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 برنامۀ آموزش فلسفه برای والدين و اثربخشی آن با برنامۀ آموزش فلسفه برای كودكان در جهت و آزمون طراحی
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Designing and test philosophy education program for parents and its effectiveness 

with the philosophy education program for children in the objective orientation of 

the sixth grades female primary school students 
Fariborz Aslmarz1 

 چكيده

ن آموزي فلسفه برای والدی یآیا برنامه اینست، از مسائل بسیار مهم است، اما مسئله آموزاندانش گیری هدفی درجهت: زمينه

وزي آم یهبرنام و آزمون طراحی :هدفآموزان دختر پایه ششم ابتدایی تيثیرگذار باشد؟ گیری هدفی دانشتواند بر جهتیم

 . استتر آموزان دخگیری هدفی دانشآموزي فلسفه برای کودکان در جهت یهای والدین و اثربخشی آن با برنامفلسفه بر

جامعة آماری پژوهش شامل کلیة دانش آزمون با گروه گواه( بود.پس –ون آزمآزمایشی )پیش: پژوهش از نوع نیمهروش

روي  همراه مادرانشان بهآموزان به نفر از دانش 011آموزان دختر مدارس دورة ششم ابتدایی و مادران آنان در شهر ایالم بود. 

(، 0111) گیری هدف وندی ویلپرسشنامة جهت عبارتند از: پژوهش عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزاره بدر دسترس گیری نمونه

 ها:هيافت با روي )تحلیل کواریانس تك متغیره و چندمتغیره( انجام شد. هاداده. تجزیه و تحلیل (2110و مك گریگور )

(. 1110/1Pاشت )دیر تيث، بالتکلیفی عملکرد گریزی گیری یادگیری، عملکرد گرایشی،آموزي فلسفه بر جهت یهبرنام

-ی آموزي فلسفه شرکت کردند در جهت گیری هدف بهبود قابل مالحظهوالدین و دانش آموزانی که در برنامه: گيریيجهنت

 آموزانگیری هدف، دانش: آموزي فلسفه، والدین، کودکان، جهتكليدها هواژای نشان دادند. 
Background: Target orientation is very important in student learning, but the question is, can a 

parenting philosophy program influence the target orientation of elementary sixth grade female 

students? Aims: To design and test a parenting philosophy program and its effectiveness with a 

child education philosophy program aimed at targeting female students. Method: This was a 

quasi-experimental study (pre-test, post-test with control group). The study population consisted 

of all sixth grade female students and their mothers in Ilam city. 100 students and their mothers 

were selected by sampling method available. The tools were: Wendy Weil (1997) and McGregor 

(2001) Goal Orientation Questionnaire were used for data collection. Data analysis was performed 

using univariate and multivariate analysis of covariance. Results: Philosophy training program 

had a significant effect on learning orientation, orientation performance, avoidance performance, 

uncertainty (P<0/0001). Conclusions: Parents and students who participated in the philosophy training 

program showed significant improvement in goal orientation. Key Words: Philosophy education, 

parents, children, goal orientation, students. 
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 مقدمه

ای را فراهم سازند که در آینده، توانند زمینهوالدین می

فرزندانشان بتوانند در بارة دنیای اطراف خویش به دیدن، اندیشیدن و 

فکر کردن بپردازند. چرا که کودکان با سرمشپ قرار دادن رفتارهای 

های ریز و درشت دنیای اطراف خود اگر به والدین و دیدن پدیده

شي توانند به نمو و شکوفایی عقلی برسند، منتيمل و تدبر بپردازند، می

القی باشند، هدفمند زندگی کنند و بر نامالیمات و فراز و تحول اخ

های زندگی، خود کنترلی داشته باشند. زیرا مبنای تحول نشیب

اخالقی این است که کودک بتواند با دیگران به طور برابر همکاری 

ه نظرات پذیر باشد و نسبت بکند، مسئولیت فردی را بپذیرد، انعطاف

شد و به تعهدات اخالقی بر اساس انتخاب متفاوت، سعة صدر داشته با

ری گیهای خود و توافپ با دیگران ملتزم شود. بدین منظور، جهت

هدفی یعنی کودکان بتوانند خودشان را کشف کنند، محیط اطراف 

خود را درک نمایند، معنای واقعی زندگی را بفهمند و در نهایت با 

یاد  د باشند وآگاهی حقیقی در پی تکامل معنوی آیندة زندگی خو

بگیرند احساسات، هیجانات و رفتارهایشان را در جهت یك تصمیم 

گیری خوب کنترل کنند و از اتخاذ تصمیمات و اقدامات نامناسب در 

 (.0832ها جلوگیری نمایند )قائدی، رویارویی با موقعیت

ای چند هزار ساله دارد، از آنجا که فلسفه به معنای فلسفیدن سابقه

 عنوان فلسفه با و مدون یشکل یك برنامه به ن، فلسفهای با وجود

تفکر، تحول اخالق  نمو هدف با اخیر یچهار دهه کودکان طی برای

 لیپمن نسبت ریزی شد کهپایه زمانی های کنترل در کودکانو مهارت

تحصیل کرده توسط شهروندان ارائه شده استدالل و کیفیت سطد به

ریزی آموزشی شد و نیاز به برنامه نینگرا دچار ی امریکاییی جامعه

های گروه خود قرار داد و آن را به شکلی با را در رأس فعالیت

ورزی به عنوان یك نیاز، مورد تجزیه و تحلیل قرار استدالل فلسفه

 عمل شود نظریه وفلسفه باعث می داد. زیرا وی معتقد بود آموزي

 انتظار احی شدهطر ی آموزشیآنچه از یك برنامه بیش از فلسفه،

 راهی توانکند. بر اساس چنین خاستگاهی، می اهمیت پیدا رفت،می

برای تحول شناختی و فرا شناختی ایجاد کرد که دنیای معاصر را 

سازد. گرچه بحث حاضر قدمتی به طول تاریخ بشر دارد، دگرگون می

(. لذا 2100اما در دوران معاصر رنگ باخته است )هونت و اسپری، 

 که است جدیدی رویکرد نسبتاً به کودکان فلسفه ه آموزيبرنام

 ورزی کودکانی تفکر و توانایی استداللآن، تقویت قوه هدف

 چهچنان کرد، مطرح را این نظریه کلمبیا لیپمن دانشگاه در است.

 نحوة تفکر توانیممی کنیم، فلسفی درگیر مباحث را کودکان ذهن

باشند )قائدی،  مؤثرتر و پذیرترفانعطا تا افرادی دهیم نمو را آنها

کودکان را  به فلسفه برنامه آموزي وی این منظور برای (.0838

 از را فلسفه اوّل، وهله در تا است بر آن این برنامه طراحی کرد.

 اجتماع داخل به و آورده پایین اينشینی و برج انتزاعی موقعیت

 تا دهد ارائه یتترب و تعلیم نظام به اینکه رویکردی نو دوّم ببرد.

-مدت که را تربیت رایج و تعلیم نظام بنیادی ضعف های و مشکالت

 در زیربنایی تغییراتی رسد  بامی نظر به است، غیرقابل درمان ها

هم  (. با این برنامه آموزشی،2100کند )دریکسلر،  آن رفع ساختار

شوند تا چگونگی شناخت کارکردهای ذهن والدین آموزي داده می

و روي های نمو و تقویت تفکر و استفاده بهینه از قوای فکری  و مغز

کودک را به نحو مطلوب بیاموزند و بر کودکان خود اثرگذار باشند 

تا در بزرگسالی از ذهن و مغز تواناتری برخوردار گردند و هم اینکه 

های شناختی، توانایی پرسشگری، خالقیت و جهت کودکان مهارت

ا، هشود و او را در ارزیابی استداللفا میگیری هدفی در آنها شکو

درک روابط علت و معلولی و کشف و تحلیل مفاهیم و همچنین نتیجه 

کند. به خصوص، این طرح های درست از رویدادها یاری میگیری

 این شود و به ویپژوهشی موجب استقالل بیشتر فکری کودک می

 تواند کارهایبخشد که همچون بزرگسال میقابلیت اعتماد را می

و را گردد و اخود را پیش ببرد و این اعتماد موجب بهبود کارایی می

ت تواند در شناخکند. همچنین کودک میاز متصل بودن بی نیاز می

خود و تيثیر خود بر محیط پیرامون کنجکاو باشد و خود را در روابط 

بود هها دخالت دهد و در نتیجه این امر باعث افزایش تجارب و بپدیده

 شود.کیفیت زندگی می

به دستاوردهایی منجر شد که نشان  (،2101نتایج تحقیپ لیپمن )

های اندوخته و ذهنی عادات از گریز گر آن است که، انسان برای

میسر  امر دارد. این ذهنی پی در پی هایمحك به نیاز باوری خویش

وجود  و بزرگ کاوي برای که با جمعی مواجهه در مگر شود،نمی

های مختلف را به گیریکنند، جهتمی همراهی او که با ايشناسانه

 ای کهمربی آموزي دیده محك آزمون گروهی قرار دهد. حضور

دار به نشان کند، مؤظف ایفاء را همراه نقش باید کنترل، به جای

 به حاشیه رانده شده در این فرآیند است. مربی هایکردن ایده

راهنمای مسیریابی را در  گروه، تابلوهای با همراهی برای باید مذکور

ی این ورزهای فلسفی جا گذاری نماید. زیرا هدف فلسفهجریان بحث

 امواج دام در شانهای سیالحین چالش یادگیرندگان، است که
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 به مرور و نیافتند مغالطه آمیز شك یا مفرط گرایینسبیت مخرب

وند )صمدی، ش یك دیگر برای مسیر در تابلوها، این کاشف خود

 توانندمی و اصول هااز چهارچوب بسیاری (.0811قائدی و رمضانی، 

 و شوندمی محرز اصول آن به کارگیری در هاتفاوت و باشند ثابت

 خودخواسته به شکل اصول این و کارکرد وجود از توانهرگز نمی

 را هااشتراک و مالک های شناختی )زبان( اینشد. البته توانایی رد

 خواهان انتقادی تفکر بخشد. یعنی آنچهبه آن عینیت می و زدسامی

است. در این فرآیند تعامل ذهنی و به چالش کشیدن قوای شناختی  آن

سازی ادراک بهینه اصالح، موجبات قابل و بینش همراه با چینش

 دهدشخصی و جمعی را در قالب اجتماع پژوهی گستري و عمپ می

(. 2102شود )رندال، اجتماعی می ورزی اخالقکه منجر به مهارت

که  است شده دهیای سازمانبه گونه پژوهی فرآیند اجتماع

دیالوگ و  باید خود را درگیر شوند کهیادگیرندگان طوری فعال می

غیرفعال  توانندهیچ رو نمی گر بهبه عنوان یك مکالمه کنند و گفتگو

 کندمی مراقبت مخاطبان دائمی توجه از داستانی باشند. البته روایت

 جذاب را یادگیری فرآیند ای کلبازی، به گونه و حالت نمایشی و

 هایشده، ویژگیهای طراحیمؤلفه بر بیشتر تيکید سازد. برایمی

 افراد برابر ارزي چونحاکم است. یعنی مفاهیمی هم الگوی لیپمن

 فرد هر برای فرصت افراد، ارزي نبود سلسله مراتب برای تعریف و

انتقادی،  تفکر به خود، تشویپ ساختن مطرح و عقاید بیان هتدر ج

 جمعی، تشویپ به اهمیت دسته تفکر به تشویپ خالق، تفکر به تشویپ

 خود کودکان ذهن از اطالعات و مفاهیم تبلور و دیگران، به دادن

 آغاز آنها مورد توجه است. از آنجا که در انتقال به ذهن جای به

 و اصول کالمی قواعد وضع با بانیز یعرصه "منطپ" کودکی،

 استعمال کلمات هر چه استدالل(، توانایی بهبود) می شود نهادینه

دست خوي  شاناطراف جهان از کودکان فهم تر شود،گسترده

 با جهان آنها گفتمان دهی به منطپنظم در که شد خواهد تغییراتی

یل تخ از است. زیرا در گذشته برای نمو منطپ مؤثرتر پیرامون

قرار دادن  با امروزه آمد، درحالی کهبه عمل می جلوگیری کودکان

های زبانی بازی حین در او پذیرینقش و پژوهی میان اجتماع کودک

رسیم که مُبین می او ورزی و دلیل خواهیاستدالل بسط به گوناگون

(. بزرگساالن 2100تحول رفتار اخالقی است )استونستریت و کامپبل، 

پژوهی که به عنوان والدین، پس از گذران دوران کودکی این اجتماع 

ند، او نوجوانی در مقابل پرسش فلسفی بدون پاسخ خود نمو یافته

د. یعنی شونشان به پرسش و نقد کشیده میاکنون در برابر فرزندان

 پدیداری سؤاالتی در قالب خلقت، عدالت، قوانین شهروندی که با

نوعی با  همراه است و به ای منطقیقرارداده و اصول یخودانگیخته

اخالقی دوران کودکی والد امروز همبسته است، مطرح  التزام و تعهد

اجتماع  شان در موقعیتیگردد. اکنون وقتی والدین با فرزندانمی

وگوی درونی، یك گفت یبه مثابه گیرند، تفکرمی قرار پژوهی

تری موجبات قدرت بیش و تنوع با وار، انعکاسی و پرنفوذ،آیینه

سازد که منجر به فعالیت پیگیری امور گذشته و حال را فراهم می

شود. زیرا هم باید به سؤاالت نسل جدید پاسخ گفتمانی مضاعف می

های دوران کودکی خود را با توان شناختی دهد و هم باید پرسش

توان تصور (. همچنین می0811حال حاضر پاسخ گو باشد )هدایتی، 

ن شمول شك را که از مفاهیم رایج ذات بشر است در عمومی و جها

 این اجتماع پژوهی تقابلی، میان والد و فرزند در نظر گرفت. یعنی هر

 هایشدانستنی بنیان آن که بدون شود،شك می شخص دچار که بار

 وقتی کند.می از اصول اصالح برخی و مرور به شوند، شروع متالشی

به  شوند،می پیچیده یز جهان هستیدر این پیوستار مسائل شك برانگ

 و خود ذهن از هاییجسارت مواجهه، بخش و درماندگی جای

یعنی با  است. نکرده توجه هاهرگز بدان که یابدمی را دوستانش

-می های راهگشا رو به روایده همراهی با و مساعی تشریك نوعی

 اظلح خود برای را نتیجه تشکیك به دوام امکان حال، شود. در عین

کرد. بنابراین حاصل اجتماع پژوهی اشتراکی والد و فرزند آن  خواهد

چنان و پیوسته در امور مختلف در است که مهارت تفکر تعاملی، هم

رو  چالش این با حال تبادل است. پس اکنون جماعت اجتماع پژوه،

چند  روال یك همواره اطرافیانش و خود بین که شوندبه رو می

 از گذر برای به بیانی است. ت گرایی برقرارمنطقی و نوعی نسبی

 دیگر هایشکل با رویارویی به نیاز شخصی خود تفکر و اندیشه

 هاییدارند. وقتی آنان برداشت غیر یکسان یمقوله یك از تفکر

 کنند، مالحظه بارها را خویش( مخالف ایده یا )مؤافپ گوناگون

 که گرفت خواهد را گریبانش و ناکارآمد، نسبی به فهم باور نوعی

 به را آنان پنهان، ینقطه کشف برای کنجکاوی ذاتی و طلبیرقابت

رساند. از بحث می آغازین ینقطه از و متفاوت تری ترمشمول درک

 آنجا که حداقل دو نسل امروز و دیروز، بر این بیان نه تنها اتفاق نظر

ی آموزي و پروري، تلقی دارند که برنامه درسی حال و گذشته

 آموزی آنانصحیحی از ماهیت و مفهوم فلسفه را به دوران دانش

آموز از معنا و ماهیت فلسفه، یك کند، بلکه درک دانشمنتقل نمی

درک قرن نوزدهمی است و این ذهنیت نسبت به آموزي فلسفه
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ی ی مناسبرسد آموزي فلسفه، زمینهبه نظر می .نیازمند تصحید است

ر های حتی غیینهزمهای علوم که تهبرای آموزي برخی دیگر از رش

یگر، عبارت دکند. بهپیوسته از مفاهیم فلسفی هستند، فراهم می

ن ممک آموزي فلسفه آموزي علوم به والدین و کودکان در حاشیه

های تحقیقی (. با استناد به یافته2102شود )باین و روس، می

باید جبران  (، کمبود دیگری که2100ویتگنشتاین، رهیز و کیترون )

شود، غفلت از آموزي فلسفه است. البته آموزي فلسفه نه به معنای 

و نظرات فیلسوفان، بلکه به این معنی که کودک بتواند  آموزي آراء

پرسش فلسفی کُند و پاسخ فلسفی بدهد. این نگاه به آموزي فلسفه، 

ورزی است. آموزي فلسفه به در اصل به دنبال آموزي فلسفه

ریپ ها از طیشهاندمعنای آموزي درست اندیشیدن دربارة کودکان به 

گیرند باید یاد ب آنهاجستجو با روي علمی برای درست زیستن است. 

مند بیاندیشند و در تعبیر و تفسیر مسائل به قضاوت درست که هدف

(. نتایج تحقیقات طولی نشان داده کودکان 0810بپردازند )اصل مرز، 

وزي قبلی و صرفاً در بستر چند قانون کلی، قادر هستند، بدون هیچ آم

ازی سپرسش فلسفی مطرح کنند. این قوانین کلی که ناظر بر آماده

به »محیط کالس برای کندوکاو فلسفی هستند شامل مواردی چون 

به »، «در پیوند با بحث صحبت کنیم»، «یکدیگر گوي فرا دهیم

تواند یی معلم نیز مها است. از طرفو مانند این« یکدیگر توهین نکنیم

هایی که خودشان طرح بستری فراهم کند که کودکان به سؤال

یقی های فلسفی بدهند. حتی مطالعات تطب، بیاندیشند و پاسخاندکرده

 های خانوادگی نتایجدر مورد آموزي فلسفه برای کودکان در گروه

(. 2101پایدارتری را مورد تيیید قرار داده است )کاوکین و بریثاوپت، 

که بتوانند به علوم، نگاه پژوهشی پیدا کنند، هم کودکان برای این

نیازمند دانش و هم نیازمند مهارت و توانایی فکرکردن هستند. تاریخ 

فکر ورزی و تکند و یادگیری فلسفهعلم، ابعاد دانشی را تيمین می

انتقادی، نیازهای مهارتی و بینشی را رفع خواهد کرد. باید توجه 

دو بدون دیگری، کارآمدی ندارد، نه دانش  ه یکی از اینداشت ک

آورد و نه ورزی، مقصود ما را بر میتاریخی بدون مهارت فلسفه

ورزی فلسفی منهای دانش تاریخی مفید فایده است )نوریس، اندیشه

کند که اگر بخواهیم کودکانمان در آینده (. لیپمن استدالل می2100

ه بدیل شوند، باید آنها را تشویپ کنیم کبه بزرگساالنی اندیشمند ت

کودکانی اندیشه ورز باشند. با تشویپ کودکان به بحث و گفتکو در 

توان به این هدف نائل شد )ماهروزاده بارة جوانب مختلف امور، می

(. از طرفی برنامه فلسفه برای کودکان به منزلة 0811پور، و رمضان

پ ف این است که از طریموضوع درسی، به کودکان نیست، بلکه هد

وگوهای کالسی روي فلسفی را به کودکان آموزي دهد. گفت

روي فلسفی یعنی روي تحقیپ مدلل و تحلیل منطقی که اغلب به 

(. از طرفی 2101شود )جونز، منزله روي سقراطی از آن نام برده می

ها، اثربخشی آموزي فلسفه به کودکان در نمو تفکر فلسفی پژوهش

(، کاهش تفکرات 0812ن )خادم صادق و فریدونی، آموزادانش

غیرمنطقی دانش آموزان دختر )کالنتری، بنی جمالی و خسروی، 

-(، بر بهبود مهارت0812)بهزادفر،  (، در تربیت معنوی کودکان0818

آموزان )الماسی حسینی، های اجتماعی و حرمت خود در دانش

ا ای است که بنامه( را نشان داده اند. فلسفه برای کودکان بر0810

وگو با همساالن و مباحثه هوشیارانه، باعث پیامدهای تيکید بر گفت

مثبت برای آنها می شود. آموزي فلسفه به کودکان، کودکان را 

هوشیارتر بودن نسبت به تفکر و یادگیری خود، یعنی آگاه بودن از 

ویپ شگیرند و به بیان دیگر به فرا شناخت تاندیشند و یاد میآنچه می

های اجتماعی و ارتباطی کند. به عالوه این فرآیند نیازمند مهارتمی

و نمو همدلیِ هیجانی و حساسیت نسبت به احساسات دیگران است. 

ه که گوندر نتیجه، درگیر شدن در آموزي فلسفه به کودکان همان

اثرات شناختی و نیز افزایش حرمت خود، خودکارآمدی، هوي 

های قابل انتقال را به دنبال و شاید مهارتاجتماعی، هوي هیجانی 

دارد، ممکن است اثرات اجتماعی، عاطفی زیادی را نیز در برداشته 

باشد. همچنین ممکن است در کاهش اضطراب، افزایش رفتارهای 

مثبت در کالس، خودپنداره مثبت، پروري سازگاری هیجانی و 

های لون و فته(. یا2101کاهش تفکر غیر منطقی مؤثر باشد )پایانت، 

گر آن است که آموزي مهارت در قالب اجتماع (، بیان2108گرین )

کودکان را  ورزیگیری هدف و جرأتپژوهی، توانسته سطد جهت

ارتقاء دهد. برخی از اطالعات استخراج شده به روي تحلیل گفتمان 

وری آو رفتار جمعی حکایت دارد که در فرآیند اجتماع پژوهی، تاب

داده اند،  نشان های تحقیقییابد. زیرا پیشینهقاء میتعاملی ارت

های اجتماعی مهارت باالی سطوح کودکانی که به طور نسبی فاقد

 بلکه خود ندارند، همساالن با آمیزیمؤفقیت نه تنها تعامل هستند،

 و پرخاشگری جسمانی مانند شده سازیبرون داررفتارهای مشکل

نیز بیشتر تجربه  با والدین را نکرد بحث خُلپ، کالمی، مهار ضعیف

(. ارائه چنین مباحثی نشان می دهد که در 2100کنند )کونوای، می

بودن و تجربی  ای به بعد، داعیهتاریخ فلسفه، علوم از دوره

 هایشود ارزيپذیری داشتند و از طریپ آزمون تجربی نمیآزمون
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 ی کرد.قابلیت اعتمادسنج اخالقی را کشف یا اصول اخالقی را

هایی ای برای کودکان، با دشواریشك طرح چنین مباحث پیچیدهبی

 های آموزي فلسفه برایهای برنامهسازیرو است و نیاز به زمینهروبه

های والد مطلوب فقط در ابعاد والدین دارد. از سوی دیگر، ویژگی

شود. در روزگاری که کودکان اقتصادی خانواده خالصه نمی

وع و زیادی در کار با محیط اجتماعی پیرامون خود های متنمهارت

دارند و هر کدام در چندین شبکه اجتماعی عضو هستند و فعالیت 

ز این ای اکنند، بسیاری از والدین حتی اطالعات پیش پا افتادهمی

سبك زندگی ندارند، چه برسد به اینکه بخواهند در این زمینه 

ه ای بود کر گذشته دورهگری کنند. دقراول باشند و هدایتپیش

برخورداری یا عدم برخورداری از اطالعات افراد را از یکدیگر متمایز 

ا اآلن هر فردی ب  کرد، چرا که کسب دانش، کار دشواری بود. امایم

تواند دانش را به دست آورد. در یمترین زمان و هزینه، صرف کم

های توانایی چنین موقعیتی، والدین عالوه بر دانش، باید به لحاظ

د بر ای باشند تا بتواننفکری و مهارتی نیز افراد بسیار قوی و زبده

(. در نهایت 2101کودکان تيثیر بگذارند )سامولسون و لیندستروم، 

هدف اصلی پژوهش حاضر، پاسخ به این پرسش بود که آیا برنامه 

-گیری هدفی دانشتواند بر جهتیمآموزي فلسفه برای والدین 

 ختر پایه ششم ابتدایی تيثیر گذار باشد؟آموزان د

 روش

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و رویکرد تبیین طرح 

متغیرها، نیمه  تحقیپ آن با استناد به سطوح کنترل و دستکاری

 و از دختر( -های جفتی )مادر آزمایشی بود. طرح تحقیپ شامل نمونه

ساب غیر تصادفی از انت نوع چهار گروهی سالمون بود. بنابراین، پس

ابتدا )مرحلة پیش گواه، و های آزمایشیهای جفتی به گروهنمونه

هر دو  گیری هدف روی والدین و کودکانجهت آزمون(، پرسشنامه

کننده در برنامة آموزي فلسفه گروه شرکت کننده و غیر شرکت

 آموزي سپس، )مرحلة اجرای متغیر آموزشی(، برنامة اجراء شد.

لدین و کودکان گروه آزمایش طی دوازده جلسة یك فلسفه برای وا

ساعته )با توجه به تنظیم برنامة کالسی مدرسه برای کودکان و پس از 

پایان ساعات آموزشی، جلسة آموزي فلسفه برای والدین(، توسط 

 صورت غیریکسان اجراء شد.گر بهآموزي

آموزان دختر ی دانشی آماری پژوهش حاضر شامل کلیهجامعه

مشغول  0810ت  12ی ششم ابتدایی که در سال تحصیلی رس دورهمدا

( نفر و مادران آنان در شهر ایالم بود 821به تحصیل بودند به تعداد )

نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. حجم نمونه به  011که تعداد 

گیری در دسترس یا داوطلبانه انجام شد. با استناد به حجم روي نمونه

 اجراء شده با روي نیمه آزمایشی، حجم های مشابهی طرحهانمونه

می نفر کفایت 00 حداقل زیر گروه برای هر نمونه در این تحقیقات

 قابلیت اعتماد در پژوهش حاضر، جهت افزایش (.0810کند )دالور، 

است. زیرا  شده در نظر گرفته نفر 20 گروه طرح، برای هر زیر بیرونی

ها )به عنوان محدودیت د ریزي نمونهمطالعات پیشین با برآور

اند که در دو گروه نمونه را مطلوب پیشنهاد داده 20پژوهشی(، 

آزمایشی و گواه )مادر و دختر(، قابل اجراء است. همچنین شرایط 

معیارهای ورود به این مطالعه شامل داشتن رضایت آگاهانه و تمایل 

از مطالعه،  برای شرکت در پژوهش بود و شرایط معیارهای خروج

آموزان از ادامه روند کار، در هر مرحله عدم رضایت والدین و دانش

 از پژوهش بود.

. کلیه 0مالحظات اخالقی پژوهش حاضر به شرح ذیل بودند: 

کنندگان به صورت کتبی اطالعاتی در مورد پژوهش دریافت شرکت

. این 2نمودند. کرده و در صورت تمایل در پژوهش مشارکت می

ها داده شد که تمام اطالعات محرمانه هستند و ان به آزمودنیاطمین

. به منظور 8برای امور پژوهشی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

 کنندگان ثبترعایت حریم خصوصی، نام و نام خانوادگی شرکت

ها توسط خود . برای اطمینان از روند کار، کلیه پرسشنامه2نشد. 

 گر اجراء شد.پژوهش

 ابزار

ویل  وندی گیری هدف: این پرسشنامه توسطجهت رسشنامهپ

( ساخته شده است. این 2110گریگور )مك و الیوت (، و0111)

گیری جهت باشد کهیمعامل  سؤال و چهار 02مقیاس دارای 

در جهت  بالتکلیفی و گریزی عملکرد گرایشی، عملکرد یادگیری،

)مثل: از  یادگیری گیریکند. جهتارزیابی می را هدف گیری

جدید یاد  هایموضوع خواهممی زیرا برم.می لذّت دشوار تکالیف

 به وسیلة خود نمو، گرایش برای عنوان به بگیرم(. این جهت گیری

جدید و  هایموقعیت در تبحریابی جدید، هایمهارت اکتساب

 (.0111 ویل، وندی)شود تعریف می فردی هایشایستگی پیشرفت

مقایسه  که در است مهم من )مثل: برای یگرایش عملکرد گیریجهت

 دهم(. این نوع انجام بهتر را خود کارهای در کالس، دیگران با

دارد  نزد دیگران در تيیید و شایستگی کسب بر گیری، تيکیدجهت

دیگران قضاوت مطلوب لذا کسب (.2110 گریگور،مك و )الیوت
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دی گیری است )ونجهت نوع این مهم زیر بنای شخص به نسبت

دهم می گریزی )مثل: ترجید عملکرد گیریجهت و ( (،0111ویل،

ضعیف  است، عملکردی ممکن آنها در که کالسی هایموقعیت از

از  اجتناب جویی و دوری بر تيکید جویم(. دوری باشم داشته

نقل از  به ؛0111 چرچ، و الیوت (دارد  دیگران نزد در ناشایستگی

از  گیریاین جهت دارای ادافر (.2110 گریگور، مك و الیوت

در  هستند. همچنین بالتکلیفی دیگران گریزان نامطلوب قضاوت

دچار  درس خواندن از هدفم انتخاب هدف )مثل: در گیریجهت

تردیدها،  شك و به گیریام(. این جهتشده سردرگمی و تردید

در  و تکلیف فعالیت ارزي به نسبت فراگیران هایدودلی و ابهامات

 کند.می اشاره آموزشی ایهموقعیت

از  ی لیکرتادرجهگذاری پرسشنامه به شکل مقیاس پنج نمره 

(، 8(، نه مؤافپ نه مخالف )2(، تا حدودی مخالف )0مخالف ) "کامالً

شود. نتایج بندی می(، درجه0مؤافپ ) "کامالً(، 2تا حدودی مؤافپ )

امل بیش از ع 2تحلیل عاملی وجود این چهار عامل را تيیید کرد. این 

برای تعیین پایایی این  .کننددرصد واریانس کل را تبیین می 02

پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج به ترتیب برای 

جهت گزینی یادگیری، گرایشی، اجتنابی و بالتکلیفی عبارت بودند 

بود که  11/1و برای کل مقیاس  31/1و  11/1، 11/1، 11/1از 

 آوری با استفادهها پس از جمعتشخیص داده شد. داده بخشرضایت

مورد تجزیه و تحلیل توصیفی  SPSS افزار آمارینرم 22از ویرایش 

های صها، شاخو استنباطی قرار گرفت. برای تحلیل توصیفی داده

میانگین و انحراف استاندارد و در تحلیل استنباطی پس از بررسی 

، آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره های زیر بناییروایی مفروضه

 به کار رفت.

 -روي اجراء: تعداد جلسات برنامة آموزي فلسفه برای والدین 

جلسه در  02مدت  کودکان گروه آزمایشی به طور غیر همزمان برای

دقیقه(  21جلسه یکشنبه ت چهارشنبه ) 2ای هفته ساعته، یك جلسات

موزشی پایان یافت، مجدداً ی آاجراء گردید. سپس هنگامی که دوره

های مذکور بر روی هر دو آزمون( به اجرای پرسشنامهی پس)مرحله

کننده و والد ت کودک غیرشرکت گروه جفتی )والد ت کودک شرکت

کننده( اقدام شد. از آنجا که اثربخشی آموزي فلسفه به عنوان متغیر 

بخشی رمستقل مد نظر است، این احتمال متصور است که پایداری اث

 ی سنجشی با گذشت یكرا باید به همراه داشته باشد. در یك مرحله

سنجش  ی پس آزمون، مرحلةماه(، پس از سنجش مرحله 8فصل )

ی پیگیری(، انجام شد. الزم به توضید است کلیه ای )مرحلهمقایسه

ی آموزي فلسفه برای والدین و کودکان توسط فرآیند اجرایی برنامه

گرفت. سرانجام برای دو کالس، یکی به عنوان  گر انجامپژوهش

آزمون اجراء شد. همچنین گروه آزمایشی و دیگری گروه گواه پیش

پس آزمون  هاگروهدر پایان آموزي، از مطالب مورد نظر برای همة 

 اجراء گردید.

کنترل  خاطر به "صرفاً سالمون، گروهی چهار طرح تدوین

ها یآزمودن آگاهی موجب آزمونپیش آنها در که است تحقیقاتی

این طرح  شود. دیاگرامیمآزمایش  رفتار مورد مستقل متغیر مورد در

این دیاگرام  در که گونههمان است. شده داده نشان ،0جدول  در

گروه  در چهار داوطلبانه صورت به هایآزمودن .0 شود،یم مشاهده

اجراء  روهدو گ برای فقط مستقل . متغیر2 .اندشده داده مختلف قرار

اجراء  ی آزمایشهاگروه از یکی برای آزمون. پیش8است.  شده

 .اندگرفته قرار متغیر مستقل معرض در هاگروه از تا . دو2 است. شده

. 2شود. می اجراء ی گواههاگروه از یکی برای فقط آزمون. پیش0

 یاجراء شد. با این رویکرد در زمینه گروه چهار برای آزمونپس

فلسفه، برای گروه والدین، قطعاتی از پیش  آموزي یبرنامه اجرای

 0 فکری هایانتخاب شده، توسط کارشناسان در مجموعه داستان

همین  که به هایی استدر برگیرندة داستان مجموعه شد. این استفاده

های فکری است. محور محتوایی انتخاب داستان شده منظور تيلیف

داستان بر  02داستان و در مجموع  2طوری تنظیم شد که از هر سطد 

 02ی: جهت گیری هدفی، در شرایط یکسان در اساس یك حوزه

ی اعضای گروه والدین از آن بهره جلسه آموزي داده شد که کلیه

ی آموزي فلسفه برای والدین از آنها در آغاز برنامه "معموالًگیرند. 

 گر(شمدرس )پژوه های کَند و کاو، گِردحلقه در خواسته شد

شده که بر اساس  تعیین پیش از فلسفی که متن داستانبنشینند. حال آن

مورد  در آن از پس مادر( خوانده شد و) ینوالدراهنما توسط  کتابچة

کنندگان گرفت. مشارکت انجام و گفتگو شده، بحث مطرح داستان

و  ببینند را یکدیگر تا نشستند گروه آموزشی دور تا دور کالس

بشنوند تا بتوانند رو در رو به بحث و تبادل نظر و اتخاذ  را هم صدای

فلسفه، برای گروه  آموزي یبرنامه رویکرد فلسفی نائل شوند. اجرای

های از پیش انتخاب شده، توسط کارشناسان کودکان نیز شامل قصه

داستان  در برگیرندة شد که استفاده 0 فکری هایمجموعه داستان در

بود. محور محتوایی انتخاب  شده نظور تيلیفم همین هایی است که به

داستان و در  2داستان های فکری طوری تنظیم شد که از هر سطد، 
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گیری هدفی، در ی: جهتداستان بر اساس یك حوزه 02مجموع 

 جلسه برای گروه کودکان جداگانه توسط خود  02شرایط یکسان در 

  گر آموزي داده شد.پژوهش

 

 ها و مراحل بر حسب روي چهار گروهی سالمونگروه . فرآیند اجرایی0جدول

 مرحله پیگیری آزمونمرحله پس آموزي فلسفه آزمونمرحله پیش هاگروهمراحل 

 C1 X C2 C3 والدین 0گروه آزمایش 

 C4 - C5 C6 والدین 0گروه گواه 

 C7 X C8 C9 کودک 2گروه آزمایش 

 C10 - C11 C12 کودک 2گروه گواه 
 

 

 

 برای والدین فلسفه برنامة آموزي شرح جلسات .2جدول

 جلسات: برنامة آموزشی: زمینة بحث: منبع: هدف آموزي

 0جلسه  تفکر در مورد مسائل گرداستان روباه حیله نصراهلل منشی -کلیله و دمنه  تحلیل کردن

 2جلسه  تجربه کسب کردن داستان همکاری حیوانات امیرشاهی -ترجمه  حل مسئله

 8جلسه  کار منطقی داستان موي آهن خور نصراهلل منشی -کلیله و دمنه  نطقیتفکر م

 2جلسه  قضاوت و بحث کردن داستان طوطی و بازرگان مثنوی مولوی نقد و بررسی

 0جلسه  ی تفکرهامهارتآشنایی با  داستان درخت زندگی خمسه نظامی شناخت واقعی زندگی

 2جلسه  برخورد مالیم با کودکان مغرور و شتر عاقلداستان موي  مثنوی مولوی همکاری کردن

 1جلسه  شناخت دیگران و مشورت داستان دهقان و پسري وراوینی -مرزبان نامه  استدالل کردن

 3جلسه  مراحل زندگی داستان خارکش و پیر هفت پیکر جامی پذیریمسئولیت

 1جلسه  تغییر نگري والدین به کودکان استان دزد امانت دارد عنصرالمعالی -قابوس نامه  های رفتاری و اجتماعینمو مهارت

 01جلسه  های فکرییبازآموزي  داستان مسافر و زرگر نصراهلل منشی -کلیله و دمنه  تقویت خویشتن داری

 00جلسه  نقش والدین در یادگیری دانایی داستان شتر و االغ بهارستان جامی خردگرایی و روشنگری

 02جلسه  آموزي چگونگی ارتباط با کودک داستان شیرین و فرهاد سرودة وحشی بافقی یتوجه و درک اخالق

 

 

با توجه به مباحث طراحی شده در قالب بستة آموزشی، برای 

نفر از مادران دانش  00انجام این پژوهش دو کالس و در هر کالس 

یی از کلیله و دمنه، مثنوی هاداستانجلسه بر اساس  02آموزان طی 

لوی، بهارستان جامی، قابوس نامه، شیرین و فرهاد و... توسط مو

پژوهشگر مورد آموزي قرار گرفتند. در پایان آموزي، بر اساس 

نظرسنجی از والدین )مادران کودکان(، برگزاری جلسات آموزي 

فلسفه اثربخش بوده، به طوری که میزان شادکامی و یادگیری آنها 

ل توجهی افزایش پیدا کرده و پس از شرکت در جلسات به طور قاب

این افزایش پایداریش در زمان ثابت باقی مانده است. همچنین، با 

توان گفت که مقایسه نمرات آزمون مادران در مراحل مختلف می

روند آموزي جلسات موجب افزایش تحلیل و استنباط صحید مادران 

لسات ج با توجه به روند "ضمناًگردیده و مفید فایده واقع شده است. 

آموزشی و شناساندن آموزي فلسفه به مادران، آنان توانستند سطد 

یادگیری خود را در فلسفه ورزی باال ببرند. همچنین، نتایج نشان داد 

ی گیرهای به هنگام روانشناختی و آموزشی والدین بر جهتمداخله

های رفتاری، شناختی و اجتماعی کودکان تيثیر هدفی و نمو مهارت

د و فواید مطلوبی برای کودک، والدین و خانواده به دنبال مثبت دار

 خواهد داشت.

 دانش 00 کالس هر در و کالس دو حاضر پژوهش برای انجام

 به داری کالس شرکت کردند. شیوة متوالی جلسة 02 در آموز

های داستان و شارپ -لیپمن  سبك به کند و کاو حلقة صورت

های فکری امة آموزشی، از داستانشده، اجراء شد. در این برن استفاده

برای کودکان با عناوین لیلی و مجنون، خیر و شر، اشتر و ابله، 

ها توسط کودکان در خرگوي و شیر و... استفاده گردید. داستان

شدند. بعد از اتمام بخشی از کالس با صدای رسا و بلند خوانده 

ر بارة های خود را دداستان، کودکان نکات مبهم، جالب و سؤال

همراه با اسم کودکان روی تابلو  هاکردند و سؤالداستان مطرح می

شد و سپس با انتخاب سؤالی از بین این سؤاالت )گاهی نوشته می

توسط کودکان و گاهی توسط مربی(، بحث و گفتگوهای کالس 

 کتاب "عمدتاًگردید که اساس آن اجتماع پژوهشی بود. آغاز می
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 02تا  3های فکری برای کودکان از داستانی امجموعههای داستان 

د کند تا سؤاالت خوها کودکان را تشویپ میساله است. این داستان

را دربارة موضوعاتی مانند ماهیت حقیقت، خوبی و زیبایی، 

همفکری، استدالل و خوداندیشی بحث کنند و روابط خود و محیط 

امدها و ، بررسی پیها، کودکان را به پرسیدنرا بررسی نمایند. داستان

ها و کاوي نظرات گوناگون دعوت ها، استفاده از مالکفرضپیش

رنگ و بوی فلسفی دارد، تفکر  هاداستانکند. از آنجا که این می

کنند و پروري صفاتی ی استدالل را تقویت میهامهارتمنطقی و 

شود، کمك میکه به خوب قضاوت کردن در زندگی روزمره منجر

آنها  در شده بحث اصلی هایهاید و هاداستان این اوینکند. عنمی

است. قرار بدین

 

 برای کودکان فلسفه برنامة آموزي . شرح جلسات8جدول

 جلسه: عنوان داستان: محتواء: منبع: هدف آموزي:

 0جلسه  گربه و گَرکانی شیخ گیری هدفیجهت عطار -نامه الهی پرسشگری

 2جلسه  شر و خیر گیری هدفیجهت مینظا -هفت پیکر  پذیریانعطاف

 8جلسه  انداز دجله در و میکن نیکی تو گیری هدفیجهت عنصرالمعالی -قابوس نامه  کشف حقیقت

 2جلسه  گلخوار مرد گیری هدفیجهت مثنوی مولوی ت دفتر چهارم آگاهی و تغییر

 0سه جل لیلی و مجنون گیری هدفیجهت نظامی -لیلی و مجنون  خوبی و زیبایی

 2جلسه  طاووس و زاغ گیری هدفیجهت جامی -بهارستان  هم اندیشی

 1جلسه  اشتر و ابله گیری هدفیجهت عنصرالمعالی -نامه قابوس قدرت تمییز

 3جلسه  آیینه و زنگی گیری هدفیجهت سنایی -حدیقه  خودباوری

 1جلسه  طاوس پر زیبا دشمن گیری هدفیجهت مثنوی مولوی ت دفتر پنجم تسلط بر خود

 01جلسه  گربه سفید گیری هدفیجهت ظهیری سمرقندی -سندباد نامه  آداب رفتار

 00جلسه  دو مرد زندانی گیری هدفیجهت عنصرالمعالی -نامه قابوس همدلی و احترام

 02جلسه  خرگوي و شیر گیری هدفیجهت منشی -کلیله و دمنه  درک و بهبود روابط

 
 

 هاایده و های از داستان. عناوین برخ2جدول

 عنوان داستان ایدة اصلی

 هایشان خداحافظی کردند.. مردمی که با چشم، گوي، بینی و دهان0 هاکاوي ناشناخته

 . دعوا2 درست و نادرست -خشونت  –انصاف 

 دار. بال8 گوییگویی یا راستدروغ -دوستی 

 فصل اول –. لیزا 2 بررسی همة زوایای موضوع –حپ 

 31تا  30ص  –. لیزا 0 درست و نادرست

 توانست صورتش را کنترل کند. مردی که نمی2 مفهوم کنترل –احساسات 

 . سؤال جسی1 همه چیز را در نظر گرفتن –ها و انگیزه دلیل

 
 

 هايافته

با  1/80ها در گروه آزمایش میانگین سن مادران آزمودنی

با انحراف  2/88گواه،  ، مادران گروه32/2انحراف استاندارد 

با انحراف استاندارد  8/02، دختران گروه آزمایش، 28/2استاندارد 

 بود. 10/2با انحراف استاندارد  2/02و گروه دختران گواه  0/2

دهد که در میان مادران گروه آزمایش، نشان می 0جدول 

 23درصد( کارشناسی و کمترین تعداد،  22نفر ) 22بیشترین تعداد 

درصد( دیپلم بودند. در میان مادران گروه گواه، بیشترین  23نفر )

 20نفر ) 20درصد( کارشناسی و کمترین تعداد،  23نفر ) 23تعداد، 

 درصد( مادران دارای تحصیالت دیپلم بودند.

فرض تساوی برای رعایت پیش ،هاقبل از بررسی فرضیه

فرض  .ستها متغیرهای تحقیپ از آزمون لوین استفاده شده اواریانس

گروه در متغیرهای  چهار یهاهای نمرهصفر برای تساوی واریانس

ها ای نمرههگردد. یعنی پیش فرض تساوی واریانستحقیپ تيیید می

 مادران )آزمایش و گواه( و دختران )آزمایش و گواه(گروه  چهاردر 

 تيیید گردید.
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 . فراوانی و درصد فراوانی تحصیالت مادران0جدول

 درصد فراوانی فراوانی هگرو متغیر

 تحصیالت

 آزمایش

 23 23 دیپلم

 22 22 کارشناسی

 81 81 ارشد و باالترکارشناسی

 گواه

 20 20 دیپلم

 23 23 کارشناسی

 21 21 ارشد و باالترکارشناسی
 

 

 آزمونآزمون و پس. میانگین، انحراف استاندارد برای نمرات متغیرهای پژوهش در پیش2جدول

 گروه متغیر
 پیگیری آزمونپس آزمونپیش

 استانداردانحراف  میانگین استانداردانحراف  میانگین استانداردانحراف  میانگین

 گیری یادگیریجهت

 11/0 12/01 11/2 02/03 33/0 12/02 آزمایش -مادران 

 28/0 82/08 02/0 22/08 21/0 02/08 گواه -مادران 

 01/0 03 23/0 12/03 22/0 22/08 آزمایش -دختران 

 08/0 33/08 02/0 12/08 12/0 12/08 گواه -دختران 

 عملکرد گرایشی

 12/2 03 01/2 22/03 13/0 12/08 آزمایش -مادران 

 20/0 23/08 82/0 23/08 02/0 02/08 گواه -مادران 

 21/0 21/03 18/0 21/03 00/0 21/08 آزمایش -دختران 

 21/0 08 28/0 22/08 21/0 12/02 گواه -دختران 

 عملکرد گریزی

 20/0 12/02 30/0 22/02 22/0 02/01 آزمایش -مادران 

 21/2 82/02 02/2 82/02 22/2 31/02 گواه -مادران 

 22/0 13/02 23/0 23/08 20/0 21/03 آزمایش -دختران 

 22/0 23/08 81/0 22/08 22/0 23/08 گواه -دختران 

 بالتکلیفی

 01/0 02 02/0 12/08 21/0 02/01 آزمایش -ن مادرا

 82/2 22/02 02/2 12/02 38/2 02/00 گواه -مادران 

 80/0 23/08 02/0 82/08 22/0 22/03 آزمایش -دختران 

 82/0 21/08 22/0 32/08 22/0 13/02 گواه -دختران 
 

 

گروه در  چهارفرض صفر برای نرمال بودن توزیع نمرات 

ن توزیع بودفرض نرمالگردد. یعنی پیشتيیید میهش های پژومتغیر

ه ک در حالی گروه تيیید گردید. سهآزمون و در هر نمرات در پیش

ا هاین فرض وجود دارد که متغیرها در تحلیل کوواریانس در کل داده

این فرض نیز باید در نظر گرفته شود  .باید خطی بودن را نشان دهند

گروه در پژوهش باید یکسان باشند. که خطوط رگرسیون برای هر 

آنگاه کوواریانس تحلیل مناسبی  ،اگر رگرسیون ناهمگن باشد

نخواهد بود. فرض همگنی رگرسیون یك موضوع کلیدی در 

-ژوهش پسکوواریانس است. الزم به توضید است که در این پ

-به عنوان متغیرهای وابسته و پیشگیری هدفی جهتهای آزمون

ا به عنوان متغیرهای کمکی تلقی شدند. زمانی فرض های آنهآزمون

ها برقرار خواهد بود که میان متغیرهای کمکی )در این همگنی شیب

 این پژوهش پس ها( و متغیرهای وابسته )درژوهش پیش آزمونپ

های آزمایش و گواه( برابری ها( در همه سطوح عامل )گروهآزمون

دار بین تعاملی غیرمعنیحاکم باشد. آنچه مورد نظر خواهد بود 

تعامل برای  Fمقدار  ها( است.متغیرهای وابسته و کمکی )کوواریت

یکسان بودن شیب خط رگرسیون برای کلیه متغیرهای تحقیپ 

باشد. به عبارت دیگر، همگنی شیب خط رگرسیون  دار میغیرمعنی

دین گیری هدف والبرای بررسی تفاوت در جهت پذیرفته شده است.
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ی آموزي فلسفه با والدین و کننده برنامهموزان شرکتآو دانش

از تحلیل کوواریانس چند متغیره  کنندهغیر شرکتآموزان دانش

ها نشان داد که مفروضه آماری استفاده شد. ارزیابی ویژگی داده

 های پژوهشهای واریانس ت کوواریانس برای مؤلفههمسانی ماتریس

(20/012 Box’s M=  ،10/1>Pبر ) قرار نیست و بنابراین برای

ارزیابی معناداری اثر چندمتغیری از شاخص پیالی استفاده شد. 

شاخص پیالی نشان داد که اثر گروه بر ترکیب خطی متغیرهای وابسته 

(. به =1110/1P  ،82/1Fو  2partial ƞ= 21/1دار است )معنی

هش ژوهای پعبارت دیگر، بین چهار گروه، حداقل در یکی از مؤلفه

 ANOVAهای آماره داری به لحاظ آماری وجود دارد.تفاوت معنی

تك متغیری در مورد هر متغیر وابسته به صورت جداگانه اجراء شد 

دهد نشان می 3تا منبع معناداری اثر چند متغیری تعیین شود. جدول 

گیری یادگیری که گروه به صورت معناداری روی نمره جهت

(23/1=2partial ƞ  1110/1و P ،00/22= (128و)F عملکرد ،)

 ، 1110/1 Pو  2partial ƞ= 03/1گرایشی )

-1110/1و  2ƞ partial=20/1(، عملکردگریزی )F(8و 12)= 88/22

P ،02/01 =(128و)F( بالتکلیفی ،)2= 01/1partial ƞ  1110/1و-

P ،01/21 =(128و)F.تيثیر دارد ) 
 

 گیری هدفجهت آزمون نمرات)مانکوا( بر روی میانگین پس اریانس چند متغیریوکو نتایج تحلیل. 1جدول

 توان آماری مجذور اتا داریمعنی سطد F خطا DF فرضیه DF مقدار آزمون نام

 11/0 21/1 1110/1 82/1 218 02 31/1 آزمون اثر پیالیی

 11/0 22/1 1110/1 10/02 1/280 02 01/1 آزمون المبدای ویلکز

 11/0 02/1 1110/1 11/21 228 02 32/8 زمون اثر هتلینگآ

 11/0 13/1 1110/1 12/30 10 2 18/8 آزمون بزرگترین ریشه روی
 

 

 های آزمایش و گواهگیری هدف در گروهجهت نمرات. نتایج آزمون تحلیل واریانس 3جدول

 SS Df MS F P Eta Observed power متغیر

 11/0 23/1 1110/1 00/22 00/32 8 00/208 گیری یادگیریجهت

 11/0 03/1 1110/1 88/22 12/11 8 03/288 عملکرد گرایشی

 11/0 20/1 1110/1 02/01 21/22 8 11/31 عملکرد گریزی

 11/0 01/1 1110/1 01/21 23/08 8 22/021 بالتکلیفی
 

 

 گيریبحث و نتيجه

ی آموزي فلسفه برای برنامهپژوهش حاضر با هدف بررسی 

ی آموزي فلسفه برای کودکان در برنامهالدین و اثربخشی آن با و

آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر ایالم گیری هدفی دانشجهت

ی هدف گیرجهت زانیم نیبانجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که 

 نیآموزي فلسفه با والد یکننده برنامهآموزان شرکتدانش والدین و

ن ای وجود دارد. دارییکننده تفاوت معنشرکت ریآموزان غو دانش

 نیوالد گیری هدفیجهت بر فلسفه نتایج، حاکی از اثربخشی آموزي

برنامه آموزي فلسفه با والدین است. لذا  کنندهآموزان شرکتو دانش

آزمایش در مقایسه  مادران گروه گیری هدفمیانگین نمرات جهت

ران باشد. همچنین دختبیشتر میبا مادران گروه گواه در پایان آموزي 

ها باالتر از دختران گروه گواه بودند. گروه آزمایش در تمامی مقیاس

ها در مادران و دختران گروه گواه تفاوت در هیچ یك از مقیاس

 ینشان داد که گروه به صورت معنادار جینتامعناداری مشاهده نشد. 

 ،یزیکرد گرعمل ،یشیعملکرد گرا ،یریادگی یرگینمره جهت یرو

 هایافتهیا ب یپژوهش به طور کل نیا جینتا دارد. ریثيت یفیبالتکل

 ( همسو است.2110) دیتبری( و مهتا و وا0831)ی پژوهش ناج

 توان گفت کههای حاصل از این پژوهش میدر تبیین یافته

قدرت  ، عالوه بر تقویترای کودکانفلسفه بآموزي  یهکاربرد برنام

شناختی، تصویرسازی ذهنی و  ناختی و فراش هایتفکر، مهارت

مزایایی دیگری را نیز به دنبال خواهد  ،آنها تقویت حس شنیداری در

ه تجربه انجام شود، ب با این آموزي، به کمك مربیان چنانچهداشت. 

 آور وطوری که فضای آموزي همراه با اجرای قوانین، محیط شادی

کشیده شود، موجب  همراه با آزادی عمل باشد و کودک به چالش

استدالل، احترام به عقاید دیگران،  تقویت خودپندارة مثبت،

گ و شود )پرینمی انتقادپذیری، بهبود ارتباطات اجتماعی و سازي

 به شیوة فلسفه از فواید مهم آموزي دیگر یکی(. 2101والری، 

 ودر صورتی که جلسات مشترک از کودکان  .استاجتماع پژوهی 
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ن از کودکا موجب پذیرياین همفکری نیز د، شو تشکیل والدین

کودکان  حرمت خود و از این جهتشود می خود جانب هم ساالن

ها با (. به تبع، نتایج این پژوهش2102کند )پارک، یم پیدا افزایش

( مشابهت دارد. 2100(، و ویتگنشتاین )0811های هدایتی )یافته

یپمن در های لایج پژوهشتوان به نتها میدر تبیین این یافتههمچنین 

زمینة آموزي فلسفه به کودکان استناد کرد. لیپمن معتقد بود آموزي 

ت و آموزي شیوة تفکر فلسفی است که با مشارک ،کودکان فلسفه به

پذیرد و منجر به پروري تفکر اخالقی و نقادانه وگو صورت میگفت

ی و القارتقای تفکر اخباعث  آموزي فلسفه(. 0112)لیپمن،  شودمی

کودکان، به  گردد.یدرونی سازی مفاهیم اخالقی در کودکان م

های اخالقی و هنجارهای  گو، با ارزيتها و بحث و گفداستان کمك

ه کودک با احترام ب ،شوند. در حلقة کندوکاومی اخالقی جامعه آشنا

، )پرینگ و والری پردازدعقاید و حقوق هم ساالن، به تعامل با آنها می

ه توجه ب بروز این نوع رفتارها نشان دهندة خودمحورزدایی و(. 2101

-دیگران است و همة این موارد نشانة رشد اخالقی است. بین ارزي

های تفکر و رفتار در سبك یاهای ترجمهمهارت های اخالقی و

 خوب و بد را تشخیص دهد، رابطه برقرار است. کودکی که از ابتدا

، درک کند رعایت حقوق دیگران را هنجارهای اجتماعی را بشناسد و

های ، یعنی درک ارزيیاهای ترجمهبه احتمال زیاد، در مهارت

)مرعشی  دشوآنها به نوعی از رفتار اجتماعی، توانا می دیگران و تبدیل

 (.0831و همکاران، 

تعامل اجتماعی حین گفتگوهای فلسفی زمینة به خصوص، 

رشد قضاوت صحید را در و  اجتماعی شدن، افزایش اعتماد به خود

کند. باید به این نکته توجه داشت که افزایش کودکان فراهم می

های مهم سازگاری روانی است. یکی از جنبه گیری هدفجهت

. ستا ها و رفتارهاشکل دهندة انتظارات، انگیزه گیری هدفجهت

در  ،دارند گیری هدفجهت افرادی که ،دهندتحقیقات نشان می

 و اغلب مقبول دیگران شدهفقیت آمیز مواجه ؤرب مزندگی با تجا

در آموزي فلسفه (. 2101ین و هوی، آست)کیتسانتاس،  شوندواقع می

توانند آزادانه نظرهای خود آموزان میکندوکاو دانش از طریپ حلقة

ش دارند که این کار در افزای را بیان کنند و فرصتی برای ابراز وجود

)برت، اوهی ت بین، هوانگ و  نیز مؤثر است گیری هدفجهت

که عامل مهمی  گیری هدفجهتبر این،  عالوه(. 2102کارستن، 

د به نگري فر برای رشد شناختی، اجتماعی و عاطفی است و در واقع

در نتیجة تعامالت اجتماعی فرد با دیگران  ،دهدخود را شکل می

؟ مو شامل پاسخ به این سؤاالت است: من چه کسی هست شودیم ایجاد

چه اندازه مفید و ارزشمندم؟ و غیره. به طور  های دارم؟ تاچه توانایی

 ها،استعدادها، قضاوت ها،ناشی از ویژگی گیری هدفجهتکلی، 

 آرزوها و اهداف فرد است. آموزي فلسفه به کودک کمك خواهد

یابد. مناسبی را ب یهاگونه سؤاالت دربارة خود پاسخکرد تا برای این

کند که با ارائة نظرهای خود و کودکان کمك می و بهحلقة کندوکا

وجود خود را افزایش دهند  قدرت ابراز ،با دریافت نظرهای مخالف

و دیدگاه مثبتی به خود پیدا کنند که منجر به ارتقای توانایی آنها در 

(. 2102)پولتون،  شوددر ارتباط با همساالن می ،هادرک و بیان ایده

توان بر لزوم بازنگری در العات انجام شده میبا توجه به نتایج مط

-گیری هدفی دانشاستراتژی های آموزشی فعلی جهت بهبود جهت

آموزان امروز یا به عبارتی آموزان تيکید کرد. به خصوص دانش

مدرسین فردا را آماده نمود تا مهارت اندیشیدن، قضاوت و در نتیجه 

ژوهش صرفاً گیرند. در این پتفسیر و تجزیه و تحلیل و استنباط را یاد ب

از پرسشنامه استفاده شده است. به همین خاطر ممکن است در 

اطالعات به دست آمده سوءگیری ایجاد شده باشد. چرا که بعضی 

کنندگان ممکن است برای بهتر نشان دادن خود، بعضی شرکت

رسد مهمترین گیری جواب دهند. به نظر میسؤاالت را با جهت

حاضر که خارج از اختیار محقپ بود، عدم توانایی  محدودیت پژوهش

متغیرهای مزاحم مانند مسائل خانوادگی از جملة موانع پژوهش بود. 

شان همچنین، محدود شدن جامعة پژوهش به والدین )مادر( و دختران

در شهر ایالم بود که تعمیم نتایج به دانش آموزان پسر و نیز سایر 

های دیگر این سازد. از محدودیتیشهرها را با محدودیت مواجه م

پژوهش، محقپ مؤفپ به پیدا کردن پژوهشی که به طور مستقیم با این 

عنوان پرداخته باشد، نشد. از این جهت، محدودیت انتخاب یك 

موضوع درست و سنجیده وقتی با محتوای بدیع، تازه و پُربار 

-گردآوری شود، محدودیت و تازگی آن بر غنای علمی پژوهش می

 ها مانند مصاحبه نیز برایتوانند از سایر رويگران میفزاید. پژوهش

طرح  شودبه دست آوردن اطالعات دقیپ استفاده کنند. پیشنهاد می

حاضر در قالب مطالعة تجربی اجراء گردد که در آن تيثیر آموزي 

آموزان گیری هدف والدین و دانشهای مختلف بر میزان جهتروي

، تربزرگی هاگروهیی در هاپژوهشاد می شود بررسی شود. پیشنه

ی سنی دیگر و همچنین در سایر هاگروهی دیگر تحصیلی، هاداده

 و تعمیم های سنی و جنسیتییبررسشهرها و در هر دو جنس، جهت 

شود یمپذیری بیشتر نتایج نیز انجام شود. به عالوه به معلمان پیشنهاد 
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ر بیان مطالب و موضوعات ی الزم در سطد مدارس، دهاآموزيبا 

درسی خود، دانش آموزان را به فکر کردن وا دارند، تا آنان نیز نقش 

محوری را در مسائل درسی، علمی و زندگی اجتماعی خویش ایفاء 

شود مدارس، از طریپ برگزاری جلسات نمایند. همچنین پیشنهاد می

و  انجمن اولیاء و مربیان، والدین را در جهت ارتقاء سطد فکری

استفاده بهینه از قوای ذهنی فرزندشان در امور مختلف زندگی، یاری 

ر، هایی متفکآموزان به انسانو راهنمایی نمایند تا از این طریپ دانش

 پذیر، منطقی، مفید، مؤثر و فیلسوف تبدیل شوند.خالق، انعطاف

 منابع
نقش معلم و شاگرد در آموزي فلسفه به (. 0810اصل مرز، فریبرز )

 . تهران، انتشارات سخنوران.دکانکو

بررسی تيثیر اجرای برنامه آموزي (. 0810الماسی حسینی، سیدصمد )
تفکر با عنوان )فلسفه برای کودکان( به صورت اجتماع پژوهشی 

در دانش آموزان پایه  عزت نفسهای اجتماعی و بر بهبود مهارت
ه دپایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی، دانشک پنجم.

 روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی.

بررسی اثربخشی آموزي فلسفه برای کودکان (. 0812بهزادفر، مرجان )
دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم  در تربیت معنوی.

 تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی.

ثربخشی آموزي فلسفه ا(. 0812خادم صادق، مرضیه و فریدونی، شاپور )
 به کودکان در رشد تفکر فلسفی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی.

 المللی نوآوری و تحقیپ در هنر و علوم انسانی.اولین همایش بین

ان: تهر روي تحقیپ در روانشناسی و علوم تربیتی.(. 0810دالور، علی )

 نشر ویرایش.

(. بررسی 0811و رمضانی، معصومه ) قائدی، یحیی صمدی، پروین؛

تطبیقی برنامه درسی فلسفه در پایه سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی 

فصلنامه  . 02و  00با برنامه آموزي فلسفه برای کودکان در پایه 
 .01ت  32، 2(02، )تعلیم و تربیت

(. بررسی بنیادهای نظری برنامة درسی فلسفه برای 0832قائدی، یحیی )

مجله مطالعات برنامه ل گرا. کودکان از دیدگاه فیلسوفان عق
 .20-10، 1( 2، )درسی

. کودکان برای فلسفه هایدیدگاه نقد و بررسی(. 0838قائدی، یحیی )

 تربیتی، تهران: دانشگاه روانشناسی و علوم دانشکدة ،یدکتر رساله

 معلم. تربیت

(. 0818کالنتری، سارا؛ بنی جمالی، شکوه السادات و خسروی، زهره )

اجرای برنامه آموزي فلسفه به کودکان بر  بررسی اثربخشی

 ول مقطعآموزان دختر کالس اکاهش تفکرات غیرمنطقی دانش

 ،مجله روانشناسی بالینی و شخصیتراهنمایی شهرستان بروجن. 

(00 )1 ،23-81. 

(. تيثیر روي اجتماع پژوهشی 0811رمضان پور، شیوا ) ماهروزاده، طیبه و 

ی هامهارتبر پروري  برنامه آموزي فلسفه به کودکان

 .80ت  28، 1( 8)،های نوین تربیتییشهاندفصلنامه  شهروندی. 

(. 0831مرعشی، سیدمنصور؛ صفایی مقدم، مسعود و خزامی، پروین ) 

بررسی تيثیر اجرای برنامه آموزي فلسفه برای کودکان به روي 

 زان پایه پنجمآمواجتماع پژوهشی بر رشد قضاوت اخالقی دانش

 .38ت  012، 0( 21)، تفکر و کودک مجله شهر اهواز.ابتدایی 

د جل .او فلسفی برای کودکان و نوجوانانکندوک(. 0831عید )ناجی، س 
 مطالعات فرهنگی. انسانی و تهران: پژوهشگاه علوم .اول

(. بررسی تيثیر اجرای برنامه آموزي فلسفه برای 0811هدایتی، مهرنوي ) 

نامه فصل ی از دید دانش آموزان.بط میان فردکودکان در بهبود روا

 .088-001، (2)0 ،تفکر و کودک
Bayne, S., & Ross, J. (2016). Manifesto Redux: Making a 

teaching philosophy from networked learning 

research. In Proceedings of the 10th international 

conference on networked learning, pp. 120-128. 

 Brett, J. F., Uhl‐Bien, M., Huang, L., & Carsten, M. 

(2016). Goal orientation and employee resistance 

at work: Implications for manager emotional 

exhaustion with the employee. Journal of 

Occupational and Organizational 

Psychology, 89(3), 611-633. 

 Caukin, N. G., & Brinthaupt, T. M. (2017). Using a 

Teaching Philosophy Statement as a Professional 

Development Tool for Teacher 

Candidates. International Journal for the 

Scholarship of Teaching and Learning, 11(2), 18. 

 Conway, J. (2011). Friendship and Philosophy: Teaching 

Plato’s Lysis. Teaching Philosophy, 34(4), 411-

421. 

 Drexler, J. (2015). Philosophy for General Education: 

Teaching Introductory Environmental Ethics for 

Non-Majors. Teaching Philosophy. 

Elliot AJ, Church MA. )1997). A hierarchical model of 

approach and avoidance achievement motivation. 

J Pers Soc Psychol, 72(1),218-232. DOI: 

10.1037/0022-3514.72.1.218. 

Elliot, A.J., & McGregor, H. (2001). A 2 × 2 Achievement 

Goal Framework. Journal of Personality and 

Social Psychology, 80(3), 501-519. 

Hunt, J. W., & Spray, E. (2015). Sweet cupcakes for all: a 

teaching philosophy to enhance student 

engagement and success in an enabling linguistics 

course. 

Jones, S. L. (2017). A different perspective of the teaching 

philosophy of RL Moore. International Journal of 

Mathematical Education in Science and 

Technology, 48(2), 300-306. 

Kitsantas, A., Steen, S., & Huie, F. (2017). The role of 

self-regulated strategies and goal orientation in 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
57

46
2.

13
98

.1
8.

83
.1

0.
5 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
sy

ch
ol

og
ic

al
sc

ie
nc

e.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

18
 ]

 

                            12 / 13

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17357462.1398.18.83.10.5
http://psychologicalscience.ir/article-1-522-en.html


 مرزفریبرز اصل                                                                                              ...برنامة با آن اثربخشی و والدین برای فلسفه آموزي برنامة آزمون و طراحی

 

7121 

 

predicting achievement of elementary school 

children. International Electronic Journal of 

Elementary Education, 2(1), 65-81. 

 Lipman, M. (1976). ‘Can Philosophy for Children be the 

Basis of Educational Redesign?’ Journal of Social 

Studies, 69 (6). 

 Lipman, M. (2017). The Institute for the Advancement of 

Philosophy for Children (IAPC) program. 

In History, Theory and Practice of Philosophy for 

Children (pp. 3-11). Routledge. 

 Lone, J. M., & Green, M. (2013). Philosophy in High 

Schools: Guest Editors' Introduction to a Special 

Issue of Teaching Philosophy. Teaching 

Philosophy, 36(3), 213-215. 

 Mehta, S. & Whitebeard, D. (2005). Philosophy for 

children and moral development in the India 

context. Cambridge: Cambridge University, 21, 

2-12. 

 Norris, T. (2015). Philosophical Questions about 

Teaching Philosophy: What's at Stake in High 

School Philosophy Education?. Philosophical 

Inquiry in Education, 23(1), 62-72. 

 Park, B. R. (2016). An Investigation of the Impact 

Cultural Identity Plays in Shaping the Teaching 

Philosophy of Second-Generation. Immigrant 

Educators. 

Payant, C. (2017). Teaching Philosophy Statements: In‐
Service ESL Teachers’ Practices and 

Beliefs. TESOL Journal, 8(3), 636-656. 

Poulton, J. (2014). Identifying a k-10 developmental 

framework for teaching philosophy. Educational 

Philosophy and Theory, 46(11), 1238-1242. 

 Pring, L. & Valerie T. (2010). The Cognitive and 

Behavioral Manifestations of Blindness in 

Children. New York: Oxford University Press. 

 Randall, J. (2016). Teaching Philosophy at Key Stage 3: 

An intervention in pedagogical strategies in 

selective grammar schools. (Doctoral 

dissertation). 

 Samuelsson, L., & Lindström, N. (2017). Teaching Ethics 

to Non-Philosophy Students. In 19th Annual 

International Conference on Education, Athens, 

Greece (pp. 185-186). Athens Institute for 

Education and Research (ATINER). 

 Stonestreet, E., & Campbell, B. (2015). Team teaching 

Philosophy of Music: experiences and reflections. 

 VandeWalle D. (1997). Development and validation of a 

work domain goal orientation instrument. 

Education Philosophy Meas, 57(6), 995-1015. 

 Wittgenstein, L., Rhees, R., & Citron, G. (2015). 

Wittgenstein’s Philosophical. Conversations from 

the Notes of Rush Rhees. 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
57

46
2.

13
98

.1
8.

83
.1

0.
5 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
sy

ch
ol

og
ic

al
sc

ie
nc

e.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

18
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            13 / 13

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17357462.1398.18.83.10.5
http://psychologicalscience.ir/article-1-522-en.html
http://www.tcpdf.org

