فصلنامه علمی پژوهشنامه تربیتی
سال پانزدهم ،زمستان  -9318شماره 19
صفحات 41 -12

تاثير آموزش به شيوه کند و کاو فلسفي بر خالقيت دانش آموزان
عباس شاه

ولی9

رضا

پاشا2

سعید

بختیارپور3

بهنام

مکوندي4

علیرضا

حیدريی5

تاريخ دريافت19/88/94 :
تاريخ پذيرش19/98/81 :

چکيده
هدف از پژوهش حاضر بررسی چگونگی تاثیر آموزش به شیوه کندوکاو فلسفی بر میزان خالقیت دانش
آموزان پسر پايه ششم بود .روش پژوهش حاضر ،نیمه تجربی و از نوع پیش آزموون -پو

آزموون بوا هوروه

کنترل بود .جامعه آماري پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر پايه ششم شهرستان دزفول بود کوه بوا روش
تصادفی خوشهاي چند مرحلهاي تعداد دو کالس درس  25و  23نفره از بین مدارس شهر دزفوول بوه عنووان
نمونه تحقیق انتخاب شدند .از هر دو هروه پیش آزمون هاي خالقیت فرم ب تورن  ،به عمل آمود و سو
شیوه کندوکاو فلسفی در هروه آزمايش به اجرا در آمد و هروه کنترل ،آموزشی دريافت نکرد .داده هاي حاصل
به وسیله آزمون تحلیل کوواريان

تک متغیري ( )ANCOVAبررسی و تحلیل شدند .نتايج حاصول نشوان

داد که استفاده از کند و کاو فلسفی باعث افزايش میزان خالقیت دانش آموزان هروه آزمايش نسبت به هوروه
هواه شده است (.)p<8/85
کليد واژه ها :کند و کاو فلسفی ،خالقیت ،آموزش.
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مقدمه
در هزاره سوم ،اهمیت خالقیت ،بر کسی پوشیده نیست و ضرورت پورورش آن هور چوه بیشوتر
احساس میشود .مسائل پیرامون ،مانند همزيستی انسانها ،که بوه ووور فزاينودهاي وابسوته بوه هوم
هستند ،نیازمند راه حل هاي جديد براي ادامه حیات است (میهالی و ولف .)92894ما براي ادامه حیات
و بقا نیازمنديم که به پرورش توانايیهاي خوال کودکوان و نوجوانانموان ب وردازيم (توورن .)9118 2
امروزه صاحب نظران خالقیت را دانشی بنیادي براي هرهونه تغییر و نوآوري میدانند .به تعبیر ريهامر
و برولین ( )9111خلق ايده هاي نو و تولیدات ابتکاري از ويژهی هاي شناختی انسان هاست .با چنین
نگاهی خالقیت عاملی مهم در شتاب بخشیدن به نوآوري هاي علمی و فناورانه بشر تعبیر شده است
(پیر خائفی و همکاران .)9388 ،در عین حال مدارس يک مبناي اساسی و مهم براي رشد و پورورش
خالقیت است (کافمن و بگتو .)2881 3از ورفی خالقیت در مدارس ،در بیشتر اوقات به عنوان فعالیت
فو برنامه در نظر هرفته میشود (آلجويمن .)2885 4در خصوص آموزش خالقیوت ،معلموان ممکون
است اين نگرانی را داشته باشند که آموزش مستقیم خالقیت ،باعوث هورو و مورو و بوی نظموی در
کالس و آموزش میشود و با توجه به تمرکز آموزشگاه روي نمرات دروس ،انگیزه کافی براي رشد و
پرورش خالقیت توسط معلمان وجود نخواهدداشت (کافمن .)2881 5ايسونر )9183 (1در مقالوه خوود
تحت عنوان ((نوع مدارسی که نیاز داريم )) میهويد :در مدارس امروز فقط بر مهارت خواندن نوشتن
و حساب کردن تاکید میشود .مسئله اين نیست که دانش آمووزان بتواننود بخواننود و بنويسوند،بلکه
مسئله اين است که آنها چه و چگونه بايد بخوانند و بنويسند .وي همچنین معتقد است ،مدارس بايد
توانايی تفکر ،به ويژه تفکر خال و انتقادي را در آنچه دانش آموزان میبینند ،میشنوند و میخوانند،
پرورش دهند .به رغم اينکه عمده فعالیتهاي مدارس به کودکان و نوجوانوان اختصواص دارد ،شوواهد
موجود نشان میدهند که برنامههاي آموزشی نتوانستهاند انديشیدن و درست انديشویدن را در دانوش
آموزان رشد دهند (اسمیت و هولفیش .)9315

Csikszentmihalyi, M., & Wolfe, R 2014

9

Torrance

2

kaufman and begheto

3

Aljughaiman

4

Kaufamn

5

Eisner

1

59

تاثیر آموزش به شیوه کند و کاو فلسفی بر خالقیت دانش آموزان

براي حل اين مشکل در دنیا ،به ويژه در آمريکا و اروپا ،در چند دهوه اخیور ،آمووزش فلسوفه بوه
عنوان روشی براي پرورش تفکر مورد توجه قرار هرفته است .چند سال پو

از آنکوه لیو من ()9383

نظريه خود را مبنی بر اينکه چنانچه ذهن کودک را درهیر مباحث فلسفی کنیم ،میتوانیم نحوه تفکور
او را رشد دهیم را مطرح کرد .فالسفه تعلیم و تربیت ،کارشناسان و استادان تربیت معلم ،آموزهاران و
حتی والدين فراهیرندهان ،براي آوردن فلسفه به کالس کارهاي مشترکی را آغاز کردنود و بوا انجوام
پژوهش هايی که ازحدود  48سال پیش شروع شدند ،به اين نتیجه رسویدند کوه دوران بزرهسوالی از
جمله دوره دانشگاهی براي پرورش و تقويت استدالل و مهارتهاي تفکر بسیار دير است و بايد چنین
کاري از دوران کودکی شروع شود .بدين ترتیب ،برنامه جديدي با عنوان ( :فلسوفه بوراي

کودکوان)9

وراحی شد و از آن وريق ،آموزش فلسفه وارد دبستانها و مدارس هرديد .از ورفی آموزش فلسوفه و
تفکر به شیوه کندوکاوفلسفی ،موقعیتی را بدست خواهد داد تا کودکان ضمن درک بهتور مجهووالتی
که خود بدست میآورند ،در کشف پاسخ هامشارکت فعال داشته باشند و با درک لذت دانستن ،اعتماد
به نف

بیشتري پیداکنند .فراهم آوردن چنین فرصتی با اسوتفاده از روش کنودوکاو فلسوفی ،کوه بوا

بحث و هفتگو همراه است ،نه فقط براي درک عقايد ديگران ،بلکه براي کشف و ابداع عقايد و ايدهها
و روشن کردن ارزش بازنمايی و بحث خوداصالح هري به منظور باال بردن فهم و حل مشکالت آتی
کودکان نیز مفید خواهد بود .همچنین با استفاده از روش هفت و هوو و فون پرسشوگري در کنودوکاو
فلسفی ،کودکان به عقايد و انديشه هاي ديگران احترام میهذارند و در عین حال به تفکر درباره تفکر
و تفکر درباره سخن و کردارشان نیز تشويق میشوند (رستمی.)9319
برنامه فلسفه براي کودکان هدف هاي شناختی روشنی دارد .وادار کردن ذهن بوه فعوال شودن و
عمل کردن يکی از اين اهداف هاست .اين کار از وريق به چالش کشویدن اموور بوديهی ،فراهیوري
تفکر اصولی ،و تعامل ساختاري و اقدام به آن انجام میهیرد .اين برنامه در عین حال ،هدف اجتماعی
نیز دارد و آن ،آموزش فرايند تصمیم هیري دموکراتیک است .به نظر لی من ،هدف عمده ايون برناموه
آن است که به کودکان کمک کند بیاموزند که چگونه براي خودشان فکر کنند (قائدي .)9388،فلسفه
به مفهوم بحث و هفت و هوي سقراوی (پرسیدن و بررسی ايده ها) ،يکی از ابزار دست يابی به تفکر
خال  ،تفکر انتقادي و حل مسئله است .عالوه بر اين مهارت ها ،برنامه فلسفه براي کودکان به دنبال
تقويت خلقیاتی مثل همدلی ،همکاري ،احتورام متقابول ،ومسوئولیت پوذيري اسوت .همچنین،تقويوت
Philosophy for children
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توانايی مشاهده دقیق ،سوال کردن و شفاف توضیح دادن از اهداف مهم ديگراين برنامه تلقی میشود
(ادام.)2881،
مهارت و استعدادهايی که در حلقه کند و کاو رشد پیدا میکنند عبارتند از :مهارت هاي اسوتدالل،
مهارتهاي مفهوم سازي ،مهارتهواي پوژوهش و کنود و کواو ،مهوارت هواي هفوت و هوهواي تبوادل
نظر،مهارت هاي اجتماعی ،استعداد کشوف مفروضوات ،توانوايی جسوت و جوو و درک ديودهاه هواي
متفاوت ،توانايی نقادانه تحلیل کردن استنتاوها و مقیاس ها ،توانايی آوردن مثال هاي نقض،پرسوش
از چیزهايی که ظاهرا همه مسلم فرض میکنند ،تمايل به شنیدن ديدهاه هايی کوه مخوالف ديودهاه
هاي خود فردند و اهمیت دادن به آنها و توانايی نظم بخشیدن بوه رفتارهواي فوردي بوا اسوتفاده از
آرمان هايی مثل زيبايی و خیر و حقیقت و معنا میباشد (ناجی.)9389،
به باور بیشتر پژوهشگران ،شیوه هاي سنتی آموزش و پرورش نه تنها به رشد خالقیوت کودکوان
کمکی نمی کند ،بلکه آنان را از حرکت در اين مسیر بواز مویدارد (آمابیول)9118 9؛ و بنوابراين اهور
معلمان در حد امکان فضاي مناسب و مطمئن در کالس پديدآورند و از روش هاي آموزشوی فعوال و
پژوهش محور هروهی در کالس بهره هیرند دانش آموزان را در بهره برداري از نیروي خال خويش
ياري کرده اند .تورن

( )9118باور دارد که همه افراد کم و بیش میتوانند خوال باشوند و پورورش

مهارتها و توان مندي هاي فکري زير بنواي خالقیوت اسوت .ماکايوا و تاناکوا )2898(2در پوژوهش
مشترک در دو کشور امريکا و ژاپن فلسفه براي کودکان را به عنوان روشی موثر جهت آموزش علووم
اجتماعی و آموزش شهروندي و رشد مهارتهاي تفکر معرفی نمودند .دبونو )2899( 3نیز دريافت بوراي
اين که افراد بتوانند خال باشند ،بايد روش هاي درست انديشویدن را بوه آنهوا آموخوت .در هموین
راستا کولن )2891( 4در پژوهشی با عنوان کندوکاوفلسفی به عنوان روشی براي تودري

بوا کیفیوت

باال به اين نتیجه رسید که با اموزش کندوکاو فلسفی اکثر مهارتهاي تفکر را میتوان به دانش آموزان
آموزش داد .قايدي )2895( 5در پژوهشی ،با عنوان تواثیر آمووزش کنود و کواو فلسوفی بور خالقیوت
کودکان پیش دبستانی در تهران به اين نتیجه رسیدند کوه آمووزش کندوکاوفلسوفی باعوث افوزايش
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خالقیت درهمه  4آيتم خالقیت میشود .پورتقی )2894( 9در پژوهشی با عنوان تاثیر آمووزش فلسوفه
بر خالقیت در دانش آموزان پسر متوسطه دوم ،به اين نتیجه رسید که آموزش فلسفه باعوث افوزايش
خالقیت در خرده مقیاسهاي بسط ،سیال و ابتکار میشود ولی در خرده مقیاس انعطاف پذيري ،نتیجه
معنی دار نبود .همچنین نادري و همکاران ( )9319در پژوهشی با عنوان  :بررسی تاثیر برنامه فلسوفه
براي کودکان در پرورش خالقیت دانش آموزان پسر پايه اول مقطع متوسطه تهوران انجوام دادکوه يافتوه
هاي اين پژوهش ،اعتبار و اعتماد پذيري برنامه فلسفه براي کودکوان را در پورورش خالقیوت و 4مولفوه
اصلی آن ،يعنی سیالی و بسط و ابتکار و انعطاف پذيري تايید کرد .رسوتمی ( )9319نیوز در پژوهشوی بوا
عنوان :تاثیر آموزش اجتماع پژوهی بر میزان خالقیت دانش آموزان پسر کوالس چهوارم بوه ايون نتیجوه
رسید که روش اجتماع پژوهی باعث افزايش خالقیت در هر  4خرده آزمون تورن

میشوند.

در اکثريت پژوهش هاي بررسی شده ،مخصوصاً در ايوران در دوره نوجووانی از پرسشونامه هواي
خودهزارشی خالقیت ،استفاده شده است ،که بر اين اساس تصمیم هرفته شود در پوژوهش حاضور از
پرسشنامه فرم ب خالق یت تورن

استفاده شود که اين امر از جمله وجوه تمايز پژوهش حاضر در اين

حوزه و سنجش خالقیت میباشد .همچنین با بررسی هاي نگارنده هیچ تحقیقی در ايون زمینوه روي
دانش آموزان کالس ششم (باتوجه به تغییر نظام آموزشی) تا کنون صورت نگرفتوه اسوت .تحقیقوات
کم وهاها با نتايج متناقض ،روي هروه سنی نوجوانی اول صورت هرفته است .با توجه به مووارد ذکور
شده ،براي رفع اين مساله قصد داريم به اين سوال پاسخ دهویم کوه آيوا بوا شویوه کنودو کاوفلسوفی
میتوان خالقیت را در دانش آموزان افزايش داد؟
روش شناسي

ورح پژوهش نیمه تجربی و از لحاظ هدف کاربردي میباشد .جامعه آمواري شوامل کلیوه دانوش
آموزان کالس ششم دوره دوم دبستان پسرانه شهر دزفول بوود کوه بور اسواس روش نمونوه هیوري
تصادفی خوشهاي چند مرحلهاي به صور تصادفی دو مدرسه انتخاب شد و از يک مدرسه يک کوالس
 25نفره به عنوان هروه آزمايش و يک کالس 23نفره در آموزشگاه ديگر به عنوان هروه هواه انتخاب
هرديد .متوسط سن دانش آموزان نمونه 92سال بود ،از هردو هروه پیش آزمون و پ

آزمون خالفیت

فرم ب به عمل آمد .هروه آزمايش به مدت  95جلسه تحت آموزش کند وکاو فلسفی بوسیله داسوتان
هايی براي کندوکاوفلسفی قرار هرفتند و هروه هواه هیچ نوع مداخلهاي در اين زمینه دريافت نکرد.
Pourtaghi
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ابزار پژوهش عبارت است از :پرسشنامه خالقيت تصوورر فورب ت توورن

 :آزموون

غیرکالمی(تصويري) از سه فعالیت تشکیل شده است که درفورم ب تفکور خوال توورن

آزموودنی

می بايسوت در زموان مقورر پاسوخ هواي موورد نظور را بوه صوورت تصوويري ثبوت کنود در آزموون
غیرکالمی(تصويري) تورن ،چهار مؤلفه سیالی ،انعطاف پذيري ،ابتکار و بسط اندازه هیري میشود( .
تورن )9118 ،
تورن

معتقد است که خالقیت تصويري عامل نواب توري از خالقیوت بووده و بوراي تحقیقوات

اشکال تصويري به وور مثبت و قوي با انواع دستاوردهاي خال مرتبط بوده اند  .تورن
آزمون هاي تصويري خالقیت را از سطح کودکی تا پ
فنی آزمون هاي تفکر خال تورن
آزمون هاي تورن

است .تورن

اسوتفاده از

از دبیرستان توصیه کرده است .در راهنمواي

به تحقیقات متعددي اشاره شده است کوه هويواي اعتبوار سوازه
در يک مطالعه بلند مدت  92ساله از يک جمعیت دبیرستانی وابسته

به دانشگاه مینه سوتا ( 9151تا  )9199اعتبار آزمون هاي خالقیت را  ./89هوزارش کورده اسوت  .در
اي وران پاي واي آزمووون بوور روي دانووش آموووزان برابوور 8/81و روايووی آن برابوور 8/19هووزارش شووده
است(پیرخائفی) ،در پژوهش حاضر ضريب آلفاي کرونباخ  ./82بود.
شيوه اجرا کندوکاو فلسفي

قبل از شروع بحث در کالس ،دانش آموزان توجیه شدند که اعضاي کالس در واقع عناصر يوک
هروه پژوهشی هستند که قرار است با بحث و هفت و هو درباره داستان يا موضوعی که ارايه میشود
و کشف عناصر پنهان در آن موضوع يا داستان به اهداف برنامه برسوند .فراينود آموزشوی فوو ووی
95جلسه 45دقیقهاي صورت هرفت و داستان هايی از کتاب «داستان هايی براي فکر کردن» رابورت
فیشر ( )9312استفاده شد.
جدول  -9شرح جلسات کند و کاوفلسفی
جلسه
جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم

شرح جلسه
هدف
آشنايی با مهارتهاي ارتبواوی و احتوورام بووه نظوورات يکووديگر،پرهیز از شووتاب زدهووی،
صبوربودن ،اجتناب از پیش داوري و. . .
قوانین
خرهوش هاي ترسو(قصهاي عامیانه از هند)
خواندن داستان دانش
نقش درخت بید(حکايتی از چین)
خواندن داستان عشق
برنووده اسووب جنبان(اقتبوواس از داسووتانی از دي ا
خواندن داستان شان
الورن )
اون جلما(ضصه عامیانه از زامبیا)
خواندن داستان حافظه

تاثیر آموزش به شیوه کند و کاو فلسفی بر خالقیت دانش آموزان
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم
جلسه نهم
جلسه دهم
جلسه يازده
جلسه دوازد
جلسه سیزدهم
جلسه چهاردهم
پانزدهم
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راز ماري سلست(حکايتی از انگلستان)
خواندن داستان راز
هربهاي که نامش را حفظ کرد(قصه عامیانه انگلیسی)
خواندن داستان اسمها
خوانوودن داسووتان پرسووشها و پسري که همیشه سوال میکرد(قصه عامیانه اروپايی)
پاسخها)
خواندن داستان واقعی و غیر واقعی سوپ میخ (حکايتی از سوئد)
رام ل استیلت کین(قصهاي عامیانه از آلمان)
خواندن داستان اسرار
الله سیاه قصه عامیانه از هند
خواندن داستان دزدي
عنکبوت آنانسی قصهاي عامیانه از هند غربی
خواندن داستان داستان ها
ريپ ون وينکل اقتباس از داستان واشینگتن ايروينگ
خواندن داستان زمان
خوانوودن داسووتان خواسووتها و يک انسان به چه مقودار زموین نیواز دارد .برهرفتوه از
داستان روسی
نیازها
خواندن داستان من که هستم؟ آينه کم قصهاي عامیانه از کره

رافته ها
میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش آزمون  -پ

آزمون متغیرهواي پوژوهش دو هوروه آزموايش و

کنترل در جدول شماره  2ارايه شده است .همچنین در اين جدول نتايج آزمون کالموهروف-اسمیرنف( (K-S
 Zبراي بررسی نرمال بودن توزيع متغیرها در هروهها هزارش شده است .با توجوه بوه ايون جودول ،آمواره Z

آزمون کالموهروف-اسمیرنف براي تمامی متغیرها معنی دار نمی باشد .لذا میتوان نتیجه هرفت که توزيع اين
متغیرها نرمال میباشد.
جدول -2شاخص هاي توصیفی نمرات پیش آزمون -پ آزمون در دو هروه آزمايش( (n=25و کنترل)(n=23
متغیر

وضعیت
پیش آزمون

سیال
پ آزمون
انعطووووووواف
پذيري

پیش آزمون
پ آزمون
پیش آزمون

اصالت

پ آزمون

بسط

پیش آزمون

هروه
آزمايش
هواه
آزمايش
هواه
آزمايش
هواه
آزمايش
هواه
آزمايش
هواه
آزمايش
هواه
آزمايش

میانگین
29/48
29/19
22/44
22/88
99/84
98/84
91
99/1
23/84
24/98
25/91
24/81
83/52

انحراف معیار
2/59
2/89
2/55
3/99
9/59
9/58
9/44
9/85
4/2
4/89
4/4
4/1
4/59

k-sz
./912
8/959
8/954
8/919
8/919
8/913
8/951
8/913
8/95
8/915
8/992
8/99
8/932

p
8/819
8/945
8/93
8/924
8/89
8/991
8/92
8/998
8/95
8/988
8/854
8/883
2
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پ

هواه
آزمايش
هواه

آزمون

3/93
4/41
3/45

83/93
84/32
83/93

8/882
8/929
9

8/99
8/951
8/911

جدول -3نتايج آزمون لون

متغیر

F

سیال
انعطاف پذيري
اصالت
بسط

8/11
9/33
8/35
8/85

درجوووه
درجوووه
آزادي اول آزادي دوم
41
9
41
9
41
9
41
9

سطح
معنی داري
8/42
8/25
8/51
8/14

براي بررسی تاثیر شیوه کندوکاوفلسفی بر مولفه هاي خالقیت (سیالی ،انعطاف ،اصوالت و بسوط) دانوش
آموزان پسر کالس ششم از تحلیل کوواريان
رهرسیون پیش آزمون و پ

چندمتغیري استفاده شد .نتايج آزمون بررسوی همگنوی شویب

آزمون مولفه هاي خالقیت در هوروه آزموايش و کنتورل ،نشوان داد کوه شویب

رهرسیون در هر دو هوروه برابراسوت (  F=8/935و .)P<8/311نتوايج آزموون لووين بوراي بررسوی همگنوی
واريان

متغیرهاي وابسته در هروه نشان داد که واريان

مولفه هاي سیالی(  F=8/11و)P<8/42و انعطاف (

 F=9/33و)P<8/25و اصالت(  F=8/35و)P<8/51و بسط (  F=8/85و)P<8/14در هروهها برابر مویباشود.
نتايج آزمون باک
ماتري

براي بررسی برابري ماتري

کوواريان

کوواريان

متغیرهاي وابسوته در هوروه هوا ،نشوان داد کوه

متغیرهاي وابسته در دو هروه برابر است(F=8/418و P<8/81و  .(BOXM=5/583پ
چند متغیري ،نتايج آزمون نشان داد که بوین دو هوروه در مولفوه

ا ز بررسی پیش فرضهاي تحلیل کوواريان

هاي خالقیت تفاوت معنی داري وجود دارد( F=39/21و P<8/889و.)WILK's Lambda=8/238
براي بررسی اينکه هروه آزمايش و کنترل در کدامیک از مولفه هاي خالقیت با يکديگر تفاوت دارنود ،در
جدول 4نتايج تحلیل واريان

تک متغیري هزارش شده است.

جدول -4نتايج تحلیل واريان

تک متغیري تفاوت هروه ازمايش و کنترل در مولفه هاي خالقیت

مولفه

هروه

میانگین

تفاوت میانگین

خطاي استاندارد

F

سیالی

آزمايش

22/14

8/992

8/924

31/84

هواه

29/81

آزمايش

91/99

هواه

99/48

آزمايش

21/22

انعطاف
اصالت

9/12
9/85

8/34
8/414

22/2
94/91

P
8/889
8/889
8/889

اندازه اثر
8/48
8/34
8/25
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بسط

هواه

24/31

آزمايش

84/91

هواه

8/815

59
95/11

8/298

8/889

8/29

83/3

با توجه به جدول  4آماره  Fبراي مولفه هاي سیالی خالقیت ( )31/84در سطح  8/889و انعطاف
خالقیوت ( )22/2در سوطح  8/889و اصوالت خالقیوت ( )94/91در سوطح  8/889و بسوط خالقیووت
( )95/11در سطح  8/889معنی دار میباشد .اين يافتهها نشانگر آن هستند که بوین هروههوا در ايون
متغیرها تفاوت معنی داري به نفع هروه آزمايش وجود دارد .نتايج بررسی میانگینها در جدول  2نشان
میدهد که میانگین هروه آزمايش درمتغیرهاي سیالی( ،)29/44انعطاف ( ،)91اصالت ( )25/91و بسط
( ) 84/32بیشتر از میانگین هروه کنتورل در ايون متغیرهوا بوه ترتیوب بوا میوانگین(،)99/1( ،)22/88
( )24/81و ( )83/93میباشد .با توجه به اين يافتهها میتوان هفت که شیوه کندوکاو فلسوفی موجوب
افزايش خالقیت در هر چهار مولفه آن در دانش آموزان پسر کالس ششم میهردد .همچنوین انودازه
اثر در جدول شماره  4نشان میدهد که شیوه کند و کاو فلسفی 48درصد از تغییرات سیالی34 ،درصد
از انعطاف پذيري25 ،درصد از اصالت و  29درصد از واريان

بسط خالقیت را تبیین میکند.

بحث و نتيجه گير

هدف از انجام اين پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش به روش کندوکاوفلسفی بر خالقیت دانوش
آموزان پسر کالس ششم شهر دزفول بود .ننتايج بررسی فرضیهها و تحلیل هواي کوواريوان

نشوان

داد که روش آموزش کندوکاوفلسفی باعث افزايش خالقیت( ،سیالی،اصالت،بسط و انعطواف پوذيري)
در دانش آموزان هروه آزمايش میشود .اين نتیجه با نتايج تحقیقات قايدي( ،)2895پوورتقی (،)2894
رستمی( ،)9318رستمی( 9319و نادري( )9319همخوانی دارد.
هاردنر افراد خال را کسانی میداند که در حل مسايل چیره دست هستند،سوال هاي تازه مطرح
میکنند و انديشه هاي آنان ابتدا تازه و غیر معمول تلقی میشود اموا سورانجام در فرهنگهواي خوود
پذيرفته میشوند .و آموزش کندوکاوفلسفی نیز بر پرسش هواي توازه و سووال هواي توازه و بوديع و
غیرمعمول تاکید دارد و لذا انتظار افزايش خالقیت با اموزش کندو کاو وجود دارد .همچنین بسیاري از
راه حل هاي خالقانه به جاي نشات هرفتن از بصیرتهاي ناههانی و اشراقی ،در اثر پیشرفت افزايشوی
بوجود میايد .در پیشرفت افزايشی هرک

چیزي به عقايد افراد قبول از خوود اضوافه مویکنود و در
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نهايت تعداد زيادي قدمهاي کوچک باعث اختراع ايده جديدي مویشوود( .نوولن سووزان و همکواران
 .)9319در کند کاو فلسفی نیز راه حلها بر اثر تعامل و اريوه راه حلهوا در هوروه بصوورت افزايشوی
صورت میهیرد .از ورفی تورن

()9118موانع جدي خالقت را تحت عنوان کشونده هواي خالقیوت

چنین بیان میکند :اصرار بر آنکه بچهها هر چیز را به شیوهاي درست انجام دهند اين که بچهها فکر
کنند براي انجام کارها فقط يک راه درست وجود دارد آنها را از تالش براي يافتن راه هاي جديد بواز
میدارد،فلسفه براي کودکان يک برنامه آموزشی است که بسیار مطابق با دستورالعمل خالقیت اسوت
و در عین حال فاقد موانع خالقیت که در باال ذکر شد میباشد .در اين پوژوهش دانوش آمووزان يواد
میهیرند که چگونه فکر کنند ،ايدهاي تولید کنند و آن را بیان کنند .آنها چگونه هووش دادن ،احتورام
به ديگران و ايجاد ايده هاي جديد و متنوع را ياد میهیرند .دانش آموزان ياد میهیرند که چگونوه در
تفکر خود انعطاف پذير باشند ،ايدهها را با جزئیات بیشتري معرفی کنند ،به ايده هاي منحصر به فورد
يا غیر معمول هايی برسند .همچنین بر اساس نظريات هیجانهاي مثبت و روابط موثر مثبت که وبق
اين نظريهها هیجانها و روابط مثبت باعث رشد خالقیت میشود نیزاين نتايج قابول تبیوین اسوت ،در
شیوه کند و کاو فلسفی ،شرايط به هونهاي است که تمامی دانش آموزان در هروه ،داراي روابط خووب
و لذت بخش میباشند و در عین حال حاالت عاوفی مثبت دارند و همین امرافزايش نمرات خالقیت
در کند وکاو فلسفی را تبیین و توجیه میکند (ويونکلمن .)92889از سووي ديگور ،آمابیول کوه مودل
خالقیت ارايه داده است ،اعتفاد دارد که خالقیت شامل مهارتهاي مرتبط با انگیزش ،محیط اووراف و
دامنه توجه میباشد .به اين معنی که ،هرچقدر انگیزش در يادهیري افوزايش يابود و محویط فعوالتر و
پوياتر باشد ،در نتیجه دامنه توجه افزايش میيابد و افزايش همزمان هر سه متغیر باعث رشد خالقیت
میهردد .همان هونه که بیان شد ،شیوه کندوکاو فلسفی ،هر سه متغیر در مودل خالقیوت آمابیول را،
فعال میکند و در نتیجه باعث رشد خالقیت میهردد .با توجه به نتايج تحقیق میتوان نتیجه هرفوت کوه
آموزش به شیوه کندوکاوفلسفی در کالس درس ،میتواند باعث افزايش خالقیت دانش آموزان شود.

از جمله محدوديت هاي پژوهش حاضر میتوان به محدوديت هايی نظیر عدم کنترل مهارتهواي
کالمی ،شخصیتی ،شیوه بیان معلم ،عدم کنترل مسايل اقتصادي و جغرافیايی اشاره کرد ،لوذا ضومن
رفع اين محدوديتها در پژوهش هاي آتی،متخصصات تعلیم و تربیت ،کالسهاي شیوه هواي کنود و

Winkielman
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کاو فلسفی را بصورت دوره هاي ضمن خدمت براي معلمان ابتدايی برهزار کنند ،همچنوین پیشونهاد
میشود شیوه کندوکاو فلسفی به عنوان روش تدري

دروس مختلف مورد تحقیق قرار هیرد.

کتابنامه
افروز ،غالمعلی و پرويز کامکاري ( .)9389هوش و خالقیوت؛ تاريخچوه ،نظريوهها و رويکردهوا ،تهوران:
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شريعتمداري .تهران :سمت
بیوکی .ز .)9391( .هنجاريابی آزمون تفکرخال تورن

بوراي دانوش آمووزان مودارس راهنموايی شوهر

تهران .پايان نامه کارشناسی ارشد ،چاپ نشده ،دانشگاه تربیت معلم
پیرخائفی ،علیرضا ،احمد برجعلی ،علی دالور ،و حسوین اسوکندري ( .)9388توثثیر آمووزش خالقیوت بور
مؤلفههاي فراشناختی تفکر خال دانشجويان ،رهبري و مديريت آموزشی دانشگاه آزاد واحود هرمسوار ،س ،3
ش .2
رستمی ،ويدا ( .)9318مقايسة تثثیر داستانهاي فکري فیلیپ کم و داستانهاي فکري مرتضی خسرونژاد
بر رشد خالقیت کودکان دورة آمادهی شهر تهران در سوال تحصویلی  ،9318 - 9319پايانناموة کارشناسوی
ارشد ،دانشگاه عالمه وباوبايی.
رستمی،کاوه ( .)9319تاثیر روش اجتماع پژوهی بر در برنامه فلسفه براي کودکان بور خالقیوت کودکوان.
تفکر و کودک ،سال  ،3شماره 2
قائدي ،يحیی ( .)9388برنامة درسی آموزش فلسفه به کودکان در دورة راهنمايی و متوسطه» ،فصولنامة
فرهنگ ،س  ،22ش  ،9پیاپی .11
لی من ،ماتیو ( .)9383فلسفه براي کودکان و نوجوانان :هفتوهو با ماتیو لی من ،ترجمة سعید ناجی ،مجلة
کتاب ماه ادبیات و فلسفه ،ش .82
نادري ,ع , .عزتاهلل ,تجلی نیا ,امیر ,شوريعتمداري ,سویفنراقی .)9319( .بررسوی توثثیر اجوراي برناموة
«فلسفه براي کودکان» در پرورش خالقیت دانشآموزان پسر پاية اول مقطع متوسطة منطقة  94تهران .تفکر
وکودک.999-19 ,)5(3 ,
ناجی ،سعید ( .)9389کنودوکاو فلسوفی بوراي کودکوان و نوجوانوان (هفوتوهو بوا پیشهاموان) ،تهوران:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
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