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  عنوان 

 مطالعه تاثیر آموزش تفکر انتقادی و حل مساله  بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

  گلنار چناری

  حسین نجفی 

 چکیده
تفکر انتقادی هم مانند سایر مهارت های  هر فرد شیوه خاص خود و توانمندی های خاص خود را دارد، ولی همه 

با توجه به اهمیت موضوع آموزش تفکر انتقادی  در این . کنندمی توانند با کسب آگاهی و آموزش آن را کسب 

. بررسی تاثیر آموزش تفکر و حل مساله بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشد مقاله هدف اصلی پژوهشگر

تعریف موجود در مورد مفاهیم اصلی تحقیق که شامل مبانی نظری و برای این کار تالش شده است با اتکا به 

تفکر ، حل مساله ،یادگیری و ارتباط این نطریه ها و همچنین پیشینه موضوع مورد بررسی از جمله  و مفاهیم 

با استفاده از روش اسنادی و استفاده از کنب، مجالت مولفه ها بر افزایش عملکرد و یادگیری دانش آموزان 

و در نهایت نتیجه گیری و ارائه ،،مقاالت و پژوهش های پیشینی که در این زمینه صورت گرفته بود انجام پذیرد 

 .با توجه به نگاه تفکر انتقادی و حل مساله  ارائه گردید راهکارهای برای بهبود یادگیری و آموزش
 ،مهارت،یادگیریآموزش تفکر ، حل مساله ، پیشرفت تحصیلی: کلید واژه 

 مقدمه

در اغلب جوامع همه بر این باورند  .آموزش تفکر و حل مساله یک مهارت حیاتی برای زندگی در عصر حاضر است

که باید بر افزایش مهارت های آموزش تفکر و حل مساله تاکید شود مهارت حل مساله در باالترین سطح فعالیت 

معلم یکی از عوامل . های شناختی انسان قرار دارد و یکی از ارزشمندتری هدف های آموزشی به شمار می رود

ان است ؛ بنابراین برای اینکه بتوانیم تفکر را به دانش آموران آموزش بدهیم، کلیدی در پرورش تفکر دانش آمزو

عالوه . الزم است که معلمین آن ها این نوع تفکر را آموخته باشند تا بتوانند آن را به دانش آموزان خود بیاموزند

بازنگری کنند و بر این در نظامی که هدف آن پرورش تفکر دانش آموزان است، معلمان باید در نقش خود 

فعالیت های خود را بر آموزش مهارت ها و روش هایی متمرکز کنند که دانش آموزان برای تحقیق مستقل بدان 

احتیاج دارند و به جای تاکید بر اهمیت انباشت اطالعات و محفوظات به اهمین پرورش استعداد های فکری 
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برای اینکه بتوانیم تفکر را به (. 811 قریب، )است ترین هدف تعلیم و تربیت آموزش تفکر مهم .تاکید نمایند

دانش آموزان آموزش بدهیم، باید ببینیم درک و فهم معلمان از این مفهوم چیست؟ اگر ادراک آن ها از این واژه 

. وان انتظار پرورش دانش آموزانی با تفکر را داشتروش های مناسب، می ت صحیح باشد، در صورت استفاده از

عملکرد تحصیلی و عوامل مؤثر بر آن کی از متغیرهای محوری و اساسی در آموزش و پرورش همواره مورد توجه 

در واقع، می توان گفت عملکرد تحصیلی دانش آموزان، سهم عظیمی از . محققان و روانشناسان تربیتی بوده است

تعاریف گوناگونی از عملکرد . ربیتی را به خود اختصاص داده استروان شناسی تدر حیطه  پرورش های موجود

 .د داردوتحصیلی وج

نقل از جعفر طبابایی و )، عملکرد تحصیلی را توانایی آموخته شده یا اکتسابی فردی می داند 8اتکینسون 

د می شود که از لحاظ استعداد، توانایی همواره در محیط های آموزشی با دانش آموزانی برخور(.  99 همکاران، 

و امکانات یادگیری شبیه به هم هستند، اما در زمینه عملکرد تحصیلی اختالف چشمگیری در آن ها مشاهده می 

این . در مقابل، تعدادی از افراد با دارا بودن استعداد معمولی، پشتکار و عملکرد باالیی را نشان می دهند. شود

که در امر آموزش و یادگیری عالوه بر ویژگی های فردی اعم از هوش و استعداد و توانایی دلیل گویای آن است 

که با عملکرد تحصیلی  ری به عنوان کلید ترقی وجود دارد بنابراین یکی از متغیر های مهمی ها، عامل دیگ

 .ارتباط دارد، آموزش تفکر و حل مساله است

یر آموزش تفکر و حل مساله بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می در این مقاله هدف اصلی پژوهشگر بررسی تاث

با استفاده از روش اسنادی و استفاده از کنب، مجالت ،مقاالت و پژوهش های پیشینی که در این زمینه  که. باشد

 پذیرد ، می صورت گرفته بود انجام

نشان می دهد که به کارگیری  نتایج به دست آمده از تحقیقات به عمل آمده در زمینه تفکر و حل مساله 

آموزش تفکر به عنوان جزئی . آموزش تفکر و حل مساله بر پیشرفت و عملکرد دانش آموزان تاثیر عمده ای دارد

ضروری در آموزش تلقی می شود و تاکید دارد که فعالیت های تفکر باید به عنوان بخشی از آموزش روزانه در 

  تمام موضوع ها مورد توجه قرار گیرد،

با استفاده از یافته های به دست آمده می توانیم به این نتیجه برسیم که آموزش تفکر و حل مساله بر پیشرفت 

 تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت دارد و یکی از متغیرهای مهم که با عملکرد تحصیلی ارتباط دارد همین

 .آموزش تفکر و حل مساله می باشد

 مبانی نظری

 آموزش تفکر
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معموال به مرور زمان فکر کردن را یاد می گیریم و این فرآیند وقتی به مرور زمان باشد خیلی کند پیش می ما 

رود، همزمان که تمام شد، همه موهایمان که سفید شد اگر در طول مدت عمر حواسمان به این قضیه بوده 

عادت هایمان را  سعی می کنیم در طول مدت عمر ما معموال. باشد، تازه یاد می گیریم که چگونه فکر کنیم

برناردشاو این . د فکر کردنمان کوتاه و محدود باشدکه کمتر فکر کنیم یا به قولی فراینطوری شکل بدهیم 

اما . دست به هر کاری می زندد که فکر نکنند. مردم از فکر کردن متنفرند»: موضوع را بسیار زیبا بیان کرده است

 .«، برای خودم اسم و رسمی دست و پا کرده اممن با هفته ای دو بار فکر کردن

 مراحل آموزش تفکر

 :نمود یسه رهیافت را می توان برای تفکر تلق

برای آموزش مستقیم تفکر به عنوان یک مهارت باید در برنامه ریزی : آموزش مستقیم مهارت های تفکر - 

نوان یک موضوع مستقل جایگاه واقعی درسی، جایگاه ویژه ای برای آن در نظر گرفته شود، به طوری که به ع

 .خود را بازیابد

این رهیافت تفکررا به عنوان جزئی ضروری در آموزش تلقی کرده، تاکید دارد که فعالیت : آموزش برای تفکر -2

های تفکر باید به عنوان بخشی از آموزش روزانه در تمام موضوع های مورد توجه قرار گیرد و مهارت های تفکر 

 .موفقیت هر فعالیت تربیتی ضروری استبرای 

در این رهیافت از فراگیران خواسته می شود تا درباره تفکر و مهارت های فراشناختی : آموزش درباره تفکر -8

 (.831 شعبانی و رکی، )خود بیاندیشند 

هستند  پنج راهبرد آموزش را تحت عنوان راهبردهای جهانی آموزش که فراتر از موضوعی درسی 1ریچارد پل

 -1نقش بازی و دوباره سازی دیدگاه های مخالف  -8پرسش و پاسخ سقراطی  -2نقش علم  - : معرفی می کند

آموزش تفاوت میان خالقیت و دوباره سازی دیدگاه ها و ارزشیابی و قضاوت منطقی  -5تجزیه و تحلیل تجربیات 

 (.993 ، 5آنجلی)به شاگردان 

اد تحوالت اجتماعی، مربیان تعلیم و تربیت باید درباره نقش خود دوباره فکر معتقد است که به منظور ایج  نالس

کنند و فعالیت های خود را بر آموزش مهارت ها و روش هایی متمرکز سازند که شاگردان برای تحقیق مستقل 

داشته اند که مالحظه می شود که همیشه متفکران بر این نکته تاکید فراوان (. 831 ، 3مایرز)بدان احتیاج دارند 
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آن ها معتقدند که با فراهم . تفکر قابل آموزش می باشد و راه هایی نیز جهت تسهیل آن پیشنهاد نموده اند

تفکر انتقادی و خالق دو مقوله ای . آوردن شرایط مناسب، امکان دستیابی به این مهارت به خوبی فراهم می شود

بزرگ ترین و قدرتمند ترین متفکرین دنیا هر دو . ده اندهستند که مورد بحث در میان بسیاری از متفکرین بو

بیشتر آنجا که باید فکر . نوع شیوه تفکر یعنی تفکر انتقادی و تفکر خالق را ماهرانه و استادانه به کار می گیرند

کنیم، فیگور فکر کردن به خودمان می گیریم؛ مثال دستی زیر چانه می گذاریم و چشم ها را به سقف می دوزیم 

و مدتی سکوت می کنیم و آن وقت پس ازم دتی که در واقع کاری نکرده ایم، حرفی می زنیم که یا انتقاد است 

ما برای خلق . به کار دگیران یا بیان عادتی است که پیش از آن داشتیم یا اصوال قضیه را موکول می کنیم به بعد

قادی را بار دیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار می ایده ها و امکانات جدید باز می گردیم به گذشته و مطلبی انت

ما باید یاد بگیریم که . این نکته خیلی ظریف و ساده است و در عین حال خیلی هم مهم و پر قدرت. دهیم

 .چطور یک تفکر انتقادی خوب و یک تفکر خالق دائمی داشته باشیم

 آموزش تفکر انتقادی

به عقیده او تفکر منطقی . تفکر انتقادی را بررسی کرده استماهیت « چگونه فکر میکنیم»در کتاب  1دیوئی

مرحله اول آن حالت شک، تردید، پیچیدگی و مشکل دماغی است که در آغاز تفکر به کار : شامل دو مرحله است

میرود و عمل کنجکاوی، تحقیق و پیدا کردن مطالب و مواد جهت بیرون آمدن از آن حالت شک و تردید و 

وی ماهیت . دوم آن می باشد که مراحل پنجگانه حل مساله را در این ارتباط پیشنهاد می کندپیچیدگی مرحله 

 (.831 مایرز، )تفکر انتقادی را تردید سالم معرفی می کند 

بر قابل آموزش بودن تفکر انتقادی تاکید کرده، می « تفکر انتقادی در روانشناسی»در مقدمه کتاب  9آلن بنسلی

گوید همان طور که شما مفاهیم و کار را در یک رشته خاص فرا می گیرید، مهارت های تفکر انتقادی هم قابل 

 (.993 بنسلی، )انتقال بوده و آموزش داده می شود 

سایر مهارت هاست، هر فرد شیوه خاص خود و توانمندی های خاص خود را دارد، ولی تفکر انتقادی هم مانند 

در گذشته می آموختیم که چگونه مطالب خود را . همه می توانند با کسب آگاهی و آموزش آن را کسب کنند

کار و حفظ کنیم که درک و یادسپاری بهتری داشته باشیم، اما اکنون می دانیم که حفظ کردن مطالب برای اف

 (.995 ،   آلفارو)مغز های بی فایده است و کمکی به درک اطالعات نمی کند 

 آموزش تفکر خالق 
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آنچه مورد نیاز است یک . ند هرمان معتقد است که هدف آموزش باید استفاده از تمامی ویژگی های مغز باشد

یریم که چگونه از این توانایی ها باید یاد بگ. توازن بهتر و ارزش قایل شدن برای همه توانایی های تفکر است

اولین مرحله فائق . استفاده کنیم و این توانایی ها را برای تفکر و حل مساله با بکارگیری کل مغز در هم آمیزیم

آمدن بر انسداد های ادراکی است به طور ساده تشخیص این نکته که حل خالق مشکل مهارتی است که می 

القیت در حل مساله کیفیتی نیست که گروهی دارای آن و گروهی فاقد آن به کارگیری خ. تواند پرورش یابد

نتایج پژوهش ها نشان می دهد که پرورش خالقیت »: خاطر نشان کرده است که « دائو»همان گونه که . باشند

رش نیست، بلکه موضوع بهبود نگ( IQ)مساله افزایش توانایی فرد یا درآوردن امتیاز باال در آزمون ضریب هوشی 

های ذهنی فرد و عادات و پرورش مهارت های خالقی است که از زمان بچگی به صورت غیر فعال در گوشه ای 

 (. 93  ،دائو)پنهان شده است 

 تعریف حل مساله

وقتی شخصی با موقعیت یا تکلیفی رو به رو می شود که نتواند از طریق کاربرد اطالعات و مهارت هایی که در 

دارد به آن موقعیت یا تکلیف سریعا پاسخ دهد، گفته می شود که او با مساله ای روبه رو آن لحظه در اختیار 

ویژگی مهم مساله آن است که با اولین پاسخی که به ذهن می رسد نمی توان آن را حل کرد، بلکه . گشته است

 .حل کردن مساله مستلزم تفکر، جست و جو و کشف مناسب ترین راه حل برای آن است

فعالیت های . ی دانش آموزان در به کارگیری تفکر برای حل مساله های کلید موفقیت در زندگی خواهد بودتوانای

این فعالیت ها و دانش، . ناظر بر حل مساله باعث تحریک و توسعه مهارت های مربوز به تفکر و استدالل می شود

نتیجه های خوب به . ا کاربردی می کننددانش آموزان درباره ارتباط ها و امور واقع را متناسب کرده ، آن ر

پرورش اعتماد به نفس و قابلیت های کودک کمک می کند و فرصت هایی را هم برای دانش آموزان ایجاد می 

کنند تا ایده های خود را با دیگران در میان بگذارند و همکاری ثمربخش با دیگران یا به عبارتی دیگر رویکرد 

 .را فرا بگیرد( کنیم بیا با هم این مساله را حل)

فعالیت های ناظر به حل مساله نه تنها سطح اطالعات، مهارت ها و نگرش ها را باال می برد، بلکه فرصت هایی را 

هم برای معلمین یا بزرگساالن فراهم می کند تا چگونگی یادگیری، نحوه برقراری ارتباط و برخورد دانش آموزان 

برای بررسی این که آیا دانش آموز یک فرآیند علمی یا مفهوم اصلی را از  .ندبا مشکالت را مورد مالحظه قرار ده

حوزه های دانش درک کرده است، هیچ روشی بهتر از این نیست که ببینیم آیا او می تواند از آن آموخته ها در 

د برای اینکه کار کردن برروی مساله های عمومی و متعارف می تواند راهی باش. حل مساله استفاده کند یا خیر

سوار بر قایق شده تجربه های مختلف را که چون جزیره های پراکنده و غیر مرتبط هستند به هم مرتبط کنیم و 

 (.815 ،   رابرت فیشر)از این طریق شبکه تفکر را توسعه دهیم 
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نمون می یادگیری به روش حل مساله، دانش آموزان را به جمع آوری اطالعات و انتخاب راه حل های موجود ره

در این نوع یدگیری، دانش آموزان ایده ها و اره حل های جدید خود را ارائه می دهند و در واقع به فرضیه . سازد

سپس این فرضیه ها را از طریق تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوری شده مورد بررسی قرار . سازی می پردازند

مفهوم حل مساله به صورت نظام مند در تعلیم و . شود گرفته و درباره درستی و نارستی آن ها تصمیم گیری می

امروز اهمیت مهارت های حل مساله بر کسی . تربیت اولین بار از سوی جان دیویی و ویگوتسکی مطرح شد

فراگیران هر چقدر . اهمیت آن به ویژه در دنیای مدام در حال تغییر امروز بیشتر هم شده است. پوشیده نیست

یادگیریاز جمله آموزش عالی نزدیک تر می شوند باید مهارت های یادگیری و حل مساله  که به مراحل باالتر

مهارت (. 993 بوکارتسن، )خود را به طور مستقل به دست بیاورند تا از وابستگی آن ها به استاد کاسته شود 

مهارت حل مساله از  حل مساله افراد، با تمرکز آن ها بر مساله و خود ارزیابی مرتبط است، پس بهبود بخشیدن

 (. 99 سمینارا، )طریق آموزش بایستی هدف ارزشمندی باشد 

 :در تعریف خود از فرد قدرتمند چنین بیان می کند (  99 ) 2 مایک مارلند

فرد قدرتمند به کسی اطالق می شود که بتواند سواالتی را که در قالب یک مساله و مشکل قرار دارد  -  

 .تشخیص دهد و تبیین کند

 .پیوسته به دنبال منابع نظری، بحث و کسب اطالعات باشد -2

 .بتواند مهم ترین منابع و اطالعات را گردآوری کند -8

 .نتایج را به خوبی سازماندهی کند -1

 .در نهایت بتواند گزارش مناسب ارائه نماید -5

ور پیدا نمی کنند، بلکه الزم این مهارت های اطالعاتیهرگز به خودی خود ظه( 811 فضلی خانی و فتحی نژاد، )

است برای رشد این مهارت ها در دانش آموزان، آموزش های الزم داده شود و از طریق فرآیند تدریس و 

دانش آموزان در مسیر کنترل اطالعات نه تنها در مورد نتایج تحقیق . یادگیری چنین مهارت هایی معرفی شوند

گرفتن خودِ فرآیند یادگیری، آنچه را که در یک رویکرد مطالعه گرا و چیزهایی را آموزش می بینند، بلکه با یاد 

کنترل اطالعات یک فرآیند تعاملی است که دانش آموزان را قادر می سازد تا . حل مساله الزم است، می آموزند

و  استقالل یادگیری خود را نه به شکل انسان های مصرف کننده اطالعات و ناظر بلکه به عنوان افراد خالق

 (.811 فضلی خانی و فتحی نژاد، )مشارکتی رشد و توسعه دهند 

  نظریات 

                   : های علوم انسانی و آموزش تفکر انتقادی در رشته» رابرت کارپلوس»  نظریه
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تفکر انتقادی، تفکری » . تفکرانتقادی مستلزم فرایتد های عالی ذهنی و داوری بر اساس شواهد و مدارک است

نظریه ( 1ص  915 انیس ، )«.اینکه چه چیز را باور کنیم و چه اعمالی را انجام دهیم مستدل و تیزبینانه درباره

آموزش تفکر انتقادی ارائه  که پنج نوع تمرین نوشتاری را برای( 8 ،ص 931 )رابرت کارپلوس و همکارانش 

دارد؛ یعنی توانایی تحلیل اطالعات و  بیان می ،به دلیل اینکه هم مفهومی واقعی از آموزش تفکرانتقادی را کرده

تجارب به کمک عقل و منطق ، بینش و شناخت را دارد و هم اینکه بر اساس یکی از ابزارهای معروف سنجش 

می باشد و می تواند به عنوان یکی از الگوهای « آزمون مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا » تفکر انتقادی یعنی 

دانشجویان علوم  های علمی کشورمان برای آموزش تفکر انتقادی به جش در چارچوب آزموننظری البته با سن

ای کوتاه و نه فشرده  خالصه کردن ، یعنی خالصه. : موارد این نظریه شامل .انسانی مورد استفاده قرار گیرد

. 8مالک های معین ، تجزیه و تحلیل بر اساس  .2صورت پردازش مفاهیم و مسایل همراه با فن الویت بندی ، به

شبیه سازی براساس واقعیت های . 5از کالس و انجام پروژه های خارج.1در رویارویی با مسائل، تمرین حل مسأله

 )  .                        831 ابیلی ،. )موجود و مورد نظر 

همراه با فن اولویت ای کوتاه و نه فشرده به صورت پردازش مفاهیم و مسائل  خالصه کردن؛ یعنی خالصه 1 . 

 : بندی 

از مباحث رشته های علوم انسانی در کشورمان به دلیل ماهیت تحلیلی بودن آن گاه مطالبی حجیم و  بسیاری

محتوای علمی کم ارزشی از آن حاصل می گردد؛در مقابل رشد و توسعه سریع علم و تکنولوژی هست که امروزه 

نخست را دنیا به نظریات نو ، با کیفیت و با نتایج دقیق علمی می  در مقابل این پیشرفت باور نکردنی، امتیاز

پس با آموزش فن خالصه نویسی و الویت بندی و آشنایی محققان و دانشجویان علوم انسانی با وضوح . دهند 

از خصوصیات تفکرانتقادی است ، زمان رسیدگی به مفاهیم واطالعات با اهمیت تر را بیشتر  عینی مسائل که

    .                                            نیمک می

 : های معین تجزیه و تحلیل بر اساس مالک 2. 

  ، برای بررسی و به نقد کشیدن« آموزش »کارپلوس در این مورد به مسأله اساسی تفکر انتقادی یعنی لزوم 

استادان و  در نتیجه.و مسأله گشایی ذهن با بهره گیری از توانایی تحلیل عینی اطالعات معین اشاره دارد مسائل

هاوعناصر فکری می پردازند،باید طبق  انسانی به تغییر،اصالح ودوباره سازی فرایند محققانی که در عرصه علوم

       .ش کیفی و استداللی عمل کنندتجزیه و تحلیل مسائل به کمک منطق و بین:مالک های مشخص که شامل

                          

 : دررویارویی با مسائل  تمرین حل مسأله.  3

آموزش تفکر انتقادی است و  ی اولیه ازاصول نکته مهم در این مورد نخست انعطاف پذیری در برخورد با مسائل که

با کیفیت تفکرارتباط دارد؛ به این معنی که در سپس تمرین حل مسائل حوزه علوم انسانی می باشد که بیشتر 

های علوم انسانی همواره برخی استادان دیدی مطلق نسبت به حل و فصل قضایا  مواجه با بسیاری از مسایل رشته
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روی یک روش خاص دارند در حالی که برای باال بردن سطح کیفی تفکر انتقادی استادان  دارند و سعی در دنباله

کارگیری منابع معتبر علمی و با شرکت در تعامالت فکری مباحث علمی همراه با سایراستادان  هنخست باید با ب

های مختلف علوم انسانی تواناییهای قوی علمی خود را پرورش دهند و سپس دانشجویان را با آموزش  رشته

مورد از مهارتهای  مهارتهایی در جهت تقویت حل مسایل هنگام مواجه با آن آشنا کنند که در اینجا به چند

انگیزه برای یافتن دالیل و . :اشاره می کنیم ( 5 ، ص913 )« رابرت انیس » آموزش تفکر انتقادی 

توانایی برخورد در . 1توانایی قضاوت صحیح،. 8توانایی تجزیه و تحلیل بحث ها براساس متدلوژی ،.2رویدادها،

  .                         توانایی قبول واقعیت ها. 5برابر نظریه های مخالف و 

 : ازکالس های خارج انجام پروژه4 . 

انسانی بیشتر با مسائل عمومی و حساس جامعه سروکار دارند؛بنابراین آموزش را باید از محیط  علوم های رشته

ن با درون اجتماع و میان مردم برد به این صورت دانشجویا ها به های درس دانشگاه کالس انگیزه   بسته و بدون

درک مسائل واقعی اجتماعشان سعی می کنند تا از تمامی توانمندی علمی خود در جهت حل مسائل بهره گیرند 

هایی خارج از  پس انجام پروژه. را از نزدیک نقد کنند ای جامعه  و چارچوبهای قالبی روابطات و مناسبات کلیشه

مسائل جامعه ی خود را فراتر از مطالب کتابها  محیط کالسی باعث پرورش ذهنهایی باز و واقع گرا می شود که

                        .خواهند فهمید

  :شبیه سازی بر اساس واقعیت های موجود و مورد نظر. 5

اطراف یادگیرندگان ما  های وبه عینیت درآوردن مسائل و واقعیت ازاصول مهم آموزش تفکر انتقادی ملموس کردن

انسانی به دلیل ماهیت ذهنی بودن مطالب آن بایداستادان به نحوی آگاهانه سعی  های علوم دررشته. می باشد

کنند نمود های واقعی و عینی مباحث مورد تدریس خود را در جامعه پیدا کنند و الزمه ی آن شناخت و تسلط 

انند با ترسیم از موضوعهای درسی است و ارتباطی که این مفاهیم با واقعیات جامعه دارند تا بتو استادان  دقیق

شرایطی شبیه به واقعیات محیط اطراف دانشجویان آنها را با شرایط زندگی در جامعه شان آماده کنند و با دادن 

آنهاراآماده ی ورود به صحنه های اجتماع ، مسؤلیت و تعهد  بینش منطقی و درست در برخورد با مسائل

                                                             .کنند

آموزش تفکر انتقادی داشته،در حالی که  رابرت کارپلوس و همکارانش دیدگاهی کلی را نسبت به  نظریه

هاو میزان توجه یادگیرندگان رادر نظر  اساسی یک روش آموزشی یعنی سطح کیفی انگیزه بایدویژگیهای

در  رای دانشجویان رشته های علوم انسانیگرفت؛بنابراین در این قسمت بحث راهکارهای آموزش تفکرانتقادی ب

های علوم انسانی ماعوامل ایجاد انگیزه در استفاده از شیوه ی تفکر  از آنجا که در رشته.کشورپیشنهاد می گردد

گیردودرکنارآن نیز زمینه و بستر مناسب برای یادگیری چگونه اندیشیدن منتقدانه  نمی قرار توجه مورد  انتقادی

ها با دیدی سطحی و بدون  این رشته بنیادی مباحث از بسیاری به نیست؛یعنی فراهم انسانی علوم مباحث  در

تحلیل استدالل های منطقی درست می نگرند؛ در نتیجه عامل اصلی که حاصل کاربرد روش تفکر انتقادی است 
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برای حل این روش مناسب آموزشی .و آن ایجاد عدم تعادل فکری در یادگیرندگان می باشد، حاصل نمی شود

مسأله،نخست ایجاد انگیزه و اشتیاق در دانشجویان برای شرکت در مباحث کالس و بررسی و نقد مسائل با 

علوم انسانی به دلیل ذهنی بودن مفاهیم آن  آموزش تفکرانتقادی،درحوزه باشند؛ چراکه خود می استادان راهنمایی

دانشجویان برای کسب تفکر انتقادی بدون  های  رش تواناییای نیز داشته باشد؛یعنی پرو باید جنبه حمایت اندیشه

انعطاف پذیری،جستجوی دالیل و شقوق مختلف  کمک صاحب نظران ونیز توجه به عناصر پایه ای این روش یعنی

ها و خواندن کتابهای درسی دانشگاهی و امتحان  ، صرفاً با گوش دادن به سخنرانی... حل مسائل،استنتاج کردن و

علمی و فرهنگی تفکر رادردانشجویان  ی در نتیجه باید عالقه، انگیزه، کنجکاوی،روحیه. وجود نمی آید  دادن به

هاآشنا کرده، تا بتوانند بر  ودر حیطه وسیعتری دانشجویان را با انواع دیدگاه وجودآوریم های علوم انسانی به رشته

است،شیوه تفکر انتقادی  انسانی از مسائل علومعمیق و نقادی آنها   اساس تجارب عینی وذهنی که حاصل مطالعه

در مرحله بعدی باید فرصت هایی توسط استادان برای .کنیم های کشورمان نهادینه علوم انسانی دانشگاه ی رادرحوزه

تمرین مهارت های تفکر انتقادی در دانشجویان فراهم آورند ، تا این گونه چارچوب تحلیلی را که متناسب با 

باشد، در ذهنشان ترسیم کنند و توانایی تغییر، اصالح و دوباره سازی فرایندها و عناصر  نها میموضوع فکری آ

به طور کلی در بازسازی ساختار فکری ، که . فکری را نسبت به مسائل مورد بحث در دانشجویان ایجاد کنند

مداوم افکار خود را در برخورد هایی مواجه است یعنی باید  ویژگی مهم تفکر انتقادی است ، دانشجوی ما با پرسش

 .                                      با مسائل تجدید نظر کنند تا افکار جدیدی بر او آشکار گردد

انسانی  های مختلف علوم دررشته انسانی های علوم و آموزش تفکر خالق در رشته« رابرت استرانبرگ » نظریه 

انجام  پژوهشگران این عرصه به هنگام. باشد  اجتماعی می های ت در پدیدهومقاصد انسان عامل مهم علی برداشت ها

شوند چون خود نیز با همان  آنهاشریک می های آمیزندودر دیدگاه پژوهش باشرکت کنندگان درپژوهش،درمی

ان قشری عنو به)و گفت و گو با مردم عادی   از رهگذر مصاحبه که استرانبرگ هستند؛بنابراین نظریه رو  روبه مسائل

و ( برند کار می به  ای شان همواره راه حل های خالقانه واقعیت های جامعه نزدیکترند و برای پیشبرد زندگی به که

های خالق در  ایده این علوم بوده و از نقش مهمی که  واندیشمند در مسائل یعنی افرادی آگاه)استادان علوم انسانی 

همخوان   نشانه بوده،شش نشانه 8 و از فهرستی که شامل  ، تهیه شده (ندا خوبی مطلع دارد به های آن توسعه رشته

وحدت بین عقاید و . 2عدم پیروی از آداب و رسوم ، .1 »:باشد است و شامل موارد زیر می با خالقیت بیان شده

راست در ف. 5مهارت در تصمیم گیری و قابایت انعطاف ، .1ذوق زیبایی شناسی و داشتن نیروی تصورات ، .8اشیا،

 .داشتن سابقه تکامل و شناخت. و اجتماعی بازجویی مسائل

                                                                                                      ظریه های حل مسئلهن

                                                                                                                  رفتارگرایی
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اگر .در این درک، رفتار به وسیله تقویت پیروی می شود.درک رفتارگراها از یادگیری برپایه ی علت و معلول بود

ی شد؛ اگر تقویت منفی وجود داشت، رفتار با احتمال بیش تری تکرار م آنگاه بیاید، مثبت تقویت دنبال به  رفتار

دو روش شناسی حل مسئله،فرایند حل مسئله را در چارچوب نظریه .رفتار با احتمال کمتری تکرار می شد

این شامل مبادرت به موضوع با روشهای متنوع .است روش آزمون و خطایکی مثل :رفتارگرایی توضیح می دهند

حل یک معمای منبتی توسط کودکان نشان می دهد که این یک .دمی شود تا زمانی که راه حل موضوع پیدا شو

بچه ها قطعه های مختلف را جفت می کنند در جای مناسب تا زمانی که قطعه ای که .رفتار حل مسئله است

این .استسلسله مراتب پاسخ هال یکی دیگر از روش های سازگار با دیدگاه رفتارگرایی .مناسب را پیدا کنند

موخته شده که به یک وضعیت در روش سلسله مراتبی اعمال میشوند را شامل می روش پاسخ های آ

محرک در موقعیت مسئله چندین . سلسله مراتب براساس پاسخی که است که از نظر قدرت، قویترین است.شوند

ل پاسخ مختلف را بر می انگیزد، و پاسخ ها در یک زمان بر طبق قدرت تولید خواهند شد تازمانی که مشکل ح

در تاکیدشان روی یادگیری آزمون و خطا و قدرت . شود یا ارگانیسم فهرست پاسخ های خود را خارج کند

عادت،رفتارگراها روی نقشی که متقابال محرک و پاسخ ممکن است روی حل مسئله بازی کنند متمرکز شده 

را توصیف کرده اند و روی  این مفاهیم اولیه یادگیری و حل مسئله ویژگی های قابل مشاهده ی فرایندها.اند

                           (.   1  2الئورا هاردین،)نکرده اند  جستجو دقت به  مکانیسم های شناختی موضوع

                                                                                                                     شناختی

که روان شناسی شناختی به صورت منظم ترقی کرده باشد، توجه و تالش بیش تری معطوف شده  همانطور 

رویکرد اولیه شناختی برای شناسایی مراحل ذهنی بود و از .نسبت به فرایندهای ذهنی یادگیری و حل مسئله

ر مرحله ای حل دو روانشناس برجسته شناختی،واالس و پولیا، یک الگوی چها.طریق آن اقدام برای حل مشکل

تعریف :تدارک،تمهید- :چهار مرحله حل مسئله شناسایی شده به وسیله واالس بودند.مسئله را توسعه دادند

فکر کردن درباره مشکل رد سطح نیمه :دوره نهفتگی-2مشکل و جمع آوری اطالعات مناسب برای آن؛

بررسی کنید برای اینکه (: تصدیق)حقیقت-1و.داشتن بینش غیر منتظره و ناگهانی برای حل مشکل:القا-8.هوشیار

به طور مشابه، پولیا، پیروی از چهار مرحله را برای حل مسئله توصیف کرده  .مطمئن شوید راه حل درست است

   .          (1  2هاردین الئورا) عقب به نگاه-1نقشه،و  انجام دادن-8تعبیه یک نقشه-2فهم مسئله- :است

                                                                                                            اکتشافات شناختی
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پولیا این ایده را ترویج داد که برنامه استراتژی های عمومی حل مسئله کلیدی بود برای حل مسئله تخصصی و 

کلمه اکتشافی از .فات نامیده می شوداستراتژی های حل مسئله کلی معموال اکتشا.کارایی ذهنی

یک مترداف که به طور رایج برای کلمه .گرفته شده است "خدمت برای کشف"به معنی  , heuriskinیونانی

در ادبیات حل مسئله، این اصطالح حاکی از روش های کلی .اکتشافی به کار می رود، قاعده انگشت شست است

پولیا نشان می دهند در حل مسئله ریاضیات که مورد بحث قرار اکتشافات .استفاده شده در حل مسئله است

برخی از .گرفته اند در داخل یک الگوی چهار مرحله ای حل مسئله به طوری که قبال شرح داده شده است

درک ناشناخته، درک ماهیت چگونگی هدف، رسم گراف یا نمودار، فکر :اکتشافات اعمال شده در این طرح شامل

این روش های اکتشافی می تواند در هر .ه ساختاری، ساده سازی مشکل و تعمیم مشکل استبه مشکالت مشاب

در نتیجه آنها به طور کلی مهات های حل مسئله در نظر گرفته می :حوزه ی محتوایی به کار برده شود

فراد اغلب ا.عالوه بر فرایندهای حل مسئله ی پیش از این مطرح شده، اکتشافات دیگری شناسایی شده اند.شوند

مجبورند در مواجهه با موضوع نامعلوم تصمیم بگیرند، با اطالعات عاری از جزئیات درباره ی موقعیت،که براساس 

فرآیندهای استدالل برای حل این عدم اطمینان استفاده می شود اغلب به نام . شواهد مطرح است، اما بی نتیجه

ه است، جایی که به عنوان مثال بر اساس دانش قبلی از یک فرم اکتشافی قضاوت قضاوت تشاب. قضاوت اکتشافی

نمونه یکسان قضاوت حاکی ازیک نمایندگی است، به طوری که این فرض .یک نمونه مشابه ارزیابی شده است

اکتشاف دیگر، اکتشاف .ساخته شده بر مبنای یک باور که ویژگی های منحصر به فرد نماینده یک گروه را دارد

ین مورد قضاوت ساخته شده است بر مبنای عناصری که خیلی راحت تر می تواند از در ا.در دسترس است

که در آن قضاوت انجام می شود با ترسیم .استدالل قیاسی یک روش اکتشافی دیگر است. حافظه بازیابی شود

دل ذهنی با این حال یکی دیگر از قضاوت های اکتشافی توسعه ی م.شباهت به رویدادهایی که قبال رخ داده اند

این اکتشافات مثال هایی از اهداف کلی مهارت .برای پیش بینی نتایج حاصل از یک رویداد(شبیه سازی)است

این رویکرد اکتشافی بر پیدا .های تفکر هستند، که به نظر می رسد در حوزه های بسیار کاربست پذیر باشد

نش علمی برای حل مشکل الزم در حالی که گنجایش دا.کردن یک نمایش خوب از مشکل تاکید می کند

اعتقاد به این که به طور کلی مهارت های حل مسئله همچنین با ارزش بود به وسیله مطالعات انجام شده .است

              (.                      2  2الئورا هاردین،)در علوم ریاضی و کامپیوتر مورد حمایت قرار گرفته است 

 پیشینه تحقیق

و سنتی را ...( بحث گروهی، حل مساله، بارش مغزی و )در تحقیقی روش های تدریس فعال ( 818 )ظفربخش 

 .در یادگیری دانش آموزان را بررسی و مقایسه نموده است

در پژوهشی نشان دادند که روش آموزش تفکر و حل مساله بر پیشرفت تحصیلی ( 818 )لیاقتدار و همکاران 

 .ی ارتباطی دانشجویان مؤثر واقع می شوددانش آموزان و نیز مهارت ها
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در پژوهشی با عنوان بهبود حل مساله و ترغیب به خالقیت برای ( 3  2)جاناتان آدامس، استفن کاسیز کارزیک 

دانشجویان مهندسی به این نتیجه رسیدند که قابلیت حل مساله در مهندسین ضروری است و به هر وسیله ای 

 .اده قرار گیردباید این پتانسیل مورد استف

ارزیابی حل مساله و تفکر انتقادی دانش آموزان با »تحقیقی با عنوان ( 8  2)تامپسون، لیندا، الین و برانسون 

مهارت های تفکر انتقادی و : انجام دادند که خالصه آن به شرح زیر است « استفاده از برنامه درسی مبتنی بر وب

برنامه درسی مبتنی بر وب به منظور . اده و قابل به کارگیری می شودحل مساله منجر به دانش آموزان مولد، آم

برآورده کردن نیاز هایی که دانش آموزان هنگام ورود به بازار کار خواهند داشت، مهارت های حل مساله و تفکر 

 .انتقادی را در دانش آموزان توسعه می دادند

مدل توصیفی حل مساله اطالعات با استفاده از »نوان تحقیقی با ع( 9  2)گروول، ووپریز و والداوان  –برند 

 : انجام دادند که خالصه آن به شرح زیر است « اینترنت

مدل . این مقاله فرآیند حل مساله اطالعات با استفاده از جست و جوی اطالعات در اینترنت را توصیف می کند

ست که در آن دانش آموزان دبیرستانی و حل مساله اطالعات با استفاده از اینترنت مبتنی بر سه مطالعه ا

 .دانشگاهی خواسته شد مسائل اطالعاتی را با گفتن بلند آن چه فکر می کنند، حل کنند

طراحی چهارچوب مفهومی کاربرد استراتژی های جست و جوی اطالعات »تحقیقی با عنوان (    2)الکسمن 

: انجام داد که خالصه آن به شرح زیر است « شدهبرای حل مساله بد سازماندهی شده و خوب سازمان دهی شده 

مسائل . یادگیری مبتنی بر مساله یک رویکرد آموزشی است که حول بررسی و حل مساله سازماندهی شده است

 .نه مشابه هستند و نه یکسان

مسائل : در طرح نظره حل مساله، مسائل را به دو نوع گسترده طبقه بندی کرده است (    2)جانسن 

او همچنین مهارت های واسطه ای را که بر نتایج حل مساله . زماندهی شده و مسائل خوب سازماندهی شدهبدسا

 .می گذارد توصیف کرده است

 و پیشنهاداتنتیجه گیری 

نشان می دهد که به کارگیری   ات به عمل آمده در زمینه تفکر و حل مسالهنتایج به دست آمده از تحقیق

آموزش تفکر به عنوان جزئی . آموزش تفکر و حل مساله بر پیشرفت و عملکرد دانش آموزان تاثیر عمده ای دارد

ضروری در آموزش تلقی می شود و تاکید دارد که فعالیت های تفکر باید به عنوان بخشی از آموزش روزانه در 

. همچنین معلم یکی از عوامل کلیدی در پژوهش تفکر دانش آموزان است تمام موضوع ها مورد توجه قرار گیرد،

برای اینکه بتوانیم تفکررا به دانش آموزان آموزش بدهیم باید ببینیم درک و فهم معلمان از این مفهوم چیست؟ 

دانش اگر ادراک آن ها از این واژه صحیح باشد در صورت استفاده از روش های مناسب می توان انتظار پرورش 

 .آموزانی با تفکررا داشت
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پیشرفت  رسیم که آموزش تفکر و حل مساله بربا استفاده از یافته های به دست آمده می توانیم به این نتیجه ب

تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت دارد و یکی از متغیرهای مهم که با عملکرد تحصیلی ارتباط دارد همین 

 .آموزش تفکر و حل مساله می باشد

در طی دوره های آموزش ضمن خدمت، پیش نیاز های آموزش تفکر و حل مساله به معلمان آموزش داده  ( 

 .شود

 .در طی دوره های آموزش ضمن خدمت، روش های آموزش تفکر و حل مساله به معلمان آموزش داده شود( 2

 .ادراک دانش آموزان از آموزش تفکر و حل مساله مورد بررسی قرار گیرد( 8
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