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 پیشگفتار:

، داشتن در میان موجودات آنچه انسان را از دیگران متمایز ساخته و اشرف مخلوقات کرده

ی تفکر و درک کلیات است. زندگی انسان در طول تاریخ هرگز خالی از تفکر و اندیشه  قوه

بخشد، پویایی اندیشه  نبوده است؛ اما چیزی که مهم است و ابعاد مؤثر این تفکر را وسعت می

اند و شاهد  ی امروز که تغییرات زیادی در زندگی بشر در حال وقوع دردنیای پیچیدهاست. 

ی جوامع در دستیابی به فناوری برتر هستیم، فرد و جامعه مجبورند به  های بسیار فشردهبترقا

ی علم، فناوری و پیشرفت عقب  طریقی در وضعیت خویش دگرگونی ایجاد کنند تا از قافله

آموزان قرن  چرا که دانش ،نمانند. موضوع آموزش و پرورش نیز از این قاعده مستثنی نیست

اختیار باشند که چگونه یادگرفتن از اختیار آنها خارج باشد  توانند عناصری بی بیست و یکم نمی

های از پیش تعیین شده و  آموزند، نداشته باشند و برنامه و هیچگونه دخل و تصرفی در آنچه می

نیازمند آن هستند که بتوانند این اطالعات را  و چون و چرا جوابگوی مسائل آنان نیستبی

بندی، مقایسه و ارزشیابی نمایند و با خلق افکار نو به سوی جامعه ای هسازماندهی، طبق

 .سعادتمند قدم بگذارند

 که دو بعد بسیار مهم آن هستند 2و انتقادی 1تفکر خالق .تفکر در انسان ابعاد مختلفی دارد

نین پردازند و بر همین اساس با کشف قوابه تقسیم بندی، تجزیه و تحلیل و کاربرد اطالعات می

بخشند. بر این اساس نظام آموزشی های جدید به روند تولید علم شدت میعلمی و ارائه نظریه

های مناسب برای پرورش تفکر را آموزان، موقعیت باید به جای انتقال صرف اطالعات به دانش

ریزی  ی بقاست از طریق برنامه گسترش این توانایی که برای جامعه به منزله فراهم آورد.

پذیر است و از آنجا که بسیاری از  شی و تدریس و تربیت مناسب و صحیح امکانآموز

                                                 
1
. Creative Thinking 
2
. Critical Thinking
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های انسان ناشی از توانایی تفکر اوست، ضرورت توجه به این موضوع و دستاوردها و پیشرفت

 .  آشکار است                        های پرورش و رشد آن کامال  فراهم نمودن زمینه

شيود. در   ت از آن نام برده ميی عصر حاضر عصری است که تحت عنوان عصر انفجار اطالعا

های جهيانی اطيالع    ای همچون اینترنت و شبکه های پیشرفتهاین دوره اطالعات از طریق فناوری

تواند مفید و کارسياز باشيد،    شوند؛ بنابراین صرف داشتن اطالعات نمی رسانی به وفور یافت می

                         بنيابراین هيدف اساسيی    ؛ بلکه تجزیه و تحلیل و نحوه کاربرد این اطالعات حائز اهمیت اسيت 

                                                  های متفکر و خالق باشد و امروزه کارشناسان اتفاق نظر                                      تعلیم و تربیت امروزه باید تربیت انسان

                                                                                               دارند که تفکر انتقادی و خالق نه تنها باید یکی از اهيداف تعليیم و تربیيت، بلکيه بایيد بخيش       

انتقيادی و تفکير    پژوهشگران مختليف ارتبياط بيین تفکير                                  الینفک آموزش در هر مقطعی باشد.

معتقد است حل خالقانه مسئله به رشيد مهيارت   3اند، برای مثال لومزدانیخالق را برجسته کرده

 5تفکر خالق را تکمیيل کننيده تفکير انتقيادی و پيل      4کند، جانسونهای تفکر انتقادی کمک می

 .داندتر از تجزیه و تحلیل یا ارزشیابی انتقادی میخلق یک فکر جدید را پیچیده

ی پایدار بیش از هير زمان دیگيير نیازمند  ی ما بعلت حرکت در جهت توسعه امروزه جامعه

افييراد هوشمند، متفکر و خالق است، اما فرایند تحصیل در نظام آموزشی حاکم بر مدارس 

 این مسائل ها را در ایشان بوجود آورد و معلمان نگرش مناسبی نسبت به تواند این توانایی نمی

با وجود آنکه به طور کلی . 7گیرند نمی  های تدریس خالق بهره، و از روش6دهند ینشان نم

بسیاری از متخصصان تعلیم و تربیت بر این باورند که هدف اساسی تعلیم و تربیت، باید تربیت 

التحصیالن فاقد  دهد که اکثر فارغ های متفکر و فرهیخته باشد، نتایج تحقیقات نشان میانسان

ای تدوین و  نظام آموزشی بگونهنماید که  لذا الزم می .ی تفکر سطح باال هستندهامهارت

آموزان بوجود آورد، زیرا برای اینکه  ها را در دانش ریزی گردد که بتواند این توانایی طرح

و نقاد باشند ر آینده باشند، باید متفکر، خالق آموزان خوب تربیت شوند و افراد مفیدی د دانش

. در واقع، تفکر بویژه تفکر شود ی انتقال اطالعات به ذهن شاگرد حاصل نمی در سایهو این تنها 

یابد، بلکه ضروری است به صورت نظری و عملی  انتقادی و تفکر خالق خود به خود رشد نمی

                                                 
3
 .Lumsdanie  

4
 .Johnson

5
 .Poul, Richard

6
 . Croply 

7
 . Mellow
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آموزان قادر  ی آن دانش تدریس شود؛ برای این منظور باید راهبردهایی اندیشیده شود که بر پایه

تری داشته باشند و معلمان باید به جای روش سخنوری، ایند یادگیری نقش فعالباشند در فر

هایی متمرکز سازند که های خود را بر آموزش مهارت، و فعالیت8های دیگری را بیازمایندراه

 آموزان شود. موجب پرورش تفکر انتقادی و خالق در دانش

                                     تحول است، دنیایی بسیار پیچیيده کيه                                                      امروز ما دردنیایی زندگی می کنیم که در حال تغییر و

                                                                                            با مسائل بسیار روبروست و زندگی در این دنیای مدرن نیياز بيه تفکير انتقيادی و خيالق دارد،      

           شيود کيه                                                                                چون برای افرادی که در این عصر زندگی می کنند آرا و نظرات مختلفی پیشينهاد ميی  

                                       را نقد و بررسی کنيد، بعضيی را کنيار                                                              باید با تفکر انتقادی از میان آنها یکی را انتخاب کند، آنها 

                                               از طرف دیگر فيرد بایيد تفکيری خيالق داشيته      ؛                                          بگذارد و آنچه را که بهترین است انتخاب کند

                                                               ها بالفاصله بتواند به راه حلی نيوین دسيت یابيد کيه او را در                                   باشد تا در هنگام مواجه با چالش

                              ای تفکر خالق و انتقادی هسيتند   ه                                                     خروج از مشکل یاری رساند، بنابراین همگان نیازمند مهارت

                                  هيایی بيرای پیشيبرد فیزیکيی و                                                                    تا عالوه بر رویارویی با چنین مسائلی قيادر بيه یيافتن راه حيل    

              هيای مناسيب                       اندیشد قادر است پرسش                           چرا که فردی که انتقادی می                         اجتماعی محیط خود باشند.

                    بندی کرده و با منطق     ته                                 آوری کند، سپس با خالقیت آنها را دس                             بپرسد و اطالعات مربوط را جمع

                ی مسأله برسد.                         ی قابل اطمینان درباره                                   استدالل کند و در پایان به یک نتیجه

دهيیم زیيرا بيه پيردازش افکيار و      کنيیم و آن را آميوزش ميی   ما از تفکر انتقادی استفاده می 

یی کند و از طریق آن می توانیم چیزهای با ارزش را شناسااطالعات به شکل موثرتری کمک می

گیری ضعیف را قوی سازیم و با تعیین ادعایی نادرست به طرف نتیجيه  و ایجاد کنیم، یک نتیجه

هيای تفکير خيالق باعي      (. از طرف دیگر مهارت1380، 9یا راه حلی معقول حرکت کنیم )بایر

توان در منزل به هنگيام تفيریح و بخصيور در     ها میشوند، زیرا از این مهارت غنای زندگی می

-حل های بیشتری کسب کرد، راهی شغلی موفقیت توان در زمینه ا دیگران استفاده کرد، میرابطه ب

-های نوآورانه و افکار جدید برای حل مسائل را پیدا کرد، در تفکر تعادل ایجياد کيرد و بيه راه   

کارهای نوین برای مشکالت فنی اقتصادی بومی، آموزشی، اجتماعی، سیاسی و صينعتی دسيت   

   (.15:  1382ری زاده،پیدا کرد )حائ

                                                 
8
. Pestel, Beverly

9
. Beyer, Barry K.
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امروزه جوامع بشری بعلت مواجه با تحلیل منابع طبیعی، وابستگی متقابيل میيان کشيورها و    

کنند. نیاز بيه   را بیشتر احساس می تفکر انتقادی و خالقی تغییرات نیاز به پرورش سرعت فزاینده

نيین تصياویری از   چتر از آینده برای هر جامعه ضروری اسيت و   تر و دقیق یافتن تصویری جامع

ی الزم برای نیيل بيه بياالترین سيطح تفکير و خالقیيت را بوجيود         آینده در افراد جامعه انگیزه

های انسانی ناشی از تفکر خالق اوسيت،  و از آنجا که بسیاری از دستاوردها و پیشرفت آورد می

ر اسيت.                                 های رشد و پرورش آن کامال  آشيکا  ضروت توجه به این موضوع و فراهم نمودن زمینه

     (.1375، 10)تورنس

        ی سيوم                 انگیز هيزاره                                     آموزان برای رویارویی با تحوالت شگفت                  در عصر حاضر دانشبنابراین 

  ی                                   های پژوهش و حل مسيأله و روحیيه                                های تفکر انتقادی و خالق و مهارت                میالدی باید مهارت

        بهبيود             ی جامعيه                                   گیری مناسب و حل مسيائل پیچیيده                                     جست و جو را در خود به منظور تصمیم

                                                                       (. روشن است که برای دسيتیابی بيه ایين هيدف مسيئولیت سينگینی بير            1384             بخشند )گنجی، 

     ها و             ی آموزش دانش                                                            ی آموزش و پرورش خواهد بود، چرا که این مراکز از یک سو وظیفه      عهده

  ی                                                                                    آموزان به اطالعات مورد نیاز آنها را بر عهده دارند و از سيوی دیگير بایيد زمینيه                تجهیز دانش

                         دار از ایين اطالعيات را                                                             پرورش خالقیت و نوآوری و استفاده صيحیح، نقادانيه و جهيت          رشد و

                      ی خوانيدن، نوشيتن و           گانيه         های سيه                            (. مدارس باید عالوه بر مهارت    1384                   فراهم آورند )گنجی، 

                                  آموزان بیاموزنيد. بيه کيارگیری                                                           حساب کردن، شایستگی بکارگیری حقایق علمی را نیز به دانش

                     آموزان دارد و هرگيز                                  ی تفکر و اندیشیدن و قضاوت دانش                 مستقیمی با نحوه                   حقایق علمی ارتباط

                                    سازی اطالعيات موجيب پيرورش تفکير                                                      توان در جوی بدون مسأله و تنها با انتقال و ذخیره     نمی

هيایی کيه    و روش                                           اصيول پيييرورش تفکير خيييالق و انتقيادی     بلکه   (،     1379               گردید )شعبانی، 

                 بایيد شناسيایی    رسياند های تفکر انتقادی و خالق یاری میارتآموزان را در دستیابی به مه دانش

                               های آموزشی مدارس گنجانده شوند.    ریزی               شده و در برنامه

 

 نوشین لطف اهلل نسبی
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