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چکیده
هدف :هدف از انجام این پژوهش شناسایی تأثیر اجرای برنامه «فلسفه برای کودکان» به کمک فناوریهای آموزشی
در بهبود خوشبینی تحصیلی و انگیزش پیشرفت در بین دانشآموزان پسر بود.
روش :روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح گروه کنترل نابرابر بود .جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشآموزان
پسر دوره دوم ابتدایی شهر همدان تشکیل میدادند که از این جامعه 32 ،دانشآموز از طریق نمونهگیری خوشهای
چندمرحلهای بهصورت تصادفی در گروههای آزمایش ( 11دانشآموز) و کنترل ( 11دانشآموز) قرار گرفتند .برای
جمعآوری دادهها از پرسشنامه خوشبینی تحصیلی اسچننموران و پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس استفاده
گردید .پژوهشگران بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده کردند.
یافتهها :نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری بین  2گروه بر روی نمرات تعدیلشده متغیرهای پژوهش حاکی از آن
بود که هر چهار آماره یعنی اثر پیالیی ( ،)F=44/59 ،P0/001المبدای ویلکز ( ،)F=44/59 ،P0/001اثر هتلینگ
( )F=44/59 ،P0/001و بزرگترین ریشه روی ( ،)F=44/59 ،P0/001معنادار بودند .بدینترتیب مشخص گردید
که ترکیب خطی متغیرهای وابسته پس از تعدیل تفاوتهای اولیه ،از متغیرهای مستقل تأثیر پذیرفتهاند؛ همچنین با
فرض همراه کردن متغیر پیشآزمون بین میانگین نمرات انگیزش پیشرفت دو گروه در مرحله پسآزمون تفاوت معنادار
وجود دارد ()P</001؛ در مجموع نتایج تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد که برنامه فلسفه برای کودکان با کمک
فناوریهای آموزشی در بهبود خوشبینی تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانشآموزان تأثیر معنادار دارد (.)P<0/09
نتیجهگیری :نتایج پژوهش نشان می دهد ،میتوان از برنامه فلسفه برای کودکان به کمک فناوریهای آموزشی،
بهمنظور یک روش مداخلهای مؤثر جهت افزایش خوشبینی تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانشآموزان سود جست.
کلید واژهها :فلسفه برای کودکان ،خوشبینی تحصیلی ،انگیزش پیشرفت ،دانش آموزان ،فناوریهای آموزش.
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 .1مقدمه
یکی از مهمترین معیارهای کارایی نظام تعلیموتربیت ،میزان موفقیت تحصیلی 1و ایجاد باورها و نگرش
مثبت در فراگیران است (بوول و میشل .)777 :2012 ،2موفقیت تحصیلی؛ توانمندی اثبات موفقیت
در کسب نتیجهای است که برای آن طراحی و برنامهریزی صورت گرفته باشد (لستر ،3برون 4و
ماتیاس .)212 :2013 ،9با توجه به اهمیت میزان موفقیت و افت تحصیلی بهعنوان یکی از معیارهای
اساسی در ارزیابی کارایی نظام تعلیم و تربیت ،شناسایی و پژوهش در مورد متغیرهای اثرگذار و مرتبط
بر موفقیت تحصیلی موجب شناخت و پیشبینی متغیرهای تأثیرگذار در محیط آموزشی میگردد .لذا
بررسی و مطالعه در مورد متغیرهایی که با موفقیت تحصیلی مرتبط میباشند به یکی از موضوعات
مهم در نظام تعلیم و تربیت تبدیلشده است (علیبخشی و زارع.)79 :1375 ،
یکی از متغیرهایی که بر موفقیت تحصیلی اثرگذار است خوشبینی تحصیلی است .خوشبینی
تحصیلی بهعنوان مدلی برای ترکیب احساس هویت ،تأکید تحصیلی و اعتماد دانشآموز به معلم در
محیطهای آموزشی برای پیشبینی عملکرد تحصیلی دانشآموزان در نظر گرفتهشده است (ایرن،1
115 :2012؛ هوی 7و تارتر .)439 :2001 ،7خوشبینی تحصیلی شامل خودکارآمدی ،اعتماد فردی و
بهبود تحصیلی در سطح فردی و جمعی است (هوی و تارتر .)171 :2013 ،درواقع ،خوشبینی تحصیلی
واجد سه مؤلفه اساسی است :الف) احساس هویت دانشآموزان به مدرسه که دانشآموزان را به دو
دسته اساسی تقسیم میکند ،در یک سمت ،دانشآموزانی قرار دارند که احساس هویت به مدرسه
خود دارند و اغلب رفتار آنها با کلماتی چون احساس تعهد ،الفت ،محبت ،وابستگی ،مشغولیت و
دلبستگی به مدرسهشان بیان میگردد و در سمت دیگر ،دانشآموزانی که فاقد هویت نسبت به
مدرسه خود هستند ،رفتار این دانشآموزان با کلماتی چون ناخشنود ،بیگانه و گوشهگیر بیان میگردد
(وانگ و رویتون .)17 :2005 ،5ب) اعتماد دانشآموزان به معلمان خود که شامل موارد زیر میگردد:
احساس دانشآموزان به این امر که معلمان برای گفتگو بهراحتی در دسترس هستند و معلمان همیشه
آماده کمک کردن هستند و معلمان بهخوبی به صحبتهای دانشآموزان گوش میدهند .ج) تأکید
تحصیلی که بر این اصل تکیه دارد که دانشآموزان معموالً در موقعیتهایی که فعالیتهای جالب و
چالشانگیز ارائه میگردد بهاحتمال بیشتر به موفقیت تحصیلی میرسند .در دهههای اخیر ،خوشبینی
تحصیلی عمدتاً بهعنوان بهبود توان دانشآموزان در ارتقای عملکرد تحصیلی آنان بدون توجه به قومیت
1. Academic Success
2. Bevel & Mitchell
3. Lester
4. Brown
5. Mathias
6. Eren
7. Hoy
8. Tarter
9. Ong & Ruthven

دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

سال هشتم ،شمارة پانزدهم ،پاییز و زمستان 207 9911

و ملیتشان در نظر گرفتهشده است (وو و شیو .)179 :2019 ،1خوشبینی تحصیلی ،متغیری نوظهور
است که بهعنوان زیرمجموعهای از روانشناسی مثبتگرا تأثیر مثبتی در جنبشهای اصالحات مدارس
به ایفای نقش پرداخته است (رویال .)11 :2014 ،2دانشآموزانی که خوشبینی تحصیلی پایینی دارند،
عمدتاً نگاه منفی و بدبینانهای به عملکرد تحصیلی دارند فراداس ،3فریره ،4نونز ،9پنیرو 1و روساریو7
( )2017به همین دلیل ،برای آنها موفقیت تحصیلی اهمیت پایین دارد و همین بیاهمیتی بهصورت
تدریجی آنها را دچار ناتوانسازی تحصیلی میکند (کالرک و مک کان.)5 :2011 ،7
از دیگر متغیرهایی که بر موفقیت تحصیلی تأثیر دارد انگیزه پیشرفت است .انگیزه پیشرفت از چهار
عامل تأثیر میپذیرد :الف -زمینه (محیط و محرکهای بیرونی) ،ب -خلق (شرایط درونی) ،ج -هدف
(هدف رفتاری) و د -ابزار و وسایل (وسایل رسیدن به هدف) .آرگول ،)2005( 5برای رسیدن به اهداف،
نیازها و غرایز ،انسانها به انگیزه کافی نیاز دارند .بهخصوص در رابطه بادانش آموزان ،دانشآموزان
برای موفقیت در عملکرد تحصیلی نیازمند انگیزه باال هستند (انرو واسکالکمن.)52 :2001 ،10
بهعبارتدیگر ،یکی از عوامل مؤثر در موفقیت تحصیلی ،انگیزه تحصیلی است .انگیزه تحصیلی با
هدفهای ویژه ،نگرشها و باورهای خاص ،روشهای نائل شدن به آنها و تالش و کوشش فرد در
ارتباط است .ازآنجاییکه دانشآموزان در کانون فرایند یادگیری قرار دارند ،مطالعه در مورد استراتژی
و انگیزه یادگیری و شناسایی عوامل مزاحم یادگیری امری ضروری به نظر میرسد .نتایج تحقیق
بهرامی و همکاران ( )1351نشان میدهد که انگیزه پیشرفت در جهت نیل به سرزندگی تحصیلی
نقش بسیار مهمی را ایفا میکند .عزیزی و همکاران ( )1354نیز در پژوهش ارتباط نزدیک انگیزه
پیشرفت با میزان یادگیری را گزارش کردهاند .پینتریک )2003(11اذعان میکند که انگیزه دانشآموزان
درزمینه یادگیری و تدریس از اهمیت باالیی برخوردار است .پینتریک و روسر 12و گروت )1554(13در
تحقیق خود نشان دادهاند که انگیزش مثبت با سطح باالتری از یادگیری خودتنظیم شده ارتباط دارد.
نتایج این مطالعه از اهمیت باالیی برخوردار است ،بهدلیل اینکه به انگیزه و استراتژی دانشآموزان و
عوامل مؤثر در یادگیری آنان پرداخته است .پینتریک بر این نکته تأکید میکند که نیاز به آموزش
پویا برای درک این امر ضروری است که چگونه دانشآموزان از توانایی و انگیزه خود برای تنظیم
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یادگیری استفاده میکنند .در تحقیق دیگری ،زیمرمان )1550(1معتقد است که وقتی دانشآموزان
نتایج پاسخها خود را با توجه به استراتژی یادگیریشان مدیریت میکنند ،آنها انگیزه درونی و خود
کارآمدیشان را در راستای بهبود پیشرفت تحصیلی گسترش میدهند .شوونک )2009(2نیز معتقد
است که دانشآموزان باید از انگیزه خود بهعنوان کنترلی بر فرایند یادگیریشان استفاده کنند .در
تحقیق دیگری گاسکو ،3گونی 4و ویالرل ،)2014(9به نکته اشاره میکند که انگیزه تحصیلی نقش
بسیار مهمی در یادگیری ایفا میکند؛ بهدلیل اینکه باعث بهبود عملکرد تحصیلی دانشآموزان
میگردد ،درواقع دانشآموزان باانگیزه باال قادر به ایجاد ،اصالح و نگهداری اطالعات بیشتری هستند.
همچنین نتایج این تحقیق نشان میدهد که عالوه بر انگیزه پیشرفت ،استراتژی یادگیری دانشآموزان
بر بهبود عملکرد تحصیلی تأثیر مثبت دارد.
برنامه «فلسفه برای کودکان» که بهصورت مخفف «فبک» نیز بهکار برده میشود ،باهدف رشد
انواع تفکر ،پرورش مهارتهای اجتماعی ،پرورش مهارتهای فردی ،ارتقاء حس مشارکتجویی و
استقاللطلبی ،رشد حس رقابت و پیشرفت ،پرورش درک و قضاوت اخالقی و خلق اجتماع پژوهی در
کالس طراحی شده است (ونسیلقام و کیندی )175 :2011 ،1این برنامه به دانشآموز کمک میکند
تا درباره موضوعاتی که ذهن خویش را به آنها مشغول ساخته ،به کندوکاو بپردازد و در جمع دیگر
همساالن با جرأت افکار و احساسات خود را بیان و به دفاع از آنها پرداخته ،دیگران را نقد کند و
نقدپذیر باشد ،روند خود اصالحی را طی کند و از این طریق دانشآموز با کمیت و کیفیت بیشتری به
امور تحصیلی خود پرداخته که این خود میتواند موجب افزایش انگیزه پیشرفت در دانشآموز گردد
و او را نسبت به امور تحصیلی خوشبین و برای موفقیتهای تحصیلی امیدوارتر کند (هدایتی ،قائدی،
شفیعآبادی و یونسی .)14 :1375 ،برنامه «فلسفه برای کودکان» بر نقش مشارکتی و اجتماعی
فراگیران در تولید علم تأکید دارد .لذا در این برنامه کالس درس بهمثابه یک اجتماع پژوهشی است.
در این برنامه ویژگیهایی از قبیل طرح سؤاالت باز پاسخ ،صحبت کردن در مورد سؤاالت ،هدایت و
مدلسازی بهواسطه مربی برای دانش آموزان ،شکل دایرهای شکل داشتن کالس درس ،همچنین
تشویق دانشآموزان به دفاع از ایدهها و نظرات خود ،مشاهده میگردد (صفایی مقدم ،به نقل از
محمدیان و فرقدانی .)14 :1357 ،این برنامه ،مباحث فلسفی به شیوه جذاب برای فراگیران ارائه
میکند .مثالً کتابهایی مانند رمان مختص به گروه سنی کودکان معموالً منطبق با مباحث
معرفتشناسی و منطق است درصورتیکه کتابهای رمان مربوط به سنین بزرگتر به سمت موضوعات
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اخالقی سوق پیدا میکند (گازارد .)45 :2012 ،1ماهیت فبک به شکلی است که قادر است مانع از
خاموشی و سکوت دانشآموزان و کنترل افراطی آنان که نوعی بیعدالتی شناختی است ،در کالس
درس شود .از دیگر ویژگیهای این برنامه میتوان به ایجاد فضای امن جهت کندوکاو برای
دانشآموزان ،اشاره کرد .همچنین باال بردن سطح تعامل دانشآموزان در کنار تسهیلکنندگی معلم از
دیگر ویژگیهای این برنامه است موجب میشود آنان نقش خود را در معناسازی رویدادها پررنگ.
برجسته ببینند (باروو)71 :2019 ،2؛ اما کامالً واضح است که رویکردهای سنتی یاددهی -یادگیری
نمیتوانند پاسخگوی همه نیازهای دانشآموزان باشند .به همین سبب آمادگی نظام تعلیموتربیت برای
همراهی با دیگر نهادهای اجتماعی در عصر فناوری اطالعات برای پرورش انسانی که در عصر دیجیتال
نقش ایفا میکند ضروری به نظر میرسد (مرادی ،زارعی ،شریفی درآمدی ،نیلی ،احمدآبادی و دالو،
.)12 :1357
با توجه به اینکه توسعه هر جامعهای مستلزم توسعه در آموزش آن است ،شناسایی عوامل مؤثر بر
بهبود کارکرد این نهاد و پیدا کردن نقاط قوت و ضعف آن با توجه به نیازهای جامعه از ضروریات است.
فناوری اطالعات و ارتباطات (از قبیل فناوریهای جدید مانند واقعیت افزوده و واقعیت مجازی) :شامل
ویژگیهایی از قبیل جذابیت بخشی به برنامه آموزشی ،امکان تعامل سطح باال بین افراد و محتوا،
امکان تعامل مستقیم فراگیر با محتوا و مواد یادگیری ،امکان بازخورد سریع ،امکان جستوجوی مواد
یادگیری توسط فراگیر ،کنترل برنامه توسط دانشجو ،سادگی ،واقعیتگرایی ،ایجاد انگیزه و جلبتوجه
هستند که موجب میشوند دانشآموز باانگیزه و عالقه بیشتری به مباحث تحصیلی بپردازد و از عملکرد
تحصیلی باالتری برخوردار گردد( .دیرون و هیلدن ،2011 ،3به نقل از درتاج .)44 :1351 ،تلفیق
فناوریهای آموزشی در برنامههای درسی یک راهبرد موفق جهت افزایش فرصت یادگیری و تعامل
میان دانشآموزان است و این در حالی است که یکی از مهمترین زمینههای فعالیت پژوهشگران حوزه
تعلیموتربیت ،توانمندسازی فراگیران از طریق رویکردهای نوین آموزشی از قبیل رویکردهای فناورانه
است (منایی ،به نقل از مرادی ،زارعی ،شریفی درآمدی ،نیلی ،احمدآبادی و دالو .)14 :1357 ،استفاده
از این فناوریها توسط مربیان موجب غنیسازی برنامههای آموزشی شده و سبب ایجاد انگیزه و
مشارکت بیشتر فراگیران میشود و برای دانشآموزان موفقیت تحصیلی را بههمراه خواهد داشت
(یانگ .)433 :2011 4،پژوهشهای ذبیح اله ،زارعی ،شریفی درآمدی ،نوروزی و دالور ( )1359و
جنگی زهی ،زارعی ،نیلی ،احمدآبادی ،پزشک و دالور ( )1351نشان دادند که تلفیق فناوری در برنامه
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درسی میتواند موجب افزایش انگیزه پیشرفت دانشآموزان گردد .لرسیلپ ،1پاتیو 2و
( )2019در پژوهشی نشان دادند که استفاده از فناوریهای کمکی پشتیبان حمایت قابلتوجهی را
جهت رشد ظرفیت یادگیری دانشآموزان ایفا میکند و تلفیق فناوریهای آموزشی در برنامههای
درسی علیرغم چالشهایی که با خود دارد ظرفیت آموزش انفرادی شده برای فراگیران را به همراه
دارد .با توجه به مطالب فوق ،همچنین کمبود پژوهش در راستای بررسی تأثیر برنامه آموزشی «فلسفه
برای کودکان» با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات (بهعنوان یک برنامه آموزشی مداخلهای)
خوشبینی تحصیلی و انگیزه پیشرفت در دانشآموزان محققان بر آن شدند که به بررسی تأثیر برنامه
آموزشی «فلسفه برای کودکان» با استفاده از فناوریهای اطالعات و ارتباطات بر خوشبینی تحصیلی
و انگیزه پیشرفت دانشآموزان بپردازند؛ بنابراین مسئله اصلی این پژوهش این است که آیا برنامه
آموزشی «فلسفه برای کودکان» با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات بهعنوان یک برنامه آموزشی
مداخلهای مناسب میتواند بر بهبود خوشبینی تحصیلی و انگیزه پیشرفت در دانشآموزان دوره دوم
ابتدایی اثرگذار باشد؟
 .1-1هدف کلی پژوهش
بررسی تأثیر اجرای برنامه «فلسفه برای کودکان» به کمک فناوری بر خوشبینی تحصیلی و انگیزش
پیشرفت در دانشآموزان پسر دوره دوم ابتدایی شهر همدان
 .2-1هدفهای جزئی پژوهش
بررسی تأثیر اجرای برنامه «فلسفه برای کودکان» به کمک فناوری بر خوشبینی تحصیلی در
دانشآموزان پسر دوره دوم ابتدایی شهر همدان
بررسی تأثیر اجرای برنامه «فلسفه برای کودکان» به کمک فناوری برانگیزش پیشرفت در دانشآموزان
پسر دوره دوم ابتدایی شهر همدان
 .3-1فرضیههای پژوهش
اجرای برنامه «فلسفه برای کودکان» به کمک فناوری بر خوشبینی تحصیلی دانشآموزان پسر دوره
دوم ابتدایی شهر همدان اثر مطلوب دارد.
اجرای برنامه «فلسفه برای کودکان» به کمک فناوری برانگیزش پیشرفت دانشآموزان پسر دوره دوم
ابتدایی شهر همدان اثر مطلوب دارد.
 .4-1سؤاالت پژوهش
تأثیر اجرای برنامه «فلسفه برای کودکان» به کمک فناوری بر خوشبینی تحصیلی دانشآموزان پسر
دوره دوم ابتدایی شهر همدان چگونه است؟
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تأثیر اجرای برنامه «فلسفه برای کودکان» به کمک فناوری برانگیزش پیشرفت دانشآموزان پسر دوره
دوم ابتدایی شهر همدان چگونه است؟
 .2روش پژوهش
روش این پژوهش از نوع نیمهآزمایشی با گروه کنترل نابرابر بود که در آن پژوهشگران بهدنبال شناخت
اثر متغیر «برنامه فلسفه برای کودکان به کمک فناوری» بر متغیرهای «خوشبینی تحصیلی» و
«انگیزش تحصیلی» بودند .جامعه آماری شامل کلیه دانشآموزان پسر دوره دوم ابتدایی شهر همدان
بود که در سال تحصیلی  51-57دریکی از دبستانهای دول تی شهر همدان در حال تحصیل بودند.
نمونه تحقیق بهصورت نمونه خوشهای چندمرحلهای انجام شد؛ بدینترتیب که ابتدا از میان مناطق
همدان بهطور تصادفی منطقه  1برگزیده و از میان مدارس این منطقه مدرسه (شهید محمد
بهادربیگی) انتخاب شد که شامل دانشآموزان پسر در دوره دوم ابتدایی بود که از میان آنها  32نفر
بهطور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند .ابتدا پرسشنامههای پیشآزمون خوشبینی
تحصیلی و انگیزش پیشرفت تحصیلی توسط پژوهشگران میان گروه کنترل و گروه آزمایش توزیع
گردید و پس از تکمیلشدن ،پژوهشگران پرسشنامهها را جمعآوری کردند ،پسازآن گروه آزمایش
تحقیق در معرض متغیر مستقل قرار گرفت بهنحویکه آنان در  7جلسه برنامه فلسفه برای کودکان
به کمک فناوری شرکت کردند درحالیکه گروه کنترل این آموزش را نداشتند .سپس پرسشنامههای
پسآزمون خوشبینی تحصیلی و انگیزش پیشرفت تحصیلی توسط پژوهشگران بین نمونه تحقیق
توزیع و پس از تکمیل شدن توسط گروه کنترل و آزمایش ،پژوهشگران پرسشنامهها را جمعآوری
کردند.
 .1-2ابزار پژوهش
پرسشنامه خوشبینی تحصیلی اسچننموران ( :)2113پرسشنامه خوشبینی تحصیلی دانشآموزان
توسط اسچننموران ،1بانکول ،2میشل 3و مور )2013( 4ساختهشده است که دارای  27گویه است .این
پرسشنامه دارای سه خرده مقیاس تأکید تحصیلی دانشآموزان ( 7گویه) ،اعتماد دانشآموزان به
معلمان ( 10گویه) و احساس هویت دانشآموزان نسبت به مدرسه ( 10گویه) است .برای ارزیابی
جنبههای خوشبینی تحصیلی دانشآموزان از پرسشنامه اسچننموران استفاده شد .تطبیق سؤاالت
پرسشنامه خوشبینی تحصیلی دانشآموزان در ابعاد و گویهها چنین است:
سؤاالت پرسشنامه در بعد «اعتماد دانشآموزان به معلمان از گویه  1الی  ،10در بعد» تائید تحصیلی
دانشآموزان از گویه  11الی  17و در بعد «احساس هویت دانشآموزان نسبت به مدرسه از گویه 15
1. Tschannen-Moran
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الی  27است .اسچننموران و همکاران ( )2013از طریق تجزیهوتحلیل سؤاالت پرسشنامه به این نتیجه
رسیدند که این پرسشنامه ابزار مفیدی برای سنجش خوشبینی تحصیلی دانشآموزان است .روایی و
پایایی پرسشنامه نیز در پژوهش اسچننموران و همکاران ( ،)2013برای هر یک از خردهمقیاسها،
 0/57 ،0/51 ،0/53به دست آمد که نشان از مطلوب بودن پایایی پرسشنامه دارد .پایایی پرسشنامه
در پژوهش مرادی ،وعظی ،فرزانه و میرزایی ( )1353برای هر یک از خرده مقیاسها بهترتیب برابر
 0/75 ،0/71 ،0/51و برای کل ابزار  0/52بهدست آمد .پایایی هر یک از خردهمقیاسها در این
پژوهش نیز بهترتیب برابر با  0/54 ،0/50 ،0/52و برای کل ابزار  0/51بهدست آمد که نشاندهنده
پایایی این پرسشنامه برای پژوهش حاضر است.
پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی هرمنس ( :)1711یکی از رایجترین پرسشنامههای مداد و
کاغذی برای سنجش نیاز به پیشرفت ،پرسشنامه انگیزش تحصیلی هرمنس است .پرسشنامه اولیه
دارای  25سؤال بود که بر مبنای ده وِیژگی که متمایزکننده افراد دارای انگیزه پیشرفت باال از افراد با
انگیزش پیشرفت پایین تهیه گردید .پس از اجرای آزمایشی و تجزیهوتحلیل سؤاالت و محاسبه
همبستگی یکیک سؤاالت با کل آزمون  25سؤال بهعنوان پرسشنامه نهایی انگیزه پیشرفت انتخاب
شد .جهت یکسانسازی ارزش سؤاالت برای هر  25سؤال پرسشنامه  4گزینه نوشته شد .این گزینهها
بهحسب اینکه شدت انگیزه پیشرفت از زیاد به کم یا کم به زیاد باشد به آنها نمره داده میشود.
نمرهگذاری پرسشنامه با توجه به ویژگیهای  5گانه که سؤاالت براساس آنها تهیهشده است ،انجام
میگیرد.
هرمنس ( )1577برای محاسبه روایی از روایی محتوا که اساس آن را پژوهش قبلی درباره انگیزه
پیشرفت تشکیل میداد  ،استفاده کرد و همچنین او ضریب همبستگی هر سؤال را با رفتارهای پیشرفت
گرا محاسبه کرده است .ضرایب بهترتیب سؤاالت پرسشنامه در دامنهای از  0/30تا  0/97است.
همچنین هرمنس برای محاسبه پایایی آزمون انگیزش پیشرفت تحصیلی از روش آزمون آلفای کرونباخ
استفاده کرد .ضریب پایایی محاسبهشده برای پرسشنامه به میزان  0/74بهدست آمد .با استفاده از
روش باز آزمایی در مطالعه اصلی پرسشنامه بعد از گذشت سه هفته مجدداً به کارآموزان داده شد.
ضریب پایایی بهدستآمده  0/74بهدست آمد .در پژوهش مرادی ،امیری ،ملک پور ،مولوی و نوری
( ) 1375پایایی اجرای پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس ،با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0/71
بهدست آمد .در این پژوهش نیز ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ موردسنجش
قرار گرفت که برابر با  0/79بود.
 .2-2شیوه اجرای پژوهش
شرح جلسات

برای اجرای برنامه فلسفه برای کودکان به کمک فناوریهای آموزشی در جلسات مدرسه از بازیهای
فکری و داستانهای فلسفی استفاده گردید بازیهای فکری مختص دانشآموزان دوره دوم ابتدایی
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بود و داستانهای فکری که توسط نویسندگان این حوزه نگاشته شده بود برای گروه سنی ج و د
(پایههای هفتم ،هشتم و نهم) بود .با توجه به اینکه همه داستانها قابلیت و ظرفیت چندرسانهای
شدن را ندارند ،پژوهشگران با مشاورت اساتید حوزه «فلسفه برای کودکان» ابتدا داستانهای مختص
گروه سنی باالتر را انتخاب کردند و سپس از پیچیدگی این داستانها کاستند و نهایتاً آنها را بهصورت
چندرسانهای تولید کردند و در اختیار معلمان قراردادند .در این جلسات کتاب داستانهای فلسفی از
قبیل الیزابت هارتلی بروتر ،ترجمه احمد ناهیدی ( ،)1374پی تی کو ،نوشته فرهاد حسنزاده (،)1351
سلیگمن ،ترجمه فروزنده داورپناه ( ،)1354گیل لیندن فیلو ،ترجمه نادیا زکالوند ()1353
مورداستفاده قرار گرفت .مربیان آموزشی که جلسات را برگزار کردند عالوهبر اینکه برای ارائه محتوا
از روشهای قصهگویی و در اختیار قرار دادن کتابهای ویژه «برنامه فلسفه برای کودکان» برای
دانشآموزان استفاده کردند جهت پیشبرد و غنیسازی این برنامه از فناوریهای اطالعات و ارتباطات
نیز استفاده نمودند .مثالهای زیر نمونههایی از استفاده فناوری در پیشبرد فلسفه برای کودکان
است( -1:ایجاد انگیزه) :یکی از مهمترین گامهای اجرای برنامه قبک ایجاد انگیزه و جلبتوجه
دانشآموزان است که مربیان برای در جلسات مختلف برای ایجاد انگیزه و افزایش توجه فراگیران
محتوای درس مربوطه را که در قالب پویانمایی و چندرسانهایها تهیه شده بود در کالس درس به
نمایش گذاشتند .از دیگر گامهای اجرای برنامه فبک در کالس درس ایجاد فضایی برای گفتمان و
بهنوبت صحبت کردن است که فراهم کردن چنین فضای گفتمانی بر عهده معلم است .مربیان محترم
با استفاده از فناور های آموزشی بر روی صفحه نمایش که در جلوی تابلوی کالس قرار داشت نام
فردی که باید صحبت کند را ظاهر میکردند و فقط آن فرد مشخص اجازه صحبت کردن داشت بدین
ترتیب از همهمه و ایجاد حرج و مرج در فضای گفتمانی کالس جلوگیری به عمل میآمد( -2 .کنترل
فضای گفتمانی کالس) :برای هر بحثی معموالً موافقان و مخالفانی وجود داشت که برای دستهبندی
آنان در کالس درس همواره با سروصدا و همهمه فراگیران مواجه بودیم و دانشآموزان با شور و شوق
بسیار خود را موافق یا مخالف در بحث معرفی و بدین ترتیب همواره فضای گفتمانی شلوغی حاکم
بود .جهت کنترل این فضا معلم با استفاده از فناوری کپ تی ویت به دستهبندی موافقان و مخالفانی
بحث در کالس درس میپرداختند و نام دانشآموزان موافق در یک سوی صفحه نمایش و نام مخالفان
در سوی دیگر نمایش داده میشد( -3 .هدایت بحث کالسی) :یکی دیگر از گامهای اجرای فبک ایجاد
فضایی برای بحث و گفتوگو بین فراگیران و هداست بحث است .مربیان برای هدایت بحث ،پس از
ایجاد چالش و سؤال خواستار صحبت کردن دانشآموزان میشدند و پس از صحبت کردن دانشآموزان
در موردبحث ،نظرات آنان را بهصورت خالصه با ذکر نامشان بر روی مانیتور نمایش میدادند تا دیگر
دانشآموزان با دیدن جمالت دانشآموزانی که صحبت کردهاند به ادامه بحث بپردازند و فرایند تکاملی
گفتوگو را برای رسیدن به نتیجه مطلوب طی نمایند .میتوان گفت که فناوریهای اطالعات و
ارتباطات با کمک کردن به مربی در اجرای برنامه فبک به پیشبرد این برنامه کمک میکنند.
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جدول  :1شرح جلسات اجرای برنامه فلسفه برای کودکان به کمک فناوری
جلسه
اول
جلسه
دوم
جلسه
سوم

جلسه
چهارم
جلسه
پنجم
جلسه
ششم
جلسه
هفتم

جلسه
هشتم

در جلسه اول به دانشآموزان مفاهیم و اصطالحاتی چون (خوشبینی ،راههای رسیدن به موفقیت
و انگیزه پیشرفت و مانند اینها) از طریق چندرسانهایها ارائه گردید و پس از دیدن پویانماییها و
چندرسانهایها فراگیران به خواندن متن داستان ،مشغول شدند و در ادامه به همراه معلم به بحث
و گفتوگو در مورد مفاهیم فوق پرداختند.
در این جلسه ابتدا ،دانشآموزان بهصورت حلقه وار دورهم نشستند و پس از خواندن داستان ،معلم
با طرح سؤالهای چالشی ،گفتگوی امروز را آغاز و دانشآموزان تالش کردند که به سؤاالت و
چالشهای موجود در داستان پاسخ دهند.
در جلسه سوم ،معلم از دانشآموزان میخواهد تا سؤاالت خود را در مورد داستان بپرسند و از دیگر
دانشآموزان میخواهد تا به آنها پاسخ دهند و خود معلم تا جای ممکن در پاسخ سؤاالت مشارکت
نمیکند که دانشآموزان خودشان بتواند با توجه به تجربه و فهمشان به سؤاالت دیگر دانشآموزان
پاسخ دهند.
در این جلسه ،معلم از روش ایفای نقش بهره میگیرد؛ به این صورت که از دانشآموزان میخواهد
تا نقشهایی را از داستان انتخاب کنند و تالش میکند که کالس درس بهصورت صحنه تئاتر درآمده
و در آن هر یک از دانشآموزان به ایفای نقش انتخابشده بپردازند و پس از اتمام داستان معلم به
کمک دانشآموزان تالش میکند که به بررسی و واکاوی نقاط قوت و ضعف دانشآموزان بپردازد.
در این جلسه ،دانشآموزان به خواندن داستان فلسفی «کودک خوشبین» از مجموعه داستانهای
روانشناسی برای کودکان میپردازند و سپس بهصورت گروههای کوچک به بحث و گفتوگو در مورد
بخشهای مختلف داستان میپردازند.
در این جلسه ،دانشآموزان در گروههای کوچک تالش میکنند نقشها ی از داستان را انتخاب کنند
و با زدن صورتک در کالس آن را اجرا کنند و پس از اتمام داستان و نمایش به بررسی و تحلیل
نقشهای یکدیگر میپردازند.
در طی این جلسه داستان فلسفی «پی تی کو» که محتوای آن بهصورت چندرسانهای تولیدشده،
مورداستفاده قرار میگیرد .داستان «پی تی کو» بیان قصههای خیالانگیز با طعم پرسشها و
نکتههای فلسفی و همچنین تفکر و تأملبرانگیز است که ذهن پرسشگر مخاطبان دانشآموزان را
نشانه رفته و در عین سادگی ،مفاهیم گاه عمیق و پیچیدهای را با زبان دانشآموزان بیان کند.
در این جلسه ،داستان «ابزارهای انگیزشی کودکان» توسط معلم در کالس اجرا شد .این داستان در
مورد وسایل انگیزشی دانشآموزان است که در انتهای داستان دانشآموزان در مورد هر یک از
بخشها ی داستان به بحث و گفتگوی میپردازند و تالش میکنند که به سؤاالت یکدیگر جواب
دهند.

 .3یافتههای پژوهش
در این پژوهش از نرمافزار اس پی اس اس نسخه  23برای تجزیهوتحلیل دادهها استفاده شد .بهمنظور
توصیف دادههای بهدستآمده ،شاخصهای میانگین و انحراف معیار بهکار گرفته شد .دادههای توصیفی
مربوط به متغیرها در جدول ( )2مشاهده میشود.
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جدول  :2توصیف آماری پیشآزمون و پسآزمون نمرات «خوشبینی تحصیلی و انگیزش پیشرفت» به
تفکیک گروهها
شاخصها

گروهها
آزمایش

خوشبینی تحصیلی
کنترل
آزمایش
انگیزش پیشرفت
کنترل

مراحل

میانگین

انحراف معیار

پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

73/00
77/29
72/47
73/37
71/29
52/79
79/01
79/31

3/90
3/25
9/03
2/77
9/10
4/34
9/37
9/21

با توجه به جدول ( )2و مقادیر میانگین و انحراف استاندارد ،تفاوت میان نمرات خوشبینی تحصیلی
و انگیزش پیشرفت دانشآموزان گروه آزمایش و گواه ،در پیشآزمون چندان قابلتوجه نیست .این در
حالی است که میانگین نمرات خوشبینی تحصیلی و انگیزش پیشرفت گروه آزمایش تغییرات
قابلتوجهی را نسبت به پیشآزمون نشان نمیدهد ،همچنین در گروه کنترل تفاوتی جزئی و
نامحسوس است؛ بنابراین بهمنظور تحلیل دقیقتر تفاوت موجود و اینکه آیا تفاوت از نظر آماری معنادار
است یا خیر و همچنین بهمنظور کنترل اثر پیشآزمون ،از روش تحلیل کوواریانس بهره گرفته شد.
در بهکارگیری روشهای آماری پارامتریک ،ابتدا باید مفروضات آزمون مورد تأیید قرار بگیرد تا
بتوان از آزمون موردنظر استفاده کرد؛ بنابراین ابتدا مفروضات روش تحلیل کوواریانس «نرمال بودن
توزیع متغیر وابسته» موردبررسی قرار گرفت .برای استقالل مشاهدات از آزمون کلموگروف-اسمیرینف
تک نمونهای استفاده شد جدول  3همچنین آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانسها برقرار بود
( .)p<0/09با توجه به برقراری پیشفرضهای آزمون تحلیل کواریانس ،از این آزمون برای بررسی
استنباطی متغیرهای پژوهش استفاده شد که نتایج آن در جداول پایین آورده شده است.
جدول  :3نتایج آزمون کالموگروف-اسمیرینوف
شاخصها

گروهها
آزمایش

خوشبینی تحصیلی
کنترل
آزمایش
انگیزش پیشرفت
کنترل

مراحل

z

sig

پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

0/11
0/14
0/22
0/14
0/29
0/23
0/10
0/10

0/20
0/20
0/12
0/17
0/07
0/05
0/20
0/20

211

کبیری و همکاران

تأثیر اجرای برنامه «فلسفه برای کودکان» به کمک فناوری...

جدول  :4نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری بین  2گروه بر روی نمرات تعدیلشده متغیرهای پژوهش
فرضیه
منبع

آزمون

مقدار

گروه

اثر پیالیی
المبدا ویلکز
اثر هاتلینگ
بزرگترین ریشه روی

0/71
0/23
3/33
3/33

درجه

F

آزادی
2
2
2
2

44/59
44/59
44/59
44/59

خطای درجه

سطح

آزادی

معناداری

27
27
27
27

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

همانطور که در جدول ( )4مشاهده میشود ،نتیجه تجزیهوتحلیل کواریانس چندمتغیره حاکی از
آن است که هر چهار آماره یعنی اثر پیالیی ( ،)F=44/59 ،P0/001المبدای ویلکز (،P0/001
 ،)F=44/59اثر هتلینگ ( )F=44/59 ،P0/001و بزرگترین ریشه روی (،)F=44/59 ،P0/001
معنادار میباشند .بدینترتیب مشخص میگردد که ترکیب خطی متغیرهای وابسته پس از تعدیل
تفاوتهای اولیه ،از متغیرهای مستقل تأثیر پذیرفتهاند؛ بهعبارتدیگر ،نتایج تجزیهوتحلیل کواریانس
نشان میدهد که برنامه «فلسفه برای کودکان» به کمک فناوری بر ترکیب خطی متغیرهای وابسته
مؤثر بودهاند و تفاوت معناداری بین گروهها وجود دارد؛ بنابراین ،با استفاده از تجزیهوتحلیل کواریانس
تکمتغیره در متن تحلیل کوواریانس چند متغیره میپردازیم تا معلوم شود که تفاوت مشاهده شده
در ترکیب خطی ،مربوط به کدامیک از دو متغیر وابسته است .با توجه به نتایج بهدستآمده میتوان
گفت با  59درصد اطمینان برنامه «فلسفه برای کودکان» به کمک فناوری بر خوشبینی تحصیلی و
انگیزش پیشرفت در دانشآموزان مؤثر است.
جدول  :5نتایج تحلیل کواریانس نمرات خوشبینی تحصیلی با توجه به گروهها
منبع تغییرات

SS

df

MS

F

P

اندازه اثر

پیشآزمون
گروهها (مستقل)
واریانس خطا
مجموع

29/15
170/01
293/09
231110

1
1
25
32

29/15
170/01
7/72

2/54
20/13

0/05
0/001

0/05
0/41

همانگونه که مشاهده میشود با توجه به نتایج جدول ( )9و با فرض همراه کردن متغیر پیشآزمون
بین میانگین نمرات خوشبینی تحصیلی دو گروه در مرحله پسآزمون تفاوت معنادار وجود دارد
()P<0/001؛ یعنی با توجه به ارزیابی دانشآموزان ،دو گروه آزمایش و گواه در متغیر خوشبینی
تحصیلی ،در مرحله پسآزمون ،با یکدیگر متفاوت هستند .همچنین میزان اندازه اثر در این مورد برابر
است با  0/41است ،یعنی  41درصد تغییرات نمرات پسآزمون ،مربوط به برنامه فلسفه برای کودکان
به کمک فناوری بوده است.
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جدول  :6نتایج تحلیل کواریانس نمرات انگیزش پیشرفت با توجه به گروهها
منبع تغییرات

SS

df

MS

F

P

اندازه
اثر

پیشآزمون

27/01

1

27/01

3/12

0/33

0/03

گروهها (مستقل)
واریانس خطا
مجموع

2410/17
744/42
2225219

1
25
32

2410/17
7/01

74/90

0/001

0/94

همانگونه که مشاهده میشود با توجه به نتایج جدول ( )1و با فرض همراه کردن متغیر پیشآزمون
بین میانگین نمرات انگیزش پیشرفت دو گروه در مرحله پسآزمون تفاوت معنادار وجود دارد
()P</001؛ یعنی با توجه به ارزیابی دانشآموزان ،دو گروه آزمایش و گواه در متغیر انگیزش پیشرفت،
در مرحله پسآزمون ،با یکدیگر متفاوت هستند .همچنین میزان اندازه اثر در این مورد برابر است با
 0/94است ،یعنی  94درصد تغییرات نمرات پسآزمون ،مربوط به برنامه فلسفه برای کودکان بوده
است
بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر برنامه فلسفه برای کودکان به کمک فناوری بر خوشبینی تحصیلی
و انگیزش پیشرفت در دانشآموزان پسر دوره دوم ابتدایی شهر همدان بود .نتایج پژوهش نشان داد،
میزان خوشبینی تحصیلی در دو گروه آزمایش و کنترل دانشآموزان پسر دوره دوم ابتدایی اگرچه
قبل از آغاز برنامه ،ازنظر آماری تفاوت نداشته است ،اما پس از اجرای برنامه فبک به کمک فناوری در
گروه آزمایش ،براساس تحلیل نتایج پیشآزمون و پسآزمون تفاوت بین دو گروه آزمایش و کنترل
مشاهده شد بهنحویکه دانشآموزانی که در محیط آموزشی طراحیشده با برنامه فلسفه برای کودکان
قرار گرفتند و در جلسات آموزشی شرکت کردند در پایان آموزش نشان دادند که نسبت به
دانشآموزانی که در این برنامه شرکت نکردهاند از میزان خوشبینی بیشتری در رابطه با موفقیت
تحصیلی در مدرسه برخوردار بودند .با توجه به جستوجوی پژوهشگران این تحقیق ،پژوهشی که
بهطور مستقیم اثربخشی برنامه فلسفه برای کودکان را بر خوشبینی تحصیلی موردسنجش قرار دهد
وجود نداشت و مطالعهای با این عنوان انجام نشده است بااینوجود یافتههای این تحقیق با بخشی از
پژوهشهای (الماسی( ،)12 :1351 ،مرادی و همکاران( ،)73 :1353 ،بیول و میشل،)777 :2012 ،1
(اسچمن موران ،2بانکول ،3میشل 4و مور )119 :2013 ،9همسو است .نتایج تحقیق تریکی و تاپین1
1. Bevel & Mitchell
2. Tschannen
3. Bankole
4. Mitchell
5. Moore
6. Trickery and Topping
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( )2001نشان داد که برنامه آموزشی فلسفه برای کودکان در مدارس ابتدایی ،پیامدهای مثبتی بر
موفقیت تحصیلی داشته است و همچنین باعث بهبود نگرش مثبت به کار گروهی و اعتمادبهنفس در
دانشآموزان شده است که نتایج پژوهش مذکور با نتایج پژوهش حاضر همسو است؛ زیرا نتایج پژوهش
حاضر نیز نشان میدهد که برنامه آموزشی فلسفه برای کودکان باعث بهبود نگرش مثبت دانشآموزان
به کالس درس و کارگروهی میشود و این امر بهنوبه خود منجر به پیشرفت و موفقیت تحصیلی
دانشآموزان میگردد .در پژوهشی دیگر نیز ناجی و قاضینژاد ( )1371نشان دادند که اجرای برنامه
فلسفه برای کودکان باعث تقویت مهارتهای پیشبینیشده فکری کودکان ،مهارتهای تقویتشده
شامل استدالل ،تشخیص دادن امور مشابه ،داوری و قضاوت درست ،تفکر انتقادی ،خالق و مسئوالنه
شده است .همچنین این برنامه باعث تقویت اعتمادبهنفس و احساس هویت در دانشآموزان شده که
از عناصر خوشبینی تحصیلی محسوب میگردند .در واقع بخشی از نتایج پژوهش مذکور با نتایج
پژوهش حاضر همسو است ،زیرا نتایج پژوهش حاضر نیز نشان میدهد که اجرای برنامه فلسفه برای
کودکان احساس هویت و اعتماد فردی دانشآموزان نسبت به محیط مدرسه را بهبود میبخشد که از
مصادیق خوشبینی تحصیلیاند .در پژوهشی دیگر که گنجی و همکاران ( )1351با عنوان اثربخشی
الگوی خوشبینی به روش قصهگویی فلسفی برافزایش پیشرفت تحصیلی در کودکان دبستانی انجام
دادند ،نتایج آنها حاکی از آن بود که این اجرای این برنامه برای کودکان موجب موفقیت تحصیلی در
آنان گردد .نتایج پژوهش حاضر مؤید این نتایج است ،در واقع نتایج پژوهش حاضر حاکی از این است
که اجرای برنامه فلسفه برای کودکان خوشبینی تحصیلی در دانشآموزان را تقویت میکند که این
امر بهنوبه خود موجب موفقیت تحصیلی دانشآموزان میگردد.
عالوهبراین ،نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد ،میزان انگیزه پیشرفت در دو گروه آزمایش
و کنترل دانشآموزان اگرچه قبل از آغاز برنامه ،از نظر آماری تفاوت نداشته است ،اما پس از اجرای
برنامه فبک به کمک فناوری در گروه آزمایش ،براساس تحلیل نتایج پیشآزمون و پسآزمون تفاوت
چشمگیر بین دو گروه آزمایش و کنترل حاصل شد .با توجه به ویژگیهای برنامه آموزشی فلسفه برای
کودکان از قبیل ایجاد فرصت به فراگیران برای شرکت در بحثهای گروهی و مشارکت فعال در فرایند
کالس درس ،کمک به دانشآموزان در ایدهپردازی و شرح ایدهها ،ترغیب فراگیران به سؤال و جواب
با همساالن خود ،کمک به آنها در طراحی و انجام فعالیت در گروههای کوچک ،اجرای نمایش و
داستانگویی ،همچنین دسترسی به مطالب متفاوت برحسب عالقه ،دستکاری و تغییر بخشی از
محتوا به کمک فناوری و  ...دانشآموزانی که در این برنامه شرکت کرده بودند در پایان جلسات
آموزشی نسبت به دیگر همساالن خود با اشتیاق و عالقه بیشتری به امور تحصیلی پرداخته و از انگیزه
پیشرفت باالتری برخوردار بودند .یافتههای این پژوهش با بخشی از نتایج پژوهشهای (خدیوی و
وکیلی( ،)91 :1350 ،نیکآیین( ،)12 :1350 ،جان نسار( ،)41 :1353 ،احمدی سیاه بومی:1354 ،
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( ،)14عظمتمدار( ،)31 :1354 ،ناعمی )339 :1357 ،همسو بود .تاپینگ )2003( 1در پژوهشی با
عنوان رشد مهارتهای تفکر با همساالن ،والدین و داوطلبان در کالس درس فکر کردن به بررسی
اثربخشی برنامه فلسفه برای کودکان بر بهبود انگیزه پیشرفت در دانشآموزان پرداخت و در نتایج
پژوهش خود نشان داد که دانشآموزانی که در این برنامه شرکت کردهاند در پایان آموزش از انگیزه
پیشرفت تحصیلی بیشتری نسبت به همساالن خود برخوردار بودهاند .نتایج این پژوهش با نتایج
پژوهش حاضر همسو است؛ زیرا نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که شرکت دانشآموزان در برنامه
فلسفه برای کودکان باعث تقویت انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشآموزان شده و دانشآموزان بعد از
شرکت در این برنامه در تنظیم یادگیری خود فعالتر عمل کرده و فرایند یادگیری را تحت کنترل
خود درآوردهاند.
امروزه شاهد گسترش روزافزون ساختارهای اجتماعی هستیم و بهدنبال آن دانشمندان در مورد
نقش بشر ،معتقد به دیدگاههای متفاوتی میباشند ،اما آن چیزی که از نظر همگان مورد تأکید بوده
و ضرورت دارد؛ تربیت و آمادهسازی افراد برای دنیای پیچیده کنونی است .بیشک آن نظام آموزشی
میتواند فراگیران را برای دنیای پیچیده کنونی آماده سازد که به متغیرهایی از قبیل پرورش انواع
تفکر ،بهبود مهارتهای اجتماعی ،بهبود انگیزه پیشرفت تحصیلی ،رشد روحیه استقاللطلبی و
پرسشگری و پرورش روحیه انعطافپذیری در فراگیران توجه خاص داشته باشد .طراحان برنامه فلسفه
برای کودکان این برنامه را باهدف رشد انواع تفکر و بهبود مهارتهای فردی و اجتماعی طراحی
کردهاند و مطالعات صورت گرفته در این زمینه بهبود مهارتهای مذکور را توسط اجرای این برنامه
مورد تائید قرار داده است (فیشر .)123 :2007 ،همچنین این پژوهش اثربخشی برنامه فلسفه برای
کودکان به کمک فناوری را برافزایش خوشبینی تحصیلی و انگیزه پیشرفت در دانشآموزان مثبت
ارزیابی کرده است .نکته بسیار مهمی که در این پژوهش وجود داشت ،استفاده از فناوریهای اطالعات
و ارتباطات (از قبیل چندرسانهایها ،پویانماییها ،فیلمها و کلیپهای آموزشی مرتبط با محتوای
فلسفی کالس درس) در اجرای برنامه فلسفه برای کودکان بود .با توجه به اینکه برنامه فلسفه برای
کودکان تا حدی با مفاهیم انتزاعی سروکار دارد و دانشآموزان نیز باید در مورد این مفاهیم به کندوکاو
فلسفی (که یکی از مهمترین اهداف این برنامه است) بپردازند ،در برخی اوقات انجام این مهم برای
دانشآموزان دبستانی کار نسبتاً دشواری است ،لذا بهمنظور ملموس و عینی کردن این مفاهیم تا حد
توان ،رهایی از جو خشک و سنگین کالس ،همچنین جذابیت بخشی به این برنامه بهنحویکه فراگیران
با اشتیاق و عالقه بیشتری در کالس درس حاضر باشند؛ از فناوریهای اطالعات و ارتباطات در اجرای
این برنامه استفاده شد که این مهم موجب جلبتوجه و مشغولیت بیشتر فراگیر به این برنامه گردید
تا حدی که بسیار از آنان پس از اتمام هر جلسه خواستار دریافت محتوای طراحیشده بهصورت
چندرسانهای بودند .لذا پیشنهاد میگردد با توجه به مطالب مذکور مربیانی که این برنامه را در
1. Topping
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دبستانها اجرا میکنند حد المقدور از ظرفیتهای فناوریهای اطالعات و ارتباطات بهره ببرند چراکه
فناوریها برای دانشآموزان جذاب است و میتواند به آنان کمک کند تا باعالقه و اشتیاق بیشتری به
این برنامه بپردازند ،درنتیجه رسیدن به اهداف این برنامه (پرورش انواع تفکر ،رشد مهارتهای فردی
و اجتماعی ،بهبود عالقه و انگیزه در امور تحصیلی) آسان و سریعتر صورت اتفاق افتد .پیشنهاد دیگر
این پژوهش این است که آموزگاران و والدین محترم سعی در تشویق دانشآموزان به تفکر و بحث
داشته باشند تا آنان بتوانند نقش محوری را در مورد مواد درسی و محیط اجتماعی خود ایفا نمایند،
این مهم موجب میشود آنان عالقه بیشتری از خود نشان دهند و زمان بیشتری را صرف امور تحصیلی
نمایند که خود میتواند منجر به افزایش انگیزه پیشرفت و خوشبینی آنان برای موفقیت در امور
تحصیلی گردد .این پژوهش نیز مانند تمام پژوهشهای دیگر با محدودیتهایی مواجه بود که ازجمله
آن میتوان به افت در نمونه ،عدمکنترل دقیق متغیرهای مزاحم ازجمله مسائل خانوادگی دانشآموزان
و محدودیتهای مربوط به صحت و دقت کافی ابزار اندازهگیری اشاره کرد.
پیشنهادات پژوهشی :پیشنهاد میشود پژوهشگران این حوزه تأثیر برنامه فبک با استفاده از فناوری
را بر دیگر گروهها ازجمله :دانشآموزان دوره اول ابتدایی ،دوره اول و دوم متوسطه موردسنجش قرار
دهند .همچنین پیشنهاد میشود تأثیر این برنامه با کمک فناوری بر گروه تحصیلی دختران دوره
ابتدایی و راهنمایی موردسنجش قرار گیرد چراکه امروزه استفاده از فناوریها در دانشآموزان
بیشازپیش است و محققان این حوزه میتوانند از ظرفیت این فناوریها برای پیشبرد برنامههای غنی
ساز مانند فبک جهت رشد دانشآموزان بهره گیرند.
محدودیتها :این پژوهش نیز مانند تمام پژوهشهای دیگر با محدودیتهایی مواجه بود که ازجمله
آن میتوان به افت در نمونه ،عدم کنترل دقیق متغیرهای مزاحم ازجمله مسائل خانوادگی دانشآموزان
اشاره کرد.
تشکر و قدردانی :محققان در طی این تحقیق از نظرات تخصصی اساتید حوزه فبک بهویژه در قسمت
انتخاب داستانهای فلسفی بهرهمند شدند ،لذا از اساتید محترم دانشگاه عالمه طباطبائی و دانشگاه
خوارزمی که در این مهم ما را یاری کردند تشکر مینماییم .همچنین اساتید گروه تکنولوژی آموزشی
دانشگاه عالمه طباطبائی نظرات تخصصی در مورد تولید چندرسانهای ها و شیوه استفاده آنها در
کالس درس ارائه دادند که از آنان تشکر میکنیم.
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