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Abstract

The aim of the present study was to investigate the effectiveness of implementing a

Philosophy for Children (P4C) program on the perceived competence and cognitive

flexibility of orphaned boys. The quasi-experimental research was based on a

pretest-posttest control group design. For this purpose, 32 unattended boys in the age

groups B (nine and ten years old) and C (eleven and twelve years old) of Azna

boarding center were selected by convenience sampling method and were randomly

assigned to two control and experimental groups. The statistical sample of the study

completed the perceived competence and cognitive flexibility questionnaires as the

research instruments before and after training. The Philosophy for Children course

was held during eight weekly two-hour sessions. The findings of this study, using

analysis of covariance, showed that the implementation of the P4C program, with a

certainty of 95% (p < 0.05), leads to increased perceived competence (64% for

cognitive, 54% for social, and 51% for physical), and cognitive flexibility (70%) in
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the experimental group. According to the results of this study, the P4C program can

be used as a suitable solution to increase perceived competence and cognitive

flexibility of orphaned boys.

Keywords: Perceived Competence, Cognitive Flexibility, Philosophy for Children.
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چکیده
یسـتگی و  شایر اجراي برنامه فلسفه براي کودکان بـر ادراك  تأثهدف پژوهش حاضر بررسی 

ـ یري شناختی کودکان پسـر  پذانعطاف نیمـه آزمایشـی   سرپرسـت بـود. طـرح پژوهشـی    یب
نفـر از پسـران   32آزمون با گروه کنترل بود کـه بـه همـین منظـور     پس- آزموناساس پیشبر
روزي سـاله) مرکـز شـبانه   یـازده و دوازده () و ج سـاله دهنـه و  (سرپرست گروه سـنی ب  بی

در دسترس انتخاب و با گمـارش تصـادفی در دو گـروه    گیريشهرستان ازنا به روش نمونه
ي ادراك شایسـتگی و  هـا پرسشـنامه د. نمونه آماري پژوهش داده شدنجايکنترل و آزمایش

آمـوزش  پـس از پذیري شناختی که ابزار این پژوهش بودنـد را پـیش از آمـوزش و    انعطاف
ن در طی هشـت جلسـه هفتگـی بـه مـدت      تکمیل کردند. دوره آموزشی فلسفه براي کودکا

تحلیـل کوواریـانس   اسـتفاده از  هـاي حاصـل از ایـن تحقیـق بـا      ساعت برگزار شد. یافته2
منجـر بـه   ).>05/0P(درصـد 95بـا اطمینـان   فلسفه براي کودکاناجراي برنامهداد کهنشان
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پـذیري  %) و انعطـاف 51جسمانی % و 54یاجتماع%، 64ی(شناختیستگیشاافزایش ادراك 
آمــده از ایــن دســت/. در گــروه آمــوزش شــده اسـت. بــا توجــه بــه نتـایج بــه  70یشـناخت 

افـزایش  منظـور عنوان راهکاري مناسـب بـه  بهرابرنامه فلسفه براي کودکانتوانیمپژوهش
داد.سرپرست مورداستفاده قرارپذیري شناختی کودکان پسر بیادراك شایستگی و انعطاف

.پذیري شناختی، فلسفه براي کودکانادراك شایستگی، انعطافها:دواژهیکل

مقدمه.1
ویژه تربیتـی هسـتند و آنـان   محروم از الگوهايکنندمیها زندگی کودکانی که در پرورشگاه

هـاي مختلـف و   هـا، باورهـا و فرهنـگ   در طول زندگی خود در محیط پرورشگاهی با انسان
شـده در مـورد   انجـام گیرند. مطالعـات قرار میشوند و تحت تأثیر آنانگاهی متضاد آشنا می

ربیتـی منسـجم و هدفمنـد بـراي     موجود در این مراکز حاکی از عدم وجود نظام تمشکالت
).2: 1395صفار حمیدي،(روزي استکودکان شبانه

کـه در بهزیسـتی   ترین متغیرهایی استاز مهم)perceived competence(ادراك شایستگی
هـا  کند. ادراك شایستگی بین همه انسانسرپرست نقش مهمی ایفا میکودکان و نوجوانان بی

اي بـر زنـدگی روزمـره،    شناختی اسـت کـه تـأثیر گسـترده    وجود دارد و یک نیاز اساسی و 
عنـوان سـنگ بنـاي    بسیاري از محققان ادراك شایستگی را بـه ها دارد،شناخت و رفتار انسان

). ادراك 1398:4گیرنـد (مردوخـی و همکـاران،   رشد اجتماعی و عاطفی کودکان در نظر مـی 
ـ  به قضاوت کلی فرد درباره خود گفته میشایستگی هـا،  ه آگـاهی فـرد از ویژگـی   شود کـه ب

شـود.  هاي شخصی و نوع روابطش در برخـورد بـا دیگـران مربـوط مـی     ها و تواناییظرفیت
هاي شـناختی، بسـتر اجتمـاعی و فرهنگـی نیـز بـر پیـدایش و تحـول         افزون بر این، ویژگی

هـاي برخـی از   یافتـه هاي خود و عواطف مشابه یا بر خواسته از آن تأثیرگـذار اسـت.  ادراك
سـاالن  تواند کیفیت روابط بین فردي بـا هـم  ها نشان داده است، ادراك شایستگی میژوهشپ

احسـاس تنهـایی و   تواند منجر بـه ادراك عدم شایستگی میرا تحت تأثیر قرارداد و از طرفی
).(Wentzel et al,2019: 6عدم پذیرفته شدن از سوي گروه همساالن شود

هاي آموزشـی، اجتمـاعی و   که فرد را در حوزهمحرکی چندبعدي استادراك شایستگی
کند. بر اساس ایـن دیـدگاه، ادراك شایسـتگی یـک سـاختار کلیـدي در       شناختی هدایت می

هاي نظري مربوط به انگیزه پیشرفت است، درواقع لذت درونـی کـه از موفقیـت    تر مدلبیش
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شایسـتگی و  شـود، ادراك عـدم  آید منجر به افزایش تالش بـراي موفقیـت مـی   به دست می
گـردد بنـابراین اهمیـت ادراك    نارضایتی منجر به اضطراب و کاهش تالش براي موفقیت می

ــه دانــش آمــوزان و عنــوان یــک عنصــر شــناختی تأثیرگــذارتر ســالمت روان شایســتگی ب
پژوهشـی  در(Chen et al,2013:14) .اي داردکننـده هاي تحصـیلی آنـان نقـش تعیـین    موفقیت

اسـتفاده از  ي گروهـی و هـا بحـث زان درگیري تحصیلی، مشـارکت در  میکردند که بینبیان
ادراك آمـوزان توسـط دانـش   هـاي اطالعـات و ارتبـاط در محـیط مدرسـه و خانـه      يفناور

هاي کودکان بـراي  ازحد والدین، فرصتکنترل بیشرابطه مستقیم وجود دارد.شایستگی آنان
کاهـد  ع، از توانایی درك شده آنان میدهد، درواقیابی به ادراك شایستگی را کاهش میدست

.).(Libor Johanaket al,2019:8(گرددایجاد استرس و اضطراب در آنان میو منجر به
)، با عنوان بررسی اثربخشی آموزش تفکـر  1395:1و ساالري (نتایج پژوهش کوهی نژاد 

حـاکی از  پایـه ششـم  آمـوزان پسـر  انتقادي بر ادراك شایستگی و روحیه پرسشگري دانـش  
در ابعـاد شـناختی،   بود کـه آمـوزش تفکـر انتقـادي موجـب افـزایش ادراك شایسـتگی        آن

آمـوزان  دانش اجتماعی و جسمانی شده است، همچنین اجراي این برنامه روحیه پرسشگري
ي بـا عنـوان  امطالعـه )، در 1: 1396همکـاران ( نیز بهبود بخشیده است. صفار حمیـدي و  را

ي اجتمـاعی کودکـان   هـا مهـارت اندیشی بر ادراك شایسـتگی و  یر آموزش مثبتتأثبررسی 
نشان دادنـد کـه آمـوزش مثبـت اندیشـه بـر همـه ابعـاد ادراك         و بد سرپرستسرپرست بی

ثبــت یر متـأث اجتمـاعی آنـان   يهـا مهــارتو شایسـتگی (شـناختی، اجتمـاعی و جسـمانی)    
ي الگـو پـرداز  یر والدین از طریق تشویق، درگیري و تأثهاي بسیاري است. در پژوهشداشته

ــتقیم و      ــیوه مس ــه ش ــان ب ــتگی کودک ــر ادراك شایس ــتقیم غب ــدیرمس ــدهتأیی ــت ش اس
John&Emily,2014:2).(

) یکی دیگر از متغیرهایی اسـت کـه نقـش    Cognitive flexibility(پذیري شناختی انعطاف
معنـاي  بهپذیري شناختیانعطافسرپرست دارد.سزایی در بهزیستی کودکان و نوجوانان بیهب

در حـال تغییـر محـیط اسـت. ایـن      هـاي منظور با محركتوانایی تغییر آمایه هاي شناختی به
ها شامل توانایی تغییر دیدگاه یا سازگاري انطباقی فرد با قـوانین، تقاضـاها یـا شـرایط     توانایی

پذیري شناختی نوعی آمادگی است کـه بـا   انعطاف. (Derby et al,2018.8(محیط جدید است
هـاي رفتـاري   نشبین فرایندهاي ذهنی براي تولید واکـ آن شخص قادر است انتخاب مناسبی

ــترده     ــه گس ــکل از مجموع ــازه متش ــن س ــد. ای ــته باش ــب داش ــردي اي ازمناس ــل ف عوام
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اســت) خــانواده، امکانــاتآموزشــی،(هــاي ذهنــی و ...) و محیطــیتوانــاییشخصــیتی،(
Dajani&Uddin,2017:6).(ــه ــاران ايدر مطالع ــایی و همک ــر باب ــی 2: 1393(دیگ )، اثربخش

ان را مثبـت ارزیـابی کردنـد و    پـذیري دانشـجوی  نعطـاف هـاي زنـدگی بـر ا   مهـارت آموزش
پـذیري آنـان نیـز    انعطـاف هـاي اجتمـاعی دانشـجویان میـزان    کردند که با ارتقاء مهارتبیان
ارتباط مسـتقیم و مثبـت بـین   )، نشان داد که15: 1399(يسواریابد. نتایج پژوهش میدبهبو

آمـوزان  پـذیري شـناختی دانـش    خودکارآمدي اجتمـاعی، تحصـیلی و هیجـانی بـا انعطـاف     
پـذیري شـناختی   انعطـاف میـزان خودکارآمـدي باال بـردن سـطح  به شکلی که باداردوجود
یابد.یمآموزان بهبوددانش

جنـبش یـا رویکـرد تربیتـی     (Philosophy for Children(فلسفه براي کودکان و نوجوانان
)، مطـرح و باهـدف پـرورش    (Lipmanي است که در نیمه دوم قـرن بیسـتم توسـط    نوظهور
هاي استدالل ورزي در کودکان و نوجوانان است.این برنامـه  هاي تفکر و ارتقا مهارتمهارت

ي رشد انواع تفکر از طریق بحـث و  شکلی از  تدریس مکالمه وار و دیالوگی است که بر رو
).1398:3تاثیر مثبت دارد(هاشم زاده و همکاران،گو بین فراگیران و مربیان وگفت

) Communities of Inquiryهـاي تفکـر و اجتمـاع پژوهشـی (    تنیـده بانـام  دو عنصر درهم
،سـاس ابـراین انـد.  شـده عنصرهاي اصلی دیدگاه لیمن در برنامه فلسفه براي کـودك مطـرح  

تفکـر انتقـادي  هـاي تبراي کودکان در پی رشد و پرورش مهـار فلسفهعنصر اول در برنامه 
)Critical Thinking ،(  تفکـر خـالق)Creative Thinking(  مراقبتـی و تفکـر)Care Thinking (

هـاي تفکـر در تعامـل    بر این باور بود کـه مهـارت  )(et al,1995:13)Splitter.Lipman(است
ـ   گفتاري با دیگران شکل می ز ایـن  گیرد و اجتماع پژوهشی در برنامه فلسفه بـراي کـودك نی

بـا یکـدیگر بـه بحـث و     دهـد تـا بتواننـد   فرصت را در اختیار کودکان و نوجوانان قرار مـی 
هــاي اجتمــاعی و ســاختار شــناختی خــود را بســط دهنــدگــو بپردازنــد و مهــارتوگفــت

(Peterson,2015:11).شـکل  دیگر، دومین عنصر مهم در برنامه فلسفه براي کودکـان عبارتبه
در . مشـهور شـده اسـت   اجتماع پژوهشـی زي است که با عنوان گروهی کالس یا همان چی

فعالیـت  ترینمهمکه شودمیبرنامه فلسفه براي کودکان، کالس درس به آزمایشگاهی تبدیل 
بـر اسـاس ادعـاي مـدعیان برنامـه فلسـفه بـراي        گروهی است. آموزان در آن پژوهشِدانش

ر نیـز در ایـن برنامـه رشـد و     هـاي تفکـ  هـاي اجتمـاعی، مهـارت   کودکان، افزون بر مهارت
).Fisher,2003:15(یابندمیپرورش
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)Murris()2016:7(روي ثیر برنامه فلسفه براي کودکان بـر بررسی تأاي با عنواندر مطالعه
یافـت کـه اجـراي ایـن برنامـه بـراي       گیري کودکان متفکر انجام داد به این نتایج دستشکل

ــان مــیگیــري تفکــر، همــدلی و شــکلکودکــان موجــب گــردد و ادراك شایســتگی در آن
وگـو باهمسـاالن انعطـاف    گفـت وشده که آنـان در جلسـات آخـر دوره در بحـث    مشاهده

، در پژوهش خود دریافتنـد  )Greenberg et al) (2017:14(دادند. تري را از خود نشان میبیش
ی در هـاي اجتمـاعی و ادراك شایسـتگ   که برنامه فلسفه براي کودکان موجب رشـد مهـارت  

آموزانی که در این برنامه شرکت کرده بودنـد در مقایسـه   که دانشنحويکودکان شده است به
در انجام برخی از رفتارهـاي اجتمـاعی   تایان خود که در این برنامه شرکت نکرده بودند،باهم

بیـان کردنـد نسـبت بـه قبـل از      عملکرد بهتري از خود نشان دادند، همچنین دانش آمـوزان 
تري دارند.برنامه حس شایستگی بیششرکت در 

وجو براي معنا و بسـط توسـعه قـواي    درواقع با مشارکت کودکان و نوجوانان در جست
یافتـه و سـبب   ها از مطالب، قدرت تفکر استداللی و انتزاعی در آنان افزایشادراکی و فهم آن

کنـد  وجوانان کمک میشود، این امر به کودکان و نها مینفس آننفس و اعتمادبهارتقاي عزت
هاي خود را در زندگی روزمره بهبود بخشند و بدین ترتیـب روابـط میـان    تا کیفیت قضاوت

Trickey & Topping (2004:16))1397:8(محمدیان و فرقـدانی، تري داشته باشندفردي سالم

گرایـی، کنتـرل  هـاي اجتمـاعی، مثبـت   در پژوهشی دیگر تأثیر فلسفه براي کودکان بر مهارت
اجراي برنامه فلسـفه بـراي کودکـان    شخصی و همکاري در کودکان را مثبت ارزیابی کردند.

نفس، برقـراري ارتبـاط صـحیح بـا دیگـران، احتـرام بـه        پذیري، خالقیت، عزتبر مسئولیت
اصــالحی، ایجــاد خــوددهــی مجــدد اطالعــات،پــذیرش نظــر دیگــران، ســازماندیگــران،
).1399:18کبیري، (و نوجوانان اثربخش استنفس و داوري صحیح کودکاناعتمادبه

مهـر و محبـت والـدین و    هـاي پرورشـگاهی از  سرپرست بازندگی در محیطکودکان بی
احساس وابسـتگی یـا طـرد، گـروه گریـزي یـا       اند و از مسائلی ازجملهخانواده خود محروم

ارتبـاط  برقـراري فضـایی امـن بـراي    و نیازمندبرندرنج میگرایی و اختالالت عاطفیگروه
هاي فردي و اجتماعی خـود را  صمیمی و عاطفی با دیگر دوستانشان هستند تا بتوانند مهارت

توانـد از  مـی رسد برنامه فلسفه براي کودکانبه نظر میمطالب فوقبا توجه بهبهبود بخشند.
منظـور پـرورش  هـاي کنـدوکاو فضـاي مـوردنظر بـه     طریق اجتماع پژوهشی و ایجاد حلقـه 

هــاي شــناختی و اجتمــاعی کودکــان را ایجــاد نمایــد و موجــب رشــد و پــرورش  رتمهــا
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پذیري شناختی در کودکان گردد. لـذا محققـان   هاي فردي و اجتماعی و بهبود انعطافمهارت
در این پژوهش بر آن شدند که به بررسی تأثیر برنامه آموزشی فلسفه براي کودکان بـر ادراك  

سرپرست بپردازند. بنابراین مسئله اصـلی  ی کودکان پسر بیپذیري شناختشایستگی و انعطاف
عنـوان یـک برنامـه    این پژوهش این است که آیا برنامه آموزشـی فلسـفه بـراي کودکـان بـه     

پـذیري شـناختی   تواند بر بهبـود ادراك شایسـتگی و انعطـاف   اي مناسب میآموزشی مداخله
سرپرست اثرگذار باشد؟.کودکان پسر بی

پژوهشروش.2
بـا گـروه آزمـایش و    آزمـون پـس آزمـون، نیمه آزمایشی با طـرح پـیش  روش تحقیق حاضر

سـاله بـود کـه در    12تـا  8پرسـت  سربـی تمام کودکان پسرپژوهش شاملجامعهبود.گواه
کردنـد. یمـ روزي در مرکز تحت نظر بهزیستی شهرستان ازنا زندگی شبانهطوربه1398سال

ی و رفتـاري از قبیـل: فقـر یـا فقـدان والـدین،       اجتماعصادي،گوناگون اقتبه سببین افرادا
از جامعــه آمــاري مــوردنظر بــه روش کردنــد.یمــطــالق و اعتیــاد در ایــن مراکــز زنــدگی 

) 17(یشآزمـا صورت تصادفی در گروه کودك پسر انتخاب و به34گیري در دسترس نمونه
عبارت بـود از: رضـایت کامـل   ) قرارداد شدند. معیارهاي ورود به این پژوهش 17کنترل (و 

معیارهـاي  ودر تحقیق و برخورداري از سالمت روانی و جسـمانی شخصی براي مشارکت
پـژوهش، عـدم همکـاري و    رونـد اجـراي  عدم رضایت فراگیـر از نیزخروج از این تحقیق

جلســه 3فراگیــر بــیش از دوجلســه آزمــودنی بــود.3بــیش از غیبــتانجــام تکــالیف و
) و گـروه کنتـرل   16(یشآزمـا یتاً گروه نهاکردند و از فرایند پژوهش حذف شدند که غیبت
) نفر شدند.16نیز (

این مـوارد بـود: کودکـان    هاي دموگرافی نمونه آماري شمالالزم به ذکر است که ویژگی
و ششـم ابتـدایی کـه شـامل گـروه      ي سوم، چهـارم، پـنجم  هاسالگروه سنی ب و ج یعنی 

سرپرست و برخـی  ها بیاز آنشود. جنسیت آنان مذکر بود که برخییمالهس12الی 9سنی
کردند، میـزان دانـش و   یمبد سرپرست بودند که همگی در مرکز تحت نظر بهزیستی زندگی 

که برخی از آنان موبایـل داشـتند   نحويو فضاي مجازي متوسط بود بهموبایلاستفاده آنان از
دانستند.یمف و استفاده از اینترنت را ي مختلهابرنامهو توانایی نصب 
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ابزار پژوهش1.2
ــش1.1.2 ــپرسـ ــتگی ۀنامـ ــاس شایسـ ــارتر (مقیـ Harter Competency Scaleهـ

Questionnaire(
سرپرست از مقیـاس اداره شایسـتگی   گران براي ارزیابی ادراك شایستگی کودکان بیپژوهش

طراحـی شـد. ایـن    1982هارتر در سـال  توسط اداره شایستگیآزمون کردند.هارتر استفاده
جسمانی، شایسـتگی اجتمـاعی و شایسـتگی شـناختی را     ادراك شایستگیسه حوزهآزمون

دهد. الزم به ذکر است کـه خـرده آزمـون چهـارم ایـن مقیـاس خـود        یمموردسنجش قرار 
که هر زیـر مقیـاس   عبارت دارد24دهد. کل مقیاس یمارزشمندي کلی را موردسنجش قرار 

مقیـاس  نمرات هر بعد ازکنندهجمله است. براي ارزیابی اداره شایستگی هر شرکت7شامل 
آمـده از ابعـاد   دستیتاً میانگین بهنهاکنند و یمي آن تقسیم هاعبارترا جمع کرده و بر تعداد 

خواهد بود. روایی مقیاس بـا اسـتفاده از  متفاوت، نمایانگر نقاط قوت و ضعف آزمون دهنده
و کلـی بـود کـه    ی و شـناختی اجتمـاع سه عامل جسـمانی، عاملی صورت گرفته کهتحلیل 

همبسـتگی درونـی   اسـت کـه  ذکـر قابـل /. بودند.50/. و 67/.،61/.،64با بار عاملی ترتیببه
همچنـین بـراي کـل مقیـاس ضـریب      آمـده اسـت.   دسـت بـه /.26- /.50در دامنـه  هـا عامل
/. و 74یاجتمـاع /.، 81یجسمانيهاعاملبراي ه وآمددست/. به91کرون باخ برابر با آلفاي
).14: 1396، به نقل از بهادري خسروشاهی،2004شهیم،است (لحاظ گردیده /.89یشناخت

Cognitive flexibility questionnaire)(یشناختپذیري انعطافۀنامپرسش2.1.2

اسـت. پرسشـنامه مـذکور    شـده تهیـه Dennis,2010:12)&(Vander Waین پرسشنامه توسطا
اسـاس  گـذاري آن بر و نمرههستسؤال20ابزار خود گزارش دهی کوتاهی است که شامل 

تـر اسـت. ایـن    پـذیري بـیش  دهنده انعطافنشان7ي لیکرت است که نمره ادرجه7مقیاس 
پـذیري شـناختی شـامل ایـن مـوارد اسـت:      جنبـه انعطـاف  نامه باهدف سنجش سـه پرسش

یـل بـه   ب) مبرانگیـز. هاي چالشحل جایگزین براي موقعیتاد چندین راهتوانایی ایج)الف
یی درك چنـدین  ) توانـا کنترل و جهاي قابلعنوان موقعیتهاي دشوار بهیتموقعکردن درك

با استفاده از آلفاي کـرون بـاخ  هاآنتوجیه جایگزین براي رویدادهاي زندگی و رفتار انسان. 
/. 91/.،91بـه ترتیـب   هـاي مختلـف  ینـه گزپـذیري و ادراك  لکل مقیاس، ادراك کنترپایایی

/. محاســبه کردنــد.77/.، و 75/.، 81/. و بــا اســتفاده از روش بــاز آزمــایی بــه ترتیــب 84و
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سـنجی ایـن   هـاي روان یژگـی و). 15: 1392(یسـلطان ذکر است که شـاره، فرمـانی و  بهالزم
ادند. ایـن پژوهشـگران ضـریب پایـایی     ي ایرانی موردبررسی قراردهانمونهدر نامه راپرسش

هـاي مختلـف و  ینـه گزپـذیري، ادراك  هاي کنترلیاسمق/. و براي خرده 71یاسمقبراي کل 
سـبه کردنـد. همچنـین ضـریب آلفـاي      /. محا57/. و 72/.،55ادراك توجیه رفتار بـه ترتیـب   

اي هــینــهگز/.، ادراك 87پــذیري کنتــرلهــايیــاسمق/. و بــراي خــرده 90مقیــاس را کــل
/. به دستاوردند.55یهتوجادراك /. و89مختلف

اجراي پژوهشةیوش2.2
و آزمون ادراك شایسـتگی  پذیري شناختیپرسشنامه انعطافآزمونمنظور اجراي پیشابتدا به

دوره آموزشـی برنامـه فلسـفه    آزمـون نمونه آماري قرارداد شد، پس از اجراي پیشدر اختیار
بـراي گـروه   1398تیـر و مردادمـاه   ي دوشـنبه روزهادر ساعتی2جلسه8براي کودکان در 

اجرا گردید که اطالعات هر جلسه در جدول زیر آمده است. پس از اتمـام آمـوزش  آزمایش
لیـل آمـاري   آوري شـدند و مـورد تح  جمـع هـا پرسشنامهآزمون در دو گروه اجرا شد وپس
گرفتند.قرار

جلساتشرح1.2.2
شـده بـراي کودکـان پسـر     ه بـراي کودکـان در جلسـات طراحـی    براي اجراي برنامـه فلسـف  

ي داستان فلسفی مخصوص گروه سنی ب و ج اثر ایـن نویسـندگان   هاکتاباز سرپرستبی
ــد:  ــتفاده شـ ــی  ،(Nelson)اسـ ــده خرمـ ــه فریـ ترجمـــه ،(Emily))،1394(ترجمـ

ترجمه کیوان عبیـدي ،(Louis))،1394(ترجمه لیال قنادپور،(Hanks))،1389(منجزيفرمهر
)1398،((Peter H)،ترجمه هدا کالهدوز)1398 ،((Shona)تصـویري احمدترجمه)1395،(

(Mallory)، 1394(ترجمه ناهید قهرمـانی،((Catherine)  آناهیتـا حضـرتی ،)میـان  از).1396
منظـور اجـراي برنامـه فلسـفه بـراي     ي داستان فلسفی با موضوعات مختلف، بههاکتابتمام 

انتخاب شدند که عناوین، محتـوا و زمینـه   ییهاکتابسرپرست براي کودکان پسر بیکودکان
یت از رضـا گروهی، نگرش مثبت به خود،کارنفس،ها در مورد مفاهیمی از قبیل: اعتمادبهآن

خشـم و پـذیرش   کنتـرل هاي خود، غلبه بر تـرس، ییتواناخود، ارتباط با دیگران، آگاهی از 
کار خود بود.احساسات و اف
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شرح جلسات اجراي برنامه فلسفه براي کودکان.1جدول 

جلسه 
اول

گوییاز طریق قصه(نفس و اداره خویشتن)قدرت مدیریت، اعتمادبهدر جلسه اول مفاهیمی ازجمله:
به همراه مربی به بحث و در مورد مفاهیم فوق کودکانبه کودکان ارائه شد، سپس

پرداختند.وگوگفت
آموزد می» وتنها توي این دنیا به این بزرگیتک«آنچه کودك از این قهرمان داستان درباره کتاب: 

ترش است. او با صبوري و حوصله نفس و قدرت مدیریت و اداره خودش و برادر کوچکاعتمادبه
کودکان کند و الگوي مناسبی براي کند و هم اسباب شادمانی او را فراهم میهم از برادر مراقبت می

.این سن است

جلسه 
دوم

ي داستان در انتهاتوسط معلم در کالس ارائه گردید و »بن در تعطیالت«در این جلسه، داستان 
کنند که به یمو سعیبه بحث و گفتگوي پرداختهي قصههابخشیک از هرکودکان در مورد 

دیگر دوستانشان پاسخ دهند.سؤاالت
که خجالت او شودمیقرار گرفتن کودك در موقعیت اجتماعی و کارگروهی سبب درباره کتاب: 

همچنین نمونه » بن در تعطیالت«نفس الزم را به دست آورد. کتاب کم برطرف شده و اعتمادبهکم
را باال ببرند و هر چه هاکالسسطح توانمیمناسبی براي آموزگاران و مربیان است که بدانند چگونه 

.ند و رفتاري در شأن دانش آموزانداشته باشندپویاتر کن

جلسه 
سوم

يهابیان قصهین داستان امورداستفاده قرار گرفت.»سال بیلی میلر«در طی این جلسه داستان فلسفی 
است که ذهن زیبرانگتفکر و تأملنیچنفلسفی و هميهاها و نکتهبا طعم پرسشزیانگالیخ

را با زبان يادهیچینشانه رفته و در عین سادگی، مفاهیم گاه عمیق و پرا کودك گر مخاطبانپرسش
کند.یمکودك مطرح 

یکی جایزه نیوبري رجز چهارکتابی است که به فهرست افتخا2014این کتاب در سال درباره کتاب: 
یافته است. این داستان سبب ایجاد نگرش مثبت و ادبیات کودك راههايجایزهترینبرجستهاز 

و براي بلند خوانی مناسب است.شودمیهمکاري در خانواده 

جلسه 
چهارم

روانشناسی براي يهاداستاناز مجموعه »بخشنده«یفلسفدر این جلسه، کودکان به خواندن داستان 
وگو در موردي کوچک به بحث و گفتهاگروهصورتبهو سپسشوندیمکودکان مشغول 

.پردازندیماز قبیل چگونگی برقراري ارتباط با دیگران ي مختلف داستانهابخش
هاي واقعی ها و خاطرات دردها و شاديگیرنده سرگذشتیادساله یوناس دوازدهدرباره کتاب: 

وظیفه دارد نزد بخشنده کند. او پیر و سالخورده دریافت میکی» بخشنده«زندگی است که از 
.تعلیمات خاصی را فرابگیرد. دنیاي یوناس، دنیایی کامل است

جلسه 
پنجم

با زدن ي از داستان را انتخاب وهانقشکنندیمي کوچک تالش هاگروهدر این جلسه، کودکان در 
ي هانقشنمایش دهند و پس از اتمام داستان و نمایش به بررسی و تحلیل صورتک در کالس آن را

دیگر بپردازند.یک
کند که در بیان ها را تشویق میداستان نقطه از موضوع هنر فراتر رفته است. کتاب بچهدرباره کتاب: 

توان از کارهاي کند که براي کشف فکر و ایده، میها یادآوري مینظریاتشان شجاع باشند و به آن
دانند چگونه از ز معلمان آگاهی است که مینوعی قدردانی اکوچک شروع کرد. این کتاب همچنین به

هاي خود بپردازند.تا فراگیران به کسب آگاهی از تواناییاي استفاده کنند هاي غیر کلیشهطنز و روش

جلسه 
ششم

از مجموعه »تو فقط شبیه خودت هستی«یفلسفدر این جلسه، کودکان به خواندن داستان 
ي کوچک به بحث هاگروهصورتبهو سپسشوندیمروانشناسی براي کودکان مشغول يهاداستان

استدك و پذیرش خویشتنین آن کوترمهمي مختلف داستان که هابخشوگو در موردو گفت
شوند.می
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به مسائل هیجانی پیش روي این مجموعه با رویکردي مالیم و مستقیم،درباره کتاب:
تر در فضاي ها، راحتکند تا احساسات و مشکالت آناي فراهم میهپردازد و زمینمیکودکان

.خانواده و دوستان به بحث گذاشته شود

جلسه 
هفتم

تا خواهدیممربی از کودکان وشودیمي با قلب گوسفند: خوانده پسرداستان:در جلسه هفتم،
پاسخ دهند و هاآنتا به خواهدیمآموزان خود را در مورد داستان بپرسند و از دیگر دانشسؤاالت

که کودکان خودشان بتواند با توجه به کندینممشارکت سؤاالتخود مربی تا جاي ممکن در پاسخ 
آموزان پاسخ دهند. زمینه اصلی این داستان در مورد رضایت دیگر دانشسؤاالتبه فهمشانتجربه و 

از خود است.
خواهد عادي و کشد که میتصویر میک بیمار را به پسري با قلب گوسفند زندگی یدرباره کتاب: 

تنگی بیفتد، ون آنکه به نفسمعمولی زندگی کند، شنا کند، دستش را به کف استخر بزند بد
.اش پیروز شودکند و در کنار همساالنش عادي باشد و بر ناتوانیورزش

جلسه 
هشتم

با خواندن داستان، مربیپس ازونندینشیمدورهمحلقه وار صورتبه، کودکان ابتدادر این جلسه 
و سؤاالتتالش کردند که به و کودکانکندیمي چالشی، گفتگوي امروز را آغاز هاسؤالطرح 

ان در مورد چگونگی مثبت زمینه اصلی این داستي موجود در داستان پاسخ دهند.هاچالش
است.اندیشیدن

امیدواري یا بینی وگی دو راه وجود دارد، خوشهاي زندسختیرو شدن بادر روبهدرباره کتاب: 
نیروي تخیل پسرك دهد که چگونههاي بنفش، نویسنده نشان میبدبینی و ناامیدي. در داستان پاستیل

کندتر میها آساندوران سخت را براي آنطبعی و امیدواري پدر و مادرش، تحملشوخداستان و

هایافته.3
با دو گروه آزمایش و گـواه آزمونپس- آزمونپیشنیمه آزمایشیبر اساس طرح پژوهش که 

ي هـا شـاخص ي پـژوهش از  هـا دادهمنظـور توصـیف   بـه انجام شد، در بخش آمار توصیفی
اسـتنباطی تحلیـل   از آمـار هـا دادهمیانگین و انحراف معیـار اسـتفاده شـد و جهـت تحلیـل      
اد نمونـه پـژوهش در هـر یـک از     کوواریانس استفاده گردید. در بررسی توصیفی نمرات افر

در ادراك آزمـون دو گـروه نمـره پـیش و پـس    یرهاي تحقیق، افراد نمونه آزمایش دارايمتغ
پذیري شناختی هستند.همچنین انعطافشایستگی اجتماعی، جسمانی و شناختی و

پذیريهاي توصیفی نمرات گروه آزمایش و کنترل در ادراك شایستگی و انعطاف. یافته2جدول 
شناختی

موقعیتمتغیر
گروه کنترلگروه آزمایش

انحراف میانگین
انحراف میانگینمعیار

معیار
تفاوت 

هانیانگیم

4365/34295/351آزمونپیشادراك شایستگی جسمانی 5145/35/4375/3آزمونپس
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3502/33608/354آزمونپیشادراك شایستگی اجتماعی 4222/23703/3آزمونپس

ادراك شایستگی شناختی
4865/34785/3آزمونپیش

64 5935/35/4975/3آزمونپس

- 5/478/34875/370آزمونپیشپذیري شناختیانعطاف 3075/24665/3آزمونپس

شـده اسـت. بیشـترین   وضوح نمـایش داده بهنمونهتمامی نمراتتفاوت در2در جدول 
درصد کـاهش را  70پذیري شناختی به خود اختصاص داده است که انعطافرا متغیرتفاوت
آن گذاري منفـی دارد و کـاهش در میـزان   متغیر نمرهدهد. الزم به ذکر است که اینیمنشان 
ي ادراك هـا مؤلفـه یر مثبـت آمـوزش اسـت. در میـان    تـأث اجراي آموزش بـه معنـاي   پس از

و%54%، اجتمـاعی  64ادراك شایستگی شـناختی، بهبه ترتیبوتشایستگی نیز بیشترین تفا
ي آمـاري پارامتریـک،   هـا روشاسـتفاده از  منظـور بـه یافته اسـت.. % اختصاص51جسمانی 

استفاده کـرد؛  موردنظریید قرارگرفته تا بتوان از آزمون تأنخست باید مفروضات آزمون مورد 
ی موردبررسـ » ال بودن توزیع متغیر وابسـته نرم«لذا ابتدا مفروضات روش تحلیل کوواریانس 

ي انمونـه ) تـک (Kolmogorov-Smirinovقرار گرفت. بـراي اسـتقالل مشـاهدات از آزمـون     
هـا  یـانس وار. افزون بر این آزمون لوین بـراي بررسـی میـزان همگنـی     2استفاده شد جدول 

.)p<05/0برقرار بود (

)(Kolmogorov-Smirinovیج آزمون نتا.3جدول 
ZSigمراحلهاگروههاشاخص

پذیري شناختیانعطاف
21/003/0آزمونشیپآزمایش

23/001/0آزمونپس

18/010/0آزمونشیپکنترل
17/018/0آزمونپس

ادراك شایستگی
14/02/0آزمونشیپآزمایش

2/01/0آزمونپس

18/013/0آزمونشیپکنترل
16/02/0آزمونپس
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هاي آزمون تحلیل کوواریانس، از این آزمـون بـراي   فرضیشپبا در نظر گرفتن برقراري 
ي زیـر نمـایش   هـا جدولنتایج آن در کهبررسی استنباطی متغیرهاي پژوهش استفاده گردید 

شده است.داده 

یرهاي پژوهشمتغشده یلتعدگروه بر روي نمرات2. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیري بین 4جدول 

فرضیه درجه مقدارآزمونمنبع
Fآزادي

خطاي درجه 
آزادي

سطح 
معناداري

گروه

اثر پیالیی
المبدا ویلکز
اثر هاتلینگ

ین ریشه رويتربزرگ

88/0
11/0
07/8
07/8

2
2
2
2

90/150
91/150
90/150
91/150

27
27
27
27

001/0
001/0
001/0
001/0

وتحلیـل کوواریـانس   یـه تجزیجـه  نتمشـاهده اسـت،   قابـل 4همان گونه کـه در جـدول   
)، 001/0P ،90/150=Fچندمتغیره حاکی از آن است که هر چهار آمـاره یعنـی اثـر پیالیـی (    

ین تـر بـزرگ ) و 001/0P ،90/150=F)، اثر هتلینگ (001/0P ،91/150=Fالمبداي ویلکز (
تـوان  یمـ توجـه بـه نتـایج فـوق     بـا باشـند. یمـ عنادار ) م001/0P ،91/150=Fیشه روي (ر

ي اولیـه، از متغیرهـاي   هـا تفـاوت کرد که ترکیب خطی متغیرهاي وابسته پس از تعـدیل  ادعا
دهـد برنامـه   یمـ وتحلیل کوواریانس نشـان  یهتجزکه نتایج نحوياست؛ بهیرفتهپذمستقل تأثیر 

ترکیـب خطـی متغیرهـاي وابسـته     بـر ها دیجیتـال يفناورسازي یغنفلسفه براي کودکان با 
وتحلیـل  یـه تجزتفـاوت معنـاداري وجـود دارد؛ لـذا بـا اسـتفاده از       هاگروهو بین بودهمؤثر

خــواهیم پرداخـت تــا  یــره در مـتن تحلیـل کوواریــانس چنـد متغیـره    تـک متغ کوواریـانس  
یـک از دو متغیـر   کـدام در ترکیـب خطـی، مربـوط بـه     شـده مشاهدهگردد تفاوت مشخص

درصد اطمینان برنامـه فلسـفه   95توان گفت با یمآمدهدستبهاست. با توجه به نتایج تهوابس
پـذیري  هاي دیجیتال بر بهبود ادراك شایسـتگی و انعطـاف  يفناورسازي یغنبراي کودکان با 

یر داشته است.تأثشناختی 



253و دیگران)اکبر کبیريعلی(...فلسفه براي کودکانۀاجراي برناماثربخشی

پذیري شناختی. تحلیل کوواریانس ابعاد ادراك شایستگی و انعطاف5جدول 

منبع متغیرها
تغییرات

مجموع 
مربعات

درجه 
آزادي

میانگین 
Fآماره مربعات

سطح 
داريمعنی

ادراك شایستگی 
اجتماعی

7/42317/423725/59001/0گروه
6/198281/7خطا

ادراك شایستگی 
جسمانی

7/14917/149598/113001/0گروه
35/73289/6خطا

ادراك شایستگی 
شناختی

7/67417/674112/477001/0گروه
64/242284/5خطا

پذیري انعطاف
شناختی

7/193117/1931943/756001/0گروه
3/579287/9خطا

گــروهFدهــد کــه مقــدار آمــارهتحلیــل تغییــر ادراك شایســتگی اجتمــاعی نشــان مــی
هست، تحلیـل تغییـر ادراك شایسـتگی جسـمانی     001/0داري معنیبا سطح725/59بابرابر

اسـت، 001/0داري بـا سـطح معنـی   598/131گروه برابر بـا Fدهد که مقدار آماره نشان می
بـا  112/477گروه برابر با Fدهد مقدار آماره تحلیل تغییر ادراك شایستگی شناختی نشان می

دهـد پذیري شناختی نشـان مـی  متغیرانعطافتحلیل ، همچنین هست001/0داري معنیسطح
کـه  است. با توجه به ایـن 001/0داري با سطح معنی943/756گروه برابر باFکه مقدار آماره 

شده تحلیل کوواریانس معنـادار بـوده و   محاسبهF/. است مقدار 05کمتر از داريسطح معنی
تـوان اظهـار نمـود کـه     دیگر مـی عبارتشود. بهدرصد فرضیات فوق تأیید می95با اطمینان 

ادراك اجتماعی، جسـمانی، شـناختی و   داري براجراي برنامه فلسفه براي کودکان تأثیر معنی
سرپرست دارد.پذیري شناختی کودکان پسر بیانعطاف

گیرينتیجه.4
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه فلسفه بـراي کودکـان بـر ادراك شایسـتگی    

سرپرسـت بـود.  کودکان پسـر بـی  پذیري شناختیتماعی و جسمانی) و انعطافشناختی، اج(
نمـرات ادراك شایسـتگی کودکـان    هاي پژوهش حاکی از آن است که اگرچه بین میزانیافته

نمـرات آنـان   امـا تفاوت چندانی مشاهده نشده اسـت آزمونگروه آزمایش و کنترل در پیش
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دار بـین  دهنـده تفـاوت معنـی   شـان نآزمـون ر پسپس از اجراي برنامه فلسفه براي کودکان د
کودکانی که در کالس برنامه فلسفه بـراي کودکـان   کهنحويگروه آزمایش و کنترل بود بهدو

مقایسـه  نشان دادند درقرارگرفته و در جلسات آموزشی شرکت کرده بودند در پایان آموزش
یستگی باالتري برخـوردار هسـتند.  اند از ادراك شابا کودکانی که در این برنامه شرکت نکرده

ین تـأثیر را بـه ترتیـب بـر     اجراي برنامه فلسـفه بـراي کودکـان بیشـتر    الزم به ذکر است که
سرپرسـت و بـد سرپرسـت داشـته اسـت      شناختی، اجتماعی و جسـمانی کودکـان بـی   ابعاد

هـا بیشـترین تغییـرات و رشـد در     آزمـون و پـس آزمـون کـه پـس از مقایسـه پـیش    نحويبه
بعـد جسـمانی در رتبـه آخـر     مشاهده بود و سپس در بعد اجتماعی وشناختی آنان قابلبعد

طـور مسـتقیم   وجـوي محققـان، پژوهشـی کـه بـه     با توجه به مطالعـه و جسـت  قرار گرفت.
کودکـان بسـنجد یافـت نشـد،     اثربخشی برنامه فلسفه براي کودکان را بـر ادراك شایسـتگی  

هـا همسـو بـود کـه     هاي برخی از پژوهشهاي پژوهشهوجود نتایج این پژوهش با یافتبااین
بدین شرح است:
Marsh et))،16: 1399به نقل از کبیري و همکـاران،  (Trickery & Toppingنتایج تحقیق 

al,2002:14)2005:9,و)Elliot & Dweckداد که برنامه آموزشی فلسـفه بـراي کودکـان   ) نشان
داشته است و باعث بهبود نگرش مثبـت بـه کـار    مثبتیي امدهایپساله، 12تا 8براي کودکان 

شده است کـه نتـایج   در کودکاننفساعتمادبهگروهی، سازگاري با محیط پیرامون و افزایش 
زیـرا نتـایج پـژوهش پـیش رو،     هاي پژوهش حاضـر همسـو اسـت؛   پژوهش مذکور با یافته

یسـتگی شادراك دهد کـه برنامـه آمـوزش فلسـفه بـراي کودکـان باعـث افـزایش ا        یمنشان
هـاي پـژوهش عابـدي و    یافتـه بودن، نگرش مثبت به خود) در کودکـان شـده اسـت.   مفید(

با تأکید بر بعـد  براي کودکانبا عنوان ارائه مدل مفهومی ارتباط فلسفه)،1397:17(همکاران
برنامـه فلسـفه بـراي کودکـان    حـاکی از آن بـود کـه اجـراي    و هوش هیجانیتفکر مراقبتی

و هیجاناتشان کمک کند تـا آنـان قـادر بـه     هادر شناسایی بهتر توانمنديه کودکانتواند بمی
توانـایی تشـخیص نمـایش رفتـار و هیجانـات     هاي درست هیجانات خـود باشـند و  نمایش

منـدي و نگـرش   افـزایش رضـایت  نادقیق خود را کسب و کنترل نمایند که این مهم همراه با
که ادراك شایستگی به قضـاوت کلـی فـرد در    وجه به اینگردد. با تمیمثبت به خود در آنان

برقـراري ارتبـاط بـا دیگـران     نـوع هـا و هـا، ظرفیـت  تواناییمورد خود و شناخت نسبت به
شناسـایی  توانـد بـا کمـک بـه فـرد در     مـی لذا برنامه فلسفه بـراي کودکـان  شود.میمربوط

بهبـود اداره  اجتمـاعی موجـب  هاي خود و چگونگی ارتباط با دیگـران در محـیط   توانمندي
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اثربخشـی اجتمـاع پژوهـی برنامـه فلسـفه بـراي       با عنوانشایستگی در او شود. در پژوهشی
توانـد  مشخص شـد کـه اجـراي برنامـه فبـک مـی      بر رفتار شهروندي دانش آموزانکودکان

و هاي ارتباطی، پایبندي بـه مقـررات و قـوانین، خودآگـاهی، احتـرام     مهارتموجب افزایش
هاي پـژوهش مـذکور  یافتهرش دیگران و برقراري ارتباط و همکاري با دوستان گردد کهپذی

). 1397:18به نقل از قبادیـان، رمضانیهاي پژوهش حاضر همسو است (ماهرو زاده وبا یافته
ي هـا مهـارت باشـد: نخسـت در بعـد   یمـ یی شناسـا قابـل نقاط قوت برنامه فبک در سه بعد 

دهـد،  یمـ تفکـر بـه کودکـان ارائـه     اعطاي مهارتدرمخصوصاًاین برنامهشناختی است که
گیــران از شــرکت در ایــن برنامــه ي اخالقــی اســت کــه فراهــامهــارتاعطــاي نظــرازدوم

اسـت کـه کودکـان از ایـن برنامـه      ي اجتمـاعی هـا مهارتنمایند و سوم از جهت یمکسب
).1399:7فاطمی و همکاران،کنند (یمکسب

تـوان اذعـان کـرد؛ ادراك شایسـتگی محرکـی     یمـ ادراك شایستگی تغییردر تبیین نتایج
کنـد.  تمـاعی و جسـمانی هـدایت مـی    هاي شـناختی، اج در زمینهچندبعدي است که فرد را

آید منجـر بـه   درونی که از موفقیت به دست میمبناي این دیدگاه ادراك شایستگی و لذتبر
ایـن در حـالی اسـت کـه ادراك     د؛ شـو کسـب موفقیـت بیشـتر مـی    منظورافزایش تالش به

شـود بـراي موفقیـت مـی   و کـاهش تـالش  شایستگی و نارضـایتی موجـب اضـطراب   عدم
تعامـل بـا   دهـد کـه  ). شـواهد نشـان مـی   1398:4، به نقل از خلج و هاشمی،2008فیلد،رد(

روابـط اجتمـاعی فـرد تلقـی گـردد امـا در       در شـبکه عنوان عاملی مهمبهتواندساالن میهم
ادراکات نسبت به شایستگی و ارزشمندي خود، عوامل دیگري از قبیل روابط بـا  گیري شکل

ــه  ــدین و ســایر اعضــا، تجرب ــم  وال ــز بســیار مه ــرد نی ــونی ف ــی و کن ــاي قبل ــیه ــندم باش
بـا  برنامـه فلسـفه بـراي کودکـان    ).1398:4به نقل از خلج و هاشمی،،1395حمیديصفار(

کندوکاو فلسـفی بـراي فراگیـران بـه آنـان      فراهم آوردن بستري مناسب جهت انجام بحث و 
ها دفاع نمایند و از این طریـق ادراك  کند تا بتوانند نظرات خود را بیان کرده و از آنکمک می
داشته باشند. همچنین بخشی از فرایند ایـن برنامـه از طریـق انجـام     شایستگی خودبهتري از

داشـتن ادراك  ه ایـن امـر موجـب   کتمرینات فلسفی در قالب گفتمان با اعضاء خانواده است
تـرین  گردد. اجتماع پژوهشی کـه یکـی از مهـم   بهتر نسبت به توانمندي و شایستگی فرد می

نقش بسیار مهمی در کمک به فراگیـران در شـناخت  عناصر برنامه فلسفه براي کودکان است
کننـد  مـی ها دارد به شکلی که فراگیرانی که در اجتماع پژوهشی شرکت هیجانات و کنترل آن

بـا مـواردي از قبیـل: کنجکـاوي،     شـوند وگـو مـی  دوستانشان وارد بحث و گفـت و با دیگر
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هـا، ناامیـدي ناشـی از عـدم توافـق بـا       توافق کردن بـاهم کالسـی  کاوشگري، حیرت، لذت
و در شـوند و ... مواجـه مـی  هااز موفقیت در بحثمنديسردرگمی، رضایتدیگران، ابهام،

موزند که چگونه باید بر هیجانات، ناامیدي و خجالت خود تسـلط یابنـد  آمیفرایند یادگیري
کنـد و کنتـرل بـر    مرورزمان شناخت فرد از خـود را بیشـتر مـی   که ادامه داشتن این فرایند به

داشـتن ادراك  افزایش داده که نهایتاً منجر به رضایتمندي از خـود و هیجانات و عواطفش را
شود.میبهتري از خود

سـازد تـا در بحـث و روابـط     یمـ رنامه فبک این امکان را براي فراگیران فـراهم  بدرواقع
را هـاي خـود  یـده اکـردن را فراگرفتـه،   اظهـارنظر گروهی شرکت کرده، بـودن در جمـع و   

ساخته، احترام به همساالن، همکاري با آنان، مصالحه جویی، خود اصـالحی و داوري  عملی
در ارتباطـات اجتمـاعی   اجتماع پژوهشیشرکت درخوب را کسب نمایند. فراگیران پس از 

نماینـد، بـه همـین    یمـ با همسـاالن خـود   وگو گفتکنند و شروع به بحث و یمابراز عقیده 
یـد  تأکهمساالن را مورد ي متقابل میانوگوگفتاست که ویگوتسکی اهمیت ارتباط و علت

جربه کسب نمـوده، روش افکـار  کند که فرد از طریق ارتباط با همساالن تیمقرار داده و بیان 
برقراري تعامل با دیگـران را رشـد داده کـه    يهامهارتو تعامالت اجتماعی را درونی کرده، 

هــم ادراك شایســتگی در وي را نمایــد کــه ایــن میمــادراك مفهــوم بهتــري از خــودیتــاًنها
).1399:18مراد آزادبهی و همکاران،بخشد (یمبهبود

پـذیري  میـزان انعطـاف  دهـد اصل از ایـن پـژوهش نشـان مـی    هاي حافزون بر این یافته
آمـاري  ازنظـر قبـل از اجـراي برنامـه فبـک     اگرچـه شناختی در دو گروه آزمایش و کنتـرل  

ـ بـر اسـاس تحلیـل نتـایج     بعد از اجـراي برنامـه مـذکور   امانداشت،تفاوت و آزمـون شیپ
ده بـود بـه شـکلی کـه     مشـاه آزمایش و کنترل قابلدو گروهتفاوت چشمگیر بین آزمونپس

تـري  پذیري بـیش کودکانی که مورد آموزش فبک قرارگرفته بودند پس از اتمام دوره انعطاف
خـود نشـان دادنـد. بـا توجـه بـه       بودند ازکودکانی که در این دوره شرکت نکردهنسبت به

طور مستقیم اثربخشـی برنامـه فلسـفه بـراي     وجوي محققان، پژوهشی که بهمطالعه و جست
وجـود نتـایج ایـن    کودکان بسـنجد یافـت نشـد، بـااین    پذیري شناختیان را بر انعطافکودک

هـا همسـو بـود. در پژوهشـی کـه توسـط منتظـري و        برخی از پژوهشهايپژوهش با یافته
پـذیري شـناختی   روش پرسشگري بـر انعطـاف  ) با عنوان تأثیر آموزش به1398:2(همکاران

آموزانی کـه در برنامـه آموزشـی    پسر انجام شد، نتایج حاکی از آن بود که دانشدانش آموزان
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آمـوزانی کـه در ایـن برنامـه     مبتنی به شیوه پرسشگري شرکت کرده بودند در مقایسه با دانش
هـایی  نشان دادند. یکی از روشپذیري شناختی بیشتري از خودشرکت نکرده بودند انعطاف
و دیالکتیـک اسـت، در   کننـد روش پرسشـگري  آن استفاده میکه مربیان فبک در آموزش از

هاي تدریس که مورداستفاده پژوهشگران قـرار گرفـت   ترین روشاین تحقیق نیز یکی از مهم
روش تدریس پرسشگري بود که نحوي که مربی فبک با پرسشگري از دانش آمـوزان سـعی   

بـا یکـدیگر بـه پرسـش و     و اداره اجتماع پژوهی داشـت تـا همـه دانـش آمـوزان     در ایجاد
الزم به ذکر است که نتایج ایـن پـژوهش  بپردازند و به یادگیري مطالب جدید بپردازند.پاسخ

مطلوب بودن تـأثیر روش پرسشـگري در قالـب اجـراي برنامـه فلسـفه بـراي کودکـان بـر          
دهد.سرپرست و بد سرپرست را مورد تأیید قرار میپسر بیپذیري دانش آموزانانعطاف
یري شـناختی  پـذ انعطـاف توان گفـت، یمپذیري شناختیبیین نتایج مرتبط با انعطافدر ت

شده است و توانایی فـرد بـراي در نظـر گـرفتن     یفتعرعمده شناخت انسان ویژگیعنوانبه
هاي متناقضی از یک شیء یـا یـک رویـداد اشـاره دارد و مسـتلزم توانـایی       ییبازنمازمانهم

و افکــار درون یزســازي خــود از تجــاربمتمال و قــدرت برقــراري ارتبــاط بــا لحظــه حــا
پـذیري  بـراي بـه دسـت آوردن ایـن انعطـاف     کودکـان ).Bloma et al,2021:1اسـت ( روانی

بازنمـایی  دفعات فضاي مسئله را موردد و بهباید پیچیدگی کامل مسائل را درك نماینشناختی
تغییـر فضـا گـردد.    تواند منجـر بـه  یمقرار دهند تا متوجه شوند که چگونه تغییر در متغیرها 

شـرکت در  یی از قبیل سـخنرانی در جمـع دوسـتان،   هامهارتافزون بر این آنان باید بتوانند 
ي گروهی، آموزش نکات به دیگران، پذیرفتن نظرات مخالف نظـر  هابحثاجتماع پژوهی و 

ز این طریـق  را در خود توسعه داده تا اخود هنگام بحث، رعایت ادب و احترام هنگام بحث
پذیري شناختی خود را فراهم نمایند.ملزومات بهبود انعطاف

نتــایج پــژوهش حاضــر نشــان داد آمــوزش برنامــه فلســفه بــراي کودکــان بــر کــاهش  
ي برنامـه فلسـفه بـراي    هـا آمـوزه یر مثبـت دارد.  تأثسرپرست یبیري کودکان پسر پذانعطاف
کودکان ایجاد نماینـد  تنظیم هیجان را درتواند روش نوینی از پردازش شناختی و یمکودکان 

ر را فرونشانی فکر، نشخوار ذهنی، جانشـینی فکـر و تبـدیل تصـور بـه فکـ      که از این طریق
کـه کودکـان   ییازآنجـا نمایـد.  هـا آني آن تفکرات منطقـی را جـایگزین   جابهببرد و بیناز
کننـد، از تفکـرات   یمـ سرپرست نسبت به کودکان عادي که در کنار والدین خود زنـدگی یب

یـژه در اجتمـاع   وبـه ي برنامـه فلسـفه بـراي کودکـان     هـا آموزشبرند، یممنفی بیشتري رنج 
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یري از منطق و تعامل با همساالن، مشـکالت را  گبهرهآموزد تا به یمپژوهشی به این کودکان 
ماینـد. برنامـه فبـک بـا آمـوزش      عمـل ن تـر منعطـف هـا  یتموقعحل کرده و در برخورد با 

دهـد کـه آنـان سـبک تبیـین منطقـی را در       یمـ خالق، منطقی و مراقبتی به کودکان یاد کرتف
اشـته باشـند کـه حـوادث بـد      و بـاور د انتخـاب زاتـنش هـاي دشـوار و   یـت موقعمواجه به 

غیـر جبـري و   صـورت بـه اي ناخوشـایند  آمـده یشپـ هستند و در مورد رویـدادها و  ناپایدار
اعتماد داشته باشند.زااسترسجهت مقابله با مشکالت خودسازنده بیندیشند و به توانمندي 

در اجتماعی پژوهشی که یکی از عناصر اصلی برنامه فلسفه براي کودکان است، کودکـان  
ــدوکاو فلســفی ــد کن ــا در فراین ــااســتداللب ــت ه ــیکــدیگر موافقــت و مخالف ــد و یم کنن

کـه نظـر خـود را    یناماید یا نظرات خود را تصحیح نوگوگفتیند فراتواند در یمفرديهر
در فراینـد آمـوزش   هاآنو احترام به استقالل کودکانبه معناي استقاللتغییر دهد و این امر

شـود  یمـ برنامه فبک است. این روش از آموزش موجب افزایش انگیزه و فعالیـت فراگیـران   
بـه نقـل از   2015سـادوك و همکـاران،  کند (یمیر مثبتی در تندرستی هیجانی آنان ایفا تأثکه 

رفتار آدمی افکار اوست، شیوه تفکـر منشأکه زیر ینا). با توجه به 1398:7اکبري و همکاران،
مسـتقیم  صـورت بـه فلسفه براي کودکان برنامهو استدالل کردن او بسیار حائز اهمیت است.

ین تـر مهـم ازگـذاري شـده اسـت.   یـان بنآموزش تفکر و آمـوزش اسـتدالل قـوي   منظوربه
، تعامـل  هـا چـالش وادار کردن ذهن به عمل است که این مهم از طریق ي این برنامههاهدف

پذیرد.یمصورت ساختاري و تفکر اصولی در اجتماع پژوهشی
سازي افراد براي دنیاي پیچیده امـروزي  توانایی آمادهي آموزشیهانظامیعتاً آن دسته از طب

ـ ازپـیش بـر  که بـیش دارندرا اجتمـاعی، بهبـود   يهـا مهـارت انـواع تفکـر، بهبـود    رورشپ
بهبود انگیـزه پیشـرفت تحصـیلی، ارتقـاء ادراك شایسـتگی و رشـد       پذیري شناختی،انعطاف

منظـور رشـد و   طلبی و پرسشگري در کودکان و نوجوانان داشته باشد. لذا بـه روحیه استقالل
ــاء ــذکور متغارتق ــاي م ــاگون  یره ــی گون ــب تربیت ــهمکات ــبرنام ــی ياه ــژهوتخصص اي ی
ها برنامـه فلسـفه بـراي کودکـان اسـت. ایـن برنامـه        ین آنترمهمکه یکی از اندکردهطراحی

ي شـناختی و  هامهارتي و مراقبتی)، رشد انتقادخالق،تفکر (و پرورش انواع منظور رشدبه
ــاف ــاعی و انعط ــذیرياجتم ــران در پ ــهزمفراگی ــین ــاي مختل ــتفاده ه ف طراحــی و مورداس

تـوان ادعـا کـرد    یم). با توجه به مطالب مذکور 1399:19کبیري و همکاران،است (رفتهقرارگ
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بهبـود ادراك  منظوربهي مناسب امداخلهابزار عنوانبهتواند یمبرنامه فلسفه براي کودکان که؛
قرار گیرد.مورداستفادهسرپرستیبیري شناختی در کودکان پسر پذانعطافشایستگی و 

نامهکتاب
.پرتقال). تهران:1396(یحضرتهاي بنفش. ترجمه آناهیتا یلپاست). 2015(ینکاتراپل گیت، 
: پنجره.تهران).1389(يمنجزفرمهر ). بن در تعطیالت. ترجمه2008(یلیاماسمیت، 

اثربخشی آمـوزش خطاهـاي شـناختی بـه     «).1398(معصومه، اشرفی، عماد و رجب، اسداهللاکبري،
، تندرستی و میزان قند خون کودکـان  »ي کودکان و نوجوانان بر خطاهاي شناختیشیوه فلسفه برا

. 4شـماره  .18دوره مجلـه دیابـت و متابولیسـم ایـران.    و نوجوانان مبتال بـه دیابـت نـوع یـک.    
.199- 206صص

: مهرسا.تهران).1395(یريتصواحمد ترجمه). تو فقط شبیه خودت هستی.2016شونا (آینز،
هـاي زنـدگی بـر    تأثیر آموزش مهـارت «).1393(شاطریان، فاطمهالدوز، گودرزي، کورش وبابایی، 

، اولین کنفـرانس ملـی توسـعه پایـدار در     »پذیري شناختی دانشجویان دانشگاه آزاد ساوهانعطاف
.EPSCONF01-547کد مقاله: علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی.

: هیرمند.تهران).1394(یقهرمانناهید ترجمه). پسري با قلب گوسفند.2016(يمالوربلک من، 
ي و شایسـتگی در  خود انتقادیر آموزش پذیرش و تعهد بر تأث«).1396(جعفربهادري خسروشاهی،

.18- 33صص .34شماره ي تربیتی. هاپژوهش، فصلنامه »دانش آموزان داراي تجربه خودآزاري
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.1- 32صشماره پنجاه و چهارم.دانشگاه عالمه طباطبائی. سال پانزدهم.

یرکبیر.ام: هرانت).1398کالهدوز (هدي ترجمه). نقطه.2003اچ (رینولدز، پیتر
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.88- 92.96درپیپی.2پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. سال هجدهم. شماره 
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یر اجـراي  تـأث «).1399(ریونـدي، ریحانـه  اکبر، قاسمی، علی، زارعی زوارکی، اسماعیل،کبیري، علی
انگیـزش پیشـرفت در   وبینـی تحصـیلی  به کمک فناوري بـر خـوش  فلسفه براي کودکانبرنامه 
دو فصلنامه راهبردهاي شـناختی در یـادگیري.   ،»شهر همدانآموزان پسر دوره دوم ابتداییدانش

.205- 224سال هشتم. شماره پانزدهم.صص 
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:SHCONF02_255کد مقاله اجتماعی ایران.در حوزه علوم انسانی و مطالعاتنوین

: منظومه خرد.تهران).1394قنادپور (). سالی بیلی میر. ترجمه لیال 2014هنکس (کوین،



261و دیگران)اکبر کبیريعلی(...فلسفه براي کودکانۀاجراي برناماثربخشی

). تهران: چشمه.1398(یديعب. ترجمه کیوان بخشنده).2018(ییسلولوري،
اثربخشی آموزش فلسفه براي کودکان بـر ارزیـابی   «).1397آزاده (محمدیان، بنت الهدي و فرقدانی، 
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.289- 307صص
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