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  مقدمه. 1
سرعت در حال تغییر است به طوري که دانش در پـنج سـال اخیـر دو برابـر      امروز بهجهان 

 ،روز دانش بشري دو برابر خواهـد شـد   73هر  2020شده و تصور بر این است که تا سال 
 همچنین جهان امروز از شکل صنعتی فراتر رفته و به جهان یادگیرنده تغییر شکل یافته است

)Costa, 2006: 62 .(گـوي   واقعی کـه بتوانـد در آینـده پاسـخ     یبینی دانش پیش ،اساساین  بر
کنـد کـه نظـام     این وضعیت اقتضـا مـی   ،بسیار مشکل شده است نیازهاي زندگی افراد باشد

دهـی   سـازمان  ،ي ضروري براي دریافـت اطالعـات  ها مهارتآموزش و پرورش بر آموزش 
  ).11: 1386 ،فیشر(و استفاده از اطالعات تمرکز کند  ،اطالعات

 اي را بـه  ي ویژهها مهارتباید  ،هاي آینده آماده کنیم اگر بخواهیم کودکان را براي چالش
زیـرا بـراي    ،بر اساس آن بتوانند بر زندگی و یادگیري خود مسـلط شـوند   کهبیاموزیم  ها آن

بـه قابلیـت    ،از آن تـر  مهـم امـا   ،به دانش نیازمندند ها آن. یادگیري نباید پایانی در نظر گرفت
دانشی « ؛دست آورده باشند آنان به دانشی نیاز دارند که خود به .کسب دانش جدید نیازمندند

ي فکـري کودکـان بایـد از    هـا  مهارت ةشالود. )همان( »که خود تولید یا بازتولید کرده باشند
آغـاز  یی هـا  سـال اندیشی در همان  زیرا فراخ ،ریزي شود شان پی  زندگی ۀي اولیها سالهمان 

 ،خـود بنگرنـد   ةباید با نگرشی باز به آینـد  ها آن .گیرد میکه شخصیت کودك شکل  شود می
 ماهروزاده و رمضانپور،(شود تا فرد خودمحور نباشد و تعصب نورزد  باعث می اندیشی فراخ

ي تفکر و باالبردن سـطح  ها مهارتي اخیر، عالقه به تقویت ها سالرو در  از این .)30: 1390
و اسـت  اي رواج یافته  نظام آموزش و پرورش جهان به طور فزاینده یادگیري و باسوادي در

آموزش  ،از جمله آموزش تفکر خالق ،هاي تربیتی متعددي نهضت 1970 ۀبه دنبال آن از ده
ـ  ،ي حل مسئلهها مهارتآموزش  ،درسی فکورانه ۀبرنام ،تفکر انتقادي فلسـفه بـراي    ۀو برنام

  ).Costa, 2006: 63; Adey, 2006: 49; Hogan, 2006: 152( گسترش یافتند 1کودکان
لسـفه بـراي   برنامۀ فاي منسجم در آموزش تفکر  ایجاد برنامه ،ها ترین تالش یکی از موفق

 امریکـا نتکلر او همکـارانش در دانشـگاه مـ   ) M. Lipman( کودکان اسـت کـه مـاتیو لیـپمن    
)Montclaire State University ( کـردن  بـه منظـور فـراهم   ایـن برنامـه    .انـد  کـرده تهیه آن را 

کاوش فلسفی براي کودکان از سطح کودکستان تا دانشگاه تهیـه   زمینۀاي تحصیلی در  برنامه
  .)47: 1388 یشر،ف( ستاکنون در بسیاري از کشورهاي دنیا در حال اجرا شده است و هم

 بهبـود  بـه  کـه  است آموزشی یاقدام کودکان براي فلسفه که است معتقد) 2003( لیپمن
 تفکـر  ،تفکـر اخالقـی   پرورش براي اي شیوه منزلۀ به ،فلسفهاز  و پردازد می کودکان در تفکر
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و  لیـپمن  .بـرد  بهـره مـی   )creative thinking( خـالق  تفکـر  و ،)critical thinking( انتقـادي 
 فلسـفی  تفکـر  روش آمـوختن  کودکـان  بـه  فلسفه آموزش از منظور که ندمعتقد همکارانش

 درنظرگرفتن ،بنابراین .است سقراطی روش به اغلب که فلسفی وگوهاي گفت طریق از ،است
 رویکرد از اي نمونه کنند می دنبال آن را کودکان به فلسفه آموزش حامیان که معنایی در فلسفه

  ).84: 1389 ،دیگران و مقدم صفایینقل از  به( است تربیت و تعلیم به پژوهشی
فلسفه با  .دانسته شده است وگو و تبادل افکار خردجویی به معناي گفت سقراط، زمان از

از طریـق   ،زنـدگی انسـان   دربـارة هـا   ترین پرسش وجو براي یافتن اساسی شگفتی و جست
هـاي عمیـق و    پرسـش  دربارةوگو  گفت توانند در کودکان هم می. شود شروع می ،وگو  گفت

گـذاري   پمن همین سنت را راهی بـراي بنیـان  لی .)268: 1386 فیشر،( معماگونه شرکت کنند
اسـت کـه    بـر آن ) Vygotsky( او به پیروي از ویگوتسـکی  .مدارس برگزید ۀفلسفه در برنام

کند و کودکان با مشارکت و همکاري قـادر بـه تفکـر     براي تفکر فراهم میرا زبان ابزار الزم 
اجتماعی کودکان و اسـتفاده  هاي  گرفتن از سائق هدف لیپمن بهره .شوند در سطح باالتري می

  . براي پرورش تفکر در کودکان است راهی منزلۀ وگو به از گفت
اي  مجموعـه (آموزش فلسفه آن شود هدف  لسفه براي کودکان اجرا میبرنامۀ فزمانی که 

بلکـه هـدف ایـن اسـت کـه از       ،نیستبه کودکان  ،موضوع درسی منزلۀ به ،)فلسفی آراياز 
یعنـی  روش فلسـفی  ؛ هددبه کودکان آموزش ی روش فلسفی را هاي کالس گو و طریق گفت

شـود   روش سقراطی از آن نام برده می منزلۀ ل و تحلیل منطقی که اغلب بهروش تحقیق مدلّ
)Mitias, 2004.(  

 ۀبـر رابطـ   ،نـد ا همطرح کردکه لیپمن و همکارانش  ،ي آموزش فلسفه به کودکانها روش
قطعـه   ،گو از طریـق داسـتان   و براي آغاز بحث و گفتنزدیک معلم و شاگرد و ایجاد انگیزه 

آمـوزان فرصـت داده    در ایـن روش، بـه دانـش    .دارد تأکیدو امثال آن  ،اي یا بیان واقعه ،شعر
گوها باعث  و این گفت .گوهاي گروهی شوند و  شود تا به تفکر بپردازند و سپس وارد گفت می

ل گونـاگون  ئفلسفی را در مسا گر کاوشهاي  توانند گروه و می شوند می تر بیشتفکر و تعمق 
در ایـن برنامـه    .نـد کنورزي تبدیل  شکل دهند و مدرسه را به مکانی براي پژوهش و اندیشه

مفهوم اصـلی ایـن    بودن گر کاوش .شوند انی ماهر و جوان تبدیل میگر کاوشآموزان به  دانش
و داشتن هشیاري  بودن رگري مص و پرسش دنبو جوگري فعال و الگوست و مراد از آن جست

و  ،تحلیل ،مقابله ،ارتباطات و اختالفات و آمادگی همیشگی براي مقایسه ةدائمی براي مشاهد
  .)28: 1384 ی،قراملک( و امتحان است ،سنجش ،مشاهده ،تجربه ،فرضیه کردن مطرح
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و محتـواي فلسـفی و    هـا  روشتربیـت اسـت کـه     فلسفه براي کودکان نـوعی تعلـیم و  
ـ  هاي عمـل  ایده بـه منظـور کسـب     ،را )community of inquiry( »اجتمـاع پژوهشـی  « ۀگرایان

تلفیق  ،براي شهروند دموکراتیک هاي الزم دیدگاه و ،ي اجتماعیها مهارت ،ي تفکرها مهارت
دانشمندان که شهروندان و  ،به کودکان این برنامه درصدد است. )Bleazby, 2007: 3( دکن  می
  .حد امکان خودشان براي خود فکر کنند و تصمیم بگیرند یاد دهد که تا ،هستند فردا

 انجـام  ي فلسفی و اجتماع پژوهشـی گر کاوشآموزش فلسفه به کودکان به روش  ۀبرنام
براي سقراط مسیر دانسـتن   .گرفته است نشئتي فلسفی از سقراط گر کاوشاساس . شود می

شود و معلم نقش ماما را دارد که با پرسیدن حقیقت را آشکار  با شناخت نادانی فرد آغاز می
 .)41 /1 :1389 ناجی،( ها و عقاید متولد شوند که ایده کند کند و کمک می می

 ،مریکـایی اگـراي   اولین بار فیلسوف عمـل را » مشارکت به روش اجتماع پژوهشی« ةاید
نـه   ،ایـم  کننـده  است ما در تولید علم مشارکت بر آناو  .کار گرفت به ،)Peirce(لز پیرس چار

 بلکـه چهـارچوبی تبیینـی دارد    ،دارد که دانش چهـارچوبی قطعـی نـدارد    تأکیداو  .تماشاگر
او کـالس درس را آزمایشـگاه    .دارد دیگري برداشت واژه این از پمنیل .)41: 1383 قائدي،(

زمـانی بـه    کالس درس ،ويطبق نظر  .کند فعالیت فراگیران را پژوهش تلقی میین تر مهمو 
ور شود و در آن همـه کـس و همـه     یابد که در پژوهش غوطه اهداف واقعی خود دست می
افکـار   ،گیرد در این حالت است که اجتماع پژوهشی شکل می .چیز به پژوهش دعوت شود

صـدر   ۀسـع  و یعنی تحمل و مدارا ،اخالقی و اصول ،کند خالقیت رشد می ،یابد پرورش می
  .)41: 1381 جهانی،( کند نمود عینی پیدا می ،و پذیرش ابهام

د دهـ  پیشنهاد مـی  ،کندکه تحقیق و کندوکاو را محور آموزش و پرورش  اینبراي  ،لیپمن
دوسـتی و   ۀاز رابطـ  هـا  آن هـایی شـود کـه در    ها یا اجتمـاع  که کالس درس تبدیل به حلقه

این فضاي مشـارکت مثبـت   . شودمشارکت مثبت در فضاي آموزشی استقبال  برايهمکاري 
هـاي سـنتی رواج    شود که در بسیاري از کالس اي می خصمانه ین فضاي رقابتی و نیمهنشجا

 ،خصـمانه  انـد از تأمـل و تعمـق غیـر     هاي کنـدوکاو عبـارت   هاي خاص حلقه ویژگی .دارد
و درك  ،تقویت توانایی مطالعه ،یل فلسفیفرهنگ و تخ ،خوداصالحی ،هاي مشترك شناخت

  .)126 /1 :1389 ناجی،( ها آن بردن از گو و لذت و عمیق متون بر اساس دیالوگ و گفت
 

  کودکان يبرا لسفهبرنامۀ ف اهداف. 2
شـدن و   کردن ذهن به فعال وادار .هاي شناختی روشنی دارد لسفه براي کودکان هدفبرنامۀ ف
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فراگیـري   ،امور بدیهی دنیکش چالش  این کار از طریق به. هاست کردن یکی از این هدف عمل
این برنامه در عین حال هـدف   .گیرد می انجامآن و اقدام به و تعامل ساختاري  ،تفکر اصولی

هـدف   ،به نظر لیـپمن  .گیري دموکراتیک است تصمیم فراینداجتماعی نیز دارد و آن آموزش 
این برنامه آن است که به کودکان کمک کند بیاموزند که چگونه براي خودشـان فکـر    ةعمد
پرسیدن و بررسـی  (گوي سقراطی  و فلسفه به مفهوم بحث و گفت .)20: 1383 ،يقائد( کنند
عـالوه بـر    .استحل مسئله  و ،تفکر انتقادي ،یابی به تفکر خالق یکی از ابزار دست) ها ایده
 ،همکـاري  ،دلـی  لسفه براي کودکان به دنبال تقویت خلقیاتی مثل هـم ف برنامۀ ،ها مهارتاین 

 ،کـردن  سؤال ،دقیق ةتقویت توانایی مشاهد ،همچنین. پذیري است مسئولیتو  ،احترام متقابل
 .)Adam, 2006(شود  از اهداف مهم دیگر این برنامه تلقی میدادن  توضیحشفاف و 

 )Sharp( از نظر شـارپ  کنند یم دایپ رشد کندوکاو ۀحلق در که ییاستعدادها و ها مهارت
ي پـژوهش و  هـا  مهـارت  ،سـازي  ي مفهـوم هـا  مهـارت  ،ي اسـتدالل ها مهارت: ند ازا عبارت

 ،استعداد کشـف مفروضـات   ،ي اجتماعیها مهارت ،وگو و تبادل نظر مهارت گفت ،کندوکاو
ـ  ،هاي متفاوت جو و درك دیدگاه و توانایی جست هـا و   اسـتنتاج  کـردن  لتوانایی نقادانه تحلی

همـه مسـلم فـرض     پرسش از چیزهایی که ظـاهراً  ،هاي نقض مثال آوردنتوانایی  ،ها مقیاس
 دادن بـه  و اهمیـت  نـد  هاي خود فرد هایی که مخالف دیدگاه تمایل به شنیدن دیدگاه ،کنند می
 و خیرو  زیباییهایی مثل  بخشیدن به رفتارهاي فردي با استفاده از آرمان و توانایی نظم ،ها آن

آمـوزش   ۀبرنامـ کـه  اسـت   بر آن نیز) Fisher( فیشر). 111 /1 :1389 ،ناجی(حقیقت و معنا 
  :شود ي زیر میها مهارتتفکر فلسفی به کودکان منجر به رشد 

 ،بندي دسته ،بندي طبقه ،آوري اطالعات شناسایی، جمع(ي پردازش اطالعات ها مهارتـ 
  ؛)مقایسه و مقابله، بررسی روابط جز و کل ،گذاري ترتیب
  ؛)گیري قضاوت و تصمیم ،استنباط و استنتاج(ي استدالل ها مهارتـ 
  ؛)آزمایش افکار ،بینی پیش ،تدبیر عملکرد ،تعریف ،طرح مسئله(گري  ي پرسشها مهارتـ 
  ؛..). و ،جو و جست ،پیشنهاد فرضیه ،گسترش افکار(ي تفکر خالق ها مهارتـ 
  .)87: 1384، قراملکیبه نقل از  ( )اطمینان ،معیار ،قضاوت(ي ارزیابی ها مهارتـ 
  

 کودکان يبرا لسفهبرنامۀ ف ياجرا ةویش. 3
هـا   داسـتان  دربـارة گو  و بود که کار فکري با کودکان باید از طریق بحث و گفتآن لیپمن بر 

از ( کـرد هاي داستانی متعددي براي کودکـان نگـارش    بر این اساس ایشان کتاب .شود انجام
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ـ لو کتـاب   ریلمـا  استات يهر کشفجمله کتاب  لسـفه بـراي کودکـان طـرح     برنامـۀ ف . )زای
از طریـق قرائـت داسـتان بـا      ،آموزان سطوح مختلـف  ی واحدي دارد که در آن دانششآموز

گـاه   و آن کننـد  مـی آن طـرح   دربارةهایی  سپس پرسش ،کنند صداي بلند، کالس را آغاز می
 ).126: 1386 نژاد، ناجی و قاضی( پردازند می دیگر یکگو با  و راجع به آن به بحث و گفت

  :بندي کرده است زیر دسته ۀمرحلنه  لسفه براي کودکان را دربرنامۀ فهینز اجراي 
  ؛بیان قواعد تعامل .1
  ؛کودکانخواندن کتاب داستان  .2
  ؛توقفی براي فکرکردن .3
  ؛ها سؤال دنکر مطرح .4
  ؛ها ارتباط بین سؤال برقرارکردن .5
  ؛تفکر و بحث ۀادامبراي  سؤالانتخاب یک  .6
  ؛ها  الؤبه سآموزان  دادن دانش پاسخ .7
  ؛کالس ۀها روي تخت ها و بحث نوشتن جواب .8
  ).Haynes, 2002( بندي و جمع ،مرور، بحث .9
  

  و اهمیت آن خالقیتماهیت . 4
گونه تغییـر و نـوآوري    را دانشی بنیادي براي هر )creativity( خالقیتنظران   امروزه صاحب

هـاي   هـاي نـو و تولیـدات ابتکـاري از ویژگـی      خلق ایده به تعبیر ریهامر و برولین .دانند می
با چنین نگاهی خالقیت عاملی مهـم   .)Ryhammar and Borlin, 1999( هاست شناختی انسان

مطالعات نیز نشـان   .بشر تعبیر شده است ۀاورانعلمی و فنّهاي  آوري بخشیدن به نو در شتاب
هـا و   گیـري از ذهـن   دهد که مرکز ثقل حرکات نوین در آینـده خالقیـت و میـزان بهـره     می

 و بهداشـتی اسـت   ،انـه فنّاور ،پژوهشـی  ،هاي مختلف علمـی  هاي خالق در حوزه شخصیت
  .)51: 1388 پیرخائفی و همکاران،(

ـ  است هاي مختلفی مطرح شده  ظریهدر تبیین ماهیت خالقیت ن خـود   ۀکه هریک بـه نوب
بـر   )Amabile, 1987( آمابیـل . اند آوردهر خالقیت دثر ؤگرانه براي عوامل م توضیحی روشن

و شـرایط   ،مقتضـیات جامعـه   ،اي اجتمـاعی اسـت و از نیازهـا    است که خالقیت پدیدهآن 
ــی ــز خــانوادگی برم ــده د،خی ــورنس  ع ــر ت ــر نظی ــون) Torrance, 1974( اي دیگ  و هرینگت
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)Herrington, 1990(  هیجان ،به عواملی نظیر انگیزشکه  دانند میشخصی  ياثر راخالقیت، 
اي نیـز ماننـد    عـده  ، وهاي شخصی وابسته اسـت  و یادگیري ،ها تجربه ،احساسات ،عواطف
یندهاي عالی اکه خالقیت بعدي فراشناختی دارد و با فر اند بر آن) Guliford, 1950( گیلفورد

افـروز و  بـه نقـل از    ( و پـردازش اطالعـات ارتبـاط دارد    ،تخیـل  ،هوش ،ذهنی نظیر تفکر
  .)188: 1387 کامکاري،

انـد   بر آن) Mihaly, 1996( و میهالی) Sternberg, 1994( گروهی هم مانند استرنبرگ
و  ،شخصیت ،یعنی عواملی نظیر جامعه، خانواده، اي چندمتغیري است که خالقیت پدیده

 ،و همکـاران  پیرخـائفی به نقـل از  ( گذارند ر آن تأثیر میدزمان  هاي شناختی هم ییتوانا
1388 :52(.  
خالقیت مد نظر است به توضیح  زمینۀدر  که در پژوهش حاضر دیدگاه تورنس جا آناز 

  :گوید میتورنس در تعریف خالقیت  .پردازیم خالقیت می زمینۀدر  او اجمالی دیدگاه
 ،شـده  گـم  عناصـر  ،شـکاف در اطالعـات   ،لئمسا ،مشکالت کردن یند احساساخالقیت فر

 ،هـا  ایـن کاسـتی   دربـارة هـا   دادن به فرضـیه  ها و شکل حدس کردن طرح ،چیزهاي ناموزون
و  ،هـا  آن بازنگري و آزمـایش مجـدد احتمـالی    ،ها ها و فرضیه ارزیابی و آزمایش این حدس

  ).Sternberg, 1989: 47( است نتایج کردن اعالم نهایتاً

   :گوید تورنس در توضیح تعریف فوق می
ـ  یم احساس را يکمبود ای نقصزمان که  هر ـ  جـاد یا تـنش  مـا  در میکن  احسـاس  .شـود  یم

ـ  برطرف را تنشتا  میده انجام يکار خواهد یو دلمان م میکن یم یناراحت  بـه  جـه یدرنت میکن
 را ییهـا  هیفرضـ  و هـا  حدس و میکن یم يکار دسترا  زهایچ م،یکن یسؤال م م،یافت یم تکاپو
. میریـ گ ینمـ  آرام انـد،  نشدهنظر  دیو تجد آزمون ها هیو فرض ها حدس نیتا ا. میکن یم مطرح

 یکه به کس میریگ یآرام م یاست و زمان یکار هنوز هم تنش باق نیا دادن انجامپس از  یحت
  ).Torrance, 1998: 442( میا کرده دیتول ایرا کشف  ییزهایکه چه چ مییبگو

  2.شود دیویی و تفکر خالق تورنس مشاهده نمی ۀمسئل  بنابراین تفاوت چندانی بین حل
  :داند زیر می ۀخالقیت را شامل چهار مرحل فرایندتورنس 

  ؛درك مشکالت یا شکاف در اطالعات فرایند .1
  ؛ها این کاستی دربارةها  ها و فرضیه حدس کردن مطرح .2
  ؛ها این فرضیهارزیابی و آزمایش  .3
  .)67: 1390 ،منش و نیک کاظمیبه نقل از (اعالم نتایج  .4
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  :ند ازا این عوامل عبارت .داند میاو همچنین خالقیت را مرکب از چهار عامل اصلی 
  ؛هاي فراوان ایدهاستعداد تولید  :)fluency(سیالی. 1
  ؛هاي بدیع استعداد تولید ایده :)originality) (اصالت(ابتکار . 2
  ؛استعداد توجه به جزئیات :)elaboration(بسط . 3
بـه  (ي بسیار گونـاگون  ها روشها و یا  استعداد تولید ایده :)flexibility(پذیري  انعطاف. 4

  .)49: 1372 عابدي،نقل از 
 است مطرح سؤال نیا اکنون ،یاجتماع و يفرد یزندگ در تیخالق تیاهم به توجه با

 آموزش زمینۀ در شده انجام يها پژوهش داد؟ ارتقا آموزش با توان یم را افراد تیخالق ایآ که
 و تورنس .داد پرورش توان یم را تیخالق که است دهیرس جهینت نیا به عمدتاً تیخالق

 ،خالق تفکر آموزش و مطالعه در تجربه سال پانزده طی ،که کنند می اشاره) 1973( تورنس
 و فلدهوسن .داد آموزش توان می را خالقیت دهد می نشان که اند دیده را شواهدي

 »؟داد آموزش توان یم را تیخالق ایآ« که سؤال نیا به پاسخ که ندیگو یم) 1986( همکارانش
 تیخالق آموزش زمینۀ در که یقاتیتحق مرور .)47: 1372 ،يعابدبه نقل از ( است مثبت

 و ،ابتکار بسط، ،یالیس( آن ۀمؤلف چهار و تیخالق که است آن گر انیب زین گرفته صورت
 .)Ryhammar and Borlin, 1999( اند افتهی شیافزا آموزش ریتأث تحت) يریپذ انعطاف

تنها به رشد خالقیـت   نههاي سنتی آموزش و پرورش  شیوه ،گران پژوهش تر بیشبه باور 
 ;Amabile, 1966( دارد باز مـی  مسیربلکه آنان را از حرکت در این  ،دکن کودکان کمکی نمی

Torrance, 1990 ( فضاي مناسـب و مطمـئن در کـالس     بنابراین اگر معلمان در حد امکانو
محور گروهـی در کـالس بهـره گیرنـد      ي آموزشی فعال و پژوهشها روشپدید آورند و از 

بـاور  ) 1990( تورنس. اند کرده برداري از نیروي خالق خویش یاري آموزان را در بهره دانش
هـاي   نـدي م تـوان و  ها مهارتتوانند خالق باشند و پرورش  بیش می و افراد کم ۀدارد که هم

افراد بتواننـد   که ایننیز دریافت براي ) Debono, 1968( دبونو. فکري زیربناي خالقیت است
 ۀآموخـت و در ایـن صـورت همـ     ها آن ي درست اندیشدن را بهها روشخالق باشند، باید 

شـریفی  به نقل از ( که از خود خالقیت نشان دهنددست خواهند آورد  هافراد این توانایی را ب
   .)58: 1388 ،و داوري

  
  پژوهش ۀمرور پیشین. 5

آموزش فلسفه به کودکان در کشـورهاي مختلـف جهـان در    ۀ برنام که سال است 40بیش از
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 زمینـۀ هاي مطلـوبی در کشـورهاي گونـاگون در     در طول این مدت پژوهش. حال اجراست
در  ،گرفتـه اسـت کـه    انجامي فکري کودکان ها مهارتر رشد دآن  اجراي این برنامه و تأثیر

  .شود ها بیان می هشنتایج برخی از این پژو ،ادامه
ـ «اي بـا عنـوان    مقاله 1377 در سالمقدم  صفایی ،براي اولین بار در ایران آمـوزش   ۀبرنام

 ،ي اجـرا هـا  روشرفی محتواي برنامـه،  ضمن مع ،در این مقاله .منتشر کرد» فلسفه به کودکان
که این برنامه بـا   دارد ر توسعه و رشد آن اذعان میدو عوامل مؤثر آن، گیري  هاي شکل زمینه

  .اهداف و روح کلی حاکم بر آموزش و پرورش اسالمی هماهنگ است
کیفـی و بـر روي    ةکـه بـه شـیو    ی،پژوهشـ  دادن انجـام بـا  )  1386( نـژاد  ناجی و قاضـی 

ایـن  ي فکـري  هـا  مهـارت  تـر  بیشارتقا و پیشرفت  ،گرفت انجامآموزان مقطع ابتدایی  دانش
 ،داوري ،تمییز امـور مشـابه   ،شده شامل استدالل ي تقویتها مهارت. اند کرده ییدأکودکان را ت

  .تفکر خالق و مسئوالنه بودو ادي، تفکر انتق ،قضاوت درست
آموزش فلسفه بـه کودکـان    ۀبررسی تأثیرات برنام«ا عنوان در پژوهشی ب) 1386( جهانی

و  ،ي اسـتداللی، پژوهشـی  ها مهارتبه تحلیل رشد  »آموزان هاي اخالقی دانش در رشد منش
آمـوزش   ۀگیرد کـه برنامـ   اي در کودکان و نوجوانان ایرانی پرداخته است و نتیجه می ترجمه

ي اسـتداللی بـین کودکـان برخـوردار     ها مهارتفلسفه به کودکان از توانایی الزم براي رشد 
رویکـرد  : خالق به نوجوانـان  آموزش تفکر« وي همچنین در پژوهشی دیگر با عنوان. است

برنامـۀ  ( ي پژوهشی در بسـتر اجتمـاع پژوهشـی   ها مهارتنشان داد پرورش » محور پژوهش
  . جوانان استابزار مناسبی براي پرورش خالقیت کودکان و نو) وزش فلسفه براي کودکانآم

 ،آمـوزش ابتـدایی   ۀدر رشـت  ،کارشناسی ارشـد خـود   ةدور ۀنام پایانبراي ) 1388( براتی
ي اسـتدالل  هـا  مهـارت پژوهشی بر پـرورش   بررسی تأثیر روش اجتماع « پژوهشی با عنوان

 دادن محقق براي انجـام . داده است انجام »چهارم ابتدایی شهر اصفهان پایۀآموزان دختر  دانش
آزمون اسـتفاده   آزمون و پس هش از روش آزمایشی با طرح تحقیق دوگروهی با پیشاین پژو

اي در  آزمودنی است که با روش تصـادفی خوشـه   60این پژوهش  ۀحجم نمون. کرده است
نفر دیگـر در   30آموز در گروه آزمایش و دانش 30( اند دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفته

محقـق  . استدالل نیوجرسی بـود  ۀنام پرسشابزار مورد استفاده در این پژوهش ) گروه کنترل
 هفـت گروه آزمایش را به مدت  ،آزمون بر هر دو گروه پس از اجراي پیش ،در این پژوهش

 ةلسفه بـه کودکـان بـا شـیو    آموزش ف ۀبرنام در ،دقیقه آموزش 45هر جلسه به مدت  ،جلسه
آزمـون بـه عمـل     دهد و پس از پایان آموزش از هر دو گروه پـس  اجتماع پژوهشی قرار می
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وزش برنامـۀ آمـ  دهـد کـه روش اجتمـاع پژوهشـی در      آید و نتایج این پژوهش نشان می می
  .آموزان مؤثر است ستدالل دانشي اها مهارتفلسفه به کودکان در پرورش 

ـ  بـراي پایـان  ) 1389( آبـادي  شریفی نجف  ۀرشـت در  ،کارشناسـی ارشـد خـود    ةدور ۀنام
بـر   بررسی اثربخشی آمـوزش تفکـر فلسـفی مبتنـی    «پژوهشی با عنوان  ،ی عمومیشناس روان

 »اول راهنمایی شهر اصـفهان  پایۀآموزان دختر  دانش ۀمسئلروایت به کودکان بر توانایی حل 
آمـوز دختـر    دانش 28اي به حجم  این پژوهش محقق نمونه دادن براي انجام. داده است انجام
 پـنج  ۀاز منطقـ  ،اي اي چندمرحلـه  گیري تصادفی خوشه به روش نمونه ،را اول راهنمایی پایۀ

ـ  آموزش و پرورش اصفهان در قالب دو مدرسه و در هرکدام یک کالس انتخاب می او . دکن
 پـنج و بـا اسـتفاده از    سـبک لیـپمن   آموزش فلسفه به کودکان بـه  ۀبرنامسپس با استفاده از 

آن  ةدهنـد  نشـان هـاي پـژوهش    نتایج تحلیـل داده . پردازد می  آموزان داستان به آموزش دانش
 ،گیـري  ، تصمیممسئلهي حل ها مهارتگري بر  بر روایت که آموزش تفکر فلسفی مبتنی است

و باعـث بهبـود    داردمعنـادار   يتـأثیر گشایی  و مشگل ،ریزي سیستم تحلیل و برنامه ،طراحی
  .دشو ي مذکور میها مهارت

آموزش و پـرورش   ۀرشتدر  ،کارشناسی ارشد خود ةدور ۀنام پایانبراي ) 1390( رستمی
هاي  فیلیپ کم و داستان هاي فکري داستان تأثیر ۀمقایس«نیز پژوهشی با عنوان  ،دبستانی پیش

آمـادگی شـهر    ةدورسـال   شـش   تا پنجمرتضی خسرونژاد بر رشد خالقیت کودکان  فکري
هـاي   این پژوهش از نـوع پـژوهش  . داده است انجام» 1390 -  1389 تهران در سال تحصیلی
ـ . آزمون با گروه کنتـرل بـوده اسـت    پس ـ آزمون آزمایشی و با طرح پیش آمـاري ایـن    ۀنمون

دو گـروه  (آمادگی بوده است که در سه گروه  ةدورسال  شش تا پنجنفر کودکان  40پژوهش
اي  گیـري تصـادفی خوشـه    بـا روش نمونـه  ) محتواي مختلف و یک گروه کنترل آزمایش با
تورنس فـرم   خالقیتابزار مورد استفاده در این پژوهش آزمون . اي انتخاب شدند چندمرحله

هاي پژوهش نشان داد کـه روش اجتمـاع    نتایج تحلیل آماري داده. تصویري بوده است» ب«
  . مثبتی داشته است تأثیردبستانی  پیش ةپسر دورآموزان  دانش خالقیتپژوهشی در پرورش 

 انجـام فـرض   پژوهشی را بـا ایـن پـیش   ) Lipman and Bierman, 1970(لیپمن و بیرمن 
چنـین   کـه  ایـن دادند که کودکان به منظور بهبود توانایی استدالل خود به کمک نیاز دارنـد و  

این تحقیق نشان داد یک . شود ي تحصیلی میها مهارتتفکر باعث تقویت سایر  بهبودي در
خواندن و تفکـر   ردبلکه  ،ر استداللدتواند نتایج مؤثري نه فقط  اي می هفته نهوزشی برنامۀ آم

  .انتقادي کودکان داشته باشد



 101   اهللا نادري و دیگران عزت

  1391، شمارة اول، بهار و تابستان سوم، سال تفکر و کودك

بـه کودکـان   جهانی اکو نشان داد آموزش فلسفه  ةدر پروژ) Fisher, 2005( پژوهش فیشر
  :داشته است را نتایج مثبتاین 

  ؛هاي مدرسه پیشرفت شاگردان در آزمون. 1
 ؛متفکر و یادگیرنده منزلۀ احترام و اعتماد به نفس به .2
  ؛سیالی و کیفیت باالي سؤاالت کودکان. 3
  ؛کیفیت تفکرات خالق و استدالل کالمی. 4
 .هاي کالسی دادن به دیگران و اشتغال در بحث توانایی گوش. 5

آمـوزان   دانش ،داده است انجام هند در )Sanjana, 2005( نانجاادر پژوهش دیگري که س
هدف از این پژوهش بررسـی  . دکردن  درسی فلسفه براي کودکان شرکت ۀهفتم در برنام ۀپای

ي استدالل اخالقی و اجتمـاعی در  ها مهارتدرسی فلسفه براي کودکان در رشد  ۀبرنامتأثیر 
ي هـا  مهـارت آمـوزان در   بهتـر دانـش  گـر عملکـرد    نتایج پـژوهش بیـان  . استآموزان  دانش

کننده در این برنامه توانایی کاربرد  آموزان شرکت و دانش استو اخالقی  ،اجتماعی، شناختی
  .ي فوق را در زندگی روزانه دارندها مهارتهایشان و  آموخته

در کشـور سـنگاپور   ) Chan yoke keng et al., 2007( و همکـارانش  چـان یـوك کنـگ   
کننده  آموزان شرکت حاکی از آن است که دانش نتایج پژوهش. اند داده انجام پژوهش دیگري

ي مربوط به تفکر انتقـادي  ها مهارتدرسی فلسفه براي کودکان عملکرد بهتري در  ۀ در برنام
همچنین توانایی بیان افکار و احترام بـه عقایـد دیگـران را     ها آن .اند و تفکر خالق نشان داده

  .اند نشان داده
  

  هاي پژوهش و فرضیههدف . 6
ر د لسفه براي کودکان به روش اجتماع پژوهشـی برنامۀ فبررسی تأثیر  هدف از این پژوهش

براي . شهر تهران است 14ۀ منطق ۀاول مقطع متوسط ۀموزان پسر پای آ پرورش خالقیت دانش
   :هایی به شرح زیر تدوین شد بررسی این هدف فرضیه

اول  ۀآموزان پسر پای موجب پرورش خالقیت دانش لسفه براي کودکانبرنامۀ فاجراي  .1
  ؛شود مقطع متوسطه در آزمون خالقیت می

آمـوزان پسـر    موجب افزایش سـیالی ذهنـی دانـش    لسفه براي کودکانبرنامۀ فاجراي  .2
  ؛شود مقطع متوسطه در آزمون خالقیت می
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ان پسـر  آمـوز  موجب افزایش ابتکـار ذهنـی دانـش    لسفه براي کودکانبرنامۀ فاجراي  .3
  ؛شود مقطع متوسطه در آزمون خالقیت می

آموزان پسر مقطـع   موجب افزایش بسط ذهنی دانش لسفه براي کودکانبرنامۀ فاجراي  .4
  ؛شود متوسطه در آزمون خالقیت می

آمـوزان   پذیري ذهنی دانـش  موجب افزایش انعطاف لسفه براي کودکانبرنامۀ فاجراي  .5
  .شود خالقیت میآزمون  مقطع متوسطه در پسر

  
 تحقیق روش. 7

ـ  مـه ین حاضر پژوهش در تحقیق روش  آزمـون  و قیـ تحق طـرح  از آن در کـه  اسـت  یتجرب
 بـه  یکالسـ  حاضـر  پـژوهش  دادن انجـام  يبـرا  .شد استفاده شاهد گروه با یینها و یمقدمات

 يدار کـالس  روش از کارگاه نیا در و شد لیتشک یپ  در  یپ ۀجلس بیست در کارگاه صورت
ـ لیف ۀراسـت یو يها داستان و پمنیل ـ شارپ کندوکاو ۀحلق و محتـواي   .شـد  اسـتفاده  کـم  پی

ـ لیف ۀنوشـت دوم و سـوم   هايجلد يفکر يها داستان کتاب ها کارگاه نیا آموزشی  و کـم  پی
   .بود شهرتاش فرزانه ۀترجم آن آموزش يراهنما

 14ۀ منطقـ  ۀمتوسـط  مقطع اول ۀیپا پسر آموزان دانش همۀ پژوهش این در يآمار ۀجامع
 انتخاب براي .بودند  تحصیل به مشغول 1391 -  1390 یلیتحص سال در که است تهران شهر

و   سرمد( شود می استفاده يا خوشه يا چندمرحله يریگ نمونه روش از پژوهش این در نمونه
 شـهر  14ۀ منطقـ  ۀپسـران  يها رستانیدب انیم از ابتدا که صورت نیا به ؛)185: 1383 ،دیگران
ـ  در. شـد  انتخـاب ) مالصـدرا  رستانیدب( رستانیدب کی یتصادف طور به تهران  از دوم ۀمرحل

) آموزان دانش همۀ( کالس دو یتصادف طور به مجدداً رستانیدباین  اول ۀیپا يها کالس انیم
 يگـر ید و شـاهد  گـروه  منزلۀ به کالس دو از یکی بعد ۀمرحل در .شد انتخاب نمونه منزلۀ به
یکـی از  انـد کـه    نظـران بـر آن   صـاحب  .شـد  انتخـاب  یتصادف طور به یتجرب گروه منزلۀ به

میانگین حجـم سـه   و درنظرگرفتن مونه مراجعه به تحقیقات مشابه هاي تعیین حجم ن روش
 بـر . )1385 ،و دیگـران  مقـدم  صفایی ؛116: 1390 نراقی،    سیف و نادري(است  تحقیق مشابه

 در نفر 30( نفر 60 ، یعنیمشابه تحقیق سه حجم میانگینۀ این تحقیق نمون حجم اساس این
  . است ،)ها گروه از هریک
 .شد استفاده يعابد تیخالق آزمون از حاضر پژوهش در اطالعات يآور جمع منظور به

ـ م سـنجش  منظور به يعابد جمال کوشش به آزمون نیا  آزمـون  اسـاس  بـر  تیـ خالق زانی
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 يعابـد  تیـ خالق آزمـون  کـه  انـد  القول متفق نظران صاحب .است شده میتنظ و هیته تورنس
 و تـر  کوتـاه  آن ياجـرا  زمان مدت رایز ،است تورنس خالقیت آزمون يبرا یمناسب نینشجا

و  یرچـ یدم( شـود  اجـرا  یگروهـ  صـورت  بـه  توانـد  یم واست  تر آسان زین آن يگذار نمره
 صـورت  بـه  آن يگذار نمره که است سؤال 60 شامل مذکور ۀنام پرسش) 107: 1380،ییوفا
. اسـت  )3 :بـاال  تیـ خالق و ،2 :متوسط خالقیت ،1 :کم تیخالق( يا نمره سه کرتیل اسیمق

 يبـرا  نمـره  حداکثر .دهد یم لیتشک را یآزمودن تیخالق کل ةنمر مؤلفۀ چهار نمرات جمع
ـ ا .اسـت  60 نمـره  حداقل و 180 مطالعه مورد فرد هر ـ ترت بـه  آزمـون  نی  مؤلفـۀ  چهـار  بی

 11( بسـط  و) ماده 11( يریپذ انعطاف و )ماده 16( ابتکار و )ماده 22( یالیس، یعنی تیخالق
 يآلفـا  يآمـار  روش از اسـتفاده  بـا  را آزمون نیا ییایپا يعابد. کند یم يریگ اندازه را ،)ماده

 جینتـا  کـه کـرده اسـت    یبررسـ  یعـامل  یلیتحل روش از استفاده با را آن ییروا و کرونباخ
ـ ا مطلـوب  ییروا و ییایپا از یحاک شده گزارش  ،)1377( قـت یحق. اسـت  نامـه  پرسـش  نی
ـ ن) 1389( پـروژه  بـه  و ،)1389( يکامکار و یساعتچ، )1386( یسادات ،)1380( يمحمود  زی

ـ پا و ییروا ـ ا ییای ـ ا گـزارش  طبـق . انـد  کـرده  یبررسـ  را آزمـون  نی  بیضـرا  ،محققـان  نی
ـ دل بـه  حاضـر  پـژوهش  در. است ابزار نیا مطلوب ییروا و ییایپا از یحاک آمده دست به  لی
 اجـرا  کـامالً  آزمـون  واست  نشده جادیا يرییتغ تیخالق يریگ اندازه ابزار يمحتوا در که آن
  .)44: 1389 ،ینراق  فیس و ينادر( ستین آن ییایپا و ییروا مجدد ۀمحاسب به يازین شود یم

  
  هاي پژوهش یافته. 8

  توصیفی هاي یافته 1.8
انحراف استاندارد متغیـر مـورد مطالعـه در     و شامل میانگینهاي توصیفی  در این بخش یافته

  .شده استآورده  1پژوهش حاضر بررسی و نتایج در جدول 
  گروه آزمایش يها آزمودنی هاي خالقیت میانگین، انحراف استاندارد، حداقل و حداکثر نمره .1جدول 

  و شاهد در آزمون مقدماتی و نهایی 
  مرحله  ها گروه  متغیر  میانگین  استانداردانحراف   حداقل  حداکثر  تعداد
 سیالی 86/51 17/5 42 63  30

 بسط 80/23 23/3 16 29 30  آزمون مقدماتی  شاهد

 ابتکار 13/38 38/5 28 48 30
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 پذیري  انعطاف  56/27 02/3 21 31 30

30 167 112 84/13 366/141 
کل  ةنمر

  خالقیت
 سیالی 10/51 85/4 42 60 30

  آزمایش

 بسط 76/23 54/3 16 30 30

 ابتکار 36/35 53/3 29 43 30

 پذیري  انعطاف 46/26 27/2 18 29 30

30 158 116 70/10 7/136 
 نمرة کل
 خالقیت

 سیالی 46/51 40/6 35 65 30

 شاهد

  آزمون نهایی

 بسط 70/22 46/4 14 33 30

 ابتکار 63/36 39/5 24 47 30

 پذیري انعطاف 86/26 45/3 16 32 30

30 174 89 45/16 67/137  
 نمرة کل
 خالقیت

 سیالی 20/55 29/4 44 63 30

 آزمایش

 بسط 80/25 71/3 16 32 30

 ابتکار 40/38 17/5 28 47 30

 پذیري انعطاف 60/28 47/3 24 39 30

30 172 119 65/12 20/148 
 نمرة کل
 خالقیت

گـروه  ) آن مؤلفـۀ چهار (هاي خالقیت  دهد که میانگین نمره نشان می 1هاي جدول  یافته
تـوجهی   درخـور آزمون مقـدماتی افـزایش    مرحلۀآزمون نهایی نسبت به  مرحلۀآزمایش در 

  .شاهد چنین تغییري رخ نداده است یافته است در حالی که در گروه
  
  استنباطی هاي یافته 2.8

هاي گـروه   ها و تعیین معناداري تفاوت میان نمره زمون فرضیهدر پژوهش حاضر براي آ
ــ   از آزمـون تـی   ،آن مؤلفـۀ یعنی خالقیـت و چهـار    ،وابسته متغیرآزمایشی و گواه در 



 105   اهللا نادري و دیگران عزت

  1391، شمارة اول، بهار و تابستان سوم، سال تفکر و کودك

بـه منظـور    ،در ابتـدا که ذکر است  شایان. استفاده شد 3استیودنت براي دو گروه وابسته
در  ،آزمایشی و گواه در متغیر وابستههاي گروه  واریانسنداشتن یا داشتن  تفاوت بررسی
 2عمـل آمـد کـه نتـایج آن در جـدول       به) Leven( آزمون مقدماتی، آزمون لوین مرحلۀ

  .شود مشاهده می
  آزمون هاي نمرات پیش نتایج آزمون برابري واریانس .2جدول 

 متغیرها
 گروه
 ها آزمودنی

 نیانگیم  تعداد
 انحراف
 استاندارد

 برابري آزمون
  ها سواریان

 ها میانگین برابري آزمون

 ةآمار
F  

 سطح
 داري معنی

 ةآمار
T 

 ۀدرج
 يآزاد

 سطح
 داري معنی

 یلایس
  17776/5  8667/51 30 گواه

299/0  587/0 59/0 58 556/0 
 85195/4 1000/51 30 آزمایش

 بسط
  23131/3  8000/23 30 گواه

920/0 341/0 03/0 58 970/0 
 54949/3 7667/23 30 آزمایش

 ابتکار
  38025/5  1333/38 30 گواه

807/1 117/0 35/2 58 022/0 
 53781/3 3667/35 30 آزمایش

 يریپذ انعطاف
  02499/3  5667/27 30 گواه

871/2 96/0 59/1 58 117/0 
 27025/2 4667/26 30 آزمایش

 کل ةنمر
 84/13 36/141 30 گواه

852/0 360/0 46/1 58 150/0 
 70/10 7/136 30 آزمایش

آزمـون   F ةبـراي آمـار  آمـده   دسـت  همقادیر ب ،شود مشاهده می 2طور که در جدول      همان
شـود کـه بـین     بنـابراین چنـین اسـتنباط مـی     ،دار نیسـت  معنـی  05/0لوین در سطح خطاي 

یعنـی  . داري وجـود نـدارد   هاي شـاهد و آزمـایش تفـاوت معنـی     هاي نمرات گروه واریانس
گیـري از آمـار    هاي استنباطی که با بهره یافتهادامه، در  .ها همگن است روهگواریانس نمرات 

  4.گذرد هاي تحقیق از نظر می با توجه به فرضیه است دست آمده    اطی بهاستنب
  
  پژوهش اول ۀفرضی 3.8

اول مقطع  پایۀآموزان پسر  دانش خالقیتلسفه براي کودکان موجب پرورش برنامۀ فاجراي 
  .شود متوسطه می
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هـاي نمـرات خالقیـت      وابسته، میـانگین  T با استفاده از آزمون ،فوق ۀفرضیبراي تحلیل 
  .نشان داده شده است 3که نتایج آن در جدول  شدهاي شاهد و تجربی مقایسه  گروه

  میانگین نمرات خالقیت گروه تجربی و شاهد ۀوابسته براي مقایس Tنتایج آزمون  .3جدول 
  شاخص آماري

  

 ها گروه

  میانگین  تعداد
انحراف 
  استاندارد

 تفاوت
  ها میانگین

خطاي 
استاندارد 
  میانگین

آمارة 
T  

 درجۀ
  آزادي

سطح 
  معناداري

  93/11  32/3  30  گروه شاهد
73/14  42/3  29/4  29  010/0  

  22/11  -5/11  30  گروه تجربی

هاي گروه تجربی و شاهد از لحـاظ متغیـر    دهد که میان آزمودنی نشان می 3نتایج جدول 
اول پـژوهش   فرضـیۀ بنـابراین   ،وجـود دارد تفاوت معناداري ) P>01/0(خالقیت در سطح 

لسفه براي کودکان منجـر بـه رشـد خالقیـت     برنامۀ فبه عبارت دیگر، اجراي . شود میتأیید 
  .شود میآموزان  دانش
 
  پژوهش دوم ۀفرضی 4.8

اول  پایۀآموزان پسر  سیالی ذهنی دانش ةلسفه براي کودکان سبب افزایش نمربرنامۀ فاجراي 
  .شود خالقیت می مقطع متوسطه در آزمون

  میانگین نمرات سیالی گروه تجربی و شاهد مقایسۀوابسته براي  Tنتایج آزمون  .4جدول 
  آماري شاخص 

  

  ها گروه

  میانگین  تعداد
انحراف 
  استاندارد

 تفاوت
  ها میانگین

خطاي 
استاندارد 
  میانگین

آمارة 
T  

 درجۀ
  آزادي

سطح 
  معناداري

  86/4  4/0  30  گروه شاهد
96/3  44/1  75/2  29  01/0  

  06/5  - 56/3  30  گروه تجربی

هاي گروه آزمایش و شاهد از لحاظ متغیـر   دهد که میان آزمودنی نشان می 4نتایج جدول 
دوم پژوهش تأییـد   فرضیۀتفاوت معناداري وجود دارد، بنابراین  )P>01/0(سیالی در سطح 

لسفه براي کودکـان منجـر بـه رشـد سـیالی ذهنـی       برنامۀ فبه عبارت دیگر، اجراي  .شود می
  .دشو آموزان می دانش
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  سوم پژوهش ۀفرضی 5.8
اول  پایـۀ آموزان پسر  بسط ذهنی دانش ةلسفه براي کودکان سبب افزایش نمربرنامۀ فاجراي 

  .شود میمقطع متوسطه در آزمون خالقیت 
  میانگین نمرات بسط گروه تجربی و شاهد ۀسیمقاوابسته براي  Tنتایج آزمون . 5 جدول

  آماري شاخص
  

  ها گروه
  میانگین  تعداد

انحراف 
  استاندارد

تفاوت 
  ها میانگین

خطاي 
استاندارد 
  میانگین

آمارة 
T 

 درجۀ
  آزادي

سطح 
  معناداري

  45/3  16/1  30  گروه شاهد
4/3  1/1  09/3  29  004/0  

  55/4  - 23/2  30  گروه تجربی

هاي گروه آزمایش و شاهد از لحاظ متغیـر   دهد که میان آزمودنی نشان می 5جدول نتایج 
سوم پژوهش تأییـد   فرضیۀتفاوت معناداري وجود دارد، بنابراین  ،)P>05/0(بسط در سطح 

لسفه بـراي کودکـان منجـر بـه رشـد بسـط ذهنـی        برنامۀ فبه عبارت دیگر، اجراي  .شود می
  .دشو آموزان می دانش
  
  پژوهش چهارم ۀفرضی 6.8

اول مقطـع   پایۀآموزان پسر  ابتکار دانش نمرةلسفه براي کودکان سبب افزایش برنامۀ فاجراي 
  .شود متوسطه در آزمون خالقیت می

  میانگین نمرات ابتکار گروه تجربی و شاهد مقایسۀوابسته براي  Tنتایج آزمون  .6جدول 
  شاخص آماري

  
  ها گروه

  میانگین  تعداد
انحراف 
  استاندارد

تفاوت 
  ها میانگین

خطاي 
استاندارد 
  میانگین

آمارة 
T 

درجۀ 
  آزادي

سطح 
  معناداري

  3/5  5/1  30  گروه شاهد
53/4  48/1  05/3  29  005/0  

  97/4  - 03/3  30  گروه تجربی

هاي گروه تجربی و شاهد از لحـاظ متغیـر    دهد که میان آزمودنی نشان می 6نتایج جدول 
چهـارم پـژوهش    فرضـیۀ بنـابراین   ،تفاوت معناداري وجود دارد )P>01/0(ابتکار در سطح 

لسفه براي کودکان منجر به رشد ابتکار ذهنـی  برنامۀ فبه عبارت دیگر، اجراي  .شود میتأیید 
  .دشو آموزان می دانش
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  پژوهش پنجم ۀفرضی 7.8
 پایـۀ آموزان پسـر   دانش پذیري انعطاف نمرةلسفه براي کودکان سبب افزایش برنامۀ فاجراي 

  .شود ر آزمون خالقیت میاول مقطع متوسطه د
  پذیري گروه تجربی و شاهد انعطافمیانگین نمرات  مقایسۀوابسته براي  Tنتایج آزمون  .7جدول 
  آماري شاخص

  
  ها گروه

  میانگین  تعداد
انحراف 
  استاندارد

تفاوت 
  ها میانگین

خطاي 
استاندارد 
  میانگین

آمارة 
T  

 درجۀ
  آزادي

سطح 
  معناداري

  87/3  7/0  30  گروه شاهد
83/2  84/0  35/3  29  002/0  

  79/3  -13/2  30  گروه تجربی

هاي گروه تجربی و شاهد از لحـاظ متغیـر    دهد که میان آزمودنی نشان می 7نتایج جدول 
پـنجم   فرضـیۀ تفـاوت معنـاداري وجـود دارد، بنـابراین      )P>01/0(پذیري در سطح  انعطاف

لسفه بـراي کودکـان منجـر بـه رشـد      برنامۀ فبه عبارت دیگر، اجراي . شود میپژوهش تأیید 
  .دشو آموزان می پذیري ذهنی دانش انعطاف

  
  گیري نتیجه. 9

بحث آموزش خالقیت به نوجوانان و پرورش تفکـر   ،مقاله بیان شد ۀگونه که در مقدم همان
سـاز   و سرنوشت ،دشوار و جذاب پژوهشی ،برانگیز هاي چالش یکی از بحث ها آن خالق در

 زمینـۀ هاي فـراوان در   و بررسی ،مطالعات، تحقیقات .هاي آموزشی است و حیاتی براي نظام
تحقیقـاتی و مطالعـاتی ایـن     ۀچه تـاکنون از پیشـین   اما آن ،است یافتن انجامخالقیت در حال 

ها و محتـواي   زش است و با شیوهتوان استنباط کرد آن است که خالقیت قابل آمو قلمرو می
بـا چـه    کـه  ایـن دربـارة  اما  ،توان خالقیت را در کودکان و نوجوانان پرورش داد مناسب می

توافــق چنــدانی در میــان  ،تـوان خالقیــت را پــرورش داد  محتـوایی و بــا چــه روشــی مــی 
سبک کند، دبونو به پرورش  گیلفورد آموزش تفکر را پیشنهاد می .نظران وجود ندارد صاحب

هـاي فکـري بـا     از طریـق داسـتان   بر آن است کهتفکر از طریق دروس اشاره دارد و لیپمن 
  .)50: 1387 جهانی،( توان پرورش داد کندوکاو خالقیت را می ۀمضامین فلسفی در حلق

عوامـل مولـد و    دربـارة اندیشمندان و محققـان   ،عالوه بر تفاوت در مبانی نظري یادشده
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مثل مهارت ذهنـی،   ،گروهی به عوامل فردي. توافق چندانی ندارندنیز خالقیت  ةدهند توسعه
 ةدرمقابـل، عـد  . کننـد  هاي ذاتی اشاره می و ویژگی ،شخصی ةتوانایی بصیرت شهودي، انگیز

اهمیت اجتماعی  زمینۀو  ،اجتماعی ۀمثل فرهنگ سازمانی، فلسف، دیگري به عوامل غیر فردي
  .آن است ةدهند خالقیت و رشددهنده یا کاهش ةاینداین عوامل زکه  اند بر آنو  دهند می

پیشنهادي لیپمن در میان نوجوانـان ایرانـی آزمـایش     ۀدر پژوهش حاضر قسمتی از برنام
تجزیـه و   .نزدیک به فرهنگ ایرانـی اجـرا شـد    ةشد این برنامه با چند سناریوي گزینش. شد

لسـفه بـراي کودکـان موجـب     برنامـۀ ف هاي پژوهش حاضر نشان داد که اجـراي   تحلیل داده
 .دشـو  مـی ) پذیري و انعطاف ،ابتکار ،بسط ،سیالی(اصلی آن   مؤلفۀپرورش خالقیت و چهار 

 ، جهـانی )1386( نـژاد  هاي مطالعات ناجی و قاضـی  سو با یافته هاي پژوهش حاضر هم یافته
، تریکـی و  )1975( ، لیپمن و شـارپ )1390( ، رستمی)1389( آبادي ، شریفی نجف)1386(

 ، چـان یـوك کنـگ   )2005( ، فیشـر )1984( ، ایوریو)2001( ، مونتس و ماریا)2004( تاپینگ
 ، کایـت )1997( ، آنتـونی )2002( ، دانیـل )1988( ، دانیال و گونتز)2007( ، مک کال)2007(
است که آموزش تفکـر  شده ها مشخص  که در این پژوهش است) 2009( و کرین ،)1991(

تفکر  ،ي شناختی نظیر تفکر خالقها مهارتلسفه براي کودکان باعث رشد برنامۀ فدر قالب 
  .دشو آموزان می و حل مسئله در دانش ،انتقادي

او بهترین راه براي تقویت  ۀاست که برنامبر آن لسفه براي کودکان برنامۀ فگذار  لیپمن بنیان
 ها آن به ن و کمکوي هدف این برنامه را آموزش تفکر به کودکا. قدرت تفکر کودکان است

گر، داراي  کودکانی پرسش به نظر وي این برنامه درصدد است. داند انتخاب آگاهانه میبراي 
گــر را پــرورش دهــد کــه توانــایی شــناخت خــویش،  و پــژوهش ،خــالق ،انتقــادي تفکــر

  .)170: 1389 آبادي،  شریفی نجف( مسئله را از همان کودکی بیاموزند و حل  ،خوداصالحی
 و شـده  مواجه شکست با گذشته يها سال در رایج تربیت و تعلیم که است معتقد لیپمن

 بـه  و اسـت  محـدود  تربیـت  نـوع  ایـن  اهـداف  زیـرا  ،اسـت  بوده شکست این مقصر خود
 و درسـی  موضـوعات  سـنتی،  تربیـت  و تعلیم در. است کرده اعتنایی بی پژوهش يها روش

 اختیـار  در مسـئله  حـل  هـاي  بسـته  صورت به درنهایت و مجزا صورت به ها درس محتواي
 جـاي  بـه  درنتیجـه، . کنـد  می سلب آنان از را کردن پژوهش فرصت و گیرد می قرار شاگردان

 جدیـدي  نتـایج  بـه  آنـان  يها روش از استفاده با و بیندیشند دانشمندان مثل فراگیران که این
 کـه  رسـند  یم یجینتا به و کنند یم استفاده خام صورت به آنان کار محصول از تاًعمد برسند

  .)Lipman, 1995: 46( بودند دهیرس آنان
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امـا   ،ندا و فعال کنجکاواست که کودکان در ابتداي ورود به کودکستان بسیار  بر آنلیپمن 
را در سـاختار  مسـئله  این  علت لیپمن. شوند تدریج به موجوداتی منفعل و مطیع تبدیل می به

جالب بین خانه و مدرسه بـه ایـن    مقایسۀدر  او. کند جو میو متفاوت خانه و مدرسه جست
زیرا کودك در خانه با محیط  ،اند تر از مدرسه رسد که کودکان در خانه بسیار خالق نتیجه می

 ۀکـاري کنـد و نتیجـ    اي را دست تواند در هر زمان پدیده اي مواجه است که می نیافته سازمان
اي از عوامـل سـازمانی    درسه با مجموعهاما به محض ورود به م ،تغییرات را در پیامدها ببیند

او اکنون دنیاي  .کند شود که آزادي او را تا حد زیادي محدود می رو می متفاوت با خانه روبه
شـود کـه مشـحون از     گذارد و وارد محیطی شفاف می پر راز و رمز کودکی را پشت سر می

یـافتگی   ایـن سـازمان  پشـت  . یافتـه اسـت   سازمانکیدات بر قوانین و مقررات و رفتارهاي أت
لیپمن بـراي رهـایی از    .)Lipman, 1991: 11( خالقیت نهفته باشد نبودممکن است رکود یا 

سـازي محیطـی و اسـتفاده از الگـوي آمـوزش تفکـر        کند به غنی این محدودیت پیشنهاد می
 هاي اساسی لیپمن بـراي  از توصیه .ه شودلسفه براي کودکان پرداختبرنامۀ فانتقادي در قالب 

گرفتن از ابـزار مهـم اجتمـاع پژوهشـی و تبـدیل       گرفتن از تحصیل بدون تفکر کمک فاصله
و  ،شـده  تجربـه هاي تحقیق، هدایت افراد در جهـت تنظـیم ارتباطـات     کالس درس به گروه

  .)96: 1388 ،یجهانبه نقل از ( ل در کودکان استداوري مدلّ ةپرورش قو
کنـد کـه    درس را اجتماع پژوهشی تلقی مـی لسفه براي کودکان کالس برنامۀ فلیپمن در 

هاي فکري با مضمون فلسفی  در آن موضوعات درسی به صورت سناریو و در قالب داستان
پردازند و فرضیه  سازي می ها به فرضیه روندها و توالی کردن کودکان با دنبال. شوند می مطرح

ـ    فرضـیه کننـد و درنهایـت    ها را نقد می دیگران این فرضیه. کنند مطرح می  ۀهـایی کـه از بوت
آینـد داراي اعتبـار    سـربلند بیـرون مـی    ،یعنی نقد و بررسی افراد اجتماع پژوهشـی  ،آزمایش

کـه ایـن برنامـه     اي را ي شـناختی هـا  مهارتلیپمن  .گیرند خواهند بود و مبناي عمل قرار می
) four major varieties of cognitive skills(دارد بـه چهـار دسـته     هـا  آن سـعی در پـرورش  

  :کند تقسیم می
  ؛)inquiry skill(مهارت پژوهشی . 1
  ؛)skill of reasoning(در استدالل  مهارت. 2
 ؛)information-organizing skill(دهی اطالعات  مهارت در سازمان. 3
  .)107: همان( )translation skill(اي  مهارت ترجمه. 4

ي شـناختی کـه در اجتمـاع پژوهشـی     هـا  مهـارت ین انـواع  تر مهماز نظر لیپمن یکی از 
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کنـد عـالوه    ي پژوهشی به انسان کمک میها مهارت. یابد مهارت پژوهشی است پرورش می
و  شـود نائـل   دیگـر  یکی و تفکیک امور از رخدادهاي آینده به درك روابط علّ بینی  بر پیش

من در مـورد  لیـپ . را اصـالح کنـد   ها آن بینی و در مواقع مقتضی پیامدهاي رفتار خود را پیش
  :گوید میي پژوهشی ها مهارت

باشـند کـه    و ایجاد فرضیه می هاراهکاریی براي درنظرگرفتن ها مهارتي پژوهشی ها مهارت
توانـد بسـتر    دهند و اجتماع پژوهشی مـی  ابزارهایی را براي تفکر مسئوالنه و متعهد ارائه می

  ).87: 1389 ،دیگرانمقدم و  صفایی( در کودکان باشد ها مهارتمناسب کسب این نوع 

 ،مثـل توانـایی یـافتن مسـئله     ،ي پژوهشی خـود شـامل چنـد مهـارت جزئـی     ها مهارت
: 1388 جهـانی، ( گیري است و نتیجه ،گردآوري اطالعات براي آزمودن فرضیه ،سازي فرضیه

باال دقیقـاً   ةي ذکرشدها مهارتآن است که  کردجا به آن توجه  اي که باید در این نکته .)107
بنابراین باید اذعان داشت که پـرورش   است،خالقیت از دیدگاه تورنس  فرایندراحل همان م

بـه پـرورش خالقیـت    ) لسفه براي کودکانبرنامۀ ف( در بستر اجتماع پژوهشی ها مهارتاین 
را هاي فکري بـا مضـمون فلسـفی     داستان که کودکان این .شود میکودکان و نوجوانان منجر 

دریابنـد مسـائلی وجـود     ها آن شود که سبب میمواجه شوند هاي مبهم  و با موقعیت بخوانند
آوري اطالعـات   گیرنـد کـه بـه جمـع     می فرا ها آن .حلی پیدا کرد راه ها آن دارد که باید براي

بینـی و   هایی مناسـب را پـیش   فرضیه ها آن از درون ،ی این اطالعاتده سازمانبا  ،بپردازند و
تـوان گفـت کـه     بنـابراین مـی   ،آزمون قـرار دهنـد   در بوتۀرا ها  استخراج کنند و این فرضیه

ي پژوهشی در بستر اجتماع پژوهشی ابزار مناسبی بـراي رشـد خالقیـت    ها مهارتپرورش 
در  5آن است که وجود سـه ویژگـی محیطـی    کرداي که باید به آن توجه  نکته. کند فراهم می

کودکـان و   پرورش خالقیت دراین حلقه بستر مناسبی براي  است کندوکاو سبب شده ۀحلق
  :ند ازا نوجوانان باشد این سه ویژگی عبارت

وجود سـبک رهبـري مشـارکتی یـا دموکراتیـک در       :کندوکاو ۀسبک رهبري حلق) الف
کندوکاو همراه با حمایت مربی و برخورداري کودکان از آزادي فضاي مناسـبی بـراي    ۀحلق

  ؛کند پرورش خالقیت ایجاد می
 ۀدرسـت در نقطـ   ،دارد یکندوکاو سـاختاري ارگـانیک   ۀحلق :کندوکاو ۀحلق ساختار) ب

از خصوصـیات ایـن سـاختار     .هاي سنتی که از ساختاري مکانیکی برخوردارند مقابل کالس
پیـداکردن شـخص    نفوذ ،کم رسمیت ،بودن رسمی جانبه و غیر همه ،بودن توان به منعطف می

اشـاره  متمرکـز   گیـري غیـر   سیستم تصمیمو  ،اختیاربه علت نه و مهارت و خبرگی به علت 
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نظران بر آن تأکید دارند ساختار ارگانیکی بـراي پـرورش خالقیـت     اي که صاحب نکته. کرد
  ؛)181: 1386 امیري، مالصادقی ( تر از ساختار مکانیکی است مناسب
ند جو سازمانی مناسب براي ا بر آنخالقیت  ةنظران حوز صاحب :کندوکاو ۀجو حلق) ج

   :است به شرح زیر ویژگی نه خالقیت دارايپرورش 
ایـن سـبب    .کندوکاو میـزان بـاالیی از چـالش وجـود دارد     ۀدر حلق :يبرانگیز چالش. 1

 ،کندوکاو پویـا  ۀحلقو شود کودکان براي مشارکت در بحث احساس انگیزه و تعهد کنند  می
  ؛بخش باشد و الهام ،انگیز هیجان
  ؛برخوردارند )و عمل ،بیان ،نظر(کندوکاو از آزادي  ۀکودکان در حلق :آزادي. 2
کنـدوکاو میـزان بـاالیی از     ۀدر حلقـ . وجود داردامنیت روانی در روابط،  :اعتماد. 3

مـرتبط   دیگـر  یـک و صادقانه با  ،بنابراین کودکان به طور صریح، باز ،اعتماد وجود دارد
 دیگر یککنند و براي  حساب می دیگر یککودکان براي حمایت شخصی روي . شوند می

  ؛اند  احترام قائل
و  انـد  و خندان ،راحت، خوشحال حلقۀ کندوکاوکودکان در  :طبعی خوشحالی و شوخ. 4

  ؛شود که حضوري داوطلبانه و شاداب داشته باشند این سبب می
 ةایـد توانند صرف تولید و اسـتفاده از   مقدار زمانی که افراد می :ها ایدهزیاد براي زمان . 5

تـوجهی بـراي تولیـد و بررسـی و      درخـور زمـان   حلقۀ کندوکاودر  .زیاد است ندکنجدید 
  ؛شود هاي جدید صرف می آزمون ایده

کنـدوکاو پـایین    ۀسطح تعارض در حلقو  هاي عاطفی و فردي تنش :تعارضکاهش . 6
  ؛کنند و با هم فعالیت میپذیرند  میع افکار را زیرا کودکان تنو ،است
در  به ایـن صـورت اسـت کـه     هاي تازه ي برخورد با ایدهها روش :ها حمایت از ایده. 7

افـراد   حلقۀ کنـدوکاو در . شوند و بررسی میپذیرفته هاي جدید صمیمانه  ایده حلقۀ کندوکاو
  ؛دهند گوش می دیگر یکهاي  به صحبت

نظرها توافق سریع بین گاهی و آید  وجود می بهبرخورد بین آراي مختلف  :گفتمان. 8
شـنیده   ة آراعمـد  حلقـۀ کنـدوکاو   در .متفاوت است و دانش و تجاربنیست ها  ایدهو 
مطرح دیگران  هايهایشان را براي بحث و بررسی و استفاده از نظر شود و کودکان ایده می
هـاي   خـالف را ببیننـد و بشـنوند و در دیـدگاه    توانند عقاید م کودکان اغلب می. کنند می

  ؛متنوعی سهیم شوند
حلقـۀ  در  .رود بـاال مـی  اطمینـان   نبودتحمل ابهام و  حلقۀ کندوکاودر  :پذیري  ریسک. 9
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 مطـرح  حتی در وضـعیتی  ،هاي جدید ها و فرضیه ایده ،پذیري بسیار باالست ریسک کندوکاو
تواننـد   کنند که مـی  از این طریق کودکان احساس می .ناشناخته باشند ها آن که نتایج شوند می

 حلقۀ کنـدوکاو  در کودکان مشارکت ،گرید یطرف از .پذیر باشند هایشان ریسک ایدهدر مورد 
ة خودپنـدار  ،نفـس  به اعتماد ،پذیري چالش ،يریپذ سکیر ،ابهام تحمل قدرت شیافزا سبب
ـ  نداشـتن  ،نـه یزم به باال تیحساس ،يکنجکاو ،تفکر و قضاوت در استقالل ،مثبت  از ینگران

 تغییـر در  تعصب نداشتن ،بیان صراحت ،عقیده ابراز در تئجر ،ندا متفاوت گرانیداز  که نیا
 گیـري  نتیجـه و  مسـائل  بنـدي  جمـع  قدرت ،کردن تجربه و آزمایش به عالقه ،خویش ةعقید

   .)Ekvall, 1996: 105( شد خواهد
 ۀتـوان حلقـ   مـی  شـد ر خالقیت که بیان دثر ؤهاي جو سازمانی م ویژگیاین با توجه به 
  .مناسب براي پرورش خالقیت دانسترا فضایی  کندوکاو لیپمن

حلقـۀ   در که ییها مهارت و استعدادها که گرفت جهینت توان یم شد انیب چه آن ازدر کل 
 تیـ خالق يهـا  مهـارت  بـا  میمسـتق  ریـ غ يتعـداد  و میمستق يتعداد کنند می رشد کندوکاو
 در بـک برنامـۀ ف  در که ییاستعدادها و ها مهارت که گفت توان یم گرید عبارت به .اند مربوط

  .است مؤثر آموزان دانش تیخالق پرورش رد دیآ یم وجود  به کودکان
  
  پیشنهادها. 10

  قیتحق جینتا بر یمبتن يشنهادهایپ 1.10
توانـد بنیـادي بـراي     مـی لسفه براي کودکـان  برنامۀ فآیا « اي با عنوان در مقاله) 1987(لیپمن 

کـه مدرسـه بایـد بـه صـورت       ایـن بـر   تأکیـد با ، »اصالح ساختار نظام آموزشی قرار گیرد؟
فـرد در   کردن انتقادي و خالق و نیز درگیر ۀآزمایشگاهی براي تمرین تفکر و فراگیري اندیش

، ندیگـرا  مقـدم و  صـفایی (دهـد   پاسخ مثبت می سؤالبه این  ،آید تجربیات واقعی زندگی در
شـده   انجامهاي  بر این اساس و با توجه به نتایج پژوهش حاضر و سایر پژوهش). 50:1385

کـه اعتمـاد و اعتبارپـذیري ایـن برنامـه را در       ،لسفه براي کودکانبرنامۀ فاثربخشی  زمینۀدر 
شود اصـالحات اساسـی    پیشنهاد می اند، کرده تأییدي شناختی و اجتماعی ها مهارتپرورش 

هـاي   تا دوره ،هاي مهد کودك یعنی برنامه ،رسمی هاي غیر آموزش ةدر نظام آموزشی از دور
 ۀعنوان آموزش فلسـفه یـا تفکـر فلسـفی در برنامـ     با هایی  گیرد و برنامهانجام آموزش عالی 

  .درسی رسمی کشور گنجانده شود
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  یمطالعات يشنهادهایپ 2.10
  ؛آموزش و پرورش ایران ۀلسفه براي کودکان با فلسفبرنامۀ فبررسی و تبیین نسبت . 1
  ؛لسفه براي کودکانبرنامۀ فیابی از  ي ارزشها روشبررسی و تبیین . 2
ر میزان صـفت خشـم و بیـان آن همچنـین     دلسفه براي کودکان برنامۀ فبررسی تأثیر . 3

  ؛آموزان پسر مقطع متوسطه کنترل آن در دانش
  ؛فعال ر کودکان بیشدلسفه براي کودکان برنامۀ فبررسی تأثیر . 4
  .آموزان ر بهداشت و سالمت روانی دانشدلسفه براي کودکان برنامۀ فبررسی تأثیر . 5
  
  هاي پژوهش محدودیت. 11

  محقق اریاخت در يها تیمحدود 1.11
 ۀمالصدرا منطق دبیرستان ۀمتوسطاول مقطع  ۀآموزان پسر پای در پژوهش حاضر محقق دانش

از هـایی را   محقق محدودیت بنابراین استکرده خود انتخاب  تحقیقبراي شهر تهران را  14
 ،)14 ۀمنطق(پژوهش  ۀمنطق ،)سال اول(تحصیلی  ۀپای ،)متوسطه(مقطع  ،)پسر(جنسیت نظر 

  .لحاظ کرده است )سال 15(ها  و سن آزمودنی ،)نفر 60(تعداد  ،)دبیرستان مالصدرا(مکان 
  

  محقق کنترل از خارج يها تیمحدود 2.11
  ؛هاي ناخواسته در موقعیت پژوهشمتغیر ۀهمتوانایی در کنترل نبود . 1
  ؛گیري هاي مربوط به صحت و دقت ابزار اندازه محدودیت. 2
   ؛آموزان و عوامل اجرایی دبیرستان نکردن برخی دانش همکاري. 3
  .آموزش فلسفه به کودکان زمینۀکمبود منابع اطالعاتی در . 4
  

  نوشت پی
 

1. Philosophy for Children (P4C). 

، دبونو )1981(، اکاف و ورگارا )1977(، گانیه )1959(نظران از جمله گیلفورد  بسیاري از صاحب. 2
دانند، البته به عنصر  ، همانند تورنس، خالقیت را نوعی حل مسئله می)1992(، و ویزبرگ )1992(

  .)91: 1386، امیري مالصادقی (مسئله تأکید دارند   در حل) هاي نو حل  خالقیت شامل راه(تازگی 
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قبل از اعمـال   ،اند و آماري انتخاب شده ۀتحقیق حاضر دو گروه تجربی و شاهد از یک جامع رد. 3
دو گـروه   يجـایی اعضـا   ، لذا جابهاند بودههاي مورد مطالعه متفاوت ن متغیر مستقل، از نظر ویژگی

بنـابراین بایـد از    ،کنـد  گونه مشکلی ایجاد نمی قبل از مداخله یا اثرگذاري متغیر مورد مطالعه هیچ
  .)55: 1389 نراقی، سیف نادري و( دو گروه وابسته استفاده شود ةهاي ویژ آزمون

 در خطـا  جـاد یا يهـا  چشـمه  از کیهر در که یقتد زانیم به توجه با ،محققکه ذکر است  شایان. 4
و در این صورت سطح اطمینـان   کردتعیین  %5میزان ریسک خطا را  ،کرد اعمال حاضر پژوهش

  .خواهد بود %95یا معناداري 
. داننـد  ر خالقیت را شامل عوامل فردي و محیطی مـی دخالقیت عوامل مؤثر  ةران حوزظن احبص. 5

عوامـل سـازمانی   . اسـت  ر خالقیت خود شامل عوامل گروهی و سـازمانی دعوامل محیطی مؤثر 
  .است...  ارسازمانی وجو سازمانی، ساخت ،شامل متغیرهاي سبک رهبري

  
  منابع

: ، تهـران ها و رویکردها هوش و خالقیت؛ تاریخچه، نظریه). 1387(فروز، غالمعلی و پرویز کامکاري ا
 .دانشگاه تهران

 بـر  تیـ خالق آمـوزش  ریتـأث «). 1388(یرخائفی، علیرضا، احمد برجعلی، علی دالور، و حسـین اسـکندري   پ
رهبري و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد واحـد   ۀنام فصل ،»انیدانشجو خالق تفکر یفراشناخت يها مؤلفه

 .2، ش 3 ، سگرمسار
ـ ل ویمـات  يانتقاد تفکر یآموزش يالگو یفلسف یمبان یبررس و نقد«). 1381(هانی، جعفر ج  ۀنامـ  فصـل  ،»پمنی

 . 42ش  ،12س  علوم انسانی،
 نینو يها شهیاند ۀنام فصل ،»محور پژوهش کردیرو ،نوجوانان به خالق تفکر آموزش« .)1387(جعفر  ،یجهان

 .3، ش ة چهارمدور ،یتیترب
 .پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی: ، تهرانپرورش خالقیت از نظریه تا عمل ).1388(هانی، جعفر ج
 ندیفراآموزش حل خالق مسائل بر  بلندمدت و مدت کوتاه اثر یبررس«). 1380(ی، یداله و مریم وفایی رچیدم

 . 1ش  ،مطالعات برنامۀ درسی ۀنام فصل ،»آن حل حل مسئله و کاربرد راه یابی مسئله
 . آگاه: ، تهرانهاي تحقیق در علوم رفتاري روش). 1383(رمد، زهره، عباس بازرگان، و الهه حجازي س
تـأثیر سـه روش پـرورش خالقیـت در افـزایش خالقیـت        ۀمقایس«. )1388(اکبر و رقیه داوري  علیریفی، ش

  .6ش ، 15، س ی بالینی ایرانشناس روانپزشکی و  ن روا ۀمجل ،»دوم راهنمایی ۀآموزان پای دانش
 مسـئله  حل ییتوانا بر کودکان به تیروا بر یمبتن یفلسف تفکر یاثربخش یبررس«). 1389(آبادي  ریفی نجفش

 . دانشگاه عالمه طباطبایی ،نامۀ کارشناسی ارشد ، پایان»اصفهان شهر ییراهنما اول ۀیپا آموزان دانش
دانشگاه امام : ، تهرانفرد، گروه، سازمان: خالقیت رویکردي سیستمی). 1386(امیري، منصور  صادقی مال
 ).ع(حسین 
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 ).1385( حسین سپاسی و سرشت، خسرو باقري، محمدجعفر پاك مرعشی،سیدمنصور  ،مقدم، مسعود صفایی
هاي استدالل  آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش مهارت ۀبرنامروش اجتماع پژوهشی در ثیر أتبررسی «

 چمـران  دیشـه  دانشـگاه  یتـ یعلـوم ترب ، »نمونه دولتی اهواز ۀمدرسسوم راهنمایی  ۀپایآموزان پسر  دانش
  .2سوم، ش  ة، دوراهواز

 ۀبرنامـ  ياجـرا  ریتـأث  یبررسـ «). 1389( همکاران پروین خزامی، و مقدم، مسعود، سیدمنصور مرعشی، اییصف
پـنجم   ۀیـ پاآموزان  دانش یبر رشد قضاوت اخالق پژوهشی اجتماع روش به کودکان يبرا فلسفه آموزش

  . 1ش  ،1س  تفکر و کودك، ۀنام فصل دو ،»شهر اهواز ییابتدا
، دورة دوم، ش شناختی روانهاي  پژوهش ،»آن يریگ اندازه در نو يا وهیش و تیخالق«). 1372(ابدي، جمال ع

 . 2و  1
 نشـر : مقدم و افسانه نجاریـان، اهـواز   ، ترجمۀ مسعود صفاییآموزش تفکر به کودکان). 1386(، رابرت شریف

 . رسش
  .نشر رسش: زاده، اهواز ، ترجمۀ فروغ کیانآموزش و تفکر). 1388(، رابرت شریف
 .دواوین: ، تهرانبررسی مبانی نظري ،آموزش فلسفه به کودکان). 1383(ائدي، یحیی ق
نامـۀ فلسـفه و    ویـژه  ،»یفلسـف  تجارت تا یمنطق تفکر از کودکان يبرا فلسفه«). 1384(راملکی، احد فرامرز ق

 . 1، بنیاد حکمت صدرا، ش کودك
 . ، دانشگاه سیستان و بلوچستانتفکر و زبان). 1390(منش  یحیی و زهرا نیک  اظمی،ک
آموزش فلسفه به کودکـان بـر    ۀبرنام یپژوهش اجتماع روش ریتأث«). 1390(وا رمضانپور اهروزاده، طیبه و شیم

 .3، دورة هفتم، ش هاي نوین تربیتی اندیشه ۀنام فصل ،»يشهروند يها پرورش مهارت
وگو با پیشگامان انقالبی نو در تعلیم و  کندوکاو فلسفی براي کودکان و نوجوانان، گفت). 1389(اجی، سعید ن

 . پژوهشگاه علوم انسانی مطالعات فرهنگی :، تهران1، ج تربیت
 یلاستدال يها مهارت يرو کودکان يبرا فلسفه ۀبرنام جینتا یبررس« ).1386( نژاد یقاض و پروانه دیسع ،یناج

  .7ش  ،یدرس ۀبرناممطالعات  ،»کودکان
 ،»یجهـان  صلح به یابی دست يبرا یراه کودکان به تفکر آموزش«). 1389(مقدم  اجی، سعید و سمیه خطیبین

 . 2ش  ،تفکر و کودك ۀنام دوفصل
: ، تهـران هـا  ن   هـا در تحقیقـات و مصـادیق آ    ها و کاستی غفلت). 1389(نراقی  ي، عزت اهللا و مریم سیفنادر

 . ارسباران
، یابی آن در علـوم انسـانی   هاي تحقیق و چگونگی ارزش روش). 1390(نراقی  ي، عزت اهللا و مریم سیفنادر

 .ارسباران: تهران
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