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Abstract 

 
The purpose of this article is to investigate the method of teaching lateral thinking in 
elementary school. Therefore, first, generalities about thinking in schools were presented 
and the necessity and importance of cultivating thinking and reasoning in the national 
curriculum was discussed, and then the definition of thinking from different perspectives 
was examined and lateral thinking was defined from the perspective of Edward De Bono. 
And a comparison between traditional thinking and lateral thinking is made, and then lateral 
thinking techniques including, Poe, geometric shapes and quotas, design and skepticism 
about hypotheses are explained and examples are given to them in the classroom in 
elementary school. Be used. Poe is the stimulation of an idea that transports thinking to a 
new place where new ideas or solutions are found. Using quotas, a specific number of 
alternative solutions to be produced is determined. In this way, the person spends his effort 
to produce different solutions and not to jump on one result. Explains geometric shapes in 
different ways. In creating the design, the student creates visual designs and can use 
different methods to get things done. Doubts about the assumptions of trying to 
reconstruct and change the structure of any model. Finally, it was shown that these teaching 
methods can develop and strengthen creativity in students, and in this regard, the teacher 
has a significant role in guiding them . 
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 چکیده
 

درباره تفکر در مدارس طرح شد و  یاتیاست. لذا ابتدا کل ییدر دوره ابتدا یتفکر جانب سیروش تدر یمقاله بررس نیهدف ا

و تفکر  یمختلف بررس یهادگاهیتفکر از د فیمطرح و سپس تعر یمل یپرورش تفکر و تعقل در برنامه درس تیضرورت و اهم

انجام گرفته و سپس  یو تفکر جانب یتفکر سنت نیب یاسهیمقا نی. همچندیگرد فیادوارد دوبونو تعر دگاهیاز د یجانب

آن ها  یشرح داده و برا اتینسبت به فرض دیطرح و ترد ها،هیو سهم یهندس یهاشامل، پو، شکل یتفکر جانب یهاکیتکن

منتقل  دیجد ییرا به جا تفکراست که  یادهیا کیاستفاده شوند. پو تحر ییآورده تا در کالس درس در دوره ابتدا ییهانمونه

 لیبد یهاحلتعداد مشخص راه نییبه تع ها،هی. با استفاده از سهمشودیم افتیدر آن  دیجد یهاحلراه ای هادهیکند که ا یم

 کی یبر رو دنیگوناگون و نه پر یهاحلراه دیفرد تالش خود را صرف تول بیترت نیبد. شودیشوند، پرداخته م دیتول دیکه با

 یها. در خلق طرح، دانش آموز به ساخت طرحدهدیقرار م میمتفاوت را مورد تفه یهاراه جادیا ی. اشکال هندسکندیم جه،ینت

کوشش  کیتکن نینسبت به مفروضات، ا دیر ببرد. تردبکا یمختلف یهاانجام دادن امور، روش یبرا تواندیو م پردازدیم یبصر

 تیتواند خالق یم سیتدر یهاروش نینشان داده شد که ا تیاست. در نها یاصل یدهیمتفاوت از ا یساخت الگوها دیدر تجد

 دارد. ییآنان نقش بسزا ییراستا معلم در راهنما نیو در ا دینما تیآموزان رشد و تقورا در دانش

 

 یبرنامه درس ،ییدوره ابتدا ،یتفکر، تفکر جانب س،یروش تدر کلیدی:کلمات 
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 مقدمه 

سفه و فالاشد. حتی از دید برخی بسازی در عالم انسانی می و گونه تولید و ساختتفکر و اندیشه سرآغاز هر

چند دهه اخیر اقبال  که در ن، بهترین راه برای حل مسائل این دنیای پیچیده امروزی است. بطوریاپرورشکار

 Mirzaeei)آموزان صورت گرفته استدانش اللبردن سطح استدال زیادی به سوی پرورش تفکر و با

Mirabadi&al,2016  .) های اندیشمند و متفکر باشد، باید چنانچه هدف یک نظام آموزشی، پرورش انسان

کند نماید. توانایی تفکر به کودکان کمک میهایی را برای آموزش تفکر و کار فلسفی با کودکان طراحی برنامه

قی و روانی در امان باشند؛ زیرا شخصی که از نظر فکری رشد کند الهای اختا در زندگی روزمره از گزند آسیب

های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی یک جامعه به ای آن را خواهد داشت که از آزادیهدر حقیقت توانایی

با پیشرفت روز افزون دانش (. maclover,2011  ،Quoted from Alavi)فاده کنداست های صحیح و مناسبشیوه

هایی است که با کمک آن بتواند و تکنولوژی و جریان گسترده اطالعات، امروزه جامعه ما نیازمند آموزش مهارت

مغزی خالق با هایی باشد که بتوانند با همگام با توسعه علم و فناوری به پیش برود. هدف باید پرورش انسان

ها بتوانند به خوبی با یکدیگر ای که انسان. به گونه(ganji&al,2011مشکالت روبرو شده و به حل آنها بپردازند)

ارتباط برقرار کرده و با بهره گیری از دانش جمعی و تولید افکار نو مشکالت را از میان بردارند. امروزه مردم ما 

خلق افکار نو به سوی یک جامعه سعادتمند قدم بردارند. رشد فزاینده نیازمند آموزش خالقیت هستند که با 

اطالعات، سبب شده است که هر انسانی از تجربه و علم و دانشی برخوردار باشد که دیگری فرصت کسب آنها 

فقیت ها یکی از رموز مورا نداشته باشد، لذا به جریان انداختن اطالعات حاوی علم و دانش و تجربه در بین انسان

در دنیای امروز است. هیچ کس قادر نیست به میزان اطالعات واقعی هر کس که در گوشه ذهن او نهفته است 

شود. ای قوی سبب رها شدن آن به بیرون ذهن میآید که انگیزهپی ببرد. این اطالعات زمانی به حرکت در می

کوشند و در نهایت سبب یکدیگر میها به سرنوشت یکدیگر حساسند و در جهت رشد در این مرحله انسان

ساز نوآوری و خالقیت شود جریانی از علم و دانش و تجربیات میان آنها جاری شود که همین امر زمینهمی

 .خواهد بود

ها جهت ایجاد سازی و بسترسازی در بین انسانیکی از عوامل مؤثر در بروز خالقیت در یک جامعه، زمینه

در تالش برای رشد دادن دیگری هستند و با تأثیر بر روی یکدیگر به پیشرفت  فرهنگی است که در آن همگان

یکی از شرایط الزم برای پدیدار شدن افکار نو، وجود آرامش برای مغز است. به همین  .کنندجامعه کمک می

ابد و ها بکوشند در جامعه شرایطی پدید آید که در بستر آن مغز بیندیشد و تکامل یخاطر الزم است انسان

 سبب ساز افکار نو شده و شرایط برای سازندگی در جامعه مهیا شود. 

شناسان جهت فعالیت های خالق سوق دهند. از این رو روان توانند انرژی خود را درسالگی می 11تا۷کودکان 

رابطه با  اند. با توجه به این مطلب باید معلمان و تمام کسانی که دراین دوره را سن خالقیت نامگذاری کرده

برای پرورش تفکر خالق باید  .دهند مسائل تعلیم و تربیت کودکان قرار دارند این مسئله را مورد توجه قرار

آموزان در ها و عمل به دانش آموز واگذار شود. شرکت دادن دانشگیریسعی شود که مسئولیت تصمیم

های مختلفی آموزان ارائه شود، سبب پرورش زمینهریزی و محتوایی که با فعالیت دانشها و برنامهگیریتصمیم

های به موقع و سازنده و صادقانه آموزان باید از تشویقشود. برای پرورش خالقیت دانشآموزان میدر دانش

را با خودشان مقایسه  آموزاندانشاند، درست انتقاد شود. مورد اشتباهاتی که انجام داده استفاده کرد و در
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که آزادانه بتوانند فعالیت کرده و در آنها ایجاد انگیزه کنند. از رد ها مهیا کفضایی برای آنکنند. محیط و 

آموزان های افزایش نیروی ذهنی و همچنین از وسایل آموزشی و بازی برای شکوفا کردن خالقیت دانشتکنیک

ها بوده همه زمان ی بشر درکشف استعدادها و رفتارهای خالق در افراد همواره یکی از آرزوها .رداستفاده ک

عین حال مخاطره  است. با پیشرفت علوم و تکنولوژی تحقق این آرزو و اگر چه امکان بیشتری یافته است، در

متعدد  ،گیرندمی هایی که برای پرورش استعدادهای درخشان مورد استفاده قرارآمیزتر نیز شده است. روش

امروزه همه مدارس وظیفه دارند تا  .شودعمل با شکست مواجه می است. با وجود این بسیاری از آنها درجریان

هایی را به وجود آورند ها و به صورتی همه جانبه بپردازند و فرصتآموزان خود در همه زمینهبه پرورش دانش

ای را خالقیت ن شک آینده هر جامعهبدوکه ضمن آن تغییراتی واقعی و اصولی در نحوه تدریس حاصل شود. 

های تواند جایگاه مطلوب در کهکشان رقابتدر عصر دانایی محوری کشوری می سازد ود آن جامعه میافرا

آموزان خود سرمایه گذاری کرده اجتماعی را داشته باشد که روی آموزش خالقیت به دانش اقتصادی فرهنگی و

آموزش خالقیت به  ،آموزشیاین یکی از وظایف اساسی نظام بنابرباشد زیرا خالقیت امری اکتسابی است. 

 .آموزان استدانش

 یمتفاوت یهاروشهای جدیدی برطرف شود. ای که بشر با آن روبرو است باید با حالتبسیاری از مشکالت عمده

و جامعه داشته  طیکنار آمدن با مح یبرا یفکر ندیفرآ یتواند نوعیم کسیتفکر و عمل وجود دارد. هر  یبرا

شوید، نیاز به تفکر ولی، وقتی با روندهای سریع در حال تغییر، رقابت شدید و نیاز به معجزه روبرو می باشد.

را  یتفکر یابزارها یتفکر جانبجانبی دارید. که فرآیندی آگاهانه و منظم است و منجر به تفکر نوآورانه شود. 

 .دهدیارائه م یفعل یآموزش ستمیدر سحل  رقابلیغ سائلمشکالت و م یبرا ییهاحلکه راه دهدیآموزش م

آموزان خالق، معلم باید خالق باشد و دانش آموزان را تشویق کند تا آموزان باید خالق باشند. برای دانشدانش

خالقیت خود را در کالس به نمایش بگذارند. برای این کار معلم نیاز به تفکر جانبی دارد که پایه و اساس 

این پژوهش بر آن است که روش خالق  (.  Lawrence* and . Amaladoss Xavier,2013 )خالقیت است. 

 تدریس تفکر حانبی را در کالس های دوره ابتدایی شرح دهد. 

 ضرورت و اهمیت پرورش تفکر و تعقل در برنامه درسی ملی

گیری شکلدوره ابتدایی یکی از دوره های بااهمیت در نظام آموزش و پرورش است زیرا زمینه و شرایط 

آموخته های دوران کودکی پایه و  (.  safi,2012 ) شودشخصیت و رشد همه جانبه افراد در این دوره فراهم می

اساس تجارب آینده هر فرد است. در برنامه درسی ابتدایی باید تجربیاتی را برای کودک به منظور کسب تفکر 

و این هدف باید در سرتاسر برنامه درسی ابتدایی  فراهم نمود و دستیابی به تفکر یکی از اهداف آموزش است.

نازل شده شامل اعتقادات، اخالق، احکام  (ص) دین اسالم، که از جانب خدای متعال بر پیامبر اکرمنفوذ کند. 

 رهیسنّت و س م،یها برای رسیدن به مقصد متعالی خود بدان نیاز دارند. قرآن کرو کلیه نظاماتی است که انسان

است.  ، منابع اخذ معارف اسالمیو عقل همیمعصوم آن بزرگوار صلوات اهلل عل نانیاسالم و جانش یگرام امبریپ

 (اسالم)ها بر اساس نظام معیارتعقل به معنای قدرت تجزیه و تحلیل و ربط دادن قضایا و سنجش و ارزیابی یافته

محکم و استوار دستاورد قوه تعقل است که از طرق معتبر به دست آمده است. حکمت به معنای علم متین، 

پیوندد که فرد در فرآیند صحیح تفکر با هدایت و رهبری عقل سلیم است. حکمت و بصیرت زمانی به وقوع می

و نقل صحیح قرار گیرد. ایمان مبتنی بر تفکر، اساس اعمال دینی است و هیچ عمل دینی بی حضور تفکر و 
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همترین هدف . مدهدو پژوهش اساس معرفت دینی را تشکیل می تعقل معنا و مفهوم ندارد. تفکر، مطالعه

تشکیل نظام اسالمی به طور اعم و نظام آموزشی به طور اخص، تربیت دینی به معنای عمیق و گسترده آن 

است. دین مقدس اسالم برنامه جامع تربیتی انسان برای عبودیت و تقرب الی اهلل است. مهمترین رسالت تعلیم 

حوزه یادگیری . تعمیق معرفت و ایمان متربیان به اعتقادات، اخالق و احکام الهی است ،ظام اسالمیو تربیت در ن

باید زمینه آگاهی متربیان را درباره اسالم فراهم کرده تا بتوانند زندگی فردی و حکمت و معارف اسالمی 

دستیابی به برنامه جامع تربیتی اجتماعی خود را بر محور بندگی خدا سامان دهند. زیرا این حوزه بستری برای 

های مختلف شده و او را مقاوم می را فراهم می کند. این میزان آگاهی سبب توانمند شدن فرد در برابر آسیب

حیات انسان، یک حیات فکری است و کند. همچنین سبب توانایی افراد برای تربیت فرزندان صالح می شود. 

تواند در پرتو تقوای الهی، با متعادل رسد و انسان میربیت به فعلیت میتفکر، استعدادی الهی است که در اثر ت

 .برداری کندکردن قوای درونی خویش، از آن در مسیر فطرت توحیدی بهره

ین توانایی، ایمان، ای باشد که طی آن تفکر و تعقل و حکمت پرورش یابد. تقویت الذا فرآیند تربیت باید به گونه

سازد. فرآیند اصلی در عمل انسان را تحت تأثیر قرار داده و زمینه تعالی او را فراهم می باور، دانش و عملکرد

یمان آگاهانه و ااختیاری و آگاهانه انسان که باید در معارف اسالمی مورد نظر باشد فرآیند شناخت فکورانه، 

شناخت و  ونی بر معرفت عمل ارادی است. عملی ارزشمند است که حاصل ایمان به دین باشد؛ ایمانی که مبت

 (. National Curriculum,2012)حاصل تفکر و تعقل فرد باشد

 

 تعریف تفکر

باشد. تفکر، عملی ذهنی است و زمانی ی مهم شناخت ) ادراک، یادگیری، تفکر ( میتفکر یکی از سه جنبه

هنگام در ذهن، تالشی است و خواستار حل آن است. در این  ای مواجهگردد که انسان با مسئلهمطرح می

(. تفکر مقدار زمانی است 1391) سیف، نامندردد که این تالش ذهنی را، تفکر میگآغاز می حل مسئله برای

اینکه با آن چیز چه کنیم تلف می شود. این زمان با اندیشه هایی پر که در فاصله مشاهده یک چیز و علم به 

می شود که در ضمن بررسی و درک یک وضعیت ناآشنا و تبدیل آن به یک وضعیت آشنا که طرز برخورد با 

دانیم، یکی پس از دیگری از ذهن ما می گذرد. تبدیل مجهول به معلوم، دریافت و نحوه وقوع این آن را می

 ,De bono) گذارد تفکر مهارت در کار است که از طریق آن، هوش بر تجربه ما تأثیر می فکر نام دارد.تبدیل ت

translator of Ghasemi Nikmanesh,2012) 

 تفکر جانبی

های تفکر را به دو قسمت تقسیم کرد: تفکر عمودی یا تفکر سنتی و تفکر جانبی که به روش 1ادوارد دوبونو 

حلی است ها از زوایای جدید است. بنابراین تفکر جانبی نوعی تفکر است که به دنبال راهحلمختلف و یافتن راه

توانند از آن ه همه مردم میکه به روش های غیرمعمول باید انجام گیرد و این مهارت خالقانه به شکلی است ک

کند؛ بهره مند شوند. در تفکر جانبی سه موقعیت عملی وجود دارد که استفاده از این نوع تفکر را تشویق می

 طراحی، توصیف و حل مسئله. 

                                                           
1 Edward De Bono 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87
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را اختراع کردم . این اصطالح اینک به «   1تفکر جانبی» ، اصطالح  196۷من در سال » گوید، دوبونو می   

دارای یک مدخل مستقل است  2ی در زبان انگلیسی وارد شده است و در فرهنگ انگلیسی آکسفوردطور رسم

 »(De bono,1995 .)ای از تفکر بود که در پیوند با دلیل این امر، نیاز واقعی به یافتن راهی برای توصیف گونه

 1389ت) دبونو، مترجم ریاضی، ی خالقیت بیش از حد گسترده و مبهم اسها و مفاهیم باشد واژهتغییر دریافت

ی همه انواع اموری است که چندان سر و کاری با تغییر ادراکات و مفاهیم ندارد. (. این واژه بیان هنرمندانه

 De) تواند فرایند آگاهانه و منظمی باشد که ابزارهایی برای انجام دادن آن وجود دارد تفکر جانبی نیز می

Bono, translator, Qasemi,2012  .) 

تفکر جانبی است. تفکرجانبی نوعی از تفکر خالق آموزان باید داشته باشند، های فکری که دانشیکی از مهارت 

 در عین حال، (. تفکر جانبی یک بعد از تفکر خالقانه است. کسانی که تفکر جانبی دارند ،2005است )فیشر، 

است، وسیله ای برای تجدید ساختار فراهم ی مدیریت اطالعات کنند. تفکر جانبی، راهی براخالقانه فکر می

ر دارد و ترتیب اهمیتی ندارد، در حالی که تفکر نظم سر و کا -ها و رویکردها تفکر جانبی با تولید ایدهکند.می

( تفکر جانبی را 1994های سلسله مراتبی، مرتب می کند. دوبونو ، )عمودی آنها را به صورت انتخابی و شیوه

کند، های تفکر سیستماتیک و خالق که نوآورانه تولید میعه ای از فرآیندهای مربوط به شیوهبه عنوان مجمو

های معمولی های تفکر بوده و جایگزین روشکند. تفکر جانبی، مکرر فکر کردن است که یکی از روشتعریف می

آموزان تواند تفکر دانشیکند. این طرز فکر، مشود. تفکر عمودی که فقط از منطق تفکر سنتی استفاده میمی

آموزان در واقع خواهان یادگیری را در حل مسائل به صورت انتقادی و خالقانه مطالبه کند. در این شرایط دانش

های خالقانه تفکر جانبی و تفکر هستند و استفاده از تفکر ضروری است. ادوارد دوبونو با استفاده از تکنیک

ورد خالقیت در نظر می را پیدا کرده است. البته تصورات عادی را در هایحلموازی برای حل مسائل، راه

های قدیم است. که منجر به بنابراین تفکر جانبی فرار از زندان فکری ایده (.  Romy& Yeni,2020)گیردمی

 ندهای نو دو وجه تفکر جانبی هستهای قدیم و انگیزش ایدهشود. آزادی از ایدهتغییر در طرز تلقی و راه می
 (De Bono.2010  .) 

 روش های تدریس تفکر جانبی

توان در های تفکر را میهای تفکر، بهبود تفکر کودکان است . مهارتگوید هدف از تدریس برنامهدبونو می    

ه راست مغز مدرسه آموزش داد و البته از راه و روش منطقی و درست. فنون پیشنهادی دبونو به فنون نیمکر

ن دبونو در چهارچوب یک دیدگاه جود ایاند شباهت دارد با وکه طرفداران ماورای فردی آن را توصیه کرده

های او برگرفته از برداشت کند ؛ بعبارت دیگر برنامهشناختی و نه دیدگاه ماورای فردی، این فنون را مطرح می

های مشخص گوناگونی گیرد. دبونو روشگرا نشأت نمیوی نسبت به چگونگی عمل ذهن است و از دیدگاه کل

ها را در کالس درس به کار برد. در تفکر جانبی، توان آنجانبی متکی هستند و میکند که به تفکر را توصیه می

حل بدیل است. فرد به دنبال بهترین انتخاب نیست، بلکه در صدد جستجو برای یافتن هر تعداد ممکن راه

ر د. فنونی که (Miller, translator, Mehr Mohammadi, 2010) حل هاستدستیابی به حداکثر ممکن راه

 روند عبارتند از : تفکر جانبی بکار می

                                                           
1  Lateral Thinking 
2  Oxford 
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 )پو(1( پی . اُ 1

ای است که تفکر را به جایی جدید ای است که قبل از تحریک و نشانه تحریک است. تحریک ایدهپو کلمه

توسط ادوارد دوبونو به عنوان  po شود. اصطالحهای جدید در آن یافت میحلها یا راهکند که ایدهمنتقل می

انجامد، جا میاز تکنیک تفکر جانبی برای پیشنهاد حرکت به جلو، یعنی اظهارنظر و مشاهده اینکه به کبخشی 

نده حرکت رو ایجاد شد. این برگرفته از کلماتی مانند فرضیه، فرض، ممکن و شعر است که همه آنها نشان ده

کرد: عملیات تحریک کننده،  ارد زیر اشارهتوان به یکی از مورا می  Poاست  "po" به جلو و حاوی هجا

ظمی اولیه اشاره دارد، که از آن تکامل به وجود نبه حالت بی نظمی بی  "po" میز. همچنین ، آعملیات تحریک

به عنوان مثال،  .کندآمده است. ادوارد دوبونو معتقد است که این زمینه در مورد این اصطالح نیز صدق می

 شوده عنوان قدیمی شناخته مییابد زیرا محصول ما بفروش کاهش می

. po:  رنگ بسته بندی را تغییر دهید 

po:  بازار را حتی با محصوالت قدیمی تر پر کنید تا جذاب تر به نظر برسد 

 po  به آن یکپارچه سازی با سیستم عامل بگویید 

 po  آن را به افراد مسن بفروشید 

 po  ان بفروشیدآن را به عنوان هدیه برای افراد مسن به جوان 

 po  یک موزه اختصاص داده شده به آن باز کنید 

 PO  آن را به عنوان یک محصول جدید به بازار عرضه کنید 

های فوق ممکن است غیرعملی، معقول، حرفه ای، سیاسی درست یا ساده نباشند. ارزش این برخی از ایده

است به مکانی که بتواند حرکت کند منتقل  ز جایی که در آن جا گرفتهاها این است که آنها تفکر را ایده

 های فوق ممکن است تبدیل به ...کنند. ایدهمی

Po رنگ بسته بندی را تغییر دهید 

 توانند این کار را انجام دهند(پوشش محصول را به روز کنید تا به روز شود )کاالهای الکترونیکی اغلب می

poتا جذاب تر به نظر برسد : بازار را حتی با محصوالت قدیمی تر پر کنید 

صول جذاب تر نسخه کم حجم را انتخاب کنید و آن را به عنوان نسخه قدیمی ارزان تر منتشر کنید تا این مح

 به نظر برسد

poبه آن یکپارچه سازی با سیستم عامل بگویید : 

 "استاندارد صنعت"یا  "آزمایش شده"به جای یکپارچه سازی با سیستم عامل ، بگویید 

po :آن را به افراد مسن بفروشید 

 ایده خوبی است

poآن را به عنوان هدیه برای افراد مسن به جوانان بفروشید : 

 ایده خوبی است

poیک موزه اختصاص داده شده به آن باز کنید : 

 فقط محصوالت رقیب خود را به نمایش بگذارید

                                                           
1  Possible or Poetry or supPOse  
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 فروش این محصول در موزه

 تجربه را در بخش خود آموزش دهید

 مغازه باز کنیدیک 

 رزرو گروهی را بپذیرید

 یک پارک موضوعی اضافه کنید

POآن را به عنوان یک محصول جدید به بازار عرضه کنید : 

 نام جدیدی بر آن بگذارید و آن را به عنوان جدیدترین هنر نامگذاری کنید

ر در واقع بسیار نکته این مثالها این است که یک پو اولیه ممکن است احمقانه به نظر برسد، اما پیشرفت بیشت

های ن ایده خوب است. اگر اجازه ایجاد ایدهگامی ضروری برای یافترسد. ایده احمقانه متوسط خوب به نظر می

های احمقانه شکل بگیرد تا دهد تا ایدهمیشود. پو اجازه احمقانه داده نشود، ایده خوب بعدی کشف نمی

 های خوب بتوانند از آن پیروی کنند.ایده

Po  ه عنوان جایگزینی برای بله یا خیر در نظر بگیرید. ب -نیز یک حرف میانجی استPo دهد که نشان می

ای تصور کنید مهکلقبل از پاسخ به بیان یک ایده یا فکر باید اطالعات بیشتری داشته باشید. آن را به عنوان 

توانید آن را به شکل دیگری بیان کنید دانم ، اما آیا میکنم منظور شما را میمن فکر می"که به این معناست: 

وان ملین زبان تلقی . استفاده از آن نشان دهنده احترام به دیگری است ، به عن"تا شاید شما را کامالً درک کنم

 (.  De Bono,2015)شودمی

آموزان را گسترش داده و تقویت ها، خالقیت دانشتواند در کلیه پایهمعلم دوره ابتدایی با این روش می بنابراین

کنند استفاده کرد و معلم آموزان طراحی میهایی که خود دانشتوان از مسئلهنماید. برای این فعالیت حتی می

 ا راهنمایی کند.رهای آنان توجه کرده و آنان در این مسیر باید صبورانه به بحث

 

 هاو سهمیه 1های هندسی( شکل 2

های هندسی نیز استفاده شود. و شکل 2کند از سهمیه هادر جهت تسهیل تفکر جانبی، دوبونو پیشنهاد می     

شود. بدین های بدیل که باید تولید شوند، پرداخته میحلها، به تعیین تعداد مشخص راهبا استفاده از سهمیه

 ,Millerکند)های گوناگون و نه پریدن بر روی یک نتیجه، میحلترتیب فرد تالش خود را صرف تولید راه

translator, Mehr Mohammadi, 2010 .)توان های متفاوت میجهت به عمل درآوردن جستجوی راه

های متفاوت نگرش بر یک موضوع است. وجود ای تعیین کرد. سهمیه عبارت از شماره معینی از راهسهمیه

های متفاوت ادامه دهد و او کند تا شخص تا برآوردن آن به ایجاد راهای از پیش تعیین شده کمک میسهمیه

ها متفاوت و مصنوعی به نظر برسند. یک کند تا سهمیه را کامل کند حتی اگر این راهبه حرکت میرا وادار 

های سهمیه مناسب عبارت از سه، چهار یا پنج راه متفاوت است. البته تعیین سهمیه، شخص را از ایجاد راه

 ارتیان،(.کند)دوبونو،مترجم بشدارد بلکه حداقل آن را تضمین میمتفاوت بیشتر  باز نمی

                                                           
1 geometric figures 
2  quotas 
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معلم با  (Miller, translator, Mehr Mohammadi, 2010های هندسی هم سودمندند)به اعتقاد دوبونو شکل

های متفاوت را مورد تفهیم قرار دهد. پس از روشن شدن مطلب او کند تا ایجاد راهاشکال هندسی آغاز می

به هنگام  (. Bono, Translator of the Beharatian, 2001 De) تواند به موارد غیرمصنوعی تری بپردازدمی

 ها در کالس درس، معلم ممکن است به شکل زیر عمل کند: استفاده از این شکل

کند یا به تعداد دانش آموزان از آن کپی کرده ، در اختیار معلم شکل را بر روی تخته کالس رسم می -1

 دهد.ها قرار میآن

 های خود را شرح دهند .های مختلف توصیفخواهد شیوهآموزان میمعلم سپس از دانش -2

 های خود را شرح دهند .آموزان بخواهد توصیفتواند داوطلبانه از دانشمعلم آنگاه می -3

ها را روی تخته بنویسد اما باید توجه داشت که در ابتدا هیچ قضاوتی درباره تواند این توصیفمعلم می -4

 ,Miller)های خود را داشته باشندشکل آموزان باید فرصت توصیفآنها نشود و همه دانش

translator,Mehr Mohammadi, 2010)  اگر در جلسه وقت کافی وجود داشته باشد معلم پس از

کند که در جلسه بعد این لیست نشان داده رسیدگی پیشنهادات یک لیست هیستوگرام رسم می

 خواهد شد

آنها. اگر یکی از این تغییرات و نظرات  عمل معلم تشویق و قبول تغییرات است نه قضاوت در مورد -5

کند، در متفاوت، ناپسند به نظر برسد او آن را سرزنش نخواهد کرد بلکه از صاحب آن ایده تقاضا می

 مورد آن توضیح بیشتری بدهد.

پذیری را که قبالً های امکانهر وقت در ایجاد نظرات متفاوت اشکالی به وجود بیاید معلم بایستی راه -6

 (De Bono, Translator of the Besharatian, 2001) دیده در میان بگذاردتدارک 

 کنید؟مثال: شکل زیر را چگونه توصیف می
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، گونیای نجاری، دار سر و ته، نیمه یک قاب عکس، دو مستطیل واقع شده  Lراههای متفاوت: یک شکل شبیه 

 در مقابل یکدیگر، یک مستطیل بزرگ که از آم مستطیل کوچکتری جدا شده است

 ها ( طرح3

های بصری بپردازند ، هدف از این فعالیت آن است که به شود که به ساخت طرحآموزان خواسته میاز دانش

(.  1389های مختلفی وجود دارد ) مهرمحمدی، داده شود برای انجام دادن امور، روش آموزان نشاندانش

تواند جهت شرح جنبه باشند توضیحات کالمی میها ترجیحاً تصویری بوده و سیاه و سفید یا رنگی میطرح

وش انجام معینی از طرح و یا نحوه عمل آن ضمیمه گردد. مزایای شکل تصویری بسیار زیاد است: نسبت به ر

شود که برای یک کار بایستی بیش از یک توضیح مبهم و کلی تعهد وجود داشته باشد. طرح به طرزی بیان می

تر از بیان کالمی است. محدود ساختن یک هر کس آشکار است. بیانات تصویری از یک ساختمان پیچیده ساده

است بصورت تمرین در کالس یا تکلیف  طرح توسط عدم قدرت و توانایی در بیان آن حیف است. طراحی ممکن

آموزان بر روی یک طرح کار کنند زیرا در این صورت هر تفسیر برای در خانه اجرا شود بهتر است تمام دانش

ها گردند. طرحها بیشتر در کار تجزیه و تحلیل غرق میباشد و تمام آنتر میهمه مشترک بوده و مقایسه سهل

آموزان تحدالشکل باشد و هیچ گونه توضیح اضافی ضروری نیست و باید به دانشهای یکسان و مبر روی برگه

تواند جهت اصالح اشیا و یا ابداع ها میهای طرحکنی بهتر است، انجام بده. پروژهگفت هرچه خودت فکر می

ها حتر است. لزومی ندارد این طرها سادهها موضوعی عینی را شامل شوند رسم آنعرضه شوند. اگر طرح

 مکانیسمی به مفهوم متداول آن باشد.

 انواع طرح

 الف( طرح: یک ماشین میوه چین، یک ماشین پوست گیر، ماشینی برای زمینهای ناهموار

 ب( طرح مجدد: بدن انسان،یک میز جدید، یک کالس درس جدید، یک لباس جدید، یک چتر بهتر،

کنیم، چگونه در یک جاده فرعی یک گذرگاه فرعی های تشکیالتی: چگونه یک خانه را سریع تر بنا ج( طرح

 قرار دهیم

های مختلف انجام یک عمل است. آن قدر که مقایسه بین تنوع: هدف از جلسه طراحی، اشاره بر وجود راه

های کامل توان طرحهای خاص از اهمیت برخوردار نیست. برای نمایش این تنوع میها اهمیت دارد طرحطرح

رار داد اما بهتر است یک عملکرد بخصوص را برگزیده و چگونگی بکارگیری آن را توسط را مورد مقایسه ق

ها توان عملکرد حرکت به سمت سیبطراحان مختلف نشان داد. برای مثال در طرح یک ماشین سیب چین می

و بعضی  گیرندآموزان از بازوان بازشونده بهره میرا انتخاب نمود برای حرکت به سمت سیب بعضی از دانش

ها را به زمین بیاورند بعضی دیگر کنند تا سیبای دیگر کوشش میبرند عدهدیگر وسیله را بر روی جک باال می

های مختلف مورد استفاده را به صورت ها را در گودی بکارند. برای هر عملکرد معلم روشممکن است درخت

ممکن است پیشنهادات خودش را نیز اضافه کند. کند. او لیست درآورده و پیشنهادات دیگری را درخواست می

عملکردهای بخصوص در یک ماشین سیب چین ممکن است شامل موارد زیر باشد: حرکت به سمت سیب ها، 

ها در ظرف، حرکت ها، قرار دادن سیبها، انتقال سیب به زمین، جدا کردن سیبتشخیص سیب ها، چیدن آن

  به طرف درخت دیگر.

 De Bono,Translator of the)مثل: طراحی یک کالس جدید، نوعی کفش، لیوانی وارونه، نوعی لباس 

Besharatian,2001.) 
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 ( تردید نسبت به مفروضات4

شود بلکه کلیشه راه متداول نگرشی بر یک چیز و شرح آن است اما کلیشه تنها به تنظیم ایده ها مربوط نمی

های اصلی صحیح و درست بوده شود که ایدهباشد. معموالً چنین فرض میمی ها نیز معطوفبه خود این ایده

های اصلی پردازد تا الگوهای متفاوت حاصل گردد. اما خود ایدهها میو پس از آن شخص به الحاق و تنظیم آن

تردید  ها پرداخت هدف و منظور تفکر جانبی این است که بهتوان به تجدید ساخت آنالگوهایی هستند که می

نسبت به مفروضات بپردازد زیرا هدف تفکر جانبی کوشش در تجدید ساخت و تغییر ساخت هر الگویی می 

باشد. توافق عمومی راجع به هر فرض دلیل و ضامن صحیح بودن آن نیست این تداوم تاریخی است که اغلب 

 ها.نماید نه ارزیابی مکرر اعتبار آنها را ابقا میفرض

شد کرد هر روز صبح او در طبقه همکف سوار بر آسانسور مییک ساختمان اداری کار می مسئله: مردی در

رفت در هنگام شب در شد و پیاده به طبقه پانزدهم میداد از آسانسور پیاده میدکمه طبقه دهم را فشار می

شت؟ شرح و شد آن مرد چه منظوری داطبق پانزدهم سوار آسانسور شده و در طبقه همکف از آن خارج می

 شود که عبارتند از : توضیحات متعددی ارائه می

 خواست ورزش کندمرد می

 خواست در بین طبقه دهم و پانزدهم با کسی گفتگو کنداو می

 خواست در حین پیمودن مسیر به صورت پیاده از منظره لذت ببرد.او می

 کند.خواست مردم خیال کنند که او در طبقه دهم کار میاو می

ای نداشت. او یک مرد کوتاه قد بود و دستش به کرد زیرا چارهواقع آن مرد بدین صورت ویژه عمل میدر 

 رسید.ای باالتر از دگمه  طبقه دهم نمیدگمه

توان فرض طبیعی و متداول بر این استوار است که مرد کامالً نرمال است و رفتار اوست که غیر طبیعی است. می

 (De Bono, Translator of the Besharatian, 2001) را ارائه نمود مسائل دیگری از این نوع

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

توانید در یک مرحله میانی اشتباه کنید، اما تفکر جانبی به معنای جهش در هر جهت حرکت فکر است. می

شود. این جانبی ذخیره میدهد. این با شهود موجود در تفکر این به خودی خود نتیجه را تحت تأثیر قرار نمی

 بیشترهای جدید )بینش ها( و شوخ طبعی تفکر عالوه بر شهود، شامل توانایی تفکر خالق، کشف ناگهانی ایده

هدف تفکر جانبی تولید ایده . های غیر استاندارد بسیار کارآمد هستندحلاست. به دلیل پارادوکس است که راه

های جدید ارتباط مستقیمی با توسعه نوآوری های فنی دارد. هور ایدهاست. این باور گسترده وجود دارد که ظ

وظیفه دیگر تفکر  های فعالیت بشری هستندهای جدید نیروی محرکه تحوالت و پیشرفت در همه حوزهایده

افتد کمک جانبی، رهایی از بند عقاید قدیمی است که به نوبه خود به تغییر نگرش نسبت به آنچه اتفاق می

دهد به بسیاری از موارد آشنا به روشی دیگر نگاه کنید. خالص شدن از شر امکان می آموزدانشد و به کنمی

تفکر جانبی از بسیاری جهات با . های جدید دو وجه مرتبط با تفکر جانبی استهای قدیمی و تولید ایدهایده

های پی در پی، که هر یک قدممتفاوت است. در تفکر عمودی، فرد با  -نوع سنتی فعالیت ذهنی  -عمودی 

را نه به خاطر خود، بلکه به خاطر  یشخص اطالعات ورود ،یبا تفکر جانب. رودباید توجیه شود، به جلو می
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ای کامالً کند. با این نوع تفکر، اشتباه در مرحلهیوارد م ،اوردیتواند به ارمغان بیکه م یاجهیاستفاده مجدد از نت

رسید. با تفکر عمودی )در منطق یا ریاضیات(، این نهایت هنوز به تصمیم درست میقابل قبول است، اما در 

تر، نادیده برای تفکر گسترده. دهدخطا در هر مرحله با حساسیت نتیجه را تحت تأثیر قرار می ،غیرممکن است

او اولین کسی است که  مثالً  با منطق خودتان مبارزه کنید.، شودگرفتن الگوها و استانداردها، توصیه می

به موارد معمول  "غیر منطقی"کند، اما باید سعی شود جستجوی راهی برای خروج از بن بست را پیشنهاد می

حل ساده و موفق را که روی سطح آن قرار دارد ، و یافتن یک راه "چشم را تار می کنند"نگاه کرد. کلیشه ها 

است. الزم است که  "چشم شخص دیگری"چیزها توسط  توسعه تفکر جانبی شامل درک. مجاز نمی دانند

اید و از آن تجربه خود را فراموش کنید و به چیزهایی نگاه کنید که گویی قبالً در مورد آن چیزی نشنیده

خود را پیگیری کنید. فرد با درک آگاهی جانبی در عمل، اول از همه یاد  "افکار منطقی".ایداستفاده نکرده

خود را در نظر بگیرد. به محض اینکه فهمید که دوباره یک الگو یا استاندارد را  "منطقی" گیرد که افکارمی

اطالعات  یآوربه جمع دیآموزش نبا. کندرود و برخالف منطق عمل میعکس آن می، بردهدمبنا قرار می

حال، تاکنون  نید. با ااستفاده از اطالعات به دست آمده ارائه ده یها را براروش نیبهتر دیبا نیمحدود شود. ا

 یاز مراحل، ما را روشن کند. تفکر جانب یکه در برخ میدواریو ام میکن یآوراطالعات جمع میتوانستیفقط م

 جادیو ا طیخاص در مح یالگوها افتنیذهن  ی)اشراق( است. عملکرد اصل رتیبص به یابیدست یبرا یا لهیوس

ها، الگوها شود. با استفاده از آنیم ریها امکان پذالگوها، شناخت و استفاده از آن یریگالگوها است. پس از شکل

 یدارا یالگو ساز ستمی، سادیز اریبس یوجود، با وجود سودمند نیا با. رندیگیم یما جا یدر آگاه شتریب یحت

مجدد  میآسان است، اما تنظ دیجد یافزودن الگوها ایالگوها  بی، ترکیستمیس نیاست. در چن یاشکاالت خاص

، لگوهامجدد ا میشامل تنظ یکنند. تفکر جانبیالگوها توجه ما را به خود جلب م رایدشوار است ، ز اریها بسآن

اغلب  تیکه خالق یدارد. اما در حال تیبا خالق یکیارتباط نزد یاست. تفکر جانب دیجد یالگوها ختنیو برانگ

 .است ندیفرآ کی فیتوص یاست ، تفکر جانب جهینت فیمحدود به توص

 

 پیشنهادها

 از روش های تدریس تفکر جانبی در مدارس دوره ابتدایی تدریس شود.-1

 دوره های آموزشی تفکر جانبی برای معلمان و دانشجو معلمان برگزار شود.  -2

 تفکر خالق سرلوحه فعالیتهای معلمان قرار بگیرد. -3

 آموزان برای اظهارنظر و ارائه نظر داده شودفرصت کافی به دانش  -4

 سرزنش نکردن دانش آموزان در هنگام اشتباه و خطایی که درموقع اظهارنظر پیش آمده است. -5

 فضای کالسی هنگام تدریس به شیوه تفکر جانبی شاد نگهداشته شود.-6
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