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 چکیده

عملکرد تحصیلی  ( بر حل مسئله وP4Cای فلسفه برای کودک )رسانهتاثیر چند بررسیپژوهش حاضر با هدف 

ون و آزمو پسن آزمویشآموزان پایه سوم ابتدایی، انجام شد. این پژوهش به روش نیمه آزمایشی با طرح پدانش

ورش موزش و پربتدایی آآموزان پایه سوم اهای آزمایش و کنترل انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشگروه

ای ای چند مرحلهشهگیری خونفر به روش نمونه 40تعداد  که بود 1399–00در سال تحصیلی شهر قائمشهرستان 

قرار  نفر( 20) نترلکو  نفر( 20) های آزمایشدر گروه ی(کش)بر اساس قرعه صورت کامال تصادفیو بهانتخاب 

ی ش پیشنهادی، با روارسانههای گروه آزمایش، آموزش فلسفه برای کودک بر پایه چند. برای آزمودنیگرفتند

ت رل در این مدجلسه و به مدت یک ماه، اجرا شد. در حالی که، اعضاء گروه کنت 8( طی 1994فیلیپ کم )

 (1988ه هپنر )مه حل مسئلآزمون پرسشناآزمون و پسگیری در پیشی دریافت نکردند. ابزار اندازهاآموزش مشابه

مون تحلیل کواریانس استفاده از آز با هابود. تجزیه و تحلیل داده( 1999و عملکرد تحصیلی فام و تیلور )

(ANCOVA ) 95در سطح اطمینان ( 05/0درصد=انجام شد )ی ای فلسفه برانهرساه چندها نشان داد ک. یافته

فه ای فلسسانهرن، چندچنیابتدایی تاثیر معناداری دارد. هم سوم( بر حل مسئله دانش آموزان پایه P4Cکودک )

ایه پن، معلمان بنابرای ارد.ابتدایی تاثیر معناداری د سومآموزان پایه عملکرد تحصیلی دانش( بر P4Cبرای کودک )

ای رسانهندچوانند از تان میآموزارتقاء و یا تقویت حل مساله و عملکرد تحصیلی در دانشسوم ابتدایی برای بهبود، 

 بهره گیرند. (P4Cفلسفه برای کودک )

 .ایرسانهندچ، ، عملکرد تحصیلیحل مسئله، (P4Cفلسفه برای کودک ) واژگان کلیدی:                              
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 مقدمه 

ترین سرمایه هر کشور محسوب شده و پیشرفت، بالندگی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشورها نی ارزندهامروزه، نیروی انسا

های آموزشی، تربیت نیروی انسانی الزم برای در گرو افزایش سطح آگاهی افراد آن جامعه خواهد بود. از این رو، رسالت اصلی نظام

کند. امکانات آموزشی مناسب، ، نقش بسیار مهمی در این میان ایفا میرود و آموزش و پرورششمار میاین رشد و پیشرفت به

معلمان با تجربه و محیط غنی، تنها در کنار ذهن پویا، فعال و مشتاقِ کودکان، نوجوانان و جوانان، پیشرفت و سازندگی کشور را به 

های آموزشی صادی و اجتماعی است. اما، بررسی نظامگذاری با بازدهی اقتاگرچه، آموزش ابزار سرمایه (.1391دنبال دارد )یزدانی، 

اثربخشی یکسانی نداشته و تأثیرات آن در جوامع مختلف، کارایی و ها دهد که فرآیند آموزش و یادگیری در همه آننشان می

د )بهرنگی و رشیدی، دنبال اثربخش کردن فرآیند یادگیری در جریان آموزش هستنریزان آموزشی بهرو، برنامهمتفاوت است. از این

های آموزش و مراکز جمله نظامتغییرات فراوانی در نحوه زندگی بشر، از  ،از سویی، با ظهور فناوری اطالعات و ارتباطات(. 1395

است. بدین ترتیب، شکل یادگیری و آموزش از حالت فیزیکی که وابسته به زمان و مکان است، خارج شده و  آمدهیادگیری به وجود 

کارگیری فناوری اطالعات و توان برای آن حد و مرزی قایل شد. در بسیاری از کشورها بهرت مجازی درآمده است که نمیبه صو

یادگیری مورد توجه بوده و استفاده از این فناوری در مدارس -های یاددهیارتباطات در نظام آموزشی به منظور ارتقای کیفیت روش

(. اگر چه آموزش رایج در 1392راد، اعی و اقتصادی یک ضرورت اساسی تلقی شده است )رضاییبه دالیل اثبات شده تربیتی، اجتم

باشد و حداکثر اقدام تصویری در خصوص دیگر، آموزش فقط شنیداری میعبارتاکثریت مدارس کشور، آموزش سنتی و یا به

شنیداری مبتنی -باشد. اما، در روش دیداریس میموضوعات مورد آموزش، نصب بعضی از پوسترهای رنگی بر روی تخته سیاه کال

گردد. در این روش، ماندگاری مطالب بر فناوری اطالعات و ارتباطات، آموزش به کمک فیلم، انیمیشن، نماهنگ و غیره ارائه می

-یداریباشد در حالی که ماندگاری مطلب در روش شنیداری، حداکثر شش ماه است. در ضمن، در روش دقریب بیست سال می

تر و در مدت زمان کمتر قابل انتقال است. با این حال، در مدارس معمولی، طرح درس شنیداری مطالب علمی در محیطی جذاب

های درسی، سواالت و تمرینات اضافه، امتحانات کالسی و مواردی از این دست ها، برنامهایی از دستورالعملمعلم، شامل مجموعه

ای شامل فیلم، عکس، صدا، اسالید رسانهایی، عالوه بر این موارد، معلم از مواد آموزش چندرسانهچنداست، در حالی که در مدارس 

ترین (. با این وصف، از مهم1394کند تا کیفیت و ماندگاری آموزش را ارتقا بخشد )حسینی و نوری، و غیره نیز استفاده می

و ای نوین در آموزش دهی و یادگیری، آموزش الکترونیکی است و آن شیوهکاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطات در فرآیند یاد

های های یادگیری برای ارتقاء دانش و مهارت فراگیران از طریق اینترنت و شبکهاست که به ارائه و اداره فرصتیادگیری 

(. بنابراین، 2002، 1است )هالکت اندوزی را از آموزش به یادگیری تبدیل کردهپردازد و ماهیت تحصیل و دانشکامپیوتری می

یادگیری، پاسخ به وانتخاب و کاربست فناوری اطالعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی و یادگیری، به تقویت و بهبود فرآیند یاددهی

هشی با های آموزشی و پژوپذیری در فعالیتصورت الکترونیکی، افزایش انعطافهای آموزشی بهآموزان جهت فعالیتنیاز دانش

انجامد )شریف خلیفه سلطانی و های زمانی و مکانی، برقراری تعامل مستمر و غیره میتوجه به از میان برداشته شدن محدودیت

ها بیاموزیم ای را به آنهای ویژههای آینده آماده کنیم، باید مهارتبنابراین، اگر بخواهیم کودکان را برای چالش (.1390همکاران، 

تر از آن، به قابلیت کسب دانش ها نه به کسب دانش، بلکه مهمن بتوانند بر زندگی و یادگیری خود مسلط شوند، آنکه بر اساس آ
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(. 2006، 1جدید نیازمندند. آنان به دانشی نیاز دارند که خود به دست آورده باشند، دانشی که خود تولید یا بازتولید کرده باشند )کوستا

هایی آغاز اندیشی در همان سالریزی شود، زیرا فراخشان پیهای اولیه زندگیان باید از همان سالشالوده مهارت های فکری کودک

شود تا فرد اندیشی باعث میها باید با نگرشی باز به آینده خود بنگرند، فراخگیرد. آنشود که شخصیت کودک شکل میمی

های مدرسه متوجه کودکان و با توجه به این که عمده فعالیت (.1390پور، خودمحور نباشد و تعصب نورزد )ماهروزاده و رمضان

توانند به یادگیری ادامه دهند نوجوانان است، اگر کودکان در زمان اشتغال به تحصیل در مدرسه اندیشیدن را نیاموزند، چگونه می

عنوان روشی برای پرورش فکر، مورد توجه هدر چند دهه اخیر فلسفه و آموزش فلسفه، ب رو،از همین(. 1395، و همکاران )پروینیان

ترین تفکر را در کودکان و نوجوانان ارتقا دهد. مهم هایکوشد که مجموعه مهارتآموزش فلسفه برای کودکان می .قرار گرفته است

های بسیار بند، مهارتها به خوبی پرورش یاها، مهارت تفکر نقادانه، تفکر خالقانه و تفکر مراقبتی است. اگر این مهارتاین مهارت

دیگری نیز ارتقا می یابند، مانند مهارت پرسشگری، موافقت یا مخالفت کردن، دلیل آوردن و شناسایی دالیل قوی و ضعیف، 

نگریستن از منظری متفاوت، ایجاد سازگاری منطقی میان باور و گفتار و رفتار، ارائه طرح و فرضیه یا تبیین، مثال یا مثال نقض 

 ها، استنتاجفرضشدن، پیوند زدن و تمثیل(، ارائه تعریف، شناسایی پیشبندی، مقایسه کردن )تمایز قائلبندی و طبقهولهآوردن، مق

بینی و کشف دادن، قبول انتقادهای منصفانه، تجدیدنظر کردن، پیشاهمیتبه دیگران  دادن،گوش کردن، با دقت به دیگران

فلسفه برای  در این میان، (.1394تحلیل مفاهیم و مهارت حل مسئله )جعفری و همکاران،  پیامدها، مفهوم سازی و درک و تجزیه و

دهد. این برنامه، ای را در تمام مباحث کالسی در زمینه موضوعات فلسفی مشارکت میای است که کودکان مدرسهکودکان، برنامه

ها به بررسی چنین سواالتی است. با ا و توانا ساختن آنهبهبود تفکر کودکان، از طریق معرفی بسیاری از سواالت بزرگ به آن

ها قرار دارد، تشویق ای آنهایی که در پس کار مدرسهتر بر روی ایدهرا به تفکر عمیق آموزاندانش ،استفاده از این برنامه، معلمان

بر روی تفکر خود و عمیقا  موزانآدانشگیرد. کالس درس صورت میمانند در یک اجتماع پژوهشی  این اقدام عمدتا کنند.می

های خود و دیگران در ها را هنگامی که در حال بررسی و تقویت ایدههای مورد استفاده خود تمرکز خواهند کرد و سپس آنمهارت

 فلسفه برای کودکان بر این ایده مبتنی است که کودکاناساس، اینبرمعماهای فلسفی هستند، بهبود خواهند بخشید. به پاسخ 

آماده کردن دانش برای بلعیده  ،نقش معلمان در این میان، سازند.های استدالل و دانش خود را در یک اجتماع میها و تواناییقابلیت

شدن به وسیله کودکان نیست، بلکه تدارک مدلی از متفکر مجرب برای شاگردان متفکر کالس و تضمین حفظ تفکر سطح باال در 

های های آن است. برای انجام این برنامه کتابکتاب ،های اصلی برنامهیکی از مؤلفه(. 1395اران، )پروینیان و همککالس است 

های مختلف ترجمه می شوند. برخی از کشورها ها و زبانها در سرتاسر جهان به فرهنگای تألیف شد. این کتابداستانی ویژه

ها کرده است. این ایی از فرهنگ بومی خود استخراج کرده و جایگزین آنهداستان ،هاهمچون دانمارک نیز با استفاده از این کتاب

متفاوت، بدون ترتیب خاص در صفحات پخش می شود.  های فلسفی کامالشوند که در آن برخی ایدهای نوشته میگونهها بهداستان

خواهد سایر اعضای شان مید. حتی دلها خودداری کننتوانند از برانگیخته شدن توسط آنکودکان با کنجکاوی ذاتی شان نمی

داری است. این ها را بیازمایند و مورد بحث قرار دهند. مؤلفه دوم، شکل کالس و نحوه  پیشرفت آن یعنی کالسکالس نیز آن

 های درسالزم است که کالسزش و پرورش تحقیق و کندوکاو باشد، وکاو مشهور است. برای این که محور آموشیوه به حلقه کند

شود. تبدیل به حلقه یا انجمن شوند که در آن از رابطه دوستی و همکاری جهت مشارکت مثبت در فضای آموزشی استقبال می

های مشترک، ایجاد و باال بردن سواد، فرهنگ و خصمانه، شناختهای کندوکاو عبارتند از تأمل و تعمق غیرویژگی خاص حلقه

ها و حلقه کندوکاو برای  رک عمیق متون بر اساس دیالوگ و گفتگو و لذت بردن از آنتخیل فلسفی، تقویت توانایی مطالعه و د

آموزان مخصوصا دانش های، از جمله ویژگیبا این وصف(. 1396، خانیکی و همکاران) تأمین همین اهداف طراحی شده است

های بسیار مناسب که یکی از اهداف از روش رسد متاثر از آموزش فلسفه باشد، حل مسئله است. در واقع،که به نظر می کودکان
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حل مسئله یا مسئله گشایی فرآیندی است شناختی که  .اصلی آن آموزش مهارت حل مسئله است، برنامه فلسفه برای کودکان است

از (. در حقیقت، حل مسئله یکی 2004، 1کوشد راه حل مناسبی برای یک مشکل پیدا کند )پرال و اودانلبه وسیله آن فرد می

های گذشته و مسئله، رابطه بین آن ها را های عالی ذهن است. در مهارت حل مسئله فرد باید با برقراری روابط بین تجربهتوانایی

گیری است که حل مسئله، عمل تصمیم ،(. به عبارتی دیگر2013، 2کشف و با توجه به آن، راه حل های مناسب را اتخاذ کند )ایسرا

گیری، جمع آوری اطالعات، بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی وضعیت ی وضعیتی است که در آن تصمیمشامل شناخت و شناسای

شود و در نتیجه شود، پیامدهای رفتار در آن وضعیت و گرفتن بازخورد از محیط اجتماعی توسط فرد ارزیابی میموجود انجام می

ت و مؤثرتری را برای زندگی وی در پی داشته باشد، اقدام به اتخاذ هایی که می تواند نتایج مثبشخص با جایگزین کردن تصمیم

های باالی حل مسئله و تحقیق برای داشتن ذهن خالق و جستجوگر با توانایی .(2013، 3کند )ایروزکانتر میتصمیمی مناسب

صادی، اجتماعی و غیره باشد، با های مختلف علمی، سیاسی، اقتتواند متضمن اقتدار ملی آن کشور در عرصهجمعیت هر کشوری می

وجود این، حتی در گروه های فلسفه دانشگاه ها نیز بسیاری از دانشجویان فاقد قدرت تمیز، داوری و استدالل هستند و با وجود 

سوم ها دست یابند. البته این معضل به کشورهای جهان رسد به این تواناییهای آموزشی حاضر، بعید به نظر میشرایط و برنامه

شود، بلکه در کشورهای پیشرفته و غربی نیز این امر محسوس بوده است. بدین منظور به برنامه ای که مناسب فرهنگ محدود نمی

آموزان را تقویت کند، نیاز داریم. اگر بتوانیم قدرت حل مسئله، غنی اسالمی و ایرانی باشد و قدرت قضاوت درست در دانش

توانند زندگی اجتماعی و شخصی فرد را در ابعاد ها میها را به کودکان بیاموزیم، این تواناییه زمینهاستدالل، داوری و تحقیق در هم

معنوی و مادی ارتقا دهند. چنان که استاد مطهری معتقد بود باید نحوه استنباط و قضاوت کردن را به کودکان یاد بدهیم تا بتوانند 

های اخیر، عالقه در سالاز همین رو،  .(1396بار بیایند )دره زرشکی و همکاران، از لحاظ فکری تا آن جا که ممکن است مستقل 

ای رواج یافته به تقویت مهارت های تفکر و باالبردن سطح یادگیری و باسوادی در نظام آموزش و پرورش جهان به طور فزاینده

تفکر خالق، آموزش تفکر انتقادی، برنامه درسی های تربیتی متعددی، از جمله آموزش نهضت 1970است و به دنبال آن از دهه 

های مؤثر استفاده از شیوه .(2006، 4های حل مسئله، و برنامه فلسفه برای کودکان گسترش یافتند )هوگانفکورانه، آموزش مهارت

بود اعتماد به نفس چنین این راهبرد موجب بهتر عمل کنند. همکند که در ارتباطات اجتماعی موفقحل مسئله به کودکان کمک می

اند که مشکالت رفتاری کودکان مانند لج بازی، مشکالت سلوک و و رفتارهای انطباقی کودکان می شود. مطالعات نشان داده

های کنترل خشم و رفتارهای ضد اجتماعی با آموزش مهارت های حل مسئله و تغییر شناخت، بهبود یافته و افزایش مهارت

ساالن و افزایش پذیرش اجتماعی و باال رفتن نگرش مثبت نسبت به خود را موجب شده است )گرین هم برقراری ارتباط مناسب با

های در فرآیند حل مسأله فرد باید در رویارویی با مشکلی که در حال حاضر ایجاد شده است بتواند راه حل(. 2004، 5و همکاران

ها را برای رفع ها، بهترین آنحلنظر گرفتن پیامدهای هر یک از این راه گیری و با درزیادی را پیدا کند و سپس با فرآیند تصمیم

مشکل بکار ببندد. بر این اساس افراد نیازمندند که چگونگی تفکر و نه فقط چرایی آن را یاد بگیرند. بعضی افراد حتی قادر به 

پاچگی، آید، دچار پریشانی، دستن پیش میشابرطرف کردن مسائل روزمره خود نبوده و در مقابل کوچکترین مشکلی که برای

مشکل را دلیل بر مسئله و وجود سائل و مشکالت خود هستند، معموال شوند. افرادی که فاقد توان حل مآشفتگی و ناراحتی می

ل آن قدمی دانند. مسئولیت ایجاد مشکل را به گردن دیگران انداخته و برای حلیاقتی و یا بدشانسی خود میکفایتی، بیضعف، بی

کنند. معتقدند جای اندیشیدن برای حل آن، مدام خود یا دیگران را سرزنش و مالمت میهنگام مواجهه با مشکل بهدارند. بهنمیبر

                                                      
1  . Perla & O’Donnel 

2  . Esra 

3  . Erozkan 
4. Hogan 
5. Greene et al. 
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بدون اندیشه کافی و تکانشی عمل اد، اجتناب یا فرار است. معموال یک دنیای خوب، دنیای بدون مشکل است. روش معمول این افر

بینی پیامد رفتارهای خود کنند. قادر به پیشن را باور نداشته و در مقابل مشکالت احساس درماندگی و ناامیدی میکنند. خودشامی

و تشخیص راه حل بهینه نیستند. در مقابل این گروه، افراد دیگری نیز وجود دارند که حل مسائل و مشکالت متنوع نه تنها در 

رساند که با پشت سر گذاردن هر مشکل، درس به این سطح از خودآگاهی می ها رانکند، بلکه آها آشوبی ایجاد نمیدرون آن

لذا، توانایی حل مسئله بخشی از کفایت اجتماعی و  (.1381، 1جدیدی از زندگی گرفته و نقاط ضعف خود را بهبود بخشند )الرسن

کند که مستلزم اقدام به عمل و هم فردی ارائه میهای به هم پیوسته را جهت استفاده در حل تضادهای میان ای از مهارتمجموعه

های شناختی و ای از مهارتکارگیری مجموعهچنین واکنش دهی به پاسخ دیگران است. بنابراین، مهارت حل مسئله شامل به

ی و فراشناختی های رفتاری، شناختکننده مهارتبینیآموزان رابطه مثبت دارد و پیشگرایی در دانشفراشناختی است که با کمال

آموزان باید به دانشلذا،  (.1393زاده و همکاران، کنند )عربها استفاده میهای خود از آنگیریآموزان در تصمیماست که دانش

هایی مجهز شوند تا بتوانند خود را با تغییرات و تحوالت گیج کننده جهان امروز ها و نگرشها، مهارتطور فزاینده به دانش

زند. آن ها باید سواد علمی و فناوری را به خوبی سواد خواندن، نوشتن و حساب کردن بیاموزند و خود را به مهارت های سا هماهنگ

شود، مجهز نمایند. چرا که یادگیری مادام العمر های یادگیری مادام العمر یاد میحل مساله و تفکر که از آن ها به عنوان مهارت

یادگیری و اعتقاد به یادگیری است که از طریق آموزش و یادگیری به روش حل مساله به مرور منوط به کسب دانش پایه، مهارت 

هایی در ایران و جهان انجام شده است که به ، پژوهشدر همین ارتباط (.1392در فراگیران شکل می گیرد )احمدی و عبدالملکی، 

ای فلسفه برای نشان داد که اجرای چندرسانه( 1397مکاران )زاده و هاسمعیل گردد. پژوهشها اشاره میترین آنبرخی از مهم

آموزان ابتدایی اثرگذار اجتناب و کنترل شخصی( در بین دانش–های آن )اعتماد به حل مسائل، گرایشکودک بر حل مسئله و مؤلفه

افزایش توانایی حل مسأله و ( نشان داد که اجرای برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر 1395جلیلیان و همکاران )پژوهش  است.

که  ندنشان داد( 1394کرمی )زاده و اهللاسمعیلدر پژوهشی دیگر،  آموزان تأثیر مثبتی داشته است.رشد قضاوت اخالقی دانش

 های آن )حل مسئله، تفکر انتقادی و تفکر خالق( موثر است.ای فلسفه برای کودک بر بهبود خردورزی و مؤلفهاجرای چندرسانه

که آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش بعد شناختی )کنجکاوی،  ندپژوهشی نشان داد نیز در (1394ی و همکاران )جعفر

پرسشگری، استدالل کردن، تفکر انتقادی، خالقیت، عالقه به آزمایش و تجربه( و بعد عاطفی )عالقه به نظم و ترتیب، اشتیاق، 

پژوهش . از وجود( روحیه پژوهشگری کودکان دوره پیش دبستانی تأثیر داردمشارکت جویی، استقالل رای، اعتماد به نفس، ابر

های حل مسئله تاثیر مثبت دارد و لذا اگر نشان داد که آموزش فلسفه به کودکان بر مهارتنیز  (2016) 2دویتسچاور و کنُرادی

بر اساس . کندو اندیشه را تسهیل میطور پایداری طراحی و اجرا شود، رشد تفکر عمیق برنامه آموزش فلسفه به کودکان به

جایی که عملکرد از آنو آموزان های نوین آموزشی در توسعه موفق یادگیری دانشرینقش برجسته فناوهای انجام شده و پژوهش

تحصیلی باال و پیشرفت تحصیلی نیز عالوه بر داشتن هوش، استعداد، انگیزه و غیره با روش های یاددهی و یادگیری، محیط 

از آن جا که برنامه آموزش فلسفه به کودکان یکی از ابزارهایی است که از های معلم و غیره نیز در ارتباط است و آموزشی، توانایی

کند. از این رو، با های فکری می پردازد، بلکه موجبات رشد اخالقی را نیز فراهم میورزی نه تنها به بهبود و ارتقاء مهارتراه فلسفه

های واالی انسانی است، پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به ای حقیقی تربیت که همانا هدایت آدمی به سوی ارزشتوجه به معن

ابتدایی  سومدانش آموزان پایه و عملکرد تحصیلی ( بر حل مسئله P4Cای فلسفه برای کودک )رسانهاین سوال است که آیا چند

 دارد؟تاثیر 
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 روش

شگر دفی، پژوهمال تصابه صورت کا آزمون با گروه کنترل است.آزمون و پسا طرح پیشروش این پژوهش، نیمه آزمایشی ب

)آموزش فلسفه  د مى سازدنان وارآکند )گروه آزمایش(، سپس متغیرى را بر ها را براى اجراى آزمایش انتخاب مىگروهى از آزمودنى

د است که برای افرا ن در حالیزد. ایپردایر بر گروه آزمایشى مىای( و به مشاهده تأثیر آن متغبرای کودک با استفاده از چند رسانه

ای است که ن به شیوهاخت انساسپذیرد. در دنیای واقعی علوم انسانی، ای انجام نمیگونه آموزش و مداخلهعضو گروه کنترل هیچ

های ز طرحا، استفاده دلیلینهم، بهدهدبه پژوهشگر امکان رعایت شرایط تصادفی را در انتخاب نمونه و دستکاری متغیرها نمی

استفاده  روه کنترلمون با گآزآزمون و پساز سوی دیگر، وقتی از طرح پیش .آزمایشی در علوم انسانی ضروری است( نیمه )شبه

بارت از کلیه عه آماری، جامع .دشود که اثر عوامل ناخواسته بر نتایج تحقیق تحت کنترل درآیشود، وجود گروه کنترل باعث میمی

به روش  کهاست  1399–1400در سال تحصیلی  شهرقائممقطع ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان  سومآموزان پایه دانش

کامال دند که با گمارش انتخاب ش سومپایه  پسر آموزنفر دانش 40 ومدرسه دولتی  ای، یکای چند مرحلهگیری خوشهنمونه

پس از مشخص شدن  ند.شد ریجایگذانفر(  20گروه کنترل ) ( ونفر 20آزمایش ) گروهدو در ، کشی(اده از قرعه)با استف تصادفی

ت پرسشنامه د به سواال، تقاضا شهاهای آزمایش و کنترل، از کلیه آزمودنیها در هر یک از گروهها و گمارش تصادفی آنآزمودنی

های گروه پس، برای آزمودنیآزمون پاسخ دهند. سبه عنوان پیش (1999و تیلور )عملکرد تحصیلی فام و ( 1988حل مسئله هپنر )

جلسه )هر جلسه به مدت  8ی ط( 1994ای مطابق با فیلیپ کم )آزمایش جلسات آموزش فلسفه برای کودک با استفاده از چند رسانه

و مه حل مسئله ت پرسشناه سواالسته شد که مجدد بها خوادقیقه( و به مدت یک ماه اجرا شد. در پایان جلسه هشتم از آزمودنی 45

 گیری عبارت بود از:ابزار اندازهآزمون پاسخ دهند. به عنوان پسعملکرد تحصیلی 

 35ارای این مقیاس د ( استفاده شد.1988: به منظور سنجش حل مسئله از پرسشنامه حل مسئله هپنر )پرسشنامه حل مسئله

 6تا  1ر ماده از که به هطوریسنج لیکرت است، بهای و طیف نگرشگیری فاصلهقیاس اندازهگذاری آن بر اساس مگویه و نمره

: به طور متوسط مخالفم و 2مخالفم،  : اندکی3: اندکی موافقم، 4: به طور متوسط موافقم، 5: کامالً موافقم، 6گیرد )امتیاز تعلق می

حاسبه ممیزان پایایی با و  ده شدترجمه و برای اولین بار در ایران استفا( 1375: کامالً مخالفم(. این پرسشنامه توسط رفعتی )1

 .(1387)خوشکام و همکاران،  به دست آمد 68/0ضریب آلفای کرونباخ برابر 

( در حوزه عملکرد 1999ابزار سنجش عملکرد تحصیلی اقتباسی از پژوهش های فام و تیلور ) پرسشنامه عملکرد تحصیلی:

 آنگذاری نمره دارد و سئوال 48(. آزمون عملکرد تحصیلی 1383ی جامعه ایران اعتباریابی شده است )درتاج، تحصیلی است که برا

 1تیازی از گزینه ام وال، هرای و طیف نگرش سنج لیکرت است، به طوری که در پاسخ به هر سگیری فاصلهبر اساس مقیاس اندازه

امتیاز،  5 ،امتیاز و خیلی زیاد 4 ،یادز ؛امتیاز 3 ،تا حدی؛ امتیاز 2 ،کم ؛امتیاز 1 ،خیلی کمدارد. آزمودنی برای انتخاب گزینه  5تا 

امتیازی  7ی، به سوال شماره به صورت معکوس است. از سوی 33و  26، 23، 8های دهی به گزینهکه نمرهحالینماید. درکسب می

امل عوجود پنج  د که نتایج مویدلیل عاملی تاییدی استفاده کر( جهت ارزیابی روایی سازه از روش تح1383گیرد. درتاج )تعلق نمی

 عیین مقدار پایاییود. جهت تبگیزش مورد نظر سازندگان یعنی خود کارآمدی، تأثیرات هیجانی، برنامه ریزی، فقدان کنترل پیامد و ان

یرات هیجانی، آمدی، تأثکار ه های خوداز طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، میزان پایایی این پرسشنامه برای هر یک از مولف

 74/0و  73/0، 64/0، 73/0، 93/0، 92/0گویه( به ترتیب برابر  48برنامه ریزی، فقدان کنترل پیامد، انگیزش و کل پرسشنامه )

 (.1383است )درتاج، 

 SPSS 23رنامه نرم افزاری آمار توصیفی و آمار استنباطی از طریق ب های ها از روشدر این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده

های آمار توصیفی شامل شاخص از. در بخش تجزیه و تحلیل توصیفی، ( بکارگیری شد=05/0درصد ) 95در سطح اطمینان 



 1400فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی / سال دوم/ شماره دوم / بهار  /116

 

 

شد. در بخش تجزیه و تحلیل  استفادههای آزمایش و کنترل آزمون و در گروهآزمون و پسمیانگین و انحراف استاندارد در پیش

 ( استفاده شد.ANCOVAآزمون تحلیل کوواریانس ) از نیز استنباطی

 

 هایافته

و در  ل و آزمایشهای کنتروهتحصیلی را در گر عملکرد و حل مساله، مقادیر میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای 1جدول 

 دهد.آزمون نشان میآزمون و پسمراحل پیش

  
 تحصیلی عملکرد و مسئله حل متغیرهای استاندارد انحراف و میانگین: 1جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد آزمون گروه متغیر

 
 

 حل مسئله

 
 کنترل

 30/0 63/2 20 پیش آزمون

 29/0 64/2 20 پس آزمون

 
 آزمایش

 31/0 65/2 20 پیش آزمون

 21/0 88/3 20 پس آزمون

 
 

 عملکرد تحصیلی

 
 کنترل

 32/0 68/2 20 پیش آزمون

 31/0 69/2 20 پس آزمون

 
 آزمایش

 24/0 69/2 20 پیش آزمون

 27/0 93/3 20 پس آزمون

 
عملکرد و  حل مسئله رهایمتغی نفر است. میانگین 20های آزمایش و کنترل تعداد آزمودنی ها در گروهداد ، نشان 1جدول 

در  ،ست. اما/69و  64/2ابر بر ترتیببه  آزمونو در پس 68/2و  63/2 برابربه ترتیب آزمون در پیشو در گروه کنترل  تحصیلی

. به لحاظ ه استزایش یافتآزمون افدر پس 93/3و  88/3آزمون به در پیش 69/2و  65/2از به ترتیب گروه آزمایش این میزان 

مون آزدر پس وروه آزمایش گهای آزمودنی عملکرد تحصیلیو  حل مسئلهدر میزان  داریمعنیرسد که افزایش توصیفی، به نظر می

 .رخ داده است

کرد عملو  ئلهحل مسمتغیرهای هر یک از اسمیرنوف برای سنجش نرمال بودن -، مقادیر آزمون کولموگوروف2جدول 

 دهد.آزمون را نشان میآزمون و پسهای کنترل و آزمایش و در مراحل پیشدر گروه تحصیلی

 
 جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش K-S : آزمون2جدول 

 گروه کنترل گروه آزمایش آزمون ها رهامتغی

n K-S Sig. n K-S Sig. 

 
 حل مسئله

 135/0 194/0 20 144/0 191/0 20 پیش آزمون

 139/0 193/0 20 122/0 197/0 20 پس آزمون

 
 عملکرد تحصیلی

 101/0 202/0 20 164/0 187/0 20 پیش آزمون
 113/0 199/0 20 090/0 205/0 20 پس آزمون
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 هر یک از در د تحصیلیعملکرو  حل مسئله(، هر یک از متغیر های α=05/0درصد ) 95در سطح اطمینان  داد، نشان 2 جدول

(، .Sigری )طح معناداه مقدار سکاز یک توزیع نرمال برخوردار هستند، چرا ، آزمونآزمون و پسهای آزمایش و کنترل در پیشگروه

 ، بزرگتر است. α= 05/0از مقدار 

های روهگدر را  صیلیعملکرد تحو  حل مسئلهدر متغیرهای  هاواریانس ، مقادیر آزمون لون برای سنجش برابری3جدول 
 دهد.کنترل و آزمایش نشان می

 
 های آزمایش و کنترلها در گروه: آزمون لون جهت بررسی برابری واریانس3جدول 

 Levene's Test گروه متغیر

n F Sig. 

 
 حل مسئله

  20 کنترل
25/3 

 
 20 آزمایش 076/0

 
 عملکرد تحصیلی

  20 کنترل
52/0 

 
 20 آزمایش 475/0

       

(، فرض همگنی α=05/0درصد ) 95در سطح اطمینان  ،عملکرد تحصیلیو  حل مسئلهدر متغیرهای  داد، نشان 3جدول 

(، از مقدار  .Sigداری )طح معنامقدار به دست آمده برای س ها است، چرا کههای آزمایش و کنترل مورد تایید دادهواریانس گروه

05/0 =α.بزرگتر است ، 

( بر حل مسئله P4Cکودک ) ای فلسفه برایرسانهچند، مقادیر آزمون تحلیل کوواریانس )آنکوا( برای سنجش تاثیر 4جدول 

 دهد.را نشان می آموزاندانش

 
 آموزان( بر حل مسئله دانشP4C)کودک  یفلسفه برا ایرسانهچند: تاثیر 4جدول 

 .F Sig میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منبع تغییرات متغیر

 000/0 75/21 17/0 1 17/0 آزمون حل مسئله

 000/0 82/1971 55/15 1 55/15 گروه
 - - 01/0 47 37/0 خطا

 - - - 49 09/16 کل

 
عناداری بین میانگین متفاوت  (،α=05/0درصد ) 95مون، در سطح اطمینان آزپس از تعدیل نمرات پیش، نشان داد 4جدول 

عناداری مقدار سطح د، چرا که مهای کنترل و آزمایش وجود دارآزمون و در گروهآزمون و پسدر پیش هاآزمودنی حل مسئلهنمرات 

(Sig. از مقدار )05/0 = αبرای کودک  ای فلسفهرسانهندچکه بکارگیری توان چنین استنباط نمود تر است. بنابراین، می، کوچک

(P4C بر )بخشد.تاثیر دارد و آن را بهبود میآموزان دانش حل مسئله 

 

 

 

 

 



 1400فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی / سال دوم/ شماره دوم / بهار  /118

 

 

 

 

( بر عملکرد P4Cکودک ) ای فلسفه برایرسانه، مقادیر آزمون تحلیل کوواریانس )آنکوا( برای سنجش تاثیر چند5جدول 

 دهد.آموزان را نشان میتحصیلی دانش

 
 آموزاندانش یلی( بر عملکرد تحصP4Cکودک ) یفلسفه برا ایرسانه: تاثیر چند5ول جد

 .F Sig میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منبع تغییرات متغیر

عملکرد 
 تحصیلی

 002/0 33/11 42/0 1 42/0 آزمون

 000/0 45/785 37/29 1 37/29 گروه
 - - 04/0 47 76/1 خطا

 - - - 49 55/31 کل

 

عناداری بین میانگین متفاوت  (،α=05/0درصد ) 95آزمون، در سطح اطمینان ، نشان داد پس از تعدیل نمرات پیش5جدول 

سطح  که مقدار د دارد، چراهای کنترل و آزمایش وجوآزمون و در گروهآزمون و پسدر پیش هاآزمودنی یلیعملکرد تحصنمرات 

فلسفه  ایرسانهچندکارگیری بتوان چنین استنباط نمود که تر است. بنابراین، می، کوچکα = 05/0( از مقدار .Sigمعناداری )

 بخشد.تاثیر دارد و آن را بهبود میآموزان ( بر عملکرد تحصیلی دانشP4Cبرای کودک )

 

 گیرینتیجهبحث و 

 آموزاندانش یلیئله و عملکرد تحص( بر حل مسP4Cکودک ) یفلسفه برا ایرسانهچند یرتاث یبررسپژوهش حاضر با هدف 

میزان حل ( بر P4Cای فلسفه برای کودک )رسانهبکارگیری چندها نشان داد که یافتهانجام شد. ر شهشهر قائم ییسوم ابتدا پایه

ر و کنُرادی دویتسچاو هاییافتهنتیجه به دست آمده با  بخشد.آموزان تاثیر دارد و آن را بهبود میعملکرد تحصیلی دانشو  مسئله

 (1394کرمی )زاده و اهللاسمعیل ،(1394جعفری و همکاران )، (1395جلیلیان و همکاران ) ،(1397زاده و همکاران )اسمعیل، (2016)

 یادگیریاطالعات از جمله  یبر فناور یمبتن یروش ها یریبا بکارگهمسو است. بنابراین، ( 1392) احمدی و عبدالملکیو 

 یهآموزان پادانش و عملکرد تحصیلیحل مسئله  یهامهارت یزانتواند م یکودک م ی( آموزش فلسفه براایانه)چند رس یکیالکترون

که در عصر حاضر مورد توجه قرار گرفته باشد،  یستن اییدهفکری پد هاییی. عالقه به توسعه توانایدرا ارتقاء بخش ییابتدا سوم

از دانش و تجارت  یمیعظ ینهبا گنج یگریاز هر زمان د یشدارد. انسان امروزی ب یشهر یتو ترب یمتعل تاریخ در ایعالقه ینچن

 یا ینهگنج ینبه ا یکه دسترس ینا یرغم. علشودیافزوده م ینهگنج ینا یطرهبر گستره و س یزبشری مواجه است و هر روز ن

اطالعات مناسب و به هنگام  ینشخاب و گزشده است، اما حل مسائل، قضاوت، انت یسرمنابع متعدد به سهولت م یقاطالعات از طر

است. متأسفانه مدارس  ییباال ذهنی و فکری هایمهارت یازمندشده است و ن یلبه کاری بس دشوار تبد عاتانبوه اطال یناز ب

به انتقال  یشترتوجه خود را ب شناختی،روان یکردهایاز رو یهای علوم و فنون و با توجه به بعضیشرفتارتقاء و پ یلامروز، به دل

 کنجکاوی حس از کودکان اما. اندگرفته فاصله خالق و متفکر هایانسان یتمعطوف نموده و از ترب یعلم یقاطالعات و حقا

 یم،کن یمباحث فلسف یر. چنانچه ذهن کودک را درگیندرا کشف نما یو روان یزیکیف هاییطدارند مح یلبرخوردارند و تما طبیعی

است که به بهبود تفکر و حل مسأله در  یاقدام آموزش یکرو، فلسفه برای کودکان  ین. از همیمرا رشد دهنحوه تفکر او  توانیمیم

. دهدیانتقادی و خالق مورد استفاده قرار م ی،برای پرورش تفکر و قضاوت اخالق اییوهپردازد و فلسفه را به عنوان شیکودکان م

انجام  یقاتچرا که تحق یستندن کنمم یرغ یمشکل هستند، ول یاراموری بس یپرورش مهارت های تفکر، استدالل و قضاوت اخالق

 یدر عملکرد شناخت یریچشمگ یدارپا ییراتتوان تغ یم یعنیاست،  پذیرنشانگر آن است که تفکر آموزش یرهای اخگرفته در دهه
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که در آن  ییهابا استفاده از اطالعات و مهارت تواند یشود که نم یروبرو م یتیبا موقع یادگیرندهکه  یکرد. لذا هنگام یجادافراد ا

است، با  یافتهبه آن را ن یدندارد و هنوز راه رس یهدف یادگیرندهکه  یوقت یاپاسخ بدهد  یعاسر یتدارد به آن موقع یارلحظه در اخت

های تازه موقعیت در شده هآموخت قبال هایمهارت و هاحل مسئله کاربست دانش یعنصر اساس ین،مسأله رو به رو است. بنابرا یک

 پسر انآموزمحدود کردن پژوهش به دانشرو بوده است که بههایی رواین پژوهش نیز مانند هر پژوهش دیگری با محدودیت است.

 حل مسئله هاییرمتغ یمحدود کردن پژوهش به بررس ،ایرسانهکودک به صورت چند یمحدود کردن آموزش فلسفه برا سوم، یهپا

معلم بر  یفرد یهایژگیو و یتنحوه رفتار، طرز برخورد، شخص یرامکان تأث های بسته پاسخ وتحصیلی با پرسشنامهو عملکرد 

شمار رفته که نیاز است در تعمیم های پژوهش بهترین محدودیت، از جمله مهمپژوهش یاجرا ینآموزان در حعملکرد دانش

  یلی،مقاطع تحص یهدر کل یبه معلمان گرامها بر اساس نتایج و یافته مل آید.عبه و مراقبت نهایت دقت اطالعات به جوامع دیگر،

 آموزانیدانش از دسته آن خصوص به آموزاندر دانش عملکرد تحصیلیحل مسئله و  یهامهارت یششود، جهت افزایم یشنهادپ

 کنار در یآموزش یمناسب طراح یالگوها و هاایرسانهبر چند یمبتن یهامشهود است، از آموزش ینهزم ینها در انکه ضعف آ

و دانش خود  یبا مطالعه و پژوهش، آگاه ی،ضعف دانش یاو  یی. الزم است در صورت نا آشناییداستفاده نما یستدر یسنت هایروش

در  شود،یم یشنهادپ یلی،مقاطع تحص یهدر کل یبه معلمان گرامچنین، هم دهند. یشافزا نیکیالکترو یادگیریرا در خصوص 

 ی. گاهیدداشته باش یو واف یدانش آموزان توجه کاف یهایبه توانمند یکی،الکترون یا یاعم از سنت یستدر یهاروش یریبکارگ

خود موجب اختالل در عملکرد  یکیآموزش الکترون یندهایو فرآ یآموزش یاستفاده از نرم افزارها یضعف دانش آموزان در چگونگ

در کالس،  ییاجرا ینقوان یاآداب بحث  یتشود، جهت آموزش فلسفه به کودک، بر رعایم یشنهادپشود.  یدانش آموزان م یلیتحص

و الزم  یآموزان در گفتگو، توجه و دقت کاف( و مشارکت همه دانشیرهبحث )متناسب بودن با سن کودک و غ یبرا یانتخاب یممفاه

 آموزندیداستان بهتر م یقرا از طر یفکر مفاهیم کودکان که جانشود، جهت آموزش فلسفه به کودک، از آیم یشنهاد. پبه عمل آید

 درباره شاندر وهله نخست، داستان را به زبان خودشان بازگو کنند، دالئل ارائه نظرات که شود خواسته آنانبخش است، از و لذت

مصاحبه، ) یریگاندازه یابزارها یروهش با ساپژ یناشود توصیه میکنند.  یانخود از آن داستان را ب گیرییجهنت نهایت در و داستان

 یتآموزان از هر دو جنس انشو د یلیها و مقاطع مختلف تحص یهپژوهش در پا ین( اجرا شود. ایگرد یهاپرسشنامهمشاهده و یا 

صورت  زین یرهو غ ییخودپنداره، عزت نفس و خودشکوفا یلی،تحص یزشانگ یرنظ یگریپژوهش در مورد مباحث د یناجرا گردد. ا

 .یردپذ

 

 منابع

زان در کرد تحصیلی دانش آمو(. بررسی تأثیر الگوی حل مساله بر خالقیت و عمل1392احمدی، غالمعلی و عبدالملکی، شوبو. )

 .1-21(، 1)5، مجله مطالعات آموزش و یادگیریدرس شیمی. 

ورزی  ( و بررسی تأثیر آن بر خردP4Cای کودک )ای فلسفه بر(. اجرای چندرسانه1394کرمی، آزاده. )زاده، تیمور و اهللاسمعیل

 .1-21(، 12)6، دو فصلنامه تفکر و کودکدانش آموزان ابتدایی. 

( بر حل P4Cای فلسفه برای کودک )(. اثربخشی چندرسانه1397کرمی، آزاده و موسوی، فرانک. )زاده، تیمور؛ اهللاسمعیل

 .329-338(، 4)12، ری آموزشنشریه فناومسئله دانش آموزان پایه ششم ابتدایی. 

زش، الگوی مدیریت آمو (. بررسی تأثیر تدریس درس فلسفه آموزش و پرورش با1395بهرنگی، محمدرضا و رشیدی، شیرین. )

-نامه ارزشفصل. )ره(دوم کارشناسی مدیریت آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی ترم دانشجویان بر یادگیری اثربخش

 .41-49(، 1)1، شناسی در آموزش
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. مدیریت کالس فلسفه و کودک طرح بحث برای (.1392. )لیا طالقانی،و  فرزانه، بخشتاج ؛زاده، لعیارحیم؛ مژگان، پروینیان

 .موسسه بنیاد حکمت اسالمی صدراتهران: نشر 

 ژوهشگریپرورش روحیه پ (. بررسی تأثیر آموزش فلسفه به کودکان بر1394جعفری، زهره؛ صمدی، پروین و قائدی، یحیی. )

 .41-49(، 17)2، ریزی درسیفصلنامه پژوهش در برنامهکودکان دوره پیش دبستانی. 

ل حبه کودکان بر پرورش توانایی  آموزش فلسفه ه(. اثربخشی برنام1395پور، احسان و جلیلیان، فریبا. )جلیلیان، سهیال؛ عظیم

 .80-101(، 32)3، نشریه پژوهش های تربیتیمسأله و قضاوت اخالقی در دانش آموزان. 

 نش آفرین.. تهران: نشر داالگوی کاربردی هوشمندسازی مدارس (.1394نوری، یوسف. ) و حسینی، محمد رضا؛

وی کندوکاو محور در گوگیری گفت(. مطالعۀ روند شکل1396خانیکی، هادی؛ نوری راد، فاطمه و شاه حسینی، وحیده. )

 .21-58(، 2)8(، رهنگیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات ف) و کودکتفکر دو فصلنامه . کالس فلسفه برای کودکان

های اجتماعی هارتم(. اثربخشی آموزش حل مسأله گروهی بر 1387پور، مختار و مولوی، حسین. )، هادی؛ ملکخوشکام

 .141-156(، 2)8، پژوهش در حیطه کودکان استثنایی. آموزان با آسیب بیناییدانش

 ن، ساخت وحصیلی دانشجویابررسی تاثیر شبیه سازی ذهنی فرآیند و برآیند در بهبودی عملکرد ت(. 1383درتاج، فریبرز. )

 . رساله دکتری، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران.هنجاریابی آزمون عملکرد تحصیلی

حلقه کندوکاو بر تفکر ه شیوه ب(. اثربخشی آموزش فلسفه 1396دره زرشکی، نسرین؛ برزگر بفروئی، کاظم و زندوانیان، احمد. )

 .61-70(، 2)5، شناسی شناختیمجله روانانتقادی در دانش آموزان دوره ابتدائی. 

 رویکردهای .عالی آموزش در سیار یادگیری کارگیری به در مؤثر عوامل اولویت بندی و شناسایی(. 1392راد، مجتبی. )رضایی

 .93-112 ،(2)8، آموزشی نوین
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 .31-64(، 3)7، فصلنامه اندیشه های نوین تربیتیهای شهروندی. 
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