
NIKITeam 

 Critical thinking                                                                                                      تفکر انتقادی

ها، ارزشیابی شنیده. ای است که باید به فراگیران، آموزش داده شودهای فکری ارزندهتفکر انتقادی، توانایی      

گرفتن تصمیمات . گویندها را تفکر انتقادی یا تفکر نقادانه میو باورهای مختلف و وارسی آن هاشواهد، اندیشه

که تفکر  برای این. باشندهایی از تفکر انتقادی میها، نمونهمنطقی در رابطه با مسائل مختلف و تحلیل آن

اگیران فرصت تحلیل اطالعات داده توان کالس را طوری اداره نمود که به فرانتقادی فراگیران، تقویت شود، می

-ها، میمعلم با تشویق و ایجاد انگیزه در جهت تبادل نظرات و گفتگوهای آزاد کالسی برای تحلیل اندیشه. شود

  .تواند تفکر انتقادی را آموزش دهد

انتقادی توجه  به مواردی از تفکر. مندانه یا شکایت آمیزمنظور از تفکر انتقادی تفکر اندیشمندانه است، نه گله"

 :کنید

 درک و فهم و تفسیر مسائل 

 تشخیص و تحلیل سوال ها 

 (قیاس، استقراء، استنباط)تشخیص و کاربرد منطق 

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

 تمایز بین حقایق از عقاید 

 داوری درباره ی اعتبار منابع 

  اعمال مختلفتصمیم گیری درباره ی 

 تشخیص فرض های انجام نشده 

 ای و قالبیتشخیص بیانات کلیشه 

 تشخیص نظام های ارزشی و عقیدتی مختلف 

 طرح سوال و پاسخ گویی به آن". 

تفکر انتقادی نوعی حل . تفکر انتقادی مستلزم فرآیندهای عالی ذهنی و داوری بر اساس شواهد و مدارک است"

 "های تحلیل و ارزشیابی امور نیز هستمسئله، دارای عناصری از تواناییمسئله است، اما عالوه بر حل 

روان شناسی پرورشی " در این جا به ذکر چند نکته ویژه، در رابطه با آموزش تفکر انتقادی مطرح شده در کتاب

 :پردازیم، می"نوین

د، سبک سنگین فرصت های متعدد و متفاوتی به دانش آموزان بدهید تا اندیشه ها را تحلیل کنن" .1

 .کنند، ارزیابی کنند و تصمیم های منطقی بگیرند
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ها های متفاوت ارج گذاشته شود و تبادل اندیشهای آماده کنید که به دیدگاهشرایط کالسی را به گونه .2

 .و گفتگوی آزاد بین دانش آموزان تشویق گردد

عالوه بر جواب سوال، دالیل آن را پرسند، می( معلم)در مقابل سوال هایی که دانش آموزان از شما  .3

 .بگویید

اتفاق  چراو  چگونه و هم چه چیزیپرسید، هم از دانش آموزان می( معلم)در سوال هایی که شما  .4

 .افتاده است را بخواهید

از دانش آموزان بخواهید تا در بر خورد با عقاید دیگران و دفاع از عقاید خود، از روی عقل و منطق  .5

 [1]."روی هیجانات و احساسات عمل کنند، نه از

ای به منشأ چنین عالقه. های تفکر انتقادی در محافل آموزشی، پدیده جدیدی نیستعالقه به توسعه توانایی

کالج ها و دانشگاهها . گردد، مدلی که دانشگاه های غربی مدرن سر انجام از آن برخاستندآکادمی افالطون بر می

های مختلف در علوم و تغییرات هم زمان در هدفهای عمدتاً به دلیل پیشرفتاز سنت دیرینه خود جدا شدند و 

رسد که مقدار با این همه، امروزه به نظر می. آموزشی، تمرکز خود را بیشتر به انتقال اطالعات معطوف کردند

پیشی گرفته  اطالعات در دسترس از طریق کامپیوتر و وسایل ارتباطی از توانایی افراد در استفاده از اطالعات

در چنین بستری دیگر کافی نیست که محافل آموزشی به منزله ی مخزن دانش و استادان به مثابه . است

سخنران و انتقال دهنده اطالعات عمل کنند، بلکه شاگردان باید مهارت خود را در تفکر و استدالل افزایش دهند 

ایجاد نوعی محیط های درسی که باعث " [2].ندو اطالعات موجود را پس از پردازش، مورد استفاده قرار ده

توان تا هایی را میچنین محیط. دهندشود، تفکر انتقادی را پرورش و رشد میتشویق بحث، پرسش و تعمق می

حدی از طریق تنظیم وقت کالس که شامل بحث بیشتر باشد و با طرح تکالیف نوشتاری صریح و اثر بخش، 

مطالب کتب . شود، اهمیت داردخواندنی نیز که باعث توسعه و رشد عالقه شاگرد میتلفیق مطالب . ایجاد کرد

توانیم با انتخاب دقیق کتب و مطالب خواندنی بر پایه نظم و ما می.... درسی سنتی معموالً خسته کننده است

و آن ها را با  ترتیبی ویژه، شاگردان را در چیرگی بر طرز فکرهای نادرستشان درباره موضوع درسی کمک کنیم

 [2]."امر یادگیری لذت بخش، آشنا سازیم
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