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در  یمهارت تفکر خالق و تفکر انتقاد یها مطالعه مولفه
 ییدوره ابتدا

 

     یمحمد حجت
، واحد آزادشهر یدانشگاه آزاد اسالم یدرس یزیبرنامه ر یدکتر یدانشجو

 .رانیا، لستانگ
  

 

    یحسن صائم
، واحد آزادشهر یدانشگاه آزاداسالم یو روان شناس یتیگروه علوم ترب اریاستاد

 .رانیا، لستانگ
  

 

   این عتیکاظم شر
واحد آزادشهر،  یدانشگاه آزاداسالم یو روان شناس یتیگروه علوم ترب اریاستاد

 .رانیگلستان، ا
 

   یانیاصغر ب یعل
، واحد آزادشهر یدانشگاه آزاداسالم یو روان شناس یتیگروه علوم ترب اریدانش

 .رانیگلستان، ا

 چکیده
 ینظام آموزش ییدر دوره ابتدا یتفکر خالق و انتقاد یهامهارت یها هدف پژوهش حاضر استخراج مؤلفه

بهره گرفته شده است.  یکيف یو روش تحليل محتوا یپژوهش از رویکرد کيف نیایران بود. جهت انجام ا
هدفمند  یگيراز نمونه دهبودند که با استفا یشناسو روان یتيعلوم ترب نظراننفر از صاحب 21 ینمونه آمار

از  یکيف یهاداده ليوتحل هیتجز یبرا. بود ساختاریافتهداده، مصاحبه نيمه یانتخاب شدند. روش گردآور
مقوله و  ریز 21 ،یمقوله اصل 8پژوهش شامل  یهاافتهیاستفاده شد.  یاستقرای یکيف یروش تحليل محتوا

بود. ابتدا در  یابيارزش یها و روش یريادگی –یاددهی یها مؤلفه اهداف، محتوا، روش 4 یمفهوم برا 88
 یاصل مقوله دو نظران،بر اساس نظر صاحب یبخش اهداف آموزش مهارت تفکر خالق و انتقاد

 یاصل یهامقوله ،یآموزش یمحتوا یبرا یاستخراج شد. در گام بعد یفردو برون یفرددرون یهامهارت
 ی. عنصر بعدیو انتقاد یارتباط یهاو حل مسئله و آموزش مهارت یزیراستخراج شده عبارت بود از: برنامه

 یها خالق و روش یريادگی -یاددهی یها روش ،یاصل یهابود که مقوله یريادگی -یاددهی یها روش
پرداخته شد که طبق  یابيارزش یهاوهيها به ش مؤلفه یبررس ییبودند. در بخش نها یانتقاد یريادگی -یاددهی
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استخراج  یقيتلف یابيو ارزش یعملکرد یابيارزش یوهيش ینظران دو مقوله اصل و صاحب ننظر کارشناسا
 .دیگرد

 ،یاددهیو  یریادگی یها آموزش، روش یاهداف، محتوا ،یتفکر خالق و انتقاد :ها واژهکلید
   .یابیارزش
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  همقدم
باشد. تفکر، عملی ی مهم شناخت )ادراک، یادگيری، تفکر( میتفکر یکی از سه جنبه

است و خواستار حل آن   ای مواجه گردد که انسان با مسئله ذهنی است و زمانی مطرح می

دد که این تالش ذهنی را گر است. در این هنگام در ذهن، تالشی برای حل مسئله آغاز می

(. با پيشرفت روزافزون دانش و فناوری و جریان گسترده 2914نامند )خالقيان،  تفکر می

هایی است که با کمک آن همگام با اطالعات، امروزه جامعه ما نيازمند آموزش مهارت

انند با هایی داریم که بتونياز به پرورش انسان رو ازاینتوسعه علم و فناوری به پيش برود. 

نيز  وپرورش آموزشبپردازند. از  ها آنرو شده و به حل تفکری خالق با مشکالت روبه

کردن تفکر  شود، زیرا حاصل نهادینه پژوهی و گلوگاه توسعه یاد می مرکز دانش عنوان به

گر در آینده است  پژوهشی در نظام تعليم و تربيت امروز، وجود تفکر خالق و پژوهش

بنابراین، کسب عادات درست یادگيری در خردسالی و در ؛ (1128، 2الياسو  )هامبل، پولين

های شود. مهارتهای نخستين آموزش اهميت دارد و در طول حيات انسان تقویت میسال

شناختی درست مانند: گوش دادن، اندیشيدن، استدالل نمودن، تفکر خالق و جستجوگری 

ها بر عهده نگين پرورش این مهارتعادات درست یادگيری است و مسئوليت س ازجمله

ها نقش عامل بسيار مهمی که در انجام این فعاليت ؛ و(1122، 1نظام آموزشی است )رانيساه

بنابراین انگيزه باعث هدایت فرایند ؛ (1111، 9)وسترمن باشد میاساسی دارد انگيزه 

و خالقانه و توجهی به آموزش اثربخش گردد. بیتفکر می های مهارتیادگيری و توسعه 

ی معقول صورتبهآموزان را عادت دادن، تلقين، تحکم و تحميل دانش های روشاستفاده از 

که منجر به تغيير رفتار و تحقق اهداف  کند مییا غيرمعقول مقلد و تبعيت کننده تبدیل 

در سند تحول نخواهد کرد بر همين اساس برای تحقق این مهم در اسناد  شده اشاره

های های زندگی، کسب بينش و بصيرت، آموزش مهارتآموزش مهارت باالدستی بر

ها، محتوا و ها، اهداف، روشگردیده است تا با توجه به برنامه تأکيدتفکر و حل مسئله 
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گشا، نوآور، مولد و عامل گر، آفریننده، مشکلامکانات آموزشی مناسب، افرادی کاوش

 (.2911تغيير را تربيت نماید )تمسکی، 

ها را  باید موجبات تغيير نگرش و افزایش مهارت محور( ش تفکر محور )مهارتآموز

در فرد ایجاد کند و این امکان را فراهم آورد که فرد دیدی جدید نسبت به مشکالت کلی 

موجود و آینده خود و جامعه خود پيدا کند و در برخورد با مسائل، با انتخاب موضعی 

بپردازد. )درویشی،  ها آناز ابعاد گوناگون به حل مناسب و بررسی همه شقوق هر مشکل 

شود، بلکه با سبب رشد عقالنی می تنها نهمحور )روش حل مسئله(  (. آموزش مسئله2911

آموزان  های تفکر دانش کارگروهی سبب خواهد شد که مهارت صورتبهها انجام فعاليت

های شود. لذا مهارتکنش متقابل در فضایی فعال تقویت  صورتبهدر کالس درس نيز 

 (.2111، 2است )بنسلی آموزش قابلو هم  انتقال قابلتفکر هم 

( و 1124، 1امروز رسالت آموزش تفکر را بر دوش دارد )مونری وپرورش آموزش

های فکری در آموزش مهارت ضرورت بهرویکردهای آموزشی جدید نيز عمدتاً ناظر 

ضرورت متعارف در آموزش  (. بخشی از9،1111انيس)باشند دوران کودکی می

های تفکر، نتيجه افزایش آگاهی از این نکته است که جامعه تغيير کرده است و  مهارت

آموزان را برای جهان توانند دانشاند دیگر نمیهایی که برای نسل قبل مفيد بودهمهارت

وزش، که در آم شود می(. پس این الزام ایجاد 1122، 4خارج از مدرسه آماده کنند )یونس

توجه خود را کمتر به ارائه اطالعات و بيشتر به آموزش تفکر مستقل معطوف کنيم 

ها ای از مهارتهای تفکر مجموعه( معتقد است مهارت1122) 2(. بروم2181، 2)استرنبرگ

سازند؛ از این نظر را برای یادگيری بهتر در قلمرو درسی آماده می فراگيرندههستند که 

رایند آموزش فکر کردن، بيش از سی مهارت مجزا را کودکان باید ( در ف2188) 1ليپمن
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، تفکر خالق، تفکر نقاد، مهارت ارزشيابی، مهارت ارتباط و ... . فراگيری ازجمله؛ فراگيرند

پذیر است. ها به بهترین شکل از طریق آموزش برای کودکان امکانبسياری از این مهارت

ی تفکر خالق باشد. تفکر خالق نوعی تفکر است ی آدمترین وجه تفکر ویژهشاید عمده

آن مبادرت  وتعدیل جرحشود و به عميق با موضوع درگير می طور بهکه در آن ذهن 

(. آیزنر معتقد است مدارس باید توانایی تفکر 2912زاده و محمدحسين، کند )حائری می

خوانند شنوند و میبينند، میچه میآموزان را در آنتفکر خالق و منطقی دانش ویژه به

بتوانند عقاید را از حقایق، سفسطه را از استدالل منطقی و  که چنان آنپرورش دهند؛ 

های آموزشی باید بنابراین نظام؛ (1122، 2شایستگی را از عدم شایستگی تشخيص دهند )ادر

های تفکر ضمن ارائه تصویری گسترده، پربار و دقيق از آینده، برای پرورش مهارت

ریزی مناسب داشته باشد و عالوه بر توجه به توسعه تفکر خالق، عالقه آموزان برنامه دانش

(. 1122، 1قرار گيرد )مایرز موردتوجهبه توسعه تفکر انتقادی نيز در محافل آموزشی باید 

آموزان باید در مدارس کسب کنند این است ای که دانشهای فکری ارزندهیکی از توانایی

رو روبه ها آنها و اعتقادهای مختلفی را که در زندگی با ها، اندیشهندهها، خواکه شنيده

های منطقی بگيرند. این توانایی ارزنده تفکر تصميم ها آنشوند ارزشيابی کنند و درباره می

 (.2914انتقادی نام دارد )سيف، 

دقيق جان دیوئی در کتاب چگونه فکر بکنيم، تفکر انتقادی را بررسی فعال، پایدار و 

(؛ ریچارد پائول معتقد است که تفکر انتقادی، 2181، 9داند )دیوییهر عقيده یا دانش می

اندیشيد تا تفکرتان را بهتر کنيد، یعنی آن هنر اندیشيدن درباره تفکرتان است؛ وقتی شما می

 2(. رابرت وباربارا1111، 4کنيد )پاول و الدرپذیرتر میتر و توجيهتر، درسترا واضح

گونه استدالل نمودند که تفکر انتقادی باعث ایجاد و تقویت توانایی پذیرش ( این1112)

گردد و این نوع تفکر، ماورای توانایی حل مشکل مسئوليت پيامدهای تفکر خویش می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Meyers, CH. 
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دهد؛ از طرف دیگر، فرایندی شناختی بوده و از طرفی به تفکر، سمت و سوی فلسفی می

شود و با استفاده از راهکارها یا عکاسی مشخص میاست که توسط استدالل و تفکر ان

(. ليپمن 2112، 2برد )هالپرنهای شناختی، احتمال دستيابی به بازده مطلوب را باال میمهارت

معتقد است که تفکر انتقادی بسيار پيچيده است و مستلزم فرایندهای عالی ذهن و قضاوت 

 (.2111است )ليپمن،  آمده دست به بر مبنای شواهد و مدارکی است که با مشاهده فرد

ویژه  های آموزشی، به علت شکست و ناکامی اکثر معلمان در مقابل نوآوری

ساخته آنان است. معلمان بيشتر نگران نحوه انتقال  تفکر، باورهای غلط و از پيش های روش

و  های پرورش تفکر خالق و انتقادی )نيستانیآموزان هستند تا شيوهاطالعات به دانش

 (.2914وردی،  امام

ها، که داستانطوریو باید اذعان نمود که تفکر خالق و انتقادی همپوشانی دارند. به

های درسی های کليدی در کتابیادگيری عنوان بهها، ها و همچنين بازیها، تمرینفعاليت

ن تواند جهت دستيابی به ایهای تفکر انتقادی و خالق کودکان میبا هدف رشد مهارت

از جمله دیویی  وپرورش آموزشنظران  (. صاحب1121، 1مهم مثمرثمر باشد )لستر و تيلور

دانند. در نظر او آموزش تفکر باید  را یادگيری تفکر می وپرورش آموزشهدف اصلی 

 (.2912های مدارس باشد )عسکری،  محور برنامه

دهنده انتقال صرفاًا یادگيرنده و معلمين ر صرفاًآموزان را برنامه درسی مطلوب، دانش

چه قائل است و چنان چندبعدیکند، بلکه برای هر یک نقش موضوعات درسی معرفی نمی

هدف آموزش را ایجاد تغييرات مطلوب در رفتار فراگيران بدانيم، پس یکی از اهداف 

آموزان است چنين وظایف معلمين، پرورش تفکر در دانشو هم وپرورش آموزش

و  تأملهای تفکر، فراهم نمودن فرصت آموزش مهارت منظور به. (2912)یارمحمدیان، 

آموزان ایجاد چالش در کالس درس الزم و ضروری است، اما کافی نيست و باید دانش

 9(. ویلسون2912دانش، مهارت و نگرش الزم در این خصوص را کسب نمایند )شرفی، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Leicester, M & Taylor, D. 

2. Wilson, C. E. 

3. Fisher, R. 
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کننده یس فعال و هدایتتدر های روش( در مطالعات خود نشان داد استفاده از 1111)

آموزان را افزایش داده و باعث گری و اکتشافی خالقيت دانشیادگيری، از جمله کاوش

ها در کودکی از استعدادها و  ی انسان همه ازآنجاکه گردد.پيشرفت تحصيلی آنان می

ی که فقط روی یک نوع روش و یک وپرورش آموزشهای مختلفی برخوردارند،  توانمندی

این امر که توجه به تأیيد (. در 1128، 2تمرکز کند، ناقص و ناموزون است. )فيشر نوع تفکر

باید باشد، به نتایج دو  وپرورش آموزشهای های تفکر از اولویتآموزش مهارت

های چه انتظاراتی از فعاليت» که اینشود: در یک نظرسنجی درباره نظرسنجی اشاره می

که  «ریزی درسیانجمن نظارت و برنامه»عضای درصد ا 81آموزشی و پرورشی دارید؟ 

را ذکر کردند. در نظرسنجی « آموزش تفکر»های آموزشی دنيا هستند، عامل تحول نظام

هدف آموزشی و پرورشی،  12، معلمان از ميان شده انجام( 2182) 1دیگر که توسط گالوپ

(؛ حال شواهد 2914اند )خالقيان، ترین هدف بيان کردهمهم عنوان بهرا « پرورش تفکر»

 تاکنونایران  وپرورش آموزشهای تفکر در نظام دهد که آموزش مهارتبسياری نشان می

های آموزشی و پرورشی در مدارس بيشتر سفانه کليه فعاليتأچندان موفق نبوده ومت

پرتکرار  سؤاالتدهند با طرح و معلمان ترجيح می گرفته انجامسنتی و عادی  صورت به

حل مسئله و کاربست دانش باعث تقویت تفکر  که درحالینمایند؛  تأکيدظه برتقویت حاف

تحليلی، انتقادی و خالق شده و افزایش ابتکار را به دنبال خواهد داشت )درزی رامندی، 

 ازجملههای آموزشی و تحقيقاتی بسياری گزارش ؛ و(2918یوسفی و درزی رامندی، 

دارد که نظام آموزشی اظهار می «ت تحصيلیالمللی ارزشيابی پيشرفانجمن بين»گزارش 

است، این انجمن  خورده شکستآموزان های تفکر به اکثر دانشایران در فراگيری مهارت

تر از حد متوسط جهانی آموزان ایرانی را پایينپرلز، نمرات دانش بر اساس نتایج آزمون

های خالقانه در جود پيام(. عدم و2918و بخشعلی زاده؛  کریمی اعالم نموده است )کبيری،

اهداف آموزشی و سيستم سنتی آموزش مدارس و همچنين عدم وجود امکانات و روابط 

صحيح در محيط خانواده از موانع مهم پيش روی شکوفایی این پدیده است )ریتر و 
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(. به رغم اهميت مسئله تفکر در فرایند آموزش، عمدتاً در نهادهای 1121، 2موسترت

موفقيت هر نظامی به توانایی افراد در  که درحالیمتری به آن شده است؛ آموزشی توجه ک

رشد خالقيت یادگيرندگان  منظور بهبستگی دارد و  متفکرانهگيری تحليل مسائل و تصميم

آموز خالق، خانواده خالق و عالوه بر ضرورت وجود معلم خالق، مدرسه خالق، دانش

طراحی مطلوب فضا و  همچونهای مهم دیگری به مقوله آموزشی خالقانه، باید های روش

، شناختی روانهای فضای مناسب با ویژگی چراکهبه آن توجه نمود؛  بخشی کيفيت

، محرک مناسبی برای رشد و توسعه ظرفيت پذیری انعطافکنندگی، جذابيت و تحریک

پور و حسينی، کيان، گرامی خواهشود )یاسمی، حسينیخالقيت و ابتکار محسوب می

دارد و  تأکيدمغز انسان  تر اهميت کمبر یک وظيفه  وپرورش آموزش متأسفانه(. ولی 2911

این امر که تأیيد (. در 1111 ،1غافل مانده است )پالمر -یعنی تفکّر  -از وظيفه اصلی آن

باید  وپرورش آموزشهای های تفکر خالق و انتقادی از اولویتتوجه به آموزش مهارت

مهارت تفکر خالق و انتقادی در دوره ابتدایی بر  های مؤلفهبه مطالعه باشد، در این مقاله 

بنابراین مسئله اصلی در این ؛ اساس نظرات متخصصان و کارشناسان پرداخته شده است

مهارت تفکر خالق و انتقادی در دوره  های مؤلفهپژوهش این است که از نظر متخصصان 

 ؟اند کدمابتدایی 

 روش تحقیق

ای است و از حيث روش و ميان رشته کاربردی ز جهت نوع، تحقيق بنيادی،تحقيق حاضر ا

تحليل محتوای  از رویکرد کيفی و روش تحليل محتوای کيفی بهره گرفته شده است.

 گردد کيفی با رویکرد استقرایی از دل مشاهدات و نظرات مشابه به دنبال قواعد عام می

ل محتوا را تکنيک و بعضی روش تحلي نظران صاحببعضی از (. 2919)تبریزی، 

شناسی ، باید اذعان نمود که تحليل محتوا روش است، زیرا بر روشحال درعين؛ اند ناميده

بنابراین، ابتدا مجموعه آراء و نظرات ؛ (2918گذارد )بيانی، می تأثيرپژوهشی 
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 ها واهداف، محتوا، روش های مؤلفهتفکر در  های مهارتبه آموزش  شوندگان مصاحبه

 ارزشيابی شناسایی و در مرحله بعد تحليل انجام شده است. های شيوه

ی، شناسروانهای رشتهجامعه آماری این پژوهش شامل کارشناسان و متخصصان 

، وپرورش آموزشکارشناسان وزارت  ازجملهو  درسی، فلسفه تعليم و تربيت ریزی برنامه

بنابراین، برای انتخاب رسی بودند. کتب د مؤلفينریزی آموزشی و سازمان پژوهش و برنامه

کنندگان دو مالک تخصص علمی و تجربه عملی، اتخاذ شد که داشتن یکی از مشارکت

 -سال سابقه علمی 92الی  11این دو شرط الزامی بود. این کارشناسان و متخصصين دارای 

ربيتی و نظران و کارشناسان علوم تتن از صاحب 21این جامعه، تعداد  از پژوهشی بودند.

نمونه برگزیده شدند. شيوه  عنوان بهمتخصص مرد  2متخصص زن و  2ی شامل شناسروان

برفی بود تا بتوان از طریق افراد انتخاب نمونه در این پژوهش، هدفمند از نوع گلوله

 ایجاد شود. موردمطالعهدرک عميقی از موضوع  شده انتخاب

مشخص شدن نمونه نهایی، از در این پژوهش برای گردآوری اطالعات، بعد از 

ساختارمند استفاده شد. در این روش پژوهشگر به بررسی مبانی نظری مصاحبه نيمه

های تحقق این مهم در نظام آموزش تفکر خالق و انتقادی و همچنين شيوه های مؤلفه

اصلی  سؤاالت، شده آوری جمعاطالعات  بر اساسایران پرداخت و  وپرورش آموزش

ارزیابی کيفيت و اهميت و اعتبار  منظور بهسات مصاحبه طراحی و جهت طرح در جل

دقيق بررسی و  طور به، طی نشستی با اساتيد محترم راهنما و مشاور موردنظر سؤاالت

کلی  سؤاالتاصالحات الزم با هماهنگی این عزیزان انجام گرفت. فرایند مصاحبه با طرح 

 ازلحاظ»، «؟اند کدمفکر خالق و انتقادی های تاصلی در آموزش مهارت های مؤلفه»نظير، 

آغاز »، «کنيد؟هایی برای تحقق این مهم توصيه میو ضرورت نيازها پيشچه  شناختی روان

تفکر )خالق و هایبه نظر شما برای آموزش مهارتدیگری نظير:  سؤاالتو در ادامه 

ز نظر شما محتوای ا»، «انتقادی( در دوره ابتدایی، چه اهدافی باید مد نظر قرار گيرد؟

های تفکر )خالق و انتقادی(، آن برای آموزش مهارت دهی سازمانمناسب  و شيوهمطلوب 

کنيد؟ )توجه پيشنهاد می ارتباط درایندر دوره ابتدایی چيست؟ و چه اصول و ضوابطی را 
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آموزان و دانش عالقههای تفکر )خالق و انتقادی( و ميزان درک و های مهارتبه قابليت

تعادل،  همچونچنين بر اساس اصولی تباط محتوای این برنامه با سایر دروس است، همار

تدریس و  های روشبه نظر شما »عالقه، تلفيق، سودمندی، قابليت یادگيری توالی و ...( 

خالق و تفکر )های مهارت یادگيری( در آموزش -یاددهی های روشآموزش مناسب )

محوری، یادگيری مستقل و مسئلهمحوری، ؟ )چالشندا کدمانتقادی( در دوره ابتدایی 

های تفکر های مناسب ارزشيابی در آموزش مهارتبه نظر شما شيوه»، («...و  شده هدایت

جهت کسب اطالعات مناسب و بهينه طرح « ؟اند کدم)خالق و انتقادی( در دوره ابتدایی 

توجه به توضيحات متفاوت دیگری با  سؤاالتگردید. همچنين در فرایند مصاحبه 

 آوری گردید.تری جمعطرح و اطالعات جامع شوندگان مصاحبه

ها بر صوتی ضبط شد. سپس مصاحبه صورتبهمصاحبه نيمه ساختارمند  21تعداد 

دقيقه  211تا  42ها بين انجام شد. زمان مصاحبه ها آنروی کاغذ پياده گردیده و کار تحليل 

توانست شونده میهای خود مصاحبهمصاحبه صحبت گاهی اوقات در هر که طوری بهبود، 

ادامه پيدا نمود که احساس شد  آنجاها تا بعدی باشد. مصاحبه سؤاالتمبنایی برای 

کنند و ها اضافه نمیهای قبلی داشته و چيزی به یافتهمشابهت با پاسخ شده ارائههای  جواب

یابی به روایی بيشتر در رای دستاست. ب رسيده 2های مصاحبه به حد اشباعیافته اصطالحاً

مصاحبه  سؤاالتسپس  ها در ابتدای مصاحبه توضيحات کلی به افراد ارائه گردید.مصاحبه

و ها ، ثبت، کدگذاری و در قالب مفاهيم، زیرمقولهشده آوری جمع های دادهمطرح شد. 

 گردید. بندی طبقههای اصلی مقوله

از رویکرد تحليل محتوای کيفی  شده ریآو جمعهای داده وتحليل تجزیه منظور به

خواهد گيری از این رویکرد زمانی ضرورت دارد که محقق میاستقرایی استفاده شد. بهره

الزم را در خصوص موضوع فراهم کند؛ لذا مفاهيم موجود در متن را  ای زمينهدانش 

 صورتهبگر مقوالت را . در این پژوهش، پژوهشنماید میاستخراج و مدلی را ایجاد 

های حاصل از مصاحبه استخراج خواهد کرد. به این منظور، تمامی استقرایی از داده
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شدند های مصاحبه که باعث ایجاد یک مفهوم مشترک میها یا بخشجمالت، پاراگراف

منجر به  ایجادشده. در مرحله بعدی مفاهيم شود میپردازی کنار هم جمع و سپس مفهوم

ها را در دستور گر کار تحليل محتوای مصاحبه، پژوهشها آند از ها شده و بعتشکيل مقوله

ها به روش استقرایی در (. در این پژوهش مصاحبه2918کار خود قرار خواهد داد )بيانی، 

های اصلی انجام شد. الزم به ذکر ها و مقوله یا مقولهسه مرحله استخراج مفاهيم، زیرمقوله

ها گزارش در مصاحبه ها آنر گرفتن تعداد و فراوانی بدون در نظ شده ارائهاست مفاهيم 

کامل  صورتبهتوسط افراد مورد مصاحبه  شده مطرحگردید. در مرحله اول تمام مفاهيم 

 عنوان بهمفاهيم در مقوالتی  هماستخراج و سپس با توجه به قرابت و نزدیکی این مفاهيم با 

از  پس های اصلی احصاء شد.ا مقولهمقوله ی درنهایتبندی گردید و دسته ها زیر مقوله

کد اوليه استخراج شد که پس از تجزیه، تحليل، ادغام و  222 درمجموعها تحليل مصاحبه

بندی گردید. مفهوم طبقه 88زیر مقوله اصلی و  21مقوله اصلی،  8پوشانی کدها در هم

ها در ادامه از مصاحبه آمده دست بههای داده وتحليل تجزیهاز فرایند  آمده دست بههای یافته

های کيفی پژوهش حاضر از آمده است. برای اطمينان از دقت علمی و اعتبار یافته

بهره گرفته شد. طبق نظر گوبا و لينکلن بررسی  2لينکولن و گوباهای دقت علمی  مالک

، قابليت 1صحت علمی مطالعات کيفی شامل چهار معيار قابليت اعتبار )باورپذیری(

آبادی، فردانش، راد، علی مؤمنیاست ) 2پذیریتأیيد و  4، قابليت اطمينان9یپذیر انتقال

کنندگان با حداکثر تنوع (. برای دستيابی به معيار اعتبار تالش شد تا مشارکت2911مزینی، 

 ترین مناسبها به حد اشباع ادامه یافت و گيری تا رسيدن دادهتجربيات انتخاب شوند، نمونه

فرایند پژوهش توسط پنج تأیيد گر با صرف زمان کافی، ب شد. پژوهشواحد معنایی انتخا

متخصص در حوزه آموزش تفکر به کودکان را بازبينی و به اشتراک گذاشت و بدین 

های پذیری یافتهها اطمينان حاصل شد. برای حصول اطمينان از انتقالترتيب از صحت یافته
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های پژوهش مورد شتند، در مورد یافتهپژوهشی پنج کارشناس که در پژوهش مشارکت ندا

پذیری، جزئيات ایجاد اطمينان منظور بهی مراحل کار و مشورت قرار گرفتند. در همه

ها بررسی دقيق داده ها ثبت و ضبط شد. در این پژوهش جهتپژوهش و یادداشت برداری

لينکولن  زعم بهتوسط یک ناظر خارجی جهت افزایش ميزان ثبات پژوهش استفاده گردید. 

ها در شرایط و زمان مشابه و و گوبا منظور از قابليت اطمينان یا ثبات، ميزان پایایی داده

گر طی فرایند تحقيق است. به این منظور از تغييرات ایجاد شده در تصميمات پژوهش

ها( تا حد امکان خودداری و از همه آوری داده )انجام مصاحبهطوالنی شدن زمان جمع

پذیری نيز تشریح کامل تأیيد دگان راجع به یک موضوع پرسيده شد. جهت کننمشارکت

فراهم نمودن امکان مميزی  منظور بهها و تحليل داده آوری جمعمراحل تحقيق اعم از 

چنين فرایند انجام کار در پژوهش توسط مخاطبين و خوانندگان صورت گرفته است. هم

 گردد.تأیيد شد تا صحت نحوه انجام پژوهش  اختيار چند تن از همکاران پژوهش قرار داده

 های پژوهشیافته

مهارت تفکر خالق و انتقادی در دوره ابتدایی بر اساس نظرات  های مؤلفهدر این بخش 

 قرار گرفت. وتحليل تجزیهمتخصصين مورد 

پس از استخراج مفاهيم اوليه در مرحله بعد جهت انسجام بيشتر و تحليل و تفسير 

تر کدگذاری شدند. نتایج این کدگذاری و نحوه تحليل و قالب مفهوم انتزاعیتر در منسجم

 های اصلی نشان داده شده است.ها و مقولهترکيب مفاهيم اوليه در قالب زیر مقوله

های تفکر خالق و انتقادی در دوره اهداف آموزش مهارت اصلی اول: مؤلفه

 ابتدایی

ی توانمند و دارای آزادی اندیشه و خالق برای آنکه دانش آموزان در آینده افراد 

انتقال  جای بهبنابراین مدارس باید ؛ را از همان کودکی پرورش دهيم ها آنباید باشند

، شرایطی طلبد میدانش را  بازتوليدهای خشک انضباطی که فقط محيطمعلومات و ایجاد

ل بتوانند دربارۀ تفکر( برای حل مسائذهنی )آموزان در تالش را فراهم کنند تا دانش
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حقایق را از داوری کرده و شده ارائههای صحت و اعتبار و ارزش اطالعات و استدالل

 های منطقی باشند.تا قادر به گرفتن تصميمعقاید و سفسطه در استدالل را تشخيص دهند

 2مفهوم،  11اهداف،  مؤلفهدر  شده انجام های مصاحبهاز واکاوی و بررسی عميق  

به آن اشاره  2مقوله اصلی شناسایی و استخراج گردید که در جدول شماره  1 زیرمقوله و

 شده است.
 های اصلی اهدافو مقوله ها زیر مقولهمفاهیم،  .0جدول 

 های اصلیمقوله ها مقولهزیر  مفاهیم

 سازیآشنایی با مهارت وارونه

 آشنایی با مهارت ساختارزدایی

 گذاریآشنایی با مهارت ارزش

 یی مهارت خواندنارتقا

های مهارت

 تکنيکی

 

های درون مهارت

 فردی

 

 ارتقای مهارت نقد تفکر

 شناسیمسئلههای آشنایی با شيوه

 یابیمسئلهارتقای توانایی 

 فلسفه برای کودکان(فلسفی )آشنایی با مباحث 

 های مسائلحلآشنایی با فرایندها و راه

 

های حل مهارت

 مسئله

 

عمل بر اساس منش و معيار اسالمی در  زان بهآموآگاه کردن دانش

 آموزاندانش

 ارتقایی توانایی تشخيص ارزش معرفتی معلومات

 ها و درک هدفمندی نظام خلقتارتقایی توانایی تحليل روابط پدیده

 های اخالقیمهارت

 های گفتگوآشنا کردن با مهارت

 کمک به جهت بيان احساسات بدون ترس

پذیری دیدگاه تأیيد دیدگاه بدون توجه به  نظر و ارائهکمک جهت 

 توسط دیگران

بر منش و آداب اجتماعی در گفتار و  تأکيدکمک جهت توجه و 

 رفتار

 های هيجانیکفایت

های برون مهارت

 فردی
 

بر شجاعت فکری در بيان نظرات و  تأکيدآموزان جهت کمک به دانش

 ها دیدگاه

اف فکری در توجه به نظرات و بر انعط تأکيدآموزان جهت کمک به دانش

 هادیدگاه

 های شناختیکفایت
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 های اصلیمقوله ها مقولهزیر  مفاهیم

 آموزان جهت رسيدن به استقالل فکریکمک به دانش

 و استدالل گریگری، پژوهشآشنایی دانش آموزان با مهارت پرسش

 آموزان با تنوع فکریآشنایی دانش

 ها در تفکرآموزان با تنوع روشآشنایی دانش

های کفایت

 اجتماعی

 

مقوله عمده یا تم  1مفهوم توليد شده در فرایند کدگذاری اوليه در قالب  2ر این مرحله، د 

انتزاعی بودن در سطح باالتری نسبت به  ازلحاظها( بندی شدند. این مقوالت عمده )تمطبقه

 از: اند عبارت شده ارائههای اصلی مفاهيم مرحله قبل قرار دارند، تم

 های درون فردی؛مهارت -2

 های برون فردی.مهارت -1

های تفکر خالق و نتایج تحلیل تماتیک اهداف برنامه درسی آموزش مهارت

 انتقادی

ی هستند که امروز بيش هيجانهوشاصلی  های مؤلفهفردی از فردی و بروندرون های مؤلفه 

و تعليم و تربيت و مدیریت است.  شناختی روانمتخصصين حوزه  موردتوجهاز هر چيزی 

ين فـردی، توانـایی درک و تـشخيص احـساسات و مقاصـد دیگـران و هـوش هوش ب

در هوش هيجانی  گلمن هـای خود است.فـردی، توانـایی درک احـساسات و انگيـزهدرون

که چگونه احساسات  مسئلهدانـستن این »کـه  کند میاین مسئله را عموميت بخشيد. او بيان 

این نظریه « هوش بـرای موفقيـت در زنـدگی مهـم است اندازه بهخود را اداره کنيم شاید 

های توان از جمله به برنامه مهارتاساس برخی کارهای اجتماعی و عاطفی است که می

توانایی درک، بيان و مدیریت  عنوان بهتفکر اشاره کرد. سالوی و مایر هوش هيجانی را 

 کنند.عواطف تعریف می

گرایانه و خودبازتابی های درونها با فعاليتارتفردی: این مههای درونمهارت – 2

های خود مانند دهد از تواناییهایی است که به فرد امکان میدارد و شامل مهارت سروکار
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توانایی درک خود، آگاه بودن از حاالت درونی خود، فهم احساسات، عواطف، اهداف و 

الل به قضاوت صحيح برروی چنين ارزیابی الگوهای فکری و استدو هم های خودانگيزه

ها و احساسات خود  های درونی خود پرداخته و با داشتن درک روشن از ریشه انگيزهپدیده

ها و نظریه وتحليل و تجزیه کندوکاوعلت و معلولی از  کاری دستضمن  ،و تخيلبا انگيزه 

های ی، مهارتزیرمقوله 9های درون فردی از ها لذت ببرد. مقوله اصلی مهارتایده

 های اخالقی تشکيل گردید.مهارت -مسئلههای حل مهارت –تکنيکی 

 گوید:می 9کننده شرکت

یعنی ؛ کودکان را باید با تنوع فکری آشنا کنيم به نظرمدر حوزه خالقيت »
ها بتوانند به چيزهای متفاوتی فکر کنند؛ اگر محدودشان کنيم که در باید این

شوند. دوم ا انتخاب کنند خالق نمیگيری رکالس درس یک پدیده و جهت
یعنی ؛ ها را توجه کنيمحلنتایج یادگيری ما باید فرایندها و راه جای بهکه  این

 «.حل مختلف بدهند چندراهکودکان یاد بگيرند پاسخ مسائل را با 

 دارد:اظهار می 21گر پاسخ
 مسئلهکر با یاب بشوند به این دليل که تفمسئلهآموزان یابی یعنی دانشمسئله»

قرار بدید چه تفکر خالق  مدنظراست. شما هر نوع تفکر را بخواهيد  خورده گره
 «.اند خورده گره مسئلهبا  ها اینچه تفکر انتقادی 

های برون فردی به مهارت ارتباط فرد با فرد و های برون فردی: مهارتمهارت – 1

واقعيت زندگی روابط اجتماعی شود، زیرا بخش مهم از گروه در اجتماع انسانی گفته می

و موفقيت در ایجاد ارتباط مؤثر یکی از عوامل مهم  جواری هماست و توانایی در حسن 

موفقيت در زندگی است به همين دليل آدمی با رفتار و معاشرت و تعامل با دیگران تعریف 

دیگران نظر شود مسائل از نقطهشود؛ دستيابی به این نوع مهارت باعث میو شناخته می

های کنند. مقوله اصلی مهارتاندیشند و احساس مینظاره شود تا دریابند آنان چگونه می

های های شناختی و کفایتکفایت –های هيجانی ی، کفایتزیرمقوله 9برون فردی از 

 اجتماعی تشکيل گردید.

 گوید:می 2پاسخگوی 
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ترس این که گفتيم فکرت رو آزاد کن از ترس اینکه بهشون نخندن و از »
گفتند. این یعنی چی ترس احساس نکنند نظراتشون عجيب و غریب هست نمی

یعنی باید شرایطی رو فراهم بکنيم که کودک از ؛ یک جور عواطف است دیگر
را داشته  بيان احساساتش نترسد و جرات تحمل نقد تفکر خویش توسط دیگران

 «.باشد

 گوید:پژوهش می در این 4کننده شرکت 
گری، استدالل، تفکر گری، پژوهشهای پرسشيم، فنون و مهارتمفاه»

گيری، درک و اصالح مداوم منطقی، نقاد، خالق، سيستمی، انتخاب و تصميم
قرار  موردتوجههایی هستش که در فرایند آموزش باید موقعيت، از جمله مهارت

یش ها وتفکر خود باعث پيداگفتگوی فرد درباره احساسات و برداشت«. گيرد
هایی از واقعيت فرد خواهد شد که در اعماق نهان او نهفته شده که گفتگو جنبه

ها ها این فرصت از بچهباعث زایش تفکرات ناب شده که متاسفانه در کالس
 اعتمادی خواهد شد.گرفته شده وعدم انتقاد در مورد دانش جدید باعث بی

 نتقادیهای تفکر خالق و امحتوای برنامه درسی آموزش مهارت

است و   ای مواجه گردد که انسان با مسئله تفکر، عملی ذهنی است و زمانی مطرح می

 که ددگر می آغازحل مسئلهخواستار حل آن است. در این هنگام در ذهن، تالشی برای

آموزان باید در ای که دانشهای فکری ارزندهاز توانایی.نامند می تفکر را ذهنی تالش این

ها، ها، خواندهمدارس از طریق محتوایی رسمی کسب کنند، توانایی ارزشيابی شنيده

باشد. بر ها و اعتقادهای مختلف در زندگی و توانایی ایجاد )خلق( تفکر جدید میاندیشه

 های موقعيتآموزان، انتقال صرف اطالعات به دانش جای بهنظام آموزشی باید، این اساس،

 مناسب برای پرورش فکر کودکان فراهم آورد.

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87
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های تفکر خالق و انتقادی در دوره محتوای آموزش مهارت اصلی دوم: مؤلفه

 ابتدایی

ید مدارس ، بارو ازاینمدرسه جایی است که تعليم و تربيت رسمی در آن جریان دارد، 

بتوانند، پرورش فکر و شکوفایی اندیشۀ شاگردان را موجب شوند. متأسفانه، محتوایی که 

های علمی( مبتنی بر نيازهای حال و آینده کودکان و جامعه نيست و حتی دانش )نيازمندی

ی به تکرار مطالب و زمينه ها آندارد، موجبات مجبورکردن  تأکيدنيز کمتر بر این محتواها 

کند که مجالی برای فکر کردن در آن وجود ندارد، بلکه حتی م و تربيتی را فراهم میتعلي

فکرکردن نظم جریان گاهی در ذهن معلّمان نيز این باور را تقویت خواهد کرد که

خود  های روشاگر نظام آموزشی بخواهد تحولی اساسی در آموزشی را به هم خواهد زد.

ها ترین مسائل، تجدید بنای اندیشهیکی از مهمه باشد کهبه وجود آورد، باید در نظر داشت

ضمن در نظر گرفتن اهداف باید محتوای مناسب با آن اهداف طراحی و تدوین  ؛ کهاست

 گردد.

مقوله اصلی شناسایی  1زیرمقوله و  2مفهوم،  21در بخش محتوا،  ها مصاحبهبا تحليل 

 ره شده است.به آن اشا 1و استخراج گردید که در جدول شماره 

 های اصلی محتواها و مقولهمفاهیم، زیر مقوله .2جدول 

 اصلی های مقوله ها مقولهزیر  مفاهیم

اجتماعی و  آموزش شيوه پيدا کردن مسائل

 فردی

 اجتماعی و فردی آموزش حل مسائل

 مسئلههای حل آموزش تکنيک

 مسئلهریزی و حل برنامه

 گيریتصميم آموزش مهارت

 گزینیشيوه ریسکآموزش مهارت 

 ریزیآموزش مهارت برنامه

و  ریزی برنامههای آموزش تکنيک

 گيریتصميم

 و تقویت ذهن پرورشآموزش شيوه 

 ها پدیدهبررسی ماهيت  های شيوهآموزش 

 آموزش شيوه بررسی هویت انسان

شناخت انسان و  های چگونگیآموزش مهارت

 های شناختیآموزش کفایت
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 اصلی های مقوله ها مقولهزیر  مفاهیم

 جهان آفرینش

ر و پذیری در تفکانعطاف آموزش مهارت

 روابط

 آموزش مهارت ادب در ارتباط

 آموزش مهارت آداب صحبت کردن

 آموزش شيوه کار تيمی و گروهی

 آموزش مهارت برقراری ارتباط

 ارتباطی و اخالقی آموزش مهارت

های ارتباطی و آموزش مهارت

 انتقادی

دهی یا خود آموزش مهارت خود نظم

 ساماندهی

 خودآگاهیرت آموزش مها

 پذیریهای مسئوليتآموزش مهارت

 بينیپيشآموزش مهارت 

 های تغييرپذیری و سازگاریآموزش مهارت

پذیری و آموزش مهارت مسئوليت

 هيجانی

 

مقوله عمده یا تم  1در فرایند کدگذاری اوليه در قالب  توليدشدهمفهوم  2در این مرحله، 

انتزاعی بودن در سطح باالتری نسبت به  ازلحاظها( شدند. این مقوالت عمده )تم بندی طبقه

 از: اند عبارت شده ارائههای اصلی مفاهيم مرحله قبل قرار دارند، تم

 ؛مسئلهریزی و حل برنامه -2

 های ارتباطی و انتقادی.آموزش مهارت -1

های تفکر خالق و نتایج تحلیل تماتیک محتوای برنامه درسی آموزش مهارت

 انتقادی

ترین لوازم و شرایط ها و رویدادهای حيات یکی از مهمو آگاهی انسان از امور، پدیدهعلم 

زندگی پویا و متناسب با شأن انسانی است و بدون عقل و تفکر آدمی در این امور قادر به 

شناسی و استفاده از تفکر و تعقل در دستيابی به اهداف متعالی نخواهد شد. عالوه بر جهان

های یک موجود اجتماعی بر اساس تمام دیدگاه عنوان بهریزی انسان نامهو بر مسئلهحل 



 222 |و همکاران   یمحمد حجت

فلسفی موجود قادر به زندگی فردی نيست، بلکه در اجتماع باید زندگی نماید و الزمه 

نوعان و محيط است و در این روابط اخالقی اجتماعی زیستن داشتن سطحی از روابط با هم

ی یک ضرورت است که بر این اساس پژوهش حاضر اجتماعی داشتن نگاه تحليلی و انتقاد

و  مسئلهریزی و حل شناسی و برنامههای جهانبر اساس نظر متخصصان آموزش مهارت

قرار گرفتند. در این پژوهش در تحليل  موردتوجههای ارتباطی و انتقادی آموزش مهارت

 مسئلهریزی و حل برنامه مقوله اصلی های تفکر خالق و انتقادی دومحتوای آموزش مهارت

 متخصصين قرار گرفته است. موردتوجههای ارتباطی و انتقادی و آموزش مهارت

های افرادی که دارای تفکر انتقادی و : یکی از ویژگیمسئلهریزی و حل برنامه -2

آمده یا دارای امکان  به وجود ها آنباشند، حساسيت نسبت به مسائل اجتماعی در خالق می

این افراد با دقت نظر مسائل اجتماعی را زیر نظر گرفته و عوامل اجتماعی باشد ایجاد می

نمایند. آموزش تفکر چه در حوزه ای بررسی میایجادکننده مشکل را به شيوه پروژه

گزینی و ریسک ریزی،های برنامهانتقادی و چه در حوزه خالق نيازمند آموزش شيوه

های تواند فرایند ایجاد مهارتها میویژگیاز این  هرکدامگيری است و نقص در تصميم

تفکر انتقادی و خالق را با مشکل مواجه سازد. شيوه تحليل و نقد وضعيت موجود 

ریزی است و در نظرگرفتن یک وضع مطلوب )انتقادی( نيازمند آشنایی با پروسه برنامه

-از سه زیرمقوله لهمسئریزی و حل طلبد. مقوله اصلی برنامه)خالق( نيز چنين مهارتی را می

گيری، ریزی و تصميمهای برنامه، آموزش تکنيکمسئلههای حل ی، آموزش تکنيک

 های شناختی تشکيل گردید.آموزش کفایت

 معتقد است: 2کننده شرکت
های عملی، کارهای گروهی، فردی، مباحثه های ذهنی، فعاليتفعاليت»

 «دهندمحتوای ما را تشکيل می درواقعهستند که  ها این

 دارد:اظهار می 22گویی پاسخ

ها آشنا شوند و محتوای درسی نيز به این فراگيران باید با ماهيت پدیده»
تواند چه چيزی باشد، هویت انسان ها میبنابراین ماهيت پدیده؛ سمت حرکت کند

 «تواند موضوع محتوا قرار گيردی محتواش چه چيزی باشد میدامنه
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 :گویدمی 21گویی پاسخ
های کسب معرفت و منابع کودکان باید با خود شناخت یا معرفت و شيوه»

های انسان متفکر آشنا منش و فضيلت تونه باشه، باشناخت که یک ایده کليدی می
 «.بشن

کنند و کنندگان دیوار حائل بين جامعه و مدرسه را بخوبی تشریح میدر اینجا شرکت

وزه تفکر انتقادی و خالق این دیوار برداشته شود دهد که باید در حنشان می ها آناظهارات 

 تأکيدچنين روی این زمينه و مدارس مسائل و دردهای اجتماعی را بررسی کنند و هم

محتوا در نظر گرفته  عنوان به مسئلهگردد که هر تکنيکی اگر قرار است در حوزه حل  می

اجتماعی ارتقا دهد و برای آموزان را در حل مسائل فردی و شود باید توانایی فردی دانش

کند و باید فراگيران به بر محتوای نوشتاری کفایت نمی تأکيدی صرف ایجاد چنين زمينه

 .درآیدیک تجربه زیسته  عنوان بهسمت اجرای این تجارب هدایت شوند تا 

های ارتباطی و انتقادی: آموزش مهارت برقراری ارتباط، آداب آموزش مهارت -1

یک  صرفاًشيوه کار تيمی و گروهی توانایی فکر انتقادی  در ارتباط وصحبت کردن، ادب 

گر را جهت حل مسائل مختلف امر فردی نيست، فرد باید بتواند در گروه نيز نقش تحليل

ایفا نماید و عالوه بر این شيوه برخورد فرد با دیگران جهت بررسی تمامی ابعاد مسائل 

 عنوان به اصطالحاًهای است که ند مهارتجهت خلق یک ایده و تحليل وضعيت نيازم

مهارت ارتباطی تلقی گردد. امروز با گسترش وسایل الکترونيکی این نوع ارتباط 

ای شده که الزم است سيستم تعليم و تربيت کودکان را برای خوش تغييرات گسترده دست

ر دنيای مجازی رویارویی با این تغييرات ارتباطی آماده نماید. ارتباط بين افراد بخصوص د

های ارتباطی و آداب آن، کننده مسائل اجتماعی باشد که آشنایی با این شيوهتواند ایجادمی

گویان به این مهم گردد. در اظهارنظر پاسخیک امر ضروری و قابل توجيه فرض می

 بود. شده اشاره

زش ی، آموزیرمقوله 1های ارتباطی و انتقادی نيز از مقوله اصلی آموزش مهارت

پذیری و هيجانی تشکيل مهارت مسئوليت و آموزشهای ارتباطی و اخالقی مهارت

 های زیر تحليل شد:ها، مصاحبهگردیدکه برای تشکيل این زیر مقوله
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 عنوان نمود: 9گوی پاسخ
در  صرفاًهای درسی فضاهای ارتباطی گنگ و مبهم و در محتوای کتاب»

وز بحث جهان در مشت مطرح است، دنيای است. امر شده ارائهحد محاوره دو فرد 
آفرین باشد و باید تفکر انتقادی کودکان به این تواند بحرانمجازی و این فضا می

 «.سمت هدایت شود

 نماید:اظهار می 4گوی پاسخ

بنابراین ؛ کندآن خالقيت در گروه رشد می به دنبالانتقاد و تحليل و »
شيوه کار تيمی باید به کودکان در های ارتباطی، آداب صحبت کردن و مهارت

 «.عملی نيز اجرا گردد صورتبهمحتوای درسی آموزش داده شود و این قابليت 

ترین توان گفت قابليت و توان ارتباط افراد یکی از مهمگویان میپاسخ اظهارنظربنابر  

تباطی عوامل اثرگذار بر ایجاد تفکر انتقادی و خالقيت است. توانایی ارتباط و آداب ار

پوشی از بسياری شود و این قابليت باعث چشمنوایی گروهی میباعث ایجاد همدلی و هم

کليد تفکر خالقيت  عنوان بهتواند انعطاف و سازگاری را شود که میسالیق فردی افراد می

است جهت ایجاد تفکر )انتقادی و خالقيت( در محتوا  بنابراین ضروری؛ به خطر بيندازد

 به مهارت ارتباطی افراد گردد. یتوجه ویژه

های تفکر یادگیری آموزش مهارت-یاددهی های روش اصلی سوم: مؤلفه

 خالق و انتقادی در دوره ابتدایی

های تفکر انتقادی و دارند این است که مهارت نظر اتفاقچه بيشتر متخصصان بر آن آن

توان یابد. نمیورش میخالق هنگام بحث و تبادل اندیشه و حل مسئله به بهترین وجه پر

با بررسی نظریات ميشل تفکر صادرکرد. وپرورش آموزشدستورالعمل ثابتی را برای 

آزاداندیشی، تفکر توان نتيجه گرفت کهفوکو، هابرماس، کانت، پائولوفرره و دالمبر می

گری و فراهم بودن فضای عمومی آزاد برای ورود به بحث؛ از شرایط الزامی مستقل، روشن

به عقيده فوکو نبودن آزادی به هر شکل آن، آن خالقيت است. تبع بهکر انتقادی و تف
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های فردی و گروهی است. به نظر فوکو خالقيت از طریق کالمی و محدودکنندۀ خالقيت

 آید.در فرآیند محاوره به وجود می

 11شامل  مؤلفهیادگيری نشان داد این -یاددهی های روشدر بخش  ها مصاحبهتحليل 

 به آن اشاره شده است. 9که در جدول شماره  باشد میمقوله اصلی  1زیرمقوله و  4مفهوم، 

 یادگیری -یاددهی های روشهای اصلی ها و مقولهمفاهیم، زیرمقوله .3جدول 

 های اصلیمقوله ها زیرمقوله مفاهیم

 سؤاالتفهرست 

 ایفای نقش

 محرک فکری ارائه

 ارتباط اجباری

 ئلهمسسازی وارونه

 آموز محوردانش های روش

 یادگيری خالق -یاددهی  های روش
 اکتشافی

 پروژه

 روش بارش مغزی

 پردازیبدیعه

 ربط بیهمراهی 

 فعاليت محور های روش

 بر روش مشاهده تأکيد

 مسئلهحل 

 کاوشگری

 استقراییروش تفکر 

 روش تدریس پرسش و پاسخ

 شناختی های روش

 

 دگيری انتقادییا -یاددهی  های روش
 پراکسيس

 روش مباحثه

 محاکم قضایی

 روشن سازی طرز تلقی

 بحث گروهی

 بر یادگيری مشارکتی تأکيد

 بر یادگيری از طریق همياری تأکيد

 مشارکتی و همکاری های روش
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مقوله اصلی یا تم  1در فرایند کدگذاری اوليه در قالب  توليدشدهمفهوم  1در این مرحله، 

انتزاعی بودن در سطح باالتری نسبت به  ازلحاظها( این مقوالت اصلی )تم بندی شدند.طبقه

 از: اند عبارت شده ارائههای اصلی مفاهيم مرحله قبل قرار دارند، تم

 یادگيری خالق؛ –یاددهی  های روش -2

 یادگيری انتقادی. –یاددهی  های روش -1

های تفکر ارتآموزش مه یادگیری –یاددهی  های روشنتایج تحلیل تماتیک 

 خالق و انتقادی

ی شناسرواندر فلسفه و  شده حاصلهای از پيشرفت متأثر یادگيری –یاددهی  های روش

باشد. هرگونه کارکرد آموزان قائل میبوده و نقش محوری در این فرایند، برای دانش

گار های جدید آموزشی سازآموزان نباشد، با نظریههای دانشآموزشی که براساس فعاليت

 یادگيری –های یاددهی گيرد. لذا کليه فعاليتنبوده و یادگيری به معنای واقعی شکل نمی

آموزان با انگيز بوده و لزوم توجه به آن ضرورت دارد تا دانشامروز چالش دنيای در

 پذیرش مسئوليت، یادگيری خود را رقم بزنند.

یابی از اهميت ق ایدهیادگيری خالق: در فرایند تفکر خال –یاددهی  های روش -2

 صورتبههای جدید متفاوتی برای توليد و ابراز ایده های روشفراوانی برخوردار است و 

که هرکدام با توجه به شرایط و موضوع مورد بحث در جای  اندفردی و جمعی ابداع شده

د قواعد تکيه بر تفکر واگرا دارند. یادگيری و کاربر ها آنخود کاربرد دارند و البته اکثر 

هر فرد  که اینتواند به درک بهتر فرایند تفکرخالق کمک کند، ضمن ها میاین روش

روش جدیدی برای خودش داشته باشد.  ذکرشده های روشتواند با ترکيب و تعدیل  می

آموز دانش های روشی، یادگيری خالق از دو زیرمقوله -یاددهی  های روشمقوله اصلی 

های زیر ها، مصاحبهل گردید که برای تشکيل این زیر مقولهمحور و فعاليت محور تشکي

 تحليل شد:

 بيان نمود: 9گوی پاسخ
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ای ایجاد کرد و ای بر هر مسئلهسازی ميشه زاویه تازهگاهی اوقات با وارونه»
آورد. پس با تعویض جای علت و معلول و تبدیل مثبت به دست بهای نو ایده

تونيم : چطور میمثالًمعکوس پرداخته بشه.  رتصوبهمنفی، ميشه به یک موضوع 
تونيم در ؟ چطور میشد میاتومبيل نداشتيم چی  آگههامون رو کثيف کنيم؟ لباس

 «.رو کشف کرد ای تازههای یک کار موفق نشيم؟ با این روش ميشه ایده

 معتقد بود: 1گر پاسخ
فعال  تصوربهآموزان برای جذب بهتر محتوای آموزشی الزم است دانش»

خود را درباره محيط به نحوی تنظيم کنند که  های و تجربه ها و شنيدهها دیده
با  ها آنشناختی پایدار آنان شود. اگر جزئی بخشی از ساخت و اطالعاتها یافته

 ها آنروبرو شوند، چون این رویداد با فکر  برانگيز و سؤالیک موقعيت مبهم 
 «.واهند پرداختناهمخوان است، درباره آن به کاوش خ

 دارند:اظهار می 21و  2کننده شرکت

تدریس یک قاعده کلی که وجود دارد این است که  های روشحقيقتاً در »
قرار بدهيد که چند تا ویژگی داشته باشند.  مدنظرهایی رو باید شما روش یا روش

داشته ای ها باید طوری باشند که یادگيرنده بتواند اظهارنظرهای آزادانهیکی روش
یک فن نام  عنوان بهفرض بفرمایيد روش تدریسی که بعضی جا ازش  مثالًباشد. 

ای استفاده شود زمينه جا بهبرند، روش بارش مغزی است که این روش اگر می
 «کند برای تفکر خالق.فراهم می

یادگيری انتقادی: بسياری از مشکالت ریشه در ضعف  -یاددهی  های روش-1

باید به کودک قدرت ن کودکی دارد و فراتر از حفظ کردن مطالبهای دورادرآموزش

مختلفی از طریق موسيقی،  هایتواند به روشنقد و تحليل را آموخت که این آموزش می

در ذهن کودک و  هایی سؤالشعر، زبان، ادبيات، نقاشی، خوشنویسی و غيره با ایجاد 

چنين محيط کالس و مدرسه ماع و همباشد. در اجتتر در محيط مدرسههایی خالقانهروش

 :ازجملهنکاتی را باید در نظر گرفت 

 و هيجان در کودکان؛ایجاد عالقه -2
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 جامعه؛ موردقبول های ارزشدر ذهن در مقابل  سؤالایجاد  -1

 خالقيت؛ -9

 آموزان.فعاليت و مشارکت گروهی کودکان و دانش -4

گردد. همه ه نام تفکر انتقادی میها منجر به نيازی بو مواردی دیگر که همه این

به گرفته شکلقصوری در این مورد و اگرورزی را دارندقدرت تفکر و اندیشههاانسان

دليل عدم تفکرشان نيست؛ بلکه به دليل نداشتن جهتی معين در تفکر است. پس 

 د.شوکه در قرآن از آن با نام تعقل یاد می باشد می شده هدایتمطلوب است تفکر آنچه

 های روشی، زیر مقوله 1یادگيری انتقادی از  -یاددهی های روشمقوله اصلی 

-، مصاحبهها مقولهشناختی و مشارکتی و همکاری تشکيل گردید که برای تشکيل این زیر 

 های زیر تحليل شد:

 دارند:اظهار می 22و  8 ،4کنندگان مشارکت

تواند مشاهده میگذار است و روش مشاهده تأثيرروش مشاهده در اینجا »
 «.و غيره باشد ها انسانطبيعت، 

 گویند:در این پژوهش می 1و  9کننده شرکت 

فعال استفاده کنند، روش تدریس گفتگو روش  های روشمعلمان باید از » 
یعنی چيزهای جزئی را جمع بسته و یک محتوای کلی خلق کنند. ؛ تفکر استقرایی

 «.توانند استفاده کنندها میخالقيت ترکيب است. از این روش

 کنند:بيان می 21و  1کنندگان شرکت

 مسئلهدر کليه سطوح ایجاد توانایی حل  وپرورش آموزشترین هدف عالی»
شود تا آنان آمادگی الزم برای آموزان است. این توانایی باعث میدر دانش

برخورد با شرایط متغير زندگی را داشته باشد، پس ضروریست که در مدرسه 
 درستی بههای مشابه آموخته شود تا در موقعيت مسائلاهبردهای الزم برای حل ر

 «.عمل نماید
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های تفکر خالق و آموزش مهارتهای ارزشیابی شیوه اصلی چهارم: مؤلفه

 انتقادی در دوره ابتدایی

 وپرورش آموزش موردتوجههای اخير بهبود نظام سنجش و ارزشيابی تحصيلی در سال

نامه ارزشيابی تحصيلی، نحوه اجرای آن در مدارس، اختيارات معلمان، یينو آ قرارگرفته

 تأثيرآموزان و حتی نقش والدین را در نظر گرفته و تحت نقش مدیران، نقش دانش

 قرارداده است.

های ارزشيابی در دوره ابتدایی، مبتنی ، انواع شيوهشوندگان مصاحبهبر اساس نظرات 

مقوله  1زیرمقوله و  4مفهوم،  19، الق و انتقادی در قالبهای تفکر خبر آموزش مهارت

 به آن اشاره شده است. 4اصلی شناسایی و استخراج گردید که در جدول شماره 

 ارزشیابی های روشهای اصلی ها و مقولهمفاهیم، زیرمقوله .8جدول 

 های اصلیمقوله هازیرمقوله مفاهیم

 نگرانهارزشيابی کل

 متنوع تسؤاالاستفاده از 

 واکاوی سؤاالتطرح 

 تمرکزی سؤاالتطرح 

 در سطوح باالی شناختی سؤاالتطرح 

 ارزشيابی برحسب تفسير نتایج

 سؤالفرصت تفکر پس از  ارزشيابی عملکردی

 واگرا و خالق سؤاالتطرح 

 بدیهی سؤاالتپرهيز از طرح 

 ارزشيابی غيرتهدیدآميز

 ارزشيابی در حين عمل

 و گفتگو ارزشيابی از طریق بحث

 ارزشيابی برحسب نحوه اجرا
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 های اصلیمقوله هازیرمقوله مفاهیم

 بازپاسخ سؤاالتطرح 

 وا رونه سؤاالتطرح 

 سطحی جای بهعميق  سؤاالتطرح 

 خودارزیابی

 ارزشيابی فرایندی

 ارزیابی توسط والدین

 ارزشيابی موقعيت محور

 ارزشيابی عملی

 ارزشيابی فردی

 

 ارزشيابی تلفيقی

 ارزشيابی مشارکتی

 امتيازدهی گروهی

 بی از یکدیگرارزشيا

 ارزشيابی فرد در و از گروه

 ارزشيابی گروهی

مقوله اصلی یا تم  1در فرایند کدگذاری اوليه در قالب  توليدشدهمفهوم  4در این مرحله، 

انتزاعی بودن در سطح باالتری نسبت به  ازلحاظها( بندی شدند. این مقوالت اصلی )تمطبقه

 از: اند عبارت شده ارائهی اصلی هامفاهيم مرحله قبل قرار دارند، تم

 ارزشيابی عملکردی؛ -2

 ارزشيابی تلفيقی. -1

های تفکر خالق و ارزشیابی آموزش مهارت های روشنتایج تحلیل تماتیک 

 انتقادی

 1های تفکر خالق و انتقادی ارزشيابی آموزش مهارت های روشدر این پژوهش در تحليل 

متخصصين قرار گرفته  موردتوجهابی تلفيقی مقوله اصلی ارزشيابی عملکردی و ارزشي

 است.
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 ارزشیابی عملکردی -0

که ارزشيابی باید در خدمت آموزش قرار گيرد سؤاالت ارزشيابی باید جاییاز آن

آموزان در سه حيطه شناختی، عاطفی و تحصيلی دانش پيشرفتطراحی شوند که  ای گونه به

 ای گونه بهين خاطر باید سؤاالت آزمون را قرار دهند. به هم موردسنجشروانی حرکتی را 

. آزمون عملکردی آزمون بسيار معتبری برآیندطراحی کرد که بتوانند از عهده این مهم 

بر فرایندهای یادگيری فراگير در سطوح مختلف تحصيلی دارد. استفاده از  تأکيداست که 

به این نوع سنجش  آموزان بسيار تازه است و دليل اصلی توجهاین روش در سنجش دانش

گرایی در کالس درس و نياز به ی ساختنشناسروانرا عالقه روزافزون به استفاده از اصول 

گرایی، اند. در رویکرد ساختنهای تفکر دانستهپرورش فرایندهای عالی فکری و مهارت

؛ شودمحصول و توليد دانش ارزیابی می شدن ساختهسنجش محصول، فرایند  جای به

 ،وتحليل تجزیههای عالی تفکر مانند ای برای نمایاندن مهارتسنجش باید آینه بنابراین

قضاوت و آفریدن باشد. امروزه توجه بيشتر معطوف به این است که چگونه فراگيران دانش 

 گيرند تا مسائل پيچيده را حل کنند.و به کار می کنندرا تفسير می

تفسير نتایج و  برحسبی، ارزشيابی زیرمقوله 1مقوله اصلی ارزشيابی عملکردی در 

ها، ی اجرا تشکيل گردید که برای تشکيل این زیر مقولهنحوه برحسبارزشيابی 

 های زیر تحليل شد: مصاحبه

 دارند که:بيان می 22و  1، 4کنندگان شرکت
و تربيت  های تفکرهای ارزشيابی، تحقق و توسعه مهارتدر خصوص شيوه»

است. باید سعی بشه  مؤثرارزشيابی  های روشنتخاب ا درگروآموز خالق  دانش
در کتاب آمده پرهيز  عمدتاًشون مشخص بوده و که پاسخ سؤاالتیطرح  جای به

ها رو وادار به توليد پاسخ کند، طرح شود که بچه سؤاالتی ها آن جای بهشود و 
 «.تر و تفکر و تحقيق شوندوادار به مطالعه عميق

 گوید:می 8کننده شرکت
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انجام ارزشيابی با هدف بررسی ميزان یادگيری که  جای بهباید تالش بشه »
زا و تهدیدکننده است به ارزشيابی نگاه آموزشی داشته باشيم یعنی استرس غالباً

 «.ارزشيابی برای یادگيری بهتر مد نظر قرار بگيره

 معتقدند: 9و  2شوندگان مصاحبه

شما ارزشيابی با ابزار و  اصالًجا که ها هم به اعتقاد من اینارزشيابی مهارت»
از جنس عمل است  آنچهکه معنا و مفهوم ندارد. ارزشيابی  ها اینآزمون کتبی و 

خواهيد متوجه شوید این آدم چقدر تفکر انتقادی یاد شما می مثالًباید عملی باشد؛ 
 خواهيد ارزیابی کنيد. این را باید به گفتگو و بحث بکشانيد ازگرفته است می

طریق روش بحث روش گفتگو بتوانيد متوجه بشوید که این آدم چه مقدار توانایی 
 «.داشته تفکر انتقادی را درونی کند. یا چه مقدار خالق است

 ارزشیابی تلفیقی -2

ارزشيابی بخش  چراکهباشد.  بيشتر بر ارزشيابی مستمر و تلفيقی می تأکيددر دوره ابتدایی 

ی، یادگيری است که همراه با آموزش و در ارتباط تنگاتنگ با ناپذیر فرایند یاددهجدایی

آموزان را مرکز توجه خود گيرد و هدایت یادگيری دانشمستمر انجام می ای گونه بهآن 

ی، ارزشيابی فردی و ارزشيابی دهد. مقوله اصلی ارزشيابی تلفيقی در دو زیرمقولهقرار می

 های زیر تحليل شد:ها، مصاحبهر مقولهگروهی تشکيل گردید که برای تشکيل این زی

 دارند که:اظهار می 2شونده مصاحبه

داری آموزشی تفکر فعاليتی درونی است. بيرونی نيست. مثل جریان بانک»
داری که مال پاولو فریره بود ميشه. فریر ميگه سيستم ارزشيابی مدرسه مثل بانک

توانيد ل را ماه بعد میذارید همون پورید یک پول میاست در بانک شما می
گذارد و موقع ها میگذار دانشی را توی ذهن بچهبرداشت کنيد. مدرسه هم سپرده

خواد. این درست نيست. چون دانش باید از طریق ها میامتحان همون رو از بچه
بياید. خود کودک باید دانش جدید بسازد. پس دست بهتفکر خود کودک 

اشد. کودک رو بهش یاد بدیم که خودش، خودش ارزشيابی باید خود ارزیابی ب
 «.رو ارزیابی کنه
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 معتقدند: 8و  2شوندگان مصاحبه
تستی و کوتاه پاسخ اتفاق  سؤاالتهای تفکر با طرح پرورش مهارت»
طرح بشه  سؤاالتیباز پاسخ و عميق استفاده بشه.  سؤاالتبنابراین باید از ؛ نميفته

کنه. البته اگر معلمين اهداف  تأملتفکر و آموز رو وادار به تحليل، که دانش
سطحی و  سؤاالتاز طرح  حتماًسطوح باالی شناختی و مهارتی را در نظر بگيرند، 

 «.کننبدیهی پرهيز می

 که: کند میبيان  9کننده شرکت
ترین روش در مورد شکل ارزشيابی هم به نظر من، خود ارزیابی، مهم»

های تفکر خالق خود ارزیابی زشيابی مهارتارزشيابی است؛ در این شکل برای ار
تونه یک روش برای ارزشيابی هم تفکر مشارکتی به نظرم می گفتگوی است.

آموز باید خودش، خودش را ارزیابی یعنی دانش؛ انتقادی هم تفکر خالق باشه
 «.کند

 معتقد بود: 2شوندگان مصاحبه
رو خلق کرد و  ميشه ایده جدیدی سؤاالتسازی گاهی اوقات با وارونه»

-ایده سؤاالتای به مسئله داشت، چارلز تامپسون معتقده با وارونه کردن نگاه تازه

تونيم تونيم در درس موفق نشيم؟ چطور میچطور می مثالًهای جالبی خلق ميشه. 
 «.عالقه بچه به درس رو از بين برد؟

 کند که:بيان می 1کننده شرکت
شيابی هم باید از نوع فرایندی، خود متناسب با فرایند تفکر شيوه ارز»
تونيم ها و حتی ارزیابی توسط والدین باشه. چون بعضی چيزها رو ما نمیارزیابی

ما یک چک ليست والدین  مثالًای در مورد تفکر سواد رسانه زنم میببينيم. مثال 
 «.کنهبينه تحليل میبچه برنامه می مثالًتو کتاب گذاشتيم. 
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 یگیربحث و نتیجه

مهارت تفکر خالق و انتقادی در دوره ابتدایی  های مؤلفهاین پژوهش در تالش برای ارائه 

های تفکر ریزان بتوانند نسبت به تدوین برنامه آموزش مهارتاست که بر اساس آن برنامه

 اقدام نمایند.

ها، در بخش اهداف اساسی آموزش تفکر خالق و انتقادی دو داده وتحليل تجزیهطبق 

فردی استخراج شد. نتایج نشان داد که در سطح فردی و برونهای درونه اصلی مهارتمقول

گری در پرداختن به اهداف تفکر، چرخش از افراطی های مهارتاهداف و مقاصد آموزش 

گانه دانشی، بينشی و مهارتی حوزه دانش و شناخت به توجه متوازن و سازوار به ابعاد سه

از دیدگاه خبرگان بوده است. از طرف دیگر باید از تمرکز ترین اصل مورد تأکيد مهم

اهداف که از  مراتب سلسلهصرف بر تفکر خالق و انتقادی پرهيز کرد و ضمن توجه به 

شوند در جهت و به اهداف اساسی ختم می شده شروع شناختی رواناهداف و مبانی 

استفاده  ن گفت کهتوامی درواقععملياتی کردن تفکر خالق و انتقادی حرکت نمود. 

شود، باعث هایی که باعث حفظ موقت دانش میصرف از محتوای آموزش و تکنيک

توسعه و یادگيری تفکر انتقادی نخواهد شد. اگرچه برخی از مطالب مانند تعاریف واژگان، 

باشد، اما استفاده از مطالبی که تفکر را تحریک کند الزم است. طبيعی نياز به حافظه می

های دیرین تدریس و  تواند خود را از قيد سنت کار نمی محافظه وپرورش شآموزاست 

رو را  یادگيری جدا کرده و با تأکيد و تحکيم قواعد معين و ثابت افرادی مطيع و دنباله

بندد.  می و انتقادپردازی و توليد اندیشه انگاری راه را بر ایده دهد و با قطعيت پرورش 

 و شاملگرایانه و خود بازتابی سر وکار دارد درون های عاليتففردی با های درونمهارت

های خود مانند توانایی درک خود، دهد از تواناییهایی است که به فرد امکان میمهارت

و  های خودآگاه بودن از حاالت درونی خود، فهم احساسات، عواطف، اهداف و انگيزه

های درونی اوت صحيح بر روی پدیدهبه قض و استداللچنين ارزیابی الگوهای فکری هم

، و تخيلها و احساسات خود با انگيزه  خود پرداخته و با داشتن درک روشن از ریشه انگيزه

ها لذت ببرد. ها و ایدهنظریه وتحليل و تجزیه کندوکاوکاری علت و معلولی از ضمن دست
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شود، ع انسانی گفته میفردی به مهارت ارتباط فرد با فرد و گروه در اجتماهای بينمهارت

جواری و زیرا بخش مهمی از واقعيت زندگی روابط اجتماعی است و توانایی در حسن هم

موفقيت در ایجاد ارتباط مؤثر یکی از عوامل مهم موفقيت در زندگی است؛ به همين دليل 

، 2شود )ليزا و مارکآدمی با رفتار و معاشرت و تعامل با دیگران تعریف و شناخته می

های اصلی های تفکر خالق و انتقادی، مقوله(. در بخش محتوای آموزش مهارت1118

 های ارتباطی و انتقادی بود.و آموزش مهارت مسئلهریزی و حل عبارت از: برنامه

 های موقعيتآموزان، انتقال صرف اطالعات به دانش جای بهنظام آموزشی باید 

اگر نظام آموزشی بخواهد تحولی اساسی مناسب برای پرورش فکر کودکان فراهم آورد. 

ترین مسائل، خود به وجود آورد، باید در نظر داشته باشد که یکی از مهم های روشدر 

ضمن در نظر گرفتن اهداف باید محتوای مناسب با آن  ؛ کهها استتجدید بنای اندیشه

 مورداطمينانابع بر من تأکيداهداف طراحی و تدوین گردد. محتوا باید فراگيران را به سمت 

در کسب دانش هدایت کند تا به یادگيری و شناخت عمق ببخشد و بر شناخت فرد از 

ای برای قضاوت تواند پایهنماید. این نوع محتواست که می تأکيدخود، آفرینش یا خلقت 

اصل تفکر انتقادی و خالق بر این فرض  چراکه آگاهانه و خالقيت بدون اقتباس ایجاد کند.

بينی های بيرونی و درونی قدرت پيشاست که بتوان با ساماندهی امورات و پدیدهاستوار 

بينی یا تز هست های اجتماعی( و بر اساس این نوع پيشها را کسب کرد )مانند پدیدهپدیده

 (.2911خواهد آمد )نوشادی و آبادی،  به وجودشود و سنتز جدید می ارائهکه ضد تز الزم 

 -یاددهی  های روشهای اصلی شامل یادگيری، مقوله -هییادد های روشدر بخش 

متعددی طراحی شده  های روشیادگيری خالق و انتقادی بودند. برای پرورش تفکر خالق 

ی بيشتری ها از نيروی خالق خویش بهرهتوانند با استفاده از این روشاست که افراد می

به درک بهتر فرایند تفکر خالق  تواندها میببرند. یادگيری و کاربرد قواعد این روش

ذکر شده روش  های روشتواند با ترکيب و تعدیل هر فرد می که اینکمک کند، ضمن 

نوین و تمرکز بر  های روشجدیدی برای خودش داشته باشد. آموزش کودکان با 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Panjaitan, M. B. & Siagian,A. 
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به کودک  بر اینکه( عالوه بازی شن) درمانی بازی ازجملهخالق و غيرکالمی،  فرایندهای

، باعث به فعليت نماید میعاطفی و درک توانایی و نيروی درونی کمک  سازی سبکدر 

(. پانجایتان و 2919، مؤمنیگردد )کهریزی، مرادی و بالقوه فرد می های تواناییدرآمدن 

اکتشافی  های روش ازجملهآموز محور و تدریس دانش های روش( معتقدند 111) 2سياگيان

آموزان در دروس مختلف فزایش خالقيت دانشگری باعث رشد، توسعه و او کاوش

خوب در  هایی سؤالتدریس فعال و ایجاد  های روشوظيفه معلم استفاده از شود. لذا می

و قرار دادن او در آموزفعال کردن ذهن دانشو ایجاد بستری برایآموزذهن دانش

آموزان به ر دانشها پاسخ دهد و در این مسيسؤالباشد نه اینکه به همه محيطی مبهم می

در کشف نه کسب معلومات بگيرند. پس اگر به فکر رشد دانش جای انفعال، حالت فعاالنه

پذیر را به تفکر گرا و قالبآموزش دهيم که تفکر هم ها آنآموزان خود هستيم باید به 

 را ایجاد مسئلهبه جای پاسخ،  ها آنکه در ذهن ساز تبدیل کنيم؛ یعنی اینواگرا و قالب

 (.1121 ،1کنيم )یودا

ی مهارت تفکر خالق و تفکر انتقادی، به شيوه های مؤلفهدر بخش نهایی شناسایی 

ی ارزشيابی های اصلی شيوهارزشيابی پرداخته شد که طبق نظر کارشناسان و اساتيد، مقوله

هایی عملکردی و ارزشيابی تلفيقی استخراج شدند. ارزشيابی مجموعه اقدامات و فعاليت

بهبود  منظور بهکنندگان آموز و سایر ارزیابیمستمر توسط معلم و دانش صورتبهت که اس

آید. انجام تکاليف درسی، می عمل به تحصيلی سال طول در یادگيری –فرایند یاددهی 

های فردی یا گروهی )فعاليت صورتبههای مرتبط با درس، های عملکردی فعاليتآزمون

ز و مشاهدات تدریجی رفتار و خودارزیابی و نظر اوليای های باپژوهشی(، ارزشيابی

 تأکيدشود که مختلف ارزشيابی پيشرفت تحصيلی محسوب می های روشآموز از  دانش

جایی که ارزشيابی باید در خدمت باشد. از آنبيشتر بر ارزشيابی مستمر و تلفيقی می

وند که پيشرفت تحصيلی طراحی ش ای گونه بهآموزش قرار گيرد سؤاالت ارزشيابی باید 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Yuda, M. 

دانشگاه آزاد  دانشکده علوم تربيتی، گروه آموزشی علوم انسانی،ره و راهنمایی، دکتری مشاو یدانشجو 1.

 ایران اصفهان، خوراسگان،
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فردی و  صورتبهحرکتی،  -آموزان را در سه حيطه شناختی، عاطفی و روانیدانش

بر  تأکيدقرار دهند. آزمون عملکردی آزمون بسيار معتبری است که  موردسنجشگروهی 

آموز از طریق درگير کردن او در تکاليف فرایندهای یادگيری دارد. سنجش عملکرد دانش

 کالس در دادنسنتی مثالً حفظ کردن و کنفرانس از تعاریففراتر عملی، چيزی 

این  ها آنآموزان و والدین های عملکردی به دانشآزمون و عملی تکاليف مهم پيام.است

و در عمل به کار  شده خارجی ذهن ها زمانی ارزش دارند که از محدودهاست که آموخته

آموزش مهارت تفکر خالق، انتقادی و حل  شده عنوانگرفته شوند. با توجه به مطالب 

کند تا در مواجهه با مشکالت فردی و گروهی ضمن پرهيز از مسئله به کودکان کمک می

منطقی و  صورتبهپرخاشگری بيابند تا  غيراز بهتری مناسب های حل راهتصميمات عجوالنه، 

بپردازند  ها مهارتساختارمند بر مشکالت فائق آمده و با تعامالت گروهی به تمرین این 

 (.2912قدرتی و قدرتی، )

های پژوهش باید به این نکته اشاره کرد که ضروریست در تبيين یافته طورکلی به

که آن را احاطه کرده  هایی قطعيتها و عدم تعليم و تربيت و نظام آموزشی با پيچيدگی

ليم و تربيت در باید با نيازهای آینده فراگيران تناسب داشته و مطلوب آن است که تع

آموزشی چيزی فراتر از دانش و انتقال صرف اطالعات را هدف اساسی خود  های برنامه

بر مضامين فرا برنامه درسی، از جمله آموزش  بر موضوعات درسی تأکيدقرار دهد و بجای 

ها و یادگيری ها و شایستگیکسب مهارت چراکهتفکر خالق و انتقادی توجه داشته باشد. 

تمرکز بر مفاهيم کليدی نياز به مضامين فرا برنامه درسی دارد. در محتوای آموزشی عميق با 

نيز اگرچه باید بر تلفيق دروس مختلف با یکدیگر توجه نمود، لکن تلفيق هر یک از 

. استفاده از الگوی باشد میهای تفکر دارای اهميت بيشتری موضوعات درسی با مهارت

م و مهارت تفکر، مطالعات و مهارت تفکر و سایر تلفيق ریاضی و مهارت تفکر، علو

تواند به یادگيری اثربخش و مفيد کمک شده در اسناد باالدستی می تأکيدهای مهارت

 های سبکها و راهبردهای یاددهی یادگيری، توجه به تنوع و نماید. همچنين در استراتژی
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های تفکر سعه مهارتتو باهدفمتفاوت یادگيری دانش آموزان جزو الینفکی از آموزش 

 محسوب شود.

مهم و اثربخش  های مؤلفهدر این پژوهش تالش گردید با توجه به نظرات متخصصان 

تفکر خالق و انتقادی شناسایی و تبيين گردد. برای عملياتی کردن  های مهارتدر آموزش 

ن به معلما خصوصاًو  وپرورش آموزش. مسئوالن و عوامل 2: شود میپيشنهاد  ها مؤلفهاین 

خدمات آموزشی و تحقق  بهتر چه، جهت ارائه هر آمده دست بهو مضامين  ها مؤلفهکليه 

 ها آنآموزشی مناسب ویژه معلمان،  های دورهتدارک  و باتفکر توجه نمایند.  های مهارت

 های محيط. 1های کارآمد و عملياتی کردن آن آشنا نمایند؛ ها و تکنيکرا با روش

 های بستهواقعی کودکان طراحی گردد و ضمن تهيه تجهيزات و  آموزشی بر اساس نياز

توسط  شده توصيهیادگيری -راهبردهای یاددهی کارگيری بهآموزشی مناسب، با 

های تفکر خالق و انتقادی فراهم متخصصان در این پژوهش، شرایط پرورش مهارت

مين فرا درسی( شود در مطالعات آینده الگوی مناسب تلفيق )مضا. پيشنهاد می9گردد؛ 

 تفکر طراحی و تبيين گردد. های مهارتجهت پرورش، تقویت و رشد 
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