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 چکیده

ای بهبود فرایند یادگیری در دانش آموزان است که از نتاای  وپرورش در هر جامعهلی آموزشهدف اص     

ویژه تفکر انتقادی دانش آموزان است. عوامل بسایاری در تحقاا ایان مهم این امر پرورش تفکر منطقی و به

ناش آماوزان امر دخیل هستند، یکی از این عوامل روش تدریس معلمان است که در یادگیری و عملکرد دا

 اساتفادهای و مطالعه اسنادی منظور گردآوری اطلاعات از روش کتابخانهاز اهمیت بالایی برخوردار است. به

هاای تادریس یعنای روش است. در پژوهش حاضر سعی بر آن شده اسات تاا در ماورد یکای از روش شده

به بررسی اهمیت و تاثییری تدریس حل مسئله به بحث و بررسی پرداخته شود و همچنین در پژوهش حاضر 

هاا دارد پرداختاه ویژه تفکر انتقاادی آنکه روش تدریس حل مسئله، بر روی ابعاد شناختی دانش آموزان به

نیز به بررسی روابط باین دو متییار پاژوهش، یعنای روش تادریس حال مسائله و تفکار  تیدرنهاشده است. 

 شده است.انتقادی در دانش آموزان پرداخته

 .الگوی حل مسئله، تفکر انتقادی، دانش آموزان، حل مسئله، انتقادی کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

هایی ها و نگرشها، مهارتای به دانشطور فزایندهدر عصر حاضر دانش آموزان باید به     

ها باید مجهز شوند تا بتوانند خود را با تیییرات و تحولات جهان امروز هماهنگ سازند. آن

ی و فناوری را به خوبی سواد خواندن، نوشتن و حساب کردن بیاموزند و خود را سواد علم

العمر های یادگیری مادامعنوان مهارتها بهآن از و تفکر انتقادی که مسئله حل هایبه مهارت

، مهارت یادگیری و هیپادانشالعمر منوط به کسب شود مجهز نمایند. یادگیری مادامیاد می

در  مروربهیری است که از طریا آموزش و یادگیری به روش حل مسئله اعتقاد به یادگ

معتقدند که فهمیدن مفاهیم،  نظرانصاحب(. اغلب 7911 گیرد)احمدی،فراگیران شکل می

 نیبر اشود. از طریا روش تدریس ممکن می هانگرشها و درونی شدن کسب مهارت

 (. 7991)ملکی، خواهد رمؤیرتباشد، یادگیری  ترمناسب هاروش هرقدراساس 

راهبرد آموزش و محملی  نیترمهمی از روش تدریس حل مسئله ریگبهرهبدیهی است      

علاوه بر دستیابی به  آموزدانشبرای پرورش و توسعه تفکر خواهد بود. در این روش 

. دیویی بهترین راه آموزدیمی علم، فرایند و نحوه به دست آوردن آن را نیز هافراورده

صحیح مطلب، مقایسه  عقلانی همچون ادراک تفکر و اهداف ناظر بر رشد رسیدن به عادات

 داندنظریات، استنتاج و استدلال، ارزیابی و قضاوت را ممارست و تمرین در حل مسئله می

 (.7991)مهرمحمدی، 

 بالاتر آنی هایموقعیت و محیط از کنجکاوی بررسی و که دهدمی رخ هنگامی تفکر     

 و استعدادها خود ذهنی تشکیل یافته مفاهیم و قبلی تجارب و از خاطرات فرد و تهرف

 هر موردنیاز هایو توانایی استعدادها از یکی (.7991 شریعتمداری،)کند برداریبهره

 را آن توانمی که است، تفکر مدارس سازماندهی مهم در اهداف از یکی و آموزدانش

معلمان  اساسی وظایف از توان گفتمی بنابراین. (7330، 7یورنتن)بارور کرد و پرورش داده

 ما و است تربیت محور که آموزش امر این همچنین. باشدمی آموزان دانش تفکر پرورش

                                                           
1 .Thornton 
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 که در کندمی ایجاب دهیم، ارتقاء را شاگردان و خود سطح معلومات تفکر، طریا از باید

 و آورند دست به آگاهی و شناختآن،  انواع و تفکر مفهوم به نسبت معلمان اول وهله

 تلاش یاددهی یادگیری، هایفعالیت سازماندهی آموزش و و هنگام تدریس درازآن پس

 دهند. قرار خود آموزش و تدریس محور روش عنوانبه را فکری فعالیت و تفکر کنند

 آنچه به رسیدن و تحقیقی طی مراحل و تفکر طریا از علمی مطالب فراگرفتن پس     

 با او را هم دهدمی پرورش را فرد در تفکر نیروی هم اند،مطرح ساخته بزرگ قانمحق

کند)آقازاده، می تبدیل نظریات به بررسی درس را محل هم و سازدمی آشنا علمی روش

به  یعادت ورز اساس بر و تفکر جریان طریا تواند ازمعلم می صورت این (. در7999

-مشاهده مهارت شامل های فرایندی کهمهارت و اردیمعن کاوشگری و کنجکاوی بررسی،

است  استنباط و فرضیه آزمون تدوین ،هاداده اطلاعات، سازماندهی گری،گردآوری

امروزه . (7991شود)جویس، ترجمه بهرنگی،  افکار توسعه تدوین و و ذهناعتلا  موجب

 با مقابله ایبر را آموزاندانش تا است آموزشی خلاق و نوین الگوهای نیازمند جامعه

 آماده خویش هایخلاقیت و هاتوانایی و هااز فرصت یریگبهره و زندگی هایبحران

 از را آموختن ی چگونههاتیقابل سپردن، خاطر به یجابه باید آموزانلذا دانش. سازند

 چنین در بگیرند، یاد علمی طریا به را و مشکلاتمسائل  با منظم برخورد و تفکر طریا

 چنین تحقا برای. کندبودن می مفید احساس فراگیر و کندیم رشد دانش که حالتی است

و  اصول سازیذخیره جایبه آموزاندانش تدریس های فعالروش کارگیریبه با اهدافی

 مرتبط هاآن واقعی بازندگی که مسائلی و شوندمی زندگی مسائل درگیر علمی مطالب

 ترجذاب را آموزشی موقعیت بازندگی، منطبا اریهای ابتکروش زیرا گیرند،می یاد باشد

 کند.می ترافزون یادگیری در را فراگیران تلاش و رغبت و

 

 

 تفکر انتقادی
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 تفکر مختلف هایبررسی جنبه عصر، این پژوهشی مباحث نیترپرمخاطب از یکی     

-شتهر در سراسر جهان در پژوهشگران که است حدی به مبحث این گستره. است انتقادی

 این مسئله بررسی و تبیین جهت در ینوعبه یک هر متفاوت، هایروش با و مختلف های

و  ترقی سویبه صعودی جهان سیر و جامعه دگرگونی به توجه با. اندنهاده گام ارزشمند

 تا است کرده احساس را نیاز ایندر خود  نیز کشورها آموزشی جامعه نوین، یهاشرفتیپ

 تفکر اینکه بر علاوه امروزه. کند حرکت خود اهداف پیشبرد جهت در نوین این فرایند با

 بر نیز یاعده است،درآمده  اجرا بهعملاً  مختلف کشورهای آموزشی هایدر سامانه انتقادی

 دیگرعبارتیبه کنند؛ اقدام هادانشگاه و مدارس در تفکر نوع این آموزش تا بهاند شده آن

 ذاتی کیفیاتی تفکر، و خلاقیت این بود که این تفکر ماهیتدرباره  همگانی باور درگذشته

 همین در نیست هاآن در و تصرف دخل و کنترل امکان وجههیچبه که است مورویی و

 تفکر بودن آموزش بر قابل روانشناسی در انتقادی تفکر کتاب مقدمۀ در 7بنسلی رابطه

 خاص رشتۀ در هر را کار و یممفاه شماکه  طورهمان گویدمی و کندمی تثکید انتقادی

 بنسلی،)شود می داده آموزش و استانتقال قابل هم انتقادی تفکر یهامهارت ،دیریگیفرام

7331.) 

 تفکر نیروی از برخورداری و خود رفتار از آگاهی انسان اساسی یهایژگیو از یکی     

 امور و مسائل با برخورد در و باشدخودآگاه  رفتار از تواندمی انسان گریدعبارت. بهاست

 ابعاد از یکی انتقادی تفکر (7913 شریعتمداری،)کند استفاده خود تفکر نیروی از متفاوت

(. 7990 ،نژاد هاشمیان)شودمی آدمی رشد سبب آن پرورش و است انسان وجود اساسی

 ایبر یریگمیتصم بر که است منطقی و اندیشمندانه تفکر معنای به تقریباً انتقادی تفکر

 صرف کردن نقد انتقادی، ( تفکر2002 انیس،)آن متمرکز است باور یا کاری دادن انجام

 و مندانه گله نگاه انتقادی کلمه از منظور طورنی(. هم7991 پور حبیبی و ملکی)نیست

( تفکر انتقادی فرایندی 7913 ،سیف)است تیزبینانه نگاهی نیست، بلکه هم زیآمتیشکا

                                                           
1 - Bensley 
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 و مؤیر یاوهیش مسئله یک جریان در تا کندمی کمک فرد به که است تحلیلی

 (.7991 ،پور حبیبی و ملکی)کند فکر مشکل آن  درباره و گیرد قرار شدهیسازمانده

 بر مبتنی ی،شیاندژرف و تثمل با توأم تفکری انتقادی ( تفکر2002) 7نوسیچ دیدگاه از     

 پاسخ عمیا، سؤالات رسشپ آن اصلی رکن سه که مستدل است و دقیا و مویا معیار،

 این به اشاره ( با2001کیلی ) و براون .است منطقی نتای  به و اعتقاد باور و هاآن به منطقی

 سؤالات که دارندمی اذعان است، ناتمام پروژه عمیا یک و دقیا تفکر اصولاً که نکته

 سؤالات، این هکیطوربه سازد،می انتقادی فراهم تفکر برای را لازم جهت و محرک نقادانه

 رهنمون بهتر یهاقضاوت و هاباورها، تصمیم سویبه پویا و مستمر جستجوی سویبه را فرد

 تفکر فرایند در درگیر شدن و مشارکت که کنندمی تثکید مذکورنظران . صاحبسازدمی

 مرتبط آگاه به هم و نقادانه سؤالات مجموعه از یادگیرنده که است آن مستلزم انتقادی

 تمایل از و داشته ی مقتضیهازمان در را سؤالات این به دادن پاسخ و پرسش توانایی ،باشد

 . باشد برخوردار انتقادی هایپرسش از فعالانه استفاده برای لازم و گرایش

 تبیین و شناسایی خاصی تفکر عنوانبه را ( تفکر انتقادی2007) 2اوریاک و دانیل     

 بررسی و بحث موجود یهادهیپد و واقعیات مند دربارهنظام یاگونهبه آن با که کنندمی

 بیشتر توضیح. دهد ها به دستآن از ای ارزیابانه داوری یا قضاوت آن پرتو در تا شودمی

 هایحوزه به و معطوف یشیاندژرف و تثمل با توأم و ارزشیابانه تفکری انتقادی تفکر آنکه

 تفکر مرتبط با پیچیده هایمهارت یریکارگبه مستلزمتنها نه که است عمل و باور فکر،

یی هامقوله که است انتقادی یاهیروح به وابسته و نیازمند بلکه است، خلاق و منطقی

 مبنا، این بر. ردیگیبرم در هم را تمایلات و اجتماعی، گفتگو هایمهارت رشد همچون

 توانندمی که است لیمستق و متفکر یادگیرندگان پرورش انتقادی تفکر ی اصلیریگجهت

 خود انسانی تجربه کیفیت ارتقای و بهبود مسیر در همواره گرایی سازنده شک طریا از

                                                           
1 -  Nosich 
2 -  Daniel &Auriac 
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 مبتنی هدفمند، تفکر توصیف برای را انتقادی ( تفکر2001) 7هالپرن همچنین،. بردارند گام

 از فادهاست با کندمی تلاش که گیردمی به کار روشن دلایل و قراین و راهنمایی و هدایت بر

 از که نتایجی سازد، برآورده را و مشخصی خاص نتای  شناختی، هایمهارت و هاتیقابل

 .است گیری تصمیم و استنباط منطقی و استنتاج مسئله، حل شاملنظر صاحب این دیدگاه

کند که تفکر انتقادی تفکری غیرخطی است که برای افراد این امکان را فراهم می     

چیزی را باور داشته باشند و یا چه چیزی را در یک زمینه خاص انجام  تصمیم بگیرند چه

ویژه تفکر انتقادی به دانش تفکر، بهدر آموزش  (. معلم7331، 2دهند)فیشون و فیشون

 دیگران مستلزم درک تفکر پرورش است اینتوجه قابل ینکته .دارد اساسی نقش آموزان

 تحول ایجاد برای .است معلم روش ر اینجاد محور اصلی.  است مربی تفکر توسط ماهیت

شود  یسازدوباره و بنا تجدید نوعی معلم نقشدرواقع باید  معلم، آموزشی یهاروشدر 

تفکر  ویژهبه آموزش تفکر و به نسبت او نگرش تیییر جریان، در این کار نیتریاساس که

 (.7911 ، ورکی شعبانی)است انتقادی

 

 انتقادی تفکر فرآیند

 :کندمی تقسیم مرحله 2 به پل ریچارد قول از را انتقادی تفکر فرآیند( 7991) فر کتبیم ایرؤ

 (.کند دنبال باید را مسیری چه و است چیزی چه دنبال به فرد آنکه تحلیل) هدف تعیین-7

  پرسشگری-2 

 بررسی شواهد– 9

  ذهنی شجاعت مانند فردی خصوصیات داشتن-1 

 .ذهنی توازن -2 

 

 روش تدریس

                                                           
1- Halpern 

- 2 Facione & Facione 
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 کسب در شاگردان به کهیدرحال ما هستند، یادگیری الگوهایدرواقع  تدریس الگوهای     

 آنان به کنیممی کمک خود نظر و ابراز ی تفکر،هاراه ها،مهارت نظرات، اطلاعات،

 درازمدت آموزش نتیجه ترینمهم درواقع، دهیممی آموزش را یادگیری نحوه همچنین

 به ،ندهیمؤیرتر در آ و ترآسان یادگیری برای شاگردانشده افزوده هایتواند استعدادمی

 یادگیری فرایندهای بر آنان چیرگی علت به و اندکسب کرده که مهارتی و دانش علت

 دارد خود آموزش به برای شاگردان یهایتوانائ بر بسیاری ایر تدریس انجام نحوه. باشد

 به را خود شاگردان آنان، بلکه نیستند گر متقاعد و فرهمنددهندگان ارائه تنها موفا معلمان

 را یاد هاآن از مؤیر استفاده نحوه آنان به و کرده وارد و اجتماعی شناختی سالم تکالیف

 مطلوبشدت به پرفضیلت و واضح سخنان ایراد یادگیری کههرچند  ،مثال طوربه.  دهندیم

 نحوه خود شاگردان به فامو معلمان ،ردیگیم یاد که است یادگیرنده این ولی است،

. دهندیم درس را آن ساختن خود از وها صحبت ازآمده دستبه سازی اطلاعاتذخیره

 یادگیری منابع و گیرندمی خود از معلمان را درایت و نظرات، اطلاعات، مؤیر یادگیرندگان

 دگانخلا یادگیرن تدریس، در عمده نقش صورت، این به. برندمی کار به مؤیر طوربه را

 شاگردان به مهم مدارس. دارد کاربرد هم مدرسه برای اصلی چنین. است قدرتمند

 آن در شاگردان که جهتازآن تدریس صورت، به این دهندمی درس را یادگرفتن

 گیرندمی آموزش را بهتری یادگیری شاگردان و کنند،می ترقی سال،بهسال مدارس،

 (.7919 بهرنگی،)شودمیمؤیرتر 

 

 روش تدریس حل مسئله

جان دیویی، فیلسوف بزرگ تعلیم و تربیت، فرایند برخورد با شرایط زندگی  را حل      

ی از امجموعهمسئله نامید. وی استدلال کرد که زندگی و یادگیری در برگیرنده برخورد 

و هاست. و هر عمل انسان)ازجمله تصمیم به ندادن پاسخ(، نمودار انتخاب امسائل و حل آن

ی مختلف است. در الگوی حل مسئله یادگیرنده، محور فعالیت محسوب هاراهاز بین 
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خود فراگیر ساخته  لهیوسبهروش کار  نیبنابرای است. گرتیهداشود و نقش معلم تنها می

در این الگو از نوع قیاسی است. دانش آموزان در این الگو،  مورداستفادهشود. دیدگاه می

ها با ها، قوانین و با مقایسه آنها با استدلال علمی به کمک نظریههآوری دادپس از جمع

)بدریان و کیامنش، جه را به دست خواهند آوردآمده از پژوهش خود، نتیدستها بهداده

7991 .) 

( معتقد است که حل مسئله رفتاری هدفمند است که نیاز است یک نمود 2003)7متالیدو     

و راهبردهایی به کار  هاروشته باشد و متعاقب آن لازم است که ذهنی مناسب از مسئله داش

گرفته شود تا فرد بتواند با استفاده از این راهبردها از حالت اولیه به وضعیت مطلوب و 

تواند موانع داند که می( نیز مسئله را کار ذهنی می2071)2هدفمند دست یابد. استنبرگ

از:  اندعبارتاستنبرگ مراحل اصلی حل مسئله  ظرازنرسیدن به هدف را از میان بردارد. 

ی اطلاعات، تخصیص دهسازمانتشخیص مسئله، تعریف و بازنمایی مسئله، تولید راهبرد، 

ی گروهی استفاده هاتیفعالمنابع، نظارت و ارزیابی. در این الگوی تدریس بهتر است از 

بلکه این الگو دارای ارتباط  شود. بنابراین در آن تعامل یادگیرنده تنها با معلم نیست،

 (. 7991)شعبانی، است یاملاحظهقابلی گروهدرون

های حل مسئله مرتبط است. به دهد که تفکر انتقادی با مهارتنشان می اتقیقتح     

آموزانی که دارای سطوح مهارت تفکر انتقادی بالاتری هستند، به همان اندازه عبارتی دانش

به نقل از تومکیا، )باشندگیری بالاتری نیز میو مهارت تصمیم در سطوح مهارت حل مسئله

دهد که ها نیز نشان میهای برخی پژوهش(. همچنین یافته2003، 9ایبک و الداس

(. 2002، 1گیرد)آلورهای تفکر انتقادی را در برمیهای مبتنی بر حل مسئله، مهارتآموزش

حل  سوکله ارتباطی دوسویه دارد. از یتفکر انتقادی با رویکرد حل مسئ گریدعبارتبه

                                                           
1 Metallidou 
2 Sternberg 
3 Tumkaya, Aybek & Aldaş 
4 Alver 
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ی برای اهیپاشود و از سویی دیگر تفکر انتقادی مسئله باعث رشد و توسعه تفکر انتقادی می

 (.7،2009باشد)آلتنموفقیت در حل مسئله می

کند. در فرایند هایی است که به رشد تفکر انتقادی کمک میحل مسئله یکی از مؤلفه     

ها آفرینی که در زندگی روزمره با آنهای مشکلکوشد برای موقعیتحل مسئله فرد می

توان گفت که های سازش یافته و مؤیر را شناسایی و کشف کند. میحلشود راهمواجه می

شود)نزو، عنوان یک فعالیت هدفمند، مجدانه و آگاهانه در نظر گرفته میحل مسئله به

 (.2002، 2زوریلا و نزو

 

 یریگجهینت

های فرایندی در دانش آموزان رویکرد حل مسئله زمینه را برای رشد و توسعه مهارت     

ازآنجاکه در فرایند یادگیری به شیوه حل مسئله به تفکر  (.7911آورد)احمدی، فراهم می

تواند موجب تقویت شود، بنابراین استفاده از رویکرد حل مسئله میاهمیت زیادی داده می

تواند موجب ایجاد انگیزه و می دارجهتتفکر شود. یک مسئله  ورشپرروحیه انتقادی و 

(. اغلب 7991)شعبانی، از مفاهیم را بهبود بخشد هاتحریک فراگیران شده و درک آن

استفاده کنند و در  هادهیپدی نیبشیپتوانند از دانش خود برای توضیح و دانش آموزان نمی

های ناشی از این واقعیت است که آموزشحل مسائل جدید ناتوان هستند. این مشکل 

ها است. رویکرد حل مسئله از کلاسی، فاقد راهبردهای کیفی موردنیاز برای استدلال آن

 دهدی برای استدلال، تفکر انتقادی دانش آموزان را رشد میانهیزمطریا فراهم آوردن 

 (.2070، 9)رونی

های تفکر و حل تواند در رشد مهارتمعنی، نمیو بی واریطوطحفظ مطالب به حالت      

هایی متمرکز کنند که های مدارس باید تثکید خود را بر روشمسئله مؤیر واقع شود. برنامه

                                                           
1 Altun 
2 Nezu, D’Zurilla, & Nezu 
3 Roni 
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های چگونه آموختن از طریا نظم فکری بیاموزند، جای آموختن، قابلیتدانش آموزان به

چنان نهای آموزشی برای تحقا چنین اهدافی نقش اساسی دارند و باید آمحیط

سازی حقایا علمی، درگیر مسئله جای ذخیرهسازماندهی شوند که دانش آموزان را به

های متفکر کنند. درگیر شدن دانش آموزان با مسائل زندگی واقعی باعث پرورش انسان

های مبتنی بر حل مسئله (. از سوی دیگر آموزش7930شود)فتحی آذر و حیدری فارفار، می

آموزان به سمت پژوهش گرایش پیدا کنند. اهمیت دادن به  شود که دانشباعث می

آوری اطلاعات و پژوهش دانش آموزان و فراهم کردن فرصت کافی برای پژوهش و جمع

ها و بحث و با همسالان منجر به پرورش سطوح بالای تفکر در دانش آموزان تحلیل آن

 (.2003، 7شود)یانگ و چنگمی

توانند با استفاده که نیاز به آموزش و تمرین دارد. معلمان می تفکر انتقادی مهارتی است     

های تدریس فعال تفکر انتقادی دانش آموزان را رشد و توسعه دهند. یکی از از روش

گیری از الگوی حل مسئله است. در این الگوی آموزشی های فعال تدریس بهرهروش

شود. برای رشد تفکر انتقادی کید میبجای تثکید بر محتوای یادگیری بر فرایند یادگیری تث

دانش آموزان، نیازمند تثکید بر فرایند یادگیری است. همچنین برای تقویت تفکر انتقادی 

های سنتی، دانش آموزان را با چالش دانش آموزان نیاز است که بجای تثکید بر ارزیابی

ان را به سمت که آموزش مبتنی بر حل مسئله، دانش آموزفکری مواجه شود. ازآنجایی

در توسعه تفکر انتقادی باشد  تواند گام مؤیریرو میاین کند و ازچالش فکری هدایت می

 (.2009، 2اسنایدر)

وپرورش در پرورش نیروی انسانی جوامع نقش اساسی و کلیدی را که آموزشازآنجایی     

ید بسیاری کند و هدف اصلی آن رشد فکری دانش آموزان است از همین رو تثکایفا می

 قوهای بکوشند تا شاگردان را به رشد فکری یعنی بر این است تا معلمان در هر جامعه

                                                           
1 Yang & Cheng 
2 Snyder 
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-وتحلیل هدایت کرده و قوه ابتکار فرد را زنده کرده تا بتوانیم در آینده شاهد جامعهتجزیه

 های مناسب درزمینه حل مسئله دراجرای آموزش های انسانی پویا و فعال باشیم.ای با گروه

محیط آموزشی فعال و پویا، دانش آموزان را به سمت رشد و توسعه سرمایه فکری سوق 

توان به ارتقای تفکر انتقادی دانش ویژه حل مسئله میهای مناسب بهدهد. با آموزشمی

 آن موفقیت در ابعاد دیگر زندگی پرداخت. تبعبهآموزان و 
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