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 آموزش مبتنی بر تفکر در مدارس
 

  muhammadfarrookhie@yahoo.com 2محمد فرخی، 1دکتر علیرضا حسین پور

 4کاظم سلیمی، 3صمد رمزی
 

عمری به درازای عمر بشر بر روی کره خاکی دارد، از زمانی که انسان بر روی زمین  تفکر -چکیده

های ساکن شده است به تفکر در اوضاع و احوال جهان پرداخته است و تمامی اکتشافات و ساخته

های ای برخوردار است  و سفارشبشری در سایه تفکر بوده است. تفکر در دین اسالم از جایگاه ویژه

ست های چشمگیری ددنیا به پیشرفت فراوانی به  تفکر در دین اسالم شده است. کشورهایی که در

اند دارای آموزش و پرورش قوی هستند که بر حول محور تفکر سازمان یافته است. تجربه یافته

دهد که ما نیز برای  کسب موفقیت بیشتر باید به آموزش مبتنی بر تفکر کشورهای پیشرفته نشان می

ای حاضر بخانهروی بیاوریم و از تمام امکانات موجود برای پرورش قوه تفکر بهره ببریم. در مقاله کتا

ای داشته است، به معرفی انواع تفکر و آموزش که به نقش معلم در آموزش مبتنی بر تفکر توجه ویژه

مبتنی بر تفکر پرداخته شده و همچنین جایگاه تفکر و آموزش آن در دین اسالم مورد بررسی قرار 

 تمام رسیده است. گیری و ارائه پیشنهاداتی به اگرفته  و در نهایت نیز مقاله با نتیجه

 تفکر، تفکر انتقادی، تفکر منطقی، تفکر خالق، آموزش پذیر بودن تفکر  کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

های ها مانند معین، فرهنگ صبا و دهخدا و حتی در لغت نامهمفهوم تفکر در بیشتر فرهنگ نامه

تامل، تمرین  اندیشه، فکر، انگلیسی به معنی اندیشیدن آمده است. البته معانی دیگری چون اندیشه، نوع

گیری توان فرآیند تفکر را، تکوین مفهوم، درک و فهم اصول، حل مسئله و تصمیممی ذهنی نیز دارد.
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 یئت علمی دانشگاه پیام نور شهرستان سلماسعضو ه. 3

 کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت . 4

mailto:muhammadfarrookhie@yahoo.com


 

 

 1394ماه دی و بهمن ، نوزده و بیستشماره                         های مدیریت و حسابداری    ماهنامه پژوهش

 

2 

 

یعنی  توان به دوران سقراط،های تفکر را می(. ریشه21 ص ،1388 )مروجی و همکاران، تلقی نمود

تواند به کسانی که دارای اقتدار هستند، سال قبل مربوط دانست. سقراط نشان داد که انسان نمی 2500

ها ممکن است موقعیت و قدرت باالیی به عنوان تنها منبع شناخت متقن اتکا کنند. او نشان داد که انسان

عین حال دارای رفتار غیرعقالنی باشند. وی به اهمیت سواالت عمیق بیش از پذیرفتن  داشته باشند و در

ها و محفوظات و تجزیه و تحلیل واهد و قرائن و بررسی استداللافکار و نیز به اهمیت جستجوی ش

(. با گذشت زمان 12 ص ،1384 )شهابی، مفاهیم اساسی و ردیابی پیامدهای یک عمل اشاره دارد

اهمیت تفکر و آموزش آن، مورد توجه واقع شد و در راستای وادار کردن افراد به تفکر اقدامات 

های وسیع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و یکم با دگرگونیقرن بیست  .گوناگونی صورت گرفت

های تولید علم و خلق روش آغاز شد. تحوالت عمیق و پردامنه این قرن با ارائه الگوهای فکری،

ها تاکید بر روش اندیشیدن و های نوین همراه است. یکی از دستاوردهای نوین این دگرگونیفناوری

 (. 30 ص ،1387 )جهانی، های تفکر استسبک

های معمولی و سودمند نیست. گیری از تفکر قالبی، روشامروز در مواجهه با مسائل جدید، بهره

هایی های زندگی را در خود ایجاد نماید؛ مهارتدرجهان جدید هر فردی باید مهارت 1به نظر دو بونو

کر و حل مسئله، تحلیل، فی تهارو افراد باید مهارتکه برای انتقال به دنیای صنعتی الزم است. از این

ارزیابی و استدالل را کسب نمایند. به دلیل جایگاه تفکر، امروزه آموزش تفکر در بیشتر کشورهای 

پیشرفته، به ویژه تفکر انتقادی و سطح باال، به عنوان هدف نهایی تعلیم و تربیت و ثمره اصلی سیستم 

(. جهان تغییر کرده است و نقش 20ص  ،1388، )آنجفی و همکاران استآموزشی جامعه مطرح 

فراگیران بیش از حفظ کردن و به یاد داشتن انبوه مطالبی است که معلمان و مربیان آموزشی به طرق 

ی امروز صرف داشتن اطالعات زیاد بدون آموزند. در دنیای پیچیدهمختلف آن را به فراگیران می

گشا و مفید نیست. برای استفاده از سطح ز آن راهقدرت پردازش این اطالعات و استفاده موثر و بهینه ا

گسترده اطالعات، الزم است فراگیران به سطوح عالی تفکر و خودشناسی دست یافته و در فرایندهای 

شناختی و حل مسئله تبحر کافی داشته باشند. موضوع اساسی آموزش و پرورش در دنیای امروز تربیت 

مسائل  های درست و مناسب،گیریکنند و بتوانند با تصمیم هایی است که بتوانند درست فکرانسان

 (. 148 ص ،1390 عالئی، )قرائی، رو را حل و فصل نمایندپیچیده و پیش

                                                             
1. De Bono 
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 مفهوم و ماهیت تفکر

تفکر فرایندی است که از طریق آن یک بازنمایی ذهنی جدید به وسیله تبددیل اطالعدات و تعامدل بدین     

(. 21 ص ،1386 )الهدامی،  گدردد ستدالل و حدل مسدئله ایجداد مدی    خصوصیات ذهنی، قضاوت، انتزاع، ا

ترین شکل فعالیت عقلی و ذهنی اسدت. بده عبدارت دیگدر تفکدر      تفکر شکل پیچیده رفتار انسان و عالی

شدود. بده   های نمایانگر حوادث و اشیا، مشخص مدی یک فرایند شناختی است که به وسیله رموز یا نشانه

ها در فلسفه و پای دیگر در روانشناسدی  پایه استوار بدانیم، یکی از این پایه طور کلی اگر تفکر را بر دو

یک از فالسفه مهم تاریخ بشریت از سقراط، افالطدون و ارسدطو گرفتده تدا      ریشه دارد. بر این اساس هر

ها، نظرها و شیوه تفکر خود، به نوعی به روال تفکر انسدان  دکارت اسپینوزا و هگل و دیگران، با پرسش

دانست و آن را چندین  اند. جان دیویی فکر را عبارت از درک روابط میاز آغاز تاکنون تاثیرگذار بوده

کند و نتایجی کده  کند بررسی دقیق هر نظر یا عقیده با توجه به دالیلی که از آن حمایت میتعریف می

و خود بیش از همه بر یکی این نظر یا عقیده متوجه آنها است. دیویی برای تفکر انواع مختلفی قائل بود 

 (.359-361صص  ،1388 )مکتبی فرد، کرداز آنها یعنی تفکر منطقی تاکید می

 اندیشدمندان  ذهدن  دیربداز،  از کده  اسدت  مسایل مهمی جمله از اندیشیدن درست مهارت و تفکر

 نتریاسیداس از یکی تفکر مختلف ایدهمهارت پرورش اکنون و است کرده مشغول خود به را مختلفی

 تفکر،. دهدمی عالی تشکیل تا ابتدایی از مختلف سطوح در را جهان و تربیت تعلیم هاینظام اهداف

 واقدع  بده نتیجده   و شدود  مدی  شدروع  لهمسد   یدک  مقابدل  در که هاستو تداعی عقاید هدفدار جریان

تدا   کندد می کوشش فرد آن در که است جریانی شریعتمداری، تفکر باور شود. بهمی ختم ایگرایانه

 حل را آن خویش قبلی تجارب از با استفاده و کند مشخص است، شده روبرو آن با که را مشکلی

-فعالیدت  و افعدال  تمام مصدر و منبع به عنوان توانمی آن شکل و کیفیت از نظرصرف را کند. تفکر

 مبنا دارای نوعی به شود،صادر می انسان از که عملی هر دیگر، عبارت به. دانست آگاهانه انسان های

 مختلدف  هایدیدگاه (. وجود53-55 صص ،1391)معروفی و همکاران،  است فکری و نظری پایة و

 ماهیتی به عنوان تفکر از اول، دیدگاه در. است شده سبب را های متنوعیبندیدسته تفکر، زمینه در

 موجودیت واحد و دنمایمی بروز مختلفی هایشکل به گوناگون داشته، انواع و ابعاد که شودمی یاد

 تفکدر  منطقدی،  تفکدر  آزاد، تدداعی  شدامل  اجزای مختلفدی  به را تفکر دیدگاه، این طرفداران. ندارد

 قائدل  گوناگونی قوای انسان برای دیگر، کنند. دیدگاهمی تقسیم انتقادی تفکر و تفکر خالق عملی،
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 حقیقت یک انسان، دیماهیت وجو دیگر، عبارت به. اندگرفته جای واحدی نفس در درون که است

 بدا  فرآینددی  عنوان به تفکر، سوم، دیدگاه دارد. در واحد ماهیتی نیز دلیل تفکر همین به و است واحد

 دارای و پویا را آن ماهیت دانستن تفکر، فرآیند واسطه به تعریف این. باشدمی گوناگون کارکردهای

 عناصدر  هدای متقابدل  کدنش  و تعامل همان تفکر، در حرکت و پویایی این از منظور. داندمی حرکت

هدر   همانندد  که، است این شده، قایل تفکر برای این دیدگاه که دیگری ویژگی. است فرآیند درون

 باشدند. فرآیندد  مدی  وابسدته  هدم  به کارکردهای متفاوت، بودن دارا ضمن آن اجزای دیگری، فرآیند

 فراشدناختی  و شدناختی  اعمدال  سدته د دو بده  است کده  ذهنی هایفعالیت از تعدادی دربرگیرنده تفکر

 جسدتجوی  در کده  است ذهنی هایو فعالیت هامهارت دسته آن شامل شناختی اعمال .شودتقسیم می

هدا را هددایت و   شدده و مهدارت   تولیدد  معناهدای  فراشدناختی،  مقابل، اعمال در. معناسازی هستند و معنا

 (.906 ص ،1389 )حقانی و همکاران، باشندمی« ی تفکرتفکر درباره»کنند به عبارتی کنترل می

 وسدیع  حجدم  از اسدتفاده  دارد اهمیدت  گشا نیست. آنچهدر دنیای امروز، داشتن اطالعات زیاد راه

 گسدترده  سدطح  ایدن  از اسدت. بدرای اسدتفاده    زندگی هایحیطه همه در آن کارگیری و به اطالعات

 فراینددهای  در یافتده و  دسدت  خودشناسدی  و تفکدر  عدالی  سدطوح  بده  است فراگیران الزم اطالعات،

. یابدد مدی  دوچنددان  اهمیدت  عدالی  آموزش در مهم این. داشته باشند کافی تبحر مس له حل و شناختی

 و کنندد  فکدر  درسدت  بتوانندد  کده  اسدت  هدایی انسدان  تربیت پرورش و آموزش اساسی موضوع امروزه،

 مجمدع . نمایندد  فصدل  و حدل  را پیش رو پیچیده مسائل مناسب، و درست هایگیریتصمیم با بتوانند

 موفقیدت  بده  دسدتیابی  در را مسد له  حدل  و مدثثر  ارتبداط  و انتقدادی  تفکدر  تواندایی  ملی، آموزش اهداف

 در انتقدادی  تفکدر  مهدارت  رشدد  بده  داند. عالقده می ضرورت یک آموزش عالی سطوح در تحصیلی

 دلیدل  بده  تددری   بده  گدردد؛ امدا  مدی  باز افالطون به آن منش  و نیست جدیدی آموزشی پدیده محافل

 مدورد غفلدت   بیاموزندد،  باید فراگیران که دانشی و اطالعات ازدیاد حجم و علمی سریع هایپیشرفت

امدا در   .یافدت  سدوق  سدخنرانی  شدیوه  به انتقال اطالعات سمت به بیشتر آموزشی هدف و گرفت قرار

ختلف توجه شد )بختیدار  های معصر حاضر یک بار دیگر به تفکر و نقش آن در موفقیت افراد در زمینه

 (.139 ص ،1391نصرآبادی و همکاران، 
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 انواع تفکر

 الف( تفکر همگرا

گردد. اکثر شود که به دنبال یک جواب صحیح میاین نوع تفکر استدالل و تفکر منطقی را شامل می

 گیری یا یکسنجند. در تفکر همگرا معموال فقط یک نتیجههای هوشی تفکر همگرا را میآزمون

شود گیرد و فکر در جهت آن هدایت میحل موردنظر قرار میجواب وجود دارد که به عنوان تنها راه

گیری این توانایی ذهنی های چند انتخابی برای اندازهگردد. آزمونو برای رسیدن به آن کنترل می

اساس معیارهای از ها بر ی دقیق ایدهدا، یا بررسدهتفکر همگرا برای ارزیابی کامل ایدهمناسب است. 

های آل است. از تفکر همگرا برای کسب شفافیت، در نظر گرفتن محدودیتقبل معلوم شده، ایده

 .شودها استفاده میگیری، تعیین خط پایان و انتخاب بهترین ایدهعملی، نتیجه

 ب( تفکر واگرا

پردازد. گیلفورد می های مختلف جهت حل یک مسئلهاین نوع تفکر مربوط به تفکر خالق است به راه

خورد که متوجه جهات مختلف است. این مطلب وقتی معتقد است در تفکر واگرا پژوهشی به چشم می

-گیری این توانایی ذهنی آزمدون گیری واحدی وجود ندارد به خوبی روشن است. برای اندازهکه نتیجه

های موفقیت کلی و مبهم های کامل کردن الزم است. در واگرایی پژوهشی ذهنی وسیع است و مالک

  )سیف، های موفقیت خیلی دقیق استکه همگرا مالکو بیشتر مربوط به تنوع و کمیت است، در حالی

 (.169 ص ،1389

های نامتعارف، عجیب و تفکر واگرا به دنبال آن است که مرزهای تصور را بشکند. همچنین از ایده

در فرایندد تفکدر واگدرا،    «. هرچیزی ممکن اسدت »ن است: کند. شعار تفکر واگرا ایمتهورانه استقبال می

افتد. هدف تفکر واگرا، بده  ای به عنوان ایده بد، از قلم نمیشود و هیچ ایدهها نوشته و ثبت میتمام ایده

 .های ذهنی استها و درهم شکستن چارچوبدست آوردن حداکثر ایده

 ج( تفکر خالق

کده تمدام دسدتاوردها و    ای دارد، چندان جایگداه ویدژه  شک نوآوری و خالقیت در حیدات انسدان   بی

هدایی  خالقیدت از واهه  آورد خالقیدت اسدت.  های بشری از آغاز تاکنون و درآینده، محصول و رهتمدن

تربیتدی و غیدره قدرار     دانشمندان علدوم اجتمداعی، اقتصدادی،    فالسفه، شناسان،است که مورد توجه روان

قیت به معنای چیزی نو آوردن یا کداری تدازه کدردن اسدت. در     در فرهنگ لغت عمید خال گرفته است.



 

 

 1394ماه دی و بهمن ، نوزده و بیستشماره                         های مدیریت و حسابداری    ماهنامه پژوهش

 

6 

 

-خالقیت به عنوان قدرت آفرینندگی تعریدف شدده اسدت. در فرهندگ لغدت روان      سفورد،کآفرهنگ 

 سدازی، شناسی خالقیت یک فرایند روانی فرض شده است. در این تعریف خالقیت به حل کردن، ایده

 )شدعاری ندژاد،   شدود کده یگانده و بددیع هسدتند     ی منجر میمفهوم سازی، اشکال هنری، نظریه و تولیدات

(.  گیلفورد نیز خالقیت را نوعی توانایی فکری دانسته است و تفکر خالق را که منجدر  123 ص ،1374

وآوری بیشتر به تفکر دداند. گیلفورد برای خالقیت و نرا میدشود یکی از انواع تفکر واگبه خالقیت می

دارد کده بدین تفکدر همگدرا و واگدرا خصوصدیات مشدترکی نظیدر         اظهار مدی دهد. وی واگرا اهمیت می

شود. تفکر همگرا در جهت یک اطالعات قبلی وجود دارد و تفاوت بارز آنها موقع حل مسئله ظاهر می

شود ولی تفکر واگرا که مترادف با تفکر حل صحیح که به وسیله وقایع تعیین شده است، هدایت میراه

 ،1388 کشداورز،  )محسدنی زندوزی،   یابدد کری است که در جهات مختلف سوق میباشد، تفخالق می

 (.86-87 صص

-در موقعیت متعدد هایحلراه یارائه توان نیز و تفکر خاص هایمهارت از استفاده با خالق فرد

آیدد.  مدی  کنار خوبی به موجود ابهامات با و کندمی عمل ت ثیرگذاری شکل به همواره متفاوت، های

 ندو  فکدری  خدالی  جدای  هنگدامی کده   یکی داند،می ضروری موقعیت دو در را خالقیت نو وجوددوبو

 بده  مبرمی نیاز که آنجا و دیگری است سرمایه یک تنهایی به خالقیت اینجا در که شودمی احساس

 تدوان  کده  اسدت  معتقدد  وی. باشدد  داشته دنبال به منافعی و مزایا تواندمی خالقیت ولی نیست نو فکر

 امدور  اقتصدادی،  مسدائل  کیفیدت،  تولید، بهبود هایهزینه کاهش در تواندمی جامعه یک افراد یتخالق

. شدود  واقدع  مفیدد  ،... و پدرورش  و آمدوزش  فقدر،  کداهش  زیسدت،  محیط حفظ بهداشتی، امور دولتی،

 ارتقاء موجب است و فردی سازگاری در عامل مهمی دارد، جامعه برای هک مزایایی بر عالوه خالقیت

 هسدتند،  برخدوردار  بداالتری  خالقیدت  از کده  کسدانی  اسدت.  انسدان  تعدالی  و مندینفس، رضایت زتع

 هدای سدال  در. دارند بیشتری روانی سالمت و اندکرده تجربه را کمتری تنیدگی و افسردگی اضطراب،

 است. آموزش قابل و لذا اکتسابی است مهارت یک خالقیت، که اندداده نشان علمی تحقیقات اخیر،

 تفکر هایآموزش مهارت برای منسجم و جدی ایبرنامه هرچند نیز، ما کشور آموزشی نظام در

 عنصدر  کدردن  جهدت وارد  در خدوبی  هدای تالش اخیر، هایسال در لیکن خوردنمی چشم به خالق

 )یعقدوبی و همکداران،   اسدت  شدده  انجدام  تددریس،  هدای شیوه در نیز و درسی هایکتاب در خالقیت

  .(134-137 صص ،1390
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 د( تفکر منطقی :

داندیم  آن چیزی که ما مدی  های موجود است.تفکر منطقی، یک نوع تفکر بر مبنای دانش و آگاهی

تفکدر منطقدی بدا نیمکدره چد  ذهدن ارتبداط دارد.         تدوانیم آن را تجربده کندیم.   و بر ما معلوم است و می

واحی مختلدف مغدز مسدئول    کشدف کدرد کده ند     رنیدا آمریکدا  کالیفدانشدگاه  در  1پروفسور راجدر اسدپری  

 کارکردهای مختلف ذهنی هستند. او کشف کرد که نیمکره چ  ذهن: 

  گر سمت راست بدن است.هدایت 

  گر میدان بینایی سمت راست است.هدایت 

  پردازش شده است. ندادهایدروگر توزیع 

  .دریافت کننده قسمت بیشتری از کلیات است 

  گر زمان است.دریافت 

  های گفتاری است.ی مهارتمحل ذخیره ساز 

  .محل ذخیره سازی تفکر منطقی و تحلیلی است 

  ،ها و انتقادات و مدیریت ذهن است.طرح تنظیم کننده اهداف 

   یادآوری کننده دستور زبان است(Garner.2012.p23-24). 

 

 جدان  عقیدده  بده . کدرد  مطرح تربیت و تعلیم در بار اولین برای دیویی جان را منطقی تفکر اصطالح

شدود.  می شروع یادگیری یک تجربة با که است سرگشتگی و حیرت حل فرایند منطقی تفکر دیویی

 همچون افرادی از توانکه می پرداختند زمینه این در تفکر به اندیشمندان مختلف جان دیویی از پس

 8کمبر چونهم کسانی حتی. برد نام...  و 7، یورگن هابرماس6راجرز ،5لی ،4پاترونیس ،3پوگاچ ،2شون

 هکد  9ومزیر نظریة براساس دانشگاه در تفکر منطقی میزان سنجش برای ابزاری و همکارانش به ایجاد
                                                             
1. Roger Sperry 

2. Shon 

3. Pugach 

4. Patronis 

5. Lee 

6. Rodgers 

7. Urgen Habermas  

8. Kember 

9. Mezirow 
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 ابزارهدایی  بدا  پرداختندد. تفکدر منطقدی قدبال      است دیویی جان هایاندیشه از حدودی مت ثر تا هم آن

 ابزارها این. شدمی جامان گلیسر واتسون انتقادی ارزیابی تفکر و کورنل انتقادی تفکر آزمون همچون

 بد مسائل حل توانایی و به ارزیابی سنجیدندمی را شده سازماندهی خوب مسائل حل معموال توانایی

 تعلدیم و تربیدت   متون در که نیست ایتازه حرف منطقی تفکر موضوع نبودند قادر شده، سازماندهی

 هنوز تفکر، از تربیت و تعلیم اندرکارانناصحیح دست درک علت به ما کشور در. باشد شده مطرح

روش تدریس حل مسدئله    همچون اند،شده شناخته ت ثیرگذار نطقیم تفکر ایجاد که در هاییروش هم

چنددانی نددارد. تفکدر     تد ثیر  مهارتی چنین ایجاد در که شودمی انتخاب راهی یا شودمی گرفته نادیده

ال و مداوم هر عقیده یا شکل فرضدی داندش   منطقی از دید جان دیوئی عبارت است از بررسی دقیق، فع

کند و مالحظات بعدی که تمایل بده آن دارد تفکدر منطقدی را    هایی که از آن پشتیبانی میدر سایه زمینه

گوید کده اندواع دیگدر    دهد و میوی تفکر منطقی را به عنوان یک نوع تفکر شرح می دهد.تشکیل می

شدود  های تصادفی را شامل میافکار بیهوده و یادآوری تفکر نیز وجود دارند همچون جریان فکری که

سازد، از این لحدا   گوید تفکر منطقی خودش را از انواع دیگر تفکرها جدا میگونه که او میاما همان

 است: زیر شرح به هاییویژگی که تفکر منطقی شامل

 عدم قطعیت، یقین و تردید  .1

 .الت آشفتگی در بیاوردحلی که ذهن را از حوجو برای یافتن راهجست  .2

 ( تفکر انتقادیهـ

 فراهم را اطالعات آن که منابعی و نظرات، اطالعات آن موجب به که است فرآیندی انتقادی تفکر

 دیگدر  اطالعدات  و عقایدد  بدا  یابندد و مدی  نظدم  منطقی و منسجم طور به و شوندمی کنند، ارزیابیمی

 نیز هاآن مفاهیم ضمنی و شوندمی گرفته نظر در نیز دیگر منابع این فرآیند، طی در. شوندمی مرتبط

 و بررسی دالیل با آن طی فرد که است شناختی فرآیندی گیرد. تفکر انتقادیمی قرار ارزیابی مورد

 در پدردازد. مدی  گیدری صمیمت و قضاوت به هانآ از گیرینتیجه و دسترس در اطالعات تحلیل و تجزیه

 هدای مهدارت  عنوان به ارزشیابی و استنباط تحلیل، تجزیه و هایرتمها بر موجود، نظرات از بسیاری

 تقریبا  که انتقادی (. تفکر166 -167 صص ،1390 )حریری، باقری نژاد، تفکر انتقادی تاکید شده است

 آن بداور  یا چیزی دادن انجام برای گیریروی تصمیم که است منطقی و اندیشمندانه تفکر معنای به

 هم آمیزشکایت و مندانهگله نیست و همینطور نگاه صرف کردن نقد تفکر، شیوه این است و متمرکز



 

 

 1394ماه دی و بهمن ، نوزده و بیستشماره                         های مدیریت و حسابداری    ماهنامه پژوهش

 

9 

 

 به ذهدن  را کردن نقد ضمنی معنای انتقادی، کلمه است اما بیشتر اوقات تیزبینانه نگاهی بلکه، نیست،

 عمل یا تئوری ایده، بر یک نامساعد و ناخوشایند ت ثیری و دارد منفی بعد که کندمی متبادر شنونده

 بده  انتقدادی  تفکدر  به مسلما شود، استنباط این معنا انتقادی تفکر در انتقادی واهه از اگر و. گذاردیم

 (.1111 ص ،1389 )مقصودی و همکاران، شود.می غیرسازنده نگریسته ارزیابی نوعی منزله

 مسدئله  آموزان و یادگیرندگان باید گفدت کده امدروزه   در خصوص آموزش تفکر انتقادی به دانش

 هدای پیشدرفت  و اطالعدات  انفجدار  بده  توجه با بیشتر نیست؛ اطالعات به دستیابی آموزش، در اسیاس

 و زیاد حجم این بتوانند هاتا آن است راهبردهایی یارائه و دانشجویان توانمندسازی ارتباطی، هدف

 آموزشدی محیط  ایجاد مدت، طوالنی حلراه تنها هدفی، چنین با. مدیریت نمایند را اطالعات عمیق

 تمرکدز  ترتیدب،  بدین. بیاموزند یادگیری را نحوه بلکه تنها محتوا، نه دانشجویان و فراگیران که است

و  1اسدت. پداولف   یافتده  تغییدر  العمدر مدادام  آمدوزش  توانمندی و تفکر انتقادی ارتقاء طرف به آموزش

. اسدت  ضدروری  ادگیریید  بدودن  آمیزموفقیت جهت معتقدند، توانایی تفکر انتقادی فراگیرنده، 2پرات

کندد. در حدال    پیددا  دست توانایی این به خود تحصیل طول در یا و منتقد بوده متفکر باید فراگیرنده

های مختلف به فراگیران، مدورد توجده اسدت. از جملده     ها و حرفهحاضر آموزش تفکر انتقادی در رشته

 پزشدکی توسدط   علدوم  وزشآمد  در انتقدادی  تفکدر  یادگیری ها رشته پزشکی است، اهمیتاین حرفه

 جهدانی  اسدتانداردهای  جملده  از و قدرار گرفتده   ت کیدد  مدورد  نیدز  پزشدکی  آموزش جهانی فدراسیون

 هدای دانشدکده  اعتباربخشدی بده   معیارهدای  از یکدی  همچنین فدراسیون این. باشدپزشکی می آموزش

 ،1389 ب و همکداران، )قرید  داندتفکر انتقادی در دانشجویان می رشد میزان را وابسته علوم و پزشکی

 (.23 ص

 نقش معلم دیویی جان گاه دید آموزان معلم نقش اساسی دارد. ازدر پرورش تفکر انتقادی دانش

 و گیردمی قرار فراگیران کنار در رابط یا رفیق و یک دوست  عنوان به و داده دست از را خود قبلی

 برده کودک سقراط که طور همان و کندنمی توجیه را کردن حفظ او. کندتفکر می به وادار را آنها

 خود دیگران بیاموزد به کندمی سعی جدید معلم کندمی ریاضی استنباط یا مس له حل به را وادار

 .آنها باقی بماند برای همیشه و شود آنها ذهن ملکه این تا کنند کشف را حقیقت

                                                             
1. PALLOF 

2. Pratt 
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 به و کند بارور را طلبه یا انشورد استعداد مناسب روش از خواهدمی او. دارد دهیفعالیت نقش معلم

 در که چیزی و دارد ت ثیر نقش لذا و دهد یا ارائه تحویل را مطلب خواهدمیصرفا  ن او. برساند فعلیت

 باز شنونده برای را راهی باید معلم. بینیدمی امروزه که است برخالف  چیزی داشته وجود ما سنت

 را حرف استاد شاگرد است ممکن طور همین. سدبر فعلیت به سادگی به بتواند که شنونده کند

)صادقی، انوری،  را داشته باشد خود هایدیدگاه با مخالفت برای کافی ظرفیت باید معلم و نپذیرد

1385، 465  .) 

 

 پذیر بودن تفکر در مدارسآموزش

 بدرای  و کنندد  فکدر  درسدت  بتوانندد  کده  اسدت  هدایی انسدان  تربیدت  اساسدی،  موضوع فعلی دنیای در

 بدرای  را تفکدر  هدای مهدارت  ایفزایندده  بطدور  ویکمبیست قرن انگیز شگفت تحوالت با وبروشدنر

 از یکدی  کده  است باور این نمایند. انیس بر کسب جامعه، پیچیده مسائل حل و مناسب گیریتصمیم

 یهاانسان تربیت که است پل معتقد متفکر باشد. هایانسان تربیت باید تربیت و تعلیم اساسی اهداف

ی  محصدول نهدایی تعلدیم و تربیدت باشدد. نتیجده       و هدف نخستین باید کاوشگر ذهن و اندیشه صاحب

 ای آزاد،اندیشده  و علمدی  بیدنش  ایجاد مدارس، در کاوشگر ذهن و اندیشه صاحب هایتربیت انسان

-داندش  کده  کنندد  متمرکدز  هدایی روش بدر  را خدود  ت کید باید مدارس هایبرنامه. است نقاد و خالق

 در زیدرا  بیاموزندد،  فکدری  نظدم  طریدق  از را آمدوختن  چگونده  هایقابلیت آموختن، جای هب موزانآ

 هدای محیط. کندمی بودن مفید احساس انسان و یابدمی رشد معرفت که است ی منظماندیشه فرآیند

-داندش  شدوندکه  سدازماندهی  چنان آن باید و دارند اساسی نقش اهدافی تحقق چنین برای آموزشی

 در آنها واقعی زندگی با که مسائلی. کنند مس له درگیر علمی، حقایق سازیجای ذخیره به را انآموز

 و رغبت و ترجذاب را آموزشی هایموقعیت زندگی، با منطبق ابتکاری هایزیرا روش. باشند ارتباط

 و زهانگید  کده  آمدوزانی داندش  گداه آن. سداخت  خواهدد  بیشتر یادگیری در امر را آموزاندانش تالش

 کسدب  روش بده  صدرف،  علمدی  حقدایق  کسدب  جای به داشته باشند، یادگیری امر در باالیی رغبت

 شخصدا   چگونده  که آموزندمی ذهن، در علمی انباشت حقایق جای به و کنندمی توجه علمی حقایق

یابندد.  مدی  دست نیز تنظیمی خود به و کنند قضاوت مختلف امور دربارة و بگیرند تصمیم کنند، فکر

 را خدود  نیازهای آنها و دهیممی یاد آنها به را ماهیگیری آنها، ه عبارت دیگر: به جای دادن ماهی بهب

 برآورده خواهند کرد.  ریزیبرنامه و تفکر با
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 بتدوانیم  کده ایدن  بدرای  بنابراین. است آموزاندانش تفکر پرورش در کلیدی عوامل از یکی معلم

 آموختده  را تفکدر  ندوع  این هاآن معلمین است الزم بدهیم، شآموز آموزاندانش به را تفکر انتقادی

 پدرورش  آن هددف  کده  نظامی در آن بر عالوه. بیاموزند خود آموزاندانش به را آن تا بتوانند باشند

 را خدود  هدای فعالیدت  و کنندد  بازنگری خود نقش در باید معلمان است؛ آموزانانتقادی دانش تفکر

 احتیدا   بددان  مسدتقل،  تحقیدق  برای آموزاندانش که کنند متمرکز هاییو روش هامهارت برآموزش

 اسدتعدادهای  پدرورش  اهمیدت  بده  محفوظدات،  و اطالعدات  انباشدت  اهمیت بر ت کید جای به و دارند

 در که شودمی انفعالی سبک تروی  موجب سخنرانی آموزش از روش استفاده. نمایند ت کید فکری

 داده آمدوزش  ضدمنی  بطدور  فقدط  یا شودمی واقع غفلت موردکامل  بطور انتقادی تفکر آموزش آن

 (.30-32 صص ،1389 سلطان القرایی، )رضویان، شودمی

که چگونگی تفکر را مورد تاکید قرار دهند، بیشتر تمایل دارند که  مدارس معلمان به جای این در

زگی آموزش چگونه که به تاحالی آموزان بیاموزند که در مورد چه چیزی فکر کنند. دربه دانش

به عبارتی دیگر یکی از  (.7 ص ،1382)کرد نوقابی و رضایی،  اندیشیدن مسئله همگانی شده است

آموزان آموخته شود مهارت اندیشیدن است. برای هایی که باید در هر نظام آموزشی به دانشمهارت

دان خود بکوشد و آنها را های تفکر و استدالل شاگرعملی شدن این مهم، معلم باید در افزایش مهارت

حل مناسب که واری مطالب، به مرحله تفکر سوق دهد و آنها را در یافتن راهاز مرحله یادگیری طوطی

های کسب آموزان بتوانند مهارتاساس یادگیری توام با تفکر است، آموزش دهد. به طوری که دانش

 نژاد،سلیمان )سلطان القرآنی، ه کنندهای مختلف زندگی استفادشده را در دروس گوناگون و موقعیت

 معلمان باید جریان یادگیری را با تفکر پیش ببرند. (.182 ،1387

آموزان آموخته شود، مهدارت اندیشدیدن   هایی که باید در هر نظام آموزشی به دانشیکی از مهارت

اگردان خدود  هدای تفکدر و اسدتدالل شد    است. برای عملی شدن این مهم، معلم باید در افدزایش مهدارت  

بکوشد و آنها را از مرحله یادگیری طوطی وار مطالب، به مرحله تفکدر سدوق دهدد و آنهدا را در یدافتن      

آمدوزان بتوانندد   حل مناسب که اساس یادگیری توام با تفکر است آموزش دهد؛ به طوری که داندش راه

کنند، زیدرا زنددگی   های مختلف زندگی استفاده های کسب شده را دروس گوناگون و موقعیتمهارت

های تفکر بده عندوان یکدی از مهمتدرین     آموزان محدود به مدرسه نبوده و باید دریادگیری مهارتدانش

هدای مراکدز آموزشدی بایدد آمدوختن      عوامل آموزش و پرورش باشد؛ به عبارتی دیگدر؛ محدور فعالیدت   
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-تفکدر در مدرسده امکدان    ها. در چنین وضعیتی است که ادامه جریدان اندیشیدن باشد نه آموزش اندیشه

شود. در این راستا و در جریان تحقق اهداف نظام آموزشی معلم باید به رشد و گسترش فرایند پذیر می

معلمدان در همده سدطوح از ابتددایی تدا دبیرسدتان و        هآموزان کمک نماید. امروزتفکر و انتقاد در دانش

نه اینکه آنهدا، فقدط    را وادار کنند تا تفکر کنند، آموزاناند که بایستی دانشدانشگاه به این نتیجه رسیده

اند، یاد بگیرند؛ بنابراین هدف عمده آمدوزش بایدد وادار کدردن آنهدا بده      آنچه را که دیگران فکر کرده

تفکر باشد. اولین مسئولیت معلمان در این مورد آن است که شاگردان را از مرحله به یادسپاری مطالدب  

هند. اساس یادگیری نحوه تفکر است که باید به شاگردان تعلیم داده شود. جدید به مرحله تفکر سوق د

دارد، آموزان را از فکر کردن بداز مدی  های آموزشی که دانشمعلمان با از میان برداشتن موانع در محیط

باید آنها را کمک و تا حدی وادار کنند تا برای یدادگیری تدوام بدا تفکدر وقدت بیشدتری صدرف کنندد.         

های تفکر را در خود رشد و آن آموزانی که مهارتفکر مسئله بسیار مهمی است، زیرا دانشآموزرش ت

 گیرند، قادر هستند به صورت مستقل فکر کنند. را به کار می

دهند و موضوعات مهم را قبدل از عمدل کدردن بدر روی     آنها محدودیت دانش خود را تشخیص می

-مدی مان باید فرایندهای شناختی که تفکر انتقادی را بنیان برای آموزش تفکر، معل کنند.آنها تحلیل می

شدوند آشدنا   هایی که این فرایندها به کار گرفتده مدی  ها و موقعیت، درک کنند و با وظایف، مهارتدنهن

 سازند، به کار گیرند. های متنوع کالس درس را که این فرایند را بارور میباشند و  فعالیت

ها را بدانند تا با آموزش و ایجداد  لمانی احتیا  دارد که فنون و مهارتنظام آموزش و پرورش به مع

ای کده آندان   ی اندیشیدن خود به شیوهآموزان به آنها کمک کنند و برای بهبود شیوهها در دانشمهارت

برای آموزش تفکر در شاگردان ایجداد   کنند، آشنا شوند.ها و عقایدشان را بررسی میاطالعات، ارزش

نش متقابل میان معلمان و شداگردان و ایجداد یدک چدارچوب سدازمان یافتده بدرای فراینددهای         حالت ک

 شدوند، ضدرورت دارد  هایی که این فرآیندها به کار گرفتده مدی  ها و موقعیتفکری و استفاده از مهارت

 (.184-189 صص )همان منبع،

مناقشده دانشدجو از اسدتاد     تعالیم اسالمی به منظور ایجاد توان فکری و کمک بده فهدم، بده سدوال و     

اند. در دیدگاه اسالمی به شداگردان فرصدت داده   توجه داشته و شرم در پرسش را از آفات دانش دانسته

ترین روشی که در (. عمده12 ص ،1376 )درانی، شود که آزادانه آن چه را در دل دارند، بیان دارندمی

شود روش مباحثده یدا منداظره نامیدده     ستفاده میاسالم برای درگیری فکری یادگیرنده با مطالب درسی ا
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کند و موجب باال بردن سدطح اندیشده و   این روش به گسترش روحیه درست علمی کمک می شود.می

گردد و حاضران در بحث شرکت نمدوده و بده   ای مطرح میدر این روش مسئله گردد.رشد ذهنیات می

راگیر د(. مشارکت جددی و فعدال فد   2587ص  ،1364 )غنیمه، پردازندگفت و شنود نظرات همدیگر می

پیش مطالعه، تدریس حین تحصیل و بحدث علمدی بدا     هایی همچون مباحثه،در تدریس، در قالب روش

هایی استاد در حین تدریس است. مباحثه دروس یعنی پس از ارائه درس از سوی استاد، طالب در حلقه

ه تاثیر چشمگیری بر یدادگیری براسداس تصدمیم و    پردازند. مباحثدرس و بحث پیرامون آن می ربه تکرا

گیدری گدرایش،   ها و یادآوری مجدد، تقویت یادگیری، بدروز اسدتعداد و شدکل   هدف، تحکیم آموخته

ایجاد و تحکیم مناسبات گروهی، انتقدال و تعمدیم    دقت و سرعت انتقال، سنجش فوری، تمرین درسی،

 (.62 ص ،1386 )میرزا محمدی، صحبت لو، مهارت و دانش دارد

ی اطالعدات و  ی معلم است و معلم فعاالنده بده ارائده   در آموزش سنتی فعالیت اصلی کالس بر عهده

آمدوزان  و داندش . ها را به ذهن شاگردان منتقل کندد پردازد و درصدد است تا آندانش سازمان یافته می

آورده و پاسخ دهند در این منفعالنه باید اطالعات موردنظر را حفظ کرده و در زمان ارزشیابی به خاطر 

شوند. ولی روش تاکید بر محتوای درس است و اغلب کتاب درسی و معلم منبع اطالعاتی محسوب می

آموزان گر را دارا بوده و دانشدر آموزش برای متفکر بار آمدن دانش آموز معلم نقش راهنما و تسهیل

. همچنین بده جدای   لم و کتاب درسی هستندفعالند و در پی کسب اطالعات از منابع دیگری عالوه بر مع

تاکید بر محتوا بیشتر بر روش تاکید دارند و حجم اطالعات دریافتی در درجه اول اهمیت قرار نددارد و  

(. در آموزش 50ص ،1389 )سیف، لزومی به حفظ کردن مطالب درسی بدون درک و فهم آنها نیست

 ون:تفکر به عوامل مختلفی باید توجه نمود عواملی همچ

خواهد بیاندیشد ادراک یا ی چیزی که میاگر فرد دربارهمنظور از دانش این است که  :دانش

دانشی نداشته باشد قادر به تفکر و تجزیه و تحلیل آن موضوع نخواهد بود و به همین دلیل 

آموزان راجع به آن باید دانش تدریس کنیم،خواهیم در کالس موضوعی که می ی هردرباره

کسب  هایصورت الزم است این اطالعات یا منابع و راهاین ی داشته باشند و در غیراطالعات

 .به شاگردان بگوییم آنها را
کم به این روحیه و دید برسند که باید با تردید منطقی به آموزان کمباید دانش منش یا مشرب:

 .ندی هر موضوعی بدون تعصب و گرایش خاصی عمل کنمسائل نگاه کنند و درباره
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متفکران منتقد اهل . گیردگرایش انتقادی معموال مورد توجه یا پذیرش قرار نمی اقتدار:

آورند و به سختی آنان در واقع ماشین جامعه را به حرکت در می. مباحثه و پر سروصدا هستند

در کالس درس هم باید برای . توانند بین خطوط کاوشگری و خطر کردن گام بردارندمی

اطمینان حاصل شده باشد که اگر مطلبی را برخالف نظر معلم یا کل کالس ابراز  شاگردان این

ی آید و در بحث همهحمایت کردند مشکلی برای آنان به وجود نمی  داشتند و از آن

پردازند و کسی به خاطر های خود میی نظرها و دیدگاهشاگردان به صورت منطقی به ارائه

به این سطح برسند که اگر در   کم شاگردانگیرد و کمر نمیعقیده یا نظری مورد مالمت قرا

 .ها داشتند ابراز کنند و با دلیل از آن دفاع کنندجمعی نظری مخالف آن

 

 گیرینتیجه

شویم که تفکر قدمتی به اندازه قدمت سکونت بشر بر روی اگر به تاریخ تفکر توجه نماییم متوجه می

ر سایه تفکر حاصل شده است. اگر انسان توانسته است به مرور های بشری دکره خاکی دارد. پیشرفت

های زندگی خود را کاهش دهد همه در سایه زمان خوراک و پوشاک بهتری را تهیه کند و سختی

باشد. ها میتفکر بوده است. تاکید دین مبین اسالم بر تفکر نشان دهنده نقش تفکر در پیشرفت انسان

خواهد که با تفکر دهد و از انسان مین فکر باشد را مورد مذمت قرار میدین اسالم ایمانی را که بدو

های الهی به وجود خداوند پی برده و به خداوند متعال ایمان بیاورند. وجود آیات در آیات و نشانه

دهنده این است که تفکر قابل آموزش دادن خوانند، نشانمتعدد  در قرآن که انسان را به تفکر فرامی

 های تفکر صحیح را آموزش داد. توان تفکر کردن و راهکه میعبارت بهتر این است به

توان اند، میهای قابل توجهی دست یافتههای مختلف به پیشرفتبا بررسی کشورهایی که در عرصه

اند، و صرفا به این نکته پی برد که در امر آموزش و پرورش به تفکر و پرورش آن توجهی خاص نموده

شان را آموزاناند بلکه در امر آموزش، دانشآموزان اکتفا ننمودهکردن مطالب توسط دانشبه حفظ 

آموزان را در اند و زمینه تفکر و خالقیت را در آنها رشد داده و دانشبا چالش فکری مواجه کرده

ر اند دآموزان تقویت نمودهاند، و حس کنجکاوی را در دانشحالت حیرت و سرگشتگی قرار داده

-حل، تفکر واگرا و خالقیت دانشآموز  به یک راهواقع آنها در کنار تفکر همگرا و رسیدن دانش
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دهند و نکته آموزان اهمیت میای ابتکاری دانشدهند و به ایدهشان را نیز مورد توجه قرار میآموزان

 دهند. سنجی و بررسی مطالب با دید انتقادی را نیز مورد توجه قرار می

-آموزان دارند و باید دانشترین مسئولیت را در پرورش تفکر دانشست که معلمان مهمشکی نی

آموزان از آموزان را در امر توجه دقیق و تفکر در خصوص مطالب یاری نمایند و سعی کنند که دانش

مرحله حفظ مطالب که بار تربیتی کمی دارد به مرحله درک مطالب، کاربستن ، تجزیه و تحلیل، 

-توانند با طرح کردن مسائلی که برای دانشابی برساند. در نظام آموزشی معلمان مییو ارزشترکیب 

-آموزان تازگی دارد  و ارائه راهکاری مختلف برای حل مسائل  به تقویت قدرت حل مسئله در دانش

ساخت که آموزان را با مسائلی مواجه توان پا را فراتر از این گذاشت و دانشآموزان بپردازند حتی می

آموز با نوعی حالت عدم حلی برای آن از جانب معلم ارائه نشده است که در این حالت دانشهیچ راه

تعادل مواجه شده و برای بدست آوردن تعادل و حل مسئله تالش خواهد کرد و با به کار انداختن قوه 

 حل برای مسائل اقدام خواهد نمود. تفکر به ارائه راه

که باید در امر آموزش مبتنی بر تفکر به آن توجه داشت این است که تنها زمانی یار مهمی دنکته بس

مند های همراه با تفکر در کالس را داشت که از وجود معلمان متفکری بهرهتوان انتظار آموزشمی

شویم که در امر پرورش او برای حرفه معلمی از پرورش تفکرش غافل باشیم. وقتی با معلمی مواجه می

ایم نباید انتظار داشته باشیم که این معلم بتواند در کالس درس و در جریان تدریس پرورش تفکر هماند

آموزان را مدنظر قرار دهد. به عبارت بهتر ابتدا باید معلمان متفکری تربیت کنیم سپس انتظار دانش

 آموزان متفکر را داشته باشیم. پرورش دانش

شود ر تفکر گفته شد موارد دیگری نیز به ذهن متبادر میاز آنچه که در خصوص آموزش مبتنی ب 

که در کنار پرورش توانند داشته باشند از جمله اینکه در آموزش مبتنی بر تفکر تاثیر فراوانی می

تر یعنی باید در معلمان متفکر ما باید به اصالح ابزارهای آموزشی خودمان نیز بپردازیم، به بیان دقیق

اند را حذف نماییم و از تجدیدنظر نموده و محتوایی که صرفا جنبه حفظی داشته مانهای درسیکتاب

آموزان را به چالش بکشاند و زمینه پرورش خالقیت را محتوایی استفاده کنیم که بتواند قوه تفکر دانش

 آموزان نقش مهمی دارد  اگرآموزان فراهم آورد. فضای کالس نیز در متفکر بارآوردن دانشدر دانش

بتوانیم فضایی همراه با صمیمیت و مهربانی در کالس درس و در سطح مدرسه به وجود بیاوریم و حس 

 توانیم به پرورش افراد متفکر امیدوار باشیم. رقابت را تبدیل به حس همکاری نماییم می
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آموزان دخیل تواند در تقویت قوه تفکر دانشیکی دیگر از فاکتورهای مهم و تاثیرگذار که می

آموز زیادی در باشد، هر اندازه که کالس درس شلوغ باشد و تعداد دانشباشد، تعداد افراد کالس می

 یابد.کالس وجود داشته باشد به همان اندازه نیز شانس موفقیت در متفکر بارآوردن افراد کاهش می

سعی کرد که با آموزان به تعداد اعضای کالس نیز توجه نمود و بنابراین باید در امر پرورش دانش

 مناسبی را برای یک کالس در نظر گرفت. دتوجه به امکانات و فضای آموزشی موجود، تعدا

 

 پیشنهادات  

 شود که:مباحث مطرح شده پیشنهاد میبه با توجه 

توان انتظار ابتدا اقدام به پرورش معلمان متفکر نمود، چون بدون وجود معلمان متفکر نمی  .1

 کر را داشت. آموزان متفپرورش دانش

ی کتب درسی تجدیدنظر نمود و از محتواهایی که صرفا جنبه حفظی دارند فاصله ادر محتو  .2

-گرفت و به سوی محتواهایی گام برداشت که دانش آموزان را با چالش فکری مواجه می

 سازند.

 نظر در کالس اعضای برای منطقی تعداد آموزشی فضای و موجود امکانات با متناسب  .3

  . بگیریم

گروهی در کالس درس را جانشین فضای خشک و تهدیدآمیز  فضایی همراه با محبت و کار .4

 همراه با رقابت نماییم.

 

 منابع

 ؛هیمهف کهن،  ؛وثرک پور، قابچی ؛هرهز محمدی، سلطان  ؛هراز زراعت، ؛رشتهف آنجفی،  .1

 راهبردهای مجله ،"انسانی علوم و مهندسی  - فنی دانشجویان انتقادی تفکر مهارت" ،1388

 20 ،1 شماره ،2 سال آموزش،

نقش نگرش "، 1391؛ بیح اهللذ ؛ کاوه فارسان،تارهس ؛ موسوی،سنعلیح بختیار نصرآبادی،  .2

بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان پیش های شناختی یادگیری درسبک انتقادی و تفکر

 287 علوم پزشکی، ، مجله ایرانی آموزش در"دانشگاه علوم پزشکی تبریز
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-اندیشه ،"محور پژوهش رویکرد: نوجوانان به خالق تفکر آموزش" ،1387 ؛عفرج جهانی،  .3

 29 ،3 شماره ،4 دوره الزهرا، دانشگاه شناسیروان و تربیتی علوم دانشکده تربیتی نوین های

انتقادی دانشجویان دانشکده بهداشت  بررسی تفکر"، 1390 ،زهره نژاد،باقری ،نجالحریری،   .4

، مجله دانشگاه علوم پزشکی "1389 سال خدمات بهداشتی درمانی در ه علوم پزشکی ودانشگا

 166-167  ،90اسفند سال  1 نامهکم ویژهی مازندران، دوره بیست و

 تفکر هایمهارت" ،1389 ؛پیدهس جمشیدیان، ؛رحنازف کمالی، ،هارهب امینیان، ؛ریباف حقانی،  .5

 دانشگاه در بالینی مقدماتی دوره پزشکی دانشجویان در هیجانی هوش با آن ارتباط و انتقادی

 906 پزشکی، علوم در آموزش ایرانی مجله ،"اصفهان پزشکی علوم

، تهران انتشارات "تاریخ آموزش و پرورش ایران قبل و بعد از اسالم"، 1376؛ ریمدرانی، ک  .6

 12 سمت،

، "انتقادی مان از تفکربررسی ادراک معل"، 1389 ؛لیل؛ سلطان قرائی، خحمدشاد، مرضویان  .7

  30-32، 11 فصلنامه علوم تربیتی، سال سوم، شماره

تفکر انتقادی و ضرورت آموزش آن در "، 1387؛  کبرنژاد، ا؛ سلیمانلیلسلطان قرائی، خ  .8

  184-189، 6، دو فصلنامه تربیت اسالمی، سال سوم، شماره "کالس درس

های شناختی یادگیری و پن  عامل بطه شیوهرا" ،1390؛ روانهپ ؛ عالئی،لیلخ سلطان قرائی،  .9

های تازه ، فصلنامه اندیشه"بزرگ شخصیت با نگرش تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه تبریز

 148در علوم تربیتی، سال ششم، شماره سوم، 

، تهران، "روانشناسی پرورش )روانشناسی یادگیری و آموزش("، 1389؛ لی سیف، ع  .10

 انتشارات آگاه

 123 تهران، امیرکبیر، ،"فرهنگ علوم رفتاری" ،1374؛ لیع اد،شعاری نژ  .11

، آموزش علوم اجتماعی، دوره "تفکر انتقادی، آموزش انتقادی"، 1384؛ حمودشهابی، م  .12

 12، 4 هشتم، شماره

 3 ، فصلنامه ارتباط علمی،"تفکر انتقادی" ،1385؛ ادقص ؛ انوری،لیع صادقی،  .13

، ترجمه نوراهلل کسایی، تهران، "ههای بزرگ اسالمیتاریخ دانشگا "،1364؛ باسغنیمه، ع  .14

 25 انتشارات یزدان،
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 ؛ قریب،میرحسینا ؛ امامی،سینح ؛ زارع،یسیع زاده،؛ ابراهیمحمدرضام ؛ سرمدی،یتراقریب، م  .15

مطالعه کیفی : آموزش پزشکی مجازی انتقادی در نحوه یادگیری تفکر"، 1389؛ توساآ

 خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، دانشگاه علوم پزشکی و ، مجله"تجارب اساتید و دانشجویان

  169 -179،170 شماره ،17دوره 

، "های مطالعهآموزش تفکر انتقادی و مهارت"، 1382 ؛کبر؛ رضایی، ا ضاکرد نوقابی، ر  .16

 7 فصلنامه معلم، سال هفتم، شماره هشتم،

در توسعه تفکر  نقش دانشگاه اسالمی" ،1388؛ محسن ؛ کشاورز،اشمه محسنی زنوزی،  .17

 86-87، 1 سال سیزدهم، شماره ، مدیریت در دانشگاه اسالمی،"خالق دانشجویان

آموزش تفکر در قرآن  به نگاهی" ،1388؛ ریدهف عصاره، ؛اطمهف ؛ رمضانی،هدیم مروجی،  .18

  2،21 ، فصلنامه بینات، دوره هشتم، شماره"کریم

 رابطه بین مهارتهای تفکر"، 1391؛ اطمهف ؛ بخشکار،حمدرضام زاده،؛ یوسفحییی معروفی،  .19

، مجله علمی "دانشگاهی شهر همداندوره پیش آموزان دخترسالمت روانی دانش انتقادی و

 53-55، 1 شماره خدمات بهداشتی درمانی همدان، دوره نوزدهم، دانشگاه علوم پزشکی و

انتقادی  ورش تفکرراههای پر" ،1389؛ ریباف ؛ حقانی،هرامفر، شاعتمادی ؛هانگیرج مقصودی،  .20

علوم  مجله ایرانی آموزش در ،"چالشی بزرگ در آموزش بالینی پرستاری دانشجویان،

 1111پزشکی، 

فصلنامه  ،"انواع تفکر و ارتباط آنها، با تاکید بر تفکر انتقادی" ،1388؛ یالل فرد،مکتبی  .21

 359-361، 69 شماره فرهنگ،

، "بیین اهداف مشترک حوزه و دانشگاهت" ،1386؛ لیلو، ع؛ صحبتنصورمیرزامحمدی، م  .22

 62، 3 شماره فصلنامه دانشگاه اسالمی، سال یازدهم،

ی اثربخشی مقایسه"، 1390 ؛لیع ؛ مرتضوی،صرالهن ؛ عرفانی،سینح محققی، ؛حسانا یعقوبی،  .23

، "ی متوسطهی اول دورهآموزان پایهخالقیت دانش خالق بر فنون مختلف آموزش تفکر

 134-137 شماره دوم، سال اول، خالقیت در علوم انسانی، فصلنامه ابتکار و

24- Garner Er (2012). Thinking Skills: Using Your Brain in The information Age, 

Ventus Publishing Aps, London, p23-24 
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