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Abstract  
The aim of the present study is to investigate the effect of Pedagogical a pproach of 
philosophy for children on the questioning Skills of first grade elementary students in 
Science. A experimental method and pre test-post test design with control group were 
implemented to have the research hypotheses tested. All first grade male elementary 
students in Dasht e Arzhan district during school year of 2017-18 were selected as the 
statistical population of the research. Two schools were selected through random sampling 
and first grade students of both were determined to be experimental and control groups 
respectively. The training course was performed through Lippman's "Philosophy for 
Children" and community research by using a collection of thoughtful stories titled " How 
to Raise Children's Philosophical Ability and then the post test was conducted for both 
groups. By having Fisher's questioning measurement test as research tool, it was found out 
that the pedagogical approach of philosophy for children had positively affected the 
questioning skills of students in Science and based on Bloom's cognitive field there was a 
significant difference between the levels of questions belonged to the experimental group in 
pre test-post test and eventually the information-based questions of students in pre test had 
been upgraded to evaluative and analytical level in post test. Based on this and in order to 
increase the questioning skill, it was proposed that the pedagogical approach of philosophy 
for children is advisable to be implemented in Science course as a teaching method. 
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تأثیر برنامة آموزش فلسفه برای کودکان بر مهارت پرسشگری در درس 

 (آموزان پایة اول دورة ابتدایی دانش: مورد مطالعه)علوم 

 3روشن حسن آب ،2بابک شمشیری، 1فاطمه هوشمندی

 ایران ،تهران ،انارشد علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگی کارشناسی. ۱

 تی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایرانشناسی و علوم تربی دانشکدة روان ،گروه مبانی تعلیم و تربیت دانشیار،.  ۲

 انشگاه شهید رجایی، شیراز، ایراند ،استاد. ۳

 (77/71/7930: ؛ تاریخ پذیرش80/80/7931: تاریخ دریافت)

 چکیده

آمگوزان پایگة اود دورا اباگدایی در     آموزش فلسفه برای کودکان بر مهارت پرسشگرری دانگش  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر برنامة 
آزمگون بگا گگرو      پگ   - آزمگون  آزمایشی با طرح پیشپژوهش از نوع کاربردی است و به روش کمّی به صورت . درس علوم انجام گرفت

کگه  . بگود  39-31ة اود دبساان منطقة ارژن در ساد تحصیلی آموزان پسر پای دانش آماری پژوهش شامل همة جامعة. کنارد انجام گرفت
آموزان پایة اود   عنوان گرو  آزمایش و دانش آموزان پایة اود یک مدرسه به گیری تصادفی اناخاب شدند و دانش دو مدرسه به روش نمونه

فلسگفه بگرای   »آمگوزش   کگارگیری برنامگة   آموزش با بگه . طود مدت پژوهش دوما  بود. مدرسة دیرر به عنوان گرو  کنارد اناخاب شدند
انجگام  « چرونه توانایی فلسفی کودکان را پرورش دهیم؟»های فکری  کارگیری مجموعه داساان از طریق اجاماع پژوهشی با به «کودکان
پرسشگرری  ناایج نشان داد برنامة آموزش فلسفه برای کودکان بگر مهگارت   . ابزار پژوهش، آزمون سنجش توانایی پرسشرری بود. گرفت
شگناتای   آزمون براساس حیطة آزمون و پ  های گرو  آزمایش در پیش آموزان در درس علوم تأثیر مثبت داشاه و بین سطوح پرسش دانش

تحلیگل و ارزشگیابی در    و  آزمون به سطح تجزیه آموزان از سطح دانش در پیش های دانش داری وجود دارد و سطح پرسش بلوم تفاوت معنا
عنوان روش تدری  برای افزایش مهگارت   آموزش فلسفه برای کودکان به شود برنامة بر این اساس، پیشنهاد می. ا یافاه بودآزمون ارتق پ 

 .کار گرفاه شود پرسشرری، در درس علوم به

 . اجاماع پژوهشی، پرسشرری، درس علوم تجربی، فلسفه برای کودکان :كلیديواژگان
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 مقدمه

ت علم، رویکردهای جدیدی در تعیین اهداف تربیتی و فرایند آموزش با تحول مبانی نظری و ماهی

. یادگیری است -یکی از بارزترین رویکردها توجه به تفکر در فرایند تدریس. مطرح شده است

های صاحب اندیشه باید نخستین هدف تعلیم  معتقدند تربیت انسان( 191 )  انیس، لیپمن و پاول

  اندرسون، همچنین، «ذهن کاوشگر باشد»لیم و تربیت باید و تربیت باشد و محصول نهایی تع

کنند و معتقدند  وجوی معنا در شناخت تأکید می بر نقش اساسی جست( 191 )  و هارت( 111 )

های قبلی خود وحدت  طور فعال تالش کنند، اطالعات جدید را با دانسته آموزان باید به دانش

طور راهبردی دربارة یادگیری  نباط و انتخاب کنند و بهبخشند و آنچه را مهم و باارزش است، است

 (. 1 ، ص 1  شعبانی، )خود بیاندیشند 

های عصر  های آموزشی متناسب با ویژگی در واقع، رسالت جدید نظام ،(91  )  از نظر گوتک

حد و حصر  دار و هدفدار در منابع بی وگذار جدی، جهت فعلی، قادرکردن نسل جدید به گشت

برای سقراط، آزادی، مرحلة  .نیاز آن را باید مجهوالت فرد دانست ترین پیش است که مهم اطالعاتی

داوری  کردن، سرانجام عادت و پیش آموز از طریق پرسش نهایی آموزش بود، یعنی زمانی که دانش

کردن یک سری پرسش همراه  نام وی اغلب با راهبرد کلی تدریس از طریق مطرح. کند را رد می

 (.  9  ،  و براون راگ)شود  که روش سقراطی شناخته میشده است 

در نخستین گام، ممکن است به نظر برسد که یادگیری متفکرانه فقط خاص فراگیران بالغ 

با وجود این، تعمق در یادگیری باید از . تری نیاز دارد ها به زیربنای عمیق گیری آن است، زیرا شکل

وران دبستان و پس از آن ادامه یابد، تا از این طریق کودکان ابتدایی آغاز شود و تا پایان د دورة

ای از  های خود را تحلیل و ارزیابی، و بررسی کنند، بخش عمده بیاموزند که عملکردها و اندیشه
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های فکری بنا شده است، بنابراین، اگر خواستار رشد یادگیری  یادگیری متفکرانه بر پایة پرسش

 (.1  ، ص 9  ، و براون  راگ)هایی توجه کرد  باید به پرسشمتفکرانه در کودکان هستیم، 

کار  آموزان به های آموزشی باید تالش خود را برای ارتقای روحیة پرسشگری دانش محیط

شدت اندک  آموزان به های دانش بندند، اما با وجود اهمیت آموزشیِ پرسیدن، معموالً تعداد پرسش

. پرسند های سطح باال یا باز می طور خودکار، پرسش زان بهآمو در واقع، تعداد کمی از دانش. است

رو، شناسایی و  از این . کنند کردن پرسش اجتناب می آموزان از مطرح دهند دانش ها نشان می پژوهش

جعفری و )تقویت عوامل مؤثر بر ارتقای روحیة پرسشگری فراگیرندگان اهمیت زیادی دارد 

 (.  1  دار،  لیاقت

طور نیستند، در  های فراوانی بپرسند، اما معموالً در مدرسه این ت پرسشکودکان ممکن اس

هایی که   تعداد پرسش ( 9  و براون،  راگ)های دقیق در بیست درس  حقیقت، در یکی از تحلیل

پرسش هم کمتر بود و بسیاری از  1 آموزان به صورت خودجوش مطرح کرده بودند، از  دانش

بنابراین، با توجه به اهمیت و ضرورت (. 3 ، ص 9   ،و براون راگ) ها ربطی به تفکر نداشتند آن

آموزان توجه شود  پرسش در فرایند یاددهی و یادگیری، باید به تقویت روحیة پرسشگری در دانش

اهمیت بسیار زیاد تجربة عملی و  دهندة نشان( 111 )  های تورش یافته(.  11 ،  کلگرن)

تفکر منطقی از »: گوید شناس سوئیسی را که می روان  ژان پیاژه مشهور این گفتة. کردن است پرسش

، و براون راگ)کردن نیز بسط داد  خوبی به پرسش به توان ، می«آید طریق دستکاری اشیا به وجود می

 (.1 ، ص 9  

کنند، وارد تمرینی  آموزان خود را به پرسیدن و تفکر انتقادی تشویق می معلمانی که دانش

آموزش به . در دموکراسی داشته است -عیار در یک آموزش تمام –هوم اساسی شوند که مف می

های دریافتی را زیر سؤال ببرند و از طریق  آموزان با این هدف که خودشان تفکر کنند، دانش دانش
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2.Torash 

3. Piaget 
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شود  چالش، بررسی و سنجش دقیق عقاید را یاد بگیرند، باعث خالقیت، نوآوری و پیشرفت می

 (.  ، ص91  ،  هینز)

  به اعتقاد برونر(. 99  یعقوبی، )های یادگیری پرسشگری است  ترین شیوه یکی از مهم

ها مهم است؛ اما  دادن صریح به پرسش هنر پاسخ برانگیز به اندازة های چالش ، طرح پرسش(113 )

برانگیز  های چالش های خوب، حتی از طرح پرسش برانگیز و تداوم پرسش های چالش ایجاد پرسش

 (.1 ، ص 1  شعبانی، )تر است  هم مهم

فلسفه برای  ای منسجم در آموزش تفکر، برنامة ها، برای ایجاد برنامه ترین تالش یکی از موفق

( ایاالت متحده)در دانشگاه مونتکلر ( 191 )  ، شارپ و اکسانینلیپمن کودکان است که توسط

مینة کاوش فلسفی برای کودکان از ای تحصیلی در ز کردن برنامه منظور فراهم این طرح به. ابداع شد

کار گرفته  و در تعداد روزافزونی از کشورهای جهان به سطح کودکستان تا دانشگاه تهیه شده 

 (. 1 ، ص91  ،  فیشر)شود  می

ضعف مهارت  مشاهدة. آموزان را ندارند لیپمن معتقد بود مدارس توانایی آموزش تفکر به دانش

تأکید اصلی برنامة وی . کلمبیا، بر این عقیدة وی صحّه گذاشت تفکر در دانشجویانش در دانشگاه

توان با تجربه و تمرین تثبیت  اندیش و توانمند را می های تفکر آزاد بر همین دیدگاه است که عادت

تواند کودکان را متحول کند، البته برای  می آموزش و پرورشلیپمن معتقد است که . یا نهادینه کرد

جای معلومات، تفکر را سرلوحه قرار  شده، به ، خود متحولوزش و پرورشآمچنین امری باید 

تحصیلی افزوده شود  خواهد موضوع جدیدی به نام فلسفه به برنامة از این رو، لیپمن می. دهد

 (.1 ص ،91   فیشر،)

داند  لیپمن هدف برنامة آموزش فلسفه برای کودکان را بارآوردن کودکانی با تفکر مستقل می

 (.  1، ص191 ، ، شارپ و اکسانینلیپمن)

                                                           
1. Haynes 

2. Broner 

3. Lipman, Sharp & Oscanyon 

4. Fisher 
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همراه با فعالیت عقالنی   «منزلة روش فلسفه به»معنای فلسفه از دیدگاه لیپمن، عبارت است از 

« شناسی اجتماعی روان» و  «تحلیل زبانی»،  «عملگرایی»های  که آن را از فلسفه   «معنایابی»در مسیر 

 (. 1 ، ص 1  ستاری، )است  مایه گرفته 

آنچه فلسفه برای : کند قصود خود از فلسفه برای کودکان را به این شرح بیان میلیپمن م

عنوان  شود، تالشی برای بسط فلسفه است، با این هدف که بتوان آن را به کودکان نامیده می

این فلسفه، روش آموزشی است که در آن از فلسفه برای . کار گرفت جانشینی برای آموزش به

کوشش برای پاسخگویی به نیاز و اشتیاقی که به معنا دارد، بهره برده  واداشتن ذهن کودک به

منزلة  در این تعریف لیپمن، فلسفه برای کودکان را به(.  1 -11 ، ص 11 لیپمن، )شود  می

کردن این  منظور لیپمن از جانشین. توان کودکان را آموزش داد داند که از طریق آن می روشی می

های مرسوم و  جای روش روش بحث و استدالل به وسیلة کودکان به روش در آموزش، جایگزینی

معمول در آموزش، مانند روش سخنرانی و روش حفظ و تکرار است که در آن انتقال مطالب 

آموزش  لیپمن در این تعریف، برنامة. طور مستقیم از معلم به شاگردان صورت می گیرد درسی به

منظور تجویز  کند، اما بسط فلسفه، به فلسفه تلقی میفلسفه برای کودکان را تالش برای بسط 

منظور  بلکه بسط فلسفه به. های گوناگون فلسفی نیست های فلسفی و نظریه محتوای اندیشه

شود  آموزشی است که باعث تقویت تفکر در کودکان می 1«روش»عنوان یک  کارگیری آن به به

 (.  ، ص 1  ستاری، )

آن را  3آموزش فلسفه برای کودکان است که پیرس صلی برنامةهای ا حلقة کندوکاو از مؤلفه

نشینند تا در روخوانی و  وار می کودکان و معلم دایره(. 91  ناجی، )بار بیان کرد  برای نخستین

های خود، سپس،  کودکان زمانی را صرف تفکر برای پرسش. دادن باهم مشارکت کنند گوش
                                                           
1. Philosophy as method 

2. Meaning quest 

3. Pragmatism 

4. Lingoistic analysis 

5. Method 

6. Pires 
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هایی  پرسش. شوند رو می طور مرتب، باهم روبه راد گروه بهتفکر، اف در حلقة. کنند ها می بررسی آن

 (.  9ص ،91  فیشر، )شوند  تر می تر و اندیشمندانه پرسند، پژوهشی که می

در زمینة تأثیر برنامة آموزش فلسفه برای کودکان بر مهارت تفکر و استدالل، و پرسشگری، 

بعاد مهارت پرسشگری نشان دادند براساس مقایسة میانگین نمرات ا( 93  )اسکندری و کیانی 

ترین سطح قرار دارد و  شمولی در پایین های وجودی در باالترین سطح، و مهارت جهان بعد انگیزه

تغییر و تردید، جهان شمولی، )مهارت پرسشگری و ابعاد آن  آموزش قصه در باالبردن سطح

اسکندری و کیانی، )ست مؤثر است، ولی در بعد تحول اندک ا( های وجودی پیچیدگی و انگیزه

معنوی موالنا  های مثنوی  نشان دادند داستان( 91  ) و خلعتبری گلیجی، پژوهش شکیبایی(. 93  

 . مؤثر است( تردید، کاوشگری، پیچیدگی و تغییر)بر میزان مهارت پرسشگری فلسفی و ابعاد آن 

فلسفه برای  در پژوهشی نشان دادند اجرای برنامة آموزش( 11  )ی و موسوی ئطباطبا

آموزان  کندوکاو، بر پرورش توانایی پرسشگری و تفکر انتقادی در دانش کودکان، با روش حلقة

نشان دادند آموزش تفکر تأثیر (  1  )غریبی و همکاران . دختر مقطع دبستان تأثیر مثبت دارد

 .داری بر افزایش پرسشگری دارد معنا

 ور اثربخشی آموزش فلسفه به شیوة حلقةمنظ پژوهشی به(  1  ) قمرانی آقالراکرمی و 

ها  نتایج پژوهش آن. آموزان نابینا انجام دادند کندوکاو بر پرسشگری و نگرش به خالقیت در دانش

پسران نابینا مؤثر  نشان داد اجرای این برنامة آموزشی در بهبود پرسشگری و نگرش به خالقیت

نشان داد ( 13  )کمالی مطلق و نوشادی ، و ( 1  )، خوشنوا ( 1  )کیانی و رضائیان . است

 .شود  آموزش فلسفه برای کودکان به رشد تفکر انتقادی و مهارت پرسشگری آنان منجر می

گیری تفکر در کودکان  تواند در شکل نشان داد آموزش فلسفه برای کودکان می (3 1 )موریس 

آموزش به کودکان بسیار مؤثر همچنین، این برنامة آموزشی در کمک به مربیان برای . مؤثر باشد

تواند در جهت  نیز در پژوهشی به این نتیجه رسید که فلسفه برای کودکان می( 3 1 )  ورلی. است

                                                           
1. Worelly 
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رشد و بهبود توانایی استدالل، پرورش خالقیت، پرورش تفکر انتقادی، پرورش درک اخالقی و 

یابی در  توانایی مفهومفردی و فردی و پرورش  های هنری، پرورش شهروندی و رشد میان ارزش

در پژوهشی نشان دادند با روش آموزش برنامة ( 3 1 )  دی ماسی و سانتی. تجربه مؤثر است

گیری  آموزان قادر به اندیشیدن به سبک تفکر آزادمنشانه در فرایند تصمیم فلسفه برای کودکان دانش

 . وسیله تفکر پیچیده را در خود بهبود ببخشند تواند بدین هستند و می

های ذهنی و  های یادشده بر تأثیر برنامة آموزش فلسفه برای کودکان بر مهارت همة پژوهش

بنابراین، پژوهش حاضر نیز در همین راستا و در . آموزان تأکید کردند فکری و پرسشگری دانش

 .جهت تأثیر برنامه بر مهارت پرسشگری در درس علوم انجام گرفت

 شناسیپژوهشروش

آزمون  پس - آزمون آزمایشی با طرح پیش  اربردی است و به روش کمّی به صورت پژوهش از نوع ک

آموزان پسر مدارس ابتدایی  جامعة آماری پژوهش شامل همة دانش. با گروه کنترل انجام گرفت

نفر  1 نمونة پژوهش شامل . بود آموز دانش    به تعداد  13-11بخش ارژن در سال تحصیلی 

برای انتخاب نمونه در این پژوهش روش . بود (نفر در گروه کنترل 1 ش و نفر در گروه آزمای 1 )

به این صورت که ابتدا از میان مدارس ابتدایی . کار گرفته شد ای به گیری تصادفی خوشه نمونه

آموزان پایة اول  بعد، کل دانش در مرحلة. طور تصادفی انتخاب شد پسرانه به بخش ارژن دو مدرسة

فلسفه برای کودکان قرار گرفتند  ن گروه آزمایش انتخاب و تحت آموزش برنامةیک مدرسه به عنوا

آموزش فلسفه  برنامة گونه مداخلة عنوان گروه کنترل هیچ دیگر به آموزان پایة اول مدرسة و دانش

برای گروه آزمایش . آزمون به عمل آمد ابتدا، از هر دو گروه پیش. برای کودکان را دریافت نکردند

، ( 1، ص91  فیشر، )کند  ساعته در هفته را پیشنهاد می به پیشنهاد لیپمن که دو جلسة یک با توجه

در پایان، نیز . های آموزش فلسفه برای کودکان برگزار شد به مدت دو ماه هر هفته دو جلسه کالس

                                                           
1. Masy & Santy 
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آموزش و ارژن یکی از مناطق  آموزش و پرورشمنطقة  .آزمون گرفته شد از هر دو گروه پس

ای که پژوهش در آن انجام  مدرسه. کیلومتری شیراز واقع شده است 1 فارس است که در  پرورش

آموزان به قصه و جلسات فلسفه برای کودکان  گرفت دارای یک پایه اول بود و به دلیل عالقة دانش

صحیح نبود که یک کالس به دو گروه تقسیم شود، بنابراین، دو مدرسه که از نظر اجتماعی و 

آزمون شود، وجود  یک سطح بودند و تفاوت اولیه خاصی که باعث تفاوت در پس فرهنگی در

 .نداشت، انتخاب شدند

این . کار گرفته شد به( 111 )ها شیوة سنجش توانایی پرسشگری فیشر  برای گردآوری داده

های تفکر دانشگاه برونل تأیید کرد و آن را  روش را فیشر طراحی کرده، سپس، در مرکز مهارت

(. 11  ی و موسوی، ئطباطبا)کار گرفت  ی سنجش توانایی کودکان در آفریدن پرسش بهبرا

قمرانی ، اکرمی و (11  )ی و موسوی ئهای قبلی از جمله، طباطبا پژوهش همچنین این روش در

کار گرفته شد و روایی و پایایی آن در سنجش  به( 13  )، و کمالی مطلق و نوشادی ( 1  )آقالر 

مربی با توجه به هدف پژوهش که افزایش مهارت  بنابراین،. ان تأیید شده استپرسشگری کودک

توان روش  آموزان در درس علوم بود، و با توجه به توصیة رابرت فیشر، که می پرسشگری دانش

کار گرفته شد  کار گرفت؛ برای سنجش توانایی کودکان در پرسشگری، روش عینی به تر را به عینی

. تر، مانند یک شیء را دارند آموزان توانایی ابداع چند پرسش در موارد عینی تا مشخص شود دانش

سپس، یک تکه سنگ در آن انداخته . بدین منظور، یک لیوان بزرگ پر از آب به کالس آورده شد

دادن  بعد از انجام .توانند پرسش طرح کنند شد و از کودکان خواسته شد به هر تعدادی که می

بندی  آموزان طبقه های دانش شناختی، پرسش بندی بلوم در حیطة اصول طبقهآزمون طبق مدل  پیش

هایی که خواستار دانش، درک مطلب و کاربرد بودند و به تفکری با  بدین ترتیب، به پرسش. شد

. شد  تری قرار داشتند، امتیاز کمتری داده پیچیدگی کمتر نیاز داشتند و در نتیجه، در سطح پایین

. سطح دانش یک نمره، سطح درک دو نمره و سطح کاربرد سه نمره منظور شدبنابراین، برای 

هایی بودند که به تفکر  تحلیل، ترکیب و ارزیابی بودند، مهارت و  هایی که در سطح تجزیه پرسش

 های سطح تجزیه بنابراین، به پرسش. تر و باالتری نیاز دارند، و امتیاز بیشتری دریافت کردند پیچیده

هریک از . هار نمره، سطح ترکیب پنج نمره و به سطح ارزیابی شش نمره داده شدتحلیل چ و 
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پس از برگزاری ده . آموزان با توجه به سطحی که در آن پرسش پرسیده بودند، امتیاز گرفتند دانش

آزمون  ها مجدداً اجرا شدند و از هر دو گروه پس کندوکاو، آزمون حلقة جلسة کالس، به شیوة

 .طور جداگانه باهم مقایسه شدند آزمون هر گروه به آزمون و پس های پیش رهگرفته شد و نم

توانند  ها می فیشر، داستان چون با توجه به گفتة. برای اجرای پژوهش از داستان استفاده شد

با توجه به اهمیت مسائل (.  1، ص91  فیشر، )محرک ارزشمندی برای تفکر واگرا باشند 

 های فکری نوشتة رای کودکان برای برگزاری جلسات تفکر داستانفلسفه ب فرهنگی در برنامة

روش کار به این صورت . کار گرفته شد و هر جلسه به یک کتاب اختصاص داده شد خسرونژاد به

شد که با توجه به  آموزان خواسته می خواند، سپس، از دانش بود که ابتدا معلم یک داستان می

های برنامة آموزش  هایی برایشان پیش آمده است؟ جلسه سشداستان پرسش بپرسند و اینکه چه پر

و به صورت دو جلسه در  11  فلسفه به کودکان به مدت دو ماه در فروردین و اردیبهشت سال 

 . برگزار شد  داند، و طبق جدول  هفته، با توجه به آنچه لیپمن مطلوب می
 

 محتوای جلسات برنامة آموزش فلسفه برای کودکان. 1 جدول

 نام کتاب لسهج

 .هایش خوشحال شد ای که از ترکیدن بادکنک اولین بچه اول

 های هیپا و شیپا کفش دوم

 .برد دنیا را دارد آب می سوم

 .روزی که زرافه من گلو درد شد چهارم

 هم این، هم آن پنجم

 ترم از همه من غول ششم

 یک عکس خیلی خیلی عجیب هفتم

 شید توی دل منخورشید توی آسمان و خور هشتم

 درست مثل هم نهم

 .ماه با من است دهم

بیان قواعد .  : بندی کرده است دسته فلسفه برای کودکان را در نه مرحلة هاینز اجرای برنامة

برقراری . 1ها؛  کردن پرسش مطرح.  کردن؛  توقفی برای فکر.  خواندن کتاب داستان؛ .  تعامل؛ 
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آموزان  دادن دانش پاسخ. 1تفکر و بحث؛  ک پرسش برای ادامةانتخاب ی. 3ها؛  ارتباط بین پرسش

محقق از  دلیل استفادة(. 91   هینز،)بندی  مرور بحث و جمع. 1ها؛  نوشتن جواب. 9ها؛  به پرسش

های فکری خسرونژاد به این دلیل بود که برنامة درسی که لیپمن ارائه داده است، با توجه به  داستان

کشور خود است و با فرهنگ ایران مناسب نیست و اگر قرار باشد  فرهنگ و شرایط اجتماعی

همان برنامه با همان کیفیت به کودکان ارائه شود، به صورت نامحسوس کودکان دچار تعارض 

غیر زیرا مطالب موجود با فرهنگ ایران همخوانی ندارد و ممکن است به صورت . شوند می

کار گرفته  کشورها به که لیپمن نوشته است، در همةبرخی متونی . آموزی داشته باشد بد مستقیم

اند، یا با بافت اجتماعی برخی جوامع سازگار  زیرا یا قدیمی شده(.   ، ص91  قائدی، )شود  نمی

ها، چون به عناصر انتزاعی تفکر  فرهنگی این داستان وابستگی(. 91  ، و همکاران  مرعشی)نیستند 

 ها صبغة ممکن است بعضی داستان. رسند حال به صفر نمیشوند و در عین  گردند، کم می برمی

فرهنگی دارد و باید مصالح  کار فلسفه با کودکان، کامالً جنبة(.  9  باقری، )فرهنگی داشته باشند 

تأکید بر تعمیق توانایی تفکر فلسفی . و ابزار کار در هر کشور، مبتنی بر فرهنگ خودش تولید شود

، رستمی(. 1 ، ص 9  خسرونژاد، )ای تفکر فلسفی آنان است کودکان و یا تقویت ساختاره

را بر  و خسرونژاد  های فیلیپ کم در پژوهشی میزان تأثیرگذاری داستان(  1  ) مفیدی و فیاض

اند و به این نتیجه دست یافتند که میان کودکانی  رشد خالقیت کودکان پیش از دبستان مقایسه کرده

اند و گروه کنترل از نظر رشد خالقیت تفاوت معناداری وجود  دهها آموزش دی که با این داستان

،  از نظر شارپ. اند، تفاوتی نیست دارد، اما میان کودکانی که به دو روش یادشده آموزش دیده

های فبک باید با فرهنگ و آداب و رسوم کودکان مخاطب در هر کشور مطابق باشد و  داستان

های  به عبارت دیگر، آداب و اتفاق. ها در نظر گرفته شود های ذاتی آن کشور در داستان ارزش

شود، باید مطابق با فرهنگ کشوری باشد که داستان برای آن نوشته یا  خاصی که در قصه بیان می

ای  ها باید با جامعه ها، غذاها، و بازی اسم شخصیت. شود و با آن همخوانی داشته باشد ترجمه می

                                                           
1. Philip cam 

2. Sharp 
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بنابراین، در پژوهش حاضر (.  3، ص91  شارپ، )متناسب باشد کند،  که کودک در آن زندگی می

کارگیری سنجش  کار گرفته شده است و با به به( 91  )های فکری اثر خسرونژاد  مجموعه داستان

خوانی و پرسشگری است، تأثیر برنامة آموزش فلسفه  که مبتنی بر داستان( 111 )پرسشگری فیشر 

شایان . آموزان پایة اول در درس علوم بررسی شده است نشبرای کودکان بر مهارت پرسشگری دا

بندی شدند و  شناختی بلوم، درجه بندی جدید حیطة ها با توجه به رده ذکر است که سطح پرسش

 (. جدول )مورد تأیید متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفتند 
 

 بندی جدید بلوم دربارة اهداف شناختی رده. 2جدول 

 های تفکر شانهن (سطح)مقوله  ردیف

  

 دانش 

به یاد آوردن و در خاطر )

 (نگه داشتن

آورید، توصیف کنید، تکرار کنید،  دانید، بگویید، آنچه را به خاطر می آنچه را که می

 شرح دهید، مشخص کنید، بگویید چه کسی، چه موقعی، کدام، کجا، چه؟

  
 فهم 

 (تفسیر و درک)

دربارة آنچه احساسی دارید، بگوید معنای  به زبان خود آن را توصیف کنید، بگویید

 .آن چیست، توضیح دهید، مقایسه کنید، ارتباط برقرار کنید

  
 کاربرد 

 (کردن استفاده)

کند، آنچه را  شما را به چه سمتی هدایت می. چگونه می توانید از آن استفاده کنید

 .ت کنیددانید به کار گیرید، برای حل مسأله از آن استفاده کنید، اثبا می

  
 وتحلیل  تجزیه

 (کردن تفکیک)

ها، مسائل،  های مختلف آن از جمله، نظم و ترتیب، دالیل چرایی، علت بخش

 ها کدامند؟ ها و پیامد حل راه

1 
 ترکیب 

 (کنار هم نهادن)

افتد اگر، تصور کنید، تحول ایجاد  ها در کجاست، دیگر چطور، چه اتفاقی می تفاوت

 .کارگیری روش خودتان آن را ایجاد کنید ا بهکنید، بهبود ببخشید، ب

3 
 ارزشیابی 

 (سنجش و قضاوت کردن)

آمیز است، آیا کارایی دارد، شما چه چیزی را ترجیح  آن را قضاوت کنید، آیا موفقیت

 .کنید دهید، چرا این طور فکر می می

 هايپژوهشیافته

و آمار استنباطی ( و انحراف معیار درصد، میانگین)های پژوهش، آمار توصیفی  برای تحلیل داده

فرض ناهمگنی  دارای پیش با توجه به اینکه آزمون تی. کار گرفته شد به( آزمون تی و آزمون لون)

شایان ذکر است همة . ها اجرا شد لون برای تشخیص ناهمگنی واریانس واریانس است، آزمون 
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مورد  هیا های توصیفی گروه ابتدا ویژگی در ادامه،. انجام گرفت SPSSافزار آماری  ها با نرم آزمون

 (.  جدول )شود  مطالعه بیان می
 

 ها اطالعات توصیفی نمونه. 3جدول 

 (بر حسب سال)میانگین سنی  جنسیت درصد فراوانی مرحله گروه

 کنترل
 1-9 پسر 11/1  1  آزمون پیش

 1-9 پسر 11/1  1  آزمون پس

 آزمایش
 1-9 پسر 11/1  1  آزمون پیش

 1-9 پسر 11/1  1  آزمون سپ

آزمون  آزمون و پس آموزان در دو گروه کنترل و آزمایش در پیش های دانش پرسش  در جدول 

مشخص است،   طور که در جدول  همان. است  شناختی بلوم بیان شده با توجه به سطوح حیطة

. اند دانش داشته ها و سطح فراوانی را در سطح آزمون بیشترین پرسش پیش هر دو گروه در مرحلة

ها یا  آموزان در سطح دانش بوده و در سطوح دیگر تعداد پرسش های دانش معنا که پرسش بدین 

آزمون در گروه آزمایش بیشترین فراوانی  پس ولی در مرحلة. است بسیار کم بوده، یا وجود نداشته 

ایش کامالً مشهود آزمون گروه آزم آزمون و پس متعلق به سطح ارزیابی بوده و تفاوت در پیش

شود  آزمون تفاوت زیادی مالحظه نمی آزمون گروه کنترل نسبت به پیش در حالی که در پس. است

 .و همچنان بیشترین فراوانی مربوط به سطح دانش است
 

 شناختی آزمون با توجه به سطوح حیطة آزمون و پس های دو گروه کنترل و آزمایش در پیش بندی پرسش تقسیم. 4جدول 

 ارزیابی وتحلیل تجزیه کاربرد درک و فهم دانش مرحله هگرو

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی  

 کنترل
 - - 1/1   - - - - 11/1 1  آزمون پیش

 - - - - - - 1/1  1 11/1 1/1  آزمون پس

 آزمایش
 - - 1/1   - - 1/1   11/1 9  آزمون پیش

 11/1 1  1/1    - - - - 1/1  3 ونآزم پس

های اساسی اجرای برنامة فلسفه برای کودکان یکی، اجتماع پژوهشی است و دیگری  مؤلفه

. خسرو نژاد استفاده شد های بودن داستان، از داستان محوری، که به دلیل اهمیت ایرانی داستان
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ها بیان  های پژوهش، یافته فرضیه بنابراین، به روش اجتماع پژوهشی و داستان، در ادامه، براساس

 .شود می

 آموزان پایة برنامة آموزش فلسفه برای کودکان بر مهارت پرسشگری دانش :فرضیة اول پژوهش

 .اول در درس علوم تجربی تأثیر مثبت دارد

های آمار توصیفی، میانگین و انحراف معیار  برای آزمون این فرضیه، ابتدا با توجه به شاخص

 1جدول . آزمون مقایسه شد آزمون و پس های آزمایش و کنترل در پیش صل از گروههای حا داده

، و انحراف معیار  /1 با میانگین  آزمون پس پرسشگری گروه آزمایش در مرحلة دهد نمرة نشان می

، تفاوت قابل 1/1 1، و انحراف معیار  /1 آزمون با میانگین  پیش ، نسبت به مرحلة /1  

آزمون بیشتر  است، و میانگین و انحراف معیار متغیر پرسشگری در مرحلة پس ای داشته  مالحظه

، و انحراف معیار  /1 آزمون با میانگین  پرسشگری در پس اما در گروه کنترل نمرة. شده است

تفاوت زیادی نداشته  1/ 91، با انحرف معیار  /1 آزمون با میانگین  پیش نسبت به مرحلة 1/   

 .است

 های مورد مطالعه های آمار توصیفی متغیر پرسشگری در گروه صشاخ. 5جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد  گروه

 آزمون پیش
 11/1   /1  1  کنترل
 1/1 1  /1  1  آزمایش

 آزمون پس
 111/1  /1  1  کنترل
  /1    /1  1  آزمایش

بهره  های همبسته میانگین ةها از آزمون تی برای مقایس برای تعیین معناداری تفاوت میانگین

برای این منظور . ها نیز بررسی شود آزمون تی، باید همگونی واریانس داده قبل از اجرای. گرفته شد

. ها همگون نیست معناداربودن آزمون لون نشان داد واریانس داده(. 3جدول )آزمون لون اجرا شد 

های  های پرسشگری در گروه میانگینتوان نتیجه گرفت بین  درصد می 11بنابراین، با اطمینان 

، (P=1/ 11)با توجه به معناداربودن نتایج . داری وجود دارد آزمایش و کنترل تفاوت معنا

برخوردار بوده  ها از پیش فرض الزم یکسان نیست، و داده های دو گروه آزمایش و کنترل واریانس

 .توان عملیات آماری بعدی را انجام داد و می



  311...زانپایةآمودانش:موردمطالعه)تأثیربرنامةآموزشفلسفهبرايكودكانبرمهارتپرسشگريدردرسعلوم

  

 

 های آزمایش و کنترل ها در گروه آزمون همگونی واریانس نتایج. 6جدول 

 سطح معناداری 2درجة آزادی  1درجة آزادی  آمارة لون متغیر

 1/ 11 3      / 1  پرسشگری

ها برقرار شد و آزمون تی  توجه به معناداربودن آزمون لون، مفروضة ناهمگنی واریانس با

طور که در  همان. گروه کنترل و آزمایش برگزار شدآزمون دو  میانگین پیش همبسته برای مقایسة

کوچکتر از تی بحرانی است، بنابراین، با توجه ( 11/1 )شده  شود تی محاسبه مشاهده می 1جدول 

های هر دو  توان گفت تفاوت بین میانگین درصد اطمینان می 11در سطح ( P=1/ 19)به مقدار 

 .آزمون معنادار نیست گروه در پیش

 

 آزمون های دو گروه در پیش تایج آزمون تی جوامع مستقل برای مقایسة میانگینن. 7جدول 

 سطح معناداری درجة آزادی آمارة انحراف معیار میانگین تعداد گروه

 1/ 19 9  11/1  1/ 91  /1  1  کنترل

    1/1 1  /1  1  آزمایش

آزمایش، از دو گروه آموزش فلسفه برای کودکان برای گروه  پس از برگزاری جلسات برنامة

آزمون هر دو گروه اجرا  میانگین پس آزمون گرفته شد و آزمون تی جوامع مستقل برای مقایسة پس

، بزرگتر از مقدار تی بحرانی است، با توجه به  /1 1، آمارة تی برابر با 9با توجه به جدول . شد

های مورد مقایسه  میانگینتوان گفت تفاوت میان  درصد می 11، در سطح اطمینان P=1/ 11 مقدار

آموزان در  آموزش فلسفه برای کودکان بر مهارت پرسشگری دانش معنادار است در نتیجه، برنامة

 .گروه آزمایش تأثیر مثبت دارد

 

 آزمون های دو گروه در پس نتایج آزمون تی جوامع مستقل برای مقایسة میانگین. 8جدول 

 سطح معناداری درجة آزادی تیآمارة  انحراف معیار میانگین تعداد گروه

 1/ 11 9   /1 1 1/     /1  1  کنترل

     /1    /1  1  آزمایش
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آموزان پایة اول دبستان، در درس علوم  بین سطوح پرسشگری دانش :فرضیة دوم پژوهش

آزمون تفاوت معناداری وجود   آزمون و پس  شناختی بلوم در پیش های حیطة تجربی براساس مؤلفه

 .دارد

آزمون گروه کنترل  در پیش ها  شود، بیشترین تعداد پرسش مشاهده می 1طور که در جدول  همان

همچنین، در سایر . تحلیل است و  مربوط به سطح دانش و یک پرسش نیز مربوط به سطح تجزیه

آزمون نیز بیشترین پرسش مربوط به سطح  همچنین، در پس. شود سطوح پرسشی مشاهده نمی

 .دانش است

 

 (گروه کنترل)تحلیل محتوای سطوح پرسشگری با توجه به حیطة شناختی بلوم . 9ل جدو

 ارزیابی وتحلیل تجزیه کاربرد درک و فهم دانش 

 - 5 - - 11 آزمون پیش

 - - - 5 15 آزمون پس

تی  آزمون گروه کنترل، آزمون آزمون و پس های پیش برای تعیین معناداری تفاوت بین میانگین

ها بررسی  قبل از اجرای آزمون تی همگونی واریانس. های همبسته اجرا شد میانگین برای مقایسة

ها همگون  دهد واریانس داده نشان می( 1/ 11)، معناداربودن آزمون لون 1 براساس جدول . شد

توان عملیات آماری  فرض الزم آماری برخوردارند و می ها از پیش بنابراین، داده. (P=1/ 11)نیست 

 .انجام دادبعدی را 

 

 آزمون همگنی واریانس گروه کنترل. 11جدول 

 معناداری 2درجة آزادی  1درجة آزادی  آمارة لون

      9 11 /1 

ها مربوط به  آزمون گروه آزمایش بیشترین تعداد پرسش پیش ، در مرحلة  با توجه به جدول 

تحلیل  و  طح تجزیهسطح دانش و یک پرسش مربوط به سطح درک و فهم، و یک پرسش نیز در س

 .ها مربوط به سطح ارزیابی است آزمون بیشترین تعداد پرسش ولی در پس. است

 



  317...زانپایةآمودانش:موردمطالعه)تأثیربرنامةآموزشفلسفهبرايكودكانبرمهارتپرسشگريدردرسعلوم

  

 

 (گروه آزمایش)شناختی بلوم  تحلیل محتوای سطوح پرسشگری با توجه به حیطة. 11جدول 

 ارزیابی ترکیب وتحلیل تجزیه کاربرد درک و فهم دانش 

 - -   -   9  آزمون پیش

 1  - - -   3 آزمون پس

آزمون گروه آزمایش آزمون تی  آزمون و پس های پیش برای تعیین معناداری تفاوت بین میانگین

معناداربودن آزمون لون (.   جدول )ها بررسی شد  ابتدا، همگونی واریانس داده. همبسته اجرا شد

الزم آماری فرض  ها از پیش بنابراین، داده. ها همگون نیست دهد واریانس داده نشان می( 1/ 11)

 .توان عملیات آماری بعدی را انجام داد برخوردارند و می
 

 آزمون همگنی واریانس گروه آزمایش. 12جدول 

 سطح معناداری 2درجة آزادی  1درجة آزادی  آمارة لوین

  1/1    3 11 /1 

از تی و بزرگتر  11/ شده برابر با  شود، آمارة تی محاسبه مشاهده می   طور که در جدول  همان

توان  درصد می 11با اطمینان ( P=1/ 11) بحرانی است، بنابراین، با توجه به سطح معناداری آزمون

آموزش  توان گفت برنامة بنابراین، می. های مورد مقایسه معنادار است گفت تفاوت میان میانگین

 در حیطةآموزان  های پرسشگری دانش فلسفه برای کودکان به تفاوت معناداری در سطوح مهارت

بنابراین، برنامة آموزش فلسفه برای کودکان باعث ارتقای سطح . شناختی بلوم منجر شده است

 . های گروه آزمایش از سطح دانش به سطح ارزیابی شده است پرسش
 

 نتایج آزمون تی همبسته گروه آزمایش. 13جدول 

 سطح معناداری درجة آزادی آمارة انحراف معیار میانگین تعداد 

 1/ 11 1   /11 1/1 1  /1  1  آزمون پیش

     /1    /1  1  آزمون پس

 گیريبحثونتیجه

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر برنامة آموزش فلسفه برای کودکان بر مهارت پرسشگری 
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ها نشان داد بین  تحلیل داده و  نتایج تجزیه. آموزان پایة اول دورة ابتدایی در درس علوم بود دانش

داری وجود  آزمون تفاوت معنا آزمون و پس ا و نتایج آزمون تی برای گروه کنترل در پیشه میانگین

آزمون تفاوت وجود داشت و  آزمون و پس ها در پیش ولی در گروه آزمایش بین میانگین. ندارد

آموزان  توان مهارت پرسشگری دانش بنابراین، می. دهندة معناداری تأثیر است نتایج آزمون تی، نشان

پژوهشی افزایش   های فکری و شرکت در جلسات اجتماع داستان اول در درس علوم را با ارائة یةپا

و ایجاد  های کاربردی های مناسب و استدالل ها با ایجاد پرسش نتایج پژوهش نشان داد، داستان. داد

ایج این نتایج با نت. آموزان شده است پرسشگری دانش تفکر، سبب افزایش تفکر فلسفی و روحیة

ی و موسوی ئ، طباطبا(3 1 )  و سنتی ، دی ماسی(3 1 )  ، ورلی(3 1 )  های  موریس پژوهش

 و موجه کیانی ، رضائیان( 1  ) قمرانی آقالراکرمی و  ،( 1  )غریبی و همکاران  ،(11  )

ها  نتایج این پژوهش. هماهنگ است( 13  )، و کمالی مطلق و نوشادی ( 1  )، خوشنوا ( 1  )

 .های تفکر و استدالل و پرسشگری است آموزش فلسفه برای کودکان بر مهارت ر تأثیر برنامةمبنی ب

های  همچنین، نتایج پژوهش حاضر حاکی از وجود تفاوت معناداری بین سطح پرسش

های هر دو  به این صورت که پرسش. آزمون بود آزمون و پس آموزان گروه آزمایش در پیش دانش

شناختی بلوم در سطح دانش قرار داشت، ولی در  ون با توجه به حیطةآزم پیش گروه در مرحلة

های گروه آزمایش به سطح ارزشیابی ارتقا یافت، در حالی که گروه کنترل  آزمون سطح پرسش پس

 ی، و کمال( 1  )های کیانی و رضائیان  این نتیجه با نتایج پژوهش. در سطح دانش قرار داشتند

ها تأثیر برنامة آموزش فلسفه برای  نتایج این پژوهش. نگ استهماه( 13  )مطلق و نوشادی 

. شناختی بلوم تأیید کردند آموزان را با توجه به حیطة های دانش کودکان بر سطح پرسش

او بیان . هماهنگ است( 111 )کارول مک گینس  دستاوردهای پژوهش حاضر همچنین، با نظریة

. با ایجاد آمادگی برای تفکر مناسب، ارتباط دارد داللهای تفکر و است تقویت بهتر مهارت»: کند می

                                                           
1. Murris 

2. Worley 

3. Di Masi & Santi 
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به همین دلیل، . ها نیز مرتبط است های خاص و استراتژی گونه که با کسب مهارت درست همان

در خصوص ماهیت دانش، برخوردار باشد و فضایی آموزشی ایجاد کند  باید کالس، از نگرشی باز

تنها با  داشتن، نه کردن و تردید  پیشگویی، مخالفت فکرکردن، پرسیدن، که در آن، صحبت در زمینة

طور که ادبیات منبع مناسبی برای نوشتن  همان(. 91  هینز، )« صبوری بلکه فعاالنه، دنبال شود

هایی هستند که از  علم، فلسفه و ادبیات رشته. است، فلسفه منبع مناسبی برای آموزش تفکر است

اما ادبیات بسیار . دهند های علمی ارائه می ود و توصیهش های انسانی برگرفته می ها ارزش آن

منبع آموزش تفکر قرار گیرد و علم نیز بسیار محدود و  تر از آن است که بتواند تر و پراکنده وسیع

مناسب برای این کار  ای فلسفه با تأکید زیادش بر دقت منطقی و انعطاف گزینه. دست است یک

 (.13، ص91  اسدی، شریفی ؛  11 لیپمن، )است 

اول، به  گیری و محدودبودن نمونه به پسران و پایة هایی مانند روش نمونه با توجه به محدودیت

پژوهش : ها پژوهش کنند تأثیر این برنامه در این موضوع شود دربارة دیگر پژوهشگران پیشنهاد می

رسی، ریاضی، آموزش فلسفه برای کودکان بر دیگر دروس مثل فا در ارتباط با تأثیر برنامة

آموزش  ها و مقاطع تحصیلی؛ همچنین، بررسی تاثیر برنامة و در سایر پایه... های آسمان و  هدیه

آموزان با  دانش فلسفه برای کودکان بر نظم و انضباط، انگیزه و رغبت تحصیلی، عالقمندی و رابطة

فلسفه برای کودکان آموزش  های تدریس جدید و مشارکتی با برنامة روش معلم و بررسی و مقایسة

 .ابتدایی و سایر مقاطع تحصیلی ها بر یادگیری دروس در دورة و میزان تأثیر آن
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 منابع
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 ترجمة مسعود صفایی مقدم و افسانه. آموزان پایة اول دورة ابتدایی در درس علوم دانش
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