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  چكيده
 راهبردهـاي  بـر  كودكـان  بـه  فلسـفه  آمـوزش  اثربخشـي  مطالعه حاضر با هدف، پژوهش
ــس  پن، موآزمايشي با پيش آزشبه  ع نواز هش وژـپانجام شد. اين  آموزان دانش يادگيري

نفر گروه  25نفر ( 50وه كنترل صورت گرفت. نمونه آماري شامل رـگ ن، پيگيري ووـمآز
دقيقـه اي  آمـوزش از    90جلسـه   9نفر گروه كنترل) بود. گـروه آزمـايش    25آزمايش و 

هاي داستان هاي فكري فيليپ كم و متيو ليـپمن دريافـت كردنـد امـا گـروه كنتـرل        كتاب
ن و از موآزپس وه گردو ر ـهزش از موآة ـبرنامم اـتماز اپس مداخله اي دريافت نكردند. 

بـراي جمـع آوري داده هـا ازپرسشـنامه     گرفته  شد. گروه آزمـايش پيگيـري يـك ماهـه     
نشان داد كه تفاوت  tكوواريانس و آزمون ل ــتحلياستفاده شد .نتايج   راهبردهاي يادگيري

دارد و وجـود   و كنتـرل در راهبردهـاي يـادگيري   ايش ـــ مهـاي آز  وهرــگمعناداري بين 
ميانگين گروه آزمايش در پس آزمون و پيگيري از گروه كنترل بيشتر بود و آموزش فلسفه 

دانش آموزان در پس آزمـون و پيگيـري مـؤثر     به كودكان در افزايش راهبردهاي يادگيري
 بوده است.

  .پسر آموزان دانش يادگيري، راهبردهاي كودكان، به فلسفه : آموزشها كليدواژه
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 . مقدمه1
 مظـرح  تربيتـي  روانشناسـي  و پـرورش  و آموزش  حوزه در دور زمانهاي از كه اي مسئله
 آمـوزان  دانش تا كنيم چه كه است اين شود مي مطرح اي ويژه اهميت با نيز اكنون و بوده
 مسـئوليت  كننـد  رهبري و اداره را خود يادگيري شخصا بتوانند و باشند موفق آموختن در

 بـه  متكـي  و كننـد  كنتـرل  را خود رفتار شخصا كنند، تلقي شخصي مسئوليت را يادگيري
 خـويش  آمـوختن  بگيرند و به ياد شخصا كه بگيرند ياد ، ديگر عبارت به نيابند، بار معلمم
 از يكـي  يـادگيري  راهبردهـاي  از اسـتفاده  )83- 66: 1384 ، شـقاقي  و سيف(كنند اعتماد

 هـدف  كـه  زيـرا  باشد مي اي جامعه هر تربيت و تعليم براي تامل قابل و مهم موضوعات
 هميشـه  ، محتـوا  بـه  رسـيدن  تنهـا  نـه  است تفكر مهارت به رسيدن دنيا در نوين آموزش
 بـراي  را مسـير  ترين مناسب توانند مي دارند جامع اي و بديع متفاوت، تفكري كه افرادي
 جريـان،  ايـن  در تامـل  قابـل  هـاي  متغيـر  جملـه  از. كنند انتخاب اهدافشان به يابي دست

 ايـن  بـه  بتوانـد  انسـان  اينكـه  و اسـت  يادگيري چگونگي به نسبت فرد دانش و يادگيري
 اسـت  اي مساله موضوع اين كند كنترل را خود ويادگيري يگيرد ياد كه يابد دست مهارت

 و يـادگيري  به رسيدن به  نسبت  را آنها توان مي آموزان دانش به آن آموزش طريق از كه
 بـه  را آنهـا  خـود ،  شناخت به نسبت آموزان دانش آگاهي آن بر عالوه ، كرد آگاه شناخت

 اطالعـات  از اي مجموعه انتقال فقط آموزشي نظام هدف. رساند مي باالتري مهارت هاي
 جـاي  به كه است متفكري افراد پرورش هدف، بلكه نيست، يادگيرندگان به محفوظات و

 كـه  اسـت  حـالي  در اين. باشند آموخته را علم توليد و بررسي و نقد روش علم، محتواي
 آگاهي آنها كارايي افزايش هاي راه و يادگيري و حافظه راهبردهاي از آموزان دانش اغلب
 نميكننـد  اسـتفاده  بهينـه  و درست طور به خويش خدادادي و وجودي سرمايه از و ندارند

  )70- 53: 1388،  زاده اسد(
 توجـه  مـورد  هميشـه  آدمـي  پيشـرفت  در اكتسابي توانمندي كسب و يادگيري اهميت

 غالـب  كه است آن از حاكي انساني يادگيري ي حوزه در فراوان هاي پژوهش.  است   بوده
 آمـوختني  و اكتسـابي  مـا  رفتارهـاي  از بسـياري  كه آنجا از اند يادگيري معلول ما رفتارهاي
 مهـم  و اساسـي  امـري  ، بهتر ذهني عملكرد و يادگيري هاي روش و اصول بررسي هستند

  )1390، كريمي و اسدزاده مفتخري،( نمايد مي
 تمـدن  و پيشـرفت .  اسـت  يـادگيري  توانايي از برخورداري انسان مهم هاي ويژگي از
 بـراي  او تـالش  حاصـل  ، كنـوني  پيچيـده  آوري فن به دستيابي آن مهار و طبيعت با مقابله
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 بـاز  ارسـطو  و افالطـون  دوران بـه  يادگيري بررسي تاريخچه .است بوده تجربه و يادگيري
 محتـواي  باره در انديشيدن راه از آدمي و است ارثي دانش كه بود معتقد افالطون.  گردد مي

 حسـي  تجربـه  نتيجـه  دانـش  كه بود معتقد ارسط ديگر سوي از كند مي دانش كسب ذهني
  )1374، السون و هرگنان( نيست ارثي و است
 

 لهئبيان مس. 2
 هاي فعاليت در كه ديد خواهيم بنگريم دقت با يادگيري هاي محيط در فراگيران رفتار به اگر

 دسـت  حـداقلي  موفقيتهـاي  بـه  سـختي  بـه  گروهي. كنند مي عمل متفاوت خود يادگيري
. شـوند  مـي  ظـاهر  موفـق  بسـيار  هـم  اي دسـته  و كنند مي عمل متوسط گروهي يابند، مي

 شـوند  مـي  شـناخته  راهبـردي  ، صـفت  بـا  كـه  هسـتند  كسـاني  همـان  موفق يادگيرندگان
 اصـطالح  دو بـا  را يـادگيري  راهبردهـاي )  299- 286: 1386(سـيف ). 300: 1386سيف،(

 مـاهر  يادگيرنـدگان  راسـتا  ايـن  در.  است كرده معرفي  فرآشناختي و  شناختي راهبردهاي

 كه شامل تكرار يا مرور ، بسط يا گسترش معنايي و سازمان دهي بـه  را شناختي راهبردهاي
كه  شـامل   فرآشناختي راهبردهاي از و يابند دست شناختي پيشرفت به تا گيرند مي خدمت

 داشته كنترل و نظارت پيشرفت آن بر تا مي كنند برنامه ريزي ، نظارت  و نظم دهي استفاده
 كـه  كننـد  مـي  بيـان )  Weinstein, Jong, &Acee,2010:323-239(همكاران  و اشتاين وين .باشند

 و شناختي فراشناختي، انگيزشي، عاطفي، وفرايندهاي ها فعاليت شامل يادگيري راهبردهاي
 دانـش  يكپـارچگي  و انسـجام  همچـون  معنـادار  پردازش و يادگيري فهم، كه است رفتاري
 افـراد  بـه  كـه  هستند فرايندهايي يادگيري، راهبردهاي .نمايد مي تسهيل را حافظه در جديد
 را خويش يادگيري به مربوط مسائل چگونه و بگيرند ياد چگونه بياموزند تا كنند مي كمك
 همكـاران،  و آداب عرفـاني (سـازند  مـؤثر  و عميـق  را خويش يادگيري چگونه و برند پيش

1392 :165 (   
 راه امـا  برسـد،  خـاص  هـدفي  بـه  تا كنند مي كمك آموز دانش به شناختي راهبردهاي

. نه يا است رسيده هدف آن به آيا كه دريابد آموز دانش شوند مي سبب فراشناختي بردهاي
 برخالف ميكنند، استفاده باال سطح شناختي راهبردهاي از كه دانش آموزاني )1383 كديور،(

 طـور  بـه  را مطالب كنند مي استفاده) ذهني مرور( پايين سطح شناختي راهبرد از كه كساني
 زمينـه  ايـن  در كه قبلي اطالعات به را مطالب آموزان دانش اين يعني. گيرند مي ياد معنادار
 مطالـب  صـورت  بـه  نه(  ميگيرند ياد منسجم صورت به را مطالب و دهند مي ارتباط دارند
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 مـدت  بـراي  برسـند،  اطالعـات  از تـري  كامـل  فهم به شود مي باعث امر اين كه) پراكنده
 بـه  نهايـت  در كـه  باشند موفق تر درسها آزمون در و دارند نگه ذهن در را مطالب بيشتري
 را يـادگيري  راهبردهـاي  فـالول  )1393، عاشـوري  و اميري بابايي.(برسند باالتري پيشرفت
 كار به خود مطلوب ياديار پيامد افزايش براي تالش در شخص كه ارادي و هدفمند حركتي

 به را يادگيري راهبردهاي فالول) 1377 ، ماهر ترجمه ،1988( است كرده تعريف ، برد مي
 بـراي  شناختي راهبرهاي كه است معتقد و كند مي تقسيم فراشناختي و شناختي راهبردهاي

 منظور به فراشناختي راهبردهاي حاليكه در رود مي كار به تكليف تكميل و يادگيري تسهيل
 هـايي  اقدام شناختي يادگيري راهبردهاي .گيرند مي قرار استفاده مورد پيشرفت اين بازبيني
 قبال اطالعات با كردن تركيب و دادن پيوند براي را تازه اطالعات آنها كمك به ما كه هستند
 قمراني، يارمحمديان،(  كنيم مي آماده مدت بلند حافظه در آنها سازي ذخيره و شده آموخته
 تدابيري فراشناختي يادگيري راهبردهاي ، آنها با قياس در). 110- 117: 1394، ارفع و سيفي
 ، افـروز  ، بنـاب  غباري( آنها هدايت و كنترل و شناختي راهبردهاي بر نظارت براي هستند
  ). 77- 97: 1391 ، پيرزادي و زاده حسن

ــه از يكــي) ZIMMERMAN,1986( زيمــرمن ــردازان نظري ــه پ  اجتمــاعي، شــناختي نظري
 براي آنكه جاي به يادگيرندگان آن در كه كرد تعريف يادگيري نوعي را يادگيري راهبردهاي

 "شخصـا  كننـد،  تكيـه  آموزش متوليان ديگر يا و والدين معلمان، بر مهارت و دانش كسب
 راهبردهـاي  كـاربرد  زيمـرمن  الگوي طبق.  كنند مي هدايت و شروع را خود هاي كوشش
 اثـر  خـود  درس مطالعـه  چگـونگي  بـر  آمـوزان  دانش كه شود مي باعث يادگيري مختلف
 مـك  و گارسـيا  ، اسـميت  پينتريچ، نظري مدل كنند. طبق تسهيل را خود عملكرد و گذاشته
 يــادگيري راهبردهــاي) Pintrich, Smith, Garcia & McKeachie,1993:801-813(  كيجــي
 فراشـناختي  يـادگيري  راهبردهـاي  و سـازماندهي  و دهي بسط ذهني، مرور شامل شناختي
 تفكـر،  هر شامل يادگيري راهبردهاي. است فراشناختي دهي خودنظم و انتقادي تفكر شامل
 جديـد  هاي مهارت و دانش بعدي انتقال درك، ، كسب كه است ساساتياح يا عقايد رفتار،

 فكـري بـااليي   پيامـدهاي  بـه  را آمـوزان  دانش ، باال سطح راهبردهاي. كند مي تسهيل ، را
  مـي شـود   منجـر  پـاييني  سـطح  شـناخت  بـه  پـايين  سـطح  راهبـرد  حاليكـه  در رساند، مي

)biggs,2007,buric&soric,2012:221 . (ــه ــاد بـ ــان اعتقـ  ،, )Aksan,2009 909- 896(: آكسـ
 را يـادگيري  شـرايط،  كنترل با آموزان دانش در فراشناختي و شناختي راهبردهاي مداخالت
 پرداختن موجب كلي طور به و دهد مي كاهش را يادگيري در نبودن فعال و ميدهد افزايش
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مسير دستيابي به اين مهارت ها  قطعا از طريق تفكر و تامل در مورد     .مي شود تكاليف به
مسايل و با ايجاد سوال در موارد مسايل بديهي تقويت مي شود. ايجاد فضـايي چـالش بـر    

  .انگيز با طراحي سواالت فلسفي براي دانش آموزان آنها را به اين سمت هدايت مي كند
رين و بزرگترين گامي است كه در راستاي تالش كودكان، شايد تازه ت هلسفه بآموزش ف

براي كاربردي كردن فلسفه و آموزش عملي تفكر انتقادي و با هدف تقويـت و بـاال بـردن    
كالنتري،بنـي   (خسـروي،  مهارتهاي استدالل، داوري و قدرت تميـز برداشـته شـده اسـت.    

 ميتواند فلسفه. است پرسشها عمارت از تاريخي اساساً فلسفه ) تاريخچه 38: 1392جمالي، 
 آمـوزش  و فلسفه بين پيوند رو، اين از. شود تعريف واقعي، سؤاالت هنر پرسيدن عنوان به

). Valitalo, Jusso & Sutinen ,اسـت  منليپ فلسفى روش و سقراطي طرح پرسشگري بر مبتني

2015:15)  

برنامه اي اسـت  ي ناميم، م P4Cكه به اختصار آن را » كودكان  هفلسفه ب آموزش «رنامه ب
همساالن و مباحثه هوشيارانه، باعث پيامد هاي مثبت براي نوجوانان  كه با تأكيد بر گفتگو با

يعنـي آگـاه    - نسبت به تفكر و يادگيري خـود  كودكان را به هوشيارتر بودن  . P4Cمي شود 
بـه   تشويق مي كنـد.  بودن از آن چه مي انديشند و ياد مي گيرند و به بيان ديگر فراشناخت

 عالوه اين فرايند نيازمند مهارتهاي  اجتماعي و ارتباطي و رشد همدلي هيجاني و حساسيت
همـان گونـه كـه اثـرات      P4Cنسبت به احساسات ديگران است. در نتيجه، درگير شدن در 

نفس و خودكارآمدي، افزايش هوش اجتماعي و هـوش هيجـاني و    شناختي، افزايش عزت
عـاطفي   - دارد، ممكن است اثرات اجتمـاعي  نتقال را به دنبالشايد ديگر مهارت هاي قابل ا

  (Trckey & tapping , 2004:365 ). زيادي در بر داشته باشد

 كـه  است اين آن هدف كه است جديدي نسبت به رويكرد»  كودكان به فلسفه آموزش
 ليـپمن  كلمبيـا،  دانشگاه در. كنند فكر خودشان چگونه بياموزند تا كند كمك كودكان به
 كنـيم،  فلسـفي  مباحـث  درگيـر  را كودكـان  ذهن چه چنان كه كرد مطرح را نظريه اين
 براي. باشند مؤثرتر و پذيرتر انعطاف افرادي تا دهيم رشد را ها آن تفكر نحوة توانيم مي
 آن بـر  برنامـه  ايـن . كـرد  مطرح را»  كودكان به آموزش فلسفه«  برنامة وي منظور، اين

 بـه  و آورد پـايين  اش نشـيني  برج و انتزاعي موقعيت از را فلسفه اول وهلة در تا است
 و مشكالت تا دهد ارائه تربيت و تعليم نظام به نو رويكردي سپس، ببرد؛ اجتماع داخل
 نظـر  بـه  ناپذير درمان هاست مدت كه را رايج تربيت و تعليم نظام بنيادي هاي ضعف

 ).1386 نژاد، قاضي و ناجي( كند رفع آن ساختار در زيربنايي تغييراتي با رسد مي
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 شدن فعال به ذهن كردن وادار دارد؛ روشني هاي هدف كودكان به آموزش فلسفه برنامة
 فراگيري ، بديهي امور كشيدن چالش به با كار اين هاست؛ هدف اين از يكي كردن عمل و

 هدف حال عين در برنامه اين. شود مي انجام آن به اقدام و ساختاري تعامل و اصولي تفكر
 )1383قائـدي، . (اسـت  دموكراتيـك  گيـري  تصـميم  فرايند آموزش آن و دارد نيز اجتماعي
 ممكــن غيــر ولــي هســتند، مشــكل بســيار امــوري اســتدالل تفكــر، مهارتهــاي پــرورش
 پـذير  آمـوزش  تفكـر  كـه  اسـت  آن نشانگر اخير هاي دهه در گرفته انجام تحقيقات.نيستند
 كـرد  ايجـاد  افـراد  شـناختي  عملكـرد  در چشـمگيري  ، پايـدار  تغييرات ميتوان يعني است،

Lizarraga, 2009:30-43) ( بـه  پژوهشـي  اجتمـاع  تشـكيل  هـدف  با كودكان به آموزش فلسفه 
 ارزيابي و ساخت عقيده، ابراز پرسشگري، از طريق تفكر انتقادي هاي مهارت تسهيل منظور

 بـر  تاكيـد  بـا  معنـا  سـاخت  و فلسـفي  مسـائل  طريـق  از راه حل براي جستجو و استدالل،
آمـوزش   درسـي  برنامه  ,Bleasby) .(2011:43 است گشوده ذهني و همدلي تامل، خطاپذيري،

 رمـان  مثـال  بـراي . كنـد  مي كودكان ارايه براي جذابي شيوه به را فلسفه كودكان، به فلسفه
 در كـه  حالي در دارد شناسي تاكيد معرفت مباحث و منطق بر بيشتر مدرسه سنين به مربوط
 . گيـرد  مـي  قرار بيشتري  تاكيد مورد اخالقي موضوعات باالتر، سنين به مربوط هاي رمان

(Gazard, ,2013:45-47). كشور جهان نشان  50شواهد بدست آمده در بيش از  تجربه جهاني و
به رشد مهارت هـاي فكـري در كودكـان كمـك     » كودكان  هفلسفه بآموزش « مي دهد كه 

 بـه  آموزش فلسفه برنامه توجه مركز) 54- 31: 1385همكاران ،كرده است (صفايي مقدم و 
 بـاالي  سـطح  مهارتهـاي  توسعه براي محرك يك عنوان به ها داستان از استفاده در كودكان
 سـطح  بـه  را آموزان دانش كه هستيم آموزشي نيازمند رو، اين از. است پرسشگري و تفكر
 برنامـه  در تفكـر  آمـوزش  اصـلي  ابزار)  Fisher,2005.(دهد سوق پرسشگري و تفكر باالي

 كودكـان  براي را فرصت اين داستان از استفاده زيرا است داستان كودكان به فلسفه آموزش
  )Haven,2007. (كنند بحث يكديگر با مهم هاي ايده ي درباره كه كند مي فراهم
 صـورت  متعـددي  پژوهشـهاي  كودكان به آموزش فلسفه برنامه اثربخشي خصوص در
 دربـاره  شـده  انجام تحقيقات انتقادي بازنگري در) 2004( تاپينگ و تريكي  .است  پذيرفته

 گـذاري  تـاثير  از را مثبتي نتايج ، مختلف كشورهاي از كودكان به آموزش فلسفه بخشي اثر
P4C پـژوهش  در داد. ليپمن نشان شناختي هاي توانايي ، استدالل ، خواندن هاي مهارت بر 
 تـا  6 سنين كودكان به فلسفه آموزش برنامه تحت كه آزمايشي گروههاي كه داد نشان خود
 دسـت  بـه  اسـتدالل  تواناييهـاي , گـواه  گـروه  بـه  نسـبت  معنـاداري  نتـايج  بودنـد  سال 15
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 در سـانجانا  كه ديگري پژوهش در )1396، نوشادي و كمالي نقل از به KANE,1984(آوردند
آمـوزش   درسـي  برنامة در هفتم پاية  آموزان دانش ،) SANJANA,2005(است داده انجام هند

 در آمـوزان  دانـش  بهتـر  عملكـرد  گـر  بيـان  پژوهش نتايج. كردند شركت كودكان به فلسفه
 ايـن  در كننـده  شـركت  آمـوزان  دانش و است يادگيري و شناختي، اجتماعي، ي ها مهارت
تجلي نيا،  .دارند روزانه زندگي در را فوق مهارتهاي و هايشان آموخته كاربرد توانايي برنامه

در پژوهشي نشـان دادنـد كـه آمـوزش      1391شريعتمداري ، نادري و سيف نراقي در سال 
)در 1394فلسفه به كودكان بر پرورش خالقيت تاثير دارد.عسگري، ديناروند و تركاشـوند ( 

تحقيق خود نشان دادند كه تعامل آموزش فلسفه به كودكـان و جنسـيت بـر تفكـر منطقـي      
در تحقيق خود نشان داد كه پيوند هاي برنامه  1391موزان تاثير دارد. راجي در سال دانش آ

 طرح انتقادي، آگاهي و تفكر اموزش فلسفه براي كودكان در تعليم و تربيت انتقادي پرورش
 شـيوة  فرهنگـي،  حلقـة  و فلسـفي  كنـدوكاو  حلقـة  ، گـر تسـهيل نقش در آموزگار مسئله،

 و جانبـه  يـك  انتقال سنتي روش جاي به آموز دانش و آموزگـار بين وشنود گفت آموزشي
 حفـظ  و حافظه بر صرف تأكيد با مخالفت يادگيرندگان، بـه آموزگـار از مطالب گويانة تك

 يادگيرنـدگان و آمـوزان دانـش عمـل آزادي و فعال مشاركت بـر تأكيد مطالب، طوطي وار
 سـال  در طباطبـايي  .مي باشند متأمالنه تفكر و خودانديشي به تشويق آموزشـي، فراينـد در

 در آزمـايش  گـروه  آموزان دانش مداخله ، جلسه 10 از بعد كه دريافت پژوهشي در 1387
  .داشتند گيري چشم افزايش انتقادي تفكر و پرسشگري روحيه
  

  روش پژوهش. 3
پس آزمون همراه با گروه كنتـرل   –روش تحقيق حاضر، نيمه آزمايشي از نوع پيش آزمون 

دقيقه اي  آموزش از كتاب داستان هاي فكري فيليپ كم و  90جلسه  9بود. گروه آزمايش 
ة ــ برنامم اـتماز اپس متيو ليپمن دريافت كردند اما گروه كنترل مداخله اي دريافت نكردند. 

  رفته  شد.گن و از گروه آزمايش پيگيري يك ماهه موآزپس وه گردو ر ـهزش از موآ

  پيگيري مرحله و كنترل گروه با آزمون پس و آزمون پيش تجربي نيمه يقتحق طرح .1جدول

مرحله             پيش آزمون  متغير مستقل  پس آزمون  مرحله پيگيري
  گروه

Ta1  Ta  X  Tb گروه آزمايش  
-  Ta  -  Tb  گروه گواه  
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  . جامعة آماري، حجم نمونه4
آموزان پسر دوره اول متوسطه شهر  جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش شامل  تمامي دانش

بود. براي انتخاب نمونه در اين پژوهش از روش نمونه گيري  1396- 1397رودسر در سال 
بين مدارس متوسطه شهر رودسر يك مدرسـه   خوشه اي استفاده شد. به اين صورت كه از 

 نفر بودند پرسشـنامه  165كه  اول پايه  آموزان دانش و بر روي به عنوان نمونه انتخاب شد.
پايين تـر از سـطح متوسـط     آموزان نمره نفر از دانش 91كه  شد  اجرا يادگيري راهبردهاي

شدند و بر اسـاس نمـره    انتخاب تصادفي صورت به نفر 50  آنها بين دريافت كردند. كه از
دانش آموزاني كه نمره آنها نزديك بـه هـم    كسب شده از پرسشنامه با هم همتا شدند يعني

 25 مساوي گروه و دو بودند يك نفر در گروه آزمايش و يك نفر در گروه گواه قرار گرفتند
  ..نفري را تشكيل دادند

  
  ابزار سنجش . 5

ايـن  )  استفاده شـد  1381(كرمي  براي جمع آوري داده ها ازپرسشنامه راهبردهاي يادگيري
ــنامه  ــوال  86داراي پرسش ــناخت و    5س ــاي ش ــاس راهبرده ــرده مقي ــه اي در دو خ گزين

 49 با شناخت راهبرد سهم ها سوال ازميان پرسشنامه اين در  راهبردهاي فرا شناخت است.
. شود مي جمع آمده دست به نمره هاي ، گذاري نمره براي. باشد مي 37 فراشناخت و سوال
 صـورتي  در باشـد  مي 430 نمرات باالي حد و 258 نمرات متوسط حد 86 نمره پايين حد
 ضعيف جامعه اين در يادگيري راهبردهاي ميزان  باشد، 172 تا 86 بين پرسشنامه نمرات كه
 در يـادگيري  راهبردهـاي  ميـزان   باشد، 258 تا 172 بين پرسشنامه نمرات كه صورتي در و

 بسـيار  يـادگيري  راهبردهاي ميزان  باشد، 258 باالي نمرات كه صورتي در و متوسط سطح
 شـهاي  رو از آزمون روايي بررسي براي)  1381(  كرمي گزارش اساس بر .باشد مي خوب

 منطقـي  و صـوري  روش دو محتوايي روايي در.  است شده استفاده سازه مالكي، محتوايي،
 صـاحبنظر  اساتيد از نفر  30 از خواهي نظر با صوري روش. است گرفته قرار استفاده مورد
 پذيرفتـه  انجـام  نظـري  مباني به استناد با منطقي روش و گرفته قرار تاييد مورد يادگيري در

 همبسته طريق از و است گرديده استفاده همزمان و مالكي روش از مالكي روايي در. است
 كه آمد بدست شده ساخته ابزار در آنان نمرات با يها آزمودن سال دو تحصيلي معدل كردن
 دروني همساني محاسبه طريق از سازه روايي. بود معنادار  > 0/001p سطح در و r=0/29 كه
همپنين با  بود و 0.98 آزمون با روش آلفاي كرونباخ  پايايي ميزان.شد تاييد 0/97 ضريب با
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 محاسـبه  0.99 سـواالت  ميان همبستگي و شده محاسبه 0.94 استفاده از باز آزمايي ضريب
  ).1381 كرمي،.(است شده

  
  روش اجرا. 6
اين تحقيق آموزش فلسفه به كودكان از طريق رويكرد فلسفه به عنوان چگونه انديشيدن  در

 كـه  شـوند  مي طراحي طوري  P4C پرسيدن و چگونه پرسيدن صورت گرفت . داستانهاي
 كشـف  و خالقانـه  تفكـر  بـراي  ابـزاري  عنـوان  بـه  فلسفي وگوهاي گفت حلقة در بتوانند

 داسـتانها،  اينگونـه  نويسـندگان  هـدف . شود استفاده آنها از نوجوانان و كودكان ديدگاههاي
 و كـودك  مخاطـب  طريـق  ايـن  از تا است مسئله طرح و وشنود گفت براي زمينهاي ايجاد

 شـيوهاي  بـه  خود رأي از دفاع نظر، ارائة مسئله، تحليل و تجزيه سمت به را خود نوجوان
 و ها آزمودني انتخاب از پس)1388 ، بحريني..(دهد سوق حل راه كشف درنهايت و مستدل

دقيقـه اي    90جلسـه   9گـروه آزمـايش    گـواه،  و گروه آزمايشي دو در آنها گماردن تصادفي
آموزش متغير مستقل يعني فلسفه براي كودكان را دريافت اما گروه گواه مداخله اي دريافت 

ن و از موآزپس وه آزمـايش و گـواه ،   گراز هـردو  ي ـشزموآة ـبرنامم اـتماز اپس نكردند. 
  .گرفته  شدگروه آزمايش پيگيري يك ماهه 

  
  خالصه جلسات روش مداخله 1.6

 از اسـتفاده  بـا  اي هفتـه اي يـك جلسـه    دقيقـه  90 ي جلسه 9 طي آزمايش گروه آموزش
 زمينـه  ايـن  در. شـد  اسـتفاده  كودكـان  به فسفه آموزشي برنامه با مرتبط فلسفي هاي داستان
 اين پيشنهاد بر بنا و شد مشاوره برنامه اين مروجين با موجود محتواي بهترين انتخاب جهت

 مـارك  و ليـزا  داسـتان  منتخـب  هـاي  بخش شده سازي بومي مناسب محتواي متخصصين
 حلقـة  شـد. در  داده آمـوزش  فلسـفي  كـاو  و كند روش به درس كالس و در. شد انتخاب
 نوبـت  بـه  داسـتاني  گرفتنـد و  قرار هم كنار در وار دايره كنندگان شركت فلسفي، كندوكاو
 فلسفي مفاهيم و محتوا شامل هم داستان ها اين اي محتو.  شد خوانده حلقه اعضاي توسط

 كـه همـان محقـق بـود از     تسـهيلگر . بود اخالقي يا علمي مختلف موضوعات شامل هم و
 مجموعـة  يا يك انتخاب از پس و كنند مطرح را خود سؤاالت خواهد مي كنندگان شركت

 تسهيلگر، عنوان به صحيح نقش ايفاي با. شد آغاز كندوكاو سؤاالت اين از اي پيوسته هم به
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جهـت راهبردهـاي    در الزم هـاي  مهـارت  تقويـت  و علمـي  مسـائل  طرح بر عالوه محقق
 شدند مي نوشته تابلو روي بر سواالت كرد بدل كندوكاو حلقة به را درس كالس يادگيري  ،

   .شد مي انتخاب بحث شروع براي سوالي آموزان دانش راي يا معلم نظر اساس بر و
در اجراي آموزش به دليل وجود متغير راهبردهاي يادگيري به عنـوان متغيـر وابسـته و    
همانطور كه در باال اشـاره شـد اسـتفاده از مهـارت هـاي شـناختي و فراشـناختي نيازمنـد         

تفكـر و  گيري از راهبردهاي مختلف است كه رسـيدن بـه آنهـا نيازمنـد دادن فرصـت       بهره
انديشه براي مهارت هاي شناختي و فرصت نظـارت و خـود كنترلـي بـراي مهـارت هـاي       
فراشناختي به دانش آموزان مي باشد كه در اين راسـتا جلسـاتي را بـراي رسـيدن بـه ايـن       

  مهارت ها از طريق مرور داستان در طول آموزش اختصاص داده شد.
رت هـاي شـناختي و فراشـناختي    در ضمن آموزش ، دانش آموزان براي رسيدن به مها

راهبـرد   3پس از ايجاد حلقه كند و كاو فلسفي و ارايه مطالب ، در سطح شـناخت بايـد از   
  آورده شده زير در هر راهبرد يكي را انجام دهند

  )297: 1386راهبردهاي شناختي (سيف ،

  داستانرونويسي و كپي كردن   داستان مهم نكات سازي برجسته  راهبرد تكرار و مرور

  خالصه كردن داستان به زبان خود  در داستان روابط تحليل و تفسير و شرح  راهبرد بسط و كسترش معنايي

  تهيه فهرستي از مطالب مهم داستان  براي داستان)سازماندهي(مفهومي ايجاد نقشه  راهبرد سازماندهي

  در سطح فراشناخت بايد راهبردهاي زير را انجام دهد

  )297: 1386، سيف(فراشناختيراهبردهاي 

مشخص كردن هدف داستان و زمان الزم براي برجسته سازي،   راهبرد برنامه ريزي
  شرح و تفسير و سازماندهي

ارزيابي دانش آموز از سرعت مطالعه و مطالب داستان ، ايجاد   راهبرد نظارت و ارزشيابي  
  ادامه داستانسواالتي از خود در هنگام مطالعه داستان و پيش بيني 

  تعديل سرعت مطالعه خود و اصالح يا تغيير راهبرد شناختي  راهبرد نظم دهي
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و به هر دانش آموز زمان كافي داده مي شد تا در مورد اسـتفاده از راهبردهـاي اسـتفاده    
  شده گزارش دهد

جلسه اول: آشنايي دانش آموزان با اهداف ، روش ، قوانين و چيدمان كالس بـه شـكل   
  دايره وار
  :باشد زير مواد شامل تواند مي مباحثه از قوانين برخي
  بگيرند نوبت بايد بحث در شركت براي افراد ـ
  باشد ارتباط در بحث مورد موضوع با بايد شود داده مي كه هايي نظريه ـ
  كند ايجاد مزاحمت  و بزند حرف ديگري صحبت هنگام نبايد كس هيچ ـ

 روابـط  با مرتبط اجتماعي اخالق زمينه در نوجوانان خاص مسايل جلسه دوم : آموزش
  1983انساني از داستان ليزا اثر ليپمن و شارپ  عواطف و

جلسه سوم : تسـهيل ايجـاد مهـارت راهبردهـاي يـادگيري از طريـق مـرور داسـتان ،         
سازماندهي مفاهيم ، برنامه ريزي ، نظارت بر پرسيدن سواالت هر دانش آموز توسط خـود  

  با دادن زمان كافي براي تفكر بر سواالتدانش آموز 
در انتهاي برنامه آموزش و پس از جلسه نهم از هردو گـروه آزمـايش و كنتـرل آزمـون     

  از اين قرار است:  آموزش فلسفه به كودكانراهبردهاي يادگيري اجرا شد. رئوس جلسات 

  رئوس جلسات آموزش فلسفه به كودكان. 2جدول

 و قوانين ، روش ، اهداف با آموزان دانش آشنايي  جلسه اول
  وار دايره شكل به كالس چيدمان

معرفي برنامه ،وضع قوانين،پاسخ به 
  سواالت

آموزش مسايل خاص نوجوانان در زمينه اخالق   جلسه دوم
  1983ليزا  ، ليپمن و شارپ   اجتماعي مرتبط با روابط و عواطف انساني

  سواالت و ايده هاي دانش آموزان  تسلط بر راهبردهاي يادگيري  جلسه سوم
  1980داستان مارك ، ليپمن   آموزش مسايل اجتماعي و اخالقي  جلسه چهارم
  سواالت و ايده هاي دانش آموزان  تسلط بر راهبردهاي يادگيري  جلسه پنجم
  پرسشنامه سنجش فردي  آشنايي با خودارزيابي و سازماندهي و نظارت  جلسه ششم
  داستان آستين نو بخور پلو ، برنيفير  هاآموزش ارزش   جلسه هفتم
  آموزان دانش هاي ايده و سواالت  تسلط بر راهبردهاي يادگيري  جلسه هشتم
  پرسشنامه سنجش ويژگي هاي فردي  نظارت و سازماندهي و خودارزيابي با آشنايي  جلسه نهم

  اجراي آزمون راهبردهاي يادگيري كرمي
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  ها يافته. 7
توصيفي و استنباطي و با اسـتفاده از   آمار سطح دو در پژوهش اين در ها داده تحليل و تجزيه

 شد استفاده معيار انحراف و ميانگين انجام شد. در سطح آمار توصيفي از SPSS- 16نرم افزار 

توجـه بـه ماهيـت     در سطح آمار استنباطي براي تجزيه و تحليل فرضيه هاي پژوهشي بـا  و
همبسته  tفرضيه اصلي تحقيق  از آزمون تحليل كوواريانس بين گروهي و همچنين  آزمون 

 استفاده شد. 

  در مرحله پيش آزمون، پس آزمون وپيگيري به تفكيك گروه يريادگي يراهبردهامقايسه  .3جدول
  گروهها
  مرحله
  
 متغير

  گروه گواه  گروه آزمايش
  پس آزمون پيش آزمون  پيگيري  پس آزمون پيش آزمون

 ميانگين
انحراف 
 معيار

 ميانگين
انحراف 
 معيار

 ميانگين
انحراف 
 معيار

 ميانگين
انحراف 
 معيار

انحراف   ميانگين
 معيار

 21.70 114.56 24.42 116.44 20.89 202.68 20.96 204.20 22.01 114.72 شناخت

 14.71 88.04 15.44 86.88 24.39 137.00 20.83 151.92 13.89 90.44 فراشناخت

راهبردهاي 
 34.69 202.60 38.63 203.32 43.74 349.68 39.99 356.12 34.47 205.16 يادگيري

  :دهد مي نشان3 جدول اطالعات
راهبردهاي يادگيري(شناخت و فراشناخت)  افراد گروه آزمايش در مرحله پـس   ـ

كلـي نمـره    ميـانگين آزمون افزايش يافته و بهبود نسبي پيداكرده اسـت ودركـل   
افزايش يافتـه اسـت ودر    1/356به  1/205راهبردهاي يادگيري گروه آزمايش از 

رسيده است.ولي تغيير چنداني  6/349مرحله پيگيري نيز تغيير جزئي داشته و به 
بين نمره كلي راهبردهاي يادگيري(شناخت و فراشناخت) افراد گروه گواه نسبت 

است.در نتيجه براساس اطالعات موجود، نمرات به مرحله پيش آزمون رخ نداده 
  كه آموزش ديده انـد،  شيآزما  گروهراهبردهاي يادگيري(شناخت و فراشناخت) 

بيشتر افزايش پيدا كرده است ودر مرحله پيگيري نيز از ثبـات نسـبي برخـوردار    
  بوده است ولي گروه گواه تغييري نداشته است.

جهت استفاده از روش تحليل كوواريانس تك متغيري ابتدا مفروضـه هـاي ايـن روش    
ي خطا و همگنـي ضـرايب   ها انسيوارآماري يعني پيش فرض نرمال بودن توزيع ، برابري 

   است. قرارگرفتهي موردبررس ونيرگرس
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  نرمال بودن توزيع .1
مرحله پس آزمـون از   به دست آمده در مرحله پيش آزمون و هم در Zاز آنجا كه مقدار 

Z   بحراني جدول كوچكتر بود و سطح معناداري مشاهده شـدهP˃0/05     بـود لـذا داده هـااز
 .توزيع نرمال برخوردار است و مي توان از تحليل واريانس بين گروهي استفاده نمود

  خطا يها انسيوار يبرابر آزمون. 2
 تجـانس (خطـا   يها انسيوار يبرابر مفروضه ي تحليل كوواريانس ،ها مفروضهيكي از 

آزمـون    پسلوين (براي بررسي  F) است كه براي بررسي اين مفروضه ازآزمون  ها انسيوار
  آورده شده است.  4در جدول  ها ليتحلوابسته )بهره برده شده است كه نتايج اين ريمتغ

  ها انسيوارنتيجه آزمون همگني  .4جدول
  همگني واريانس
 (P)معناداري  F df 1  df 2لوين   متغيرهاي پژوهشي

 111/0 48 1  896/0  راهبردهاي يادگيري

بـراي   هـا  انسيواركه تجانس  شود يممشاهده  4در جدول  شده گزارشنتايج  بر اساس
)و لـذا ايـن     p>0/05(باشـند  ينم معنادار%  95متغير(راهبردهاي يادگيري)در سطح اطمينان 

  است. برقرارمفروضه 
ي مهــم تحليــل هــا مفروضــه:يكي ديگــر از ونيرگرســمفروضــه همگنــي ضــرايب  .3

 5است كه نتايج اين تحليل در جـدول   ونيرگرسكوواريانس تك متغيري، همگني ضرايب 
از طريـق تعامـل    ونيرگرسـ آورده شده است. الزم به ذكر است كه آزمون همگني ضرايب 

) p4cو متغير مستقل (آموزش فلسفه به كودكان  براي متغير(راهبردهاي يادگيري) آزمون شيپ
با متغير مستقل معنادار نباشد حاكي  آزمون شيپ. چنانچه تعامل اين رديگ يمي قرار موردبررس

  .باشد يماز همگني ضرايب رگرسيون 

  نتيجه آزمون همگني ضرايب رگرسيون. 5جدول

 (P)معناداري  درجه آزادي F تعامل

  234/0  1  202/1  راهبردهاي يادگيري و متغير مستقل آزمون شيپ
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با متغيـر مسـتقل متغير(راهبردهـاي     آزمون شيپنشان مي دهد تعامل اين  5نتايج جدول
 .باشد يم)و لذا  حاكي از همگني ضرايب رگرسيون   p>0/05معنادار نمي باشد ( يادگيري)

  
  اصلي تحقيق . بررسي فرضية8

فراشـناخت)  دانـش آمـوزان    - راهبردهـاي يادگيري(شـناخت  آموزش فلسفه به كودكان بر 
  دارد   تاثير

  فلسفه براي كودكان برراهبردهاي يادگيري آموزشنتايج تحليل كوواريانس اثرات  .6دولج
 فراشناخت)  دانش آموزان- (شناخت

متغير  منبع
 وابسته

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

مجذور 
ضريب  .(P)معناداري F ميانگين

  اتا تغيير

 گروه

 874. 001/0 317.741 95215.145 1 95215.145 شناخت

 802. 001/0 186.396 45816.884 1 45816.884 فراشناخت

راهبردهاي 
 862. 001/0 287.558 273129.891 1 273129.891 يادگيري

 خطا

    299.662 46 13784.474 شناخت

    245.804 46 11306.997 فراشناخت

راهبردهاي 
    949.824 46 43691.927 يادگيري

 كل

     50 1392389.000 شناخت

     50 786373.000 فراشناخت

راهبردهاي 
     50 4263960.000 يادگيري

  نشان مي دهد : 6نتايج جدول
  ) p >05/0)معنادار مي باشد.  74/317f=   001/0= pدر شناخت ( ـ
  ) p >05/0)معنادار مي باشد.  94/186f=   001/0 =pدر فراشناخت ( ـ
)معنـادار مـي باشـد.     5/287f=   001/0= pدر نمره كلي راهبردهـاي يـادگيري (   ـ

05/0< p (  
آموزش فلسـفه بـه كودكـان بـر     اثرات براساس نتايج آزمون تحليل كوواريانس بنابراين 

دار بـوده   معنـي  راهبردهاي يادگيري(شناخت و فراشناخت)  دانش آموزان آمـوزش ديـده   
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شـده   862/0ات برابر  ضريب كل تغييردر ضمن ميزان اين تفاوت؛ يعني ) p >05/0( است 
درصد ازتغييـرات راهبردهـاي يادگيري(شـناخت و فراشـناخت)      2/86يعني  حدود است 

   فلسفه براي كودكان بوده است. دانش آموزان گروه آزمايش در اثر آموزش
  همبسته استفاده شد. tبه منظور بررسي پايداري آموزش، از آزمون 

  شيآزما گروه آموزان دانشيادگيري   همبسته نمرات راهبردهاي  tنتيجه آزمون  .7 جدول
  متغير  مرحله  گروه آزمايش  همبستهtنسبت 

p Df t ميانگين انحراف معيار 

198/0  24 828/3 
  راهبردهاي يادگيري پس از مداخله 356.12 39.99
  پيگيري( تعقيبي) 349.68 43.74

همبسته، تفـاوت    tو براساس نتايج حاصل از اجراي آزمون 7بر اساس اطالعات جدول
در مرحلـه   شيآزما گروه آموزان دانشنمرات راهبردهاي يادگيري(شناخت و فراشناخت) 

) و ايـن بـدان    p>0/05نيسـت ( آزمون تعقيبي(پيگيري) نسبت به مرحله پس آزمون معنادار 
 دانشراهبردهاي يادگيري(شناخت و فراشناخت)  بر كودكان هب فلسفه آموزشمعناست كه  

  .  است برخوردار مناسبي پايداري از زمان طول در  دهيد آموزش آموزان
  

  گيري نتيجه. 8
همكـاران  جعفري و  )1396: 1- 13كمالي مطلق و نوشادي (هاي يافته با پژوهش اين نتايج

هينـز و   )1390( ميبدي كالنتري و شقاقي گندماني، ) سيفي1393) ستاري (1394:41-  49(
-Daniel &auriac,2011:415)دنيـل و آريـس      & Murris,2011:285-303)  (Haynes موريس

  همخواني دارد ) doohr,1994دوهر ( (435
 بر كودكان براي فلسفه آموزش تأثير به بررسي ) 1396: 1- 13( نوشادي و مطلق كمالي

 كـه  داد نشـان  ابتدايي پرداختند كـه نتـايج تحقيقشـان    دوره آموزان دانش پرسشگري سطح
. دارد معنـاداري  و مثبـت  تـاثير  آموزان دانش پرسشگري سطح بر كودكان به فلسفه آموزش
 آزمايش گروه پرسشگري سطح شد مشخص، كودكان براي فلسفه آموزش از پس همچنين

 .يافـت  ارتقـاء  "تحليـل  و تجزيه سطح " به "دانش سطح" از بلوم شناختي حيطه اساس بر
 در كودكان به فلسفه آموزش تأثير بررسي باعنوان تحقيقي در)  1394(  همكاران و جعفري
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 بـه  فلسـفه  آموزش كه دادند نشان  دبستاني پيش دوره كودكان پژوهشگري روحيه پرورش
 انتقـادي،  تفكـر  كـردن،  اسـتدالل  پرسشگري، كنجكاوي،( شناختي بعد پرورش در كودكان

 اشـتياق،  ترتيـب،  و نظـم  بـه  عالقـه ( عاطفي بعد و) تجربه و به آزمايش عالقه و خالقيت،
 كودكـان  پژوهشگري روحيه و) وجود ابراز و نفس رأي،اعتمادبه استقالل جويي، مشاركت

 روحيـه  پـرورش  بـر  برنامـه  ايـن  كلـي، اجـراي   طـور  بـه  و دارد تأثير دبستاني پيش دورة
 هـا  تفـاوت  و شـباهتها  بيان ) به1393است. ستاري ( بوده اثرگذار كودكان اين پژوهشگري

 ضـرورت  بـر  و پرداخته اسالمي تربيت فلسفه و كودكان براي فلسفه فلسفي و فكري مباني
. اسـت  نمـوده  تاكيـد  تفكر مهارتهاي تقويت در آن اثربخشي جهت به برنامه اين بكارگيري

 برنامه اثربخشي عنوان با خود پژوهش در) 1390( ميبدي كالنتري و شقاقي گندماني، سيفي
  دادنـد  نشـان  آنها مسئله حل توانايي و نفس عزت بر دختر آموزان دانش به فلسفه آموزش
 به ديگر سوي از و داده افزايش را آزمايش گروه نفس عزت معناداري طور به مذكور برنامه

 هيجـان  سـبك  در معنـادار  كاهش و مدار مساله مساله حل سبك از استفاده معنادار افزايش
 دانـش  اجتمـاعي  و شـناختي  مهارتهاي بهبود در تواند مي برنامه اين. است شده منجر مدار

 كودكـان  كـه  اسـت  ايـن  كودكـان  به فلسفه آموزش برنامه از هدف شود واقع موثر آموزان
) 2011(موريس و هينز .شوند تر منطقي و تر بامالحظه ، پذيرتر انعطاف متفكرتر، انسانهايي

 در را رشدي به رو انتقادي فضاي كودكان با فلسفه كه يافتند دست نتيجه اين به اي مقاله در
 و زنـد  مي برهم را رايج شناختي معرفت هاي چارچوب كه آورد مي وجود به معلم تربيت

 مـوريس  و هـاينز  توضيحات، اين با. سازد مي ضروري آن براساس را مربي نقش بازسازي
 تخصصي پيشرفت و ها دانشگاه و مدارس به فلسفه ورود اصلي كانون را كودكان با فلسفه
) تحـت عنـوان   2011نتـايج پـژوهش دنيـل و آريـس (     .دانند مي كودكان با فلسفه معلمان

ن را ، فلسفه سـنتي و  فلسـفه بـراي كودكـا    »  فلسفه، تفكر انتقادي و فلسفه براي كودكان «
مقايسه كردند و به اين نتيجه رسيدند كـه ايـن دو حيطـه از لحـاظ درجـات (و نـه انـواع)        
متفاوت اند؛ اما اگر فلسفه به عنوان روشي براي تفكر درنظـر گرفتـه شـود، شـباهت هـاي      

دارد. درنهايت، اين محققان اظهار كردنـد تفكـر انتقـادي اسـاس      بسياري بين آن دو وجود
 در )1994زمينه دوهر ( همين . دردكان با فلسفه در هر مفهوم آنهاستپيوند فلسفه براي كو

 و شـناختي  هـاي  توانـايي  بـر  كودكـان  بـه  فلسـفه  آموزش برنامه كه داد نشان خود تحقيق
  .است موثر آنان پذيري انعطاف
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شـركت   گفـت  تـوان  مـي  ( 2003 ) ليپمن ديدگاه اساس بر حاضر پژوهش نتايج تبيين در
اثر  بر ها آن راهبرد هاي يادگيري است شده موجب فلسفي كندوكاو جلسات در آموزان دانش
 توسعه دهي خودنظم و انتقادي بسط دهي ، سازماندهي ذهني ، تفكر هاي مهارت انواع رشد

شيوة  به موضوعات دربارة كالسي كندوكاو حلقة در آموزان وقتي دانش ، كه معنا اين به   .يابد
رشد راهبردهاي  موجب جلسات اين ، كنند مي بحث انتقادي گري كاوش و گروهي استدالل
 مطرح آموزان، يعني دانش پژوهشي هاي مهارت رشد ديگر، طرف از .شود مي ها آن يادگيري

شناخت  براي كسب ابزاري نيز خودش ها، كار راه گرفتن نظر در و مختلف هاي فرضيه كردن
 .شود مي محسوب و فراشناخت

) با استناد به پژوهش هاي كه درباره 301: 1386به نقل از سيف  ,slavin 2006اسالوين (
آموزش راهبردهاي يادگيري انجام شده گفته است مـي تـوان راهبردهـاي گونـاگون را بـه      

آموزان آموزش داد و به آنها كمك كرد تا نسبت به يادگيري و تفكر خود آگاهانه عمل  دانش
بلكه به عواملي ديگر  دانش پايه افراد بستگي دارد، نه تنها به كنند. شكوفايي استعداد انسانها

نظير آگاهي از راهبردهاي گوناگون يادگيري ، چگونگي بهره گيـري از ايـن دانـش ، طـي     
 راه هـايي يـا ذهنـي فرايندهاي به شناخت اصطالح .انجام دادن تكاليف نيز مربوط مي شود

 مــي  قـرار  توجـه  مورد اطالعات يعني مي شوند، پردازش آنهـا اطالعات وسـيلة بـه كـه

 مقتضـي  موارد در و مي شوند ذخيره مي آيند، در رمز به و داده ميشوند تـشخيص گيرنـد،
 رفتـار،  هرگونـه  بـه  شناختي ) راهبرد  Bilere & Showman 1993 ,(اشـاره دارد  ميرونـد به كار
 مي دهـد  قرار استفاده مورد يادگيري در ضمن يادگيرنـده كـه مي شود گفته عمل يا انديشه

 نيــز  و مهارتهـا  و دانشـها  ذخيـره سـازي   و  ســازماندهي  فراگيـري،  به كمك آن هدف و
 )Weinstien& Hume,1998 (اسـت. آينـده در آنهـا از بـرداري بهـره سـهولت

 او.  دانـد  مي مسأله حل براي روشهايي يا طرحهـا را شناختي راهبردهاي  1994 هندري
 در افـراد . هسـتند  اطالعـات  بـراي پـردازش   اكتـشافهـايي راهبردهاي شناختي است معتقد
 و علمـي  فعاليتهـاي  ، خـارجي  محركهـاي  بـه دهـي نظـم نيازمنـد اطالعـات كسب فرايند
 كند مي تأمين را نياز اين شناختي راهبردهاي از اسـتفاده منظـور ايـن براي و هستند خالق

 ).1387 عباباف،(

با رشد و گسترش نظام شـناختي در انسـان، مجموعـه اي از فراينـدهاي فراشـناختي و      
نظارتي شكل مي گيرد كه موجب كارايي ، انعطاف پذيري حافظـه و يـادگيري هدفمنـد و    
آگاهانه مي شود . به عبارت ديگر مهارت هاي فراشناختي ، آگاهي دهنده عمل مي كنند كه 
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مورد استفاده يادگيرنده قرار مي گيرنـد و نيـز جريـان     در طي يادگيري و پردازش اطالعات
 توانـايي  و دانش از يادگيرنـده آگاهي معناي به فراشناخت .اين پردازش را تسهيل مي كنند 

آگـاهي و خـود   «فراشناخت را  1991و پاريس  1993بيرد  )Livingston,1997(  است. خود
عنوان يـك موجـود متفكـر     شناخت خود بهدانند. آگاهي فراشناختي به معناي  مي» كنترلي

است. اين آگـاهي نقش مهمي در دقت، حل مسألة كنترل خود، خودآموزي و تغييـر رفتـار   
و يـادگيري بـه فراشـناخت     به طـور كلـي ، كيفيـت حافظـه     )3- 6: 1382(نيازآذري ،دارد 
دايش ، پيـ قـرن  يكي از مهمترين پيشرفت هـاي  است. درواقع شايد بتوان گفت كه    وابسته

نظريه هايي است كه بر نقش فرايندهاي عالي مؤثر بر مهار و هـدايت فراينـدهاي شـناختي    
ــناخت     ــر فراش ــالي ت ــدهاي ع ــن فراين ــد . اي ــي كنن ــد م ــط    تاكي ــه توس ــد ك ــام دارن ن

مطــرح شــد.منظور از فراشــناخت آگــاهي از فرآينــدهاي    (Flavell,1979:906-911)فــالول
يم شـناخت است.فراشـناخت بـه اطالعـاتي گفتـه      شناختي خود و همين طور كنترل و تنظ

شخصي كـه از آگـاهي فراشـناختي نسـبتا      يعني .شود كه فرد از نظام شناختي خود دارد مي
خوبي برخوردار است ، مي داند كه چه مقدار از مطالب را كامال درك كرده و چه ميـزان از  

بـراي انجـام دادن يـك    تكاليف را بدون اشتباه انجام داده است . همين طور مـي دانـد كـه    
 .تكليف معين به چه اطالعاتي نياز دارد يا از چه شيوه هاي بايد استفاده كند

بنابراين با  آموزش فلسفه به كودكان مي توان تاثير مناسبي بر راهبرد هاي يادگيري كـه  
مهمتـرين موضـوع روانشناسـي شـناختي در روان      شناخت و فراشناخت هستند ايجاد كرد.

(يادگيري يادگيري) به عنوان يكي » چگونگي ياد گرفتن« ي ، تأكيد بر يادگيري شناسي تربيت
اطالعـاتي  بـا  از هدف هاي كلي فرايند يادگيري و تدريس است. هر قدر مطالب مورد نظر 

 1387،(كارشكي .قبلي فرد ارتباط بيشتري داشته باشد ، پردازش اطالعات ساده تر مي شود
:13 -21.(   

فراشـناخت،  هـدف اساسـي   اختصار بدان اشاره شد به نظر مـي رسـد   بنابر آنچه كه به 
و خود آموزي است تا دانش آموزان يادگيرندگان مسـتقلي گردنـد كـه بتواننـد      خودكنترلي

فرايند هاي شناختي و يادگيري شان را در جهـت اهـداف تعيـين شـده ي خـود هـدايت،       
شناختي اعمال كنترل مي كننـد  راهبردهاي فراشناختي بر راهبرد هاي .نظارت و اصالح كنند

و به آن ها جهت مي دهند. بنـابراين بـراي موفقيـت در يـادگيري الزم اسـت راهبردهـاي       
در آموزش فلسـفه  از سوي ديگر به نظر مي رسد .شناختي و فراشناختي را با هم به كار برد

بـه  هاي فكري و منطقي كه اهميـت زيـادي دارد، توجـه     به كودكان در كنار ارتقاي مهارت
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بسيار قابل توجـه و مهـم اسـت.در ايـن     مسائل و سؤاالت بنيادين زندگي نيز در اين حوزه 
، موضوعات موردبحث در برنامه آموزش فلسفه به كودكان از  بر اساس ديدگاه ليپمنراستا 

شده است كه فالسفه با آن درگيرند؛ مانند بحث درباره ماهيت قانون،   همان مفاهيمي گرفته
). همچنين كودكـان  2003ها (ليپمن،  عدالت، مرگ، دوستي، زيبايي و جز اينحقيقت، خير، 

هاي تفكـر منطقـي، تحليلـي، اثـربخش، نقادانـه و خـالق را آمـوزش         در اين برنامه مهارت
بينند.در اين رويكرد، اصل بر پردازش عقالني اطالعات براي حل مسائل زندگي است و  مي

هه منطقي با مسـائل و باورهـا. بنـابراين، ذهـن     فلسفه روشي است براي خردورزي و مواج
گيرد و اين در آمـوزش فلسـفه بـه     اي قرار مي كودك در معرض شكوفايي و خالقيت ويژه

  مشخص و آشكار است.كودكان كامالً 
بسياري از دانش آموزان داراي نقص فراشناختي هستند ، اينگونه به نظر مي رسد كه . 1

ته را دارند،اما نمي دانند كه از آن دانش چگونه استفاده يعني دانش پايه و موضوعي يك رش
كنند.استفاده از راهبردهاي فراشناختي در يادگيري مطالب مربوط به دروس مختلـف مـوثر   
است. پيشنهاد مي گردد به معلمان آموزش داده شود كه راهبرد هاي فراشناختي را آمـوزش  

دروس و انجـام دادن كارهـا بـه صـورت     دهند و به دانش آموزان بياموزند كه در يادگيري 
  .شناختي عمل كنند فرا

 آموزش در موفق روش يك كودكان به فلسفه از آنجا كه نتيجه نشان داد برنامه آموزش .2

در  شواهد و جهاني ميدهد و تجربه انجام ساختاري تعامل و اصولي است وبنحوي تفكر تفكر
 مهارتهـاي  رشـد  به كودكان براي فلسفه هك داده است  نشان جهان نيز  بسياري از كشورهاي

 داليـل  يـافتن  مورد در تمرين زيادي تعداد ارائه با برنامه واين .است كمك كرده آنها در تفكر

 تـر  وسيع را آنها ديد افق كه مي دهد قرار آموزش نوعي تحت را كودكان داوري، براي خوب

كنند لـذا توصـيه مـي شـود از      فكر بهتر مي توانند چگونه كه مي دهد ياد كودكان به و ميكند
در برنامـه هـاي درسـي گنجانـده و      كودكان به آموزش فلسفه همان پايه هاي ابتدايي برنامه

  مورد لحاظ قرار گيرد.
محـرك عبـارت اسـت از ارائـه     از سوي معلمان براي دانـش آمـوزان :    ارائه محرك .3

شرايط هيجان انگيز براي سرآغازي براي كاوشگري. محرك انتخابي بايد سبب ايجاد نوعي 
كاوشگري شود و واكنش خالق، انتقادي يا تخيلي دانش آمـوز را برانگيـزد. محـرك بـراي     

سازد.هدف آن ارائه مداخلة شناختي مثبتي است كه حواس را  تفكر شرايط چالش آفرين مي
غـازين   درگير و كاوشگري را تحريك كند كه مستلزم دقت و تمركز است. پس از محرك آ
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زماني را به تفكر اختصاص داد و دانش آموزان را تشويق كرد كه از خود بپرسند، فكـر   بايد
  كنند يا نكاتي را كه برايشان جالب يا مبهم هستند، مطرح كنند.

 هـاي  نمونـه  اسـاس  بـر  را بعـدي  هاي پژوهش شود مي پيشنهاد پژوهشگران ضمنا به
آموزش فلسفه به كودكـان در مقطـع   تاثير  بررسي به آتي تحقيقات در دهند. انجام تر بزرگ

همانند همه تحقيقات ، ايـن   .گردد مقايسه حاضر تحقيق با آن نتايج و شود ابتدايي پرداخته
پژوهش به دانش آموزان مقطع متوسطه پسران محدود است لذا در تعمـيم نتـايج بـه سـاير     

 و سـنجش  ابـزار  بـودن   گروهها بايد جانب احتيـاط را رعايـت نمـود. همچنـين محـدود     
 آوري جمـع  هـاي  روش سـاير  از نكردن استفاده و پرسشنامه صرفا با اطالعات آوري جمع

   .مصاحبه، مشاهده، جمله از اطالعات
  
  نامه كتاب

 سوم پايه آموزان دانش ميان تحصيلي عملكرد و حافظه ظرفيت رابطه بررسي .)1388(حسن  ، زاده اسد
 ،تهران 7، س  1 ،ش تربيت و  تعليم فصلنامه ، تهران شهر راهنمايي

 فراشـناختي،  و شـناختي  يـادگيري  راهبردهاي . ارتباط)1393(  جمال ، عاشوري و ناهيد ، اميري بابايي
 در شـناختي  راهبردهـاي  ،دوفصلنامه تحصيلي پيشرفت با هيجاني هوش و خالقيت خودكارآمدي،

 زمستان و پاييز ، 3 ش ،2س يادگيري،

  بهار فرهنگ،  ، كودكان براي فلسفه هاي داستان ليزا درباره .)1388( حميده ، بحريني

 تـأثير  ). بررسـي 1391 ( نراقـي  مـريم سـيف   و عزت اله نادري و  علي شريعتمداري ، امير و نيا تجلي
 متوسطة مقطع اول پاية پسر آموزان دانش خالقيت پرورش در»  كودكان براي فلسفه«  برنامة اجراي
  تابستان و بهار ،1 ش ،3 س تهران، 14 منطقة

 پرورش بر كودكان به فلسفه آموزش تأثير ). بررسي1394( قائدي يحيي و صمدي پروين زهره و جعفري،

  44دبستاني ، فصلنامه پژوهش در برنامه درسي ، ش  پيش دورة كودكان پژوهشگري روحية

آموزش فلسفه بـراي  ). اثر بخشي  1392خسروي ، زهره و سارا كالنتري و شكوه السادات بني جمالي(
كودكان در كاهش تفكرات غير منطقي دانش آموزان دختر كالس اول راهنمايي ، مجله روانشناسي 

 باليني و شخصيت، بروجن:دانش و رفتار

،  كودكـان  بـراي  فلسفه آموزش برنامة آن با پيوندهاي و انتقادي تربيت و ). تعليم1391راجي ، مليحه (
  تابستان و بهار ،1ش  ،3فرهنگي ، س مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه كودك، و تفكر

). نقد مباني فلسفي برنامه آموزش فلسـفه بـه كودكـان ، قـم ، پژوهشـگاه حـوزه       1393ستاري ، علي (
 دانشگاه  و

  6). روان شناسي پرورشي نوين، تهران، نشر دوران،ش1386علي اكبر ( سيف،
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ــاد شــقاقي(  ــر و فره ــي اكب ــاثير). 1384ســيف ، عل ــاي آموزشــي ت ــادگيري راهبرده ــه و ي ــر مطالع  ب
 ، تابستان 2، ش  3، پيك نور علوم انساني ، ، دوره نور پيام دانشگاه دانشجويان يادگيري ميزان

 آمـوزش  برنامه اثربخشي .)1390(ميبدي  النتريياسين و فرهاد شقاقي و سارا ك محمد گندماني، سيفي
 روانشناسـي  فصـلنامه  آنهـا،  مسـئله  حـل  توانـايي  و نفـس  عـزت  بـر  دختر آموزان دانش به فلسفه

 2،س 5كاربردي،ش

حسـين   و بـاقري  خسـرو  و سرشـت  محمدجعفر پـاك  مرعشي و منصور و سيد مسعود مقدم، صفايي
 پرورش بر كودكان به فلسفه آموزش برنامه در پژوهشي اجتماع روش تأثير بررسي ).1385( سپاسي

 علـوم  مجلـه  اهـواز،  دولتـي  نمونه مدرسه راهنمايي سوم پايه پسر آموزان دانش استدالل مهارتهاي
 2 ش ،3 س اهواز، چمران شهيد دانشگاه تربيتي

 ادراك هاي هدف ساختار فراشناختي، و شناختي يادگيري راهبردهاي ارتباط).  1392(  جمال عاشوري،
 در آمـوزش  ايرانـي  مجلـه . پرستاري دانشجويان تحصيلي پيشرفت با معنوي هوش و كالس ة شد

 ن اصفها ، 8ش ، پزشكي علوم

 تفكيـك  بــه  متوسـطه آمـوزان دانـش فراشناختي و شناختي راهبردهاي مقايسة .)1387( زهره عباباف،
 فصـلنامة  ، درسـي   برنامـة  حـوزة  در پيشـنهادها  ارائـة  و جنسـيت  و تحصيلي رشتة توانايي، سطح
 25 ش ،7س آموزشي، نوآوري ـ پژوهشي ـ   علمي

 هـاي  فراشـناخت؛ شـاخص   تعامـل  نقش).  1392(  تقي زوار جواد مصرآبادي و الهام و آداب، عرفاني
، 3س  عـالي  آمـوزش  كشور،مجله داخل در زيربط پژوهشي مطالعات فراتحليل: تحصيلي پيشرفت

  5ش 

.تاثير آموزش فلسفه بر تفكر منطقي )1394(تركاشوند  محمد رضا  ديناروند ومحمد و حسن  عسگري،
، ش 11دانش آموزان دختر و پسر سوم راهنمايي منطقه سامن ، فصلنامه روانشناسـي تربيتـي ، س   

 ، بهار 25

غباري بناب ، باقر و افروز ، غالمعلـي و حسـن زاده ، سـعيد و بخشـي ، جعفـر و پيـرزادي ، حجـت        
اثير آموزش راهبردهاي فراشناختي فعال تفكر مدارانه و خـود نظـارتي بـر درك مطلـب     ). ت1391(

 2،س 1دانش آموزان با مشكالت خواندن ، مجله ناتوانايي يادگيري ،ش 

 انتقـادي  تفكر و پرسشگري بر نوجوانان و كودكان براي فلسفه آموزش تأثير .) 1387(  زهرا طباطبايي،
 علـوم  دانشـكدة  الزهـرا،  دانشـگاه  ، شناسـي  روان رشـته  ارشـد  كارشناسي نامة پايان آموزان، دانش

 اجتماعي،تهران

هـاي   ادگيري خـودتنظيمي. تـازه  هـاي يـ   ). نقـش اهـداف پيشـرفت در مؤلفـه    1387كارشكي، حسين (
 3، ش10شناختي، س علوم

  سمت: تهران ، تربيت نشناسي روا).  1383(  پروين كديور،



  1397سال نهم، شمارة اول، بهار و تابستان  ،تفكر و كودك   94

ابزار سنجش راهبردهـاي يـادگيري و مطالعـه و تعيـين رابطعـه ايـن        ). تدوين1381كرمي ، ابولفضل (
راهبردها با پيشرفت تحصـيلي، رسـاله دكتـري، دانشـكده روانشناسـي و علـوم تربيتـي ، دانشـگاه         

 طباطبايي، تهران   عالمه

 پرسشـگري  سـطح  بر كودكان براي فلسفه آموزش تأثير .)1396(ناصر نوشادي   و طاهره مطلق، كمالي
 ، فرهنگـي  مطالعـات  و انسـاني  علـوم  پژوهشگاه ، كودك و تفكر مجله ابتدايي، دوره آموزان دانش
 تابستان و بهار ،1ش ،8س

 ). رشد شناختي ترجمه فرهاد ماهر، تهران : رشد1377فالول ، جان (

 بـر  يـادگيري  راهبردهـاي  آمـوزش  اثـر  .)1390(  يوسف كريمـي  و  حسن اسدزاده  و شيوا ، مفتخري
، 6س ، تربيتـي  روانشناسـي  فصلنامه ، تهران شهر متوسطه مقطع آموزان دانش فعال فظهحا عملكرد

  18ش

 استدالل مهارت روي كودكان براي فلسفه برنامة نتايج بررسي .)1386(  نژاد قاضي پروانه و سعيد ناجي،
 7ش ،2 س ، درسي برنامة مطالعات فصلنامة ، كودكان رفتاري عملكرد و

 تهران :انديشه فراشناختي يادگيري ـ ياددهي فرايند در فراشناخت .) 1382( كيومرث نيازآذري،

). مقدمه اي بر نظريه هاي يادگيري ، ترجمه دكتر علي اكبر 1374هرگنان ، بي و آر والسون ، متيو ، اج (
 سيف ، تهران : نشر دوران 

اثر بخشي آموزش راهبردهـاي   ).1394يار محمديان ، احمد و امير قمراني و زهرا سيفي و مريم ارفع  (
ي   شناختي بر حافظه ، عملكرد خواندن و سرعت پردازش اطالعات دانش آموزان نارساخوان ، مجله

    4،ش4ناتواني هاي يادگيري ،س 
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