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متخصصان بزرگ تعلیم و تربیت با تأکید بـر اهمیـت تفکـر، پـرورش آن را یکـی از                    

بر این اساس، نظام آموزشی بایـد، بـه جـای انتقـال             . دانندهدفهای اصلی تعلیم و تربیت می     
موقعیتهای مناسب برای پرورش تفکـر کودکـان را فـراهم           آموزان،  ات به دانش  صِرف اطالع 

  .آورد

یابد بلکـه ضـروری اسـت کـه بـه           ویژه تفکر انتقادی، خود به خود رشد نمی       تفکر، به 
های تفکر انتقادی و    این مقاله به بررسی ماهیت و مؤلفه      . صورت نظری و عملی تدریس شود     

  .داخته استچگونگی تدریس و شکوفاسازی آن پر
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  مقدمه
.  اسـت  1های اساسی انسان آگاهی از رفتار خود و برخورداری از نیروی تفکـر              یکی از ویژگی  

تواند از رفتار خود اگاه باشد و در برخورد با مـسائل و امـور متفـاوت از                    به عبارت دیگر انسان می    
هـای تفکـر    توانـایی  اگر چه عالقه به توسـعۀ ). 1379 شریعتمداری،(کند  نیروی تفکر خود استفاده     

الطـون  ای بـه مکتـب اف   ای جدید نیست و منـشاء چنـین عالقـه           در محافل آموزشی پدیده    2انتقادی
آنجا که تفکـر انتقـادی ایـن کـار را بـرای فـرد ممکـن              از). 1383 ابیلی،   مایرز، ترجمۀ (گردد    میبر
یان به هم ریختگی حوادث و اطالعاتی جستجو کند که همـه روزه  وی               سازد تا حقیقت را در م       می

، 3جانـسون (ترین درک ممکن اسـت، دسـت یابـد     ملکند و به هدفش که رسیدن به کا   را احاطه می  
هـای آموزشـی و ادعاهـای         رغم تأکید و توجه به مسالۀ تفکر در اهداف نظام           متأسفانه علی ). 2002

آمـوزان در جهـت تفکـر و بـه            زشی، در عمل برای تشویق دانش     مسئوالن، متصدیان و مجریان آمو    
معلمان نیز با وجود اظهاراتی کـه       . ویژه  به کارگیری تفکر انتقادی اراده و انگیزۀ کافی وجود ندارد           

حاکی از پذیرفتن این فرض است که تفکر انتقادی راه را برای آمـوزش بیـشتر و بهتـر بـه همـراه                       
ـ      های  کند، همواره با شیوه       می رای  قالبی و حذف حقایق و ایجاد محیط خشک انـضباطی، زمینـه را ب

انـد کـه حفـظ کـردن         آنان این نکته را فرامـوش کـرده       . دکنن  میحفظ کردن اطالعات درسی فراهم      
آموز از اطالعات مرتبط و نامرتبط با زندگی واقعی سبب به هدر رفتن               مطالب و انباشتن ذهن دانش    

برای آنکه نسلی پویا و تالشگر داشـته باشـیم، بایـد            . شود  های افراد می   ها، امکانات و قابلیت     هزینه
 دیگــران را بیاموزنــد  وزنــدگی خــویشهــای قــضاوت دربــارۀ جامعــه و تفکــر در مــورد  شــیوه

  ).1381شعبانی،(

ویکردهـای  های علوم و فنون و براساس بعـضی از ر           مدارس امروز متاسفانه به دلیل پیشرفت     
ی ها  را بیشتر به انتقال اطالعات و حقایق معطوف کرده و از تربیت انسان            شناختی، توجه خود     روان
شناسـان   هـای اخیـر روان    خوشـبختانه در سـال  ، اما )1382شعبانی،(اند    و خالق فاصله گرفته    متفکر

آمـوزان    پرورشی و دیگر صاحب نظران از تأکید زیاد مدارس بر انتقال دانش  و اطالعات به دانـش                 
ر یاد گیرندگان سـفارش     های اندیشیدن و تفکر د      تر به پرورش مهارت     مان را بیش  انتقاد کرده و معل   

  ).1379سیف، (اند  کرده

                                                           
1. thinking 
2. critical thinking 
3. Johnson                                              
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م مبنـی بـر اینکـه در        یها ما شاهد تبلیغـات و ادعاهـای غیرواقعـی هـست             با وجود این واقعیت   
ه برخـی  آموزان کـ  شود، در حالی که عمالً تفکر انتقادی به دانش        ها به تفکر انتقادی توجه می     آموزش

آنان هـیچ درکـی از مراحـل آن ندارنـد و ایـن               .شود  آموزش داده نمی   از آنان معلمان آینده هستند،    
ایم که تفکـر      ما هرگز باور نکرده   . چیزی نیست که توسعۀ واقع بینانۀ تفکر انتقادی مستلزم آن باشد          

درس را بپذیریم   انتقادی در حال از میان رفتن است تا ضرورت تدریس تفکر انتقادی در کالسهای               
های درسی قبـل از چـاپ شـدن            واقعیت این است که در عصر کنونی کتاب        .)1،2000پاول و الدر  (

کنند، پس وقت آن رسیده است که تعلـیم و تربیـت              شوند و بیشتر مشاغل، سریعاً تغییر می        کهنه می 
های اصلی تعلیم  هدفدی در افراد به منزله یکی از     نیز شرایطی دیگر پیدا کند و به پرورش تفکر انتقا         

بایست ضـمن تقویـت روحیـۀ انتقـاد پـذیری در             در فرایند آموزش می   . تر توجه شود  تربیت بیش  و
چـون  ) 1383مایرز، ترجمۀ ابیلـی،  ( و زمینۀ بررسی و تحقیق را در شاگردان به وجود آورد  معلمان

) 1382شعبانی،  ( دارد   گیری متفکرانه بستگی    موفقیت هر نظامی به توانایی افراد در تحلیل و تصمیم         
  .و آموزش و پرورش هر کشور نباید از این امر مهم غافل بماند

  

  ضرورت و اهمیت
تفکر انتقادی به منزلۀ مهارت اساسـی بـرای مـشارکت عاقالنـه در یـک جامعـۀ دموکراتیـک                    

مهـــارت ضـروری مــورد حمایـت اسـت          ر دنیـای مدرن تجــارت بــه منزلـۀ          شناخته شده و د   
تـرین درک را       بـاال   فرد از مـدارک و شـواهد موجـود         ،شود که   انتقادی می  تفکر   .)2001،  2آندولینا(

سازد تا نظرات و معانی را که در ورای هر چیز مهم وجود  داشته باشد و درک کردن فرد را قادر می      
  . )2002، 3جانسون( دارد آشکار سازد

وفقیـت و شکـست در هـر        ، تفکر انتقادی، تفاوت واقعی میان م      های روزمره   حتی در موقعیت  
  ).2001 آندولینا،(رساند  اند و به موفقیت یاری مینمای کار را به مرز می

گیـری بـر اسـاس تحلیـل          ها و تـصمیم     تفکر انتقادی از طریق ایجاد روابط معقول میان انسان        
عناصر یک موقعیت و تفکیک عناصر مطلوب از نامطلوب، زندگی توأم با آرامش و مهربـانی را بـه               

                                                           
1. Paul and Elder 
2. Andolina 
3. Johnson 
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آورد، بنابراین اگر مدارس ما در آموزش این امـر مهـم نـاموفق باشـند، جامعـۀ مـا و در                        ان می ارمغ
  .نهایت جامعۀ جهانی شکست خواهد خورد

  :توان اشاره کرد به طور کلی در زمینۀ ضرورت و اهمیت تفکر انتقادی به موارد زیر می

ن سـبب رشـد آدمـی       تفکر انتقادی یکی از ابعاد اساسی وجود انـسان اسـت و پـرورش آ              . 1
 .شود می

 .طلبی است النی انسان مانند کنجکاوی و ترقیهای عق تفکر انتقادی منطبق با ویژگی. 2

 .شود کاربردی کردن یادگیری یا یادگیری بر اساس فعالیت خود یادگیرنده انجام می. 3

 .صنعتی و تغییر و تحول فزایندۀ آن استهای عصر فرا متناسب با ویژگی.  4

  ).1380هاشمیان نژاد،(فته از اهداف اساسی تعلیم وتربیت است برگر.  5
 

  پیشینۀ تحقیقات
هـای تفکـر انتقـادی در           و عالقه به توسعۀ توانایی      ه تفکر انتقادی، پژوهش دربارۀ آن     توجه ب 

مایرز، ترجمۀ ابیلی،  (گردد می و منشاء آن  به مکتب افالطون بر        محافل آموزشی پدیدۀ جدید نیست    
  .چنین در کشور خودمان انجام گرفته است ین زمینۀ تحقیقاتی در کشورهای دیگر و همدر ا). 1383

  :اشاره کردتوان  انجام شده به موارد زیر میاز تحقیقاتی که در کشورهای دیگر 

 دانـشگاه   28گاه دولتـی  و       دانـش  38در  ) 2000(ای کـه پـاول و الـدر          مطالعات گـسترده   •
دهـد،    های علمی اساتید دانشگاه انجام داده، نشان مـی          ار نامه که دربارۀ اعتب  ) غیرانتفاعی(خصوصی  

شناسـند    شان می   با وجود اینکه همۀ استادان، تفکر انتقادی را به منزلۀ یک هدف اولیه برای آموزش              
 :ها توانستند کنند، اما عدۀ اندکی از آن و باور دارند که به خاطر آن تدریس می

  .ه دهند تعریف روشنی از تفکر انتقادی ارائ٭

  .هاست، توضیح دهند  استانداردهای عقالنی را که تفکر انتقادی بر پایۀآن٭

  .دهندۀ آن را تشخیص دهند های تشکیل  توانایی٭
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پـاول و   (های عقالنی یا تمایالت مرتبط با  تفکر انتقادی را مورد بحث قـرار دهنـد                   ویژگی٭
  ).2000الدر، 

، 1بی پیشرفت تحصیلی ریاضی و علوم تیمـز المللی ارزشیا و بررسی که انجمن بین    آزمون   •
.  طراحی کرده است (IEA)کنون این انجمنای است که تا ترین مطالعه  و مهمترین در زمینۀ  بزرگ

چـه ایـن     و ساختن نظریـه انجـام داده و اگر         توانایی تجزیه و تحلیل و تفکر انتقادی در بارۀ مسائل         
 توجـه قـرار گرفتـه اسـت، امـا           ها مـورد  موضوعات در حد اندکی در محتوای علـوم اکثـر کـشور           

به  (اند  های درسی علوم در کشورهای ایران و اسکاتلند کامالً  از آن غافل بوده               کنندگان کتاب  تدوین
 ).1382 ، شعبانی،1380هاشمیان نژاد،: نقل از

 دند در آن شش فراینـد      میالدی انجام دا   2002 بل و همکارانش درسال      تحقیق دیگری را     •
های یادگیری گروهی متمرکز شده بود و هدف از آن تدریس روش کـار و چگـونگی                  بر استراتژی 

در برخـورد   ) به دانشجویان پرستاری  (استفاده کردن از تفکر انتقادی       وعمق بخشیدن، تحلیل کردن     
بر اسـاس آن تحقیـق بـه ایـن       .  شدند  ها مواجه می    های کلینیکی با آن     با مواردی بود که در موقعیت     

 ).Staib,2003(دانشجویان تقویت شده است ) تئوریکی(که دانش تجربی و نظری ه رسیدند نتیج

 :سنجی که  در این زمینه انجام شده است در پاسخ به پرسشبراساس یک نظر •

 درصــد از اعـضـای انجمــن نظـارت و           82» های تربیتـی داریـد؟      چه انتظاراتی از فعالیت    «
ای آموزشی دنیا هـستند، آمـوزش تفکـر را از           ه   که عامل تحول نظام    (ASCD)ریزی درسی     برنامه

 ).1382شعبانی،: به نقل از (انتظارات مهم تربیتی ذکر کردند 

ارزیابی ملی پیشرفت آموزش و     ( دربارۀ نتایج آزمون سراسری که       )1986(تحلیل سیلور    •
ن آمـوزا   دهد، چگونه دانـش     ای است که نشان می      کنندههای متقاعد   نجام داده حاوی نمونه   ا) پرورش

مارزینو و دیگـران،    (کنند     بدون فکر کردن برخورد می      آموزشی به طور ماشینی و     -با تکالیف علمی  
 ).1380ترجمۀ احقر، 

 در یـک محـیط آزمایـشگاهی کنتـرل شـده بـه              2001، در سال    2در پژوهشی دیگر اردن    •
آن زی شده بود، انجام داده اسـت و هـدف           سا  شبیهصورت یک موقعیت کلینیکی پیچیدۀ پرستاری،       

                                                           
1. TIMSS 
2. Eerden 
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های مطلـوب     های دریافت شده بعد از آن، همان پاسخ         های تفکر انتقادی بود، پاسخ      آموزش مهارت 
  ).2003استیب، (و مورد نظر دانشکده بود 

  :ایران تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده است عبارتند از در

 کـار  تاثیر روش حل مسئله به صورت«با عنوان  ) 1380(که حسن شعبانی    نتایج تحقیقی    •
» آموزان پایۀ چهارم ابتدایی در شهر تهـران         گروهی بر روی تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی دانش        

دهد که روش حل مـسئله بـه روش فعالیـت گروهـی نقـشی ارزنـده در        انجام داده است، نشان می  
 .های تفکر انتقادی دارد پرورش مهارت

آن بـه نقـد و بررسـی مبـانی          در  ) 1380( مهمترین یافتۀ تحقیق دیگری که جعفر جهانی       •
فلسفی الگوی آموزش تفکر انتقادی لیپمن پرداخته این است که آموزش تفکر انتقـادی منحـصراً از              

پس معلمان و مجـریان با عنـایت به این نکتـه بایـد بـه              . شود  طریق فرایندهای پژوهشی ممکن می    
 .آموزان بپردازند پرورش روح پژوهشگر و رشد قوۀ تفکر دانش

چوب نظـری در  با عنـوان ارائـه و چهـار     ) 1380(اد  نژ فریده هاشمیان دیگری را   پژوهش   •
خصوص برنامه درسی مبتنی بر تفکر انتقادی در دورۀ ابتدایی با تاکید بر برنامـه درسـی مطالعـات                   

              تحلیـل کـردن   ) 2 سـوال کـردن   ) 1: در ایـن پـژوهش هـشت مهـارت        . اجتماعی انجام داده اسـت    
کاربرد واژگان ) 7سازماندهی مفاهیم علمی مربوط     ) 6استدالل کردن   ) 5 ارتباط دادن    )4ارزیابی  ) 3

 .فراشناخت، برای تفکر انتقادی در نظر گرفته شده است) 8انتقادی 
  

  مفهوم تفکر انتقادی
گیـری    تفکر انتقادی تقـریباً بـه معنای تفـکر انـدیشمندانـه و منطقـی است کـه روی تـصمیم              

ای    طـور گـسترده    از این اصطالح ایـن روزهـا بـه        .  چیزی یا باور آن متمرکز است      برای انجام دادن  
 2وینینگهـام و پروسـر    (تفکر انتقادی، نقـد کـردن صـرف نیـست           ). 2002،  1انیس(شود    استفاده می 

آمیز هم نیست، بلکـه       شکایت مندانه و  جا نگاه گله    کلمۀ انتقادی در این   ، همینطور، منظور از     )2001،
  ).550، ص1379سیف، ( است 3انهنگاهی تیزبین

                                                           
1. Ennis                                                                              
2. Winningham & Preusser 
3. thoughtful  
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کنـد کـه      معنای ضمنی نقد کردن را به ذهن شنونده متبادر می         تر اوقات کلمۀ انتقادی،       اما بیش 
و اگـر از واژۀ     . گذارد  بُعد منفی دارد و تأثیری ناخوشایند و نامساعد بر یک ایده، تئوری یا عمل می              

تقـادی بـه منزلـۀ نـوعی ارزیـابی          اً به  تفکر ان    انتقادی در تفکر انتقادی این معنا استنباط شود، مسلم        
اسـت   1در حالی که تفکر انتقادی فرآینـدی تحلیلـی        ) 2001آندولینا،  (شود    سازنده نگریسته می  غیر

ای مـؤثر و سـازماندهی شـده قـرار            توانـد به شما کمک کند تا در جریان یک مسئله شـیوه             کـه می 
  ).2001و پروسر،وینینگهام (گیرید و دربارۀ آن  مشکل فکر کنید 

 هر فعالیت ذهنی دیگر هدفمند است، البته گاهی تفکـر    تفکر انتقادی بیش از نقد کردن و       پس
تفکر انتقادی فرآیندی است که بـه موجـب آن نظـرات،            . شود  انتقادی این دو مورد را نیز شامل می       
ور منسجم و منطقـی  و به طکنید  کند ارزیابی می را فراهم می اطالعات و منابعی  را که آن اطالعات

گیریـد    سازید، منابع دیگر را در نظر می        بخشید، با عقاید و اطالعات دیگر مرتبط می         نظم می آنها را   
  ).2001آندولینا، (دهید   قرار میو برای مفاهیم ضمنی آنها را مورد ارزیابی

  

  تعریف تفکر انتقادی
ت دیدگاهها در تعریـف ایـن       دهندۀ تفاو  ی تعاریف متفاوت شده است که نشان      از تفکر انتقاد  

  .مقوله است
یکی از کارشناسان طراز اول، تفکر انتقادی، آن را ایـن گونـه تعریـف               ) 1992( 2ریچارد پاول 

اندیشید تا تفکر خود را بهتر کنید، یعنی آن           هنر اندیشیدن دربارۀ تفکرتان، وقتی که شما می       : کند  می
  ).VI،ص3،1999اسمیت استونر (تر بیان کنید ست تر و قابل توجیهتر، در را روشن

 تفکر انتقادی فرآینـد تفکـر را بـا          :کند  تفکر انتقادی را چنین تعریف می     )  1994( 4جان چافی 
کند که این نه تنها به معنای تعمق هدفمندانه است، بلکه آزمودن مدرک و               میروش و قاعده کشف     

  ).102ص ،2002جانسون، (کنیم  که ما و دیگران از آن استفاده میمنطقی است 

که چه چیزی را باور کنیم         این  تفکر مستدل و تیزبینانه دربارۀ     "ر انتقادی را    تفک) 1985(انیس  
  .کند  تعریف می"و چه اعمالی را انجام دهیم

                                                           
1 . analytical 
2 . Richard Paul 
3 . Smith-Stoner 
4. Johm Chaffee                                2.                     



1386بهار ، ششم سال ،19شمارۀ   های آموزشی،فصلنامۀ نوآوری     

                               

 

100

ارزیابی تصمیمات از راه بررسی منطقـی       : گوید  در تعریف تفکر انتقادی می    ) 1995(وولفولک  
  ).550، ص 1379سیف، : نقل ازبه (هاست  منظم مسائل، شواهد راه حلو 

ما تفکر انتقادی   :  این است ارائه کرده،   ) 1990( 1تعریف دیگری که انجمن روانشناسی آمریکا     
ساخته و هدفمندی باشد که منجر به تفسیر، تحلیل،         باید قضاوت خود  کنیم که     را این گونه درک می    

 دلیـل و مـدرک، توضـیح    متکی بر. گیرد  می این توضیحی را در بر     عالوه بر . ارزیابی و استنباط شود   
اسمیت استونر، ( و قانونمند با مالحظات متنی که برپایۀ آن قضاوت انجام شده است مفهومی، منظم

 ).VIص ،1999

کرده و ارائه داده اسـت        آوری   ده تعریف تفکر انتقادی را از اشخاص گوناگون گرد         2باربارافولر
  :شود ها به چند مورد اشاره می که از میان آن

رت از آزمـودن و بررسـی قابلیـت         تفکـر انتقـادی عبـا     ): 1987( 3 هال و تامسون   ،لیندزی •
  . است های پیشنهاد شده حل کارآیی راه

که چه چیزی را باید       گیری عقالنی است دربارۀ  این       تفکر انتقادی تصمیم  ): 1985( 4نوریز •
 .باور کرد و چه چیزی را نباید باور کرد

 .های  منطقی است کر انتقادی صورت بندی استنتاجتف): 1989( 5سیمون و کاپلن •

 .تفکر انتقادی توسعۀالگوهای استدالل منسجم و منطقی است): 1991 ( 6استل و استل •

تفکر انتقادی تعیین هشیارانه و آگاهانۀ پـذیرفتن و رد کـردن یـا              ): 1994( 7موره و پارکر   •
 ).23-22، ص 1381عباسی یاد کوری، : به نقل از(قضاوت معلق است 

 و  تفکری است مـستدل   : گوید  در تعریف تفکر انتقادی می    ) 18، ص   1380(نژاد   هاشمیان •
گیری دربـارۀ آنهـا بـر مبنـای           نظر عقاید، نظرات، اعمال و تصمیم     منطقی به منظور بررسی و تجدید     

 .دالیل و شواهد مؤید آنها و نتایج درست و منطقی که پیامد آنها است
  

                                                           
1 American Psychological Association 
2 - Barbara Fowler 
3 . Lindzy; Hall; & Thompson 
4 . Norris 
5 . Simon & Caplan 
6 . Stel & Stel 
7 . Moore & Parker 
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 تقادیمقایسه تفکر عادی و تفکر ان

ک تفکر عادی، سـاده و فاقـد مـال        . شود ادی و تفکر انتقادی تمیز قائل می      میان تقکر ع   1لیپمن
خواهد تا تغییرات  ان میاو از معلم. های عینی است تر و بر پایۀ مالک   است اما تفکر انتقادی، پیچیده    

تاین و هـانکینس،  ارنـش  (آموزان پدید آورند   در دانش ) دی به سمت تفکر انتقادی    از تفکر عا  (زیر را   
  ).147، ص 1373ترجمه خلیلی شورینی، 

های میان تفکر عادی و تفکر انتقادی را از دیدگاه لیـپمن را در جـدول زیـر                    توانیم تفاوت   می
  :مشخص و آنها را با هم مقایسه کنیم

  

  تفکر عادی و تفکر انتقادی از دیدگاه لیپمن مقایسۀ
  تفکر انتقادی  تفکر عادی

  زدن حدس
  ادند ترجیج
  بندی گروه
  کردن باور

  استنتاج
  خوان مفاهیم هم

  توجه به ارتباطات
  تصور کردن

  پیشنهاد بدون دلیل
  قضاوت بدون معیار

  زدن تخمین
  کردن ارزشیابی
  بندی طبقه

  فرض کردن
  استنتاج منطقی
  اصول درک شده

  توجه به روابط متقابل
  فرض کردن
  پیشنهاد با دلیل
  قضاوت با معیار

  ی تفکر انتقادیها ویژگی
  :کنند می  دیر اشارههای تفکر انتقادی به موارد   در بارۀ ویژگی2ریچارد پل و لیندا الدر

ممکن اسـت و غیـر    ... واختن آلـت موسـیقی و     پیشرفت انتقادی مثل پیشرفت در بسکتبال، ن      ٭
  .شود است که بدون تعهد آگاهانه، یادگیری و پیشرفتی در این زمینه حاصل می

 که ما تفکرمان را بی اهمیت بپنداریم، کار مورد نیـاز بـرای پیـشرفت آن انجـام                    تا هنگامی  ٭
  .ایم نداده

                                                           
1 . Lipman 
2 . Richard Paul & Linda Elder 
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 پیشرفت در تفکر انتقادی فرآیندی تدریجی است که شامل سعی و کوشش و کار سخت و                  ٭
  .صریح است

  .شود  یک فرد به دلیل داشتن یک مدرک دانشگاهی، یک متفکر عالی نمی٭
همان طور که نمره بـاال      .  تفکرات خود، نشانۀ تفکر انتقادی نیست      داشتن اعتماد به نفس در    ٭

  .در تست هوش نشانۀ نابغه بودن نیست
تفکر انتقادی نیاز به توسعۀ عادات خاص اندیشیدن دارد، عادات فکر کردنی که هـیچ کـس           ٭
  .شود ها متولد نمی با آن

پـاول و الـدر،      (.ه اسـت  ای در یک دوره زمـانی گـسترد        تفکرانتقادی نیازمند تمرین مرحله    ٭
2000.(  

کنند که  های تفکر انتقادی و نکاتی اشاره می به موارد زیر به عنوان ویژگی 1چمستر و جانسون  
هـای متفکـران منتقـد        ها را از ویژگـی       و آن  زیابی متفکران منتقد استفاده کرد    ها برای ار    توان ازآن   می
  :ها عبارتند از این ویژگی. دانند می

  

 شمندانه کنجکاوی اندی

  کند؟ این فرد پرسشهای جالبی طرح می. 1
 نیاز به دانستن دارد؟ .2

 شود؟ در کسب تجربیات جدید شادمان می .3

  دوست دارد چیزهای جدید بخواند؟ .4
کند و از متاثر شـدن        گیری می   گیری از عوامل عینی هنگامی که فرد تصمیم          بهره :گرایی  عینت

  :دکن به وسیلۀ احساسات یا عوامل ذهنی دوری می
  کند؟ فرد به مدرک نگاه می. 1
 کند؟ های احساسی مسئله خودداری می فرد از گرفتار شدن در جنبه. 2

 : خواهان در نظر گرفتن گستردۀ وسیعی از عقاید باشد):ذهن باز(گستردگی فکر 

  کند؟ فرد به هر دو طرف قضیه توجه می. 1

                                                           
1 . Zechmeister & Johnson 
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  گیرد؟ ها را در نظر می فرد همه جنبه. 2
 کند؟ اه خاص طرفداری متعصبانه نمیفرداز یک دیدگ. 3

 .های بررسی و تحقیق  نشان دادن تمایل برای تغییردادن عقاید یا شیوه: انعطاف پذیری

  کند؟ فرد از یک موضع جدی و متعصبانه دوری می.1
 پذیرد؟ مصالحه را می فرد.2

 کند؟ فرد رویکردهای متفاوت موجود برای یک مسئله را امتحان می.3

 نپذیرفتن یک نتیجه درحکم نتیجۀ واقعی و درست تا زمانی که شـاهد و               :ولشک گرایی معق  
 .مدرک کافی فراهم شود

  کند؟ فرد از پذیرفتن چیزهای واضح خودداری می. 1
هـا   دهد که دلیل و مدرک کمـی بـرای آن       پرسش و تردید قرار می     هایی را مورد    فرد دیدگاه  .2

 وجود دارد؟

 .درست حتی اگر مغایر با مصلحت فردی باشد قبول اظهارت : صداقت خردمندانه

  شنود؟ این فرد دالیل موافق و مخالف را می.1
 کند که دیدگاه فرد دیگر را بفهمد؟ فرد واقعاً سعی می.2

  ها  علیه دیدگاه خود او باشد؟ کند، حتی زمانی که آن فرد از حقایق حمایت می.3
 . رسیدن به یک نتیجهمشی منطقی تا پیروی مداوم  از یک خط:  روشمند بودن

  کند؟ فرد از مسائل نامربوط اجتناب می. 1
 کند؟ بحث را به صورت منطقی سازماندهی می فرد.2

  شود؟ ای است که مستقیماً از شواهد حاصل می فرد در جست و جوی نتیجه. 3
 : ایستادگی پافشاری و استقامت به هنگام تالش برا ی حل مشاجرات

  کند؟ فرد ایستادگی می. 1
  دهد؟ اند، به جست و جو ادامه می فرد زمانی که دیگران از یافتن پاسخ دست برداشته. 2

 .کند رسیدن به یک نتیجه زمانی که مدارک آن را توجیه می: مصمم بودن



1386بهار ، ششم سال ،19شمارۀ   های آموزشی،فصلنامۀ نوآوری     

                               

 

104

 رسد؟ گیری می فرد به یک نتیجه. 1

 کند؟ فرد طبق مدرک عمل می.2

 .دهد کارش را براساس یک تصمیم ادامه می فرد. 3

 تمایل به پذیرفتن اینکه شـاید فـرد در اشـتباه اسـت و               :ها  ئل شدن به سایر دیدگاه    احترام قا 
  .گویند دیگران درست می

  شود؟  فرد برای عقاید دیگران احترام قائل می. 1
  پذیرد؟ های مناسب پیشنهادی دیگران را می فردمباحث و راه حل. 2
چمـستر و جانـسون،      (ناسـد ش  فرد دیدگاه خودش را با یکی از چندین دیدگاه ممکن مـی           . 3
  ).6-7، صص 1992

های تفکر انتقادی هـستند و یـک متفکـر منتقـد بایـد       ها اشاره شد از ویژگی مواردی که به آن   
  .در واقع این موارد برای پیشرفت او ضروری هستند. دارای این صفات و ویژگیها باشد

  

  اجزای اصلی تفکر انتقادی
صلی تفکـر انتقـادی   ها را اجزای ا در نظر گرفته و آن برای تفکر انتقادی هفت جزء   " 1 برک "

ها اشاره خواهد شد و دربارۀ هر یک ازآنها توضیحات ضروری              که در ادامه به آن     عنوان کرده است  
  .داده خواهد شد

  
    :ها رضف.  تشخیص و مورد پرسش قرار دادن

ال هستند و ما آنها ه زیر بنای نظرات، عقاید و اعمهایی را شناسایی کنید ک  سعی کنید فرض   ٭
  .پنداریم اهمیت می را بی

  .اند هایی بپردازید که در مباحث دیگران پیش آمده  به شناسایی فرض٭ 
  .ها را بررسی کنید ، درستی و ارزش آنها  پس از مشخص شدن فرض٭
شوند، بپرسید که آیا معنای عمومی ایـن   هایی که مسلم پنداشته می    هایی دربارۀ فرض    پرسش٭
  کنید، تناسب دارند؟ هایی که شما در زندگی روزانه تجربه می ا با واقعیته نظریه

                                                           
1. Burke 
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طور کامل درک هایی که از نظر انتقادی به  های پنهانی و فرض  کشف کنید که چگونه فرض٭
 چون این    و تفسیرهای این دنیا، مهم هستند،      های عادی ما، ادراک     دهی استنباط  اند، برای شکل    نشده

های عمومی و کیفیت زندگی ما را تحـت تـاثیر قـرار               ردی و سازمانی، سیاست   تفسیرها رفتارهای ف  
  .دهند می

  )یعنی فرهنگی که محیط بر زندگی شماست(کنید  عمل میآگاه شدن از شرایطی که در آن ٭ 
افکار و اعمالی که متاثر از شـرایط خاصـی هـستند، آگـاه                    متفکران منتقد از چگونگی همۀ     ٭

  .شوند می
دهـد،    شوید که چگونه شرایط، به شیوه زندگی و تفکر شما شـکل مـی               ا مطلع می   وقتی شم  ٭

  .فهمید که در شرایط دیگر ضوابط، رفتارها و تفسیرها متفاوت خواهند بود می
  های جدید تفکر و عمل کردن های دیگر یعنی شیوه تصور و کشف گزینه 

های موجود اندیشیدن     برای شیوه های دیگری     تفکر انتقادی نیازمند این توانایی است که گزینه       
بیندیشید که جامعـۀ مـا در       . ها بررسی شود    کردن، تصور و کشف شود تا شرایط و مبنای آن           و عمل 

توان آن را عملی ساخت؟ بدترین چیزهایی که  بهترین شرایط خود چگونه خواهد بود و چگونه می       
  .نیدها را تصور ک  ممکن است اتقاق بیفتد و اقدامات پیشگیری از آن

  .گرایی اندیشمندانه را گسترش دهید شک
های دیگری برسیم که برای مجموعـه عقایـد ظـاهراً ثابـت رفتارهـای                 هنگامی که ما به گزینه    

عادی و ساختارهای اجتماعی محکمی همیشه وجود دارند، در ایـن صـورت نـسبت بـه ادعاهـا و                    
 ذکر این نکته به این معنـی نیـست          البته. کنیم  های نهایی شک می     حقایق جهانی یا نسبت به راه حل      

آهنگ   که ما هیچ چیز را باور نداریم، بلکه به این معناست که اعتقادات ما باید با براهین قوی و هم                   
  .با واقعیت همراه باشد
چنـین  . تر از همه هستند که با تجزیه و تحلیل انتقـادی امتحـان شـده باشـند                 اعتقاداتی محکم 

انـد و     ها هم غلط باشند، متعادل شده       تند و با این احتمال که شاید آن       اعتقاداتی آگاهانه و منطقی هس    
 دلیـل و  توانیم با دالیل، اعتقاداتمان را توجیـه کنـیم و بـا    اگر سؤالی دربارۀ آنها پرسیده شود، ما می      

های  های خودمان را بشناسیم و محدودیت ها و گمان  توانیم فرض   ما می . مدرک از آنها حمایت کنیم    
  .مان را تشخیص دهیمبافت خود
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  .کنند ی میبین اظب کسانی باشید که آینده را پیش مو
مـا  . بینی کند آینده را به طور دقیق و صحیح پیشتواند  به خاطر داشته باشید که هیج کس نمی    

یابـد،  های خوبی بزنیم یا بگوییم که اگر روند یا راه کنونی فعالیت ادامه                توانیم بیندیشیم، حدس    می
توانیم مطمئن باشیم که آینـده چـه چیـزی بـرای مـا       اما هرگز نمی. افتد  چه چیزی اتفاق می    احتماالً
  . هایی که دربارۀ آینده داریم، سیاستگذاری و عمل کنیم با وجود این ما باید براساس فرض. دارد

ها هستند ما در موقعیـت بهتـری          هایی که براساس فرض     ها و سیاست    با تشخیص این فعالیت   
  .ها را تغییر دهیم های جدید، آن ود تا به محض ظهور حقایق جدید و بافتخواهیم ب

  .مراقب تناقضات درونی یک بحث باشید
هنگـامی کـه از او      . دهـد   زبان شناس معروف، نوام چامسکی این نکته را به خوبی نـشان مـی             

توانند دالیل   نمیداشت، دالیلی که به ما ارائه شده احتماالً دربارۀ دالیل جنگ عراق پرسیدند، اظهار
  .دانیم که آن دالیل از نظر درونی دارای تناقض هستند ما می. واقعی حمله به عراق باشند

  .منابع خودتان را بشناسید 
ترین منبع برای مطالبی کـه   کنید، ممکن است اصلی پیدا می» گلگو«نخستین منبعی که زیر نام   

الزم اسـت شـما   .  ایـدئولوژیکی خاصـی دارنـد    منابع بسیاری هستند که گـرایش     . نیاز دارید، نباشد  
 آنها بخوانید و نیز منابع را بررسی کنید تا مطمئن شوید کـه دیـدگاهی                 اظهاراتشان را دربارۀ فلسفه   
  ).2003برک، (کنید و سعی کنید به منابع اصلی مطالب دسترسی پیدا کنید  یک جانبه را بررسی نمی

  

  نتیجه گیری و پیشنهادهای کاربردی
 یعنـی همـین     مـان،   واهند که افراد آیندۀ جامعـه     خ ئوالن و متخصصان تعلیم وتربیت می     ساگر م 

آموزان کنونی مدارس در آینده افرادی مفید برای جامعه باشند و نظام آموزشی نیز با موفقیت                  دانش
ر ناپذیر د نتقادی به منزلۀ یک ضرورتی انکار     به تفکر ا  شود که     ا انجام دهد، پیشنهاد می    وظیفۀ خود ر  

  .مسائل علوم تربیتی و آموزش و پرورش توجه کنند
هایی اتخـاذ کننـد کـه بـه یـاری آنهـا               های مدارس روش    همچنین ضرورت دارد که در برنامه     

های چگونه آموختن را به روش انتظام فکری بیاموزند؛ زیرا معرفت در فراینـد                آموزان قابلیت   دانش
ها در تحقـق  یـافتن ایـن     های حاکم بر آن  روش های آموزشی و    یابد و محیط    اندیشۀ منظم رشد می   

سـازی حقـایق، بـا       آموزان بیاموزند که به جـای ذخیـره         الزم است دانش  . اهداف نقش اساسی دارند   
  .شوند، درگیر سازند ها مواجه می مسائلی که در زندگی روزمره با آن
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 انتقادی، ضـرورت    این مقاله نخستین گام برای آشنایی با مفاهیم اساسی و اصلی دربارۀ تفکر            
گیـری از ایـن مـوارد در کـالس درس،             برای کاربردی کردن و بهـره     . و اهمیت تفکر انتقادی است    

ریـزی    تـر و برنامـه      ق بـیش  نیازمنـد تحقیـ   ... های تدریس متناسب با این رویکرد و        آشنایی با روش  
ش و پـرورش و     ریزی و تولید مـواد آموزشـی آمـوز         شود که مراکز برنامه      پیشنهاد می  .استتر    دقیق

ریزی تفکر انتقادی را در اهداف و محتوای          های برنامه   مراکز آموزش عالی از طریق شوراها و کمیته       
آموزان و مبتنـی      های درسی را متناسب با ظرفیت فکری دانش         دروس گوناگون تحلیل کنند و برنامه     

  .بر تفکر انتقادی طراحی کنند
  

  منابع 
 مبانی فلسفی، روانشناختی و اجتماعی .)1373 (یس پی آلن سی، هانکینس، فرانسارنشتاین،

  . یادواره کتاب:ترجمۀ سیاوش خلیلی شورینی، تهراندرسی،  برنامه

 نقد و  بررسی مبانی فلسفی الگوی آموزشی تفکر انتقادی لیپمن، رساله دکتری .)1380( جهانی، جعفر
  .چاپ نشده، دانشگاه تهران

  . آگاه:، تهران)انشناسی یادگیری و آموزشرو(رورشی روانشناسی پ.) 1379(اکبر  سیف، علی

  . امیرکبیر:تعلیم و تربیت اسالمی، تهران. )1379(شریعتمداری، علی 

  . امیرکبیر:روانشناسی  تربیتی، تهران. )1382(شریعتمداری، علی 

انتقادی و پیشرفت  گروهی بر روی تفکرتاثیر روش حل مسئله به صورت کار. )1380( شعبانی، حسن
  .آموزان پایه چهارم ابتدایی در شهر تهران، رساله دکتری چاپ نشده، دانشگاه تربیت مدرس تحصیلی دانش

 :، تهران)ارتها و راهبردهای  تفکرآموزش مه(روش تدریس پیشرفته . )1382( شعبانی، حسن
  .انتشارات سمت

 انتشارات: تهران، )روشها و فنون تدریس(مهارتهای آموزشی و پرورشی . )1381(حسن   شعبانی،
  .سمت

 بررسی محتوای کتاب مطالعات اجتماعی مقطع متوسطه در .)1381( عباسی یادکوری، مروارید
: نامۀ کارشناسی ارشد، تهران یانهای تفکر انتقادی بر مبنای دیدگاه اجتماعی برنامه درسی، پا پرورش مهارت

  .انشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایید
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 وتدریس، ترجمۀ قدسی احقر، ریزی ابعاد تفکر در برنامه). 1380(و دیگران . زینو، رابرت جیمار
  . یسطرون:تهران

  . سمتانتشارات: قادی، ترجمۀ خدایار ابیلی، تهران آموزش تفکر انت.)1374(مایرز، چت 

تفکـر انتقـادی   چوب نظری در خصوص برنامه درسی مبتنی برارائه چهار. )1380(نژاد، فریده   هاشمیان
درسی مطالعات اجتماعی، رساله دکتری چاپ نشده، دانـشگاه آزاد واحـد               در دوره ابتدایی با تاکید بر برنامه      
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