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Abstract  

The main aim of current study was to investigate the effectiveness of the implementation of 
teaching philosophy to children program on the attitude toward creativity and achievement 
motivation of girl students in Isfahan in the academic year of 2017-18. This study was a 
quasi-experimental one conducted through a control group and a pretest and posttest. The 
statistical population of the study included all female students in Isfahan aged 12 to 14 which 
a sample was selected randomly through cluster sampling from two of the Centers of Children 
and Adolescents. Then, 15 students were selected randomly from each of these centers and 
were put into two control and experimental groups. To collect data, at first, Charls. L. 
Schiefer's creativity attitude scale (CAS) (1998) and Hermann's achievement motivation 
questionnaire (1970) with Cronbach's alpha coefficient of 0.61 and 0.79 respectively were 
used. Later on, the subjects in the experimental group attended 15 one-hour sessions - every 
week 2 sessions - of teaching philosophy to children program. At the end, the questionnaires 
were completed again by both groups. Comparison of mean scores of attitude toward 
creativity and achievement motivation in the experimental and control group were analyzed 
using multivariate analysis of covariance and showed a significant difference (P <0.001). In 
other words, it can be acknowledged that the implementation of teaching philosophy to 
children program has had a positive impact on the growth of creativity and achievement 
motivation of children. Hence, by providing educational courses of philosophy to children in 
schools throughout the country, it hopes to improve the creativity and achievement 
motivation of children in schools. 

Keywords: Achievement motivation, Attitude towards creativity, Female students, Teaching 
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اثربخشی اجرای برنامة آموزش فلسفه به کودکان بر نگرش به خالقیت و 

 ن دختر شهر اصفهانآموزاانگیزة پیشرفت دانش

 4زهرا نادری، 3آرزو اسکندری ،2نفیسه عباسپور اصفهانی، 1کمال نصرتی هشی

 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، ایران. 1

 ریزی درسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایراندکتری برنامه. 2

 ر، ایرانشناسی عمومی، دانشگاه مالیر، مالیکارشناسی ارشد روان. 3

 دانشجوی دکتری فلسفة تعلیم و تربیت، دانشگاه اصفهان، ایران. 4

 (06/11/1399؛ تاریخ پذیرش: 21/10/1397)تاریخ دریافت: 

 دهیچک

ضر، هدف  شرفت دانشپژوهش حا سفه به کودکان بر روی نگرش به خالقیت و انگیزة پی شی اجرای برنامة آموزش فل آموزان دختر اثربخ
جامعة . استگروه کنترل  وآزمون پس – آزمونآزمایشی با پیشروش پژوهش از نوع شبهاست.  97-96ال تحصیلی در س شهر اصفهان

ای گیری خوشهطریق روش نمونه که از دهدتشکیل میاصفهان  شهر هسال 14 تا 12سنی  ةآموزان دختر رددانش آماری این پژوهش را
یک مرکز به عنوان گروه آزمایش و مرکز دیگر به منظور )مرکز  2 ،اصههفهان انان شهههرهای پرورش فکری کودکان و نوجومیان کانوناز 

در  گزینش و آموزان به صورت تصادفیدانش از نفر 15یک از این مراکز تعداد  هر از ،سپس انتخاب شد.( به صورت تصادفی گروه کنترل
خالقیت چارلز لی شهیفر های نگرش نسهبت به پرسهشهنامهابتدا از ها به منظور گردآوری دادهدو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شهدند. 

 79/0و  61/0پایایی ابزار پژوهش با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب  استفاده شد. (1970)( و انگیزش پیشرفت هرمنس 1998)
شد. در ادامه، سبه  سفه برنامة آموزش محا س 15گروه آزمایش به مدت  برای فل سه 2هر هفته ه )ساعتة یکجل شد.  (جل در آموزش داده 

شنامهپایان دوره نیز  س شده هایپر شد یاد سط هر دو گروه تکمیل  سة میانگین نمره بنابراین، .مجدداَ تو های نگرش به خالقیت و مقای
شد و مبین تفاوت معناداری بود ستفاده از تحلیل کوواریانس تحلیل  شرفت در گروه آزمایش و گواه با ا به عبارتی،  (.P>001/0) انگیزة پی

آموزان تأثیر مثبتی داشته است. توان اذعان داشت؛ اجرای برنامة آموزش فلسفه به کودکان بر افزایش خالقیت و انگیزة پیشرفت دانشمی
ستا، با تدارک دوره ست بتوان گامی در جهت ارتقای خالدر همین را شور، امید ا سفه برای کودکان در مدارس ک شی فل قیت و های آموز

 آموزان برداشت.انگیزة پیشرفت دانش

 ، نگرش به خالقیت. آموزان دختر، دانشانگیزة پیشرفت، فلسفه به کودکانآموزش : یدیکل واژگان
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 مقدمه 

نام « 2و نوآوری 1خالقیتعصر »عنوان  های بسیار متغیر و خالق، بال ویژگیاز دنیای امروز به دلی

بسیار  هایعرصه 3های خالقیت، نوآوری و کارآفرینیرایندها، پدیدهدر این دوران ف .شودبرده می

ی انسانی را تحت تأثیر عمیق خود قرار داده است؛ از این رو، عامل اساسی ای از جامعهگسترده

است نهادهای مختلف، حرکت با محوریت خالقیت و نوآوری  پایداری، پویایی و موفقیت

شناسی، فلسفه و علوم سیاسی از این عقیده حمایت های روانهدر حوز (. پژوهش1386چشم، )چراغ

رود میشمار ه شناسی و علوم آموزشی بهای روانترین زمینهخالقیت یکی از مهم ةکند که مطالعمی

یندهای روانی است که به اشکال اهای متعالی فریکی از فعالیت خالقیت(. 2015 ،4لتان)فداتوا و 

ظرفیت روانی و جسمانی است که به  ةیا به مثاب یابد،میصر به فرد، نمود متعدد، اما در سبکی منح

شود، که در دوران تحصیل منظور ساختن یا بازسازی واقعیت در یک روش ویژه به کار گرفته می

ارزشیابی آموزشی در  ةآموزش معلم و به تبع آن نحو ةتردید نوع مطالب مورد آموزش، شیوبی

)موسوی و مقامی، تأثیر نخواهد بود آموز( بیادگیری بر آن )خالقیت دانشی-جریان فرآیند یاددهی

شود. (. بنابراین، خالقیت مبنای اساسی هر گونه تغییر و نوآوری در زندگی بشر محسوب می1391

 و در پی آن شدای مترادف با نبوغ تلقی میپدیده قیتالخ، در گذشته(، 1387)خانیان سام مطابق با

قیت توجه شد. در این دوران، این تفکر که البه منبع جدید خ 20و در اوایل قرن  19رن در اواخر ق

شود، رنگ باخت. نزدیک به معمولی در یک فرد از یک روح بیرونی ناشی می نبوغ یا توانایی غیر

قیت به طور علمی و دقیق مطالعه شود. رهبری این جریان علمی را النیم قرن طول کشید تا خ

ای است که پرورش آن . در واقع، خالقیت مقولهبر عهده داشت 1959-1967 هایدر سال 5گیلفورد

شود تحت تأثیر دو عامل است: عامل درونی که به خصوصیات فردی افراد مربوط می ،طور عمدهه ب

و تحت تأثیر عوامل ژنتیکی فرد قرار دارد و دیگری عامل بیرونی، که مربوط به عوامل محیطی و 

(. همسو 1387دارد )ذکریایی و همکاران، ها و ابزار قرار ت و تحت تأثیر شرایط، مکانفرهنگی اس
                                                           
1. Creativity  

2. The age of Innovation 

3. Enterepreneurship 
4. Fedotova & Latun 

5. Guilford  
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و حسنوند،  گنجکار)حوریزاد  مهارتی اکتسابی و قابل آموزش است ،قیتالخعلمی،  هایبا پژوهش

 ةهای آموزشی مورد توسعهای اخیر، به عنوان موضوع مورد توجه در محیطدر سال که (،1398

قرار داده آموزان را تحت تأثیر های آتی دانشقرار گرفته و عملکرد شخصی و موفقیت ایفزاینده

توان خاطر نشان کرد؛ (. در زمینة لزوم اهمیت خالقیت، می2018و همکاران،  1ورگارااست )کاستیلو 

از و یکی  یابدقیت، پتانسیل و توانایی است که در فکر، اندیشه، قلم، رفتار و عمل انسان جلوه الخ

(. از 1396)کریمی و همکاران،  الزامات اساسی زندگی پیچیده، مدرن و شتابان جوامع امروزی است

آموزان موجب ارتقای عملکرد خالقانه علمی آنان در این رهگذر، آموزش تفکر خالق در دانش

های اشتغال و زندگی آتی آنان و در دیگر عرصه (2020، 2آموزش عالی )سان، ونگ و وجریف

 د شد.خواه

آمدن به ذکر است که آن به نوعی به تمایل فرد در مسیر نائل شایانهم  انگیزة پیشرفت زمینةدر 

یکی از  انگیزة پیشرفت(، 1394مند و عباسپور )که به اعتقاد رحیمی شوداهداف اشاره و اطالق می

د. انگیزش ش بار توسط موری مطرحهای اکتسابی هر فرد است که برای نخستینمهمترین انگیزه

توانایی  مانندهای گوناگون بلکه در ذیل طیفی از سازه ،رودشمار نمیه واحد ب ةپیشرفت یک ساز

و همکاران،  3مایرگیرد )استینمیهای پیشرفت قرار های کار، اهداف و انگیزهخودادراکی، ارزش

 یضرورت و اهمیت ارتقا. در بیان اندسنجش کردهافکار و رفتارها  عاملدو  ةوسیله آن را ب ،(2019

تحرک الزم برای به  افراد؛ به مدد انگیزش است که، کردتوان خاطر نشان انگیزش پیشرفت می

معینی از شایستگی را در  ةآمیز یک تکلیف، رسیدن به هدف یا دستیابی به درجرساندن موفقیتپایان

 (.1393ند )آتشکار و همکاران، کن کنند تا باالخره بتوانند موفقیت الزم را کسبکار خود دنبال می

انرژی بیشتری  زیرادارای انگیزش تحصیلی قوی شانس بیشتری در دستیابی به اهداف دارند،  افراد

است که افراد با  آن کنندةکنند. مطالعات بیانها بیشتر پافشاری میصرف تالش کرده و در فعالیت

دانند، زیرا در ملکردشان خود را مسئول میتحصیلی باال معموال در مقابل نتایج ع انگیزة پیشرفت

با توجه به نقش حیاتی  بنابراین،کنند. ها از عملکردشان احساس رضایت میاین صورت است که آن
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2. Sun, Wang & Wegerif  

3. Steinmayr  
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 ةتا حد امکان شرایط بهین بایدیند یادگیری و پیشرفت افراد اانگیزش پیشرفت تحصیلی در فر

تقلیل عوامل کاهنده  ،پیشرفت و همچنین ةنگیزاجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و روانی جهت افزایش ا

ها و استعدادهای ای پویا پرورش داده و از قابلیتو هدایت صحیح آن فراهم آید، تا بتوان جامعه

گرفت )میرساردو به رشد بهره  پذیر و روای مسئولیتافراد به نحو شایسته و در خدمت اهداف جامعه

 ةاست، دو عامل مفید و تأثیرگذار خالقیت و انگیز ذکر شایان ،در مجموع (.1393، صداقتو 

و همکاران،  1اند )قاسمیدر نظر گرفته شدهپیشرفت در خدمت توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 

های آموزشی برای پرورش فراگیرانی با اذهان خالق، نقاد، مستقل و با اساس، نظام (. بر این2011

آموزان مات جدی برای ارتقای خالقیت و انگیزش پیشرفت در دانشباال، نیازمند اقدا انگیزة پیشرفت

 هستند.

شناسی نظام آموزشی کشور مبین های حاصل از آسیبیافته وضع موجود و ةبا این حال، مطالع

رویکردهای موجود آموزشی و تربیتی به ویژه در کشورهای رشدنایافته یا در حال این نکته است که 

سویه و تمایل به اقتدار معلم و محتوای های تلقینی و یکتأکید بر روش رشد )همچون ایران(، با

کنند و بدین گونه در مسیر استقالل فکری دروس، راه را بر تفکر و فعالیت آزادانه یادگیرنده سد می

 درسی یزیربرنامه نظام (.1395آورند )فرزانفر و عجم، میو نقادی وی مانعی جدی پدید 

 نقاد، خالق، تفکر پرورش برایبستری مطلوب  فاقد ،ایران معلم برابر در ممقاوو  محورموضوع

پیرامون  درس هایکالس در مربیان. در واقع، اعم نگرانی است فراگیران در مدارپژوهش و مدارلهأمس

 نیستانی،)مسئله  حل و تفکر پرورش خالقیت، هایشیوه تا است فراگیران به اطالعات انتقال نحوه

، عاداتی در ایران هامدارس و نظارت ضعیف بر آن ةگسترش و توسع بر اثره عبارت دیگر، ب (.1395

حتی گاهی بسیاری از مربیان و معلّمان بر ضرورت حفظ این . نامطلوب بر مدارس حاکم شده است

ها به تکرار مطالب، داشتن شاگردان و مجبورکردن آنگونه عادات پا فشاری می کنند. ساکت نگاه

در آن ها در امور و پدیده تفکرشاگردان به  ترغیبتنها کند که نهتعلیم و تربیتی را فراهم می ةزمین

تفکر و شک جایی نخواهد داشت، بلکه گاهی در ذهن معلّمان نیز این باور را تقویت خواهد کرد که 

زاده شیخ؛ 1398زاده، )صفرعلی خواهد زدهم  رنظم جریان آموزشی را بو تردید داشتن در امور، 
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پور شارع و 1393؛ کریمی و شریفی، 1396و همکاران،  هشی ؛ نصرتی1395؛ نیستانی، 1398جلگه، 

شود که، در نظام آموزشی ایران بر ارتقای در مجموع، این بینش حاصل می (.1391، بشلی و سلیمانی

ن خالق یکی از های نو و پرورش اذهاشود و خلق ایدهوقعی نهاده نمی انگیزة پیشرفت فراگیران

شایان ذکر است که به دلیل  بنابراین،های مغفول مانده در نظام آموزشی کشور است. حلقه

کردن توان به منظور مرتفعهای آموزشی کارآمد و بهینه میها، از طریق برنامهبودن این سازهاکتسابی

 برایو بستری کرد  طریقها در مسیر تعلیم و تربیت کشور طی های ناشی از فقدان این مقولهچالش

 د.کنپیشرفت فراگیران فراهم  ةرشد و شکوفایی تفکر خالق و انگیز

آموزان به عنوان متغیرهای دانش انگیزة پیشرفتالبته برای غلبه بر مسائل فوق و بهبود خالقیت و 

 گرفته است. انجامها هایی گوناگونی توسط پژوهشگران در این حوزهوابسته این پژوهش، پژوهش

(، شهبازی و طباییان 1398زاده جلگه )(، شیخ1398زاده )برای مثال، در زمینة خالقیت صفرعلی

آبادی و همکاران (، علی1397فرد و فرخنده )، وکیلیعمادی(، 1397) سلمانی و دهقانی(، 1397)

(، سان، 1397و همکاران ) بوذرجمهری بزرگمهری(، 1397(، احمدی، صمدی و مینایی )1397)

(، 2020) و همکاران 2(، تسای2020) 1ساک و کارابک(، کریسی، 2020و وجریف )ونگ 

(، و کاپتان و 2008) 6هالپرن(، 2013) 5(، دیویس2017) 4دبونو(، 2018) 3ریچاردسون و میشرا

های مختلف تأثیر متغیر بررسیخالقیت به  ، از زوایای مختلف و در راستای ارتقای(2002) 7کارماز

، ترکیبی و معمول ةشیو به آموزش، نمایش هنر، رنگ کاربرد، کالس معکوس، لهأهمچون حل مس

 هایهوش ةنظری بر مبتنی افزاییهوش آموزش، مشارکتی یادگیری، همراه تلفن طریق از آموزش

ای و افزارهای چندرسانهگیری از ابزارهای کمک آموزشی، نرمتغییر فرهنگ، بهره، گاردنر ةچندگان

                                                           
1. Kirisci, Sak & Karaback 

2. Tsai 

3. Richardson & Mishra  

4. De Bono 

5. Davis 

6. Halpern 

7. Kaptan & Kormaz 
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اند. افزون بر این، در ، بر خالقیت و ارتقای آن به تفحص و بررسی پرداختهاندیشیدن هایروش

 ضرابیاننمونه، های زیادی تحقق یافته است. برای آموزان نیز پژوهشانگیزش پیشرفت دانشزمینه 

مند و (؛ رحیمی1395(، سپهوندی و همکاران )1396و باقری ) (، حسینی1397) علویجه عزیزی و

(، پرتویی و 1391) عبدالملکی و احمدی(، 1392) عشورنژاد(، 1393راد )رضایی (،1394عباسپور )

( در 2016) 3(، و بل، کاپالن و تورمن2017) 2گوسرشکی و حق(، خنانی، ادیب2019) 1رضوی

 تاالر و وبالگ و سنتی) و( همراه تلفن و سنتی) ترکیبی یادگیری-یاددهی روش ثیرأتتحقیقات خود 

، آموزشی افزارنرم بخشی اثر، سازگاری میزان، محورخودکنترلی، یادگیری بازی، آموزش (گووگفت

 ارزیابی و اجرا تولید، طراحی، تحلیل، طراحی الگوی ثیرأت، فراشناختی راهبردهای آموزش اثربخشی

 ةانگیزرا، بر  اکتشافی رویکرد بر مبتنی تجربی علوم آموزش ثیرأتو  الکترونیکی یادگیری رویکرد با

 . اندکردهبررسی و مطالعه  آموزاندانش رفتپیش

 توجههای اخیر سال درتوان اذعان داشت؛ بنابراین، بر اساس تحقیقات اشاره شده در باال می

اما با مبنا  شده است. مبذول انگیزة پیشرفتبحث خالقیت و  هایی درانجام مداخلهای به فزاینده

اندیشی و ژرف شود،گذاری میپایه از اوان کودکیی های فکرمهارت ةشالودقراردادن این مهم که 

(، 1394)عباسپور،  شودیآغاز م نوجوانی()گیرد کودک شکل می و هویت که شخصیت دورانیدر 

های خالقیت و انگیزش پیشرفت، در تحقیق حاضر بودن سازهبا تکیه بر اکتسابی سو، و از دیگر

 به نگرشروی  بر 4کودکان به فلسفه آموزشمة برنا یاجرا پژوهشگران در پی بررسی اثربخشی

هستند و از آنجا که تأثیر آموزش فلسفه  اصفهان شهر دختر آموزاندانش انگیزة پیشرفت و تیخالق

ها، مورد بحث و بررسی قرار نگرفته به کودکان بر متغیرهای وابسته این پژوهش در دیگر پژوهش

 دهندةو این نشان شودو بدیع در این زمینه قلمداد می ای نواست؛ بر این مبنا، پژوهش حاضر مطالعه

 .است وجه نوآوری و اصالت آن
                                                           
1. Partovi & Razavi 
2. Kanani, Adibsereshki & Haghgoo 
3. Bell, Kaplan & Thurman, 

 (.50، ص1385دانست )فیشر، سال مناسب می 16ین برنامه را برای ردة سنی سه تا باالی ا آموزش و تفکر. فیشر در کتاب  4
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فعالیت  ةهاست، فلسفه به مثابقرن در اهمیت آموزش فلسفه به کودکان نیز باید اعتراف کرد که

های شناختی پیچیده در نظر گرفته شده است که ذهنی مورد توجه در باروری استعدادها و مهارت

بنای ایدة فلسفه برای (. در این راستا، سنگ2011، 1اوریک دارد )دنیل وکر پیچیده یا نقاد ارتباط با تف

فلسفه برای »گذار جنبش به عنوان بنیان 2توان از متیو لیپمنتدریج شکل گرفت و میکودکان به

 4جمله دیویی یاد کرد. با استناد بر این عقیده که بسیاری از خبرگان تعلیم و تربیت از 3«کودکان

دانستند؛ لیپمن (، هدف اصلی آموزش در مدارس را محوریت قراردادن آموزش تفکر می1933)

روش مباحثة گروهی و استدالل فلسفی را جایگزین روش سنتی کرد. وی هدف اصلی آموزش 

بسیاری از  فلسفه به کودکان را در جهت کمک به کودکان دانست تا بیاموزند چگونه بیندیشند.

و دقیق  صورت منسجمفکری آنچه بعدها به  هایاند که جرقهخود معترف بوده آثار یشمندان دراند

. (1392، 5است )هوسله ار شدهشان پدید، در ایام کودکی یا نوجوانی در ذهنشدبه نامشان ثبت 

ل الهای تفکر و استدکودکان، تقویت مهارت به معتقد است هدف از آموزش فلسفه( 2012)لیپمن 

طون، الاف مانندبزرگی  السفةف ةآرای پیچید و آموزش افکار این رویکرد را آنان است و نباید هدف در

برنامة فلسفه برای کودکان به مثابة یک برنامة تجربی با هدف توسعة ظرفیت  دانست.ارسطو و کانت 

نظر (. از م2013، 6فکری کودکان از طریق به چالش کشیدن مفهوم نقد خویشتن است )ونسیلگم

آموزان از طریق (، هدف فلسفه برای کودکان توسعة تفکر نقاد در دانش2011دنیل و اوریک )

خود مزایای  ( نیز در پژوهش2017ان )و همکار 7مباحثات فلسفی است. افزون بر این، مورایس

 اند.ای دانستههای مباحثهسنتی در دستیابی به مهارت ةگیری از فلسفه را بسیار بیشتر از شیوبهره

های سطح باالی پرداختن به مهارت تسهیل تفکر و کلیدشاهآموزش فلسفه به کودکان  از این رو،

                                                           
1. Daniel & Auric  

2. Lipman 

3. Philosophy for children 

4. Dewey  

5. Hosle  

6. Vansieleghem  

7. Morais  
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در قلب  2«بودنمعقول»مفهوم  ی(، برای بسیار2018) 1کیتیباور به  رود.شمار میه در کودکان بتفکر 

کودکان طیفی  ( معتقد است فلسفه به2007همچنین لیپمن )رویکرد فلسفه برای کودکان جای دارد. 

ها پرورش خالقیت است. لیپمن بر این باور است که تعلیم کند که یکی از آناز اهداف را دنبال می

شود. آموزان میورزی و تفکر خالق در دانشو تربیت سنتی از طریق تأکید بر تفکر منطقی مانع خیال

می، همدالنه، تعاملی و تعادلی، مراتبی به نظابنابراین، تحول نظام آموزشی از نظامی خشک و سلسله

کاری اصولی است که به ایجاد اجتماعات  فلسفه برای کودکان است، ةچنان که مدنظر برنامآن

ها این برنامه احترام قلبی به تفاوت به عالوه،. شودمنجر میاعضای مدرسه  همة یادگیری ایمن برای

آموزان با فلسفه در مدارس نقش مواجهة دانش( و 2007، 3کند )فیشررایج میآموزان میان دانش را در

و همکاران،  4کند )ندوفریپیرا ایفا می 21مهمی در تجهیز آنان برای زندگی بزرگسالی در قرن 

آزمایشی و به خاطر اهمیت آموزش فلسفه بنابراین، در پژوهش حاضر به عنوان یک کار شبه(. 2013

شی اجرای برنامة آموزش فلسفه به کودکان و مشاهدة به کودکان، پژوهشگران به دنبال مطالعة اثربخ

هستند تا شاهد این  اصفهان شهر دختر آموزاندانش انگیزة پیشرفت و تیخالق به نگرش برتأثیر آن 

های نظری موجب بهبود بود که آیا در عمل هم اجرای برنامة آموزش فلسفه به کودکان مانند یافته

 شود یا نه؟آموزان مینشخالقیت و ارتقای انگیزة پیشرفت دا

 های پژوهش به شرح زیر است:فرضیه

 ةرد دختر آموزاندانشنگرش نسبت به خالقیت  بر رویآموزش فلسفه به کودکان  ةبرنام. 1

 ثیرگذار است.أتاصفهان  سال شهر 14تا  12سنی 

تا  12ی سن ةرد دختر آموزاندانش انگیزة پیشرفتبر روی آموزش فلسفه به کودکان  ةبرنام. 2 

 ثیرگذار است.أتاصفهان  سال شهر 14

 پژوهش شناسیروش

و از نظر روش پژوهش یک طرح  کاربردی ،طرح مورد استفاده در پژوهش حاضر، از نظر هدف
                                                           
1. Chetty  

2. Reasonableness 

3. Fisher 

4. Ndofirepi  
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 آماری در این پژوهش، ةآزمون با گروه کنترل بود. جامعپس -آزمون پیش ةآزمایشی، به شیوشبه

ای گیری خوشهطریق روش نمونه که از بودند اصفهان سال شهر 14 تا 12سنی  ةآموزان دختر رددانش

یک مرکز شد، که  انتخاب مرکز 2اصفهان  های پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرمیان کانوناز 

یک از  هر از ،سپس گرفته شد. نظر به عنوان گروه آزمایش و مرکز دیگر به منظور گروه کنترل در

آزمون برای د. بعد از اجرای پیششوزان به صورت تصادفی انتخاب آمدانش از نفر 15این مراکز 

گروهی به مدت  ةجلس 15)فلسفه  برنامة آموزشآزمایش و گروه کنترل، گروه آزمایش تحت  گروه

آزمون سنجیده قرار گرفتند. بعد از آموزش، مجدد هردو گروه با پس بار در هفته( 2ساعت و  1

 به شرح زیر است:ها ابزار گردآوری داده شدند.

تدوین، و به  2این مقیاس توسط چارلز لی شیفر (:CAS) 1مقیاس نگرش نسبت به خالقیت

آموز موافقت گویه است که هر دانش 32( ترجمه شده است. این پرسشنامه شامل 1377وسیلة کرمی )

های اشخاص رزشها، باورها و اها بر اساس مرور نگرشکند. گویهیا مخالفت خود را با آن اعالم می

هایی هستند که ( پرسش14و  3های با خالقیت باال ساخته شده است. دو گویه در پرسشنامه )گویه

گیری پرسش باقیمانده به منظور اندازه 30اند. برای کاستن از کشف ماهیت ابزار طراحی و تدوین شده

گیری گویه(، جهت 7ازی )پردگویه(، احساس خیال 11ابعاد زیر هستند: اطمینان از عقاید خود )

گویه(. به  3گویه( و تمایل به نوآوری ) 4گویه(، آزادی بیان در افکار ) 5شناختی )نظری و زیبایی

شده با خالقیت ارتباط دارد، گویه مربوط به خالقیت با توجه به اینکه آیا پاسخ ارائه 30هر یک از 

های باال متغیر است. نمره 30ها بین صفر تا هشود. به این ترتیب، دامنة نمریا صفر داده می 1نمرة 

تری به خالقیت هستند. در صورت ارائة پاسخ ناکامل یا چندگانه به یک دهندة نگرش مناسبنشان

(. همسانی درونی این پرسشنامه از طریق 1377پرسش به فرد نمرة صفر تعلق خواهد گرفت )شیفر، 

شده ودکان پایة پنجم محاسبه شد، ضرایب محاسبهکردن برای دو گروه از کضریب پایایی دونیمه

بود. همچنین، پایایی این مقیاس به روش  75/0، و برای گروه دوم برابر 81/0برای گروه اول برابر 

 72/0محاسبه شد. در پژوهش حاضر همسانی درونی آزمون از طریق آلفای کرونباخ  61/0بازآزمایی 

                                                           
1. Creativity Attitude Scale (CAS) 

2. Charls & Schiefer 
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های متعددی در داخل این پرسشنامة استاندارد در پژوهشبه دست آمد. در مجموع، شایان ذکر است 

؛ موسوی و 1394کشور اجرا شده و به لحاظ روایی و پایایی تأیید شد )اکرمی، قمرانی و آقالر، 

 (.1391مقامی، 

های تجربی و اساس روش ( بر1970) 1هرمنس هرمنس:(  T.M.A) انگیزة پیشرفتآزمون 

 ،گویه بود، سپس 92ای را تهیه کرد که ابتدا شامل پرسشنامه فتانگیزة پیشر ةنظریات موجود دربار

باال از افراد دارای  انگیزة پیشرفتافراد دارای  ةویژگی متمایزکنند 10های موجود بر اساس پژوهش

نظر قرار داد و بر مبنای میزان ضرایب پیشرفت  پایین را برای ساخت پرسشنامه مد انگیزة پیشرفت

با حفظ اصالت مواد پرسشنامه هرمنس،  ،گویه کاهش داد. سپس 29شنامه را به های پرستعداد گویه

ای به عنوان ابزار پژوهش در گویه 40 ةیک پرسشنام ،دیگر بدان افزود و در مجموع ةگوی 11تعداد 

بردن میزان اعتبار و روایی آزمون بوده باال هاعلت افزایش تعداد گویه اختیار پژوهشگران قرار گرفت.

نمره ةای ارائه شده است و نحوناتمام چهارگزینه ةجمل 40های این پرسشنامه به صورت گویه است.

یا از کم  ،ها برحسب انگیزش پیشرفت از زیاد به کمگذاری آزمون به این صورت است که به گویه

انگیزة وجود  ةدهندهای باال در این مقیاس نشانگیرد. نمرهتعلق می 4تا  1یا  1تا  4های به زیاد، نمره

عامل  10پایین است. این پرسشنامه در کل  انگیزة پیشرفت کنندةهای پایین بیانباال و نمره پیشرفت

های اصلی یعنی اعتماد سنجد، که در این پژوهش همان عاملرا به عنوان عوامل انگیزش پیشرفت می

، 10های جز گویههه بکوشی مورد سنجش واقع شده است کنگری و سختبه نفس، پشتکار، آینده

ها این چهار عامل را گویه ةها حذف شدند، بقیکه همگی از مجموعه پرسش 35، 29، 24، 23، 20

کنند. روایی پرسشنامه توسط متخصصان متعددی تأیید شده است. ضریب قابلیت گیری میاندازه

ا استفاده از آزمون مجدد در و ب 84/0اعتماد )پایایی( پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 

(. در واقع، این پرسشنامه نیز در داخل کشور 1385)پیربلوطی، بوده است  82/0های پیشین پژوهش

زاده و ؛ سلطانی مجد، تقی1386از طرف پژوهشگران مختلفی اجرا شده است )از جمله اکبری، 

 و ...(. 1393؛ آتشکار و همکاران، 1393زارع، 

های نامهپرسشگروه آزمایش و کنترل وزان منتخب آممه و آغاز مداخله، دانشقبل از اجرای برنا
                                                           
1. Hermence 
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فلسفه به کودکان  آموزش ةبرنام کردند و در ادامهرا تکمیل  نگرش به خالقیت و انگیزش پیشرفت

 از اجرا شد. پژوهشگر برای آموزش خودهفته  دوبار در ساعته، 1جلسه 15 برای گروه آزمایش در

 زیرا ،گرفت بهره( 1392و عابدی درچه،  )نوروزی ایرانیای فکری برای کودکان هداستان ةمجموع

های کهن اساس داستان بر و ایران مطابق با شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور جلدی10 ةاین مجموع

  و سنتی ایرانی نوشته شده است.

روی یکدیگر بهوار روکنندگان به صورت حلقهمشارکت روال هر جلسه به این صورت بود که

برای داشتن  نیز مربیرا بشنوند و همدیگر را ببینند.  که بتوانند صدای یکدیگرنشسته  به نحوی

فرایند  فراگیران گرفت.می ، مانند یکی از اعضای کالس درون حلقه قرارفراگیرانتعامل کافی با همه 

از داستان  نوبت یک بندبه آموزانبدین صورت که دانشکردند. می تفکر را با خواندن داستان آغاز

صرف  یکنندگان زمان کافشرکت محرک آغازین که همان داستان منتخب بود، پس از ،نددخوانرا می

کنند و بفهمند  خود بپرسند، فکر ند تا ازدشها تشویق میاین هنگام آن در ردند.کتوجه و تفکر می

 ،لب، عجیب یا مبهم بوده است. بدین ترتیبای برایشان جاشده چه نکتهکه در رابطه با مطالب خوانده

طرح  در فراگیرانتکمیل آنچه  هایی جهت تثبیت وشد و به دنبال آن تمرینطرح بحث مطرح می

به فرایند بحث، محتوای  فراگیرانجلسه،  هر ،پایان شد. دریدست یافته بودند، انجام م بدانبحث 

  پرداختند.یطول بحث م بحث وکیفیت فعالیت خود در

 :استفلسفه بر روی گروه آزمایش به شرح زیر  برنامة آموزشجلسات  ةخالص
 

 شده در جلسات آموزشی. رئوس مطالب عنوان1 جدول

 محتوای جلسات های درمانجلسه

 جلسة اول
کبوتر »ها و ایجاد رابطة اولیه، روخوانی داستان بررسی اهداف گروه، توصیف قوانین گروه

 های فکریوعة داستاناز جلد اول مجم« صبربی

 جلسة دوم
-هایی که خود درست کرده بودند به ایفای نقش در قالب شخصیتفراگیران با صورتک

پرداختند، و در آخر نیز به طرح بحث و پاسخ به سؤاالت « کبوتر بی صبر»های داستان 
 شده در داستان پرداخته شد.مطرح
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 محتوای جلسات های درمانجلسه

 جلسة سوم
های فکری برای کودکان د اول مجموعة داستاناز جل« اشتباه اردک»فراگیران داستان 

وگو پیرامون ایرانی را روخوانی کردند. پس از خواندن هر پاراگراف به بحث و گفت
 .مبحث آن پاراگراف پرداخته شد

 جلسة چهارم
اشتباه »هایی که خود درست کرده بودند به اجرای نمایش داستان فراگیران با صورتک

نیز به طرح بحث پیرامون داستان و پاسخ به سؤاالت داستان  پرداختند و در آخر« اردک
 پرداخته شد.

 جلسة پنجم
های فکری برای کودکان ایرانی از جلد اول مجموعه داستان« همه با هم»فراگیران داستان 

وگو پیرامون مبحث آن را روخوانی کردند. پس از خواندن هر پاراگراف به بحث و گفت
 پاراگراف پرداخته شد.

 جلسة ششم
« همه با هم»هایی که خود ساخته بودند به اجرای نمایش داستان فراگیران با صورتک

 پرداختند، درآخر نیز به طرح بحث و پاسخ به سؤاالت داستان پرداخته شد.

 جلسة هفتم
از جلد اول مجموعة « همکاری موش و کالغ و آهو و الک پشت»فراگیران داستان 

ودکان ایرانی را روخوانی کردند. پس از خواندن هر پاراگراف به های فکری برای کداستان
 وگو پیرامون مبحث آن پاراگراف پرداخته شد.بحث و گفت

 جلسة هشتم
هایی که خود درست کرده بودند به اجرای نمایش داستان پرداختند و فراگیران با صورتک

 .در آخر نیز به طرح بحث و پاسخ به سؤاالت داستان پرداخته شد

 جلسة نهم
از جلد اول مجموعة « پشتهمکاری موش و کالغ و آهو و الک»فراگیران داستان 

های فکری برای کودکان ایرانی را روخوانی کردند. پس از خواندن هر پاراگراف به داستان
 وگو پیرامون مبحث آن پاراگراف پرداخته شد.بحث و گفت

 جلسة دهم
ست کرده بودند به اجرای نمایش داستان پرداختند، هایی که خود درفراگیران با صورتک

 در آخر نیز به طرح بحث و پاسخ به سؤاالت داستان پرداخته شد.

 جلسة یازدهم
های فکری برای کودکان از جلد اول مجموعة داستان« مورچه و زنبور»فراگیران داستان 

وگو پیرامون تایرانی را روخوانی کردند. پس از خواندن هر پاراگراف به بحث و گف
 مبحث آن پاراگراف پرداخته شد.

 جلسة دوازدهم
مورچه و »هایی که خود درست کرده بودند به اجرای نمایش داستان فراگیران با صورتک

 پرداختند، در آخر نیز به طرح بحث و پاسخ به سؤاالت داستان پرداخته شد.« زنبور

 جلسة سیزدهم
های فکری برای کودکان لد دوم مجموعة داستاناز ج« شغال خرسوار»فراگیران داستان 

وگو پیرامون ایرانی را روخوانی کردند. پس از خواندن هر پاراگراف به بحث و گفت
 مبحث آن پاراگراف پرداخته شد.

 جلسة چهاردهم
شغال »هایی که خود درست کرده بودند به اجرای نمایش داستان فراگیران با صورتک

 آخر نیز به طرح بحث و پاسخ به سؤاالت داستان پرداخته شد.پرداختند و در « خرسوار

 جلسة پانزدهم
گیری پیرامون جلسات گذشته پرداخته و به سؤاالت کلی و جزئی به بحث و نتیجه

 شده پرداخته شد.فراگیران در باب متون خوانده
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 ی پژوهشهایافته

در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی  SPSS23افزار های این پژوهش از نرمبرای تجزیه و تحلیل داده

یل ز تحلاستفاده شد که در سطح آمار توصیفی از میانگین، انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی ا

میانگین  2در جدول  .گرفته شدبهره و آزمون لوین آزمون شیل اثرات پیبا تعد راههیکانس یواروک

داده گروه را در متغیرهای مورد مطالعه نشان  زمون دوآپس و آزمونو انحراف استاندارد نمرات پیش

 .شده است
 

 آزمونآزمون و پسها به تفکیک پیشپیشرفت گروه ةهای توصیفی نمرات نگرش به خالقیت و انگیزمؤلفه .2 جدول

 انحراف استاندارد میانگین  گروه متغیر

 نگرش به خالقیت

 آزمایش
 67/14 8/83 آزمونپیش

 09/10 13/96 آزمونپس

 کنترل
 40/12 27/85 آزمونپیش

 47/15 6/83 آزمونپس

 انگیزة پیشرفت

 آزمایش
 53/23 93/126 آزمونپیش

 73/18 87/139 آزمونپس

 کنترل
 62/8 47/98 آزمونپیش

 45/5 47/97 آزمونپس

قیت در گروه آزمون متغیر نگرش به خالآزمون نسبت به پیشمیانگین پس ،2توجه به جدول  با

آزمون آزمون و پس( ولی میانگین گروه کنترل در پیش8/83<13/96آزمایش افزایش یافته است )

شود نیز همین مورد مشاهده می انگیزة پیشرفتمتغیر ، دربارة تغییر محسوسی نداشته است. همچنین

(87/139> 93/126.) 

های مورد مطالعه بودن گروهکسانفرض یواریانس دارای پیشوتوجه به اینکه آزمون تحلیل ک با

 د.شاجرا  1ها، آزمون لوینفرض، قبل از اجرای این روش آماری برای اطمینان از رعایت پیشاست

 

                                                           
1. Levene 
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 های آزمایش و گواههای لوین در گروه. آزمون همگنی واریانس3 جدول

 سطح معناداری درجة آزادی دوم درجة آزادی اول Fآمارة  متغیر

 665/0 28 1 192/0 نگرش به خالقیت

 754/0 28 1 181/0 انگیزة پیشرفت

های دو گروه با توجه به معنادارنبودن نتایج، واریانس ،مشخص است 3طور که در جدول  همان

ها برخوردار بوده فرض الزم همگنی واریانسها از پیشآزمایش و گواه یکسان است. بنابراین، داده

 جام داد.توان عملیات آماری بعدی را انو می

 ةرد دختر آموزاندانش نگرش به خالقیتبر روی فلسفه به کودکان  برنامة آموزش فرضیة اول:

 تأثیرگذار است.اصفهان  سال شهر 14تا  12سنی 
 

 نگرش نسبت به خالقیت متغیر نتایج تحلیل كوواریانس تفاوت دو گروه آزمایش و كنترل در .4جدول 

 سطح معناداری Fآمارة   میانگین مجذورات آزادی ةدرج مجموع مجذورات تغییرات منابع

 001/0 52/4 47/49 1 47/49 آزمونپیش

 001/0 97/9 64/108 1 64/108 گروه

 - - 93/10 27 193/295 خطا

 - - - 30 16697 کل

های گروه آزمایش و گروه گواه شود، تفاوت بین آزمودنیمشاهده می 4طور که در جدول همان

توان می ،( معنادار است. بنابراینP<001/0( در سطح )F=97/9نگرش به خالقیت ) از لحاظ متغیر

آموزان در فلسفه به کودکان باعث افزایش نگرش به خالقیت دانش برنامة آموزشگفت اجرای 

 آزمون شده است.پس ةمرحل

رده  دختر آموزاندانش انگیزة پیشرفتبر روی فلسفه به کودکان  برنامة آموزش فرضیة دوم:

 تأثیرگذار است.اصفهان  سال شهر 14تا  12سنی 
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 انگیزة پیشرفت متغیر نتایج تحلیل كوواریانس تفاوت دو گروه آزمایش و كنترل در .5ل جدو

 سطح معناداری Fآمارة  میانگین مجذورات آزادی ةدرج مجموع مجذورات تغییرات منابع

 039/0 69/4 4/360 1 4/360 آزمونپیش

 008/0 13/8 63/624 1 63/624 گروه

 - - 82/76 27 2/2074 خطا

 - - - 30 0/234550 کل

های گروه آزمایش و گروه گواه شود، تفاوت بین آزمودنیمشاهده می 5طور که در جدول همان

توان می ،( معنادار است. بنابراینP<001/0( در سطح ) F= 13/8از لحاظ متغیر نگرش به خالقیت )

ة آموزان در مرحلپیشرفت دانش ةفلسفه به کودکان باعث افزایش انگیز موزشبرنامة آگفت اجرای 

 آزمون شده است.پس

 گیریبحث و نتیجه

ها، نهادن از مرز اندیشهاست، پا فرا های پیچیدهتازی رقابتدر دنیای ناپایدار کنونی که عرصه یکه

انبها است و این خالقان ای بس گرهای نو، سرمایههای فکری و خلق ایدهدرنوردیدن چارچوب

اند. رقابت جهانی را به خود اختصاص داده ةاندیش سردمداری عرصاندیشه هستند که با اذهانی ژرف

تواند رقبای خویش سالحی در دست بشر است که به مدد آن می ةبه اعتقاد برخی، خالقیت؛ به مثاب

دارد که انسان  اعتقاد (،1972) 1این خاطر، تورنسها باشد. به د و پیشتاز عرصهکنرا خلع سالح 

از سوی  برداری قرار دهد.برای بقا نیازمند است تا قدرت خالقیت کودکان را توسعه و مورد بهره

ه پیشرفت همچون نیرویی محرکی برای انسان ب ةدیگر و طبق مطالعات نظری مشخص شد انگیز

دهد تا شرفت و موفقیت سوق میآمدن به پیرود که وی را در مسیر گام برداشتن و نائلشمار می

د. از این رو در این پژوهش به خاطر اهمیت متغیرهای کنسرانجام به سرمنزل مقصود رهنمون 

فلسفه به کودکان بر روی نگرش به خالقیت  برنامة آموزشتعیین اثربخشی اجرای  ةپژوهش به مطالع

 پرداخته شد.  97-96در سال تحصیلی  آموزان دختر شهر اصفهانو انگیزش پیشرفت دانش

                                                           
1. Torrance 
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آموزش فلسفه به تأثیر »اول پژوهش، مبنی بر  ةفرضی آزمون های به دست آمده ازدر تحلیل یافته

، «اصفهان سال شهر 14تا  12سنی  ةرد دختر آموزاندانشبر افزایش نگرش به خالقیت کودکان 

بر کودکان  بهفلسفه  برنامة آموزشکه  طوریه است. ب فوقتأیید فرضیه  ةدهندنتایج آماری نشان

 12سنی  ةآموزان دختر رددانشدر میان و منجر به افزایش آن مؤثر آموزان دانش نگرش به خالقیت

فلسفه به کودکان موجب  برنامة آموزشده است. به دیگر سخن، اجرای ش سال شهر اصفهان 14 تا

پردازی، احساس خیالده، که اطمینان از عقاید خود، شآموزان هایی در دانشنگرش شدنپدیدار

شناختی، آزادی بیان در افکار و تمایل به نوآوری را در آنان شکل های نظری و زیباییگیریجهت

 یبرا هاانسانعنوان نگرش مثبت به خالقیت یادشده است. پس از آنجا که  ها بابخشیده و از آن

 نقاد تفکر جمله از باال حسط یفکر یهامهارت ازمندین یامروز متحول و پرچالش یایدن در یزندگ

، پس توجه جدی است یابیدست قابل نیتمر و آموزش از طریق ییهامهارت نیچن و هستند خالق و

مورد توجه جدی دست اندرکاران  دسسات آموزشی بایؤفلسفه برای کودکان در م برنامة آموزشبه 

 کودکان یبرا فلسفه ة آموزشبرنامواقع شود. عوامل اجرایی تعلیم و تربیت کودکان با توجه جدی به 

با سالح قدرتمند و کارآمد تفکر  را نانآ و رسانده تیفعل به را کودکان ةبالقو یهاییتوانا می توانند

 به انکودک لیتبد از آموزش فلسفه به کودکان دفباید توجه داشته باشیم که ه. دکنتجهیز  ندهیآ در

 انهشیاندژرف ،انهورزشهیاند اشتن یک زندگیدر جهت د آنان به کمک بلکه ست،ینفیلسوف  افرادی

سان، ونگ و وجریف  ةمطالعهای این تحقیق تا حدودی همسو با یافته بنابراین،. است یمنطق و

آموزش تفکر  جریف در پژوهش خود اذعان داشتند کهوو  ونگ ( است. به طوری که سان و2020)

شود و به علمی آنان در آموزش عالی میآموزان موجب ارتقای عملکرد خالقانة خالق در دانش

، هدف اصلی آموزش در مدارس را ( هم1933دیویی )خاطر چنین آثار و پیامدهایی است که 

 دانست. محوریت قراردادن آموزش تفکر می

انگیزة بر افزایش آموزش فلسفه به کودکان  تأثیر»دوم پژوهش  ةفرضی آزمون هاییافته ،همچنین

اجرای  نیز مبین این است که، «اصفهان سال شهر 14تا  12سنی  ةرد دختر نآموزادانش پیشرفت

 رتقایو منجر به اه شدمؤثر واقع آموزان دانش انگیزش پیشرفتبر فلسفه به کودکان  برنامة آموزش

های فلسفه به کودکان در تقویت و رشد ویژگی برنامة آموزشبه عبارت دیگر، اجرای  .دشومیآن 
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قوی برای تحریک به سوی درجات باال،  ةبودن سطح آرزو، انگیزهمچون؛ باال انگیزش پیشرفت

مقاومت طوالنی در مواجهه با تکالیف با سطح دشواری متوسط، تمایل به اعمال تالش مجدد در 

تمام، توجه به مالک شایستگی و لیاقت در انتخاب دوست و همکار، بازشناسی انجام تکالیف نیمه

 است.  دادن کاری به نحو احسن، تأثیرگذار بودهدر کار و انجاماز طریق عملکرد خوب 

های مشابه، به ویژه تحقیقاتی بندی کلی، در مقایسه با نتایج این تحقیق با پژوهشدر یک جمع

فلسفه به کودکان بر روی متغیرهای متفاوت انجام شده است،  برنامة آموزشکه به بررسی اثربخشی 

مثبت این برنامه بر روی آثار پژوهش حاضر با نتایج مطالعات از اینکه  نتایج کرد کهباید اذعان 

 آقایی خیابانیپور و حاجتقی، پژوهش فتحی آذر، آموزان گسترده است، همسو است. برای مثالدانش

کاری و فلسفه به کودکان موجب کاهش پنهان ةکه آموزش برنام ( حاکی از این امر است1398)

مراد، نفر و پژوهشی عیسیهای ده است. یا طبق یافتهشتحمل کودکان کار افزایش سازش کاری و 

 ةلأمس همدلی و مهارت کلی حلی ارتقار تواند بمیفلسفه به کودکان برنامه  جرایا( 1398فاطمی )

عسکری، مطالعات ة پژوهش حاضر با نتیج ةد. نتیجآموزان تأثیر معناداری بگذاراجتماعی دانش

ی فلسفه به کودکان برنامة آموزشکه اجرای  طوریه ب ،دارد ( نیز مطابقت1394) نددیناروند و ترکاشو

ندوفریپی نتایج پژوهش  ،عالوهه ثیر مطلوبی داشت. بأسامن ت ةآموزان منطقبر روی تفکر منطقی دانش

 فلسفه به کودکان بر شهروندی دموکراتیک در آفریقا بوده و با ةتأثیر برنام ( مبین2013و همکاران )

پژوهشی دنیل و اوریک این مطالعه با محصول  ةنتیج ،نتایج این پژوهش همسویی دارد. همچنین

آموزان پرداخت، منطبق است. که به بررسی اثر آموزش فلسفه به کودکان بر تفکر نقاد دانش (2011)

های دیگری نیز از سوی برخی پژوهشگران صورت پذیرفته که با نتایج پژوهش پژوهش بنابراین،

توان به ثیرات آن همسو است، از جمله در این راستا میأت ةحاضر به لحاظ نتایج مثبت و دامن

( 2017( و مورایس و همکاران )1394و آقالر ) (، اکرمی، قمرانی1393همکاران )تحقیقات رضایی و 

 کرد. اشاره

توان به برخی بودن موضوع و متغیرها، میهای این پژوهش و بدیعدر پایان، با عنایت به یافته

    د:کرها و پیشنهادهای کاربردی پژوهش اشاره محدودیت



   369      ... آموزان دخترة آموزش فلسفه به کودکان بر نگرش به خالقیت و انگیزة پیشرفت دانشاثربخشی اجرای برنام

 

 

 

همراه بوده است که در این جا به مواردی از آن اشاره  یهایاجرای پژوهش حاضر با محدودیت

 عدم حضور، همچنین آموزان منتخب برای طرح مورد نظر واز دانش برخی عدم همکاری .1 شود:می

 ؛دشها که منجر به ریزش تعداد آزمودنی آموزشی ةشدریزیی جلسات برنامهدر تمام تعدادی از آنان

مدت و انتظار وقوع اثربخشی عمیقعدم امکان اجرای طرح مورد نظر در یک مقطع زمانی طوالنی .2

 عدم امکان برگزاری دوره در مدارس به دلیل محدودیت زمانی پژوهش. .3 ؛برای پژوهشگرتر 

 به شرح زیر است: ژوهشکاربردی پی پیشنهادها

برنامة تربیت کشور در جهت امکان ورود  اندرکاران نظام تعلیم وتوجه دست کردنمعطوف -

 از طرح نام برده برداری کاربردیبهرهو  فلسفه به کودکان در مدارس سطح کشور آموزش

 در سازمان آموزش و پرورش کشور در راستای پیشبرد اهداف آموزشی و پرورشی.

خالقیت و انگیزش  ارتقای کلیه مقاطع تحصیلی در جهت نام برده در ةگیری از برنامبهره -

 آموزان.پیشرفت در دانش

تخصیص و های آموزشی کشور ریزی و بهبود برنامهگیری از نتایج پژوهش در جهت برنامهبهره -

 ن.روزانه یا هفتگی مدارس جهت آموزش فلسفه به کودکا ةساعاتی در برنام

 کاربرد منابع و متون فلسفه برای کودکان در مدارس. و معرفی -

خالقیت و انگیزش  ای برالگوهای مداخله ها وتأثیر اجرای این طرح با سایر روش ةمقایس -

 آموزان.دانشپیشرفت 

ی با کودکان به صورت آزمایشی و فراگیر در سطح کشور و فدر دستور کار قراردادن کار فلس -

 تربیت.  متولی امر تعلیم و هایبا نظارت سازمان

و  ن مجرب و کار آزموده به منظور اجرای طرحبیاهای عملی برای تربیت مربرگزاری کارگاه -

جلوگیری از انحرافات احتمالی در اجرا که منجر به شکست طرح  نظارت بر اجرای طرح و

                                            خواهد شد.

ل روزمره و سائتفاده از مسآموزان در امر اجرای برنامه و او تجارب دانشعالیق  به توجه -

                      آموزان به عنوان طرح بحث.به دانش های مبتالچالش
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ده فلسفه با توجه به نیاز فراگیران و مد نظر قراردادن مشکالت شهای بومیتانسگیری از دابهره -

 تی آنان.های پیش رو در زندگی آچالش و

هایی در سراها و مؤسسات فرهنگی کشور به منظور تدارک برنامهگکاربردی در فرهن ةاستفاد -

 .کودکانخالقیت و انگیزش پیشرفت  ةتوسعجهت 

ها و مؤسسات آموزش عالی در دانشگاه ای جدید )آموزش فلسفه به کودکان(تأسیس رشته -

  د.کشور در جهت رفع نیازهای نسل جدی
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 منابع

 خالقیت پرورش بر مشارکتی یادگیری ثیرأت(. 1397احمدی، پروین، صمدی، پروین، و مینایی، مهناز )

 .1-22(, 1)8 ،انسانی علوم در خالقیت و ابتکار .جغرافیا درس در آموزاندانش

 رویکرد بر مبتنی تجربی علوم آموزش ثیرأت بررسی(. 1391احمدی، غالمعلی، و عبدالملکی، شوبو )

 (،2)2 ،انسانی علوم در خالقیت و ابتکار .آموزاندانش پیشرفت ةانگیز و خالقیت بر اکتشافی

124-95. 

آموزان دورة (. روایی و اعتبار آزمون انگیزش پیشرفت هرمنس بر روی دانش1386اکبری، بهمن )

 .73 -96(، 16)4،  پژوهش در برنامهریزی درسیمتوسطة استان گیالن.  

(. اثربخشی آموزش فلسفه به شیوة حلقة کندوکاو 1394قمرانی، امیر، و آقالر، صدیقه ) ،یالاکرمی، ل

، ابتکار و خالقیت در علوم انسانی آموزان نابینا.گری و نگرش به خالقیت در دانشبر پرسش

4(16 ،)88-71. 

انگیزش پیشرفت (. رابطة بین 1393آتشکار، حمید، سهرابی، زهره، بیگدلی، شعله، و بهاری، فرشاد )

و رضایت تحصیلی دانشجویان سال آخر پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه علوم 

 .21-34(، 2و1) 23، طب و تزکیهپزشکی تهران. 

بزرگمهری بوذرجمهری، خاطره، حافظی، فریبا، عسکری، پرویز، مکوندی، بهنام، و پاشا، رضا 

 هوش بر گاردنر ةچندگان هایهوش ةظرین بر مبتنی افزاییهوش آموزش اثربخشی(. 1397)

 در پژوهش و دانش. اصفهان شهر ششم و پنجم ةپای دختر آموزاندانش خالقیت و هیجانی
 .50-61 ،73 ،کاربردی شناسیروان

بررسی رابطة بین پیشرفت تحصیلی با انگیزش پیشرفت، منبع کنترل (. 1385پیربلوطی، محمدصادق )
شناسی تربیتی، دانشکدة نامة ارشد رشتة روان. پایانی شهرکردآموزان سال سوم راهنمایدانش

 شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.روان

 آموزش در خالقیت هایتکنیک بر مبتنی تدریس هایشیوه تأثیر بررسی(. 1386) عباس چشم،چراغ

 .7-35 ،(5)3 ،یاسالم تیترب ةمجل .آموزاندانش یادگیری و

 ةانگیز و سازگاری میزان هیجانی، هوش ةمقایس(. 1396باقری، نسرین ) حسینی، سیدداوود، و

 .29-48 ،(36)14 ،پژوهش و خانواده. کرج شهر هایدبیرستان آموزاندانش پیشرفت
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قیت الهای خبررسی تأثیر آموزش روش(. 1398حوریزاد گنجکار، نرگس، و حسنوند، محمدکاظم )

. (نقاشی دانشگاه الزهرا ةدانشجویان کارشناسی رشتمطالعاتی:  ةپیکر) در درس کارگاه نقاشی
 .43-52 ،(1)4 ،مبانی نظری هنرهای تجسمی

(. تأثیر هنر نمایش بر میزان خالقیت و یادگیری درس فارسی 1397دهقانی، بابک، و سلمانی، سیما )

آموزان پایة چهارم ابتدایی دبستان پسرانة سما در مقطع ابتدایی )مطالعة موردی دانش

، 6، پرورش و آموزش و شناسی، علوم تربیتیهای نوین در روانپیشرفت ةمجل رعباس(.بند

11-1. 

(. بررسی اثر اجرای 1387اهلل )ذکریایی، منیژه، سیف نراقی، مریم، شریعتمداری، علی، و نادری، عزت

آموزان گویی و نمایش )خالق( بر خالقیت و یادگیری دانشگیری از قصهبرنامة درسی با بهره

  .19-52(، 16)4، پژوهشنامة تربیتیشهر تهران.  5تر مقطع چهارم ابتدایی منطقة دخ

گروهی، پرسش و  ةمباحث)های تدریس روش ةرابط(. 1394مند، مریم و عباسپور، عباس )رحیمی

، شناسی تربیتیروان. پیشرفت در دانشجویان یزةبا انگ (پاسخ، نمایش علمی و سخنرانی

12(39 ،)24-2. 

ثیر أررسی ت(. ب1393محمد )و رضایی، علی ،ورمحمد، پادروند، نادر، سبحانی، عبدالرضارضایی، ن

پذیری، های سیالی، انعطافلفهمؤفلسفه برای کودکان در افزایش خالقیت و  ةاجرای برنام

 .19-36 ،(2)4، ابتکار و خالقیت در علوم انسانی. ابتکار و بسط

 پیشرفت ةانگیز و تحصیلی پیشرفت بر آموزشی افزارنرم یاثربخش بررسی(. 1393راد، مهران )رضایی

 .25-32 ،3 ،آموزش و نوین هایرسانه .عربی زبان درس در آموزاندانش

ها، تکنیک و خالقیت و نوآوری در سازمان آموزشی )مفاهیم، نظریه(. 1387خانیان، محمدربیع )سام

 تخصصی.تهران: رسانة  ،چاپ دوم سنجش(.

(. 1395و پیرجاوید، فاطمه ) ،ی، سبزیان، سعیده، گراوند، یاسر، بیرانوند، سانازسپهوندی، محمدعل

های فراشناختی بر انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی بررسی اثربخشی آموزش تکنیک

علوم تربیتی و  ةرویکردهای نوین آموزشی دانشکد. آموزان دختر شهر اصفهاندانش

 .63-80 (،1)11 ،شناسی دانشگاه اصفهانروان

(. اثربخشی آموزش 1393و زارع، حسین ) ،زاده، محمداحسانسلطانی مجد، سیدامیرهوشنگ، تقی
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آموزان پسر سال هاتی تحصیلی بر خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت دانشگروهی مهارت

 .31-44(, 2)4 های علوم شناختی و رفتاری،پژوهشاول دبیرستان. 

 .ایران در اجتماعی علوم آموزش هایچالش(. 1391) مدرضامح بشلی، سلیمانیو  محمود، پور،شارع

 .131-175 (،1)1 ،پرورش و آموزش شناسیجامعه

 کودکان خالقیت افزایش بر رنگ کاربرد بررسی(. 1397) مرضیه سیده ،و طباییان ،شهبازی، آرزو

 .1-11(،4)1، شناسیمعماری. ذهنی توانکم

 تدریس به نسبت( کرول) ایچندرسانه آموزشی افزارثیر نرمأت ةمقایس (.1398زاده جلگه، زهرا )شیخ
 9 ةمنطق درس ریاضی در ابتدایی سوم ةپای دختر آموزاندانش یادگیری و در خالقیت سنتی

مرکز پیام  انشگاه پیام نور استان تهران،د ،کارشناسی ارشد ةنامپایان .( شهر تهران7)قطب 

 .نور ری

 :تهران. کرمی ابوالفضل ةترجم .خالقیت به نسبت نگرش ةپرسشنام(. 1377) چارز بی،. شیفر

  .روانسنجی انتشارات

 حل در کودکان تقویت خالقیت برای آموزشی کمک ةطراحی وسیل (.1398زاده، آرزو )صفرعلی
 .انشگاه الزهرا )س(کارشناسی ارشد. د ةنام. پایانریاضی مسائل

یادگیری ترکیبی  -تأثیر دو روش یاددهی ةمطالع(. 1397نه )و عزیزی علویجه، افسا ،ضرابیان، فروزان

آموزان بر انگیزة پیشرفت دانش (گوور گفتاالگ و تالسنتی و وب)و  (سنتی و تلفن همراه)

 .39-49(، 2)15 ،ریزی درسیهپژوهش در برنام. نهم ةیپا

آموزان د معنوی دانشفلسفه به کودکان بر رش ةبررسی تأثیر اجرای برنام(. 1394عباسپور، نفیسه )
کارشناسی ارشد. گروه علوم تربیتی. دانشگاه پیام  ةنامپایان سال شهر اصفهان.12-14دختر 

 نور اصفهان.

آموزش فلسفه برای کودکان  تأثیر(. 1394و ترکاشوند، محمدرضا ) ،عسگری، محمد، دیناروند، حسن

، شناسی تربیتیروان. سامن ةآموزان دختر و پسر سوم راهنمایی منطقمنطقی دانش تفکر بر

11(35،) 41-25. 

 .آموزاندانش پیشرفت ةانگیز بر فراشناختی راهبردهای آموزش اثربخشی(. 1392عشورنژاد، فاطمه )

 .103-116 ،(7)3 ،کاربردی شناسیروان

 از آموزش اثربخشی(. 1397وبریهی، فاطمه ) ، وآبادی، خدیجه، فالحی، مریم، کماسی، مهدیعلی

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/dede3639a25bd54798a7cd03f90641c1/search/af4b8446dfa4324aa799f58c225b381c
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/dede3639a25bd54798a7cd03f90641c1/search/af4b8446dfa4324aa799f58c225b381c
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/dede3639a25bd54798a7cd03f90641c1/search/af4b8446dfa4324aa799f58c225b381c
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/dede3639a25bd54798a7cd03f90641c1/search/af4b8446dfa4324aa799f58c225b381c
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/0596074a0cad4b76519ca677e09cc2e2/search/8a816f874257c021e94487a0fd1989f6
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/0596074a0cad4b76519ca677e09cc2e2/search/8a816f874257c021e94487a0fd1989f6
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. رادیولوژی دانشجویان تحصیلی خودکارآمدی و خودپنداره خالقیت، بر همراه فنتل طریق

 .53-63 ،(11)3 ،پزشکی علوم در آموزش راهبردهای

 و معمول ةشیو به آموزش ثیر(. تأ1397و فرخنده، یونس ) ،فرد، امیررضاعمادی، سیدرسول، وکیلی

(، 28)10 ،پژوهیزبان. یرانیا غیر آموزانفارسی یادگیری و انگیزش خالقیت، بر ترکیبی

241-219. 

اثربخشی آموزش فلسفه به (. 1398السادات )و فاطمی، فاطمه ،مراد، ابوالقاسم، نفر، زهراعیسی

شناسی مطالعات روان .آموزان پنجم ابتداییاجتماعی دانش ةکودکان بر همدلی و حل مسئل

 .117-134(، 36)9 ،بالینی

(. تأثیر برنامة آموزش 1398آقایی خیابانی، آیسان )و حاج ،ومرثپور، کیفتحی آذر، اسکندر، تقی

 .151-172 ،(2)10 .فلسفه برای کودکان بر خودتنظیمی هیجانی کودکان کار. تفکر و کودک

فلسفه برای کودکان مبتنی بر تفکر  ةهایی برای برنام(. داستان1395اکبر )و عجم، علی ،فرزانفر، جواد

 .106-118(, 48)13، ریزی درسیمهپژوهش در برناانتقادی. 

 .رسش انتشارات: تهران زاده،انیک فروغ. ترجمة تفکر و آموزش(. 1385) رابرت شر،یف

 ةمبرنا محتوای تدوین در عالی آموزش هایچالش(. 1393) مصطفی شریفی، و ،صدیقه کریمی،

 .107-142 (،9)1 ،آموزشی نوین رویکردهاییادگیری.  ةجامع رویکرد با درسی

های (. بررسی تأثیر آموزش مهارت1396)و جعفری، علیرضا  ،کریمی، ناهید، مهرافزون، داریوش

ابتکار و خالقیت در آموزان ابتدایی. های خالقیت دانشلفهمؤگویی بر زندگی به روش قصه

 .149-166(، 2) 7، علوم انسانی

 ارزشیابیجدید و قدیم ة دو شیوخشی باثر ةمقایس(. 1391) مقامی، حمیدرضاو  ،موسوی، ماهرخ

 ابتدایی. ةآموزان دورو پیشرفت درسی دانش قیتالها نسبت به خنگرش آن برتحصیلی 

 .125-146 ،(2)2، قیت در علوم انسانیخالابتکار و 

(. انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان و عوامل مؤثر 1393و صداقت، مستوره ) ،میرساردو، طاهره

، یشناخت جامعه یهاپژوهشده دانشگاه آزاد اسالمی.  ةویان منطقبر آن، مورد مطالعه: دانشج

8(3،) 7-21. 

(. 1396) سمیه رادمرد، خسرو، و پرست،نوع باقری ،حسنعلی نصرآبادی، بختیار ،کمال هشی، نصرتی
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 نقاد. ذهن تربیت در آن تربیتی پیامدهای و متأخر ویتگنشتاین اندیشه در سازنده شک هایمؤلفه

 .5-265، (1)7، تربیت و تعلیم مبانی نامةپژوهش

چاپ (. 1های فکری برای کودکان ایرانی )داستان(. 1397نوروزی، رضاعلی، و عابدی درچه، منیره )

 هشتم، اصفهان: نشر آموخته.

 .یارمانا انتشارات: اصفهان .دانش اصحاب حال نقد: ماند خواهیم باران در ما(. 1395) محمدرضا نیستانی،

، کوروش صفوی. چاپ سوم ة. ترجممحفل فیلسوفان خاموش/ نوراک(. 1392یو )هوسله، ویتور
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