پژوهش های تربیتی شماره  - 36بهار و تابستان 1397
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چکیده

هدف پژوهش حاضربررسی میزان اعتمادپذیری برنامه آموزش فلسفهه  ،)p4cدرفعالیتهفای پرورشفی بفه منظورکفاهش
احساس نیازبه بیان کالمی و بیفان فیزییفی م فم دردانفش آمفوزان پسفر یایفه اوم مسطف متوسفطه مفدارس منطسفه
14شهرتهران بوده است.پژوهش ازنوع تحسیسات کاربردی وبه روش نیمه تجربی با طرح تحسیق آزمون مسفدماتی ونهفایی
باگروه شاهد بدون استهاده ازگزینش تصادفی انجام شد.جامعه آماری پژوهش،کلیفه دانفش آمفوزان پسفرپایه اوم مسطف
متوسطه دوره دوم منطسه 14م غوم به تحصیل ،درسام ،1394-1393که تعداد  2994نهربودند .حجفم نمونفه آمفاری60
نهرازدانش آموزان کفه دردوگفروه 30نهفری تجربفی وگفواه بفه فورت ایرتصفادفی فرار گرفتنفد.پس ازبرگفزاری دوره
اسپیلبرگر )STAXI-2 2وبرای تجزیه وتحلیل داده هاعالوه برآمارتو یهی ازآزمون تحلیل کوواریانس،بااسفتهاده از نفرم
افزار  SPSSاستهاده شد.یافته های حا ل ازاین تحسیق ،به سوام کلی که آیا اجرای برنامه آموزش فلسهه برای کفودک
درفعالیتهای پرورشی برکاهش احساس نیاز به بیان کالمی وبیان فیزییی م م دردانش آموزان پسرمسط متوسطه تفثییر
دارد یامیر،پاسخ داده وتثیید نموده.
واژه های کلیدی :آموزش فلسهه برای کودکان  ،)p4cم م ،فعالیتهای پرورشی
مقدمه

با توجه به تعالیم عالیه رآن کریم که می فرماید« :ویزکیهم ویعلمهم الیتاب و الحیمه-164 »..آم عمفران) .از
این آیه اینگونه استنباط می شود که پرورش مسدم بر آموزش به حسفاب مفی آیفد .اگفر پفرورش 4را یف

علفم
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آمففوزش  ،)p4cبففه منظورجمفف آوری داده هففا ازپرس ففنامه بیففان حالففت هیجففانی و ففهت شمصففیتی م ففم

محسوب نماییم ،تعریهی این چنین بر آن مترتب مواهد بفود کفه « :پفرورش عبفارت اسفت از علفم شفنامت و
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. 2عضو هیئت علمی دان گاه آزاد واحد تهران مرکز
 . 3عضو هیئت علمی دان گاه آزاد واحدعلوم و تحسیسات
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شیوفایی استعدادهای انسان در تمام ابعاد آن» .از آیه شریهه رآن کریم و تعریف ففو مفی تفوان بفه اهمیفت
بسزای امور پرورشی در سعادت فرزندان امروز و سازندگان فردای جامعه پی برد و چنین اسفتنباط کفرد کفه از
دیدگاه رآن کریم ،توجه ویفژه به تزکیه نهس یاپرورش در راستای ا ل هدایت ب ریت بسوی سعادت ،مسدم بر
آموزش است .البته نسش آموزش را در جهت نیل به اهداف واالی پرورشی نمی توان نادیده انگاشت ،چرا که امور
آموزشی مود گذرگاه هایی امن برای طی طریق سعادت و رسیدن به له آن است و از دیدگاه علوم مرتبط دیگر
از جمله علم روان شناسی نیز تیامل نسبی روح و شنامت انسان از مود و پیرامون مفود ن فات گرفتفه شفده از
چگونگی استعدادهای او در مراحل و مساط

ممتلف رشد اوست.

به رام اینیه عمده فعالیتهای مدارس به کودکان و نوجوانان امتصاص دارد،شواهد موجود ن ان می دهنفد کفه
برنامه های آموزشی نتوانسته ا ند درست اندی یدن را در دانش آموزان رشد دهند.اگر کودکان هنگام اشتغام به
تحصیل ،اندی یدن و باهم اندی یدن و به ورت گروهی کارکردن را نیاموزند،چگونه می توانند به یادگیری ادامه
دهندو در جامعه دم بگذارند مرع ی،سیدمنصور.)9: 1386 ،آنچه که در تربیت مد نظر اسفت ،دروا ف تسویفت و
استسرار برجسته و بارزسازی و یژگیها یا هاتی از انسانها می باشدکه جهان شفموم انفدوبافطرت آنهاهمفاهنگی

مسبوم و پسندیده است است نادری ،عزت اله و سیف نرا ی ،مریم. )14 : 1393 ،ناگهته نماندکه این مهم رفا
از طریق آموزش ابل تحسق است،زیراآموزش که مود م تمل بر عنا فر و اجزایفی چفون:روش تفدریس معلفم
،دانش معلم،ویژگیهای ملسی معلم،محتوای مورد تدریس ،مدیریت مدرسه،امیانات فیزییی مدرسه،شیوه امتحان
و ارزشیابی شاگردان و...می باشد  ،ا وال برموردار از دو هدف آنی و اایی همانا پیدایش افرادی احب تهیر و
مجهز به هات یادشده می باشد .به امتصار می تفوان گهفت تربیفت هفدف اساسفی و آمفوزش وسفیله تربیفت
است همان .)16:ییی از ویژگیهای مهم انسان و نمستین دلیل پردامتن به اندی ۀ سفاام محفوری در تعلفیم و
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دارد بدون توجه به شرایط و مستضیات زودگذر فرهنگی ،اجتماعی و...نزد همه انسانها و در همه میانها و زمانهفا

تربیت ،کنجیاوی او است .این ساام که چرا معموالً با افزایش سن و رار گرفتن در معرض تجربیات مدرسه ای
بی تر ،کنجیاوی افراد کمرنگ تر می ود ،پرس ی حیاتی است که باید آن را در جهت گیفری پاسفخ محفور یفا
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سازوکارهای ایرانسانی نظام آموزشی جست وجو کرد .ازآنجایی که ساام کردن برای انسفان لفذتبمش اسفت،

بررسی میزان اعتماد پذیری برنامه آموزش . . .

تعلیم و تربیتی که مجام و امیان تجربه نمودن چنین لذتی را از انسان سلب ننماید ،انسانی است )فریفر1985 1
به نسل از مهرمحمدی،محمود.)277-261: 1384 ،
دان مندان علوم اجتماعی معتسدند همواره برای ایجاد نهادی در جامعه ،وجود ی

نیاز اساسی واستمرار آن نیفاز

ضرورت دارد .نهاد امور تربیتی و درپی آن فعالیتهای پرورشی در مدارس نیز بر همین اساس در پییفر آمفوزش
وپرورش نظام جمهوری اسالمی ایران شیل گرفته است.سابسۀ ت ییل امور تربیتی به پیش از انسالب اسفالمی
بازمیگردد .دروا از سام  1341و پیش ازاینیه نام وزارت فرهنگ به وزارت آموزش وپرورش تغییر یابد ،به تغییر
فرهنگ و پرورش نسل جوان متناسب با اهداف انسالب در ا طالح سهید شاه ا دام شده بود .سازمان پی اهنگی
و سازمان جوانان شیرومورشید ازجمله نهادهای تربیتی بودند که در جهت این اهداف فعالیفت مییردنفد .بعفدها
ادار کل امور تربیتی و دو ادار امور فعالیتهای برنامه و ادار امور اردوهفا و مسفابسات هنفری و درسفی ،همفراه
سازمان پی اهنگی و سازمان جوانان شیرومورشید مسئولیت پرورش دانش آموزان را عهده دار شفدند .مفدارس،
پس از پیروزی انسالب اسالمی هم گرفتار فرهنگ اربی و ارزشها و سنت های شاهن اهی و هم آماج حمالت
گروههای سیاسی بودند .در این زمان ،نهاد امور تربیتی در سام  1358تثسیس شد .درحسیست ،تثسیس این نهاد

انحرافی و ممرب پس از دوران پیروزی انسالب و با انگیزه های سیاسی همراه بود .مسفاللی چفون هنجارهفای
رفتاری دانش آموزان و مهارتهای زندگی ،بعدها و با توجه به ا تضالات و اوضاع پیش آمده به دیگفر فعالیتهفا و
مسئولیتهای امور تربیتی افزوده شد و دروا درپیدایش این نهاد نس ی نداشتند .اسناد و عملیرد این نهاد در دهۀ
نمست انسالب اسالمی ن ان میدهد که امور تربیتی کارکردی سیاسی داشته است.
آموزش وپرورش پیش از انسالب بر مههوم تعلیم وتربیت 2استوار گ ته که برماسته از امال ارسطویی بود .این
امال منبعث از جامعۀ نمبه ساالری اشرافی بود که هیچگونه سازگاری با امال اسالمی ندارد .پس از انسالب
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پس از انسالب به صد حهظ دستاوردهای انسالب اسالمی ،ترویج ارزشها و معفارف اسفالمی ،مبفارزه بفا افیفار

بدون توجه به تهاوتهای ماهوی مههوم تربیتِ مستتر در تعلیم وتربیت با مههوم تزکیه ،امور تربیتی که مبتنی بر
ا ل مدامحوری بود ،برای پرکردن مألهای نظام آموزشی تثسیس شد .این نهاد با کل نظام آموزش وپفرورش

1. Freire
2. Education
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و ت ،ازنظر مبنایی متهاوت و در عمل هماهنگی نداشت) مرادی،اسداله .)11-12 :1382،

بررسی میزان اعتماد پذیری برنامه آموزش . . .

این ناهماهنگی در عمل سبب جدایی هرچه بی تر آموزش از پرورش شد .مواست بنیانگذاران امور تربیتی پس از
انسالب ،هرگز جدایی آموزش از پرورش نبود .آنان میمواستند آموزش به تربیت وپرورش نسلی باایمان و متعهد
بینجامد .اما این مواست هرگز در سامتار برنامۀ درسی جای نگرفت ومعلم و کتابهای درسی رسالتِ آمفوزش و
مربی پرورشی و امور تربیتی رسالتِ تربیت را عهده دارشدند .بررسی چگونگی برنامه هفای عرضفه شفد امفور
تربیتی از بدو تثسیس تاکنون و ارزیابی وآسیب شناسی این فعالیتها ضرورت دارد .این کار میتواند جایگفاه نهفاد
امور تربیتی را در نظام آموزش وپرورش رسمی ک ور شرح دهد و راهیارهای سفودمندی بفرای پیمفودن راه و
دستیابی به اهداف بسیار سودمند و مایر عرضه کند مزیدی  ،محمد.)4-3 :1392،
آموزش فلسفه برای کودکان:

از آنجا که تاکید رف بر حافظه و یادگیری کلی ه ای ییفی از موانف رشفد مفال تهیفر در کودکفان اسفت،
روییرد«آموزش فلسهه به کودکان »1روییرد نسبتاً جدیدی است که هدف آن این است که به کودکفان کمف
کند تا بیاموزند چگونه مودشان فیر کنند.در دان گاه کلمبیا پرفسور ماتیو لیپمن (1984 2این نظریه را مطرح کرد
که چنانچه ذهن کودکان را درگیر مباحث فلسهی کنیم میتوانیم نحو تهیر آنها را رشد دهیم تا افرادی انعطفاف

وهله اوم ،فلسهه را از مو عیت انتزاعی و برج ن فینی اش پفایین آورده و بفه دامفل اجتمفاع ببفرد دوم اینیفه
روییردی نو به نظام تعلیم و تربیت اراله دهد تا م یالت و ضعف های بنیادی نظام تعلیم و تربیت رایج را کفه
مدتهاست ایر ابل درمان به نظر می رسد ،با تغییراتی زیربنایی در سامتار آن رف کند رستمی،کاوه-17 :1391،
.)1در این برنامه ،با هدایت معلم ،داستانهای فیری برای کودکان مطرح می فود .کودکفان بفا پرس فهای مفود
پیرامون داستان و دربار مسالل مطرح شده ،به بحث و گهتگفو میپردازنفد .داسفتانهای فیفری بفه آن دسفته از
داستانهایی اطال می ود که کودکان را ت ویق می کنند تا سوالهای مفود را دربفاره عنفاوینی ماننفد ماهیفت،
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پذیرتر و مایرتر باشند.رای این منظور وی برنامه فلسهه برای کودکان را مطرح کرد.این برنامه بر آن است تا در

حسیست ،موبی و زیبایی ،انصاف و دوستی مطرح کنند ،دربار تجربۀ مود پیرامون زمان و تغییفر بحفث کننفد ،و

1. Philosophy for children
2. Professor Matthew Lippman
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روابط و محیط را بررسی کنند .داستانها کودکان را به پرسیدن ،بررسی پیامدها و پیش فرضها ،استهاده از مالکها

بررسی میزان اعتماد پذیری برنامه آموزش . . .

وکاوش نظرات گوناگون دعوت مییند.نویسندگان این مجموعه داستانها ،فیلسوفان و تربیت کاران ا لی فلسهه
برای کودکان از سراسر جهان هستند.هدف آنها این است که کودکان به انسانهایی متهیرتفر ،انعطفاف پفذیرتر،
بامالحظه ترومنطسی ترتبدیل شوند فیلیپ کم به نسل ازرستمی،کاوه.)7 :1391،
ییی از ابزارهای مناسب در این زمینه داستان است ،که به کم

روش اجتماع پژوه ی سعی بر افزایش سطح

تهیر و استدالم در کودکان دارد  .ییی از مالهه های ا لی برنامۀ فلسهه برای کودکان ،شیل کالس و نحفو
هدایت آن یعنی کالس داری است .شیو به کار گرفته شده در این برنامه« اجتماع پژوهش» نام دارد .برای این
که محور آموزش و پرورش ،پژوهش و تحسیق باشد الزم است که کالسهای درس تبدیل به حلسه های کندوکاو
یا اجتماع پژوه ی شوند که در آن ازرابطۀ دوستی و همیاری جهت م ارکت مثبت در فضای آموزشی استسبام
می ود  .بل از شروع بحث در کالس ،دانش آموزان توجیه می وند که اعضای کالس در وا عنا ر ی

گروه

پژوه ی هستند که رار است ازطریق گهتگو دربار داستان یا موضوعی که اراله می شود و ک ف عنا ر پنهان
در آن موضوع یا داستان به اهداف برنامه برسند )مرع ی ،منصور.)95-122 :1386،
برنامۀ فلسهه برای کودکان)فب (1با هدف آماده کردن کودکان،که شهروندان جوام کنونی اند ،برای زنفدگی و

پرورش را چنان متحوم سازد که نتیجۀ آن آرامش درونی برای افراد و کاهش م یالت و تن ها در جوام باشد.
متیو لیپمن بنیانگذار برنامۀ فب  ،در مساله ای با عنوان"آموزش برای کاهش م ونت و گسترش لح ،روییرد
"حلسۀ کندوکاو فلسهی"به این مسئله می پردازد .به نظر او ،در آموزش برای گسترش لح و کاهش م ونت ،
فسط یادآوری مزایای لح و بدیهای م ونت کافی نیست ،تیرار آن هم فایدهای ندارد .ایفن دامفی اسفت کفه
بسیاری از اینگونه آموزشها در آن گرفتار می وند .ما باید به دانش آموزان کم

کنیم تفا آنچفه را در گسفترش

لح و کاهش م ونت روی میدهد کامال درک کنند و در آن درگیر شفوند و درمفورد آن بفه برداشفت و درک
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تجارب شمصی و اجتماعی سرشار از معنا  ،تثکید بسیاری برارتباطات انسانها دارد ،و در دداست نظام آموزش و

مودشان برسند ،نه اینیه از آنچه ما میگوییم کورکورانه تسلیفد کننفد لیپمن 1992بفه نسفل ازناجی،سفعید:1389،
.)141-121
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1. Philosophy for children
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برنامۀ فب  ،به واسطۀ حلسۀ کندوکاو فلسهی 1که در این برنامه با کارکرد ابزاری برای پی برد کالسفها طراحفی
شده است ،از چنین سردرگمی ها و اشتباهاتی جلوگیری مییند .در حلسۀ کنفدوکاو فلسفهی ،معلفم و شفاگرد در
پی برد پژوهش و کندوکاو همیاری میینند و به گهتوگو با ییدیگر و استدالم میپردازند ،نه اینیه معلم به بیان
تجربیات و یافته های مود بسنده کند و یا بمواهد با چهارچوب استداللی مویش کودکان را وارد بحث و گهتوگو
کند .گهتوگو در حلسۀ کندکاو فلسهی نتایج کاربردی متنوعی دارد ،مانند توافق ،تعیین ،تصمیم ،نتیجه گیری ،که
هرکدام شیلی از ضاوت و داوری هستند.یادگیری سطحی و کلی ه ای دربار مزایای لح یفا بفدی م فونت
کاری از پیش نمواهد برد .این امور باید یا درونی شوند و یا از درون برمیزند.به این منظور ،به روش سسراطی یا
مامایی نیاز مواهد بود .هدف روش سسراطی یا مامایی این است که به طالب معرفت  ،که آبستن ایفده هاسفت،
کم

کند تا اندی ۀ مود را بزاید اما گویا این نوع آموزشها در سراسر جهان نادرند.بنابراین ،بچه ها ناگزیر پا را از

تعاریف کلی ه ای ،ایده آم ،و ت

بعدی نی

و بد فراتر میگذارند و بفه کنفدوکاو بی فتری وادار می فوند و بفه

پاسمگویی سااالتی مانند:آیا انسان میتواند هم بیرحم و هم مهربان باشد؟ یا اینیه آیا ممین اسفت راسفتگویی
گاهی او ات کار نامناسبی باشد؟هر اتها ی که در حلسه روی دهد به فام نی

گرفته می فود و نسطفه ای بفرای

مییند ،بهترین فر ت برای شروع گهتوگوی استداللی است دربار عمل م ن ،زمینه ای که عمل م ن در آن
رخ داده ،و دالیلی که آن را تثیید یا رد میینند .دروا ،آموزش ارزشها جز با تمرین وتجسم آنها و زندگی کردن با
آنها میسر نمی ود.ازاین رو ،حلسۀ کندوکاو تسویت ضاوت امال ی و درنتیجه کاهش پی داوری ،م ونت ،و سایر
اعمام و نگرشهای ناپسند را به دنبام مواهد داشت .برای تسویت ضاوت امال ی ،باید کودکان را درگیر کفار و
فعالیتهای شنامتی کنیم .این کار ،همانند تعریف کار در فیزی  ،به معنای البه بر مساومتهاست ،با این تهاوت که
مساومت در اینجا ،به جای جاذبه یا ا طیاک ،شامل پی داوری ،مودفریبی ،بی منطسفی ،احساسفات ،و نداشفتن
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شروع بحثی وا عی است .هنگامی که در کالسی دانش آمفوزی از اذیفت یفا م فونت همیالسفی اش شفیایت

توجه واحترام به آراء و عساید دیگران است.در برنامۀ فب  ،تلسین جایی ندارد و آنچه دانش آموزان یاد میگیرنفد

آنها ،یعنی از کنجیاوی و عال ه شان ،سرچ مه میگیرد .در حلسۀ کندوکاو ،دانش آمفوزان اشفتیا بسفیاری بفه
1. Community of inquiry
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حا ل کندوکاو ومباحثۀ جمعی آنهاست .همچنین انگیز ا لی کودکان برای پی برد تحسیفق از نیفروی درونفی
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یافتن پاسخ سااالت دارند .مهمترین علت اشتیا آن این است که درحلسفه پاسفخ سفااالت از پفیش م فم
نیست .و تی پاسخ ساالی از پیش م م

است،کودک تالش مییند تا به آنچه ساام کننده میداند برسفد ،بفه

جای اینیه جست وجوی مستسل مود را روی مسئله انجام دهد .همۀ ما ،حتی بل از کندوکاو،کم وبیش میدانیم
که لح موب است ،اما میمواهیم که کودکفان مودشفان بفه آن برسفند.برای آمفوزش ارزشفها،تلسین والسفای
دستورالعملهای ازپیش تعیین شده فایده ای ندارد .باید دانش آموزان بادالیل واسفتداللهای مودشفان بفه آنچفه
ما بالًرسیده ایم برسند ناجی  ،سعید.)129-141 :1389،
خشم:

م م ییی از مهم ترین و تاییر گذارترین هیجان ها درزندگی انسان بوده و نس ی بسیار اساسی در زندگی بفازی
می کند.نظریفه پفردازان متعفددی همچفون تفام کینفز ،)1970 1پالچیف ،)1980 2ایفزارد ،)1980 3پنیسفپ

4

،)1982اکمن)1984 5وتراورتن،)1984 6م م رادر فهرست هیجانه های ا لی انسان ذکفر کفرده اند.م فم در
شمار پرشورترین هیجانهاست که می تواندبه شیوه های گوناگون ایجاد شده و ایرات بسفیاری برابعفاد گونفاگون
جسمی و روانی داشته باشد مدایاری فرد ،محمد.)27 :1388 ،

رویارویی با مطر های بالسوه پیرامون آماده می کند تایلر  7ونواکو ، 8به نسل از نویدی ،احد.)394-403 :2005 ،
بر اساس توافق بسیاری از احب نظران ،م م ییی از هیجانهای ا لی ب ر است کفه بعفد ازتفرس بی فترین
مطالعات را به مود امتصاص داده است.در مورد م م تعاریف متعددی از سوی فالسهه و روان ناسان اراله شده
است ،ولی در تمام آنها میتوان دو نیته م ترک را م اهده کرد

 -1عامل ا لی بروز م م ،تهدیدها و ناکامیها و موانعی است که سر راه افراد رار میگیرد .
 -2هدف م م االب  ،دفاع ،جنگ و تمریب است ملیی ،دیسه،به نسل ازدرتاج،فریبرز .)62-72 :1385،
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م می

هیجان ارضاء کننده و در عین حام ،ویران کننده است سامانه درونی ما را فعام می کند ما را بفرای
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پژوه ها ن ان داده اندکودکانی که مورد پرماشگری و بدرفتاری رار گرفته اند ،با والدین مود دلبستگی ناایمنی
دارند و م یالت عاطهی  -شنامتی ماننداضطراب ،افسردگی ،امتالالت مواب ،رفتارهای مود تمریبی ،اعتماد به
مود پایین ،گسستگی اجتماعی ،بیش فعالی و پرماشگری درآنها م اهده می ود.همچنین به کارگیری دو راهبرد
مسابله ای ستیزه جویی و کناره گیری در این کودکان رایج است و توانایی کمتری برای ابراز همدلی و دلسوزی
دارند آینسورث.)1989 1آنان بی تر از کانون کنترم بیرونی برموردارند ،در حل مسثله به شیوه های پرماشگرانه
متوسل می وند و از سب

اسنادی مصمانه ای برموردارند دوج ،باتس و پتی  .) 1990 2لفذا آمفوزش مفدیریت

م م به معلمان عالوه بر افزایش توانمندی آنها در کنترم هیجانات ،میتواند موجب تغییرات مناسبی در کودکان
شود .با توجه به این مسثله که اساس سامتار شمصیتی ورفتاری انسان ،در دوران کودکی پایه ریزی می شفود،
آموزش ادر است درسرنوشت کودکان تثییر به سزالی داشته باشد و بمش اعظمفی از ایفن آمفوزش بفر عهفده
مربیان و معلمان است .لذا سالمت روان نامتی،هیجانی ،و حل مسثله مربیان و معلمان میتواند به عنفوان مالهفه
های اساسی بر کودکان تثییرات اساسی داشته باشد .بدین جهت الزم است که از طریفق آمفوزش راهیارهفای
کسب آرامش روانی ،مدیریت هیجانها ،و حل مسثله به معلمان ،کیهیت تحوم شنامتی ،عاطهی و رفتاری کودکان

پرماشگری و سالمت روانی تثییر مثبتی داشته باشد شیوهی ییتا ،محسن.)3 : 1393
پیشینه پژوهش

بسیاری از تحسیسات انجام شده در ک ورهای گوناگون جهان بر روی سایت دان گاه مونتیلیر 3موجود است .که
همۀ این تحسیسات تثییرات شایان توجه این برنامه را در مهارت های فیری و رفتاری کودکان تثییفد کفرده انفد.
لیپمن و بیرمن )1970 4پژوه ی را با این پیش فرض انجام دادند که کودکان به منظور بهبود توانایی استدالم
مود به کم

نیاز دارند و این که چنین بهبودی در تهیر باعث تسویت سایر مهارتهفای تحصفیلی می فود .ایفن

تحسیق ن ان داد ی
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تضمین شود ،از این رو به نظر میرسد که آموزش حل مسثله و کنترم م فم مفی توانفد بفر سفبیهای تربیتفی،

برنامۀ آموزشی نه ههته ای میتواند نتایج مایری نه فسط در استدالم ،بلیفه در موانفدن و
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تهیرپژوهش فی ر )2005 1در پروژ جهانی اکو ن ان داد آموزش فلسهه به کودکان این نتایج مثبت را داشفته
است:
.1

پی رفت شاگردان در آزمونهای مدرسه

.2

احترام و اعتماد به نهس به منزلۀ متهیر و یادگیرنده

.3

سیالی و کیهیت باالی سااالت کودکان

.4

کیهیت تهیرات مال و استدالم کالمی

.5

توانایی گوش دادن به دیگران و اشتغام در بحثهای کالسی.2

دانیل) 1998 2در مطالعه اى به بررسی برنامه ی فلسهه برای کودکان و ایرات آن بر تهیر انتسادی دانش آمفوزان
پردامت .نتایج ن ان داد که طی دوره های آموزشی  9و  15ههته ای ههته ای  2ساعت) ،دانش آموزانی کفه در
این دوره ها شرکت کرده بودند و از طریق مصاحبهو پرسش نامه ی کوتاه مباحث فلسفهی مفورد ارزیفابی فرار
گرفته بودند ،نسبت به گروه کنترلدر مهارت های تهیر انتسادی عملیرد بهتری داشتند.
مونتس3و ماریا ،2001 4در تحسیسی گزارش کردند که با اجرای برنامه ی آموزش فلسههبه کودکان در دو مدرسه

مهارت های استدالم کردن و تهیر انتسادی عملیرد باالتری نسبت به دانش آموزانی که در این برنامفه شفرکت
نیرده بودند ،داشتند.
مدرسۀ دولتی برندا در بریسبان کولینزلند 5از چند سام پیش ا دام به اجرای برنامۀ برنامۀ فلسهه برای کودک کرد
و در سام  2003برجسته ترین مدرسۀ کولینزلندشنامته شد و در سام2005عنوان پی رفت ملی کولینزلنفد را بفه
دست آورد .افراد حاضر دراین مدرسه  ،طی ه ت سام اجرای برنامۀ فلسهه برای کودک  ،در این کار شهرت پیدا
کردند ،چراکه می دانستند چگونه بر م یالت و م ونت البه کنند و زورگویی را در مدرسه به حدا ل وحتی به
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ابتدایی شهر میزییو ،با استهاده از آزمون استدالم نیوجرسی،دانش آمفوزان شفرکت کننفده در برنامفه در زمینفه

هر برسانند یونسیو.)26 : 2007 ،
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تاپینگ و ترییی 1)2004در پژوه ی با عنوان« تاییر اجتماع کندو کاو فلسهی در رفتارهای تعاملی دانش آموزان»
تاییرات این برنامه را برکمیت و کیهیت گهت و گوهای تعاملی کودکان ده سفاله بررسفی کردنفد.نتایج تحسیفق ،
حاکی از تغییراتی در م ارکت بی تر دانش آموزان در گهت و گو های کالسی و استدالم های بهتفر آن هفا در
توجیه عسایدشان بود.
در سام 2005پژوه ید پی گیری از م ونت در کودکان از طریق تهیفر فلسفهی ،در دان فگاه الوام کانفادا،2
طرحی تحسیساتی با عنوان جلوگیری از م ونت با کم

برنامۀ برنامۀ فلسهه برای کودک اجرا کرد .برای انجفام

دادن این طرح تحسیساتی ،ییصد معلم آموزش های الزم را دیدند و بیش از دوازده مدرسۀ ابتدایی در ایالت کب
در این طرح تحسیساتی شرکت کردند .کالسها به ورت حلسۀ کندوکاو برنامۀ برنامۀ فلسهه برای کودک درآمدند .
نتایجی که با آزمون از دانش آموزان این دوره ها گرفته شد ن ان دهند ارتسای امال و تسلیل م ونت در میان
دانش آموزان این کالسها بود .فیلیپ کانستنتین ، 3مجری این پژوهش ،نتیجۀ آن :را چنین اعالم مییند برنامفۀ
فب

مناسبترین شیو آموزش شهروندی و امال است کانستنتین  .)6 : 2005 ،در ایران نیز تحسیساتی در این

زمینه ورت گرفته است که برمی از آن ها مطرح شده است:

روش اجتماع پژوه ی بر پرورش مهارت ها ی استدالم دانش آموزان دمتر پایۀ چهارم ابتفدایی شفهر ا فههان
انجام داده است .محسق برای انجام دادن این پژوهش از روش آزمای ی با طرح تحسیق دوگروهی با پیش آزمون
و پس آزمون استهاده کرده است .حجم نمونۀ این پژوهش 60آزمودنی است که با روش تصادفی موشه ای در دو
گروه آزمایش و کنترم رار گرفته اند  30دانش آموز در گروه آزمایش و  30نهر دیگر در گفروه کنتفرم( ابفزار
مورد استهاده در این پژوهش پرس نامۀ استدالم نیوجرسی بود  .محسق در این پفژوهش ،پفس از اجفرای پفیش
آزمون بر هر دو گروه ،گروه آزمایش را به مدت ههت جلسه ،هر جلسه به مدت  45د یسفه آمفوزش ،در برنامفۀ
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براتی  )1388برای پایان نامۀ دور کارشناسی ارشد مود،در رشته آموزش ابتدایی پژوه ی با عنوان بررسی تثییر

آموزش فلسهه به کودکان با شیو اجتماع پژوه ی رار میدهد و پس از پایان آموزش از هر دو گروه پس آزمون
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به عمل می آید و نتایج این پژوهش ن ان میدهد که روش اجتماع پژوه ی در برنامۀ آموزش فلسهه به کودکان
در پرورش مهارتهای استدالم دانش آموزان مایر است ناجی ،سعید.)7-1389:5،
شریهی نجف آبادی  )1389برای پایان نامۀ دور کارشناسی ارشد مود  ،در رشتۀ روان ناسی عمومی ،پژوه ی
با عنوان بررسی ایربم ی آموزش تهیر فلسهی مبتنی بر روایت به کودکان بر توانایی حل مسئلۀ دانش آمفوزان
دمتر پایۀ اوم راهنمایی شهر ا ههان انجام داده است .برای انجام دادن این پژوهش محسق نمونه ای به حجم
 28دانش آموز دمتر پایۀ اوم راهنمایی را ،به روش نمونه گیری تصادفی موشه ای چندمرحله ای ،از منطسۀ پنج
آموزش و پرورش ا ههان در الب دو مدرسه و در هرکدام ی
برنامۀ آموزش فلسهه به کودکان به سب

کالس انتماب مییند .او سفپس بفا اسفتهاده از

لیپمن و با استهاده از پنج داستان به آموزش دانش آموزان می پردازد .

نتایج تحلیل داده های پژوهش ن ان دهند آن است که آموزش تهیر فلسهی مبتنی بر روایت گری بر مهارتهای
حل مسئله ،تصمیم گیری  ،طراحی ،تحلیل و برنامه ریزی سیستم ،و م گل گ ایی تثییر ی معنادار دارد و باعث
بهبود مهارتهای مذکور می ود ناجی ،سعید.)7-1389:5،
رستمی  )1390برای پایان نامۀ دور کارشناسی ارشد مود ،در رشفتۀ آمفوزش و پفرورش پفیش دبسفتانی ،نیفز

مال یت کودکان پنج تا شش سام دور آمادگی شهر تهران در سام تحصیلی  1389-1390انجام داده اسفت .
این پژوهش از نوع پژوهش های آزمای ی و با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترم بوده اسفت .نمونفۀ
آماری این پژوهش  40نهر کودکان پنج تا شش سام دور آمادگی بوده است که در سه گروه،دو گروه آزمایش با
محتوای ممتلف و ی

گروه کنترم،با روش نمونه گیری تصادفی موشه ای چندمرحله ای انتماب شدند .ابفزار

مورد استهاده در این پژوهش آزمون مال یت تورنس فرم ب)تصویری بوده است .نتایج تحلیل آماری داده های
پژوهش ن ان داد که روش اجتماع پژوه ی در پرورش مال یت دانش آموزان پسر دور پیش دبسفتانی تفثییر
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پژوه ی با عنوان مسایسۀ تثییر داستانهای فیری فیلیپ کم و داستانهای فیفری مرتضفی مسفرونژاد بفر رشفد

مثبتی داشته است.
هدایتی )1390بااجرای برنامۀفب

برروی بیش از200دانش آموزدمتروپسرسوم تفاپنجم دبسفتان ،ن فان دادکفه

1. Improvement of interpersonal relationships
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فراگیران دربهبودروابط میان فردی1تغییر چ فمگیری داشفتند به طفوری کفه ایفن تغییفرات ازچ فم آموزگفاران
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نیزدورنماند.دروا پس ازشرکت دراین دوره،کودکان کمتربه م یالت میان فردی باسفایرین پردامتنفد.آنها بوم
داشتندکه برای بهبود ضاوت درروابط ان بهتراست به جای نزاع به گهت وگوبن ینند  )2009برنامه درسی فلسهه
برای کودکان ،برنامه کاملی است که برای دا نش آموزان پایه ی

تا دوازدهم تنظیم شده اسفت .آنچفه تفاکنون

درایران بی تر مورد توجه رار گرفته به طور عمده تا دوره ابتدایی بوده است ،زیرا در اذهان عام وماص درمفردم
جامعه ایران ،واژهیودک مربوط به سنین پایین تروبه ویژه دوره پفیش دبسفتانی ودبسفتان اسفت ،امفا براسفاس
جلسات برگزار شده دریونسیو1درسام 1988پیرامون همین برنامه درسی ،افراد زیر18سام ،کودک تلسی می وند.
حام سوام ا لی این است که تا چه اندازه توسط آموزش فلسهه برای دانش آموزان وگنجاندن آن درفعالیتهفای
پرورشی می توان موجب مدیریت وکنترم م م برکاهش احساس نیاز به بیان کالمی و بیفان فیزییفی ای فان
شد.از این رو هدف ا لی ازانجام این پژوهش بررسی درستی فرضیه های زیر است:
 اجرای برنامه آموزش فلسهه برای کودک در فعالیتهای پرورشی برکاهش احساس نیاز به بیان کالمی م مدر دانش آموزان پسر یایه اوم مسط متوسطه مدارس منطسه  14شهرتهران تاییر گذار است .
 -اجرای برنامه آموزش فلسهه برای کودک در فعالیتهای پرورشی بر کاهش احساس نیفاز بفه بیفان فیزییفی

در تحسیق حاضر،جهت اجرای برنامه آموزش فلسهه به کودکان از نظفر روش اجرا،سفب

بنیفان گفذار آن آ فای

لیپمن"و از نظرمحتوا مواد آموزشی) ،داستانهای ویراسته "فلیپ کم"و"لیپمن" انتماب شده است.
روش تحقیق

باتوجه به این که محسق صد دارد نسش آموزش برنامه فلسهه برای کودک ،در فعالیتهای پرورشفی بفر کفاهش
احساس نیاز به بیان کالمی و بیان فیزییی دانش آموزان پسر پایه اوم مسط متوسطه مفدارس دولتفی منطسفه
14شهرتهران رابیان نماید،این تحسیق از نوع کاربردی بوده ،فلذا برای انجام این پژوهش از روش تحسیق نیمفه
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م م در دانش آموزان پسر یایه اوم مسط متوسطه مدارس منطسه  14شهرتهران تاییر گذار است.

تجربی با طرح تحسیق،آزمون مسدماتی ونهایی باگروه شاهد و بدون استهاده ازگزینش تصادفی انتمفاب گردیفده.

دوم بوده که در سام تحصیلی 1393-1394در دبیرستانهای دولتی منطسه  14شهر تهران م غوم بفه تحصفیل
1. UNESCO
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باتوجه به موضوع پژوهش و حدود آن جامعه آماری پژوهش حاضر :کلیه دانش آموزان پسر مسط متوسطه دوره
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بودند.در سام تحصیلی 1393-1394تعداد  2994پسر سام اوم مسط متوسطه در  18مدرسه  ،منطسه  14شفهر
تهران م غوم تحصیل می کردند .تعداد دانش آموزان پایه اوم دبیرستان دهمدا 113،نهر که در 4کالس م غوم
به تحصیل بودند.حجم نمونه آماری پژوهش مذکور 60،نهر از دانش آموزان پسر پایه اوم مسط متوسطه متوسطه
دبیرستان دهمدا منطسه14شهر تهران بوده که دردو گروه 30نهری تجربی و گواه به ورت ایر تصفادفی فرار
گرفتند.
با توجه به هدف  ،روش پژوهش  ،ماهیت متغیر ،نوع داده های پفژوهش ،ویژگفی هفای نمونفه هفا ،امیانفات و
توانایی انجام محسق،در پژوهش حاضر ،روش پرس نامه نسبت به سایر روشها مناسب تر است  .در تحسیق مذکور
برای رف اشیاالت موارد ذیل انجام گرفته است
 .1اجرای پرسش نامه م م در محیط کالس درس توسط آزمونگر ماهر ورت گرفت.
 .2برای رسیدن به برداشت ییسان آزمودنیها ،توضیحات الزم و ضروری توسط آزمونگر به آزمودنیها اراله شد .
 .3بل از اجرای پرسش نامه در گروه ا لی به مطالعه کناری 1یا جنبی مبادرت شد .
از آنجا که استهاده از پرسش نامه معایب زیررا همراه داشت:

 .2پایین بودن در د احتمام بازگ ت آنها
.3االبا افراد سعی دارند با تصویر مطلوب از مود به سواالت پاسخ دهند.
داده های بدست آمده از کاربرد پرسش نامه برحسب مسیاس اندازه گیری فا له ای که با روش نیمه تجربی و
بابهره گیری از طرح تحسیق دوگروهی با آزمون مسدماتی و نهایی بدون گزینش تصادفی و باروش نمونه گیفری
تصادفی چند مرحله ای موشه ای بفه دسفت آمد،فلفذاروش آمفاری مناسفب بفرای تجزیفه وتحلیفل داده هفای
پژوهش،درپژوهش حاضر،روش آماری تو یهی واستنباطی بود.
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.1احتمام عدم فهم و برداشت ییسان آزمودنیها از سواالت

برای انجام پژوهش حاضر از کتاب داستانهای فیری 2و 3نوشته"فیلیپ کم" و راهنمای آموزشی آن ترجمفه"
شهرتاش" شهرتاش،فرزانه 179-15 :1386،همچنین کتاب لیزا نوشته" لیپمن" و راهنمای آموزشی آن ترجمه"

1. Pilot study
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حمیده بحرینی "به عنوان محتوای آموزشی حلسه کندوکاو استهاده گردید .در پژوهش حاضر نتفایج از اجفرای 7
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سناریو به شرح جدوم  1بررسی میشود  .منظور از سناریو در این پژوهش ایجاد مو عیتهای مبهم اسفت کفه بفا
اراله ی

داستان یا مضمون فلسهی به وجود میآید .بعفد از ایجفاد مو عیتهفای مسفئلهدار نوجوانفان راهحلهفا را

جستوجو میکنند و با اراله چند فرضیه یا راه حل مو ت پژوهش را انجام میدهند جهانی ،جعهر.)40 :1386،
جدوم  .1سناریوهای بررسی شده در پژوهش
ایده ا لی
ردیف سناریو
مردمی که بفا چ فم ،گفوش ،بینفی و دهفان کاوش ناشنامته ها
1
های ان مداحافظی کردند
دعوا
2
انصاف – م ونت -درست و نادرست
بام دار
3
دوستی – درواگویی یا راستگویی
لیزا  -فصل اوم
4
حق – بررسی همه زوایای موضوع
درست ونادرست
5
لیزا – ص 81تا87
6
مردی که نمی توانست ورتش را کنترم کند احساسات – مههوم کنترم
دلیلهاوانگیزه همه چیز را درنظر گرفتن
ساام جسی
7

نویسنده
استیون رن
فیلیپ کم
فیلیپ کم
لیپمن
لیپمن
تام الردنر
آن مارگارت شارپ

همچنین برای آشنایی دانشآموزان با سااالت فلسهی ،چهار ساام فلسهی از کتاب"فلسفهه بفرای کوچ ترهفا
"نوشته دیوید وایت1ترجمه تینا حمیدی در کالس  p4cمورد بحث وبررسی رار گرفت که عبارتانداز :

 -2از کجا اطمینان دارید که اجسام حرکت میکنند؟ زنو)
 -3آیا زمان همان چیزی است که با نگاه کردن به ساعت می بینید؟ اگوستین)
 -4اگر عده زیادی معتسد باشند چیزی درست است  ،آیا آن چیز درست است؟
ابزار تحقیق

در این تحسیق،محسق برای سنجش نحوه کنترم م م دانش آموزان از ابزاری که بال توسط دیگران تهیه شده ،
پرس نامه حالت -هت بیان م م پرس نامه 2 -اسپیلبرگر 2 )STAXI-2استهاده نموده داهلن -77 : 2000 ،
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 -1آیا شما آدم عادم و منصهی هستید؟ افالطون)

 .) 95نتایج مطالعاتی که برروی اعتبار وروایی این آزمون درایران ورت گرفته حاکی ازتایید میزان روایی واعتبار

1. David White
2. State-Trait Anger Expression Inventory–2
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آزمون م م اسپیلبرگر STAXI-2می باشد.
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یافته های تحقیق

دراین پژوهش به منظور آزمون فرضیه های تحسیق ازآزمون کوواریانس استهاده میشود.تحلیل کوواریانس یف
متغیر مستسل برمتغیر وابسته مورد بررسی رارگیرددرحفالی کفه ایفر

روش آماری است که اجازه می دهد ایری

متغیردیگری راحذف کرده و یا از بین می برد .این تحلیفل بفه مفا کمف

مفی کنفد تفا ازشفرایرات مربفوط بفه

متغیرمدامله گر،مالص شویم ،ایراین کار،کم کردن میزان مطای واریانس است .از ایفن تحلیفل معمفوالدرطرح
های پیش آزمون– پس آزمون استهاده می شود .دراین شرایط بل از این که آزمودنی ها درشرایط آزمای ی رار
گیرند ،ی

آزمون برروی آن ها انجام می شود وسپس بعد از رار گرفتن درشرایط آزمای ی همان آزمون برروی

آن ها انجام می شود .دراینجا نمرات پیش آزمون به عنوان متغیر تصادفی کمیی یا  Covariateبفه کفار مفی
روندکه به آن متغیر کنترم یا همپراش نیزگهته می شود.متغیر وابسته همان پس آزمون می باشد ومتغیر مستسل
گروه اسمی است که گروه بندی افرادرا ن ان مفی دهفد .تحلیفل حاضفربا اسفتهادهاز نفرم اففزار  ،SPSSورژن
 20ورت گرفته است.
فرضیه های پژوهش

فرضیه شماره ی  :اجرای برنامه فلسهه برای کودکان موجب کاهش احساس نیاز به بیان کالمی م م در دانش

استهاده شد .
جدوم .2میانگین و انحراف استاندارد نمره های پیش آزمون و پس آزمون بیان کالمی م م در گروههای آزمایش و کنترم
گروههای مطالعه

آزمایش

کنترم

کمترین
بی ترین
میانگین
انحرا ف معیار
کمترین
بی ترین
میانگین
انحرا ف معیار
کمترین
بی ترین
میانگین
انحرا ف معیار
106

5
16
13/8
2/9
5
13
7/3
2
5
16
7/7
2/6

5
12
6/6
1/9
5
13
8/15
2/5
5
13
7/3
2/3
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جم

شام

ها

پیش آزمون

پس آزمون
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آموزان پسرپایه اوم مسط متوسطه می گردد .به منظور آزمون فرضفیه پفژوهش از آزمفون تحلیفل کوواریفانس
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جدوم  2ن ان دهنده میانگین و انحراف استاندارد نمره های پیش آزمون و پس آزمون نمره بیان کالمی م فم
در گروه آزمایش و کنترم است.برای استهاده از تحلیل کوواریانس،ابتدا الزم است پیش فرض تساوی واریانس ها
بررسی گردد .برای آزمودن این فرضیه از آزمون لوین استهاده شد.بر اساس نتایج حا ل از آزمون لوین،تساوی
واریانس گروه آزمایش وگروه کنترم تثیید گردیدیعنی پیش فرض تساوی واریانس نمره ها دردوگروه تثییفد شفد
 .) P<0/05بنابراین ،استهاده از تحلیل کوواریانس بالمان بود.
جدوم .3مال ه آزمون برابری ماتریس کوواریانس باکس
درجه آزادی2
درجه آزادی1
مسدار f

ام باکس
108.259

1

2.746

احتمام معناداری
.000

386.73

نتایج تحلیل کوواریانس در مورد مسایسه میانگین نمره بیان کالمی م م گروههای آزمایش وکنترم درجدوم 3
آمده است با توجه به مسدار  Fبه دست آمده  )2/746و احتمام معناداری  )0/000می توان نتیجه گرفت داده ها
از مهروضه همگنی ماتریس واریانس -کوواریانس تمطی کرده است .بنابراین در جدوم مربوط به نتایج تحلیفل
کوواریانس نتیجه آزمون گزارش شده است.

پیش آزمون

1

47

11/7

0/001

0/178

0/919

عضویت گروهی

1

49

12/3

0/001

0/186

0/931

جدوم شماره 4نتایج بدست آمده از آزمون کوواریانس در نمره بیان کالمی م م را ن ان مفیدهفد .بفه منظفور
مسایسه میانگین های آزمودنیها از آزمون تحلیل کوواریانس  )ANCOVAاستهاده شد .جدوم فو ن فان مفی
دهد که تهاوت میان گروهها و پیش آزمون ازنظر آماری معنادار است  .)P>0/001با توجه به مسدار  Pبدسفت
آمده مالحظه میکنید که فرض عدم وجود امتالف بین گروهها ردشد .بنابراین مفیتفوان وجفود امفتالف بفین
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جدوم شماره .4نتایج تحلیل کوواریانس تهاوت میانگین نمره بیان کالمی م م در گروههای آزمایش و کنترم
توان
میزان
سطح
F
میانگین
درجه
م م کالمی
آماری
تثییر
معناداری
ارزش
مجذورات
آزادی

گروه ها گروه آزمایش وگروه کنترم) و همچنین پیش و پس از آزمون را پفذیرفت .همچنفین میفزان ایفن تفثییر

درنتیجه فرضیه هر پژوهش  )Hoرد  ،و فرضیه ا لی شماره ی
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مدامله برابر  18/6در د است .همچنین توان آماری هرچه به عفدد یف

نزدییتفر باشفد بهتفر اسفت .بنفابراین

بررسی میزان اعتماد پذیری برنامه آموزش . . .

فلسهه برای کودکان موجب کاهش احساس نیاز به بیان کالمفی م فم در دانفش آمفوزان پسفرپایه اوم مسطف
متوسطه میگردد ،تثیید شد.
فرضیه شماره دو :اجرای برنامه فلسهه برای کودکان موجب کاهش احساس نیاز به بیان فیزییی م م در دانش
آموزان پسرپایه اوم مسط متوسطه می گردد.به منظور آزمون فرضیه شفماره سههپفژوهش از آزمفون تحلیفل
کوواریانس استهاده شد .
جدوم .5میانگین وانحراف استانداردنمره های پیش آزمون وپس آزمون بیان فیزییی م م درگروههای آزمایش و کنترم
گروههای مطالعه

آزمایش

کنترم

کمترین
بی ترین
میانگین
انحرا ف معیار
کمترین
بی ترین
میانگین
انحرا ف معیار
کمترین
بی ترین
میانگین
انحرا ف معیار

5
14
7/4
2/8
5
17
8
2/9
5
17
7/7
2/9

5
4
6/2
1/6
5
15
8/3
2/8
5
15
7/3
2/5

جدوم  5ن ان دهنده میانگین و انحراف استاندارد نمره های پیش آزمون و پس آزمون نمره بیان فیزییی م م
در گروه آزمایش و کنترم است.برای استهاده از تحلیل کوواریانس ،ابتدا الزم است پیش فرض تساوی واریفانس
ها بررسی گردد .برای آزمودن این فرضیه از آزمون لوین استهاده شد.بر اساس نتفایج حا فل از آزمفون لفوین،
تساوی واریانس گروه آزمایش وگروه کنترم تثیید گردیدیعنی پیش فرض تساوی واریانس نمفره هفا دردوگفروه
تثیید شد  .)P<0/05بنابراین ،استهاده از تحلیل کوواریانس بالمان بود جدوم  .)6نتایج تحلیفل کوواریفانس در
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جم

شام

ها

پیش آزمون

پس آزمون

مورد مسایسه میانگین نمره بیان فیزییی م م گروههای آزمایش وکنترم درجدوم 7آمده است.
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ام باکس
108.162

جدوم  .6مال ه آزمون برابری ماتریس کوواریانس باکس
درجه آزادی2
درجه آزادی1
مسدار f
386.737
1
4.813

بررسی میزان اعتماد پذیری برنامه آموزش . . .

با توجه به مسدار  Fبه دست آمده  )4/813و احتمفام معنفاداری  )0/000مفی تفوان نتیجفه گرففت داده هفا از
مهروضه همگنی ماتریس واریانس -کوواریانس تمطی کرده است .در جدوم مربوط به نتایج تحلیل کوواریفانس
نتیجه آزمون گزارش شده است.
جدوم شماره  .7نتایج تحلیل کوواریانس تهاوت میانگین نمره بیان فیزییی م م در گروههای آزمایش و کنترم
توان
میزان
سطح
میانگین
درجه
بیان م م
Fارزش
آماری
تثییر
معناداری
مجذورات
آزادی
فیزییی
پیش آزمون

1

56

12

0/001

0/191

0/938

عضویت گروهی

1

45

10

0/002

0/159

0/88

جدوم شماره  7نتایج بدست آمده از آزمون کوواریانس در نمره بیان فیزییی م م را ن ان میدهفد .بفه منظفور
مسایسه میانگین های آزمودنیها از آزمون تحلیل کوواریانس  )ANCOVAاستهاده شد .جدوم فو ن فان مفی
دهد که تهاوت میان گروهها و پیش آزمون ازنظر آماری معنادار است  .)P>0/001با توجه به مسدار  Pبدسفت
آمده مالحظه میکنید که فرض عدم وجود امتالف بین گروهها ردشد .بنابراین مفیتفوان وجفود امفتالف بفین
گروه ها گروه آزمایش وگروه کنترم) و همچنین پیش و پس از آزمون را پذیرفت .همچنفین میزاناینتثییرمداملفه

فرضیه هر پژوهش  )Hoرد  ،و فرضیه ا لی شماره ی

پژوهش  )HAمبنی بر اینیه اجرای برنامه فلسهه برای

کودکان موجب کاهش احساس نیاز به بیان فیزییی م م در دانش آموزان پسرپایه اوم مسط متوسطه میگردد،
تثیید شد.
بحث

در موردچرایی وچگونگی تثییربرنامه فلسهه برای کودکان درکنترم وکاهش م م دوجنبۀمتهاوت وجوددارد که با
دو عنوان کنترم از طریق طرحِ موضوعِ چراییِدعوا و پرماشگری،طی جلسات با دانش آمفوزان و کنتفرم م فم،
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برابر  15/9در د است .همچنین توان آماری هرچه به عدد ی

نزدییتر باشفد بهتفر اسفت .بنفابراین درنتیجفه

پیامد حلسه کندو کاو ،از هم متمایز می شوند .دررفتاردرمانیِ عسالنی-هیجفانی ،ایفن تحلیفل ازم فم بفه دسفت

روییردرفتار درمانی اهمیت دارداین است که م م راحا فل یف

یاچندبرداشفت یاباوردربار اتها فاتی میداندکفه

درزندگی اش جریان دارد .نیتۀ مهم این است کفه فردم فمگین ایفن باورهارایگانفه باورهفای ممیفن میدانفد،
109

] [ DOI: 10.52547/erj.5.36.92

میآیدکه فردمی پندارد شمصی دیگر ،بایدیانبایدی رانادیده گرفتفه وبفه ایفن علفت مسصراسفت.آن چفه در ایفن
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اماباکمی د ت می توان ن ان دادکه این باورها یگانه باورهای ممین نیستند.برای مثام ،فردی بفه دیگفری بفی
احترامی کرده است.باورهایی که باعث م م آن شم

واحیانفاً عیفس العملفش می فودممین اسفت ییفی از

باورهای ذیل باشد:
 انگیز آن فرد از بی احترامی به من بدمواهی وسوءنیت بوده است. آن فرد بارفتار بدی که درحق من کرده است نبایدبه حام مودرهاشود. من مودم بایداوراتنبیه کنم. کسی نبایدبامن بابی احترامی برموردکندواگرچنین کندبه این معناست که من ارزش احترام را ندارم .حل سۀکندوکاودرکالس درس ،دست کم باعث تردیفددرباورهایی می فود کفه بفی چفون وچراپذیرفتفه شفده انفد،
نیتۀدیگراینیه برنامۀفلسهه برای کودکان راه کاهش م ونت وم م درنوجوانفان راتعلفیم وتلسفین بفدیِ م فمِ
ناسالم وم ونت نابه جادرای ان نمیداند ،بلیه پی نهاد مییند باتثملی پایداردرباب ارزشهایی چون لح ودوسفتی
ودرمسابلش ،م م وتنهر ،به ورت آزاد وبادرنظرگرفتن همۀدیفدگاههاووا عیات بیندی فیم وبحفث کنفیم .پفیش
فرض این برنامه این است که بحث وتثملی که درفضای اعتماد متسابل و فمیمیت وانصفاف شفیل بگیفردبیش

هارابا واعدآشناوتثکیدمییندکه بایدتیلیه ان را انجام دهند .کودکان ونوجوانان درحلسه کندو کاوباسااالتی مواجه
می وندکه ن ان دهند ابعادپیچیده ترووا عی تربفدی ومفوبی اسفت.بنابراین ،بچفه هاناگریزبفه کندوکاوبی فتری
وادارمی وند .دانش آموزان برای چنین کاری مجبورند ازتجارب پی ین مود بهره ببرند لذاموضوع تحسیق دراینجا،
یعنی م م ،تنهر ودعوارابرمی گزینند ونه فسط دری

حلسه وبه ورت گروهی دربار آن بحث میینند ،بلیه بفه

ورت شمصی نیزباآن درگیرمی وند .نیته دیگر این که م ارکت دانش آموزان درحلسه کندوکاودربرنامۀفلسفهه
برای کودکان ،به پرورش برمی مهارتهامنجرمی ود.
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ازهرنظفام دیگفری مسفئولیت وهفوش امال فی کودکفان راپفرورش میدهفد بفیش ازهرنظفامی کفه فرفاًبچه

نتیجه گیری و پیشنهاد

برای کودکان ونوجوانان ن ان دهیم کفه اجفرای ایفن برنامفه ،باتسویفت مهارتهفای فیفری ورفتفاری کودکفان
ونوجوانان،می تواندگهت وگورابه جای م ونت بن اند.این برنامه ،نه تنهابه کودکان کمف
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با توجه به یافته های محسق دراین پژوهش سعی کردیم باتحلیل مالهه های پدید م م وت ریح برنامفۀ فلسفهه

بررسی میزان اعتماد پذیری برنامه آموزش . . .

آمیز مود را کنار بگذارند ،بلیه به آنهاکم

میینفددرمسابل مو عیتهفای م فونت آمیزعسفب نن فینندوباابزارهای

فیری وزبانی ای که دردست دارند ،درمسابل آن ایستادگی ومساومت کنند.در پژوهش حاضر ازروش حلسۀکندوکاو
فلسهی درکالس های درس به شیو لیپمنی درمیان نوجوانان ایرانی استهاده شد.حلسۀکندوکاو ،لب ورمزموفسیت
برنامۀفلسهه برای کودکان است.کندوکاوذاتاًاکت افی ،اجتمفاعی وم فارکتی اسفت ومنجربفه مودانتسفادی ومفود
ا الحی می ود.کودکان درفرایند کندوکاو جمعی بفه تفدریج بامهارتهفای گهفت وگفوکردن آشفنامی شفوندومی
آموزندکه ب ا احترام وتوجفه بفه ییفدیگرگوش دهنفد ،ایفده های فان رادر کنفار ییفدیگر فرار دهنفدوآنهاراکامل
ترکنند،دیگری رابه نسدبی ندتابرای عسایدوایده های تثییدن ده وبی پ توانه اشان استدالم های منطسی ففراهم
کنند،تحمل دیدگاه های ممالف راداشته باشندوهنگامی کفه نظرشفان بانسفدی مواجفه شفد ،ناراحفت وعصفبانی
ن وند.فلذا با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر و سایر پژوه های انجفام شفده در زمینفه ایفر بم فی
برنامه فلسهه برای کودکان که اعتبار و اعتماد پذیری این برنامه را در کنترم م فم مفورد تاییفد فرار داده انفد،
پی نهاد می شود:
 -1برنامه آموزش مدیریت م م به عنوان بمش ا لی برنامۀ آموزش عمفو مفی و فرهنفگ سفازی در زمینفۀ

مسالم تآمیز تغییر دهد،مورد پذیرش رار گیرد.
 -2روشن کردن اذهان عمومی و تسهیل عوامل بازدارند م ونت در میان افراد کفم سفن وسام،توسفط برنامفه
ریزان تعلیم و تربیت  ،م اوران و روان ناسان ،انجام گیرد.
 -3مطالعات ابل سنجش وکاربردی وهمچنین شناسایی برنامه هایی که به طور مایر از رفتارهای م ونت بفار
در میان کودکان و نوجوانان و همچنین عوامل زمینه ساز مثل پرماشگری پی گیری میینند توسط برنامه ریزان
تعلیم و تربیت ،م اوران و روان ناسان ،انجام گیرد.
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مدیریت م م که می تواند تصورات البی ،نظام نمادین و رفتار افراد جامعه را در راستای بهزیستی و همزیستی

 -4دانش آموزان در مباحث جمعی فلسهی ،درباره مهاهیم مرتبط با زورگویی و اعمام م ونت،مانند آنچه کفه در
برنامه فلسهه برای کودکان انجام می گیرد،به جهت رسیدن به مود ا الحی در ارتباط با دیدگاههای مویش و یا
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دیگران ،شرکت داده شوند.

بررسی میزان اعتماد پذیری برنامه آموزش . . .

 -5آموزش و افزایش جرات ورزی ،مودکارآمدی ،مودآرام سازی و موی تنداری ،توسط مربیفان برنامفه فلسفهه
برای کودک در مدارس با استهاده از فعالیتهای پرورشی  ،به جهت کسب مهارت اجتمفاعی مفویر در روابفط بفا
دیگران ،انجام گیرد.
 -6برنامه آموزش فلسهه برای کودکان در فعالیتهفای پروشفی بفه جهفت پیامفدهای سفود آور آن ،نظیر:کسفب
مهارتهای منطسی عزت نهس در روابط با اعضای مانواده و اجتماع و دستیابی بفه پی فرفتهای تحصفیلی،انتماب
شود.
 -7برنامه آموزش فلسهه برای کودکان در فعالیتهای پرورشی ،به جهت بررسی و شفنامت روشفهای آشفیار و
پنهان زورگویی و استهاده از این برنامه به منظور رعایت شرایطی نظیر احتفرام دو طرففه ،انصفاف ومعرففت ،در
دانش آموزان ،انتماب شود.
منابع
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جهانی ،جعهر بررسی تاییرات برنامه ی آموزش فلسهه به کودکان در رشد مفنش هفای امال فی دانفش آمفوزان مجلفه :
مطالعات برنامه درسی شماره  7علمی-پژوه ی  24زمستان 1386
مدایاری فرد ،محمد ،استانداردسازی سیاه ابزار م م -هت حالت  2اسپیلبرگربرای دان فجویان ایرانفی ،مسالفه پژوه فی
توانبم ی،دوره یازدهم،شماره اوم  ،شماره مسلسل  ،41بهار 1389
رستمی ،کاوه ،برنامۀ فلسهه برای بررسی تثییر روش اجتماع پژوه ی بر مال یت کودکان  ،تهیر و کودک ،پژوه فگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی – 17سام سوم ،شمار دوم ،پاییز و زمستان 1391
شیوهی ییتا ،محسن ،ایر بم ی آموزش مدیریت م م بر ابراز و مهارم م والفدین ،روان ناسفی تحفولی -روان ناسفان
ایرانی -سام ههتم شماره 26زمستان 1389
فیلیپ کم ،داسفتان هفای فیفری  :2کنفدوکاوهای فلسفهی بفرای کودکفان بفا  89فعالیفت بفرای دوره هفای ابتفدایی و
راهنمایی ترجمه فرزانه شهرتاش مژگان رشتچی ناشر  :شهرتاش 1386
مرع ی سیدمنصور ،بررسی تثییر روش اجتماع پژوه ی بر پرورش مهارت های استدالم در دانش آموزان دمتر پایه ی
سوم راهنمایی فصلنامه مطالعات برنامه درسی سام دوم -شماره - 7زمستان 1386
مزیدی ،محمد آسیب شناسی فعالیت های پرورشی و امور تربیتی از دیدگاه مربیان پرورشی مساط ممتلفف تحصفیلی ،
اسالم و پژوهش های تربیتی ،سام پنجم -شماره  22 9بهار و تابستان 1392
مرادی اسداهلل تحوم آموزش و پرورش و نگاهی به سه مسثله پژوه گاه علفوم انسفانی فب ) کفد مطلفب 238261
1389
ملیی ،دیسه ،1385 ،بررسی تثییر آموزش گروهی مهارت کنترم م م بر پرماشفگری نوجوانفان راهنمفایی منطسفه 2
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Reliability Level of Teaching Philosophy (P4c) and Anger Expression
among First Grade Students in Tehran Public High Schools
Maryam Jenabzadeh1, Fahimeh Ansarian2, Ezzatollah Naderi3

Abstract
The aim of this study is to investigate the level of reliability of philosophy
education oin influencing anger (verbal and physical) control in Tehran public
High school of the 14th discrict of Tehran. This study is an applied research
project that was conducted with quasi-experimental method and preliminary and
final test with a control group without randomly selection. The study sample
contains all high school male students of the 14th district of Tehran enrolled in
the academic year of 2014-2015.The sample size of the study was 60 students
comprising of two groups of 30experimental and 30 contro projects. After
running the Philosophy for Children program, in order to assess students’
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strategies to control their anger، the researcher used the State-Trait Anger
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Expression Inventory- 2 Spielberger (STAXI-2) hypothesis. The analysis of
covariance ANCOVA, was employed for hypothesis testing, and by using SPSS
software, the validity and reliability of the philosophy program for the two sets of
student hypotheses were confirmed.
Keywords: Philosophy for children; Anger; Activities education
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