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  چکيده

برای کودکان بر افزایش خالقیت و اشتیاق به مدرسه این پژوهش به بررسی تاثیر آموزش فلسفه 

آموزان مقطع ابتدایی پرداخته شد. روش تحقیق در پژوهش حاضر بر اساس هدف، در دانش

پیمایشی بود و شیوه انجام آن نیمه آزمایشی با طرح پیش  -کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی 

آموزان دختر پایه ششم ری دانشماآجامعه ی عضاآزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. ا

ها از روش باشند. به منظور انتخاب نمونهمی 8991-99ابتدایی شهر پاکدشت در سال تحصیلی 

 آموزان از نظر شرایط محیطی در شرایطنمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. برای اینکه دانش

آموز به صورت دانش  06ند. تعداد ها از یک مدرسه انتخاب شدیکسانی قرار داشته باشند همه آن

نفر گروه کنترل( تقسیم   96نفر گروه آزمایش و  96نفری ) 96تصادفی انتخاب و به دو گروه 

شدند و پرسشنامه های تهیه شده بین دو گروه توزیع شدند. ابزارگرد آوری اطالعات در پژوهش 

( 1688انگ و همکاران )( و اشتیاق به مدرسه و8991های خالقیت تورنس )حاضر پرسشنامه

( تالیف فیلیپ کم، 1و  8بود. همچنین جهت آموزش فلسفه برای کودکان از داستانهای فکری )

ها با استفاده از ضریب آلفای بررسی پایایی پرسشنامه. ترجمه شهرتاس و رشتی استفاده شد

گرفتند،  6.0 های این تحقیق مقداری باالیکه متغیرکرونباخ صورت گرفت و با توجه به این 

ها از طریق آزمون تحلیل نامههای حاصل از این پرسشابزار از پایایی مناسب برخوردار بود. داده

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  19نسخه   SPSSافزار آماری کواریانس با استفاده از نرم

یاق خالقیت و اشت ها حاکی از این بود که آموزش فلسفه برای کودکان برنتایج حاصل از فرضیه

 توان(. بنابراین با آموزش فلسفه برای کودکان میP<6.68به مدرسه تأثیر مثبت و معنادار دارد)

  آموزان را بهبود بخشید.خالقیت و اشتیاق به مدرسه را در دانش

 .های آموزشی فلسفه برای کودکان، خالقیت، اشتیاق به مدرسهدوره: واژگان کليدي
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 مقدمه
های تفکر در کودکان شناخته شده است. با به کارگیری برای کودکان به عنوان یکی از ابزارهای اصلی پرورش مهارتفلسفه 

ها برای زندگی در دنیای پرچالش و متحول گر تربیت کرد. انسانآموزان را در سطح خودشان کنجکاو و پرسشتوان دانشآن می

هایی از طریق آموزش و جمله تفکر نقاد، خالق و استداللی هستند و چنین مهارت های فکری سطح باال، ازامروز نیازمند مهارت

تمرین قابل دستیابی هستند. آموزش فلسفه یاد دادن چگونه اندیشیدن است. در این روش شاگردان حق دارند دربارۀ هر موضوعی 

تر شود شاگردان درس را بهتر و عمیقیوه سبب میکند. این شها کمک میبه پرسش و کندوکاو بپردازند و معلم در این کار به آن

اگر کودکان بیاموزند به تفکر بپردازند و در مشاهدات و مفروضات خود کنجکاوی کنند، زمینه  .و به ذهن بسپارنددرک کنند 

، )فرمهینی فراهانیورزی استگفتی و حیرت آغاز فلسفهشود؛ چرا که شزدگی در آنان ایجاد مینگرش فلسفی با ایجاد شگفت

ها را برای ای به فعالیت برساند و آنهای بالقوه کودکان را به گونهبرنامه فلسفه برای کودکان در پی آن است که توانایی(. 8910

مک به گیرندگان نیست، بلکه ککارآمد در آینده آماده کند. در واقع، هدف تبدیل کودکان به فیلسوفان یا تصمیم داشتن تفکری

تر شدن است. هدف پژوهش حاضر این است که از طریق آموزش تر شدن و منطقیاندیشا برای اندیشه ورزتر شدن، ژرفهآن

ورد های تحصیلی مفلسه به کودکان، خالقیت و اشتیاق به مدرسه را در آنان تقویت کنند. در سال های اخیر خالقیت در موفقیت

ی ات مسئله کشف وشناسایی افراد خالق و عوامل موثر بر خالقیت از ماهیت ویژهتوجه قرار گرفته است. در گستره موضوع خالقی

برخوردار است. زیرا شناخت زود هنگام این افراد، آموزش و پروش درست و به موقع استعدادهای آنان می تواند بزرگترین قدم در 

سی، های کالهای مدرسه، شرکت در فعالیتلیتراه پیشرفت کشور باشد. از طرفی اشتیاق به مدرسه باعث مشارکت مؤثر در فعا

ه ای است کآموزان سازهشود. اشتیاق تحصیلی دانشآموزان میسازگاری با فرهنگ مدرسه و رابطة مناسب با معلمان و سایر دانش

ک ای که ییژدانند. اشتیاق تحصیلی به میزان انرکه آن را یک عامل مهم یادگیری میبرای یادگیری بسیار مهم است؛ تاجایی

 .شودشده اطالق میکند و نیز میزان اثربخشی و کارایی حاصلفراگیر برای انجام کارهای تحصیلی خود صرف می

ند. کتواند به رشد مهمترین جنبه درونی کودکان یعنی تفکر کمک میآموزش فلسفه به کودکان کلید طالیی است که می

د تا نامد، تالش نمومی "آموزش فلسفه به کودکان"فلسفه برای کودکان به اختصار  ای با عنوانلیپمن با طراحی و اجرای برنامه

داشت بازگرداند. به نظر او فلسفه ویژه بزرگساالن نیست و کودکان فلسفه را به جایگاه واقعی خویش آن گونه که سقراط مد نظر 

 توانند آن را انجام دهند و به طورر برد، کاری که کودکان میتوانند آن را انجام دهند. او فلسفه را در معنای فلسفیدن به کانیز می

 (.8996ذاتی مستعد انجام آن هستند)سیفی گندمانی و همکاران، 

کنند و این کار را از طریق های شناختی روشنی دارد؛ ذهن را وادار به عمل میبرنامه آموزش تفکر فلسفی به کودکان، هدف

یک روش موفق در آموزش  (. برنامه فلسفه برای کودکان1681، 8دهد )هاینزختاری انجام میها، تفکر اصولی و تعامل ساچالش

کشور جهان نشان می دهد که فلسفه برای کودکان به رشد تفکر در آنها کمک  06تفکر است. تجربه جهانی و شواهد در بیش از 

هد دداوری، کودکان را تحت نوعی آموزش قرار میل خوب برای کرده است. این برنامه با ارائه تعداد زیادی تمرین در ورد یافتن دالی

(. این 8910)صفایی و همکاران، کنندتوانند بهتر فکر دهد که چگونه میکند و به کودکان یاد میتر میکه افق دید آنها را وسیع

این برنامه در پرورش مشارکت دموکراتیک است.  گیریبرنامه در عین حال هدف اجتماعی نیز دارد و آن آموزش فرایند تصمیم

برنامه آموزش تفکر فلسفی به کودکان آن است که به منظم و پرورش خودآگاهی فرد سهم قطعی دارد. از نظر لیپمن هدف عمده 

های متنوع دنیای پیجیدۀ عصر حاضر، به درخواست (. آدمی، برای پاسخ1681)هاینز، کنندکودکان کمک کند بیاموزند چگونه فکر 

شود، سازکارهایی به صورت خودانگیخته هایی که بر وی تحمیل میهای بیشماری است. از این رو بر اساس ضرورتد توانایینیازمن

کند. فلسفه برای کودکان نوعی فلسفة کاربردی است. هدف گیرد که او را از سایر جانداران متمایز مییا خودساخته در او شکل می

ورزی هتفاوتی به اندیشها کمک کرد تا حالت عادی به حالت اندیشمندانه، از بیبه آنن وا دارد و آن است که شاگردان را به فلسفید

گوی وو از تفکر معمولی به تفکر انتقادی حرکت کنند. در این روش رویکرد اکتشافی مدنظر است. کاوش جمعی و استفاده از گفت

 (.8919، )حاتمی و همکارانشودمیسقرای به مثابة روش کار تعیین 
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این الگوست و مراد از  شوند. کاوشگر بودن، مفهوم اصلیآموزان به کاوشگرانی ماهر و جوان تبدیل میدر این برنامه، دانش

آن جستجوگری فعال و پرسشگری مصر بودن و داشتن هوشیاری دائمی برای مشاهده ارتباطات و اختالفات و آمادگی همیشگی 

ة گرانتجربه، مشاهده، سنجش و امتحان است. فلسفه عمق و جستجوی سنجشارائه فرضیه، برای مقایسه، مقابله، تحلیل و 

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. پرسش

ی فعالیت اآموختن دیدگاه دیگران نیست، بلکه گونهفهمیدن علت بنیادی عشق انسان به تفکر و اندیشیدن و دانایی است. فلسفه 

خود تحت عنوان تاثیر آموزش  ( در پژوهش8990(. کمالی مطلق و نوشادی)8919حاتمی و همکاران، است)و کوشش برای دانستن 

ودکان بر ک آموزان دوره ابتدایی به این نتیجه دست یافتند که آموزش فلسفه برایفلسفه برای کودکان بر سطح پرسشگری دانش

آموزان تاثیر مثبت و معناداری داشت. همچنین پس از آموزش فلسفه برای کودکان، سطح پرسشگری بر سطح پرسشگری دانش

( به بررسی تاثیر 8994ارتقاء یافت. جعفری و همکاران ) "و تحلیلسطح تجزیه  "به  "سطح دانش"اساس حیطه شناختی بلوم از 

سفه به که آموزش فلش روحیه پژوهشگری کودکان دوره پیش دبستانی پرداختند و نشان دادند آموزش فلسفه به کودکان بر پرور

کود کان بر پرورش بعد شناختی )کنجکاوی، پرسشگری، استدالل کردن، تفکر انتقادی، خالقیت، عالقه به آزمایش و تجربه( و بعد 

جویی، استقالل رای، اعتماد به نفس، ابراز وجود( روحیه پژوهشگری کودکان  عاطفی( عالقه به نظم و ترتیب، اشتیاق، مشارکت

 دوره پیش دبستانی تاثیر دارد و به طور کلی اجرای این برنامه بر پرورش روحیه پژوهشگری این کودکان تاثیرگذار بوده است.

راز انتقادی از طریق پرسشگری، اب های تفکرپژوهشی به منظور تسهیل مهارتفلسفه برای کودکان با هدف تشکیل اجتماع 

ل، ی، تامعقیده، ساخت و ارزیابی استدالل و جستجو برای راه حل از طریق مسائل فلسفی و ساخت معنا با تاکید بر خطاپذیر

(. همچنین هدف فلسفه برای کودکان آموزش مفاهیم ساده شده کالسیک فلسفی 1688، 1)بلیزبیهمدلی و گشوده ذهنی است

توانند خودشان و ورزند، می(. کودکانی که به فلسفه اشتغال می8919)ناجی، استهدف ان پرسش و تامل کردن نیست، بلکه 

هایی را از دیگران دریافت کنند که ممکن است خطور آنها به ذهنشان توانند ایدهانداز جدید ببینند. آنها میجهان را در یک چشم

های فلسفی نیست، بلکه هر کسی باید مقاهیم انتزاعی را به ه، یادگیری تاریخ ایده(. بنابراین فلسف1660، 9)فیشرباشدغیرممکن 

های فلسفی و گفتگو باشد. یکی از متغیرهایی که در تجارب مملوس منتقل کند و در این بین، معلم باید قادر به هدایت بحث

 باشد. شود، خالقیت میمی برای کودکان را بر روی آن بررسی های آموزشی فلسفهپژوهش حاضر تاثیر دوره

فلسفه برای کودکان و خالقیت به عنوان موضوعات مورد اهمیت، در بین بسیاری از متولیان تعلیم و تربیت مورد اهمیت و 

، چهارچوب مناسبی را برای تمرین «اجتماع کندوکاو»ای قرار گرفته ا ست. فلسفه برای کودکان و یا به عبارتی توجه فزاینده

ای ههای اجتماعی و بیرونی به فعالیتدهد از فعالیتکند؛ اجتماع کوچکی که به کودکان امکان میفلسفه فراهم می راهکارهای

 ها تمرینکندوکاو را با مشارکت و همیاری معلم و همکالسیتوانند فردی و درونی یا ذهنی برسند. در این چهارچوب، کودکان می

(. محققان بر این باورند 8911فر، به تنهایی نیز بتوانند به آن روی آورند)رشتچی و کیوان کنند و پس از آن که آن را یاد گرفتند،

توانند هنر زندگی کردن را به در ستی بیاموزند و در عمل، آنچه را که آموزان میکه از طریق آموزش فلسفه برای کودکان، دانش

ای با عنوان فلسفه و کودکان به این نتیجه ( در مطالعه1680)0ی(. ورل1680، 4اولیمپیو و تسچرزشایسته است، بکار گیرند)دی

تواند در جهت بهبود توانایی استدالل و پرورش خالقیت بسیار مؤثر دست یافته است که برنامه آموزش فلسفه برای کودکان می

ائر عناصر و عوامل، اشیاء و مواردی باشد. خالقیت نیز عبارت است از: فرایند حل مشکالت، اختالف نظر درباره اطالعات، خطا کردن 

ها، احتمال اصالح و آزمایش ها، فرضیهها و آزمایش این حدسها درباره این کمبودها، ارزیابیاز قبیل حدس زدن و تشکیل فرضیه

ی و دنیای دهد که با زندگهایی را می(. خالقیت توانایی پرورش انسان8998مجدد آنها و در نهایت مرتبط ساختن نتایج)رستمی، 

ر بسازند. ای بهتاقتصادی سازگاری مناسبی داشته باشند و آینده های فزاینده فرهنگی، اجتماعی وی حال حاضر و دگرگونیپیچیده

هایی ریزی شود، زیرا فراخ اندیشی در همان سالشان پیهای اولیه زندگیسالهای فکری کودکان باید از همان ی مهارتشالوده

ود تا فرد شگیرد. آنها باید با نگرشی باز به آینده خود بنگرند. فراخ اندیشی باعث میشخصیت کودک شکل می شود کهآغاز می
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های اخیر تمایل اصحاب تعلیم و تربیت به (. از این رو طی سال8996پور، خودمحور نباشد و تعصب نورزد)ماهروزاده و رمضان

یافته به نحوی که در بسیاری از مراکز آموزشی، پرورش  آموزش فزونی زیادیهای تفکر و گسترش خالقیت در خالل تقویت مهارت

های آن شده است. در طی این چند سال اخیر پررنگ شدن واژه خالقیت در ادبیات آموزش تفکر خالق در بین کودکان جزء اولویت

ظران عرصه تعلیم و تربیت به این توان ماحصل این مو ضوع دانست که بسیاری از متخصصان و صاحب نو پرورش جدید را می

با  توانند در زمان برخورداند که دانش آموزان و کودکان به اندازه کافی قدرت تجزیه و تحلیل مسائل را ندارند و نمینتیجه رسیده

ا شاهد ارتی مهای تعریف شده دست به ابداع بزنند. به عبای تازه و بدور از چهارچوبیک موضوع دست به خالقیت بزنند و با شیوه

ایم حرکت کنند و اگر این مسیر ایم و برایشان تعریف کردهاین هستیم که کودکان فقط قادرند در خط سیری که ما آموزش داده

توانند از خود خالقیت و باز تعریفی مناسب ها دچار سردرگمی و گیجی شده و نمیو خط سیر با کوچکترین تغییری ارائه شود آن

های پیشرو در زمینه تعلیم و تربیت موضوع یادگیری زدایی، را پیشنهاد روزه ما شاهد این هستیم که بسیاری از نظامارائه نمایند. ام

-آموزند که چگونه از چسبندگی های ذهنی فا صله بگیرند و دنیا را بر مبنای یادگیریآموزان میها به دانشدهند؛ در این نظاممی

د که آموزنکنند و مینظام ها بسیاری از یادگیری های پیشین خود را فراموش یا باز تعریف میدر این زدایی آغاز کنند. کودکان 

ای هشود؛ بلکه باید با خالقیت و تفکر اقدام به دوباره فهم یادگیریهای گذشته هرگز حاصل نمییادگیری فقط با چسبیدن به داشته

های آموزش؛ گردد به شیوهیل ناتوانی کودکان در حل مسائل بر می(. شاید بتوان گفت یکی از دال8998گذشته بنمایم)نادری، 

-بایست در روند یاددهیآموزان دارد، ولی به واقع میتری به نسبت دانشهای درس معلم نقش پررنگکالس معموال در بسیاری از

سیر مان زیادی را صرف توضیح و تفیادگیری کودکان نقشی فعالتر ایفا کنند تا آموزش به درستی صورت پذیرد؛ اینکه معلمان ز

شود که معلم از ها میآموزان به عنوان شنونده باشند، به مرور زمان مؤید این موضفوع در ذهن آنموضوعات درسی کنند و دانش

 بایست برای حل تمامی مسائلپذیرد و میآموزان صورت میآنها داناتر است و پذیرش نقش دانای کل بودن معلم در ذهن دانش

ماند و فقط به عنوان مصرف کننده دانش قبول نقش کرده و برای حرکت به خود به او مراجعه کند و از تفکر و خالقیت باز می

های جدید در پرورش خالقیت در دارد تا از شیوهجایگاهی باالتر یعنی تولید کننده دانش، ترس دارد. این موضوع ما را وا می

 ها، برنامه آموزش فلسفه برای کودکان است.ز این شیوهکودکانمان استفاده کنیم؛ یکی ا

از دیگر متغیرهای مورد بررسی در پژوهش حاضر اشتیاق به مدرسه است. شکل داستانی کتابها در برنامه فلسفه برای کودکان 

شود، کمک رار میکالس از سوی دیگر برقآموزان آموزان با مباحث کتاب از یک سو و با دیگر دانشو ارتباطی که میان دانش

آموزان اشتیاق به مدرسه را در خود بهبود بخشند. اشتیاق به مدرسه متغیر مهمی است که برای یادگیری حیاتی کند تا دانشمی

ی (. این متغیر همچنین به عنوان نقطه1661، 0)زینگیرشودمیاست تا جایی که از آن به عنوان یک منادی مهم یادگیری یاد 

(. اشتیاق به مدرسه معموالً به عنوان ساختار انگیزشی 1669، 0)فینآیدبه افت تحصیلی به حساب می ات مربوطمحوری اکثر نظری

(. اشتیاق تحصیلی 1686، 1)لی و شوتاستشود که منعکس کننده تعهد یادگیرنده نسبت تحصیل و مدرسه به کار برده می

هایی که با (. در بررسی1681و همکاران،  9کند)ساکلوفسکمیبینی ای است که عملکرد تحصیلی را به طور مثبت پیشسازه

-آموزان سنین متفاوت انجام شده است، اشتیاق به طور مثبت با نمرات باال، تسلط نسبت به محتوای درسی و مقابله موفقیتدانش

بعد از یک عملکرد را تشدید احساسی و عاطفی  های(. اشتیاق همچنین واکنش1686آمیز با موانع رابطه دارد)بریت و همکاران، 

موزان آدهد. اشتیاق به مدرسه بر سازگاری دانشکند، مخصوصاً پس از موفقیت، احساسات را به طور مثبت تحت تأثیر قرار میمی

(. افزایش اشتیاق به مدرسه نشان دهنده افزایش توجه به 1664و همکاران،  86)فریدریکسداردمثبت در محیط تحصیلی تأثیر 

های که در سنین (. در پژوهش1666، 88)سلیگمناط قوت و بهینه انسان متمرکز استاسی مثبت است که بر روی نقشنروان

تواند موفقیت تحصیلی باالتر، آموزان انجام شده نتایج نشان داده شده که افزایش اشتیاق به مدرسه میمختلف بر روی دانش
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(، پژوهشی با عنوان 8994(. عقیقی و همکارن )1688، 81)لی و لرنرندک بینیهای شغلی بهتر را پیشبهزیستی تحصیلی و فرصت

نقش اشتیاق تحصیلی در پیش بینی رفتارهای پرخطر دانش آموزان انجام دادند. نتایج پژوهش آنها نشان داد اشتیاق تحصیلی 

خطر ینی کننده انواع رفتار پرپرخطر دارد. همچنین اشتیاق تحصیلی قوی ترین متغیر پیش ب رابطه منفی معنی داری با رفتار

در پژوهش خود تحت عنوان رابطه معنای زندگی و اشتیاق  (8990پور و همکاران )منفی است. قدمدانش آموزان به صورت 

تحصیلی با بهزیستی تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر ایذه نشان دادند بین معنای زندگی و اشتیاق تحصیلی با 

بینی شتواند بهزیستی تحصیلی را پیرابطه منفی و معناداری وجود دارد و معنای زندگی و اشتیاق تحصیلی میبهزیستی تحصیلی 

های آموزش و پرورش در تعلیم و تربیت های اشتیاق تحصیلی و معنای زندگی یکی از ضرورتکردند؛ بنابراین توجه به سازه

 .باشدمی

پژوهشگران از مفهوم اشتیاق تحصیلی وجود دارد، اما عمدتاً توافق بر آن است که این در حالی که اختالفاتی در مورد تصور 

(. شناخت مدرسه در برگیرنده 1684، 89)وانگ و دگولوزان نسبت به تحصیل و مدرسه داردآممفهوم به حالت عاطفی مثبت دانش

آموزان شخصی است. به عبارت دیگر، دانشای برای تسهیل موفقیت درک ارزش مدرسه به عنوان یک نهاد اجتماعی و وسیله

کنند که یادگیری در مدرسه ضروری است و این که آموزش در مدرسه ابزاری برای دستیابی به اهداف شخصی از احساس می

(. اشتیاق بیانگر حس تعلق 1689، 84جمله یادگیری و نتایج مرتبط به پیشرفت و توسعه جوانان در ارتباط است)وانگ و پک

وزان به مدرسه، شناسایی مدرسه، حس ارتباط با دیگران و اشتیاق به انجام تکالیف درسی است. پژوهشگران آمریکای آمدانش

(. جز 1669و همکاران،  80)جیمرسوندانندهیجانی)عاطفی( و رفتاری میاشتیاق را شامل سه جز شناختی،  8916شمالی در دهه 

مدرسه و همچنین اندیشه و تمایل به یادگیری و تالش برای یادگیری اشاره  آموزان در تکالیفگذاری دانششناختی به سرمایه

مدرسه و تمایل به انجام تکالیف مدرسه اشاره  خهای مربوط بهآموز و عالقه به چالشدارد. جز هیجانی)عاطفی( به لذت بردن دانش

ن )آپلتوقوانین مدرسه باشند، اشاره دارد مطابق با آموزان و حرکات آنان کههای دانشدارد و در نهایت جز رفتاری مدرسه به تالش

و  80)فریدریکسداردکنند و با یکدیگر همپوشانی اشتیاق به مدرسه را توصیف می (. این اجزای مختلف،1661، 80و همکاران

آموزان شار دانتواند به عنوان یک ساختار چندبعدی شامل شناخت، انگیزش و رفتاشتیاق به مدرسه می (؛ بنابراین1664همکاران، 

 (.1681، 81)کارتر و همکارانقرار بگیردمورد مطالعه 

های برنامة فلسفه برای کودکان و نوجوانان با نشان دادن پایان نیافتگی علم و با ایجاد روحیة کندوکاو و تحقیق در تمام زمینه

کند و از کودکی حل مسئله و تحقیق علمی را به کند. این برنامه کودکان را وادار به تحقیقمعرفتی علوم انسانی، آن را احیا می

شود، هایی دارد و اینکه آنچه در علم ارائه میگرایانه در علم چه ضعفهای اثباتگیرند که دیدگاهها یاد میدهد. آنها یاد میآن

نجا به ت، اما فلسفه در ایزودی کنار گذاشته شود و این آغازی برای گفتگوی علم و دین اسای بیش نباشد و بهممکن است فرضیه

جا کودکان شود. در اینها و اطالعات فلسفی مورد اکتشاف پیشینیان محدود نمیمعنایی دیگر است. معنای دیگری از فلسفه به نظام

مروز، افراد یچیدۀ اگیرند. در جهان پگیرند، بلکه نحوۀ فیلسوفانه فکرکردن یا نحوۀ تفکر فیلسوفانه را یاد میتاریخ فلسفه را یاد نمی

برای برخورد منطقی با چالشها، به یادگیری مهارتهای تفکر نیازمندند. از سوی دیگر فلسفه برای کودکان به عنوان یکی از ابزارهای 

توان کودکان را در سطح خودشان کنجکاو و اصلی پرورش مهار ت های تفکر شناخته شده است. با آموزش فلسفه به کودکان می

در این پژوهش یکی از متغیرهای که انتخاب . ار آورد و آنها یاد بگیرند که با دلیل حرف بزنند و با دلیل بپذیرندپرسشگر و خالق ب

شده است تا میزان تأثیرگذاری آموزش فلسفه برای کودکان بر روی آن بررسی شود میزان اشتیاق به مدرسه است. اشتیاق تمایل 

ها، انجام تکالیف کالسی و دنبال کردن دستورات انه مدرسه از قبیل شرکت در کالسهای روزفعالیتآموزان به مشارکت در دانش

توان مانع تضعیف رابطه (. بنابراین با تقویت اشتیاق به مدرسه می8991)بشیرپور و همکاران، عریف کرده استمعلم در کالس ت
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و پرورش اهمیت زیادی دارد و در پژوهش حاضر آموزان با مدرسه و نهادهای آموزشی باشد. مؤلفه دیگری که در آموزش دانش

آموزش فلسفه برای کودکان را بر آن بررسی کنیم، خالقیت است. خالقیت از جمله متغیرهایی  درصددیم تا میزان تأثیر گذاری

، پرورش باشد. از آن جا که از اهداف مهم آموزش و پرورشاست که در فرایند یادگیری و تعلیم و تربیت بسیار تاثیرگذار می

آموز و تاثیر آن بر فرایند یادگیری و متغیرهای میانجی آن ضروری به نظر استعدادهای خالق است، توجه به این توانایی دانش

ای است که با (، خالقیت سازه8918) 16(؛ بارون و هرینتون8999)89رسد. از دیدگاه برخی از محققان از جمله جمیسونمی

 ایسازه (. خالقیت8996؛ به نقل از کاظمی،  1686،  18واستا و همکارانهم آمیخته است)سروی های هیجانی و شناختی درمولفه

 محققان توجه مورد کمتر هوش نظیر یمشابه هایبه حوزه نسبت و دارد فردی هایتفاوت روانشناسی در زیادی اهمیت که است

 (. 1660فورنهام،  و 11)بتیشودمی مربوط خالقیت گیریاندازه تعریف و در مشکالتی به مطالعات احتماالً کمبود است. گرفته قرار

در نظام تعلیم و تربیت دو هدف اصلی که در آموزش و پرورش مدنظر است، آموزش به یادگیری و پرورش به رشد همه 

ثبت و رضایت مدرسه و کالس را م آموزان محیطشود. هراندازه که دانشآموزان مربوط میجانبه و شکوفایی استعدادهای دانش

ت آموزان، باکیفیتر ارزیابی کنند، به همان اندازه مسیر تربیت آنان، هموارتر خواهد بود. با توجه به اینکه خالقیت دانشبخش

آموزان بخصوص در دوران ابتدایی بسیار ضروری است. ها در مدرسه در ارتباط است، تأمین شرایط خالقیت دانشعملکرد آن

از مهمترین مواردی است که مسئوالن مدارس باید به آن توجه کافی داشته باشند؛ زیرا فقدان خالقیت نه  آموزان،خالقیت دانش

ها نآموزان آسیب رسانده و آتواند به سالمت روانی دانشآموزان تأثیر داشته باشد، بلکه میتواند در سرنوشت علمی دانشتنها می

یا پس از آن در زندگی شخصی و حرفه ای مواجه کند. از طرفی به علت اهمیت را با ناکامی های مختلفی در دوران تحصیل و 

آموزان ابتدایی در اشتیاق جهت حضور در مدرسه، ایجاد حس خودباوری و باال بردن اعتماد به نفس در کودک، گروه سنی دانش

با مشکالت، قدرت نقاد و پرورش خالقیت، ها، قدرت مقابله بروز استعدادهای پنهان و شکوفایی آن درک و یادگیری بهتر آموخته

های پنهان کودک، عادت به تفکر فردی و گروهی، تقویت روحیة همکاری، ایجاد رقابت سالم و دوستانه، ایجاد روحیه بروز پرسش

سی تأثیر راند. بنابراین با توجه به ادبیات بیان شده هدف اصلی پژوهش حاضر برگری در کودکان این گروه انتخاب شدهخودتصحیح

 اشد.بآموزان پایه ششم مقطع ابتدایی شهر پاکدشت میآموزش فلسفه برای کودکان بر خالقیت و اشتیاق به مدرسه در دانش

 

 کار روش
پیمایشی  -توان بیان نمود که بر اساس هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی با توجه به ماهیت پژوهش حاضر می

نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از باشد و شیوه انجام آن می

آموزان سنجیده شد و سپس بعد از آموزش فلسفه به گروه پرسشنامه میزان اشتیاق به مدرسه و خالقیت در بین هر دو گروه دانش

ری در این پژوهش کلیه ماآجامعه ی عضاا. ه و نتایج با هم مقایسه شدندها در بین هر دو گروه سنجیدآزمایش دوباره این مولفه

نفر گزارش شده  016باشند که تعداد آنها می 8991-99آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر پاکدشت در سال تحصیلی دانش

آموز به صورت تصادفی انتخاب و نشدا 06گیری تصادفی ساده استفاده شد. تعداد ها از روش نمونهبه منظور انتخاب نمونه. است

های تهیه شده بین دو گروه در دو نفر گروه کنترل( تقسیم شدند. پرسشنامه  96نفر گروه آزمایش و  96نفری ) 96به دو گروه 

 .مرحله قبل و بعد از آموزش توزیع شدند

رای تجزیه باشد. بتوصیفی ـ تحلیلی می بندی تحقیقات از جمله تحقیقات با ماهیتاین تحقیق با توجه به اهداف آن و طبقه

 معلمانجامعه آماری در این پژوهش کلیه ها از آزمون ضریب همبستگی و رگرسیون استفاده شده است. و تحلیل آزمون فرضیه

جه به با تو پژوهشنمونه آماری  نفر گزارش شد. 8080تهران در نظر گرفته شد که تعداد آنها برابر با  80منطقه ابتدایی مدارس 

ابزار گردآوری  .شدندانتخاب نمونه گیری تصادفی ساده برآورد شده است که این تعداد نمونه به صورت  960جدول مورگان 

 شی فلسفه برای کودکانآوری اطالعات، جهت آموزبه منظور جمع اطالعات در این پژوهش پرسشنامه ها به شرح زیر می باشد.

                                                           
19. Jemisson 
20. Herinton 
21. Srivasta & et al 
22 . Batey& Furnham 
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ای دقیقه 40جلسه  1( استفاده شد. این دوره آموزشی در 8998یپ کم، ترجمه زهیر باقری )( تالیف فیل1کتاب داستانهای فکری )

سوال است و هرسوال  06پرسشنامه شامل ( استفاده شد. 8991از پرسشنامه خالقیت تورنس ). جهت بررسی خالقیت تشکیل شد

اشتیاق به مدرسه را دارند. جهت سنجش  1و  8 ، 6نیز سه گزینه متفاوت الف ، ب و ج )کیفی( با ارزش تبدیل به کمیت عددی 

ها و آزمون باشد. جهت تحلیل آماری دادهسوال می 19( استفاده شد. این پرسشنامه شامل 1688از پرسشنامه وانگ و همکاران )

 استفاده شد. 14نسخه  SPSSها، از آزمون تحلیل کواریانس با استفاده از فرضیه

 

 تحقيق بررسی فرضيات و  یافته ها
آموزان پایه ششم مقطع های آموزشی فلسفه برای کودکان بر خالقیت و اشتیاق به مدرسه در دانشدورهفرضيه اصلی: 

 .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:

 (: آزمونهاي چند متغيره تحليل کوواریانس7-4جدول )

 سطح معناداری درجه آزادی خطا درجه آزادی فرضیه F مقدار آزمونها

 666/6 10 9 690/14 009/6 اثر پیالیی

 666/6 10 9 690/14 448/6 المبدای ویلکز

 666/6 10 9 690/14 100/8 اثر هاتلینگ

 666/6 10 9 690/14 100/8 بزرگترین ریشه روی

 

ترین بزرگ"و  "اثر هاتلینگ"، "المبدای ویلکز"، "اثر پیالیی"(، چهار آزمون چند متغیره تحلیل کوواریانس 0-4در جدول )

می باشد،  68/6( کمتر از  666/6محاسبه شده اند. همانطور که مشاهده می شود، سطح معناداری هر چهار آزمون ) "ریشه روی

ی های آزمایش و کنترل می باشد. به عبارتبین یک متغیر وابسته)خالقیت و اشتیاق به مدرسه( گروه که نشان دهنده تفاوت حداقل

درصد اطمینان فرضیه  99های آموزشی فلسفه برای کودکان حداقل بر یکی از متغیرهای وابسته تاثیر مثبت دارد. لذا با دوره

 تحقیقی تایید می شود. 

 

آموزان پایه ششم مقطع ابتدایی شهر آموزشی فلسفه برای کودکان بر خالقیت در دانشهای دورهفرضيه فرعی اول: 

 .پاکدشت مؤثر است

 (: نتایج آزمون تحليل کوواریانس تک متغيره خالقيت و مولفه هاي خالقيت در دانش آموزان8-4جدول )

متغیر و 

 مولفه ها
 منابع تغییر

مجموع مجذورات 

 بین گروهی

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

مجذور ایتای 

 سهمی

 خالقیت
 090/6 666/6 010/00 680/16108 8 680/16108 گروه

    10/981 19 800/9609 خطا

 سیالی
 006/6 666/6 986/01 019/1919 8 019/1919 گروه

    41/00 19 800/8060 خطا

 بسط
 401/6 666/6 610/10 101/110 8 101/110 گروه

    10/1 19 608/100 خطا

 091/6 666/6 919/41 001/8111 8 001/8111 گروه ابتکار
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    00/14 19 191/081 خطا

-انعطاف

 پذیری

 006/6 666/6 986/01 011/8401 8 011/8401 گروه

    06/41 19 400/8481 خطا

 

در مرحله پس آزمون در خالقیت و ( نشان می دهد تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل 1-4نتایج جدول )

ها به طور کلی بر اساس این یافته(.  P<68/6آموزان پایه ششم مقطع ابتدایی شهر پاکدشت وجود دارد )های آن در دانشمولفه

آموزان پایه ششم مقطع ابتدایی شهر پاکدشت اثربخشی های آموزشی فلسفه برای کودکان بر خالقیت دانشدورهتوان گفت می

گیرد. از طرف دیگر با توجه به مجذور ایتای سهمی، درصد اطمینان فرضیه پژوهش مورد تاًیید قرار می 99لذا با  .معناداری دارد

 آموزان را تبیین می کند.درصد از واریانس خالقیت دانش 0/09های آموزشی فلسفه برای کودکان توان گفت دورهمی

 

آموزان پایه ششم مقطع ابتدایی ی آموزشی فلسفه برای کودکان بر اشتیاق به مدرسه در دانشهادوره: فرضيه فرعی دوم

 .شهر پاکدشت مؤثر است

 (: نتایج آزمون تحليل کوواریانس تک متغيره خالقيت و مولفه هاي خالقيت در دانش آموزان9-4جدول )

 متغیر و مولفه ها
منابع 

 تغییر

مجموع مجذورات 

 بین گروهی

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

مجذور ایتای 

 سهمی

اشتیاق به 

 مدرسه

 819/6 669/6 001/0 410/989 8 410/989 گروه

    80/868 19 904/1999 خطا

 اشتیاق رفتاری
 600/6 114/6 090/8 699/90 8 699/90 گروه

    08/19 19 094/010 خطا

 اشتیاق هیجانی
 818/6 610/6 994/9 669/186 8 669/186 گروه

    40/01 19 990/8018 خطا

 اشتیاق شناختی
 869/6 690/6 411/9 189/96 8 189/96 گروه

    09/10 19 904/049 خطا

 

( نشان می دهد تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون در اشتیاق به مدرسه 9-4نتایج جدول )

به طور کلی بر اساس (. P<60/6و  P<68/6آموزان پایه ششم مقطع ابتدایی شهر پاکدشت وجود دارد )آن در دانشهای و مولفه

آموزان پایه ششم مقطع ابتدایی های آموزشی فلسفه برای کودکان بر اشتیاق به مدرسه در دانشدورهتوان گفت ها میاین یافته

 گیرد.درصد اطمینان فرضیه پژوهش مورد تاًیید قرار می 90و  99لذا با  .شهر پاکدشت اثربخشی معناداری دارد

ه آموزان پایمولفه اشتیاق رفتاری در دانشهمچنین تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون در 

کودکان بر اشتیاق رفتاری در های آموزشی فلسفه برای ره( و دوP>68/6و  60/6وجود ندارد ) ششم مقطع ابتدایی شهر پاکدشت

 .اثربخشی معناداری ندارد آموزان پایه ششم مقطع ابتدایی شهر پاکدشتدانش

درصد از  9/81های آموزشی فلسفه برای کودکان تنها توان گفت دورهاز طرف دیگر با توجه به مجذور ایتای سهمی، می

 آموزان را تبیین می کند.واریانس اشتیاق به مدرسه در دانش
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 بحث و نتيجه گيري
های آموزشی فلسفه برای کودکان حداقل بر یکی از متغیرهای وابسته تاثیر مثبت دوره نتایج حاصل از فرضیه اصلی نشان داد

(، پژوهشی با عنوان تأثیر آموزش فلسفه 8994درصد اطمینان فرضیه تحقیقی تایید می شود. عسگری و همکاران ) 99دارد. لذا با 

بر تفکر منطقی دانش آموزان دختر و پسر شوم راهنمایی منطقه سامن انجام دادند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که  برای کودکان

فه عالوه آموزش فلسدار داشته است. بهتعامل آموزش فلسفه برای کودکان و جنسیت بر تفکر منطقی دانش آموزان تأثیر معنی

تر دار داشت و این تأثیرها در سطح آلفا کمطور جداگانه تأثیر معنیر و پسر نیز بهبرای کودکان بر تفکر منطقی دانش آموزان دخت

(، پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش روحیه 8994دار بود. جعفری و همکاران )معنی 68/6از 

زش فلسفه به کود کان بر پرورش بعد شناختی نتایج نشان داد که آمو پژوهشگری کودکان دوره پیش دبستانی انجام دادند.

)کنجکاوی، پرسشگری، استدالل کردن، تفکر انتقادی، خالقیت، عالقه به آزمایش و تجربه( و بعد عاطفی )عالقه به نظم و ترتیب، 

دارد و به  اثیراشتیاق، مشارکت جویی، استقالل رای، اعتماد به نفس، ابراز وجود( روحیه پژوهشگری کودکان دوره پیش دبستانی ت

 اشد.بطور کلی اجرای این برنامه بر پرورش روحیه پژوهشگری این کودکان تاثیرگذار بوده است که بانتایج پژوهش فوق همسو می

توان گفت، اگر در کالس درس فرصت تفکر و پرسشگری پیش آید و کودک و معلم برای یکدیگر تهدید به در تبیین این یافته می

تواند پیوندهای عصبی مغز کودک را افزایش دهد. به عبارت دیگر، ذهن با تعامالت بیشتر، پیوندهای امر می حساب نیایند، این

شود. این مسئله به متولیان امر تعلیم و تربیت کمک تری میسازد و از این رو مغز دارای ارتباطات پیشرفتهعصبی بیشتری می

 حیط مدرسه داشته باشد و همچنین خالقیت در او تقویت پیدا کند.شود کودک اشتیاق بیشتری به مکند و باعث میمی

از نتایج دیگر پژوهش حاضر این بود که تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون در خالقیت و 

ها کلی بر اساس این یافتهبه طور (.  P<68/6آموزان پایه ششم مقطع ابتدایی شهر پاکدشت وجود دارد )های آن در دانشمولفه

آموزان پایه ششم مقطع ابتدایی شهر پاکدشت اثربخشی های آموزشی فلسفه برای کودکان بر خالقیت دانشدورهتوان گفت می

درصد  0/09های آموزشی فلسفه برای کودکان توان گفت دورهاز طرف دیگر با توجه به مجذور ایتای سهمی، می .معناداری دارد

(، 8990آموزان را تبیین می کند. نتایج حاصل از فرضیه فوق با نتایج پژوهش مهدی زاده و همکاران )خالقیت دانش از واریانس

( 8990باشد. مهدی زاده و همکاران )( همسو می1680( و ورلی )8996(، سیفی گندمانی و همکارانش )8994اکرمی و همکاران )

فلسفه برای کودکان بر پرورش خالقیت دانش آموزان تاثیر دارد، نشان داد که  در نتایج حاصل از پژوهشی مبنی بر آنکه آموزش

( در پژوهشی نشان داد که 8994اکرمی و همکاران ) .آموزش فلسفه برای کودکان بر پرورش خالقیت دانش آموزان تاثیر دارد

نا نگرش به خالقیت دختران و پسران نابی اجرای برنامه آموزش فلسفه برای کودکان با روش حلقه کندوکاو در بهبود پرسش گری و

موثر است. در نتیجه آموزش فلسفه به کودکان در تقویت پرسش گری، تفکر انتقادی و خالقیت در کودکان نابینا نقش مهمی دارد. 

ای تواند در بهبود مهارت ه( در پژوهش خود نتیجه گرفتند آموزش فلسفه به کودکان می8996سیفی گندمانی و همکارانش )

شناختی و اجتماعی دانش آموزان موثر واقع شود. هدف از برنامه آموزش فلسفه به کودکان این است که کودکان انسان هایی 

( در پژوهش خود نشان داد که برنامه آموزش و 1680متفکرتر، انعطاف پذیرتر، بامالحظه تر و منطقی تر شوند. همچنین ورلی )

ت رشد و بهبود توانایی استدالل، پرورش خالقیت، پرورش تفکر انتقادی، پرورش درک اخالقی تواند در جهفلسفه برای کودکان می

یابی در تجربه مؤثر است. همچنین نتایج نشان داد های هنری، پرورش شهروندی و رشد میان فردی فردی، پرورش مفهومو ارزش

آموزان پایه های آن در دانشاشتیاق به مدرسه و مولفهتفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون در 

تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون در طع ابتدایی شهر پاکدشت وجود دارد. از طرفی ششم مق

ان ی فلسفه برای کودکهای آموزشرهو دو وجود ندارد آموزان پایه ششم مقطع ابتدایی شهر پاکدشتمولفه اشتیاق رفتاری در دانش

توان در تبیین این یافته می .اثربخشی معناداری ندارد آموزان پایه ششم مقطع ابتدایی شهر پاکدشتبر اشتیاق رفتاری در دانش

های تحصیلی شود یادگیرنده به سمت اهداف ارزشمند آموزشی حرکت کند و در فعالیتگفت، در واقع محیط آموزشی باعث می

( و از خالقیت و عملکرد باالیی برخوردار باشد. اشتیاق و موفقیت تحصیلی به طور 1688داشته باشد )لی و لونر،  مشارکت بیشتری

د که این دهآموزان با عملکرد تحصیلی باال معموالً اشتیاق باالتری از خود نشان میدهند. دانشمعمول یک پیوستار را تشکیل می

آموزان در آینده را تضمین کند. اشتیاق با زان به تحقق برسد و موفقیت تحصیلی دانشآموتواند با فلسفی کردن دانشامر می
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آموزان سروکار دارد و رفتارهایی همچون تالش، سخت کوشی، تمرکز، توجه، پرسشگری و ای دانشیادگیری و وظایف مدرسه

ری نماید از بروز خستگی در تحصیل و مدرسه تواند به دانش آموزان یاشود که این موضوع میشرکت در بحث کالسی را شامل می

جلوگیری به عمل آورند. اشتیاق موجب برقراری روابط مثبت با همساالن، مقبولیت بین همساالن، خودکارآمدی در حل مسأله و 

ار خواهد ذشود که این امر پیامدهای مثبت روانی و اجتماعی را در پی دارد و بر پیشرفت تحصیلی دانش آموز نیز اثرگتحصیل می

آموزان می توان اشتیاق دانش آموز را از طریق پرسشگری و مشارکت قرار دادن دانش آموز بود. بنابراین با آموزش فلسفه به دانش

(، اکرمی و همکارانش 8994(، جعفری و همکاران )8990کمالی مطلق و نوشادی )بهبود بخشید. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش 

کمالی مطلق و نوشادی همسو می باشد.  (1689(، کیدی و کریت )1689یزل )(، 8996مانی و همکارانش )(، سیفی گند8994)

آموزان دوره ابتدایی نشان داد ( در پژوهش خود با عنوان تاثیر آموزش فلسفه برای کودکان بر سطح پرسشگری دانش8990)

بت و معناداری داشت. همچنین پس از آموزش فلسفه برای آموزان تاثیر مثآموزش فلسفه برای کودکان بر سطح پرسشگری دانش

 ارتقاء یافت. "سطح تجزیه و تحلیل "به  "سطح دانش"کودکان، سطح پرسشگری گروه آزمایش بر اساس حیطه شناختی بلوم از 

ت یجه دس(، در پژوهشی خود با عنوان بهبود خواندن و درک مطلب از طریق آموزش فلسفه به کودکان به این نت1689یزل )

ند آموزان را در فرایی آموزش فلسفه به کودکان به روش اجتماع پژوهشی به علت اینکه دانشیافتند که شرکت کردن در برنامه

در  کندها را وادار به صحبت کردن و استفاده از نظریات دیگران و همچنین گوش دادن به نظرات آنان میکند و آنبرنامه فعال می

شود. های بعد میهای اول تحصیلی و حتی سالآموزان در دوران سالتوانایی خواندن و درک مطلب دانشنتیجه باعث بهبود 

( در پژوهش خود با عنوان آموزش فلسفه به کودکان، در صحبت کردن، فکر کردن و همکاری 1689همچنین کیدی و کریت )

ر یک جمع پژوهشی به علت ارتباط نزدیک کودکان با کردن با یکدیگر به این نتیجه رسیدند که آموزش فلسفه به کودکان د

های گروهی، احترام به عقاید و نظرات اطرافیان، استفاده از دالیل و نظرات هم همدیگر، صحبت کردن و اظهارنظر در بحث

زان موآها، تفکر گروهی برای رسیدن به یک هدف، باعث تقویت صحبت کردن، فکر کردن و یادگیری با هم دیگر دانشگروهی

( در پژوهشی با 8996سیفی گندمانی و همکارانش )شود، که این خود بعد اشتیاق هیجانی دانش اموزان را مشخص می کند. می

عنوان تاثیر برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر عزت نفس و توانایی حل مساله در دانش آموزان دختر سال اول راهنمایی شهرستان 

زش فلسفه به کودکان به طور معناداری عزت نفس گروه آزمایش را افزایش داده و از سوی دیگر به بروجن نشان داد برنامه آمو

افزایش معنادار استفاده از سبک حل مساله مساله مدار و کاهش معنادار در سبک هیجان مدار منجر شده است. پژوهشگران نتیجه 

ش آموزان موثر واقع شود هدف از برنامه آموزش فلسفه به کودکان این تواند در بهبود اشتیاق شناختی در دانگرفتند این برنامه می

است که کودکان تبدیل به انسان هایی متفکر شوند. همانگونه که سازندگان آن معتقدند هدف این برنامه این است کودکان، انسان 

 ق شناختی در دانش آموزان است.هایی متفکرتر، انعطاف پذیرتر، بامالحظه تر و منطقی تر شوند که این از عوامل اشتیا
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 عمراجمنابع و 
نامة حکمت (. تبیین اهداف آموزش فلسفه به کودکان در کشورهای مختلف. فصل8910فرمهینی فراهانی، محسن. ) [8]

 .90. شماره 4و فلسفه. سال 

اشتیاق به  ی تحصیلی و(.مقایسه خودپنداره8991بشرپور، سجاد؛ عیسی زادگان، علی؛ زاهد، عادل و احمدیان؛ لیال ) [1]

 .40-04(، 1) 0مجله مطالعات آموزش و یادگیری،  .آموزان مبتال به ناتوانیمدرسه در دانش

(. تاثیر آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش روحیه پژوهشگری 8994جعفری، زهره؛ صمدی، پروین؛ قائدی، یحیی ) [9]

 .48-49، 80، شماره 81درسی، دوره  ریزیبرنامه-کودکان دوره پیش دبستانی، دانش و پژوهش در علوم تربیتی

(. بررسی تاثیر اجرای برنامه فلسفه برای کودکان در افزایش 8919حاتمی، حمیدرضا؛ کریمی، یوسف؛ نوری، زهرا ) [4]

، تفکر 19-11آموزان دختر مقطع اول راهنمایی مدرسه شهدای آزاد تهران در سال تحصیلی هوش هیجانی دانش

 .9-11(، 1)8کودک، 

(. بررسی تأثیر روش اجتماع پژوهشی در 8998وه؛ رحیمی، ابراهیم؛ رستمی، ویدا؛ و هاشمی، سپیده. )رستمی، کا [0]

 .00-49، 1، 9برنامه فلسفه برای کودکان بر خالقیت کودکان. تفکر و کودک، 

کان، (. مبانی نظری اجتماع کندوکاو به عنوان روش آموزش فلسفه برای کود8911رشتچی، مژگان؛ کیوانفر، ارشیا؛ ) [0]

 .99-01، صص 09فرهنگ، شماره 

(. اثربخشی برنامه آموزش فلسفه به 8996سیفی گندمانی، محمدیاسین؛ شقایقی، فرهاد؛ کالنتری میبدی، سارا ) [0]

 .00-19(، 1)0آموزان دختر بر عزت نفس و توانایی حل مسئله آنها، فصلنامه روانشناسی کاربردی، دانش

(. بررسی 8910ر؛ پاک سرشت، محمدجعفر؛ باقری، خسرو؛ سپاسی، حسین )صفایی مقدم، مسعود؛ مرعشی، سیدمنصو [1]

م آموزان پایه سوهای استدالل دانشتاثیر روش اجتماع پژوهشی در برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش مهارت

 .98-04(، 1)9راهنمایی مدرسه نمونه دولتی اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 

(. نقش اشتیاق تحصیلی در پیش بینی رفتارهای 8994عقیقی، آرش؛ عباسی، مسلم؛ پیرانی، ذبیح؛ رضایی فرد، اکبر ) [9]

پرخطر دانش آموزان، اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی، شیراز، موسسه عالی علوم و فناوری 

 حکیم عرفی شیراز.

رابطه معنای زندگی و اشتیاق تحصیلی با بهزیستی ( 8990گشنیگانی، زهرا؛ منصوری، لیال. ) اله؛ خلیلی،پور، عزتقدم [86]

 .09-91، 0، شماره 0علمی ترویجی، سال  -تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر ایذه، رویش روان شناسی

آموزان ح پرسشگری دانش(. تاثیر آموزش فلسفه برای کودکان بر سط8990کمالی مطلق، طاهره؛ نوشادی، ناصر ) [88]

 .8-89، 8، شماره 1دوره ابتدایی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دوره 

(. بررسی رابطه خودکارآمدی با خالقیت شناختی و خالقیت هیجانی در دانش آموزان. اولین 8996کاظمی، حمیده ) [81]

 همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت، تهران.

(. تأثیر روش اجتماع پژوهشی برنامه فلسفه برای کودکان بر پرورش مهارت 8996پور، شیوا. )هروزاده، طیبه، رمضانما [89]

 .09-98، 9، 0های شهروندی. نامه اندیشه های نوین تربیتی، 

 (. فلسفه برای کودکان و تحول در نظام آموزش و پرورش، اطالعات حکمت و معرفت.8919ناجی، سعید. ) [84]

(. بررسی تأثیر اجرای برنامه فلسفه برای 8998نیا، امیر؛ شریعتمداری، علی؛ سیف نراقی، مریم. )اهلل؛ تجلیعزتنادری،  [80]

 .8-98، 8، 9آموزان پسر پایه اول مقطع متوسطه منطقه. تفکر و کودک، کودکان در پرورش خالقیت دانش
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