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 چکیده 

ی آماری دبستانی انجام شد. جامعهتفکر انتقادی کودکان پیش مهارتهای پژوهش حاضربا هدف بررسی تأثیر آموزش فلسفه بر 

این پژوهش شبه آزمایشی  بود. 49-49ی نوآموزان دختر پیش دبستانی ناحیه دو اصفهان در سال تحصیلی پژوهش شامل کلیه

دانش آموز( به صورت نمونه در دسترس انتخاب و در) دو گروه آزمایش و  93نفره )جمعاً  51کالس  2و نمونه پژوهش شامل

گویه در  23ورت تصادفی جایگزین شدند. ابزارجمع آوری داده ها چک لیست محقق ساخته تفکر انتقادی شامل گواه( به ص

ابعاد تحلیل، ارزشیابی، استدالل انجام گرفت. روایی پرسشنامه از نظر مدیران و کارشناسان مورد تأیید قرار گرفت و پایایی با 

ه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی )فراوانی، درصد، میانگین و بدست آمد. تجزی 49/3استفاده از آلفای کرونباخ 

های انحراف معیار( و استنباطی )آزمون کوواریانس( انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد: بین میانگین

ویت گروهی )گروه گواه و گروه آزمایش( ها برحسب عضتعدیل شده نمرات تحلیل، ارزشیابی، استدالل و تفکر انتقادی آزمودنی

  .(. و آموزش برنامه فلسفه برای کودکان تأثیر داشته استP≤31/3در مرحله پس آزمون تفاوت معنادار آماری وجود دارد )

 

 آموزش فلسفه، تفکر انتقادی، تحلیل، ارزشیابی، استدالل واژگان کلیدی:
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 بیان مساله مقدمه و

های روان شناختی، توجه خود را بیشتر های علوم و فنون و براساس بعضی از رویکردبه دلیل پیشرفتمدارس امروزه متأسفانه 

(. بسیاری از 5992اند )شعبانی، های متفکر و خالق فاصله گرفتهبه انتقال اطالعات و حقایق معطوف نکرده و از تربیت انسان

( اگر قرار 5499های سنتی در مدارس است. )گودلد، حاکمیت روشصاحبنظران تربیتی معتقدند فقر تفکر دانش آموزان نتیجة 

تر آید، نباید قدرت فکری او به دست شانس سپرده شود. تفکر ارزشمند اندیشیدن بیشاست کودک فراخ اندیش و منتقد بار

 (.5991دهد )فیشر، درباره یک موضوع است و تفکر انتقادی چگونه تفکر کردن دربارة یک موضوع را شرح می

آید صورت گرفته است های اخیر، بازگشت قابل توجهی به این طرز فکر که فلسفه یک فعالیت به شمار میدر سال

راستی این کار منحصر به آنان نیست؛ چرا که آید پرداختن به فلسفه کار فیلسوفان است، به(. با آنکه به نظر می5911)اسمیت، 

هایی را فلسفی زندگی می کند و اهمیت این لحظات حیات تا بدانجاست که ، لحظهانساناز یک سو هر انسان، به عنوان یک 

شود و از سوی دیگر هرگونه رو کردن به اصل ها و بنیاد حتی می توان گفت هستی انسان در چنین لحظه هایی شکوفا می

 (.5949فالسفه نیست )نقیب زاده. چیزها گام نهادن به قلمرو فلسفه است؛ بنابراین فلسفه همگانی است و منحصر به 

های آموزشی دهد که برنامههای مدارس به کودکان و نوجوانان اختصاص دارد. شواهد نشان میبه رغم اینکه فعالیت

آموزان ارتقا دهند. اگر کودکان هنگام اشتغال به اند اندیشیدن، پرسیدن و درست انتقاد کردن را در دانشفعلی نتوانسته

توانند به یادگیری ادامه دهند و در شیدن و باهم اندیشیدن و به صورت گروهی کار کردن را نیاموزند، چگونه میتحصیل، اندی

 (. 5915جامعه قدم بگذارند )اسمیت و مولفینش، 

-( معتقد است، آموزش فلسفه برای کودکان یک اقدام آموزشی است که به بهبود تفکر کودکان می2339لیپمن )

ی تفکر است. اد دارد، تفکر فلسفی به معنی صرف تفکر و استدالل محض نیست، بلکه مستلزم تفکر، در بارهپردازد. وی اعتق

البته باید در نظر داشت که نباید به طور سنتی به موضوعات فلسفی نگریست، چرا که از این نظر ( 5995)کریمی و همکاران، 

ط بزرگساالن و آن هم تعداد اندکی که صالحیت دارند به آن روی گردد که فقگاه فلسفه آن چنان پیچیده و غامض مطرح می

آورند. در حالی که باید دانست، بسیاری از سؤاالت فلسفی از همان سنین نخست، زاییده ذهن کودک پرسشگر یا می

 (. 5949بزرگساالنی با ذهن کودکانه چالشگر است )جبل عاملی و همکار، 

ای جهان به ویژه آمریکا و اروپا، در دهة اخیر به فلسفه به منزله روشی برای برای حل این مسئله، در اکثر کشوره

برنامة فلسفه برای کودکان و نوجوانان را مطرح کرده و متذکر شد که  5لیپمن 5493پروش تفکر توجه شده است. در اواخر دهه 

ها، موازین و قواعدی مستلزم تعلیم مالک که اگر هدف ما از آموزش تفکر انتقادی، آموزش تفکر بهتر به افراد باشد. این کار

های واقعی است که خواهد بود که فرد به واسطة آنها، خودش قادر به ارزیابی تفکرات خود باشد. به بیان دیگر، حفظ تمرین

ان باید برای گری. لیمپن معتقد است که استادآموز را متفکر بار آورد، نه یاد گرفتن تعریف تفکر انتقادی و پرسشتواند دانشمی

 (.5419جلب عالقة شاگردان مطالبی را مطرح کنند که متضمن شوک و شگفتی فکری است )لیپمن، 

های های مختلف درحوزه تفکر انتقادی حاکی از آن است که اکثریت دانش آموزان فاقد مهارتبررسی نتایج پژوهش

تفکر . 2339، 9، سیندروسیندر2331، 9، ون گلدر2331، 2الزم جهت تجزیه و تحلیل اطالعات مورد نیاز خود هستند. )پریس

                                                           
1- Lipman 
2- Peirce 
3- VanGeder 
4- Synder & Synder 
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، 1گیری برای انجام کاری یا باور آن متمرکز است )انیسانتقادی تقریباً به معنای تفکر ارزشمندانه و منطقی است که بر تصمیم

پرورش تفکر را محور (. آموزش تفکر از دیرباز مورد توجه اندیشمندان تعلیم و تربیت قرار گرفته است. چنان که دیوئی 2332

های صاحب اندیشه باید نخستین هدف تعلیم و تربیت اصلی تعلیم و تربیت دانسته و چاول نیز معتقد است که تربیت انسان

 (.5943باشد. )شعبانی، 

ه ای برای به کارگیری تفکر انتقادی نداشته باشند، تعلیم چهارچوبی برای تجزیاز این رو تا زمانی که شاگردان انگیزه

هایی، شاگردان باید به اتفاق معلمان خود فعاالنه با مسائل و و تحلیل کاری عبث و بیهوده خواهد بود. برای ایجاد چنین انگیزه

مشکالت واقعی درگیر شوند، معلمان باید بکوشند کالس درسی ایجاد کنند که در آن حس کنجکاوی طبیعی شاگردان بار 

کر انتقادی به دانش آموزان به طور فزاینده به عنوان یک هدف در تعلیم و تربیت مطرح دیگر شکوفا شود. بنابراین آموزش تف

 (5949های مدرسه و معلم باشد. )اتابکی، هایی نظیر تجزیه و تحلیل، ارزیابی و قضاوت باید اساس فعالیتاست. پرورش مهارت

ها ودکان تألیف شده است، این داستانهای داستانی ویژه کبرای اجرای برنامه آموزش فلسفه به کودکان، کتاب

محرکی برای تفکر، رشد تفکر انتقادی کودکان است. به همین علت برنامه فلسفه به کودکان مدعی آن است که الگوی مناسبی 

 (.5999دهد )ناجی، اند را ارائه میهای پژوهشگریبرای پرورش، توان پرسشگری و تفکر انتقادی که هر دو از مولفه

توان، بسیاری ( چنانچه روش و ابزار مناسب برای آموزش در جهت بهبود تفکر شناخته شود، می2333) 9نظر گارت ماتیوزبنا به 

های مناسب، برای آموزش تفکر، کاربست ترین، روشاز معضالت را برطرف کرد. از سوی دیگر به نظر می رسد، یکی از موفق

 (.2352، 1ه آموزشی است )ندوفرپیبرنامه فلسفه برای کودکان در کالبد یک برنام

رسد که این امر کمتر مورد توجه قرار گرفته است. چنانچه تحقیقات حاکی با توجه به اهمیت این مسئله به نظر می

رسند، اما از تجزیه و تحلیل مسائل یا اند راضی به نظر میآموزان از تعبیر و تفسیر مقدماتی آنچه که خواندهاز این است دانش

های آنها در زمینه تحلیل محتوا و قضاوت درباره دیدگاهها بسیار رسند. پاسخاز دیدگاهشان بسیار ضعیف به نظر می دفاع

مأیوس کننده است. دستیابی به مهارت تفکر انتقادی ممارست و تمرین در تجزیه و تحلیل مباحث را می طلبد. مدارس باید 

هم سازد. مدارس باید فرصت هایی را در فرآیند آموزش فراهم کنند که دانش زمینه چنین ممارستی را برای دانش آموزان فرا

آموزان بتوانند دیدگاههای مختلف موجود در موقعیت را دقیق بخوانند، موشکافی کنند و در زمینه های مختلف و دیدگاهها به 

الل و قضاوت را در آنان پرورش خواهد مباحثه و مناظره بپردازند. چنین فرصت هایی زمینه ی استقالل در تصمیم گیری، استد

داد و نحوه ی دفاع از قضاوت را به آنان خواهد آموخت. انتقاد گری آن چنان که در هنر متداول است، باید در فرآیند تعلیم و 

 (.5943تربیت نیز مطرح گردد، تا منطق و ارزیابی اندیشه ها جایگزین فن نگارش در کالس شود )شعبانی، 

باشد، پرورش آنها به نحوی که قادر به تحلیل مسائل سالگی می 9ینکه دوره طالیی هر انسانی از تولد تا با توجه به ا

اندازهای مختلف باشند وظیفه اصلی آموزش و پرورش است، بنابراین ایجاد تفکر انتقادی در نوآموزان باید یکی از مهم از چشم

آیا  :به اهمیت موضوع پژوهش حاضردر پی پاسخ به این سئوال است ترین اهداف هر مربی در کالس درس باشدلدا با توجه

 آموزش فلسفه بر تفکر انتقادی در کودکان پیش دبستانی تأثیردارد؟

 

 روش پژوهش و جامعه آماری

ی کلیه، طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این تحقیق شامل  9آزمایشی نیمهروش پژوهش حاضر

تصادفی ساده و  بوده ونمونه گیری به صورت 49-49دانش آموزان دختر پیش دبستانی شهر اصفهان که در سال تحصیلی 

                                                           
5- Ennis 
6- Matthews Gareth 
7- Ndofirepi 
8- quasi- experimental  
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کالس برای شرکت  2انتخاب و از بین شش کالس دو کالس به صورت تصادفی منظم انتخاب شدند تعداد  نمونه در دسترس

گروه نفره( آزمایش و گواه به صورت تصادفی جایگزین شدند.  51ی منتخب در دو گروه )در پژوهش انتخاب شدند. سپس نمونه

 .آزمایشی تحت آموزش فلسفه و گروه گواه هیچ آموزشی دریافت نکردند

 

 ابزار جمع آوری اطالعات  

، 3ای )غلط = درجه 9چک لیست محقق ساخته تفکر انتقادی آزمونی بسته پاسخ است. که هر یک از سؤاالت آن از یک طیف 

مقیاس تفکر ( تشکیل شده است که همه سؤاالت به شکل مستقیم نمره گذاری شد که پایایی 2، صحیح= 5تاحدودی = 

آمار توصیفی )فراوانی، درصد، میانگین و بر آورد گردید. جهت تجزیه وتحلیل نتایج از  49/3رونباخ از طریق آلفای کانتقادی 

 ( استفاده شد. کوواریانسانحراف معیار( وآمار استنباطی ) آزمون 

 

 روش اجرا

ای متناسب با عالقه ی آنان خوانده و فرصت فکر کردن به همگی داده می طرح ابتدا قصه به این صورت بود که جهت اجرای 

گرفت و از خالل قصه موضوعاتی در کالس به صورت سوال و جواب مطرح شد موارد اصلی قصه مورد بررسی قرار می

ورد چه چیزی بود؟ کدام قسمت شد.سواالتی که دارای مفاهیم ارزشی، اخالقی و ظاهری قصه بوده است مثل: قصه در ممی

های اصلی از میان ها، ایدهکردید؟ بعد از گرفتن جوابقصه را دوست داشتید؟ اگر شما به جای شخصیت قصه بودید چه می

قصه استخراج شد. مانند: دلیل خوب چیست؟ روز تولد چه روزی است؟ و. ... بعد از گروه بندی و در برخی از موارد، نو آموزان 

پرداختند. یا در مورد تصورات و خاطراتی که داشتند، صحبت ی نقش و ساختن کاردستی با توجه به موضوع میبه ایفا

گرفت و به همه کودکان به اندازه کافی فرصت ابراز و گفتگو داده شد.که این مرحله کردند و نظرات آنها مورد بررسی قرار میمی

ی کرد. ارزشیابی آنان به صورت توصیفی و مشاهده غیرمستقیم طبق نظر مهارت کالمی و اعتماد به نفس آن هارا تقویت م

باشد، انجام گرفت. ارزیابی از فرم عملکرد کودکان که از کارشناسان آموزش و پرورش که روال ارزشیابی در پیش دبستان می

شد و مورد توافق همگان قرار قبل تهیه شده بود تکمیل گردید.برای اجرای مطلوب برنامه قوانین ویژه ای در کالس تدوین 

گرفت از قبیل رعایت نوبت در گفتگو، رعایت احترام یکدیگر، احترام به نظریات دیگران که این امر مشارکت کودکان را در گروه 

تقویت می کرد. پس از اتمام جلسات آموزشی، آزمون اجرا شده در پیش آزمون )چک لیست تفکر انتقادی(، برای هر دو گروه 

 های جمع آوری شده، کدگذاری شد.و گواه دوباره اجرا شد و اطالعات چک لیست آزمایش

 

 

 

 یافته ها

در این پژوهش برای تحلیل استنباطی نتایج از تحلیل کواریانس به ازای تک تک متغیرهای قدرت تحلیل، قدرت ارزشیابی، 

را بر  برنامه فلسفه اجازه را می دهد که اثر آموزشاستفاده شد، که به ما این  تفکر انتقادی قدرت استدالل و کل چک لیست

روی داده های پس آزمون مورد بررسی قرار دهیم در حالی که اثر داده های پیش آزمون را تحت کنترل داشته باشیم. بنابراین 

  پیش فرض های مورد نیاز جهت کاربرد آزمون های پارامتریک بررسی شد.

های پژوهش به صورت تصادفی بوده ها به گروهالعه نشان داد، گمارش آزمودنیها در این مطارزیابی این پیش فرض

ها گروه گواه(. عالوه بر این، ها به صورت تصادفی گروه آزمایش و یکی از کالساست )از دو کالس انتخاب شده یکی از کالس

ز سوی دیگر، با توجه به استفاده از ابزارهای نفر بوده است. ا 51ها همانطور که قبالً اشاره شد، تعداد نمونه هر یک از گروه
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ای بوده است. و پیش فرض استاندارد برای ارزیابی متغیرهای وابسته، مقیاس اندازه گیری متغیرهای وابسته این پژوهش فاصله

 باشد، براساس آزمون کلموگروف اسمیرونف در جدول زیر گزارش شده است.دیگر که نرمال بودن توزیع داده می

 
 ( آزمون کلموگروف اسمیرونف در مورد پیش فرض نرمال بودن توزیع نمره های پیش آزمون و پس آزمون1ول )جد

 گروه ها متغیر
 پس آزمون پیش آزمون

 سطح معناداری آماره سطح معناداری آماره

 قدرت تحلیل
 315/3 99/5 991/3 454/3 آزمایش

 929/3 919/3 512/3 55/5 گواه

 قدرت ارزشیابی
 999/3 431/3 949/3 433/3 آزمایش

 999/3 425/3 153/3 925/3 گواه

 قدرت استدالل
 315/3 99/5 999/3 459/3 آزمایش

 119/3 192/3 141/3 194/3 گواه

 کل چک لیست 
 999/3 151/3 125/3 949/3 آزمایش

 921/3 921/3 955/3 991/3 گواه

 

های دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون رد نرمال بودن توزیع نمره، فرض صفر برای نشان داد( 5جدول )نتایج 

ها در پیش آزمون و پس آزمون در هر دو گروه آزمایش و گواه تأیید گردید شود. یعنی پیش فرض نرمال بودن نمرهنمی

(31/3<P .) 

ها با هم ای نمرات گروههها نمرات متغیر وابسته، فرض بر این است که واریانسبراساس پیش فرض تساوی واریانس

نتایج این مساوی بوده و تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند.این پیش فرض با استفاده از آزمون لوین مورد ارزیابی قرار گرفت. 

 .( زیر ارائه شده است2آزمون برای فرضیه های پژوهش در جدول )

 
 های دو گروه آزمایش و گواه در پیش آزمون و پس آزمون( نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوی واریانس 2جدول )

 مقیاس

 پس آزمون پیش آزمون

F 
df  بین

 گروهی

df  درون

 گروهی

 سطح

 معناداری
F 

df  بین

 گروهی

df  درون

 گروهی

سطح 

 معناداری

 119/3 29 5 912/3 199/3 29 5 931/3 قدرت تحلیل

 319/3 29 5 34/1 999/3 29 5 549/3 قدرت ارزشیابی

 941/3 29 5 193/3 459/3 29 5 352/3 قدرت استدالل

 919/3 29 5 951/3 931/3 29 5 139/3 کل چک لیست
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های دو گروه در تمام متغیرها رد های نمره، فرض صفر برای تساوی واریانسآمده استهمان گونه که در جدول 

 (. P>31/3گردد )گواه تأیید می ها در دو گروه آزمایش وشود. یعنی پیش فرض تساوی واریانس نمرهنمی

 

 
 ( نتایج آزمون آنکوا اثر آموزش فلسفه بر تفکر انتقادی کودکان در گروه آزمایش و گواه3جدول )

 متغیرها 
میانگین 

 مجذورات
 F درجه آزادی

 سطح

 معنا داری
 توان آماری میزان تأثیر

 

 5 11/3 3335/3 91/99 5 252/3 پیش آزمون

  5 49/3 3335/3 29/5131 5 99/53 عضویت گروهی

 

های تعدیل شده نمرات تفکر انتقادی محاسبه شده، بین میانگین F( با توجه به ضریب 9براساس نتایج جدول )

ها بر حسب عضویت گروهی )گروه آزمایش و گروه گواه( در مرحله پس آزمون تفاوت معنادار آماری وجود دارد آزمودنی

(31/3≥P بنابراین .) ،آموزش برنامه فلسفه برای کودکان بر تفکر انتقادی آنان در پس آزمون تأثیر داشته است 

 

 
 

 ها( نمودار مقایسه میانگین نمرات تفکر انتقادی در پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک گروه1شکل )

 
 آزمایش و گواهکودکان در گروه  قدرت تحلیل بر فلسفه برنامه ( نتایج آزمون آنکوا اثر آموزش4جدول )

 متغیرها 
میانگین 

 مجذورات
 F درجه آزادی

 سطح

 معنا داری
 توان آماری میزان تأثیر

 

 49/3 95/3 3335/3 92/59 5 41/1 پیش آزمون

  5 49/3 3335/3 55/942 5 92/241 عضویت گروهی

 

های تعدیل شده نمرات قدرت تحلیل محاسبه شده، بین میانگین F( با توجه به ضریب 9براساس نتایج جدول )

ها بر حسب عضویت گروهی )گروه آزمایش و گروه گواه( در مرحله پس آزمون تفاوت معنادار آماری وجود دارد آزمودنی

(31/3≥P بنابراین .)یعنی عملکرد آموزش برنامه فلسفه برای کودکان بر قدرت تحلیل آنان در پس آزمون تأثیر داشته است ،

  های گروه آزمایش در مرحله پس آزمون بهبود یافته است.آزمودنی

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

پیش آزمون پس آزمون

گروه آزمایش گروه کنترل
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 ها( نمودار مقایسه میانگین نمرات قدرت تحلیل در پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک گروه2شکل )

 

 و گواهکودکان در گروه آزمایش  قدرت ارزشیابی بر فلسفه برنامه ( نتایج آزمون آنکوا اثر آموزش5جدول )

 متغیرها
میانگین 

 مجذورات
 F درجه آزادی

 سطح

 معنا داری
 توان آماری میزان تأثیر

 

 94/3 24/3 339/3 92/53 5 994/3 پیش آزمون

  5 94/3 3335/3 93/25 5 43/519 عضویت گروهی

 

ها بر حسب عضویت های تعدیل شده نمرات قدرت ارزشیابی آزمودنیمحاسبه شده، بین میانگی Fبا توجه به ضریب 

آموزش برنامه (. بنابراین P≤31/3گروهی )گروه آزمایش و گروه گواه( در مرحله پس آزمون تفاوت معنادار آماری وجود دارد )

های گروه آزمایش در ه است، یعنی عملکرد آزمودنیفلسفه برای کودکان بر قدرت ارزشیابی آنان در پس آزمون تأثیر داشت

  مرحله پس آزمون بهبود یافته است.

 
 

 ها( نمودار مقایسه میانگین نمرات قدرت ارزشیابی در پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک گروه3شکل )
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 آزمایش و گواهدر گروه آموزش برنامه فلسفه بر قدرت استنباط کودکان ( نتایج آزمون آنکوا اثر 6جدول )

 متغیرها 

 

میانگین 

 مجذورات
 F درجه آزادی

 سطح

 معنا داری
 توان آماری میزان تأثیر

 

 5 99/3 3335/3 92/99 5 11/3 پیش آزمون

  5 49/3 3335/3 51/99 5 31/94 عضویت گروهی

 

های تعدیل شده نمرات قدرت استنباط محاسبه شده، بین میانگین Fبراساس نتایج جدول  با توجه به ضریب 

ها بر حسب عضویت گروهی )گروه آزمایش و گروه گواه( در مرحله پس آزمون تفاوت معنادار آماری وجود دارد آزمودنی

(31/3≥P بنابراین .)ه است، یعنی عملکرد آموزش برنامه فلسفه برای کودکان بر قدرت استنباط آنان در پس آزمون تأثیر داشت

  های گروه آزمایش در مرحله پس آزمون بهبود یافته است.آزمودنی

 

 
 

 ها( نمودار مقایسه میانگین نمرات قدرت استنباط در پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک گروه4شکل )

 

 بحث 

انتقادی آنان در پس آزمون تأثیر داشته است، آموزش برنامه فلسفه برای کودکان بر تفکر نتایج به دست آمده حاکی از آن است 

های گروه تجربی در مرحله پس آزمون بهبود یافته است. نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر با یافته یعنی عملکرد آزمودنی

ی کودکان (، در زمینه تأثیرآموزش برنامه فلسفه برا2332) 53(، هایمر2335) 4ماریا و (، مونتس5999های طباطبایی و همکار )

( نشان داده است که عملکرد دانش آموزانی که تحت آموزش 2355) 55بر تفکر انتقادی همسو می باشد. نتایج تحقیق هاو

 راهبردهای تفکر انتقادی بوده اند بهتر از دانش آموزانی است که آموزش ندیده اند.

در پس آزمون تأثیر  موزان پیش دبستانیدانش آنتایج نشان داد آموزش برنامه فلسفه برای کودکان بر قدرت تحلیل 

های گروه تجربی در مرحله پس آزمون بهبود یافته است. نتایج یافته های به دست آمده از داشته است، یعنی عملکرد آزمودنی

 ( همسو می باشد. 5949(، اتابکی و همکار )5999(، طباطبایی و همکار )5999های قائدی )پژوهش حاضر با نتایج پژوهش

در پس آزمون تأثیر داشته است،  دانش آموزان پیش دبستانیعالوه بر آن آموزش برنامه فلسفه برای کودکان بر قدرت ارزشیابی 

های گروه تجربی در مرحله پس آزمون بهبود یافته است. یافته های به دست آمده از پژوهش حاضر با یعنی عملکرد آزمودنی

 برنامة آموزش ( اجرای5999نه تأثیرآموزش فلسفه بر ارزشیابی، طباطبایی و همکار )( در زمی5992نتایج پژوهشهای قائدی )

                                                           
9- Monts & Maria 
10- Haimer  
11- Hove 

0

1

2

3

پیش آزمون پس آزمون
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 مثبتی تأثیر دانش آموزان در انتقادی تفکر و توانایی پرسشگری پرورش بر کندوکاو، می تواند حلقة روش کودکان، با برای فلسفه

 بگذارد همسو می باشد. 

در پس آزمون تأثیر داشته است،  دانش آموزان پیش دبستانیدالل آموزش برنامه فلسفه برای کودکان بر قدرت است

 41های گروه تجربی در مرحله پس آزمون بهبود یافته است. میزان این تأثیر در مرحله پس آزمون یعنی عملکرد آزمودنی

(، 5999مکار )( طباطبایی و ه5991درصد بوده است. نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر با نتایج پژوهش های مرعشی )

  ( همسو می باشد.2352) 51(، جاگر2355) 59(، هاو2332) 59(، هایمر2335) 52ماریا و مونتس

 

 نتیجه گیری

براساس مطالعه انجام شده مربوط به تأثیرآموزش برنامه فلسفه برای کودکان بر تفکر انتقادی می توان به نتایج ذیل اشاره نمود 

: 

فلسفه برای کودکان در توسعه ی تفکر انتقادی آنان تأثیر مثبتی داشته و اجرای این برنامه نتایج پژوهش نشان داد که آموزش 

می تواند مهارت های پرسشگری و تفکر انتقادی کودکان را تقویت کند و به مهارت هایی دست می یابند که تمایل و رقبت آن 

را با دلیل در گروه ارائه دهند و به راحتی در بحث های  ها برای پذیرش عقاید دیگران بیشتر شده و می تواند اندیشه های خود

گروهی شرکت کرده و دقت الزم را داشته باشند. بنابراین آموزش فلسفه برای کودکان را می توان در هر سنی آموزش داد و 

ثتبتی داشته آنچه مسلم است به کار گیری قصه متناسب با درک کودک در توسعه ی فکر انتقادی اثر بخش بوده و تأثیر م

است پس منافاتی با سن پایین کودکان ندارد چرا که آنان می توانند به خوبی مفاهیم را درک کرده و در گفت و گو ها شرکت 

 نمایند.

 

 منابع

. بررسی کیفیت تدریس به منظور طراحی الگوی تدریس مبتنی بر 5949اتابکی سیاهی ع م، کشتی آرای ن، یارمحمدیان م ح. 

انتقادی در دوره متوسطه، پایان نامه دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه دانشگاه آزاد اسالمی واحد توسعه تفکر 

 اصفهان )خوراسگان( 

 .. فلسفه آموزش و پرورش. ترجمه س بهشتی. مشهد: آستان قدس رضوی5911اسمیت ف. 

 شریعتمداری.تهران:سمت. تفکر منطقی، روش تعلیم و تربیت، ترچمه ی ع 5915اسمیت ف. مولفینش گ.

. مطالعه مبانی آموزش فلسفه برای کودکان و سنجش تأثیرات آن بر آگاهی 5949جبل عاملی ز، یوسفی ع ر، قائدی ی. 

فراشناختی کودکان، رساله دکتری تخصصی در رشته فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان 

 )اصفهان( 

 های آموزشی و پرورشی )روش ها و فنون تدریس(. تهران: انتشارات سمت.. مهارت  5943شعبانی ح. 

 پایه های دانش آموزان انتقادی تفکر و پرسشگری در کودکان برای فلسفه برنامة تأثیر . بررسی5999طباطبایی ز. موسوی م. 

فرهنگی، بهار و  مطالعات و انسانی علوم کودک، پژوهشگاه و ورامین. مجله تفکر شهر علوی دبستان ابتدایی پنجم تا سوم

 19-43تابستان، صص

 . آموزش تفکر به کودکان. ترجمه م صفایی مقدم، ا نجاریان، اهواز: انتشارات رسش. 5991فیشر ر. 

                                                           
12- Monts & Maria 
13- Haimer  
3- Genal Hove 
4- Thelma de Jager  
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 صفحه.  542. آموزش فلسفه به کودکان )بررسی مبانی نظری(، چاپ اول، تهران: انتشارات دواوین، 5999قائدی ی. 

. آموزش فلسفه به کودکان از طریق ادبیات کودک به بررسی الگوی لیپمن. همایش ادبیات 5995م.  کریمی ح، خسرونژاد

 کودکان و نوجوانان. آبان ماه.

. بررسی تاثیر روش اجتماع پژوهشی در برنامه ی آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش مهارت های استدالل 5991مرعشی  م. 

 .، رساله دکتری، اهواز: دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمراندانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی

. بررسی نتایج برنامه فلسفه برای کودکان روی مهارت های استداللی و عملکرد رفتاری کودکان، 5999ناجی س، قاضی زاده پ. 

 . 529-513، صص 99فصل نامه مطالعات برنامه درسی، سال دوم، شماره هفت، زمستان 

. فلسفه کانت، بیداری از خواب دگماتیسم بر زمینه سیر فلسفه دوران نو. )جلد سوم( تهران: نقش 5949نقیب زاده م ع ح. 
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Abstract 

 
This study aimed to investigate the effect of teaching philosophy on critical thinking skills of 

preschool children. The population consisted of all new preschool students in the Isfahan 

District 2 in 1393-94. This is a semi-experimental study and sample consisted of two 15-

person class (30 students total) were selected through convenience sampling and were 

assigned randomly to two groups of experimental and control group. Instrument was a 

researcher-made checklist of critical thinking containing 20 items in terms of analysis, 

evaluation and reasoning. The validity of the questionnaire was confirmed by managers and 

experts and reliability using Cronbach's alpha was estimated to be 0.98. Data analysis was 

performed in two levels of descriptive statistics (frequency, percentage, mean and standard 

deviation) and inferential statistics (ANCOVA). The results of the analysis showed: there was 

a statistically significant difference between the adjusted mean scores of analysis, evaluation, 

reasoning and critical thinking in terms of subjects’ group membership (control group and 

experimental group) in posttest (P≥0.05). And philosophy education programs for children 

were effective. 
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