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 آموزان دانش ميان در مشاركتي يادگيري و دارد وجود معناداري تفاوت اند ديده
 تفكر هاي   مؤلفه مطالعة هاي يافته ،همچنين .است شده خالقيت افزايش به منجر
 ،اند   شده تلقي پژوهش اين در ويژه هاي   فرضيه مثابة به جداگانه صورت به كه ،خالق
 هاي شاخص افزايش به منجر آموزان دانش ميان در مشاركتي يادگيري كه داد نشان
  .است شده آموزان دانش تفكر بسط و اصالت پذيري،   انعطاف ،)رواني( سيالي
 .كوهدشت شهرستان ابتدايي، پنجم پاية خالقيت، مشاركتي، يادگيري :ها واژهكليد

 

  مقدمه .1
 حال در پيوسته جهان چراكه است؛ يكم   و   بيست قرن در زندگي ضروري ويژگي خالق تفكر
 شده انجام گذشته در كه كارهايي از فراتررفتن سوي به است راهي خالق تفكر .است تغيير
 و خالق تفكر قدرت .آينده و حال براي هايي   ايده و ها   حل   راه دستاوردها، به رسيدن و است

 از درنتيجه و كند كشف را گوناگون هاي   انتخاب كه سازد   مي قادر را فرد گي آفرينند
 شخص به خالق تفكر قدرت .شود خارج شود   مي مواجه آن با زندگي در كه ييها   بست   بن

 تجارب فراسوي به و شود خارج خويش محدود تجربيات بستة دايرة از دهد   مي امكان
 .نگرد   مي ها   پديده به جوانب همة از و شود   مي پذير   انعطاف فرد زندگي سان   بدين ؛بنگرد
 به برند،   مي لذت ها   چالش از ،دارند گرايش مشكالت جويو جست به معموالً خالق افراد

 گيرند،   مي نظر در هيجان مثابة به را ها آن و كنند   مي نگاه جديد تجارب منزلة به مشكالت
 وجود پشتكار ها   آن در و پذيرند   نمي آساني به را چيزي هر و كشند   مي چالش به را فرضيات

 و كنند   مي متوقف را كردن قضاوت بينانه   خوش و كنجكاوانه خالق دافرا همچنين، .دارد
  ).Foulkner et al., 2008: 90( كنند   مي استفاده تفكر و تخيل قوة از سهولت به

 و علم تحول .دارد گذشته با متفاوت مفهومي امروز پيچيدة دنياي در تربيت و تعليم
 هرگز .است كرده انكارناپذير را آموزشي هاي   فعاليت يندافر در تحول ضرورت اوريفنّ

 .نگريست شانتربيت و آموزان   دانش به كهنه هاي   سوگيري و گذشته تلقي طرز با توان   نمي
 در و مند توان امروز پيچيدة دنياي درك در كه كنند تربيت نيروهايي بايد آموزشي هاي نظام

 هاي نظام جهت تغيير .كنند رفتار منطقي و باشند مبتكر و خالق آن رهبري و مديريت
 تغيير با بايستي خالق تفكر تربيت هاي برنامه  به آموزشي صرفاً هاي برنامه ارائة از آموزشي
  .باشد همراه آموزشي هاي روش و محتوا

 و هايند  ملت ثروت ،درحقيقت .آيند مي شمار به كشور هر سرماية ترين بزرگ كودكان
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 توانايي و آموزش كودكان، وضعيت اساس بر آينده دهة چند در هاكشور زندگي كيفيت
 و آموزش .شود مي بيني پيش كشورشان و جامعه خانواده، خود، مشكالت حل براي انآن

 دنبال اي   چندگانه  فاهدا ابتدايي آموزش در .كند مي شكوفا را ها توانايي اين يادگيري
 فكري افق گسترش و پايه فكري هاي مهارت آموزش شانترين مهم از يكي كه شود مي

 هرچند .كرد توجه انكودك خالق تفكر رشد به بايد هدف اين تحقق براي .است كودكان
 ظهور اما است، شده نهاده وديعه به انسان در فطري و بالقوه صورت به خالق تفكر  توانايي
 پرورش مستلزم ـ بشر ذهني هاي فعاليت ترين پيچيده از يكي ـ )creativity( خالق تفكر
  ).17 :1389 طاهر،    قاسمي( است

 بايد چه كه است اين يميرو هروب آن با خالق تفكر پرورش امر در كه مهمي پرسش
 سبب نوجوانان و كودكان خالق تفكر محدودكردن جاي به پرورش و آموزش كه كرد
 و آموزش هدف كه است مهم جهت اين از پرسش اين شود؟ آن گسترش و رشد

 نظر به كه ،تغييرات اين گاه و است آموزان دانش رفتار در مطلوب تغييرات ايجاد پرورش
 نحوي به يا است مغاير آموزان دانش خالق تفكر با آيد، مي »مطلوب« اجتماع و معلمان
 خالق تفكر مانع )appropriate changes( مطلوب تغييرات آن ايجاد راه در كوشش
 و تعليم نظران صاحب از بسياري باور به ).64 :1382 هاشمي، گلستان( شود مي آموزان دانش
 نوجوانان و كودكان خالق تفكر پرورش جهت در بايد درسي هاي برنامه و مدارس ،تربيت
 و صحيح ارزيابي آموزند، مي چه آن از كه دنباش اساسي هدف اين تحقق پي در و دبكوشن
 Stojanova, 2010( باشند سازنده و )creative thinking( خالق تفكر به قادر ،داشته درستي

  .)16 :1390 ،يرحمان از نقل به
 و ها قالب .طلبد يم را خود خاص روش خالق و متفكر يها  انسان تيترب

 نيا به سازند؛ فراهم يتيموقع و بستر نيچن توانند ينم هرگز گذشته يها چهارچوب
 كه يمعن  نيبد .است شده تيترب و ميتعل وارد پرورش و خالق تفكر مفهوم كه علت
 طيشرا كردن ايمه با توان يم و دارند خالق استعداد گوناگون يها   نهيزم در كودكان همة
 اندركاران دست و معلمان كه نيا وجود با امروزه .پرداخت ها   آن پرورش به الزم نةيزم و
 يدسترس آن به توانند   ينم عمالً اما دارند، باور خالق تفكر پرورش به تيترب و ميتعل
 تفكر پرورش نشود ايمه اگر كه است الزم يطيشرا خالق تفكر پرورش يبرا رايز ابند؛ي

 كودكان آموزش در كه داشت توجه ديبا ن،يهمچن .ماند   مي يباق نوشته حد در خالق
 رشد سطح آموزش، كيفيت يا نحوه بلكه دارند، اهميت كه نيستند آموزشي مواد فقط
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 است شده باعث باور اين .دارد فراوان تأثير آموزش امر در نيز تجربياتشان و عاليق ها،   آن
 جلب خود به تر بيش را متخصصان توجه آموزش مطالب ارائة براي انتخابي هاي   روش كه
  ).Ham and Adams, 2005: 10( كند

 ،مناسب محيط نبود اما دارند، خالق تفكر كودكي در ها انسان ةهم محققان باور به
 يبرا خالق افراد وجود .شود مي آن بروز مانع ها توانايي اين نكردن تقويت و توجهي بي
 و انتقال دورة در خود آيندة و حال مسائل براي زيرا دارد، فراوان اهميت يا جامعه هر

 خالق تفكر يساز   كپارچهي يبرا امروزه .دارند مبرم نياز خالق هاي   حل راه به تغيير
)integrating creativity( آمده وجود به المللي بين گرايشي درسي هاي   برنامه ارچوبهچ در 

 كشورهاي ديگر و جنوبي كرة سنگاپور، تايوان، چين، كنگ، هنگ هاي   دولت ،اخيراً .است
 مدارس در خالق تفكر رشد بر كه اند داشته اعمال اصالحاتي شان درسي برنامة در آسيايي
 همة كه است اين كشورها اين در عمومي ةخصيص .است كرده تأكيد ها   دبيرستان و ابتدايي

 ديگر و هنرها زبان، علوم، قبيل از ،   درسي هاي   برنامه همة در خالق تفكر اهميت به ها   آن
  .)Henge, 2011: 109( اند  برده پي موارد
 ها   روش از استفاده مطلوب نتيجة كه ،فعال يادگيري گرفت نتيجه توان   مي ،ترتيب اين به

 خالق تفكر افزايش و بهبود در است، يادگيري ـ ياددهي فعال و جديد هاي   رويكرد و
 كه ،آموزشي هاي   نظام معضل با مقابله براي ،بنابراين .است داشته مؤثري نقش آموزان دانش

 بهبود و اصالح كنند،   مي استفاده يادگيري و آموزش سنتي و غيرفعال هاي   روش از
 ايجاد زيرا ؛نمايد   مي ضروري يادگيري و )teaching strategies( تدريس هاي   راهبرد

 كارگيري به مستلزم يادگيري جريان در آموزان دانش كردن فعال آن تبع به و فعال يادگيري
 از يكي رسد   مي نظر به ،درنتيجه .است يادگيري و تدريس مناسب هاي   روش و الگوها
 و مناسب هاي   روش با معلمان كردنتجهيز تربيت، و تعليم امر در ضروري و مهم كارهاي
 ستا )cooperative learning( مشاركتي يادگيري روش جمله از يادگيري، ـ ياددهي فعال

)Oakley et al., 2004: 16.(  
 خـود  به را بسياري توجه اخير ةده سه طي كه است تدريسي روش مشاركتي يادگيري

 يارتقا و خالق تفكر هاي مهارت تقويت براي اي وسيله يادگيري نوع اين .است كرده جلب
 هايشان   توانايي اساس بر آموزان دانش بندي  گروه براي است جانشيني و است يادگيري سطح

 بـراي  شـان كردن آمـاده  و گوناگون نژادهاي آموزان   دانش روابط بهبود براي است اي   وسيله و
 از فراتـر  اسـت  چيـزي  يـادگيري  نوع اين .)Slavin, 2009( گروهي فعاليت در نقش ايفاي
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 يـادگيري  كـه  زمـاني  .هـا    آن بـا  تعامل ميزان ترين كم با آموزان   دانش ديگر كنار در كاركردن
 قـرار  آمـوزان    دانـش  ديگـر  بـا  وسيع تعامل در آموز   دانش ،شود ساختارمند خوب مشاركتي

 سـهيم  خـود  عقايد در را ديگران ،دارند مشترك هدف كنند،   مي كار تيم مانند ها   آن ،گيرد   مي
 آمـوزان    دانش در خالق تفكر پرورش به منجر امر اين ؛دهند   مي بازخورد ها   آن به و كنند   مي
  ).Murdoch and Wilsonu, 2004: 78( شود    مي

 و آموزند   مي يادگيري سطح باالترين در را مفاهيم آموزان   دانش مشاركتي يادگيري در
 همكاري .)Herrmann, 2013: 175( دهند مي انتقال شانهمتايان ساير به را شاني   ها   آموخته

 هم و دهند ارتقا را شان يشخص يريادگي هم ،گروه افراد كه ابدي يم معنا ها گروه در يزمان
 در شهير يمشاركت يريادگي يمفهوم نظر از .باشند داشته نظر در را انشانيهمتا يريادگي جينتا
 ريتأث نيتر شيب يزمان يهمكار ه،ينظر نيا اساس بر .دارد ياجتماع متقابل يوابستگ ةينظر
 زين يفرد اهداف به دنيرس و دارند يمشترك اهداف كه كنند درك آموزان دانش كه دارد را

 يها   يريگ   جهينت از استفاده با آموزان   دانش ،يطيشرا نيچن در .است گروه اقدامات به وابسته
 به ها   آن دنيكش چالش  به با و گرانيد يها   دگاهيد و ها   استدالل نظرگرفتن در و گريكدي

  ).Basak and Yildiz, 2013: 2( شوند   يم نائل يبهتر يها   دگاهيد كشف
 بـراي  آمـوزان    دانـش  اگـر  كـه       نيـ ا بـر  يمبن است  شده انجام ياريبس يها شپژوه

 از هـم  ،باشـند  داشـته  گريكدي با تعامل يبرا ييها   فرصت مشترك اهداف به يابيدست
 شـرفت يپ )social( ياجتمـاع  لحـاظ  از هـم  و يفكـر  و )education( لييتحص لحاظ

 ياجتمـاع  يهـا    مهـارت  بهبود يبرا آموزان   دانش لتعام .)Gilles, 2011( كرد خواهند
)social skills(، جـاد يا ييهـا    فرصت خالق يها   حل   راه ارائة و يگروه مشكالت حل 
  .)Earal and Pharmd, 2009: 117( كند يم

 متخصصان و محققان كه رديگ   يم دربر را مهم جزء نيچند اثربخش يمشاركت يريادگي
 ،)positive association( مثبت يوابستگ .1 :اند كرده ذكر  خالصه صورت به مورد سه در
 ؛)processing group( يگروه پردازش .3 ،)individual responsibility( يانفراد تيمسئول .2
 ديجد يفكر طرز و نو ييها   دهيا يسو به را آموز دانش توانند يم خود موارد نيا كه

 )Panitz, 1999: 59( زيپانت باور به ن،يهمچن ).Nam and Zellner, 2011: 66( كنند رهنمون
 تناسب با ييها   آموزش جاديا يبرا كه است يآموزش يراهبرد يمشاركت يريادگي
 رديگ   يم كار به يگوناگون يزشيانگ فنون آموزان   دانش يبرا باالتر تيمسئول و تر شيب
)cited Panitz, 1999 Baghcheghi et al., 2011.(  
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  شده انجام مطالعات بازنگري .2
 تحقيق اما ،گردد   بازمي 1920 ةده به مشاركتي يادگيري به مربوط هاي   پژوهش ةتاريخچ

 .شد آغاز 1970 ةده اوايل از ،درس كالس در مشاركتي يادگيري ةويژ كاربردهاي بارةدر
 متحده، اياالت در گروه سه و فلسطين در گروه يك تحقيقي، گروه چهار زمان آن در

 پرداختند درس كالس در ها   آن اجراي و مشاركتي يادگيري هاي   روش ةمطالع به مستقالً
 ميزان مشاركتي يادگيري روش كه اند داده نشان مطالعات از بسياري ).22 :1371 فقيهي،(

 افزايش آموزش گوناگون هاي زمينه در را تحصيلي گوناگون مقاطع آموزان دانش موفقيت
 را جمعي هوش روش اين .است بوده تر موفق و تر اثربخش مطلوبي صورت به و دهد مي
 در كه تحقيقاتي از برخي به ،ادامه در .)Herrmann, 2013( كند مي تقويت آموزان دانش در
 .شود   مي اشاره است شده انجام زمينه اين

 خالقيت در گروهي بحث تدريس تأثير بررسي« عنوان با پژوهشي به )1376( مشكالتي
 پرداخته »اجتماعي علوم درس در اصفهان 3 ناحية راهنمايي مدارس دوم سال آموزان دانش
 و آزمايشي هاي   گروه به تصادفاً كه بود راهنمايي دوم كالس چهار پژوهش اين نمونة .است
 تورنس و گيلفورد خالقيت تست و كتل تست شامل پژوهش ابزار .شدند تقسيم كنترل
 گروه و )گروهي بحث( آزمايشي گروه ميان كه داد نشان مشكالتي پژوهش هاي   يافته .است
 نمرات در گروهي بحث تأثير و دارد وجود معناداري تفاوت خالق تفكر نظر از كنترل

 با گروهي بحث ،همچنين .است دختران از بيش داريامعن صورت هب پسران خالقيت
 درس تحصيلي پيشرفت ميان و دارد داريامعن ارتباط اجتماعي تعليمات درس پيشرفت

 .دارد وجود معناداري تفاوت پسران و دختران در اجتماعي علوم
 و خـالق  تفكـر  باعـث  مشاركتي يادگيري صحيح كاربرد )Shafer, 2002( شافر باور به

 مـورد    بي هاي   گيري   سخت و معلمان بعدي   تك نگرش .شود   مي شاگردان در تر بيش نوآوري
 هـاي    گنجينـه  درب شـدن  گشـوده  زمينة يكديگر با شاگردان تعامل و است شده تعديل آنان
 .سازد مي فراهم را خالقيت پنهان

 ارائة و مشاركتي محيط يك ايجاد« عنوان با پژوهشي در )Halperan, 2008( هالپران
 استفاده مشاركتي يادگيري از بايد چرا كه اين بارةدر »تدريس و آموزش براي رهنمودهايي

 و توجه و بهتر يادگيري در مشاركتي يادگيري هاي   فعاليت كه دهد مي را پاسخ اين كنيم،
 بهبود را لهئمس حل در خالقيت و دقت و دارند اثربخش اي نتيجه تر بيش يادآوري

  .دهند   مي رشد يادگيرندگان براي را بهتري انتقادي تفكر و بخشند   مي
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 يادگيري سبب مشاركتي روش كه كرد بيان تحقيقي انجام طي )Gillies, 2010( گيليس
 هاي   فعاليت در موفقيت براي .شود مي شاگردان نوآوري و خالق تفكر و تر   عميق

 و اندازه )الف :باشند داشته كامل توجه كليدي عناصر اين به معلمان است الزم مشاركتي
 ،گروهي هاي   مهارت )د ،گروهي هنجارهاي )ج گروه، كاركردهاي )ب ،گروه تركيب

  .گروه اهداف و ها   نقش  )ـه
 كه اين بر مبني شده انجام مطالعات نتايج بررسي و نظري مباني مطالعة به توجه با
 برابر در ،اند داشته يادگيري براي قوي اي انگيزه مشاركتي يادگيري روش در آموزان   دانش

 بسيار درس موضوع به انش عالقه ،كنند   مي مسئوليت احساس خود گروه اعضاي يادگيري
 تر بيش آموزان   دانش به معلم توجه ،همچنين و يابد   مي افزايش انش دوستانه روابط ،است
 در ،امر اين ؛كنند   مي مندي ارزش و شايستگي احساس آموزان   دانش درنتيجه و شود   مي

 و آموزش    نظام در متأسفانه هايي،   مزيت چنين رغم   به .است مؤثر ها آن خالق تفكر افزايش
 هاي كتاب .ودش نمي توجه چندان مشاركتي يادگيري شيوة به آموزش به كشور پرورش
 آموزان   دانش به را اطالعات از انبوهي فقط كه اند   يافته نگارش اي   گونه به معموالً درسي
 فرصت ،سنتي هاي   شيوه از استفاده با اغلب ،اجرا فرايند در نيز معلمان و كنند   مي منتقل

 ،اي   لهئمس چنين به توجه با .گيرند   مي آموزان   دانش از را خالقيت و انديشيدن هرگونه
 پنجم پاية پسر آموزان   دانش خالق تفكر در مشاركتي يادگيري تأثير بررسي به محققان
  .اند پرداخته تجربي علوم درس در كوهدشت شهرستان ابتدايي
 

  پژوهش هاي   فرضيه .3
  كلي فرضية 1.3

  .است مؤثر آموزان   دانش خالق تفكر افزايش در علوم درس در مشاركتي يادگيري روش
  

  ويژه هاي   فرضيه 2.3
 آمـوزان    دانـش  تفكر )سيالي( رواني شاخص در علوم درس در مشاركتي يادگيري روش .1

  ؛است مؤثر
ــادگيري روش .2 ــوم درس در مشــاركتي ي ــذيري انعطــاف( شــاخص در عل  تفكــر )پ
  ؛است مؤثر آموزان   دانش
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 آمـوزان    دانـش  تفكـر  )اصـالت ( شاخص در علوم درس در مشاركتي يادگيري روش .3
  ؛است مؤثر

 آمـوزان    دانـش  تفكـر  )بسط( شاخص در علوم درس در مشاركتي يادگيري روش .4
 .است مؤثر

  
  پژوهش شناسي   روش .4
 جامعة .است كنترل گروه با آزمون پس و آزمون شيپ طرح با يتجرب شبه نوع از پژوهش نيا

 پسرانة دولتي مدارس ابتدايي پنجم پاية آموزان دانش همة شامل پژوهش اين آماري
 تحصيل مشغول ،1391- 1390 تحصيلي سال در كه ندنفر 300 بر بالغ كوهدشت شهرستان

 در نفر 23( كنترل و آزمايش گروه دو در و شدند انتخاب نفر 45 آنان ميان از كه بودند
 روش از گيري   نمونه لحاظ به .شدند جايگزين تصادفاً )كنترل گروه نفر 22 و آزمايش گروه
 ةانگ پنج مناطق ميان از كه ترتيب  بدين شد؛ استفاده اي   خوشه تصادفي گيري   نمونه

 يك نيز مدرسه هر از و مدرسه دو مناطق آن ميان از و منطقه يك كوهدشت شهرستان
 به تدريس يا آزمايش اجراي مدت .شدند انتخاب تصادفي صورت به پنجم پاية كالس
 45 وقت دو در كه بود دقيقه 90 جلسه هر و جلسه شش مشاركتي يادگيري روش
 قرار آموزش تحت سنتي شيوة به و معمول روال طبق گواه گروه و شد اجرا اي دقيقه
 خالق تفكر پرورش كه ،وابسته متغير گيري   اندازه منظور به حاضر پژوهش در .داشتند
 آزمون .شد استفاده تورنس تصويري خالقيت آزمون از باال پايايي و ييروا علت به ،است
 سيالي كه    است شده ساخته خالق تفكر از او تعريف و تئوري پاية بر تورنس خالق تفكر

)fluency(، بسط )elaboration(، پذيري انعطاف )flexibility( اصالت و )originality( را 
 پس را آزمون اين روايي حوزه اين نظران   صاحب و شناسان   روان از جمعي .وندش مي شامل

 %88 از تصويري هاي   آزمون براي پايايي ضريب ،همچنين .كردند تأييد آن دوبارة ترجمة از
  ).76 :1381 زاده،   قاسم از نقل به Torrance, 1974( است شده گزارش %96 تا

  
  ها داده تحليل و تجزيه روش .5

 خطـاي  ميانگين، نمونه، حجم فراواني، شامل توصيفي آمار سطح در ها داده تحليل و تجزيه
 آمـار  سـطح  در مسـتقل  t آزمـون  از و است معيار انحراف خطاي و معيار انحراف ميانگين،
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 افـزار  نرم از استفاده با و است هشد استفاده آزمايش و كنترل گروه دو مقايسة براي استنباطي
spss است شده پرداخته ها داده تحليل به.  

  
  پژوهش هاي يافته .6
 محـدود  تجربـي  علوم درس و پسران ابتدايي پنجم كالس به را خود كار دامنة پژوهش اين
 بررسـي  و مطالعه آموزان دانش خالقيت افزايش در را مشاركتي يادگيري روش تأثير تا كرد
 اسـتنباطي  آمـار  و توصـيفي  آمار سطح دو از پژوهش اين هاي   داده تحليل و يهزتج در .كند

  .است شده استفاده
  

  ها   داده توصيفي تحليل .7
  خالقيت آزمون پس و آزمون پيش در آزمايش و كنترل گروه دو ميانگين مقايسة .1 جدول
  نيانگيم استاندارد يخطا  استانداردانحراف نيانگيم تعداد گروه

  63/5  03/27 78/56 23 آزمونشيپ  شيآزما
  69/6  13/32 08/74 23 آزمونپس

  72/5  83/26 68/55 22 آزمونشيپ  كنترل
  93/5  83/27 95/52 22 آزمونپس

 از خالق تفكر عامل در آزمايش و كنترل گروه دو است، آمده 1 جدول در كه طور همان
 دسـت  به هاي   ميانگين مقايسة با .اند شده مقايسه يكديگر با استاندارد انحراف و ميانگين نظر
 از آزمـايش  و كنتـرل  گروه دو آزمون پس و آزمون پيش هاي   ميانگين بين شد مشخص آمده
  .دارد وجود معناداري تفاوت خالق تفكر نظر

  سيالي آزمون پس و آزمون پيش در آزمايش و كنترل گروه دو ميانگين مقايسة .2 جدول
  نيانگيم استاندارد يخطا  استانداردانحراف نيانگيم تعداد گروه

  /.87  19/4 30/8 23 آزمونشيپ  شيآزما
  24/1  96/5 43/13 23 آزمونپس

  /.62  93/2 95/6 22 آزمونشيپ  كنترل
  /.72  42/3 09/6 22 آزمونپس

 نظـر  از سيالي عامل در آزمايش و كنترل گروه دو است، آمده 2 جدول در كه طور همان
 آمـده  دست به هاي   ميانگين مقايسة با .اند شده مقايسه يكديگر با استاندارد انحراف و ميانگين
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 در آزمـايش  و كنتـرل  گـروه  دو آزمون پس و آزمون پيش هاي ميانگين بين كه شد مشخص
  .دارد وجود معناداري تفاوت سيالي عامل

  پذيري انعطاف آزمون پس و آزمون پيش در آزمايش و كنترل گروه دو ميانگين ةمقايس .3 جدول
  نيانگيم استاندارد يخطا  استانداردانحراف نيانگيم تعداد گروه

  1  81/4 91/9 23 آزمونشيپ  شيآزما
  23/1  91/5 34/14 23 آزمونپس

  08/1  09/5 31/10 22 آزمونشيپ  كنترل
  12/1  28/5 22/9 22 آزمونپس

 پذيري انعطاف عامل در آزمايش و كنترل گروه دو است، آمده 3 جدول در كه طور همان
 هاي ميانگين ةمقايس با .اند شده مقايسه يكديگر با استاندارد انحراف و ميانگين نظر از
 و كنترل گروه دو آزمون پس و آزمون پيش هاي ميانگين بين كه شد مشخص آمده دست به

  .دارد وجود معناداري تفاوت پذيري انعطاف عامل در آزمايش
  اصالت آزمون پس و آزمون پيش در آزمايش و كنترل گروه دو ميانگين ةمقايس .4 جدول
  نيانگيم استاندارد يخطا  استانداردانحراف نيانگيم تعداد گروه

  68/1  08/8 47/15 23 آزمونشيپ  شيآزما
  84/1  83/8 69/19 23 آزمونپس

  06/2  69/9 81/14 22 آزمونشيپ  كنترل
  12/2  96/9 18/15 22 آزمونپس

 نظر از اصالت عامل در آزمايش و كنترل گروه دو است، آمده 4 جدول در كه طور همان
 آمـده  دست به هاي ميانگين ةمقايس با .اند شده مقايسه يكديگر با استاندارد انحراف و ميانگين
 در آزمـايش  و كنتـرل  گـروه  دو آزمون پس و آزمون پيش هاي ميانگين بين كه شد مشخص

  .دارد وجود معناداري تفاوت اصالت عامل
  بسط آزمون پس و آزمون پيش در آزمايش و كنترل گروه دو ميانگين ةمقايس .5 جدول

  نيانگيم استاندارد يخطا  استانداردانحراف نيانگيم تعداد گروه

  13/2  21/10 08/23 23 آزمونشيپ  شيآزما
  49/2  97/11 6/26 23 آزمونپس

  11/2  9/9 59/23 22 آزمونشيپ  كنترل
  13/2  10 45/22 22 آزمونپس
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 نظـر  از ،بسط عامل در آزمايش و كنترل گروه دو است، آمده 5 جدول در كه طور همان
 آمده، دست به هاي ميانگين مقايسة با .اند شده مقايسه يكديگر با استاندارد انحراف و ميانگين
 در آزمـايش  و كنتـرل  گـروه  دو آزمون پس و آزمون پيش هاي ميانگين بين كه شد مشخص

  .دارد وجود معناداري تفاوت ،بسط عامل
  

  ها داده استنباطي تحليل .8
 آمـوزان  دانـش  خالق تفكر افزايش در علوم درس در مشاركتي يادگيري روش :كلي ةفرضي
  .است مؤثر

  خالقيت ةنمر در آزمايش و كنترل گروه دو نمرات ةمقايس .6 جدول
آماري شاخص

 متغيرها
 ميانگين تعداد

انحراف
 استاندارد

خطاي
 استاندارد

تفاوت
 ها نيميانگ

 t مقدار
 درجات
 آزادي

 سطح
 معناداري

 3/1 24/6 30/17 23 آزمايش
031/20 98/10 43 0001/0 

 27/1 97/5 72/2- 22 كنترل

 در كنترل و آزمايش گروه نمرات ميان ،آيد مي دست به 6 جدول نتايج از كه طور همان
 درجات با 98/10 شده مشاهدهt  مقدار كه شود مي مشاهده معناداري تفاوت خالقيت ةنمر

 كه گفت توان مي اطمينان %99 با پس است؛ 071/2 بحراني مقدار از تر بزرگ ،43 آزادي
 خالقيت افزايش در علوم درس در مشاركتي يادگيري روش« كه اين بر مبني ،ما ةفرضي
  ).P>01/0( شود مي ييدأت ،»است مؤثر آموزان دانش

 سيالي نمرة در آزمايش و كنترل گروه دو نمرات ةمقايس .7 جدول

 شاخص
 آماري
 متغيرها

 ميانگين تعداد
 نحرافا

 استاندارد

 خطاي
 استاندارد

 تفاوت
 ها نيميانگ

 مقدار
t 

 درجات
 آزادي

 سطح
 معناداري

 /.44 11/2 13/5 23 آزمايش
9/5 41/11 43 0001/0 

 /.27 28/1 /86- 22 كنترل

 در كنتـرل  و آزمـايش  گروه نمرات ميان ،آيد مي دست به 7 جدول نتايج از كه طور همان
 درجـات  بـا  41/11 شـده  مشـاهده  t مقدار كه شود مي مشاهده معناداري تفاوت سيالي نمرة

 كـه  گفـت  تـوان  مي اطمينان %99 با پس است؛ 071/2 بحراني مقدار از تر بزرگ ،43 آزادي
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 سـيالي  شـاخص  بـر  علـوم  درس در مشـاركتي  يـادگيري  روش« كـه  اين بر مبني ،ما فرضية
  .)P>01/0(شود مي تأييد ،»است مؤثر آموزان دانش

 پـذيري  انعطـاف  شاخص در علوم درس در مشاركتي يادگيري روش :اول فرعي فرضية
 .است مؤثر آموزان دانش تفكر

 پذيري انعطاف نمرة در آزمايش و كنترل گروه دو نمرات مقايسة .8 جدول

 آماري شاخص
 متغيرها

 ميانگين تعداد
 انحراف
 استاندارد

 خطاي
 استاندارد

 تفاوت
 ها نيگميان

 مقدار
t 

 درجات
 آزادي

 سطح
 معناداري

 /.36 72/1 43/4 23 آزمايش
52/5 76/10 43 0001/0 

 /.36 71/1 09/1- 22 كنترل

 در كنترل و آزمايش گروه نمرات ميان ،آيد مي دست به 8 جدول نتايج از كه طور همان
 با 76/10 شده مشاهده t مقدار كه شود مي مشاهده معناداري تفاوت پذيري انعطاف نمرة

 توان مي اطمينان %99 با پس .است 071/2 بحراني مقدار از تر بزرگ ،43 آزادي درجات
 شاخص در علوم درس در مشاركتي يادگيري روش« كه اين بر مبني ،ما فرضية كه گفت

  .)P>01/0( شود مي تأييد ،»است مؤثر آموزان دانش پذيري انعطاف
 تفكـر  اصـالت  شـاخص  در علوم درس در مشاركتي يادگيري روش :دوم فرعي فرضية

 .است مؤثر آموزان دانش

 اصالت نمرة در آزمايش و كنترل گروه دو نمرات مقايسة .9 جدول

 در كنترل و آزمايش گروه نمرات ميان ،آيد مي دست به 9 جدول نتايج از كه طور همان
 درجات با 02/4 شده مشاهده t مقدار كه شود مي مشاهده معناداري تفاوت اصالت ةنمر

 كه گفت توان مي اطمينان %99 با پس است؛ 071/2 بحراني مقدار از تر بزرگ ،43 آزادي
 اصالت افزايش در علوم درس در مشاركتي يادگيري روش« كه اين بر مبني ،ما فرضية
 .)P>01/0( شود مي تأييد »است مؤثر آموزان دانش

 شاخص
 متغيرها آماري

 ميانگين تعداد
 نحرافا

 استاندارد

 خطاي
 استاندارد

 تفاوت
 ها نيميانگ

 مقدار
t 

 درجات
 آزادي

 سطح
 معناداري

 /.35 7/1 21/4 23 آزمايش
80/3 02/4 43 0001/0 

 /.89 18/4 /.36 22 كنترل
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 تفكـر  بسـط  شـاخص  در علـوم  درس در مشاركتي يادگيري روش :سوم فرعي فرضية
 .است مؤثر آموزان دانش

 بسط نمرة در آزمايش و كنترل گروه دو نمرات مقايسة .10 جدول

 شاخص
 متغيرها آماري

 ميانگين تعداد
انحراف
 استاندارد

خطاي
 استاندارد

 تفاوت
 ها نيميانگ

 مقدار
t 

 درجات
 آزادي

 سطح
 معناداري

 /.55 66/2 52/3 23 آزمايش
66/4 38/6 43 0001/0 

 /.47 21/2 13/1- 22 كنترل

 در كنترل و آزمايش گروه نمرات بين ،آيد مي دست به 10 جدول نتايج از كه طور همان
 آزادي درجات با 38/6 شده مشاهده t مقدار كه شود مي مشاهده معناداري تفاوت بسط نمرة
 ،ما فرضية كه گفت توان مي اطمينان %99 با پس است؛ 071/2 بحراني مقدار از تر بزرگ ،43

 مؤثر آموزان دانش بسط افزايش در علوم درس در مشاركتي يادگيري روش« كه اين بر مبني
  .)P >01/0( شود مي ييدأت ،»است
  

  گيري   نتيجه .9
 مند ارزش فعاليتي حكم در مشاركتي يادگيري از توان مي آموزشي جديد هاي   رويكرد در
 اغلب نظران   صاحب باور به .كرد استفاده آموزان   دانش خالق تفكر پرورش در

 و مسائل حل براي قادرند آنان چراكه ،مندند بهره خالقيت بالقوة قدرت از آموزان   دانش
 تر بيش كه است داده نشان مطالعات نتايج .بيابند حل راه ها آن براي و بينديشند مشكالت
 كه باورند اين بر و دارند تأكيد آموزش امر در آموزان   دانش بودن فعال رب فلسفي مكاتب
 عملي و محسوس بايد ،پايين سنين در و مدرسه آغازين هاي   سال در ويژه به ،آموزش
 است، تجربه و آزمايش    ةپاي بر تر بيش شانآموزش كه ،تجربي علوم مثل دروسي و باشد
 در خالق تفكر به توجه كه داشت نظر در بايد نيز و باشند فعال و محور   آموزش بايد

 كارهاي انجام با آموزان دانش در خالق تفكر و است ضروري امري اجتماعي زندگي
 آموزشي نظام مهم اجزاي از يكي منزلة به مدرسه .يابد   مي افزايش مشاركتي و گروهي

 يتأثير آموزان   دانش يادگيري هاي شيوه و ذهني هاي   مهارت و تفكر فرايند در تواند   مي
 مجهوالت كشف و )critical( يانتقاد تفكر جهت در بتواند راحتي به تا بگذارد شگرف
 تواند   مي مدرسه ،ترتيب  بدين .دهد ارائه مشكالت براي مناسبي حل راه و رود پيش
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 گوناگون هاي   جنبه از مدرسه محيط .باشد خالق افكار پرورش و يادگيري براي كانوني
 عاطفي روابط ،)مدرسه در موجود ياشيا و ابزار كالس، ديوارها،( فيزيكي شرايط مانند
 روابط و معلم با آموزان   دانش روابط معلم، ويژه هب ،ناظم و مدير نقش افراد، ميان
 در معلم .دارد مستقيم ثيرأت خالق تفكر و يادگيري ةانگيز در يكديگر با آموزان   دانش
 اين است قادر و دارد تري   مهم جايگاه آموزان   دانش خالق تفكر پرورش در مدرسه محيط
 ايجاد با است قادر او .رساند انجام به كالس در تدريس هاي   روش طريق از را نقش

 هاي   توانايي و عاليق به توجه با تا دهد ياري را آموزان   دانش يادگيري، پوياي هاي   موقعيت
 در را خالق تفكر ظهور هاي      زمينه ،ترتيب  بدين و بزنند يادگيري و تجربه به دست خود
 كودكان خالقيت رشد باعث فقط نه مدارس در فعال تدريس روش .آورد فراهم ها آن
 و خالقيت له،ئمس حل منظور به فردا، پرچالش دنياي براي را آموزان   دانش بلكه ،شود مي

 در افراد اندازه هر كه دهد   مي نشان تحقيقات نتايج باره اين در .كند مي آماده نوآوري
 بهتر كنند، فعاليت تر بيش مسائل پاسخ يافتن براي و شوند درگير تر بيش يادگيري جريان
 تواند مي خالقيت ،همچنين .دكنن استفاده خود تفكر قدرت و خالقيت از بود خواهند قادر
 زمينة بايستي معلمان ،بنابراين .يابد توسعه گروهي تجارب و ها آزمايش انجام طريق از

 فراهم آموزان   دانش براي مشاركتي هاي محيط ايجاد طريق از را آزمايش و تجربه كسب
 كنجكاوانه اي شيوه به آموزان دانش )imagination( تخيل قدرت انداختن كار به با تا كنند
 حالي در .كنند ياري پيراموني محيط مسائل حل و اطراف محيط به كردن توجه در را ها آن

 از را كودكان خالق تفكر است ممكن ،مدرسه محيط در مسئله اين به ندادن اهميت كه   
 در آموزان   دانش و شود   مي اداره مشاركتي شيوة به كالس كه    زماني ،كلي طور  به .ببرد بين

 ،است برقرار شانميان كه اي   دوستانه روابط دليل به گيرند،   مي قرار كوچك هاي گروه
 كالس در رويي   كم جمله از گوناگون، علل به اند نتوانسته حال به تا كه آموزاني   دانش
 دربارة ذهنشان و كنند نظر و عقيده ابراز خود گروه در توانند   مي تر   راحت دنكن نظر اظهار

 گروهي يادگيري اين و پردازند   مي يادگيري به هم با ها آن .شود مي بازتر مسائل از بسياري
 تأثير آموزان   دانش خالق تفكر سطح باالرفتن در كه دارد همراه به را تفكر افزايي   هم نوعي

 ناديده آموزان   دانش نظرهاي و ها پرسش روش اين در ،همچنين .داشت خواهد فراواني
 و ندارد وجود اش منفي معناي به رقابت نيست، كار در تحقيري و تنبيه شود،   نمي انگاشته

 رابطة خالقيت با كه ،موارد اين همة .شود مي تشويق گروه نيز بار يك وقت چند هر
  .شود   مي فكر فراخي باعث دارد، مستقيمي



 15   عباس پورسليم و ديگران

  

 پنجم پاية آموزان   دانش خالق تفكر در مشاركتي يادگيري تأثير حاضر پژوهش در
 يادگيري كه داد نشان پژوهش فرضيات تأييد .شد بررسي تجربي علوم درس در ابتدايي

 مثبتي تأثير تجربي علوم درس در ابتدايي پنجم پاية آموزان   دانش خالق تفكر در مشاركتي
 درس در مشاركتي يادگيري روش كه داد نشان پژوهش اصلي فرضية هاي يافته .است داشته
 .است مؤثر آموزان   دانش )بسط اصالت، پذيري،   انعطاف سيالي،( خالقيت افزايش در علوم
 نمرات كه شد استفاده تورنس تصويري خالقيت آزمون از فرضيه اين سنجش براي

 و آزمون پيش در )بسط اصالت، پذيري، انعطاف سيالي،( شاخص چهار در را خالقيت
 و كنترل گروه دو ميانگين ةمقايس 6 جدول بنابر .آورد دست به گروه دو هر آزمون پس

 ،همچنين .دارد وجود اي عمده تفاوت ها آن ميان كه داد نشان خالقيت عامل در آزمايش
 هاي   ميانگين اختالف داربودن   معنا از حاكي نيز 6 جدول در مندرج t آزمون از حاصل نتايج
 با كه آموزاني   دانش خالق تفكر نمرات ميان كه گيريم مي نتيجه ،بنابراين .است بوده گروه دو

 مدارس در معمول روش با كه آموزاني   دانش با اند   ديده آموزش مشاركتي يادگيري روش
 در مشاركتي يادگيري يعني دارد؛ وجود معناداري تفاوت اند   ديده آموزش )سنتي روش(

 توان   مي ،همچنين .است شده موزانآ دانش در خالق تفكر افزايش به منجر آموزان دانش ميان
 نتايج با فرضيه اين نتايج .داد تعميم آماري جامعة به %99 اطمينان حدود با را نتايج

  .دارد خواني هم شافر و گيليس هالپران، مشكالتي، ،)1383( سلحشوري تحقيقات
 مقايسة ،10و 9 ،8 ،7 هاي جدول با برابر ،پژوهش فرعي فرضيات هاي   يافته اساس بر

 و اصالت پذيري،   انعطاف ،)رواني( سيالي هاي   شاخص در آزمايش و كنترل گروه دو ميانگين
 در مندرج t آزمون نتايج ،همچنين .دارد وجود اي   عمده تفاوت ها آن ميان كه داد نشان بسط،

 .است بوده گروه دو هر هاي   ميانگين اختالف بودن دار   معنا از حاكي نيز مذكور جداول
 روش با كه آموزاني دانش خالق تفكر هاي   شاخص ميان كه گرفت نتيجه توان   مي ،بنابراين
 روش( مدارس در معمول روش با كه آموزاني   دانش با اند   ديده آموزش مشاركتي يادگيري

 يادگيري كه گفت توان   مي يعني ؛دارد وجود معناداري تفاوت اند   ديده آموزش )سنتي
 پذيري،   انعطاف ،)رواني( سيالي هاي   شاخص افزايش به منجر آموزان   دانش ميان در مشاركتي
 تحقيقات نتايج با نيز فرضيات اين نتايج .است شده آموزان   دانش تفكر بسط و اصالت

  .دارد خواني هم شافر و گيليس هالپران، مشكالتي، سلحشوري،
 مشـاركتي  يـادگيري  مثبت تأثير و اثربخشي از حاكي حاضر پژوهش نتايج كلي، طور به

 علـت  بـه  عمـدتاً  اثربخشـي  اين كه بود تجربي علوم درس در آموزان   دانش خالق تفكر در
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 جملـة  از .اسـت  مدارس در معمول و سنتي هاي   روش ساير بر روش اين عمدة هاي   مزيت
 فرصـت  فرد به كه يادگيري هاي   گروه تشكيل :كرد شارها موارد اين به توان مي ها   مزيت اين
 و انگيـزش  بـاالرفتن  موجـب  كه همكاري به آموزان   دانش تشويق ؛دهند   مي شخصيت ابراز

 نظير هايي   مهارت آموز   دانش به كه اجتماعي هاي   مهارت آموزش ؛شود   مي تحصيلي عملكرد
 آن كه كسي از نه نظر، از انتقاد گرفتن، نوبت كردن، صحبت آرام ديگران، حرف به دادن گوش

 انگيـزة  افـزايش  ؛دهـد    مـي  آمـوزش  را قبيل اين از ديگر هايي   مهارت و ،است كرده بيان را
 گروهي پاداش و فردي پذيري   مسئوليت گروهي، اهداف از استفاده آموزان،   دانش در دروني

 گذاشـتن  اشتراك به باعث كه آنان علمي هاي   توانايي اساس بر آموزان   دانش بندي   گروه نيز و
  .شود   مي گروه اعضاي همة خالقيت افزايش آن متعاقب و ها   ايده
 پرورش و آموزش نظام در مشاركتي يادگيري تحقق براي پژوهش نتايج به عنايت با
 و سنتي رويكردهاي ينشجان تدريس و آموزش فعال و نوين رويكردهاي بايستي كشور
 اين بر تربيت و تعليم حوزة متخصصان و انديشمندان از بسياري امروزه .شود بخشرغيراث

 براي مؤثر يراهكار و آموزش در نوين رويكردي كودكان براي فلسفه برنامة كه باورند
 برنامة در دنكن مي تصور آنان .است آموزان   دانش ميان در خالق تفكر هاي   مهارت افزايش
 نيز و شود مي انجام منطقي تفكر نيز خالق هاي   فعاليت انجام طريق از كودكان براي فلسفه
 براي فلسفه برنامة رو،   ازاين .يابد مي پرورش منطقي توانايي پرورش طريق از خالق تفكر

 .كند    مي فراهم آموزان   دانش ميان در را خالق تفكر هاي مهارت پرورش فرصت كودكان
 در كه شوند   مي مهمي افراد عقايد و ها   نگرش مجذوب طبيعي اي گونه به كودكان ترديد   بي

 تحميل ها آن به عمل در ساالن بزرگ اعتقادي ساختارهاي .كنند   مي زندگي كنارشان
 ممكن ها آن .گيرند   فرامي كم كم را ديگران اعتقادهاي به شدن متكي كودكان و شود   مي

 استداللي هاي   قابليت ارزيابي به شوند تشويق كه اين يا شوند نظري   تنگ به محكوم است
 ديگران و خود استدالل نحوة و بدانند طبيعي امري را مردم ديدگاه تفاوت بپردازند، خود
 وريمآ بار گر پرسش و كنجكاو خودشان سطح در را كودكان توانيم   مي ما .كنند ارزيابي را
 برنامة .)Lipman, 2003( بپذيرند دليل با و بزنند حرف دليل با كه بگيرند ياد بكوشيم و

 براي كودكان هاي توانايي همة بنيادي شناخت بر  است مبتني كودكان براي فلسفه
  .)1383 هينز،( معاني ساختن و باورها ،ها   ايده كشف در داشتن نقش و كردن شركت

 به را فلسفيدن عبارتي به و پرسيدن كه است جرياني پي در كودكان رايب فلسفه برنامة
 آموزان   دانش ميان تعامل صورت به مدارس در علوم آموزش طرح اين در .آموزد مي كودكان
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 به ديگر هم با كه اند آموزان   دانش اين يعني شود؛   مي انجام نقادانه و خالق شكل به و معلم و
 هاي   پرسش براي پاسخي يافتن سرانجام و درس مباحث دربارة پرسش طرح و گوو گفت
 آماده صورت به را دانش كه آن نه است، مسير در آنان راهنماي فقط معلم .پردازند مي خود
 پرسيدن مهارت ،برنامه اين ،همچنين ).1388 اسدي،    شريفي( بگذارد آموزان   دانش اختيار در
 ارتباطات، ساخت در مهارت اين .دهد   مي رشد آموزان   دانش در هم و معلم در هم را

 آموزان دانش و كودكان به منطقي و قياسي استدالل هاي   مهارت رشد و مفاهيم شناخت
 رشد سبب و كند مي تشويق جديد هاي   ايده خلق به را آموزان   دانش همچنين، .كند   مي كمك
 آموزان   دانش ديگر عقايد به نهادن احترام و دادن گوش خوب طريق از ارتباطي هاي   مهارت

 شود   مي موجب ،يابد مي گسترش برنامه اين با كه ،تفحص و تحقيق مهارت .شود   مي
 به و كنند تعريف و طرح را مسئله بتوانند و باشند داشته مناسب هاي پرسش آموزان   دانش
 كه اطالعاتي ارزيابي به ،همچنين .بپردازند ها   ايده اصالح و نتايج آزمون و نتايج بيني   پيش
 اند   داده انجام و اند   شنيده اند،   خوانده چه آن ارزش بارةدر بپردازند، اند   آورده دست به

 و كنند انتخاب معيارهايي ديگران هاي   ايده يا خود كار ارزش قضاوت براي كنند، قضاوت
 خالق، متفكر، هاي   انسان به كودكان است اين هدف ؛باشند داشته اعتماد خود قضاوت به

 و زبان طريق از ها   مهارت اين از بسياري فراگيري .شوند تبديل تر   بامالحظه و پذير   انعطاف
 نظر    تبادل به مشاركتي اقدامي منزلة به كودكان كه جايي ،تفحص و تحقيق گروه تشكيل با
  .است پذير   امكان ممكن وجه بهترين به ،پردازند   مي ديگر هم با

 جمعي، وگوهاي   گفت و گري پرسش پاية بر كودكان براي فلسفه برنامة كلي، طور به
 اجتماعي تعامالت از دهد   مي اجازه ها   آن به كه گذارد   مي آموزان   دانش اختيار در را گروهي

 رو،   ازاين .برسند مشترك يمفهوم به و ببرند را استفاده نهايت خود سطح هم اعضاي با
 .شود مي مشاركتي يادگيري و اجتماعي هاي   مهارت توسعة و رشد باعث برنامه اين اجراي
 كند   يم كمك آموزان   دانش به و كند مي معنادار و فعال را يادگيري و آموزش ترتيب،    بدين
 يذهن با ها   تعارض با برخورد در و ننديبب تر   خالق مشكالت با مواجهه و تفكر در را خود
  .كنند برخورد بازتر
 

  منابع
، »آمـوزان دختـر مقـاطع راهنمـايي     هاي يادگيري و خالقيـت دانـش   رابطة بين سبك«). 1380(بيگي، عليرضا 

 .نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران پايان
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، ترجمـة  هـا  آن پـرورش  و آمـوزش  هـاي  راه و خالقيت هاي مهارت و استعدادها). 1381(تورنس، اليس پل 
 .دنياي نو: زاده، تهران حسن قاسم

 .ويرايش: ، تهرانتربيتي علوم و شناسي روان در تحقيق روش). 1381(دالور، علي 
، »پاية اول ابتدايي بر اساس عوامل خالقيت گليفـورد  تحليل محتواي كتاب فارسي«). 1390(رحماني، مليحه 

  . نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي   پايان
هـاي فـراروي      نگاهي به آموزش فلسفه براي كودكان در ايران و چـالش «). 1388(شريفي اسدي، محمدعلي 

 .10، ش عقلي معارف، فصلنامة »آن
، و تربيـت  تعليم، فصلنامة »شده پيرامون يادگيري مشاركتي بندي تحقيقات انجام جمع«). 1371(فقيهي، فاطمه 

 .30ش 
  ل محتواي كتاب علوم تجربي سوم راهنمايي بر اسـاس عوامـل خالقيـت   تحلي«). 1389( قاسمي طاهر، زهرا

 .نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه عالمه طباطبايي ، پايان»گيلفورد
  .، جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اصفهانشناسي خالقيت علم بر اي مقدمه). 1382(هاشمي، سيدمهدي    گلستان 

آمـوزان سـال دوم مـدارس     يس بحث گروهي بر خالقيت دانشبررسي تأثير تدر«). 1376(مشكالتي، پروانه 
 .نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه عالمه طباطبايي ، پايان»اصفهان در درس علوم اجتماعي 3راهنمايي ناحية 

ترجمـة   ،مـدارس  در وگـو  گفـت  و گـري  كـاوش  طريق از يادگيري فيلسوف؛ هاي بچه). 1383(هينز، جوانا 
  .سماء قلم :قم، مهرناز مهرابي كوشكيو  رضاعلي نوروزي عبدالرسول جمشيديان،
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