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 مقدمه
شدید است که تعیین دقیق دانش آینده  يقدربهنسبت تغییر جامعه در دنیاي معاصر 

ها باید به انتقال دانش بسیار کم بپردازند و دشوار است؛ این بدان معنی است که مدرسه
ش خود را در راه آموختن خودآموزي و شخصاً اندیشه کردن الدر عوض بخش اعظم ت

یري گهاي یادگیري با جهت). ایجاد محیط1391، 1رفیش( شاگردان مصروف دارند به
ر کیفیت د یرگذارتأثفراشناختی تالشی در این راستاست. باورهاي فراشناختی از عوامل 

 همانند مدل ).2016، همکاران و 3؛ جارد2014، همکاران و 2(واس استزندگی افراد 
از تفکر سوگیرانه  شناختیروانل الکند که اختفرض می نیز یمدل فراشناخت، شناختی

 اسبر اسکند. مدل تبیین متفاوتی از ماهیت و علل آن ارائه میولی این ، شودناشی می
مدل . شودها ناشی میل در تفکر و هیجان از فراشناختالاخت، ي فراشناختینظریه

اي از: باوره اندعبارتفراشناختی دو نوع باور فراشناختی را شناسایی کرده است که 
، از باورهاي فراشناختی مثبتمنظور ، فراشناختی مثبت و باورهاي فراشناختی منفی

نشخوار فکري و دیگر فرایندهاي شناختی است که ، باورهایی درباره سودمندي نگرانی
). 2009، 4(ولز بخشندشده و آن را تداوم می شناختیرواندر درازمدت منجر به اختالل 

به اهمیت و معناي منفی رخدادهاي ، ي محتوایی باورهاي فراشناختیدومین حیطه
ل این نوع فرا باورها به دلی شود.تی درونی نظیر افکار و باورهاي معمولی مربوط میشناخ

منفی  به تفسیرهاي کهاینناتوانی در کنترل افکار و رویدادها از یک طرف و نیز به دلیل 
 دنشوموجب تداوم هیجان منفی می، دنشواز رویدادها ذهنی منجر می یدآمیزتهدو 

 .)0820، 5کات رایت (گاالگر و
ان نقش فراگیري آموزدانشدهی تواند در پرورش خودنظمیکی از عواملی که می

فراتر از ، تفکر انتقادي). 2011، 6استاپلتوناست (تفکر انتقادي  هايمهارت، داشـته باشد
، همکاران و 7پیترس(گیرد و در سطحی باالتر از تفکر جاي می استکسب دانش صرف 

لقی ت یکی از اهداف آموزش عنوانبهي تفکر انتقادي در بین یادگیرندگان توسعه). 2016
زیادي نیازمند  تا حد، ي چنین تفکريتوسعه). 2016، 8واهات و زارموهزابیه(شود می

1. Fisher, R. 
2. Vohs, J. 
3. Jared, O. 
4. Wells, A. 

5. Gallagher, B., & Cartwright-Hatton, S. 
6. Stapleton, P. 
7. Pieterse, T. 
8 Wahat, A., & Zaremohzzabieh, Z. 

                                                                                                                                        



 159   ... کودکان براي فلسفه آموزش محتواییِ رویکرد تأثیر 

ی تدریس متک هايروشتدریس است که متأسـفانه بسیاري از  هايروشتجدیدنظر در 
ل و بلکه تمای، ان نیستآموزدانشتقادي ي تفکر انجوابگوي توسعه تنهانه، به معلم

ردد گوابستگی آنان را به معلم افزایش داده و منجر به وخیم شدن مشکالت یادگیري می
) با عنوان یادگیري تفکر 2016( 2). در پژوهش دي ماسی و سانتی2012، 1لی و بویول(

ه با شد ک آزادمنشانه (دموکراتیک) با استفاده از آموزش فلسفه براي کودکان مشخص
آموزان قادر به اندیشیدن به سبک تفکر دانش، استفاده از آموزش فلسفه براي کودکان

توانند باورهاي فراشناختی خود را گیري هستند و نیز میدر فرآیند تصمیم آزادمنشانه
دن از و نگرش مثبت به انتقادي اندیشــی گیري گرایشبه طور یقین شکل .بهبود بخشند

). با آموزش 1393، همکاران هاشمی و( یردپذیم یرتأثهاي فرهنگی جامعه باورها و ارزش
هضم  هايمهارت، هاي فکريان در ضمن فعالیتآموزدانش، تفکر انتقادي هايمهارت

، االسالمیخیشکنند (تحلیل و نقد اطالعات انبوه پیشرو را کسب می، ارزیابی، دانش جدید
) که در کشور 2007و همکاران ( 3یوك کنگچان). در همین رابطه نتایج پژوهش 1395

راي ي درسی فلسفه بدر برنامه کنندهشرکتآموزان سنگاپور انجام شد نشان داد که دانش
نشان  از خودمربوط به تفکر انتقادي و خالق  هايمهارتکودکان عملکرد بهتري در 

ذر فتحی آهاست (تهدادند. برخی مطالعات انجام شده در کشور خودمان نیز مؤید این یاف
شناختی و فراشناختی و  هايمهارت). تفکر انتقادي شامل دو مؤلفه 1392، همکاران و

عاطفی است. گرایش به تفکر انتقادي تمایلی است که فرد را به استفاده از  هايگرایش
فکر ت هايمهارتو بدون آن فرد تمایلی به کاربرد  انگیزدیبرمتفکر نقادانه  هايمهارت

ما همین  مدنظر پژوهش یندر ا). (1990، انتقادي خود ندارد (انجمن فلسفی امریکا
 قرار گرفته است). موردبررسیگرایش به تفکر انتقادي است که 

فیلسوف  5لیپمن توسط 1969سال  بار دراولین  P4C(4( براي کودکان هبرنامه فلسف
 مؤثربا توجه به نقش  نظرانصاحبامروزه برخی  ).1993، لیپمن(شد  مطرح آمریکایی

 »انآموزش فلسفه انتقادي براي کودک« سخن از، آموزش فلسفه در تعلیم و تربیت کودکان
)critical P4C( فانستون وبه میان آورده) در 2016( 7). موریس2017، 6سیجر اند (

آل یدهگیري کودك اي درسی فلسفه براي کودکان بر روي شکلپژوهشی با عنوان برنامه

1. Lee, A. & Boyle, P. 
2. Masi, D. & Santi, M. 
3. Chan Yoke, K. 
4. Philosophy for Children 

5. Lipman, M. 
6. Funston, J. & Sager, A. 
7. Murris, K. 
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 گیري باورهايتواند در شکلفیلسوف نشان داد که آموزش فلسفه براي کودکان می
هدف اصلی رویکرد باشد.  مؤثرفراشناختی مثبت و نیز باورهاي منطقی در کودکان 

فرد ، یلش ذهنعنوان چابه است که بتواند یزبرانگتأمل یفلسف يمحتوایی استفاده از محتوا
. زدیشناخت و ارزش) برانگ، ی(هست یزندگ یاساس سؤاالتدر باب مسائل و  تأملرا به 

تواند می تنااعقابلظرفیتی  عنوانبهگستردگی و تنوع داستانی در ادب کالسیک فارسی 
اعث شده ا بهقرار گیرد. تنوع این داستان موردمطالعهبراي استفاده در فلسفه براي کودکان 

). 1393، هاي مختلف نمونه داستان مناسب کودکان را بتوان یافت (اکبريتا در زمینه
اساسی  همسئلبا توجه به اهمیت تفکر انتقادي و باورهاي فراشناختی در کودکان  روازاین
 یريأثتي آموزش فلسفه براي کودکان حاضر این بوده که دریابیم آیا برنامه پژوهشدر 

احتمالی  یرأثتاین  یینو تب یرخ یاان دارد آموزدانشانتقادي  تفکر بر باورهاي فراشناختی و
 چگونه است؟

 روش
 وهگر یک با آزمونپس – آزمونشیپ با طرح یشیزمانیمه آ تحقیق یک، این پژوهش

رآیندي ف کردی(رو مستقل یرمتغ یرتأث زانیکه در آن م، است گروه کنترل کیو  شآزمای
P4C (هاي وابستهریبر متغ )شده  دهیسنج )باورهاي فراشناختی و گرایش به تفکر انتقادي

هر ش ییششم ابتدا يهیپاپسر آموزان دانش يهیکل، پژوهش نیا يآمار يجامعهاست. 
و حجم نمونه با احتساب  1395-1396 یلیدر سال تحصشاغل به تحصیل  یدریهحتربت

، نفر تعیین گردید 50محاسبه و  %80آزمون توان  و 0.5اثر و اندازه  0.05حاشیه خطاي 
دبستان  3کالس ششم پسرانه از  6اي تعداد گیري خوشهکه از طریق نمونه صورتبدین

انتخاب و پس از اجراي ، جنوب و مرکز شهر)، جغرافیایی (شمال گانهسهمناطق 
 عنوانبه 50تعداد ، هاآنهاي تفکر انتقادي و باورهاي فراشناختی روي همه پرسشنامه

نفر)  25 هر گروهتصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل ( صورتو بهنمونه انتخاب 
دهی شدند. معیارهاي ورود به مطالعه شامل داشتن نمره زیر متوسط در تفکر انتقادي جاي

 عالقه به شرکت در، و باالي متوسط در آزمون باورهاي فراشناختی در مرحله غربالگري
مچنین ه، نداشتن بیماري جسمی و روحی، رضایت کتبی والدین، وزش فلسفهکالس آم
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 هايمعیارهاي خروج شامل عدم تمایل به ادامه کار و غیبت بیش از یک جلسه در کالس
 آموزش فلسفه بوده است.

 ساعتهیکجلسۀ  12در  محتواییآموزش فلسفه به روش مداخله به این صورت بود که 
توسط مجري مداخله (خود ماه و نیم با گروه آزمایش  یکه مدت و ب )جلسهدو هفته  هر(

آموزان و والدین خارج از ساعات جلسات با رضایت دانشصورت پذیرفت. پژوهشگر) 
، دافتبیین اه، به معارفه جلسۀ مقدماتی عنوانبه، جلسۀ اولآموزشی رسمی برگزار شد. 

بندي و تقدیر و تشکر از جمعو جلسه آخر هم به ، آزمونپیشایجاد انگیزه و اجراي 
ه ک جلسات اصلی بود، ده جلسه دیگر، اختصاص یافت آزمونپسان و اجراي آموزدانش

هایی با ابتدا داستان، جدول زیر انجام شد به شرحدر این جلسات مداخله آموزشی 
شد و یم خوانده گرمداخله یلۀوسبه شدهاقتباسکه از متون ادب فارسی فلسفی محتواي 
در  پرداختند ومی سؤاالتنظر پیرامون آن  و ارائهان به بحث آموزدانش یسؤاالتبا طرح 

 بر اساسي مداخله شد. الزم به ذکراست که بستهبندي میآخر نتیجه مباحث جمع
هایی انتخاب گردید که سه ویژگی کفایت ادبی نظریات متخصصین امر از میان داستان

مفاهیم  تناسببه(که  شناختیروانکفایت ، شود)ی داستان مربوط می(که به معیارهاي ادب
و زبان مخاطب کودك مربوط است) ، قدرت پیشبرد فرآیندهاي ذهنی، هاي فلسفیو ایده

فی و فلس یهمادرونداشتن ، یزيانگچالشهایی چون داشتن ویژگی( یفلسفو کفایت 
 یشناختمعرفت، شناختییباییز، هاي اخالقهاي فلسفی گوناگون در زمینهپوشش جنبه

حدود چهل داستان از متون ادب فارسی توسط  انتخاب از پسرا دارا باشند. ، )و غیره
فه ارائه و پس تربیتی و فلس شناسی، روانبراي تعیین اعتبار به متخصصین ادبیات، محقق

در  ضمناًگردید.  و اجراهاي نهایی مطابق جدول زیر انتخاب داستان هاآن اظهارنظراز 
 معیارهاي ذکر بر اساساز متخصصین طی پژوهشی  یگروههمدانشگاه فردوسی مشهد 

 ).1393، اند (اکبريها را پیشنهاد دادهشده این داستان

 محتواي ده جلسه اصلی مداخله .1جدول 
شماره 
 جلسه

 مقوله نویسنده مأخذ داستان جلسه موضوع

 شناسییهست مولوي مثنوي دفتر چهارم مورچگان وادي ارائه داستان و بحث و گفتگو دوم
 شناسیهستی مولوي دفتر دوممثنوي  و شبانموسی  ارائه داستان و بحث و گفتگو سوم

 شناسیهستی سنایی حدیقه از مرگترس  ارائه داستان و بحث و گفتگو چهارم
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شماره 
 جلسه

 مقوله نویسنده مأخذ داستان جلسه موضوع

 شناسیهستی عنصرالمعالی نامهقابوس و کوزهخیاط  ارائه داستان و بحث و گفتگو پنجم
 شناسیهستی مولوي مثنوي دفتر سوم کودکان مکتبی ارائه داستان و بحث و گفتگو ششم
 شناسیهستی منشی ودمنهیلهکل پشت به دنیا ارائه داستان و بحث و گفتگو هفتم
 شناسیهستی مولوي مثنوي دفتر اول و بازرگانطوطی  ارائه داستان و بحث و گفتگو هشتم
 شناسیهستی مولوي مثنوي دفتر اول و دم و اشکم یالیبشیر  ارائه داستان و بحث و گفتگو نهم
 شناسیهستی مولوي مثنوي دفتر پنجم باغ خدا چوب خدا ارائه داستان و بحث و گفتگو دهم

 شناسیهستی جامی بهارستان و درازگوششتر  ارائه داستان و بحث و گفتگو یازدهم

، دخوانده ش» 1مورچگان بر کاغذ«داستان . ییمحتوا یکردرومبتنی بر  P4C ک جلسهی
 ورتصبهاز این داستان برگزیدند. سپس افراد  سؤالتعدادي  هرکدامکنندگان شرکت

ه ک شدیمخواسته  هاآن از پسس، بررسی کردند به کمک دوستان خودخود را  سؤاالت
نظرات خود را در مورد داستان بیان کنند. نظرات هریک آموزان بر روي تابلو نوشته و 

یل دل ارائهیات خود با نظر مورد در که شدیمترتیب خواسته  آموزان بهسپس از دانش
ساس آن که ا گرفتیمصورت  ییوگوگفتان آموزدانشصحبت کنند به این ترتب میان 

 روش اجتماع پژوهی بود.
، MCQ_Cکودکان هاي عبارت بود از الف: پرسشنامه فراشناخت مورداستفاده زاراب

نوجوانان و با ایجاد تغییراتی  MCQ_Aي پرسشنامه بر اساساین پرسشنامه را  محققان
در پرسشنامه فراشناخت کودکان زیر مقیاس اعتماد شناختی به دالیل ، اندتهیه کرده، در آن

شامل  MCQ-C یینهانسخه  ).2004، ت و همکارانراینظري حذف شده است (کارت
و زیر  فرا نگرانی منفی، فرا نگرانی مثبت، زیر مقیاس است: نظارت شناختی 4گویه و  24

بر  MCQ-Cدر پذیري. هر گویه مجازات و مسئولیت، مقیاس باورهاي مربوط به خرافه
موافقم  کامالً) 4تا () موافق نیستم 1از ( ياچهاردرجهروي یک مقیاس لیکرتی 

شود و نمره بیشتر گذاري مینمره 96تا  24از  MCQ-C يها. نمرهشودیمگذاري نمره
و  87/0ي فعالیت فراشناختی منفی بیشتر است. ضریب آلفا براي مقیاس کلی دهندهنشان

محاسبه شده است. این مقیاس توسط سه محقق  86/0تا  64/0ها از براي زیر مقیاس
) ابتدا به زبان فارسی يآبادحسنحمیدرضا ، شهرام محمدخانی، ادريایرانی (بیان ق

 دفترجهارم-مثنوي معنوي مولوي برگرفته از. 1
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ارزیابی اولیه و  منظوربه، نفر از اساتید متخصص 4ترجمه گردید و پس از نظرسنجی از 
اولیه  یسنجروان هايشاخصآموز اجرا شد؛ و دانش 100بررسی روایی صوري بر روي 

الزم فرم نهایی براي اجرا بر روي قرار گرفت و پس از اعمال اصالحات  موردبررسی
املی ساختار ع تأییديبا استفاده از روش تحلیل عاملی  یتدرنهانمونه اصلی آماده شد. 

و  81/0قرار گرفت. ضریب آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه  ییدتأآن بررسی و مورد 
، افهبه خرباورهاي مربوط ، نگرانی منفی فرا، نگرانی مثبت هاي فرابراي خرده مقیاس

به  68/0 و 58/0-61/0-76/0پذیري و نظارت شناختی به ترتیب مجازات و مسئولیت
در پژوهش حاضر نیز همسانی درونی پرسشنامه ). 1394، همکاران آمد (قادري و دست
 .آمد به دست 84/0از محاسبه آلفاي کرونباخ  گیريبا بهره
 شده ساخته) 2013( ساسو توسط این مقیاس، sosuانتقادي  تفکر سنجش آزمون -ب
 ارزیابی ار تأملی شکاکیت و نقادانه گشودگی گرایشی بعد دو که است گویه 11 داراي. است

 کامالً تا) 1( مخالفم کامالً از ايگزینه پنج لیکرت طیف در مقیاس این گذارينمره. کندمی
 تواندمی خالصه طور به گویه 11 این از شدهکسب نمرات. شودمی بنديدرجه) 5( موافقم

 34 تا 11 بین امتیاز. باشد امتیاز 55 تا 11 از طیفی با فرد یک براي کلی گرایشی امتیاز یک
 را باال گرایش 55 تا 45 بین امتیاز و متوسط گرایش 45 تا 35بین  امتیاز، ضعیف گرایش

 محتوا طبق مقاله رضایی روایی ).1394، رضایی شریف از نقل 2013، ساسو. (دهدمی نشان
 قرار موردبررسی متخصص نفر 10از  نظرخواهی با تفکر انتقادي به گرایش مقیاس در

 0.53متوسط به مقدار  در حددر مطالعه ساسو همبستگی مشاهده شده بین دو عامل  .گرفت
هاي حاصـل آمد. یافته به دست 0.63گزارش شده است و در این مطالعه مقدار همبستگی 

فرم  ان نیز همانندآموزدانشاز تحلیل عاملی تأییدي نشان داد که مقیاس تفکر انتقادي در 
 اصلی در دانشجویان از دو عامل گشودگی انتقادي و شکاکیت تأملی تشکیل شده است.

 راعتبا که ازهاي آن حکایت از آن دارد محاسبه آلفاي کرونباخ براي کل مقیاس و عامل
 0.79برخوردار است و در مطالعه ساسو نیز این مقدار  0.71ی یعنی به مقدار قبولقابل

در پژوهش حاضر نیز همسانی درونی  ).1394، گزارش شده است (رضایی شریف
 .آمد به دست 82/0از محاسبه آلفاي کرونباخ  گیريپرسشنامه با بهره
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 هایافته
 گروه دو تفاوت بررسی منظوربهو  توصیفیآمار  از دموگرافیک مشخصات تعیین براي

 کوواریانساز آزمون تحلیل  پژوهش هايفرضیه داريتعیین معنی و شاهد و آزمایش
مورد ، آزمونهاي پیشنمره نمودن تعدیل از بعد آزمونپس هايمیانگین یعنی، استفاده شده

 گرفته شد. نظر در دارمعنی p >05/0مقایسه قرار گرفت و 

 

 هاي مختلف گروه آماري در وضعیت دو میانگین باورهاي فراشناختی در هر .1نمودار 

 /کل)آزمونپس/ آزمونپیش(

تحلیل گرافیکی وضعیت باورهاي فراشناختی را به نمایش گذاشته است. ، 1نمودار 
میانگین نمرات باورهاي فراشناختی گروه کنترل در هر دو ، که مشخص است طورهمان

اما میانگین نمرات باورهاي فراشناختی در  استیکسان  آزمونپس و آزمونپیشحالت 
 .است آزمونپسبیشتر از  آزمونپیشگروه آزمایشی در 

 

 مختلف  هايیتوضعگروه آماري در  دو میانگین تفکر انتقادي در. 2نمودار 

 /کل)آزمونپس/آزمونپیش(
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تحلیل گرافیکی وضعیت نمرات تفکر انتقادي در هر دو کنترل و آزمایشی ، 2نمودار 
ه ک طورهمانو کلی به نمایش گذاشته است.  آزمونپس، آزمونپیشرا در سه وضعیت 

و  آزمونپیشدر گروه کنترل میانگین نمرات تفکر انتقادي در سه حالت ، مشخص است
روه اما در گ؛ شوددیده نمی توجهیلقابیکسان بوده و تفاوت  یباًتقرو کل  آزمونپس

ا ب توجهقابلاختالف  آزمونپسآزمایشی میانگین نمرات تفکر انتقادي در حالت 
 داشته و در وضعیت باالتري قرار دارد. آزمونپیش

یه قض، ابتدا جهت بررسی نرمال بودن از آزمون کلموگروف اسمیرنف :هایهفرضآزمون 
 یرز لدر جدواستفاده شده که نتایج آن  کشیدگیو ضریب  ضریب چولگی حد مرکزي و

 است: آمده

 نتایج نرمال بودن متغیرهاي موجود در پژوهش .2جدول 
 یرهايمتغ

 پژوهش
 میانگین وضعیت

انحراف 
 معیار

ضریب 
 چولگی

ضریب 
 کشیدگی

کلموگروف 
 اسمیرنف

نتیجه 
 آزمون

تفکر 
 انتقادي

 نرمال 0.05 0.10 - 0.93 - 0.27 8.51 31.28 آزمونپیش
 نرمال 0.05 0.10 - 0.62 - 0.43 6.73 40.92 آزمونپس

 باورهاي
 فراشناختی

 نرمال 0.20 0.06 - 0.45 0.13 6.39 38.04 آزمونپیش
 نرمال 0.06 0.10 - 0.45 0.51 4.94 31.44 آزمونپس

سطح معناداري هر دو متغیر تفکر انتقادي ، مشخص است 4-4که در جدول  طورهمان
محاسبه  0.05بیشتر از  آزمونپسآزمون و و باورهاي فراشناختی در هر دو حالت پیش

هاي متغیرهاي شده و طبق فرضیات آزمون کلموگروف باید گفت که توزیع داده
ند. کاز توزیع آماري نرمال پیروي می آزمونپسآزمون و در هر دو حالت پیش موردبررسی

، اندنیز چون به صفر نزدیک موردمطالعهمقدار ضریب چولگی و کشیدگی متغیرهاي 
 متقارنی برخوردارند. نسبتاًها از توزیع شود که دادهنتیجه گرفته می

قدار مها با نتایج اجراي آزمون لون نشان داد که نمرات تفکر انتقادي آزمودنی ینچنهم
مقدار با  هاآنچنین نمرات باورهاي فراشناختی هم 0.44و سطح معناداري  =F 0.89 آماره
چون سطح معناداري به دست آمده براي هر دو  0.43 يمعنادارو سطح  =0.56F آماره

لذا فرض صفر آزمون لون مبنی بر همگنی ، آمده به دست 0.05از  تربزرگمتغیر 
 شد. ییدتأدرصد  95هاي متغیرها با احتمال واریانس
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آموزان پسر دانش فراشناختی يباورها بر )P4C(محتوایی  کردیاستفاده از رو :1فرضیه 
 .دارد يمعنادار یرتأث ییم ابتداشش هیپا

 آزمون مدل)ها (یآزمودناثرات بین  يهاآزمون .3جدول 

) برابر R Square( یینتعمقدار ضریب ، شودکه در جدول فوق مشاهده می طورهمان
دهد که دو متغیر و این نشان می است 0/ 53و مقدار تعدیل شده آن برابر  0/ 55با 

) و گروه آماري (گواه و آزمایشی) به طور مشترك آزمونپسو  آزمونپیشوضعیت (
ه پسر پایآموزان دانش ي فراشناختیباورهادرصد از واریانس متغیر  54 یباًتقراند توانسته

گروه و  متغیرهاي زمانهم یرتأثدهد که فوق نشان می جدول ششم ابتدایی را تبیین کنند.
و  =0.00pپسر پایه ششم ابتدایی هستیم (آموزان دانش ي فراشناختیباورهاوضعیت در 

106.38F= آموزش فلسفه با رویکرد  یبه عبارتشود می ییدتأ پژوهش). لذا فرضیه
معنادار داشته و موجب کاهش این  یرتأثآموزان محتوایی بر باورهاي فراشناختی دانش

 شده است. آزمونپسباورها در 
م شش هیآموزان پسر پادانش يتفکر انتقاد) بر P4C( ییمحتوا یکردرواستفاده از : 2فرضیه 

 دارد. يمعنادار یرتأث ییابتدا
  

 Partial Eta سطح معناداري F میانگین مربعات درجه آزادي مجموع مربعات منبع تغییرات
Squared 

 0.97 0.0001 3893.14 173222.44 1 173222.44 مقدار ثابت
  يآمارگروه 

 گواه و آزمایشی)(
4733.44 1 4733.44 106.38 0.0001 0.52 

  یتوضع
و  آزمونپیش(

 )آزمونپس
262.44 1 262.44 5.89 0.017 0.05 

وضعیت  زمانهماثر 
 و گروه آماري

282.24 1 282.24 6.34 0.013 0.06 

    44.49 96 4271.44 خطا
     100 182772.00 کل

R Squared = 0.55 (Adjusted R Squared = 0.53( 
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 آزمون مدل)ها (یآزمودناثرات بین  يهاآزمون .4جدول 

 Partial Eta سطح معناداري F میانگین مربعات درجه آزادي مجموع مربعات منبع تغییرات
Squared 

 0.95 0.0001 2011.89 129096.49 1 129096.49 مقدار ثابت
گواه و رویکرد ( يآمارگروه 

 محتوایی)
2.89 1 2.89 0.04 0.832 0.0001 

و  آزمونپیش( یتوضع
 )آزمونپس

533.61 1 533.61 8.31 0.005 0.08 

وضعیت و گروه  زمانهماثر 
 آماري

630.01 1 630.01 9.81 0.002 0.09 

    64.16 96 6160.00 خطا
     100 136426.00 کل

R Squared =0.159 (Adjusted R Squared = 0.13( 

) برابر R Square( یینتعمقدار ضریب ، شودکه در جدول فوق مشاهده می طورهمان
دهد که دو متغیر این نشان می ؛ واست 133/0و مقدار تعدیل شده آن برابر  159/0با 

) و گروه آماري (گواه و آزمایشی) به طور مشترك آزمونپسو  آزمونپیشوضعیت (
م پسر پایه ششآموزان دانش يتفکر انتقاددرصد از واریانس متغیر  14 یباًتقراند توانسته

 ابتدایی را تبیین کنند.
در  موردمطالعهنوع گروه  تأثیراتدهد علیرغم معنادار نبودن جدول فوق نشان می

 تقاديتفکر انمتغیرهاي گروه و وضعیت در  زمانهم یرتأثشاهد معناداري ، تفکر انتقادي
 پژوهش). لذا فرضیه =9.81F و =0.002pپسر پایه ششم ابتدایی هستیم (آموزان دانش

ان آموزانشدآموزش فلسفه با رویکرد محتوایی بر تفکر انتقادي  یبه عبارتشود می ییدتأ
از  آموزان پسقادي در دانشمعنادار داشته و موجب افزایش گرایش به تفکر انت یرتأث

 شده است. مداخله

 گیرينتیجه بحث و
ر ببا رویکرد محتوایی نشان داد که آموزش فلسفه براي کودکان این پژوهش نتایج 

ا ان گروه آزمایش در مقایسه بآموزدانش باورهاي فراشناختی و گرایش به تفکر انتقادي
 ییدأتکه مورد آزمون قرار گرفت و  پژوهشفرض  بنا بر، گروه کنترل تأثیر داشته است

پیرامون محتواي  یزانگچالشان و مباحثه آموزدانشهاي فلسفی به ارائه داستان، شد
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معناداري موجب کاهش نمره باورهاي فراشناختی  طوربهها در پایان دوره آزمایشی داستان
نگري منفی و  فرا، نگري مثبت فرا، ي نظارت شناختیآموزان در هر چهار مؤلفهدانش

هاي دي گردید. این نتیجه با یافته پذیريیتمسئولمجازات و ، باورهاي مربوط به خرافه
مطابقت دارد. این محققین در مطالعات ، )2016و موریس ( )2016ماسی و سانتی (

ب کودکان را تقویت و موج یقتفکر عم، خویش نشان دادند که آموزش فلسفه به کودکان
منفی آنان کاهش یافته  يفرا باورهاده و با این تمرینات خردورزانه ورزي آنان شاندیشه

 گونهیناشود که کودك شود. به عبارتی آموزش فلسفه به کودکان باعث میو مثبت می
متناظر با این  و اضطرابها از نگرانی درنتیجهرا از ذهن خویش بزداید و  فرا باورها

 باورها کاسته شود.
یان هاي فلسفی در پاداستان و ارائهشان داد که آموزش فلسفه ن پژوهشهمچنین نتایج 

آموزان دانش تفکر انتقاديمعناداري موجب افزایش نمره گرایش به  طوربهي آزمایشی دوره
 1ورلی يهایافتهگردید. این نتیجه با  یتأمل یتو شکاکگشودگی نقادانه  مؤلفهدر هر دو 

، )2001( 3مونتس و ماریا، )2007( 2تاپینگتریکی و ، )2007چان یوك کنگ (، )2016(
) همسو است. محققین دریافتند 1392فتحی آذر و همکاران (، )1394محبوبی و همکاران (

به تفکر انتقادي در کودکان گردیده  یشو گراها که آموزش فلسفه موجب بهبود مهارت
ذهنی  التي سؤادرباره پژوهشدر این روش کودك فضاي آموزشی را جایی براي است. 

ود شبیند. آموزش فلسفه براي کودکان باعث میها و باورهایش میخود و آزمون اندیشه
فکري فلسفی براي ترویج دموکراسی و  کندوکاوهاي کالس به حلقه فضاي مقتدرانه

ان آموزدانش، برنامۀ آموزش فلسفه به کودکان. ان تبدیل شودآموزدانشاستقالل فکري در 
نامه بنابراین بر؛ ارتباط برقرار کنند، آموزندمختلفی که می تا بین موضوعات کندرا قادر می

تفکر که  هايمهارتهمکاري و هم  هايمهارتخواهد شد. هم  پرمعناتردرسی براي آنان 
جتماعی پذیري اسبب بهبود ارتباطات و مسئولیت، یابنددر این برنامه رشد و پرورش می

کت کودکان در جستجویی براي معنا و بسط و توسعه قواي با شر درواقعگردد. بیشتر می
قدرت تفکر استداللی و انتزاعی در آنان افزایش یافته و سبب ، از مطالب هاآنو فهم  ادراکی
 ).2001، (فیشرگردد می هاآنهاي اخالقی و ارزش نفسعزتارتقاي 

1. Worley, P. 
2. Topping, K. J. & Trickey, S. 

3. Montes, M., & Maria, L. 
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، کودکان براي فلسفه برنامه که در آیدیبرممشابه  و مطالعاتاز نتایج پژوهش حاضر 
، نظرتبادل و گفتگو، پژوهش، يسازمفهوم، کردن استدالل مانند مختلفی هايمهارت
 گروهی پژوهش و هابحث در که کودکانی .شودمی گرفته یاد اجتماعی و عاطفی مهارت
 تجربه با کنند کهمی تجربه را اياجتماعی و و عاطفی ذهنی لذت غالباً، کنندمی شرکت
 درگیر را کودك ذهن ). چنانچه1389 یناجاست ( بسیار متفاوت هارسانه یکنندگمصرف
، همکاران (فرمهینی فراهانی و دهیم رشد را او تفکر ينحوه توانیممی، کنیم فلسفی مباحث
 مشکل بسیار اموري اخالقی قضاوت و استدالل، تفکر هايمهارت پرورش ).1388
 است آن نشانگر اخیر هايدهه در گرفته انجام تحقیقات، نیستند یرممکنغ ولی، هستند

شناختی  عملکرد در پایدار چشمگیري تغییرات توانمی یعنی، است آموزش پذیر تفکر که
 ).2009، 1(لیزاراگا کرد ایجاد و فراشناختی افراد

افظه بجاي ح شود تاهاي فلسفی و تفکر برانگیز باعث میدرگیر شدن با داستان
 طالعاتو ادانش  یلو تحلآموزان پرورش یابد و با نقد تفکر و تعمق دانش قدرت، پروري
سازمان ذهنی خود را سامان بخشیده و هر نظر و ، از محیط و کتب آموزشی شدهکسب
قدرت نقد پیدا کنند و افکارشان منطبق بر واقعیات و اصول ، نپذیرند یراحتبهاي را عقیده

د آموزد که عقاید خوروش فلسفیدن به کودکان می آموزش فلسفه و، علمی سازمان یابد
افکارش  ،گونه نشوداسیر افکار و باورهاي خرافه یراحتبهو دیگران را به چالش کشیده و 

هاي بیجا در مورد افکارش نداشته باشد و قادر شود افکار نگرانی، را بازبینی و کنترل کند
 افکار و باورهاي خود را بپذیرد. مسئولیت یتاًنهامنفی و مزاحم را از خویش دور کند و 

ر د و اصالح فرآیند تفکر آموزش منظوربهشود پیشنهاد می، پژوهشطبق نتایج این 
 صورتان آموزدانشکلی در روش کار معلم و انتظارات نظام آموزشی از  تغییر، کودکان

، یدنفلسف آموزان مقطع ابتدایی درس و فرصتی خاص برايدر برنامه درسی دانش .گیرد
 ،آموزان فارغ از موضوع کسب دانشورزي در نظر گرفته شود تا دانش یشهو اندتفکر 

هاي نظام ذهنی خویش را سامان داده نگاه نقادانه به پدیده یتدرنهاتمرین تفکر کنند و 
اطراف خویش پیدا کنند و کمتر اسیر باورهاي غیرمنطقی و باورهاي فراشناختی منفی 

شود به معلمان آموزش داده شود تا مطالب علمی دروس یشنهاد میهمچنین پ، گردند
 سویهیکمختلف را با دیدي فلسفی و با روش فلسفی به بحث بگذارند و از آموزش 

1. Lizarraga, S. A. 
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ش مباحث آموزشی از طریق رو کردن تریقعمبا تغییر روش تدریس و  چراکه، پرهیز کنند
 ،ذهنی خود مسلط گردند ندهايیبر فرآتا  خواهند شدکودکان و نوجوانان قادر  فلسفی

را از خویش دور کنند و از طریق نظارت  یهیخود تنب مخرب و، موهوم، افکار منفی
 حالیندرع .کنندامنیت روانی و رفتاري بیشتري براي خویش حاصل ، شناختی مثبت
 در کشورمان باید نکات ذیل مدنظر قرار گیرد: P4Cبراي اجراي 

 ،هاي نظام تعلیم و تربیت در هر کشوري نیازمند مطالعهاین طرح نیز مانند سایر برنامه  -
ها و عدم اجراي صحیح طرح یا به و تعمق بسیاري است تا به ناهماهنگی در بخش پژوهش

 .بردن آن از سوي جامعه منجر نشود سؤالرسیدن و زیر  بستبن
باید به این نگرش برسد که در قبال فرزند نقّاد خانواده ، و آموزش به خانواده یرساناطالع  -

 .چه موضعی داشته و چطور بتواند فرزندش را در رشد فکري همراهی کند، و پرسشگر
براي اجراي این طرح ابتدا تربیت مربی ورزیده و کارآمد در جهت پیشبرد اهداف آموزش   -

مجري  ،ولین پایه بحث در کالسا عنوانبهقرار گیرد. زیر مربی  یتدر اولوفلسفه به کودك باید 
 .کندیماین طرح نقش کلیدي را ایفا  یتگرو هدا

توان ایم که از آن جمله میهاي چندي روبرو بودهدر اجراي این پژوهش با محدودیت
فرصت  ،هاي مدرسهکالس گرفتهشکلبه مشکل در انتخاب نمونه به دلیل ساختار از قبل 

ایی بر رو مؤثرعدم توانایی کنترل عوامل ، داخلهناکافی براي اجراي جلسات بیشتر م
آمایه ذهنی و نگرش ، پژوهشبا اجراي  زمانهممانند رویدادهاي  پژوهشدرونی طرح 

همچنین نداشتن مطالعه پیگیر براي کنترل ، ها و شیوه مداخلهها نسبت به داستانآزمودنی
 اشاره کرد.، مداخله تأثیراتپایداري 
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