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 چكيده

تفكر انتقادي ارزشمندترين مهارت است كه مدارس مي توانند به فارغ التحصيالن خود تخصيص دهند. تدريس تفكر انتقادي 

نتيجه هميشه انجام نگرفته است. هميشه هدف آموزشي براي معلمان در تمام رشته ها و سطوح بوده است. با اين حال، اين 

شايستگي تفكر انتقادي نياز به تغيير فلسفي از خروجي به فرايند، يادگيري به تفكر و تفكيک موضوع به ادغام موضوع دارد. اين 

را مورد مقاله به عنوان چارچوبي براي درک تفكر انتقادي در سراسر برنامه درسي، نشريه هاي سنتي و معاصر مربوط به اين فرايند 

بررسي قرار مي دهد، ماهيت تفكر انتقادي را بررسي مي كند و رويكردهاي آموزش و ارزيابي كه آموزگاران ممكن است براي ترويج 

تفكر انتقادي استفاده كنند را تحليل مي نمايد. اين تجزيه و تحليل با توصيف شيوه هاي آموزشي انجام مي گيرد كه باري دانش 

 ود تا در فرايندهايي كه تفكر انتقادي را توصيف مي كنند، درگير شوند.آموزان انگيزه اي ش
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 مقدمه

در سراسر جهان، دولت ها و صنايع قرن بيست و يكم به دنبال رشد اقتصادي خود با شناسايي منابع جايگزين انرژي، محصوالت 

، ايجاد راهكارهاي كسب و كار و تكنولوژي جديد و يافتن راه هاي سريع و كارآمد براي برقراري ارتباط هستند. مدارس پيشرفته

براي پاسخ به اين و ديگر نيازهاي اجتماعي مسئوليت دارند. براي انجام اين كار، مدارس بايد دوباره بر روي اين موضوعات تمركز 

نند كه سرمايه انساني الزم براي شناسايي راه حل هاي مناسب براي اين نياز ها را توليد كنند نمايند و برنامه درسي را پياده ك

(Shah ،2010 تفكر انتقادي مهمترين مهارت براي حل مسأله، تحقيق و كشف است. اين روش سيستماتيک از مهارت ارزيابي .)

، Shah؛ Laxman ،2010ساختاري و ناسازگار مي باشد )اطالعات براي رسيدن به امكان پذيرفتن راه حل براي انواع مشكالت 

و  Paul ،Elder(. با اين حال، تدريس هميشه منجر به اين نتيجه نميشود. در واقع، پژوهش ها )Winch ،2006؛ 2010

Bartell ،1997ز يادگيري ( نشان مي دهد كه بسياري از معلمان كه مسئول ارتقاء مهارت هاي تفكر انتقادي به عنوان نتيجه اي ا

 براي تدريس خود هستند، نمي توانند چنين ساختاري را تعريف كنند يا بين تفكر انتقادي و پوشش محتوا تفاوت قائل گردند.

(، ممارست و تمرين براي يادگيري Chun ،2010آموزش مهارت هاي تفكر انتقادي، تغيير فلسفي در تمركز از يادگيري به تفكر )

(، تفكيک موضوع به ادغام موضوع، خروجي به فرايند را ايجاد مي كند، آنچه كه نياز است در Savery، 2009مبتني بر مسأله )

(. اين مقاله تعاريف متعددي براي تفكر انتقادي ارائه مي دهد بطوري كه Peddiwell ،1939حال حاضر براي آينده انجام شود )

دگان كمتر مهم باشد. همچنين در مورد نظريه هاي سنتي و معاصر در اين توانايي شناختي اغلب انتزاعي، ممكن است به نظر خوانن

ارتباط با تفكر انتقادي و پردازش اطالعات بحث مي شود. از آنجايي كه اين مقاله براي خوانندگان در جهت بهبود مهارت هاي 

به طور كه ي مبتني بر تحقيق را تدريس و نتايج يادگيرنده در نظر گرفته شده است، نويسنده برخي از روش ها و استراتژي ها

 د استفاده قرار گرفته است را توصيف كرده است.زي براي توسعه مهارت هاي تفكر انتقادي موريموفقيت آم

 تعريف تفكر انتقادي

دانش محققان تعاريف و ايده هاي متعددي در مورد ويژگي هاي تفكر انتقادي، وضع متفكران انتقادي، و همچنين رفتارهاي معلم و 

 و  Pithers؛ Zhang ،2003؛ Lipman ،2003آموزان را ارائه داده اند كه برخي از كمبودها در تفكر خوب را نشان مي دهد )



 

 

Soden ،2000 شايد ارائه راهكارهاي بخصوصي براي نمونه گيري تفكر انتقادي ممكن است اين روند تحقيق را براي بسياري از .)

( معتقد است كه تفكر انتقادي متكي بر معيارهايي مي باشد كه خود تصحيح، 2003) Lipmanمربيان، كمتر انتزاعي نمايد. 

در هر منطقه شامل توانايي براي دنبال كردن « تفكر انتقادي» حساس به متن است و توانمند سازي فكري را فراهم مي سازد. 

معني كه دانش مشكوک است و قادر به شواهد براي سؤاالت خود از طريق جستجوي خود گردان و بازجويي دانش مي شود، به اين 

(. اين تفكر مي تواند در همه رشته ها با ارائه 239، ص.Soden ،2000و Pitherحمايت از استدالل هاي خود مي باشد )

 جستجوي پرسش ها، هدايت دانش آموزان براي انجام تحقيقات مستقل، تشويق آنها به سؤال كردن و يا چالش اظهارات و سپس

( بينشي به ماهيت تفكر انتقادي با 2003ارائه موقعيت خود در رابطه با حمايت از حقايق به كار گرفته شود. در همين حال، ژانگ )

 شناسايي ويژگي هاي شخصيت خاص يا اختالف نظر متفكران انتقادي را ارائه مي دهد.

متفكر انتقادي ايده آل، معموالً عاقالنه، آگاهانه، معتمد به عقل, ذهن باز، انعطاف پذير، منصف در ارزيابي، (: »2003به گفته ژانگ )

صادق در مواجهه با تعصبات شخصي، محتاط در تصميم گيري، مايل به بازنگري در مورد مسائل، منظم در موضوعات پيچيده، 

مربوطه، معقول در انتخاب معيارها، متمركز در پژوهش و تحقيق و پيوسته در جستجوي نتايج  سخت كوش در جستجيو اطالعات

(. عالوه بر اين، به صورت تحليلي، متفكران 1)ص.« همان اندازه در مورد موضوع و شرايط مورد بررسي دقيق مي باشداست كه به 

تا راه حل هاي اين مشكل را شناسايي كنند. در انجام اين كار،  انتقادي از موانع و مشكالت آگاه هستند و هميشه آماده مي باشند

 آنها در روش هاي خود براي حل مشكالت سيستماتيک روشمند هستند.

در نهايت، متفكران انتقادي كنجكاو هستند. آنها به عنوان افراد بالغ درک مي كنند كه بعضي از شرايط نياز به رويكردهاي چندگانه 

الت وجود دارد كه براي آنها پاسخ هاي قطعي وجود ندارد. بديهي است، حمايت از دانش آموزان براي توسعه دارد و بعضي از سؤا

انديشه هاي انتقادي نياز به تغيير در آموزش و پرورش دارد. حاال كه ما تصوير واضح تري از تفكر انتقادي داريم، ممكن است مجدداً 

اثر بخشي آنها در تحريک تفكر انتقادي در ميان دانش آموزان را تعيين نماييم. به همين برنامه درسي را مورد بررسي قرار دهيم تا 

ترتيب، ما بايد در مورد شيوه هاي خود تجديد نظر كنيم تا تصميم بگيريم كه چه ميزان تفكر خوب را مدل كنيم. همچنين ممكن 

توجه قرار دهيم بطوري كه بتوانيم براي اهداف تشخيصي،  است براي ما مفيد باشد تا با دقت بيشتري دانش آموزان مان را مورد

 رفتارها و نگرش هايي كه مي توانند به ما اجازه قضاوت در مورد كيفيت تفكر را مي دهند را شناسايي نماييم. به عنوان مثال، 



 

 

تباط يا اضافه كردن اطالعات تكاليف )نشانه هاي( دانش آموزان كه نشان مي دهد بايد زمان بشتري را براي سؤال كردن، ايجاد ار

جديد صرف نماييم؟ به صورتي كه معلمان توسعه مهارت هاي حل مسأله را تسهيل مي بخشند، دانش آموزان بايد مهارت هاي 

جمع آوري اطالعات پيشرفته تر را آموزش ببينند تا منابع را به درستي شناسايي كنند كه باري حل مسائل پيچيده تر مورد نياز 

 است.

 تعبيه تفكر انتقادي در برنامه درسي

در كل، اهداف يادگيري برنامه هاي درسي، ابتدايي، متوسطه و سوم بر توسعه تفكر انتقادي تأكيد دارد. با اين حال، به نظر مي رسد 

خواهند ناسازگاري در نحوه تفسير اهداف يادگيري وجود دارد. دانش آموزان براي درک، صحبت خواهند كرد، خواهند نوشت و 

خواند كه يک هدف براي آموزش انگليسي و هنرهاي آموزش زبان است. يک معلم ممكن است اين استاندارد را با استفاده از درس 

هاي جداگانه براي حمايت از دانش آموزان براي تسلط بر مهارت تفسير كند. يكي ديگر ممكن است تمام مهارت ها را در يک درس 

مان ممكن است با تركيب اين نتايج در يک كار ارزيابي دانش آموز محور، ارتباط براي آموزش خواندن و يا واحد ادغام نمايد. معل

نوشتن را تقويت كنند. اگرچه اين روش ها هيا قابل قبول براي آموزش خواندن و نوشتن هستند، كتاب انتخاب شده و ساير منابع و 

ن مي كنند، سختي و كيفيت تفكر دانش آموزان را در هنگام اجراي وظايف معيارهايي كه معلمان براي انجام وظايف مختلف تعيي

مختلف مشخص مي نمايد. در واقع، معلمان تمام افراد و در همه سطوح را بايد با توجه به تفكر انتقادي آموزش دهند. با اين حال، 

( اين ابهام 2004(. جونز )Kennedy ،1991)گاهي اوقات اين هدف تحت تأثير عدم وضوح و يا درک تفكر انتقادي قرار مي گيرد 

تفكر انتقادي به عنوان بخشي از گفتمان آكادميک توسط كساني كه در داخل بحث قرار دارند، دروني » را اينگونه توضيح مي دهد. 

 (.176، ص.Jones ،2004« )شده است و هنوز هم اين موضوع براي بيان غير ممكن مي باشد

فرايند »يس تفكر انتقادي و همچنين تعبيه آن در برنامه درسي وجود دارد. به عنوان يک فرايند، اين روش هاي مختلفي باري تدر

فكري به طور فعال مفهوم سازي، اعمال، تجزيه و تحليل، تركيب و يا ارزيابي اطالعات جمع آوري شده توسط مشاهده، تجربه، 

 (.2004)مركزي براي تفكر انتقادي، « اور و عمل استتفكر، استدالل ويا ارتباطات به عنوان يک راهنماي براي ب

 



 

 

 خواندن و نوشتن در سراسر برنامه درسي

Ramsay ( از تزريق تفكر انتقادي با خواندن و نوشتن در تمام رشته ها حمايت كردند. 2009و همكاران ) براي چندين دهه، دانش

در سراسر برنامه درسي بعد از دبيرستان در يک دوره يک ساله  آموختگان معلمي با موفقيت تفكر انتقادي را در خواندن و نوشتن

در دانشگاه تعبيه كردند. اين دوره در طول فرض قبلي توسعه داده شده است كه خواندن و نوشتن درهم تنيده شده و هر دو فراند 

ضروري است كه دانش آموزان سال اول، مظاهري از نحوه تفسير، پردازش و انتقال اطالعات دانشجويان دانشگاه مي باشند. بنابراين، 

فرايندهاي فراشناختي خواندن و نوشتن متون را از انواع ژانرهاي مختلف و انواع گفتمان از مجموعه از از رشته ها، به طور مداوم 

(. دانش آموزاني كه اين تجربه را داشته اند، در خواندن و نوشتن و صحيت كردن موفق 2009و همكاران،  Ramsayتعريف كنند )

هستند. آنها از پويايي فرايند و ايجاد تغييرات ذهني قدرداني مي كنند به صورتي كه آنها خواند و نوشتن را به تناسب هدف، 

نايي تجزيه و تحليل خواند در خارج از رشته هاي خود را نيز دارند. به طور مخاطب و زمينه خود انجام مي دهند. آنها همچنين توا

 كلي، آنها متفكران انتقادي بهتري از دانش آموزان پس از دوره متوسه كه تجربيات آنها را ندارند، هستند.

 پرسش كردن

انتقادي استافده كنند. سؤال هاي خوب، پرسيدن مؤثر يكي از استراتژي هاي مفيد است كه معلمان مي توانند باري ارتقاء تفكر 

 آنهايي هستند كه تفكر را هدايت مي كنند و دانش آموزان را براي تفسير، تحليل، تركيب، نقد و تفكر تشويق مي كنند.

پدر  با اين حال، براي بعضي ها، پرسيدن به نظر مي رسد كه در مورد صحت و يا اعتبار ادعا يا ديدگاه بدگمان باشند. حتي سقراط،

پرسش از افزايش مداوم سؤاالت تحقيق و پژوهش نفرت داشت. با اين وجود، پرسش كردن در ميان مربيان به عنوان يک فرايند 

(. بنابراين، معلمان بايد مهارت هاي خود را به Ikuenobe ،2001بازپرسي از تحقيق و عملكرد تفكر انتقادي پذيرفته شده است )

به سؤاالت خوب پاسخ دهند، زيرا آنها احتماال باعث تقويت ذهن دانش آموزان مي شوند طور خود جوش افزايش دهند و 

(Shaunessy ،2005.) 

 

 



 

 

 مشاركت دانش آموزان

معلمان بايد در برابر اجبار آنها مقاوت نمايند و به جاي آن استراتژي هايي را انتخاب كنند كه دانش آموزان را به شيوه هاي عملي و 

(. در طي آموزش يک درس براي تقويت استفاده از تحقيقات در مطالعات Mc Tighe ،2005و  Wiggings) ذهني درگير نمايند

اجتماعي، گروهي از كارشناسان آموزش ابتدايي كشف كردند كه چه چيزي باعث غرق شدن تايتانيک شد؟ دانش آموزان يک ويدئو 

ند و دانش پس زمينه آنها را فعال نمايند. سپس، دانش آموزان فرضيه كليپ از يک فيلم را تماشا كردند تا عالقه آنها را تحريک كن

هاي خود را بر روي نمودار مقاله ثبت كردند. پس از خواندن بيشتر در مورد موضوع از منابع مختلف از جمله مقاالت روزنامه ها، 

همچنين اطالعات در مورد آب و هوا در مقاالت غير داستاني مربوط به كشتي، شيوه زندگي كاپيتان و مسافران حامل لوكس، و 

زمان سفر جديد تايتانيک، دانش آموزان فرضيه هاي خود را تجديد نظر كردند و سپس اظهارات پاياني را بر اساس اطالعات جديد 

 (.Parker ،2009نوشتند )

ليت به آنها كمک مي كند تا اين درس دانش آموزان را از طريق فرايند تفكر ماند محققان هدايت مي كند. شركت در اين فعا

(. نقش بازي معموالً در يادگيري مبتني بر مسأله كاربرد Parker ،2009اهميت عدم پيروي از نتيجه گيري ها را درک كنند )

(. اگر چه، يادگيري مبتني بر مسأله عمدتاً در تدريس علم و فناوري مورد استفاده قرار مي گيرد، دانش Savery ،2009دارد )

نيز ممكن است تشويق شوند تا نقش زبان شناسان، ديرينه شناسان، نقشه كشان، هواشناسان و باستان شناسان را تقليد  آموزان

كنند تا آنها را وادار به كشف اطالعاتي نمايد كه ايده هاي نا آشنا را توضيح مي دهد. براي نمرات اوليه، معلمان مي توانند شبيه 

دن به دانش آموزان براي پوشيدن لباس هاي محافظ و ابزارهايي كه ويژگي هاي اين نقش را دارند، سازي هاي واقعي را با اجازه دا

ايجاد كنند. به عنوان مثال، يک تي شرت سفيد خيلي بزرگ را به اندازه متوسط برش مي دهند و مي تواند به عنوان كت 

براي »داشته باشد. « كشف»ن است انگيزه بيشتري را براي آزمايشگاهي پوشيده شود. عالوه بر محافظت از لباس دانش آموزان ممك

« تشويق مشاركت فعال، معلمان بايد وظايف صحيح و معتبري را طراحي كنند كه پيچيدگي محيط را منعكس مي كند

(Mandernach ،2006.فرهنگ يک كالس كه باعث تحريک پرس و جو مي شود، احتمال دارد دانش آموزان را براي 4، ص .)

 ل شدن به ذهنيت عجيب و غريب پرورش دهد.تبدي

 



 

 

 ارزيابي تفكر انتقادي

همانطور كه معلمان پاندول را از يادگيري به تفكر تغيير مي دهند، آنها بايد هر دو وظيفه ارزيباي رسمي و غير رسمي را انتخاب 

كار گيرند. اين تكاليف بايد سناريوهاي دنياي كنند تا دانش آموزان بتوانند فرايندهاي حل مسأله و ساير ابعاد تفكر انتقادي را به 

براي توليد درآمد بيشتر براي جوامع محلي، شامل تحقيقاتي براي بررسي واقعي مانند مطرح كردن يک طرح كسب و كار براي 

يد يک امكان انجام خدمات شاتل فضاي باز، ايجاد آثار هنري براي حراج را تركيب نمايد تا از يک مؤسسه خيريه محلي، تول

محصول خانگي ارگانيک، نوشتن اسكريپت و انجام يک بازي بر اساس رمان كه در كالس مورد مطالعه قرار گرفته است حمايت 

كنند و يک سفر به منطقه مجازي كه در جغرافيا و يا مطالعات اجتماعي مطالعه شده است را ايجاد نمايند. بدون ترديد، با تكيل 

بايد در اطراف يک چارچوب زماين برنامه ريزي كنند، اطالعات را جمع آوري نمايند، مشاركت نمايند و اين پروژه ها، دانش آموزان 

 جايگزين هاي ممكن را در هنگام مواجهه با موانع در نظر بگيرند.

 استفاده از ويژوال ها )بصري( براي اطالعات باز

De Bono (1999 ،در آثار خود )كاله متفكر، يک رويكرد جالب براي آموزش دانش آموزان براي تشريح اطالعات و تجزيه و  6

( پيشنهاد مي كند كه معلمان از رويكرد فراشناختي و شبيه سازي 1999) De Bonoتحليل آن از زواياي مختلف ارائه كرده است. 

نويسنده توصيه مي كند كه معلمان به دانش آموزان خود اجازه دهند تا كاله هايي با رنگ  شده براي تشويق تفكر استفاده كند.

خاص بپوشند. هر كاله رنگي بايد نمادي از طيف وسيعي از تحليل ها از جمله احساسات، عينيت، انتقاد، حل مسأله و خالقيت 

ايي را اختصاص دهند و سؤاالت متمركزي را مطرح نمايند (، معلمان بايد گروه ه1999) De Bonoباشد. در استفاده از استراتزِ 

 كه مربوط به تفكري است كه كاله رنگي را نشان مي دهد. 

برخي از مباحث رايج، كاله سفيد تفكر عيني درباره حقايق و شخصيت ها را نشان مي دهد، نماد قرمز احساسات بصري و عواطف را 

هادات است، سياه امكان پذيري يک طرح را نشان مي دهد، سبز نشانه اي براي كاوش نشان مي دهد، زرد نشان دهنده پايايي پيشن

 ايده هاي متناوب و آبي هشدار به متفكران براي توسعه يک برنامه عملي است.

 



 

 

 واضح است كه اين اجزاي تفكر براي تمركز جدا شده اند. با اين حال، دانش آموزان متوجه خواهند شد كه به سادگي به سؤاالت

اختصال داده شده خود پاسخ دهند، آنها بايد ايده هايي از پوشيدن كاله هاي ديگر در نظر بگيرند. فرايندي كه نياز به مشاوره دارد. 

اين فعاليت بايد به دانش آموزان در درک دقيق تر كمک كند، رويكرد چند بعدي كه نياز به تفكر خوب دارد. عالوه بر اين، اين 

را ابري تحليل وضعيت ها اتخاذ كنند، در « كاله رنگي»اري فرايند تفكر است. مهم تر از همه، اگر آنها رويكرد استعاره اي مناسب ب

 طول زمان كيفيت تفكر آنها به احتمال زياد بهبود مي يابد و آنها ممكن است شروع به به تخصيص انديشه هاي انتقادي كنند.

 نتيجه گيري

كار معلمان، ممكن است دقيق تر از اينكه چگونه آنها برنامه درسي را پياده كنند يا به عنوان بخشي از توسعه حرفه اي 

استانداردهاي آموزشي و اهداف برنامه را تفسير نمايند و به طور مشترک در مورد كاربرد تفكر انتقادي در رشته هاي مختلف با آنها 

يد تركيب خوبي از يادگيري معلم محور و دانش اموز محور، تمركز بر توافق نمايند، مورد بررسي قرار دهد. در اين راستا، مربيان با

فرايند به جاي خروجي، تفكر به جاي يادگيري را اتخاذ كنند، آنچه كه مورد نياز است نه آنچه كه در گذشته اتفاق افتاده است و 

در آينده مورد نياز است، تأثير مي گذارد. با  مورد بررسي قرار گرفته است، چگونه امروزه به عنوان مبنايي براي پيش بيني آنچه كه

توجه به اين رويكرد به برنامه درسي، دانش آموزان ممكن است به احتمال زياد ويژگي هاي متفكران انتقادي مجهز به عملكرد را 

 درک و توسعه دهند و به توسعه يک جامعه جهاني پويا كمک نمايند.
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