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Abstract 
The aim of this study was to extract the basics and objectives of the 
curriculum for teaching creative and critical thinking skills in the 
elementary course of the Iranian educational system. In order to conduct 
this research, a qualitative approach and contractual content analysis 
method were used. The participants of the study were 12 experts in the 
fields of curriculum planning, philosophy of education and psychology 
who were selected by purposive sampling. The instrument used was a 
semi-structured interview. According to the research findings, first the 
basics of the thinking skills training curriculum (creative and critical) were 
examined, which were divided into three sections: philosophical and value 
basics, psychological basics, and sociological basics. In the section on 
philosophical and value principles, the main categories were the emphasis 
on formal and public education, the emphasis on the values of thinking, 
and the emphasis on the merits of thinking. The main categories extracted 
for psychological foundations were emphasis on rationality, application of 
emotional and social dimensions, and attention to participation and 
cooperation. Finally, the main categories selected for the sociological 
foundations were scrutiny, social critique, and self-criticism. For the 
appropriate purposes of teaching creative and critical thinking, based on 
the opinion of experts, two main categories of intrapersonal skills and 
extrapersonal skills were selected. In the category of intrapersonal skills, 
principles such as technical skills, problem-solving skills and moral skills, 
and in the category of extrapersonal skills, the principles of emotional 
competence, cognitive competence and social competence are extracted. 
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 تفکر هایمهارت آموزش درسی برنامه اهداف و مبانی واکاوی
 ابتدایی دوره در انتقادی و خالق

 
 

 محمد حجتی
 ایران، آزادشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد آزادشهر ،درسی ریزیبرنامهدانشجوی دکتری 

 حسن صائمی
 ایران، آزادشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد آزادشهر، شناسیروانگروه علوم تربیتی و  ،استادیار

 نیاکاظم شریعت
 انایر، آزادشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد آزادشهر، شناسیروانگروه علوم تربیتی و  ،یاراستاد

 بیانی اصغریعل
 ایران، آزادشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد آزادشهر، شناسیروانگروه علوم تربیتی و  ،دانشیار

 چکیده
 و خالق تفکر هایمهارت آموزش درسی برنامه اهداف و مبانی استخراج هدف با حاضر پژوهش
 یفیک رویکرد از پژوهش این نجاما منظوربه. شد انجام ایران آموزشی نظام ابتدایی دوره در انتقادی

 از نفر 12 شامل پژوهش کنندگانمشارکت. شد گرفته بهره قراردادی محتوای تحلیل روش و
 روش با هک بودند شناسیروان و تربیت و تعلیم فلسفه، درسی ریزیبرنامه هایرشته نظرانصاحب

 هاییافته قطب. بود ساختاریافته هنیم مصاحبه، مورداستفاده ابزار. شدند انتخاب هدفمند گیرینمونه
 قرار موردبررسی( انتقادی و خالق) تفکر هایمهارت آموزش درسی برنامه مبانی ابتدا پژوهش
 تقسیم یشناختجامعه مبانی و شناختیروان مبانی، ارزشی و فلسفی مبانی بخش سه به که گرفت
 تأکید، یعموم و رسمی تربیت بر تأکید اصلی هایمقوله، ارزشی و فلسفی مبانی بخش در. گردید

 مبانی برای هشداستخراج اصلی هایمقوله. بودند تفکر هایشایستگی بر تأکید و تفکر هایارزش بر
 و مشارکت به توجه و اجتماعی، عاطفی بعد کاربست، خردورزی بعد بر تأکید، شناختیروان

 زا بود عبارت شناختیجامعه یمبان برای شدهانتخاب اصلی هایمقوله درنهایت. بودند همکاری
 ساسا بر انتقادی و خالق تفکر آموزش مناسب اهداف برای. خودانتقادی و اجتماعی نقد، نگریکل
. شد انتخاب برون فردی هایمهارت و درون فردی هایمهارت اصلی مقوله دو نظرانصاحب نظر
 و مسئله حل هایهارتم، تکنیکی هایمهارت مانند اصولی درون فردی هایمهارت مقوله در

 هایکفایت، هیجانی هایکفایت اصول برون فردی هایمهارت مقوله در و اخالقی هایمهارت
 .گردید استخراج اجتماعی هایکفایت و شناختی

 :کلیدی هایواژه
 همکاری، مشارکت، خودانتقادی، تربیت، آموزش

 
 است واحد آزادشهر اسالمی آزاد دانشگاه سیدر ریزیبرنامه رشته دکتری رساله از برگرفته حاضر مقاله.
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 مقدمه

. آموزشی است خالقنوین و  یالگوها ازمندیامروزه جامعه ن
به طریق علمی ، سپردن به خاطر یجا باید به آموزاندانش

م و برخورد منظ تفکرچگونه آموختن را از طریق  هایقابلیت
با  قتطاب(. Meyers, 2015) رندیت یاد بگالبا مسائل و مشک

است با دسترسی صرف به  رییکه دائماً در حال تغ ایییدن
، هاشمی و همکاران) شد نخواهدعات و ارتباطات حل الاط

 هایمهارت استفاده ازتوانایی باید (. یادگیرندگان 1396
سی و برر برایل علمی همراه با دالی، یتفکر انتقادی و فرآیند

، ریآوفن، علمی هایزمینهت در انواع الشکم حل
 Department Of) باشند را داشته و روزمره محیطیزیست

Education, 2004 .)جهت  ریاخ هایدههکه در  یرویکرد
ر اکث تیو ترب میتعل نظاممرتفع نمودن مسائل مذکور در 

تفکر حاکم شده است رویکرد  توسعهدرحال یکشورها
به  (.1390، صوفی) استبر تفکر انتقادی  تأکیدمحوری با 

 مهم است ییک نوآور تفکر انتقادی و خالق آموزش، یعبارت
به  فراگیران جهت هایمهارتتحریک  یآن را برا که معلمان

 ,.Alake et al) دهندیم قرارمدنظر ، دست آوردن دانش علمی

اصلی ساختمان آموزش علم  یاجزا (. با توجه به اینکه2012
 شییک تمرین آموز، یریآن یادگو  است ابتداییدر مدارس 

بررسی و پاسخ به ، محتوا یبه جستجو آموزاندانش، است
 خود را بر یرییادگ تیو تجربه و مالک پردازندیت مالسؤا

 (.2017CITPTA1 ,) رندیگیعهده م
 پرورش در بنیادی و مهم نقش آموزشی هاینظام
 سنین در آموزاندانش انتقادی و خالق تفکر هایمهارت
 پرورش و رشد و سازیآماده تجه، دارند؛ بنابراین ابتدایی

 یردرگ، مناسب محتوای تدوین با است شایسته هامهارت این
 تبادل، عملی هایفعالیت انجام فرایند در آموزاندانش کردن

 موضوعات از یک هر پیرامون گفتگو و بحث و هادیدگاه
 شود تالش و برداشته گام مهم این تحقق جهت در، درسی

 هانآ واقعی زندگی و روزمره نیازهای رب منطبق هابرنامه کلیه
 .(1400، سلیمانیو عظیمی )باشد 
امروز رسالت آموزش تفکر  وپرورشآموزش، دیگربیانبه

( و رویکردهای آموزشی Monroy, 2014را بر دوش دارد )

                                                           
1. Center for Inspired Teaching, Philosophy & Teaching 

Approach 

فکری  هایمهارتآموزش  ضرورتبهجدید نیز عمدتاً ناظر 
. بخشی از ضرورت (Ennis, 2002) باشندیمدر دوران کودکی 

نتیجة افزایش آگاهی از ، تفکر هایمهارتمتعارف در آموزش 
ه ک هاییمهارتاین نکته است که جامعه تغییر کرده است و 

را  زانآمودانش توانندینمدیگر ، اندبودهبرای نسل قبل مفید 
 (.Yunus, 2015برای جهان خارج از مدرسه آماده کنند )

ی آدمی تفکَّر خالق باشد. ویژهترین وجه تفکر شاید عمده
ا عمیق ب طوربهتفکر خالق نوعی تفکَّر است که در آن ذهن 

د پردازسازی آن میبه تجسم و واضح، شودموضوع درگیر می
 ،منظور تنظیم کردن نتیجه تفکَّر یا دریافت مفاهیم جدیدو به
و  زاده یحائرکند )آن مبادرت می وتعدیلجرحبه 

شایستگی را از عدم شایستگی ( تا 1396، محمدحسین
هر  وپرورشآموزش، بنابراین؛ (Ader, 2015تشخیص دهد )

ای کشوری در پرورش تفکَّر خالق افراد نقش بسیار ارزنده
 ،تصویری گسترده ارائهآموزشی باید ضمن  هاینظامدارد. 

تفکر  هایمهارتبرای پرورش ، پربار و دقیق از آینده
 ,.Wallace et alسب داشته باشد )منا ریزیبرنامه آموزاندانش

2014.) 
فکر عالقه به توسعه ت، عالوه بر توجه به توسعه تفکر خالق
قرار گیرد  موردتوجهانتقادی نیز در محافل آموزشی باید 

(Meyers, 1986 یکی از .)که  ایارزندهفکری  هایتوانایی
این ، دوره ابتدایی باید در مدارس کسب کنند آموزاندانش

و اعتقادهای مختلفی را  هاشهیاند، هاخوانده، هاشنیده است که
ارزشیابی کنند و دربارة  شوندیم روروبه هاآنکه در زندگی با 

ر تفکَّمنطقی بگیرند. این توانایی ارزنده  هایتصمیم هاآن
(. دوره ابتدایی 1394، )تفکر نقادانه( نام دارد )سیف انتقادی
آن  در است که ریسازگا باآرام و همراه ، با ثبات یدورها

 ییو دوره عقل و دانا شودینم دهید تیشخص قیبحران عم
 دایو آموزش را پ یریادگی یالزم برا یاست و کودک آمادگ

 که استتعلیم و  میدوره مصادف با دوره تسل نیا کرده و
 یرسم وپرورشآموزشدبستان و  عرصه با آن پا به زمانهم

(. شواهد بسیاری 1397، رانو همکا زاده یدریح) گذاردیم
تفکر در نظام  هایمهارتکه آموزش  دهدیمنشان 
ایران تا کنون چندان موفق نبوده است؛  وپرورشآموزش
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 ملهازجآموزشی و تحقیقاتی بسیاری  هایگزارش کهطوریبه
اظهار  «ارزشیابی پیشرفت تحصیلی المللیبینانجمن »گزارش 

تفکر  هایمهارتفراگیری  که نظام آموزشی ایران در داردیم
این انجمن بر اساس ، شکست خورده است، آموزاندانشبه 

ایرانی در  آموزاندانشنمرات ، 1تیمز و پرلز هایآزموننتایج 
از حد متوسط جهانی اعالم نموده  ترپایینمقطع ابتدایی را 

و  هرندیادگیرا صرفاً  آموزاندانش، مطلوب یبرنامه درساست. 
 یمعرف یموضوعات درس دهندهانتقالفاً را صر نیمعلم

قائل است و  ینقش چندبعد کیهر  یبلکه برا ؛کندینم
مطلوب در  راتییتغ جادیرا ا یدرس ریزیبرنامهچنانچه هدف 

و  وپرورشآموزشاز اهداف  یکیپس ، میبدان رانیرفتار فراگ
 است آموزاندانشتفکر در  پرورش، نیمعلم فیوظا نیهمچن

 (.1392، ران)کریمی و همکا
و جریان گسترده  آوریفنبا پیشرفت روزافزون دانش و 

است  هاییمهارتامروزه جامعه ما نیازمند آموزش ، اطالعات
. به پیش برود آوریفنکه با کمک آن همگام با توسعه علم و 

ی داریم که بتوانند با تفکر ییهانیاز به پرورش انسان روازاین
 هاآنوبرو شده و به حل با مشکالت ر و انتقادی خالق

دیدگاه متفاوت باعث عملکردهای متفاوت و  چراکه، بپردازند
که مرکز  جهتازاین، وپرورشآموزش .شوندیمتنوع م

کردن تفکر نهادینه، استپژوهی و گلوگاه توسعه دانش
کر وجود تفش حاصل، پژوهشی در نظام تعلیم و تربیت امروز

 (.Humble et al., 2018) گر در آینده استخالق و پژوهش
بنابراین اگر ما بخواهیم خالقانه عمل کنیم باید خالقانه 

آموزش در توسعه و تقویت خالقیت بسیار مؤثر  .فکر کنیم
. کلیه دهدیاست و این توانایی را کاهش یا افزایش م

روانشناسان و محققان اعتقاد به وجود تفکر خالق در ذات 
 هایروشاید با ابتکارات و بشر دارند و این مربی است که ب

 بنابراین یکی از وظایف؛ خالق خود این استعداد را بارور نماید
است.  آموزاندانش خالق درپرورش تفکر ، اساسی معلمان

محور تدریس و آموزش  عنوانبهآنان باید فعالیت فکری را 
 هایمهارت( Lucas & Spencer, 2017) خود در نظر بگیرند

 ،استدالل نمودن، اندیشیدن، گوش دادن دماننشناختی درست 
عادات درست یادگیری  ازجملهتفکر خالق و جستجوگری 

بر عهده نظام  هامهارتولیت سنگین پرورش این ئاست مس

                                                           
1. Pirls & Timss 

، . بر همین اساس(Runisah et al., 2016) آموزشی است
اهداف  تریناساسیضرورت وجود پرورش تفکر خالق از 

، هابرنامهآموزشی با توجه به  هاینظام. استآموزشی  هاینظام
در  مؤثرینقش ، محتوا و امکانات آموزشی خود، اهداف

توانایی خالقیت در افراد دارند. فرآیند  یا تضعیف سازیفعال
، آفریننده، افرادی کاوشگر، تواندیم وپرورشآموزش
 Taufiq) مولد و عامل تغییر را تربیت کند، نوآور، گشامشکل

et al., 2018.) 
بانی فراوان م تأکیدعلیرغم توصیه و ، در نظام آموزشی ایران

و همچنین تحقیقات و  شناختیروان، دینی، فلسفی
مبنی بر اهمیت توجه به رویکردهای ، مختلف هایپژوهش

مهم  توجه به این متأسفانه، مختلف تفکر در آموزش ابتدایی
 ؛مورد غفلت قرار گرفته و در حد گفتمان باقی مانده است

فراهم نمودن ، تفکر هایمهارتآموزش  منظوربه، بنابراین
دوره ابتدایی الزم  هایکالسو ایجاد چالش در  تأملفرصت 

در این  آموزاندانشاما کافی نیست و باید ، و ضروری است
مهارت و نگرش الزم در این خصوص را کسب ، دوره دانش

ی (. همچنین محققان معتقدند همه1391، نمایند )شرفی
ابتدایی ورود به دبستان از  هایسالدر کودکی و  هاانسان

لکن نبود ، های مختلفی برخوردارنداستعدادها و توانمندی
توجهی به این توانایی و تقویت نکردن آن محیط مناسب و بی

ی که فقط وپرورشآموزشگردد. مانع ظهور این استعداد می
ست ناقص و ناموزون ا، روی یک نوع تفکر تمرکز کند

(Fisher, 2017.) 
، (1397) و همکاران انیکرماننظیر  هاییپژوهشتاکنون 

( و 1397( موسوی )1397رییسی )، (1397) مشهدسر رپوریت
( در داخل کشور انجام گرفته است و 1395آقامحمدی )

تفکر خالق یا انتقادی  هایمهارتبه آموزش  نوعیبه هرکدام
ه با محوریت تدوین برناماما تاکنون هیچ پژوهشی ، اندپرداخته

تفکر خالق و انتقادی به  هایمهارتدرسی آموزش 
که پژوهش حاضر با توجه به  اندنپرداختهابتدایی  آموزاندانش
پژوهشی و لزوم توجه و عنایت به اهمیت بحث آموزش  خأل

 .استتفکر به دنبال این هدف  هایمهارت
تفکر از  هایمهارتاین امر که توجه به آموزش  تأییددر 
زیادی در  هایپژوهش، برنامه درسی باید باشد هایاولویت
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به یکی از  هرکدامداخل و خارج کشور انجام گرفته است که 
ر اما کمت اندپرداختهتفکر خالق یا انتقادی  هایمهارتابعاد 

که به مبانی و اهداف برنامه درسی  شودیمپژوهشی یافت 
دی برای مقطع ابتدایی تفکر خالق و انتقا هایمهارتآموزش 

جهت ، پرداخته باشد. پژوهش حاضر نیز در همین راستا
تفکر  هایمهارتآموزش  یو اهداف برنامه درس یمبان یواکاو

 یی انجام گرفت.در دوره ابتدا یخالق و انتقاد

 روش

 وشرو با  یفیموضوع از نوع ک تیپژوهش با توجه به ماه نیا
انتخاب  یبوده و برا یقرارداد یمحتوا لیتحل

از  گیرینمونه یاصل یواحدها عنوانبه کنندگانمشارکت
 یوشر عنوانبهپژوهش  نیبر هدف استفاده شد. ا یروش مبتن

ته است به کار رف دهیپد قیعم فیتوص منظوربه کیستماتیس
تجارب افراد نسبت به موضوع خاص مناسب  یبررس یبرا که

 علمییئته یپژوهش اعضا کنندگانمشارکتاست. 
وزارت  یکتب درس فیکارشناسان دفتر تأل، هادانشگاه
، یشغل تیبودند که در موقع یو معلمان وپرورشآموزش
خود ضمن شرکت در  یو در عملکرد کار یآموزش

ر د یاگسترده تألیفاتمطالعات و ، یمختلف علم هایهمایش
 راهنما و دیکه با مشورت اسات اندداشتهحوزه آموزش تفکر 

 یعرفو م ییافراد با تجربه و متخصص شناسا انعنوبهمشاور 
 علمیهیئت یاز اعضا کنندگانمشارکت نیاول شدند.

ان کارشناس نیو همچن اریدانش، با رتبه استاد تمام هادانشگاه
 یافراد نعنوابه، یکتب درس فیحوزه تفکر و پژوهش دفتر تأل

متخصص و باتجربه در ارتباط با موضوع پژوهش انتخاب 
ی رفبه روش گلوله ب کنندگانشرکت ریبه سا یسترسشدند. د

د ش یسع .افتیادامه  هادادهتا اشباع  گیرینمونهشد و  انجام
ابقه س، یلیاز نظر رشته تحص کنندگانمشارکتدر انتخاب 

با موضوع پژوهش ارتباط وجود ، یسمت و تجربه کار، یکار

شرح است که در  نیانجام پژوهش به ا مراحل داشته باشد.
 نیدوبه ت یاکتابخانه ای یمرحله نخست با روش مطالعه اسناد

 یعنی قیپژوهش در مورد موضوع تحق نهیشیو پ ینظر یمبان
 ایهشاخصو  دیاقدام گرد یمدل تفکر خالق و انتقاد نیتدو
 یریگکاربهاحصاء شد. سپس با  یتفکر خالق و انتقاد هیاول

و  لیمبه تک نظرانصاحببا  قیعم افتهیساختار مهینمصاحبه 
اقدام  یتفکر خالق و انتقاد هایمهارت هایشاخص لیتعد
ه پژوهش حاضر ک یبرا شدهانتخاب کنندگانمشارکت. دیگرد

در دانشگاه آزاد واحد آزادشهر در استان گلستان  1398در سال 
 انو متخصص نظرانصاحبنفر از  12متشکل از ، انجام گرفت
ودند. در ب تیو ترب میتعلو فلسفه  شناسیروان، یبرنامه درس

 ورتصبهمقوالت ، پژوهش مسئلهاین پژوهش به دلیل ماهیت 
 .دندیاستخراج گرد هادادهاز  یاستقرای

شامل چهار  یمطالعات کیف یصحت علم یسپس بررس
قابلیت انتقال  و یتأییدپذیر، قابلیت ثبات، معیار قابلیت اعتبار

الش ن پژوهش تکسب قابلیت اعتبار در ای یانجام گرفت. برا
پژوهشگر استفاده شود. همچنین  یاز روش خودبازبین اشد ت

و طبقات اولیه به اساتید راهنما و مشاور  هایکدگذارمتن کامل 
اساتید در این  یو تکمیل یارسال گردید و از نظرات تأیید

 یافزایش ثبات نیز از روش بررس منظوربهمورد بهره برده شد. 
 ی. براگردیداستفاده  یاظر خارجتوسط یک ن هادادهدقیق 

پژوهش نیز فرایند انجام کار در اختیار سه تن از  یتأییدپذیر
 یزیرامهبرنو سه تن از متخصصان  یمتخصصان تربیت اخالق

 قرار داده شد و صحت نحوه انجام پژوهش تأیید گردید. یدرس
 افتهیساختار مهین یمصاحبه فرد قیپژوهش از طر یهاداده

 ندگانکنشرکتکه با تعیین وقت قبلی از  دندیدگر آوریجمع
و  دیبه طول انجام قهیدق 90تا  30 نیشروع شد. هر مصاحبه ب

 هاآن آوریجمعبا  زمانهمو  یفیبه روش ک هاداده
دموگرافیک افراد  هایویژگی 1در جدول  شد. وتحلیلتجزیه

 آورده شده است. کنندهشرکت

 

  



 

 

    63 ص    ... برنامه اهداف و مبانی واکاوی | همکاران و حجتی

  1400تابستان   | 53 شماره | 15 دوره | آموزشی های نظام در پژوهش علمی نشریه   

 .1جدول 

 در مصاحبه کنندگانمشارکت ختیجمعیت شنا هایویژگی
 سابقه علمی پژوهشی رشته جنس

 مرد
 زن
 مرد
 مرد
 زن
 زن
 زن
 زن
 مرد
 مرد
 مرد
 زن

 درسی ریزیبرنامه
 از راه دور آموزش ریزیبرنامه

 مطالعات برنامه درسی
 درسی ریزیبرنامه
 درسی ریزیبرنامه
 تربیتی شناسیروان
 عمومی شناسیروان
 تربیتی شناسیروان
 ه تعلیم و تربیتفلسف

 فلسفه تعلیم و تربیت
 فلسفه تعلیم و تربیت
 فلسفه تعلیم و تربیت

 استاد تمام() سال 35
 سال 34
 دانشیار() سال 20
 سال 35
 (وپرورشآموزش) سال 20
 (وپرورشآموزشسال ) 25
 (وپرورشآموزش) سال 25
 (وپرورشآموزش) سال 23
 (وپرورشآموزش) سال 30
 دانشیار() سال 25
 دانشگاه فرهنگیان() سال 20
 (وپرورشآموزش) سال 22

 هاافتهی
از  شدهیگردآورکیفی  یهاداده، در پاسخ به سؤال پژوهش

ساختارمند با افراد نمونه  نیمه هایمصاحبهفرایند اجرای 
شیوه استقرایی تحلیل و به ترتیب در قالب مفاهیم به ، پژوهش

کدگذاری و اصلی  هایمقولهو  هازیر مقوله، اولیه
گر با پژوهشگردیدند. برای تهیه مواد مصاحبه  وتحلیلتجزیه
راهنما و مشاور  دیپژوهش و مشاوره با اسات اتیادب یبررس

 نیپژوهشگر در حهمچنین نمود.  یسؤاالت مصاحبه را طراح
ابعاد سؤال مطرح  حیتشر یرا برا یگریمصاحبه سؤاالت د

 هایمهارتمدل  نیدر جهت تدو شدهطرح. سؤاالت نمودیم

 هایمؤلفهو کشف  ییابتدا یدوره آموزاندانشتفکر در 
 سازه بود. نیا دهندهتشکیل

 هایکد، بخش مبانی و اهداف در هامصاحبهپس از تحلیل 
 ،و همپوشانی ادغام، تحلیل، پس از تجزیهو اولیه استخراج 

 مقوله 11و  هازیر مقوله 23، مفهوم اولیه 84قالب  در کدها
 .ندگردید بندیطبقه یاصل

 مبانی، تعداد کدهای مربوط به مبانی فلسفی و ارزشی
و اهداف برنامه درسی  شناختیجامعهمبانی ، شناختیروان

تفکر خالق و انتقادی به تفکیک در جدول  هایمهارتآموزش 
 از فرایند آمدهدستبه هاییافته ضمناًزیر بیان شده است. 

 است. آمده 2جدول  اجرای کدگذاری در

 .2جدول 

 هامصاحبهتعداد کدهای مستخرج از 

 اصلی هایمقوله زیرمقوله ها مفاهیم مبانی و اهداف
 مبانی فلسفی و ارزشی

 شناختیروانمبانی 
 شناختیجامعهمبانی 
 اهداف

 جمع

18 
20 
24 
22 
84 

7 
4 
6 
6 

23 

3 
3 
3 
2 

11 
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مبانی فلسفی و ارزشی برنامه درسی آموزش  -الف
 تفکر خالق و انتقادی هایمهارت

نتایج تحلیل تماتیک مبانی فلسفی و ارزشی برنامه درسی 
مقوله اصلی و برای هر  3شناسایی ، تفکر هایمهارتآموزش 

می و بر تربیت رس تأکیدیک چند زیرمقوله بود. مقوله اصلی 
 مقوله اصلی، تربیت عمومی و علمی، یمقوله یرزعمومی از دو 

تفکر در ، یمقوله یرزر از دو تفک هایارزشبر  تأکید
و  ی مختلف جهان هستی و بصیرت و اندیشههاعرصه

ر سه زی تفکر از هایشایستگیبر  تأکیدمقوله  درنهایت
 اخالقی و فردی، اجتماعی هایشایستگیتوجه به ، یمقوله

 تشکیل گردیدند.
به  پیرامون مبانی فلسفی شوندگانمصاحبهبرخی از نظرات 

 :استشرح ذیل 
 معتقد بود: 3 کنندهرکتش
باید در مدارس ما آموزش به این سمت برود که »
و قدرت نقد و نقادی  دپذیرنده محض نباشن آموزاندانش

موضوعات و مسائل مختلف اجتماعی و سیاسی و حتی 
 «.فرهنگی رو داشته باشن

مواردی که در مبانی فلسفی و ارزشی  ترینمهمیکی از  
 ارزشی برنامه است. یدهجهت، کرد تأکیدبرنامه باید بر آن 

 :دیگویم 9 کنندهشرکت
هدف شناخت ، فلسفی و ارزشی هاییدهجهتدر مورد »

برنامه درسی تفکر است. پس یک رویکرد تفکری میشه که 
 «.جهان رو بشناسند یا هستی واقعیت دارد هابچه

 :کندیمبیان  1 کنندهشرکت
اید افکار ب تنهانهکان کود کهاینمبانی فلسفی بر میگرده به »

اید جذب بکنند بلکه ب، یاد بگیرند، گذشته را تحلیل بکنند
 «.افکار جدید خودشون را در آینده تولید بکنند

 هایمهارتبرنامه درسی آموزش  شناختیروانمبانی  -ب
 تفکر خالق و انتقادی

ی برنامه درس شناختیرواننتایج تحلیل تماتیک مبانی 
مقوله اصلی و برای هر  3شناسایی ، فکرت هایمهارتآموزش 

 یبر بعد خردورز تأکیدیک چند زیر مقوله بود. مقوله اصلی 
مقوله اصلی کاربست بعد ، رشد فکری، یمقولهاز یک زیر 

رشد عاطفی و رشد ، یمقوله یرزاجتماعی از دو ، عاطفی
مقوله اصلی توجه بر مشارکت و همکاری  درنهایتاجتماعی و 

 ارتباطی تشکیل گردیدند. هایمهارترشد ، یولهمق یرزاز یک 
پیرامون مبانی  شوندگانمصاحبهبرخی از نظرات 

 :استبه شرح ذیل  شناختیروان
 :دیگویم 7 کنندهشرکت

رفتارهای تفکر شکل ساده آن این  شناختیرواندر مبانی »
برای آن  میخواهیمکه  آموزیدانشاست که ما هر گروه 

 ثالًمرشد را  شناسیروان هایکتاببکنیم درسی  ریزیبرنامه
ه کدام در این دور آموزاندانشبنگریم و ببینیم ظرفیت عقالنی 

 «.است
 :دیگویم 3 کنندهشرکت

گفته میشه که خالقیت فردی  شناسیروان هاینظریهدر »
فردی هم دارد. پژوهشی  هایجنبهاست خب درسته خالقیت 

 هایگروههستند که در  که کودکان خالق کودکانی نشان داد
 «.کنندیمخالق زندگی 

 :دیگویم 12 کنندهشرکت
 هایمهارتآداب و ، تفکر هایویژگییکی از صفات و »

 کهینا بتواند با جمع گفتگو کند. کهایناجتماعی تفکر است 
احترام بگذارید به دیگران در عین  کهاینانعطاف داشته باشد 

با استدالل رد کند ولی با اینکه عقایدشان را قبول ندارد 
 «.احترام

 هایمهارتبرنامه درسی آموزش  شناختیجامعهمبانی  -ج 
 تفکر خالق و انتقادی

رسی برنامه د شناختیجامعهنتایج تحلیل تماتیک مبانی  
مقوله اصلی و برای هر  3شناسایی ، تفکر هایمهارتآموزش 

، یولهزیر مقاز دو  نگریکلیک چند زیرمقوله بود. مقوله 
مقوله نقد اجتماعی از دو زیر ، نگرجامعو  گراوحدتتفکر 
قوله م درنهایتتربیت کودک نقاد و توجه به نیازها و ، یمقوله

استعالی خودانتقادی و توسعه ، یزیر مقولهخود انتقادی از دو 
نقادانه تشکیل گردیدند. برخی از نظرات  تعامل

یل به شرح ذ ناختیشجامعهپیرامون مبانی  شوندگانمصاحبه
 :است
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 معتقداست: 3 کنندهشرکت
علیرغم گسترش تعامالت جهانی بین کشورها و حرکت »

ن فرهنگی بی هایتفاوتمسئله اقوام و ، جامعه جهانی یسوبه
جهت  وپرورشآموزش، مردم همچنان اهمیت خاصی داره

لب بر فرهنگ غا تأکیدحرکت به سمت جامعه چند فرهنگی با 
 «شتری داشته باشه.باید تالش بی

 گوید:می 1 کنندهشرکت
تفکر خالق و انتقادی حیات اجتماعی  یهاعرصهیکی از »

شکی در آن نیست همه ابعاد زندگی اجتماعی قابل  است.
را نباید فقط طوری بار بیاوریم که  آموزاندانشنقدند ما اصوالً 

در امور مربوط به زندگی اجتماعی خودشان فقط سازگاری 
ی داشته باشند این سازگاری اجتماعی با یک بعد اجتماع

 «.دیگری به نام انتقادگری اجتماعی باید ترکیب شود
تفکر خالق و انتقادی  هایمهارتاهداف برنامه درسی -د

 بر اساس نظر متخصصین
نتایج تحلیل تماتیک اهداف برنامه درسی آموزش 

درون  هایمهارتتم اصلی  2شناسایی ، تفکر هایمهارت
درون  هایمهارتبرون فردی بود. مقوله  هایمهارتدی و فر

 و مسئلهحل ، تکنیکی هایمهارت، یزیر مقولهفردی از سه 
، یزیر مقولهبرون فردی از سه  هایمهارتو مقوله  اخالقی
شناختی و اجتماعی تشکیل گردیدند. ، هیجانی هایکفایت

ه پیرامون اهداف برنام شوندگانمصاحبهبرخی از نظرات 
 :استتفکر به شرح ذیل  هایمهارتدرسی آموزش 

 :دیگویم 3 کنندهشرکت
کودکان باید با تنوع فکری آشنا  به نظرمدر حوزه خالقیت »
یعنی باید بتوانند به چیزهای متفاوتی فکر کنند اگر ؛ شوند

 یریگجهتمحدودشان کنیم که در کالس درس یک پدیده و 
نتایج  یجابه کهاینم . دوشوندینمرا انتخاب کنند خالق 

ان یعنی کودک؛ توجه شوند هاحلراهیادگیری ما باید فرایندها و 
 .«مختلف حل نمایند حلراهچندیاد بگیرند که مسائل را با 

 :دیگویم 4 کنندهشرکت
، پژوهشگری، پرسشگری هایمهارتفنون و ، مفاهیم»

 انتخاب و، سیستمی، خالق، نقاد، تفکر منطقی، استدالل
 ازجمله، درک و اصالح مداوم موقعیت، گیرییمتصم

ار قر موردتوجههستش که در فرایند آموزش باید  هاییمهارت
 «.گیرد

 بحث

 مهبرنا حاضر برای شناخت و تبیین مبانی و اهداف پژوهش
تفکر خالق و انتقادی در دوره  هایمهارتآموزش درسی 

 یمه درسابرن یمبانابتدا در  ابتدایی انجام گرفت. بدین منظور
قرار گرفت. این مبانی  موردبررسی تفکر هایمهارتآموزش 

و  یشناختروانمبانی ، یو ارزش یفلسفی مبانبه سه بخش 
ی و فلسف تقسیم شد. در بخش مبانی شناختیجامعهمبانی 

، یمو عمو یرسم یتبر ترب تأکید اصلی یمقولهارزشی سه 
خراج شد. ستتفکر ا هایشایستگیو  تفکر هایارزش بر تأکید

و کارشناسان بر تربیت  نظرانصاحب تأکیددر این بخش 
 در مبانی فلسفی کهطوریبهبوده است.  آموزاندانش جانبههمه

تربیت  فلسفه درسی ملی )برگرفته از و اصول حاکم بر برنامه
و نحوه  هاداللتزیادی بر  تأکیددر جمهوری اسالمی ایران( 

 های برنامهناصر و مؤلفهحاکم بر ع هاینگرش یدهشکل
(. یکی از 1397، درسی ملَّی شده است )عقیلی و همکاران

مواردی که در مبانی فلسفی و ارزشی برنامه درسی  ترینمهم
ارزشی برنامه است.  یدهجهت، گردیده است تأکیدملی بر آن 

، منابع هایی دربارهشناختی گزارهمقصود از مبانی ارزش
 چهارگانهی هادر ارتباط با عرصه هازشارها و مصادیق ویژگی

(. 1390، )کرمافروز و همکاران خلق و خلقت است، خود، خدا
لسفه درسی و ف ریزیبرنامهنتایج تحلیل نظرات متخصصین 

ار قر تأکیدها را مورد توجه به این عرصه، تعلیم و تربیت
 دهد.می

Humble ( در پژوهش خود به نتایجی 2018و همکاران )
با پژوهش حاضر دست پیدا کردند و تربیت را از مبانی همسو 

 عنوان نموند. آموزاندانشتفکر به  هایمهارتاساسی آموزش 
 یبه صورت، آموزشی اکثر کشورهای جهان هاینظام

تفکر خالق و  هایمهارتکه با آموزش  اندشدهطراحی 
ر فائق عصر حاض هایپیچیدگیانتقادی بتوانند بر مشکالت و 

 اندرکاراندستو  نظرانصاحببنابراین زمانی که آیند؛ 
، دنینمایماقدام به تعیین هدف برای آموزش  وپرورشآموزش
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تفکر و اندیشیدن است )شریفی و ، هااولویتقطعاً یکی از 
 (.1397، همکاران

، یبر بعد خردورز تأکید هایمقولهاز  شناختیروانمبانی 
 یمشارکت و همکار به توجهی و اجتماع، یبعد عاطف کاربست

ه رشد ب نظرانصاحبتشکیل گردید. در این مبحث توجه ویژه 
 ،بود. شخصیت آدمی آموزاندانشفکری شناختی و عقالیی 

 هایای متشکل از خرده نظامو یکپارچه پیوستههمبهنظام 
 بیندراینعاطفی و تجارب عملکردی انسان است که ، شناختی
جهت ایجاد و توسعه  تفکر خالق و انتقادی هایمهارت

ته به وابس کامالًتوانایی و رشد شناختی جایگاه باالیی دارد و 
مشهود  هامصاحبهاین حوزه رشد است و این ضرورت در 

اس کار برنامه اس هم کی از منابع اطالعاتی مهیکبوده است. 
، یادگیرندگاناست. « یادگیرنده»، رودیممار ش ی بهریزان درس

و  هاویژگیدارای ، یری و آموزشمحور یادگ عنوانبه
کردن  تراثربخشه را در هر چ ریزانبرنامهتند که خصایصی هس

 دی رشاطالعاتی چون چگونگ. کنندیبرنامة درسی هدایت م
عقالنی و ، عاطفی، ابعاد جسمانی و نمو فراگیرندگان شامل

مشکالت و  هاعالقه، معنوی است. همچنین نیازها-اخالقی
ر د شناسیروان را علمد ل گوناگون رشمراحفراگیرندگان در 

ا از این طریق فرایند ت دهدیمقرار  ریزانبرنامهار اختی
ا خصایص ب، ییعنی برنامة درس، محصول آن و ریزیبرنامه

علم ، طورکلیبه. یادگیرنده تناسبی مطلوب پیدا کند
، گیردیبرمان را در که مطالعة رفتار انس شناسیروان
، پیرامون مفهوم رفتار اطالعاتیب رسی را در کسد ریزانبرنامه

 .کندیاجزای رفتار و عوامل مؤثر بر تغییر رفتار یاری م
 اطالعاتیدرسی با کسب چنین  ریزانبرنامه، بنابراین

ه ند ککن دهیسازمان ایگونهبهری را یادگی هایتجربه توانندیم
ه ک ر رفتار مطلوب در یادگیرندگانمؤثری به تغیی صورتبه

 .منتهی شود، همانا هدف نهایی برنامة درسی است
مناسب و  آموزش، Ritter & Mostert (2017)طبق نظر 

 مسائل حل خالقانه هایمهارتخالق و تفکر  تواندیممطلوب 
 ی گردد.و سازمان یآموزش یتوسعهه و باعث دیرا بهبود بخش

 رشد تفکر در متربیان مبتنی بر نظامی از منطق درونی است 
و سازگاری متربی با تجارب جدید  دهیسازمانکه از طریق 

هت متربی ج مندیعالقهیابد. تجارب جدید وابسته به رشد می
 ،)سلسبیلی استجدید  هایموقعیتایجاد یا استفاده از 

1386.) 
دارند که  تأکید( بر این نکته 1393) آبادیعلیکرمی و  اهلل

وجه به ت، تفکر هایمهارتجهت توسعه و پرورش 
 تالش ،انیمترب قیتوجه به عال، های درونی و بیرونیانگیزش

 ازیا نمطالب متناسب ب میتنظ، افراد خودشکوفا تیجهت ترب در
حضور در ، خالق طیوجود مح، فعال تیریمد، رانیفراگ

، رانیمعلم بر فراگ تیشخص تأثیرتوجه به و  خالق هایگروه
 .استالزم و ضروری 

ان کارشناس تأکید، یمشارکت و همکارتوجه به  یمقولهدر 
تالش در ی با توجه به ارتباط هایمهارتتوجه به رشد به 

 سیتدر ندیدر فرا دیاز تهد زیپره، گرانیجهت تحمل نظرات د
 ارتباط، در کالس درس آموزاندانشاحترام به ، یریادگیو 

، هافعالیتدر انجام  کیو تحر بیعامل ترغ استفاده از، مثبت
 موزشآ ندیدر فرا یریادگیتفکر و ، نگاتنگ عواطفت ارتباط

با  قیارتباط عم یبه مشارکت در گرو برقرار لیمو 
 تحیف هاییافتهبرای نیل به این مقوله بود که با  آموزاندانش

انسان  ازآنجاکه، بنابراین؛ ( همسو بود1394آذر و همکاران )
ر موجودی اجتماعی است و همواره در تعامل با دیگران قرا

 ایهمهارتبرقراری ارتباط با دیگران مستلزم تقویت ، دارد
 ارتباطی و فن بیان است.

تفکر و  هایمهارتآموزش Bengi (2015 )طبق پژوهش 
 هکاینعالوه بر ، یریادگیآموزش و  هایمحیطتوجه به آن در 

عه دانش و توس یمنابع اطالعات وتحلیلتجزیهو  ییباعث شناسا
به دنبال خواهد داشت: شک و  زیرا ن دیفوا نیا، گرددیم

 راتییغت به نگاه باز، تیبه موقع چندبعدینگاه کردن ، استدالل
فکر ت، تفکر باز، افکار بدون تعصب فکر کردن، یو نوآور

 .اتیتوجه به جزئ و یلیتحل
ی اجتماع نقد، نگریکلاز سه مقوله  شناختیجامعهمبانی 

 اننظرصاحب ی تشکیل گردید. در این خصوصانتقادخودو 
 أکیدت آموزاندانشبر تفکر فردی و جمعی در جهت رشد تفکر 

معتقد است برنامه درسی خالق و ، (1393داشتند که بندک )
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 باید نقش هافرهنگخردهانتقادی در برخورد با فرهنگ ملی و 
 ایفا کند. بخشیتعالو  گراوحدت، فعال

 ماهیتتوجه کارشناسان به  دهندهنشانپژوهش  هاییافته
توجه به نیازها و شرایط حاکم  ییهسانقدپذیری کودکان در 

بر ذهنیت و تمرکز آنان بوده است. برنامه درسی تفکر خالق 
باید بتواند ضمن ایجاد تعامل منطقی با جامعه و ، و انتقادی

ا در ر پذیرییتمسئول، های مختلف آناثرگذاری مثبت در الیه
در مقابله با هرگونه هجوم  اهآنمتربیان نهادینه کرده و از 

 ،هویتی و فرهنگی پاسداری کند و توجه به نکاتی همچون
، آموزاندانش ازیتوجه به انتظارات و ن، خودآگاهیبه  دنیرس

 یواقع طیمح جادیا، شهروند متفکر تیتالش در جهت ترب
باط ارت، یمشارکت یدر فضا هافعالیتانجام ، آموزاندانش یبرا

کالس و جه به آموزش بر محور پژوهش تو، خانه و مدرسه
 ،کارآمد یموسسه اجتماع کی عنوانبهنقاد و فعال ، متفکر

بنابراین در برنامه درسی باید ؛ (1394، )سیف استضروری 
که  قرار گیرد مدنظرو نقد فردی فراگیران  خودآگاهیاستعالی 

این موضوع توسط پاسخگویان تشخیص داده شده  درستیبه
 است.

تفکر بر اساس نظر  هایمهارتبرنامه درسی داف اهبرای 
 هایمهارتدرون فردی و  هایمهارتدو مقوله  نیمتخصص

 برون فردی انتخاب شد.
توانـایی درک و تـشخیص ، یبرون فرد مهارت

توانـایی ، درون فردی و مهارتاحـساسات و مقاصـد دیگـران 
 با هامهارتاین  است. خود هایانگیزهدرک احـساسات و 

 دارد و شامل سروکاردرونگرایانه و خود بازتابی  هایفعالیت
 خود هایتواناییبه  دهدیماست که به فرد امکان  هاییمهارت

 فهم، آگاه بودن از حاالت درونی خود، مانند توانایی درک خود
 خود بپردازد. هایانگیزهاهداف و ، عواطف، احساسات

فرد با فرد و برون فردی به مهارت ارتباط  هایمهارت 
زیرا توانایی در حسن ، شودیمگروه در اجتماع انسانی گفته 

یکی از عوامل مهم ، و موفقیت در ایجاد ارتباط مؤثر جواریهم
که  یفقط کلمات، بین فردیارتباط موفقیت در زندگی است. 

 نحوهه بلک، ستین شودیکه استفاده م یزبان اشوند ییم انیب

 ،لحن صدا قیکه از طر است یرکالمیغ یهاامو پی هاآن انیب
 .دنشویحالت چهره و حرکات و زبان بدن ارسال م

برون فردی نشان  هایمهارتپژوهش در بحث  هاییافته
درسی چرخش از  ر سطح اهداف و مقاصد برنامهداد که د

در پرداختن به اهداف حوزه دانش و شناخت به  گریافراط
 ترینهممبینشی و مهارتی ، یدانش گانهسهتوجه متوازن به ابعاد 

 یاستفاده صرف از محتوا اصل از دیدگاه خبرگان بوده است.
 ،شودیکه باعث حفظ موقت دانش م هایییکتکنآموزش و 

 د.نخواهد ش یانتقاد خالق و تفکر یریادگیباعث توسعه و 
به  ازین، واژگان فیاز مطالب مانند تعار یبرخیادگیری  اگرچه
ند الزم ک کیکه تفکر را تحر یاده از مطالباما استف استحافظه 

 .(Lisa & Mark., 2008) است
مبانی و اهداف برنامه درسی آموزش  1در شکل 

تفکر خالق و انتقادی در دوره ابتدایی طبق نظر  هایمهارت
 متخصصین آورده شده است.

مشکل به  توانمیپژوهش حاضر  هایمحدودیت ازجمله
در  آنان هایمشغله لیبه دل دگاندهنپاسخارتباط با  یبرقرار

 اشاره کرد.دقیق و صحیح  هایپاسخدریافت  منظوربه هاآن
و  یهیأت علم یاز افراد نمونه اعم از اعضا یبسیارهمچنین 

معلمان با تجربه به دالیل مختلف نتوانستند با این پژوهش 
 ینمایند و این پژوهش از نظرات سازنده و راهگشا یهمکار

 ماند. محروم هاآن

سی در هایکتاب ریزانبرنامهکه  شودیپیشنهاد مدر پایان 
و  هاارزشبه  کوشش نمایند تا در مفاد کتب درسی

یی با ضمن آشنا آموزاندانششده و  تأکیدتفکر  هایشایستگی
 به اهمیت و ضرورت آن پی ببرند.، تفکر هایمهارت

که در برنامه درسی مقطع ابتدایی به  شودیمپیشنهاد 
خود انتقادی و نقد اجتماعی پرداخته شود تا  هایمقوله
 با مبانی نقد و تفکر نقادانه آشنا شوند. آموزاندانش

 ،که در مفاد کتب درسی به رشد فکری شودیمپیشنهاد 
مقطع ابتدایی و همچنین  آموزاندانشعاطفی و اجتماعی 

 پرداخته شود. هاآناجتماعی  هایمهارت
مختلف حل  هایروشا استفاده از که ب شودیمپیشنهاد 
تالش شود تا ، تکنیکی و اخالقی هایمهارتمسئله و 
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تا از این  شدهیتتقو آموزاندانش درون فردی هایمهارت
 تفکر نائل شد. هایمهارتطریق بتوان به اهداف آموزش 

 .1 شکل

 نیطبق نظر متخصص ییوره ابتدادر د یتفکر خالق و انتقاد هایمهارتآموزش  یو اهداف برنامه درس یمبان

 
 تعارض منافع

 تعارض منافع ندارم.

 منابع

. ترجمه ابوذر تفکر خالق هایمهارتآموزش (. 1394) ج.، ادر
 تهران: سایه سخن.، کرمی

 بینییشپنقش خالقیت در (. 1391) خ.، آبادیعلی ؛ وآ، کرمیاهلل
، انیسابتکار و خالقیت در علوم ان .تفکر انتقادی و شادکامی

2(2) ،49-70. 
میزان  تأثیرمقایسه (. 1395) س.، ینیحسشاه ؛ وج، آقامحمدی

ر میزان ب یارسانهو ارتباطات  واسطهیباستفاده از ارتباطات 
تفکر خالق دانشجویان کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه 

 (،4)5 ،فصلنامه ابتکار و خالقیت در علوم انسانی. اراک
121-140. 

طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی آموزش (. 1393) م.، بندک
تهران: ، . رساله دکتریزندگی دوره ابتدایی هایمهارت

 .طباطبائیدانشگاه عالمه 

روش تدریس مبتنی بر تفکر خالق (. 1397ل. )، تیرپور مشهدسر
 آموزانانشدبر میزان پیشرفت تحصیلی و انگیزه پیشرفت 

نس سومین کنفرا، ابتدایی در درس علوم شهرستان بابلسر
، محمودآبادملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش، 

 یاحرفهدانشگاه فنی و  -ISR موسسه علمی پژوهشی
 محمودآباد. وپرورشآموزش -کشور 

تفکر خالق و حل (. 1396ل. )، محمدحسین و .خ، زاده یحائر
 . تهران: نشر نی.خالقانه مسئله
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 (.1397. )، طییصفا ؛ و، میهفرج ال.، ز، یلیاسمع.، ن، زاده یدریح
ا متناسب ب یاخالق تیترب یالگو یابیو اعتبار یطراح

سند  بر تأکیدبا  رانیا ییدوره ابتدا آموزاندانش هایویژگی
 ایهنظامپژوهش در  هینشر. وپرورشآموزش نیادیتحول بن
 .247-231، (نامهژهی)و12، یآموزش

هارم چ ییهپاتجربی تحلیل محتوای کتاب علوم (. 1397ز. )، رئیسی
انش همایش کشوری د، تفکر خالق یتمنظور ترببهابتدایی 

اه دانشگ، اردبیل، (ش محتواآموزدانشتربیتی )-موضوعی
 فرهنگیان استان اردبیل.

درسی ایران به سمت  ریزیبرنامهگذار نظام (. 1386) .ن، سلسبیلی
ر ب یدتأکعدم تمرکز در طراحی و تدوین برنامه درسی، با 

، مطالعات برنامه درسی درسی مبتنی بر مدرسه. ریزیرنامهب
1(4) ،49-68. 

 شناسیروان، پرورشی نوین شناسیروان(. 1394) ع.، سیف
 تهران: دوران.، یادگیری و آموزش

دینی و ، تفکر برتر )رویکردی فلسفی(. 1391م. )، شرفی
: . تهرانبه تفکر و کارکردهای آن در زندگی( شناختیروان
 رات سروش.انتشا

 گاهیجا(. 1397ق. )، احقر، ع، ینادر، م، ینراق یفس، ص، یفیشر
. انریا وپرورشآموزش یدر اسناد باالدست یانتقاد تفکر
-249، (نامهژهی)و12، یآموزش هاینظامپژوهش در  هینشر
266. 

 یدورهتحلیل محتوای کتب علوم تجربی (. 1390ف. )، صوفی
. محوری های پژوهشراهنمایی تحصیلی بر اساس مؤلفه

ی گروه مدیریت آموزش شناسیرواندانشکده علوم تربیتی و 
 دانشگاه الزهرا.

 معلو هایکتاب تطبیقی مطالعه (.1400) .ن، سلیمانی ؛ وس، عظیمی
 هایمهارت به توجه رویکرد با روسیه و ایران ابتدای

، (52) 15، آموزشی هاینظام در پژوهش نشریه، فرایندی
100-110. 

ی طراح(. 1397ک. )، واجارگاه یفتح ؛ و، جیالهد علم.، س، یلیعق
ظام ن ییدر دوره ابتدا یاخالق تیترب یدرس برنامه یالگو

 .23-1، (4)6، یپژوه سیتدر .رانیا یآموزش
مقایسه رشد (. 1394ر. )، بدری ؛ وم، اصل حسینی.، ا، آذر فتحی

ر دتفکر انتقادی، تفکر خالق و توانایی تشخیص غیرمنطقی 
فصلنامه . نوجوانان دختر دوره متوسطه شهر تبریز

 .151-129، (37)10، شناختیرواننوین  هایپژوهش

. ترجمه مسعود صفایی آموزش تفکر به کودکان(. 1396ر. )، فیشر
 گوزن.قدم و افسانه نجاریان. تهران: م
بررسی (. 1397ف. )، عالمی احمدزاده ؛ وف، کالگر.، م، کرمانیان

دریس مبتنی بر حل مسئله بر پرورش تفکر روش ت تأثیر
سومین کنفرانس ملی  دبستان، آموزاندانشخالق در 

، محمودآباد، رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
 یاحرفهدانشگاه فنی و  -ISR یپژوهشموسسه علمی 

 محمودآباد. وپرورشآموزش -کشور 

 ؛ وز ،پوریلاسماع پ.، پور، داعیش.،  زاده، بخشعلی، ع. کریمی
روند  المللیبینی مطالعه هاسؤال(. 1392) ، م.طهرانی امانی

( ویژه پایه چهارم ابتدایی. 2007)تیمز  علوم و ریاضیات
 تهران: مدرسه.

طراحی (. 1390م )، ینراق یفس.، ع، شریعتمداری.، م، کرمافروز
 آموزاندانشالگوی برنامه درسی تربیت شهروندی برای 

، یتحقیقات مدیریت آموزش دوره راهنمایی تحصیلی.
2(10) ،29-48. 

، ترجمه خدایار ابیلی، آموزش تفکر انتقادی(. 1393چ. )، مایرز
 تهران: سمت.

های ایجاد تفکر خالق و آموزش خالقیت راه (.1397س. )، موسوی
دستاوردهای  المللیبیندومین کنفرانس  ،آموزاندانشبه 

ی و ، علوم تربیتیعلوم اجتماعنوین پژوهشی در 
دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان ، کرج، شناسیروان

و مرکز توسعه خالقیت و نوآوری  هایشهردارهمیاری 
 علوم نوین.

 آموزش جامع راهنمای(. 2013) ج. میکر،و  د.، کیو،، ب.، واالس
 مدارس آموزاندانش به مسئله حل و تفکر هایمهارت
 جامع راهبردهای و آموزش تدریس، طراحی: ابتدایی
 مهفاط باقری، نادر. ترجمه آموزدانش خودارزیابی و ارزیابی

. مشهد: به نشر (1393. )ثانیجعفری حسین کبیری و
 )انتشارات آستان قدس رضوی(.

ع. ، نعامی ؛ وع، یخچالی یحاج .،س، یرام یانشا .،س، هاشمی
 خالق بر خالقیت مسئلهآموزش فرآیند حل  تأثیر(. 1396)

امه فصلن. ن منطقه چهار عملیات انتقال گازو نوآوری کارکنا
 .82-59، (2)7، ابتکار و خالقیت در علوم انسانی
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