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بيدختی2

 8کارشناس ارشد مدیریت آموزشی ،موسسه آموزش ﻋالی کومش.
 1استادتمام ،موسسه آموزش ﻋالی کومش.
نام نویسنده مسئول:
معصومه تاجيک

چکيده

تاریخ دریافت8999/1/9 :
تاریخ پذیرش8999/4/81 :

این پژوهش به بررسی تاثیر آموزش فلسفه برای کودکان بر افزایش خالقیت و اشتیاق به مدرسه
در دانش آموزان مقطع ابتدایی پرداخته شد .روش تحقیق در پژوهش حاضر بر اساس هدف،
کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی  -پیمایشی بود و شیوه انجام آن نیمه آزمایشی با طرح پیش
آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود .اﻋﻀای ﺟامﻌه آماری دانشآموزان دختر پایه ششم
ابتدایی شهر پاکدشت در سال تحصیلی  8991-99میباشند .به منظور انتخاب نمونهها از روش
نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد .برای اینکه دانشآموزان از نظر شرایط محیطی در شرایط
یکسانی قرار داشته باشند همه آنها از یک مدرسه انتخاب شدند .تﻌداد  06دانشآموز به صورت
تصادفی انتخاب و به دو گروه  96نفری ( 96نفر گروه آزمایش و  96نفر گروه کنترل) تقسیم
شدند و پرسشنامه های تهیه شده بین دو گروه توزیع شدند .ابزارگرد آوری اطالﻋات در پژوهش
حاضر پرسشنامههای خالقیت تورنس ( )8991و اشتیاق به مدرسه وانگ و همکاران ()1688
بود .همچنین ﺟهت آموزش فلسفه برای کودکان از داستانهای فکری ( 8و  )1تالیف فیلیپ کم،
ترﺟمه شهرتاس و رشتی استفاده شد .بررسی پایایی پرسشنامهها با استفاده از ضریب آلفای
کرونباخ صورت گرفت و با توﺟه به این که متغیرهای این تحقیق مقداری باالی  6.0گرفتند،
ابزار از پایایی مناسب برخوردار بود .دادههای حاصل از این پرسشنامهها از طریق آزمون تحلیل
کواریانس با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخه  19مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج حاصل از فرضیهها حاکی از این بود که آموزش فلسفه برای کودکان بر خالقیت و اشتیاق
به مدرسه تأثیر مثبت و مﻌنادار دارد( .)P>6.68بنابراین با آموزش فلسفه برای کودکان میتوان
خالقیت و اشتیاق به مدرسه را در دانشآموزان را بهبود بخشید.
واژگان کليدي :دورههای آموزشی فلسفه برای کودکان ،خالقیت ،اشتیاق به مدرسه.
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و اشتياق به مدرسه در دانشآموزان مقطع ابتدایی
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مقدمه
فلسفه برای کودکان به ﻋنوان یکی از ابزارهای اصلی پرورش مهارتهای تفکر در کودکان شناخته شده است .با به کارگیری
آن میتوان دانشآموزان را در سطح خودشان کنجکاو و پرسشگر تربیت کرد .انسانها برای زندگی در دنیای پرچالش و متحول
امروز نیازمند مهارتهای فکری سطح باال ،از ﺟمله تفکر نقاد ،خالق و استداللی هستند و چنین مهارتهایی از طریق آموزش و
تمرین قابل دستیابی هستند .آموزش فلسفه یاد دادن چگونه اندیشیدن است .در این روش شاگردان حق دارند دربارۀ هر موضوﻋی
به پرسش و کندوکاو بپردازند و مﻌلم در این کار به آنها کمک میکند .این شیوه سبب میشود شاگردان درس را بهتر و ﻋمیقتر
درک کنند و به ذهن بسپارند .اگر کودکان بیاموزند به تفکر بپردازند و در مشاهدات و مفروضات خود کنجکاوی کنند ،زمینه
نگرش فلسفی با ایجاد شگفتزدگی در آنان ایجاد میشود؛ چرا که شگفتی و حیرت آغاز فلسفهورزی است(فرمهینی فراهانی،
 .)8910برنامه فلسفه برای کودکان در پی آن است که تواناییهای بالقوه کودکان را به گونهای به فﻌالیت برساند و آنها را برای
داشتن تفکری کارآمد در آینده آماده کند .در واقع ،هدف تبدیل کودکان به فیلسوفان یا تصمیمگیرندگان نیست ،بلکه کمک به
آنها برای اندیشه ورزتر شدن ،ژرفاندیشتر شدن و منطقیتر شدن است .هدف پژوهش حاضر این است که از طریق آموزش
فلسه به کودکان ،خالقیت و اشتیاق به مدرسه را در آنان تقویت کنند .در سال های اخیر خالقیت در موفقیتهای تحصیلی مورد
توﺟه قرار گرفته است .در گستره موضوع خالقیت مسئله کشف وشناسایی افراد خالق و ﻋوامل موثر بر خالقیت از ماهیت ویژهای
برخوردار است .زیرا شناخت زود هنگام این افراد ،آموزش و پروش درست و به موقع استﻌدادهای آنان می تواند بزرگترین قدم در
راه پیشرفت کشور باشد .از طرفی اشتیاق به مدرسه باﻋث مشارکت مؤثر در فﻌالیتهای مدرسه ،شرکت در فﻌالیتهای کالسی،
سازگاری با فرهنگ مدرسه و رابطة مناسب با مﻌلمان و سایر دانشآموزان میشود .اشتیاق تحصیلی دانشآموزان سازهای است که
برای یادگیری بسیار مهم است؛ تاﺟاییکه آن را یک ﻋامل مهم یادگیری میدانند .اشتیاق تحصیلی به میزان انرژیای که یک
فراگیر برای انجام کارهای تحصیلی خود صرف میکند و نیز میزان اثربخشی و کارایی حاصلشده اطالق میشود.
آموزش فلسفه به کودکان کلید طالیی است که میتواند به رشد مهمترین ﺟنبه درونی کودکان یﻌنی تفکر کمک میکند.
لیپمن با طراحی و اﺟرای برنامهای با ﻋنوان فلسفه برای کودکان به اختصار "آموزش فلسفه به کودکان" مینامد ،تالش نمود تا
فلسفه را به ﺟایگاه واقﻌی خویش آن گونه که سقراط مد نظر داشت بازگرداند .به نظر او فلسفه ویژه بزرگساالن نیست و کودکان
نیز میتوانند آن را انجام دهند .او فلسفه را در مﻌنای فلسفیدن به کار برد ،کاری که کودکان میتوانند آن را انجام دهند و به طور
ذاتی مستﻌد انجام آن هستند(سیفی گندمانی و همکاران.)8996 ،
برنامه آموزش تفکر فلسفی به کودکان ،هدفهای شناختی روشنی دارد؛ ذهن را وادار به ﻋمل میکنند و این کار را از طریق
چالشها ،تفکر اصولی و تﻌامل ساختاری انجام میدهد (هاینز .)1681 ،8برنامه فلسفه برای کودکان یک روش موفق در آموزش
تفکر است .تجربه ﺟهانی و شواهد در بیش از  06کشور ﺟهان نشان می دهد که فلسفه برای کودکان به رشد تفکر در آنها کمک
کرده است .این برنامه با ارائه تﻌداد زیادی تمرین در ورد یافتن دالیل خوب برای داوری ،کودکان را تحت نوﻋی آموزش قرار میدهد
که افق دید آنها را وسیعتر میکند و به کودکان یاد میدهد که چگونه میتوانند بهتر فکر کنند(صفایی و همکاران .)8910 ،این
برنامه در ﻋین حال هدف اﺟتماﻋی نیز دارد و آن آموزش فرایند تصمیمگیری دموکراتیک است .این برنامه در پرورش مشارکت
منظم و پرورش خودآگاهی فرد سهم قطﻌی دارد .از نظر لیپمن هدف ﻋمده برنامه آموزش تفکر فلسفی به کودکان آن است که به
کودکان کمک کند بیاموزند چگونه فکر کنند(هاینز .)1681 ،آدمی ،برای پاسخ به درخواستهای متنوع دنیای پیجیدۀ ﻋصر حاضر،
نیازمند تواناییهای بیشماری است .از این رو بر اساس ضرورتهایی که بر وی تحمیل میشود ،سازکارهایی به صورت خودانگیخته
یا خودساخته در او شکل میگیرد که او را از سایر ﺟانداران متمایز میکند .فلسفه برای کودکان نوﻋی فلسفة کاربردی است .هدف
آن است که شاگردان را به فلسفیدن وا دارد و به آنها کمک کرد تا حالت ﻋادی به حالت اندیشمندانه ،از بیتفاوتی به اندیشهورزی
و از تفکر مﻌمولی به تفکر انتقادی حرکت کنند .در این روش رویکرد اکتشافی مدنظر است .کاوش ﺟمﻌی و استفاده از گفتوگوی
سقرای به مثابة روش کار تﻌیین میشود(حاتمی و همکاران.)8919 ،
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در این برنامه ،دانشآموزان به کاوشگرانی ماهر و ﺟوان تبدیل میشوند .کاوشگر بودن ،مفهوم اصلی این الگوست و مراد از
آن ﺟستجوگری فﻌال و پرسشگری مصر بودن و داشتن هوشیاری دائمی برای مشاهده ارتباطات و اختالفات و آمادگی همیشگی
برای مقایسه ،مقابله ،تحلیل و ارائه فرضیه ،تجربه ،مشاهده ،سنجش و امتحان است .فلسفه ﻋمق و ﺟستجوی سنجشگرانة
پرسش هایی است که مردم از زندگی و سرنوشت خود و از آغاز و انجام ﺟهان و برتر از همه از ﺟاودانگی و ماندن خود دارند.
فهمیدن ﻋلت بنیادی ﻋشق انسان به تفکر و اندیشیدن و دانایی است .فلسفه آموختن دیدگاه دیگران نیست ،بلکه گونهای فﻌالیت
و کوشش برای دانستن است(حاتمی و همکاران .)8919 ،کمالی مطلق و نوشادی( )8990در پژوهش خود تحت ﻋنوان تاثیر آموزش
فلسفه برای کودکان بر سطح پرسشگری دانش آموزان دوره ابتدایی به این نتیجه دست یافتند که آموزش فلسفه برای کودکان بر
سطح پرسشگری دانش آموزان تاثیر مثبت و مﻌناداری داشت .همچنین پس از آموزش فلسفه برای کودکان ،سطح پرسشگری بر
اساس حیطه شناختی بلوم از "سطح دانش" به " سطح تجزیه و تحلیل" ارتقاء یافت .ﺟﻌفری و همکاران ( )8994به بررسی تاثیر
آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش روحیه پژوهشگری کودکان دوره پیش دبستانی پرداختند و نشان دادند که آموزش فلسفه به
کود کان بر پرورش بﻌد شناختی (کنجکاوی ،پرسشگری ،استدالل کردن ،تفکر انتقادی ،خالقیت ،ﻋالقه به آزمایش و تجربه) و بﻌد
ﻋاطفی) ﻋالقه به نظم و ترتیب ،اشتیاق ،مشارکت ﺟویی ،استقالل رای ،اﻋتماد به نفس ،ابراز وﺟود) روحیه پژوهشگری کودکان
دوره پیش دبستانی تاثیر دارد و به طور کلی اﺟرای این برنامه بر پرورش روحیه پژوهشگری این کودکان تاثیرگذار بوده است.
فلسفه برای کودکان با هدف تشکیل اﺟتماع پژوهشی به منظور تسهیل مهارتهای تفکر انتقادی از طریق پرسشگری ،ابراز
ﻋقیده ،ساخت و ارزیابی استدالل و ﺟستجو برای راه حل از طریق مسائل فلسفی و ساخت مﻌنا با تاکید بر خطاپذیری ،تامل،
همدلی و گشوده ذهنی است(بلیزبی .)1688 ،1همچنین هدف فلسفه برای کودکان آموزش مفاهیم ساده شده کالسیک فلسفی
نیست ،بلکه هدف ان پرسش و تامل کردن است(ناﺟی .)8919 ،کودکانی که به فلسفه اشتغال میورزند ،میتوانند خودشان و
ﺟهان را در یک چشمانداز ﺟدید ببینند .آنها میتوانند ایدههایی را از دیگران دریافت کنند که ممکن است خطور آنها به ذهنشان
غیرممکن باشد(فیشر .)1660 ،9بنابراین فلسفه ،یادگیری تاریخ ایدههای فلسفی نیست ،بلکه هر کسی باید مقاهیم انتزاﻋی را به
تجارب مملوس منتقل کند و در این بین ،مﻌلم باید قادر به هدایت بحثهای فلسفی و گفتگو باشد .یکی از متغیرهایی که در
پژوهش حاضر تاثیر دورههای آموزشی فلسفه برای کودکان را بر روی آن بررسی میشود ،خالقیت میباشد.
فلسفه برای کودکان و خالقیت به ﻋنوان موضوﻋات مورد اهمیت ،در بین بسیاری از متولیان تﻌلیم و تربیت مورد اهمیت و
توﺟه فزاینده ای قرار گرفته ا ست .فلسفه برای کودکان و یا به ﻋبارتی «اﺟتماع کندوکاو» ،چهارچوب مناسبی را برای تمرین
راهکارهای فلسفه فراهم میکند؛ اﺟتماع کوچکی که به کودکان امکان میدهد از فﻌالیتهای اﺟتماﻋی و بیرونی به فﻌالیتهای
فردی و درونی یا ذهنی برسند .در این چهارچوب ،کودکان میتوانند کندوکاو را با مشارکت و همیاری مﻌلم و همکالسیها تمرین
کنند و پس از آن که آن را یاد گرفتند ،به تنهایی نیز بتوانند به آن روی آورند(رشتچی و کیوانفر .)8911 ،محققان بر این باورند
که از طریق آموزش فلسفه برای کودکان ،دانشآموزان می توانند هنر زندگی کردن را به در ستی بیاموزند و در ﻋمل ،آنچه را که
شایسته است ،بکار گیرند(دیاولیمپیو و تسچرز .)1680 ،4ورلی )1680(0در مطالﻌهای با ﻋنوان فلسفه و کودکان به این نتیجه
دست یافته است که برنامه آموزش فلسفه برای کودکان میتواند در ﺟهت بهبود توانایی استدالل و پرورش خالقیت بسیار مؤثر
باشد .خالقیت نیز ﻋبارت است از :فرایند حل مشکالت ،اختالف نظر درباره اطالﻋات ،خطا کردن ائر ﻋناصر و ﻋوامل ،اشیاء و مواردی
از قبیل حدس زدن و تشکیل فرضیهها درباره این کمبودها ،ارزیابیها و آزمایش این حدسها ،فرضیهها ،احتمال اصالح و آزمایش
مجدد آنها و در نهایت مرتبط ساختن نتایج(رستمی .)8998 ،خالقیت توانایی پرورش انسانهایی را میدهد که با زندگی و دنیای
پیچیدهی حال حاضر و دگرگونیهای فزاینده فرهنگی ،اﺟتماﻋی و اقتصادی سازگاری مناسبی داشته باشند و آیندهای بهتر بسازند.
شالودهی مهارتهای فکری کودکان باید از همان سالهای اولیه زندگیشان پیریزی شود ،زیرا فراخ اندیشی در همان سالهایی
آغاز میشود که شخصیت کودک شکل می گیرد .آنها باید با نگرشی باز به آینده خود بنگرند .فراخ اندیشی باﻋث میشود تا فرد
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خودمحور نباشد و تﻌصب نورزد(ماهروزاده و رمﻀانپور .)8996 ،از این رو طی سالهای اخیر تمایل اصحاب تﻌلیم و تربیت به
تقویت مهارتهای تفکر و گسترش خالقیت در خالل آموزش فزونی زیادی یافته به نحوی که در بسیاری از مراکز آموزشی ،پرورش
تفکر خالق در بین کودکان ﺟزء اولویتهای آن شده است .در طی این چند سال اخیر پررنگ شدن واژه خالقیت در ادبیات آموزش
و پرورش ﺟدید را می توان ماحصل این مو ضوع دانست که بسیاری از متخصصان و صاحب نظران ﻋرصه تﻌلیم و تربیت به این
نتیجه رسیده اند که دانش آموزان و کودکان به اندازه کافی قدرت تجزیه و تحلیل مسائل را ندارند و نمیتوانند در زمان برخورد با
یک موضوع دست به خالقیت بزنند و با شیوهای تازه و بدور از چهارچوبهای تﻌریف شده دست به ابداع بزنند .به ﻋبارتی ما شاهد
این هستیم که کودکان فقط قادرند در خط سیری که ما آموزش دادهایم و برایشان تﻌریف کردهایم حرکت کنند و اگر این مسیر
و خط سیر با کوچکترین تغییری ارائه شود آنها دچار سردرگمی و گیجی شده و نمیتوانند از خود خالقیت و باز تﻌریفی مناسب
ارائه نمایند .امروزه ما شاهد این هستیم که بسیاری از نظامهای پیشرو در زمینه تﻌلیم و تربیت موضوع یادگیری زدایی ،را پیشنهاد
میدهند؛ در این نظامها به دانشآموزان میآموزند که چگونه از چسبندگی های ذهنی فا صله بگیرند و دنیا را بر مبنای یادگیری-
زدایی آغاز کنند .کودکان در این نظام ها بسیاری از یادگیری های پیشین خود را فراموش یا باز تﻌریف میکنند و میآموزند که
یادگیری فقط با چسبیدن به داشتههای گذشته هرگز حاصل نمیشود؛ بلکه باید با خالقیت و تفکر اقدام به دوباره فهم یادگیریهای
گذشته بنمایم(نادری .)8998 ،شاید بتوان گفت یکی از دالیل ناتوانی کودکان در حل مسائل بر میگردد به شیوههای آموزش؛
مﻌموال در بسیاری از کالسهای درس مﻌلم نقش پررنگتری به نسبت دانشآموزان دارد ،ولی به واقع میبایست در روند یاددهی-
یادگیری کودکان نقشی فﻌالتر ایفا کنند تا آموزش به درستی صورت پذیرد؛ اینکه مﻌلمان زمان زیادی را صرف توضیح و تفسیر
موضوﻋات درسی کنند و دانش آموزان به ﻋنوان شنونده باشند ،به مرور زمان مؤید این موضفوع در ذهن آنها میشود که مﻌلم از
آنها داناتر است و پذیرش نقش دانای کل بودن مﻌلم در ذهن دانشآموزان صورت میپذیرد و میبایست برای حل تمامی مسائل
خود به او مراﺟﻌه کند و از تفکر و خالقیت باز میماند و فقط به ﻋنوان مصرف کننده دانش قبول نقش کرده و برای حرکت به
ﺟایگاهی باالتر یﻌنی تولید کننده دانش ،ترس دارد .این موضوع ما را وا میدارد تا از شیوههای ﺟدید در پرورش خالقیت در
کودکانمان استفاده کنیم؛ یکی از این شیوهها ،برنامه آموزش فلسفه برای کودکان است.
از دیگر متغیرهای مورد بررسی در پژوهش حاضر اشتیاق به مدرسه است .شکل داستانی کتابها در برنامه فلسفه برای کودکان
و ارتباطی که میان دانشآموزان با مباحث کتاب از یک سو و با دیگر دانشآموزان کالس از سوی دیگر برقرار میشود ،کمک
میکند تا دانش آموزان اشتیاق به مدرسه را در خود بهبود بخشند .اشتیاق به مدرسه متغیر مهمی است که برای یادگیری حیاتی
است تا ﺟایی که از آن به ﻋنوان یک منادی مهم یادگیری یاد میشود(زینگیر .)1661 ،0این متغیر همچنین به ﻋنوان نقطهی
محوری اکثر نظریات مربوط به افت تحصیلی به حساب میآید(فین .)1669 ،0اشتیاق به مدرسه مﻌموالً به ﻋنوان ساختار انگیزشی
به کار برده می شود که منﻌکس کننده تﻌهد یادگیرنده نسبت تحصیل و مدرسه است(لی و شوت .)1686 ،1اشتیاق تحصیلی
سازه ای است که ﻋملکرد تحصیلی را به طور مثبت پیشبینی میکند(ساکلوفسک 9و همکاران .)1681 ،در بررسیهایی که با
دانش آموزان سنین متفاوت انجام شده است ،اشتیاق به طور مثبت با نمرات باال ،تسلط نسبت به محتوای درسی و مقابله موفقیت-
آمیز با موانع رابطه دارد(بریت و همکاران .)1686 ،اشتیاق همچنین واکنشهای احساسی و ﻋاطفی بﻌد از یک ﻋملکرد را تشدید
میکند ،مخصوصاً پس از موفقیت ،احساسات را به طور مثبت تحت تأثیر قرار میدهد .اشتیاق به مدرسه بر سازگاری دانشآموزان
در محیط تحصیلی تأثیر مثبت دارد(فریدریکس 86و همکاران .)1664 ،افزایش اشتیاق به مدرسه نشان دهنده افزایش توﺟه به
روانشناسی مثبت است که بر روی نقاط قوت و بهینه انسان متمرکز است(سلیگمن .)1666 ،88در پژوهشهای که در سنین
مختلف بر روی دانش آموزان انجام شده نتایج نشان داده شده که افزایش اشتیاق به مدرسه میتواند موفقیت تحصیلی باالتر،
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بهزیستی تحصیلی و فرصتهای شغلی بهتر را پیشبینی کند(لی و لرنر .)1688 ،81ﻋقیقی و همکارن ( ،)8994پژوهشی با ﻋنوان
نقش اشتیاق تحصیلی در پیش بینی رفتارهای پرخطر دانش آموزان انجام دادند .نتایج پژوهش آنها نشان داد اشتیاق تحصیلی
رابطه منفی مﻌنی داری با رفتار پرخطر دارد .همچنین اشتیاق تحصیلی قوی ترین متغیر پیش بینی کننده انواع رفتار پرخطر
دانش آموزان به صورت منفی است .قدمپور و همکاران ( )8990در پژوهش خود تحت ﻋنوان رابطه مﻌنای زندگی و اشتیاق
تحصیلی با بهزیستی تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر ایذه نشان دادند بین مﻌنای زندگی و اشتیاق تحصیلی با
بهزیستی تحصیلی رابطه منفی و مﻌناداری وﺟود دارد و مﻌنای زندگی و اشتیاق تحصیلی میتواند بهزیستی تحصیلی را پیشبینی
کردند؛ بنابراین توﺟه به سازههای اشتیاق تحصیلی و مﻌنای زندگی یکی از ضرورتهای آموزش و پرورش در تﻌلیم و تربیت
میباشد.
در حالی که اختالفاتی در مورد تصور پژوهشگران از مفهوم اشتیاق تحصیلی وﺟود دارد ،اما ﻋمدتاً توافق بر آن است که این
مفهوم به حالت ﻋاطفی مثبت دانشآموزان نسبت به تحصیل و مدرسه دارد(وانگ و دگول .)1684 ،89شناخت مدرسه در برگیرنده
درک ارزش مدرسه به ﻋنوان یک نهاد اﺟتماﻋی و وسیلهای برای تسهیل موفقیت شخصی است .به ﻋبارت دیگر ،دانشآموزان
احساس می کنند که یادگیری در مدرسه ضروری است و این که آموزش در مدرسه ابزاری برای دستیابی به اهداف شخصی از
ﺟمله یادگیری و نتایج مرتبط به پیشرفت و توسﻌه ﺟوانان در ارتباط است(وانگ و پک .)1689 ،84اشتیاق بیانگر حس تﻌلق
دانشآم وزان به مدرسه ،شناسایی مدرسه ،حس ارتباط با دیگران و اشتیاق به انجام تکالیف درسی است .پژوهشگران آمریکای
شمالی در دهه  8916اشتیاق را شامل سه ﺟز شناختی ،هیجانی(ﻋاطفی) و رفتاری میدانند(ﺟیمرسون 80و همکاران .)1669 ،ﺟز
شناختی به سرمایهگذاری دانشآموزان در تکالیف مدرسه و همچنین اندیشه و تمایل به یادگیری و تالش برای یادگیری اشاره
دارد .ﺟز هیجانی(ﻋاطفی) به لذت بردن دانشآموز و ﻋالقه به چالشخهای مربوط به مدرسه و تمایل به انجام تکالیف مدرسه اشاره
دارد و در نهایت ﺟز رفتاری مدرسه به تالشهای دانشآموزان و حرکات آنان که مطابق با قوانین مدرسه باشند ،اشاره دارد(آپلتون
و همکاران .)1661 ،80این اﺟزای مختلف ،اشتیاق به مدرسه را توصیف میکنند و با یکدیگر همپوشانی دارد(فریدریکس 80و
همکاران)1664 ،؛ بنابراین اشتیاق به مدرسه میتواند به ﻋنوان یک ساختار چندبﻌدی شامل شناخت ،انگیزش و رفتار دانشآموزان
مورد مطالﻌه قرار بگیرد(کارتر و همکاران.)1681 ،81
برنامة فلسفه برای کودکان و نوﺟوانان با نشان دادن پایان نیافتگی ﻋلم و با ایجاد روحیة کندوکاو و تحقیق در تمام زمینههای
مﻌرفتی ﻋلوم انسانی ،آن را احیا میکند .این برنامه کودکان را وادار به تحقیقکند و از کودکی حل مسئله و تحقیق ﻋلمی را به
آنها یاد میدهد .آنها یاد میگیرند که دیدگاههای اثباتگرایانه در ﻋلم چه ضﻌفهایی دارد و اینکه آنچه در ﻋلم ارائه میشود،
ممکن است فرضیهای بیش نباشد و بهزودی کنار گذاشته شود و این آغازی برای گفتگوی ﻋلم و دین است ،اما فلسفه در اینجا به
مﻌنایی دیگر است .مﻌنای دیگری از فلسفه به نظامها و اطالﻋات فلسفی مورد اکتشاف پیشینیان محدود نمیشود .در اینجا کودکان
تاریخ فلسفه را یاد نمیگیرند ،بلکه نحوۀ فیلسوفانه فکرکردن یا نحوۀ تفکر فیلسوفانه را یاد میگیرند .در ﺟهان پیچیدۀ امروز ،افراد
برای برخورد منطقی با چالشها ،به یادگیری مهارتهای تفکر نیازمندند .از سوی دیگر فلسفه برای کودکان به ﻋنوان یکی از ابزارهای
اصلی پرورش مهار ت های تفکر شناخته شده است .با آموزش فلسفه به کودکان میتوان کودکان را در سطح خودشان کنجکاو و
پرسشگر و خالق بار آورد و آنها یاد بگیرند که با دلیل حرف بزنند و با دلیل بپذیرند .در این پژوهش یکی از متغیرهای که انتخاب
شده است تا میزان تأثیرگذاری آموزش فلسفه برای کودکان بر روی آن بررسی شود میزان اشتیاق به مدرسه است .اشتیاق تمایل
دانشآموزان به مشارکت در فﻌالیتهای روزانه مدرسه از قبیل شرکت در کالسها ،انجام تکالیف کالسی و دنبال کردن دستورات
مﻌلم در کالس تﻌریف کرده است(بشیرپور و همکاران .)8991 ،بنابراین با تقویت اشتیاق به مدرسه میتوان مانع تﻀﻌیف رابطه
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دانش آموزان با مدرسه و نهادهای آموزشی باشد .مؤلفه دیگری که در آموزش و پرورش اهمیت زیادی دارد و در پژوهش حاضر
درصددیم تا میزان تأثیر گذاری آموزش فلسفه برای کودکان را بر آن بررسی کنیم ،خالقیت است .خالقیت از ﺟمله متغیرهایی
است که در فرایند یادگیری و تﻌلیم و تربیت بسیار تاثیرگذار میباشد .از آن ﺟا که از اهداف مهم آموزش و پرورش ،پرورش
استﻌدادهای خالق است ،توﺟه به این توانایی دانش آموز و تاثیر آن بر فرایند یادگیری و متغیرهای میانجی آن ضروری به نظر
می رسد .از دیدگاه برخی از محققان از ﺟمله ﺟمیسون)8999(89؛ بارون و هرینتون ،)8918( 16خالقیت سازهای است که با
مولفههای هیجانی و شناختی در هم آمیخته است(سرویواستا و همکاران 1686 ، 18؛ به نقل از کاظمی .)8996 ،خالقیت سازهای
است که اهمیت زیادی در روانشناسی تفاوتهای فردی دارد و نسبت به حوزههای مشابهی نظیر هوش کمتر مورد توﺟه محققان
قرار گرفته است .کمبود مطالﻌات احتماالً به مشکالتی در تﻌریف و اندازهگیری خالقیت مربوط میشود(بتی 11و فورنهام.)1660 ،
در نظام تﻌلیم و تربیت دو هدف اصلی که در آموزش و پرورش مدنظر است ،آموزش به یادگیری و پرورش به رشد همه
ﺟانبه و شکوفایی استﻌدادهای دانشآموزان مربوط میشود .هراندازه که دانشآموزان محیط مدرسه و کالس را مثبت و رضایت
بخش تر ارزیابی کنند ،به همان اندازه مسیر تربیت آنان ،هموارتر خواهد بود .با توﺟه به اینکه خالقیت دانشآموزان ،باکیفیت
ﻋملکرد آنها در مدرسه در ارتباط است ،تأمین شرایط خالقیت دانشآموزان بخصوص در دوران ابتدایی بسیار ضروری است.
خالقیت دانشآموزان ،از مهمترین مواردی است که مسئوالن مدارس باید به آن توﺟه کافی داشته باشند؛ زیرا فقدان خالقیت نه
تنها میتواند در سرنوشت ﻋلمی دانشآموزان تأثیر داشته باشد ،بلکه میتواند به سالمت روانی دانشآموزان آسیب رسانده و آنها
را با ناکامی های مختلفی در دوران تحصیل و یا پس از آن در زندگی شخصی و حرفه ای مواﺟه کند .از طرفی به ﻋلت اهمیت
گروه سنی دانش آموزان ابتدایی در اشتیاق ﺟهت حﻀور در مدرسه ،ایجاد حس خودباوری و باال بردن اﻋتماد به نفس در کودک،
بروز استﻌدادهای پنهان و شکوفایی آن درک و یادگیری بهتر آموختهها ،قدرت مقابله با مشکالت ،قدرت نقاد و پرورش خالقیت،
بروز پرسش های پنهان کودک ،ﻋادت به تفکر فردی و گروهی ،تقویت روحیة همکاری ،ایجاد رقابت سالم و دوستانه ،ایجاد روحیه
خودتصحیحگری در کودکان این گروه انتخاب شدهاند .بنابراین با توﺟه به ادبیات بیان شده هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر
آموزش فلسفه برای کودکان بر خالقیت و اشتیاق به مدرسه در دانشآموزان پایه ششم مقطع ابتدایی شهر پاکدشت میباشد.

روش کار
با توﺟه به ماهیت پژوهش حاضر می توان بیان نمود که بر اساس هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی  -پیمایشی
میباشد و شیوه انجام آن نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است .در این پژوهش ابتدا با استفاده از
پرسشنامه میزان اشتیاق به مدرسه و خالقیت در بین هر دو گروه دانشآموزان سنجیده شد و سپس بﻌد از آموزش فلسفه به گروه
آزمایش دوباره این مولفهها در بین هر دو گروه سنجیده و نتایج با هم مقایسه شدند .اﻋﻀای ﺟامﻌه آماری در این پژوهش کلیه
دانشآموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر پاکدشت در سال تحصیلی  8991-99میباشند که تﻌداد آنها  016نفر گزارش شده
است .به منظور انتخاب نمونهها از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شد .تﻌداد  06دانشآموز به صورت تصادفی انتخاب و
به دو گروه  96نفری ( 96نفر گروه آزمایش و  96نفر گروه کنترل) تقسیم شدند .پرسشنامههای تهیه شده بین دو گروه در دو
مرحله قبل و بﻌد از آموزش توزیع شدند.
این تحقیق با توﺟه به اهداف آن و طبقهبندی تحقیقات از ﺟمله تحقیقات با ماهیت توصیفی ـ تحلیلی میباشد .برای تجزیه
و تحلیل آزمون فرضیهها از آزمون ضریب همبستگی و رگرسیون استفاده شده است .ﺟامﻌه آماری در این پژوهش کلیه مﻌلمان
مدارس ابتدایی منطقه  80تهران در نظر گرفته شد که تﻌداد آنها برابر با  8080نفر گزارش شد .نمونه آماری پژوهش با توﺟه به
ﺟدول مورگان  960برآورد شده است که این تﻌداد نمونه به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزار گردآوری
اطالﻋات در این پژوهش پرسشنامه ها به شرح زیر می باشد .به منظور ﺟمعآوری اطالﻋات ،ﺟهت آموزشی فلسفه برای کودکان
19

. Jemisson
. Herinton
21
. Srivasta & et al
22
. Batey& Furnham
20
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کتاب داستانهای فکری ( )1تالیف فیلیپ کم ،ترﺟمه زهیر باقری ( )8998استفاده شد .این دوره آموزشی در  1ﺟلسه  40دقیقهای
تشکیل شد .ﺟهت بررسی خالقیت از پرسشنامه خالقیت تورنس ( )8991استفاده شد .پرسشنامه شامل  06سوال است و هرسوال
نیز سه گزینه متفاوت الف  ،ب و ج (کیفی) با ارزش تبدیل به کمیت ﻋددی  8 ، 6و  1را دارند .ﺟهت سنجش اشتیاق به مدرسه
از پرسشنامه وانگ و همکاران ( )1688استفاده شد .این پرسشنامه شامل  19سوال میباشد .ﺟهت تحلیل آماری دادهها و آزمون
فرضیهها ،از آزمون تحلیل کواریانس با استفاده از  SPSSنسخه  14استفاده شد.

یافته ها و بررسی فرضيات تحقيق
فرضيه اصلی :دوره های آموزشی فلسفه برای کودکان بر خالقیت و اشتیاق به مدرسه در دانشآموزان پایه ششم مقطع
ابتدایی شهر پاکدشت مؤثر است.
همانطور که قبال گفته شد برای آزمون فرضیه تحقیق از تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده می شود که نتایج به شرح
زیر است:
جدول ( :)7-4آزمونهاي چند متغيره تحليل کوواریانس

درﺟه آزادی فرضیه

درﺟه آزادی خطا

سطح مﻌناداری

آزمونها

مقدار

اثر پیالیی

6/009

F
14/690

10

6/666

9

6/666

المبدای ویلکز

6/448

14/690

9

10

اثر هاتلینگ

8/100

14/690

9

10

6/666

بزرگترین ریشه روی

8/100

14/690

9

10

6/666

در ﺟدول ( ،)0-4چهار آزمون چند متغیره تحلیل کوواریانس "اثر پیالیی"" ،المبدای ویلکز"" ،اثر هاتلینگ" و "بزرگترین
ریشه روی" محاسبه شده اند .همانطور که مشاهده می شود ،سطح مﻌناداری هر چهار آزمون ( ) 6/666کمتر از  6/68می باشد،
که نشان دهنده تفاوت حداقل بین یک متغیر وابسته(خالقیت و اشتیاق به مدرسه) گروههای آزمایش و کنترل می باشد .به ﻋبارتی
دوره های آموزشی فلسفه برای کودکان حداقل بر یکی از متغیرهای وابسته تاثیر مثبت دارد .لذا با  99درصد اطمینان فرضیه
تحقیقی تایید می شود.
فرضيه فرعی اول :دورههای آموزشی فلسفه برای کودکان بر خالقیت در دانشآموزان پایه ششم مقطع ابتدایی شهر
پاکدشت مؤثر است.
جدول ( :)8-4نتایج آزمون تحليل کوواریانس تک متغيره خالقيت و مولفه هاي خالقيت در دانش آموزان

متغیر و
مولفه ها
خالقیت
سیالی
بسط
ابتکار

منابع تغییر

مجموع مجذورات
بین گروهی

درﺟه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح
مﻌناداری

مجذور ایتای
سهمی

گروه

16108/680

8

16108/680

00/010

6/666

6/090

خطا

9609/800

19

981/10

گروه

1919/019

8

1919/019

خطا

8060/800

19

00/41

گروه

110/101

8

110/101

خطا

100/608

19

1/10

گروه

8111/001

8

8111/001

01/986
10/610
41/919

6/666
6/666
6/666

6/006
6/401
6/091
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انﻌطاف-
پذیری

خطا

081/191

19

14/00

گروه

8401/011

8

8401/011

خطا

8481/400

19

41/06

01/986

6/666

6/006

نتایج ﺟدول ( ) 1-4نشان می دهد تفاوت مﻌناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون در خالقیت و
مولفههای آن در دانشآموزان پایه ششم مقطع ابتدایی شهر پاکدشت وﺟود دارد ( .) P>6/68به طور کلی بر اساس این یافتهها
میتوان گفت دورههای آموزشی فلسفه برای کودکان بر خالقیت دانشآموزان پایه ششم مقطع ابتدایی شهر پاکدشت اثربخشی
مﻌناداری دارد .لذا با  99درصد اطمینان فرضیه پژوهش مورد تاًیید قرار میگیرد .از طرف دیگر با توﺟه به مجذور ایتای سهمی،
میتوان گفت دورههای آموزشی فلسفه برای کودکان  09/0درصد از واریانس خالقیت دانشآموزان را تبیین می کند.
فرضيه فرعی دوم :دورهها ی آموزشی فلسفه برای کودکان بر اشتیاق به مدرسه در دانشآموزان پایه ششم مقطع ابتدایی
شهر پاکدشت مؤثر است.
جدول ( :)9-4نتایج آزمون تحليل کوواریانس تک متغيره خالقيت و مولفه هاي خالقيت در دانش آموزان

متغیر و مولفه ها
اشتیاق به
مدرسه
اشتیاق رفتاری
اشتیاق هیجانی
اشتیاق شناختی

منابع
تغییر

مجموع مجذورات
بین گروهی

درﺟه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح
مﻌناداری

مجذور ایتای
سهمی

گروه

989/410

8

989/410

0/001

6/669

6/819

خطا

1999/904

19

868/80

گروه

90/699

8

90/699

خطا

010/094

19

19/08

گروه

186/669

8

186/669

خطا

8018/990

19

01/40

گروه

96/189

8

96/189

خطا

049/904

19

10/09

8/090
9/994
9/411

6/114
6/610
6/690

6/600
6/818
6/869

نتایج ﺟدول ( ) 9-4نشان می دهد تفاوت مﻌناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون در اشتیاق به مدرسه
و مولفههای آن در دانشآموزان پایه ششم مقطع ابتدایی شهر پاکدشت وﺟود دارد ( P>6/68و  .)P>6/60به طور کلی بر اساس
این یافتهها میتوان گفت دورههای آموزشی فلسفه برای کودکان بر اشتیاق به مدرسه در دانشآموزان پایه ششم مقطع ابتدایی
شهر پاکدشت اثربخشی مﻌناداری دارد .لذا با  99و  90درصد اطمینان فرضیه پژوهش مورد تاًیید قرار میگیرد.
همچنین تفاوت مﻌناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون در مولفه اشتیاق رفتاری در دانشآموزان پایه
ششم مقطع ابتدایی شهر پاکدشت وﺟود ندارد ( 6/60و  )P<6/68و دورههای آموزشی فلسفه برای کودکان بر اشتیاق رفتاری در
دانشآموزان پایه ششم مقطع ابتدایی شهر پاکدشت اثربخشی مﻌناداری ندارد.
از طرف دیگر با توﺟه به مجذور ایتای سهمی ،میتوان گفت دورههای آموزشی فلسفه برای کودکان تنها  81/9درصد از
واریانس اشتیاق به مدرسه در دانشآموزان را تبیین می کند.
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بحث و نتيجه گيري
نتایج حاصل از فرضیه اصلی نشان داد دورههای آموزشی فلسفه برای کودکان حداقل بر یکی از متغیرهای وابسته تاثیر مثبت
دارد .لذا با  99درصد اطمینان فرضیه تحقیقی تایید می شود .ﻋسگری و همکاران ( ،)8994پژوهشی با ﻋنوان تأثیر آموزش فلسفه
برای کودکان بر تفکر منطقی دانش آموزان دختر و پسر شوم راهنمایی منطقه سامن انجام دادند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که
تﻌامل آموزش فلسفه برای کودکان و ﺟنسیت بر تفکر منطقی دانش آموزان تأثیر مﻌنیدار داشته است .بهﻋالوه آموزش فلسفه
برای کودکان بر تفکر منطقی دانش آموزان دختر و پسر نیز بهطور ﺟداگانه تأثیر مﻌنیدار داشت و این تأثیرها در سطح آلفا کمتر
از  6/68مﻌنیدار بود .ﺟﻌفری و همکاران ( ،) 8994پژوهشی با ﻋنوان بررسی تاثیر آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش روحیه
پژوهشگری کودکان دوره پیش دبستانی انجام دادند .نتایج نشان داد که آموزش فلسفه به کود کان بر پرورش بﻌد شناختی
(کنجکاوی ،پرسشگری ،استدالل کردن ،تفکر انتقادی ،خالقیت ،ﻋالقه به آزمایش و تجربه) و بﻌد ﻋاطفی (ﻋالقه به نظم و ترتیب،
اشتیاق ،مشارکت ﺟویی ،استقالل رای ،اﻋتماد به نفس ،ابراز وﺟود) روحیه پژوهشگری کودکان دوره پیش دبستانی تاثیر دارد و به
طور کلی اﺟرای این برنامه بر پرورش روحیه پژوهشگری این کودکان تاثیرگذار بوده است که بانتایج پژوهش فوق همسو میباشد.
در تبیین این یافته میتوان گفت ،اگر در کالس درس فرصت تفکر و پرسشگری پیش آید و کودک و مﻌلم برای یکدیگر تهدید به
حساب نیایند ،این امر می تواند پیوندهای ﻋصبی مغز کودک را افزایش دهد .به ﻋبارت دیگر ،ذهن با تﻌامالت بیشتر ،پیوندهای
ﻋصبی بیشتری میسازد و از این رو مغز دارای ارتباطات پیشرفتهتری میشود .این مسئله به متولیان امر تﻌلیم و تربیت کمک
میکند و باﻋث میشود کودک اشتیاق بیشتری به محیط مدرسه داشته باشد و همچنین خالقیت در او تقویت پیدا کند.
از نتایج دیگر پژوهش حاضر این بود که تفاوت مﻌناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون در خالقیت و
مولفههای آن در دانشآموزان پایه ششم مقطع ابتدایی شهر پاکدشت وﺟود دارد ( .) P>6/68به طور کلی بر اساس این یافتهها
میتوان گفت دورههای آموزشی فلسفه برای کودکان بر خالقیت دانشآموزان پایه ششم مقطع ابتدایی شهر پاکدشت اثربخشی
مﻌناداری دارد .از طرف دیگر با توﺟه به مجذور ایتای سهمی ،میتوان گفت دورههای آموزشی فلسفه برای کودکان  09/0درصد
از واریانس خالقیت دانش آموزان را تبیین می کند .نتایج حاصل از فرضیه فوق با نتایج پژوهش مهدی زاده و همکاران (،)8990
اکرمی و همکاران ( ،)8994سیفی گندمانی و همکارانش ( )8996و ورلی ( )1680همسو میباشد .مهدی زاده و همکاران ()8990
در نتایج حاصل از پژوهشی مبنی بر آنکه آموزش فلسفه برای کودکان بر پرورش خالقیت دانش آموزان تاثیر دارد ،نشان داد که
آموزش فلسفه برای کودکان بر پرورش خالقیت دانش آموزان تاثیر دارد .اکرمی و همکاران ( )8994در پژوهشی نشان داد که
اﺟرای برنامه آموزش فلسفه برای کودکان با روش حلقه کندوکاو در بهبود پرسش گری و نگرش به خالقیت دختران و پسران نابینا
موثر است .در نتیجه آموزش فلسفه به کودکان در تقویت پرسش گری ،تفکر انتقادی و خالقیت در کودکان نابینا نقش مهمی دارد.
سیفی گندمانی و همکارانش ( )8996در پژوهش خود نتیجه گرفتند آموزش فلسفه به کودکان میتواند در بهبود مهارت های
شناختی و اﺟتماﻋی دانش آموزان موثر واقع شود .هدف از برنامه آموزش فلسفه به کودکان این است که کودکان انسان هایی
متفکرتر ،انﻌطاف پذیرتر ،بامالحظه تر و منطقی تر شوند .همچنین ورلی ( )1680در پژوهش خود نشان داد که برنامه آموزش و
فلسفه برای کودکان میتواند در ﺟهت رشد و بهبود توانایی استدالل ،پرورش خالقیت ،پرورش تفکر انتقادی ،پرورش درک اخالقی
و ارزشهای هنری ،پرورش شهروندی و رشد میان فردی فردی ،پرورش مفهومیابی در تجربه مؤثر است .همچنین نتایج نشان داد
تفاوت مﻌناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون در اشتیاق به مدرسه و مولفههای آن در دانشآموزان پایه
ششم مقطع ابتدایی شهر پاکدشت وﺟود دارد .از طرفی تفاوت مﻌناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون در
مولفه اشتیاق رفتاری در دانشآموزان پایه ششم مقطع ابتدایی شهر پاکدشت وﺟود ندارد و دورههای آموزشی فلسفه برای کودکان
بر اشتیاق رفتاری در دانشآموزان پایه ششم مقطع ابتدایی شهر پاکدشت اثربخشی مﻌناداری ندارد .در تبیین این یافته میتوان
گفت ،در واقع محیط آموزشی باﻋث می شود یادگیرنده به سمت اهداف ارزشمند آموزشی حرکت کند و در فﻌالیتهای تحصیلی
مشارکت بیشتری داشته باشد (لی و لونر )1688 ،و از خالقیت و ﻋملکرد باالیی برخوردار باشد .اشتیاق و موفقیت تحصیلی به طور
مﻌمول یک پیوستار را تشکیل میدهند .دانشآموزان با ﻋملکرد تحصیلی باال مﻌموالً اشتیاق باالتری از خود نشان میدهد که این
امر میتواند با فلسفی کردن دانشآموزان به تحقق برسد و موفقیت تحصیلی دانشآموزان در آینده را تﻀمین کند .اشتیاق با
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یادگیری و وظایف مدرسهای دانش آموزان سروکار دارد و رفتارهایی همچون تالش ،سخت کوشی ،تمرکز ،توﺟه ،پرسشگری و
شرکت در بحث کالسی را شامل میشود که این موضوع میتواند به دانش آموزان یاری نماید از بروز خستگی در تحصیل و مدرسه
ﺟلوگیری به ﻋمل آورند .اشتیاق موﺟب برقراری روابط مثبت با همساالن ،مقبولیت بین همساالن ،خودکارآمدی در حل مسأله و
تحصیل می شود که این امر پیامدهای مثبت روانی و اﺟتماﻋی را در پی دارد و بر پیشرفت تحصیلی دانش آموز نیز اثرگذار خواهد
بود .بنابراین با آموزش فلسفه به دانشآموزان می توان اشتیاق دانش آموز را از طریق پرسشگری و مشارکت قرار دادن دانش آموز
بهبود بخشید .نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش کمالی مطلق و نوشادی ( ،)8990ﺟﻌفری و همکاران ( ،)8994اکرمی و همکارانش
( ،)8994سیفی گندمانی و همکارانش ( ،)8996یزل ( ،)1689کیدی و کریت ( )1689همسو می باشد .کمالی مطلق و نوشادی
( ) 8990در پژوهش خود با ﻋنوان تاثیر آموزش فلسفه برای کودکان بر سطح پرسشگری دانشآموزان دوره ابتدایی نشان داد
آموزش فلسفه برای کودکان بر سطح پرسشگری دانشآموزان تاثیر مثبت و مﻌناداری داشت .همچنین پس از آموزش فلسفه برای
کودکان ،سطح پرسشگری گروه آزمایش بر اساس حیطه شناختی بلوم از "سطح دانش "به " سطح تجزیه و تحلیل" ارتقاء یافت.
یزل ( ،)1689در پژوهشی خود با ﻋنوان بهبود خواندن و درک مطلب از طریق آموزش فلسفه به کودکان به این نتیجه دست
یافتند که شرکت کردن در برنامه ی آموزش فلسفه به کودکان به روش اﺟتماع پژوهشی به ﻋلت اینکه دانشآموزان را در فرایند
برنامه فﻌال میکند و آنها را وادار به صحبت کردن و استفاده از نظریات دیگران و همچنین گوش دادن به نظرات آنان میکند در
نتیجه باﻋث بهبود توانایی خواندن و درک مطلب دانشآموزان در دوران سالهای اول تحصیلی و حتی سالهای بﻌد میشود.
همچنین کیدی و کریت ( ) 1689در پژوهش خود با ﻋنوان آموزش فلسفه به کودکان ،در صحبت کردن ،فکر کردن و همکاری
کردن با یکدیگر به این نتیجه رسیدند که آموزش فلسفه به کودکان د ر یک ﺟمع پژوهشی به ﻋلت ارتباط نزدیک کودکان با
همدیگر ،صحبت کردن و اظهارنظر در بحث های گروهی ،احترام به ﻋقاید و نظرات اطرافیان ،استفاده از دالیل و نظرات هم
گروهی ها ،تفکر گروهی برای رسیدن به یک هدف ،باﻋث تقویت صحبت کردن ،فکر کردن و یادگیری با هم دیگر دانشآموزان
می شود ،که این خود بﻌد اشتیاق هیجانی دانش اموزان را مشخص می کند .سیفی گندمانی و همکارانش ( )8996در پژوهشی با
ﻋنوان تاثیر برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر ﻋزت نفس و توانایی حل مساله در دانش آموزان دختر سال اول راهنمایی شهرستان
بروﺟن نشان داد برنامه آمو زش فلسفه به کودکان به طور مﻌناداری ﻋزت نفس گروه آزمایش را افزایش داده و از سوی دیگر به
افزایش مﻌنادار استفاده از سبک حل مساله مساله مدار و کاهش مﻌنادار در سبک هیجان مدار منجر شده است .پژوهشگران نتیجه
گرفتند این برنامه میتواند در بهبود اشتیاق شناختی در دان ش آموزان موثر واقع شود هدف از برنامه آموزش فلسفه به کودکان این
است که کودکان تبدیل به انسان هایی متفکر شوند .همانگونه که سازندگان آن مﻌتقدند هدف این برنامه این است کودکان ،انسان
هایی متفکرتر ،انﻌطاف پذیرتر ،بامالحظه تر و منطقی تر شوند که این از ﻋوامل اشتیاق شناختی در دانش آموزان است.
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