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 چکیده
ر کودکان بر تفکر منطقی دانش آموزان دختر و پس ضر، تعیین تأثیر آموزش فلسفه برایپژوهش حا هدف

.از بین این دانش آموزان بود 39-33سامن در سال تحصیلی  آموزش و پرورش پایه سوم راهنمایی منطقه

مایش تصادفی در گروه آز صورتبهو  انتخاب ایایچندمرحلهگیریخوشهنمونهنفر به شیوه  39حجم  بااینمونه

ه عمل آمد. ب آزمونپیشاستدالل نیوجرسی،  هایمهارتآزمونو کنترل جایگزین گردید. سپس با استفاده از 

 اما گروه؛ارائه گردیدبرای کودکان آموزش فلسفه ایدقیقه 39جلسه 8های آزمایش، به مدت آنگاه به گروه

تحلیل . شد گیریاندازهمذکور، آزمون هابافکر منطقی آزمودنیت در پایانکنترل به روال معمول ادامه دادند. 

نش نطقی داو جنسیت بر تفکر م تعامل آموزش فلسفه برای کودکان که تحلیل کوواریانس نشان داد با هاداده

آموزش فلسفه برای کودکان بر تفکر منطقی دانش آموزان دختر و پسر  عالوهبه .دارد داریمعنآموزان تأثیر 

 .بود داریمعن 93/9p<9 در سطح یرهاتأثو این  داشت داریمعنجداگانه تأثیر  طوربهنیز 

ر تفک،استدالل نیوجرسی یهامهارتآزمون آموزش فلسفه برای کودکان،  :واژگان کلیدی
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انسان در میان همه موجودات خاکی، داشتن نیروی تفکر  فردمنحصربههای یکی از ویژگی

و برخورداری از نیروی  3زیرا بر اساس قدرت تفکر ؛شودو مسئولیتی است که از آن ناشی می

 رواینازاست.  شدهگذاشتهمسئولیت انتخاب و عمل بر عهده انسان  ،گیریاراده و تصمیم

بشلیده،  و مرعشی، حقیقی، بنابی مبارکی) رودمطالعه تفکر از مباحث بنیادین به شمار می

 «راهنمای هر فرد اندیشه اوست» درباره اهمیت و ارزش تفکر گفته است: 4امرسون (.9318

است که در طول تاریخ تعلیم و  ایپدیدهتفکر  هایمهارتپرورش  (.4994 الدر و پل،)

 استهای مختلف معرفت بوده در حوزه نظرانصاحباندیشمندان و  توجه موردتربیت 

 (3311) 4دیوئی ازجملهنظران تعلیم وتربیت (. صاحب3139؛ ترجمه ابیلی، 3389، 1مایرز)

او آموزش تفکر باید محور  ازنظر. داندمیرا یادگیری تفکر  وپرورشآموزشهدف اصلی 

بخشی از تعلیم و تربیت یادگیرندگان نیاز به یادگیری و  عنوانبهمدارس باشد.  هایبرنامه

هالند و  کلی،) دارند شانعلمی هایفعالیت تفکر در ارتباط با هایمهارت اثربخشکاربرد 

های منتقدانه به هنگام روبرو شدن با در ارتباط با تصمیم هاآن(. همچنین 4995، 5واتسون

نیاز  ند،ای که با آن روبرو هستی ومسائل پیچیدهانفجار اطالعات، تغیرات سریع در تکنولوژ

، به کنیممیارائه یا تولید  آنچهکیفیت زندگی ما و (. 4994، 9یه) دارندهای تفکر به مهارت

 تیفیک هم در بعد اقتصادی و در بعد، هم . تفکر ضعیفوابسته استشیوه اندیشیدن ما 

 هایفعالیت(. شرکت در کلیه 4995 و 4991، 3پلالدرو ) شودزندگی باعث خسارت می

تغییر  فردی در شرایط پیچیده و در حال هایگیریتصمیماجتماعی و کلیه  اقتصادی، سیاسی،

عصر ارتباطات نیازمند افرادی است که از قدرت استدالل و قضاوت خوبی برخوردار باشند. 

ك ی وانعنبهذهنی یادگیرنده  هایظرفیتبیشتر  درآوردنمنظور از آموزش به حرکت 

 (.4993، 8لو و ارتلیب) دانشمنفعالنه  کنندهدریافتپژوهشگر است، نه 

                                                
1. thinking 

2. Emerson 

3. Meyers 

4. Dewey 

5. Kealy‚ Holland & Watson 

6. Yeh 

7. Elder & Paul 

8. Lu & Ortlieb 
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اید و فیلسوف است، ب ، متفکرهای اندیشمندچنانچه نظام آموزشی در پی پرورش انسان

را برای آموزش تفکر برای کودکان طراحی نماید. در این زمینه دو رویکرد کامالً  هاییبرنامه

متفاوت وجود دارد. برخی معتقدند که آموزش تفکر همانند موضوعاتی چون آموزش 

یگر د ایعدهیا ریاضیات باید قسمتی از ساعات کالسی را به خود اختصاص دهد و خواندن 

درسی  هایهبرنامنار مباحث مرتبط با تمام موضوعات و معتقدند که آموزش تفکر باید در ک

 اهمببهترین شیوه آن است که در آموزش تفکر به کودکان دو دیدگاه فوق  صورت گیرد.

ار فلسفی ه به کویژ صورتبهرسی کودکان ساعاتی را د هایبرنامهتلفیق گردد؛ یعنی هم در 

زمینه را برای بحث و کاوش  اختصاص دهیم و هم در دروس دیگر انگیزچالشو مباحث 

کودکان  دازیپرنظریهو تحلیل  ،این طریق درک، استداللفلسفی فراگیران مهیا کنیم تا از 

 .(3189 و درخشنده، به نقل از نوروزی؛ 4991 ،3ینزاه) یابدرشد 

ه افزایش رو بگوناگون  کشورهایعالقه به فلسفه در کودکان  کهاینامروزه با توجه به 

توجه مورد  نیدبستاپیشرو الزم است کار فلسفی با کودکان در مقطع ابتدایی و ایناست، از 

شان که و افکار هاایدهکنجکاوی کودکان درباره مسائل گوناگون و بیان  ویژه قرار گیرد.

 هاآنی رشد و بالندگ ساززمینهنیازمند محیطی است تا  هاستآنبرخاسته از زندگی شخصی 

کنند.  گریسخن بگویند و کاوش گیرند چگونه گوش کنند، بیندیشند،ب آنان باید یادشود. 

مشترک عوامل داخلی، تجربه همواره بر این عقیده بود که هوش انسان نتیجه اقدام  4پیاژه

 ایساختهکه تمام  است« 1جوییلدتعا»فیزیکی و اجتماعی و نیز اصل پویا و مسلطی موسوم به 

، ساختن اموراستتفکر مستلزم درونی گویدمیاو .شوندمیآن هدایت  سویبهشناختی 

 نمادی. هایپدیدهواقعی و محسوس سروکار دارد و هم با  هایپدیدههوش هم با  کهدرحالی

از  (.3189سیف، ) شوندمیتفکر نظامی از اعمال درونی شده است که به عملیات ختم 

ی است. بلکه یك توالی دائم ؛این یا آن نیست مسألهفطرت و تربیت،  مسألهدیدگاه پیاژه، 

آن است که کودکان بیاموزند که بیندیشند و  وپرورشآموزشنویسد: هدف از پیاژه می

                                                
1. Haynes 

2. piaget 

3. equibration 
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و  به نقل از نوروزی ؛3333، 3الکایند) نپذیرند، رسدمی هاآنای را که به ذهن اولین اندیشه

 (3189 ،درخشنده

 1و ویگوتسکی 4های دیوییپیدایش فلسفه برای کودکان و نوجوانان بر اساس رهنمود

 و نفی آموزش صرف حفظ کردن تأکیداست که بر ضرورت تعلیم تفکر و تأمل  بوده

 استدالل و اموریاز همدیگر، ، داوری و تمیز امور سازیمفهومبه کودکان باید  کردند.می

امعه را جاز این قبیل را نیز یاد داد تا در آینده بتوانند مسائل و مشکالت مربوط به خود و 

دیویی بر تفکر  .(3133، صفایی مقدم) کنندتحلیل و به نحو احسن حل  درستی بهو  دقتبه

درنظریه ویگوتسکی زبان هم وسیله مهمی برای  تأکید دارد. پرورش و آموزشحل مسأله در 

در این  دهیاست. منظور از خود نظم 4دهیخودنظمتعامل اجتماعی و هم وسیله تفکر و 

 دیگر عبارت بهنظریه توانایی اندیشیدن و حل کردن مسائل بدون کمك دیگران است. 

. این شودیمتفکر، حافظه و...( گفته ) اششناختیدهی به کنترل فرد بر فرایندهای نظمخود

سیف، ) شودمیآموخته  اشاجتماعیفرایند از طریق آموزش و تعامل فرد با محیط فرهنگی و 

3189.) 

دانشگاه در رشته فلسفه مشغول  در 5لیپمن میالدی زمانی که 3399ی در اواخر دهه

تدریس بود، متوجه شد که دانشجویان فاقد قدرت استدالل و قدرت تمیز و داوری هستند. 

او همچنین دریافت که برای تقویت قدرت تفکر این دانشجویان بسیار دیر شده است و این 

بایست در یازده یا دوازده گرفت. در واقع آنان میمی نجامکار باید در دوران کودکی ا

اما برای  ؛گذراندندمی مسألهرا در زمینه تفکر انتقادی یا حل  ایویژههای درسی سالگی دوره

داستان  رتصوبهتهیه موضوعی قابل فهم و مورد پسند کودکان و نوجوانان، باید متون درسی 

 .(3189، و قاضی نژاد )ناجیشد ها نوشته میو در حد درک بچه

این نظریه را مطرح کرد که اگر ذهن کودک را درگیر مباحث فلسفی  (3333) لیپمن

 لیپمن معتقد بود اگر کنجکاوی طبیعی .ی تفکر او را رشد دهیمتوانیم شیوهکنیم، می

                                                
1. Elkind 

2. Dewey 

3. Vygostky 

4. Self-regulation 

5. Lipmann 
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ودکان را توانیم کجهان را با فلسفه ارتباط دهیم، می یکودکان و میل آنان به دانستن درباره

بنابراین او برنامه  ؛و مؤثر باشند پذیرانعطافبه متفکرانی تبدیل کنیم که بیش از پیش نقاد، 

 .آموزش فلسفه به کودکان را مطرح کرد

 ابتدایی و هایدورهدررا  نوجوانانفلسفه برای کودکان و آموزش  (3189 ،3181قائدی )

ای کودکان و ( به موضوع فلسفه بر3189) و قاضی نژاد ناجیداند. ضروری میمتوسطه 

ی از اشیوه واقع در فلسفه برای کودکان و نوجوانان ایشان زعمبه. اندنوجوانان پرداخته

 پرورش و آموزشها و موازین پارادایم جدید آموزش است که با در نظر گرفتن مؤلفه

 ارهایابز، عناصر و پرورش و آموزش است. بدیهی است که با تغییر پارادایم شده طراحی

تاورد پارادایم آخرین دس عنوانبهی فلسفه برای کودکان هم برنامه. کندن نیز تغییر میاصلی آ

او، ی کند و کاز: حلقه اندعبارتاست که  تغییریافتهتأملی شامل چند عنصر جدید یا 

های کند و کاو ههای حلقویژگیداستانی و معلمان تغییر نقش داده. های درسی، کتاب

های مشترک، ایجاد و باال بردن سطح سواد، ، شناختغیرخصمانهاز تأمل و تعمق  اندعبارت

فرهنگ و تخیل فلسفی، تقویت توانایی مطالعه و درک عمیق متون بر اساس گفتگو و لذت 

است که از  آموزانیدانشکاو پرورش ی کندو(. هدف حلقه3333 ،لیپمن) هابردن از آن

ان در برنامه فلسفه برای کودک آنچهمسائل برخوردار باشند.  فصل و حلتوانایی داوری و 

کاوی است که در آن به سبب حاکم بودن فضای کاوشگری، ی کندوشود حلقهتوصیه می

 مسألهجوی حقیقت و حل آن ورا به جستهمیشه سؤالی وجود دارد و فعالیت این حلقه 

کاو را به وی کندفعالیت دانش آموزان در حلقه  تر،کلی صورتبه کند وهدایت می

 .(3189، و قاضی نژاد ناجی) کندجستجوی معنا مبدل می

د قرار داده کارگیری منطق را مورد تأکیفلسفه، مطالعه تفکر از طریق تحلیل، استدالل و به

؛ ترجمه صفایی 4993، 3فیشر) اندی ساختارهای ذهن مطالعه کردهشناسان دربارهاست و روان

ند کاین فرضیه که فکر کردن راه را برای آموزش بیشتر باز می. (3189مقدم و نجاریان، 

. بعضی از پدران و (3188زاده، ؛ ترجمه کیان4991فیشر، ) است شدهپذیرفته طورکلیبه

های ما چه گویند برای ما مهم نیست که به بچهروند که میمادران تا این حد پیش می

                                                
1. Fisher 
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ها چه مورد توجه ما است، این است که بچهکنند، آنها چه مطالعه مییا بچه آموزند،می

و  ها باید خود تصمیم بگیرند و قضاوت کنند )اسمیتبیاموزند چگونه شخصاً فکر کنند، آن

 .(3831ترجمه شریعتمداری، ،3393 ؛3هولفیتش

 پژوهش روش

 نعنوابهآموزش فلسفه  استفاده شد. 4×4 عاملیبا طرح  آزمایشیدر این پژوهش از روش نیمه

د، آموزش فلسفه اجرا ش هاآزمودنیفعال دو سطح داشت. برای یك گروه از  متغیر مستقل

 بود. سرپولی گروه دیگر آموزش فلسفه دریافت نکرد. جنسیت نیز دارای دو سطح دختر و 

منطقه آموزان پایه سوم راهنمایی جامعه آماری دانش حاضر در پژوهش :هاآزمودنی

در سال تحصیلی  تابعه استان همدان( آموزش و پرورش از مناطق) سامن آموزش و پرورش

 پیشنهادنفر  35های آزمایشی حداقل نمونه برای هر گروه در پژوهش کهاز آنجا  بود. 39 -33

 عنوان به کالسآموزان دانشپژوهش چون از در این  ،(4999، 4است )کوهن و مانیون شده

استفاده شد در هر  های آزمایش و کنترلبرای هر یك از گروهنخورده، های دستگروه

پژوهشگرانی  .آزمودنی انتخاب شدند عنوان به هاآن داشت که همه نفرحضور 48 کالس

هایی را مورد مطالعه قرار چنین نمونهنیز ( 3184) اسالمی و( 3189) سیف ومثل عسگری 

 .شداستفاده  ایچندمرحله ایخوشه گیرینمونهاز روش  برای انتخاب نمونه، .اندداده

ه مدرس) یك مدرسه پسرانه سامن که ابتدا از بین مدارس راهنمایی دولتی صورتبدین

 هب کریمان( مدرسه راهنمایی شهید) و یك مدرسه دخترانه نازول( ءراهنمایی سیدالشهدا

پایه سوم راهنمایی  کالسدو ،منتخبمدرسه  هرپس از آن از  صادفی انتخاب وت صورت

 تصادفی در دو گروه آزمایش صورتبهانتخاب شده، های کالس در نهایت، .گردید انتخاب

 .شدندو کنترل جایگزین 

های پژوهش آزمون مهارت این درآزمون مورد استفاده : هاداده ابزار گردآوری

های منطقی قیاس صورتبهای گزینهچند سؤال 59شامل این آزمون  .بود1استدالل نیوجرسی

                                                
1. Smith & Hogfish 

2. Cohen & Minion 

3. The New Jersey Test of Reasoning Skills(NJTRS) 
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های این آزمون برای استفاده در گروهاستدالل است.  درزمینهمهارت  44است که بیانگر 

 طوربهو زمان الزم برای اجرای آن معموالً آزاد است، ولی  شدهطراحیبزرگ کالسی 

این آزمون در تحقیقات گوناگون  4و روایی 3اعتبار.استدقیقه وقت الزم  15 -49متوسط بین 

 آمده دست به 34/9تا  84/9بین  1کرانباخها ضریب آلفای است. در این بررسی آمدهدستبه

همزمان در پژوهشی روی  (. همچنین روایی3333، 4، شاوو فلتونو کوهن 3338آلن، ) است

این آزمون  اعتباراست.  شدهبررسیSAT5دانشجویان سال اول کالج در نیوجرسی و آزمون 

است. در پژوهش  به دست آمده 39/9(، 3189) همکارانو  در داخل کشور توسط مرعشی

در  آمده دست به اعتبارکه با  برآورد شد 33/9 آلفای کرانباخآن با استفاده از  اعتبارحاضر 

 داخل کشور توسط مرعشی مطابقت دارد.

در دو گروه آزمایش و  هاآنو جایگزینی تصادفی گیری نمونه از پس :روش اجرا

از آن  پس. آمد عمل بههای استدالل نیوجرسی پرسشنامه مهارت کنترل، ابتدا ازهر دو گروه

ولی گروه ، دریافت کرد جلسه 8به مدت  فلسفه برای کودکان را آموزشگروه آزمایش،

مجدداً پرسشنامه ها، پس از اتمام آموزش آموزشی را دریافت نکرد. گونههیچکنترل 

آموزش فلسفه برای  خالصه 3جدول  .گروه اجرا شد دوهای استدالل نیوجرسی روی مهارت

 کند.گزارش میکودکاناز طریق داستان را 
  

                                                
1. reliability 

2. validity 

3. Cronbach Alpha 

4. Kuhn, Shaw & Felton 

5. Scholastic Aptitude Test (SAT) 
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 های تمرین شده در کالس آموزش فلسفهها و بحثداستان .1جدول 

ف
ردی

 

 تمرین طرح بحث نام داستان

 خانه تو یا خانه من 3
زی با -تفاوتتشابه و 

 حیوانات
 اعتماد -عمل زشت و زیبا -دوستی و دشمنی -نظم

 شکل ظاهری افراد النه پرنده 4
و  موافق -مقایسه اعمال -توجه به نظر دیگران -تمسخر

 مخالف نظر دیگران بودن

1 
 پشتالکتامی و 

 زمان
 سفر در زمان -زمان -سرعت بخت و شانس

 روابط دوستانه شبی زیر ستارگان 4
ترک  -تفکر درباره ستارگان -از دست دادن چیزی

 مرگ -تنها بودن -خانه

 دزدی چاقو 5
فکر  -عدالت -دروغ -گفتن حقیقت -دزدی -ترس

 کردن

 رشد لیندا و کالرا 9
 هایزوج -حساب کردن -علت گریه -بلندی قد

 نویسیداستان -مکمل

 اعتراض کردن اکوسیترز 3
مداخله در  -مختلف هایدیدگاهتفکر درباره ی 

 النه حیوانات -منبع انرژی -طبیعت

 نفسعزتاحساس  گابریل 8
تفاوت  -نفسعزتاحساس  -احساس بد درباره خود

 افراد خوب و هنر خوب

 های پژوهشیافته

کیك ها به تفمنطقی آزمودنی تفکر زمونآو پس آزمونهای توصیفی نمرات پیششاخص

 است. شدهگزارش4های آزمایش و کنترل و جنسیت در جدول گروه

 هاتفکر منطقی آزمودنی آرمونو پس آزمونهای توصیفی نمرات پیششاخص .2جدول

 کل گروه آزمایش گروه کنترل هاشاخص آزمون

 پسر دختر پسر دختر پسر دختر

 59/43 99/44 58/43 98/44 54/43 44/43 میانگین آزمونپیش

 31/4 41/4 54/4 39/4 95/5 19/4 معیار انحراف

 39/33 49/43 13/41 39/48 31/38 39/33 میانگین آزمونپس

 44/4 81/4 98/4 94/5 35/4 33/1 انحراف معیار

 رداختهپهای تحلیل کوواریانس نخست به بررسی مفروضه هاتحلیل استنباطی داده برای

 است. شده
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مفروضه نرمال بودن نمرات متغیر وابسته: برای آزمون این مفروضه از آزمون  (الف

 گزارش 1کلموگرف اسمیرنف استفاده شد. نتایج تحلیل برای متغیر تفکر منطقی در جدول 

 است. شده

 هاآزمودنینتایج آزمون کلموگرف اسمیرنف برای نرمال بودن تفکر منطقی  .3جدول 

 داریمعنی اسمیرنفکلموگرف  تعداد هاگروه

 394/9 349/3 39 آزمونپیش

 334/9 351/3 39 آزمونپس

ار بحرانی آن از مقد z یهآمار شده محاسبهمقدار ، شدهگزارش 1که در جدول  طوریهمان

بنابراین مفروضه نرمال بودن توزیع نمرات  ؛است ترکوچك 93/9در سطح آلفای کمتر از 

 شود.متغیر وابسته تأییدمی

های تحلیل کوواریانس از مفروضه همگنی شیب خطوط رگرسیون: یکی دیگر (ب

کی یعنی رابطه بین متغیر وابسته و متغیر تصادفی کم ؛همگنی شیب خطوط رگرسیون است

در  هشد گرفتهنتایج تحلیل به کار   4های آزمایشی یکسان باشد. جدول باید برای تمام گروه

 .دکنمورد تفکر منطقی را گزارش می

 شیب خطوط رگرسیونهمگنی  آزمون.4جدول 

 S.S d.f M.S F P ریتغیمنابع 

 تفکرمنطقی آزمونپیشمداخله و 

 خطا

34/439 

393/31849 

3 

33 

34/439 

45/353 
18/3 438/9 

مداخله( )آزمون تفکر منطقی و متغیر مستقل بین پیشکه  دهدمینشان  4اطالعات جدول 

جود و کوواریانسبنابراین شرایط استفاده از تحلیل  ؛نداردوجود ( <95/9P) معناداریتعامل 

 دارد.

 هوابستآزمون( و متغیر پیش) کمکیج( وجود رابطه خطی بین متغیر تصادفی 

فکر آزمون تن و پسآزموکه رابطه بین نمرات پیش دادنشان  پراکنشنمودارآزمون(: پس)
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خطی و رابطه خطی بین متغیر ست و مفروضه همی اپژوهش خطهای منطقی آزمودنی

 آزمون( وجود دارد.و متغیر وابسته )پس آزمون(پیش) کمکیتصادفی 

ر دن استفاده و نتایج یها از آزمون لوها: برای آزمون برابری واریانسد( برابری واریانس

 است. شدهگزارش 5جدول 

 نینتایج آزمون لو .5جدول 

 f d.f1 d.f2 Pنسبت 

838/9 1 34 445/9 

ها برقرار است. پس از آزمون تحلیل که برابری واریانس دهدمینشان  5اطالعات جدول 

 استفاده کرد. توانمیکوواریانس 

 آموزش فلسفه برای کودکان بر تفکر منطقی دانش »که این فرضیه پژوهشبرای آزمون 

 از تحلیل کوواریانس عاملی برای نمرات «آموزان دختر و پسر پایه سوم راهنمایی تأثیر دارد

 9آزمایش و کنترل استفاده شد. نتایج تحلیل در جدول های گروه تفکر منطقی آزمودنی

 آمده است.
 آموزاننتایج تحلیل کوواریانس عاملی برای تفکر منطقی دانش.6جدول 

 منابع تغییر
مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F P 2 توان 

آموزش فلسفه به 

 کودکان
453/3953 3 453/3953 35/93 993/9 333/9 338/9 

 385/9 934/9 993/9 845/39 413/394 3 413/394 عامل جنسیت

 353/9 314/9 993/9 819/31 313/439 3 313/439 آزمونپیش

تعامل مداخله و 

 جنسیت
543/391 3 543/391 833/9 933/9 939/9 311/9 

   - - 383/35 33 393/3184 خطا

آموزش فلسفه برای کودکان بر تفکر منطقی دانش دهد که نشان می 9جدول  اطالعات

بر تفکر نیز عامل جنسیت ، >p)10/1( داشته است دارمعنیآموزان سال سوم راهنمایی تأثیر 

تعامل )تأثیر همزمان( آموزش فلسفه برای  .>p)10/1( دارد دارمعنیها تأثیر منطقی آن
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توان گفت . پس می>p)15/1( داشته است دارمعنیکودکان و جنسیت بر تفکر منطقی تأثیر 

تر تأمللقابو  ترمهمکه تعامل آموزش فلسفه به کودکان و جنسیت )اثر همزمان( که اثری 

 بوده است. دارمعنیاست، 

فلسفه برای کودکان بر تفکر دانش آموزان دختر آموزش " که برای آزمون این فرضیه

ی هازمودنیآوواریانس برای نمرات تفکر منطقی . از تحلیل ک"پایه سوم راهنمایی تأثیر دارد

 آمده است. 3گروه آزمایش و کنترل استفاده شد. نتایج تحلیل در جدول 

 آموزان دخترنتایج تحلیل کوواریانس برای تفکر منطقی دانش .7جدول 

 منابع تغییر
مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F P 2 توان 

به  آموزش فلسفه

 کودکان
339/953 3 339/953 389/43 993/9 993/9 3 

 898/9 433/9 948/9 334/3 131/49 39 489/444 آزمونپیش

     453/31 14 914/444 خطا

آموزش فلسفه به کودکان بر تفکر منطقی  کهدهد نشان می 3جدول  اطالعات

آزمون شآماری و با تأثیر پی ازلحاظاین تأثیر  و داشته است دارمعنیآموزان دختر تأثیر دانش

فرضیه دوم پژوهش مبنی بنابراین  ؛>p)10/1( بوده است دارمعنی 93/9در سطح کمتر از 

تأثیر  آموزان دختر پایه سوم راهنماییفلسفه برای کودکان بر تفکر دانشآموزش  کهاینبر 

 .شودمیتأیید  ،دارد

موزان آآموزش فلسفه برای کودکان بر تفکر دانش "که پژوهش  برای آزمون این فرضیه

از تحلیل کوواریانس برای نمرات تفکر منطقی  "پسر پایه سوم راهنمایی تأثیر دارد

 آمده است. 8تحلیل در جدول  های گروه آزمایش و کنترل استفاده شد. نتایجآزمودنی

 رپسآموزان نتایج تحلیل کوواریانس برای تفکر منطقی دانش .8جدول 

 منابع تغییر
مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F P 

2 توان 

به  آموزش فلسفه

 کودکان
384/343 3 384/343 535/33 994/9 434/9 3 

 343/9 589/9 933/9 431/4 195/43 39 888/419 آزمونپیش
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 منابع تغییر
مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F P 2 توان 

     913/33 48 393/193 خطا

آموزش فلسفه برای کودکان بر تفکر منطقی  دهد کهنشان می 8جدول  اطالعات

با  آماری ازلحاظاین تأثیر  و دار داشته استآموزان پسر سوم راهنمایی تأثیر معنیدانش

بنابراین  ؛>p)10/1( دار بوده استمعنی 93/9آزمون در سطح کمتر از حذف اثر پیش

موزان پسر پایه آآموزش فلسفه برای کودکان بر تفکر دانش کهاینفرضیه پژوهش مبنی بر 

 شود.می یدتأی، سوم راهنمایی تأثیر دارد

 گیریو نتیجه بحث

روه آزمایش آموزان گبرای کودکان بر تفکر منطقی دانش فلسفهنتایج نشان داد که آموزش 

نتیجه این  .بنابراین فرضیه پژوهش تأیید شد ؛است داشته تأثیردر مقایسه با گروه کنترل 

آموز ابتدایی در ناحیه هاوایی ( که بر روی دانش3383) 3جکسون و دویچ مطالعه باپژوهش 

رکت شهای آموزش فلسفه آموزانی که در کالسانجام گرفت و نشان داد که عملکرد دانش

های استدالل نیوجرسی باالتر از گروه کنترل و افرادی بود که اند، در آزمون مهارتکرده

چنین نتیجه این پژوهش، با مه هایی شرکت نکرده بودند، مطابقت دارد.در چنین کالس

سال انجام داد و برنامه آموزش فلسفه به کودکان را  9که به مدت  (3333) 4پژوهش مالمستر

ها شرکت کردند، که در آزمون آزمایشآموزان گروه تمامی دانش نشان داد کهو اجرا کرد 

ه این نیز، نتیج و ؛آموزان گروه کنترل داشتند، مطابقت داشتی با دانشدارمعنیتفاوت 

که  (4994) 5( و تریکی و تاپینگ5499) 4(، موریون3334) 1پژوهش با مطالعات هولدر

وی گروه ر پرداخته و اثرات مثبت اجرایی برنامه برهمگی به آموزش فلسفه به کودکان 

به نقل از  ؛3335) 9فیلدز مطالعه باهمچنین  اند، مطابقت دارد.آزمایش را مشاهده کرده

                                                
1. Jackson & deutsch 

2. Malmhester 

3. Holder 

4. Morrison 

5. Trickery’s and Topping 

6. Fildez 
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آموزان انگلیسی انجام داد و مؤید عملکرد بهتر دانش یکه درباره (3183جهانی، 

در کالس فلسفه در آزمون استدالل نسبت به گروه کنترل بود،  کنندهشرکتآموزان دانش

که  یآموزاندانشکه نشان داد  (3388. نتایج این پژوهش با نتایج تحقیق آلن )ستاهمسو 

ا گروه ب مقایسه در ،های برنامه آموزش فلسفه به کودکان شرکت کرده بودنددر کالس

 .نیز مطابقت دارد اندکنترل عملکرد بهتری داشته

( نیز درتحقیقی به بررسی برنامه فلسفه برای کودکان و اثرات آن به تفکر 3338) 3دانیل

به  نسبت دیدهآموزشنتایج نشان از عملکرد بهتر گروه  آموزان پرداخت وانتقادی دانش

طالعه م ایننتیجه همچنین  .هستی این پژوهش همسو گروه آموزش ندیده بود که با نتیجه

که به تأثیر آموزش  (3338و آلن ) (4993) 4واالنیدس، کاروال و آنجلی با نتیجه مطالعات

ر، بهبود های تفکهای تفکر، مهارتفلسفه بر اخالق، استدالل کالمی و غیرکالمی، سبك

، اندردهکتفکر انتقادی، درک مطلب و خواندن پرداخته و تأثیر مثبت آموزش فلسفه را تأیید 

 .هستمنطبق 

در خارج از کشور مطالعات بسیاری در داخل کشور صورت  ذکرشدهعالوه بر مطالعات 

 .پردازیمیمبا پژوهش حاضر و به تطبیق آن  کردهاشاره هاآنگرفته است که به چند مورد از 

(که به بررسی 3184؛ به نقل از اسالمی، 3133وهش با یافته پژوهش کاظمی )نتیجه این پژ

م، مرعشی، مقدصفائی بر روش تفکر منطقی پرداخته، منطبق است. مسألهتأثیر روش حل 

وهشی پژبا عنوان بررسی تأثیر روش اجتماع( در تحلیلی 3185سرشت، باقری و سپاسی )پاک

یجه تهای استدالل، انجام دادند به این ندر برنامه آموزش فلسفه کودکان، بر پرورش مهارت

ه های استدالل تأثیر مثبت داشته کپرورش مهارت پژوهی بررسیدند که اجرای روش اجتماع

های هشبا نتایج پژو شدهانجاممطابقت دارد. همچنین نتیجه پژوهش  حاضر نتیجه پژوهشبا 

(، جهانی 3189(، مرعشی )3183نسب و لسانی )(، مرعشی، رحیمی3189اسکندری و کیانی )

مثبت آموزش فلسفه بر  (، مطابقت داشته و تأثیر3189نژاد )(، ناجی و قاضی3189)

 اند.تفکر منطقی را تأیید کرده ازجملههای تفکر مهارت

                                                
1. Daniel 

2. Valanides, Karalla & Angele 



 49، بهار و پنجم یسشماره سال یازدهم،  ،ی تربیتیشناسروانفصلنامه                                                      32 

رسد می نظر به، یتفکرمنطقبا توجه به تأثیرات مثبت برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر 

انجام  وکشور تأکید بر تفکر  پرورش و آموزشریزان و برنامه متصدیانوظایف مهم  ازجمله

های فلسفه یا تفکر هایی تحت عنوان آموزشبرنامه واصالحات اساسی در نظام آموزشی 

کودکان  و تفکر فلسفی به . آموزش فلسفهاستهای درسی رسمی کشور فلسفی در برنامه

موقعیتی را به دست خواهد داد تا کودکان ضمن درک بهتری که از مجهوالت خود به دست 

 سنفاعتمادبه، دانستن لذت درکها مشارکت فعال نموده و با آورند در کشف پاسخمی

ا بند. فراهم نمودن چنین فرصتی با استفاده از آموزش مهارت استدالل که نبیشتری پیدا ک

بحث و گفتگو همراه است، نه فقط در جهت درک عقاید دیگران، بلکه برای کشف و ابداع 

دن باال بر منظوربهگری بحث خود اصالح ها و روشن کردن ارزش بازنمایی وعقاید و ایده

فهم و حل مشکالت آتی آنان مفید خواهد بود. طبق نتایج این تحقیق، برای آموزش فلسفه 

آموزان از در روش کار معلم و انتظارات نظام آموزشی از دانش تغییرکلیدر کودکان، 

 .ترین کارهایی است که ضرورت بسیار داردمهم

 منابع

رزی و(. بررسی تأثیر داستان بر افزایش مهارت فلسفه3189). الهکیانی، ژ و سیناسکندری، ح

 .13 -3، (3)4. فصلنامه مطالعات برنامه درسیگری دانش آموزان. و پرسش

(. ارائه الگویی برای طراحی و اجرای برنامه خواندن انتقادی و بررسی 3184اسالمی، محسن. )

 نامهایانپاثر آن بر تفکرانتقادی و نوشتن تحلیلی دانشجویان دوره تربیت معلم تهران. 

 ، دانشگاه تربیت معلم.نشدهچاپدرسی،  ریزیبرنامهدکترای 

رجمه ت) تفکر منطقی: روش تعلیم و تربیت(. 3393هولفتیش، گوردون. ) اسمیت، جی، اف و

 تهران: سمت. چاپ ششم. (.3183، علی شریعتمداری

 (. نقد و بررسی مبانی فلسفی الگوی آموزشی تفکر انتقادی ماتیولیپمن.3183) جهانی، جعفر.

 .55 – 19، (44) 34، س() الزهرادانشگاه ی پژوهشی علوم انسان –فصلنامه علمی 

ای هموزش فلسفه به کودکان در رشد منش(. بررسی تأثیرات برنامه آ3189)جهانی، جعفر. 

 .13 -53، (3) 4. فصلنامه مطالعات برنامه درسیاخالقی دانش آموزان. 

 .نشردورانتهران:  ویراش ششم(.) نوینروانشناسی پرورشی (. 3189. )اکبرعلیسیف، 
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هشی پژو –فصلنامه علمی (. برنامه آموزش فلسفه به کودکان. 3133)صفایی مقدم، مسعود. 
 .393 – 384، (43و  49) 8. علوم انسانی دانشگاه الزهرا )س(

اسی، سپ و سروباقری، خ ؛عفرجحمدسرشت، مپاک ؛صورمرعشی، من ؛سعودصفایی مقدم، م

ه کودکان بپژوهشی در برنامه آموزش فلسفه ش اجتماع(. بررسی تأثیر رو3185) .سینح

آموزان پسر پایه سوم راهنمایی مدرسه نمونه های استدالل دانشبر پرورش مهارت
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. مقایسه تأثیر تکالیف نوشتاری بر تفکر انتقادی (3189) .کبرا لیسیف، ع وحمد عسگری، م

و مطالعات  شناسیزیستآموزان پسر سال اول متوسطه مالیر در دروس دانش

 .43-3 ،39.دانشگاه عالمه طباطبایی تربیتی شناسیروان فصلنامه اجتماعی،

مقدم و افسانه اییصف)ترجمه مسعود  کودکان به تفکرآموزش  (.4993فیشر، رابرت. )

 (. اهواز: رسش.3189، نجاریان

 اهواز: رسش.(. 3188، ترجمه فروغ کیان زاده). آموزش و تفکر(. 4991)فیشر، رابرت. 

 .. تهران: دواوینآموزش فلسفه به کودکان: بررسی مبانی نظری(. 3181قائدی، یحیی. )

صلنامه ف(. امکان آموزش فلسفه به کودکان، چالش بر سر مفهوم فلسفه، 3189قائدی، یحیی. )
 .34 – 93، (3) 4، مطالعات برنامه درسی

(. تهران: 3139، ترجمه دکتر خدایار ابیلی) آموزش تفکر انتقادی(، 3389)مایرز، چت. 

 .سمت
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آموزان دختر پایه سوم راهنمایی تأثیر روش اجتماع بر پرورش مهارت استدالل و دانش

 .44–3، (3)4. فصلنامه مطالعات برنامه درسیمدرسه نمونه دولتی اهواز. 
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