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پیشگفتار
اين کتاب در باب تفکر انتقادی و تفکر خالق نگاشته شده است و هم بهعنوان کتاب درسی و هم
کتاب راهنمای خودآموز کاربرد دارد .بهدلیل آنکه کتاب های بسیاری شبیه به اين کتاب در بازار وجود
دارد ،الزم است که مشخصههای کتاب را ذکر کنیم:
در اين کتاب هم در مورد تفکر انتقادی و هم در مورد تفکر خالق بحث شده است ،زيرا آنها برای
حل مسئله مهم هستند و در عین حال مستقل از يکديگر نیستند .خالقیت در تفکر انتقادی نیاز است
تا بحثها ،مثال ها و توضیحات شکل گیرد .خالقیت نیز به تفکر انتقادی نیاز دارد تا ايدههای جديد
ارزشیابی شوند .آنها بخشی از چارچوب تفکرند.
تفکر خوب تنها به اصول استدالل خوب نیاز ندارد .در اين کتاب در مورد عوامل شخصیتی و
روان شناختی بحث شده و در ضمن بر میل و عملکرد برای تفکر خوب تأکید شده است .همچنین بر
يافتههايی در زمینة علوم شناختی و روانشناختی همچون جانبداری شناختی در استدالل و
تصمیمگیری صورت گرفته است.
از سويی تفکر ما بهطور مستقیم بر زندگی ما در خالل انتخابهای ما تأثیر میگذارد و
انتخابهايمان ما به ارزشها و چارچوب اخالقی ما بستگی دارد .پس مهم است که به صورت نقادانه در
مورد ارزشها فکر کنیم.
 همراه با مطالعة اين کتاب میتوان از تا رنمای زير نیز بهره گرفت:http://philosophy.hku.hk/think

در اين تارنما مطالبی آمده که در بسیاری از مدارس و دانشگاهها در سراسر جهان استفاده میشوند.
 اين کتاب يک دانشنامة صرف در مورد مهارتهای تفکر نیست ،بلکه هدف آن است که مطالب بهصورت کوتاه و خواندنی به خوانندگان ارائه شود و آنها را از لحاظ عملی برای مهارتهای تفکر آماده کند.
از همکارانم و کسانی که مرا در نوشتن اين کتاب ياری رساندند تشکر میکنم.
جو یی وای.اف لو
هنگکنگ ژانویه 1122
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بیوگرافی علمی نویسنده
جو يی وای.اف لو استاديار بخش فلسفة دانشگاه هنگکنگ بوده و حوزههای تحقیقاتی مورد عالقة
وی فلسفة ذهن ،تفکر انتقادی و فراشناخت در تعلیم و تربیت است .وی کارشناسی ارشد خويش را از
دانشگاه آکسفورد انگلستان و مدرک دکتری خود را از ام .آی  .تی اياالت متحدة آمريکا اخذ کرده
است.
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مقدمة مترجمان
تفکر موهبتی است که به انسان بهعنوان اشرف مخلوقات اهدا شده است تا با بهرهگیری از آن قادر
به شناخت خود و واقعیتهای هستی باشد و فرهنگ تمدن بشری را پايهريزی کند .پس اغلب
انديشمندان از سقراط تا ديويی ،ژيرو و ساير انديشمندان امروز ،تفکر را محور اصلی بحثهای خويش
قرار دادهاند .سقراط  3500سال پیش با روش خاص خود و از طريق پرسشهايی که به "پرسشهای
سقراطی" معروف شدند ،تالش میکرد تا به افراد کمک کند که با درست فکر کردن به حقیقت امور
دست يابند .تفکر محوری سقراط و تأکید بر آن توسط افالطون و ارسطو نیز مطرح بود و چنین شد که
براساس سنت يونان ،تفکر نظاممند شکل گرفت .به طور طبیعی است اين موضوع که چگونه میتوان
توانمندیهای فکری را افزايش داد ،يکی از دغدغههای فکری انديشمندان شد .امروزه نیز يکی از
مهارتهای ضروری در زندگی مهارتهای تفکر و توسعة آن است تا افراد بتوانند با آهنگ پرشتاب
تحوالت امروز هماهنگ شوند .پس افراد تنها با آموزش تفکرمحور میتوانند کارآمدی الزم را برای حل
مسئله و مقابله با فشارهای زندگی امروز بیابند.
ديويی معتقد است تمام آنچه مدرسه بايد برای دانشآموزان انجام دهد پرورش قدرت تفکر آنهاست و
تنها روش موفق آموزش يادگیری آن خواهد بود که شرايط تفکر را ارتقا دهند .لیپمن میگويد :اواخر
سالهای  1730در دانشگاه کلمبیا فکر میکردم که دانشجويانم فاقد استدالل تمیز و داوری هستند .با
خود انديشیدم مسئلهای که در دانشگاه شاهدش هستم ،در آن مقطع حل شدنی نیست ،چرا که تفکر
چیزی است که بايد خیلی پیشتر از آنکه عادات تفکر ريشه بپرورانند ،آموخته شود؛ بهنحوی که تا پايان
تحصیالت دبیرستان ،دانشآموز با تفکر کارآمد و آزادانديش خو گرفته باشد (فیشر  1235ص .)13
امروزه اغلب فیلسوفان و انديشمندان معتقدند هدف اصلی تعلیم و تربیت ،پرورش افراد صاحب
انديشه و خردگرا و متفکر است و بدون آن ،رشد و توسعة جامعه متصور نیست .مبنای بیشتر اصالحات
آموزشی در جوامع مختلف نیز بیانگر توجه به اين موضوع و سوق دادن نظام آموزشی بهسمت آموزش و
پرورش تفکر محور است.
البته اين تصور که با گنجاندن کتاب يا درس تفکر میتوان در اين مسیر قدم برداشت ،اشتباهی
بیش نیست؛ بلکه بايد انديشهورزی و پرورش آن بستر تمام برنامههای درسی و آموزشی باشد و با
تمامی موضوع ها و مواد درسی گره بخورد .در اين صورت تفکر عاملی برای موفقیت در يادگیری و
بهدنبال آن موفقیت در زندگی میشود .دانشآموزان اين توان را میيابند که با مسائل واقعی زندگی
رودررو شوند و به حل مسئله بپردازند .واضح است توسعة توانايیهای فکری و آموزش زمانی میسر است
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که تفکر و ابعاد آن بهخوبی شناسايی شده باشد و بهعبارتی دربارة تفکر ،تفکر مناسب شکل گرفته
باشد ،پس بررسی ماهیت تفکر و ابعاد آن قدم اول برای توسعة اين توانايی محسوب میشود.
دربارة انواع و ابعاد تفکر نظرهای مختلفی وجود دارد ،بعضی از متفکران به فرايندهای مختلفی برای
تفکر معتقد هستند؛ مانند تفکر منطقی ،تفکر انتقادی و تفکر خالق .آنها معتقدند اينها سه فرايند
متفاوتند ،در حالی که بعضی از پژوهشگران عقیده دارند فکر انواع متفاوتی ندارد و هر سه فرايند يکی
است (حسینی .)1272:17،گیلفورد و دوبونو از جمله پیشقدمهايی هستند که به بحث دربارة تفاوت
انواع تفکر میپردازند .گیلفورد تحت عنوان تفکر واگرا و همگرا و دوبونو با تفکر جانبی و عمودی.
مارزانو و همکاران ( )1737هر چند ضمن بحث از ابعاد تفکر ،تفکر نقاد و خالق را بهعنوان يک بعد
مطرح میکنند ،معتقدند اين دو بعد در عین ارتباط ،دو طريق متفاوت با هم هستند .استرنبرگ
( )1771تفکر را جريانی تعاملی میداند که بايد برای پرداختن به آن به زمینه و شرايطی توجه کنیم
که در آن عمل میکند توجه کنیم.
روشن است پرداختن به ابعاد مختلف تفکر بهصورت جداگانه فرصت بهتری را برای شناخت دقیقتر
و عمیقتر فرايند تفکر فراهم میآورد.
تفکر نقاد
سرآغاز توجه و بهکارگیری تفکر انتقادی را میتوان به زمان سقراط مربوط دانست؛ او با روش خاص و
ايجاد چالشهای فکری تفکر نقادانه را آموزش و رواج میداد.
ديويی در کتاب "چگونه فکر کنیم" ماهیت و ذات تفکر انتقادی را قضاوت مطلق ،بدبینی سالم و
پرهیز از تعجیل در قضاوت تعريف میکند ،او تفکر انتقادی را بررسی فعال پايدار و دقیق هر عقیده يا
هر شکل فرضی دانش با توجه به داليلی میداند که آن را تأيید میکنند و نتايج بیشتری که اين عقیده
به آنها گرايش دارد.
ساير انديشمندان اين تعريف را توسعه دادهاند و بر آن افزودهاند؛ مانند انیس )3001( 1که تفکر
انتقادی را همان تفکر مستدل و منطقی میداند که به تصمیمگیری دربارة باورها و اعمال میپردازد.
تفکر نقاد فعالیتهايی مانند تمرکز بر موضوع سؤال يا نتیجة تدوين مفروضهها و در نظر گرفتن
روشهای جايگزين يک مسئله ،تحلیل استداللها و برنامهريزی برای جستوجوی برخی منابع را در بر
میگیرد .البته انیس ( )1771معتقد است عالوه بر مهارتها و توانايیهای ذکرشده ،نگرش و
گرايش هايی در اين زمینه مانند آمادگی برای تداوم تمرکز بر سؤال يا نتیجه ،تمايل به خوب شکل
دادن امور ،اشتیاق برای جستوجوی جايگزينها و تعريف قضاوت تا يافتن داليل کافی ،الزم است.
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لیبسن )1775( 1معتقد است تفکر انتقادی تفکری ماهرانهای است که سبب داوری خوب میشود،
زيرا هم به شرايط حساس و هم خود تصحیحکننده است.
ویژگیهای تفکر انتقادی
پال )3000( 3معتقد است که مهارتهای شناختی -عاطفی تفکر انتقادی شايد بهصورت اخالقی يا
غیراخالقی بهرهبرداری شود ،پس بايد به ويژگیهای فکری و پرورشی آن توجه کرد؛ اين ويژگیها
عبارتند از -1 :استدالل فکری؛  -3همدلی فکری؛  -2شجاعت فکری؛  -1بیغرضی فکری؛
 -5اعتماد به استدالل؛  -3انجام فکری  -3تواضع فکری و استقامت فکری.
اين هفت مورد مربوط به ابعاد عاطفی تفکر انتقادی و ابعاد شناختی نیز شامل :تفسیر ،تحلیل،
ارزشیابی ،استنباط و تبیین هستند ،لذا کسانی که به تفکر انتقادی مجهز باشند:
 -1اهداف و مقاصد را بهصورت واضح طرح میکنند؛
 -3برای فهمیدن مطلب به طرح پرسش و بیان مسئله میپردازند؛
 -2به اطالعات معنا میبخشند و به استنباط موضوع میپردازد؛
به مفروضات و باورهايی که تفکر بر روی آن بنا شده است ،میپردازند؛
پیامدها و داللتهای هر تصمیم و تفکر را تشخیص میدهند؛
 -1به ديدگاه های مختلف براساس عوامل و شرايط مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و موقعیت
زمانی میپردازند؛
 -5از استانداردهای درست فکر کردن استفاده میکنند؛
 -3بدون توجه به احساسات يا منابع شخصی يا گروهی به ديدگاهها میپردازند؛
 -3خود را عقل کل نمیدانند و به ناآگاهیهای خويش واقف هستند؛
 -3بهسبب نگرانی از عدم استقبال اجتماعی با جماعت همنوا نمیشوند؛
 -7از پیچیدگی و ابهام نمیهراسند؛
 -10اشتباه کردن را در موقعیتهای مختلف احتمال میدهند و دچار خودمحوری نمیشوند.
با تقويت اين ويژگیها افراد میتوانند مهارت تفکر نقاد را در خود توسعه دهند و الزمهاش اين است
که از موانع جدی تفکر نقاد يعنی خودمحوری 2و جامعهمحوری 1اجتناب کنند و افراد ،مستقل
بینديشند.
_____________________________________________________________
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تفکر انتقادی و خالقیت

مورهید )3001( 1پنج ويژگی را برای تفکر انتقادی ذکر میکند که عبارتند از :تفکر انتقادی؛
 -1فعالیتی مولد و مثبت است؛  -3فرايند است نه نتیجه؛  -2بنا بر شرايط متفاوت است؛  -1با حوادث
مثبت و منفی بر انگیخته میشود؛ -5هم جنبة عقلی و استداللی دارد و هم جنبة احساسی و هیجانی.
اين ويژگیها به پويايی تفکر انتقادی منجر و سبب میشود افراد در موقعیتهای مختلف از تفکر نقاد
بهره بگیرند.
پاول )1770( 3تفکر انتقادی را تفکر منظم و خودراهبر میداند که مالحظات آشکار فرايند فکری
يک فرد را دربر میگیرد که در هر رشتة علمی شايد با رشتة علمی ديگر متفاوت باشد .پیشفرضهای
تفکر انتقادی از نظر پال عبارتند از:
 -1فکر کردن طبیعت انسان است؛
 -3هر انسانی نمیتواند خوب فکر کند؛
 -2بنابراين ما بايد امکان مداخلة تحلیل و بهبود تفکر را داشته باشیم؟
با توجه به آنچه گفته شد تفکر انتقادی تفکری کنترلکنندة خوددار ،ناظر و بهبوددهنده است.
پال والدر )3003( 2اعتقاد دارد که تفکر انتقادی مستلزم ارتباط مؤثر قدرت حل مسئله و غلبه بر
خودمحوری و جامهمحوری است که از طريق مديريت متفکرانه ،استفاده از آن ممکن میشود .وی
الگوی تفکر انتقادی را بر اساس عناصر استدالل ،ويژگیها و موانع فکری و استانداردهای جهانی طراحی
کرد .اين مفاهیم در ارتباط با يکديگرند و بر يکديگر اثر میگذارند.
عناصر استدالل
با تجزية تفکر ،ما با هشت ساختار پايه مواجه میشويم که عبارتند از-1:هدف؛  -3سؤال؛
 -2اطالعات؛  -1استنباطها؛  -5مفاهیم؛  -3مفروضات؛  -3نتايج و  -3ديدگاهها .پس برای تحلیل تفکر
هست سؤال کلیدی اهمیت دارد:
 -1هدف اصلی چیست؟
 -3ديدگاه من با توجه به مسئله چیست؟
 -2من از چه فرضیههايی در استداللم بهره میگیرم؟
 -1استنباطهای استداللی کدامند؟
 -5چه اطالعاتی برای پاسخگويی به سؤال نیاز است؟
 -3نتیجهگیری من چیست؟
_____________________________________________________________
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 -3مفهوم پايهای سئوالم چیست؟
 -3سؤال کلیدی که بهدنبال پاسخ آن هستم کدامست؟
تفکر خالق
هرچند تفکر خالق و نقاد دو روی يک سکهاند ،بهطور کامل يکسان نیستند و تفاوتهايی آنها را
متمايز میکند؛ يعنی متخصصان تفکر نقاد را سنجش نو و تازه و تفکر خالق را تولید نو و تازه میدانند.
استرنبرگ ( )1737تفکر خالق را ترکیبی از قدرت ابتکار انعطافپذيری و حساسیت در برابر
نظرهايی میداند که يادگیرنده را قادر خواهند کرد خارج از تفکر نامعقول به نتايج متفاوت و مولد
بینديشد که حاصل آن رضايت شخصی و شايد هم خشنودی ديگران خواهد بود.
رابرت فیشر ( )1235اعتقاد دارد که تفکر خالق يکی از راههای خلق ايدههايی است که میتوانند به
شکلی در جهان خارج بهکار گرفته شوند .در ايجاد و تشويق خالقیت ،فرايند مهمتر از راهحل يا
محصولنهايی است .نتايج حاصل شايد چیزهای کوتاهمدتی باشند ،اما آموزش طی فرايند شايد ارزش
مادامالعمر داشته باشد ،چون خالقیت يک روش تفکر است و روشهای تفکر نگرشها را بهوجود میآورند.
پس خالقیت فرايند بهوجود آمدن نگرشهاست که میتواند محرک ايدههای خالق زيادی باشد.
بعضی از مهارتها برای تفکر خالق در حل مسئله بهطور کامل ضروری هستند ،مانند:
 -1برسی راههای مختلف؛  -3ابتکار؛  -2درک اصل مطلب؛  -1تعويق قضاوت؛  -5توجه به عواطف؛
 -3تجسم قوی؛  -3تخیل؛  -3نگاهی دوباره؛  -7درونکاوی؛  -10شوخ طبعی (حسینی .)1272
بعضی از متفکران معتقدند که تفکر خالق عبارت است از تفکر واگرا (گیلفورد  )1733اما در مراحل
مختلف تفکر خالق وجود تفکر واگرا و همگرا ضروری است؛ چنانکه گاالگر در فرايند خالق هر دو تفکر
را دارای اهمیت میداند.
تفکر همگرا بر استدالل منطقی و دقیقی مبتنی است لذا جايی که به پاسخ مستدل نیاز است به
تفکر همگرا نیاز داريم .تفکر واگرا عمل فکری باز و آزادی است که بهدنبال راهحل و پاسخهای متعدد و
متفاوتی برای يک موضوع خواهد بود ابعاد آن شامل :سیالی ،انعطافپذيری ،ابتکار و بسط است
(حسینی .)1271
تحقیقات دربارة ويژگیهای شخصیتی افراد خالق نشان دادهاند که آنها تصويری از فرد دارند که با
تصور افراد کمتر خالق تفاوت دارد .آنها خود را مبتکر ،مصمم ،مستقل و پرکار معرفی میکنند .افراد
خالق دارای جرأت فکری هستند و تالش میکنند بهطور کامل خودشان باشند.
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تفکر انتقادی و خالقیت

تورنس )1730( 1افراد خالق را دارای اين ويژگیها میداند -1 :استقالل انديشه؛  -3شیفتگی به
مسئله؛  -2شجاعت؛  -5کنجکاوی و -3قدرت خطرپذيری.
فیشر )3001( 3معتقد است مهارتهای تفکر خالق ،عامل اساسی موفقیت در يادگیری و موفقیت
در زندگی بهشمار میروند.
خالقیت در آموزش از ضروريتهای انکارناپذير امروز است؛ بنابراين نظامهای آموزشی خالقیت را
محور برنامههای درسی خويش قرار دادهاند؛ زيرا هرگونه پیشرفت فردی ،اجتماعی ،علمی و اقتصادی در
گرو توجه به تفکر خالق خواهد بود.
برای توسعة تفکر خالق الزم است يادگیری با تعامل معلم و دانشآموزان با هم شکل گیرد آنها در
کنار هم ياد میگیرند از اشتباه کردن نترسند ،پرسشهای غیرمعمول مطرح کنند و به مسائل از زوايای
مختلف بنگرند؛ بنابراين نیاز نیست که برای توسعة تفکر خالق ساعت خاصی را اختصاص دهیم بلکه
میتوان در کل برنامة درسی و در تمام درسها ،تفکر خالق را پرورش داد.
فیشر ( )3001میگويد:
برنامة درسی ملی تفکر خالق را يکی از مهارتهای کلیدی در زمینة تفکر و يادگیری
شناخته است .اين مهارتها در نهاد تمامی موضوعهای درسی وجود دارند و دانشآموزان را قادر
میسازند که:
 از خود فکر و نظر تولید کنند و آنها را بسط بدهند؛ فرضیه پیشنهاد کنند؛ تخیل را بهکار بگیرند؛ از زاويههای گوناگون به چیزها نگاه کنند؛ بهدنبال دستاوردهای دگرگونه باشند.رابطة تفکر نقاد با خالق
تفکر خالق و نقاد ،هر دو دستاوردهای تفکر هستند .خالقیت ،فرايند ساخت و تولید را پرورش
میدهد و نقادی ،فرايند ارزيابی يا قضاوت کردن محسوب میشود .بسیاری از تعريفهای ارائهشده در
مورد خالقیت ،در واقع بر يک مؤلفة انتقادی نیز تأکید میکنند (برای مثال داشتن يا نشان دادن ابتکار
و نوآوریهای مبتنی بر خردورزی و هنرمندی) .ذهن انسان هنگام درگیر شدن با تفکرات با کیفیت باال،
همزمان بايد تولید و ارزيابی کند (پائول و الدر .)3003،متفکر خالق ،واگراست و هنگام مواجهة با
مسائل ،چندين راهحل را در نظر میگیرد ،در حالی که متفکر نقاد همگراست و اغلب بهدنبال يک پاسخ
_____________________________________________________________
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برای حل مسئله خواهد بود .در حقیقت تفکر خالق بهوسیلة نقض کردن اصول پذيرفتهشده انجام
میگیرد ،در حالی که تفکر نقاد با بهکار گرفتن اصول پذيرفتهشده انجام میپذيرد .اگرچه تفکر نقاد و
خالق دو روی يک سکه هستند ،بهطور کامل مشابه يکديگر نیستند (بیر .)1737،کرين ()1732
اهمیت هر دوی اين مهارتها را اينگونه بیان کرده است که وقتی استدالل شکست میخورد ،ابتکار
شما را نجات میدهد و هنگامی که شهود شکست میخورد ،استدالل شما را نجات میدهد.
نظرية عصبشناختی را يکی از جديدترين ديدگاهها دربارة خالقیت دانست .در اين ديدگاه رابطة
خالقیت با مغز و امواج مغز بررسی میشود .پژوهشهای بسیار دربارة نقش نیمکرههای مغز در
زمینههای فکری انجام گرفته است .تحقیقاتی که وظیفه مغز چپ و راست را بررسی کردهاند ،دو فرايند
فکری را مشخص کردهاند .نیمکرة چپ با اطالعات شفاهی سروکار دارد و تفکر نقادی را تنظیم میکند
و مسئول خواندن ،زبان و رياضی به شیوة منطقی است .نیمکرة راست با اطالعات تصويری و شنوايی
سروکار دارد و مسائل و عقايد قديمی را به شیوة جديد دوباره تنظیم میکند .افراد خالق هر دو فرايند
فکری را با هم ترکیب میکنند.
1
خالصهای از تفاوتهای تفکر نقاد و خالق (فیشر )3001 ،
تفکر نقاد

تفکر خالق

سمت چپ مغز

سمت راست مغز

يک جواب مشخص

چند جوابی

بسته پاسخ

باز پاسخ

خطی

جمعی

مبتنی بر استدالل

مبتنی بر حدس و گمان

منطقی

شهودی

بله اما

بله و

تحلیلی

زايشی

همگرا

واگرا

عمودی

جانبی (افقی)

احتمال پذيری

امکان پذيری

قضاوت

قضاوت شکاکانه

آزمون کردن فرضیه

ايجاد فرضیه

عینی

ذهنی
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تفکر انتقادی و خالقیت

اگرچه اين تقسیمبندی و تمايز شايد تا حدودی امکانپذير باشد ،مسئله اين است که چنین تمايزی
در محیط آموزشی اثربخش نخواهد بود ،زيرا دانشآموزان به هر دو روش تفکر نقاد و خالق نیاز دارند؛
بنابراين رويکردی نیاز خواهد بود که تفکر خالق و نقاد را با يکديگر ترکیب کند.
بهطور کلی بايد گفت که مهارتهای تفکر انتقادی و خالق ،همراه با هم پیش میروند .در واقع
ياددهی و يادگیری مهارتهای تفکر انتقادی ،موجب تقويت خالقیت و در مقابل نیز ،کاربست روشهای
خالق توسط افراد سبب بهبود تفکر انتقادی میشود .همانگونه که پائول و الدر ( )3003بیان میکنند،
تفکر زايشی و ارزشیابانه تنها به صورت مصنوعی میتوانند از يکديگر جدا شوند؛ در حالی که در فرايند
تفکر حقیقی ،اين دو نوع تفکر مشابه هستند .بهعبارتی ذهن خالق و مولد ،بیترديد استانداردهايی
برای آنچه ايجاد و خلق میکند ،دارد و نمیتواند ذهنی باشد که فاقد تشخیص درست و قضاوت آگاهانه
(تفکر نقاد) باشد .در واقع تفکر نقاد نیز که دربردارندة تشخیص و تحلیل و قضاوت است ،بدون
هیچگونه آفرينندگی و ابتکار سودمند ،کاربردی و اثربخش نخواهد بود .بهعبارتی ديگر اين ذهن
بهتنهايی ناقص به نظر میرسد.
بنابراين همانگونه که بیان شد اين دو فرايند ارزندة تفکر ،هم دارای نقاط اشتراک و هم وجوه
اختالفی هستند .تنها با درک کردن ارتباط میان اين دو سازه ،مربیان قادر خواهند بود که استعدادهای
دانشآموزانشان را برای بهکارگیری تفکر خالق و نقاد ارتقا دهند.
روشهای آموزشی مبتنی بر تفکر نقاد و خالق
تدريس و اندازهگیری تفکر نقاد و خالق چالش ،همیشگی پژوهشگران و پرورشکاران است .بهويژه
چون تعريف واحدی از اين دو وجود ندارد .اگرچه يک روش برای تدريس يا سنجش تفکر نقاد خالق
وجود ندارد .راهبردهای تدريسی که بهصورت فعال ،دانشآموزان را در فرايند يادگیريشان درگیر
میکنند (اعتماد به خود ،بررسی ،توانايیهای تحلیلی ،استدالل و روشنفکری) برای برانگیختن
مهارتهای تفکر (نقاد و خالق) ،مفید خواهند بود .ثابت شده است که راهبردهای ياددهی از قبیل
تعمق ،سؤال پرسیدن و يادگیری خودتنظیم که طالب درگیری فعال دانشآموزان در يادگیری خويش
3
هستند ،در رشد و ارتقای مهارتها و گرايشهای تفکر مؤثر هستند (آنجل ،دافی و بلیا3000 ،1؛ بیکن
و همکاران .)1773 ،يادگیری فعال نیازمند دانشآموزانی است که در مورد اين موضوع تفکر کنند که
چه کاری انجام میدهند (وان آمبورگ ،دولین ،کیروين ،کوالترز .)3003،2شواهد پژوهشی نشان
میدهند که هم عوامل شناختی و هم عوامل غیرشناختی (اجتماعی و فیزيکی) بر محیط يادگیری و در
_____________________________________________________________
1- Angel‚Duffey & Belyea
2- Beeken
3- Van Amburgh‚Devlin‚Kirwin&Qualters
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نتیجه تفکر دانشآموزان تأثیر میگذارند (گلوريا ،کاستالنوس و اوروزکو .)3005،1فیت ز پاتريک ،ونی و
يونگهون )3000( 3محیط يادگیری را بهعنوان محیط اجتماعی توصیف میکنند که در آن دانشآموزان
يادگیری را با درگیر بودن در فعالیتهای معتبر (که با حرفة مشخصی مرتبط هستند ،تجربه میکنند.
اگرچه محیط فیزيکی کالس درس نسبت به محیط اجتماعی در يادگیری دانشآموزان اهمیت کمتری
دارد ،با هم مرتبط هستند ،زيرا محیط فیزيکی میتواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر تفکر
دانشآموزان تأثیر بگذارد .خصوصیات فیزيکی از قبیل اندازة کالس ،سطح پارازيت ،نحوة آرايش
صندلیها ،دمای اتاق و فاصلة میان دانشآموزان و معلم شايد بر تعامل اجتماعی میان آنها تأثیرگذار
باشد .همچنین بعضی از اين عوامل مانند راحتی و سطح پارازيت شايد بهطور مستقیم بر توانايی تمرکز
و تفکر افراد تأثیر بگذارند.
کالسن و بنک )1770( 2بیان میکنند که اگرچه راهبردهای زيادی هستند که بر تفکر دانشآموزان
اثرگذار خواهند بود ،مهارتهای سؤال پرسیدن معلم بیشترين تأثیر را خواهد داشت .سطح تفکر
دانشآموز بهصورت مستقیم با سطح سؤاالت پرسیدهشده متناسب است.
هر دو نوع تفکر خالق و نقاد برای دستیابی به هر هدف شايستهای ضروری هستند و میتوانند و
بايد در بافتی منظم و علمی-آموزشی ياد داده شوند .هنگامی که دانشآموزان سئوالی را تنظیم و متنی
را تجزيه و تحلیل میکنند و به توصیف روشن ،دقیق و بیطرفانة اصطالحی میپردازند ،در حال توسعة
مهارتهای تفکر نقاد هستند .وقتی که آنها يک مسئلة بدون ساختار را حل میکنند ،در حال گسترش
توانايیهای خالق خود هستند .هنگامیکه آنها ديدگاههای گوناگون را در نظر میگیرند و با تخیل قوی
و خالقانه و با تأکید و دقت آنها را بازسازی میکنند ،هم خالقانه و هم نقادانه فکر میکنند.
اما نوع آموزشی که در بسیاری از کالسها ديده میشود ،بهطور اساسی سطح بااليی از تفکر نقاد و
خالق را ايجاد نخواهد کرد .اگر بناست که مدارس متفکران ماهرتری را پرورش بدهند ،بايد تعامل
انديشمندتری در کالسها رخ بدهد؛ از بحث گروهی در مسائل بحث برانگیز گرفته تا حل مسئله در
گروههای کوچکتر و دوتايی.
روش خوبی برای پرورش تفکر در کالس ،آگاه کردن دانشآموزان از ويژگیهای آن از طريق آگاه
کردن مستقیم آنها يا از طريق کمک به آنهاست تا خود به آن پی ببرند .معلمی که با روش اخیر کار
میکند شايد از دانش آموزان بخواهد که زندگی متفکران نقاد و خالق را بررسی کنند يا با افراد محلی
که به دلیل نوع تفکرشان شناختهشدهاند ،مصاحبه کنند .دانشآموزان همچنین میتوانند زمانی را که
_____________________________________________________________
1- Gloria‚Castellanos&Orozco
2- Patrick‚Weniy&Younghoon
3- Clasen&Bonk
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خودشان در زندگی بهطور نقاد و خالق عمل کردهاند ،شناسايی کنند و بکوشند تفکرشان را برای
ديگران توصیف کنند.
معلمها بايد آگاه باشند که موقعیتی که خود در آن آموزش ديدهاند با شرايط امروز تفاوت دارد .آنها
بايد قادر باشند از موقعیتهای پیشین به شرايط جديد انتقال يابند و زمینة جستوجو و تجربه را برای
دانشآموزان فراهم آورند .اينها الزاماتی است که جز در ساية آشنايی معلمها با خالقیت و افزايش
مهارتهای تفکر خالق در آنها محقق نخواهد شد .مادامی که يک معلم از خالقیت بینصیب باشد،
نمیتواند فرايند تدريس را خالق کند؛ بنابراين ،يکی از راههای توسعة مهارتهای تفکر خالق در
معلمان و بهبود مهارتهای تدريس خالق در اين افراد ،آموزش خالقیت به آنهاست .نتايج پژوهشهای
گذشته بر اين امر صحه میگذارند (حسینی و وات.)3010 ،
با توجه به سرعت زياد علوم ،افزايش حجم اطالعات ،پیشرفت فناوری و ورود به عصر فراصنعت،
الزم است فرايند ياددهی -يادگیری در مدرسه و دانشگاه نیز با اين تحوالت هماهنگ شود و از
راهبردهای سنتی انتقال اطالعات بهسمت راهبردهای آموزشی جديد مسئلهمداری و مشکلگشايی (که
میتوانند به رشد توانايیهای خالق و نقاد در دانشآموزان و دانشجويان منجر شوند) حرکت کند.
بهطور معمول روشهای ياددهی-يادگیری به دو دستة فعال و غیرفعال تقسیم میشوند .در روشهای
فعال که دارای فرايندهای تعاملی هستند ،يادگیرنده در جريان آموزش نقش فعالی و ياددهنده نقش
راهنما دارد (تورنس1770 ،؛ گوری1773،1؛ کرکا1777،3؛ به نقل از حسینی .)1231 ،روشهای فعال
آموزشی فرصت الزم را برای توسعة مهارتهای تفکر خالق و نقاد فراهم آورند .مهمترين راهبردهای
آموزش فعال عبارتند از:
راهبردهای پرسش و پاسخ :آموزش از طريق سؤال کردن موجب تحريک مهارتهای تفکر ،افزايش
اين مهارتها در سطوح باالتر ،توسعة قدرت تجزيه و تحلیل و نظريهپردازی میشود؛
 -1راهبردهای مشارکتی و مصاحبه :رويکرد مشارکتی و مصاحبه بهترين امکان برای تقابل
ديدگاهها و رسیدن به ديدگاههای مناسبترند .در اين راهبرد ،دانشآموزان و دانشجويان با شرکت فعال
و آزادانه و بدون هیچگونه ارزشیابی به بحث و گفتوگو میپردازند؛
راهبردهای جستوجو و حل مسئله :اين راهبرد فرايند کاملی از بررسی شامل مشاهده ،طبقهبندی،
استنباط ،اندازهگیری ،پیشبینی ،فرضیهسازی ،آزمايش ،کنترل متغیرها ،تحلیل دادهها و غیره است .در
اين روش ،مدرس از دانشجويان میخواهد از طريق جستوجو ياد بگیرند و سپس آنها را به سمت ابزار
الزم هدايت میکنند .دونالد اورلیج ( )1237معتقد است ،مهمترين و ارزشمندترين جنبة روش
_____________________________________________________________
1- Gorey
2- Kerka
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جستوجو آن است که به يادگیرنده و ياددهنده اجازه میدهد ،درخواستکنندگان ،سؤالکنندگان و
متفکران ثابت قدمی باشند .از اين طريق ،يادگیرندگان به دانشمندان ،تاريخدانان ،بازرگانان ،شاعران،
نويسندگان يا محققان واقعی تبديل میشوند .از مهمترين الگوهای مناسب تدريس مربوط به اين
راهبرد «يادگیری اکتشافی» و «حل مسئله» است (حسینی.)1231،
با توجه به آنچه گفته شد ،بهنظر می رسد که برای درک بهتر دو مفهوم مورد بحث در پژوهش
حاضر ،يعنی تفکر خالق و نقاد و چگونگی التقاط آنها در فرايند آموزش و نیز نقش معلمها و
دانشآموزان ،ارائة الگويی آموزشی برای تحقق اين امر مناسب باشد .الگوی ارائهشده سیر و حرکت تفکر
را طی چهار مرحله مشخص میکند که در نهايت دانشآموزان با راهنمايی معلم میتوانند انديشههای
اصیل و آفرينندگیهای خود را به منصة ظهور برسانند.
 -2تفکر نقاد
مرور يک حادثه يا اتفاق،
بحث کردن،درگیر شدن با
جهان اطراف،
تفسیر،تحلیل ،عدم تعادل
شناختی ،تشخیص مسئله

 -4نوآوری

 -1خالقیت

اجرای ايدهها ،انتخاب
راهحلهای برتر،
رسیدن به تعادل،
رسیدن به پاسخ
سئوالها

ريسکپذيری،عدم تأيید
موانع ،ايدهيابی،بررسی
مسائل از زوايای
مختلف،طرح پرسشها و
فرضیات زياد ،کنجکاوی

 -3نقاد
ارزشیابی ايدههای نو،
تشخیص متناسب بودن
آنها ،تصمیمگیری برای
اجرای مناسب ايدهها
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الگوی فرایند تفکر در آموزش
نمودار حاضر بیانگر فرايندهای تفکر (خالق و نقاد) در چارچوب يک مدل بازخوردی چرخهای است.
در اين الگوی آموزشی معلم نقش راهنما را دارد.
گام اول :نقادی کردن :معلم ابتدا دانشآموزان را با يک مسئله يا حادثة ناشناخته روبهرو میکند.
سپس دانشآموزان را به توصیف موقعیت ،بحث و گفتوگو وادار خواهد کرد .دانشآموزان با درگیر
شدن در مسئله و اظهار نظرهای مختلف به تفکر عمیق و تفسیر موضوع میپردازند و ضمن در نظر
گرفتن ابعاد گوناگون مسئله و تحلیل آن ،سعی در يافتن و تشخیص مشکل میکنند؛
گام دوم :تفکر خالق :معلم دانشآموزان را به ابراز ايدههای بکر تشويق میکند .ايدههايی که هم
مربوط و هم غیرمعقول باشد تا بهوسیلة ايجاد فاصلة مفهومی ،انعطافپذيری و جرأت خطر کردن را به
شاگردان انتقال دهد .فراگیران با احساس اعتماد به نفس به هر طريقی سعی در حل مشکل خواهند
داشت .از ابعاد مختلف به مسئله نگاه میکنند و با کنجکاوی ،بحث مشارکتی و همیاری به طرح
پرسشها میپردازند .در واقع در اين گام تفکر خالق در ذهن يادگیرندگان شکل گرفته ،اما هنوز به
مرحلة اجرا درنیامده است؛
گام سوم :نقادی کردن :دانشآموزان پس از طرح ايدههای نو و بديع ،برای بررسی متناسب و
ارزشمند بودن ايدهها به ارزشیابی آنها میپردازند ،ايدههای مناسب را برمیگزينند و برای اجرای
مناسب ايدهها تصمیمگیری میکنند؛
گام چهارم :نوآوری :بهدنبال گزينش راهحلهای مناسب ،ايدههای برتر اجرا میشود .به پرسشها
پاسخ داده میشود .ارزيابی و نقادی در اين گام متوقف نمیشود ،بلکه پس اجرا نیز بايد آن ايدهها
ارزيابی شوند.
اين الگوی فرايندی در تمام دروس استفاده میشود و فراگیران را با ابعاد مختلف موضوع درگیر
میکند .با زير سؤال بردن فرضها مسئله ايجاد میکند و با ايجاد فرصت برای ايدهيابی از طريق اجازة
اشتباه دادن ،افزايش قدرت تحمل ابهام و تخیل به تولید فکر منجر میشود.
کتاب تفکر نقاد و خالق کتابی آموزشی است که با طرح مباحث نظری و عملی به افراد کمک
میکند تا درست انديشیدن را ياد بگیرند .کتاب دارای  31فصل است و در پايان هر فصل تمرينات
مناسب با موضوع فصل مطرح شده تا حوزة نظر را به عمل نزديک کنند .در اين کتاب تفکر خالق و
نقاد با هم ديده شده ،چون نويسنده مانند مترجمان کتاب معتقد است که در حل مسئله ما به هر دو
نیازمنديم و نمیتوان آنها را از هم منفک کرد .در تفکر نقاد به تفکر خالق برای ايدههای تازه نیازمنديم
و برعکس در تفکر خالق نیازمند تفکر نقاد برای ارزيابی ايدهها هستیم .هر چند تفکر خالق در فصل
نهايی بهصورت خاص بررسی شده است.
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در اين کتاب روشن خواهد شد که خوب انديشیدن تنها با دانش الزم دربارة چگونگی
استداللورزی صحیح بهدست نمیآيد ،بلکه مستلزم نگرش و عمل برای درست انديشیدن است.
همچنین اين کتاب را نمیتوان دايرهالمعارفی دربارة مهارتهای تفکر دانست ،بلکه در اين کتاب تالش
شده است چگونگی بهکارگیری مهارتهای تفکر را در زندگی واقعی روشن شود .لذا اين کتاب شايد
برای همة اقشار که مايلند راههای مناسب انديشهورزی را بدانند ،بهويژه دانشجويان و معلمها ،بسیار
مفید است .همچنین شايد بهعنوان کتاب درسی برای واحد درسی منطق در رشتههای مختلف
دانشگاهی کاربرد داشته باشد.
افضل السادات حسینی

سمیرا حیدری

