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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
philosophy to children.
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 .1استادیار ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان ،ایران
 .2دکتری برنامهریزی درسی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 .3کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه مالیر ،مالیر ،ایران
 .4دانشجوی دکتری فلسفة تعلیم و تربیت ،دانشگاه اصفهان ،ایران

(تاریخ دریافت1397/10/21 :؛ تاریخ پذیرش)1399/11/06 :

چکیده
هدف پژوهش حا ضر ،اثربخ شی اجرای برنامة آموزش فل سفه به کودکان بر روی نگرش به خالقیت و انگیزة پی شرفت دانشآموزان دختر
شهر اصفهان در سال تحصیلی  97-96است .روش پژوهش از نوع شبهآزمایشی با پیشآزمون – پسآزمون و گروه کنترل است .جامعة
آماری این پژوهش را دانشآموزان دختر ردة سنی  12تا  14ساله شهر اصفهان تشکیل میدهد که از طریق روش نمونهگیری خوشهای
از میان کانونهای پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهههر اصههفهان 2 ،مرکز (یک مرکز به عنوان گروه آزمایش و مرکز دیگر به منظور
گروه کنترل) به صورت تصادفی انتخاب شد .سپس ،از هر یک از این مراکز تعداد  15نفر از دانشآموزان به صورت تصادفی گزینش و در
دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شهدند .به منظور گردآوری دادهها ابتدا از پرسهشهنامههای نگرش نسهبت به خالقیت چارلز لی شهیفر
( )1998و انگیزش پیشرفت هرمنس ( )1970استفاده شد .پایایی ابزار پژوهش با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب  0/61و 0/79
محا سبه شد .در ادامه ،برنامة آموزش فل سفه برای گروه آزمایش به مدت  15جل سة یک ساعته (هر هفته  2جل سه) آموزش داده شد .در
پایان دوره نیز پر س شنامههای یاد شده مجدداَ تو سط هر دو گروه تکمیل شد .بنابراین ،مقای سة میانگین نمرههای نگرش به خالقیت و
انگیزة پی شرفت در گروه آزمایش و گواه با ا ستفاده از تحلیل کوواریانس تحلیل شد و مبین تفاوت معناداری بود ( .)P<0/001به عبارتی،
میتوان اذعان داشت؛ اجرای برنامة آموزش فلسفه به کودکان بر افزایش خالقیت و انگیزة پیشرفت دانشآموزان تأثیر مثبتی داشته است.
در همین را ستا ،با تدارک دورههای آموز شی فل سفه برای کودکان در مدارس ک شور ،امید ا ست بتوان گامی در جهت ارتقای خالقیت و
انگیزة پیشرفت دانشآموزان برداشت.
واژگان کلیدی :آموزش فلسفه به کودکان ،انگیزة پیشرفت ،دانشآموزان دختر ،نگرش به خالقیت.

∗ نویسندة مسئول ،رایانامهabaspournafiseh59@gmail.com :

اثربخشی اجرای برنامة آموزش فلسفه به کودکان بر نگرش به خالقیت و انگیزة پیشرفت دانشآموزان دختر ...

353 

مقدمه
از دنیای امروز به دلیل ویژگیهای بسیار متغیر و خالق ،با عنوان «عصر خالقیت 1و نوآوری »2نام
برده میشود .در این دوران فرایندها ،پدیدههای خالقیت ،نوآوری و کارآفرینی 3عرصههای بسیار
گستردهای از جامعه ی انسانی را تحت تأثیر عمیق خود قرار داده است؛ از این رو ،عامل اساسی
پایداری ،پویایی و موفقیت نهادهای مختلف ،حرکت با محوریت خالقیت و نوآوری است
(چراغچشم .)1386 ،پژوهش در حوزههای روانشناسی ،فلسفه و علوم سیاسی از این عقیده حمایت
میکند که مطالعة خالقیت یکی از مهمترین زمینههای روانشناسی و علوم آموزشی به شمار میرود
(فداتوا و لتان .)2015 ،4خالقیت یکی از فعالیتهای متعالی فرایندهای روانی است که به اشکال
متعدد ،اما در سبکی منحصر به فرد ،نمود مییابد ،یا به مثابة ظرفیت روانی و جسمانی است که به
منظور ساختن یا بازسازی واقعیت در یک روش ویژه به کار گرفته میشود ،که در دوران تحصیل
بیتردید نوع مطالب مورد آموزش ،شیوة آموزش معلم و به تبع آن نحوة ارزشیابی آموزشی در
جریان فرآیند یاددهی-یادگیری بر آن (خالقیت دانشآموز) بیتأثیر نخواهد بود (موسوی و مقامی،
 .) 1391بنابراین ،خالقیت مبنای اساسی هر گونه تغییر و نوآوری در زندگی بشر محسوب میشود.
مطابق با سامخانیان ( ،)1387در گذشته ،خالقیت پدیدهای مترادف با نبوغ تلقی میشد و در پی آن
در اواخر قرن  19و در اوایل قرن  20به منبع جدید خالقیت توجه شد .در این دوران ،این تفکر که
نبوغ یا توانایی غیر معمولی در یک فرد از یک روح بیرونی ناشی میشود ،رنگ باخت .نزدیک به
نیم قرن طول کشید تا خال قیت به طور علمی و دقیق مطالعه شود .رهبری این جریان علمی را
گیلفورد 5در سالهای  1959-1967بر عهده داشت .در واقع ،خالقیت مقولهای است که پرورش آن
به طور عمده ،تحت تأثیر دو عامل است :عامل درونی که به خصوصیات فردی افراد مربوط میشود
و تحت تأثیر عوامل ژنتیکی فرد قرار دارد و دیگری عامل بیرونی ،که مربوط به عوامل محیطی و
فرهنگی است و تحت تأثیر شرایط ،مکانها و ابزار قرار دارد (ذکریایی و همکاران .)1387 ،همسو
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با پژوهشهای علمی ،خالقیت ،مهارتی اکتسابی و قابل آموزش است (حوریزاد گنجکار و حسنوند،
 ،)1398که در سالهای اخیر ،به عنوان موضوع مورد توجه در محیطهای آموزشی مورد توسعة
فزایندهای قرار گرفته و عملکرد شخصی و موفقیتهای آتی دانشآموزان را تحت تأثیر قرار داده
است (کاستیلو ورگارا 1و همکاران .)2018 ،در زمینة لزوم اهمیت خالقیت ،میتوان خاطر نشان کرد؛
خال قیت ،پتانسیل و توانایی است که در فکر ،اندیشه ،قلم ،رفتار و عمل انسان جلوه یابد و یکی از
الزامات اساسی زندگی پیچیده ،مدرن و شتابان جوامع امروزی است (کریمی و همکاران .)1396 ،از
این رهگذر ،آموزش تفکر خالق در دانشآموزان موجب ارتقای عملکرد خالقانه علمی آنان در
آموزش عالی (سان ،ونگ و وجریف )2020 ،2و در دیگر عرصههای اشتغال و زندگی آتی آنان
خواهد شد.
در زمینة انگیزة پیشرفت هم شایان ذکر است که آن به نوعی به تمایل فرد در مسیر نائلآمدن به
اهداف اشاره و اطالق میشود که به اعتقاد رحیمیمند و عباسپور ( ،)1394انگیزة پیشرفت یکی از
مهمترین انگیزههای اکتسابی هر فرد است که برای نخستینبار توسط موری مطرح شد .انگیزش
پیشرفت یک سازة واحد به شمار نمیرود ،بلکه در ذیل طیفی از سازههای گوناگون مانند توانایی
خودادراکی ،ارزشهای کار ،اهداف و انگیزههای پیشرفت قرار میگیرد (استینمایر 3و همکاران،
 ،)2019آن را به وسیلة دو عامل افکار و رفتارها سنجش کردهاند .در بیان ضرورت و اهمیت ارتقای
انگیزش پیشرفت میتوان خاطر نشان کرد؛ به مدد انگیزش است که ،افراد تحرک الزم برای به
پایانرساندن موفقیتآمیز یک تکلیف ،رسیدن به هدف یا دستیابی به درجة معینی از شایستگی را در
کار خود دنبال میکنند تا باالخره بتوانند موفقیت الزم را کسب کنند (آتشکار و همکاران.)1393 ،
افراد دارای انگیزش تحصیلی قوی شانس بیشتری در دستیابی به اهداف دارند ،زیرا انرژی بیشتری
صرف تالش کرده و در فعالیتها بیشتر پافشاری میکنند .مطالعات بیانکنندة آن است که افراد با
انگیزة پیشرفت تحصیلی باال معموال در مقابل نتایج عملکردشان خود را مسئول میدانند ،زیرا در
این صورت است که آنها از عملکردشان احساس رضایت میکنند .بنابراین ،با توجه به نقش حیاتی
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انگیزش پیشرفت تحصیلی در فرایند یادگیری و پیشرفت افراد باید تا حد امکان شرایط بهینة
اجتماعی ،فرهنگی ،خانوادگی و روانی جهت افزایش انگیزة پیشرفت و همچنین ،تقلیل عوامل کاهنده
و هدایت صحیح آن فراهم آید ،تا بتوان جامعهای پویا پرورش داده و از قابلیتها و استعدادهای
افراد به نحو شایسته و در خدمت اهداف جامعهای مسئولیتپذیر و رو به رشد بهره گرفت (میرساردو
و صداقت .)1393 ،در مجموع ،شایان ذکر است ،دو عامل مفید و تأثیرگذار خالقیت و انگیزة
پیشرفت در خدمت توسعه فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته شدهاند (قاسمی 1و همکاران،
 .)2011بر این اساس ،نظام های آموزشی برای پرورش فراگیرانی با اذهان خالق ،نقاد ،مستقل و با
انگیزة پیشرفت باال ،نیازمند اقدامات جدی برای ارتقای خالقیت و انگیزش پیشرفت در دانشآموزان
هستند.
با این حال ،مطالعة وضع موجود و یافتههای حاصل از آسیبشناسی نظام آموزشی کشور مبین
این نکته است که رویکردهای موجود آموزشی و تربیتی به ویژه در کشورهای رشدنایافته یا در حال
رشد (همچون ایران) ،با تأکید بر روشهای تلقینی و یکسویه و تمایل به اقتدار معلم و محتوای
دروس ،راه را بر تفکر و فعالیت آزادانه یادگیرنده سد میکنند و بدین گونه در مسیر استقالل فکری
و نقادی وی مانعی جدی پدید میآورند (فرزانفر و عجم .)1395 ،نظام برنامهریزی درسی
موضوعمحور و مقاوم در برابر معلم ایران ،فاقد بستری مطلوب برای پرورش تفکر خالق ،نقاد،
مسألهمدار و پژوهشمدار در فراگیران است .در واقع ،اعم نگرانی مربیان در کالسهای درس پیرامون
نحوه انتقال اطالعات به فراگیران است تا شیوههای پرورش خالقیت ،تفکر و حل مسئله (نیستانی،
 .)1395به عبارت دیگر ،بر اثر گسترش و توسعة مدارس و نظارت ضعیف بر آنها در ایران ،عاداتی
نامطلوب بر مدارس حاکم شده است .حتی گاهی بسیاری از مربیان و معلّمان بر ضرورت حفظ این
گونه عادات پا فشاری می کنند .ساکت نگاهداشتن شاگردان و مجبورکردن آنها به تکرار مطالب،
زمینة تعلیم و تربیتی را فراهم میکند که نهتنها ترغیب شاگردان به تفکر در امور و پدیدهها در آن
جایی نخواهد داشت ،بلکه گاهی در ذهن معلّمان نیز این باور را تقویت خواهد کرد که تفکر و شک
و تردید داشتن در امور ،نظم جریان آموزشی را بر هم خواهد زد (صفرعلیزاده1398 ،؛ شیخزاده
1. Ghasemi
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جلگه1398 ،؛ نیستانی1395 ،؛ نصرتی هشی و همکاران1396 ،؛ کریمی و شریفی 1393 ،و شارعپور
و سلیمانی بشلی .)1391 ،در مجموع ،این بینش حاصل میشود که ،در نظام آموزشی ایران بر ارتقای
انگیزة پیشرفت فراگیران وقعی نهاده نمیشود و خلق ایدههای نو و پرورش اذهان خالق یکی از
حلقههای مغفول مانده در نظام آموزشی کشور است .بنابراین ،شایان ذکر است که به دلیل
اکتسابیبودن این سازهها ،از طریق برنامههای آموزشی کارآمد و بهینه میتوان به منظور مرتفعکردن
چالشهای ناشی از فقدان این مقولهها در مسیر تعلیم و تربیت کشور طی طریق کرد و بستری برای
رشد و شکوفایی تفکر خالق و انگیزة پیشرفت فراگیران فراهم کند.
البته برای غلبه بر مسائل فوق و بهبود خالقیت و انگیزة پیشرفت دانشآموزان به عنوان متغیرهای
وابسته این پژوهش ،پژوهشهایی گوناگونی توسط پژوهشگران در این حوزهها انجام گرفته است.
برای مثال ،در زمینة خالقیت صفرعلیزاده ( ،)1398شیخزاده جلگه ( ،)1398شهبازی و طباییان
( ،)1397دهقانی و سلمانی ( ،)1397عمادی ،وکیلیفرد و فرخنده ( ،)1397علیآبادی و همکاران
( ،)1397احمدی ،صمدی و مینایی ( ،)1397بزرگمهری بوذرجمهری و همکاران ( ،)1397سان،
ونگ و وجریف ( ،)2020کریسی ،ساک و کارابک ،)2020( 1تسای 2و همکاران (،)2020
ریچاردسون و میشرا ،)2018( 3دبونو ،)2017( 4دیویس ،)2013( 5هالپرن ،)2008( 6و کاپتان و
کارماز ،)2002( 7از زوایای مختلف و در راستای ارتقای خالقیت به بررسی تأثیر متغیرهای مختلف
همچون حل مسأله ،کالس معکوس ،کاربرد رنگ ،هنر نمایش ،آموزش به شیوة معمول و ترکیبی،
آموزش از طریق تلفن همراه ،یادگیری مشارکتی ،آموزش هوشافزایی مبتنی بر نظریة هوشهای
چندگانة گاردنر ،تغییر فرهنگ ،بهرهگیری از ابزارهای کمک آموزشی ،نرمافزارهای چندرسانهای و
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4. De Bono
5. Davis
6. Halpern
7. Kaptan & Kormaz
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روشهای اندیشیدن ،بر خالقیت و ارتقای آن به تفحص و بررسی پرداختهاند .افزون بر این ،در
زمینه انگیزش پیشرفت دانشآموزان نیز پژوهشهای زیادی تحقق یافته است .برای نمونه ،ضرابیان
و عزیزی علویجه ( ،)1397حسینی و باقری ( ،)1396سپهوندی و همکاران ()1395؛ رحیمیمند و
عباسپور ( ،)1394رضاییراد ( ،)1393عشورنژاد ( ،)1392احمدی و عبدالملکی ( ،)1391پرتویی و
رضوی ،)2019( 1خنانی ،ادیبسرشکی و حقگو ،)2017( 2و بل ،کاپالن و تورمن )2016( 3در
تحقیقات خود تأثیر روش یاددهی-یادگیری ترکیبی (سنتی و تلفن همراه) و (سنتی و وبالگ و تاالر
گفتوگو) ،آموزش خودکنترلی ،یادگیری بازیمحور ،میزان سازگاری ،اثر بخشی نرمافزار آموزشی،
اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی ،تأثیر الگوی طراحی تحلیل ،طراحی ،تولید ،اجرا و ارزیابی
با رویکرد یادگیری الکترونیکی و تأثیر آموزش علوم تجربی مبتنی بر رویکرد اکتشافی را ،بر انگیزة
پیشرفت دانشآموزان بررسی و مطالعه کردهاند.
بنابراین ،بر اساس تحقیقات اشاره شده در باال میتوان اذعان داشت؛ در سالهای اخیر توجه
فزایندهای به انجام مداخلههایی در بحث خالقیت و انگیزة پیشرفت مبذول شده است .اما با مبنا
قراردادن این مهم که شالودة مهارتهای فکری از اوان کودکی پایهگذاری میشود ،و ژرفاندیشی
در دورانی که شخصیت و هویت کودک شکل میگیرد (نوجوانی) آغاز میشود (عباسپور،)1394 ،
و از دیگر سو ،با تکیه بر اکتسابیبودن سازههای خالقیت و انگیزش پیشرفت ،در تحقیق حاضر
پژوهشگران در پی بررسی اثربخشی اجرای برنامة آموزش فلسفه به کودکان 4بر روی نگرش به
خالقیت و انگیزة پیشرفت دانشآموزان دختر شهر اصفهان هستند و از آنجا که تأثیر آموزش فلسفه
به کودکان بر متغیرهای وابسته این پژوهش در دیگر پژوهشها ،مورد بحث و بررسی قرار نگرفته
است؛ بر این مبنا ،پژوهش حاضر مطالعهای نو و بدیع در این زمینه قلمداد میشود و این نشاندهندة
وجه نوآوری و اصالت آن است.
1. Partovi & Razavi
2. Kanani, Adibsereshki & Haghgoo
3. Bell, Kaplan & Thurman,

 . 4فیشر در کتاب آموزش و تفکر این برنامه را برای ردة سنی سه تا باالی  16سال مناسب میدانست (فیشر ،1385 ،ص.)50
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در اهمیت آموزش فلسفه به کودکان نیز باید اعتراف کرد که قرنهاست ،فلسفه به مثابة فعالیت
ذهنی مورد توجه در باروری استعدادها و مهارتهای شناختی پیچیده در نظر گرفته شده است که
با تفکر پیچیده یا نقاد ارتباط دارد (دنیل و اوریک .)2011 ،1در این راستا ،سنگبنای ایدة فلسفه برای
کودکان بهتدریج شکل گرفت و میتوان از متیو لیپمن 2به عنوان بنیانگذار جنبش «فلسفه برای
کودکان» 3یاد کرد .با استناد بر این عقیده که بسیاری از خبرگان تعلیم و تربیت از جمله دیویی

4

( ،) 1933هدف اصلی آموزش در مدارس را محوریت قراردادن آموزش تفکر میدانستند؛ لیپمن
روش مباحثة گروهی و استدالل فلسفی را جایگزین روش سنتی کرد .وی هدف اصلی آموزش
فلسفه به کودکان را در جهت کمک به کودکان دانست تا بیاموزند چگونه بیندیشند .بسیاری از
اندیشمندان در آثار خود معترف بودهاند که جرقههای فکری آنچه بعدها به صورت منسجم و دقیق
به نامشان ثبت شد ،در ایام کودکی یا نوجوانی در ذهنشان پدیدار شده است (هوسله.)1392 ،5
لیپمن ( )2012معتقد است هدف از آموزش فلسفه به کودکان ،تقویت مهارتهای تفکر و استدالل
در آنان است و نباید هدف این رویکرد را آموزش افکار و آرای پیچیدة فالسفة بزرگی مانند افالطون،
ارسطو و کانت دانست .برنامة فلسفه برای کودکان به مثابة یک برنامة تجربی با هدف توسعة ظرفیت
فکری کودکان از طریق به چالش کشیدن مفهوم نقد خویشتن است (ونسیلگم .)2013 ،6از منظر
دنیل و اوریک ( ،) 2011هدف فلسفه برای کودکان توسعة تفکر نقاد در دانشآموزان از طریق
مباحثات فلسفی است .افزون بر این ،مورایس 7و همکاران ( )2017نیز در پژوهش خود مزایای
بهرهگیری از فلسفه را بسیار بیشتر از شیوة سنتی در دستیابی به مهارتهای مباحثهای دانستهاند.
از این رو ،آموزش فلسفه به کودکان شاهکلید تسهیل تفکر و پرداختن به مهارتهای سطح باالی
1. Daniel & Auric
2. Lipman
3. Philosophy for children
4. Dewey
5. Hosle
6. Vansieleghem
7. Morais
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تفکر در کودکان به شمار میرود .به باور کیتی ،)2018( 1برای بسیاری مفهوم «معقولبودن» 2در قلب
رویکرد فلسفه برای کودکان جای دارد .همچنین لیپمن ( )2007معتقد است فلسفه به کودکان طیفی
از اهداف را دنبال میکند که یکی از آنها پرورش خالقیت است .لیپمن بر این باور است که تعلیم
و تربیت سنتی از طریق تأکید بر تفکر منطقی مانع خیالورزی و تفکر خالق در دانشآموزان میشود.
بنابراین ،تحول نظام آموزشی از نظامی خشک و سلسلهمراتبی به نظامی ،همدالنه ،تعاملی و تعادلی،
آنچنان که مدنظر برنامة فلسفه برای کودکان است ،کاری اصولی است که به ایجاد اجتماعات
یادگیری ایمن برای همة اعضای مدرسه منجر میشود .به عالوه ،این برنامه احترام قلبی به تفاوتها
را در میان دانشآموزان رایج میکند (فیشر )2007 ،3و مواجهة دانشآموزان با فلسفه در مدارس نقش
مهمی در تجهیز آنان برای زندگی بزرگسالی در قرن  21را ایفا میکند (ندوفریپی 4و همکاران،
 .)2013بنابراین ،در پژوهش حاضر به عنوان یک کار شبهآزمایشی و به خاطر اهمیت آموزش فلسفه
به کودکان ،پژوهشگران به دنبال مطالعة اثربخشی اجرای برنامة آموزش فلسفه به کودکان و مشاهدة
تأثیر آن بر نگرش به خالقیت و انگیزة پیشرفت دانشآموزان دختر شهر اصفهان هستند تا شاهد این
بود که آیا در عمل هم اجرای برنامة آموزش فلسفه به کودکان مانند یافتههای نظری موجب بهبود
خالقیت و ارتقای انگیزة پیشرفت دانشآموزان میشود یا نه؟
فرضیههای پژوهش به شرح زیر است:
 .1برنامة آموزش فلسفه به کودکان بر روی نگرش نسبت به خالقیت دانشآموزان دختر ردة
سنی  12تا  14سال شهر اصفهان تأثیرگذار است.
 .2برنامة آموزش فلسفه به کودکان بر روی انگیزة پیشرفت دانشآموزان دختر ردة سنی  12تا
 14سال شهر اصفهان تأثیرگذار است.
روششناسی پژوهش
طرح مورد استفاده در پژوهش حاضر ،از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش پژوهش یک طرح
1. Chetty
2. Reasonableness
3. Fisher
4. Ndofirepi
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شبهآزمایشی ،به شیوة پیشآزمون  -پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعة آماری در این پژوهش،
دانشآموزان دختر ردة سنی  12تا  14سال شهر اصفهان بودند که از طریق روش نمونهگیری خوشهای
از میان کانونهای پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر اصفهان  2مرکز انتخاب شد ،که یک مرکز
به عنوان گروه آزمایش و مرکز دیگر به منظور گروه کنترل در نظر گرفته شد .سپس ،از هر یک از
این مراکز  15نفر از دانشآموزان به صورت تصادفی انتخاب شد .بعد از اجرای پیشآزمون برای
گروه آزمایش و گروه کنترل ،گروه آزمایش تحت برنامة آموزش فلسفه ( 15جلسة گروهی به مدت
 1ساعت و  2بار در هفته) قرار گرفتند .بعد از آموزش ،مجدد هردو گروه با پسآزمون سنجیده
شدند .ابزار گردآوری دادهها به شرح زیر است:
مقیاس نگرش نسبت به خالقیت :)CAS( 1این مقیاس توسط چارلز لی شیفر 2تدوین ،و به
وسیلة کرمی ( )1377ترجمه شده است .این پرسشنامه شامل  32گویه است که هر دانشآموز موافقت
یا مخالفت خود را با آن اعالم میکند .گویهها بر اساس مرور نگرشها ،باورها و ارزشهای اشخاص
با خالقیت باال ساخته شده است .دو گویه در پرسشنامه (گویههای  3و  )14پرسشهایی هستند که
برای کاستن از کشف ماهیت ابزار طراحی و تدوین شدهاند 30 .پرسش باقیمانده به منظور اندازهگیری
ابعاد زیر هستند :اطمینان از عقاید خود ( 11گویه) ،احساس خیالپردازی ( 7گویه) ،جهتگیری
نظری و زیباییشناختی ( 5گویه) ،آزادی بیان در افکار ( 4گویه) و تمایل به نوآوری ( 3گویه) .به
هر یک از  30گویه مربوط به خالقیت با توجه به اینکه آیا پاسخ ارائهشده با خالقیت ارتباط دارد،
نمرة  1یا صفر داده میشود .به این ترتیب ،دامنة نمرهها بین صفر تا  30متغیر است .نمرههای باال
نشاندهندة نگرش مناسب تری به خالقیت هستند .در صورت ارائة پاسخ ناکامل یا چندگانه به یک
پرسش به فرد نمرة صفر تعلق خواهد گرفت (شیفر .)1377 ،همسانی درونی این پرسشنامه از طریق
ضریب پایایی دونیمهکردن برای دو گروه از کودکان پایة پنجم محاسبه شد ،ضرایب محاسبهشده
برای گروه اول برابر  ،0/81و برای گروه دوم برابر  0/75بود .همچنین ،پایایی این مقیاس به روش
بازآزمایی  0/61محاسبه شد .در پژوهش حاضر همسانی درونی آزمون از طریق آلفای کرونباخ 0/72
)1. Creativity Attitude Scale (CAS
2. Charls & Schiefer
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به دست آمد .در مجموع ،شایان ذکر است این پرسشنامة استاندارد در پژوهشهای متعددی در داخل
کشور اجرا شده و به لحاظ روایی و پایایی تأیید شد (اکرمی ،قمرانی و آقالر1394 ،؛ موسوی و
مقامی.)1391 ،
آزمون انگیزة پیشرفت ( ) T.M.Aهرمنس :هرمنس )1970( 1بر اساس روشهای تجربی و
نظریات موجود دربارة انگیزة پیشرفت پرسشنامهای را تهیه کرد که ابتدا شامل  92گویه بود ،سپس،
بر اساس پژوهشهای موجود  10ویژگی متمایزکنندة افراد دارای انگیزة پیشرفت باال از افراد دارای
انگیزة پیشرفت پایین را برای ساخت پرسشنامه مد نظر قرار داد و بر مبنای میزان ضرایب پیشرفت
تعداد گویههای پرسشنامه را به  29گویه کاهش داد .سپس ،با حفظ اصالت مواد پرسشنامه هرمنس،
تعداد  11گویة دیگر بدان افزود و در مجموع ،یک پرسشنامة  40گویهای به عنوان ابزار پژوهش در
اختیار پژوهشگران قرار گرفت .علت افزایش تعداد گویهها باالبردن میزان اعتبار و روایی آزمون بوده
است .گویههای این پرسشنامه به صورت  40جملة ناتمام چهارگزینهای ارائه شده است و نحوة نمره
گذاری آزمون به این صورت است که به گویهها برحسب انگیزش پیشرفت از زیاد به کم ،یا از کم
به زیاد ،نمرههای  4تا  1یا  1تا  4تعلق میگیرد .نمرههای باال در این مقیاس نشاندهندة وجود انگیزة
پیشرفت باال و نمرههای پایین بیانکنندة انگیزة پیشرفت پایین است .این پرسشنامه در کل  10عامل
را به عنوان عوامل انگیزش پیشرفت میسنجد ،که در این پژوهش همان عاملهای اصلی یعنی اعتماد
به نفس ،پشتکار ،آیندهنگری و سختکوشی مورد سنجش واقع شده است که بهجز گویههای ،10
 35 ،29 ،24 ،23 ،20که همگی از مجموعه پرسشها حذف شدند ،بقیة گویهها این چهار عامل را
اندازهگیری می کنند .روایی پرسشنامه توسط متخصصان متعددی تأیید شده است .ضریب قابلیت
اعتماد (پایایی) پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ  0/84و با استفاده از آزمون مجدد در
پژوهشهای پیشین  0/82بوده است (پیربلوطی .)1385 ،در واقع ،این پرسشنامه نیز در داخل کشور
از طرف پژوهشگران مختلفی اجرا شده است (از جمله اکبری1386 ،؛ سلطانی مجد ،تقیزاده و
زارع1393 ،؛ آتشکار و همکاران 1393 ،و .)...
قبل از اجرای برنامه و آغاز مداخله ،دانشآموزان منتخب گروه آزمایش و کنترل پرسشنامههای
1. Hermence
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نگرش به خالقیت و انگیزش پیشرفت را تکمیل کردند و در ادامه برنامة آموزش فلسفه به کودکان
برای گروه آزمایش در 15جلسه  1ساعته ،دوبار در هفته اجرا شد .پژوهشگر برای آموزش خود از
مجموعة داستانهای فکری برای کودکان ایرانی (نوروزی و عابدی درچه )1392 ،بهره گرفت ،زیرا
این مجموعة 10جلدی مطابق با شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور ایران و بر اساس داستانهای کهن
و سنتی ایرانی نوشته شده است.
روال هر جلسه به این صورت بود که مشارکتکنندگان به صورت حلقهوار روبهروی یکدیگر
به نحوی نشسته که بتوانند صدای یکدیگر را بشنوند و همدیگر را ببینند .مربی نیز برای داشتن
تعامل کافی با همه فراگیران ،مانند یکی از اعضای کالس درون حلقه قرار میگرفت .فراگیران فرایند
تفکر را با خواندن داستان آغاز میکردند .بدین صورت که دانشآموزان بهنوبت یک بند از داستان
را میخواندند ،پس از محرک آغازین که همان داستان منتخب بود ،شرکتکنندگان زمان کافی صرف
توجه و تفکر میکردند .در این هنگام آنها تشویق میشدند تا از خود بپرسند ،فکر کنند و بفهمند
که در رابطه با مطالب خواندهشده چه نکتهای برایشان جالب ،عجیب یا مبهم بوده است .بدین ترتیب،
طرح بحث مطرح میشد و به دنبال آن تمرینهایی جهت تثبیت و تکمیل آنچه فراگیران در طرح
بحث بدان دست یافته بودند ،انجام میشد .در پایان ،هر جلسه ،فراگیران به فرایند بحث ،محتوای
بحث وکیفیت فعالیت خود در طول بحث میپرداختند.
خالصة جلسات برنامة آموزش فلسفه بر روی گروه آزمایش به شرح زیر است:
جدول  .1رئوس مطالب عنوانشده در جلسات آموزشی

جلسههای درمان
جلسة اول

محتوای جلسات
بررسی اهداف گروه ،توصیف قوانین گروهها و ایجاد رابطة اولیه ،روخوانی داستان «کبوتر
بیصبر» از جلد اول مجموعة داستانهای فکری

فراگیران با صورتکهایی که خود درست کرده بودند به ایفای نقش در قالب شخصیت-
جلسة دوم

های داستان «کبوتر بی صبر» پرداختند ،و در آخر نیز به طرح بحث و پاسخ به سؤاالت
مطرحشده در داستان پرداخته شد.
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جلسههای درمان

محتوای جلسات

جلسة سوم

فراگیران داستان «اشتباه اردک» از جلد اول مجموعة داستانهای فکری برای کودکان
ایرانی را روخوانی کردند .پس از خواندن هر پاراگراف به بحث و گفتوگو پیرامون
مبحث آن پاراگراف پرداخته شد.

جلسة چهارم

فراگیران با صورتکهایی که خود درست کرده بودند به اجرای نمایش داستان «اشتباه
اردک» پرداختند و در آخر نیز به طرح بحث پیرامون داستان و پاسخ به سؤاالت داستان
پرداخته شد.

جلسة پنجم

فراگیران داستان «همه با هم» از جلد اول مجموعه داستانهای فکری برای کودکان ایرانی
را روخوانی کردند .پس از خواندن هر پاراگراف به بحث و گفتوگو پیرامون مبحث آن
پاراگراف پرداخته شد.

جلسة ششم

فراگیران با صورتکهایی که خود ساخته بودند به اجرای نمایش داستان «همه با هم»
پرداختند ،درآخر نیز به طرح بحث و پاسخ به سؤاالت داستان پرداخته شد.

جلسة هفتم

فراگیران داستان «همکاری موش و کالغ و آهو و الک پشت» از جلد اول مجموعة
داستانهای فکری برای ک ودکان ایرانی را روخوانی کردند .پس از خواندن هر پاراگراف به
بحث و گفتوگو پیرامون مبحث آن پاراگراف پرداخته شد.

جلسة هشتم

فراگیران با صورتکهایی که خود درست کرده بودند به اجرای نمایش داستان پرداختند و
در آخر نیز به طرح بحث و پاسخ به سؤاالت داستان پرداخته شد.

جلسة نهم

فراگیران داستان «همکاری موش و کالغ و آهو و الکپشت» از جلد اول مجموعة
داستان های فکری برای کودکان ایرانی را روخوانی کردند .پس از خواندن هر پاراگراف به
بحث و گفتوگو پیرامون مبحث آن پاراگراف پرداخته شد.

جلسة دهم

فراگیران با صورتکهایی که خود در ست کرده بودند به اجرای نمایش داستان پرداختند،
در آخر نیز به طرح بحث و پاسخ به سؤاالت داستان پرداخته شد.

جلسة یازدهم

فراگیران داستان «مورچه و زنبور» از جلد اول مجموعة داستانهای فکری برای کودکان
ایرانی را روخوانی کردند .پس از خواندن هر پاراگراف به بحث و گفتوگو پیرامون
مبحث آن پاراگراف پرداخته شد.

جلسة دوازدهم

فراگیران با صورتکهایی که خود درست کرده بودند به اجرای نمایش داستان «مورچه و
زنبور» پرداختند ،در آخر نیز به طرح بحث و پاسخ به سؤاالت داستان پرداخته شد.

جلسة سیزدهم

فراگیران داستان «شغال خرسوار» از جلد دوم مجموعة داستانهای فکری برای کودکان
ایرانی را روخوانی کردند .پس از خواندن هر پاراگراف به بحث و گفتوگو پیرامون
مبحث آن پاراگراف پرداخته شد.

جلسة چهاردهم

فراگیران با صورتکهایی که خود درست کرده بودند به اجرای نمایش داستان «شغال
خرسوار» پرداختند و در آخر نیز به طرح بحث و پاسخ به سؤاالت داستان پرداخته شد.

جلسة پانزدهم

به بحث و نتیجه گیری پیرامون جلسات گذشته پرداخته و به سؤاالت کلی و جزئی
فراگیران در باب متون خواندهشده پرداخته شد.
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یافتههای پژوهش
برای تجزیه و تحلیل دادههای این پژوهش از نرمافزار  SPSS23در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی
استفاده شد که در سطح آمار توصیفی از میانگین ،انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از تحلیل
کوواریانس یکراهه با تعدیل اثرات پیشآزمون و آزمون لوین بهره گرفته شد .در جدول  2میانگین
و انحراف استاندارد نمرات پیشآزمون و پسآزمون دو گروه را در متغیرهای مورد مطالعه نشان داده
شده

است.

جدول  .2مؤلفههای توصیفی نمرات نگرش به خالقیت و انگیزة پیشرفت گروهها به تفکیک پیشآزمون و پسآزمون

متغیر

گروه
آزمایش

نگرش به خالقیت
کنترل
آزمایش
انگیزة پیشرفت
کنترل

میانگین

انحراف استاندارد

پیشآزمون

83/8

14/67

پسآزمون

96/13

10/09

پیشآزمون

85/27

12/40

پسآزمون

83/6

15/47

پیشآزمون

126/93

23/53

پسآزمون

139/87

18/73

پیشآزمون

98/47

8/62

پسآزمون

97/47

5/45

با توجه به جدول  ،2میانگین پسآزمون نسبت به پیشآزمون متغیر نگرش به خالقیت در گروه
آزمایش افزایش یافته است ( )83/8<96/13ولی میانگین گروه کنترل در پیشآزمون و پسآزمون
تغییر محسوسی نداشته است .همچنین ،دربارة متغیر انگیزة پیشرفت نیز همین مورد مشاهده میشود
(.)126/93 <139/87
با توجه به اینکه آزمون تحلیل کوواریانس دارای پیشفرض یکسانبودن گروههای مورد مطالعه
است ،قبل از اجرای این روش آماری برای اطمینان از رعایت پیشفرضها ،آزمون لوین 1اجرا شد.

1. Levene
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جدول  .3آزمون همگنی واریانسهای لوین در گروههای آزمایش و گواه

درجة آزادی اول

درجة آزادی دوم

سطح معناداری

آمارة

متغیر
نگرش به خالقیت

0/192

1

28

0/665

انگیزة پیشرفت

0/181

1

28

0/754

F

همان طور که در جدول  3مشخص است ،با توجه به معنادارنبودن نتایج ،واریانسهای دو گروه
آزمایش و گواه یکسان است .بنابراین ،دادهها از پیشفرض الزم همگنی واریانسها برخوردار بوده
و میتوان عملیات آماری بعدی را انجام داد.
فرضیة اول :برنامة آموزش فلسفه به کودکان بر روی نگرش به خالقیت دانشآموزان دختر ردة
سنی  12تا  14سال شهر اصفهان تأثیرگذار است.
جدول  .4نتایج تحلیل كوواریانس تفاوت دو گروه آزمایش و كنترل در متغیر نگرش نسبت به خالقیت

منابع تغییرات مجموع مجذورات درجة آزادی میانگین مجذورات

آمارة

F

سطح معناداری

پیشآزمون

49/47

1

49/47

4/52

0/001

گروه

108/64

1

108/64

9/97

0/001

خطا

295/193

27

10/93

-

-

کل

16697

30

-

-

-

همانطور که در جدول  4مشاهده میشود ،تفاوت بین آزمودنیهای گروه آزمایش و گروه گواه
از لحاظ متغیر نگرش به خالقیت ( )F=9/97در سطح ( )P<0/001معنادار است .بنابراین ،میتوان
گفت اجرای برنامة آموزش فلسفه به کودکان باعث افزایش نگرش به خالقیت دانشآموزان در
مرحلة پسآزمون شده است.
فرضیة دوم :برنامة آموزش فلسفه به کودکان بر روی انگیزة پیشرفت دانشآموزان دختر رده
سنی  12تا  14سال شهر اصفهان تأثیرگذار است.
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جدول  .5نتایج تحلیل كوواریانس تفاوت دو گروه آزمایش و كنترل در متغیر انگیزة پیشرفت

منابع تغییرات

مجموع مجذورات درجة آزادی

میانگین مجذورات

آمارة

F

سطح معناداری

پیشآزمون

360/4

1

360/4

4/69

0/039

گروه

624/63

1

624/63

8/13

0/008

خطا

2074/2

27

76/82

-

-

کل

234550/0

30

-

-

-

همانطور که در جدول  5مشاهده میشود ،تفاوت بین آزمودنیهای گروه آزمایش و گروه گواه

از لحاظ متغیر نگرش به خالقیت ( )F= 8/13در سطح (  )P<0/001معنادار است .بنابراین ،میتوان
گفت اجرای برنامة آموزش فلسفه به کودکان باعث افزایش انگیزة پیشرفت دانشآموزان در مرحلة
پسآزمون شده است.
بحث و نتیجهگیری
در دنیای ناپایدار کنونی که عرصه یکهتازی رقابتهای پیچیده است ،پا فرانهادن از مرز اندیشهها،
درنوردیدن چارچوبهای فکری و خلق ایدههای نو ،سرمایهای بس گرانبها است و این خالقان
اندیشه هستند که با اذهانی ژرفاندیش سردمداری عرصة رقابت جهانی را به خود اختصاص دادهاند.
به اعتقاد برخی ،خالقیت؛ به مثابة سالحی در دست بشر است که به مدد آن میتواند رقبای خویش
را خلع سالح کند و پیشتاز عرصهها باشد .به این خاطر ،تورنس ،)1972( 1اعتقاد دارد که انسان
برای بقا نیازمند است تا قدرت خالقیت کودکان را توسعه و مورد بهرهبرداری قرار دهد .از سوی
دیگر و طبق مطالعات نظری مشخص شد انگیزة پیشرفت همچون نیرویی محرکی برای انسان به
شمار میرود که وی را در مسیر گام برداشتن و نائلآمدن به پیشرفت و موفقیت سوق میدهد تا
سرانجام به سرمنزل مقصود رهنمون کند .از این رو در این پژوهش به خاطر اهمیت متغیرهای

پژوهش به مطالعة تعیین اثربخشی اجرای برنامة آموزش فلسفه به کودکان بر روی نگرش به خالقیت
و انگیزش پیشرفت دانشآموزان دختر شهر اصفهان در سال تحصیلی  97-96پرداخته شد.
1. Torrance

اثربخشی اجرای برنامة آموزش فلسفه به کودکان بر نگرش به خالقیت و انگیزة پیشرفت دانشآموزان دختر ...

367 

در تحلیل یافتههای به دست آمده از آزمون فرضیة اول پژوهش ،مبنی بر «تأثیر آموزش فلسفه به
کودکان بر افزایش نگرش به خالقیت دانشآموزان دختر ردة سنی  12تا  14سال شهر اصفهان»،

نتایج آماری نشاندهندة تأیید فرضیه فوق است .به طوری که برنامة آموزش فلسفه به کودکان بر
نگرش به خالقیت دانشآموزان مؤثر و منجر به افزایش آن در میان دانشآموزان دختر ردة سنی 12
تا  14سال شهر اصفهان شده است .به دیگر سخن ،اجرای برنامة آموزش فلسفه به کودکان موجب
پدیدارشدن نگرشهایی در دانشآموزان شده ،که اطمینان از عقاید خود ،احساس خیالپردازی،
جهتگیریهای نظری و زیباییشناختی ،آزادی بیان در افکار و تمایل به نوآوری را در آنان شکل
بخشیده و از آنها با عنوان نگرش مثبت به خالقیت یادشده است .پس از آنجا که انسانها برای
زندگی در دنیای پرچالش و متحول امروزی نیازمند مهارتهای فکری سطح باال از جمله تفکر نقاد
و خالق هستند و چنین مهارتهایی از طریق آموزش و تمرین قابل دستیابی است ،پس توجه جدی
به برنامة آموزش فلسفه برای کودکان در مؤسسات آموزشی باید مورد توجه جدی دست اندرکاران
واقع شود .عوامل اجرایی تعلیم و تربیت کودکان با توجه جدی به برنامة آموزش فلسفه برای کودکان
می توانند تواناییهای بالقوة کودکان را به فعلیت رسانده و آنان را با سالح قدرتمند و کارآمد تفکر
در آینده تجهیز کند .باید توجه داشته باشیم که هدف از آموزش فلسفه به کودکان تبدیل کودکان به
افرادی فیلسوف نیست ،بلکه کمک به آنان در جهت داشتن یک زندگی اندیشهورزانه ،ژرفاندیشانه
و منطقی است .بنابراین ،یافتههای این تحقیق تا حدودی همسو با مطالعة سان ،ونگ و وجریف
( )2020است .به طوری که سان و ونگ و وجریف در پژوهش خود اذعان داشتند که آموزش تفکر
خالق در دانشآموزان موجب ارتقای عملکرد خالقانة علمی آنان در آموزش عالی میشود و به
خاطر چنین آثار و پیامدهایی است که دیویی ( )1933هم ،هدف اصلی آموزش در مدارس را
محوریت قراردادن آموزش تفکر میدانست.
همچنین ،یافتههای آزمون فرضیة دوم پژوهش «تأثیر آموزش فلسفه به کودکان بر افزایش انگیزة
پیشرفت دانشآموزان دختر ردة سنی  12تا  14سال شهر اصفهان» ،نیز مبین این است که اجرای
برنامة آموزش فلسفه به کودکان بر انگیزش پیشرفت دانشآموزان مؤثر واقع شده و منجر به ارتقای
آن میشود .به عبارت دیگر ،اجرای برنامة آموزش فلسفه به کودکان در تقویت و رشد ویژگیهای
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انگیزش پیشرفت همچون؛ باالبودن سطح آرزو ،انگیزة قوی برای تحریک به سوی درجات باال،
مقاومت طوالنی در مواجهه با تکالیف با سطح دشواری متوسط ،تمایل به اعمال تالش مجدد در
انجام تکالیف نیمه تمام ،توجه به مالک شایستگی و لیاقت در انتخاب دوست و همکار ،بازشناسی
از طریق عملکرد خوب در کار و انجامدادن کاری به نحو احسن ،تأثیرگذار بوده است.
در یک جمعبندی کلی ،در مقایسه با نتایج این تحقیق با پژوهشهای مشابه ،به ویژه تحقیقاتی
که به بررسی اثربخشی برنامة آموزش فلسفه به کودکان بر روی متغیرهای متفاوت انجام شده است،
باید اذعان کرد که نتایج پژوهش حاضر با نتایج مطالعات از اینکه آثار مثبت این برنامه بر روی
دانشآموزان گسترده است ،همسو است .برای مثال ،پژوهش فتحی آذر ،تقیپور و حاجآقایی خیابانی

( )1398حاکی از این امر است که آموزش برنامة فلسفه به کودکان موجب کاهش پنهانکاری و
افزایش سازش کاری و تحمل کودکان کار شده است .یا طبق یافتههای پژوهشی عیسیمراد ،نفر و
فاطمی ( )1398اجرای برنامه فلسفه به کودکان میتواند بر ارتقای همدلی و مهارت کلی حل مسألة
اجتماعی دانشآموزان تأثیر معناداری بگذارد .نتیجة پژوهش حاضر با نتیجة مطالعات عسکری،
دیناروند و ترکاشوند ( )1394نیز مطابقت دارد ،به طوری که اجرای برنامة آموزشی فلسفه به کودکان
بر روی تفکر منطقی دانشآموزان منطقة سامن تأثیر مطلوبی داشت .به عالوه ،نتایج پژوهش ندوفریپی
و همکاران ( )2013مبین تأثیر برنامة فلسفه به کودکان بر شهروندی دموکراتیک در آفریقا بوده و با
نتایج این پژوهش همسویی دارد .همچنین ،نتیجة این مطالعه با محصول پژوهشی دنیل و اوریک
( )2011که به بررسی اثر آموزش فلسفه به کودکان بر تفکر نقاد دانشآموزان پرداخت ،منطبق است.
بنابراین ،پژوهشهای دیگری نیز از سوی برخی پژوهشگران صورت پذیرفته که با نتایج پژوهش
حاضر به لحاظ نتایج مثبت و دامنة تأثیرات آن همسو است ،از جمله در این راستا میتوان به
تحقیقات رضایی و همکاران ( ،)1393اکرمی ،قمرانی و آقالر ( )1394و مورایس و همکاران ()2017
اشاره کرد.
در پایان ،با عنایت به یافتههای این پژوهش و بدیعبودن موضوع و متغیرها ،میتوان به برخی
محدودیتها و پیشنهادهای کاربردی پژوهش اشاره کرد:
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اجرای پژوهش حاضر با محدودیتهایی همراه بوده است که در این جا به مواردی از آن اشاره
میشود .1 :عدم همکاری برخی از دانشآموزان منتخب برای طرح مورد نظر و همچنین ،عدم حضور
تعدادی از آنان در تمامی جلسات برنامهریزیشدة آموزشی که منجر به ریزش تعداد آزمودنیها شد؛
 .2عدم امکان اجرای طرح مورد نظر در یک مقطع زمانی طوالنیمدت و انتظار وقوع اثربخشی عمیق
تر برای پژوهشگر؛  .3عدم امکان برگزاری دوره در مدارس به دلیل محدودیت زمانی پژوهش.
پیشنهادهای کاربردی پژوهش به شرح زیر است:
 معطوفکردن توجه دستاندرکاران نظام تعلیم و تربیت کشور در جهت امکان ورود برنامةآموزش فلسفه به کودکان در مدارس سطح کشور و بهرهبرداری کاربردی از طرح نام برده
در سازمان آموزش و پرورش کشور در راستای پیشبرد اهداف آموزشی و پرورشی.
 بهرهگیری از برنامة نام برده در کلیه مقاطع تحصیلی در جهت ارتقای خالقیت و انگیزشپیشرفت در دانشآموزان.
 بهرهگیری از نتایج پژوهش در جهت برنامهریزی و بهبود برنامههای آموزشی کشور و تخصیصساعاتی در برنامة روزانه یا هفتگی مدارس جهت آموزش فلسفه به کودکان.
 معرفی و کاربرد منابع و متون فلسفه برای کودکان در مدارس. مقایسة تأثیر اجرای این طرح با سایر روشها و الگوهای مداخلهای بر خالقیت و انگیزشپیشرفت دانشآموزان.
 در دستور کار قراردادن کار فلسفی با کودکان به صورت آزمایشی و فراگیر در سطح کشور وبا نظارت سازمانهای متولی امر تعلیم و تربیت.
 برگزاری کارگاههای عملی برای تربیت مربیان مجرب و کار آزموده به منظور اجرای طرح ونظارت بر اجرای طرح و جلوگیری از انحرافات احتمالی در اجرا که منجر به شکست طرح
خواهد شد.
 توجه به عالیق و تجارب دانشآموزان در امر اجرای برنامه و استفاده از مسائل روزمره وچالشهای مبتال به دانشآموزان به عنوان طرح بحث.

 370

مطالعات آموزشی و آموزشگاهی ،دورة  ،11شمارة  ،1بهار 1401

 بهرهگیری از داستانهای بومیشده فلسفه با توجه به نیاز فراگیران و مد نظر قراردادن مشکالتو چالشهای پیش رو در زندگی آتی آنان.
 استفادة کاربردی در فرهنگسراها و مؤسسات فرهنگی کشور به منظور تدارک برنامههایی درجهت توسعة خالقیت و انگیزش پیشرفت کودکان.
 تأسیس رشتهای جدید (آموزش فلسفه به کودکان) در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالیکشور در جهت رفع نیازهای نسل جدید.
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بر آن ،مورد مطالعه :دانشجویان منطقة ده دانشگاه آزاد اسالمی .پژوهشهای جامعه شناختی،
.7-21 ،)3(8
نصرتی هشی ،کمال ،بختیار نصرآبادی ،حسنعلی ،باقری نوعپرست ،خسرو ،و رادمرد ،سمیه (.)1396
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.مؤلفههای شک سازنده در اندیشه ویتگنشتاین متأخر و پیامدهای تربیتی آن در تربیت ذهن نقاد
.5-265 ،)1(7 ،پژوهشنامة مبانی تعلیم و تربیت
 چاپ.)1(  داستانهای فکری برای کودکان ایرانی.)1397(  منیره، و عابدی درچه، رضاعلی،نوروزی
. نشر آموخته: اصفهان،هشتم
. انتشارات یارمانا: اصفهان. نقد حال اصحاب دانش: ما در باران خواهیم ماند.)1395(  محمدرضا،نیستانی
، چاپ سوم. ترجمة کوروش صفوی. نوراک/ محفل فیلسوفان خاموش.)1392(  ویتوریو،هوسله
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