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 چکیده

 

والدین در تفکر انتقادی نقش مهمی دارند و  باید از  .رابطه تفکر انتقادی والدین با خالقیت دانش آموزان انجام شد هدف بررسی با این پژوهش

کثر صاحب نظران بر این باورند که اهمچنین . همان کودکی در خانواده به کودک آموزش داده شود که بپرسد و نگاهی تیزبینانه داشته باشد 

 . و آموزشی استاولین گام در پرورش خالقیت دانش آموزان به وجود آوردن شرایط مناسب در محیط خانوادگی 

تمامی دانش آموزان پسر دبیرستان های شهر شیراز است که با جامعه آماری شامل . روش تحقیق پیمایشی و از نوع روش همبستگی بود

، از پرسش نامه  جهت جمع آوری اطالعات. نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند 91 تعداد استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 

های مستقل و برای گروه Tبرای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون . عابدی و پرسش نامه تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم ب استفاده شدخالقیت 

 . آزمون تحلیل واریانس چند عاملی استفاده شد

هـای تفکر انتقادی  لفـهؤمیـان م از. دار نبوده استیافته ها نشان داد که رابطه میان تفکر انتقادی والدین و خالقیت دانش آموزان معنی

  .خالقیت دانش آموزان بودند بـرای معنـاداری کننـده هـای بینی های استدالل استقرایی و مهارت تحلیل والدین پیش لفهؤوالدین، م
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Abstract 

The present study aimed to investigate the relationship between parental critical thinking and creativity of 

students. Parents play a pivotal role in the development of critical thinking. During childhood, a child 

must be trained to ask questions and observe everything accurately. Moreover, the majority of experts 

believe that the first step in developing creativity in students is to provide the appropriate conditions in 

families and educational environments. This correlational was conducted on a sample population 

consisting of all the male high school students in Shiraz, Iran. Using cluster sampling, 190 students were 

selected and enrolled in the study. Data were collected using the creativity questionnaire by Abedi and 

California critical thinking skills test (CCTST): form B. Data analysis was performed using independent 

t-test and multivariate ANOVA. Research findings indicated no significant association between parental 

critical thinking and creativity of students. Among the components of parental critical thinking, inductive 

reasoning and parent analysis skills were the most significant predictors of student creativity. 
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 مقدمه

 را  انتقادی تفکر و 4تخالقی و است کرده ارزیابی مهم را سالم زندگی یک ایجاد در تفکر نقش (994 ) جهانی بهداشت سازمان

در نظریه . خالقیت بر حسب تفکر واگرا تعریف شده است( 991 )  در نظریه گیلفورد .ددان می زندگی اساسی مهارت پنج از یکی

. است 9و تازگی 9پذیری ، انعطـاف1وی تفکر واگرا از چند ویژگی یا عامل تشکیل شده بود که مهم ترین آنها سیالی یا روانی

خالقیت یکی از برجسته ترین توانایی های شناختی و یکی از زیباترین جلوه های تفکر واگر است، این خصوصیات انسانی نقـش 

فرایندهای خالقیت نه غیر عقالنی بلکه فوق عقالنی هسـتند، . مشکالت بشری بر عهده دارد بسـیار عمـده ای در نـوآوری و حـل

تفکـر خـالق  نمایش باالترین درجه سالمت . ی و عاطفی را گردهم آورده و به تحـرک وا  مـی دارنـدفعالیت های فکری، اراد کـه

، در قاسم زاده، 1 تورنس)سازی و تکامل نفس خویشتن است  عاطفی است و عبارت از ابراز وجود افراد سـالم در جریـان بهینـه

1375   .) 

مفهوم سازی، ساختن اشکال  د که منجـر بـه حـل مسـئله، ایـده سـازی،خالقیت را فرایند روانی می دان( 2000)   آیزنک

خالقیت را حالتی از ذهن می داند که طی آن ( 2006)2 ساویله. نظریـه پـردازی و تولیـداتی شـود کـه بـدیع و تـازه باشـند

 قیت یک فراتوانایی است که جنبـه شـناختیهوش های چندگانه انسان به طـوریکپارچه به کار گرفته می شود، از دیدگاه وی خال

 .دارد و می تواند به طور دقیق و مفید تمام قوا را به هدف نوآوری و ابتکار گرد هم آورد

تفکـر انتقـادی بـه منزلـه یـک مهـارت اساسـی بـرای  ؛یکـی از ویژگـی هـای بـارز افـراد خـالق،داشتن تفکر انتقادی است 

دموکراتیک شناخته می شود و در دنیای مدرن امروزی یک مهارت مورد نیاز است کـه   مشـارکت عاقالنـه در یـک جامعـه

 3 لیـپمن.  (399  پیداد، و فراهانی فرمهینی )بیشـتربه عنوان توانایی افراد برای به چالش کشیدن تفکراتشان درک می شود

تفکـر انتقـادی را نـوعی از تفکـر می داند که دارای ویژگی های اساسی مبتنی برمالک و خود اصالح کننده نسبت به متن  (3 21)

مرکز توجه آن تصمیم  تفکر انتقادی، نوعی تفکر منطقی و مستدلی است کـه«: معتقد است( 1992) 2انیس. یا زمینه آن می باشد

مورد باورها و اعمال است، وقتی فرد تالش می کند تا مباحث را دقیقاً تحلیل کند، مدارک معتبری جستجو گیری و قضاوت در 

انجمن فلسفه آمریکا یک تعریف جامع برای تفکر انتقادی ".  »کند و به نتیجه گیری های معتبر  برسـد،تفکرش انتقادی خواهد بود

 این انجمن تفکـر انتقـادی را قضـاوت هدفمنـد و خـودنظم. در بر میگیرد ارائه کرده است که مؤلفه های شناختی و عاطفی را

دهنده ای می داند که بـه تفسـیر، تحلیـل، ارزیـابی، اسـتنباط و تبیـین مالحظـات مـوقعیتی، روششناختی، مالکی و مفهومی 

اه و دقیق در قضاوت، ارزیابی کننـده عینـی دائمی کنجکاو، آگ مبتنی است و متفکر انتقادی ایـده آل کسـی اسـت کـه بـه صـورت

و بـدون سـوگیری ، تمایـل بـهبررسی مجدد، روشن بینی مسایل و مشکالت، جدی بودن در اخذ اطالعات مرتبط و منطقی در 

 (.  211بنینگ، ,) "انتخـاب معیارهاسـت

یت انجام کارهای جدید را دارند و فقـط آنچـه هدف اساسی آموزش و پرورش را تربیت انسان هایی می داند که قابل 4 ژان پیاژه 

دومین هـدف آمـوزش و پـرورش . کـه سـایر نسـل هـا انجـام داده انـد،  تکرار نکنند؛ یعنی افرادی خالق، مبتکر و مکتشف باشند
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و صـحت آن را  کنند ازنظر وی پرورش ذهن هایی است که به جای پذیرفتن هرچه به آن ها عرضه می شود، بتوانند آن را نقـد

بـدون شـک تأکیـد  پیاژه بر تفکر خالق و تفکر انتقادی به دلیل اهمیت آنها در حل مسائل است و . مـورد سـنجش قـرار دهنـد

نیست، بلکه  در واقع خالقیت فقط ارائه راه حل های مختلف برای حل مسـئله. مستلزم هر دو نوع تفکر است حل بیشتر مسـائل

نیز مثل پیاژه و فیشر تفکر انتقادی و ( 1382)   اسـبورن . هتر است و این مستلزم قضاوت انتقـادی اسـتارائه راه حلهای ب

مغز قضاوت کننده که تجزیه و تحلیل : مغز اساسا دارای دو جنبه است  خالقیت را با هم مورد بحث قرار مـی دهـد و معتقـد اسـت

 .  مطالب را تجسم نموده، پـیش بینـی مـی کنـ د و ایـده ایجـاد مـی کنـدنموده ، مقایسه و انتخاب می کند و مغز خالق که 

خالقیت فرایند ساخت و تولید و انتقاد «: در خصوص رابطه بین تفکر انتقادی و تفکر خالق معتقدند( 2006)   الدر پاول و

در واقع ".هم قضاوت خوبی خواهد داشتیک ذهن سالم و رشد یافته هم تولید و . فرایند ارزیابی و قضاوت را رهبری خواهد کرد

میتوان گفت که مؤلفه انتقادی ناظر بر خالقیـت اسـت، زیـرا  در پس می آفریند، ارزیابی می کند،  یک ذهـن رشـد یافتـه آنچـه

شریفی، ) "کند زمان درگیر بودن در تولید اندیشه با کیفیـت، ذهـن بایـد بـه طـور همزمـان تولیـد، ارزیـابی،داوری و نتیجه گیری

1386.)  

امروزه نه تنها اهمیت این دو مفهوم در تدریس پذیرفته شده است، بلکه تأثیر پذیری خالقیت دانش آموزان از تفکر انتقادی آنها 

اما باید در نظر داشت که ماهیت تدریس فراتر از یک بعد دارد و محدود به چهارچوب . نیز به کرّات مورد تأیید قرار گرفته است

خالقیت دانش آموزان نه تنها از نحوه . گذارندالس و فعالیتهای آموزشی نیست، بلکه عوامل خارجی نیز به شدت بر آن تأثر میک

تواند رشد یابد و یا پذیرد، بلکه به شدت توسط خانواده و والدین آنها میتفکر دانش آموزان و به ویژه تفکر انتقادی آنان تأثیر می

آموزان که امروزه مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است، تأثیر تفکر والدین بر خالقیت و نوع تفکر دانشآن چه .   سرکوب شود

های ارثی فرزندان به حساب آید و در کمترین سطح، تواند از ویژگیبر اساس این نظریه حتی شیوه تفکر و نوع خالقیت می. است

 (. 39 شعبانی، )ی والدین از تفکر انتقادی تأثیر بپذیردوررود که از سبک تفکر و میزان بهرهانتظار می

تحقیقات نشان داده است که خانواده در نوع تفکر داشن آموزان بیشترین سهم را دارد و خالقیت نیز که به شدت به نوع تفکر 

ها تنها به مانند قبل، تمام نگاهلذا امروزه به . وابسته است، به صورت غیر مستقیم تحت تأثیر شیوه تفکر والدین قرار خواهد گرفت

خالق بودن کودکان، تحت .اندمدرسه و کالس درس محدود نبوده و در کنار این عوامل، عوامل خانوادگی و فرهنگی نیز مطرح شده

و شیوه های پرورشی و تربیتی والدین است مطالعه ارتباط این دو متغییر، همواره مد نظر  1 تاثیر عوامل محیطی بویژه نگرش

. شواهد حاکی است خانواده مهم ترین نقش را در کنترل و هدایت تخیل و ظهور خالقیتها ایفاء می کند. پژوهشگران بوده و هست

برآیند کلی نتایج تحقیقات حاکی است که بطور مشخص جو و محیط خانوادگی افراد خالق، متفاوت از جو و محیط خانوادگی افراد 

تحقیقات اولیه صورت گرفته . ثی والدین بر خالقیت دانش آموزان، سبکهایی فرزند پروری آنهاستبارزترین نمود تأ. غیر خالق است

نشان داده است که کودکان خالق در خانواده هایی پرورش یافته اند که فقدان سلطه گری و خطاپذیری جزو مشخصه های آن بوده 

پروری والدین به شدت تحت تأثیر الگوهای فکری و تفکر  های فرزندواتسون همچنین تحقیقات حاکی از آن است که سبک. است

اند، از لحاظ تفکر دارای مهارت استدالل و استنباط پایین والدینی که از الگوهای فرزند پروری استبدادی استفاده کرده. آنهاست

کنند از لحاظ مهارتهای فاده میاند و در مقابل، والدینی که از الگوهای فرزند پروری مبتی بر مشارکت و تعامل گروهی استبوده

بدیهی است که مهارتهای استدالل و استنباط و تحلیل و (. 313 کفایت،) اندتحلیل و ارزشیابی نسبت به سایر والدین برتر بوده

وامل توان به صورت فرضی استنباط کرد که تفکر انتقادی والدین، از جمله عباشند و میارزشیابی از مهارتهای تفکر انتقادی می

های فرزند پروری آنهاست و سبکهای فرزند پروری والدین، تعیین کننده جو و فرهنگ حاکم بر محیط خانواده تعیین کننده سبک

پس نتیجه آن است که . گذارداست و جو و فرهنگ مسلط خانواده، به شدت بر پرورش یا ممانعت از خالقیت فزندانشان تأثیر می
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غیر مستقیم و با تأثیر بر سبکهای فرزند پروری و به تبع بر فرهنگ حاکم بر محیط خانواده، بر  تفکر انتقادی والدین به صورت

 . خالقیت دانش آموزان تأثیر گذار است

مسامحه کار و و گتزلس و جکسون طی تحقیقی دریافت که رشد خالقیت در خانواده های آزادگذارنده ، (  211) 9 واتسون

طی تحقیقی دریافت که وجود محرکهای غنی محیطی ، عضویت در گروههای کوچک و ( 2111)  9 چانک .خطاپذیر بیشتراست

بررسی رابطه جو خانه با میزان »تحقیقی تحت عنوان .  برنامه های آموزشی انعطاف پذیر به رشد خالقیت کودکان کمک می نماید

انجام گرفته و نتایج حاکی است بین جو توسط فراغت   39 در سال « خالقیت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران

رشد خالقیت دانش آموزان متاثر از جو سازمانی %    ) مساعد خانه و رشد خالقیت دانش آموزان ارتباط مستقیم ومعنی داری 

از  همچنین دانش آموزان دارای والدین تحصیل کرده با روابط عاطفی مناسب، خالقیت بیشتری. وجود دارد ( خانواده بوده است 

. در رابطه با تأثیر مستقیم تفکر انتقادی والدین بر خالقیت دانش آموزان تا کنون تحقیقی صورت نگرفته است. خود نشان می دهند

وری والدین از تفکر انتقادی و لذا پژوهش کنونی در راستای پاسخ گویی به این سوال صورت گرفته است که آیا بین میزان بهره

 لحاظ آماری رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟    آموزان ازخالقیت دانش

 روش

با توجه به ماهیت موضوع، روش تحقیق پیمایشی بود و از لحاظ روابط بین متغیرهای پیش بین و مالک از نوع مطالعات همبستگی 

گان، حجم نمونه آماری با بر اساس جدول مور. در این پژوهش، جامعه آماری شامل تمامی پسران دبیرستانهای شهر شیراز بود. بود

بدین صورت که ابتدا لیست . ای تصادفی بوده استگیری شاخهروش نمونه. نفر بود 91 درصد، برابر با   احتساب سطح خطای 

دبیرستانهای شهر شیراز گردآوری شد و نمونه آماری به تعداد مساوی از کالسها تعیین و سپس به صورت کامالً تصادفی از بین 

برای . تفکر انتقادی کالیفرنیا استفاده شد و پرسش نامه برای گرداوری داده ها از پرسشنامه خالقیت عابدی. اب شدکالس انتخ

 .های مستقل و آزمون تحلیل واریانس چند عاملی استفاده شده استبرای گروه Tتحلیل داده ها  از آزمون 

سـؤال  می باشد که نمره گذاری  60تهیـه و تنظـیم شـده اسـت و شـامل ( 200121) یآزمون خالقیت به کوشـش عابـد 

این آزمون به ترتیـب چهـار مؤلفـه  خالقیـت . است( 3=، باال2=، متوسـط 1=کـم )آن به صورت مقیاس لیکرتی سـه نمـره ای 

جمع نمرات در . می کند را انـدازه گیـری( مـاده 11)، بسـط  (مـاده 11)، انعطـاف پـذیری  (ماده16)، ابتکار (ماده22)سـیالی 

این آزمون را با استفاده از روش آلفای  1پایایی( 1388)به پژوه . چهار مؤلفه  نمره کل خالقیت آزمودنی را تشکیل می دهـد

 .  به دست آمد  83/0و   82/0و به ترتیب ضریب های  دادکرونباخ و تصنیف مورد بررسی قرار 
زان گرایش دانش آموزان دورة متوسطه به تفکـر انتقـادی ، از آزمـون مهـار ت هـا ی تفکـر انتقـادی برای اندازه گیری می

این آزمون توسط فاکیون و . استفاده شده است( California Critical Thinking Disposition Inventory)کالیفرنیـا  
با استفاده از تحلیل ( 1384)فتحی آذر . مؤلفه است 7شامل  گویه در مقیاس لیکرت ساخته شد و 75بـا ( 1995)گیان کـارلو  

استنباط، استدالل قیاسی، استدالل استقرایی، تجزیه و تحلیل و  واریانس اکتشافی مؤلفه های این آزمون را بـه پـنج  عامـل
، به نقل از 1374)و مرزوقی ( 1380)، خلیلی (1382)روایی و پایایی این آزمون در ایران توسط بهمن پور . تقلیـل داد  ارزشیابی 

 . مورد تایید قرار گرفته است( 1384فتحی آذر، 

 
 
 
 
 
 

                                                           
18

 - Watson  
19

 - Chank  
20 . reliability  
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 یافته ها

 .یافته های توصیفی مربوط به تفکر انتقادی والدین و خالقیت دانش آموزان را نشان می دهند  جدول          

 

 یافته های توصیفی مربوط به تفکر انتقادی والدین.  جدول 

 

انحراف  میانگین مؤلفه

 استاندارد

  /1  1/ 3 مهارت ارزشیابی والدین

 2/ 1  /4  مهارت تحلیل والدین

  /2  2 /4 مهارت استنباط والدین

 2/ 1 1 /44 مهارت استنتاج والدین

مهارت استدالل استقرایی 

 والدین

42/4 21/  

 29/1   9/4  خالقیت دانش آموزان

     

  3به منظور بررسی میزان همبستگی بین دو متغیر از  آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول         

بوده است، که  191/1برای دو متغیر تفکر انتقادی والدین و خالقیت دانش آموزان برابر با ( R)مقدار همبستگی پیرسون . آمده است

نشان دهنده رابطه مثبت و مستقیم  بین دو  Rهمچنین  ضریب . سیار ضعیف دو متغیر مذکور استای ببیانگر رابطه R ضریب

با این . بعبارت دیگر با باال رفتن تفکر انتقادی والدین، خالقیت دانش آموزان مردان نیز سیر صعودی در پیش می گیرد. متغیر است

و سطح معناداری رابطه میان تفکر انتقادی والدین و خالقیت  Rدار گردد با توجه به مقوجود همانگونه که در جدول مالحظه می

نتایج آزمون ضریب همبستگی بین تفکر انتقادی والدین  4جدول شماره . معنادار نیست >1P/ 1دانش آموزان در سطح معناداری 

 .و خالقیت دانش آموزان را نشان می دهد

 

 والدین با خالقیت دانش آموزانضریب همبستگی رابطه تفکر انتقادی .  4جدول 

 

 
خالقیت دانش 

 آموزان

تفکر انتقادی 

 والدین

 خالقیت دانش آموزان

 191/1 1 ضریب همبستگی

Sig. (2-tailed) -  49/1 

N  21  21 

 تفکر انتقادی والدین

   191/1 ضریب همبستگی

Sig. (2-tailed)  49/1 - 

N  21  21 
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 . آمده است  جهت تجزیه و تحلیل نتایج از تحلیل واریانس یک عاملی استفاده شده است که نتایج آن در جدول 

 

 نتایج تحلیل واریانس رابطه ابعاد تفکر انتقادی والدین با خالقیت دانش آموزان.  جدول

 
 Ss df Ms F Sig مجذورات متغیر

استدالل 

 استقرایی والدین

 2/ 4     23/39 بین گروهی
9 9/

  

149/

1 

    /24 3   41/ 9 درون گروهی

    9   9/91  مجموع

 استنتاج والدین

  /   / 4     91/ 2 بین گروهی
391/

1 

   92/4 3   2  / 4 درون گروهی

    9   2/249  مجموع

 استنباط والدین

 33/3     3 /42 بین گروهی
919/

1 

  1/

1 

   2/4  3    3 /2 درون گروهی

    9   99 /3  مجموع

 ارزشیابی والدین

 32/2     21/31 بین گروهی
 13/

1 

199/

1 

   3/ 4 3   4  / 2 درون گروهی

    9      /2  مجموع

 تحلیل والدین

 12/1  /4  /29     11/94 بین گروهی

   19/3 3   24 / 1 درون گروهی

    9   2/219  مجموع

 

 
و سطح معناداری رابطه میان مهارت استنتاج والدین با  Fقابل مالحظه است، با توجه به مقدار   همانگونه که در جدول 

و سطح معناداری رابطه میان  Fهمچنین با توجه به مقدار  .معنادار نیست >1P/ 1خالقیت دانش آموزان در سطح معناداری 

اما در رابطه با  .معنادار نیست >1P/ 1ا خالقیت دانش آموزان در سطح معناداری استنباط والدین و مهارت ارزشیابی والدین ب

مؤلفه های مهارت تحلیل والدین و استدالل استقرایی والدین و ارتباط آنها با خالقیت دانش آموزان همانگونه که در جدول مالحظه 

والدین و استدالل استقرایی والدین با خالقیت دانش  و سطح معناداری رابطه میان مهارت تحلیل Fگردد با توجه به مقدار می

 . معنادار است >1P/ 1آموزان در سطح معناداری 
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 بحث و نتیجه گیری

نتایج پژوهش حاکی از آن بود که . پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تفکر انتقادی والدین با خالقیت دانش آموزان انجام شد

نتایج کلی حاصل از این پژوهش در بیشتر موارد با . دار نبوده استو خالقیت دانش آموزان معنی رابطه میان تفکر انتقادی والدین

  2نتایج به دست آمده در زمینه رابطه خالقیت با تفکر انتقادی با تحقیقات  ماراپولی. پژوهش های پیشین همسویی ندارد

 . همخوان استنا( 2001) 24، راگسدل(1996) 3، پرووست و سپرول(2003) 2، دنگیو(220023)
از میان مؤلفه های تفکر انتقادی، دو مؤلفه مهارت تحلیل والدین و استدالل استقرایی والدین با خالقیت دانش آموزان رابطه 

نتایج می توان  این تبیینکه در . معنی دار داشت و می توان گفت که این دو مؤلفه پیش بینی برای خالقیت دانش اموزان هستند

فرایندی که در آن . یک پیامد یا برون داد خالقیت و هم در تفکر انتقادی ما با یک فراینـد سـروکار داریـم نـهگفت، هم در 

 ،فرضیات و دانش پیشین را بـه چـالش مـی کشـانیم واطالعات موجود را بازآزمایی می کنیم تا یک راه حل جدید  ارائـه کنـیم

مفاهیم و  خالقیت، خلقِ نظام مند و متفکرانـه ایـده هـا،. ست و نیازمند ارزیابی استحل، بهترینِ ممکن نی کـه همیشـه ایـن راه

بنابراین با توجه به همپوشی . ها و مفاهیم موجوده درک جدید از ارزش هاست و این حاصل نمی شود مگر با بازآزمایی و ارزیابی اید

از طرفی  با  .آنها، پیشرفت دیگری را نیز به دنبال خواهد داشتخالقیت و تفکر انتقادی می تـوان نتیجـه گرفـت،رشد یکی از 

برای دستیابی به سطح ترکیب که بسیاری آن را  بررسی طبقه بندی بلوم از هدفهای آموزشی در حیطه شناختی درمـی یـابیم،

می آید، را با موفقیت پشت سر تحلیل، که یکی از عناصر تفکر انتقادی به شمار  مترادف با خالقیت به کار می برند، بایـد سـطح

فردی در سطح  بنـابراین اگـر. و بعد از حصول ترکیب، می توانیم سطح ارزشیابی و قضاوت را به دست بیاوریم گذاشـته باشـیم

ترکیب باشد، با توجه به سلسله مراتبـی بـودن سـطوح، مطمئنـاً سـطح تحلیـل راپشت سر گذاشته، آماده یادگیری در سـطح 

قرار گرفتـه  6و آفریدن در سطح  5و  4جدید بلوم، تحلیل و ارزشیابی، سطوح  حتـی در طبقـه بنـدی. یابی و قضـاوت اسـتارزشـ

تفکر )، البد توانـایی تجزیـه، تحلیـل وارزشیابی (خالقیت)آفریند  می توان تصور کرد فردی که پس می (.1390سـیف،  ) "اسـت

 .  یـت مـی توانـد پـیش بینـی کننـده تفکـرانتقادی باشدرا کسب کرده اسـت و خالق( انتقادی

-های تدریس و عوامل تدریس، به شدت از تفکر حاکم بر جو خانواده تأثیر میتفکر دانش آموزان به موازات تأثیر پذیری از روش

قیت نیز که به شدت به نوع تحقیقات نشان داده است که خانواده در نوع تفکر داشن آموزان بیشترین سهم را دارد و خال. پذیرد

بر همین اساس پژوهش کنونی نیز . تفکر وابسته است، به صورت غیر مستقیم تحت تأثیر شیوه تفکر والدین قرار خواهد گرفت

ضمن بررسی رابطه تفکر انتقادی والدین با خالقیت دانش آموزان به این نتیجه رسیده است که میان این دو متغیر رابطه ای 

از آن جایی که نتایج نشان از رابطه مهارت . ثبت وجود دارد با این وجود به لحاظ آماری این رابطه معنادار نبوده استمستقیم و م

تحلیل والدین و استدالل استقرایی والدین با خالقیت دانش آموزان دارد، پیشنهاد می شود که پکیج هایی جهت تقویت مهارت 

این تحقیق در گستره . آنان تقویت شود که در این راستا نقش مدارس کلیدی خواهد بودتحلیل آنان ارائه گردد و مهارت تحلیل 

از سوی . شود که این پژوهش در سایر مناطق کشور نیز اجرا شودجغرافیایی محدودی از کشورمان صورت گرفته و لذا پیشنهاد می

ش فقط بر تاثیر نفکر انتقادی والدین بر خالقیت دانش در این پژوه. توان این تأثیر را در سایر مدارس نیز لحاظ نموددیگر می

آموزان توجه شده است و ضروری است تا سایر مفاهیم و پدیده هایی که خالقیت دانش آموزان را تحت تاثیر قرار می دهند نیز در 

 .پژوهشهای بعدی مورد استفاده قرار گیرند
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22 . Donoghue  
23 . Provost & Sproul  
24 . Ragsdell  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 منابع
 11ص.نشر سارگل(.علیمیرزاییترجمه سعید )تفکر خالق(. 39 )بولدن،جورج

 .بشارتیان:تهران. عباس بشارتیان یترجمه.تفکر جانبی(.4 3 )دوبونو،ادوارد

  29ص.نشر خجسته(.ترجمه محمد رفیعی)هنر فکر کردن(.399 )دیمنه،ارنست

 آگاه:تهران(.ویرایش ششم)روانشناسی یادگیری و آموزش:پرورشیروانشناسی(.319 )اکبر،سیف،علی

 آگاه:تهران(.ویرایش ششم)روانشناسی یادگیری و آموزش:پرورشیروانشناسی(.319 )بر،اکسیف،علی

 1  - 24 ،4فصلنامه مدرس،.پرورش تفکر انتقادی با استفاده از شیوه آموزش مسأله محور(.319 )شعبانی،حسن ، و ،مهرمحمدی،محمود،

 سمت:تهران.تفکرآموزش مهارتها و راهبردهای :روش تدریس پیشرفته(. 39 )شعبانی،حسن،

 1 - 4، 4و3.های نوین تربیتیاندیشه.تبیین عناصر بنیادی پرورش تفکر(. 39 )شمشیری،بابک

   -1 ، 4.آموزش علوم اجتماعی.تفکر انتقادی و آموزش انتقادی(.393 )شهابی،محمود

  -21،  مه نامه مفید،فصلنا.نگرشی انتقادی بر روش تحقیق و تفکر در فلسفه اسالمی(.311 )بیدی،منوچهر،صانعی دره

 222تهران، ص.نشر روان.مدیریت عمومی(.399 )بند،علیعالقه

 .تخصصی یرسانه:تهران.برای معلمان،والدین و مدیران  راهنمای عملی:پرورش خالقیت(.394 )کریمی،علی

 الحججثامن:تهران(.و محسن نیازیترجمه عباس زارعی )های تفکر و خالقیت در تدریسشیوه:آموزش بر پایه تفکر خالق(. 39 )کوان،جان،

 (.2113تاریخ انتشار به زبان اصلی)رشد:تهران(.ترجمه ساده حمزی)مدارس بدون شکست(.394 )گالسر،ویلیام،

 ( 99 تاریخ انتشار به زبان اصلی.)سمت:تهران(.ترجمه خدابیار ابیلی)آموزش تفکر انتقادی(. 391 )مایرز،چت،

 21 تا  99، صص 9 ، شماره (دانشگاه تهران)و باروری آن در سازمانهای آموزشی، روانشناسی و علوم تربیتی، تفکر خالق (319 )میرکمالی،محمد

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

