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مادگی در وره آکم بر رشد خالقیت کودکان دهای فکری فیلیپتأثیر داستانهدف پژوهش حاضر بررسی 

شهر تهران  99-97در سال تحصیلی  . جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کودکان دوره آمادگیشهر تهران بود
عنوان افراد نمونه کودک به 99ها از بین آنای ای چندمرحلهکه با استفاده روش نمونه گیری خوشه ،بودند

یت و چهار ها از آزمون خالقیت تورنس )فرم ب( که دارای سه فعالادهآوری دای جمعانتخاب شدند. بر
 79م طی ری فیلیپ کهای فکلت و بسط است استفاده شد. داستانپذیری، اصاافمقیاس سیالی، انعطخرده

آزمون و پس-آزمونآزمایشی از نوع پیشهماه اجرا شد. این پژوهش نیم 9ت ای در طول مددقیقه 11جلسه 
 وواریانسها از آزمون کتحلیل داده و دوره پیگیری برای گروه آزمایش بود. برایبا استفاده از گروه کنترل 

های استانداستفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که خالقیت کودکانی که تحت آموزش  وابسته tو آزمون 
اند، که این رشد در طول مدت پیگیری هم بعد خالقیت رشد داشته 1ند در هر بودکم قرار گرفتهفکری فیلیپ

 از پایداری مناسبی برخوردار بود. 

  کمهای فکری فیلیپداستان تورنس، خالقیت،: واژگان کلیدی
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 به تالشبشر امروز، وابسته  ت(. توسعه و پیشرف7992فر و کیان ارثی، رادبخش، محمدی
واند تهاست. بنابراین کشوری میی بارور آنی ذهن و اندیشههاناندیشمندان و قدرت خالق

ایی های را احراز کند که بتواند انسانی و فرهنگی رتبهلمی، فنهای اجتماعی، عدر عرصه
 (. 7931چراغ چشم، ) خالق را تربیت کند

ی هانگیز هزاران برای رویارویی با تحوالت شگفتدر عصر حاضر کودکان و نوجوان
اسب و گیری مندی و خالق خود را به منظور تصمیمهای تفکر انتقاسوم میالدی باید مهارت

، یابی به این هدفبود بخشند. روشن است که برای دستی جامعه بهپیچیدهئل حل مسا
و وظیفه سگیرد و در این مراکز از یکگین بر دوش مراکز آموزشی قرار میمسئولیتی سن

دارند و از سوی  ها را برعهدهآموزان و اطالعات موردنیاز آنها و تجهیز دانشآموزش دانش
صحیح  یپرورش خالقیت و نوآوری و استفادهند تا به رشد و ای فراهم آوردیگر باید زمینه

(. بنابراین الزم است نظام 2991، 7دایکن و ات آل) دار از این استعداد کمک کندو جهت
ناپذیر قادر نیبیکید کند که به حل خالق مسائل پیشآموزش، به تربیت و پرورش افرادی تأ

 (.7992فر و کیان ارثی، محمدیباشند )
دارد، ولی در این  های متعدد و گاه متضادی وجودگرچه در زمینه خالقیت تعریفا

ها، دهقیت توانایی فرد برای تولید اینظر کلی مشاهده شده است و این که خالمورد یک اتفاق
ا هزسازی مجدد در علوم و سایر زمینهسازی و باهای جدید، بدیعها یا پدیدهها، بینشنظریه

ناجی و ) شودولوژی و اجتماعی با ارزش تلقی میشناسی و تکنعلمی، زیباییاست و از نظر 
ند احساس مشکالت معتقد است، خالقیت عبارت است از فرآی 2(. تورنس7931قاضی نژاد، 

ن، زدن عناصر و عوامل اشیاء و نیز حدسی اطالعات، خطا کردنظر دربارهو مسائل، اختالف
ا و اصالح هها و فرضیهبودها، ارزیابی و آزمایش این حدسی این کمها دربارهتشکیل فرضیه

 (. 7933به نقل از دادستان، ) ساختن نتایج استمرتبطدر نهایت  ها وو آزمایش مجدد آن
 نهای مدرسه به تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانارغم این که عمده فعالیتعلی

 ه است، درست اندیشیدنشی نتوانستدهد که برنامه آموزاختصاص دارد اما شواهد نشان می
آموزان رشد دهد و متأسفانه مدارس امروز توجه خود را بیشتر به انتقال اطالعات را در دانش
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اینسن، ) های خالق فاصله گرفته استمعطوف کرده است و از تربیت انسانو حقایق علمی 
 (. 7932؛ شعبانی، 7939، 7لیمین و پل

و استدالل و خالقیت بسیار دشوار است، اما این به معنای  های تفکردادن مهارتپرورش
کر خیر نشان داده است که تفهای اگرفته در دههیست. تحقیقات انجامغیر ممکن بودن آن ن

د گیر و پایدار در عملکرد شناختی افراهای چشمتوان دگرگونیپذیر است، یعنی میآموزش
می، رستمی و هاشمی، ؛ رستمی، رحی2999، 2ساتراکدو، لیزارگاد و هیاکدان) ایجاد کرد

7997 .) 
در  ای یکی از موانع رشد خالقیتید صرف بر حافظه و یادگیری کلیشهجا که تأکاز آن

رویکرد جدیدی است که  9کودکان و نوجوانان است، رویکرد آموزش فلسفه به کودکان
کند تا بیاموزند به کودکان کمک می 1هدف آن پرورش متفکرانی است که به اعتقاد لیپمن

هاتیو »ور بار توسط پروفس(. این برنامه نخستین7931مرعشی، ) که چگونه خودشان فکر کنند
این طرح را با هدف « لیپمن»در دانشگاه کلمبیا مطرح شد.  7919ی در اواخر دهه« لیپمن
ستان تا از مقطع کودک ی کاوش فلسفی برای افرادی تحصیلی در زمینهکردن برنامهفراهم

ی یا همان فلسفه p4c(. اصطالح 7999رستمی، مفیدی و فیاضی، ) دانشگاه تهیه کرد
د عقالنی له سبب رشساده است که در کودکان یک تا سیزدهکودکان به طریقی بنا نهاده ش

هایی که برای یک کند تا آن دسته از تواناییها کمک میشود و به آنو دقت زیاد می
؛ قاسمی، زارع و 7939لیپمن، ) قضاوت صحیح در زندگی روزمره نیاز دارند پرورش دهند

 وتیک سقراطی است و توجه آن بر جست(. این برنامه براساس روش دیالک7999حقیقت، 
موزان آی سؤاالت دانشسات تدریس، مباحث بر پایهجو و پرسشگری است و در تمامی جل

 (. 2979، 1بارو) شده همچون شعر، تصویر و داستان استهای ارائهدر پاسخ به محرک
 دیک معلم و شاگرد و ایجاد انگیزهی نزآموزش فلسفه به کودکان بر رابطه هایروش

أکید ت ای و امثال آنواقعهبرای آغاز بحث و گفت و گو از طریق داستان، قطعه شعر یا بیان 
شود تا به تفکر بپردازند و سپس وارد آموزان فرصت داده میدارد. در این روش به دانش
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وند و شگوها باعث تفکر و تعمق بیشتر می گفت و گوهای گروهی شوند. این گفت و
امی و فرامرز ) گر فلسفی را در مسائل گوناگون شکل دهدهای کاوشتواند گروهمی
ان ر ایری اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. د(. این روش در دو دهه7931لکی، قرام

توسط بنیاد حکمت اسالمی صدرا  7919بار در سال ز به صورت یک طرح هدفمند، نخستیننی
برنامه فلسفه  (. برای انجام7999ریاالیانی چاووشی؛ قاسمی، زارع و حقیقت، ) شناخته شد

ی برنامه ی مرکزاست. هستهی کودکان تألیف شدهای داستانی ویژههبرای کودکان، کتاب
های فلسفی همراه با کتاب راهنمای معلمان است که برای ی رمان و داستاندهدر برگیرن
 وشته شده است. سال به باال ن 9کودکان 

نیورست و »است. وی استاد فلسفه در دانشگاه  7کمها متعلق به فیلیپیکی از این داستان
کندوکاو فلسفی ) 9و  2، 7های فکری ه است که آثاری تحت عنوان داستانبود« ویلز لمیدنی

ا و کردن، بررسی پیامدهها کودکان را به پرسش( تألیف کرد. این داستانبرای کودکان
 رستمی،) کنندا و کاوش نظرهای گوناگون دعوت میهها، استفاده از مالکفرضپیش

 (. 7999مفیدی و فیاض، 
استفاده  لسفیهای فآموزانی که از این داستاناست که دانشتایج تحقیقات نشان دادهن
هتری نفس بزش قائل هستند و دارای اعتماد بهار ،برای یادگیری خود اند، برای خود وکرده

. (7931مرعشی، ) دنو جو می کنند و تعادل گروهی مناسب دارهستند و در کالس پرس
ری های فکشی با عنوان مقایسه تأثیر داستان(، در پژوه7999) چنانچه رستمی، مفیدی و فیاض

یجه ی آمادگی به این نتاد بر رشد خالقیت در کودکان دورهکم و مرتضی خسرونژفیلیپ
دست یافتند که هر دو روش در پرورش تفکر و خالقیت کودکان در ابعاد خالقیت اثرگذار 

 ثبتثیر مبه تأمشابهی  ایهدرمقاله (2991و همکاران ) 9تریکی ( و2992) 2هایمر بوده است.
ناختی و های شو نوشتن، تفکر انتقادی و توانایی نهای خواندخالقیت، مهارتاین برنامه بر 

 اند. ریاضی کودکان اشاره کرده
والن آموزش و پرورش و والدین را به کمک به اهمیت رشد و خالقیت مربیان و مسئ
های مختلف کند. اما هنوز روشقیتشان وادار میکودکان و نوجوانان در جهت رشد خال

ای الخصوص روش فلسفه بر، علیاستدر ایران مورد بررسی قرار نگرفتهکر پرورش تف

                                                 
1. Philip Cam 

2. Haymer 

3. Trickey 
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ژوهش انی که پاست. بنابراین تا زمی آن انجام گرفتهکودکان که تحقیقات کمی بر رو
د، نجام نگیرها و فنون مؤثر در رشد خالقیت در کودکان و نوجوانان اجامعی در زمینه روش
 ریزی صحیحی در اینپرورش نخواهند توانست برنامه ش ووالن آموزوالدین، معلمان و مسئ

د که شه در این زمینه انجام شد، مشاهدهها و مطالعات بیشتری کباشند. با بررسیزمینه داشته
ی هها بر رشد خالقیت کودکان و نوجوانان تحقیقات قابل توجدر خصوص تأثیر داستان

بررسی  ورت به دنبالگرفتن این ضر رو پژوهش حاضر با در نظراست. از اینصورت نگرفته
است.  یت کودکان دوره آمادگی شهر تهرانکم بر رشد خالقهای فلسفی فیلیپتأثیر داستان

ی رشد خالقیت با برنامه آموزش ی دانش کاربردی در زمینهاهمیت پژوهش حاضر در توسعه
 ینکه : از ا عبارتنداساسی های است. بنابراین در این پژوهش پرسشفلسفه به کودکان 

  اثیر تم بر خالقیت کودکان دوره آمادگی کهای فلسفی فیلیپداستانآموزش آیا
 دارد ؟

 های فکری فیلیپ کم بر خالقیت کودکان از پایداری آیا تاثیر آموزش داستان
 مناسبی برخوردا است؟

 پژوهش روش

م بر رشد کهای فیلیپبررسی تأثیر داستان»تحقیق حاضر با توجه به هدف اصلی آن که 
 موجب بسط دانش و کمک به بهبوداست، « خالقیت در کودکان آمادگی شهر تهران

 . باشدشود و جزء تحقیقات کاربردی میمیآموزش به کودکان 
ت قیها بر خالآزمایشی برای بررسی تأثیر داستاننیمههای در این پژوهش از روش

ه پس آزمون با گرو -طرح پیش آزمون تر، در این پژوهش ازطور دقیقشود. بهاستفاده می
یری نیز ر خالقیت یک دوره پیگها بل استفاده شد. برای بررسی بهتر تأثیر داستانکنتر
آزمون اجرا شد و نتایج آن ماه پس از اجرای پس 9این دوره و ارزیابی آن  که بینی شدپیش

 آزمون مقایسه شد. پس با دوره
 99-97در سال تحصیلی دکان دوره آمادگی ی کوکلیهجامعه آماری پژوهش حاضر 

بر اساس شرایط و طرح انتخاب شده در این پژوهش و همچنین امکانات . در شهر تهران بودند
د عنوان افراای بهای چند مرحلهگیری خوشهنفر از کودکان با روش نمونه 99د تعدااجرایی 

رضایت  -7معیارهای ورود افراد نمونه به پژوهش عبارت بودند از: نمونه انتخاب شدند. 
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عدم وجود  -9های قبلی تجانس فرهنگی کودکان ار لحاظ نوع آموزش -2والدین کودکان. 
 ت یادگیری و ... .عدم ابتال به اختالال -1ها سابقه طالق و جدایی در خانواد آن

یک  گیرد. محقق طیطه صورت میکم توسط پژوهشگر مربوهای فیلیپاجرای داستان
ت در اسهای آموزشی و مفاهیمی که قرار والدین ضمن آشنایی با روشجلسه توجیهی برای 

جلسه طراحی  79وره آموزشی در ها آموزش ببینند. کل دکارگاه آموزشی، کودکان آن
ا من، تو ی یاین پژوهش عبارتند از خانه، خانههای مورد استفاده در عناوین داستانبود. شده
ی پرنده، تامی و الکپشت زمان، شبی زیر ستارگان، لیندا و کالرا، اکوسیسترها، داستان النه

الزم م بود. کهای فیلیپی که منتخب از جلد یک تا سه کتابگابریل، روی ایوان و بدخلق
 دقیقه اجرا شد.  11به ذکر است که تمامی جلسات در مدت 

گیری برای نوان ابزار اندازهعقیت تورنس بهاضر فرم ب آزمون خالدر پژوهش ح
سنجد ا میپذیری رهای ابتکار، بسط، سیالی و انعطافقیت استفاده شد. این آزمون مؤلفهخال

ه تمام استفاده شده است که است. در هر بخش از تصاویر نیمهکه از سه بخش تشکیل شد
یت خود کامل اس توانایی و خالقدقیقه بر اس 79بایست هر بخش را در زمان کننده میشرکت

 دقیقه فرصت دارد و در پایان آزمون 99بخش کننده برای هر سهکند و در مجموع شرکت
روایی محتوایی آزمون، گردد. تورنس برای اطمینان از هرکدام از تصاویر نمره گذاری می

ست. ات دادهها و نظریه صورژوهشگذاری بر مبنای بهترین پی نمرهها و شیوهدستورالعمل
؛ رادبخش، 7911تورنس، ) استاعالم کرده 91/9تا  33/9را بین  او اعتبار این آزمون

 (.7992محمدی و کیان ارثی، 
مک نرم استنباطی به ک پژوهشی از روش آمار توصیفی وبرای تجزیه و تحلیل اطالعات  
 هایکه شامل شاخص در دو بخش زیر انجام شد. بخش اول آمار توصیفی بود spssافزار 

ش ( است و در بخفراوانی، درصد، میانگین، رسم نمودار و جدول) مربوط به آمار توصیفی
باطی با توجه تحلیل استن دوم به تجزیه و تحلیل استنباطی پرداخته شده است. برای تجزیه و

 . استفاده شد وابسته tو آزمون  های مورد بررسی از تحلیل کوواریانسبه گروه

 های پژوهشیافته
ای هدر این تحقیق در جدول زیر یافته کار گرفته شدهیت روش تحقیق بههبا توجه به ما

ون و آزمآزمون، پسآزمایش و کنترل در سه وضعیت پیش هایر اساس گروهتوصیفی ب
 است. دوره پیگیری ارایه شده
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 وضعیت 3های توصیفی ابعاد خالقیت در . شاخص1جدول 

 شاخص وضعیت
 بسط ابتکار انعطاف پذیری سیالی

 کنترل آزمایش کنترل آزمایش کنترل آزمایش کنترل آزمایش

پیش 
 آزمون

 11/93 19/91 2/99 91/99 19/91 79/93 91/93 31/91 میانگین
انحراف 
 استاندارد

31/2 13/2 11/1 32/1 99/9 11/9 29/9 93/1 

پس 
 آزمون

 91/9 2/799 1/93 11/791 31/93 11/791 99/91 91/799 میانگین
انحراف 
 استاندارد

2/21 17/2 77/9 12/1 91/2 39/9 91/2 71/9 

دوره 
 پیگیری

 - 2/791 - 1/799 - 11/791 - 1/799 میانگین
انحراف 
 استاندارد

11/9 - 91/792 - 97/9 - 31/2 - 

و انحراف  91/99آزمون بعد ابتکار با میانگین در مرحله پیش 7با توجه به نتایج جدول 
و انحراف استاندارد  19/91بعد بسط با میانگین  دارای باالترین میانگین و 99/9استاندارد 

االترین و یا ب آزمون نیز بعد ابتکار دارترین میانگین است. در مرحله پسدارای پایین 29/9
 لی،یری میانگین ابعاد سیاترین میانگین است. در مرحله پیگالی دارای پایینبعد سی
 است. و میانگین بعد ابتکار کاهش یافتهپذیری و بسط افزایش انعطاف

 پژوهش فرضیه اول بررسی 
های فکری به کودکان دوره آمادگی شهر تهران بر ابعاد خالقیت آموزش داستان

 ( تاثیر دارد .پذیری، ابتکار و بسطسیالی، انعطاف)
در  تابعاد خالقیهای میانگین شده بینآزمون این فرضیه که تفاوت مشاهدهمنظور به

وضات ابتدا مفرخیر  باشد یاآزمون از لحاظ آماری معنادار میآزمون با کنترل اثر پیشپس
ها از آزمون تحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی نرمال بودن توزیع داده

گی بدست آمده )همکالماگروف اسمیرنوف استفاده شد که با توجه به سطوح معنی داری 
های تمام متغیرها دارای توزیع نرمال بودند. برای بررسی مفروضه ( داده91/9بزرگتر از 

ها از آزمون لون استفاده شد که سطوح معنی داری بدست آمده همگی از همگنی واریانس
توان نتیجه گرفت که واریانس متغیرهای پژوهش در دو مرحله پیش میبیشتر بودند و  91/9
 Fمون و پس آزمون همگن بودند. برای بررسی همگنی شیب رگرسیون نیز از آزمون آز

 172/9تعامل متغیر مستقل و همپراش  Fهای پژوهش مقدار استفاده شد و بر اساس تحلیل داده
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توان نتیجه گرفت که پیش فرض معنادار نیست. بنابراین می 91/9باشد که در سطح می
لیل های آزمون تحکه مفروضهده است. با توجه به اینهمگونی شیب رگرسیون رعایت ش

ه نتایج کفرضیه استفاده شد این کوواریانس رعایت شده بودند از این آزمون جهت بررسی 
 گزارش شده است. 2آن در جدول 

 آموزش بر ابعاد خالقیتروش . نتایج تحلیل کواریانس تأثیر 2جدول 

 منبع ابعاد
مجموع 

 مجذورات
درجه 
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
معنی 
 داری

اندازه 
 اثر

توان 
 آزمون

 سیالی

پیش 
 آزمون

71/19 7 71/99 237/9 997/9 37/9 99/9 

 99/9 97/9 997/9 11/71 99/799 7 99/91 گروه

 - - - - 23/77 21 19/71 خطا

انعطاف 
 پذیری

پیش 
 آزمون

71/939 7 71/939 2/99 999/9 31/9 99/9 

 99/9 39/9 991/9 11/99 11/121 7 11/121 گروه
 - - - - 13/72 21 11/912 خطا

 ابتکار

پیش 
 آزمون

91/97 7 91/7 933/9 997/9 33/9 99/9 

 99/9 97/9 997/9 39/29 11/217 7 11/217 گروه
 - - - - 91/72 21 99/91 خطا

 بسط

پیش 
 آزمون

77/29 7 77/29 13/1 992/9 37/9 99/9 

 99/9 97/9 991/9 1/91 97/222 7 97/222 گروه
 - - - - 93/1 21 22/91 خطا

محاسبه  Fآزمون و با توجه به ضریب ، باحذف تأثیر متغیر پیش2مطابق با نتایج جدول 
تمامی ابعاد خالقیت در شده نمرات های تعدیلشود که بین میانگیناهده میشده، مش

زمون آدر مرحله پس« آزمونپسآزمون و پیش» کنندگان برحسب عضویت گروهیشرکت
ر شود که فرض صفبنابراین نتیجه گرفته می (.P<0.05) شودتفاوت معناداری مشاهده می

 تاثیر میزان این است.داشته خالقیت اداری برمعنثیر تأ های فکریآموزش داستانرد شده و 
و در بعد بسط  91/9، ابتکار 91/9پذیری ، انعطاف99/9در بعد سیالی « معنادار بودن عملی»
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عالوه توان باالی آزمون آماری در پژوهش حاضر بیانگر این نکته است به. است بوده 99/9
 .درصد فرض صفر به درستی رد شده است 99که با احتمال 

 بررسی فرضیه دوم پژوهش 
کم بر ابعاد خالقیت کودکان دوره آمادگی در طول های فکری فیلیپآموزش داستان

 زمان از پایداری مناسبی برخوردار است. 
های فکری در طول آزمون در گزوه که تأثیر آموزش داستانبرای بررسی این فرضیه 

 وابسته استفاده شده است. بدیهی tآزمایش از پایداری مناسبی برخوردار است از آزمون 
توان نتیجه گرفت که دوره ها در آزمون پیگیری میاست که در صورت عدم افت آزمودنی

 آموشی از پایداری مناسبی برخوردار است. 

 وابسته t. آماره های آزمون 3جدول 
 داریسطح معنی آزادیدرجه تی انحراف استاندارد میانگین ابعاد

 917/9 71 921/9 99/7 99/9 سیالی
 911/9 71 799/2 12/1 1/2 انعطاف پذیری

 199/9 71 199/9 31/1 91/7 ابتکار
 991/9 71 13/7 79/1 99/7 بسط

و با توجه به سطح  9ها و جداول تجزیه و تحلیل دادهآمده از دستهبا توجه به نتایج ب
 وجود تفاوت مقایسه مورد دوگروه بینتوان نتیجه گرفت که دست آمده میهداری بمعنی
به مرحله شده نسبت های آموختهکه در آزمون پیگیری مهارتبا توجه به این .ندارد

های توان نتیجه گرفت که مهارتاست میای نداشتهآزمون افت قابل مالحظهپس
 بعد خالقیت مورد بررسی از پایداری مناسبی برخوردار بوده است.  آمده دردستهب

 گیرینتیجهبحث و 
های اد نهضتیابیم که با ایجپیشرفت علم در جوامع صنعتی در میبا نگاهی کوتاه به وضعیت 

ر از تو ابداع در آن جوامع، جهان سریع رو به رشدی مانند نهضت پرورش استعداد خالقیت
اهیم، باید خوخالق و دارای قوه تخیل قوی می پیش رو به پیشرفت است. اگر بزرگساالتی

ویق قیت و تخیل کودکان تشریزی کنیم. اگر خالها برنامهیه زندگی برای آنهای اوللاز سا
 بنابراین آموزش خالقیت در دوران کودکی. شوندنشود، آنان به بزرگساالنی خالق بدل نمی

ای دارد. برنامه آموزش به کودکان در طول دو دهه از شهرت و اعتبار العادهاهمیت فوق
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و  استهثیر قرار دادتأرا تحتهای تربیتی معاصر جریان ه و تمامیجهانی برخوردار شد
یکردهای (. در رو7931جهانی، بسیاری از محققان به اثرات اخالقی این برنامه اعتراف دارند )

 شمند، ارزب برنامه فلسفه برای کودکان، روشیپژوهی در قالجدید آموزشی، روش اجتماع
ی المللاکنون از ارزش بیناین روش همد. شوها محسوب مینپرورش کودکان و خالقیت آ

بنابراین (. 7999؛ به نقل از عرفانی، 7999حسینی و حسینی، است )برخوردار شده
ای هیری خود مشارکت کنند و با فعالیتدر جریان یادگ توانندآموزان و کودکان میدانش

ی نوع پژوهشی ایجادئل آیند. یادگیری از طریق اجتماعذهنی به کشف موضوع یادگیری نا
ر نشانگر تأثیر مثبت روش آید. پژوهش حاضخالقیت برای کودکان به شمار می

ت کم در افزایش خالقیهای فکری فیلیپپژوهشی به کمک استفاده از داستاناجتماع
برنامه  مثبت های پژوهش حاضر ضمن تأیید اثراتودکان در فضای آموزشی است. یافتهک

(، ناجی و 7931ی و همکاران )های داخلی همچون مرعشافتهن، با یآموزش فلسفه به کودکا
(، ضرغامی 7937(، سلیمانی )7933(، براتی )7931اسکندری و کیانی ) (،7931نژاد )قاضی

برای نمونه نگاه کنید به تریکی و ( و همچنین نتایج تحقیقات خارجی )7931و همکاران )
 ( همسو است.2991، 7تاپینگ

شود خودآگاهی کودک افزایش یابد و او بتواند برای عث میچنین بااین رویکرد هم
ان داد که استفاده از روش های پژوهش حاضر نشخود فکر کرده و خالق باشد. یافته

در تمامی  شد خالقیت کودکانپژوهشی در قالب برنامه فلسفه برای کودکان منجر به راجتماع
ا همچنین پژوهش حاضر ب ( شد.بسطپذیری، اصالت و سیالی، انعطافهای خالقیت )مؤلفه
د و نیز های بومی کودکان مطابقت دارنداتستههایی که با فرهنگ و پیشگیری از داستانبهره

در جهت تأیید استفاده از محتواهای بومی در برنامه  ها تالشینشان دادن تأثیر مثبت آن
امل رمان و کودکان شامه فلسفه برای بود. هسته مرکزی برن "آموزش فلسفه برای کودکان"

های راهنمای معلمان است که برای کودکان سه سال به باال های فلسفی و نیز کتابداستان
 مناسبند.

ی سنی خاصهای متعددی نوشته شده است که هر کدام ویژه سطح در این زمینه کتاب
 9، 2، 7 های فکریداستان جموعهم "فیلیپ کم"پیروان او مانند  « ماتیولیپمن »است. بعد از 

                                                 
1. Trickey & Topping 
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منظور، در سراسر اروپا، آفریقای جنوبی و آمریکای در این زمینه تولید کرد. به همینرا 
 .(7999، حسینی و حسینیهایی انجام شده است )یز تالش ها برای تولید چنین کتابجنوبی ن

قیت است. ها بر پرورش خالبررسی تأثیر مثبت این داستان ای ازتحقیقات حاضر نمونه
( و مربیان 7931نژاد، ناجی و قاضیالدین )وها و بازخورد خود کودکان و رسی دیدگاهبر
ه توانند نقطها نیز شایان توجه است و می( نسبت به این داستان7933کاران، هدایتی و هم)

 شروع خوبی برای تحقیقات آینده باشد.

 منابع 
بر افزایش مهارت فلسفه ورزی و پرسشگری تاثیر داستان  (.7931. )ژاسکندری،ح وکیانی
 . 71-21، جلد دوم : صص فصل نامه برنامه ریزی درسی .دانش آموزان

. ن(. مقایسه سبک های لیپمن و برنی فر در فلسفه برای کودکا7931) قراملکی ا.و امی، ز 
 . 29-9 ، جلد اول : صصفصلنامه اندیشه نوین دینی

های استدالل دانش آموزان تاجتماع پژوهشی بر پرورش مهاراثر (. بررسی 7933. )براتی،م
ایی دانشگاه عالمه طباطب ی کارشناسی ارشد،،پایان نامهدختر پایه چهارم شهر اصفهان

 تهران.
 تهران: رشد. ارزیابی شخصیت کودکان.(. 7933). پریرخ، دادستان

های کودکان در رشد منشی فلسفه برای بررسی تاثیرات برنامه (.7931) جعفر. جهانی،
 .11-91 : صص1.فصلنامه مطالعات برنامه درسی .اخالقی دانش آموزان

القیت های خهای تدریس مبتنی بر تکنیک(. بررسی تأثیر شیوه7931). چراغ چشم، عباس
 .1-91صص ، 1، 9، فصلنامه تربیت اسالمیدر آموزش و یادگیری دانش آموزان. 

(. اثربخشی بازی و قصه گویی بر 7992). کیان ارثی، فرحنازرادبخش، ناهید، محمدی فر و 
 .711-791صص ، 1، 2، ابتکار و خالقیت در علوم انسانیافزایش خالقیت. 

(. بررسی تأثیر اجتماع 7997). رستمی، کاوه؛ رحیمی، ابراهیم؛ رستمی، ویدا و هاشمی، سپیده
، 2، 9، تفکر وکودکپژوهشی در برنامه فلسفه برای کودکان بر خالقیت کودکان. 

 . 7-71صص 

های ی تأثیر داستان(. مقایسه7999). رستمی، کاوه؛ مفیدی، فرخنده و فیاض، ایراندخت
ر ی آمادگی شهفیلیپ کم و مرتضی خسرو نژاد بر رشد خالقیت در کودکان دوره
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مجله علمی پژوهشی مطالعات ادبیات کودک . 7999 -7939تهران در سال تحصیلی 
 .19-12صص ، 7، 1از، دانشگاه شیر

های ادغامی و بررسی مقایسه ای آموزش فلسفه و منطق به روش. (7931). سعید ضرغامی،
سازمان پژوهش و  وزارت آموزش و پرورش، ی متوسطه نظری،تفکیکی در دوره

 .سازی آموزشینو
. فلسفه برای کودکان در مهارت حل مسأله و خالقیت دانش آموزان (7999) .عرفانی، نصراله

ی کارشناسی ارشد، . پایان نامه39-99پایه سوم راهنمایی شهر همدان در سال تحصیلی 
 ری.تی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور شهری علوم تربیدانشکده

مقدم و افسانه ترجمه مسعود صفایی  ،آموزش تفکر به کودکان .(2997) .رابرت فیشر،
 .رسشاهواز:  (،7931نجاریان)

های فلسفی ی تأثیر داستان(. مقایسه7999). قاسمی، فرشید؛ زارع، زهرا و حقیقت، شهربانو
ایرانی و غیر ایرانی و داستان های علدی بر رشد تفکر فلسفی کودکان پایه اول ابتدایی. 

 . 799-712صص ، 1، 2، فصلنامه ی علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی

تهران: امیر  (.7999، )ترجمه احسانه باقریهای فکری)جلد اول(داستان (.7999فیلیپ. ) کم،
 کبیر.

(. تأثیر اجتماع پژوهشی بر پرورش مهارت های استدالل دانش 7931). مرعشی، منصور
مطالعات آموزان پایه سوم راهنمایی پسر شهر اهواز. هفتمین همایش ساالنه انجمن 

 . 739-791 : صص برنامه ی درسی
بررسی نتایج برنامه فلسفه برای کودکان روی (. 7931سعید وقاضی نژاد، پروانه. ) ناجی،

 ،فصلنامه مطالعات برنامه ریزی درسی ،مهارتهای استدالل و عملکرد رفتاری کودکان
 .792-719: صص  2

بررسی  (.7933) غالمرضا. یوسفی، عبداهلل و شفیع آبادی، یحیی و قائدی، مهرنوش و هدایتی،
وابط به صورت اجتماع پژوهشی بر بهبود ر"فلسفه برای کودکان"تاثیر اجرای برنامه ی 

ی امهفصلن میان فردی در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران از دیدگاه آموزگاران.
 99-11: صص  9 ،های تازه در علوم تربیتیاندیشه

Barrow, W. (2010). Dialogic, Participation and The Potential for Philosopy 
for Children, Thinking Skills and Creativity, 2(5), 61-69. 
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