه جدی قــرار بگیرد. درواقع، از آنجا که اولین و 
اساســی ترین تجارب و یادگیری های افراد در خانواده ها شکل می گیرد، لذا اگر رفتار های 
نقادانه و منطقی مورد توجه والدین باشد و اعضای خانواده در قالب تعامالت روزمره خود 
ویژگی هایی نظیر برخورد منطقی با مسائل، بحث و گفتگو، قضاوت های منصفانه، صبر و 
مدارا درقبال مشکالت و... را نشان دهند، فرزندان چنین خانواده ای از آمادگی های ذهنی، 
رفتاری و شخصیتی الزم برای برخورد نقادانه و عقالنی با مسائل مختلف برخوردار خواهند 
بود. نکته ای که به نظر می رسد فقدان آن در نهاد خانواده ایرانی مشهود باشد. ادراکات و 
تجارب دانشجویان در این زمینه بیانگر این امر است: »در خانواده های ایرانی اصاًل بحث و 
گفتگویی میان اعضای خانواده وجود ندارد، والدین خودشان هم در این مورد مشکل دارند، 
خانواده ها یا مردساالرند و یا زن ساالرند، در هر دو مورد نقد جایگاهی در خانواده ها ندارد. 
والدین درگیر امور اقتصادی و ارتزاق هســتند و کاًل بی توجه به مسائلی همچون پرورش 
قدرت نقد فرزندان شان، خود پدر و مادر ها هم برسر مسائل کوچک درگیر می شوند حاال 
چطور به فرزندان شــان گفتگو و نقد را یاد بدهند، اصاًل مسائل فرهنگی و آموزشی برای 

خانواده ها مهم نیست.«
ج. رشــد و اشــاعه فرهنگ نقد عالوه بر الیه های اجتماعی و فرهنگی قوی و توجه و 
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حمایت خانواده ها نیازمند تالش آگاهانه و رســمِی نظام آموزشــی قبل از ورود افراد به 
دانشگاه است. یعنی آنکه در مدارس و مراکز آموزشی کشور از پیش دبستان تا دبیرستان 
باید آگاهی ها و تجارب الزم در زمینه تفکر نقاد به دانش آموزان ارائه گردد و نقد و نقادی 
جایگاهی بارز و محســوس در برنامه های درسی مدارس و نیز تعامالت روزمره معلمان و 
مدیران مدارس در محیط آموزشی مدرسه داشته باشد. به طور خاص، باید به این واقعیت 
اشــاره کرد که اگر مواردی همچون نقد و نقادی در برنامه های درســی پیش دبستانی و 
ابتدایی دارای جایگاهی شایســته باشند، تأثیری ماندگار بر شکل گیری شخصیت نقادانه 
فراگیران در آینده خواهد داشــت. حال آنکه در عمل به نظر می رســد که این مقوله در 
قالب آموزش های رســمی مدرسه مورد توجه نیست. تجارب و روایت های دانشجویان در 
این زمینه بیانگر قصور و بی توجهی نظام آموزشی است: »تفکر نقاد و انتقادی اول از همه 
باید در مدارس آموزش داده شــود، معلمان خودشــان هم صبور نبودند و با اولین انتقاد 
از کوره در می رفتند، در کتاب های درســی همه چیز اســت به غیر از نقد، مدرسه اجازه 
نمی داد که ما انتقاد کنیم، هم مدیر و هم دبیران مدرسه انتقادپذیر نبوده و فقط باید از 
آنها تبعیت می کردیم، اگر در دبیرستان بر خالف دبیری حرف می زدی، ازت نمره امتحانی 

کم می کرد، در مدرسه دانش آموز خوب یعنی تابع و مطیع.«
د. فرهنگ نقد باید از طریق ابزار های رسانه ای و تبلیغی همچون صدا و سیما، نشریات 
و مجالت مختلف مورد توجه قرار گرفته و در آنها نمونه ها و مصادیق واقعی و عملی نقد 
و نقدپذیری به شــهروندان معرفی گردند. در واقع، کارکرد رسانه های سمعی، تصویری و 
نوشتاری در زمینه هایی همچون نقد ادبی، هنری، اجتماعی و فرهنگی، برگزاری تریبون های 
آزاد و یا جلســات بررسی و بحث و گفتگو و مطرح ساختن دیدگاه های مختلف و متنوع 
تخصصی و عمومی در زمینه مســائل مورد بررسی می تواند زمینه مناسبی را برای ترویج 
و عمومیت بخشیدن به فرهنگ نقد درست و منصفانه فراهم آورد. مقوله ای که از دیدگاه 
دانشجویان مشارکت کننده چندان در سطح فعالیت های رسانه ای کشور مورد توجه نیست. 
در واقع، دانشــجویان معتقدند: »رسانه ها فقط تعریف و تمجید می کنند، از نقد حرفه ای 
در اکثر رســانه ها خبری نیست، اگر نشریه ای نقد جدی کند با هزینه ها و عواقب زیادی 
مواجه می گردد، کجا دیده اید که در برنامه های تلویزیون نقد واقعی باشــد؟ رسانه خوب 
یعنی رسانه منتقد ولی در ایران نداریم، نشریات بیشتر در تالش برای تبلیغ وضع موجود 

هستند تا نقد و انتقاد از آن.«

موانع و چالش های فرهنگ نقد در دانشگاه ها ...
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۲. موانع درون دانشگاهی
همان طور که قباًل نیز گفته شــد مضمون اصلی دوم این پژوهش که توضیح دهنده بخش 
دیگری از موانع و چالش های فرهنگ نقد در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی است، ناظر 
بر موانع درون دانشــگاهی است که خود شامل فضای حاکم بر محیط دانشگاه، مشکالت 
مرتبط با اســاتید، ضعف کتب و محتوا های آموزشــی، شــیوه های ارزشیابی نامناسب و 

مشکالت اجرایی می باشد. 

ـ کالس های درس شلوغ( مشکالت اجرایی )زمان کم 

فضای کلی حاکم بر دانشگاه

مشکالت مرتبط با اساتید

ضعف کتب و محتواهای آموزشی

شیوه های ارزشیابی

موانع درون دانشگاهی

نمودار 2: موانع درون دانشگاهی فرهنگ نقد

الف. شکل گیری و درونی شدن نقد در دانشگاه وقتی اتفاق می افتد که فضا و محیط 
فرهنگی، اجتماعی و فکری حاکم بر این نهاد های علمی و آموزشی تسهیل کننده تضارب 
آراء، ارائه اندیشــه ها و مواضع متفاوت و حتی متعارض و مشــوق بحث و گفتگوی آزاد و 
نقاد باشــد. در چنین فضا و محیطی، دانشجویان می توانند افکار متعدد و متنوع خود را 
بدون ترس و مالحظات مختلف مطرح ساخته و در عین حال، تجارب ارزشمندی در زمینه 
آداب بحث و نقد، ســعه صدر، تحمل اندیشه مخالف و رشد فکری کسب کنند. بالعکس، 
وجود یا حاکمیت فضای دلســرد کننده و توأم با ترس و مالحظات مختلف در دانشــگاه، 
ابهامات و محدودیت های زیادی را در پرورش قدرت نقد دانشجویان ایجاد می کند. برخی 
از ادراکات و تجارب دانشجویان در این زمینه بدین قرار است: »فضای درونی دانشگاه مهم 
است که متأسفانه خیلی دلسرد کننده است، محیط وجود دانشگاه بهت می گوید که سرت 
توی درس باشد، دانشجویان در محیط دانشگاه جرأت نقد ندارند، برخی جلسات نقدی که 
برگزار می شود بسیار رسمی و دستوری است، در فضای دانشگاه فقط مسائل ایدئولوژیک 
رسمی مطرح می گردد، در این جو دانشجویان واقعاً منفعل هستند، گروه های دانشجویی 

فرصتی برای برگزاری جلسات نقد جدی ندارند.«
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ب. اساتید دانشگاه به عنوان مجریان برنامه های درسی و آموزشی به لحاظ شخصیتی 
و تخصصی جایگاه مهمی در انتقال آموزه ها و ارزش های مربوط به فرهنگ نقد را برعهده 
دارنــد. در واقع، اگر اســاتید از آگاهی های علمی الزم در زمینه نقد آراء و اندیشــه های 
تخصصی رشــته خود برخــوردار بوده و در هنگام تدریس نیــز فرصت های الزم را برای 
طرح و نقد دیدگاه های مختلف در کالس درس فراهم آورند، قطعاً می توانند مهارت نقد 
را در دانشــجویان پایه گذاری کرده و عالیق و آمادگی های الزم را در آنها به وجود آورند. 
از ســوی دیگر، اگر اساتید فقط در راســتای انجام تکالیف آموزشی روزمره عمل کرده و 
سلوک آموزشی و رفتارشان حاکی از عدم توانایی و تمایل آنها به طرح و بحث اندیشه های 
متفاوت در کالس های درس و محیط آموزش باشــد، بیش از پیش دانشجویان را نسبت 
به نقد دلسرد و مأیوس می کنند. مثال هایی از تجارب دانشجویان در این زمینه بدین قرار 
اســت: »خود اســاتید هم حال و حوصله چندانی برای نقد و بحث کردن ندارند، برخی از 
اســتاد ها علم و توانایی علمی در این زمینــه را ندارند و روی کتاب و جزوه می خوانند و 
رد می شوند. استاد ها خودشان هم نقدپذیر نیستند چه برسد به اینکه بخواهند نقادی را 
به دانشــجویان یاد دهند. استاد ها خودشان هم دراین زمینه می ترسند، برخورد استاد ها 
با دانشــجو های منتقد خیلی ناجور اســت. برخی از اســاتید خودشان تعصب داشته و با 
کمترین سؤالی برانگیخته می شوند. اساتید یک طرفه سخنرانی می کنند و نظر دانشجویان 

برای شان مهم نیست.«
ج. رشد و پرورش هر قابلیتی در دانشجویان عالوه بر شرایط محیطی مساعد و اساتید 
مجرب و متعهد، مســتلزم به کارگیری متون، کتب و محتوای آموزشی مناسب، متنوع و 
اثربخش می باشد تا امکان انتقال مفاهیم، نگرش ها و مهارت های مورد نظر به دانشجویان 
فراهم گــردد. زمانی که کتب و محتوای دروس دانشــگاهی دربردارنــده مجموعه ای از 
مطالب و اطالعات کلیشه ای، تکراری، غیر فعال و حتی منسوخ شده و نامرتبط با واقعیات 
جامعه اســت و برای دانشجویان از جاذبه های الزم برخوردار نیست، امکانی برای فعالیت 
و مشــارکت خودانگیخته آنها فراهم نشــده و لذا محرک ها و شرایط الزم برای ترغیب و 
تشویق دانشجویان به نقد ایجاد نمی گردد. حال آنکه کتاب و محتوا های درسی دانشگاهی 
باید دانشجویان را به تفکر، تأمل و بازاندیشی در بسیاری از داده ها و اطالعات )که الزمه 
آن نقادی حقایق و واقعیات است( وادار نماید. ذیاًل برخی تجارب دانشجویان در این مورد 
ذکر می گردد: »اکثر کتاب ها و جزواتی که می خوانیم، قدیمی و بی فایده اند، استاد از روی 

موانع و چالش های فرهنگ نقد در دانشگاه ها ...



70

راهبرد فرهنگ/ شماره پنجاه و سوم/ بهار 1400

جزوه می خواند و ما می نویسیم، استاد ها اکثراً جزوه خودشان را طی سال های زیاد بازگو 
و تکرار می کنند، اساتید کمی داریم که کتاب های جدید معرفی کنند، مطالب جزوه ها را 
باید حفظ کرد و امتحان داد و به درد دیگری نمی خورد، کســی با این مطالب جزوه های 
حفظ کردنی نقاد نمیشه، جزوه نویسی دانشجویان خوب است ولی از نقد خبری نیست.«

د. ایجاد و رشــد فرهنگ نقد در دانشــگاه ها به نحوه آزمون و ارزشیابی آموخته های 
دانشجویان نیز وابسته است. از آنجا که در فرایند امتحان و یا ارزشیابی، عموماً اطالعات 
حفظی دانشــجویان سنجش می شود و معیار اصلی آن است که آنها تا چه حدی مطابق 
جزوات درسی و یا صحبت های استاد جواب داده و حتی برداشت های ذهنی آنها به عنوان 
یک مقوله منفی ارزیابی می گردد، در نتیجه زمینه و شرایط الزم برای اشاعه فرهنگ نقد و 
یا رشد توانایی منتقدانه فراهم نمی شود. در واقع، آزمون های مداد و کاغذی اساتید بیش 
از آنکه قدرت نقادی، تحلیل و کاربرد اطالعات توسط دانشجویان را بسنجد، غالباً میزان 
اطالعات حفظی و انبارشده در ذهن آنها را طی زمانی محدود سنجیده و آنها را در قالب 
یک نمره گزارش می کند. بدیهی اســت این امر هیچ ارتباطی با رشــد فکری و استداللی 
و توانایی منتقدانه دانشــجو ندارد. نمونه هایی از تجارب واقعی دانشــجویان در مورد این 
عامل به شرح زیر می آید: »در امتحان ها باید طبق جزوه بنویسی تا نمره بیشتری بگیری، 
اکثر دانشــجو ها اطالعات را حفظ می کنند و در امتحان می آورند، امتحانات حافظه سنج 
است نه اینکه قدرت نقد ما را بسنجد، باید مطالب را عین جزوه بنویسی تا درس را پاس 
کنی، غالباً اگر در امتحان از فکر و ذهن خودت چیزی بنویسی نمره نمی گیری، یک ترم 
می گذرد و شــب امتحان تا صبح بیدار می مانیم و درس را پاس می کنیم، نمره براســاس 

حافظه قوی است نه توانایی نقد.«
ذ. بخش دیگری از موانع و چالش های درون دانشــگاهی فرهنگ نقد، فقدان یا عدم 
تناســب زمینه های اجرایی موجود در دانشگاه ها است. هنگامی که در کالس های درس 
دانشــگاهی زمان چندانی برای واکاوی و نقد مســائل و پدیده های گوناگون وجود ندارد 
و عمده وقت کالس مصروف آموزش های رســمی و کلیشه ای )مبتنی بر حافظه پروری و 
انتقال صرف اطالعات( برای جمع کثیری از دانشجویان می شود، بدیهی است فرصت الزم 
برای توجه و پرداختن به اهداف آموزشــی مهم مثل رشد قابلیت های نقادی دانشجویان 
باقی نمی ماند. به ویژه، هنگامی که این مشکل )زمان کم( با معضل دیگری یعنی شلوغی و 
تعداد زیاد دانشجویان هر کالس توأم می گردد، وضعیت بدتر می شود. در زیر نمونه هایی از 
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تجارب و ادراکات دانشجویان در این زمینه می آید: »در زمان محدود کالس چگونه می شود 
به نقد و نقادی مطالب پرداخت، زمان آن قدر کم اســت که فقط اســتاد موارد کلیشه ای 
را می پرســد و رد می شــود، اگر بخواهیم بحث و نقد کنیم، زمانی برای درس دادن باقی 
نمی ماند، باید در دانشــگاه زمان خاصی را به نقد اختصاص داد تا فرصت کافی باشــد، 
آن قدر تعداد دانشجویان کالس ها زیاد است که هنگام بحث کالس شلوغ و غیرقابل مهار 
می شود، باید تعداد دانشجویان کم شود تا بتوان مباحثه و نقد کرد، همهمه و سر و صدا 

و بی نظمی کالس اجازه نقد نمی دهد.«

بحث و نتیجه گیری
تردیــدی وجود ندارد که ایجاد وتثبیــت بنیان های فرهنگی و معرفتی قوی در نهاد های 
مختلف اجتماعی نقش مهمی درتحقق اهداف نهاد های مذکور ایفا می نماید. این مسئله 
در مورد سازمان های آموزشی از جمله دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی که ذاتاً مراکزی 
علمی و فکری اند، از اهمیت و ضرورت بیشــتری برخوردار است. در واقع، فرهنگ سازی 
علمی، اجتماعی، تربیتی، آموزشــی و... از وظایف و مسئولیت های اصلی دانشگاه بوده و 
آمــوزش عالی می تواند فاصله هــای فکری و طبقاتی را کاهش داده و توانایی های افراد را 
از قوه به فعل در آورد و به عنوان ضامن توسعه فرهنگ عمومی، سالمت بیشتر جامعه را 
تضمین نماید. )شیخی، 1۳۸0( به عالوه، دانشگاه به عنوان نهادی اندیشه ورز، نظریه پرداز، 
بومی نگر و مستقل، کارکرد فرهنگ سازی و تمدن سازی را برعهده دارد. )سلیمی، 1۳۸۸( 
بنابراین، بدیهی اســت چنین نهاد مبدع و مولدی باید خود از ویژگی ها و شــاخصه های 
الزم فکــری، فرهنگی و اجتماعی الزم برخوردار باشــد تا به اتــکای آن بتواند در انجام 
رســالت خطیر خود از کارآمدی الزم برخوردار باشد و به ویژه فارغ التحصیالنی نقاد، آگاه، 
آزاداندیش و شکوفا از نظر مهارت های فکری و استداللی تربیت نماید تا آنان بتوانند در 
آینده ای نزدیک نقش خود را به عنوان یک شهروند و بزرگسال مسئول و آگاه ایفا نمایند. 
از این منظر، توفیق دانشگاه در زمینه رشد و پرورش تفکر انتقادی دانشجویان بیش از هر 
چیز مستلزم آن است که ویژگی ها، عناصر، آموزه ها و ارزش های مرتبط با نقد، یا آنچه که 
اصطالحاً فرهنگ نقد نامیده می شود به صورت صریح و معنادار مورد توجه دانشگاه ها قرار 
گرفته و در کل فضای فکری، فرهنگی و کالبدی این مراکز علمی جاری و ساری شود. 

این پژوهش با پذیرش نقش و جایگاه خطیر مؤلفه ها و عناصر فرهنگی در آموزش عالی، 
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تالشی اولیه برای واکاوی و شناسایی برخی از مهم ترین موانع و چالش های پیش روی نهاد 
دانشگاه در یکی از عرصه های فرهنگی و فکری یعنی حوزه فرهنگ نقد محسوب می شود. 
یافته های حاصل از این مطالعه کیفی نشان داد که فرهنگ نقد و اشاعه گسترش آن در 
دانشگاه ها مجموعاً با دو نوع چالش یا مانع اساسی یعنی فرادانشگاهی و درون دانشگاهی 
مواجه است. موانع فرادانشگاهی، معضالت و چالش های متأثر از واقعیات کالن اجتماعی، 
فرهنگی و سیاســی جامعه بوده و به اشــکال و انحاء مختلف کارکرد های دانشــگاه در 
عرصه های گوناگون از جمله حوزه فرهنگی و فکری را شــدیدا تحت تأثیر قرار می دهند. 
همســو با این یافته برخی صاحب نظران و پژوهشگران نیز تأثیر عوامل کالن اجتماعی را 
در اجرای کارکرد های مختلف نظام های آموزشی به ویژه دانشگاه ها مورد تأکید قرار داده و 
ابعاد گوناگون آن را واکاوی کرده اند. از جمله پژوهش شمشیری )1۳۸۶( شرایط اجتماعی 
و فرهنگی و مشــخصاً فرهنگ دموکراتیک را به عنــوان مؤلفه فرهنگی اصلی و پیش نیاز 
پرورش تفکر در عرصه ها و ســاحات مختلف دانسته و با استناد به اندیشه های متفکرانی 
مانند دیویی، کانت، راســل و... وجود بســتر های اجتماعی مساعد همچون ایجاد فرصت 
برابر برای همه افراد در کســب تجربه، خطرپذیری، چالش جویی، فضای امن و آزاد برای 
مواجهه افراد با موضوعات گوناگون و آزاد اندیشی توام با حفظ منزلت و کرامت انسان را 
به عنوان مهم ترین عوامــل و متغیر های اجتماعی و فرهنگی معرفی می کند که رابطه ای 
مستقیم و تنگاتنگ با رشد تفکر و شکل گیری بنیاد های فکری فراگیران دارد. موسی پور 
)1۳۹۴( نیز با اشــاره به نقش عوامل و مبانی اجتماعی و فرهنگی در حوزه های آموزشی 
تأکید می کند که افراِد تشکیل دهنده یک فرآیند تربیتی، از جامعه و واقعیات آن برآمده 
و در درون جامعه نیز تربیت شــده و نهایتاً به جامعه باز می گردند. لذا برای شناخت نوع 
عمل افراد در یک فرآیند تربیتی، باید به تأثیرات آن عناصر و متغیر های اجتماعی توجه 
داشت. از دیدگاه ملکی )1۳۹۳( نیز نیاز های اجتماعی، ارزش ها، مسائل و مشکالت جامعه 
و آرمان های اجتماعی از جمله مواردی است که در مطالعه کارکرد های نهاد های آموزشی 

باید مورد مطالعه جدی قرار گیرد. 
پژوهش فاضلی )1۳۸۲( در زمینه بررسی تطبیقی فرهنگ دانشگاهی ایران و بریتانیا 
نشان داد که فرهنگ دانشگاهی ایران از کاستی ها و مسائل متعددی رنج می برد. به طوری 
که یکی از موانع مهم توســعه علمی و نیز یکی از منابع ایجاد کننده بحران آموزش عالی 
کشــور، فرهنگ دانشگاهی آن اســت. از دیدگاه او، ارزش های مهمی چون دموکراسی، 
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فردگرایی، انســان گرایی و عقل گرایی در شــیوه ها و فرهنگ آموزش دانشگاهی بریتانیا 
تجســم و بروز عینی یافته و در عین حال، دانشجویان ایرانی و آسیایی نسبت به ممالک 
غربی، تلقی های متفاوتی از مفهوم دانش، فرد، تفکر انتقادی و آموزش دارند. از نظر این 
پژوهشگر تفاوت های مذکور ریشه در نوع متفاوت فرهنگ دانشگاهی جوامع یادشده دارد. 
همچنین، وی در تحقیقی دیگر فقدان فضای فرهنگی و سیاسی مناسب را به عنوان یکی 
از موانع رشد فرهنگ نقد در دانشگاه ها معرفی کرده است در تحقیق علی پور و همکاران 
)1۳۹۲( نیز این واقعیت مستندسازی و گزارش شده که مقوالتی همچون شرایط اجتماعی 
و فرهنگی موجود در ســطح جامعه از موانع اصلی رشد تفکر نقادانه دانشجویان است که 
باید اصالح شــده و در نتیجه بســتر فرهنگی الزم جهت آموزش تفکر انتقادی و تربیت 
شــهروندان نقاد و متفکر مهیا شــود. سیف )1۳۷۷( هم با اشاره به ضعف مفرط فرهنگ 
نقادی در جامعه ایران اذعان دارد که بخش عمده نارسایی ها و مصائب فرهنگی و اجتماعی 
جامعه، ناشی از آن است که فرهنگ نقد وجود نداشته و بدتر اینکه فقدان آن هم پذیرفته 
نشده و ضرورت حیاتی بودن این فرهنگ با جان و دل حس نمی شود. در پژوهش جاویدی 
کالته جعفرآبادی و عبدلی )1۳۸۹( نیز ضمن اشاره به ضعف تفکر انتقادی دانشجویان این 
نکته مورد تأکید و تصریح قرار گرفته که اگرچه تفکر یادشــده به یک خواست و مطالبه 
گســترده تبدیل گردیده، ولی بنا به شواهد پژوهشی متعدد عماًل به منصه ظهور نرسیده 
است. از نظر محققان مذکور، باید کوششی مضاعف برای توجه جدی به تفکر انتقادی در 
نظام آموزش عالی ایران انجام بگیرد. پژوهش رفیع پور )1۳۸1( با رویکرد تجربه زیسته، 
وجود مشکالت فرهنگی همچون استبداد سیاسی، سلطه نگرش خاصی از مذهب، رفتار 
هنجاری، تضاد، رفتار احساسی، خودنمایی، جاه طلبی، برتری جویی و فردگرایی را به عنوان 
مهم ترین موانع توسعه علمی ایران معرفی کرده است. طایفی )1۳۷۸( نیز در پژوهش خود 
به مجموعه ای متنوع و متعدد از تنگنا ها و محدودیت های فرهنگی و معرفتی محیط های 
دانشگاهی کشور اشاره می نماید که نوعاً باعث ایجاد مسائل و مشکالت عدیده پژوهشی و 
علمی در دانشگاه ها گردیده است. در تحقیق مذکور مواردی همچون تقلیدگرایی، پرهیز 
از برخورد نقادانه و پرسشگرانه، غلبه برخی عقاید قالبی، تقیه و پنهان کاری، بی اعتمادی 
دانشگاهیان به یکدیگر، بی توجهی به هنجار های اخالق علمی مانند سرقت علمی مطالب 
دیگران، حاکمیت فرهنگ ســازمانی ایســتا و منحط، ضعف روحیه و اخالق پرسشگری، 
فقدان خالقیت، ضعف منطق علمی و شک سازمان یافته در اندیشه پژوهشگران دانشگاهی 
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و... به عنوان اصلی ترین معضالت موجود دانشگاه ها معرفی و مورد تبیین قرار گرفته اند. 
از ســوی دیگر، همخوان با نتایج و یافته هــای این پژوهش نقش موانع و چالش های 
درون دانشگاهی مرتبط با فرهنگ نقد نیز به اشکال مختلف در تحقیقات انجام شده مورد 
توجه وتأکید قرار گرفته اند. در واقع، پژوهش های انجام گرفته نشــان می دهند که شرایط 
و عوامل درون دانشــگاهی همچون روش های تدریس، محتوا های آموزشــی، شیوه های 
ارزشیابی مناسب و... برای ترویج فرهنگ نقد در مراکز آموزش عالی وجود ندارد. پژوهش 
جهانی )1۳۸0( نشان داد که آموزش تفکر انتقادی انحصاراً از طریق روش ها و فرآیند های 
عملی و پژوهشــی امکان پذیر بوده و لذا ضرورت دارد که مجریان برنامه های آموزشی به 
پرورش روح پژوهشگری و رشد قدرت تفکر فراگیران خود اقدام کنند. در تحقیق جاویدی 
کالته جعفرآبادی و عبدلی )1۳۸۹( این یافته مورد تأکید قرار گرفت که استفاده افراطی 
اساتید دانشگاه از روش سخنرانی و عدم به کارگیری روش های تدریس فعال عماًل منجر به 
انفعال و بی تحرکی دانشجویان شده و در این شرایط یادگیری تفکر نقادانه رخ نمی دهد. 
نتایج تحقیق بابامحمدی و خلیلی )1۳۸۳( نیز نشــان داد که روش های تدریس موجود 
در دانشگاه باعث شــده که دانشجویان علی رغم اطالعات نظری فراوان عماًل قادر به حل 
مسائل اجتماعی خود نبوده و قابلیت های پرسشگری و نقادانه آنها رشد نیابد. در عوض، 

دانشجویان روحیه انقیاد و اطاعت پذیری پیدا کنند. 
ســراج خرمی و معظمی فــرد )1۳۸۷( در پژوهش خود مشــکالت مرتبط با کتب و 
محتوا های آموزشــی را مورد توجه قــرار داده و گزارش کرده اند که حجم فعلی محتوای 
کتب درســی شــامل مطالب تکراری، غیر ضروری و بی ارتباط با مسائل جامعه بوده و در 
عمل زمان زیادی نیز مصروف آموزش این مطالب می گردد. از نظر پژوهشــگران مذکور، 
این برنامه درســی فشــرده به همراه کالس های بزرگ، زمان انــدک تدریس و محتوای 
متراکــم و پیچیده، موانــع اصلی ایجاد یک محیط یادگیری مثبت و حامی آموزش تفکر 
انتقادی است. علی پور )1۳۸۳( در تحقیق خود به بررسی تناسب محتوای کتب تعلیمات 
اجتماعی با پرورش تفکر انتقادی پرداخته و گزارش کرده است که محتوای کتب مذکور 
هیچ یک از مهارت های تفکر نقادانه از جمله تجزیه و تحلیل، ترکیب، ارزشیابی، قضاوت 
را پرورش نمی دهد. همچنین پارکر1 )۲00۹( با اشاره به برخی یافته های پژوهشی اذعان 
می کند که معلمان مجموعه ای از ســؤاالت همگن را برای دانش آموزان طراحی می کنند 

1. Parker
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که پاسخگویی بدان ها صرفاً مستلزم یادآوری اطالعات است و قطعاً این رویکرد منجر به 
تفکر نقادانه دانش آموزان نمی شود. بوسی1 )۲00۶( با عنایت به طبقه بندی اهداف آموزشی 
شناختی تأکید می کند که برای رشد مهارت های شناختی این طبقه بندی، استفاده معلمان 
از فن سؤال کردن و درگیر ساختن فراگیران در فرآیند کشف پاسخ ضرورت دارد. پژوهش 
کوین و گری۲ )۲00۹( تأثیر نگرش ها و اعتقادات هنجاری دانشجویان را در زمینه تفکر 
انتقادی نشــان داده و معتقد است آن دســته از دانشجویانی که دارای باور های هنجاری 
قوی هستند، نگرش های مثبتی نسبت به تفکر انتقادی دارند. دانیل۳ )۲00۶( هم وجود 
آزادی های علمی و آموزشــی و مشــارکت دادن دانشــجویان در کالس های درس را در 
گرایش آنان نسبت به تفکر نقادانه مورد تأیید قرار داده و نقش استاد را در فراهم کردن 
این فضای آزاد و نقادانه بســیارمهم ارزیابی می کند. تحقیق ارنست و مونرو۴ )۲00۶( نیز 
نقش و تأثیر قابل مالحظه محیط آموزشی غنی و برانگیزاننده را در آموزش و عالقه مندی 

به مهارت های تفکر انتقادی مستندسازی نموده است. 
با توجه به مطالب و مستندات حاصل از این پژوهش و سایر تحقیقات مرتبط می توان 
گفت که وجود فرهنگ و روحیه نقد و نقادی در دانشگاه ها به عنوان یک ویژگی و کارکرد 
اساســی آموزش عالی زمانی قابل تصور است که مشکالت و موانع مرتبط بدان شناسایی 
گردیــده و عــزم و اراده جدی برای مقابله و حل و رفع این معضــالت به وجود آید تا از 
طریق آن شرایط الزم برای رشد و نهادینه شدن این ویژگی فرهنگی، فکری و اجتماعی 
در مراکز آموزش عالی فراهم گردد. به ویژه، با توجه به نقش و جایگاه مهم دانشــگاه ها 
در تعییــن جهت گیری های اصلی اجتماعی و فرهنگی جامعه و کارکرد هدایت گری این 
نهاد های علمی قابل انتظار اســت که رشــد و گسترش فرهنگ نقد در مؤسسات آموزش 
عالی تأثیرات سازنده ای بر روی جوامع پیرامونی خود داشته و باعث اشاعه بیشتر عناصر 
و مؤلفه های فرهنگ نقد در جامعه گردد. از این منظر، می توان گفت که تالش منسجم و 
یکپارچه جهت نهادینه ساختن و به رسمیت شناختن جایگاه نقد در برنامه های آموزشی 
و درسی دانشگاهی، فراهم کردن فرصت های الزم برای بحث و گفتگو در فضای عمومی 
دانشــگاه ها جهت نقد سیاســت ها و برنامه های عمومی، برپایی میزگرد ها و تریبون های 
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آزاد که طی آن دانشــجویان دیدگاه های متنوع خود در حوزه های مختلف را بیان کنند، 
بسترســازی و ترغیب دانشجویان به مشارکت هرچه بیشــتر در فعالیت های فرهنگی و 
اجتماعی و فوق برنامه دانشــگاه، به کارگیری روش های تدریس فعال و مشارکتی توسط 
اساتید در کالس های درس، استفاده از محتوا های آموزشی متنوع و روزآمد، تدوین یک 
برنامه درسی منعطف تر دانشگاهی و... همه از جمله موارد و راهکارهایی است که از طریق 
به کارگیری آن می توان شــرایط الزم را برای بســط و اشاعه فرهنگ نقد در دانشگاه ها و 

مؤسسات آموزش عالی فراهم ساخت. 
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