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چكيده
هدف :هدف پزوهش حاضر بررسي تأثیر آموزش فلسفه برای کودکان بر پرورش خالقیت دانش
آموزان است.
روش :روش اين پژوهش علي – مقايسه ای است و برای تجزيه و تحلیل دادهها در دو بخش توصیفي
و استنباطي از آزمونهای کولموگروفاسمیرنف ( ،)K-Sشاپیروويلک ( )SH-Wو  tمستقل با
بهرهگیری از نرمافزار آماری  SPSS-22استفاده شد .افرادی که در روند اجرای اين پژوهش شرکت
داشتند پنجاه نفر از دانشآموزان پسر پايه پنجم ابتدايي هستند؛ که از بین مناطق شهرستان بهارستان با
استفاده از روش تصادفي خوشهای انتخاب شدند .جهت گردآوری دادهها از آزمون خالقیت تورنس
( فرم  ) Bکه شامل سه فعالیت بود ،که در چهار خرده مقیاس سیالي ،انعطاف پذيری ،اصالت و بسط
است ،استفاده شد.
يافتهها :خالقیت در دانش آموزان مورد مطالعه متفاوت است .بطوريکه بر اساس مقايسه میانگینها
تفاوت در گروه دانشآموزان آموزش ديده ( )166/48بیشتر از گروه دانشآموزان آموزش نديده
( )132/96است.
نتیجه گیری :نتايج حاصل از فرضیه کلي پژوهش مبني بر آنکه «آموزش فلسفه برای کودکان بر
پرورش خالقیت دانش آموزان پسر پايه پنجم ابتدايي ناحیه يک بهارستان تأثیر دارد» ،نشان داد که
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ب
ررس
ی
تأثیر

آموزش فلسفه برای کودکان بر پرورش خالقیت دانشآموزان پسر پايه پنجم ابتدايي ناحیه يک
بهارستان تأثیر دارد.
کليد واژهها :فلسفه برای کودکان ،خالقیت ،تفکر خالق.

پيشگفتار
ان سان برای اينکه بتواند پا سخي مناسب به مو ضوعات و اطالعات دنیای پیچیده و در حال
گذار زمان حا ضر دا شته با شد ،نیازمند تواناييهای ب سیاری ا ست تا با اتکاء بر اين تواناييها
قادر باشد ،مسائل خود و پیرامون خود را به بهترين وجه ممکن برطرف سازد و ميتوان گفت
فلسفه برای کودکان و پرورش خالقیت ابزارهايي است که ياری دهند کودکان ما برای گذار
از آن پیچیدگيهاست.
فلسففففه برای کودکان و خالقیت به عنوان موضفففوعات مورد اهمیت ،در بین بسفففیاری از
متولیان تعلیم و تربیت مورد اهمیت و توجه فزايندهای قرار گرفته ا ست .فل سفه برای کودکان
و يا به عبارتي« اجتماع کندوکاو» « ،چهارچوب مناسفففبي را برای تمرين راهکارهای فلسففففه
فراهم ميکند؛ اجت ماع کوچکي که به کودکان امکان ميدهد از ف عالیت های اجت ماعي و

عوام

بیروني به فعالیتهای فردی و دروني يا ذهني برسفففند .در اين چهارچوب ،کودکان ميتوانند

ل

کندوکاو را با مشففارکت و همیاری معلم و همکالسففيها تمرين کنند و پس از آن که آن را

فرد

ياد گرفتند ،به تنهايي نیز بتوانند به آن روی آورند» (رشفففتچي و کیوانفر .)1388 ،محققان بر

یو

اين باورند که از طريق آموزش  ،p4cدانشآموزان ميتوانند هنر زندگي کردن را به در ستي

سازم
انی
بر

بیاموزند و در عمل ،آنچه را که شفايسفته اسفت ،بکار گیرند (دیاولیمپیو و تسفچرز.)2016 1،
ورلي )2016( 2در مطالعهای با عنوان فلسفه و کودکان به اين نتیجه دست يافته است که برنامه

خالق
یت
مدیرا
ن
….

1. D'Olimpio & Teschers
2. Worley

بسیار مؤثر باشد.
خالقیت نیز عبارت اسففت از  « :فرايند حل مشففکالت ،اختالف نظر درباره اطالعات ،خطا
کردن ائر عناصر و عوامل ،اشیاء و مواردی از قبیل حدس زدن و تشکیل فرضیهها درباره اين
کمبودها ،ارزيابيها و آزمايش اين حدسها ،فرضفففیهها ،احتمال اصفففال و آزمايش مجدد
آنها و در نهايت مرتبط ساختن نتايج » (رستمي .)1391 ،خالقیت توانايي پرورش انسانهايي
را ميدهد که با زندگي و دنیای پیچیدهی حال حاضفففر و دگرگوني های فزاينده فرهنگي،
اجتماعي و اقتصففادی سففازگاری مناسففبي داشففته باشففند و آيندهای بهتر بسففازند .شففالودهی
مهارتهای فکری کودکان بايد از همان سالهای اولیه زندگيشان پيريزی شود ،زيرا فراخ
انديشي در همان سالهايي آغاز مي شود که شخصیت کودک شکل ميگیرد .آنها بايد با
نگرشففي باز به آينده خود بنگرند .فراخ انديشففي باع

ميشففود تا فرد خود محور نباشففد و

تأثیرآموزشفلسفه برای کودکان بر پرورش خالقیت دانشآموزان ...

آموزش فلسففففه برای کودکان ميتواند در جهت بهبود توانايي اسفففتدول و پرورش خالقیت

195

تع صب نورزد (ماهروزاده و رم ضانپور .)1390 ،از اين رو طي سالهای اخیر تمايل ا صحاب

ب

تعلیم و تربیت به تقويت مهارتهای تفکر و گسففترش خالقیت در خالل آموزش فزوني زيادی

ررس

يافته به نحوی که در بسففیاری از مراکز آموزشففي ،پرورش تفکر خالق در بین کودکان جزء
اولويتهای آن شده است.
در طي اين چند سفففال اخیر پررند شفففدن وایه خالقیت در ادبیات آموزش و پرورش

ی
تأثیر
عوام
ل

جديد را مي توان ماح صل اين مو ضوع دان ست که ب سیاری از متخ ص صان و صاحب نظران فرد
عرصفففه تعلیم و تربیت به اين نتیجه رسفففیده اند که دانش آموزان و کودکان به اندازه کافي ی و
قدرت تجزيه و تحلیل مسائل را ندارند و نميتوانند در زمان برخورد با يک موضوع دست به سازم

خالقیت بزنند و با شیوهای تازه و بدور از چهارچوبهای تعريف شده دست به ابداع بزنند .به
عبارتي ما شاهد اين ه ستیم که کودکان فقط قادرند در خط سیری که ما آموزش دادهايم و

انی
بر

خالق

برايشان تعريف کرده ايم حرکت کنند و اگر اين مسیر و خط سیر با کوچکترين تغییری ارائه یت
مدیرا
ن
….
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ی

شود آنها دچار سردرگمي و گیجي شده و نميتوانند از خود خالقیت و باز تعريفي مناسب
ارائه نمايند.
امروزه ما شاهد اين هستیم که بسیاری از نظام های پیشرو در زمینه تعلیم و تربیت موضوع
«يادگیری زدايي» را پیشففنهاد مي دهند؛ در اين نظام ها به دانشآموزان ميآموزند که چگونه
از چ سبندگي های ذهني فا صله بگیرند و دنیا را بر مبنای يادگیری زدايي آغاز کنند.کودکان
در اين نظام ها بسفففیاری از يادگیری های پیشفففین خود را فراموش يا باز تعريف مي کنند و
ميآموزند که يادگیری فقط با چ سبیدن به دا شتههای گذ شته هرگز حا صل نمي شود؛ بلکه
بايد با خالقیت و تفکر اقدام به دوباره فهم يادگیری های گذشته بنمايم (نادری.)1391 ،
شايد بتوان گفت يکي از دويل ناتواني کودکان در حل م سائل بر مي گردد به شیوه های
آموزش؛ معمووً در بسفففیاری از کالس های درس معلم نقش پررندتری به نسفففبت دانش
آموزان دارد ،ولي به واقع مي باي ست در روند ياددهي  -يادگیری کودکان نق شي فعالتر ايفا
کنند تا آموزش به درسففتي صففورت پذيرد؛ اينکه معلمان زمان زيادی را صففر ف توضففی و
تفسیر موضوعات درسي کنند و دانشآموزان به عنوان شنونده باشند ،به مرور زمان مؤيد اين
موضفوع در ذهن آنها ميشفود که « معلم از آنها داناتر اسفت» و پذيرش نقش « دانای کل»

تأثیر

بودن معلم در ذهن دانش آموزان صففورت مي پذيرد و مي بايسففت برای حل تمامي مسففائل

عوام

خود به او مراجعه کند و از تفکر و خالقیت باز ميماند و فقط به عنوان مصففرف کننده دانش

ل

قبول نقش کرده و برای حرکت به جايگاهي باوتر يعني تولید کننده دانش ،ترس دارد.

فرد
یو
سازم

اين موضفففوع ما را وا ميدارد تا از شفففیوه های جديد در پرورش خالقیت در کودکانمان
استفاده کنیم؛ يکي از اين شیوه ها برنامه «آموزش فلسفه برای کودکان» است که توسط متیو
1

انی

لیپمن ارائه شففده اسففت؛ متیو لیپمن بنیان گذار برنامه در سففال  1954دکترای خود را از گروه

بر

فلسفه دانشگاه کلمبیا گرفت ،سپس به دانشگاه مونت کلیر رفت و آنجا پژوهشگاه توسعه و

خالق

پی شبرد فل سفه برای کودکان را تأ سیس کرد .برنامه او يعني فل سفه برای کودکان جايزه سال

مدیرا

1. Matthew Lipman

یت
ن
….

معلمان فلسفه آمريکا تقدير شد.
از نظر لیپمن « پیدايش و تکامل برنامه فلسفففه برای کودکان بدون خاسففتگاه و مقدمه نبوده
است .اين برنامه بر اساس رهنمودهای جان ديويي و مربي روسي لیو ويگوتسکي شکل گرفته
اسففت که بر ضففرورت تعلیم تفکر و تأمل و نفي آموزش صففرف حفک کردن تأکید مي کند.
برای کودکان کافي نیست فقط آنچه را که به آنها گفته ميشود ،به حافظه بسپارند و سپس به
ياد بیاورند ؛ بلکه آنان بايد موضفففوع مورد نظر را بیازمايند و تجزيه و تحلیل کنند و درسفففت
همانطور که فرايند تفکر ،پردازش اموری اسففت که کودکان درباره جهان و حواسففشففان ياد
ميگیرند ،آنان هم بايد درباره آن چه در مدرسفففه ياد مي گیرند ،بینديشفففند .حفک کردن
مطالب ،مهارت فکری کم ارزش و سففط پايیني اسففت؛ بايد مفهوم سففازی  ،داوری و تمیز
امور از همديگر ،استدول و اموری از اين قبیل را به کودکان ياد داد » (ناجي.)1389 ،
فلسففف فه برای کود کان دانشآموزان را قادر ميسففففازد تا بین موضفففو عات مختلفي که
ميآموزند ،پلي بزنند ،بنابراين برنامهی درسي برای آنان پر معني خواهد شد .هم مهارت های
همکاری و هم مهارت های تفکر که در اين برنامه رشفففد و پرورش مي يابند  ،سفففبب بهبود

تأثیرآموزشفلسفه برای کودکان بر پرورش خالقیت دانشآموزان ...

 2001انجمن فلسففي آمريکا را به خود اختصفاص داد .اين برنامه از طرف يونسفکو و انجمن

197
ب
ررس
ی
تأثیر

ارتباطات و مسئولیت پذيری اجتماعي بیشتر مي شود .در واقع با شراکت کودکان در جست

عوام

و جويي برای معنا و بسفففط و توسففف عهی قوای ادارکي و فهم آن ها از م طا لب ،قدرت تفکر

ل

استدولي و انتزاعي در آنان افزايش يافته و سبب ارتقای عزت نفس آنها مي شود ،اين امر به

فرد

کودک کمک ميکند تا کیفیت قضاوتهای خود را در زندگي روزمره بهبود بخشد و بدين

یو

ترتیب روابط میان فردی سالمتری را بنیاد گزارد (فیشر.)2001 ،1
طبق نظر ناسفففبم )2010(2فرض شفففده که فلسففففه برای کودکان يکي از گوياترين روشهای
تحرک تفکر انت قادی در کود کان اسففففت که با ال هام از نظر يه اجت ماعي سففففاخ تارگرايي

سازم
انی
بر
خالق
یت

1. Fisher
2. Nosbam

مدیرا
ن
….
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ب
ررس
ی
تأثیر
عوام
ل
فرد
یو
سازم

ويگوتسگي 1و همنجین مامايي سقراطي و عملگرايي ديوی ،توسط لیپمن در آغاز دهه 1970
شکل گرفت (ماری و ماتیو.)2011،2
لیپمن در نقدِ آموزش و پرورش سنتي و تبین مزيت رويکرد خود در تعلیم و تربیت تأملي
و ت فاوت آن با ديگر رويکرد ها مي گو يد« :رويکرد تعلیم و تربیتي که ما جسففففت و جو
ميکنیم ،رويکردی اسفففت که همه امور مطلوبي را که رويکردهای ديگر داشفففتهاند به عالوه
امور مطلوبي که رويکردهای ديگر موفق به انجام آن نشفففده اند به انجام مي رسفففاند» .لیپمن
معتقد است به منظور افزايش قدرت تفکر ،استنباط و استدول آوری را بايد از دوران کودکي
آغاز کرد و کودکان را با تفکر م ستقل و مهارت های سه گانه آن که شامل تفکر انتقادی،3
تفکر خالق 4و تفکر مراقبتي  5ميشففود آشففنا کرد .او بر ويژگي پرسففشگری ذاتي کودکان
تأکید ميورزد و معتقد است اگر حس پژوه شگریِ آزادانه در تمام مراحل رشد ،مورد توجه
باشففد و پرورش داده شففود ،هم خود کودک و هم جامعه از فوايد آن بهره مند خواهند شففد.
بنابراين معنای آموزش فلسففففه برای کودکان ،اندکي تغییر مي يابد و با پژوهش ،قرابت پیدا
ميکند و به معنای فراهم آوردن زمینه ها و روش هايي اسففت که زمینه کاوش و فهم درسففت
کودکان را به بهترين و مؤثرترين روش ،فراهم مي ک ند و به او درتفکر مسفففتقل و فلسففففي،
ياری ميرساند(صدر و پورحسن.)1395 ،
صاحب نظران تعاريف متعددی از خالقیت ارائه داده اند .هربرت فوکس 6معتقد ا ست که
فرايند خالقیت عبارت ا ست از هر نوع فرايند تفکری که م سئلهای را به طور مفید و بديع حل
کند .هم چنین به اعتقاد جرج سیدل 7توانايي ربط دادن و وصل کردن موضوعها ،صرف نظر
از اين که در چه حوزه يا زمینهای انجام ميگیرد از مباني خالق بهرهگیری از ذهن اسفففت.

انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

1. Vygotsky
2. Marie & Mathieu
3. Critical Thinking
4. Creative Thinkin
5. Career thinking
6. Herbert Fuchs
7. George Seidel

مشفففکل به وجود ميآيد و به دنبال آن جسفففت و جو برای يافتن راه حل و طر فرضفففیههای
مربوط به آن آغاز مي شود .سپس فر ضیه ها و راهحل ها آزمايش مي شوند و تغییرات وزم
در آن ها به وجود ميآيد (دائمي و مقیمي بارفروش.)1383 ،
در درون يک سازمان يا يک مجموعه رهبران و مديران به شیوههای گوناگوني مي توانند
خالقیت افراد مجموعه را افزايش دهند .آن ها الگوی کار افراد را تعیین ميکنند و افراد بر
اسفففاس الگوی رهبران مجموعه خود اهداف ،مسفففائل و شفففیوههای حل موضفففوع را تعريف
ميکنند .يک از ديدگاه هايي که باع

حرکت مجموعه به فراي ندهای کار ابتکاری و خالق

ميشففود ،توجه بر پیامدهای طووني مدت به جای پیامدهای کوتاه مدت اسففت؛ ديگر اينکه
رهبران يک سازمان فرهند سازماني خود را شکل مي دهند .مديران قادر ه ستند خالقیت
را به و سیله تقويت يک محیط سازماني اجتماعي که تغذيه کننده عملکرد خالقانه و هموار

تأثیرآموزشفلسفه برای کودکان بر پرورش خالقیت دانشآموزان ...

خالقیت فرآيندی است شامل حساسیت به مسائل ،کمبودها و بن بستها که به دنبال تشخیص

199

کننده ديگران اسفففت ،افزايش دهند  .هنگامي که سفففازماني برای تالش در جهت به دسفففت

ب

آوردن مهارت های جديد و آموزش شفففیوه های خالقانه ،پاداشفففهای دروني و بیروني فراهم

ررس

ميکند ،تمايل کارکنان برای پرداختن به تالش های خالقانه تقويت خواد شفففد(ون و رود،1
.)2001

ی
تأثیر
عوام

اريک فروم 2نیز معتقد ا ست که خالقت توانايي ديدن و پا سخ دادن ا ست .به اين ترتیب

ل

ميتوان گفت که به طور کلي خالقیت عبارت است از « به کارگیری توانايي های ذهني برای

فرد

ايجاد يک فکر يا مفهوم جديد» .از تعاريف فوق چنین ا ستنباط مي شود که بروز خالقیت در

یو

هر فعالیتي قابل انتظار بوده و محدود به هیچ نوع خا صي از فعالیت ها نی ست .به طور کلي آن سازم
انی

چه در فرايند خالقیت اهمیت دارد تفکر است(جلیلیان ،مرادی و کاکايي ماوايي.)1389 ،

بر
خالق
یت

1. Wang & Rode
2. Erich Fromm

مدیرا
ن
….
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توصیف کردن مفهومي به نام خالقیت امری است پیچیده و دشوار و اين مفهوم را مي توان
در دو سط متفاوت تعريف شود؛ يکي به عنوان صفت تشخیصي و ديگری به عنوان رفتار بر
ا ساس د ستاورد و يا مبتني بر عملکرد است .تورنس خالقیت را به عنوان نوعي م سئله گ شايي
مد نظر قرار داده اسففت به نظر وی خالقیت به اختصففار عبارت اسففت از «فرايند حس کردن
مسائل يا کاستي های موجود در اطالعات ،فرضیه سازی درباره حل مسائل و رفع کاستي ها،
ارزيابي و آزمون فرضففیه ها ،بازنگری و باز آزمايي آنها و سففرانجام ،انتقال نتايج به ديگران»
(حیدری .)1390 ،فر شمن 1معتقد ا ست شهود و الهام ،پیش نیاز خالقیت ا ست .او ميگويد:
معنويت آگاهيهای انسففان را پرورش ميدهد و آگاهيهای پرورده شففده بینش او را تقويت
ميکند و بینش تقويت شفففده نیز به نوبه خود منجر به افزايش خالقیت ميشفففود (موسفففوی و
احمدی.)1393 ،
پژوهشفففگران معتقدند عوامل بسفففیاری مي تواند برروی خالقیت تأثیرگذار باشفففد و اين
امکان وجود دارد که شففش منبع توانايي ذهني ،2دانش ،3سففبک تفکر ،4شففخصففیت ،5انگیزه،6
م نابع محیطي ،7عو ا مل موثری بر خالق یت افراد باشففف ند .به همین دل یل خالق یت يکي از
موضفففو عاتي اسفففت که بیش از پیش مورد تو جه محق قان قرار گرف ته و به شفففیوه ها و در
8

تأثیر

چهارچوب های متفاوتي از آن صحبت شده است .از نظر گلیفورد  ،خالقیت از چهار عنصر

عوام

سففیالي ،بسففط ،ابتکار و انعطافپذيری تشففکیل شففده اسففت .سففیالي ،توانايي ارائه راه حلهای

ل

گوناگون برای حل مسففئله اسففت .بسففط ،توانايي برنامهريزی در سففازماندهي در انجام امور

فرد
یو

مختلف را بیان مي کند .ابتکار ،دور شففدن از چیزهای واض ف و معمولي يا قطع رابطه با تفکر

سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

1. Freshman
2. mental ability
3. Knowledge
4. Thinking
5. Character
6. Motivation
7. Environmental resources
8. Glyfvrd

الگوهای تفکر موجود است (ترابي و سیف.)1391 ،
تورنس نیز خالقیت را در ترکیب چهار عامل اصلي زير بیان مي کند:
سیالي :يعني استعداد تولید ايده های فراوان؛
بسط :يعني استعداد توجه به جزئیات؛
ابتکار :يعني استعداد تولید ايده های نو و غیر معمول؛
انعطاف پذيری :يعني استعداد تولید ايدهها يا روشهای بسیار گوناگون (اسالمیه.)1395 ،
اجتماعات بشفففری در خالل حیات خود معمووً با مسفففائل و مشفففکالت نامتعارفي روبه رو
مي شوند ،اين جوامع در تعامل خود با جوامع ديگر نیازمند تحلیل وابستگيهای متقابل بوده،
سرعت و شتاب تغییرات م سائل گوناگون در جوامع و ب سیاری از م سائل ديگر لزوم نیاز به
خالقیت را مطر ميکند .از جهتي ديگر نیاز به داشتن دورنمايي مناسب برای آينده يک از

تأثیرآموزشفلسفه برای کودکان بر پرورش خالقیت دانشآموزان ...

مبتني بر عادت اسفففت و انعطاف پذيری  ،توانايي ايجاد الگوهای جديد تفکر و عدم اتکا به

201

ضروريات اجتماعات بشری است .تورنس استدول ميکند چنین تصاويری از آينده در افراد

ب

جامعه انگیزه وزم برای باو بردن سفففط تفکر و خالقیت را به وجود مي آورد (ولي زاده قره

ررس

قوزلو.)1395 ،
خالقیت پديده ای ا ست ذهني که از کاربرد فرايندهای شناختي معمول حا صل مي شود.

ی
تأثیر
عوام

بالزاک )2006(1عصب شناختي خالقیت را مورد برر سي قرار داده و به اين نتیجه دست ياقته

ل

که نو آوری های خالقانه نیازمند فعالیت همزمان و ارتباط مناطقي از مغز اسفففت که به طور

فرد

معمول دارای ارتباط قوی با يکديگر نیستند(امیری و اسعدی.)1386 ،

یو

خالقیت به واسفففطه مجموعه ای از خروجي ها و پیا مدهايي که در پي دارد برای افراد ،سازم
انی

سففازمانها و جوامع ضففروری اسففت .پژوهش انجام شففده نشففان ميدهد که خالقیت از طريق

خروجيهای ايده ،مسئله ،راهحل ،محصول ،خدمت ،رويه ،روش و فرآيندهای اصیل و مفید،

بر
خالق

به مجموعه ای از پیامدها شفففامل ايجاد تغییر ،انعطاف پذيری نسفففبت به تغییرات ،انطباق با یت
1. Balzac

مدیرا
ن
….
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تغییرات ،پاسففخ به فرصففتها و تهديدها ،ايجاد فرصففت و کاهش تهديد ،ايجاد و افزايش و
حفک مز يت ر قابتي ،رشففففد ،افزايش عملکرد ،توسففف عه ،بهروری ،کیف یت ،تامین ن یاز ها و
خوا سته های م شتری ،ر ضايت م شتری ،سالمت ذهن و رو  ،ر ضايت شغلي ،سود آوری،
افزايش سهم بازار ،ارزش آفريني ،موفقیت و بقاء  ،منجر ميشود (صادقي مال امیری.)1392 ،
در حالي که تحقیقات نشففان ميدهد ،ارتباط با ديگران ( اسففمیت1961 ،1؛ موند1992 ،2؛
وودمن1993 ،3؛آمابیل 1996 ،4؛ فارمر 2003،5؛ شالي و گیلسون 2004 ،6؛ صادقي مال امیری،
 ) 1385خصوصاً ارتباطات مستقیم ( تاشمن  ، ) 1982 ،7باز و شفاف ( رابینز 1996 ، 8؛ بارت،9
 )1997ه مه جان به (آلیکن درموت  1967 ،10؛ اکوسفففتس و ديسفففون  ) 1983 ،11و مکرر
( اسففمیت1961 ،؛ وسففت  )1995 ،نقش اسففاسففي در ارتقای خالقیت دارند و فقدان ارتباط از
پايین به باو ،ناکافي بودن ارتباط از باو به پايین و ناکافي بودن ارتباط با محیط بیروني سازمان
از جمله محدوديتهای رفتار خالق است (صادقي مال امیری.)1395 ،
ميتوان به جرأت گفت که تو سعه و پی شرفت دانش ب شری مديون تفکر خالق و نوآوری
افرادی است که نگاه خالقانه داشته اند و داشتن خالقیت و پرورش آن توانايي بسیار باويي به
ان سان مي دهد تا نه تنها م سائل و م شکالت خود را حل و ف صل کنند بلکه از اين م صائب به

تأثیر

عنوان يک فرصففت بهره کافي را ميبرند .خالقیت يک از مهارتهای اصففلي برای مواجهه با

عوام

زندگي پر چالش امروز ا ست .ريهامر و برولین ( )1999معتقدند که خالقیت از سال  1950تا

ل

کنون سففه جريان عمده و اصففلي را طي کرده اسففت :جريان اول به مطالعه شففخصففیت مربوط

فرد
یو
سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

1. Smith
2. Mong
3. Woodman
4. Amabile
5. Farmer
6. Shali and Gilson
7. Tashmn
8. Robbins
9. Bart
10. Dermot Lykn
11. Akvsts and Dysvn

خالقیت مربوط است (معنوی پور.)1389 ،
برای درک ماهیت خالقیت ،يکي از راهها اين اسفففت که به سفففراد افراد خالق برويم که
دارای تفکر خالق هسففتند و در مورد رمز موفقیتشففان از آنان جويا شففويم؛ ولي شففايد به جای
اينکه م ستقیماً از آنان سؤال کنیم به گفت و گوی آنها گوش دهیم و يا به هر آنچه که بروز
دهنده فرآيند تفکرشففان اسففت و شففواهدی که فرآيند تفکراتشففان را تصففوير ميکشففد ،توجه
کنیم (نجفي خواه.)1390،
تفکر خالق به آن نوع فعالیت فکری گفته مي شود که به حل م شکالت و م سائل سخت و
حل ن شده مي پردازد؛ يا برای م سائل حل ن شده گذ شته راه حلهای جديد مي يابد .اين نوع
تفکر معمووً سبب ابداع و اختراع مي شود .خالقیت های علمي ،هنری ،صنعتي ،کشاورزی
و دا شتن بینش های نو در م سائل سیا سي ،اقت صادی و اجتماعي همگي نتیجه اين نوع تفکر

تأثیرآموزشفلسفه برای کودکان بر پرورش خالقیت دانشآموزان ...

اسففت  .جريان دوم به مطالعه شففناخت ارتباط دارد .جريان سففوم به مطالعه آموزش و تحريک

203

است .امروزه با پیشرفت روزافزون دانش و فناوری و جريان گسترده اطالعات ،جامعه نیازمند

ب

آموزش مهارتهايي اسفففت که با کمک آن همگام با توسفففعه علم و فناوری به پیش رود .از

ررس

اين رو ،نیاز به پرورش انسانهايي است که بتوانند با تفکری خالق با مشکالت رو به رو شده،
به حل آن بپردازند؛ زيرا ديدگاه متفاوت باع

عملکردهای متفاوت و متنوع مي شود بنابراين

عمل خالقانه نیازمند تفکر خالقانه است (رنجدوست و عیوضي.)1392،
جان ديوئي عملکرد تحلیلي تفکر خالق را در پنج مرحله؛ احسفففاس وجود مشفففکل ،تعیین
حدود و اجزاء آن ،گردآوری معلومات ،طر فر ضیه از مجموع معلومات ،آزمايش فر ضیان
و تکرار تجربههای موفق برای وصول به قاعده عمومي ميداند (نزهت.)1390،
ويژگيهای تفکر خالق عبارتند از:
 .1خالقیت در ارتباط با میل ،رغبت و آمادگي شديد اتفاق ميافتد.
 .2خالقیت کار در نهايت ظرفیت شخصي را در بر ميگیرد ،نه در حد معمول آن.

ی
تأثیر
عوام
ل
فرد
یو
سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….
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 .3خالقیت ،تنظیم مجدد ،ب سط يا تف سیر و يا باز سازی اندي شهها ،نظريهها و يا عقايد را در بر
ميگیرد.
 .4خالقیت به يک مکان دروني برای ارزشیابي بیشتر از مکان بیروني آن احتیاج دارد.
 .5خالقیت بعضففي اوقات ،از طريق پرهیز از درگیری شففديد برای مدتي به منظور اجازه دادن
به بروز جريان آزاد فکر تسهیل مي شود.
ويژگیهای متفکر خالق از ديدگاه اسفففترنبر  ،تفکر خالق به چند عامل مبتني اسفففت؛ به
بیان ديگر فرد خالق در شفش صففت از افراد غیر خالق کامالً متمايز مي شفود و اين صففات
عبارتند از  :هوش ،دانش ،سففبک ،شففخصففیت ،انگیزه و بافت محیطي .اسففترنبر

از جمله

محققیني است که مطالعات وسیعي درباره تفکر ،هوش و تفکر خالق دارد .او معتقد است که
امکان ندارد ما بتوانیم توانايي های فکری بشفففر را بدون توجه به زمینه و شفففرايطي که در آن
عمل ميکند و بهتر بگويیم ،در حال تعامل اسفففت زمینههايي مان ند تفکر و هوش را با دنیای
دروني ،تجربه و با دنیای بیروني مورد بح

قرار داده است (حسیني.)1394 ،

هدف ا صلي پژوهش برر سي تأثیر آموزش فل سفه برای کودکان « »p4cبر خالقیت دانش
آموزان پسر پايه پنجم ابتدايي ناحیه يک بهارستان است که به دنبال پاسخ دادن به اين فرضیه

تأثیر

کلي زير است:

عوام

آموزش فلسفه برای کودکان( )p4cبر پرورش خالقیت دانش آموزان پسر پايه پنجم ابتدايي

ل

ناحیه يک بهارستان تأثیر دارد.

فرد
یو
سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

روش پژوهش
روش پژوهش از نظر شیوه گردآوری اطالعات توصیفي از نوع علي – مقايسهای و از نظر
هدف کاربردی ا ست .جامعه آماری اين پژوهش را دانش آموزش پ سر پايه پنجم ناحیه يک
بهار ستان با میانگین سني  11 - 10ت شکیل ميدهند .حجم نمونه  50نفر بوده ا ست که از اين

نکرده بودند .روش نمونهگیری ت صادفي خو شهای بود که به کمک اين روش ،ابتدا از طريق
قرعه کشي دانش آموزان پسر بخش سبز دشت از دانش آموزان ناحیه يک بهارستان انتخاب
شففد و در مرحله بعد مجدداً از طريق قرعه کشففي دبسففتان آيت اله فاضففل لنکراني از میان 4
مدرسه پسرانه انتخاب شدند .در اين مدرسه  3کالس پايه چهارم  25نفره وجود داشت که از
طريق قرعه کشي يکي از اين سه کالس به عنوان نمونهای که آموزش  p4cرا دريافت کرده
بود ند و يک کالس به عنوان گروهي که آموزش  p4cرا در يا فت نکرده بود ند ،انت خاب
شدند.
برای ا ندازهگیری خالق یت از آزمون سفففنجش خالق یت تورنس(فرم  )Bکه يکي از
آزمونهای ا ستاندارد جهت سنجش میزان خالقیت افراد از سنین دب ستان تا بعد از لی سانس
ا ست ،ا ستفاده شده و اعتبار اين آزمون بارها در سرا سر جهان از جمله ايران سنجیده شده

تأثیرآموزشفلسفه برای کودکان بر پرورش خالقیت دانشآموزان ...

تعداد که  25نفر آموزش  p4cرا قبال دريافت کرده بودند و  25نفر اين آموزش را در يافت
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است .اين آزمون تاکنون بیش از هر آزمون ديگر در پژوهش و اندازهگیری های تربیتي مورد

ب

ا ستفاده قرار گرفته ا ست .تاکنون در بیش از  2000پژوهش که در مجالت معتبر علمي چاپ

ررس

شده ،از آزمون تورنس به عنوان و سیله اندازهگیری خالقیت ا ستفاده شده ا ست .اين آزمون

ی
تأثیر

در چهار بعد بسففط ،سففیالي ،اصففالت و انعطافپذيری اسففت .ضففريب آلفای کلي پرسففشففنامه

عوام

 0/781به دست آمد (ضريب آلفا در بُعد بسط برابر با  ، 0/740ضريب آلفا در بُعد سیالي برابر

ل

با  ،0/727ضريب آلفا در بُعد اصالت برابر با  0/716و ضريب آلفا در بُعد انعطافپذيری برابر

فرد

با 0/719به دست آمده است) که نشان ميدهد پايايي ابزار مورد تأيید است.

یو
سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….
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جدول .1ضرايب آفا در آزمون سنجش خالقیت تورنس(فرم )B
مؤلفه

میزان

کلي

0/781

بسط

0/740

اصالت

0/716

انعطافپذيری

0/719

سیالي

0/727

آزمون تفکر خالق تورنس( فرم  ) Bکه خود شامل سه تکلیف (فعالیت) مجزا است:
 -1سفففاخت تصفففوير :در اين فعالیت فقط دو مؤلفه ی اصفففالت و بسفففط مورد بررسفففي قرار
ميگیرد.
 -2تکمیل تصاوير :در اين فعالیت هر چهار مؤلفه های سیالي ،اصالت ،بسط و انعطاف پذيری
مورد بررسي قرار ميگیرد.

ب

 -3دايره ها :در اين فعالیت نیز هر چهار مؤلفه های سففیالي ،اصففالت ،بسففط و انعطاف پذيری

ررس

مورد بررسي قرار مي گیرد.

ی
تأثیر

در اين پژوهش برای جمع آوری اطالعات از پرسفففشفففنامه آزمون تفکر خالقیت تورنس

عوام

(فرم )Bو برای جمعآوری مباني نظری از روش کتابخانهای اسففتفاده شففده اسففت .در بخش

ل

تو صیفي شاخصهای مرکزی ،پراکندگي ،میانه ،میانگین از جدول و نمودار ا ستفاده شده و

فرد

برای مشففخص شففدن نرمال و غیره نرمال بودن دادهها از آزمونهای کولموگروفاسففمیرنف

یو

( ،)K-Sشاپیروويلک ( )SH-Wاستفاده شده است و در بخش استنباطي به دلیل نرمال بودن

سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

دادهها از آزمون  tمسفففتقل و برای تمامي بخشها توصفففیفي و اسفففتنباطي از نرمافزار آماری
 SPSS-22استفاده شده است.

همانطورکه در جدول و نمودار  1مشففاهده ميشففود ،مقايسففه میانگین مؤلفههای چهارگانه
پژوهش ،بیشفففترين میانگین در بین مؤلفه های چهار گانه پژوهش مربوط به مؤلفه بسفففط با
میففانگین  74/56و انحراف اسفففتففانففدارد  22/052و کمترين میففانگین مربوط بففه مؤلفففه
انعطافپذيری با میانگین  16/02و انحراف استاندارد  3/689است.
جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد مؤلفههای چهارگانه پژوهش
مؤلفه

میانگین انحراف استاندارد

بسط

74/56

22/052

اصالت

42/10

17/134

انعطافپذيری 16/02

3/389

17/04

4/035

سیالي

تأثیرآموزشفلسفه برای کودکان بر پرورش خالقیت دانشآموزان ...

یافتههای پژوهش

207
ب
ررس
ی
بسط74/56 :

اصالت42/10 :
سيالي17/04 :

انعطاف پذیری16/02 :

تأثیر
عوام
ل
فرد

نمودار  .1مقايسه میانگین مؤلفههای چهارگانه پژوهش

یو
سازم

همانطورکه در جدول شماره  2مشاهده مي شود ،سط معناداریهای بهدست آمده در هر انی
دو آزمون کولموگروفاسمیرنف ( )K-Sو شاپیروويلک ( )SH-Wو تمام مؤلفههای تحقیق بر
خالق

بزرگتر از  0/05اسففت و با اطمینان  95درصففد ميتوان گفت که دادههای پژوهش از ويژگي

یت
مدیرا
ن
….
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ل

نرمال بودن تبعیت ميکنند و ميباي ست از آزمونهای پارامتريک برای تحلیل دادهها ا ستفاده
نمود.
جدول  .3نتايج آزمون  K-Sو SH-W
مؤلفه

شاپیروويلک

کولموگروفاسمیرنف

نتیجه آزمون

K-S

سط معناداری

SH-W

سط معناداری

بسط

0/092

0/200

0/976

0/391

توزيع نرمال

اصالت

0/074

0/200

0/989

0/925

توزيع نرمال

انعطافپذيری

0/110

0/176

0/965

0/142

توزيع نرمال

سیالي

0/098

0/200

0/978

0/468

توزيع نرمال

خالقیت

0/068

0/200.

0991

0/973

توزيع نرمال

همانطور که در جدول شفففماره  3مشفففاهده ميشفففود ،میانگین گروه آموزش ديده در زمینه
خالقیت بیشفففتر از میانگین گروه آموزش نديده بوده اسفففت .برای مشفففخص کردن اينکه اين
تفاوتها ناشي از خطای نمونه برداری بوده يا ناشي از تفاوتهای واقعي بین گروهها ،از آزمون
تي برای مقايسه دو گروه مستقل استفاده شده است.
جدول .4شاخصهای توصیفي خالقیت به تفکیک هر يک از گروهها
مؤلفه
خالقیت

گروه

تعداد میانگین انحراف معیار خطای معیار میانگین

آموزش ديده 166/48 25

26/05

5/21

آموزش نديده 132/96 25

45/09

9/01

فرد
یو
سازم
انی
بر

همانطور که در جدول شففماره  4مشففاهده ميشففود ،مقدار  Fمحاسففبه شففده برای خالقیت
( )0/353برای مقايسفففه واريانس های دو گروه کوچکتر از مقدار بحراني اسفففت و سفففط
معناداری بدسففت آمده ( )0/515بزرگتر از  0/05بوده اسففت ،در نتیجه واريانسهای دو گروه

خالق

همسان بوده است .همچنین چون مقدار  tمحاسبه شده برای مؤلفه خالقیت ( )3/218با درجه

یت

آزادی  48برای آزمونهای دو دامنه در سففط  0/05برای مقايسففه میانگین نمرات به دسففت

مدیرا
ن
….

بحراني  )1/96( tاسففففت ،ب نابراين فرض صففففر مبني بر عدم ت فاوت بین م یانگین نمرات
آزمودنيها رد ميشففود و نتیجه ميگیريم که خالقیت در دانش آموزان مورد مطالعه متفاوت
اسففت .بطوريکه مقايسففه میانگینها نشففان ميدهد اين تفاوت در گروه دانشآموزان آموزش
ديده ( )166/48بی شتر از گروه دانشآموزان آموزش نديده ( )132/96ا ست .بنابراين ميتوان
گفت آموزش فلسفففه برای کودکان( )p4cبر پرورش خالقیت دانش آموزان پسففر پايه پنجم
ابتدای ناحیه يک بهارستان تأثیر دارد.
جدول . 5آزمون  tبرای مقايسه میانگینهای دو گروه در زمینه خالقیت
آزمون لون
F

با فرض برابری
واريانسها

معناداری

T

3/218 0/515 0/353

بدون فرض برابری
واريانسها

فاصله اطمینان

مقايسه میانگینها

3/218

درجه آزادی معناداری

تأثیرآموزشفلسفه برای کودکان بر پرورش خالقیت دانشآموزان ...

آمده بر اسففاس نوع گروههای مورد مطالعه (آموزش ديده و آموزش نديده) بزرگتر از مقدار

 95درصد
تفاوت میانگینها

حد باو حد پايین

48

0/002

33/52

12/57 54/46

38/417

0/003

33/52

12/43 54/60
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عوام
ل

بحث و نتيجهگيری
اين پژوهش به بررسي تأثیر آموزش فلسفه برای کودکان ( )p4cبر خالقیت دانشآموزان

فرد
یو
سازم

پسفففر پايه پنجم ابتدايي ناحیه يک بهارسفففتان پرداخت تا از طريق آن میزان اثرگذاری برنامه

انی

برای کودکان( )p4cبر پرورش خالقیت دانش آموزان پسفففر پايه پنجم ابتدايي ناحیه يک

خالق

فل سفه برای کودکان ( )p4cبر خالقیت را م شخص کنند .نتايج ن شان داد که آموزش فل سفه بر

ب هارسففف تان تأثیر دارد .بطوري که م قايسفففه م یانگین ها نشفففان مي د هد اين ت فاوت در گروه یت
مدیرا
ن
….
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دانشآموزان آموزش ديده ( )166/48بیشففتر از گروه دانشآموزان آموزش نديده ()132/96
است.
طبق نتايج به دسففت آمده از بررسففي فرضففیه کلي پژوهش نیز ،دوره آموزش فلسفففه برای
کودکان( )p4cبر پرورش خالقیت دانش آموزان پ سر پايه پنجم ابتدايي ناحیه يک بهار ستان
تأثیر دارد .که نتیجه به دسففت آمده با نتايج پژوهش مؤمني و پرورش ( )1395که در بررسففي
تأثیر برنامه فلسفه برای کودکان از طريق حلقههای کندوکاو بر خالقیت ،سازگاری اجتماعي
و پیشففرفت تحصففیلي درس علوم تجربي دانشآموزان پسففر پايه سففوم ابتدايي نشففان دادند که
اجرای برنامه فلسففففه برای کودکان از طريق حلقه کندوکاو بر افزايش سفففازگاری اجتماعي،
خالقیت و پیشرفت تحصیلي دانش آموزان پايه سوم ابتدايي تأثیر دارد .طالعي ( )1391که در
بررسففي تأثیر آموزش فلسفففه به کودکان بر رشففد مهارتهای بنیادی نشففان داده اسففت آموزش
فلسففففه به کودک ،بر رشفففد مهارتهای تفکر خالق نقش مسفففتقیم دارد .نادری و همکاران
( )1391که در بررسففي تأثیر اجرای برنامة «آموزش فلسفففه به کودکان» در پرورش خالقیت
دانشآموزان پسففر پاية اول مقطع متوسففطة منطقة  14شففهر تهران ،اعتبار و اعتمادپذيری برنامة
فلسفففه برای کودکان را در پرورش خالقیت تأيید کردند .رحیمي و همکاران ( )1391که در

تأثیر

بررسفففي تأثیر اجتماع پژوهشفففي در برنامه آموزش فلسففففه به کودکان بر پرورش خالقیت

عوام

کودکان نشفففان دادند که میزان خالقیت کودکاني که تحت آموزش داسفففتان های فکری

ل

مرت ضي خ سرونژاد قرار گرفته اند به طور معناداری بی شتر از میزان خالقیت کودکاني بود که

فرد
یو

اين آموزش را دريافت نکرده بودند .رضففايي و همکاران ( )1393که در بررسففي تأثیر اجرای

سازم

برنامه فلسففه برای کودکان در افزايش خالقیت و مؤلفههای سفیالي ،انعطاف پذيری ،ابتکار و

انی

بسففط در دانش آموزان پسففر پايه پنجم ابتدايي مدارس منطقه  5شففهر تهران نشففان دادند که

بر

اجرای برنامه فلسففففه برای کودکان در افزايش نمره کل خالقیت آنها مؤثر اسفففت .ورلي

خالق

( )2016که به اين نتیجه دست يافته است که برنامه آموزش فلسفه برای کودکان ميتواند در

یت
مدیرا
ن
….

داده اسففففت که دانش آموزان شرکت کننده در برنامة درسي فلسفه برای کودکان عملکرد
بهتری در مهارتهای مربوط به تفکر خالق نشان داده اند .فیشففر ( )2005که در پروی جهاني
اکو نشان داد ،آموزش فلسفه بفففه کودکفففان ،منجر به کیفیت تفکرات خالق در آنها ميشود
(نقل از نادری )1391 ،همخواني دارد .با توجه به نتايج حاصففل شففده پیشففنهاد ميشففود تا با
بهرهگیری از آموزش فلسفه برای کودکان:
 -1به آنها آموزش داده شود تا بتوانند آنچه را که فکر ميکنند را به راحتي به زبان آورده و
بیان نمايند.
 -2اين عادت برای کودکان فراهم شود تا برای حل مسائل و مشکالت غیرعادی که حسب
شرايط با آنها مواجه ميشوند ،راههای متعددی را جستجو نمايند و تنها به يک راه حل و يا
يک منبع همیشگي اکتفا ننمايند.

تأثیرآموزشفلسفه برای کودکان بر پرورش خالقیت دانشآموزان ...

پرورش خالقیت بسیار مؤثر باشد .کنففففد )2007( 1که در مطالعه فلسفه برای کودکان نشان

211

 -3اين توانايي و مهارت که کودکان بتوانند به طر سواوت مشکلي که به ذهنشان خطور

ب

کرده فراهم شود.

ررس

 -4اين امکان برای کودکان فراهم شود تا کودک بدون ترس و اضطراب از اينکه شیوه تفکر

ی
تأثیر

او متفاوت با تفکر ديگران است ،تفکر عادى و آنچه را که به انجام آن عادت کرده است را

عوام

کنار بگذارد و به تفکر غیرمعمولى توجه کند.

ل

 -5ارجحیت تفکر و استدول منطقي به جای قضاوتهای عجوونه و بدون تفکر به کودکان

فرد

ياد داده شود.

یو

 -6زمینه اظهار نظر ،بیان ايدهها ،عقايد و تخیالتي که در ذهن کودک وجود دارد ،فراهم شود .سازم
انی

 -7توانايي بیان نمودن جزئیات بیشتر پیرامون مسائل و وقايع مختلف برای کودک فراهم شود

بر

به گونهای که کودک بتواند به مسائل و وقايع ،مطالبي فرعي و جديد اضافه نمايد.

خالق

 -8موقعیت مطر نمودن ايدههای متنوعي که در ذهن کودک است ،برای آنها فراهم شود.

یت

1. Keng

مدیرا
ن
….
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 -9آنها تشويق و ترغیب شوند تا به موضوع و يا موضوعات مختلف و کالً پديدهها و دنیای
اطراف خود ،نگاهي نو و تازه داشته باشند.
 -10معلمان در شیوه درسي خود ،هنگام ارزشیابي (آغازين ،تکويني و پاياني) از دانشآموزان
به طر سوالهايي بپردازند که جوابهای زيادی در پي داشته باشد؛ چرا که سواوت دارای
يک جواب ،به تفکر همگرا و سواوت دارای بیشتر از يک جواب ،به تفکر واگرا در
دانشآموزان ميانجامد.
 -11معلمان ،فارد از هرگونه تفاوت قائل شدني بین دانشآموزان ،به آنها نشان دهند که عقايد
و نظراتشان ،هر چند اندک ،باارزش و معتبر است.
 -12معلمان ،شرايطي را ايجاد نمايند تا دانشآموزان ،بدون هیچگونه ترس ،ابهام و خجالتي،
اندوخته معلومات خود را به منصه ظهور برسانند.
 -13معلمان در کالس درس ،به جای ايجاد فضايي خشک و آزار دهنده ،فضايي يادگیرنده و
مشوق در جهت کنجکاویهای ذهني دانشآموزان ايجاد نمايند.
 -14معلمان تشويق شوند تا به جای تمرکز يکنواخت بر آموزش رسمي ،فرصتهای متنوعي
جهت خلق ايدهها و ابتکارات جديد برای دانشآموزان خود فراهم آورند.
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کارکنان آموزش و پرورش ناحیه يک بهارستان و همه عزيزاني که در اين پژوهش ما را ياری نمودهاند
سپاسگزاری نمايند.
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