


 

آموزش تفکر به 
 کودکان 

 
 دکتر محبوبه البرزی

 عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز



 مقدمه

:دٍ ٍیضگی هتوبیش در اًغبى   
 

تفىز -1  
 

سثبى -2  



 

 تفکر

:آهبدگی وِ وَدن  
ؽٌبختی -1  
اجتوبػی -2  

اخاللی -3  
ػبعفی -4  

رٍاًی -5  



 حساسیت ذاتی

حغبعیت دیذاری -1   
حغبعیت ؽٌیذاری -2  

حغبعیت لوغی -3  
حغبعیت چؾبیی -4  
حغبعیت ثَیبیی -5  



 توانمندی های کودک

 ماهگی 5اس: توانایی ادراکی دیداری -1
 

 تولید و درک داستان: هوش داستانی -2
 کدگذاری دیداری( الف

 کدگذاری کالمی( ب



 توانمندی های کودک

 ماهگی 5اس: توانایی ادراکی دیداری -1
 

 تولید و درک داستان: هوش داستانی -2
 کدگذاری دیداری( الف

 کدگذاری کالمی( ب



 ملسومات آموزش تفکر

آگبّی ثِ هزاحل رؽذ تفىز در وَدوبى -1   
 

ؽٌبخت اثؼبدٍ هَلفِ ّبی لبثل آهَسػ در تفىز -2  
وَدوبى   

 



 مراحل رشد تفکر درکودکان

 مزحله حسی حزکتی -1
 

 مزحله پیص عملیاتی -2
 

 مزحله عملیات عینی -3
 

 مزحله عملیات صوری -4



عىامل )مىلفه های اساسی پرورش تفکر
 (درونی

 

1-  اطالعات 

 

 

2- مهارت های فردی 

 

 

 

3- انگیزش 
 



 ػَاهل ثیزًٍی پزٍرػ تفىز

 هحیظ ثزای پزٍرػ تفىز ثبیذ دارای دٍ ٍیضگی اعبعی
:ثبؽذ   

 
اهٌیت رٍاًی -1  

 
آسادی رٍاًی -2  



خاللیت ثیزًٍیؽزایظ   

:هحیغی وِ اهٌیت ٍ آسادی رٍاًی دارد  
(ارسػ ٍ اّویت فزدی)تزغیت اظْبرًظز آساداًِ  -1  

 
تزغیت ثِ پذیزػ  ٍاحتزام ثِ ًظزات دیگزاى -2  

 
تزغیت ریغه ٍ خغزپذیزی -3  

 
رٍثزٍوزدى افزاد ثب چبلؼ ّبی تفىز اًگیش -4  

  



خاللیت ثیزًٍیؽزایظ   

اّویت ثِ اعتمالل فىزی افزاد -5  
 

فزاّن عبسی هحیظ پزًؾبط ٍ فزحجخؼ -6  
 

تؾَیك ٍ تزغیت ایذُ ّب ًٍظزات جذیذ -7  
 

تؾَیك خَدعٌجی -8  
  



خاللیت ثیزًٍیؽزایظ   

اجتٌبة اس ارسؽیبثی ثیزًٍی -9  
 
 

ایجبد جَ ّوىبراًِ ٍ ّوذلی -10  
 

تَجِ ٍ اّویت ثِ تالػ افزاد  -11  
  



 پرسش ها و پرورش تفکر
 

1- ٍهػاُذ 

پرضػِای فعال: 

1- چَ هی بیٌیذ؟ 

2- چَ تفاّتِایی هی بیٌیذ 

3- چَ غباُت ُایی هی بیٌیذ؟ 

4- هػکالت فعلی چَ ُطتٌذ؟ 

5- حالت بِتررا چگًَْ هی تْاى ایجاد کرد؟ 

6- آیا رّظ بِتری ّجْددارد؟ 

7- کوبْدُا چَ ُطتٌذ؟ 

 



 اداهَ

پرضع ُایی برای پژُّع ّ اکتػاف در  -2
 :هػاُذٍ

 

خالقیت ّ پژُّع دّقلْ ُطتٌذّ هادرغاى 
 پرضع اضت؟

 ضْاالتی راجع بَ چرا ّ چگًَْ؟



 اداهَ

 :پرضع برای تصوین ُای بِتر -3

 

 آیا ّاقعا ُویي اضت کَ بٌظر هی رضذ-

 آیا راٍ بِتری ًیطت؟-



 اداهَ

 پرضع در ٌُگام هطالعَ -4

 

 (چطْر -چرا -آیا)کتاب بخْاًیذ پرضع هطرح کٌیذ

 

تْجَ داغتَ باغیذ پرضػِای بِتر بَ هعٌای 
 .پرضػِای بیػتر ًیطت



فرضیَ ضازی -2  

1- فکر هی کٌیذ چرا؟ 

2- فکر هی کٌیذ چگًَْ؟ 

3- فکر هی کٌیذ چَ چیسی؟ 

 



پیع بیٌی -3  

1- فکر هی کٌیذ چَ هی غْد؟ 

2- فکر هی کٌیذ چَ پیع هی آیذ؟ 

3- فکر هی کٌیذ چگًَْ هی تْاى؟ 



تفطیر ّ برقراری ارتباط -4  

 چگًَْ ًػاى هی دُیذ؟ -1

 چَ دریافتیذ -2

 چَ رابطَ ای دیذیذ؟ -3



 

 الگَی توبیالت تفىزی در هغش 
«ًذ ّزهبى» ثز اعبط دیذگبُ  

هغش اًغبى اس چْبر لغوت تؾىیل  
 ؽذُ اعت



 

 دیذگبُ اٍلیِ اس هفَْم تغلظ 
 هغش

هغش اًغبى اس دًٍیوىزُ تؾىیل ؽذُ وِ یىی ثز -1
 دیگزی تغلظ دارد 

 
ٍلتی هی خَاّین هغألِ حل وٌین یب یبد ثگیزین  -2

 اس ًویىزُ هغلظ اعتفبدُ هی وٌین
 

هغئَل اػوبل ریبضی ٍوالهی:ًیوىزُ چپ -3  
هغئَل اػوبل فضبیی، فؼبلیت ّبی  :ًیوىزُ راعت 

 ػولی، افىبر خاللبًِ
 



 

 ػولىزد ًیوىزُ ّب

ّز حبلت هغش ثزای آى وبری وِ ثذاى هٌظَر عزاحی  
.ؽذُ اعت ثْتزیي حبلت هوىي اعت  

 
 

فزدثب هجوَػِ ای اس لبثلیت ّبی ؽٌبختی، صًتیىی 
در وٌؼ هتمبثل ثب دًیب هی آهَسد وِ ثب تَاًبیی ّبی  
لَی تز خَد پبعخ گَیذ چَى ثِ هَفمیت ٍ پبداػ  

 .ثیؾتزی دعت خَاّذ یبفت
 
 
 
 

 



 

      ًیوىزُ چپ   ًیوىزُ راعت 

D 

C B 

A 

 هفَْم الگَی تغلظ هغش چْبر رثؼی



ربعی تمايالت تفکر هرمان 4مدل   

 

       A                                                    D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         B                                                                            C 

ول ًگزاًِ  -ثصزی  
ًَگزایبًِ –ؽَْدی   

تخیلی -هفَْهی   

ٍالؼی  - هٌغمی  
تحلیلی -اًتمبدی  
ووی -فٌی   

احغبط -ثیي فزدی  
ػضالًی   

 ػبعفی     رٍاًی   
 حغی     احغبعی

عبختبریبفتِ -هحبفظِ وبر     
عبسهبى یبفتِ -ثبتَالی  

 ثب جشئیبت ٍ هؾزٍح 
 عزح ریشی ؽذُ



 

ٍالؼی  - هٌغمی  
تحلیلی -اًتمبدی  
ووی -فٌی   

 ٍیضگی ّبی تفىز رثغ 
A 

هَضَػبت درعی  -1  
ریبضی-ججز: هَردػاللِ  

 
ٍویل: هؾبغل هغلظ -2  

ثبًىذار-فیشیىذاى -هٌْذط  
داًؾوٌذاى وبهپیَتز   

 



 

 
 :تزجیح هی دٌّذ Aافزادی ثب تغلظ رثغ 

 جوغ آٍري دادُ ّب ٍ اطالػبت-1
سبزهبًذّي هٌطقي اطالػبت -2  

گَش کردى بِ ديگراى براي کسب اطالػبت -3  
هطبلؼِ کتب درسي  -4  

(بيطتريي کتب درسي براي هتفکريي ايي ربغ ًَضتِ ضذُ است)   
هحقق ٍ دٍستذار تحقيق -5  

فرضيِ سبز -6  
 
 



 

 

 
 Aتوزیي ثزای رثغ 

 
 .ؽغزًج ثبسی وٌیذ-1

.در فزایٌذ تصوین گیزی گزٍّی ًمؼ هخبلف را ثبسی وٌیذ -2  
.پبسل حل وٌیذ-3  

ثب هغبلؼِ در هَرد هبؽیٌی وِ سیبد هَرد اعتفبدُ لزارهی گیزد -4  
.وبروزد آى را دریبثیذ   

چٌذ عیبعتوذار را وِ ثزای ثِ لذرت رعیذى تالػ هی وٌٌذ -5  
.تحلیل وٌیذ   

.در هَرد هَضَػی خبؿ اعالػبت جوغ وٌیذ -6  
 .اًجبم دّیذ  یه تحمیك وتبثخبًِ ای -7

 
 



 

عبختبریبفتِ -هحبفظِ وبر  
عبسهبى یبفتِ -ثبتَالی  

 ثب جشئیبت ٍ هؾزٍح 
 عزح ریشی ؽذُ

 ٍیضگی ّبی تفىز رثغ 
B 

 
 دارای تفىز ثزًبهِ ریشی ؽذُ 

 ٍ حوبیتی 
 ایزادگیز، عختگیز، عختىَػ، 

 ثبًظن ٍتزتیت
ٍ لبًًَوٌذ   

 عزاحبى، هذیزاى اجزایی ٍ 
 دفتزداراى

.ایي تفىز را دارًذ   

 
 



 

 
 :تزجیح هی دٌّذ Bافزادی ثب تغلظ رثغ 

پيرٍي از دستَر الؼول ّب  -1  
ترجيح بِ اًجبم فؼبليت ّبي تکراري -2  

اًجبم قذم بِ قذم کبر آزهبيطگبّي -3  
توريي هْبرت ّبي جذيذ بب تکرار فراٍاى -4  

يبدداضت برداري هطرٍح -5  
استفبدُ از يبدگيري ٍ آهَزش برًبهِ ريسي ضذُ -6  

. در طبقِ بٌذي بلَم ايي ًَع تفکر بِ ٍضَح بيبى ًطذُ است -7  

 
 



 

 

 

 
 Bتوزیي ثزای رثغ 

 
عی وزدى دٍرُ آهَسؽی در سهیٌِ اجزای ثزًبهِ ریشیْبی اداری،  -1  

 تحصیلی، ؽغلی
یبدگیزی ػبدتی جذیذ اس رٍػ عزاحی ٍ خَد اًظجبعی-2  

آهَختي هْبرت ّبی هذیزیت سهبى -3  
خَػ لَلی -حضَر ثِ هَلغ در هحل وبر -4  

هزتت ثَدى ٍ ًظن در خَردى، پَؽیذى، ٍ حتی تویش وزدى اتبق -5  
عزاحی سهبًی ثز اعبط ثَدجِ ؽخصی ٍ -6  

رػبیت آى ثِ هذت دٍ ّفتِ   
 
 

 
 
 



 

احغبط -ثیي فزدی  
ػضالًی   

 ػبعفی     رٍاًی   
 حغی     احغبعی

 ٍیضگی ّبی تفىز رثغ 
C 

 
اّویت ثِ هَضَػبت -1  

 ػلَم اجتوبػی، هَعیمی، تأتز، 
 حزوبت ریتویه، ٍ ٍرسػ

 
تزجیح ؽغل ّبیی هؼلوی،  -2  

 پزعتبری،
هذدوبر اجتوبػی ٍ    

 هَعیمی داى 
 

پزحزف، خبًَادُ دٍعت،  -3  
 ٍجِ ثِ ارسػ ّب، 
 وبر تیوی ٍ گزٍّی

 

 



 

 

 

 
 :تزجیح هی دٌّذ Cافزادی ثب تغلظ رثغ 

گَش کردى ٍ سْين ضذى در ايذُ ّب -1  
براًگيختي خَد بب پرسيذى دليل  -2  

تْيِ دفتر خبطرات رٍزاًِ -3  
دٍستذار تجربِ هستقين از طريق حَاس -4  

يبدگيري از طريق لوس، احسبس ٍ بباستفبدّب ز ابسار، ضي، ٍيب يک ٍسيلِ -5  
هطبلؼِ کتب براي يبفتي سرًخ ّبيي از هٌظَر ًَيسٌذُ -6  

 ايي افراد بِ کبرتيوي ٍ ّويبري ػالقِ هٌذ ّستٌذ
 تفکر ايي ربغ در ّر هرحلِ از سطَح بلَم کبربرد دارد

 تفکر ايي ربغ در ٌّگبم بيبى ايذُ ٍ جوغ آٍري اطالػبت در حل خالقبًِ هسئلِ
.ًقص دارد    

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 توزیي ثزای رثغ

 C 
 

ثب دٍعتی وٌبر ّن ثٌؾیٌیذ ٍ احغبعبت خَد را درثبرُ یه هَضَع  -1  
ٍ ٌّگبهی وِ در یه گفتگَ لزارداریذ . ثب ٍی در هیبى ثگذاریذ  

. ثیؾتز سهبى را ثِ گَػ دادى  صزف وٌیذ  
.در یه گزٍُ هغبلؼِ وٌیذ -2  

.در یه فؼبلیت ٍرسؽی جذیذ ؽزوت وٌیذ -3  
.عَری ثب یه ثچِ وَچه ثبسی وٌیذ وِ ٍی هیل ثِ ثبسی پیذا وٌذ -4  

.ثگذاریذ ثذٍى احغبط ؽزم یب گٌبُ اؽه ثِ چؾوبًتبى ثیبیذ -5  
.اس گزدػ در عجیؼت لذت ثجزیذ ٍ عجیؼت را حظ وٌیذ -6  

رٍاى خَد را درًَر ثجیٌیذ ٍ ثزای حل هغألِ داٍعلت ؽَیذ -7  

 
 
 
 

 
 
 



 

 ٍیضگی ّبی تفىز رثغ 
D 

ثب سهبى ّبی آیٌذُ،  -1  
 اهىبًبت، تزویت، ثبسی، رٍیب، تأعیظ، 

هىتؾف،. تحَل ٍ ًَآٍری عزٍ وبر دارد  
هجتىز، آیٌذُ ًگز، ثبسیگَ، ریغه علت ٍ    

.هغتمل اعت  
تزجیح هَضَػبت درعی هثل ٌّز، ٌّذعِ -2  

 ، عزاحی، هؼوبری، ًمبؽی
هٌْذعی،  داًؾوٌذاى در ػلن عت، فیشیه ٍ -3  

.ًمبؽبى ٍ ٌّزهٌذاى، وبٍؽگزاى  

 

 

ول ًگزاًِ  -ثصزی  
ًَگزایبًِ –ؽَْدی   

تخیلی -هفَْهی   



 

 
 :تزجیح هی دٌّذ Dافزادی ثب تغلظ رثغ 

 .در ثبرُ آیٌذُ هی اًذیؾذ -1
 .اهىبًبت پٌْبى را ثزرعی هی وٌذ -2

 .ٍالؼیت تىیِ هی وٌذ“ ثِ ؽَْد ًِ صزفب -3
 .حل هغألِ را دٍعت دارد -4

 .هغبئلی را وِ پبعخ ّبی هتؼذد دارد تزجیح هی دّذ -5
 .ثِ دًجبل تصَیز ٍ هتي ثشري یه هَضَع جذیذ هی ثبؽذ -6
 در عجمِ ثٌذی ثلَم ایي ًَع تفىز در تزویت ایذُ لزاردارد-

 .هی تَاًذ ّز یه اس عغَح را ثْجَد ثخؾذ   Aاهب ایي تفىز هثل تفىز ًَع -
 



 

 

 

 
 Dتوزیي ثزای رثغ ِ

 
.در جلغبت لصِ گَیی ؽزوت وٌیذ -1  

.در ثبرُ یه هغلت ثٌَیغیذ -2  
عزح ّبی ثىؾیذ وِ ثِ ؽوب ووه وٌذ آًچِ را یبد هی گیزیذ ثِ خبعز -3  

.ثغپبریذ   
.آًگبُ ثپزعیذ ٍ پبعخ ّبی هتفبٍت ثغیبری ثیبثیذ –عَاالت اگز  -4  

تحمیمی اًجبم دّیذ ٍ حذالل عِ حبلت تَعؼِ هتفبٍت ثزای آیٌذُ پیؼ ثیٌی  -4  
.وٌیذ  

(در هَرد پذیذُ ّبی هَرد ػاللِ)ثِ خَد هجبل خیبلجبفی وٌیذ  -5  
.ػىظ اس هٌبظز هختلف ثگیزیذ -6  

.یه غذا  اختزاع وٌیذ ٍ آى را درعت وٌیذ -7  
ثذٍى تَجِ ثِ سهبى لذم ثشًیذ  -8  

 
 

 
 
 



 

توبم هغشی ٍحل هغئلِ خاللبًِ تفىز  

:ًذ ّزهبى در تحمیمبت خَد دریبفت  
.درصذ افزاد فمظ یه ًَع تغلظ دارًذ 7  

.درصذ تغلظ دٍ تبیی دارًذ 60  
.درصذ تغلظ عِ تبیی دارًذ 30  
.درصذ تغلظ چْبرتبیی دارًذ 3  

.افىبر ًبثغِ جشء عِ درصذ ثَدًذ  

 



 روش های پرورش خالقیت

    بارش مغشی -1
 دلفی -2
 سینتکس -3
 اسکمپز -4
 روش ارتباطات اجباری -5
 روش فهزست صفات -6
 روش تزیش -7
 روش چه می ضود اگز -8
 (تبدیل -ضناسایی-باس -تعزیف)DOITتکنیک  -9

10-research  skills 
11- creative study 
 راه انداسی باسی های تیمی وخالقیت -12
 کاله تفکز دی بونو 6 -13

 
 
 
 



 رٍش فْرست صفبت

1- صٌذلی کالش چگًَْ باغذ؟ 

اّل هػاُذٍ کٌیذ 

دّم فرضیَ بطازیذ 

ضْم پیع بیٌی کٌیذ 

چِارم ًوایع دُیذ 

رًگع -غکلع -پایَ ُا -جٌص: در صٌذلی-  
 اًذازٍ اظ



 تکٌیک ارتباطات اجباری

هاتریطی کَ بر اضاش آى در دّ ردیف دّ چیس 
 هختلف رکرهی غْد

 

 کاهیْى -پاکت غیر



 نمونه هايی از کالشهايی با خالقیت باال



 نمونه هايی از کالشهايی با خالقیت باال



مونه هايی از کالشهايی با خالقیت متوسطن  



 نمونه هايی از کالشهايی با خالقیت متوسط



مونه هايی از کالشهايی با خالقیت کمن  



 نمونه هايی از کالشهايی با خالقیت کم



ثب عپبط اس تَجِ ٍ 
 حضَرتبى


