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The purpose of this study was to investigate the effectiveness of multimedia of philosophy for
children on K-6 students’ problem solving in Javanroud town. To attain this aim, researchers used
quasi pre-test and post-test experimental method with experimental and control groups. The
statistical population included all the sixth grade elementary school students in Javanroud town
studying in academic year of 2016-2017. Sixty students were selected through randomized cluster
sampling to represent the experimental group (30 students) and control group (30 students). The
instruments used in this study was Heppner's problem solving. Both groups were given a pretest,
and at the end of the course a posttest was administered. The data were analyzed using descriptive
statistics including mean and standard deviation and inferential statistics including covariance
analysis. The findings showed that multimedia of philosophy for children is effective on
improving the assertiveness.
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 .1مقدمه
همه کودکان و نوجوانان در زندگی با موانع و مشکالتی روبرو
میشوند و برای گذر از آنها به یادگیری مهارتهای مختلف
ازجمله مهارت حل مسئله نیاز دارند .مواجه با مشکل در
زندگی امری طبیعی و اجتنابناپذیر است و افراد در سراسر
زندگی خود با مسائل و مشکالت مختلفی روبهرو میشوند،
ازاینرو توانایی افراد در مواجه با اینگونه موقعیتها به شیوه
صحیح و کارآمد از اهمیت باالیی برخوردار است ].[1
حل مسئله یا مسئله گشایی فرآیندی است شناختی که
بهوسیله آن فرد میکوشد راهحل مناسبی برای یک مشکل
پیدا کند ].[2
حل مسئله یکی از تواناییهای عالی ذهن است؛ در مهارت حل
مسئله فرد باید با برقراری روابط بین تجربههای گذشته و
مسئله ،رابطه بین آنها را کشف و با توجه به آن ،راهحلهای
مناسب را اتخاذ کند ] .[3بهعبارتیدیگر حل مسئله ،عمل
تصمیمگیری است که شامل شناخت و شناسایی وضعیتی
است که در آن تصمیمگیری ،جمعآوری اطالعات ،بررسی،
تجزیهوتحلیل و ارزیابی وضعیت موجود انجام میشود،
پیامدهای رفتار در آن وضعیت و گرفتن بازخورد از محیط
اجتماعی توسط فرد ارزیابی میشود و درنتیجه شخص با
جایگزین کردن تصمیمهایی که میتواند نتایج مثبت و
مؤثرتری را برای زندگی وی در پی داشته باشد ،اقدام به اتخاذ
تصمیمی مناسبتر میکند ].[4
پژوهشها نشان دادهاند افرادی که از مهارتهای حل مسئله
پایینی برخوردارند در برخورد با مشکالت با شکست مواجه
شده و بهمحض رویارویی با موانع ،ممکن است با بروز رفتارهای
برانگیخته نسبت به آن واکنش نشان دهند،
احساس ناکامی کنند ،پرخاشگر شوند یا برای پرهیز از موقعیت
مشکلساز گوشهگیر شوند؛ فرآیندی که میتواند بروز
رفتارهای سازش نایافته را برای فرد در پی داشته باشد؛ ازاینرو
توانایی حل مسئله ازجمله اساسیترین مهارتها در رویارویی
با اینگونه مشکالت است ].[5
مهارتهای حل مسئله بهعنوان مهارتی حیاتی برای زندگی
در عصر حاضر توجه متخصصان را به خود جلب کرده است.
آموزش مهارت حل مسئله اشاره به یک فرآیند شناختی-
رفتاری دارد که تنوعی از پاسخهای بدیل و بالقوه را برای
مقابله با شرایط مشکلساز فراهم میکند و امکان انتخاب
بهترین و مؤثرترین پاسخهای بدیل را افزایش میدهد ].[6
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نیاز به مهارتهای حل مسئله در تمامی زمینههای زندگی
مشهود است و فرد آن را از طریق تعامل با محیط و
وضعیتهای مختلف کسب میکند .کودکان در برخورد با
موقعیتهای مختلف برای اتخاذ تصمیم و نشان دادن
رفتارهای مناسب ،الزم است مهارتهایی داشته باشند.
مهارتهای حل مسئله ،مهارتهای بسیار مهمی هستند که
افراد در طول زندگی میتوانند از آنها استفاده کنند .هر فرد
در موقعیتهای متعدد با مسائلی مواجه میشود که راهحل
همه آنها را نمیداند ،اما راهبردهای حل مسئله میتواند به
او کمک کند تا در مشکالت پیشبینینشده بهصورت
کارآمدتر عمل کند ].[7
استفاده از شیوههای مؤثر حل مسئله به کودکان کمک
میکند که در ارتباطات اجتماعی موفقتر عمل کنند.
همچنین این راهبرد موجب بهبود اعتمادبهنفس و رفتارهای
انطباقی کودکان میشود .مطالعات نشان دادهاند که مشکالت
رفتاری کودکان مانند لجبازی ،مشکالت سلوک و رفتارهای
ضداجتماعی با آموزش مهارتهای حل مسئله و تغییر
شناخت ،بهبودیافته و افزایش مهارتهای کنترل خشم و
برقراری ارتباط مناسب باهم ساالن و افزایش پذیرش
اجتماعی و باال رفتن نگرش مثبت نسبت به خود را موجب
شده است ] .[8توانایی حل مسئله بخشی از کفایت اجتماعی
است و مجموعهای از مهارتهای بههمپیوسته را جهت
استفاده در حل تضادهای میان فردی ارائه میکند که
مستلزم اقدام به عمل و همچنین واکنش دهی به پاسخ
دیگران است .مهارت حل مسئله شامل بهکارگیری
مجموعهای از مهارتهای شناختی و فراشناختی است که
باکمال گرایی در دانش آموزان رابطه مثبت و معنادار دارد و
پیشبینی کننده مهارتهای رفتاری ،شناختی و فراشناختی
است که دانش آموزان در تصمیمگیریهای خود از آنها
استفاده میکنند ].[9
از روشهای بسیار مناسب که یکی از اهداف اصلی آن آموزش
مهارت حل مسئله است؛ برنامه فلسفه برای کودکان است،
عالقه به آموزش مهارتهای تفکر به اواخر سالهای 1960
برمیگردد ،زمانی که پروفسور لیپمن در دانشگاه کلمبیا (واقع
در نیویورک) در رشته فلسفه مشغول تدریس بود متوجه شد
که دانشجویان او فاقد قدرت داوری و تمیز و استدالل هستند،
وی پس از مدتی متوجه شد برای اینکه قدرت تفکر این
دانشجویان تقویت شود بسیار دیر شده است .تقویت این
تواناییها میبایست در دوران کودکی این دانشجویان انجام
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میگرفت .بهعبارتدیگر وقتی این دانشجویان در دوران
کودکی و نوجوانی بودند ،باید یک سری دورههای درسی خاص
درزمینه تفکر انتقادی یا حل مسئله یا هر مهارت دیگری که
به منطق صوری و غیر صوری مربوط است را شروع میکردند؛
بنابراین با تأکید بر پرورش تفکر از دوران کودکی برنامه
«فلسفه برای کودکان» را بنیان نهاد .لیپمن مدعی است دانش
آموزان با عطش کنجکاوی و اشتیاق یادگیری به مدرسه
میروند ،اما رفتهرفته این کنجکاوی شور و شوق دانستن و
درک کردن ،محو میشود .به اعتقاد لیپمن این امر از تعلیم و
تربیت سنتی ناشی شده است .او استدالل میکند ناتوانی
مدرسه در برآوردن نیازها موجب میشود برخی دانش آموزان
از مدرسه بیزار شوند .بر همین اساس او فلسفه را بهعنوان یک
واحد درسی پیشنهاد میکند تا در آن به دانش آموزان تفکر
آموزش داده شود ،زیرا این درس مهارتهای استدالل را
پرورش میدهد؛ یعنی آنچه موجب افزایش عزتنفس و
گسترش ارزشهای اخالقی میشود ].[10
محتوای آموزشی مختلف را میتوان با ابزارهای مختلف از
کتاب و سخنرانی گرفته تا اینترنت و یا حتی رایانههای دستی
به فراگیران ارائه داد .با توجه به اهمیت محتوای فلسفی برای
کودکان و با در نظر گرفتن ظرفیت فناوریهای جدید همچون
چندرسانهای ها و فرا رسانهها میتوان با بهرهگیری از آنها
زمینۀ یادگیری مؤثر و مداوم را فراهم آورد ،چراکه با بهرهگیری
از چندرسانهای ها و با ترکیب ابزارها و شیوهها ،اثربخشی تالش
برای توسعه منابع یادگیری به شکل ریشهای فراهم میشود،
زیرا پویایی ،تعامل ،فراهم آوردن امکان تکرار و فراهم کردن
فرصت برای دانشآموزانی که در طبقات و سطوح متفاوتی
هستند از ویژگیهای اصلی این روش است ].[11
واژه چندرسانهای از سال  1950میالدی به بعد مطرح و تالش
شد با ترکیب چندین رسانه ،کیفیت آموزش باال رود ].[12
چندرسانهای های آمورشی ترکیبی از چند عنصر هستند که
میتوانند در کنار هم در اجرای برنامهای آموزشی به کار گرفته
شوند .این رسانهها میتوانند شامل انواع دادهها مانند متن،
صدا ،گرافیک ،پویانمایی ،تصاویر ثابت و متحرک باشند که
فناوری ارتباطات و رایانه آنها را کنترل میکنند .این عناصر
به کاربر اجازه میدهند تا هنگام یادگیری فعال باشد و با
رسانهی آموزشی ارتباط ایجاد کند .سیستمهای چندرسانهای
ازجمله شیوههای جدید ،توانمند و متنوع انتقال مفاهیم و
اطالعات بهحساب میآیند .البته برنامههای چندرسانهای در
مقابل برنامههای صرفاً متنی به کار میروند .در چنین
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برنامههایی تا حد امکان ،از متن کمتر استفاده میشود و بار
اصلی انتقال پیامبر عهدهی سایر رسانههای صوتی یا تصویری
قرار میگیرد .پژوهشها نشان دادهاند آموزش مبتنی بر
چندرسانهای میتواند به درک مطلب و یاد داری دانش آموزان
کمک کند .درواقع ،چندرسانهای های آموزشی ازجمله
نظامهای رسانهای هستند که با توجه به ماهیت چند
حسیشان میتوانند بهراحتی با انواع سبکهای یادگیری
سازگار شوند و با شکلهای گوناگون تعامل ،شرایط یادگیری
آسان و پایداری را فراهم کنند ] .[13هرچند محققان زیادی
اثرات برنامه فلسفه برای کودک در محیطهای آموزشی سنتی
و تأثیرات فناوریهای نوین چون چندرسانهای ها را در
محیطهای آموزشی بررسی کردهاند ،اما مطالعهای که از بستر
چندرسانهای جهت آموزش فلسفه برای کودکان بهمنظور
بهبود حل مسئله استفاده کرده باشد یافت نشد ،در ادامه به
نتایج برخی از تحقیقات در این زمینه اشاره خواهد شد.
تنها مطالعاتی مشابه اکرمی ،قمرانی و آقالر ] [14اثربخشی
آموزش فلسفه به شیوه حلقه کندوکاو بر پرسش گری و نگرش
به خالقیت در دانش آموزان نابینا را بررسی کردند ،نتایج نشان
داد اجرای برنامه آموزش فلسفه برای کودکان با روش حلقه
کندوکاو در بهبود پرسشگری و نگرش به خالقیت دختران و
پسران نابینا مؤثر است .بدری گرگری و واحدی ] [15در
پژوهشی باهدف تأثیر اجرای برنامه فلسفه برای کودکان بر
رشد هوش اخالقی دانش آموزان دختر پرداختند ،نتایج
تحقیق آنان نشان داد برنامه آموزش فلسفه برای کودکان
موجب افزایش هوش اخالقی دانش آموزان گردید .طباطبایی
و موسوی ] [16تأثیر برنامه فلسفه برای کودکان در ارتقای
پرسشگری و تفکر انتقادی دانش آموزان پایههای سوم تا پنجم
را بررسی کردند ،نتایج آنان نشان داد این برنامه بر پرورش
توانایی پرسشگری و تفکر انتقادی در دانش آموزان دبستان
مؤثر واقعشده است.
هدایتی و ماه زاده ] [17در پژوهشی باهدف «فلسفه برای
کودکان» و حل مسئله اجتماعی در دانش آموزان ،بر ضرورت
اجرای برنامههای آموزش که توفیق پرورش و نهادینهسازی این
مهارتها را داشته باشند؛ همچون رویکرد فلسفه برای کودکان
و نوجوانان در نظام آموزشی رسمی و غیررسمی تأکید کردند.
حاتمی ،کریمی و نوری ] [18به بررسی تأثیر اجرای برنامه
فلسفه برای کودکان در افزایش هوش هیجانی دانش آموزان
دختر مقطع اول راهنمایی مدرسه شهدای آزادی تهران
پرداختهاند .در این پژوهش نیز بعد هیجانی و عاطفی رشد
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اخالقی مورد ارزیابی قرارگرفته است .نتایج حاکی از آن است
که برنامه آموزش فلسفه برای کودکان برافزایش هوش
هیجانی دانش آموزان تأثیر معناداری داشته است .ناجی و
قاضی نژاد ] [19در پژوهشی که باهدف بررسی تأثیر برنامه
فلسفه برای کودکان بر مهارتهای استدالل و عملکرد رفتاری
آنان انجام دادند به این نتیجه رسیدند که انجام این برنامه
سبب ارتقاء و تقویت بسیاری از مهارتهای پیشبینیشده
فکری در کودکان میشود؛ مهارتهای تقویتشده شامل
استدالل ،تشخیص دادن امور مشابه ،داوری و قضاوت درست،
تفکر انتقادی ،خالق و مسئوالنه بود .همچنین اعتمادبهنفس و
قدرت حل مسئله کودکان به چشمگیر افزایشیافته بود .جهانی
] [20به بررسی تأثیرات برنامهی آموزش فلسفه به کودکان در
رشد منشهای اخالقی دانش آموزان پرداخت ،نتایج پژوهش
وی نشان داد که برنامه آموزش فلسفه به کودکان از توانایی
الزم برای رشد مهارتهای استداللی بین کودکان ایرانی
برخوردار است ،همچنین این برنامه میتواند از طریق
مهارتهای پژوهشی ،به تقویت منشهای اخالقی دانش
آموزان کمک کند.
در پژوهش که ورلی ( [21] (Worleyباهدف بررسی تأثیر
برنامه فلسفه برای کودکان انجام داد این نتیجه حاصل شد؛ که
برنامه فلسفه برای کودک میتواند در جهت رشد و بهبود
توانایی استدالل ،پرورش خالقیت ،پرورش تفکر انتقادی،
پرورش درک اخالقی و ارزشهای هنری ،پرورش شهروندی
و رشد میان فردی و فردی ،پرورش توانایی مفهوم یابی در
تجربه مؤثر باشد .سانجانا و ویتبرید ( & Sanjana
 [22] )Whitebreadبه بررسی تأثیر برنامه درسی فلسفه برای
کودکان در رشد مهارتهای استدالل اخالقی و اجتماعی در
دانش آموزان پرداختند.
نتایج پژوهش بیانگر عملکرد بهتر دانش آموزان در
مهارتهای اجتماعی ،شناختی و اخالقی است و دانش آموزان
شرکتکننده دراین برنامه توانایی کاربرد آموختههایشان و
مهارتهای فوق را در زندگی روزانه دارند .تیز ([23] )Teez
نیز در پژوهشی به بررسی تأثیر داستان بر رشد اخالقی
پرداخته و نشان داد که داستان میتواند یکی از بخشهای
اساسی آموزشی و اخالقی باشد .در پژوهش موریس ()Murris
] [24که باهدف بررسی تأثیر برنامه درسی فلسفه برای
کودکان بر روی شکل گیری کودک ایده آل فیلسوف ،انجام
گرفت نتایج نشان داد که آموزش فلسفه برای کودکان می
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تواند در شکل گیری تفکر در کودکان مؤثر باشد و همچنین
این برنامه آموزشی در کمک به مربیان کودکان در
آموزشهای خود میتواند بسیار مؤثر باشد.
از مهمترین دستاوردهای پژوهش حاضر میتوان به ترغیب
معلمان در استفاده از فناوریهای نوین و مخصوصاً
چندرسانهای ها در آموزش تفکر و مهارت حل مسئله اشاره
کرد که از مهمترین مزایای آن بهکارگیری همزمان چندین
حس و درگیری با مطالب آموزشی است .همچنین بر اساس
اهداف تحقیق ،پژوهش حاضر به دنبال بررسی این مسئله
است که آیا اجرای چندرسانهای فلسفه برای کودک
( ،)Philosophy for Childrenدر بهبود حل مسئله دانش
آموزان پایه ششم ابتدایی مؤثر است؟
 .2روش تحقیق
روش پژوهش ،شبه آزمایشی با استفاده از طرح پیشآزمون -
پسآزمون با گروه کنترل است .جامعه آماری ،شامل دانش
آموزان کالس ششم ابتدایی شهرستان جوانرود که در
سال 1395-96بود؛ برای انتخاب نمونه آماری با استفاده از روش
خوشهای تصادفی  60نفر از دانش آموزان انتخاب شدند که 30
نفر در گروه آزمایش و  30نفر در گروه گواه قرار گرفتند .قبل
از شروع دوره آموزشی ،از هر دو گروه پیشآزمون گرفته شد.
در طول پژوهش ،در درس تفکر و پژوهش گروه آزمایش با
روش چندرسانهای و گروه شاهد با روش متداول اداره شدند،
پس از پایان نیمسال نیز از هر دو گروه پسآزمون گرفته شد.
در پژوهش پیش رو محتوای آموزشی برای هر دو گروه آزمایش
و گواه مطابق با سرفصلهای درس تفکر و پژوهش بود ،به
عبارتی محتوا برای دانشآموزان هر دو کالس یکسان بود ،آنچه
متغیر بوده و موردبررسی قرارگرفته است روش آموزش بوده
است ،بنابراین در رابطه با انتشار آموزشی تهدیدی وجود
نخواهد داشت.
ابزار جمعآوری اطالعات و روایی و پایایی آن :پرسشنامه حل
مسئله هپنر  :psiاین پرسشنامه حاوی  35سؤال بر اساس
مقیاس  6گزینهای لیکرت است در این پرسشنامه افراد بر
اساس مقیاس لیکرت به پرسشها پاسخ میدادند هپنر وجود
سه ساختار را در فرآیند حل مسئله مطرح ساخته است ].[25
عبارتاند از :احساس کفایت در حل مسئله ،کنترل شخصی بر
هیجانها و رفتارها و سبکهای گرایشی – اجتنابی .در این
زمینه نیز شواهد پژوهشی و نظری گوناگونی درباره متغیرهای

اثر بخشی چند رسانه ای فلسفه برای کودک ( )p4cبر حل مسئله دانش آموزان ...

فراشناختی بهویژه ارزیابی خود بهعنوان یک متغیر مؤثر در حل
مسئله ارائه گردیده است.
پرسشنامه حل مسئله برمبنای چرخش تحلیل عاملی دارای 3
زیر مقیاس مجزا است :اعتماد به حل مسائل با  11عبارت،
سبک گرایش – اجتناب با  16عبارت ،کنترل شخصی با  5عبارت.
پرسشنامه حل مسئله با چندین نمونه از آزمودنیها تنظیم و
آزمایششده است .همسانی درونی نسبتاٌ باالیی با مقادیر
آلفایی بین  0.72تا  0.85در خرده مقیاسها AA ،PC 0.72
 0.8و  PSC 0.85و  0.90برای مقیاس کلی دارد .پایایی باز
آزمایی نمره کل پرسشنامه در فاصله دو هفته در دامنهای از
 0.83تا  0.89گزارششده که بیانگر این است که پرسشنامه
حل مسئله ابزاری پایا برای سنجش توانایی حل مسئله است.
این پرسشنامه توسط رفعتی و باراهنمایی خسروی در سال
 1375ترجمه و برای اولین بار در ایران استفاده شد ،آلفای
کرونباخ بهدستآمده در تحقیق خسروی و همکاران ] [26برابر
با  0.86گزارششده است .همچنین در پژوهش راستگو و
همکاران ] [27پایایی این پرسشنامه بر اساس دو بار اجرا در
فاصله دو هفته بین 0.83تا  0.89گزارششده است .با توجه به
ضریب آلفای بهدستآمده (اعتمادبهنفس در حل مسئله ،%85
استقبال یا اجتناب از فعالیتهای حل مسئله  %84و کنترل
هیجانات و رفتار حین حل مسئله  )%72عاملها از سازگاری
درونی مطلوب و قابل قبولی برخوردار بودند .همچنین در
پژوهش حاضر روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه توسط
 3نفر از متخصصان تائید و پایایی کلی آن با استفاده آلفای
کرونباخ  0.87به دست آمد.
روش اجرا :با تعیین گروههای آزمایش و کنترل ،از میان
سرفصلهای درس تفکر و پژوهش دو درس الزامی ،سه درس
انتخابی و سه درس اختیاری انتخاب و با روش سنتی به دانش
آموزان گروه کنترل تدریس شد ،ولی گروه آزمایش با کمک
چندرسانهای محقق ساخته آموزش میدیدند ،در ساخت این
چندرسانهای ازنظر متخصصان طراحی آموزشی ،مهندسان
کامپیوتر و کارشناسان فلسفه استفاده شد .طراحی و ساخت
نرمافزار چندرسانهای ،با کمک نرمافزار کپتیویت )(Captivate
انجام گرفت .چندرسانهای در قالب  8جلسه که مدتزمان هر
جلسه  45دقیقه بود ،بر اساس موضوعات درسی کتاب «تفکر
و پژوهش» و داستانهای جلد دوم کتاب «فلسفه برای
کودکان» اثر فیلیپ کم طراحی و تولیدشده است .بعد از
اطمینان از اینکه دانش آموزان با کامپیوتر و نحوه کار با برنامه
چندرسانهای آشنا شدهاند ،این برنامه روی کامپیوترهای کارگاه

x

کامپیوتر نصب و آموزش مطابق آن پیش میرفت .نرمافزار
جنبه تعاملی داشته و عالوه بر متون کتاب درسی و
داستانهای فلسفی شامل صدا و تصاویر متحرک نیز میشد.
الزم به ذکر است از میان رویکردهای مختلف آموزش فلسفه
به کودکان ،پژوهش پیش روی بر مبنای رویکرد مبتنی بر
پیوند فلسفه و ادبیات طراحی و اجرا شد
جلسه اول؛ قبل از شروع جلسه از هر دو گروه پیشآزمون
ابراز وجود به عمل آمد .این جلسه در کارگاه کامپیوتر برگزار
شد تا دانش آموزان با نحوه کار با درسافزار و شیوه مدیریت
کالس آشنا شوند؛ با توجه به اینکه معلمان دوره ابتدایی در
شهرستان محل انجام پژوهش دورههای ضمن خدمت مبانی
فناوری اطالعات و ارتباطات و تولید محتوای الکترونیکی و
همچنین کار با درسافزار مورداستفاده در این پژوهش
(کپتیویت) را گذرانده بودند ،اطمینان حاصل شد که معلمان
توانایی کار با نرمافزار طراحیشده را خواهند داشت .ذکر این
نکته حائز اهمیت است که پژوهشگران خود محتوای آموزشی
گروه آزمایش را طراحی و تهیهکرده بودند و فقط اجرای آن در
کالس بر عهده معلم بود .در ادامۀ دورۀ آموزشی گروه کنترل
با روش سنتی و گروه آزمایش با کمک چندرسانهای و مطابق
با شرح زیر آموزش دیدند.
جلسه دوم و سوم؛ چندرسانهای در قالب درس انتخابی «هر
کاری» که هدف کلی آن آموزش حل مسئله است به دانش
آموزان ارائه شد .در این جلسه عالوه بر موضوع درسی ،داستان
«مال هرکس ،مال هیچکس و خانم سِیدی» نیز ارائه شد.
جلسه چهارم و پنجم؛ چندرسانهای در قالب دروس انتخابی
و الزامی «چرخ ریسک و لیلی حوضک» که هدف کلی آنها
آموزش تفکر انتقادی است به دانش آموزان ارائه شد .همچنین
در این جلسات داستان «مردی که نمیتوانست صورتش را
کنترل کند» و «مغازهی چندمنظوره» ارائه شد.
جلسه ششم؛ چندرسانهای در قالب دروس الزامی و انتخابی
«درخت بخشنده» که هدف کلی آن آموزش تخیل است به
دانش آموزان ارائه شد .در این جلسات از داستانهای "ستارهی
دریایی" و "قصهگو" بهصورت مکمل استفاده شد.
جلسه هفتم؛ چندرسانهای در قالب درس اختیاری «خالق
باش» که هدف کلی آنها آموزش خالقیت است به دانش
آموزان ارائه شد .همچنین داستان " درست مثل جادوگری"
نیز ارائه گردید.
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جلسه هشتم؛ چندرسانهای در قالب درس اختیاری «جرئت
داشته باش» که هدف کلی آن آموزش ابراز وجود است به
دانش آموزان ارائه شد .در این جلسه بهمنظور نیل به هدف
آموزشی از داستان «روی ایوان» نیز بهره گرفته شد .در انتهای
این جلسه از هر دو گروه پسآزمون به عمل آمد.

برای بررسی مفروضه همگنی واریانسها از آزمون لون استفاده
شااد .نتایج آن نشااان داد سااطح معناداری بزرگتر از 0.085
میبا شد ،بنابراین میتوان گفت شرط برابری واریانسها برقرار
میباشد.
جدول  .3آزمون همگنی ضرایب رگرسیون
Table 3. Regression coefficient homogeneity test
Sum of
Average
Source
squares
squares

 .3نتایج و بحث
فرضیه پژوهش :چندرسانهای فلسفه برای کودک ( )P4Cبر حل
مسئله دانش آموزان اثرگذار است.
بهمنظور تائید و یا رد فرضیه مطرحشده از تحلیل کوواریانس
استفاده شد .جدول  1بیانگر آمار توصیفی میباشد.
یافتههای جدول 1نشاااان میدهد که میانگین و انحراف معیار
پیشآزمون و پسآزمون گروه آزمایش در متغیّر حل مسئله به
ترتیب (  )5.60, 77.13, 5.65, 71.53و در گروه کنترل ( 6.82,
 )71.83, 6.41, 70.63اسااات .نتیجه نشاااان داد که میانگین
پسآزمونِ گروه آزمایش ،پیشاارفت بیشااتری نساابت به گروه
کنترل داشته است.
با توجه به طرح پژوهش حاضر که از نوع پیشآزمون و
پسآزمون بود ،برای تحلیل دادهها و بهمنظور کنترل اثر
پیشآزمون از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد.

همچنین نتایج برر سی همگنی ضرایب رگر سیون ن شان داد
مقدار  Fم شاهده شده برای تعامل گروه و پیشآزمون بعد حل
مساائله  0.029و سااطح معناداری آن  0.85میباشااد ،بنابراین
دادهها از همگنی شیب رگرسیون پشتیبانی میکند .همچنین
نرمال بودن دادهها نیز با آزمون کلموگروف ا سمیرنف محا سبه
شد که نتایج آن ن شان داد این آزمون غیر معنادار ا ست ( >p
)0.005؛ بنابراین نمرات ،نرمال بوده و مفروضاااه نرمال بودن
دادهها نیز برقرار ا ست .با برر سی تمامی مفرو ضهها از تحلیل
کوواریانس تک متغیری برای بررساای وضااعیت نمره کل حل
م سئله در دو گروه ا ستفاده شد که نتایج آن در ادامه خواهد
آمد.

جدول .1آمار توصیفی گروه آزمایش و کنترل در پیشآزمون و

جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری

sig
0.85

Test
5.60

77.13

30

Post- test

6.41

70.63

30

Pre test

6.82

71.83

30

Post-test

4.69

0.029

4.69

1

Group * pre

Table 4. Results of single-variable covariance analysis

پسآزمون
Table 1. Descriptive statistics of the experimental and control
group on the pre-test and post-test.
Sample
Standard
Group
Average
volume
deviation
Pre test
30
71.53
5.65

F

Significance
level

F

0.0001

286

0.0001

44.35

Degre
es of
freedo
m
1

Sum of
squares

Source
of
change

119.900

Pre- test

294.67

1

294.67

Group

6.64

57

378.72

Error

Average
squares
119.900

Control

در این نوع تحلیل باید مفروضااههای زیر رعایت شااود تا بتوان
به نتایج بهدسااتآمده اطمینان کرد .این مفروضااهها عبارتاند
از :همگنی واریانسها ،همگنی ضرایب رگرسیون و نرمال بودن
دادهها.
جدول  .2برابری واریانسها بر اساس آزمون لون
Sig
0.17

Table 2. Equality of variances based on Levene's test
Variable
F
df1
df2
58

1

1.96

problem solving

نشریه علمی-پژوهشی فناوری آموزش ،جلد  ،xxشماره  ،xتابستانxxxx

دادههای جدول  4نشان میدهد ،میانگین نمره کلی حل
مسئله گروههای آزمایش و کنترل پس از حذف اثر پیشآزمون
بهطور معناداری باهم تفاوت دارند .این یافتهها نشان میدهد
با  99درصد اطمینان میتوان گفت چندرسانهای فلسفه برای
کودک ( )P4Cبر حل مسئله دانش آموزان اثرگذار است .در
ادامه و بهمنظور بررسی تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل در
مؤلفههای حل مسئله (اعتماد به حل مسائل ،سبک گرایش –
اجتناب و کنترل شخصی) از تحلیل کوواریانس چند متغیری
استفاده شد ،در این نوع تحلیل باید مفروضههای زیر رعایت
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گردد تا بتوان به نتایج منتج شده اطمینان کرد .این مفروضهها
عبارتاند از همسانی ماتریسهای واریانس – کوواریانس،
همگنی واریانسها ،همگنی ضرایب رگرسیون و نرمال بودن
دادهها .نظر به برقرار بودن تمامی مفروضهها نتایج تحلیل
کوواریانس چند متغیری در جدول  5آمده است.
جدول  .5نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری
Table 5. Multivariate covariance analysis results
Significa
nce
level

Degree
of
freedom
of error

Degree
of
freedom

F

Amount

Test

0.0001

53

3

13.98

0.442

Pillai” s
trace

0.0001

53

3

13.98

0.552

”Wilks
lambda

0.0001

53

3

13.98

0.792

”Hotelling
s trace

0.0001

53

3

13.98

0.792

Roy” s
largest
root

همانطور که مشاهده میگردد سطح معنیداری هر چهار آمارۀ
چند متغیری مربوطه یعنی اثر پیالیی ،المبدای ویلکز ،اثر
هتلینگ و بزرگترین ریشه روی ،کوچکتر از  0.05است .بدین
ترتیب فرض صفر آماری رد و مشخص میگردد که بین نمرات
مؤلفههای حل مسئله دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول  .6نتایج آزمونهای اثرات بین آزمودنیها جهت مقایسه
مؤلفههای حل مسئله در گروه آزمایش و کنترل
Table 6. The results of the Tests of Between-Subjects effects to
compare the components of problem solving in the experimental
and control group
Signific
ance
level

F

Average
squares

Degree
of
freedom

Sum of
squares

Variable

0.0002

10.
68

28.73

1

28.73

Trust to
solve the
problem

0.0001

25.
69

32.31

1

32.31

Tendencyavoid

0.0001

16.
98

33.54

1

33.54

Personal
control

نتایج آزمون اثرات بین آزمودنیها در جدول باال نشان میدهد
که بین آزمودنی های دو گروه آز مایش و کنترل در نمرات
پسآزمون در تمامی مؤلفه ها تفاوت معناداری وجود دارد .بر
ا ساس اطالعات مندرج در جدول  6تفاوت دو گروه در هر سه

x

مؤلفه بهگونهای است که آزمودنیهای گروه آزمایش نسبت به
گروه کنترل در مرح له پس آزمون نمره بیشاااتری کسااااب
نمودهاند.
 .4نتیجهگیری
در پژوهش حاضر اثربخشی چندرسانهای فلسفه برای کودک
( )P4Cبر حل مسئله دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر
جوانرود بررسی شد .نتایج نشان داد استفاده از چندرسانهای
فلسفه برای کودک در بهبود حل مسئله دانشآموزان پایه
ششم دوره ابتدایی مؤثر بوده است .این یافتهها با نتایج اکرمی،
قمرانی و آقالر ][14؛ بدری گرگری و واحدی][15؛ طباطبایی
و موسوی ][16؛ هدایتی و ماه زاده ][17؛ حاتمی ،کریمی و
نوری ] [18ورلی ][21؛ سانجا و ویتبرید ][22؛ موریس ][24
همسو میباشد .در تبیین نتایج فوق باید گفت؛ ساختارهای
اجتماعی ،گسترش روزافزون دارند.
بهعالوه ،در خصوص نقش آدمیان در دنیای جدید،
دیدگاههای متعددی وجود دارد .بنابراین ،به تربیت و
آمادهسازی افراد برای جامعه در حال رشد ،نیاز است .آموزش
صحیح ،پرورش قدرت استدالل و قضاوت و همچنین ،توانایی
مواجهه با مسائل و نحوه تعامالت مناسب با افراد جهت
برآورده شدن نیازها ،از الزامات مهم روز است .از این طریق،
فرد میتواند مسیر صحیح را از ناصحیح بازشناسد .هدف
تعلیم و تربیت ،آگاه کردن افراد از مسئلههای موجود در
جامعه و تضاد عقاید و ایجاد روشهای مناسب برای مواجهه
با این مسائل است .هدف موردنظر در برنامه درسی فلسفه
برای کودکان ،این است که دانش آموزان به انسانهایی
متفکر ،انعطافپذیر ،منطقی ،مؤثر و فیلسوف تبدیل شوند
] .[28استفاده از روشهای حل مسئله باعث افزایش باور فرد
نسبت به تواناییهایش میشود .بسیاری از رفتارهای انسان با
سازوکارهای نفوذ بر خودانگیخته و کنترل میشوند.
در میان مکانیسمهای نفوذ بر خود ،هیچیک مهمتر و فراگیرتر
از باور به پیشرفت شخصی نیست .اگر فردی باور داشته باشد
که نمیتواند نتایج مورد انتظار را به دست آورد و یا به این
باور برسد که نمیتواند مانع رفتارهای غیرقابلقبول شود،
انگیزه او برای انجام کار کاهش خواهد یافت .اگرچه عوامل
دیگری وجود دارند که بهعنوان برانگیزاننده های رفتار انسان
عمل میکنند ،اما همه آنها تابع باور فرد هستند .لذا
ازآنجاییکه درمانهای شناختی -رفتاری خود بهنوعی روش
حل مسئله تلقی میشوند ،در آنجا به فرد میآموزند تا در
نشریه علمی-پژوهشی فناوری آموزش ،جلد  ،xxشماره  ،xتابستانxxxx
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برخورد با مشکالت چطور فکر کنند ،نه آنکه چه فکر کنند.
پرسشگری و تفکر انتقادی بهسادگی اتفاق نخواهد افتاد و
هیچگاه معلم بهتنهایی نمیتواند به این اهداف دست یابد و
باید همه اولیاء مدرسه به این مهم توجه کنند و با استفاده از
نتایج تحقیقات مهمی که در این زمینه انجامشده است ،رشد
این مهارتها را در دانش آموزان تسهیل کنند.
تقویت تفکر انتقادی ،تفکر خالق ،تفکرمراقبتی /مسئوالنه و
تفکر جمعی از ابتدای دوران کودکی ،از اهداف اصلی برنامه
فلسفه برای کودکان است .متناظراً قضاوت خوب ،ابداعات
خالقانه ،توجه مسئوالنه به محیط و اطرافیان و نیز توانایی
انجام فعالیت و تفکر جمعی ،ویژگیهایی است که این برنامه
در پی تقویت آن در کودکان است و چون بر آن است که دوران
باالتر از کودکی برای آموزش این مهارتها دیر است ،این
آموزش را از کودکی شروع میکند.
آموزش مهارتهای فکری اعم از استدالل ،داوری ،تمیز بین
امور ظاهراً مشابه و سر آخر ،تربیت شهروندانی معقول،
خودآگاه ،دقیق ،مسئولیتپذیر ،اخالقی ،اجتماعی ،منتقد ،خود
انتقادگر و محقق در برنامههای فلسفه برای کودک پیگیری
میشود ،بر همگان روشن است نقطۀ آغازین آموزش و کسب
مهارتهای اجتماعی ،مدرسه و کالس درس است که تاکنون
آموزشوپرورش در این امور مهم توفیق چندانی نداشته است؛
چراکه طبق اهداف الگوی سنتی ،کودکان موظفاند مطالب از
پیش تعیینشدهای را مطالعه و حفظ کنند و امتحان بدهند
و همین تأکید افراطی سیاستگذاران نظام آموزشی بر حافظه
پروری و فقدان حرکتی بنیادین و مؤثر برای تغییر این
وضعیت و حل مسائل موجود در نظام آموزشی زمینهساز
اینگونه مطالعه است ] .[16بر همین مبنا پیشنهاد میشود
که مهارتهای حل مسئله را بهعنوان مداخالت مدرسه محور
در نظر گرفت تا دانش آموزان ،معلمان و خانوادهها را تحت
پوشش قرار دهد .پیشنهاد میشود که معلمان برای تقویت
قابلیتهای فکری و رشد تفکر منطقی و خالق دانش آموزان
از روشهای آموزشی ازجمله حل مسئله و تفکر انتقادی
استفاده نمایند .از سویی با توجه به نقش و اهمیت
مهارتهای حل مسئله در حل مشکالت زندگی بهخصوص
تحصیلی ،بهتر است در صورت امکان آموزش مهارت حل
مسئله بهعنوان یک ماده درسی فوقبرنامه در برنامه درسی
همه مدارس گنجانده شود همچنین بر اساس نتایج این
پژوهش پیشنهاد میگردد؛ طراحی و تولید چندرسانهای
مناسب جهت آموزش دروس ابتدایی در اولویت کار متصدیان
نشریه علمی-پژوهشی فناوری آموزش ،جلد  ،xxشماره  ،xتابستانxxxx
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تعلیم و تربیت قرار گیرد و امکانات سختافزاری و نرمافزاری
جهت استفاده از فناوریهای نوین در کالسهای درسی فراهم
گردد.
همچنین به دلیل آنکه انجام موفق هر برنامهای نیازمند
بهرهگیری از تمهیدات الزم است ،برای اجرای برنامه «فلسفه
و کودک» نیز ابزار مختلفی الزم است که مربی بامهارت خاص
خود ،از آنها بهعنوان زمینهای برای برانگیختن تفکر کودکان
استفاده میکند و بهاینترتیب در شروع و ادامه بحث فلسفی،
سعی میکند از آنها جهت رسیدن به این هدف استفاده کند.
جذابترین و قابلدسترسترین ابزار برای این کار داستانهای
فکری هستند ،چراکه داستان فکری بهراحتی میتواند کودک
را جذب و قدرت تخیل را در او بارور سازد؛ چنین داستانهایی
اگر در قالب روشهای جدید آموزشی مثل چندرسانهای ارائه
شود میتواند با ایجاد حس همدلی ،مؤثرترین روش برای
هدایت کودکان به سمت هدف طرح «فلسفه و کودک» باشد.
استفاده از فنآوری اطالعات و ارتباطات در کالسهای درس و
در فرآیند یادگیری بهصورت یک رسانه یادگیری اساس و
ساختار یادگیری را تغییر میدهد و موجب تغییر در نقش
معلمان و دانشآموزان میگردد .چنانچه معلمان و فراگیران در
استفاده و بهکارگیری این ابزارها آماده باشند ،آنگاه آنان بیشتر
میتوانند از قابلیتها و توانمندیهای بالقوه این ابزارها استفاده
کنند.
در پژوهش حاضر به دلیل استفاده گروه آزمایش از
چندرسانهای ،دو عنصر اساسی تعامل و جو مشارکتی فعال
گردیده و مهارتهای تفکر همچون مهارت حل مسئله آنان با
توجه به حمایت مداوم و بازخوردهای که معلم و سایر دانش
آموزان برای یکدیگر فراهم میآورند ،رشد پیدا خواهد کرد.
به دیگر پژوهشگران نیز توصیه میشود اثربخشی آموزش
فلسفه به کودکان در بستر فناوری را بر دیگر متغیرهای مهم
در تعلیم و تربیت را موردبررسی قرار دهند .همچنین پیشنهاد
میگردد پژوهشهای مشابهی در دیگر مقاطع تحصیلی نیز
انجام شود .مهمترین محدودیتهای پژوهش حاضر محدود
بودن جامعه آماری به دانش آموزان پایه ششم مقطع ابتدایی
بود ،همچنین استفاده صرف از پرسشنامه و عدم استفاده از
دیگر روشهای گردآوری دادهها مثل مشاهده و مصاحبه از
دیگر محدودیتهای این پژوهش میباشد.
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