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یکی از ویژگیهای منحصربهفرد انسان در میان همه موجودات خاکی ،داشتن نیروی تفکر
و مسئولیتی است که از آن ناشی میشود؛ زیرا بر اساس قدرت تفکر 3و برخورداری از نیروی
اراده و تصمیمگیری ،مسئولیت انتخاب و عمل بر عهده انسان گذاشتهشده است .ازاینرو
مطالعه تفکر از مباحث بنیادین به شمار میرود (مرعشی ،حقیقی ،بنابی مبارکی و بشلیده،
 .)3189امرسون 4درباره اهمیت و ارزش تفکر گفته است« :راهنمای هر فرد اندیشه اوست»
(الدر و پل .)4994 ،پرورش مهارتهای تفکر پدیدهای است که در طول تاریخ تعلیم و
تربیت مورد توجه اندیشمندان و صاحبنظران در حوزههای مختلف معرفت بوده است
(مایرز3389 ،1؛ ترجمه ابیلی .)3139 ،صاحبنظران تعلیم وتربیت ازجمله دیوئی)3311( 4
هدف اصلی آموزشوپرورش را یادگیری تفکر میداند .ازنظر او آموزش تفکر باید محور
برنامههای مدارس باشد .بهعنوان بخشی از تعلیم و تربیت یادگیرندگان نیاز به یادگیری و
کاربرد اثربخش مهارتهای تفکر در ارتباط با فعالیتهای علمیشان دارند (کلی ،هالند و
واتسون .)4995 ،5همچنین آنها در ارتباط با تصمیمهای منتقدانه به هنگام روبرو شدن با
انفجار اطالعات ،تغیرات سریع در تکنولوژی ومسائل پیچیدهای که با آن روبرو هستند ،نیاز
به مهارتهای تفکر دارند (یه .)4994 ،9کیفیت زندگی ما و آنچه ارائه یا تولید میکنیم ،به
شیوه اندیشیدن ما وابسته است .تفکر ضعیف ،هم در بعد اقتصادی و هم در بعد کیفیت
زندگی باعث خسارت میشود (الدرو پل 4991 ،3و  .)4995شرکت در کلیه فعالیتهای
اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و کلیه تصمیمگیریهای فردی در شرایط پیچیده و در حال تغییر
عصر ارتباطات نیازمند افرادی است که از قدرت استدالل و قضاوت خوبی برخوردار باشند.
منظور از آموزش به حرکت درآوردن بیشتر ظرفیتهای ذهنی یادگیرنده بهعنوان یك
پژوهشگر است ،نه دریافتکننده منفعالنه دانش (لو و ارتلیب.)4993 ،8
1. thinking
2. Emerson
3. Meyers
4. Dewey
5. Kealy‚ Holland & Watson
6. Yeh
7. Elder & Paul
8. Lu & Ortlieb
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چنانچه نظام آموزشی در پی پرورش انسانهای اندیشمند ،متفکر و فیلسوف است ،باید
برنامههایی را برای آموزش تفکر برای کودکان طراحی نماید .در این زمینه دو رویکرد کامالً
متفاوت وجود دارد .برخی معتقدند که آموزش تفکر همانند موضوعاتی چون آموزش
خواندن یا ریاضیات باید قسمتی از ساعات کالسی را به خود اختصاص دهد و عدهای دیگر
معتقدند که آموزش تفکر باید در کنار مباحث مرتبط با تمام موضوعات و برنامههای درسی
صورت گیرد .بهترین شیوه آن است که در آموزش تفکر به کودکان دو دیدگاه فوق باهم
تلفیق گردد؛ یعنی هم در برنامههای درسی کودکان ساعاتی را بهصورت ویژه به کار فلسفی
و مباحث چالشانگیز اختصاص دهیم و هم در دروس دیگر زمینه را برای بحث و کاوش
فلسفی فراگیران مهیا کنیم تا از این طریق درک ،استدالل ،تحلیل و نظریهپردازی کودکان
رشد یابد (هاینز 4991 ،3؛به نقل از نوروزی و درخشنده.)3189 ،
امروزه با توجه به اینکه عالقه به فلسفه در کودکان کشورهای گوناگون رو به افزایش
است ،از اینرو الزم است کار فلسفی با کودکان در مقطع ابتدایی و پیشدبستانی مورد توجه
ویژه قرار گیرد .کنجکاوی کودکان درباره مسائل گوناگون و بیان ایدهها و افکارشان که
برخاسته از زندگی شخصی آنهاست نیازمند محیطی است تا زمینهساز رشد و بالندگی آنها
شود .آنان باید یاد بگیرند چگونه گوش کنند ،بیندیشند ،سخن بگویند و کاوشگری کنند.
پیاژه 4همواره بر این عقیده بود که هوش انسان نتیجه اقدام مشترک عوامل داخلی ،تجربه
فیزیکی و اجتماعی و نیز اصل پویا و مسلطی موسوم به «تعادلجویی »1است که تمام ساختهای
شناختی بهسوی آن هدایت میشوند .اومیگوید تفکر مستلزم درونیساختن اموراست،
درحالیکه هوش هم با پدیدههای واقعی و محسوس سروکار دارد و هم با پدیدههای نمادی.
تفکر نظامی از اعمال درونی شده است که به عملیات ختم میشوند (سیف .)3189 ،از
دیدگاه پیاژه ،مسأله فطرت و تربیت ،مسأله این یا آن نیست؛ بلکه یك توالی دائمی است.
پیاژه مینویسد :هدف از آموزشوپرورش آن است که کودکان بیاموزند که بیندیشند و

1. Haynes
2. piaget
3. equibration
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اولین اندیشهای را که به ذهن آنها میرسد ،نپذیرند (الکایند3333 ،3؛ به نقل از نوروزی و
درخشنده)3189 ،
پیدایش فلسفه برای کودکان و نوجوانان بر اساس رهنمودهای دیویی 4و ویگوتسکی

1

بوده است که بر ضرورت تعلیم تفکر و تأمل و نفی آموزش صرف حفظ کردن تأکید
میکردند .به کودکان باید مفهومسازی ،داوری و تمیز امور از همدیگر ،استدالل و اموری
از این قبیل را نیز یاد داد تا در آینده بتوانند مسائل و مشکالت مربوط به خود و جامعه را
بهدقت و به درستی تحلیل و به نحو احسن حل کنند (صفایی مقدم .)3133 ،دیویی بر تفکر
حل مسأله در آموزش و پرورش تأکید دارد .درنظریه ویگوتسکی زبان هم وسیله مهمی برای
تعامل اجتماعی و هم وسیله تفکر و خودنظمدهی 4است .منظور از خود نظمدهی در این
نظریه توانایی اندیشیدن و حل کردن مسائل بدون کمك دیگران است .به عبارت دیگر
خودنظمدهی به کنترل فرد بر فرایندهای شناختیاش (تفکر ،حافظه و )...گفته میشود .این
فرایند از طریق آموزش و تعامل فرد با محیط فرهنگی و اجتماعیاش آموخته میشود (سیف،
.)3189
در اواخر دههی  3399میالدی زمانی که لیپمن 5در دانشگاه در رشته فلسفه مشغول
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
کار باید در دوران کودکی انجام میگرفت .در واقع آنان میبایست در یازده یا دوازده
سالگی دورههای درسی ویژهای را در زمینه تفکر انتقادی یا حل مسأله میگذراندند؛ اما برای
تهیه موضوعی قابل فهم و مورد پسند کودکان و نوجوانان ،باید متون درسی بهصورت داستان
و در حد درک بچهها نوشته میشد (ناجی و قاضی نژاد.)3189 ،
لیپمن ( )3333این نظریه را مطرح کرد که اگر ذهن کودک را درگیر مباحث فلسفی
کنیم ،میتوانیم شیوهی تفکر او را رشد دهیم .لیپمن معتقد بود اگر کنجکاوی طبیعی
1. Elkind
2. Dewey
3. Vygostky
4. Self-regulation
5. Lipmann
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کودکان و میل آنان به دانستن دربارهی جهان را با فلسفه ارتباط دهیم ،میتوانیم کودکان را
به متفکرانی تبدیل کنیم که بیش از پیش نقاد ،انعطافپذیر و مؤثر باشند؛ بنابراین او برنامه
آموزش فلسفه به کودکان را مطرح کرد.
قائدی ( )3189 ،3181آموزش فلسفه برای کودکان و نوجوانان را دردورههای ابتدایی و
متوسطه ضروری میداند .ناجی و قاضی نژاد ( )3189به موضوع فلسفه برای کودکان و
نوجوانان پرداختهاند .بهزعم ایشان فلسفه برای کودکان و نوجوانان در واقع شیوهای از
آموزش است که با در نظر گرفتن مؤلفهها و موازین پارادایم جدید آموزش و پرورش
طراحی شده است .بدیهی است که با تغییر پارادایم آموزش و پرورش ،عناصر و ابزارهای
اصلی آن نیز تغییر میکند .برنامهی فلسفه برای کودکان هم بهعنوان آخرین دستاورد پارادایم
تأملی شامل چند عنصر جدید یا تغییریافته است که عبارتاند از :حلقهی کند و کاو،
کتابهای درسی ،داستانی و معلمان تغییر نقش داده .ویژگیهای حلقههای کند و کاو
عبارتاند از تأمل و تعمق غیرخصمانه ،شناختهای مشترک ،ایجاد و باال بردن سطح سواد،
فرهنگ و تخیل فلسفی ،تقویت توانایی مطالعه و درک عمیق متون بر اساس گفتگو و لذت
بردن از آنها (لیپمن .)3333 ،هدف حلقهی کندوکاو پرورش دانشآموزانی است که از
توانایی داوری و حل و فصل مسائل برخوردار باشند .آنچه در برنامه فلسفه برای کودکان
توصیه میشود حلقهی کندوکاوی است که در آن به سبب حاکم بودن فضای کاوشگری،
همیشه سؤالی وجود دارد و فعالیت این حلقه را به جستوجوی حقیقت و حل آن مسأله
هدایت میکند و بهصورت کلیتر ،فعالیت دانش آموزان در حلقهی کندوکاو را به
جستجوی معنا مبدل میکند (ناجی و قاضی نژاد.)3189 ،
فلسفه ،مطالعه تفکر از طریق تحلیل ،استدالل و بهکارگیری منطق را مورد تأکید قرار داده
است و روانشناسان دربارهی ساختارهای ذهن مطالعه کردهاند (فیشر4993 ،3؛ ترجمه صفایی
مقدم و نجاریان .)3189 ،این فرضیه که فکر کردن راه را برای آموزش بیشتر باز میکند
بهطورکلی پذیرفتهشده است (فیشر4991 ،؛ ترجمه کیانزاده .)3188 ،بعضی از پدران و
مادران تا این حد پیش میروند که میگویند برای ما مهم نیست که به بچههای ما چه
1. Fisher
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میآموزند ،یا بچهها چه مطالعه میکنند ،آنچه مورد توجه ما است ،این است که بچهها
بیاموزند چگونه شخصاً فکر کنند ،آنها باید خود تصمیم بگیرند و قضاوت کنند (اسمیت و
هولفیتش3؛ ،3393ترجمه شریعتمداری.)3183 ،

روش پژوهش
در این پژوهش از روش نیمهآزمایشی با طرح عاملی  4×4استفاده شد .آموزش فلسفه بهعنوان
متغیر مستقل فعال دو سطح داشت .برای یك گروه از آزمودنیها آموزش فلسفه اجرا شد،
ولی گروه دیگر آموزش فلسفه دریافت نکرد .جنسیت نیز دارای دو سطح دختر و پسر بود.
آزمودنیها :در پژوهش حاضر جامعه آماری دانشآموزان پایه سوم راهنمایی منطقه
آموزش و پرورش سامن (از مناطق آموزش و پرورش تابعه استان همدان) در سال تحصیلی
 39 -33بود .از آنجا که در پژوهشهای آزمایشی حداقل نمونه برای هر گروه  35نفر پیشنهاد
شده است (کوهن و مانیون ،)4999 ،4در این پژوهش چون از دانشآموزان کالس به عنوان
گروههای دستنخورده ،برای هر یك از گروههای آزمایش و کنترل استفاده شد در هر
کالس  48نفرحضور داشت که همه آنها به عنوان آزمودنی انتخاب شدند .پژوهشگرانی
مثل عسگری و سیف ( )3189و اسالمی ( )3184نیز چنین نمونههایی را مورد مطالعه قرار
دادهاند .برای انتخاب نمونه ،از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای استفاده شد.
بدینصورت که ابتدا از بین مدارس راهنمایی دولتی سامن یك مدرسه پسرانه (مدرسه
راهنمایی سیدالشهداء نازول) و یك مدرسه دخترانه (مدرسه راهنمایی شهید کریمان) به
صورت تصادفی انتخاب و پس از آن از هر مدرسه منتخب ،دوکالس پایه سوم راهنمایی
انتخاب گردید .در نهایت ،کالسهای انتخاب شده ،بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش
و کنترل جایگزین شدند.
ابزار گردآوری دادهها :آزمون مورد استفاده در این پژوهش آزمون مهارتهای
استدالل نیوجرسی1بود .این آزمون شامل  59سؤال چندگزینهای بهصورت قیاسهای منطقی
1. Smith & Hogfish
2. Cohen & Minion
)3. The New Jersey Test of Reasoning Skills(NJTRS
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است که بیانگر  44مهارت درزمینه استدالل است .این آزمون برای استفاده در گروههای
بزرگ کالسی طراحیشده و زمان الزم برای اجرای آن معموالً آزاد است ،ولی بهطور
متوسط بین  15 -49دقیقه وقت الزم است.اعتبار 3و روایی 4این آزمون در تحقیقات گوناگون
بهدستآمده است .در این بررسیها ضریب آلفای کرانباخ 1بین  9/84تا  9/34به دست آمده
است (آلن 3338 ،و کوهن ،شاوو فلتون .)3333 ،4همچنین روایی همزمان در پژوهشی روی
دانشجویان سال اول کالج در نیوجرسی و آزمون 5SATبررسیشده است .اعتبار این آزمون
در داخل کشور توسط مرعشی و همکاران ( 9/39 ،)3189به دست آمده است .در پژوهش
حاضر اعتبار آن با استفاده از آلفای کرانباخ  9/33برآورد شد که با اعتبار به دست آمده در
داخل کشور توسط مرعشی مطابقت دارد.
روش اجرا :پس از نمونهگیری و جایگزینی تصادفی آنها در دو گروه آزمایش و
کنترل ،ابتدا ازهر دو گروه پرسشنامه مهارتهای استدالل نیوجرسی به عمل آمد .پس از آن
گروه آزمایش،آموزش فلسفه برای کودکان را به مدت  8جلسه دریافت کرد ،ولی گروه
کنترل هیچگونه آموزشی را دریافت نکرد .پس از اتمام آموزشها ،مجدداً پرسشنامه
مهارتهای استدالل نیوجرسی روی دو گروه اجرا شد .جدول  3خالصه آموزش فلسفه برای
کودکاناز طریق داستان را گزارش میکند.

1. reliability
2. validity
3. Cronbach Alpha
4. Kuhn, Shaw & Felton
)5. Scholastic Aptitude Test (SAT
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جدول  .1داستانها و بحثهای تمرین شده در کالس آموزش فلسفه
ردیف

نام داستان

3

خانه تو یا خانه من

4

النه پرنده

1

تمرین

طرح بحث
تشابه و تفاوت -بازی

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

حیوانات

تمسخر -توجه به نظر دیگران -مقایسه اعمال -موافق و

شکل ظاهری افراد

تامی و الکپشت
زمان

مخالف نظر دیگران بودن

بخت و شانس

4

شبی زیر ستارگان

روابط دوستانه

5

چاقو

دزدی

9

لیندا و کالرا

رشد

3

اکوسیترز

اعتراض کردن

8

گابریل

احساس عزتنفس

سرعت -زمان -سفر در زمان
از دست دادن چیزی -تفکر درباره ستارگان -ترک
خانه -تنها بودن -مرگ
ترس -دزدی -گفتن حقیقت -دروغ -عدالت -فکر
کردن
بلندی قد -علت گریه -حساب کردن -زوجهای
مکمل -داستاننویسی
تفکر درباره ی دیدگاههای مختلف -مداخله در
طبیعت -منبع انرژی -النه حیوانات
احساس بد درباره خود -احساس عزتنفس -تفاوت
افراد خوب و هنر خوب

یافتههای پژوهش
شاخصهای توصیفی نمرات پیشآزمون و پسآزمون تفکر منطقی آزمودنیها به تفکیك
گروههای آزمایش و کنترل و جنسیت در جدول 4گزارششده است.
جدول .2شاخصهای توصیفی نمرات پیشآزمون و پسآرمون تفکر منطقی آزمودنیها
آزمون

شاخصها

پیشآزمون
پسآزمون

گروه کنترل

کل

گروه آزمایش

دختر

پسر

دختر

پسر

دختر

پسر

میانگین

43/44

43/54

44/98

43/58

44/99

43/59

انحراف معیار

4/19

5/95

4/39

4/54

4/41

4/31

میانگین

33/39

38/31

48/39

41/13

43/49

33/39

انحراف معیار

1/33

4/35

5/94

4/98

4/81

4/44

برای تحلیل استنباطی دادهها نخست به بررسی مفروضههای تحلیل کوواریانس پرداخته
شده است.
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الف) مفروضه نرمال بودن نمرات متغیر وابسته :برای آزمون این مفروضه از آزمون
کلموگرف اسمیرنف استفاده شد .نتایج تحلیل برای متغیر تفکر منطقی در جدول  1گزارش
شده است.
جدول  .3نتایج آزمون کلموگرف اسمیرنف برای نرمال بودن تفکر منطقی آزمودنیها
گروهها

تعداد

کلموگرف اسمیرنف

معنیداری

پیشآزمون

39

3/349

9/394

پسآزمون

39

3/351

9/334

همانطوری که در جدول  1گزارششده ،مقدار محاسبه شده آمارهی  zاز مقدار بحرانی آن
در سطح آلفای کمتر از  9/93کوچكتر است؛ بنابراین مفروضه نرمال بودن توزیع نمرات
متغیر وابسته تأییدمیشود.
ب) همگنی شیب خطوط رگرسیون :یکی دیگر از مفروضههای تحلیل کوواریانس
همگنی شیب خطوط رگرسیون است؛ یعنی رابطه بین متغیر وابسته و متغیر تصادفی کمکی
باید برای تمام گروههای آزمایشی یکسان باشد .جدول  4نتایج تحلیل به کار گرفته شده در
مورد تفکر منطقی را گزارش میکند.
جدول .4آزمون همگنی شیب خطوط رگرسیون
منابع تغییر

S.S

d.f

M.S

مداخله و پیشآزمون تفکرمنطقی

439/34

3

439/34

خطا

31849/393

33

353/45

F

P

3/18

9/438

اطالعات جدول  4نشان میدهد که بین پیشآزمون تفکر منطقی و متغیر مستقل (مداخله)
تعامل معناداری ( )P>9/95وجود ندارد؛ بنابراین شرایط استفاده از تحلیل کوواریانس وجود
دارد.
ج) وجود رابطه خطی بین متغیر تصادفی کمکی (پیشآزمون) و متغیر وابسته
(پسآزمون) :نمودارپراکنش نشان داد که رابطه بین نمرات پیشآزمون و پسآزمون تفکر
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منطقی آزمودنیهای پژوهش خطی است و مفروضه همخطی و رابطه خطی بین متغیر
تصادفی کمکی (پیشآزمون) و متغیر وابسته (پسآزمون) وجود دارد.
د) برابری واریانسها :برای آزمون برابری واریانسها از آزمون لوین استفاده و نتایج در
جدول  5گزارششده است.
جدول  .5نتایج آزمون لوین
نسبت f

d.f1

d.f2

P

9/838

1

34

9/445

اطالعات جدول  5نشان میدهد که برابری واریانسها برقرار است .پس از آزمون تحلیل
کوواریانس میتوان استفاده کرد.
برای آزمون این فرضیه پژوهش که« آموزش فلسفه برای کودکان بر تفکر منطقی دانش
آموزان دختر و پسر پایه سوم راهنمایی تأثیر دارد» از تحلیل کوواریانس عاملی برای نمرات
تفکر منطقی آزمودنیهای گروه آزمایش و کنترل استفاده شد .نتایج تحلیل در جدول 9
آمده است.
جدول .6نتایج تحلیل کوواریانس عاملی برای تفکر منطقی دانشآموزان
مجموع

درجات

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

3953/453

3

3953/453

93/35

عامل جنسیت

394/413

3

394/413

39/845

9/993

پیشآزمون

439/313

3

439/313

31/819

9/993

9/314

391/543

3

391/543

9/833

9/933

9/939

3184/393

33

35/383

-

-

منابع تغییر
آموزش فلسفه به
کودکان

تعامل مداخله و
جنسیت
خطا

F

P

2

توان

9/993

9/333

9/338

9/934

9/385
9/353
9/311

اطالعات جدول  9نشان میدهد که آموزش فلسفه برای کودکان بر تفکر منطقی دانش
آموزان سال سوم راهنمایی تأثیر معنیدار داشته است ) ،(p<1/10عامل جنسیت نیز بر تفکر
منطقی آنها تأثیر معنیدار دارد ) .(p<1/10تعامل (تأثیر همزمان) آموزش فلسفه برای
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کودکان و جنسیت بر تفکر منطقی تأثیر معنیدار داشته است ) .(p<1/15پس میتوان گفت
که تعامل آموزش فلسفه به کودکان و جنسیت (اثر همزمان) که اثری مهمتر و قابلتأملتر
است ،معنیدار بوده است.
برای آزمون این فرضیه که "آموزش فلسفه برای کودکان بر تفکر دانش آموزان دختر
پایه سوم راهنمایی تأثیر دارد" .از تحلیل کوواریانس برای نمرات تفکر منطقی آزمودنیهای
گروه آزمایش و کنترل استفاده شد .نتایج تحلیل در جدول  3آمده است.
جدول  .7نتایج تحلیل کوواریانس برای تفکر منطقی دانشآموزان دختر
مجموع

درجات

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

953/339

3

953/339

43/389

پیشآزمون

444/489

39

49/131

3/334

خطا

444/914

14

31/453

منابع تغییر
آموزش فلسفه به
کودکان

F

P

2

توان

9/993

9/993

3

9/948

9/433

9/898

اطالعات جدول  3نشان میدهد که آموزش فلسفه به کودکان بر تفکر منطقی
دانشآموزان دختر تأثیر معنیدار داشته است و این تأثیر ازلحاظ آماری و با تأثیر پیشآزمون
در سطح کمتر از  9/93معنیدار بوده است )(p<1/10؛ بنابراین فرضیه دوم پژوهش مبنی
بر اینکه آموزش فلسفه برای کودکان بر تفکر دانشآموزان دختر پایه سوم راهنمایی تأثیر
دارد ،تأیید میشود.
برای آزمون این فرضیه پژوهش که " آموزش فلسفه برای کودکان بر تفکر دانشآموزان
پسر پایه سوم راهنمایی تأثیر دارد" از تحلیل کوواریانس برای نمرات تفکر منطقی
آزمودنیهای گروه آزمایش و کنترل استفاده شد .نتایج تحلیل در جدول  8آمده است.
جدول  .8نتایج تحلیل کوواریانس برای تفکر منطقی دانشآموزان پسر
منابع تغییر
آموزش فلسفه به
کودکان
پیشآزمون

مجموع

درجات

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

343/384

3

343/384

33/535

419/888

39

43/195

4/431

F

P

2

توان

9/994

9/434

3

9/933

9/589

9/343
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منابع تغییر
خطا

مجموع

درجات

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

193/393

48

33/913

F

P

2

توان

اطالعات جدول  8نشان میدهد که آموزش فلسفه برای کودکان بر تفکر منطقی
دانشآموزان پسر سوم راهنمایی تأثیر معنیدار داشته است و این تأثیر ازلحاظ آماری با
حذف اثر پیشآزمون در سطح کمتر از  9/93معنیدار بوده است )(p<1/10؛ بنابراین
فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه آموزش فلسفه برای کودکان بر تفکر دانشآموزان پسر پایه
سوم راهنمایی تأثیر دارد ،تأیید میشود.

بحث و نتیجهگیری
نتایج نشان داد که آموزش فلسفه برای کودکان بر تفکر منطقی دانشآموزان گروه آزمایش
در مقایسه با گروه کنترل تأثیر داشته است؛ بنابراین فرضیه پژوهش تأیید شد .نتیجه این
پژوهش با مطالعه جکسون و دویچ )3383( 3که بر روی دانشآموز ابتدایی در ناحیه هاوایی
انجام گرفت و نشان داد که عملکرد دانشآموزانی که در کالسهای آموزش فلسفه شرکت
کردهاند ،در آزمون مهارتهای استدالل نیوجرسی باالتر از گروه کنترل و افرادی بود که
در چنین کالسهایی شرکت نکرده بودند ،مطابقت دارد .همچنین نتیجه این پژوهش ،با
پژوهش مالمستر )3333( 4که به مدت  9سال انجام داد و برنامه آموزش فلسفه به کودکان را
اجرا کرد و نشان داد که تمامی دانشآموزان گروه آزمایش که در آزمونها شرکت کردند،
تفاوت معنیداری با دانشآموزان گروه کنترل داشتند ،مطابقت داشت؛ و نیز ،نتیجه این
پژوهش با مطالعات هولدر ،)3334( 1موریون )4995( 4و تریکی و تاپینگ )4994( 5که
همگی به آموزش فلسفه به کودکان پرداخته و اثرات مثبت اجرایی برنامه بر روی گروه
آزمایش را مشاهده کردهاند ،مطابقت دارد .همچنین با مطالعه فیلدز3335( 9؛ به نقل از
1. Jackson & deutsch
2. Malmhester
3. Holder
4. Morrison
5. Trickery’s and Topping
6. Fildez
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جهانی )3183 ،که دربارهی دانشآموزان انگلیسی انجام داد و مؤید عملکرد بهتر
دانشآموزان شرکتکننده در کالس فلسفه در آزمون استدالل نسبت به گروه کنترل بود،
همسو است .نتایج این پژوهش با نتایج تحقیق آلن ( )3388که نشان داد دانشآموزانی که
در کالسهای برنامه آموزش فلسفه به کودکان شرکت کرده بودند ،در مقایسه با گروه
کنترل عملکرد بهتری داشتهاند نیز مطابقت دارد.
دانیل ) 3338( 3نیز درتحقیقی به بررسی برنامه فلسفه برای کودکان و اثرات آن به تفکر
انتقادی دانشآموزان پرداخت و نتایج نشان از عملکرد بهتر گروه آموزشدیده نسبت به
گروه آموزش ندیده بود که با نتیجهی این پژوهش همسو هست .همچنین نتیجه این مطالعه
با نتیجه مطالعات واالنیدس ،کاروال و آنجلی )4993( 4و آلن ( )3338که به تأثیر آموزش
فلسفه بر اخالق ،استدالل کالمی و غیرکالمی ،سبكهای تفکر ،مهارتهای تفکر ،بهبود
تفکر انتقادی ،درک مطلب و خواندن پرداخته و تأثیر مثبت آموزش فلسفه را تأیید کردهاند،
منطبق هست.
عالوه بر مطالعات ذکرشده در خارج از کشور مطالعات بسیاری در داخل کشور صورت
گرفته است که به چند مورد از آنها اشارهکرده و به تطبیق آن با پژوهش حاضر میپردازیم.
نتیجه این پژوهش با یافته پژوهش کاظمی (3133؛ به نقل از اسالمی)3184 ،که به بررسی
تأثیر روش حل مسأله بر روش تفکر منطقی پرداخته ،منطبق است .صفائیمقدم ،مرعشی،
پاکسرشت ،باقری و سپاسی ( )3185در تحلیلی با عنوان بررسی تأثیر روش اجتماعپژوهشی
در برنامه آموزش فلسفه کودکان ،بر پرورش مهارتهای استدالل ،انجام دادند به این نتیجه
رسیدند که اجرای روش اجتماعپژوهی بر پرورش مهارتهای استدالل تأثیر مثبت داشته که
با نتیجه پژوهش حاضر مطابقت دارد .همچنین نتیجه پژوهش انجامشده با نتایج پژوهشهای
اسکندری و کیانی ( ،)3189مرعشی ،رحیمینسب و لسانی ( ،)3183مرعشی ( ،)3189جهانی
( ،)3189ناجی و قاضینژاد ( ،)3189مطابقت داشته و تأثیر مثبت آموزش فلسفه بر
مهارتهای تفکر ازجمله تفکر منطقی را تأیید کردهاند.
1. Daniel
2. Valanides, Karalla & Angele
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با توجه به تأثیرات مثبت برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر تفکرمنطقی ،به نظر میرسد
ازجمله وظایف مهم متصدیان و برنامهریزان آموزش و پرورش کشور تأکید بر تفکر و انجام
اصالحات اساسی در نظام آموزشی و برنامههایی تحت عنوان آموزشهای فلسفه یا تفکر
فلسفی در برنامههای درسی رسمی کشور است .آموزش فلسفه و تفکر فلسفی به کودکان
موقعیتی را به دست خواهد داد تا کودکان ضمن درک بهتری که از مجهوالت خود به دست
میآورند در کشف پاسخها مشارکت فعال نموده و با درک لذت دانستن ،اعتمادبهنفس
بیشتری پیدا کن ند .فراهم نمودن چنین فرصتی با استفاده از آموزش مهارت استدالل که با
بحث و گفتگو همراه است ،نه فقط در جهت درک عقاید دیگران ،بلکه برای کشف و ابداع
عقاید و ایدهها و روشن کردن ارزش بازنمایی و بحث خود اصالحگری بهمنظور باال بردن
فهم و حل مشکالت آتی آنان مفید خواهد بود .طبق نتایج این تحقیق ،برای آموزش فلسفه
در کودکان ،تغییرکلی در روش کار معلم و انتظارات نظام آموزشی از دانشآموزان از
مهمترین کارهایی است که ضرورت بسیار دارد.
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