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بر خودکار  يآموزش فلسفه به کودکان به روش اجتماع پژوهش ين اثربخشييهدف پژوهش حاضر تع
آن از طرح  يبود که در اجرا يشيآزماشبهآموزان بود. روش پژوهش از نوع دانش ياجتماع يآمد

نفر از دانش  05کنندگان پژوهش شامل آزمون با گروه کنترل استفاده شد. شرکتپس-آزمونشيپ
 يروش تصادفبودند که به 4951-50 يليز در سال تحصيک شهر تبريه يه هفتم ناحيآموزان پا

و کنترل قرار گرفتند.  يشيآزما يهاک از گروهيدر هر يطور تصادفانتخاب شدند و به ياخوشه
گروه  يهايهر دو گروه اجرا شد. آزمودن ي( برا4595) يکنل ياجتماع يخودکارآمد  نامهپرسش

ز يجلسه در برنامه آموزش فلسفه به کودکان شرکت کردند. گروه کنترل ن 49مدت به يشيآزما
انس نشان يل کوواريحاصل از تحل يهاافتهيکالس خود ادامه دادند.  يعاد يهاهمزمان به برنامه

باالتر از گروه کنترل  ياجتماع يآزمون خودکارآمددر پس يشيآموزان گروه آزمادانش يهاداد نمره
 ياجتماع يش خودکارآمديبه افزا يروش اجتماع پژوهشن، آموزش فلسفه به کودکان بهياست. بنابرا

 گردد. يآموزان منجر مدانش

ياجتماع يخودکارآمد ؛ياجتماع پژوهش ؛فلسفه به کودکانآموزش  
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د بتوانند با نحوه فکر يآموزان باع علم، دانشيشرفت سريو با توجه به پ يکنون  در جامعه
مان يا يخود در حل مشکالت زندگ يها ييآشنا شوند و به توانا يکردن و حل مسائل زندگ

اطرافشان، بتوانند  ياياز خود و دن يباال و درک بهتر ياز خودکارآمد يداشته و با برخوردار
 جامعه باشند. يبرا يديشخص مف

تعامل  يها تيش در موقعيهافرد درباره مهارت يباور شخص 4ياجتماع يخودکار آمد
ت يباعث تقو ياجتماع يهاتي(. قرار گرفتن در موقع4551، 2است )بندورا يان فرديم

 ياجتماع يشناختهيم مؤثر در نظرياز مفاه يآمدخودکارشود. يم ياجتماع يخودکارآمد
دارد.  ياکنندهنيينقش تع يدر رفتار آدم يشناخت يندهايه فرآين نظريبندورا است. در ا

شود. يم يوب موجب انتظارات و ادراکات نادرست فرد از خودکار آمديمع يشناخت يندهايفرآ
ز منجر يچالش انگ يت هايو اجتناب از موقعتواند به اضطراب ين انتظارات و ادراکات ميو ا

 يسازمانده يشان برايهايي، قضاوت افراد در مورد توانا يه بندورا خودکار آمديشود. در نظر
 شود.يف مين شده تعرييتع يدن به انواع عملکردهايرس يک سلسله کارها براي يو اجرا

،  شرفتيزه پيبر انگ يرومندير نيتأث يخودکار آمد ياند که باورهاها نشان دادهپژوهش
که  يآموزانت دارد. دانشيشرفت و موفقيتاً بر پيزان تالش و پشتکار و نهايها و مانتخاب
نگرند، نسبت به يعنوان چالش مف دشوار بهيدارند به تکال ييباال يخودکارآمد يباورها

پشتکارشان موجب تاً يند و نهايافزاياهدافشان متعهدند و در صورت شکست بر تالش خود م
آنها  يف دشوار برايدارند تکال ينييپا يکه خودکارآمد يآموزانشود. اما دانشيت آنها ميموفق

دن آنها از يو دست کش يمحسوب و مواجهه با شکست موجب درماندگ يد شخصيحکم تهد
 (.4999 ،9وهي)ر شوديت ميتاً عدم موفقيتالش و نها

 گويد: چنانچه افراد خودشان را در به( درباره خودکار آمدي اجتماعي مي2552) 1رودباخ
،  هاي تهديدکننده ناتوان ادراک کننددست آوردن پيامدهاي ارزشمند و يا در برابر موقعيت

 هديدکننده ـهاي تشوند؛ و زماني که در برابر موقعيتيـسرده و مضطرب مـدلسرد، نااميد، اف
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 کنند.ينفس مشوند احساس غرور و عزتپيروز 

، ياجتماع يگرتکانش يهاکند تا مهارتيبه افراد کمک م ياجتماع يخودکار آمد
ها، نگرش دوستانه و تيا فعاليها ، مشارکت در گروهيعموم يعملکرد باال در روابط اجتماع

 ز عمل کنند.يآمتيموفق يبا افراد را نشان دهند و در روابط اجتماع ياريهم

و  ياجتماع يهاطيت در محيکه موفق دريافتند يقي(، در تحق4991ر و همکاران )يخ
گردد. در يم ياجتماع يجه خود کار آمدينفس و در نتش عزتيباعث افزا يتعامالت اجتماع

 .است ياجتماع يش خودکارآمديافزا 4کودکانآموزش فلسفه به  ياز اهداف ضمن يکيواقع، 

 يبرا يعنوان روشر فلسفه و آموزش فلسفه به کودکان، بهيا در چند دهه اخيدر دن
انگذار آموزش يبن 2پمنيو ليپرورش قوه فکر کودکان مجدداً مورد توجه قرار گرفته است. مات

 يو مرب 9ييويجان د ين برنامه بر اساس رهنمودهايفلسفه به کودکان معتقد است که ا
آموزش صرف حفظ  يم، تفکر و نفيشکل گرفته است که بر ضرورت تعل 1يگوتسکي، ويروس

پمن از جمله اهداف عمده آموزش فلسفه به کودکان، بهبود يکردند. از نظر ليد ميکأکردن ت
، پرورش ي، پرورش درک اخالقيان فردي، رشد ميت، رشد فرديتعقل، پرورش خالق ييتوانا
باشد. يت و... ميجامع ي، بررسيطرفيب يشقوق، بررس يدر تجربه، بررس يابيمفهوم ييتوانا

در  يرا در تمام مباحث کالس يااست که کودکان مدرسه ياکودکان برنامه يفلسفه برا
ق ين برنامه بهبود تفکر کودکان از طريدهد. هدف ايمشارکت م يموضوعات فلسف ي نهيزم

است.  ين سؤاالتيچن ياالت بزرگ به آنها و توانا ساختن آنها به بررساز سؤ ياريبس يمعرف
که در پس کار  ييهادهيا يتر بر روقين برنامه معلمان کودکان را به تفکر عميبا استفاده از ا

رد. يگيکالس صورت م ين اقدام در جمع پژوهشيکنند. ايق ميآنها قرار دارد تشو يامدرسه
استدالل و  يهاييها و تواناتياست که کودکان قابل يده مبتنين ايکودکان بر ا يفلسفه برا

انتقال  يسازند. نقش معلمان آماده کردن دانش برايم يک جمع پژوهشيدانش خود را در 
ن يشاگردان متفکر کالس و تضم ياز متفکر مجرب برا يست بلکه تدارک مدليبه کودکان ن

 (.4999 ،ي)قائد حفظ تفکر سطح باال در کالس است
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با  يوجرسيدر ن 4515پمن در سال يو ليکودکان در اصل توسط استاد مات يفلسفه برا
تفکر در  يهاده که مهارتين ايکودکان و با ا يشرفت فلسفه برايپ يبرا يا س مؤسسهيتأس

گوارد، افته است )يشود توسعه يجاد ميا يفلسف يق گفت و گويسطح مدرسه از طر
با  يک کتاب درسينوعاً شامل  يک واحد درسين برنامه ي(. ا2540، 4يسو هات يدکويس
ک يجاد يشود. سپس آنها در اياز کودکان ارائه م يک داستان کوتاه است که به گروهي

پمن در برنامه خاص يشوند. ليرون از آن مشارکت داده ميا بيدر مدرسه  ياجتماع پژوهش
ن خاص در ي، با وضع قوانيجمع ييد گروه و داستان سراياز فوا يريخود عالوه بر بهره گ

با  يفکر يداستان ها يعنيخاص  ين متون داستانيو تدو 2ياجتماع پژوهش يعنيگروه 
ن آنها يترافته است. که از مهميدست  يقبل يفراتر از گروه ها يدي، به فوايمضمون فلسف

که در  ينانه اشاره کرد. افراديزبي، خالق و منسجم و ريتوان به بهبود و رشد تفکر انتقاديم
شوند در صورت لزوم يتفکر را فراگرفته و قادر م يهاکنند مهارتيها شرکت من دورهيا

 (.4995، 9تيو وا ينز، کندي)ه ر نگرش دهندييتغ

ت ارائه دهد که يم و تربيبر تفکر در تعل يد و مبتنيجد ييآن بوده تا الگوپمن بر يل
( و يفرد يژگيوت )مربوط بهيا معقولي يو انسجام بخش آن خردمند يم محوريمفاه

د يتأک يت تفکر انتقادين الگو فقط به اهمي( باشد. اياجتماع يژگيومربوط به) يدموکراس
کند و معتقد است هر سه نوع يد ميز تأکيتوأم با عالقه نندارد بلکه بر تفکر خالقانه و تفکر 

 (.4991 ،ياند )ناجيتفکر الزم و ضرور

که بر نقش معلم  يکرديدر آموزش است. با رو ياشهير رييکودکان تغ يهدف فلسفه برا
ن تفکر، که کودک را محور قرار ياست بر ا يد نموده و مبتنيتفکر کودک تأک يسازدر فعال

ب رابطه ين ترتيکند. بديد ميش و ساختار علم تأکيق کشف و آزماياز طر يريادگيداده و بر 
 يهانظام يهاتيان رفته و کودک از محدودين بزرگسال و کودک از ميب يسلسله مراتب

آبادي و ؛ به نقل از هدايتي، قائدي، شفيع4550، 1يابد )اسپليتر و شارپاي رهايي ميمدرسه
 (.4999يونسي، 
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و  يفکر يت قواينکه محور آموزش و پرورش تقويا يکودکان برا يدر برنامه فلسفه برا
درس به اجتماع  يهاآموزان و آموزش پژوهش و تأمل باشد؛ الزم است کالسدانش يعمل

آموزش  يآموزان در فضاو مشارکت دانش يدوست يل شود، که در آن از فضايتبد يپژوهش
گردد. هدف اجتماع يم يرقابت ين فضايگزيمثبت جا يمشارکت ين فضاياستفاده شود. ا

و حل و فصل مسائل برخوردار  يداور يياست که از توانا يآموزانپرورش دانش يپژوهش
ق و يبر تحق يمبتن يشود اجتماعيه ميکودکان توص يباشند. آنچه در برنامه فلسفه برا

وجود دارد و  يشه سؤاليپژوهش هم يآن به سبب حاکم بودن فضا پژوهش است که در
تر  يصورت کلکند و بهيت ميقت و حل مسأله هداين جمع را به جست و جو، حقيت، ايفعال

کند. قبل از شروع يل ميمعنا تبد يجوورا به جست يآموزان در اجتماع پژوهشت دانشيعالف
ک گروه يکالس در واقع عناصر  يشوند که اعضايه ميآموزان توجبحث در کالس دانش

که ارائه  يا موضوعيستند که قرار است با بحث و گفت و گو درباره داستان ـه يپژوهش
 ،يا داستان به اهداف برنامه برسند )قائديشود و کشف عناصر پنهان در آن موضوع يم

د يانجام دهند با يخوبنکه کار خود را بهيا يشود براين با آنها صحبت ميچن(. هم4999
کس را چيت کنند. به هرکس فرصت صحبت کردن داده شود. صحبت هيرا رعا يقواعد

د. يد خنديکس نباچيد گفت. به حرف هيند نبايا خوشايز احمقانه يچ چيد قطع کرد. هينبا
د گوش کرد. يگر بايهمد ياهد فکر کرد. به حرفيا حرف زدن بايش از طرح سؤال يپ

ا يد از معلم اجازه گرفت و موقع مخالفت يت کرد. موقع صحبت کردن بايد رعايسکوت را با
ت کرد. در يد رعايگذاشت. نظم را باد احترام يگر بايل آورد. به همديد دليبا يموافقت با نظر

د از ارائه نظر يگر مهربان بوده و نباياظهار نظر کرد. با همد يد به تنديگران نبايمورد گفته د
 (.4919 ،4شرينگران و هراسان شد )ف

 ران را پژوهش،يت فراگين فعاليتر، و مهم شگاهيپمن کالس درس را آزمايطور خالصه لبه
ابد که در ييخود دست م يبه اهداف واقع يکالس درس زمان ياعتقاد وکند. به يم يتلق

 ين حالت اجتماع پژوهشيور شود و در آن همه به پژوهش دعوت شود. در اپژوهش غوطه
 (.4992ده، يو بشل ي، مبارکيقي، حقيابند )مرعشييشکل گرفته و افکار پرورش م
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ن برنامه ين است که اياز ا يآموزش فلسفه به کودکان حاکنه يمطالعات انجام شده در زم
آموزان دارد در دانش ياخالق يهاجاد ارزشيو ا يت روابط اجتماعيدر تقو ير شگرفيتأث

 يريادگيت صحبت کردن، فکر کردن و ين آموزش فلسفه باعث تقويچن(. هم2541 ،4)کم
ز ي(، ن2542) 9يو سانت يگري(. ب2549 ،2ستيو کر يدي)کس گردديآموزان مگر دانشيبا همد

ستم يآموزان در سدانش  يت بهداشت روانين برنامه باعث  تقويافتند که شرکت در ايدر
 2راکيو آ لي(، دان2542) 0المنگيمي(، چ2542) 1پياوفر يهاافتهيگردد. يم يآموزش

ر شگرف ياز تأث ي( حاک4550پمن )ي( و ل4559پمن)ي(، ل2551) 1نگيو تاپ يکي(، تر2552)
 باشد.  يآموزان مدانش يتفکر و مهارت استدالل يهان برنامه بر بهبود مهارتيا

(، 4550(، شارپ )4555) 45نسيگ( مک2551) 5نچيو ل يني( ل2559) 9فيالتف و ر
که در برنامه آموزش فلسفه  يافتند که کودکانيز دري(، ن4510) 42(، و هاس4559) 44امزيليو

 ياخالق يها، ارزشيروابط اجتماع يبرقرار يهاکنند در واقع مهارتيبه کودکان شرکت م
 ابد.  ييآنها بهبود م يان فرديو روابط م

 يهاتيآموزان در موقعنفس و عملکرد بهتر دانشدر عزت يادير زين برنامه تأثيدر واقع ا
رار گرفتن در ـن قيچن(. هم4955، يبديو م يقاقـ، شيدارد )گندمان يدگـو زن يليتحص
ن کودکان يب يسالم يان فرديجاد روابط ميباعث ا يو مشارکت جمع ياجتماع يهاتيموقع

و  يکالم ،ي، شناختيروابط اجتماع ين روش مهارت برقراريگردد. و با ايو نوجوانان م
 جاديوجود آمده و باعث ابه ييرواز خجالت و کم ييط مقابله و رهايافته و شرايرشد  يارتباط

 شودپيوند عميق دوستي، از بين رفتن احساس عجز، بيگانگي و به وجود آمدن خالقيت مي
 (.4995آبادي و يونسي، )هدايتي، قائدي، شفيع

( نيز دريافتند که برنامه آموزش فلسفه به 4995) مرعشي، صفايي مقدم و خزامي
 که هاي تربيت استترين روشيکي از مناسب از طريق اجتماع پژوهشيکودکان و نوجوانان 
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ک جامعه سالم و يدر  يط زندگيت شهروندان آگاه و فکور و مسئول شده و شرايمنجر به ترب
 .يرشد اخالق يسواست به ين راهيد و اينمايا را فراهم ميپو

شود که ارتباط يتوان گفت که شرکت در برنامه آموزش فلسفه به کودکان باعث ميم
ان آنها يخشک م يافته و مرزهاين بهبود گر و با آموزگارايکديآموزان با دانش يان فرديم

افته و آنان قادر شوند در يح پرورش يده و مهارت گوش دادن و نحوه گفتار صحيمنعطف گرد
 و يآبادعي، شفي، قائديتي)هدا ل و تعصب قضاوت کننديگران بدون تعجيخود و د يمورد آرا

 يرانين کودکان ايب ياستدالل يهارشد مهارت يالزم برا يي(. در واقع توانا4999، يونسي
 آموزاندانش يت منش اخالقيبه تقو يپرورش يهاق مهارتيتوان از طريوجود دارد و م

رشد  يرا به صورت منطق ياترجمه يهان برنامه قادر است در کودکان مهارتيکمک کرد. ا
 (.4992، يبر آنها بپردازد )جهان يمبتن يها و رفتارهاق به پرورش ارزشين طريدهد و از ا

 يند آموزشيدر فرآ ير مثبتينکه آموزش فلسفه به کودکان توانسته است تأثيبا توجه به ا
، ي، قواعد اخالقيتفکر، حل مساله، بهداشت روان يهات مهارتيجاد کرده و باعث تقويا

 يامه در مدارس بران برنيج سودمند ايتوان از نتا يگردد، م يو اجتماع يان فرديارتباطات م
افته نشانگر يانجام  يهاآموزان استفاده کرد. اکثر پژوهشدانش يان فرديبهبود تعامالت م

 يم به بررسيصورت مستقر مثبت برنامه فلسفه به کودکان بوده است، اما تاکنون بهيتأث
 ياجتماع يبر خودکارآمد يروش اجتماع پژوهشآموزش فلسفه به کودکان به ياثربخش

آموزش  ياثربخش يبه بررس يکرد علمين پژوهش حاضر با رويپرداخته نشده است. بنابرا
آموزان پرداخته دانش ياجتماع يبر خودکارآمد يفلسفه به کودکان به روش اجتماع پژوهش
ا آموزش ين که آين پژوهش عبارت است از ايا ياست. بنابر آنچه که گفته شد سؤال اساس

 ر دارد؟يآموزان تأثدانش ياجتماع يبر خودکارآمد ياجتماع پژوهش روشفلسفه به کودکان به

آزمون با گروه کنترل پسـ  آزمونشيبا استفاده از طرح پ يشيآزمامهيپژوهش حاضر از نوع ن
 کنترل در نظر گرفته شدند.  يرهايعنوان متغت بهيو جنس يليه تحصين پژوهش پايبود. در ا
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 يليز در سال تحصيک شهر تبريه يه هفتم ناحيآموزان پسر پاپژوهش دانش يجامعه آمار
، دو کالس انتخاب ياخوشه يريگبا روش نمونه ين جامعه آماريبودند. از ب 50-4951

ک مدرسه و در يدوره اول متوسطه،  ين مدارس پسرانه دولتين صورت که از بيشدند. بد
 يهاها به تصادف به گروهک از کالسيدو کالس هفتم انتخاب شد و سپس هر مرحله بعد

ش و کنترل يآزما يهاکنندگان گروهص داده شدند. تعداد کل شرکتيش و کنترل تخصيآزما
کنندگان هر گروه ( بودند. تعداد شرکتيشينفر آزما 21نفر کنترل و  22نفر ) 05جمعاً 

صورت بود که به يي هاک از کالسيآموزان هرتعداد دانش يو کنترل مساو يشيآزما
 و کنترل قرار داده شده بودند.  يشيعنوان گروه آزماانتخاب شده و به يتصادف

 ياجتماع يخود کارآمد ياهيگو 20پرسشنامه  اطالعات از يگردآور ين پژوهش برايدر ا
 استفاده شده است.  ياجتماع يسنجش خودکارآمد ي( برا4595 ،يکنلآموزان ) دانش

 ياجتماع يسنجش خودکارآمد ياس براين مقيا
، يت اجتماعيهمچون قاطع ييها اسيرمقيه است که زيگو 20 ينوجوانان ساخته شده و دارا

و  يدوست يها جنبه، ياجتماع يها ، شرکت در گروهياجتماع يها تيعملکرد در موقع
 سنجد. يا کمک گرفتن را ميت و کمک کردن يميصم

ن آزمون توسط دانشگاه ينوجوان ا ياجتماع ياس خودکارآمديمق يابيمنظور هنجار به
 91انجام شد. نمونه اول شامل  يرستانيآموزان دب سه گروه نمونه از دانش يا بر روينيرجيو

ک يساله  42تا  49نوجوان  12دوم شامل   مونهشهر بود. ن  حومه  ساله 49تا  41نوجوان 
که  يک مرکز درمان اختالالت روانينوجوان  15سوم شامل   شهر و نمونه  حومه  مدرسه

 شد، بودند. ين دو مياز ا يبيا ترکي يسازي، درونيساز يمبتال به نشانگان برون

و در  52/5دوم برابر نمونه  و در 5/5اول برابر   کرونباخ کل آزمون در نمونه يب آلفايضر
در گروه اول در  ييحاصل از روش بازآزما ييايشده است. پا گزارش 50/5سوم برابر   نمونه
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 يبرا ييحاصل از باز آزما ييايب پاين ضريچن  بوده است. هم 51/5 يا دو هفته  فاصله  کي
 بوده است. 92/5زنان  يو برا 94/5مردان 

با  يمعنادار يق همبستگينوجوان از طر يعاجتما ياس خودکارآمديمق  اعتبار سازه
ن يب يمثبت معنادار يد شده است. همبستگييأت يپنداره و سازگارخود يها اسياز مق يتعداد

ن يچن هم ده شد؛ ويرخ ادراک خود در گروه اول و دوم د مينوجوان و ن ياجتماع يخودکارآمد
 4نزي)پر يرستانيآموزان دب دانش يسنجگروه يابيارز يبرا ياس سازگارياس و مقين مقين ايب

 ده شد.يد يمثبت معنادار يز همبستگي(، ن4555، 2چاردسوني؛ به نقل از ر4595و همکاران، 

 ييضمن سنجش روا يز در پژوهشيران ني(، در ا4959) يو خانجان يي، مصطفاييرضا
نوجوانان را با استفاده از روش  يپرسشنامه خودکارآمد يياين ابزار، پايا ييو محتوا يصور
بوده است. در پژوهش حاضر مقدار  92/5با  يکرونباخ محاسبه کردند که مقدار آن برا يآلفا
 دست آمد.هب 19/5کرونباخ برابر يبا استفاده از آزمون آلفا ياجتماع ير خودکارآمديمتغ ييايپا

 يده که اسامياستفاده گرد داستان 42در پژوهش حاضر از 
داستان  42ن يل شده است، ايتبد يرانيا يآموزان به اسامدرک بهتر دانش يافراد داستان برا

ده شده است که يکودکان برگز يفلسفه برا  شگامان برنامهياز سه کتاب نوشته شده توسط پ
 2 يفکر يهاداستان(، 4919 معلم )کم، يهمراه با کتاب راهنما 4 يفکر يهاشامل داستان

پمن از يو لينوشته شده توسط مات يها( و داستان4919 معلم )کم، يهمراه با کتاب راهنما
ن يمضام ين داستان ها داراي( شد. ا4991 ،يکودکان )ناج يبرا يکتاب کندو کاو فلسف

، ي، احترام، خشم، خوبي، درستييگوهمچون راست يبوده و به موضوعات يو اخالق يفلسف
 آموزشي، اهداف شامل شده گرفته نظر در هاداستان نيا در که ياهداف پردازد.يم يدزد و يبد

شناختي، اخالقي و اجتماعي است. بدين معنا که کودکان در جريان کندوکاو فلسفي عالوه 
 هاي استدالل، حل مسئله، تفکر انتقادي و خالق به پذيرش مسئوليت، احترام بهبر مهارت

 ها يک کتاب راهنمايهمراه اين کتابشوند. بههاي اخالقي هدايت ميارزشديگران و ديگر 
بروز   آموزان را هدايت کرده و يا زمينههاي دانشآموزشي براي معلم استفاده شده که سؤال

 مامي جلسات موضوعاتي تحت عنوان طرحـکند. در تراهم ميـي را در ذهنشان فـهايسؤال
  

1- Prinze 2- Richardson 
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 به ياز داستان فلسف ين نحو که ابتدا قسمتيشود. بديارائه م يوه اجتماع پژوهشيشبحث به
 شود که نظرات خود را در مورد يشود و سپس از آنها خواسته ميآموزان خوانده مدانش  لهيوس

شود و سپس از آنها يتابلو نوشته م يآموزان بر روک از دانشيان کنند. نظرات هر يداستان ب
ب ين ترتيل صحبت کنند. به ايدل  شود که در مورد نظرات خود با ارائهيب خواسته ميبه ترت

. است يرد که اساس آن روش اجتماع پژوهشيگيصورت م ييگووآموزان گفتان دانشيم
موجود مبدعان برنامه آموزش فلسفه و  يهانهيشين بسته از آنجا که بر اساس متون و پيا

بود که آموزش آن ها مورد  ياژهيو يها و مهارت هايژگيشده بود، معرف وه يد تهينظر اسات
 د صاحب نظر قرار گرفت.يد و توافق اساتييآن مورد تأ ييمحتوا يين رواينظر بود. بنابرا

 آموزانآموزش دانش -2 يآموزش مرب -4ن پژوهش در دو مرحله اجرا شد: يا

ک يقرار گرفت و سپس  يار مربيبه کودکان در اختژه آموزش فلسفه يو يابتدا بروشورها
ک يد و يد آموزش فلسفه به کودکان برگزار گردير نظر اساتيز يمرب يبرا يکارگاه آموزش
 خواسته شد تا عمالً به يقرار گرفت. پس از آن از مرب ار آنها يمعلم در اخت يکتاب راهنما

الزم درباره نقاط  ي، بازخوردهايبصورت نمونه به آموزش بپردازد، پس از اتمام آموزش مر
 داده شد. يقوت و کاست

ده آن را بر عهده گرفت. قبل يآموزش د يآموزان است که مربمرحله دوم، آموزش دانش
ن ياجرا شد. سپس آموزش آغاز شد و ا ياجتماع يآزمون خودکارآمدشياز شروع آموزش پ

ن شده در ييتع يهاسرفصلده طبق يآموزش د يد. مربيجلسه به طول انجام 49مرحله 
پرداخت. پس  يروش اجتماع پژوهشفلسفه به کودکان به يبه آموزش برنامه  يبسته آموزش

 ش و کنترل به اجرا در آمد. يهر دو گروه آزما يان آموزش فرم پس آزمون براياز پا

هر ) ياقهيدق 25جلسه  49در  يروش اجتماع پژوهشدر پژوهش حاضر آموزش فلسفه به
ش صورت گرفت. جلسه اول جلسه يم با گروه آزمايک ماه و نيمدت دو جلسه( و بههفته 
ها ان داستانيب يگر برايجلسه د 42و  يذکر قواعد و مقررات اجتماع پژوهش يبرا يمقدمات

 ر اجرا شد. يصورت زک جلسات بهين برنامه به تفکيبودند. ا
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يمعارفه و ذکر قواعد و مقررات اجتماع پژوهشجلسه اول
 تفکرجلسه دوم
 تفاوت بدن و ذهنجلسه سوم

 تيعصبانجلسه چهارم
 ارتباط اعضاجلسه پنجم
 جاناتيکنترل هجلسه ششم
 انتقادجلسه هفتم
 يدزدجلسه هشتم
 مرگجلسه نهم
 زمانجلسه دهم

 يدوستازدهميجلسه 
 نظم و پشتکاردوازدهمجلسه
 دقت در انتخاب دوستزدهميسجلسه

ر و تشکر از آنان بخاطر يکننده و تقدافراد شرکت يآزمون براپس يو اجرا يينها يابيارزيانيجلسه پا
 يهمکار

از  يابتدا قسمتشد. يارائه م يوه اجتماع پژوهشيشن جلسات طرح بحث بهيدر همه ا
ان يشد تا نظرات خود را بيشد سپس از آنان خواسته ميآموزان خوانده مداستان توسط دانش

گر را با ارائه يشد نظرات همديشد و بعد از آنان خواسته ميکنند. نظرات در تابلو نوشته م
گرفت يرت مصو ييگووب گفتين ترتياورند، به ايل بيز دلينظر خود ن يل نقد کنند و برايدل

 بود. يپژوهکه اساس آن اجتماع

بر  يروش اجتماع پژوهشا آموزش فلسفه به کودکان بهين سؤال که آيا يظور بررسنمبه
آموزان در دانش ياجتماع ير دارد، نمرات خودکارآمديآموزان تأثدانش ياجتماع يخودکارآمد

سه شدند. جدول يو کنترل با هم مقا يشيآزما يهاآزمون در گروهآزمون و پسشيمراحل پ
آزمون در آزمون و پسشيدر مراحل پ ياجتماع ينمرات خودکارآمد يفيتوص يهاداده 2

 دهد.يمورد مطالعه را نشان م يهاگروه
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M SD M SD 

 يخودکارآمد
 ياجتماع

 شيآزما
 کنترل

254/25 
125/14 

001/42 
205/29 

190/51 
195/11 

959/49 
951/22 

ن يب ياديتفاوت ز ياجتماع يآزمون خودکارآمدشيدهد که در پينشان م( 2)جدول 
آزمون ن نمرات پسيانگيکه در م يو کنترل وجود ندارد. در حال يآموزش يهان گروهيانگيم

ن يانگيز مين (4)وجود آمده است. نمودار به يريدو گروه تفاوت چشمگ ياجتماع يخودکارآمد
 دهد. ينشان م ياجتماع يآزمون خودکارآمدآزمون و پسشيها را در پگروه

 

ها، انسيوار يکسانيانس، يل کواريتحل يهافرضشيپ يها در بررسل دادهياز تحلقبل 
شد. همانگونه که  يبررس ياثرات تعامل يو همگن ونيرگرس يهابيش يهمگن  مفروضه
 يخطا ين است که فرض برابريا  کنندهانيجه آزمون لون بيدهد نتينشان م (9)جدول 
 ر محقق شده است. يمتغ يپراکندگ

df1 df 2F 

 951/5 522/5 19 4 ياجتماع يخودکارآمد
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ر يو متغ يکمک ير تصادفين متغيز مشخص شد که رابطه بين يابا مشاهده نمودار نقطه
 .است يوابسته از نوع خط

 

ر يمتغ يبرا اثرات تعاملي يمشخص است، مفروضه همگن( 1)که از جدول  يطورهمان
 محقق شده است. F(19،4=) ./104 ياجتماع يخودکارآمد

F 

 122/5 554/5 511/15 029/9150 4 029/9150 آزمون شيپ
 554/5 545/5 549/5 109/2 4 109/2 گروه

 542/5 954/5 104/5 295/405 4 295/405 ياجتماع يخودکارآمد×گروه
    905/5104 12 905/5104 خطا

انس استفاده شد که يکوار ليه مورد نظر از تحليفرض يج فوق جهت بررسيبا توجه به نتا
 ارائه شده است. (0)ج آن در جدول ينتا
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F 

 يخودکارآمد
 ياجتماع

 024/5 554/5 240/04 511/45155 4 511/45155 آزمون شيپ

 950/5 554/5 055/25 554/1914 4 554/1914  گروه

    910/245 11 495/5544 خطا

ها با توجه آزمون حذف شده و سپس گروهآزمون بر پسشير نمرات پيتأث (0)در جدول 
ن يدار عامل بيآزمون، اثر معنشيل نمرات پيسه شدند. پس از تعديمانده مقايبه نمرات باق

وجود داشت. نمرات  950/5و مجذور اتا برابر  055/25F= ،554/5>Pگروه، يهايآزمودن
 يخودکارآمد يدارا يشيدهد که گروه آزماينشان م ياجتماع يل شده خودکارآمدين تعديانگيم

که آموزش فلسفه به کودکان  ين معنيباشد. بدينسبت به گروه کنترل م يباالتر ياجتماع
 آموزان را بهبود ببخشد.دانش ياجتماع يتوانسته است خودکارامد يروش اجتماع پژوهشبه

روش اجتماع آن است که آموزش فلسفه به کودکان به  کنندهانيپژوهش ب يهاافتهي
ج يها با نتاافتهين يشود. ايآموزان مدانش ياجتماع يخودکارآمدش يباعث افزا يپژوهش

نچ يو ل يني(، ل2559ف )ي(، التف و ر2549ست )يو کر يدي(، کس2541) کم يهاپژوهش
و  ي(، نوروز4510) (، هاس4559) امزيلي(، و4550(، شارپ )2555) 4ي(،کوکاراد2551)

و  يآبادعي، شفي، قائديتي(، هدا4955) يبديو م ي، شقاقي(، گندمان4959) يعابد
و  يآبادعي، شفي، قائديتي(، هدا4995) يمقدم و خزام ييصفا ،ي(، مرعش4995)يونسي
 2نيپ کونستانتيليق فيباشد. و با تحقي(، همسو م4991) و همکاران ري(، خ4999)يونسي
 باشد.ي( ناهمسو م42: 4991 ،يو قراملک ي، به نقل از ام4551)

 ديـودکارآمـژوهشي بر خـروش اجتماع پهـه کودکان بـير آموزش فلسفه بـتأث در تبيين
 توان گفت که قرار گرفتن در يک جمع پژوهشي، با وضع قوانينآموزان مياجتماعي دانش

  

1- Kucuradi 2- Philippe Constantine 
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چنان که آن گردد.هاي ارتباطي ميخاص باعث بهبود و رشد تفکر انتقادي، خالق و مهارت
 (.2545 کند )ليپمن،ليپمن نيز در بيان اهداف آموزشي فلسفه به کودکان به آن اشاره مي

تواند ميزان (، عامل مهمي که فرد مي2555رسد مطابق ديدگاه کوپاران )نظر ميبه
آميز بودن روابط اجتماعي خود را مورد ارزشيابي قرار دهد انتظارات خودکارآمدي موفقيت

شود. بندورا هاي اجتماعي و تعامالت ميان فردي ايجاد مياين انتظارات در محيطهست، و 
هاي اجتماعي و تعامالت ميان فردي موفقيت ( نيز معتقد است قرار گرفتن در موقعيت4551)

آموزاني که در برنامه آموزش شود. دانشآميز باعث ايجاد خودکارآمدي اجتماعي در فرد مي
هاي اجتماعي و تعامالت ميان کنند در موقعيتپژوهشي شرکت مي روش اجتماعفلسفه به

کنند که باعث از بين رفتن گيرند و اغلب پيوند دوستي ميان خود احساس ميفردي قرار مي
شوند در نتيجه رو ميبهتر با آن روشوند که غالباً در جامعه بزرگاي مياز خود بيگانگي

يابد  ته و توانايي آنان براي رابطه با ديگران افزايش ميهاي ارتباطي آنان بهبود ياف مهارت
 (.12: 4991 )ليپمن و شارپ در مصاحبه با ناجي،

 هاي اجتماعي با قوانين خاص اجتماع پژوهشي باعثاز سويي ديگر قرار گرفتن در موقعيت
( نيز در پژوهش خود قرار 4991) گردد. خير و همکارانافزايش روابط اجتماعي صحيح مي

 اند.نفس و خودکارآمدي گزارش کردههاي اجتماعي را باعث افزايش عزتگرفتن در موقعيت
دهد که ميزان خودکار آمدي  خودکار آمدي اجتماعي نشان مي  در واقع مطالعات درباره

 ،4نفس رابطه دارد )اروزکان اجتماعي با خودانگاره، افزايش در ادراک، پذيرش اجتماعي و عزت
 (.4959 از رباطي، دلوين و دانورس، ، به نقل2555

(، آموزش فلسفه به کودکان 2549) طي پژوهش انجام يافته توسط کسيدي و کريست
روش اجتماع پژوهشي باعث افزايش مهارت صحبت کردن، فکر کردن، همکاري با  به

ط ـزايش روابـ(، اف2559شود. التف وريف )يـآموزان ميري با همديگر دانشـهمديگر و يادگ
گيري کرده و گزارش دادند که قرار گرفتن آموزان را در جمع پژوهشي نتيجهاجتماعي دانش

گردد. طي پژوهش هاي اجتماعي باعث بهبود روابط ميان فردي و اجتماعي ميموقعيت در
 کند (، برنامه آموزش فلسفه به کودکان ليپمن کمک مي2555) يافته توسط کوکاراديانجام 
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آموزان احساس بهتري نسبت به خود داشته باشند و خودکارآمدي باالتري را تجربه تا دانش
 کنند.

ها به اکتشافات کمکي ويگوتسکي نيز معتقد است تشريک مساعي با همکالسي
(. و همين تفکر اشتراکي تجربه اي ناب را فراهم مي کند تا 4999 کند )برگ،مساعدت مي

قل از هدايتي، قائدي، ـبه ن 2554 ند )فيشر،ـرا دروني ک هارت ارتباطي صحيحـکودک م
 (.4999 آبادي و يونسي،شفيع

توان گفت که ويگوتسکي تعامالت در تبييني ديگر براي يافته پژوهشي حاضر مي
هاي تر جامعه را براي فراگيري شيوهگرانه با اعضاي آگاهوگوهاي ياري ويژه گفتاجتماعي به

شود بسيار ضروري در نهايت منجر به ساخت فرهنگي جامعه مي تفکر و رفتار کودک که
هايي را ياد کنند تا فعاليتداند. وقتي بزرگساالن و همساالن خبره به کودکان کمک ميمي

شود و بگيرند که که از نظر فرهنگي با معنا هستند ارتباط بين آنها جرئي از تفکر کودک مي
 کند.يکودک مهارت ارتباطي صحيح را دروني م

بر اساس نظريه ويگوتسکي براي يادگيري نه تنها به تفکر که فعاليتي شناختي است نياز 
 است بلکه به فراشناخت که همان تفکر درباره تفکر هست نيز نياز وجود دارد و درست همين

دگاه مشترک برنامه آموزش فلسفه به ياست د يند شناختيند تفکر مستلزم فراينکته که فرا
 (.4995 ،ياست )رشتچ يگوتسکيوکودکان و 

روش اجتماع ر آموزش فلسفه به کودکان بهيتأث يبه بررس يا(، در مطالعه2541کم )
نشان داد  يق ويج تحقيآموزان پرداخت. نتادانش يو اجتماع ياخالق يهابر ارزش يپژوهش

گران يروابط دوستانه با د ي، برقراريو چالش فکر ياجتماع يهاتيکه قرار گرفتن در موقع
 ياخالق يهاو ارزش ياجتماع يهات مهارتيح باعث رشد و تقوياد گرفتن قضاوت صحيو 

 گردد.يآموزان مدانش

کنند که قرار گرفتن در يان مي(، ب4995) يونسيو  يآبادعي، شفي، قائديتين هدايچنهم
ن کودکان يب يسالم يفرد انيجاد روابط ميباعث ا يو مشارکت جمع ياجتماع يها تيموقع

و  ي، کالمي، شناختيروابط اجتماع ين روش مهارت برقراريگردد؛ و با ا يو نوجوانان م
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به وجود  ييرواز خجالت و کم ييط مقابله و رهايافته و شرايرشد  يو خودکار آمد يارتباط
و به وجود  يگانگين رفتن احساس عجز، بي، از بيق دوستيوند عميجاد پيآمده و باعث ا

برنامه آموزش فلسفه به کودکان را  ي( اجرا4959)يو عابد يشود. نوروز يت ميآمدن خالق
 دانش آموزان مؤثر دانسته اند.  ينيو خوش ب يش خودکارآمديدر افزا

آموزش فلسفه   ا با برنامهيو پرورش و اول آموزش  يل عدم آگاهيدلدر پژوهش حاضر به
 يريگيدوره پ ين برنامه در مدارس اجرايا يدر اجرا يريگ جه سختيبه کودکان و در نت

 سر نشد.يآموزش فلسفه به کودکان م  برنامه يتداوم اثربخش يابيجهت ارز

اثرات بلندمدت برنامه آموزش فلسفه به کودکان،  يمنظور بررسشود بهيشنهاد ميپ
دختران و  يبرا يليمختلف تحص يهاهيمشابه در پا يهارانه انجام و پژوهشيگيمطالعات پ

ز ين ينقش عوامل فرهنگ يآت يهاشود در پژوهشيشنهاد مين پيچنپسران انجام شود. هم
 ياجتماع يت خودکارآمديارزشمند در تقو ين پژوهش کاربرديا يهاافتهيگردد.  يبررس

 ياجتماع يابن برنامه در ارتقاء خودکارآمد يتوانند با اجرايآموزان دارد که معلمان مدانش
 ن پژوهش بهيشرکت کنندگان در ا يت از مساعدت و همکاريآموزان بکوشند. در نهادانش

که در پژوهش حاضر مشارکت فعال داشته و اطالعات الزم را در  يآموزان محترمژه دانشيو
 گردد.يم ياند قدردانار محققان قرار دادهياخت

 

 45/52/4951 مقاله: تاريخ دريافت نسخه اوليه
 22/51/4951 نهايي مقاله:  يافت نسخهتاريخ در

 55/52/4951 تاريخ پذيرش مقاله:
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ر در آموزش فلسفه به کودکان. يف يپمن برنيل يهاسه سبکي(. مقا4991) يفرامرز ملکاحد ، زهرا و يام
 .2، شماره 

 . تهران: ارسباران.4999 ،يدمحمديس ييحي. ترجمه (. 2554برگ، لورا )

آموزان.دانش ير آموزش فلسفه به کودکان در رشد منش اخالقيتأث ي(. بررس4992، جعفر )يجهان
 .91-05، 1، شماره 

 ، تهران: انتشارات رشد.(. 4911) يدالور، عل

 يگ(. اثر واسطه4991) يسامانسيامک ، محمدرضا و يتقو؛ يان، مرتضيفيلط ؛ياستوار، صغر ؛ر، محمديخ
. يداور يريو سوگ يان اضطراب اجتماعيبر ارتباط م ياجتماع يتوجه متمرکز بر خود و خودکارآمد

 .21-92، 2 ، شماره

 و ي، نوع دوستيتحول اخالق ياسهيمقا يبررس (.4959)خانجاني نب يز و ي، علييمصطفا ؛الي، لييرضا
 يليه در سال تحصيشهر اروم يهارستانيدب يزهوش و عاديآموزان تدر دانش ياجتماع يخودکارآمد

 .    25-14، 20، شماره . 54-55

 ران خودرو.يکارکنان شرکت ا يستگي(. ترازنامه شا4959)دانورس س يک و فرانسين، آنيدلو ؛ني، افشيرباط
 .95-95 ،1، شماره 

آموزش  ينظر يو ارتباط آن با مبان يشناسدگاه روانياز د يگوتسکيه وينظر ي(. بررس4995) ، مژگانيرشتچ
 .9-25(،4)4، فلسفه به کودکان.

خ ي)تار شيراي. تهران: انتشارات ويدمحمديس ييحي. ترجمه (. 4999و، جان مارشال )ير
 (.2550 ينشر به زبان اصل

ش يشده آموزش فلسفه به کودکان بر افزا يبرنامه بوم ير اجراي(. تأث4959) يعابدمنيره و  ي، رضاعلينوروز
آموزان دختر سال اول دوره اول متوسطه. دانش ينيبو خوش ي، شاديخودکارآمد

 ،0(2،)425-455. 

خ نشر به ي)تار (. تهران: انتشارات گاج4955) سرمد يترجمه: غالمعل .(. 4991شر، رابرت )يف
 (.2559 ،يزبان اصل

 ن.يروتهران: انتشارات دا . (.4999) ييحي ،يقائد
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خ نشر ي(. تهران: انتشارات علم. )تار4954) ياحسانه باقر  ترجمه، (. 4919پ )يليکم، ف
 (.4551، ياصل به زبان

)تاريخ نشر به  تهران: انتشارات علم. (.4992) ترجمه: زهير باقري، (.4919) فيليپ کم،
 (.4551 زبان اصلي،

نفس زتـش عيزاـر آموزش فلسفه بر افيـتأث (.4955) يبديمسارا رهاد و ـ، فيقاقـش ؛نياسي، يدمانـگن
 .22-99، 2، شماره آموزان. دانش

بر  يروش اجتماع پژوهش ي(. بررس4992)بشليده ومرث يک ، زهرا ويمبارک ؛، جماليقيحق ؛، منصوريمرعش
. ييه سوم راهنمايآموزان دختر پادر دانش ياستدالل يهاپرورش مهارت
 . 50-422، 1، شماره 

ر آموزش فلسفه به کودکان بر قضاوت ي(. تأث4995) يخزامپروين مقدم، مسعود و ييصفا ؛، منصوريمرعش
 .99-452، 4، شماره شهر اهواز.  ييه پنجم ابتدايآموزان پادانش ياخالق

 سمت. تهران: .(.4991) ديسع ،يناج

  برنامه ير اجرايتأث يبررس (.4995) يونسيغالمرضا ، عبداهلل و يآبادعيشف ؛ييحي، يقائد ؛، مهرنوشيتيهدا
کودکان.  يبر بهبود ارتباطات اجتماع يصورت اجتماع پژوهشکودکان به يفلسفه برا
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499. 
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 (.2559 ،يخ نشر به زبان اصلي)تار ژ.ييانتشارات آ

Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: The exercise of Control. New York: Free 

man Company. 

Biggeri, M., & Santi, M. (2012). The missing dimension of children's well-

being and well becoming in education. Journal of Development and 

Capabilities, 3(13), 373-395. 

Cam, Ph. (2014). Philosophy for children. Journal of Educational Philosophy 

and Theory, 46, 1203-1211. 



 
  

 
 

 

68

Cassidy, C., & Christie, D. (2013). Philosophy for children, talking, thinking 

and learning together. Journal Early Child Development and Care, 183, 

1072-1083. 

Daniel, M., & Auriac, E. (2011). Philosophy critical thinking and philosophy for 

children. Journal of Educating Philosophically, 43, 415-435. 

Gorard, S., Siddiqui, N., & Huatsee, B. (2015). Philosophy for children. The 

Education endowment foundation. London, Durham University. 

Haas, H. (1980). Appendix B: Experimental research in philosophy for children, 

M. Lipman, A. M. Sharp, & F. Oscanyon (eds), philosophy in the classroom 

(Philadelphia, PA, Temple university press) 

Koparan, S., Ozturk, F., Ozkilic, F., & Senisik, Y. (2009). An investigation of 

social self-efficacy expectation and assertiveness in multi program high 

school student. Social and Behavioral Sciences, 1, 623-629. 

Kucuradi, I. (2000). Philosophy for children. Diogenes, 192(48), 112-131. 

Lam, Ch. (2012). Continuing  Lipman's and Sharp's pioneering work on 

philosophy for children. Education Research and Evaluation, 18,187-203. 

Leney, G, & Lynch, S. (2007). "Fostering values in the philosophy class-

room",http//:www.Fapsa.org.Au/files/conference(2007),presenter- abstract 

.Rtf. 

Lipman, M. (2010). Can philosophy for children be the basis of educational 

redesign? The Social Studies, 69(1), 253-257. 

Lipman, M. (1995). Moral education higher-order thinking and philosophy for 

children. Journal of Early Child Development and Care, 107, 1-70. 

Lipman, M. (1998). Some finding of the philosophy of children program. 

Journal of Educational Strategies, 5, 227-280. 

Mc Guuness, C. (1999). From thinking skills to thinking classrooms: A reveiw 

and evaluation of approaches for developing papils thinking. London, 

Department for Education and Employment. 

Ofirep, N.D. (2012). Philosophy for children. Quality Education in Africa, 1, 

26-40. 

Olthof, T. & Rieffe, C. (2008). The Assignment of moral status: Age-related 

differences in the use of three mental capacity criteria, British Journal of 

Developmental Psychology, 26,233-247, doi: 10.1348/026151007X216036. 



 
  

 
 

 

 
 
 

60

Richardson, E.D. (1999). Adventure-based therapy and self-efficacy theory: 

Test of treatment model for late adolescent with depressive 

symptomatology. Dissertation submitted to the faculty of Virginia 

Polytechnic Institute and State University. 

Rodebaugh, T.L. (2006). Self-efficacy and social behavior. Behavior Research 

and Therapy, 44, 1831-1838. 

Sharp, A.M. (1995). Philosophy for children and the development of ethical 

values.  Early Child Development and Care, 107, 45-55. 

Trickey, S., & Topping, K.J. (2004) . Philosophy for children. Research Papers 

Educating, 19, 368-380. 

Williams, S. (1993). Evaluating the effects of philosophical enquiry in a 

secondary school Derbyshire, England, Derbyshire county council. 


