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انجمن علمی علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

یر
دب

سر
ن 

سخ

تغییر رد طرز فکر، سالیق، نحوه گذراندن اواقت فراغت، نوع و گستره روابط نیب فردی و اجتماعی مساهل ای است هک توجهات جامعه شناسان، روانشناسان، 

ران را هب خود جلب کرده و بعضا نگرانی اهیی را موجب شده است. این نگرانی از این جهت است هک تغییر رد شیوه زندگی،  منجر هب  عامالن رتبیتی و سیاستگذا

محدود شدن اختیار و تواانیی نسل اهی گذشته هب وژیه خانواده اه رد ااقتنل مهارتهای زندگی هب گروهی شده است هک  هب آنها نسل جدید می گومیی. از طرف دیگر 

مثل ره تغییر دیگری باعث شده است هک قدرت کنترلگری هنجاراهی اجتماعی کاهش یابد.  از این جهت بسیاری از افراد،  هب دلیل عدم تجهیز هب مهارت اهی 

الزم  و اساسی رای مواجهه با مسائل زندگی زندگی روزمره  آسیب پذري خواهند بود.

خودآگاهی، همدلی، ارتباط مؤرث،  مدرييت ربهيجان اه و تفکر و حل مساهل از جمله مهارتهایی هستند هک  هب افراد مختلف ربای داشتن یک زندگی سالم و تبدیل شدن هب 

فردی سازگار، مسئولیت پذري و کارآمد کمک می کند و آنها را ربای مقابله مؤرث با مسائل فردی و اجتماعی آماده می کند

هب جهت آمادگی رتشیب کودکان ربای ردیافت و ارثپذريی و از طرف دیگر  ماندگاری عادات ، نگرش اه و طرز تفکرات شکل گرفته رد دوران کودکی، توهج هب توسعه 

چنین مهارتهایی رد دوره کودکی بسیار کارساز خواهد بود؛ با این وجود ما بی نیاز از ردیافت اراهئ چنین مهارتهایی رد دوران جوانی و زبرگسالی و یا هب جواانن زبرگساالن 

نیز نیستیم

می  توسعه  چگوهن  و  چیست  تحلیلی  مانندتفکر  موضوعاتی  کودکان(هب  تفکر  و  الذکر،)تفکرسازمانی  فوق  حیطه   دو  رب  اتکید  با  رتبیتی   علوم  انجمن  نشرهی  حاضر  شماره 

رد  تفکر  افزایش  اهی  ،راه  بازی تفکر،انواع  کودکان،انواع  رد  تفکر  یش  پیدا و...زمان  راهبردی  موفقیت  کلیدی  ،عوامل  راهبردی  تفکر  یابد؟تعریف 

کودکان و...رپداخته است.

vسخن سردبیر
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ی
 تفکر تحلیل

تفکر تحلیلی 
گردآورنده: دکتر حسین تقوی

برای زندگی در دنیایی که ویژگی اصلی آن تحول مداوم، و سرمایه الزم برای دوام در آن اطالعات است، نیازمند داشتن تفکر 

سطح باالیی هستیم که با بهره مندی از آن، اطالعات مناسب را تشخیص داده، غربال و تحلیل کرده و آنها را قابل استفاده سازیم. 

عالوه بر این، شناخت ما از هر پدیده ای ماهیتی اجتماعی و تراکمی دارد؛ توانایی در برقراری ارتباطات بیشتر، با کیفیت تر و با 

سرعت بیشتر، تسهیم و به اشتراک گذاری بیشتر دانش و رشد تصاعدی آن را موجب شده است.

رشد سرسام آور دانش باعث شده است که یک فرد نوعی نتواند، همه آنچه به حوزه اطالعاتی خاص اضافه می شود را دریافت 

نماید. تفکر تحلیلی از جمله توانمندیهایی است که افراد را قادر می سازد با حجم عظیم دانش موجود کنار آمده و از آن به شکل 

اثربخشی استفاده کنند.

تفکر تحلیلی، یک رویکرد قیاسی و مرحله ای به حل مساله است که در طی آن مسائل غامض به اجزای تشکیل دهنده خود تقسیم 

شده و اطالعات با حجم زیاد طبقه بندی شده و برای حل مساله از آنها استفاده می شود. این نوع تفکر فرد را قادر می سازد از 

مسائل و جوانب آنها مدلسازی کند، اطالعات دریافت شده از منابع مختلف را مقایسه کند، ارتباط بین جوانب مساله را با هم و با 

اطالعات دردسترس تشخیص دهد، دالیل احتمالی را شناسایی کند و با ارزشیابی این دالیل به راه حلهای مناسب برسد.

این مهارت برای موفقیت افراد در هر سطحی، در هر سنی و در هر موقعیتی مفید و حتی الزم است. هر کسی در زندگی خود 

چندین بار با مسائلی که برای او مهم بوده برخورد کرده است. این مساله می تواند مطرح کردن یک در خواست از یک شخص 

مهم، و منحصر به فرد، تحصیل در یک رشته خاص، برگزاری یک جشنواره و یا همایَش، تصمیم به شروع یک کار خاص و یا تحلیل، 

طبقه بندی و معنی داری سازی اطالعات مرتبط با هرکدام از موارد باال باشد. داشتن تفکر تحلیلی به فرد کمک می کند در برخورد 

با چنین مسائلی:

- اطالعات کلیدی، معتبر و مرتبط را تشخیص داده، طبقه بندی کرده و مدیریت کند

- ارتباط هر جز اطالعاتی را با با هر کدام از عناصر مساله تعیین کند.

- جایگاه هر عنصر را در رابطه با مسئله اصلی و جایگاه مساله را در ارتباط با هدف نهایی خود مشخص کند.

- به جای اتکا به استانداردها و رویه های معمول، از جوانب متفاوت و با نگاهی جدید به مسئله نگاه کند.

- با ارتقای توانایی گوش دادن، مشاهده کردن و اجتناب از خطاهای شناختی و پرهیز از اطاعت کورکورانه، دیدگاه غیر سوگیرانه ای 

نسبت به موضوعات کسب کند.

- با بهره گیری از توانمندی ها فوق الذکر، فرایند پدیداری مسئله و متعاقبا روند حل آن را درست تعریف کند و نهایتا

- با باالبردن سرعت و دقت تصمیم گیری زندگی شخصی و کاری خود را بهبود بخشد.

تفکر تحلیلی چیست و چگونه توسعه می یابد؟

چرا تفکر تحلیلی؟

v

v
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تفکر تحلیلی با مهارتهای مختلف دیگری نیز توام است. دقت 

و  جستجوگری  انتقادی،  نگرش  بودن،  مصصم  جزئیات،  در 

سواد اطالعاتی از جمله این مهارتها هستند. اینها مکمل هم 

اند:

دقت در جزئیات؛ موفقیت در توجه به جزئیات نهفته است. 

توجه به جزئیات باعث می شود نکات ریز اما مهم جا نیفتد و 

احتمال اشتباه پایین بیاید. سازگاری با موقعیت، اختصاص 

باعث  کنجکاوی همیشگی  و  ها  داده  آوری  جمع  برای  زمان 

ارتقای این مهارت می شود.

قدرت انتخاب و مصصم بودن؛ توانمندی در پیگیری، پیش 

راه  ارزیابی  بخش است.  راه حل رضایت  و تشخیص  بینی 

حلها بر اساس اطالعات موجود و تشخیص ارتباط بین داده 

تحلیل هزینه-  های موجود، داشتن فرضیه های چندگانه، 

فایده، پیروی از منطق به جای قضاوت و اجتناب از انتخاب 

زمینۀ  و  هستند  توانمندی  این  با  مرتبط  موارد  ای  لحظه 

کاربرد این مهارت را فراهم می آورند.

یا  موقعیت  ارزیابی  و  مشاهده  توانمندی  انتقادی؛  نگرش 

با  مساله فارغ از هر گونه وابستگی ذهنی و روانی است. 

بهره گیری از این مهارت هیچ چیزی بدون بررسی و پرسش 

اجتناب  ذهنی،  گشودگی  شود؛  نمی  گرفته  نظر  در  درست 

از پیش داوری ها و پرسشگری منجر به ارتقای این مهارت 

می شود.

برای  ها،  داده  تحلیل  و  آوری  جمع  توانمندی  جستجوگری؛ 

یا ارائه فهم جدید از یک موضوع،  کشف اطالعات جدید و 

الزمۀ  اطالعاتی  سواد  است.  آن  حل  نحوۀ  یا  و  مساله 

جستجوگری است. سواد اطالعاتی عبارت از توانایی تشخیص 

و  ارزیابی  دسترسی،  نحوه  اطالعاتی،  منابع  اطالعاتی،  نیاز 

فرد  تر  ساده  عبارت  به  است.  اطالعات  از  مؤثر  استفاده 

دارای سواد اطالعاتی می داند چه اطالعاتی نیاز دارد، این 

اطالعات را از کجا و چگونه به دست آورد، اطالعات حاصل 

شده چقدر درست و قابل اتکا هستند و او چه استفاده ای 

می تواند از آنها بکند.

راه هایی وجود دارد که می توان از طریق آن تفکر تحلیلی 

را بهبود بخشید.

طریق  از  مغز  کشیدن  چالش  به  و  ذهنی  های  بازی  انجام 

انجام  و  پازل  حل مسائل ریاضی، حل جدول، معما، تکمیل 

فعالیت های مشابه

کارکشیدن از مغز و ورزش دادن به آن، با مطالعه رمان های 

دشوار و علمی- تخیلی

در  گروهی؛ عضویت  مباحثه  و  مطالعه  منظم  برنامه  داشتن 

گروه های کتابخوانی و کلوب های بحث در این زمینه بسیار 

کمک کننده خواهد بود.

دوم،  زبان  یادگیری  زبان؛  چندین  از  استفاده  و  یادگیری 

درک  حافظه،  بهبود  دقت،  و  توجه  بهبود  با  بیشتر  و  سوم 

بر  عالوه  است.  همراه  باال  اجتماعی  هوش  و  فرهنگی  چند 

این، منجر به گسترش تنوع و حجم ارتباطات بین فردی می 

های  فرصت  خود  نوبه  به  اجتماعی  شبکه  گسترش  شود. 

رشد بیشتری برای فرد فراهم آورده و اعتماد به نفس او 

را ارتقا می دهد.

کدام توانمندی ها با تفکر تحلیلی ارتباط دارند؟

چگونه توسعه می یابد؟

v

v
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ی
 تفکر تحلیل

روش هایی دیگری وجود دارند که از آنها تحت عنوان روش های ثانویه و یا منفعالنه یاد می شود. ایجاد پایگاه داده و آرشیو 

شخصی، برقراری ارتباط با افراد از گروه های متفاوت با طرز فکر متفاوت، انجام فعالیت های متنوع فرهنگی و هنری و پذیرش 

مسئولیت های جدید از جملۀ این روش هاست.

کتاب هایی در زمینه ارتقای تفکر تحلیلی منابع زیر دستورالعمل های مفیدی در رابطه با شناخت و ارتقای تفکر تحلیلی در 

اختیار ما می گذارند:

»تفکر تحلیلی« نوشته گری الریسون، انتشارات مرکز اکسفورد: از جمله منابع پر طرفدار در زمینه تفکر تحلیلی است. این 

کتاب حاوی دستورالعمل ها و تمرین های مفیدی برای ارتقای عملکرد ذهنی و نحوه فعال سازی و استفاده از قوای ذهنی ارائه 

می دهد.

کتاب دیگری از همین نویسنده با عنوان »چگونه فکر کنیم« چاپ شده است. این کتاب راهنمای گام به گام برای تفکر در 

مورد مسائل با سطح دشواری و حیطه اثرگذاری متفاوت است. در این منبع با آوردن مثال هایی، عناصر الزم برای تفکر تحلیلی 

مناسب، نحوه استدالل کردن، اشتباهات و خطاهای شناختی رایج معرفی گردیده و راه های اجتناب از خطاها ارائه شده است.

»بهتر تحلیلی فکر کنید: راه های ارتقای هر روزۀ تفکر تحلیلی« نوشته مردیت الریسا، انتشارات گریت اسپیس: منبع کاربردی 

مقابله، سازگاری،  بر  تحلیلی )مشتمل  تفکر  با مراحل  ارتباط  در  ارزشمندی  اطالعات  کتاب  این  زمینه است.  این  در  دیگری 

سازماندهی و نتیجه گیری( به دست می دهد. بازی های ذهنی و فعالیت های مختلف برای گسترش افق ذهنی، استفاده از 

تجزیه و تحلیل برای بهبود آگاهی اجتماعی و موقعیتی، تمرین مهارت های تحلیلی برای بهبود عملکرد حرفه ای و موارد مشابه 

موضوعات دیگری است که در این کتاب به آنها پرداخته شده است.



5

انجمن علمی علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

کر
 تف

از
آغ

آغاز تفکر
گرد آورنده : مهدی رشیدی

نظر قطعی از اینکه تفکر در کودکان از چه زمانی آغاز میشود و کودکان چگونه فکر میکنند در دست نیست اما در یک نگاه کلی 

میتوان عوامل مؤثر در تفکر را به زمان انعقاد نطفه، حتی قبل از آن نیز نسبت داد. بدون شک عملکرد افراد در جامعه که زاییده 

فکر آنهاست ریشه در گذشته بسیار دور آنها دارد. وراثت، محیط، سالمتی روحی و جسمی پدر و مادر، تغذیه مناسب والدین و 

کودکان و... در جسم و روح کودکان تأثیرگذار است.

تعقل و تفکر از ویژگیهای روحی انسان است که  بیش از چیزهای دیگر تحت تأثیر عوامل مختلف محیطی و وراثتی است و قابلیت 

انتقال دارد. چه بسا فرزندان، نارسایی های جسمانی پدر و مادر مانند نابینایی و ناشنوایی و... را به ارث نمیبرند اما درصد بسیار 

باالیی از نارساییهای عقلی و ذهنی به فرزندان منتقل میشود. اگر از استثنائات چشم پوشی کنیم ,ممکن است والدینی که دارای 

عقب ماندگی ذهنی هستند , فرزندی مانند خود به دنیا  آورد. اگر در اجداد گذشته آنها کسی نارسایی ذهنی داشته باشد ممکن 

است بعد از گذشت چندین نسل ظهور یابد. تغذیه، سالمتی جسمانی ، اضطراب، آرامش روحی و روانی، شنیدنی ها، دیدنیها، حالل 

و حرام و... همه عواملی هستند که در رشد عقلی و نوع تفکر انسان مؤثرند.

برخی معتقدند آغاز تفکر در انسان از زمان دمیدن روح در جنین میباشد. دکارت میگوید: »هیچ شکی ندارم که نفس در همان 

لحظه یی که به بدن یک کودک دمیده میشود شروع به فکر کردن میکند و در عین حال از این فکر خویش آگاهی دارد و از آنجا 

که صورت نوعی این افکار در حافظه زنده نیست بعداً آن را به خاطر نمی آورد.

دانشمندان معتقدند مغز انسان به هنگام کودکی سریعترین میزان رشد را دارد تا آنجا که در پنج سالگی طفل به 09 درصد 

رشد نهایی خود میرسد.
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آغاز تفکر

از  خارج  است  مؤثر  کودکان  عقلی  و  فکری  رشد  در  آنچه 

نیازها و خواسته های  تفاوتهای فردی,  حد و شمارش است 

متفاوت، عوامل ژنتیکی، محیط و هزاران هزار عامل دیگر 

پرورش فکری کودکان را از هم متمایز میکند ولی با وجود 

همه اینها دانشمندان و روانشناسان در تأثیر برخی عوامل 

اتفاق نظر دارند که اینجا به بعضی از آنها بطور اجمال اشاره 

میکنیم.

بازی یکی از عواملی است که در رشد فکری کودکان تأثیر 

اطرافیان,  و  والدین  با  همساالن,  با  بازی  دارد.  بسزایی 

اسباب بازی، طبیعت، حیوانات که هر کدام در جای خودشان 

مهم هستند و تفکر و تعقل کودکان را شکل میدهند.

در  است؛  کودک  دنیای  به  ای  پنجره   و  زندگی  جوهر  بازی 

بازی کودکان استقالل نظر دارند و مشکالت خویش را حل 

میکنند. بازی مؤثرترین و پرمعنا ترین راه یادگیری کودکان 

است, هنگام بازی کودکان فکر میکنند برنامه ریزی میکنند، 

فکری،  پرورش  میکنند،  تجربه  یابند،  می  ای  تازه   راههای 

عاطفی، جسمی و اجتماعی می یابند.

سالگی  سه  حدود  از  کودک  معتقدند  کودک  روانشناسان 

قادر به ایجاد تفکر انتزاعی است زمانی که کودک شروع   به 

حرف زدن نموده و ارتباط با دیگران بیشتر نمود پیدا کرد, 

بهترین زمان برای آموزش تفکر منطقی انتزاعی است. تفکر 

انتزاعی در کودکان از دوران کودکستان با بازی های نمادین 

همراه است آنها اشیا ساده  ای را به عنوان تلفن، آمبوالنس، 

ماشین، فرمان و... استفاده میکنند بصورت خیالی خود را 

جای بزرگساالن میگذارند و اعمال آنها را تکرار میکنند.

زبان یا حرف زدن با کودکان حتی قبل از تولد نوزاد با کلمات 

مؤثر  عوامل  از  و...  راستگویی  مالیمت،  محبت آمیز،  خوب، 

دیگر در رشد فکری کودکان است.

با  زبان, طبیعی ترین راه برای جلب توجه و برقراری ارتباط 

کودک است. توصیه میشود هر صدایی که درمی آورد شما 

در  وقتی  بخوانید.  برایش الالیی  یا  کنید  تکرار  را  آن  هم 

حال انجام کار خاصی هستید، مثالً به او لباس می پوشانید 

کاری  چه  دارید  که  بگویید  برایش  میکنید،  حمام  را  او  یا 

انجام میدهید.

زندگی  با  مرتبط  ملموس،  قصه های  تعریف  قصه گویی، 

انسانها باالخص کودکان، خواندن کتابهای قصه و... نیز در 

رشد فکری کودکان مؤثرند.

قصه ها  کتاب  و  قصه ها  در  را  خودشان  میتوانند  کودکان 

ندارد  وجود  قصه ها  در  که  صحنه هایی  حتی  کنند  سهیم 

تصور کنند، یا پایان دیگری برای قصه ها فرض کنند, خود را 

قهرمان داستان در نظر بگیرند, جای شخصیت های داستانها 

کودکان  در  انتزاعی  تفکر  رشد  موجب  خود  که  بگذارند 

میشود.

vعوامل مؤثر در رشد فکری کودکان
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تورنس بیست اصل برای توسعه تفکر خالّق از طریق تجارب 

مدرسه ارائه میدهد که به ذکر برخی از آنها بسنده میکنیم.

مانع  که  کنید  دور  را  شاهکار  برابر  در  ضعف  احساس   .1

رشد خالقیت میشود.

2. انتقاد سازنده را گسترش دهید و فقط انتقاد کردن را 

آموزش ندهید.

3. بچه ها را نسبت به محرکهای طبیعی حساس کنید.

4. دست کاری اشیا و عقاید را تشویق کنید.

5. از تحمیل یک الگوی خاص اجتناب کنید.

خود  کردن  عمل  درست  عین  در  کودکان  با  درست  رفتار 

فکری  پرورش  در  مؤثر  عوامل  رفتار،  در  تناقض  عدم  و 

چندان  کار  درست,  رفتار  تشخیص  البته  است؛  کودکان 

خویش  فطرت  براساس  هرکس  زیرا  نیست  دشواری 

است.  نادرست  کدام  و  درست  رفتار  کدام  که  میشناسد 

تشخیص خوب و بد یا حسن و قبح با انسان سرشته شده 

آن  لوازم  و  شرایط  از  مساعد  زمینه  داشتن  اگرچه  است 

یا بایدها و نبایدهاست.  است. دین الهی جامع این خوبیها 

للدین حنیفا فطره اهلل  قرآن کریم میفرماید: فاقم وجهک 

التی فطر الناس علیها ال تبدیل لخلق اهلل ذلک الدین القیم 

ولکن اکثر الناس ال یعلمون.

پرورش فکری کودکان از بدو تولد حتی توجه به قبل آن و 

در طول مراحل زندگی یک کار مهم و اساسی است که نقش 

بسیار مهمی در نظر و عمل او در بزرگسالی دارد. مشکالتی 

که افراد در جوامع برای خود و دیگران بوجود می آورند یا 

افکار  داشتن  قبیل  از  میبینند  و آسیب  رنج  آنها  وجود  از 

خرافاتی، فریب خوردن سریع ملتها، تابع شدید احساسات 

در  ضعف  امور،  در  مدیریت  و  تدبیر  ضعف  و  سوء  بودن، 

استدالل و قضاوت و... ناشی از عدم توجه به پرورش تفکر 

و تعقل در دوران کودکی، خردسالی و مراحل مختلف رشد 

انسان است.

است کسی  اهمیت  حائز  انسان  زندگی  مراحل  تمام  اینکه 

اهمیت  و  قبل  بیانات  به  توجه  با  اما  شود  منکر  نمیتواند 

دوران کودکی، باید توجه زیادی به این مرحله شود.

یکی از آسیب های اجتماعی که جوامع همواره با آن درگیر 

بوده و خسارات زیادی به انسانها تحمیل کرده است وجود 

افکار خرافی و پذیرش عقاید سطحی است.

اما مهم تر میزان پذیرش آنها از سوی مردم است. به جرأت 

آنها را  به راحتی  از پنجاه درصد مردم  میتوان گفت بیش 

مورد  کودکی  دوران  از  فکری  رشد  اگر  حال  میپذیرند. 

توجه ویژه قرار بگیرد از بسیاری از این آسیب ها در امان 

خواهیم ماند.

قرآن کریم همواره انسان را به تفکر و تعقل دعوت میکند، 

تعقل  نمی اندیشید؟چرا  چرا  میکند  تفکر  بر  اصرار  حتی 

نمیکنید؟آیا کسانی که میدانند و نمیدانند مساویند؟

vرشد فکری در کودکی و تأثیر آن در بزرگسالی

کر
 تف

از
آغ
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لیپمن استاد فلسفه که او را مؤسس فلسفه برای کودکان معرفی میکنند با مشکل 

فقدان یا نقصان قدرت استدالل، قضاوت و داوری نزد دانشجویان خود روبرو شد و 

از سال 0691 تا 0791 م به مطالعه فراوانی در تحلیل این مشکل و رفع آن پرداخت 

تا 21  از نظر وی عامل و ریشه عمده این وضعیت را در دوره کودکی و سنین 11 

سالگی باید جستجو کرد. دانشجویان امروزی در دوران کودکی از حیث توانایی تفکر 

انتقادی و خالق پرورش نیافته اند به همین دلیل باید سنتهای آموزش دوره کودکی 

را متحّول ساخته و سبک مبتنی بر حافظه را به سبکی مبتنی بر تفکر و پژوهش مبّدل 

را  داوری  و  نقد  استدالل،  مفهوم سازی،  قدرت  کودکان  به  باید  مدارس  در  و  کرد 

آموخت.

و  مسائل  با  و  ورزیده شده  کودکی  دوران  از  استدالل  و  تفکر  اگر قدرت  برین  بنا 

مصائب دست و پنجه نرم کرده باشد توانایی تحلیل مسائل به رشد کافی رسیده و 

در بزرگسالی فریب خوردگی، بی تفاوتی، سهل انگاریها کم رنگتر شده و تأثیر خود را از 

دست خواهند داد.

1. کاپلستون، تاریخ فلسفه، ج4، ترجمه غالمرضا اعوانی، ص351.

2. صدرالمتألهین، محمد بن ابراهیم، الشواهد الربوبیه، ترجمه جواد مصلح، ص203.

3. راههای رشد فکری و مغزی کودکان

4. راههای رشد فکری و مغزی کودکان

5. راههای رشد فکری و مغزی کودکان

6. روم آیه03.

رئالیسم، شرح و حاشیه شهید  7. عالمه طباطبایی، سیدمحمدحسین، اصول فلسفه و روش 

مطهری، ج6، ص773.

8. نحل 44، 11.

9. بقره 1071، 171 و مائده 85، 301.

10. زمر، آیه9.

vپی نوشتها و منابع و مآخذ

آغاز تفکر
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آموزش مهارت نه گفتن در کودکان
گردآورنده: زهرا حسن زاده

اگر شما نمی خواهید کودک شیرین بله قربان گوی شما به خاطر همین ویژگی اش در آینده آسیب ببیند مهارت نه گفتن را به او 

بیاموزید . برای حفظ کودکانتان حتما بخوانید.

اهمیت آموزش مهارت نه گفتن به کودک:

مهارت نه گفتن از مهم ترین مهارتهای زندگی موفقیت آمیز است. ما به دنیا نیامده ایم تا آرزو و خواسته هر کسی را برآورده 

کنیم. چرا که گاهی نیاز و خواسته خود ما هم از اهمیت باالیی برخوردار است. ما تنها تا حدی می توانیم با دیگران همراه باشیم 

و رضایتشان را به دست آوریم که حقوق خودمان پایمال نشود و از زندگی و اهداف خودمان دور نشویم.

برخی والدین به فرزندان خود می آموزندکه همیشه باید به حرف بزرگ ترها گوش کرد و همیشه حق با بزرگ ترهاست اما در 

واقع، این آموزش کامال غلط است و کودک باید یاد بگیرد که گاهی هم به خواسته های دیگران »نه« بگوید چون در غیر این 

صورت کودک خود را تسلیم هر نوع خواسته بیمارگونه و آزاردهنده ای خواهد کرد.

اگر نمی خواهید کودک تان قربانی زورگویی دیگران شود، از همین امروز به او مهارت نه گفتن را آموزش دهید.

بچه های حرف گوش کن را همه دوست دارند. حتی صبورترین مادرها هم اغلب ترجیح می دهند در پایان یک روز سخت و خسته 

کننده، به جای مقاومت فرزندشان در برابر تصمیم های خود، بعد از تمام شدن حرف های شان یک »چشم« شیرین بشنوند و با 

کودکی که در برابرخواسته های شان مقاومت می کند، سر و کله نزنند. اما روانشناسان معتقدند کسانی که نه گفتن را در سال 

های کودکی یاد نگرفته اند، نه تنها در آن سال ها، بلکه تا پایان عمر نمی توانند در برابر چیزهایی که با آنها مخالفند بایستند 

و به خاطر پایین بودن اعتماد به نفس شان و بی بهره بودن از مهارت »نه گفتن«، بیشتر از دیگران در معرض تجاوز یا انواع 

سوءاستفاده ها قرار دارند.
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مهارت نه گفتن از مهم ترین مهارت هایی است که باید به 

کودکتان بیاموزید.

به خانه برگردید

از  باید  بگیرد،  یاد  را  گفتن  »نه«  تان  کودک  اینکه  برای 

به  را مجبور  اگر شما همیشه فرزندتان  کنید.  خانه شروع 

اطاعت کردن از خواسته های تان می کنید و به محض دیدن 

واکنش منفی او، عصبانی و پرخاشگر می شوید، نباید انتظار 

داشته باشید کودک تان به همکالسی که می خواهد خوراکی 

هایش را از او بگیرد، نه بگوید و در آینده در برابر خواسته 

های غیرمنطقی کسی که دوستش دارد مقاومت کند.

کودک شما از همین امروز یاد می گیرد حق دارد خواسته 

را  نمی رسند  نظر  به  منطقی  یا  نظرش درست  از  که  هایی 

برابر  و در  کند هیچ وقت  برعکس احساس می  یا  کند  رد 

هیچ کسی حق ندارد خواست خودش را ترجیح دهد. پس 

اولین »نه« ای که از کودک تان می شنوید را جشن بگیرید 

و به خاطر وارد شدنش به یک مرحله تازه رشد، خوشحال 

شوید. اگر از او می خواهید لباسی که انتخاب کرده اید را 

برای مهمانی بپوشد اما به حرف تان گوش نمی دهد، به جای 

مجبور کردنش و گفتن »یا این کار را می کنی یا به مهمانی 

با گفت وگو و هم  و  انتخاب بدهید  او حق  به  نمی رویم!« 

فکری دنبال انتخاب گزینه ای دل چسب تر بگردید.

با هم حرف بزنید

امروز  آنچه  بخواهید  فرزندتان  از  توانید  می  شروع  برای 

تجربه کرده را روی کاغذ بنویسد. به او بگویید همه تجربه 

که  لحظاتی  تا  بوده  دوستانش  کنار  در  که  زمانی  از  هایش 

بعد  و  بیاورد  کاغذ  روی  را  داشته  کنار شما  در  و  خانه  در 

بخواهید مواردی که دوست داشته به آنها نه بگوید و نگفته 

و لحظاتی که کاری خالف میلش انجام داده را هم در میان 

نوشته هایش مشخص کند.

به موقع نه بگویید

هم  را  گفتن  نه  مهارت  شنود،  می  نه  موقع  به  که  کودکی 

برآورده  جای  به  دلیل  همین  به  کند.  می  کسب  تر  آسان 

شدن  اعالم  لحظه  در  تان  کودک  های  خواسته  همه  کردن 

شان یا به جای بی جواب گذاشتن آنها، سعی کنید او را گاهی 

با پاسخ منفی تان روبه رو کنید.

پس از روشن شدن فهرست لحظاتی که کودک شما دوست 

داشته کلمه »نه« را به زبان بیاورد اما نیاورده، با هم در 

مورد دالیل سکوت کردن یا دلیل انجام کارهایی که میلی به 

انجام دادن شان نداشته، صحبت کنید. بعد از اینکه با هم 

در این مورد گپ زدید و گزینه های مختلفی که فرزندتان 

تواند  می  ناخوشایند  شرایط  به  دادن  نشان  واکنش  برای 

انتخاب شان کند را بررسی کردید، با هم بهترین راه برای 

عبارت  این  با  آنها  به  باید  که  هایی  موقعیت  به  گفتن  نه 

واکنش نشان می داد را انتخاب کنید.

مهارت نه گفتن

راههای تقویت مهارت نه گفتن در کودک

v

v

ت نه گفتن در کودکان
ش مهار

آموز
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به  خواهد،  می  آب  از شما  است  بند  تان  وقتی دست  اگر 

او بگویید »االن نمی توانم، باید چند دقیقه صبر کنی!« و 

اگر وقتی تازه برایش لباس خریده اید به شما برای خرید 

او  به  آرامش  و  احترام  با  لباس دیگر اصرار می کند،  یک 

نه بگویید و برایش توضیح دهید وقتی نیاز به لباس های 

به  که  کودکی  روید.  می  خرید  به  با هم  حتما  داشت،  تازه 

بی  و  بگوید  نه  به موقع،  یاد می گیرد  نه می شنود،  موقع 

توجه به شرایط، خواست و امکاناتش خواسته های دیگران 

را برآورده نکند.

بگویید نه متشکرم

کنید.  اجابت  را  تان  کودک  نیست همه خواسته های  قرار 

وقتی به شما پاستیل تعارف می کند و میل ندارید، به جای 

خوردن  پاستیل  به  مجبور  را  خودتان  ترحم  سر  از  اینکه 

بکنید، با خنده بگویید »نه، متشکرم«.

که  یاد دهید  تان  به کودک  این جمله  ادا کردن  با درست 

گفتن »نه« به معنای زیر سوال بردن شخصیت او و تصمیم 

متفاوت  نظری  داشتن  معنای  به  تنها  بلکه  نیست،  هایش 

است و برایش با رفتارتان روشن کنید این »نه« گفتن و نه 

شنیدن قرار نیست هیچ آسیبی به رابطه شما بزند. کودکی 

گفتن  نه  مهارت  روزمره،  ساده  معادالت  این  جریان  در  که 

را یاد می گیرد، در سال های جوانی می تواند به خواسته 

از  ترس  بدون  کند،  می  تعارف  سیگار  او  به  که  دوستی 

جای  نابه  های  توقع  به  و  بگوید  نه  اش،  رابطه  قطع شدن 

افتادن  خطر  به  از  ترس  بدون  بعد  ها  سال  در  همسرش 

زندگی مشترکش جواب منفی بدهد.

رکورد بشکنید

وقتی کودک تان بی وقفه از شما چیزی می خواهد و جواب 

منفی می شنود، به خاطر بی حوصلگی یا ترحم حرف تان را 

عوض نکنید. در چنین شرایطی هر چند بار که الزم است، 

به خواسته او پاسخ منفی دهید و با خوش خلقی به او یاد 

دهید قرار نیست تکرار خواسته کسی، تصمیم او را تغییر 

دهد و درصورتی که منطق و احساسش به او می گوید باید 

دیگران  پافشاری  خاطر  به  ندارد  دلیلی  دهد،  منفی  پاسخ 

حرفش را عوض کند.

دیکتاتور نباشید

کم نیستند والدینی که احساس می کنند به خاطر داشتن 

نقش »پدر« یا »مادری« دلیلی برای قانع کردن فرزندشان 

ندارند. از نظر این پدرها و مادرها، کسی که در چنین مقامی 

ندارد علت  دلیلی  و  بگوید  نه  کافی است  دارد، فقط  قرار 

تا  الاقل  شما  کودک  که  است  درست  دهد.  توضیح  را  آن 

سال های جوانی ابزاری برای مقاومت در برابر شما ندارد 

اگر  اما  کند،  می  اطاعت  نه شما  از  ناخواسته  یا  خواسته  و 

نمی  آینده  در  ندهید،  توضیح  را  حرف  این  دلیل  برایش 

تواند در بحث در مورد موضوعاتی که با آنها مخالف است، 

سربلند بیرون بیاید یا خودش هنگام نه گفتن منطقش را 

به کار بگیرد.

به همین دلیل توصیه می کنیم وقت نه گفتن به فرزندتان، 

کوچولوی  به  مثال  دهید.  توضیح  هم  را  تصمیم  این  دلیل 

تان بگویید »نه برایت چیپس نمی خرم، چون دیروز خورده 

بودی و زیاد خوردنش برایت ضرر دارد«، یا »نه، اجازه نمی 

و  ای  گرفته  آنفلوآنزا  چون  بروی  مدرسه  اردوی  به  دهم 

گذشته از احتمال انتقال ویروس به دوستانت، خودت هم 

شوی«  می  تر  بدحال  کافی،  استراحت  نداشتن  صورت  در 

تان  کودک  زبان  به  که  فهمی  قابل  و  ساده  جمالت  همین 

از  آینده در بسیاری  را در  او  تکلیف  ادا می کنید،  را  آنها 

موقعیت هایی که باید نه بگوید روشن می کند.

.
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کوپن های تان را نسوزانید

گفتیم کودک تان در کنار کسب کردن مهارت »نه شنیدن«، »نه گفتن« را هم یاد می گیرد، به همین دلیل باید مراقب زمان و 

شرایطی که کلمه »نه« را به زبان می آورید باشید. برای شروع باید تعداد دفعاتی که پاسخ منفی به زبان می آورید را محدود 

کنید. یادتان نرود که شما هر روز چند کوپن نه در اختیار دارید و نباید با ولخرجی، کوپن های تان را بسوزانید. اگر احساس می 

کنید کودک نوپای شما ممکن است وسایلی که در دسترسش دارد را بشکند، به جای اینکه از صبح تا شب مدام به او بگویید 

»نکن«، »دست نزن« یا »نه«:خانه را پاکسازی کنید.

نه گفتن های مکرر و بیهوده، این کلمه را در ذهن کودک تان بی ارزش و بی  اعتبار می کند و گذشته از انداختن حرف تان از 

سکه، باعث می شود خودش هم نتواند به جا و قاطعانه از این واژه سرنوشت ساز استفاده کند. عالوه بر این، در سال های کودکی 

فرزندتان، چاره ای جز باال بردن تحمل خود ندارید.

»نه« سرنوشت ساز است

اگر این نکته ها را بخوانید می فهمید چرا باید به کودک تان نه گفتن را آموزش دهید. اگر به کودک تان یاد دهید به موقع و 

بجا از این کلمه استفاده کند، آینده اش را بیمه کرده اید.

فکرش را به کار می اندازید

اگر فرزندتان به جا و درست با این کلمه آشنا شود، یاد می گیرد در موقعیت های مختلف به جای اطاعت کردن از خواسته های 

دیگران، به شرایطی که در آن قرار گرفته فکر کند و باتوجه به نتیجه ای که پس از بررسی شرایط فردی و محیطی به آن می 

رسد، تصمیم نهایی اش را بگیرد.

از او محافظت می کنید

کودکانی که مورد سوءاستفاده قرار می گیرند، مهارت نه گفتن را بلد نیستند. این افراد نمی توانند به خواسته کسانی که از آنها 

سوء استفاده می کنند پاسخ منفی دهند و همیشه با سکوتی که به خاطر انفعال شان به آن دچار شده اند، خود را به یک قربانی 

تبدیل می کنند.

باشگاه خبرنگاران

vمنبع

ت نه گفتن در کودکان
ش مهار

آموز
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تفکر یکی از شگفت انگیزترین توانایی های انسانی هست.

دنیایی که درست کرده ایم محصولی از افکار ما هستند؛ بدون تغییر افکارمان نمی توانیم دنیا را تغییر دهیم و ما همان هستیم 

و خواهیم بود که فکر می کنیم.

تفکر، عملی ذهنی است و زمانی مطرح می گردد که انسان با مسئله ای مواجه است و خواستار حل آن است. در این هنگام در ذهن، 

تالشی برای حل مسئله آغاز می گردد که این تالش ذهنی را، تفکر می نامند یا تفکر فرایندی است که از طریق آن یک بازنمایی 

ذهنی جدید به وسیله تبدیل اطالعات و تعامل بین خصوصیات ذهنی، قضاوت، انتزاع، استدالل و حل مسئله ایجاد می گردد.

اَندیشه یا ِفکر یکی از نیروهای درونی انسان است که به مفاهیم مربوط است. کانت از جمله فیلسوفانی است که در کتابش 

با عنوان » فکر کردن یک عمل تقریبا غریزی هست که همه ما انسان ها از آن برخورددار هستیم، اما توانایی تفکر عمیق برای 

هرکسی متفاوت هست. برای یادگیری مهارت فکر کردن درست و صحیح نیاز به زمان و تمرین دارید تا به فردی متفکر تبدیل 

شوید تا در تمام زندگی شما اثر مثبتی بگذاردسنجش خرد ناب درباره  فکر و مفاهیم به بحث پرداخته است.

اگر بتوانید از نیروی ذهنی و قدرت تفکر خود به خوبی استفاده کنید احتماال در هر زمینه ای در زندگیتان فرد موفقی خواهید 

شد

برای فهم اینکه چگونه فکر کنیم تا تا به موفقیت برسیم ناگزیر از تعریف مدلهای تفکر هستیم.

آقای هریسون در کتاب هنر فکر کردن 5 سبک مختلف برای تفکر را تعریف می نماید. تفکر ترکیبی، تفکر ایده آل گرا، تفکر عمل 

گرا، تفکر تحلیل گرا، تفکر واقع گرا.

باشگاه خبرنگاران

منبع

کر
تف

تفکر
گردآورنده: دکتر تقی اکبری

این مدل تفکر از بحث و جدال لذت می برد و سعی خواهد کرد که نقش »پلیس بد« یا »میانجی شیطانی« را بازی کند. افرادی 

که دارای این نوع طرز تفکر هستند با ایجاد پرسش و چالش برای دیگران سعی میکنند تصویر بزرگ و کلی ذهنی خود را به 

نمایش بگذارند.

در این نوع تفکر افراد سعی دارند یک تصویر کلی در ذهن خود داشته باشند و به جزییات توجهی نداشته باشند. این افراد 

بیشتر از آنکه به واقعیات و اعداد عالقه داشته باشند بیشتر به افراد و احساسات عالقه مند هستند و همیشه سعی می کنند 

برای آینده خود برنامه ریزی کنند.

این دسته از افراد تمایل دارند که کار را به انجام برسانند بدون توجه به اینکه واقعا به بهترین تصور خود دست پیدا کنند و یا 

خیر. این افراد سرعت تفکر باالیی دارند و برنامه ریزی کوتاه مدت خوبی می توانند انجام دهند و همچنین خالقیت باالیی دارند 

و با تغییرات همراه خواهند بود. بعضی وقت ها به نظر می رسد که حتی آنها بدون برنامه ریزی قبلی به انجام کار ها می پردازند.

تفکر ترکیب کننده

تفکر ایده آل گرا

تفکر عمل گرا

v

v

v
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تفکر

این دسته از افراد سعی می کنند که مشکالت را به اجزای 

کوچکتر تبدیل کنند و سعی کنند جز به جز به مشکل نگاه 

کنند. این افراد احتماال لیستی از مشکالتی که در پیش روی 

خود دارند را می نویسند و سعی می کنند جزئیات زیادی به 

آن بیفزایند و به این ترتیب مشکالت زندگی آنها به صورت 

پشت سرهم و ردیف قرار می گیرند تا حل شوند.

در تعریف تفکر این مدل باید بگوییم که افرادی که در این 

دسته قرار می گیرند احساسات کمتری دارند. خواسته های 

سخت و سنگینی دارند و سعی می کنند هرآنچه نیاز هست 

تا مشکل آنها را برطرف کند را تهیه کنند. در دسته و پنجه 

که  می دانند  و  دارند  باالیی  مهارت  مشکالت  با  کردن  نرم 

مشکالت  حل  پس  از  می توانند  مختلف  ابزارهای  با  چگونه 

بربیایند. این افراد همچنین از محدودیت های خود آگاهی 

دارند و تمامی افراد به میزان متفاوتی تفکر واقع گرایی را 

دارا هستند.

دوبونو با توجه به این شش رنگ می خواهد به نوعی افراد 

را به نظم و سامان بخشی فکری دعوت کند.مقصود از نظم 

بر روی تعصبات فکری خود تأکید  فکری این است که اوالً 

نداشته باشیم.ثانیاً وقتی افراد دور هم جمع می شوند و 

می خواهند در مورد یک موضوع هم اندیشی داشته باشند 

می  هایی  کار  راه  یا  ابزار  چه  با  و  طریق  چه  از  که  ،بدانند 

توانند به نتایج مطلبوب برسند.

وقتی فرد کاله سفید بر سر می گذارد باید این توانایی را 

داشته باشد که ار عقاید مسلط و ذهنی خود رهایی یافته و 

بتواند موضوع را از زاویه دیگر ببیند.در کل وقتی شما کاله 

سفید را بر سر می گذارید

به هیجانات،احساسات و جنبه های غیر  را  کاله سرخ توجه 

استداللی تفکر متمرکز می سازد.فکر کردن با کاله سرخ در 

نقطه مقابل کاله سفید است.

وقتی کاله سیاه بر سر می گذاریم باید به دیدگاه های منفی 

توجه شود.چون همیشه  یا مسئله  در خصوص یک مشکل 

نمی توان با جنبه ی مثبت به قضایا نگاه کرد،گاهی الزم است

هر یک از روش های تفکری را می توان متدهایی دانست که 

به کمک آنها، قسمتی از فرایند حل مسئله، با موفقیت طی 

می شود. تفکر برتر تفکری است که از بهترین روش ها به 

حل مساله برسد.

هر فردی در زندگی با مسائل مختلفی رو به رو خواهد بود. 

سواالت  به  درست  دادن  پاسخ  و  اندیشیدن  صحیح  نحوه 

حال  می کند.  تضمین  را  افراد  موفقیت  که  است  زندگی 

بتوانیم  تا  کنیم  فکر  درست  چگونه  یا  و  کنیم  فکر  چگونه 

مسایل مختلف زندگی را حل نماییم ؟

شش کاله تفکر یکی از بهترین روش ها و تکنیک ها برای 

،در راستای  باال بردن قدرت تفکر یک فرد  حرکت ذهن و 

رسیدن به راه کار یا راه حل برای یک مسئله است بر طبق 

دیدگاه دوبونو هر یک از شش کاله رنگی ویژگی هایی به 

شرح زیر دارند:

        کاله سفید: خنثی و منفعل است.کاله سفید با موضوع 

ها و شکل های انفعالی سر و کار دارد. انفعال نه به معنای 

منفی،بلکه به معنای رجوع به واقعیت بدون ارزشیابی خاص 

مدنظر است.

          کاله سرخ: نشانه خشم)دیدن رنگ سرخ( ،شور و 

هیجان است.کاله سرخ بینشی هیجانی دارد.

منفی است.کاله سیاه جنبه  و  افسرده            کاله سیاه: 

سؤال  یک  طرح  گیرد.با  می  بر  در  را  موضوع  منفی  های 

مشخص)چرا نمی شود این کار را کرد؟(

               کاله زرد: آفتابی و مثبت است.کاله زرد خوش بینانه 

است و تفکر امیدوارانه و مثبت را شامل می شود.

همه  بارور  درختان  و  ها  چمن،رستنی  سبز:  کاله         

سبزند،کاله سبز نشانه خالقیت و فکر های تازه است.

نیز  باالی سرما  آسمان  آبی: سرد است،رنگ  کاله            

است.کاله آبی با تنظیم و ساماندهی فر آیند تفکر ما سر و 

کار دارد.

تفکر تحلیل گرا

تفکر واقع گرا
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وقتی کاله آبی بر سر می گذاریم باید فراسوی همه دیدگاه 

ها و اندیشه ها پیش رویم.رنگ آبی نماد نظارت بر فراسوی 

منظره هاست،مانند آسمان که همه چیز را می پوشاند.وقتی 

ما وارد یک جلسه می شویم اگر مسئول نظم دادن،هدایت 

و رسیدن به نتایج مطلوب هستیم،در آن صورت کاله آبی بر 

سر داریم.کاله آبی به ما می گوید که چه وقت و چه کسی 

چه رنگ کاله را باید در سر داشته باشد و به نوعی یک نگاه 

همه جانبه به مسئله دارد.

مجله  انتشار  مورد  در  مثال:  انجام دهیم  تمرین  بیایید یک 

کال   6 از  استفاده  با  دانشکده  تربیتی  علوم  انجمن  علمی 

بحثث نمایید . ببینید چقدر دیدگاهها متفاوت بیان خواهد 

شد در زیر کاله های رنگی.

و  کودکان  و  خود  تفکر  تقویت  در  توانیم  می  چگونه  حال 

دانش آموزان نقش بازی کنیم:

مثال می توان با طرح سواالتي که کودک را به حدس زدن و 

ایجاد تفکر در مورد علل و معلولها تشویق کند : مثالً وقتي 

کمک  یا  افتد؟  مي  اتفاقي  چه  تابد  نمي  گیاه  به  خورشید 

گرفتن از کودک در یافتن پاسخ سواالت : مثالً با کودک به 

جستجوي جواب در بین کتابها بپردازیم و ......به یاد داشته 

و  ما  دنیای  نکنیم  را عوض  کردن خود  فکر  تا مدل  باشیم 

زندگی ما عوض نخواهد شد.

دارد. قرار  بررسی  مورد  نیز  بینی  بد  زاویه  از  را  موضوع 

تفکر کاله سیاه باید منطقی و حقیقی باشد،ولی الزم نیست 

زیبا باشد.کاله سیاه کالهی انتقادی است اما این به معنای 

هواداری یک سویه و یا یک طرفه در مباحثه ها نیست،بلکه 

در واقع کاله سیاه بر نوعی نفی منطقی تمرکز دارد

و  رنگ  با  را  چیز  گذاریم،همه  می  سر  بر  زرد  کاله  وقتی 

مشکی،نماد  کاله  خالف  بر  کاله  بینیم.این  می  مثبت  بوی 

که  کند  می  توصیه  فرد  به  و  است  آفتاب  و  درخشندگی 

خوشبین و مثبت اندیش باشد.فردی که با این کاله فکر می 

کند برای حوادث منفی چندان ارزشی قائل نیست و آنها را 

به دیده شک،اتفاق و یک حادثه زودگذر و فراموش شدنی 

می داند.

انتظار بی چون و چرای  البته کاله زرد به معنای پذیرش و 

نتایج و دستاوردها نیست.آنچه مهم است این است که فرد 

نداشته  را  صددرصد  پیروزی  انتظار  ولی  کند  تالش  باید 

باش

نماد  و  رنگ  است.سبز  نوآوری  و  خالقیت  سبز،نماد  کاله 

رویش ،سبزی و طبیعت است؛به مانند دانه ای که در خاک 

محصول  تنومند  درختی  مدتی  از  بعد  و  شود  می  کاشته 

دنبال  گذاریم،به  می  سر  بر  سبز  کاله  است.وقتی  آن 

نو،ایده های جدید،تازه و بکر هستیم.کاله سبز  حرف های 

نتیجه  به  و  ما می گوید وقتی که همه راه ها را رفتید  به 

نرسیدید،بدانید با کمک خالقیت می توان حرف و ایده های 

جدیدی را مطرح کرد.

کر
تف
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چگونه می توان کودکان را به تفکر واداشت؟

گردآورنده: سعیده هژبری

انسان در طول روز به هزاران مسئله مختلف فکر می کند. همین توانایی فکر کردن است که ما را از حیوانات متمایز کرده است. 

اگر بتوانیم فکر کردن را به کودک نیز بیاموزیم ، تاثیر بسیار مهمی بر روی آموزش او خواهیم گذاشت. کودک با فکر کردن می 

تواند پاسخ بسیاری از سواالت خود را بیابد.

تفکر یا اندیشیدن به هر گونه فعالیتی در انسان اطالق می شود که با پدیده زبان مربوط است. بسیاری ازفیلسوفان قدیم و 

جدید حتی تفکر را مساوی با زبان می دانند. بنابراین تفکر به معنای مفهوم سازی ،بیان و حل مسئله ، هرگونه خالقیت ذهنی 

و آفرینندگی کالمی و غیر کالمی است.مهمترین ویژگی انسانها بهره گرفتن از نیروی اندیشه است و این امر دلیل اصلی تمایز 

آنها از دیگرجانوران به شمار می رود.با توجه به ضعف توانایی های فیزیکی و جسمی انسان در مقایسه با دیگرحیوانات ، تمامی 

موفقیت های او در عرصه حیات خاکی به قوه تفکر او بر میگردد. پس هر کس از این قوه بیشتر بهرمند باشد قوی تر است ؛ به 

فرموده فردوسی حکیم : توانا بود هر که دانا بود.با توجه به اهمیت تفکر ، بدیهی است که آموزش این مهارت به کودکان چقدر 

مهم است. انسانها ازدوران کودکی اندیشیدن را از خانواده و جامعه فرا می گیرند. ولی اگر بتوان به طریقی این آموزش هارا 

تقویت کرد ، نتیجه بهتری در فردای کودکان خواهد داشت.

تفکر از دیدگاه های گوناگون قابل تقسیم و دسته بندی است. در دوران معاصر به تفکر خالق و نقادبیشتر اهمیت می دهند.

ت؟
ی توان کودکان را به تفکر واداش

چگونه م

فرایند رشد تفکر در کودکان ، چند هدف اصلی را دنبال می کند. از جمله: 

1(خودباور شده و برای فعالیت های فکری خود ارزش قائل شوند.

2(از فعالیت های فکری لذت ببرند وآن را توسعه دهند.

3( قواعد منطقی و استالل کردن را بیاموزند.

4( قدرت تمییز و تشخیص خود را نسبت به افکار و عقاید گوناگون ، باال ببرند و تسلیم بی چون و چرای عقاید و افکار دیگران، 

نشوند.

5( انتقاد پذیر بوده و نسبت به رد نظریات خود از طرف دیگران ، انعطاف پذیر و در برخورد با افکار وسلیقه های دیگران صبور 

و بردبار باشند.

6( در ارتباطات اجتماعی ، اعتماد به نفس الزم را جهت ابراز عقیده و نظر داشته باشند.

7( از درک مسائل و مشکالت خود برخوردار بوده و از عهده حل یا توضیح آنها برآیند.

vانواع تفکر
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تفکر خالق:

است.  آن  زاینده  و  خالق  نوع  و  اندیشه  گونه  مهمترین  از 

خود  مشکالت  و  مسائل  برای   ، ویژگی  این  کمک  به  انسان 

راه حل های جالب و تازه ای در طول تاریخ، یافته و به سمت 

نوجوانی  یا  است.کودک  کرده  حرکت  زندگی  ساختن  آسان 

که از مهارت تفکر خالق برخوردار است ، بهتر از دیگر هم 

ساالن خود از عهده حل مسائل و مشکالت خود بر می آید و 

در نتیجه از اعتماد به نفس باالیی برخوردار است.

تفکر نقاد 

ها  انسان  پیشبرد  در  مهمی  بسیار  نقش  تفکر  گونه  این 

داشته است و به شیوه اندیشیدنی گفته می شود که معموال 

نقاط  و  می کشد  چالش  به  را  موجود  های  راه حل  برابر  در 

ضعف و قوت آنها رامی نمایاند و برای مسائل مختلف زندگی 

تنوع  سبب  امر  همین  دهدو  می  ارائه  تازه  های  حل  ،راه 

است.ذهنیت  بوده  تاریخ  طول  در  بشر  اندیشه  وپیشرفت 

همراه با تفکر نقاد ، هر چیزی را به راحتی رد یاقبول نمی 

خود  ی  ها  پرسمان   ، موضوع  آن  باره  در  ابتدا  بلکه   ، کند 

را طرح و برهان های خود را اقامه میکند.کودکان با تقویت 

و  کرده  عبور  کورکورانه  تقلید  یک  از   ، تفکر  از  جنبه  این 

به تصمیم های هوشیارانه می رسند. این کودکان قادر به 

ساختن دنیای تازه و متفاوت از گذشته خواهند بود.

1(تهیه و در اختیار گذاشتن انواع بازی ها ، کتاب های فکری 

متناسب با سنین کودکان، تشویق به انجام بازی های جسمی 

و فکری

خواندن  و  نمایشنامه  اجرای   ، تقلیدی  های  بازی  2(انجام 

ترانه و حفظ اشعار کودکانه

3( تهیه و در اختیار گذاشتن انواع وسایل و روشهای نقاشی 

، مجسمه سازی ، شمع سازی و ...

مهارت  تقویت  و  موسیقی  درک  و  شنیدن  به  تشویق   )4

شنوایی کودک.

5( گفتگو با کودک در باره احساسات او از چیزهایی که می 

بیند و می شنود ونیز ترغیب او به استفاده ازنقاشی یا سایر 

مهارتها برای بیان افکار و احساسات خود.

آ.  ت ری س ی   س ی ن گ ر،  ج ی .  دورت ی   میکند،  فکر  چگونه  کودک 

رون س ون  7291،مترجم م ص طف ی  ک ری م ی ،تهران نشرآموزش

6( پرهیز از بی اعتنایی به پرسش ها و احساسات کودک ، 

لزوم تشویق و ترغیب او برای هم اندیشی جهت یافتن پاسخ 

ها،پرهیز از ارائه پیوسته پاسخ های آماده و سهل الوصول.

نظر  اظهار  و  انتخاب  حق  فرزندان  به   ، امور شخصی  در   )7

بدهیم . مثال : در انتخاب رنگ لباس و نوع اسباب بازی و…

8( یک داستان را انتخاب و نیمه تمام بخوانیم . سپس از 

کودک بخواهیم که قصه را با ذوق خودش تکمیل کند.

9( در باره حوادث و شخصیت های داستان ها با کودک گفت 

و گو کنیم و پرسش های ساده و جالب بپرسیم.

نکنیم  انکار  و  تمسخر  را  کودک  نظرات  نقطه  و  10(تخیالت 

و یا نادیده نگیریم. سواالت عجیب و غریب اورا دست کم 

نگیریم و با بی اعتنایی برخورد نکنیم. متناسب با سن او ، 

بحث و گفتگو را توسعه بدهیم.

 ، هایی  پرسش  طرح  با   ، آماده  خوراک  دادن  جای  به   )11

پرسش های وی را دنبال کنیم تا خود او نیز دریافتن پاسخ 

خود مشارکت کند.

12( از طرح پرسش هایی که پاسخ ساده بلی یا نه دارند ، 

حتی االمکان پرهیز کنیم. و از او بخواهیم که بیشتر توضیح 

دهد و دلیل بیاورد. از او بخواهیم که در باره نقص و کاستی 

برخی از دالیل صحبت کند.

13( از سن هفت سالگی کم کم درباره ی مسائل انتزاعی و 

پیچیده تر با او صحبت کنیم.

14( خالقیت ها و نوآوری های آنها را در بازی ها یا در انجام 

کارها وتکالیف مورد توجه قرار داده و آنها راتشویق کنیم.

مورد  موضوعات  در  آنها  ترغیب  یا  تشویق  برای  گاهی   )15

عالقه کودک ، مسابقه برگزار کرده و پیشرفتشان را بسنجیم 

و پاداش بدهیم.

16( از تحمیل سلیقه ها و نقطه نظرات خود بپرهیزیم و به 

ما  که  نباشد  اگرچیزی  حتی  ؛  بدهیم  بها  او  سالیق  و  عالئق 

انتظار داریم.

 ، خوب  والدین  خودمان  کنیم  سعی  چیز  هر  از  قبل   )17

خردورز ، اهل مطالعه و منطقی باشیم. چرا که والدین اولین 

ومهمترین الگوی کودکان خود هستند

راه های تقویت اندیشه ورزی در کودکان

منابع

v

v
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آموزش مهارت های فکری 
گردآورنده: ابوالفضل جواهری

ی
ی فکر

ت ها
ش مهار

آموز

امروزه آموزش مهارت های فکری بالقوه یکی از باارزش ترین حوزه های تحقیق و توسعه آموزش است ،یکی از رویکرد های ناظر 

به مطالعه و کشف روش های ارتقای سطح فردی هوش،شتاب بخشیدن به رشد شناختی وافزایش توانایی کودکان در یادگیری و 

اندیشیدن است این رویکرد جدید از عوامل زیر ناشی می شود:

-گسترش برنامه هایی که هدف آن ها آموزش مهارت فکری به کودکان است.

-پاسخ دادن به مسئله دانش غیرفعال و تاکید بیش از حد برتمرین مهارت های سطح پایین

-تحقیق و جست و جوی آن چه که یک وحدت زیربنایی را برای حوزه های متفاوت یادگیری فراهم  می آورد و هم چنین کشف 

مهارت هایی که از کالس و کتاب درسی به موقعیت های واقعی زندگی منتقل می شوند.

البته تفکر عقالنی در هر حیطه ای براساس منطق و قواعد بنیادی صورت می گیرد و راهبرد های ناظربه مسئله به تمام حیطه 

های بحث مربوط می شود.

دلیل های زیادی برای غفلت از مقوله تفکر درمدرسه ها وجود دارد که شامل سو برداشت ها از ماهیت استدالل و هوش نیز 

می شود.

یکی از برداشت های غلط  از استدالل این است که گمان می رود تفکر یکی از مهارت های اساسی مثل خواندن،نوشتن و حساب 

کردن است.

دومین برداشت غلط این است که مهارت های ناظر بر استدالل عمل کردهایی طبیعی هستند .

سوء برداشت بعدی این است که آموزش استدالل نیازمند غفلت از جنبه ی عاطفی زندگی است.

هنر فرآیندی بنیادی انسانی و وسیله ای برای تحقیق،آزمایش و کشف وبیانی برای تفکر دیداری است.

از جمله روش های تقویت کننده تفکر دیداری کودک می توان به تجسم ذهنی و نقاشی اشاره کرد.

عواملی که مانع تفکرند:ترس از شکست،اضطراب و نگرانی،خستگی،مانع های فرهنگی،آلودگی محیطی

عوامل پرورش دهنده تفکر:برداشت کودک از خویش به عنوان دانش آموز،سبک آموزشی معلم،محیطی که در آن هر دو فرآیند 

یادگیری وآموزش انجام می شود.

عواملی که باعث پرورش تفکر می شوند:ایجاد عزت نفس،برقراری ارتباط با تک تک کودکان،با دقت گوش دادن،صادق وبی ریا 

بودن،مثبت بودن،روشن و شفاف بودن،فراگیربودن

راهبرد های مورد استفاده درآموزش تفکر:

-می توانند هم مهارت های فکری کلی وهم تسلط بر محتوای درس را بهبود بخشند بنابراین آموزش می تواند برای تفکر مدرسه 

را به مکانی جالب تر و چالش برانگیزتر برای کودک تبدیل کند.

-در آموزش تفکر به کودکان هدف های متعالی مد نظر می باشد که باید اجازه بدهیم  به خاطر کودکان و به خاطر خودمان نظر به 

هدف های متعالی داشته باشیم.

سوم  نجاریان،چاپ  مقدم،افسانه  مسعودصفایی  دکتر  فیشر،ترجمه  رابرت  ازاثر  برگرفته  کودکان  به  تفکر  آموزش  کتاب 

پاییز1931،نشر گوزن

vمنبع
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چگونه با کودکان بازی کنیم؟!
گردآورنده: زهرا عباسی مصلح
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بازی فرد:

پردازد،  می  فردی  بازی  به  تنها  سالگی   2 از  قبل  تا  کودک 

یکی  با  ها  ساعت  کند.  می  بازی  تنهایی  به  که  معنی  این  به 

به  و  بازی مشغول می شود  اسباب  یا یک  بدنش  اعضای  از 

همساالن یا بزرگساالن برای بازی نیازی نمی بیند. به عالوه، 

بازی های کودک در این سن، عمدتا به صورت اکتشافی است. 

به این معنی که کودک نسبت به بدن خود و محیط اطرافش 

بسیار کنجکاو است و کشف نقاط مختلف خانه و سرگرم شدن 

با وسایل مختلف که در گوشه و کنار خانه وجود دارند برای 

او یک بازی محسوب می شود. نکته مهم این است که کودک 

را به خاطر اکتشافاتش سرزنش نکنید تا حس کنجکاوی وی 

سرکوب نشود.

بازی موازی:

از سن 2 تا 3 سالگی کودک به بازی موازی می پردازد. بازی 

موازی به این گونه است که دو کودک در فاصله 05 سانتی 

متری یا کمتر و بیشتر هر دو به یک بازی )مثال ماشین بازی( 

مشغول هستند. گاهی به یکدیگر نگاه می کنند و اسباب بازی 

های خود را با هم عوض می کنند، ولی هیچ تعامل دیگری با 

هم ندارند. به اصطالح کنار هم بازی می کنند، ولی با هم بازی 

نمی کنند. بازی دیگر در این سن بازی نمادی ساده است. به 

می  خود  جلوی گوش  را  خیار  یک  مثال  کودک  که  مفهوم  این 

گیرد و شروع به حرف زدن می کند، گویی آن خیار یک تلفن 

است و گاهی همان خیار را دم گوش شما می گیرد و با ایما و 

اشاره به شما می فهماند که با آن صحبت کنید. این بازی های 

نمادی آغاز شکل گیری قوه تخیل و خالقیت است.

vبه طور کلی 3 نوع بازی داریم
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بازی اجتماعی:

کودک بعد از 3 سالگی با همساالن خود همبازی می شود. هنگام بازی دائم با آنها در تعامل است و تنها در این سن کودک قادر 

به انجام بازی های مشارکتی و دسته جمعی خواهد بود و هنگام بازی با مفاهیمی مانند رعایت نوبت و برد و باخت آشنا خواهدشد. 

به همین دلیل است که در این سن وجود همبازی برای کودک اهمیت پیدا می کند؛ خواه این همبازی خواهر و برادر یا دوست 

مهد کودک یا کودکان حاضر در زمین بازیپارک باشد، کودک نیازمند آنها ست. پس باید از این سن شرایطی برای او فراهم کرد 

تا بتواند با همساالنش ارتباط برقرار کند.

 با توجه به سن کودک و توانایی های کودک باید برای او اسباب بازی خرید.	 

 اشکال یا وسایل ساده سیاه و سفید، اشیایی که دارای خطوط با رنگ های متمایز هستند و جغجغه مناسب کودکان زیر 3 ماه 	 

است.

 اسباب بازی های نرم، پارچه ای و صدادار برای شیرخواران 4 تا 7 ماه مناسب است!	 

عروسک های بزرگ، استفاده از سطل که اسباب بازی ها را در آن بریزد و خالی کند، اسباب بازی هایی که با فشار دکمه آن 	 

می تواند صداهای گوناگون بشنود مناسب سن 8 تا 21 ماهگی است.

برای کودکان 1 تا 2 سال میخ های بازی که با چکش فرو می روند، توپ بازی برای یادگرفتن پرتاب و گرفتن آن و اسباب بازی 	 

های کشیدنی، ماژیک های پهن که در دست گرفتن آن آسان باشد و کتاب های داستانی ساده با نقاشی های بزرگ و هرم هوش 

که چینش از بزرگ به کوچک را به کودک یاد می دهد بسیار خوب است.

بین 2 تا 3 سالگی وسایلی برای بازی های تقلیدی مانند وسایل آشپزی، تلفن، ماشین، عروسک و کالسکه، اسباب بازی هایی که 	 

به کشف محیط کمک می کنند مانند سطل و وسایل بازی با شن، تاب بازی، بازی هایی همراه با کار دست مانند نقاشی با انگشت، 

خمیربازی، بستن و باز کردن پیچ و پازل های ساده توصیه می شود.

بعد از 3 سالگی با توجه به توانایی کودک می توانید از بازی های فکری متناسب با سن او استفاده کنید. با باالتر رفتن سن 	 

کودک و از 4 سالگی به بعد بازی های مبتنی بر برد و باخت را به اسباب بازی های او اضافه کنید.

vچه نوع اسباب بازی برای کودکم بخرم؟

ی کنیم؟!
چگونه با کودکان باز
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بازی درمانی یکی از روش های موثر در درمان مشکالت روانی کودکان است. در روند بازی می توان به بسیاری از ویژگی ها و 

مسائل کودکان پی برد. این تکنیک براساس انعکاس رفتار کودک است و در آن احساسات کودک شناسایی شده و به او منتقل 

با کودک  ارتباط  ایجاد  برای  بازی  از موقعیت  بازی درمانگر درواقع  آگاه می شود.  به رفتار خود  به طوری که کودک  می شود، 

استفاده و تالش می کند کودک تخلیه هیجانی داشته باشد. و در حل و فصل مشکالت کودک به او کمک می کنددر این روش، 

به کودک کمک می کنند حق انتخاب های خود را شناسایی کند و توان ابراز احساسات داشته باشد. بازی درمانی به درمان انواع 

با محیط دچار مشکل کرده است، مشکالت رفتاری،  اختالالتی که ریشه در احساسات و هیجانات کودک دارد و سازگاری او را 

اضطرابی، وسواس، افسردگی، ترس و شب ادراری کمک می کند.

vکدام کودکان به بازی درمانی نیاز دارند؟
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ها 	  غریبه  با  ارتباط  از  بدهید  یاد  خود  فرزندان  به   

بپرهیزند.

را 	  تان  کودکان  دیگران  ندهید  اجازه  عمومی  اماکن  در 

لمس و نوازش کنند.

به راحتی به افراد غریبه بگویید: »فرزند من یاد گرفته 	 

اجازه لمس به دیگران ندهد.«

از بچه ها نخواهید دیگران را »خاله« یا »عمو« صدا کنند.	 

به فرزندان خود یاد دهید در اماکن عمومی از شما فاصله 	 

نگیرند. پاسخ سوال های افراد غریبه را ندهند و از آنها 

خوراکی قبول نکنند و از خود و خانواده اطالعات ندهند.

در 	  و  مسکونی  محوطه  در  ندهید  اجازه  خود  کودکان  به 

کوچه و خیابان بدون حضور والدین مشغول بازی شوند. 

و  آزاری  کودک  موارد  بیشترین  است  یادآوری  به  الزم 

ربودن در مورد کودکان رها اتفاق می افتد.

3. قبل از شروع بازی مدتی که می خواهید با او بازی کنید 

را بگویید.

4. اجازه دهید او خودش بازی ها و نقش ها را انتخاب کند، 

حتی اگر بازی های تکراری انجام دهد.

5. هنگام بازی با خیالپردازی های کودک پیش بروید، حتی 

اگر در بازی کارکرد و نام وسایل را تغییر دهد.

داشته  او  با  مناسب  بدنی  تماس  و  لمس  بازی  هنگام   .6

باشید.

بر  نه  با کودک تمرکز کنید،  تان  بر رابطه  بازی  7. در زمان 

مشکل و مساله او.

تواند  که خودش می  ندهید  انجام  برای کودک  را  کاری   .8

از او  با این شیوه احساس توانمندی را  انجام دهد.  آن را 

سلب می کنید. برای مثال اگر کاری برای کودک پیچیده بود؛ 

مثل بازکردن در یک جعبه یا بستن آن، صبورانه کودک را 

مشاهده و تالش او را تشویق کنید.

بازی استفاده  نباید« و  »چرا« هنگام  9. از کلمات »باید و 

نکنید.

01. اگر هنگام بازی کودک کاری انجام داد که برای خودش 

کنید.  محدودیت وضع  بود،  رسان  آسیب  یا شما  وسایل  یا 

این محدودیت ها باید در کمتر از 01 کلمه بیان شود.

از  عاری  باید  محدودیت  گذاشتن  هنگام  شما  لحن   .11

خشونت، ولی مقتدرانه باشد.

21. هیچ گاه قوانین و محدودیت ها را در حالت ایستاده به 

کودک نگویید و روبروی او بنشینید.

و  نیست  مادران  مسوولیت  فقط  کودک  با  کردن  بازی   .1

پدران هم باید با کودک بازی کنند.

با  بازی  وارد  دیگر  های  دغدغه  و  تلفن همراه روشن  با   .2

کودک نشوید.

هفته نامه ی سالمت/ دکتر کتایون خوشابی، زهرا ترکمان

چگونه از بچه هایمان مراقبت کنیم؟

12 توصیه برای بازی با کودکان

منبع

v

v

v
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ت کودکان
ش خالقی

ی افزای
ی برا

ی های
باز

بازی هایی برای افزایش خالقیت کودکان

گردآورنده: فاطمه پناهی

کمی کاغذ، دو سه تا قاشق یا چنگال یا حتی روزنامه های باطله با کمی حوصله و خالقیت تبدیل به اسباب بازی های محبوب فرزند 

شما می شوند.

وسایل الزم:

کاغذ	 

خودکار	 

ماژیک یا برچسب تزیینی	 

از کودک تان بپرسید: »چه کسی تو را دوست دارد؟« و پاسخ او را بنویسید. بپرسید: »دیگر کی دوستت دارد؟« و هر بار، اسم 

را بنویسید. بعد، وقتی تمام شد، اسم ها را برایش بخوانید. عنوان فهرست را بگذارید: »ببین چه کسانی ... )اسم کودک( را 

دوست دارند« و بگذارید با ماژیک یا برچسب، اسم ها را تزیین کند. آن را روی یخچال یا دیوار اتاق خوابش بچسبانید تا به یاد 

داشته باشد چه قدر عزیز و دوست داشتنی است.

وسایل الزم:

قاشق، کارد و چنگال	 

آب چکان	 

هنگامی که ظروف را از داخل ماشین ظرف شویی یا آب چکان، جابه جا می کنید، کودک می تواند در جمع کردن قاشق ها و چنگال 

ها، به شما کمک کند. آب چکان یا سبد ظرف ها را روی میز بگذارید و جای قاشق و چنگال را هم کنار آن قرار دهید. کودک می 

تواند آن ها را جور کند، بشمارد و در جایشان بچیند.

از کودک تان بخواهید چشمانش را ببندد و صداهایی را که شما درمی آورید، حدس بزند. از وسایل خانه مثل کلید، سکه، 

قاشق و چنگال یا سوت استفاده کنید. با قاشق، روی قابلمه بزنید، با انگشتان تان، به در بکوبید یا با زبان تان، کلیک کلیک، 

صدا درآورید.

کی دوستت دارد؟

قاشق ها و چنگال ها

بازی شنیداری

v

v

v
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بازی هایی برای افزایش خالقیت کودکان

وسایل الزم:

مقوای ضخیم	 

قیچی	 

پانچ	 

بند کفش یا کاموا	 

نوارچسب	 

با مقوا، یک شکل ببُرید و دور آن را با پانچ سوراخ کنید؛ طوری که فاصله آن ها، منظم باشد. بند کفش کهنه را از یک طرف یا 

یک سر کاموا را گره بزنید و نوارچسب را دور سر دیگر آن بپیچانید تا ریش نشود. بگذارید کودک، با عبور دادن بند کفش از 

داخل سوراخ ها، خیاطی کند. این فعالیت جالب، برای هماهنگی چشم و دست، فوق العاده است.

وسایل الزم:

ماژیک های قابل شست وشو	 

با استفاده از ماژیک های قابل شست وشو، یک صورت، روی کف دست کودک تان بکشید یا صورت های کوچک را روی هر 

انگشت او بکشید، طوری که این عروسک های انگشتی بتوانند با هم حرف بزنند. عروسک ها را روی انگشتان خودتان هم 

بکشید و گفت وگویی بین عروسک های خودتان و عروسک های کودک انجام دهید.

وسایل الزم:

روزنامه	 

نوارچسب	 

توپ های گلف یا تنیس	 

نوارچسب کاغذی یا کاغذ	 

چند ورق روزنامه را لوله کنید و با چسب، خوب بچسبانید. بدین ترتیب، برای هر بازیکن، یک چوب گلف ساخته اید. یک ورق 

کاغذ را روی زمین پهن کنید یا از نوارچسب کاغذی استفاده کنید و چند »سوراخ«، روی کف زمین یا فرش بسازید. با چوب 

گلف، سعی کنید توپ را بزنید و داخل سوراخ بیندازید. به برنده )اولین کسی که توپ را داخل سوراخ بیندازد( جایزه بدهید: 

شکالت، کشمش یا هر چیز کوچک دیگر.

تمرین خیاطی

عروسک های دستی

گلف روزنامه ای

v

v

v
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ت کودکان
ش خالقی

ی افزای
ی برا

ی های
باز

وسایل الزم:

ترازوی حمام	 

اشیای مختلف خانه	 

با کمک یک ترازوی حمام، کودک را وزن کنید و به او کمک کنید اشیا و وسایل مختلف خانه را وزن کند؛ یک دسته کتاب، یک 

کیسه آرد، عروسک ها و... سعی کنید چیزی بیابید که هم وزن کودک باشد.

وسایل الزم:

تعدادی بالش قابل پرتاب کردن	 

* اگر وسایل شکستنی روی میزها یا مبل ها دارید، قبل از این بازی، آن ها را جمع کنید.

از یک نفر بخواهید روی تخت یا صندلی یا کاناپه بنشیند و بالش ها را کنارش بگذارد. از یک نفر دیگر بخواهید از یک نقطه به 

نقطه دیگر بدود و فرد نشسته، بالش ها را به سوی این هدف متحرک پرتاب کند.

وسایل الزم:

مقوا	 

قیچی	 

نخ	 

با مقوا، یک شکل ببرید و وسط آن، یک سوراخ کوچک ایجاد کنید. یک طرف نخ را به دستگیره در اتاق کودک ببندید و طرف 

دیگر را بکشید و از وسط سوراخ مقوا رد کنید. از کودک بخواهید آن طرف اتاق بایستد و طرف آزاد نخ را بگیرد و تکان دهد. 

ببینید چه قدر طول می کشد شکل را از یک سر نخ، به سر دیگر آن حرکت دهد.

وسایل الزم:

وسایل الزم	 

میله بارفیکس	 

رخت آویز کودک	 

قفسه کتاب	 

بازی با وزن ها

پرتاب بالش ها

شکل متحرک

کمد عروسک

v
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v
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وسایل الزم:

جوراب	 

سبد لباس های شستنی	 

همه جوراب ها را از کشوی کودک تان خارج کنید. از او بخواهید رنگ ها را جدا جدا بگذارد. برای این که کودک، حسابی سرگرم 

شود، سبد رخت های شستنی را به او بدهید و از او بخواهید همه جوراب ها را از کشوهای خانه خارج کند. تا مدتی طوالنی، 

سرگرم جمع کردن جوراب ها و بعد هم جدا کردن آن ها طبق رنگ، اندازه یا صاحب جوراب ها می شود. 

اگر خواستید، لنگه جوراب ها را جدا کنید، آن ها را قاطی کنید و از کودک بخواهید لنگه هر جوراب را پیدا کند؛ اما یادتان باشد 

پس از اتمام کار کودک، مجبورید بیش تر آن ها را خودتان دوباره جور کنید.

وسایل الزم:

سبد لباس های شستنی	 

این، یک فعالیت عالی است که به کودک، مسوولیت خانه داری و مهارت های عملی را به طور هم زمان می آموزد. به او نشان 

دهید که چگونه لباس های چرک را قبل از شست وشو، جدا کند. حتی یک کودک خردسال هم می تواند سفیدها، رنگی ها و 

تیره ها را جدا کند و در وقت شما هم صرفه جویی می شود.

اگر چند تکه لباس، پیش بند و پتوی نوزادی را نگه داشته باشید، االن، به درد می خورند؛ اندازه آن ها، برای بسیاری از 

عروسک ها، مناسب است . یک کمد، برای همه لباس های کوچک عروسک بسازید. یک میله بارفیکس را در قفسه پایینی کتاب 

خانه اتاق نصب کنید. از کودک بخواهید لباس های عروسکی را با رخت آویز یا گیره های بچگانه، به میله آویزان کند.

جوراب ها را جدا کن

 لباس چرک را جدا کن
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ک
ی یا تفکر استراتژی

تفکر سازمان

تفکر سازمانی یا تفکر استراتژیک

گرد آورنده: سید جواد دریادل
دانشجوی دکتری تخصصی روان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

مفهوم شناسی تفکر راهبردی

عوامل کلیدي موفقیت تفکر راهبردی

v

v

امروزه تفکر راهبردی به عنوان یک عنصر بسیار مهم وارزشمند در مدیریت های کالن در سازمان ها مطرح می باشد. از دیدگاه 

کلي، تفکر راهبردی یک »بصیرت و فهم از وضعیت موجود و بهره برداري از فرصت ها« است. زیرا بدون این تفکر، تالشهاي 

سازمان براي دستیابي به راهبرد هاي تدوین شده اثربخش نخواهد بود.تفکر راهبردی بعنوان یکی از دو قابلیت مهم رهبران 

کارا می باشد اما در مطالعات بعمل آمده فقدان آن در رهبری های رده باال به عنوان یکی از مشکالت اصلی در عملکرد سازمان 

ها محسوب می شود.همگان در این اندیشه که تفکر راهبردی مي تواند زیربناي مناسبي براي راهبرد هاي خالق و اثربخش باشد 

اتفاق نظر دارند. یکي از صاحب نظران در این زمینه خانم جین لیدکا است. برپایۀ نظریات او راهبرد خالق، حاصل تفکر راهبردک 

است) غفاریان و کیانی ، 1392 : 12(.

تفکر راهبردی عبارت است از : »تفکر راهبردی شامل تفکر و عمل در قالب یک مجموعه فرضیه و جایگزین های عملی بالقوه آنها 

و همینطور به چالش کشیدن فرضیه ها و جایگزین های موجود است، که بطور بالقوه به فرضیه ها و جایگزینهای جدید و مناسب 

منجر می شود« )پارساییان و اعرابی 1384 : 12(.

 « از  است  عبارت  راهبردی  تفکر  او   نظر  از  است.  شده  نقل   )2014( کانوی   از  راهبردی  تفکر  ار  مناسب  تعاریف  از  یکی 

شناسایی، تصور و درک آینده های جایگزین ممکن و قابل قبول سازمان و استفاده از دانش به دست آمده برای تقویت تفکر 

درباره گزینه های بالقوه موجود در مورد وضعیت مؤثر سازمان در محیط خارجی آینده، به منظور تصمیم گیری آگاهانه و قوی تر 

در اقدامات امروز« این تعریف طوالنی منعکس کننده این واقعیت است که تفکر راهبردی یک مفهوم ساده نیست. یک فرایند 

شناسایی آینده ممکن و استفاده از آن دانش در تصمیم گیری سازمانی برای ایجاد تصمیم گیری عاقالنه تر و آمادگی آینده است . 

عناصر کلیدی تفکر راهبردی عبارتند از نیاز به کشف آینده ممکن در فرایند راهبرد، جهت افزایش درک شناسایی فرصت های 

بالقوه آینده - و جلوگیری از خطراتی آتی  به منظور ایجاد یک راهبرد قوی و پایدار برای سازمان.

عوامل کلیدي موفقیت تفکر راهبردی عبارتند از :

الف ( نگرش فکري: پارادایم هاي فعلی )محدوده آسایش( را تغییر داده و خط مرزهاي جدید و وسیعی را براي تفکر، برنامه 

ریزي، فعالیت، ارزیابی و بهبود مستمر، تعیین کنید)ایران زاده وهمکاران ، 1387 : 48(. در این راستا باید 2 موضوع را مدنظر 

داشت: » تأثیر مثبت بر جامعه از طریق بهبود کیفیت زندگی ؛ سود در بلندمدت«.

ب( نتایج در مقابل روش ها و ابزارها: بین هدف )چه( و وسیله )چگونه( فرق قائل شوید. نتایج را در سطوح مگا، ماکرو و میکرو 

بین اهداف و وسیله  تمایز  برنامه ریزي کنید.  به آن،  انتخاب چگونگی دستیابی  از  و قبل  که مطلوب شماست مشخص کنید 

خصیصه دیگر یک متفکر راهبردی است)حمیدی زاده ، 1388 : 36(.

پ(  ارتباط بین مگا، ماکرو و میکرو: در میان سطوح برنامه ریزي مگا، ماکرو و میکرو  ، پیوند ایجاد کنید. هر سطح از نتایج، روي 

طبقات متفاوت، اما مرتبط از ارباب رجوع تمرکز می کند.
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ت( چشم انداز ایده آل:  همه مقاصد تعیین و آینده دوباره ساخته می شود. اگر بخواهیم هر نتیجه مفیدي را به شکل ملموس 

و قابل اندازه گیري به دست بیاوریم، نخست باید درباره آن خیال پردازي کنیم. زمانی که سه سطح برنامه ریزي با نتایج مرتبط 

وجود دارد، متفکران راهبردی باید براي هر کدام از اینها، مقاصد مرتبطی را با واژه هاي قابل اندازه گیري، تعریف کنند. براي 

حصول اطمینان از تغییر در پارادایم ها و تغییر وضعیت موجود، باید در زمان تعیین مقاصد و ایجاد تعهد، دلیر و بی باک بوده و 

آینده را صرف نظر از موانع موجود و از دیدگاه نتایجی که باید حاصل شوند، تعیین کرد)ایران زاده و همکاران، 1387 : 50( به 

هر حال چشم انداز تعهد در سازمان را افزایش می دهد و یک درک عمومی خلق می کند که در کل سازمان نفوذ می یابد و به 

افراد الهام می بخشد که هر چه بیشتر از تجربه و استعدادشان در سازمان بهره برند و در سطح مدیریت ارشد یک چشم انداز 

مشترک به ایجاد مفهوم و درک از جهتی که فرآیند تصمیم گیري در آن صورت می گیرد، کمک می کند)مسگریان ، 1391: 32(.

ث( اهداف کمی قابل اندازه گیري: از چشم انداز مطلوب به عنوان پایه و اساسی براي برنامه ریزي و بهبود مستمر استفاده 

کنید. توسعه اهداف قابل اندازه گیري در سطوح سه گانه و نتایجی که بصورت سیستماتیک به عنوان زنجیره ارزش افزوده به 

هم مرتبط شده اند)حمیدي زاده و معتمدي، 1387 : 78(.

ج(  نیاز را بعنوان شکاف بین نتایج موجود و نتایج مورد انتظار تعریف کنید، نه به عنوان شکاف درک شده در داده ها و فرآیندها 

)ایران زاده و همکاران، 1387 : 25(.

خصوصیات یک متفکر راهبردی

بون در نوشته های خود اشاره می کند که هنگامی که افراد با مجموعه اي از حوادث مبهم رو برو می شوند، سعی می کنند آنها 

را درک کنند. بر اساس نظریه شناختی، افراد معنی و مفهومی را به وجود آورده، و با ایجاد تجسم هاي فطري و ذهنی خاصی که 

تفکر آنها را هدایت و به تصمیماتشان جهت می دهد، آنها را درک می کنند..تحقیقات انجام شده دانش کلی و نظام یافته اي را 

ارائه کردند که به آسانی براي مقدار زیادي از اطالعات ارائه شده در سازمان به کار می رود تا اطالعات را سازماندهی و تفسیر 

کنند و براي انجام امور همانند راهنما عمل کنند.

از منظر برخی محققان مانند  تاج الدین و اقبالی  این سیستم نشان می دهد که افراد مختلف در مقابل محرک یکسان، تفسیر 

متفاوت و واکنش متفاوت نشان خواهند داد. یک سیستم تصویري براي تشریح تفکر راهبردی مدیران ارشد که در شرایط 

پیچیده تصمیم گیري می کنند؛ کافی نیست، بلکه در تصمیم گیري پیچیده، مدیران نیاز دارند تا چندین چارچوب ناسازگار را به 

کار گیرند. تصمیم گیرندگان با توانایی تفکر راهبردی باال می توانند نسبت به تصمیم گیرندگان با توانایی تفکر راهبردی پایین، 

تعداد متنوع تري سیستم هاي تصویري از خود نشان دهند.

غفاریان، وفا؛ کیانی، غالمرضا) 1389 (.پنج فرمان براي تفکر راهبردی، چاپ چهارم، تهران، نشر فرا.

- غفاریان، وفا؛ کیانی، غالمرضا) 1392 (.راهبرد اثربخش، چاپ هفتم، تهران، نشر فرا.

حمیدي زاده، محمدرضا و معتمدي، نگار)1387( . دستیابی به عوامل کلیدي موفقیت تفکر راهبردی ، پنجمین کنفرانس بین 

المللی راهبردی تهران.

مسگریان،هومن)1391(.تفکر راهبردی،کارکردها وچالش ها،نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت راهبردی.




