
 نشريه مطالعات آموزشي، مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ارتش

سال دهم، شماره اول، نیمسال اول تحصیلی 1400-1401
مقاله مروری

پرورش تفکر خالق را از راه مهارت های گفتگو بر بنیاد فلسفه برای کودکان
مهدیه خسروی1، مرضیه خسروی2، سعید شیخی*3

کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی، آموزش و پرورش ناحیه 2 قزوین، ایران 1ـ 
کارشناس مدیریت صنعتی، دانشگاه زنجان، زنجان ایران 2ـ 

دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، آموزش و پرورش منطقه 15، تهران، ایران )*نویسنده مسئول( 3ـ 
saeedsheikhi2000@yahoo.com :آدرس الکترونیکی  

مقدمه
بدون تردید قرن حاضر به انسان ها، دانش آموزان، فراگیران 
مبتکر، نوآور، نواندیش، با استعداد، با هوش و خالق نیاز دارد 
و تربیت چنین انسان هایی بر عهده آموزش و پرورش، ادارات 
کل، مناطق، مدارس، مدیران مدارس، کالس درس و در نهایت 
به دست عامالن این تغییر و تحول یعنی معلمان است )1(. 
پرورش مهارت های تفکر خالق به دانش آموزان برای پیوستن 
آنان به نیروی کاری قوی و پر تالش در آینده برای توسعه یک 
کشور امری غیر قابل انکار و تردید ناپذیر است )2(. یکی از 

اهداف تعلیم و تربیت، پرورش دانش آموزان آفریننده و نوآور 
است تا بتوانند با مسائل به شیوه خالقانه برخورد کند )3(.

اگر بخواهیم کودکان را برای چالش های آینده آماده کنیم، باید 
مهارت های ویژه ای را به آنها بیاموزیم که بر اساس آن بتوانند بر 
زندگی و یادگیری خود مسلط شوند، زیرا برای یادگیری نباید 
پایانی در نظر گرفت. آن ها به دانش نیازمندند، اما مهمتر از آن، به 
قابلت کسب دانش جدید نیازمندند و به »دانشی که خود تولید 
یا بازتولید کرده باشند« نیاز دارند. شالوده  مهارت های فکری 
کودکان باید از همان سال های اولیه ی زندگی شان پی ریزی 

چكيده
مقدمه: از فلسفه، می توان به منزله شیوه ای برای پرورش تفکر اخالقی، تفکر انتقادی، و تفکر خالق بهره  برد. هدف 

پژوهش حاضر بررسی پرورش تفکر خالق را از راه مهارت های گفتگو بر بنیاد فلسفه برای کودکان می باشد.
روش ها: مطالعه به روش مروری از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی با استفاده از موتورهای جست و جوگر کلید 
واژه های تفکر خالق، مهارت گفتگو، فلسفه برای کودکان و پایگاه  داده های علمی در پایگاه های اطالعاتی مگیران، 

انسانی، نورمگز، Sage ،Science direct ،Google Scholar انجام شد و 22 مقاله انتخاب و مورد تحلیل قرار گفت.
یافته ها: کودکان با کارگروهی مهارت تفکر منطقی و تفکر خالقانه خود را افزایش می دهند. در جریان گفتگوهای کالسی، 
کودکان با تعامل و تفاهم با دیگران آشنا می شوند و فرضیه ارائه دهند و به اظهار عقیده بپردازند. فلسفه برای کودکان 

برنامه ای برای افزایش مهارت تفکر نقاد و خالق در درک مسائل فلسفی آنهاست.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، اهمیت بحث و گفتگوهای فلسفی در کودکان در تقویت بحث های خالقانه 

توصیه می گردد مسئولین آموزشی به مقوله پرورش تفکر خالق کودکان از طریق مهارت گفتگو توجه نمایند.
کلمات کلیدی: تفکر خالق، مهارت های گفتگو، فلسفه، کودکان
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شود )4(. در سال های اخیر، عالقه به تقویت مهارتهای تفکر 
و باال بردن سطح یادگیری و با سوادی در نظام آموزش و 
پرورش جهان به طور فزایندهای رواج یافته است. از جمله 
آموزش تفکر خالق، آموزش تفکر انتقادی، برنامه ی درسی 
فکورانه، آموزش مهارت های حل مسئله، و برنامه ی فلسفه 
برای کودکان گسترش یافتند. به طور خالصه، فلسفه برای 
کودکان، این فرصت ها را برای کودکان فراهم می کند شامل:

طرح پرسش   ●
واکاوی مفاهیم  ●

پرورش )بهبود و اصالح( تفکر  ●
آموختن نکته هایی از نظرات دیگران  ●

یاد گرفتن چیزهایی از سنت های فلسفی   ●
فهم بیشتر از جهان  ●

درك بهتر از خود و دیگران  ●
قضاوت درباره ی این که چه چیزی برای باورداشتن و بها   ●

دادن موجه است
تحمل فشار گروه همساالن، تبلیغات و شعارها )5(.  ●

لیپمن )2003( معتقد است که فلسفه برای کودکان اقدامی 
آموزشی است که به بهبود تفکر در کودکان می پردازد و از 
فلسفه، به منزله ی شیوه ای برای پرورش تفکر اخالقی، تفکر 
انتقادی، و تفکر خالق بهره می برد. لیپمن و همکارانش معتقدند 
که منظور از آموزش فلسفه به کودکان آموختن روش تفکر 
فلسفی است. بنابر این، در نظر گرفتن فلسفه در معنایی که 
حامیان آموزش فلسفه به کودکان آن را دنبال می کنند نمونه ای از 
رویکرد پژوهشی به تعلیم و تربیت است )6(. از زمان سقراط، 
خردجویی به معنای گفتگو و تبادل افکار دانسته شده است. 
فلسفه با شگفتی و جستجو برای یافتن اساسی ترین پرسش ها 
درباره ی زندگی انسان، از طریق گفت و گو، شروع می شود. 
کودکان هم می توانند در گفتگو درباره ی پرسش های عمیق و 
معماگونه شرکت کنند )7(. با مطالعات انجام شده در اصول 
برنامه فلسفه برای کودکان این فرض که فقط داستان به عنوان 

واسطه در بهبود تفکر کودکان مؤثر است کنار گذاشته شده 
است، و محققان در این زمینه به این نتیجه رسیده اند که از 
ابزارهای متنوعی با توجه به عالقه ی کودکان در پیشبرد اهداف 
فلسفه برای کودکان می توان استفاده کرد. چون هرچه تعداد 
محرکاتی که کودك برای فعال کردن الگوهای یادگیری خود 
تجربه می کند، بیشترباشند، توانایی مغز او برای هوشمندانه 
بتوانند  کودکان  اینکه  برای  بیشتر خواهد شد.  کردن  عمل 
زمینه های پر معنا را جذب کنند و مهارت های تفکر خالق در 
ایشان رشد و تکامل یابد، می بایست فرصت های پی در پی 
برای ساخت چنین مهارت ها، توانمندی هایی در گفت وگو و 

داد وستدهای کالمی برای ایشان فراهم گردد )8(.
برنامه آموزش فلسفه برای کودکان می تواند در جهت بهبود 
توانایی استدالل و پرورش خالقیت بسیار مؤثر باشد )9(. 
خالقیت 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 فرضیه ها درباره این کمبودها، 
ارزیابی ها و آزمایش این حدس ها، فرضیه ها، احتمال اصاًل 
و آزمایش مجدد آنها و در نهایت مرتبط ساختن نتایج )10(.

پژوهش های انجام شده در خصوص فلسفه برای کودکان نشان 
دهندة وجود نقاط قوت و ضعف در این برنامه است. نقاط 
قوت برنامه بیشتر در سه زمینة کسب مهارت های شناختی، 
کسب مهارت های عاطفی و کسب مهارت های اخالقی از سوی 
کودکان گزارش می شود که خود حاصل شرکت نمودن کودکان 
در برنامة فلسفه برای کودکان است )11(. در تحقیقی که به 
بررسی مؤلفه های نظری آموزش فلسفه به کودکان پرداخته 
است. نتایج نشان داده است، مؤلفه های نظری آموزش فلسفه 
به کودکان شامل تفکر خالق، تفکر انتقادی، استدالل صحیح 
و تصمیم گیری در هنگام مشکالت است )12(. همچنین در 
پژوهشی با عنوان تأثیر آموزش فلسفه برای کودکان با استفاده 
از داستان های بومی در رشد اخالقی دانش آموزان ابتدایی به 
برای کودکان در رشد  نتیجه رسید که آموزش فلسفه  این 
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معناداری  و  مثبت  تأثیر  پسر  دانش آموزان دختر و  اخالقی 
دارد و تفاوت معناداری بین گروه دختر و پسر مشاهده نشد؛ 
بنابراین می توان گفت که آموزش فلسفه برای کودکان رشد 
اخالقی دانش آموزان را ارتقا داده است )13(. نتایج پژوهشی 
در با هدف بررسی تأثیر برنامة درسی فلسفه برای کودکان در 
رشد مهارت های استدالل اخالقی و اجتماعی در دانش آموزان 
بیانگر عملکرد بهتر دانش آموزان در مهارت های اجتماعی، 
شناختی، و اخالقی است و دانش آموزان شرکت کننده در این 
برنامه توانایی کاربرد آموخته هایشان و مهارت های فوق را 
در زندگی روزانه دارند )14(. کودکانی که به فلسفه اشتغال 
می ورزند، می توانند خودشان و جهان را در یک چشم انداز 
جدید ببینند. آن ها می توانند ایده هایی را از دیگران دریافت 
کنند که ممکن است خطور آنها به ذهنشان غیرممکن باشد 
)3(. با توجه به مطالب یادشده هدف این مطالعه، چگونگی 
پرورش تفکر خالق را از راه مهارت های گفتگو بر بنیاد فلسفه 

برای کودکان است.

روشها
این مطالعه روایتی از نوع مروری است. در این پژوهش با استفاده 
اطالعات  به جمع آوری  اسنادی  کتابخانه ای و  مطالعات  از 
پرداخته شده است. با استفاده از موتورهای جست و جوگر و 
کلید واژه های تفکر خالق، مهارت گفتگو، فلسفه برای کودکان 
و کرونا در پایگاه  داده های علمی مگیران، انسانی، نورمگز، 
Sage ،Science direct ،Google Scholar انجام شد پس از 

کندکاو در نهایت 22 مقاله انتخاب و تحلیل شد.

یافتهها
و  موضوعات  به  مناسب  پاسخی  بتواند  اینکه  برای  انسان 
اطالعات دنیای پیچیده و در حال گذار زمان حاضر داشته 
اتکاء بر این  با  تا  نیازمند توانایی های بسیاری است  باشد، 
توانایی ها قادر باشد مسائل خود و پیرامون خود را به بهترین 

وجه ممکن برطرف سازد )15، 17(. 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 است. فلسفه برای کودکان چهارچوب مناسبی برای 
تمرین راهکارهای فلسفه فراهم می کند. اجتماع کوچکی که 
به کودکان امکان می دهد از فعالیت های اجتماعی و بیرونی به 
فعالیت های فردی و درونی یا ذهنی برسند. در این چهارچوب، 
کودکان می توانند کندوکاو را با مشارکت و همیاری معلم و 
همکالسی ها تمرین کنند و پس از آن که آن را یاد گرفته به 

تنهایی نیز بتوانند به آن روی آورند )16، 18(.
یکی از اهداف اساسی هر نظام آموزشی تربیت انسان های 
هشیار و آگاهی است که تفکر خود را بر پایة استدالل صحیح 
تربیت  درسی،  برنامه های  است  الزم  نهاده اند  بنا  منطق  و 
اندیشة فلسفی را مدنظر قراردهد و به پرورش قدرت تفکر و 
استدالل دانش آموزان توجه نمایند )17، 20(. خالقیت، نوآوری 
و حمایت از صاحبان اندیشه های خالق است. یکی از مهمترین 
مراکز که می توان در آن افراد خالق بار آورد محیط های آموزشی 
و به ویژه مدارس هستند و معلمان می توانند با تفکر خالق 
سبب بروز خالقیت دانش آموزان گردند. فلسفه برای کودکان 
از طریق تفکر اصولی و تعامل ساختاری در پرورش روش 
فکر کردن و خودآگاهی اهمیت دارد. باید در نظر داشت که 
زمانی می توان برنامه فلسفه برای کودکان را به طرز مناسبی در 
کشور دنبال کرد که محیط اطراف کودکان و نوجوانان آمادگی 

الزم را برای این طرح داشته باشد )16، 18(.
بسیاری از متخصصان و صاحب نظران معتقدند دانش آموزان و 
کودکان به اندازه کافی قدرت تجزیه و تحلیل مسائل را ندارند 
و نمی توانند در زمان برخورد با یک موضوع دست به خالقیت 
بزنند و با شیوه ای تازه و بدور از چهارچوب های تعریف شده 
دست به ابداع بزنند. به عبارتی ما شاهد این هستیم که کودکان 
فقط قادرند در خط سیری که ما آموزش داده ایم و برایشان 
تعریف کرده ایم حرکت کنند و اگر این مسیر و خط سیر با 
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کوچکترین تغییری ارائه شود آن ها دچار سردرگمی و گیجی 
شده و نمی توانند از خود خالقیت و باز تعریفی مناسب ارائه 
نمایند. بسیاری از نظام های پیشرو در زمینه تعلیم و تربیت 
به دانش آموزان می آموزند که با چگونه« یادگیری زدایی »از 
چسبندگی های ذهنی فاصله بگیرند و دنیا را بر مبنای یادگیری 
زدایی آغاز کنند. در این نظام ها کودکان می آموزند چگونه 
یادگیری های پیشین خود را فراموش یا باز تعریف  کنند و 
با خالقیت و تفکر اقدام به فهم دوباره یادگیری های گذشته 

نمایند )19، 21(.
در جدول 1 قوانین کالسی که قبل از بیان کردن سؤاالت بهتر 
است رعایت گردد و در جدول2 اصول مهم تفکر خالقانه 

اورده شده است.

فلسفه، کودکان را قادر می سازد تا مسائلی که بر زندگی آنها 
تأثیرگذار است را عمیقًا بررسی کنند. به آنها کمک می کند 
سؤاالت خود را بسط دهند، فرضیه  سازی و تجزیه و تحلیل 
کنند و در سطح باالیی تفکر و استدالل کنند. آن ها را تشویق 
می کند خالقانه و مبتکرانه فکر کنند، به حل مشکالت پرداخته 
و عقاید و ایده های خوب را گسترش دهند. آزادی افکار جدید 
در خالل خالقیت و تخیل بوجود می آید. سؤاالت نظام مند 
و گفتگوهای فکورانه می تواند بطور طبیعی روحیه تحقیق را 

به همراه استدالل، حل مشکل، تخیل و خالقیت بیدار کند.

بحثونتیجهگیری
تقویت  و  با رشد  کودکان،  برای  فلسفه  آموزش  برنامة  در 

 قوانین ردیف 
 ید.حوصلة فراوان و استقامت داشته باش  1
 .دیشکوفا کن  درونتان ورزی را در اندیشه 2
 باشد.ارتقای تفکر خالق و دلسوز برای  مباحث عالقمند به  3
 .باشدمناسب است، سکوت متفکرانه هم الزم می برایتان جذاب و همانگونه که صحبت و به چالش کشیدن موضوعات 4
 ن آماده کنید.فکر فرو برد  را به تعجب وذهنتان  5
 داشته باشید. خود ارزیابی مبتنی بر وجدان و بطور مداوم 6

 

جدول1- قوانین کالسی در طراحی سوال

 توضیح  عنوان  ردیف 

و رغبتی برای تفکر خالقانه نداشته باشند، تعلیم دادن این نوع تفکر برای   آموزان انگیزهتا زمانی که دانش انگیزه و رغبت 1
 ه خواهد بود.آموزان، کاری بس بیهوددانش

ن دقیقتر مطلب مورد بحث و ارائه د نپرسیدن سؤاالت مناسب و بجا از خود و دیگران برای فهمیدن و فهما پرسشگری و پرسندگی 2
 شده.

 آوری شود. اطالعات باید از منابع متعبر و موثق و مورد اطمینان جمع آوری اطالعاتجمع 3
 باشد.گذاری و سازماندهی که چه مطالبی با ارزش و قابل استفاده میمورد نظر و ارزشدرباره مطلب یا مسئله  ارزیابی و وارسی 4
 ترین مفهوم یا راه حل برای مسئله پیش آمده. نظر گرفتن و انتخاب بهترین و صحیح  در نتیجه گیری 5
 های گوناگون برای حل مسئله. حلتوانایی ارائه راه سیالی 6
 ر سازماندهی در انجام امور مختلف.ریزی دتوانایی برنامه بسط 7
 مبتنی بر عادت کردور شدن از چیزهای واضح و معمولی یا قطع رابطه با تف ابتکار 8
 توانایی ایجاد الگوهای جدید تفکر و عدم اتکا به الگوهای تفکر موجود  پذیری انعطاف 9

 

جدول 2- اصول مهم تفکر خالقانه
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تسهیلگر  به  معلمان  دانش آموزان  تفکر  مهارت های  قدرت 
تغییر نقش می یابند و محتوای کتاب درسی درقالب داستان 
صورت می گیرد و هدف این برنامه یاری دادن دانش آموزان 
برای بهره مندی از فلسفه به منظور بهبود تفکر و فرایند یادگیری 
است )20(. کودك می توانند قدرت شناخت مسائل آینده و 
سازماندهی آنها را از طریق تفکر خالق و آفریننده کسب نماید. 
در برنامه فلسفه برای کودکان تالش می شود از فعالیت هایی 
نظیر نمایش خالق، بازی ها، نمایش عروسکی و مشارکت در 

سایر برنامه های هنری استفاده شود )21(.
یکی از مهمترین کاربردهای فلسفه برای کودکان تقویت قدرت 
خالقیت است. یعنی دانش آموز یاد می گیرد چطور خود را در 

موقعیت های جدید قرار داده و راه حل تازه پیدا کند، از این رو 
باید تفکری خالق داشته باشد. همه دانش آموزان قابلیت تفکر 
خالق را برای تولید و گسترش ایده ها دارا هستند. خالقیت 
به معنی زایش برون دادهایی بدیع و با ارزش است. همچنین 
تفکر خالق در حیطه داوری- توانایی قضاوت ارزش ایده ها 
قرار می گیرد. خالقیت فقط ارائه راه حل های جدید برای رفع 
مشکالت نیست بلکه ارائه راه حل های بهتر است و تحقق این 
امر مستلزم قضاوت انتقادی خواهد بود که الزمه  آن توانایی 
نگاه چند جانبه به امور مختلف می باشد. توصیه می گردد در 
مدارس و از مقاطع ابتدایی از طریق فلسفه کودکان به تقویت 

و پرورش خالقیت و تفکر خالق مبادرت ورزید.
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Fostering Creative Thinking through Philosophy-based 
Dialogue Skills for Children

Mahdiyeh khosravi1, Marzieh Khosravi2, Saeed Sheikhi3*

Abstract

Introdction: Philosophy can be used as a way to cultivate moral thinking, critical thinking, and creative 

thinking. The aim of the present study is to investigate the development of creative thinking through philosophy-

based dialogue skills for children.

Methods: This Review article has been performed using creative thinking, conversation skills, and 

philosophy for children keywords in various data bases including Humanities, Normex, Google Scholar, 

Science direct, and Sage. Moreover, 22 articles were selected and analyzed.

Results: Children increase their logical thinking and creative thinking skills through group work. During 

class discussions, children become acquainted with interaction and understanding with others, presenting 

hypotheses, and expressing opinions. Philosophy for Children is a program to increase the skill of critical and 

creative thinking in understanding their philosophical issues.

Conclusion: Based on the research findings, the importance of philosophical discussions in children in 

strengthening creative discussions, it is recommended that educational authorities pay attention to the issue 

of fostering children’s creative thinking through dialogue skills.

Keywords: Creative Thinking, Communication Skills, Philosophy, Children
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