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Abstract: 

 

In this article, discussions regarding critical thinking, creative thinking and 

learning have separately been defined and explained in order to clarify their 

exact meaning and finally their relationship will be compared in order to the 

necessity of this discussion have been shown for everyone, especially factors 

which directly involved in this discussion, so that teachers can guide students 

to conceptualize subject and increase their confidence. and also in this article 

there are the achievement of critical thinking and creative thinking and 

methods we can change these thinking to the fact. researchers of educational 

psychology believe that teaching and measuring must encourage the critical 

thinking and they take this method of thinking into classrooms and schools. our 

students are living in a period that many wrong economic, political, social and 

cultural thinking bombard them and they'll not be able to have a healthy 

(honorable) and successful life if they can't separate proper ways and improper 

ways. 

 

 چکیده:

 

ی مربوط به تفکر انتقادی و تفکر خالق و یادگیری به طور جداگانه تعریف و توضیح در این مقاله بحث ها

و در آخر ارتباطشان با یکدیگر مورد قیاس قرار  تا معنای واقعی این کلمات دانسته شود داده شده است

در این امر دخالت دارند، نشان گرفته تا ضرورت این بحث بر همگان و به خصوص عواملی که مستقیماً 
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داده شود و معلمان بتوانند دانش آموزان را با عالقه به یادگیری و نه به اجبار و حفظ موقتی مطلب، آنان 

را در درک مفهومی مطالب یاری رسانند و اعتماد به نفس دانش آموزان را باال ببرند. همچنین در این 

و راه هایی را که ما می توانیم این تفکر  ر خالق اکتسابی می باشدمقاله اظهار شده که تفکر انتقادی و تفک

محققان روانشناسی تربیتی بر این باورند  ها را به بالفعل تبدیل نماییم، با دالیل مستند ذکر شده است.

که تدریس و سنجش باید مشوق تفکر انتقادی باشد و این شیوه از تفکر را به درون کالس درس و 

شاگردان ما در دوره ای زندگی می کنند که بسیاری از اندیشه های اقتصادی، سیاسی،  مدرسه بیاورد.

اجتماعی و فرهنگی نادرست آنان را بمباران می کند و اگر آنان نتوانند سره را از ناسره جدا کنند، 

 نخواهند توانست زندگی سالم و موفقی داشته باشند.

 ادگیریتفکر خالق، تفکر انتقادی، ی واژگان کلیدی:
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 مقدمه:

ی بحث تفکر و به خصوص تفکر خالق و تفکر انتقادی بسیار مورد بحث بوده و این بیانگر اهمیت آن است. حتی این مسئله 

 نمانده و اسالم یک ساعت اندیشیدن را از هفتاد سال عبادت باالتر معرفی کرده است.بسیار مهم از دید اسالم هم مورد غفلت 

و افراد جامعه بخصوص معلمین باید آن را فرا بگیرند. معلمین تا ( Hunt, 1982)اکتسابی می باشد خالق و انتقادی بودن 

وقتی خود علمی را نداشته باشند، نمی تواننند آن را به دیگران انتقال دهند. ما شاهد این هستیم که معلمان تازه نفس اغلب 

ه باشد، دانش ردند و این کار اشتباه است. اگر این رفتار ادامه داشتهمانطور رفتار می کنند که معلمانشان با آنها رفتار می ک

الح دانش آموزان را می خواهند؛ به را بدانند که اگر واقعاً خیر و ص الی تربیت می شوند و معلمان باید اینآموزان به صورت انفع

من ستایشگر معلمی »ر از شهید مطهری: دیگ ری را یادشان بدهند و یا به تعبیرجای اینکه به آنها ماهی بدهند، ماهی گی

 «.هستم که اندیشیدن را به من آموخت، نه اندیشه ها را

کارایی مطلوبی  دن، پرسشگری و درست انتقاد کردنمطالعات نشان می دهد که برنامه های آموزشی فعلی در پرورش اندیشی

 (.0931ندارند.)غریبی، 

با هم اندیشیدن و به صورت گروهی کارکردن را نیاموزند، فرایند یدن، چنانچه کودکان هنگام اشتغال به تحصیل، اندیش

یادگیری کیفیت الزم را نخواهد داشت و در جامعه پر چالش و رو به توسعه کنونی با مشکالت بسیاری مواجه خواهیم 

 (.way, 2008بود.)

یش از حد بر تکرار اطالعات و انباشتن آنها یادگیری تکیه ب-یکی از عادت های نامناسب نظام آموزشی ما، در فرایند یاددهی»

پسند و قابل پیش بینی باشد و  در حافظه می باشد. از این منظر، دانشجوی موفق فردی است که رفتار و عملکردش جامعه

ی  ی حفظ سیستم موجود و بازسازی شیوهنمره های باالیی در واحد های درسی کسب کند. این فرایند یادگیری است که برا

ی این فرایند، از بین رفتن روحیه ی و مشخصی را پاسخگو می باشد. نتیجه گی، طرح ریزی شده و نیازهای ثابتداول زندمت

 .(Treffinger, 1995 )«کنجکاوی، کاوش، چالشگری، خالقیت و نوآوری در دانشجویان است

الزم نیست ما افراد را زرنگ و تند و »د: از معتقدان پیش کسوت فن تعلیم و تربیت سنتی اظهار می دار (0391) 0جان هولت

کارهایی که آنها را احمق  ید انجام دهیم این است که از انجامتیز بار بیاوریم چون از بدو تولد زرنگ هستند. تنها چیزی که ما با

 «.و کندذهن بار می آورد، بپرهیزیم

 تعریف تفکر خالق:

ع تعریف های مختلفی ارائه داده اند که در اینجا ما به چند مورد اشاره می افراد برداشت های مختلفی از خالقیت دارند و بالطب

 کنیم:

 (0991یعنی یافتن راه های جدید و مؤثر، برای انجام دادن کارها.)اکبری،  (0

                                                           
1 Holt, J 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

تازه، دیدگاه های جدید و شیوه های  تفکری است که به بینش نو، رویکردهایخالقیت،  ؛(1119)1به عقیده ی رزبالت (1

 فهم و درک چیزها منجر می گردد.بدیع برای 

 جزئیات تفکر خالق:

خالقیت به صورت بالقوه در افراد وجود دارد و برای اینکه آن را به بالفعل تبدیل کنیم، باید به عوامل تقویت کننده  (0

 توجه کنیم و همچنین موانع را بشناسیم و تا حد امکان کاهش دهیم.

ثابت و قرار دادی است و  ب های خاص و ترس از رها کردن این قالب هایکی از موانع تفکر خالق، اندیشیدن در قال (1

ثابت و  ئله باید چهارچوب هایباید به دانش آموزان آموخت که گاه برای حل مساین مانع ذهنی بشکند، برای این که

 از آنها خارج شد. حاکم راشکست و 

جود دارد، چرا که این فرض باعث ایجاد مانع زمان حل مسئله نباید فرض بر این باشد که تنها یک پاسخ صحیح و (9

 (0931 و لیلی، شده و خالقیت را در فرد کاهش می دهد. )حائری زاده ذهنی

ما باید بدانیم باال بودن ضریب هوشی به منزله باال بودن خالقیت نیست. هوش باال، لزوماً خالقیت را به دنبال ندارد،  (4

 (0999. )به پژوه، اما هوش پایین می تواند مانع خالقیت شود

ت دارند این است که به دانش آموز کمک کند تا مانع های ذهنی لکه در این امر دخا یوظیفه ی معلم و همه اشخاص (1

با هم ها را  را بشکند و باید بدانیم که هدفمان از این کار؛ بهبود وضعیت دانش آموز است که در این امر نباید بچه

ود می کند. فکر می کنند آموزش و پرورش نابرقابت ، استعداد بچه ها را :»ی به قول دکتر شکوه مقایسه کنیم.

 (0991)شکوهی، « صحنه ی جنگ است.

برای پرورش خالقیت بچه ها باید از دلسوزی های نابجا بپرهیزیم و کاری که واقعاً به نفع آنها است را  ،ما معلمان (6

ها را کول نکنیم، بلکه راه رفتن را به آنها بیاموزیم. علت آن که  بچه» انجام دهیم. و یا به تعبیر دیگر از دکتر شکوهی

حفظ می کنند و حال این که خالقیت باید به کار گرفته شود.  ها تعلیمات ما بار کافی ندارد این است که بچه

 (0934)وزیری ثانی، 

 : تفکر خالق ایایمز

ری کسب کرد و می توان به شغل خود ،چالش و هیجان با داشتن تفکر خالق می توان در زمینه شغلی موفقیت های بیشت

اجتماعی و سیاسی دنیای  آموزشی، اقتصادی، بومی، فنی، همچنین برای حل بسیاری از مشکالت فرهنگی ، بیشتری بخشید.

وه بر قبول مهارت های تفکر خالق به افراد این امکان را می دهد که عال صنعتی و رو به رشد خود نیاز به متفکران خالق داریم.

 (.www. maarefmags.ir/node/1178  (خود را با آن وفق دهند تغییرات ،

 برخی دیگر از مزایای تفکر خالق عبارتند از:

 این مهارت به زندگی انسان غنا و تازگی می بخشد. (0

 با بکارگیری این مهارت می توان در زندگی شغلی موفقیت بیشتری کسب کرد. (1

 ری و دستیابی به اهداف و آرزوها را میسر می سازد.پیگی ، بکارگیری این مهارت (9

 خالقانه نسبت به راه حل های معمول کیفیت باالتری دارند. خیلی مواقع راه حل های (4

                                                           
2 Rusbult 
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با بکارگیری این مهارت در مواجهه با مسائل می توان از تمام توان خود برای حل مسئله استفاده کرد و حتی در زمان  (5

 ) د می توان سازگاری و انعطاف بیشتری با زندگی روزمره داشت.هایی که مسأله ای وجود ندار

www.delgarmee.blogfa.com) 

 

 

 روش های پرورش تفکر خالق:

برای پرورش خالقیت، هم می توانیم روش های ساده ای را خودمان کشف کنیم و هم از روش هایی که به اثبات رسیده 

پیاژه می گفت: »، روانشناس معروف آن را به کار می برد این است که:9پیاژهاستفاده کنیم. به عنوان مثال یک روش ساده که 

 (0934ی، )وزیری ثان« : خودت چی فکر می کنی؟ه ایشان می گفتمیدند، بهر زمان بچه های من چیزی از من می پرس

 برخی دیگر از روش های رشد خالقیت عبارتند از:

 و دستاورد های خالق آنها مورد تشویق قرار دهیم. دانش آموزان را به تناسب رفتارها، فعالیت ها  (0

 .به ایده ها و افکار خود حساس باشند و آن ها را یادداشت کنند به دانش آموزان بیاموزیم که نسبت (1

 های خالق عالقه نشان دهیم. به عنوان معلم، شخصاً به فعالیت (9

 یین کنیم.ق را برای آنها تباهمیت خالقیت و آثار و نتایج ارزشمند تفکر خال (4

 (0930ا راه حل های جدید بخواهیم. )سلیمانی، دانش آموزان را با مسائل حل نشده روبرو کنیم و از آنه (1

نا بخت آور، ، ترجمه ژ4ده کارها برخواهیم آمد، اساس تفکر خالق است. )شوارتزاینکه ایمان داشته باشیم، از عه (6

0993) 

ها و گزارش ها را به دانش آموزان، آموزش داده و آنها را در  روش های تهیه ی گزارش های خالقانه نظیر آزمایش (7

 (0939این راه یاری نمایید.)رضایی، 

 .دفت فردی خالق داشته باشاست که دوست دارد یک برنامه پیشر سنتی، دشمن اصلی و درجه یک انسانیتفکر  (9

 (0993بخت آور، )شوارتز، ترجمه ژنا « انم بهتر از این عمل کنم.می تو»اعتقاد به این جمله: (3

 چرا معلمان باید مهارت تفکر خالق داشته باشند؟

چون حرفی که از  دنباید خودشان به آن کار ایمان داشته باش معلمان برای اینکه دانش آموزان را به یک امری سفارش کنند،

 دل نیاید، بر دلبر)دانش آموز( نمی نشیند.

زی می کنند. معلمی که از انگیزه خالق برخوردار است،هم خود الگویی معلمان نقش مهمی در رشد کودکان خالق و متعهد با

 (.0994برای خالق بودن واقع می شود و هم خالقیت را تقویت می کند)سام خانیان،

                                                           
3 Piaget 
4 Schwartz 
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ی معلمانی که از خود رفتار خالق نشان می دهند، محیط های کالسی را به وجود می آورند که خالقیت را ارتقاء می دهد)تفرش

 (.0994،پناه

معلم خالق ، ذهن دانش آموز را از تعادل و سکون و در آموزش و پرورش فعال،نقش معلم تشنه کننده است نه سیراب کننده؛

 (.0979ارضای موجود خارج می کند تا خود فرد از طریق قانون و اصل تعادل جویی به تعادل دست یابد)کریمی،

معلمان خود عالقه ی زیادی دارند و بعضاً سعی می کنند معلمان  شاگردان بهمطلبی که بر همگان عیان است این است که 

خود را الگو قرار دهند و گاهی اوقات تأثیر صحبت های معلم از دیگران بیشتر می باشد و معلمان به عنوان الگو باید اینجور 

زنند و برای اینکار به خالقیت صفات را )تفکر خالق( دارا باشند. معلمان باید برای خوب تدریس کردن، مثال ساده و جذاب ب

 نیاز دارند.

ی آنان را به تقویت کنند و از این طریق، عالقه  نعمت خالقیت را که دانش آموزان از آن برخوردارند،همچنین معلمان باید 

 یادگیری افزایش دهند.

 نظام...  کنیم می خفه نطفه در را ها آن ، کاری ندانم با  ها معلم ما گاهی که دارند نهفته های خالقیت و ها استعداد ها بچه»

 که هم آنهایی به و کند می محدود دارند، بیشتر استعداد که را آنهایی. کند می ها بچه با کاری چنین ما تربیت و تعلیم

 (0991 شکوهی،.« )کند می امیدشان نا درس از که آورد می فشار قدر آن ندارند، زمینه یک در را الزم استعداد

 .(maaref mags.ir/node/1178. www)دفعالیت های خالقانه ، میزان خالقیت در فرد افزایش می یابتشویق چون 

 (:1931برخی ویژگی های فرد خالق به نقل از سلیمانی )

 استقالل  (0

 ریسک پذیری (1

 کنجکاوی زیاد (9

 عالقه به کارهای پیچیده (4

 تحمل ابهام (1

 انعطاف پذیری (6

 شوخ طبعی (7

 اعتماد به نفس باال (9

 ابتکار  (3

 تکارپش (01

 تخیل قوی (00

 حساسیت و توجه (01

 زیبایی دوستی (09

 تردید (04
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 (Hicks، 1991)مقایسه ویژگی های تفکر عادی با ویژگی های تفکر خالق  :1جدول

 ویژگی های تفکر خالق ویژگی های تفکر عادی

 اشندمجموعه آرزوهایی که ممکن است الزاماً قابل دستیابی نب مجموعه آرزوهایی که منطقاً قابل دستیابی هستند

اصطالحاتی که ممکن است الزاماً برای همه برای همه موقیعت مناسب  اصطالحاتی که برای تمام موقعیت ها مناسب است

 نباشد

 مستلزم تغییرات زیادی است مستلزم تغییرات اندک است

 الح بیشتر منجر می شودمقایسه هایی که با آرزوها، تغییرات و اص مقایسه هایی که منتج به حالت های روشن و صریح می شود

 احتماالً غیرمنطقی و تخمینی است منطقی و دقیق است

به همراه احساس سردرگمی، عدم اطمینان، اضطراب، هیجان و ترس  به همراه احساس آرامش و اطمینان است

 است

 یی استیادگیری و تمایل به یادگیری در سطح باال هیچ گونه یادگیری انجام نمی شود و اگر شود اندک است

 امکان اشتباه و خطا در آن وجود دارد از درجه باالیی از درستی برخوردار است

 چیزهایی قابل ذخیره، نگهداری با یادگیری زیادی وجود دارد چیزهایی قابل ذخیره، نگهداری یا یادگیری کمی وجود دارد

 تعریف تفکر انتقادی:

 به چند مورد آن اشاره می کنیم: از تفکر انتقادی تعاریف متعددی شده که در اینجا

نیست، بلکه بیشتر شامل آموزش  ن شامل مبادله اطالعاتشاگردا : آموزش تفکر انتقادی به(0331) 1چت مایرز (0

 دیدگاه ها برای تجزیه و تحلیل و تفهیم اطالعات است. 

و دیگران می پردازد.)  ست مستدل و منطقی که به ارزیابی ایده ها، باورها و اعمال خودتفکر انتقادی تفکری ا (1

 (0979یارمحمدیان، 

ر می دهد تا تجزیه و تحلیل قرا یعنی شخص با استفاده از تفکر نقاد، افکار خود و دیگران را بررسی کرده و مورد (9

 (0993آن را بهتر بفهمد. )رضویان شاد و سلطان القرایی،  ه ارزیابی و تفسیر،بوسیل

 جزئیات تفکر انتقادی:

 (0931نتقادی تفکر اندیشمندانه است نه گله مندانه یا شکایت آمیز.)سیف، منظور از تفکر ا (0

ردید ت»یا « قضاوت معلّق»ی را در می کنیم ماهیت و ذات تفکر انتقاددر کتاب چگونه فکر  (0391) 6جان دیویی (1

 تعریف می کند.« سالم

طبق تحقیقات  زیادی نیاز است ودهند به فرصت مطلب را مورد نقد و بررسی قرار برای اینکه دانش آموزان یک  (3

.) درسها کاهش یابد درصد محتوای 41تا  91چیزی حدود  که مطلبی مورد نقد واقع شود، بایدانجام شده، برای این 

1997 Fuller,) 

اگر شاگردان وقتی را برای پرسش و پاسخ در سخنرانی ها نداشته باشند، حتی درخشان ترین سخنرانی ها نیز نمی  (4

 (0939ترجمه ابیلی،رشد و پرورش تفکر انتقادی شوند. )مایرز،  توانند باعث
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وقتی معلم از دانش آموزان می خواهد که به صورت گروهی یک موضوع را مورد نقد و بررسی قرار دهند، حین تبادل  (1

جوش نظر می فهمند که اطالعات آنها بسیار کم است و این کار به نوعی باعث می شود که دانش آموزان به طور خود

 به جست و جوی اطالعات بروند و اطالعات و یادگیریشان را افزایش دهند.

شه به تفکر همی ؛کسانی که می خواهند تفکر انتقادی را به دیگران بیاموزند، باید بدانند که (0390)7به قول مک پک (6

همیشه باید جزئی  لکهگز نمی تواند کلی باشد، بچیزی مجهول است و این چیز مجهول هرمنزله ی فکر کردن درباره 

 .مختلف تغییر کند یباشد. همچنین معتقد است که تفکر انتقادی الزاماً باید در رشته ها

به عبارت دیگر؛ داشتن چشم انداز و چهارچوب مشخص برای تجزیه و تحلیل مواد و مسائل یک رشته تحصیلی، 

 عنصر شناختی مهمی در تفکر انتقادی است.

ث های واقعی می شوند، آنهایی هستند که مشکالت را مطرح و شاگردان را تشویق به بح پرسش هایی که باعث ایجاد (7

 (0939ترجمه ابیلی ، . )مایرز، تنظیم قضاوت های خود می کنند

 را تفکر از شیوه این و باشد انتقادی تفکر مشوق باید سنجش و تدریس که باورند این بر تربیتی روانشناسی محققان.  (9

 (0939 آبادی، لطف. )بیاورد مدرسه و درس کالس درون به

نظریه های شناختی، فراشناختی و »تفکر انتقادی ممکن است مخالفانی هم داشته باشد ولی خوب است بدانیم:  (3

 (0939)شعبانی، « ساختن گرایی، از تقویت و پرورش تفکر انتقادی در فرآیند آموزش حمایت می کنند.

 د دریافتند که بین تفکر انتقادی و خالقیت رابطه مثبت وجود دارد.( در تحقیق خو0930کرمی و علی آبادی ) (01

حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار میان تفکر انتقادی و (1111 01 )به نقل از مرتس3و فاسیون 9تحقیق جیان کارلو (00

 عملکرد تحصیلی است.

نار توانایی تفکر انتقادی به یکی از برجسته ترین فعالیت های شناختی که از سوی سازمان بهداشت جهانی در ک (01

 (0930عنوان یکی از ارکان پنج مهارت اساسی زندگی محسوب می شود،خالقیت است. )فرمهینی فراهانی و پیداد، 

 تفکر انتقادی: اییامز

 (0991آموزش تفکر انتقادی سبب پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می گردد.)صداقت، 

مطالب مربوط را به بیان های و موضوع مورد نظر برای بچه ها واضح و روشن شود استفاده از تفکر انتقادی سبب می شود که 

 د بود.می شود و هم مطالب ماندگارتر خواهزیرا هم فن بیان آنها بهتر  ؛مختلف بشوند که این کار بسیار فایده مند است

کنند؛ از توانمند ی های یکدیگر در ی مهمچنین هنگامی که دانش آموزان درباره ی موضوعات مختلف، با هم دیگر اظهار نظر 

همچنین بعضی اوقات متوجه می شوند که در رشته های مختلف اطالع می یابند و در مواقع لزوم از یکدیگر کمک می گیرند.

 یک موضوع خاص ، اطالعات بسیار کمی دارند و بنابر این سعی در جبران این کمبود می کنند.
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 را آنان نادرست فرهنگی و اجتماعی سیاسی، اقتصادی، های اندیشه از بسیاری که کنند می زندگی ای دوره در ما شاگردان

 آبادی، لطف)باشند. داشته موفقی و سالم زندگی توانست نخواهند کنند، جدا ناسره از را سره نتوانند آنان اگر و کند می بمباران

0939) 

،در واقع به آنان کمک کرده ایم تا در برابر فشارهای گروه هم اگر ما به نوجوانان کمک کنیم که تفکر انتقادی داشته باشند

انجام گیرد،باید از  )هم در درس و هم زندگی(البته برای این که یادگیری بهتریبه راحتی فریب نخورند و نه ها رسا ساالن و

 .کردانتقاد درست و بجا یعنی باید  ؛ تعریف و تمجید نابجا پرهیز کرد

 ی تفکر انتقادی عبارتند از:برخی دیگر از مزیت ها

 (ذهن بدون ایهام0

 (توانایی)مهارت(تردید در تصمیمات1

 (صرفه جویی در زمان9

 (گرفتن تصمیمات مؤثر4

 (http://benefitof.net/benefits-of-critical-thinking)(متمایز کردن احساسات و عقالنیت1

 

 روش های پرورش تفکر انتقادی:

 پاسخ، بررسی و آزمایش، طراحی و ساختن، تفکر خالق و انتقادی را تشویق می کند.)-زو مسائل با هاوالارائه ی س (0

Shalley,2007) 

از روش های آموزش تفکر انتقادی می توان به: تکالیف نوشتاری، فعالیت های کتابخانه ای، کار عملی، یادگیری با  (1

 امه نگاری و ایفای نقش را نام برد.)همکالسی ها، روش های پروژه ای، روش های موردی، بازی آموزشی، روزن

 .(0996، عسگری 

 برای معلمان؛ بهترین کار برای رشد تفکر انتقادی، انجام درس پژوهی می باشد. (9

وه های قدیمی تفکر شاگردان یکی از راه های اساسی آموزش موفق تفکر انتقادی این است که به طور همزمان شی (4

 شود.در ایجاد شیوه های جدید حمایت وال  قرار گیرد و از آنها زیر س

ی به کارگیری تفکر انتقادی نداشته باشند، اتا زمانی که شاگردان انگیزه ای بر»کارهایمان مورد پسند بچه ها باشد.  (1

 (0939 ترجمه ابیلی ،  )مایزر،« کاری عبث خواهد بود. تعلیم چهارچوبی برای تجزیه و تحلیل،

 قادی داشته باشند؟چرا معلمان باید مهارت تفکر انت

وجه به عواملی چون تکالیف درسی،تأکید بر محفوظات، اجرای برنامه های هماهنگ و انتظار رفتارهای یکسان از کودکان،عدم ت

بی توجهی به ویژگی های کودکان خالق سبب می شود که قدرت خالقیت آنان به تدریج تفاوت های فردی،عدم شناخت یا 

 (www.tebyan.net/teb.aspx?nld=1696)کاهش یابد.
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کردن مطالب چندان فایده ای ندارد، زیرا که باعث به هدر رفتن وقت و هزینه و قابلیت افراد می معلمان باید بدانند صرفاً حفظ 

معلمان، همه ی البته این را باید بدانیم که هدف  .شود اگر معلمان این رفتار را ادامه دهند، دانش آموزان منفعل می شوند 

اگر چنین نباشد و اکثر معلمان ،دانش آموزان را منفعل تربیت  ؛زیراورش دادن آن ها در یک راستا باشد درس دادن و پر طریقه

معلمانی که می خواهند روش تدریس فعال را پیش بگیرند ، در کار خود موفق نخواهند بود زیرا مورد مقبول دانش  ، کنند

 آموزان واقع نمی شوند.

(معتقدند که معلمان  به دلیل بی اطالعی از روش های پرورش تفکر انتقادی و یا به دلیل بیم از 1119)01ایرونزو  00بوسکیست

  نتایج آن ، به پرورش تفکر انتقادی در دانش آموزان عالقه ای ندارند.

 مام حسین )ع(ا درآموزه های دینی ما تفکر انتقادی بسیار مورد پذیرش بوده که یک حدیث معروف و زیبای آن این است که؛

 «.کسی که تو را دوست دارد از تو انتقاد می کند و کسی که تو را دشمن می داند،از تو بیهوده تمجید می کند»می فرمایند:

و به تمرین تفکر  ( باید در کالس های درس خود با جوانب مختلف و متضاد و مسائل گوناگون روبرو شونددانش آموزانآنان )

  .ائل بپردازندانتقادی درباره ی آن مس

کافی نیست که پاسخ درست به مسائل را به شاگردان بیاموزیم، آنان باید چگونگی درست اندیشیدن و قضاوت مبتنی بر تفکر 

 (.0939انتقادی را نیز بیاموزند )لطف آبادی، 

مسئله ای که ذهن »فت که: در ارتباط با اینکه معلمان مهارت عمودی تفکر انتقادی را یاد بدهند و یا چگونگی آن را، باید گ

محققان را مشغول داشته این است که آیا باید مهارت های عمودی تفکر انتقادی را به شاگردان آموخت یا اینکه چگونگی تفکر 

بیشتر تحقیقات روش دوم را بر روش اول ترجیح می دهند هر ؟انتقادی در هر حوزه ی درسی و کاری را باید به آنان یاد داد

 (Kuhn, 1999« )از دو روش نیز سودمند است. چند ترکیبی

 »معلمان باید با این مهارت آشنایی داشته باشند ، تا زمانی که موضوعی بحث برانگیز است از این شیوه استفاده کنند زیرا؛

 (.0999)قریب و همکاران،  «مهمترین هدف تعلیم و تربیت پرورش تفکر انتقادی است

شور ما با وجود شعارهای فراوان،در عمل تالش های کمی برای پرورش تفکر انتقادی صورت ش ها نشان می دهد که در کهپژو

می گیرد و قسمت عمده ی مشکالت مربوط به شیوه ی تدریس و نگرش معلمان به این مسأله است)ملکی و حبیبی پور 

 (0997؛سلطان القرائی و سلیمان نژاد،0996،

تاد با تفکر انتقادی با روش کلیشه ای برخورد کند یا شاگردان را در کشف آن چه پیشتر اگر اس»البته این را هم باید بدانیم: ، 

 ترجمه ابیلی ، )مایرز،« شناخته شده تمرین دهد، شاگردان انگیزه کمی برای تجزیه و تحلیل انتقادی کسب خواهند کرد

0939.) 

 برخی ویژگی های تفکر  انتقادی:

 ( به قرار زیر است:0931)سیف ویژگی های تفکر انتقادی به نقل از 
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 درک و فهم و تفسیر مسائل (0

 ال هاتشخیص و تحلیل سؤ (1

 ق )قیاس، استقراء، استنباط(تشخیص و کاربرد منط (9

 نتیجه گیری معقول از اطالعات حاصل از منابع مختلف کتبی، شفاهی و دفاع از آن  (4

 بین حقایق  از عقایدتمایز  (1

 داوری درباره ی اعتبار منابع (6

 ی درباره ی اعمال مختلف تصمیم گیر (7

 تشخیص فرض های بیان نشده (9

 تشخیص بیانات کلیشه ای و قالبی (3

 تشخیص نظام های ارزشی و عقیدتی مختلف (01

 ال و پاسخ گویی به آنطرح سؤ (00

 

و  14رنشتاینآمیان تفکر انتقادی و تفکر عادی تمیز قائل شده که ما می توانیم در جدول زیر با هم مقایسه کنیم. ) 19نلیپم: 2جدول

 ترجمه،  15ینسهانک

    (1939،شورینی خلیلی

 تفکر انتقادی تفکر عادی

 تخمین زدن حدس زدن

 ارزشیابی کردن ترجیح دادن

 طبقه بندی گروه بندی

 فرض کردن باور کردن

 استنتاج منطقی استنتاج 

 اصول درک شده مفاهیم همخوان

 توجه به روابط متقابل توجه به ارتباطات

 ض کردنفر تصور کردن

 پیشنهاد با دلیل پیشنهاد بدون دلیل

 قضاوت با معیار قضاوت بدون معیار

 

 تعریف یادگیری:

 اندیشمندان تعاریف متعددی را برای یادگیری بیان کرده اند که ما در اینجا به چند نمونه از آنها اشاره می کنیم:
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تاً پایدار در رفتار یا توان رفتاری که حاصل تجربه است گفته می (:یادگیری به فرایند ایجاد تغییر نسبتاً پایدار نسب0931سیف )

شود و نمی توان آن را به حالت های موقتی بدن مانند آن چه بر اثر بیماری، خستگی، یا مصرف داروها پدید می آید نسبت 

 داد.

 .غییر رفتار از طریق تجربه ( :ت0331) 06مازور

(: یادگیری فرایندی است که یک ارگانیسم بوسیله ی آن رفتارش را در 0974ران ، و همکا نژاد خوی ترجمه )09و برالینر 07گیج

 در نتیجه ی یک تجربه تغییر می دهد.

: یادگیری عبارت است از یک تغییر پر دوام در رفتار، یا در ظرفیت رفتار در یک موقعیت 03به نقل از شوئل (0939) لطف آبادی

 ربه است.معین، که ناشی از تمرین یا سایر اشکال تج

 ارتباط مطالب و نتیجه گیری:

 تفکر خالق و انتقادی باعث ایجاد انگیزه و عالقه در بین بچه ها می شود که عالقه پایه و اساس یادگیری است.

معلمان و دانش آموزان خالق و انتقادگر ، همیشه به دنبال سوژه هایی می گردند تا برای وقت هایی که می خواهند خالقیت به 

ند و یا موضوعی را مورد نقد و بررسی قرار دهند ، از آن استفاده کنند و با این کار تمرین مشاهده کردن می کنند که خرج ده

 باعث افزایش تمرکز می شود و توجه و تمرکز کامل اساس یادگیری می باشد.

رهایی که باعث پرورش این دو تفکر وقتی معلم به خوبی با تفکر خالق و انتقادی آشنایی داشته باشد، به خوبی می تواند رفتا

دانشمندان »می شود را شناسایی کند و از آنها برای رسیدن به هدف که یادگیری می باشد، استفاده کند. خوب است بدانیم 

 ب(0391)هانت، « مشخصات فطری بشرند.علم شناخت معتقدند که حس کنجکاوی و بعضی از استعداد های فکری از 

( بر این است 0376کید پیاژه )شد، تأثیر چندانی نخواهد داشت. تأه و تحلیل و خالقیت و انگیزه همراه نبایادگیری اگر با تجزی

 شعبانی از که بچه ها به صورت انفعالی کسب دانش نمی کنند، بلکه از طریق فعالیت ها به آن دست می یابند. به تعبیر دیگر

 «.طبیعی فراگیران را محدود خواهد ساختحفظ حقایق علمی، رشد محدود ساختن تعلیم و تربیت به انتقال و : »(0979)

اگر به بچه ها اجازه داده شود که خودشان آزمایش کنند و به برخی مطالب علمی دست یابند، بسیار ماندگارتر خواهد بود تا 

یادگیری شاگردان تحقق یابد، اگر بناست که : »(0367) 11اینکه آنها را به حفظ مطالب اجبار کنیم. به قول آلفرد نورث وایتهد

 « آنها باید کتاب ها را کنار بگذارند، جزوات خود را بسوزانند و جزئیات از بر شده برای امتحان را فراموش کنند.

هارت وهش ها نشان داده اند که این مخالق ذاتی هستند، ولی پژتفکر اگرچه بیشتر مردم بر این باور هستند که تفکر انتقادی و

و معلمان باید  (  Fuller, 1977, Malkani, 2005  & Allen, 0939،، ترجمه ابیلی مایرز)تنی و آموختنی است ها یادگرف

با یاد دادن این دو تفکر به دانش آموزان، امر یادگیری دانش آموزان راتسهیل و تسریع بخشند. فراموش نکنیم عالقه در هر 

ویژگی های کودکان در دوران ابتدایی، عالقه مندی به یادگیری است، اهمیت اینکه یکی از به کاری بسیار مهم است و با توجه 

                                                           
16 Mazur 
17 Gage 
18 Berliner 
19 Shuell 
20 White head 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

خوشایندی را از یادگیری برای بچه ها بوجود آورند، کمک ی این مطالب دوچندان می شود زیرا اگر معلمان بتوانند تجربه 

 بزرگی در پیشرفت و رشد آنها در آینده کرده اند.

نها اگیران، استعدادها و قابلیت های آم، مطالب درسی را بر اساس نیازها و احتیاجات فربرای ایجاد رغبت در فراگیران؛ معل»

 (0934. )نقیه،«شداارائه دهد. همچنین مطالب درسی با مسائل زندگی روزمره آنها ارتباط داشته ب

وقتی آنها خود را در انجام کارها  عالوه بر ایجاد رغبت در بچه ها؛ باید به بچه ها کمک کنیم تا توانایی های خود را باور کنند.

 مثالً انتقاد کردن و یا خالقیت به خرج دادن، توانا می یابند؛ اعتماد به نفسشان برای یادگیری بیشتر می شود.

البته در کشور ما دانشگاه فرهنگیان با سیاست های پراکنده مواجه بوده و این کار باعث شده که دانشجویان پس از فارغ 

اطالعات کافی در ارتباط با انواع تفکر، بخصوص تفکر انتقادی و تفکر خالق نداشته باشند.پژوهش های متعددی اثر التحصیلی ، 

بخشی پایین در برنامه های درسی مراکز تربیت معلم و لزوم اصالح در این نظام را گزارش می دهند. این سیاست ها ؛ عدم به 

تربیتی سنتی و ناکارآمد، توجه ناکافی به بعد حرفه ای در استخدام معلمان ،  روزآوری و محتواهای آموزشی،تکیه بر مدل های

مهم ترین انتقادات ذکر شده می سیستم ارزشیابی ناکارآمد و عدم توجه به پرورش تفکر انتقادی و عاملیت در معلمان از 

 (.0999؛شعبانی،0931؛نوشادی و خادمی،0930،همکارانباشند)فراهانی و 

استخدام معلمان خارج از روند تربیت معلم و از بین دانش آموختگان دیگر دانشگاه ها ،این بحران را چندین برابر عالوه بر این؛

 می کند.

کلیدی و آغازین برای اصالح در نظام های آموزش کشورهای در حال توسعه می یونیسف هم اصالح تربیت معلم را نقطه ی 

 (.0993ید دارد)رئوف،داند و بر لزوم آن در کشور های مختلف تأک

دانشجو معلمان نباید پس از فارغ التحصیلی رها شوند و می بایستی معلمان در حین خدمت از منابع اطالعاتی روز غنی شوند و 

فرصت برای گفت و گوی انتقادی در بین آن ها فراهم شود چون جهان درحال تغییر و تحول است و شغل معلمی ایجاب می 

 علمی مطالبی بدانند تا بتوانند نیاز فراگیران را رفع نمایند. کند که معلمان از هر

در شیوه باید  نکته ای که همواره باید مورد توجه قرار گیرد این است که یک عمل تکراری بچه ها را خسته می کند و معلمان

شود از تفکر انتقادی و  که برای بچه ها تکراری و خسته کننده نباشد و برای این کار می ی تدریس خود طوری عمل کنند

واقعه ی مهیج و جذاب ، بیشتر از واقعه ای عادی و کسل کننده در ذهن باقی می مانده به همین »تفکر خالق استفاده کرد.

دلیل درس های آن عده از معلمینی که با حالتی با روح و مهیج تدریس می کنند، بیشتر جلب توجه می کند و در خاطر می 

این نیست که کالس درس به سیرک یا تماشاخانه تبدیل شود، بلکه هدف آن است که معلم با آوردن مثال ها ماند.البته منظور 

و نمونه های زنده و استفاده از تکنولوژی آموزشی و به فعالیت واداشتن دانش آموزان حالتی پر تحرک و جذاب در کالس ایجاد 

 (.0931،صفویکند)

 

 :فارسی منابع

 .94صفحه ،11شماره پرسمان، مجله ، خالق تفکر ،(0991دی) سمانه، ، اکبری
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 خلیلی سیاوش ترجمه."درسی برنامه اجتماعی و روانشناختی ، فلسفی مبانی"،(0979)فرانسیس،پی،هاتکینس،  و  سی ،رابرت آرنشتاین

 .کتاب یادوارهانتشارات تهران،.شورینی

 .916شماره ،(آموزشی ـ تربیتی ی ماهانه ی نشریه)وندپی کیست؟، خالق چیست؟کودک خالقیت ،( 0999)، احمد ، پژوه به

 . 09-03مسلسل پرورش،شماره و آموزش در مدیریت ،فصلنامه«درسی موضوعات کردن کاربردی و  مدیران»،(0977)مهین، ، پناه تفرشی

 .نی نشر ، تهران ،م هشت چاپ ، مسئله خالقانه حل و خالق تفکر ،(0931دی)لیلی ، محمدحسین ، و   بیگم خیریه ، زاده حائری

 .مربیان و اولیا انجمن انتشارات تهران، ، آمد کار پیشرو مدارس ،(0939مرداد) ، موسی ، رضایی

 .96،صفحه00،شماره انتقادی تفکر از معلمان ادراک ،بررسی(0993پاییز)خلیل، القرایی،دکتر سلطانو  مرتضی ، شاد رضویان

 .تربیت و  تعلیم ی پژوهشکده تهران، معلم، تربیت زیبهسا برای جهانی جنبش ،(0973) علی، رئوف،

 . 0991اول، فرهنگی،چاپ مفاخر و آثار انجمن ، شکوهی غالمحسین دکتر فرهنگی و علمی خدمات و نامه زندگی

 .تخصصی نهرسا انتشاراتچاپ سوم ، ویرایش دوم ،  ، تهران ، آموزشی سازمان در نوآوری و خالقیت ، (0997)، ربیع محمد ، خانیان سام

 اسالمی،سال تربیت ی فصلنامه درس،دو کالس در آن آموزش ضرورت و انتقادی ،تفکر(0997)نژاد،اکبر، سلیمانو  خلیل ، القرایی سلطان

 .090-031.  6 ی سوم،شماره

 .مربیان و اولیا انجمن پنجم،انتشارات چاپ(0930)خالقیت، افشین،کالس ، سلیمانی

 .دوران هفتم،تهران،انتشارات ویرایش چهارم آموزش،چاپ و یادگیری روانشناسی:نوین پرورش سیروانشنا(0931)اکبر، علی ، سیف

 ی بیستم،شماره تربیت،سال و تعلیم ی نامه فصل.جهان کشور چند و ایران در معلم تربیت تطبیقی ،برررسی(0999)زهرا، ، شعبانی

 .010-060،صص9

 چهارم پایه آموزان دانش تحصیلی پیشرفت و انتقادی تفکر بر کارگروهی بصورت مسأله حل روش تأثیر ،(0979)حسن، شعبانی،

 .مدرس تربیت دانشگاه:دکتری،تهران رساله.ابتدایی

 .سمت ،تهران،انتشارات(تفکر راهبردی و ها مهارت آموزش) پیشرفته تدریس روش ، (0939شهریور) حسن، ، شعبانی

 .فیروزه انتشارات، تهران ، 13چاپ  بزرگ، فکر جادوی ،کتاب(0993)آور، بخت ژنا ترجمه.د ، شوارتز

 .تهران واحد دانشگاهی جهاد پژوهشی معاونت.آموزان دانش در تفکر پرورش اصول و مبانی ،بررسی(0991)مریم، ، صداقت

 .معاصر ،تهران،نشر(کوتاه متن)تدریس فنون و ها روش ،کلیات(0931)اهلل، امان ، صفوی

 درس در مالیر تحصیلی متوسطه دوره اول سال پسر آموزان دانش انتقادی تفکر بر نوشتاری تکالیف یرتأث مقایسه(.0996)محمد، ، عسگری

 .طباطبایی عالمه دکتری،دانشگاه رساله. اجتماعی مطالعات و شناسی زیست

 رساله.دبستان پنجم پایه آموزان دانش پرسشگری و اخالقی انتقادی،تحول تفکر بر تفکر راهبردی آموزش بخش ،اثر(0931)حسن، ، غریبی

 .تبریز دکتری،دانشگاه

 عالی آموزش نظام در ابتدایی معلمان تربیت و آموزش های شیوه ارزشیابی ،(0993)شریف،مصطفی ؛ نصر،احمدرضاو   علیرضا ، فراهانی

 .60-76،صص 0 ی پنجم،شماره سال ، آموزش فناوری ی نامه فصل ، کشور
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 .شباهنگانتشارات  ، تهران ، 1چاپ زندگی، های مهارت ، (0930) اطمه،ف ، پیداد و   محسن ، فراهانی فرمهینی

 خدمات مدیریت آخر و اول ترم دانشجویان در انتقادی تفکر گرایش و انتقادی تفکر های مهارت مقایسه(.0999)همکاران، و ،میترا قریب

 .11 شماره.پزشکی علوم در آموزش ایرانی مجله.درمانی ـ بهداشتی

 علوم در خالقیت و ابتکار مجله شادکامی، و انتقادی تفکر بینی پیش در خالقیت نقش ،(0930)آبادی،خدیجه علیو   آزاداهلل ، کرمی

 .دوم شماره دوم، دوره انسانی،

 .01 ی ،شماره پرورش و آموزش در مدیریت ،فصلنامه!«خالقیت مانع آموزش»،(0979)عبدالعظیم، کریمی،

 طوسی، منشی محمدتقی آبادی، لطف حسین طهوریان، جواد نژاد، خوی غالمرضا ترجمه تربیتی، یشناس روان ،(0974) برالینر، و گیج

 .فردوسی حکیم انتشارات ی مؤسسه پاز، نشر: مشهد نژاد، نظری حسین محمد

 .سمت انتشارات تهران، تربیتی، روانشناس ،(0939) حسین، ، آبادی لطف

 . سمت ،انتشارات انتقادی،تهران تفکر ،آموزش(0939تانزمس)دهم، ابیلی،چاپ خدایار ترجمه ، ،چت مایرز

 ،سال03 ی آموزشی،شماره های تربیت،نوآوری و تعلیم اساسی انتقادی،هدف تفکر ،پرورش(0996)پور،مجید، حبیبیو   ،حسن ملکی

 .39-013ششم

 .گاج المللی بین هجدهم،تهران،انتشارات معلّمی،چاپ های ،ظرافت(0934)،مجید، نقیه

 ی اندیشه منظر از ایران معلم تربیت مراکز اجتماعی مطالعات رشته درسی ی برنامه ،ارزیابی(0931)خادمی،محسنو  ناصر، نوشادی

 .017-094،صص99 ی نهم،شماره ،سال آموزشی های نوآوری نامه فصل. انتقادی

 .0934 دی ،4 شماره ابتدایی، آموزش رشد محسن، ، ثانی وزیری

 واحد اسالمی آزاد دانشگاه:ناشر ابتدایی، ی دوره تجربی علوم آموزش همایش اولین ی برگزیده مقاالت دهچکی محمدحسین، ، یارمحمدیان

 .0979فروردین اصفهان، استان پرورش و آموزش کل اداره و( اصفهان)خوراسگان
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