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تحول  برایای تفکر انتقادی؛ زمینھھای مھارتتبیین راھکارھای پرورش 
  یادگیری فراگیران

  2دکتر علیرضا محمودنیا ،1فرامرز بیجنوند

  چکیده
  

  بیان مسأله
هاي مختلف جامعه حضوري فعال و ي تربیت افرادي که بتوانند در عرصهیکی از مهمترین نیازهاي عصر حاضر در زمینه

هاي تفکر انتقادي ریشه در دیدگاه تربیت کسب مهارت. انتقادي است باشند، توجه و دستیابی به مهارت تفکرمنطقی داشته 
سازي شهروندانی آگاه و انتقادي براي مشارکت فعال در یکی از اهداف نهایی تعلیم و تربیت انتقادي، آماده. انتقادي دارد
هاي آموزشی اعم از عنوان یکی از اهداف بنیادي نظامتقادي بههاي تفکر انبر این اساس، پرورش مهارت. جامعه است

هاي در دنیاي امروز بیش از هر زمان دیگري کسب مهارت). 1387دیناروند و ایمانی، (شودها تلقی میمدارس و دانشگاه
           ها، ی دیدگاهتفکر انتقادي به ضرورتی غیر قابل انکار در بازار کار، رویارویی یا سؤاالت مادي و معنوي، ارزیاب

گیلفورد و ). 2005هاتچر و اسپنسر، (هاي افراد، مؤسسات و نهایتاً مواجهه با مشکالت اجتماعی تبدیل شده استمشیخط
     ي درسی به یکی از هاي تفکر انتقادي از طریق برنامهبر این باورند که ضرورت پرورش مهارت) 2004(همکاران

هاي هاي آموزشی نشان داده است که بر مبناي مهارتپژوهش. تربیتی کشورها تبدیل شده است ترین مقاصد مربیانعمده
، نمرات )1980؛ واتسون و گلیزر، 1997؛ تاب، 1996بهرنز، (توان مقدار میانگین نمرات سالیانهتفکر انتقادي، می

 آموختگاندانش لی دانشجویان و، پیشرفت و موفقیت تحصی)1981؛ ویلسون و واگنر، 1980واتسون و گلیزر، (دروس
ي معنادار بین نمرات آزمون ورود به دانشگاه و نمرات تفکر ، وجود رابطه)1385؛ علیوندي وفا، 1978گاریت و والف، (

 به آموزشی، نظام کیفیت به خاص رسیدگی کننده ملی هايهیئت .بینی کردرا پیش) 1386اطهري، (انتقادي دانشجویان

 هايبرنامه در انتقادي تفکر آموزش خواهان گنجانیدن و کرده اذعان انتقادي تفکر پرورش در آموزشیهاي نظام ناتوانی
 و اندشده) کردن حساب و نوشتن از خواندن، پس(اساسی و پایه آموزش عنصر چهارمین عنوان نظام، به این درسی

    الزم دانشجویان شدن التحصیلفارغ از پیش را زمینه این در دروسی گذراندن دانشگاهی تمام نظامهاي همچنین،
هاي تفکر انتقادي نیز مانند سایر مهارت، چرا که )2006شعبانی ورکی و شجاع رضوي،  يهورست، ترجمه(انددانسته

راهکارهاي پرورش  تبیین ي اساسی پژوهش حاضر،با توجه به مراتب فوق، مسأله. اندهاي فکري قابل پرورشمهارت

                                                        
زار، ك شهید ؛ تهران، خ انقالب، خ الله09189503905دانشجوي دکتري تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی؛  -  1

  bijnavand_faramarz@yahoo.com     - 10اوالدي، پ
 عضو هیأت علمی فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی -  2
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 با استفاده از روش تحلیل کیفی، به این منظور، .باشدمیجهت تحول در یادگیري فراگیران نتقادي هاي تفکر امهارت
  :اندسؤاالت پژوهشی زیر مطرح و بررسی شده

  ؟تفکر انتقادي کدامندهاي مهارت پرورش) هايشیوه(راهکارهاي - 1
  هاي تفکر انتقادي چگونه است؟پرورش مهارت يراهکارها آموزشفرایند  -2
  

  تحول یادگیري -راهکارها -پرورش تفکر انتقادي -تفکر انتقادي: هاکلیدواژه
  چارچوب نظري

المعارف جامعِ آموزش و پرورش، تفکر در دایره) 2008( تیواري. از تفکر انتقادي تعاریف بسیار زیاد و متنوعی شده است
ها، رش ساده و بدون ارزیابی در مورد قضاوتها و رویکردهاي شخصی به جاي پذیمعناي کاربرد دیدگاهانتقادي را به

هاي متفاوت براي یافتن تعریف نامهبررسی لغت). 222ج اول، ص(ها و اطالعات دیگران تعریف نموده استنگرش
مشترك از تفکر انتقادي نشانگر آن است که اغلب آنها تفکر انتقادي را استفاده از ذهن براي قضاوت و ارزیابی دقیق و 

ماهیت و ذات تفـکر انتقـادي را » چگونه فکر می کنیم«جان دیـوئی در کتاب ). 2003،نیکولز(گیرندنظر می سنجیده در
عبارت دیگر، او تفکر به. و پرهیز از تعجیل در قضاوت تعریف می کند) نقد سازنده( "تردید سالم"یا  "قضاوت معلق"

تفکر انتقادي را ) 1984(برونر). 74،ص1982دیویی، (داندمی انتقادي را بررسی فعال، پایدار و دقیق هر عقیده یا دانش 
  دست آمده به و تحلیل اطالعات به کند که فرد در این فرایند با بررسی دالیل و تجزیهیک فرایند شناختی معرفی می

فکر اندیشمندانه، ، نیز تفکر انتقادي را ت)2002و  1985(انیس. پردازدگیري میگیري از آنها و به قضاوت و تصمیمنتیجه
تفکر انتقادي نوعی فرایند . کندروي عقاید و اعمال است، تعریف میگیري بهاستداللی و منطقی که متمرکز بر تصمیم

، 2007فاسیون، (شودگیري مناسب در فرد میدار است که سبب حل مشکالت و تصمیمقضاوت خودتنظیم و هدف
، این نوع تفکر، ماوراي )1994پائول،(ت پیامدهاي تفکر خویش استتفکر انتقادي، توانایی پذیرش مسئولی). 19ص

دهد و از طرف دیگر یک فرایند شناختی است که توانایی حل مشکل بوده، از طرفی به تفکر سمت و سوي فلسفی می
، احتمال ها یا مهارتهاي شناختی، و با استفاده از استراتژي)1955گلن،(شود می توسط استدالل و تفکر انعکاسی مشخص

با این تفاسیر، تعاریف متعددي از تفکر انتقادي وجود دارد که ). 1998،هالپرن(بردمی دستیابی به بازده مطلوب را باال
 خاصی بسترهاي سازي فراهم مستلزم انتقادي تفکر پرورش باشدها به نوعی حاکی از اهمیت مبحث مربوطه میهمگی آن

 الزم انتقادي تفکر تمرین براي آمادگی و منش، اقتدار دانش، انتقادي، تفکر جهت الزم بستر ایجاد براي. است
. دارد وجود مهارت به انتقادي نیاز تفکر ارتقاي براي دانش، کسب و نگرش وجود صورت در). 2004شعبانی، (است

 گیري تصمیم مسأله و حل سازي، فرضیه علمی، روش اتخاذ نظیر انتقادي تفکر عمومی هايمهارت شامل هامهارت این
 هايشیوه به باید مختلف علمی هايرشته انتقادي در تفکر پرورش). 1110، ص1389مقصودي و همکاران، (است

 تفکر هايمهارت که گفت توانمی کلی طوربه. ارائه داد آن براي ثابتی دستورالعمل تواننمی و گیرد مختلف صورت

هایی محیط ایجاد لذا ؛)2004شعبانی، (یابندمی وجه پرورش بهترین به مسأله حل و اندیشه تبادل و بحث انتقادي هنگام
 به مسأله حل). 2004جاللی و دوایی، (دهندرا پرورش می انتقادي تفکر شوند، تعمق و پرسش بحث، باعث تشویق که
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 تشخیص شامل مرحله پنج از حل مسأله. است گرفته نام باالتر سطح قاعده یادگیري عالی ذهنی، فعالیت یک عنوان

 جهت عقب به نگاه و شده کشف راه حل به کردن عمل مسأله، حل راه کشف مسأله، بازنمایی ها وهدف تعریف مسأله،
  ).2006سیف، (است یافته نتایج، تشکیل ارزشیابی

  
  :گیريبحث و نتیجه

 وجه پرورش بهترین به مسأله حل و اندیشه تبادل و بحث انتقادي هنگام تفکر هايمهارت که گفت توانمی کلی طوربه

 ایجاد انگیزه، شناختی، حیطه تقویت شوند،می تعمق و پرسش بحث، باعث تشویق هایی کهمحیط ایجاد لذا .یابندمی
 تکالیف حمایت، و چالش بین برقراري توازن متقابل، کنش براي فضایی ایجاد تعادل، عدم عاطفی، ایجاد حیطه تقویت

 هايرسانه از استفاده مسأله با حل تمرین کوتاه، تحلیلی و تجزیه هايمقاله ه، نوشتنکوتا هايجمله خالصه از نوشتاري
 جهت توانمی تغییراتی و با تعدیل مختلف هاي موقعیت در که هستند مواردي ،سازيو شبیه تحقیقاتی طرح جمعی،

 ها مقاله از بیش مختصر هاي سازيبیهش و مسأله هاي حلکوتاه، تمرین هايآزمون. نمود استفاده انتقادي افراد تفکر رشد

  .کند می فراهم را انتقادي تفکر ي پرورشزمینه شود،می عودت دادن انجام از پس هاماه و هاهفته که هاییو آزمون
  

  منابع
، کاربست تفکر انتقادي در ارزیابی منابع اینترنتی، رشد تکنولوژي آموزشی، )1386(السادات؛ عشرت زمانیاطهري، زینب

  .27-29، صص4شماره 
هاي آن از منظر فریره و ژیرو ، تبیین نظریه انتقادي، تعلیم و تربیت انتقادي و داللت)1387(دیناروند، حسن؛ محسن ایمانی

 . 145-176، صص 3هاي نوین تربیتی، دوره چهارم، شماره و نقد آن، فصلنامه اندیشه
نامه ي با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه تبریز، پایان، بررسی رابطه تفکر انتقاد)1385(وفا، مرضیهعلیوندي

 .کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا
 بزرگ چالشی دانشجویان، انتقادي تفکر پرورش هاي، راه)1389(مقصودي، جهانگیر؛ شهرام اعتمادي فر؛ فریبا حقانی

  1110- 1120، صص5دوره  ،10در آموزش بالینی پرستاري، شماره 
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