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 آموزاندانش استدالل مهارت میزان بر کودکان برای فلسفه برنامه تأثیر بررسی، پژوهش این انجام از هدف
 جامعه .بود کنترل گروه با آزمونپس و آزمونپیش طرح با آزمایشی نیمه نوع از، پژوهش روش. بودپسر 

 روش از. بودند 5969-67 تحصیلی سال در تهران شهر در ابتدایی پنجم پایه پسر آموزاندانش کلیه، آماری
در  نفر 59) مناسب حجم با( ساده تصادفی و ایدومرحله ای¬خوشه تصادفی) ایچندمرحله گیری-نمونه
. دندش انتخاب نمونه عنوانبه ابتدایی پنجم پایه آموزاندانش از( کنترل در گروه نفر 59 و آزمایش گروه
 کار. شد اجرا پژوهشگر توسط کنترل و آزمایش گروه دو هر در( 0222) نیوجرسی استدالل آزمونپیش

 لسفهف برنامه از، آزمایش در گروه تدریس برای اما؛ بود کالس معلم عهده به، کنترل در گروه تدریس اصلی
 ابتدایی مدارس در که هفتگی برنامه اساس بر آزمایش در گروه. شد استفاده پژوهشگر توسط کودکان برای
 کودکان به فلسفه آموزش به( دقیقه 41 مدت به) هفته هر برنامه از آموزشی ساعت 4 میزان بود ساعت 04

 آزمون هاییاسمق در آزمایش گروه که داد نشان کوواریانس تحلیل آزمون نتایج. شد داده اختصاص
 تنمرا در آزمایش و کنترل گروه بینمعناداری  اختالف و کردند کسب را باالتری نمره( 0222) نیوجرسی

 نتیجه توانیم، آزمونپس مرحله در آزمایش گروه نمرات میانگین بودن باالتر به توجه با و اساس این بر. بود
 پنجم یپایه پسر آموزان¬دانش استدالل مهارت میزان بر کودکان برای فلسفه آموزش ی¬برنامه که گرفت
 استدالل کیفیت و میزان برنامه این از استفاده با توانندیم معلمان و مدیران درنتیجه. دارد مثبت تأثیر ابتدایی
 .دهند افزایش را آموزاندانش

 استدالل مهارت، کودکان برای فلسفه آموزش، ابتدایی پنجم پایه آموزش: کلیدی هایواژه
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 مقدمه
فتد ااست که با شرایط خاصی به جریان میترین فرآیند ذهنی ترین و عالیتفکر پیچیده
ت در رسالت نظام تعلیم و تربی ترینمهمتفکّر  یابد؛ اصوالً تسهیل فرایندو توسعه می

ی نهادهای آموزشی و پرورشی ایجاد و هدف اصلی همه درواقعسطوح مختلف است. 
 و تفاده(. اس5933، )ساکی در فراگیرندگان است مسئلهی توانایی تفکر و حل توسعه

 روروبه در حال فزاینده طوربه که آموزانیدانش رشد برای تفکّر هایصالحیت گسترش

 کشورهای سراسر امروزه است. حیاتی، اندگسترده جهانی طبعاً و فنّاوری جهان با شدن

تفکّر  هایمهارت هایقابلیت از وسیعی طیف که اندنکته این حال تشخیص در جهان
 بینیپیشغیرقابل ایآینده برای کودکان کردن پایه جهت آماده هایمهارت یعالوهبه

 کهاینکه افراد برای  هستند گسترش حال در ایاندازهبه اطالعات هستند؛ زیرا موردنیاز

نیازمند ، باشند زندگی های مختلفو زمان زمینه در، مختلف مسائل یاداره به قادر
 بتوانند که دارد افرادی به نیاز، امروزی نیز هایشغل پیچیدگی .اندانتقالقابل هایمهارت

 روازاین مشارکت کنند. و قضاوت، درک را جدید مطلب و فرایندهای دانش تولید در
 کنند را جذب مختلف اطالعات منابع که بتوانند دارند به شهروندانی نیاز امروزی جوامع

 (.5965، کنند )قریشی استفاده آن از و کرده تعیین را آن بودن درست و
اللی بخش تفکر استد بیندراینو  استپرورش و رشد تفکر  هدف تعلیم و تربیت نیز

شد به ر درنهایتکه با رشد افراد در ارتباط است و  استاساسی در تفکر و یادگیری 
( معتقد است که 0221) 5اریکسون، (. در همین راستا5937، )محمدی انجامدیمجامعه 

ت اهداف اساسی تعلیم و تربی عنوانبهو تعقل  مسئلهحل ، توانایی در تفکر استداللی
ی ی آموزش و نحوهی شیوهاما معلمان در زمینه؛ (0252، 0شود )نقل از کاگالمحسوب می

همی م مسئلهاند و این مناسبی نگذرانده یهادوره آموزاندانشارزشیابی تفکر استداللی 
ر در زمان حاض، های نظام آموزشیکنند. روشمی تأکیدبر آن  ظراننصاحباست که اکثر 

شناخت اهمیت تفکر استداللی تنها مختص  گیرد.یادگیرنده را یک فرد منفعل در نظر می
نده ماندن ز، تقاضا برای استخدام در اقتصاد جهانی، به تعلیم و تربیت و معلمان نیست

در  عتسربهپیچیده و  یاجامعهشخصی در  هایگیریتصمیمشیوه دمکراتیک زندگی و 
خوب و درستی  یهاقضاوتنیاز به مردمی دارد که خوب استدالل کنند و ، حال تغییر

گیری به ارزشیابی ارتباط بین بکنند. جامعه نیاز به شهروندانی دارد که بدون جهت
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خصی شدرست  هاییمتصمگرفتن ، بپردازند. عالوه بر آن مسئلههای مختلف یک جنبه
ها سانهر وسیلهبهو صحیح اطالعاتی دارد که  درست یرتفس و اجتماعی نیاز به توانایی

 ترین وپیچیده ازجمله(. تفکر استداللی 0251، 0نقل از لنگ 5663، 5فیلتر شده است )رد
های بسیاری ها و دیدگاههای اندیشه انسان است که در مورد آن نظریهترین جلوهعالی

ما نه هیچ »گوید: می ژاپن جدید گذارانیانبنیکی از ( 5612) 9ووکد توشیو وجود دارد.
داع قدرت اب و آنداریم  ناپذیرپایانما یک منبع ، منبع طبیعی داریم و نه قدرت نظامی

 بهاترینگراننزدیک ای آیندهدر را توسعه دهیم؛ این قدرت  مغزهایمان است. باید آن
 .(5936، رشیدپورنقل از ) «ثروت بشر خواهد بود

 جهانیبه  توانیمانجام شده است  موردبحثکه در زمینه  ییهاپژوهش ازجمله
الزم  از توانایی، ی آموزش فلسفه به کودکانکه برنامه کندیم( اشاره کرد که بیان 5939)

 تواند از طریقاستداللی بین کودکان ایرانی برخوردار است و می هایمهارتبرای رشد 
کمک کند و قادر است  آموزاندانشهای اخالقی به تقویت منش، پژوهشی هایمهارت

 توان به پرورشاستداللی رشد دهد و از این طریق می صورتبههایی را در کودکان مهارت
( بیان 5939) نژاددست یافت. از طرفی ناجی و قاضی هاآنها و رفتارهای مبتنی بر ارزش

و  دهندیمها )فلسفه( عالقه نشان که کودکان به شدّت به این نوع کالس کنندیم
تفکر انتقادی و خالق ، داوری و قضاوت درست، تمیز امور مشابه، استدالل هایمهارت

مقطع متوسطه  آموزاندانش. همچنین در شودیمتقویت  یهاکالسو مسئوالنه در این 
 هایتمهاردر ، آموزاندانشبرنامة فلسفه برای  ( به این نتیجه رسید که5931) اول مرعشی

( 0259) 4پِندلِبوریمثبتی داشته است. در خارج از ایران نیز  یرتأث آموزاندانشاستدالل 
 ،ابتدایی آموزاندانشزبان انگلیسی  هایمهارتی دکتری خود نشان داد که در رساله
ی یجهدرنت آموزاندانشبهبود یافته است و  هاآنفلسفی به  هایمهارتآموزش ی درنتیجه

 یزن( 0251) اند. لِنگتری را نسبت به زبان انگلیسی کسب کردهذهنیت مثبت، این بهبود
یافتن  ،مسئلهحل  هایمهارت، ی استفاده از روش کاوشگری فلسفیدرنتیجه کندیمبیان 

یادگیری  گیری وقدرت تصمیم، درگیری ذهنی با مواد آموزشی، ی بیشترمنابع برای مطالعه
بهبود یافته است و توانایی بیشتری را در درک معانی رویدادهای مختلف  هاآنمعنادار در 

د که استفاده از دن( نشان دا0259) 1لوئیک و تولویستِل، ساریرا در زندگی خود دارند. 
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به بهبود  منجر، ی فلسفه برای کودکانجلسات بحث گروهی فلسفی در کودکان در برنامه
 هایهارتمی بهبود درنتیجه هاآنکالمی کودکان و پیشرفت تحصیلی بیشتر  هایمهارت
که مطالعات انجام شده در  دنکنیم( بیان 0225) 5شود. مونتس و ماریامی هاآنکالمی 

 هااینجز  و اسپانیا، کانادا، استرالیا، سوئد، اسکاتلند، مکزیک، نروژ، کشورهای انگلستان
روهی در مقایسه با گ، های فلسفه برای کودکاندر کالس کنندگانشرکتمؤید آن است که 
 عملکرد بهتری در زمینة تفکر انتقادی داشتند.، ها شرکت نداشتندکه در این کالس

 .گرددبرمیبودن برنامه  غیررسمیپیشین به رسمی و  یهاپژوهشخأل موجود در 
اما  ،تحصیلی قرار گیرد هاییهپادر برنامه رسمی کشورها و  تواندیماین برنامه  درواقع

 ،فلسفی و همچنین محتوایی به لحاظ ارتباط عمودی هاییرساختزاین امر مستلزم وجود 
این امر رعایت نشده است. نوآوری  هاپژوهشافقی با سایر محتواها دارد که در غالب 

و اینکه  موردبررسیارس موجود در سطح مد هاییرساختزپژوهش حاضر توجه به 
استنادات برای ورود این برنامه به برنامه  آوریجمعپژوهشگر با نگاه کاربردی کردن و 

 هایتفاوترسمی مدارس به انجام پژوهش مبادرت کرده است. از طرفی با توجه به 
پژوهشگر به  آموزاندانشفردی در بین  هایتفاوتفرهنگی و همچنین توجه به اصل 

منطبق با سن و فرهنگ افراد نمونه  یهاپرسشفلسفی و استفاده از  یهاتانداسطراحی 
 خصوصبهپیشین  یهاپژوهش. در استپژوهش  هایینوآورمبادرت کرد که این امر جز 

 یک مداخله در نظام عنوانبهبرنامه فلسفه برای کودکان ، انجام شده در ایران یهاپژوهش
به دست آمده از اجرای این برنامه  تأثیرات یگاهو  شودیمرسمی آموزشی محسوب 

ر درسی است که د ریزیبرنامه الخصوصعلیناشی از سایر عناصر سیستم آموزشی و 
ر ب تواندیممثال روش تدریس معلم در سایر دروس  طوربه. شوندینمکنترل  هاپژوهش

 یرتأثرا تحت  هاپژوهشداشته باشد و نتایج  یرتأثبرنامه فلسفه برای کودکان  تأثیرگذاری
پژوهشی دیگر این است که در  خألکنترل نشده است.  هاپژوهشقرار دهد که در 

و  اندشدهمدرسین فلسفه برای کودکان انتخاب  عنوانبهمدارس  یهامعلم هاپژوهش
و خود  انددادهافراد آگاه به معلمین این روش و الگو را آموزش  عنوانبهپژوهشگران 

ده است. بو تأثیرگذارکه این امر بر روی نتایج  اندنداشتهاجراکننده دوره حضور  عنوانبه
این مقاله با هدف بررسی ، پژوهش خألهایو در نظر گرفتن  الذکرفوقبا توجه به موارد 
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پسر  نآموزادانشی آموزشی فلسفه برای کودکان بر میزان مهارت استدالل تأثیر برنامه
 وهش شده است.ی پنجم ابتدایی پژپایه

 روش
در  بود. 5آزمون با گروه کنترلپس –آزمون نیمه آزمایشی با طرح پیش، روش پژوهش
متغیر مستقل و استدالل ، فلسفه برای کودکان شدهیطراحبرنامه ، این پژوهش

پسر پایه پنجم  آموزاندانشی کلیه، ی آماریمتغیر وابسته بودند. جامعه، آموزاندانش
در شهر تهران مشغول تحصیل بودند در  5969-67ابتدایی بودند که در سال تحصیلی 

در نفر آن  59آزمایش و  در گروهنفر آن  59نفر بود که  90این پژوهش حجم نمونه 
ای )تصادفی گیری چندمرحلهنمونه، روش انتخاب نمونه کنترل قرار داشتند. گروه

ا انجام شد که ابتد صورتبدین گیرینمونه. ( بودتصادفی سادهای و ای دومرحلهخوشه
اساس  شدند و بر بندیتقسیمغرب و مرکز ، شرق، جنوب، شهر تهران به پنج منطقه شمال

خوشه  عنوانبهخوشه شمال ، دسترسی و همچنین شرایط هر خوشه یا مجموع مناطق
، 9، 0، 5مناطق  یهاشهخوانتخاب شد. سپس خوشه مناطق شمال به  گیرینمونهاصلی 

انتخاب  موردبررسیمنطقه  عنوانبه 1شد و از بین این مناطق منطقه  بندیتقسیم 1و  4
مدرسه نمونه انتخاب  عنوانبهمدرسه پسرانه فجر دانش ، 1شد. از بین مدارس منطقه 

. است( 0222) استدالل نیوجرسی هایمهارت آزمون، هاشد. ابزار برای گردآوری داده
سؤال  12سال هنجاریابی شده است و دارای  52تا  1این پرسشنامه برای گروه سنی 

مهارت در زمینه استدالل  00 دهندهنشانکه  استهای منطقی قیاس صورتبه ایچندگزینه
تشخیص ، شامل شدن/ شامل نشدن، عبارات سازییکسان شامل هامهارتاین  است.

 هایفرضشپیتمییز ، تفکر تمثیلی، کردن گیریهنتیجپرهیز از زود ، سؤاالت نامناسب
مییز ابهامات ت، استدالل به کمک روابط، استدالل استقرایی، دیگر یهاراهاستخراج ، مستتر

، طعی(ق)استدالل قیاسی ، تشخیص روابط متقارن، شناسایی دالیل خوب، چندمعنایی
استدالل  ،مشکوکتشخیص منبع ، تشخیص روابط، برحسب نوع و درجه هاتفاوتتمایز 

اسی استدالل قی، کل -جزء و جزء -استدالل کل، عبارات متناقض، چهارحالتیبا ماتریس 
( با استفاده از روش آلفای کرونباخ 5931. مرعشی )است پی بردن به روابط علّی، )شرطی(

استدالل  هایمهارتبود. در این پژوهش روایی آزمون  32/2پایایی پرسشنامه را 
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سال که مربوط به دوره  59تا  52استفاده از روایی محتوایی در بازه سنی با ، نیوجرسی
استدالل  هایمهارتقرار گرفت. پایایی آزمون  ییدتأمورد ، دوم مقطع ابتدایی بود

 بود. 39/2نیوجرسی با استفاده از روش آلفای کرونباخ در این پژوهش 

 هایافته
 کوواریانس استفاده شد. برای استفادهپژوهش از آزمون تحلیل  هاییهفرضبرای بررسی 

ا ب هادادهقرار گرفت. نرمال بودن  موردبررسیآزمون  هایفرضپیشاز این آزمون ابتدا 
معناداری و سطح  41/5شد )آماره آزمون  ییدتأگروف اسمیرنوف ولماستفاده از آزمون کو

با استفاده از آزمون باکس  یانسکووار -واریانس هاییسماترمفروضه همگنی ، (02/2
، (946/2معناداری و سطح  F 55/5آماره ، 55/7قرار گرفت )آماره باکس  ییدتأمورد 

، شد یدیتأعدم همبستگی متغیرهای هم پراش با محاسبه ماتریس همبستگی  مفروضه
معناداری و سطح  Z 144/2با استفاده از آزمون تصادفی بودن )آماره  هادادهبودن  یتصادف
، (240/2معناداری و سطح  97/9با آزمون لوین )آماره آزمون  هایانسوارتجانس ، (176/2

آماره ، 5026 میانگین مجذورات، 9906 مجذوراترگرسیون )مجموع  خطیبشهمگنی 
F 19/53  هافرضیشپقرار گرفت که همگی  موردبررسی( 2550/2معناداری و سطح 

 ونآزمپسو  آزمونیشپاز آزمون کوواریانس برای مقایسه  توانیمرعایت شده بودند و 
کنترل  روهدر گ آزمونیشپ یانگینمکه  دهدیمتوصیفی نشان  یهاآمارهاستفاده کرد. نتایج 

 آزمونپسو در  21/05آزمایش  در گروه آزمونیشپو میانگین  92/00 آزمونپسو  27/00
تفاوت  آزمونپیشنسبت به  آزمونپسرل در بنابراین میانگین نمرات گروه کنت؛ بود 29/04

شاهد افزایش نمرات استدالل در ، آزمایش در گروه کهدرحالی، زیادی نکرده است
هستیم. برای بررسی این امر که آیا این تغییرات ناشی از  آزمونپیشنسبت به  آزمونپس

 یانسکووارلیل تصادف بوده یا اینکه ناشی از مداخله )برنامه آموزشی( بوده است از تح
 هایتتفاوتعدیل آثار مربوط به ، آماری روش یناز ااستفاده شد. دلیل استفاده  راههیک

نتایج این تحلیل را  5اولیه )یعنی نمرات مهارت استدالل قبل از آموزش( است. جدول 
 :دهدیمنشان 
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 کوواریانس. نتایج تحلیل 1جدول 

 سطح معناداری Fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 225/2 597/4014 353/4299 5 353/4299 آزمونپیش

 225/2 110/12 909/43 5 909/43 گروه

   619/2 06 709/07 خطا

    95 122/4555 کل

آن نیز برابر معناداری و سطح  110/12آمده برابر با  به دست Fمقدار  5بر اساس جدول 
. بر این اساس و با توجه به باالتر بودن میانگین نمرات گروه آزمایش در است 25/2با 

نتیجه گرفت که آموزش مبتنی بر پرورش تفکر فلسفی در  توانیم، آزمونپسمرحله 
 .شودیم آموزاندانشبوده و موجب افزایش میزان استدالل  مؤثرمقطع ابتدایی  آموزاندانش

 گیرینتیجهبحث و 
 ،آمده از این پژوهش نشان داد که گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترلنتایج به دست 

نمره بیشتر کسب کردند. پس بر این  0.9، متوسط در آزمون استدالل نیوجرسی طوربه
باعث افزایش میزان ، آموزاندانشی آموزش فلسفه به توان گفت که برنامهاساس می

به  گردید. نتیجهد أییت ی این پژوهشرضیهلذا فشود. می هاآنمهارت تفکر استداللی 
 5آبادیروری و خسآذ نیاز یهاپژوهشآمده از این بررسی با بخشی از نتایج  دست

جلیالن و ، (0259لوئیک و تولویستِل )، ساری، (0259) 0سونموریس و تام، (0251)
 9همکارانایسینک و ، (5964عفتی )، (5964و کرمی ) زادهیلاسماع، (5961همکاران )

کم سن  آموزاندانشهمسو بود. ( 0227) 1( و تاپینگ و تریکی0227) 4تریکی، (0251)
 در قالبی هادرساگر ، کنند. به همین دلیلاستقبال می، ایو سال عموماً از آموزش مدرسه

 هاآنبه روش مرسوم معلم به  هادرسنسبت به زمانی که ، ارائه شود هاآنجذاب به 
خاص  طورهبو تفکر استداللی  طورکلیبهاشتیاق بیشتری را برای تفکر ، دآموزش داده شو

در تعداد جلسات بیشتری برگزار  شدهیطراحی دهند. البته اگر دورهاز خود نشان می
 استدالل بر جای بگذارد.  توانست تأثیر بیشتری را بر رویمی، شدمی
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-می استداللی را فراهم ی رشد و پرورش تفکرهمچنین پرورش تفکر فلسفی زمینه

ی استدالل کردن را به افراد نشان نحوه، است که تفکر فلسفی روازاینآورد. این امر 
با نگاهی به نتایج به دست آمده  درمجموع. دهدیمدهد و افراد را از این نظر پرورش می

 هایرویکردو  مفاهیمافزایش کاربرد توان چنین نتیجه گرفت که از پژوهش حاضر می
 گذاشته است آموزاندانشهای معلم در آموزش به تأثیر ژرفی را بر روی فعالیت، جدید

ایی هفرصت، رویکردهاو  مفاهیم. این را متحول ساخته است آموزاندانشی تفکر و نحوه
های جدید به راه تفکربه وجود آورده است تا درگیر  آموزاندانشرا برای معلمان و 

تنها  عنوانبهنقش معلم که قبالً ، منابع مختلفشوند. برای مثال با سهولت دسترسی به 
به راهنمای کسب اطالعات در دنیای امروزی تبدیل گردیده ، شدمنبع دانش محسوب می
پرورش توانایی تفکر استفاده از ، جدید رویکردهایو  مفاهیماست. از نمونه کاربرد 

بر روی ذهن  أکیدتتفکر فلسفی با  است. آموزاندانش تفکر استداللی تقویت فلسفی برای
 آموزانانشدسعی در بهبود تفکر استداللی ، ابزاری برای کسب دانش عنوانبهیادگیرنده 

بر راهنمایی یادگیرنده توسط معلم و نقش بیشتر یادگیرنده ، دارد. این رویکرد در فلسفه
کند. در این رویکرد نها منبع کسب دانش را رد میت عنوانبهدارد و نقش معلم  تأکید

شود. ر میترنگکم، شود و نقش معلمفلسفی بار بیشتری بر روی یادگیرنده تحمیل می
بر  خوبیبهباید  موردنظرموضوع درسی ، در کاربرد رویکرد تفکر استداللی، روازاین

طراحی و اجرا گردد. پرورش این تفکر استداللی ، اساس اصول و راهبردهای این رویکرد
ن که رشد ای استنیازمند برخورداری از مهارت استدالل و تفکر انتقادی در سطح باال 

 . استها از وظایف اصلی نظام آموزشی کشور در مقطع ابتدایی مهارت
ه ک اینهگوبهکند پرورش یادگیرندگان متفکر است. هدفی که نظام آموزشی دنبال می

را در مسیر زندگی سالم و پاک نگه  هاآنباز کند و  هاآنی تفکر جایی در زندگی روزمره
 ناپذیراباجتندر مقطع ابتدایی  آموزاندانشتوجه به پرورش تفکر استداللی  روازایندارد. 

لی برای افزایش میزان تفکر استدال شودیمآمده پیشنهاد  به دستاست. بر اساس نتایج 
 ی پرورش تفکر فلسفیاز الگوی آموزشی مناسب در زمینه، پایه ابتدایی انآموزدانش

 ایگونههب، ای جذاباسالمی به شیوه-مبتنی بر فرهنگ ایرانی ییهاکتاباستفاده شود و 
تدریس  طراحی و، را افزایش دهد آموزاندانشکه بتواند تفکر فلسفی و تفکر استداللی 

 آموزاندانشبه  موردبررسیبه نمونه  توانیمپژوهش نیز  هاییتمحدود ازجملهشود. 
نتایج نیز به این پایه محدود شوند و نتوان از نتایج این پژوهش  شودیمپایه پنجم که باعث 
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برای کل مقطع ابتدایی استفاده کرد اشاره کرد. محدودیت دیگر این پژوهش در استفاده 
به تجربه پژوهشگران تنظیم شده بود که خود بود که با توجه  ییهاپرسشو  هاداستاناز 

رنامه ب تأثیرگذاریمحدودیت در  درنتیجهباعث محدودیت در انتقال مطالب و  تواندیم
 شده باشد.
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