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: چکیده
بررسی میزان تأکید کتاب درسی علوم هدف این پژوهش، 

آموزان هاي فلسفی دانشپایه پنجم ابتدایی بر مهارتتجربی 
جامعه . روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. است

آماري پژوهش را کلیه معلمان دوره ابتدایی پایه پنجم شهر 
. دهدنفر است، تشکیل می1105ها همدان که تعداد کل  آن

معلمان بر اساس جدول کرجسی و مورگان و بانمونه آماري 
نفر به 285اي نسبتی گیري  تصادفی طبقهاستفاده از روش نمونه

ابزار . است نفر مرد، انتخاب شده44نفر زن و241تفکیک 
هاي گردآوري اطالعات، پرسشنامه محقق ساخته سنجش مؤلفه

این پرسشنامه که پژوهشگران آنرا طراحی . استمهارت فلسفی
لیکرت ايدرجه4سؤال و بر اساس مقیاس 31اند حاوي کرده

براي سنجش روایی، از روش سنجش روایی . استهتنظیم شد
پایایی ابزار پژوهش، . است، استفاده شدهمورد تأیید متخصصین

. استدرصد، به تأیید رسیده82از طریق آزمون آلفاي کرونباخ با 
هاي آمار توصیفی براي تجزیه و تحلیل اطالعات از شاخص

هاي مستقل در گروه،t، درصد و از آزمونمیانگین، نمودارمانند
نتایج حاصل از . استو آزمون ناپارامتریک خی دو استفاده شده

این پژوهش نشان داد که کتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی از 
هاي دیدگاه معلمان شهر همدان تا حد زیادي برمهارت

ري جکاوي، استنباط، استدالل، ارتباط و انتقادپذیکاوشگري، کن
. استتأکید داشته

دانش هاي فلسفی، علوم تجربی، مهارت:کلیدواژگان 
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Abstract:
This research aims to study the emphasis

laid by fifth grade primary school science text
book on philosophical skills. Research method
was descriptive survey. The statistical
population are all  teachers of primary school of
Hamedan city with total  1105 person. Using
ratio stratified random sampling method and
based on Kerjcie an Morgan table about 285
person (241 woman and 44 man)were selected
as statistical sample. The data gathering
instrument was researcher made philosophical
skills assessment questionnaire that its validity
appreciated by experts and its reliability   using
Cronbach alpha coefficient computed about
./.82.the statistical method were descriptive
statistic indices such as mean،graph and percent
and one sample T test and non - parametric x2.

Research  findings showed that the science text
book have high emphasis on all components of
philosophical skill that is criticism,
communication، reasoning، perception،
curiosity and inquiry.
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مقدمه
آموزش و پرورش کلید توسعه و پیشرفت همه

جانبه جوامع در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادي، 
واضح است با توجه به . فرهنگی، علمی و فنی است

تحوالت شگرف در همه ابعاد زندگی بشر، آموزش و 
ترین عامل ايعنوان پایهپرورش با متدهاي کهنه و به
تواند خود را از فرایند در تحوالت جامعه دیگر نمی
یژه در عصر فناوري وتحوالت نوین امروزي، به

ترین یکی از مهم. داردارتباطات و اطالعات، دور نگه 
. و تربیت استاهداف در تمامی جوامع، تعلیم 

هاي هشیار و آگاه، از اهداف هر بنابراین، تربیت انسان
-نظام آموزشی است و تحقق چنین هدفی در برنامه

در نظام آموزش و . هاي درسی الزم و ضروري است
محور و علی، رشد روز افزون نظام آموزشپرورش ف

روي در حذف فلسفه به بهانه ناتوانی کودکان در زیاده
است تفکر انتزاعی، کودکان ما را به سمتی سوق داده

که تنها با حفظ تجارب و نظریات علمی دیگران 
به کودکان آموزش فلسفه. کننددست و پنجه نرم

ا در تمام ایی راي است که کودکان مدرسهبرنامه
هدف اساسی از . دهدمباحث کالسی مشارکت می

طرح مباحث آموزش فلسفه به کودکان، پرورش 
فضائلی مانند توجه، تمرکز، همکاري، صداقت، 

). 1386:52فیشر، (استدالل، تجسم و کاوش است
این فلسفه بر این ایده مبتنی است که کودکان، دانش، 

از اجتماع کسب ها و توانایی استدالل خود راقابلیت
کنند که در برخورد با کنند و این توانایی را پیدا میمی

: 1383قائدي، (مسائل شقوق مختلف را بررسی کنند
هاي مهم جنبش فلسفه براي یکی از جنبه). 23

چیزي که براي . کودکان، پرورش تفکر خالق است
گرایان از اهمیت فراوانی گارد و سایر هستییرکهکی

توان گفت که می.)68: 1988، 1لیپمن(تبرخوردار اس
ها و مهمترین وظیفه آموزش فلسفه، آموزش مهارت

1. Lipman

تفکر فلسفی به شناسایی و بررسی . تفکر فلسفی است
فعال و پایدار یک نگرش و دانش با هدف ایجاد 

سوي آن گفته شناخت علمی و گرایش به
لیپمن و همکارانش ). 20: 1389رضایی، (شودمی

معنی تفکر و فکر فلسفی صرفاٌ بهمعتقدند که ت
» 2تفکر درباره تفکر«استدالل نیست، بلکه مستلزم 

توان نقطه آغاز تفکر کودکان را توجه به لذا می. است
هاي بعد پرسشگري، درگیر شدن ذهن با پرسش

وگو درباره مباحث فلسفی فلسفی و گفت
3استارسیدوآيعقیدهبه ). 3: 1386اسکندري، (دانست

، تفکر فلسفی یعنی مهارت تشخیص درستی )1963(
هنري. از نادرستی و تشخیص حقیقت از خیال

وجوي تفکر فلسفی را جست) 1978(4گیروکس
ها در خالل اطالعات و عقاید نویسندگانی که صافی

-حقایق انتخاب و مسائل را تعریف و مشخص می

، معتقد است که تفکر )1981(مک پک. داندکنند، می
ترین معناي خود عالوه بر اینکه در عالیفلسفی 

را ) قضاوت بر اساس شواهد مستدل(معناي شناختی 
ها ها و منشاي از گرایششود، مجموعهشامل می

مایرز تفکر فلسفی ). 82: 1382از شعبانی، نقلبه(است
هاي غلط، دوري از تناقضات را شناسایی استدالل

ن عاطفی اظهار شده در مباحث دیگران و عدم هیجا
کند و معتقد است در رویارویی با مسئله تعریف می

هاي ترین عامل در تفکر فلسفی، طرح پرسشکه مهم
مایرز، (ها استحلمربوط با مسئله و نقد و بررسی راه

تفکر فلسفی این امکان را به کودکان ). 61: 1380
دهد تا تفکرات خود را مورد تأمل قرار داده و با می

هاي کاو پیرامون سؤالوبه کَندهمساالن خویش 
رو با میراث عقلی خویش فلسفی بپردازند و از این

پس، تفکر فلسفی موقعیتی را فراهم . آشنا شوند
هاي خود را پیرامون آموزان سؤالکند تا دانشمی

2. Thinking about thinking
3. Isidor Star
4. Giroux
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قراملکی، (ها را بررسی کنندمفاهیم بپرسند و آن

هاي کودك از طریق تفکر فلسفی مهارت). 29: 1384
هاي مهارت فلسفی، مهارت. گیردفلسفی را یاد می

عبارت به. تفکر و یادگیري مبتنی بر تحقیق است
دیگر، مهارت فلسفی افزایش قدرت تفکر و استدالل 

مایرز، (و پردازش و دریافت درست اطالعات است
برك، هفت مؤلفه را براي مهارت فلسفی ). 64: 1380

کند که شامل تشخیص و مورد بیان می
هاي جدید تفکر ها، کشف شیوهقراردادن فرضرسشپ

آینده، بینیگرایی اندیشمندانه، پیشکردن، شکو عمل
شناخت تناقضات درونی یک موضوع و شناخت 

واتسون و ). 8: 1386حبیبی پور، (منابع خود است
، پنج مؤلفه مهارت  فلسفی  را بیان )2000(گلیزر 

روضات، کنند که شامل استنباط، شناسایی مفمی
از نقلبه(شوداستنتاج، تعبیر و تفسیر و ارزشیابی، می

لیپمن بیش از سی مهارت را ). 22: 1388کریمی، 
ها را فرا شمرد و معتقد است که کودکان باید آنبرمی

تدوین شفاف و روشن مفاهیم اولین مهارت . بگیرند
لیپمن از . کندایی است که لیپمن به آن اشاره میعمده

کردن، تفکر فلسفی مانند مهارت سؤالمهارتهاي
کردن، مهارت تفکرخالق، مهارت مهارت استدالل

ارتباطات، مهارت کاوشگري، ارزشیابی، استنباط و 
هارلن معتقد است که . بردکنجکاوي  و غیره نام می

تجربی زمانی محسوس است بودن علومکارآمد و مؤثر
اول و تهاي دسآموزان با استفاده از تجربهکه دانش

انجام آزمایشات و همچنین رویارویی شدن با 
، 1هارلن(آموزي بپردازندمسئله بتوانند به علمحل

1999 :42 .(
معتقد است که تأثیر اجراي ) 1993، 2ویلیامز(

برنامه آموزش تفکر فلسفی به کودکان بر پیشرفت 
. ها مشهود استآن) کالمی و غیرکالمی(ارتباط

1. Harlen
2. Williams

روابط میانقابل مالحظههمچنین، معلمان، بهبود
دادن به نقطه نظرات فردي، خصوصاً در گوش

دیگران، کاهش خشم و تحقیر نمودن دیگران و 
حمایت از تعامالت گروهی را در بین این دانش

: 1389از شکیبایی، نقلبه(اندآموزان اعالم نموده
معتقد است آموزگاران با اتخاذ ،3مک گینس). 121

توانند روابط اجتماعی ر، میرویکرد آموزش تفک
کودکان دبستانی را پرورش داده و بر کیفیت تفکر 

4سانجانا). 57: 1999گینس، مک(ها اثر بگذارندآن

آموزان ، در پژوهش خود نشان داد که دانش)2005(
کننده در برنامه آموزش فلسفه، عملکرد بهتري شرکت

. نداهاي شناختی، اجتماعی و اخالقی داشتهدر مهارت
هاي ، در پژوهش خود نشان داد که کنش5رزنیتس کایا

اي و مباحث فلسفی، تأثیر بسزایی در افزایش مکالمه
هاي هاي استداللی افراد حاضر در کالسمهارت

: 2008رزنیتس کایا، (استکاوشگري فلسفی، داشته
و همکارانش، در پژوهش خود نشان 6ایوریو). 32

فلسفه، اثرات مثبت و دادند که اجراي برنامه آموزش 
کردن کودکان استداللمهارتداري در کسبمعنی
، در 7دانیل). 31: 1984ایوریو و همکاران، (استداشته

آموزانی که در در پژوهش خود نشان داد دانش
ساعت در 2(اي هفته15و 9هاي آموزشی دوره
، حضور داشتند، نسبت به گروه کنترل، از )هفته

ادي بهتري برخوردار هاي تفکر انتقمهارت
، در پژوهش خود 8کامینگز). 17: 1998دانیل، (هستند

تواند در بهبود مهارتنشان داد که رویکرد فلسفی می
هاي استدالل منطقی و تفکر انتقادي، سودمند 

، )2001(9مونتس و ماریا). 16: 1981کامینگز، (باشد
کننده در برنامه آموزان شرکتنشان دادند دانش

3. Mcguinness
4. Sanjana
5. Reznitskaya
6. Iorio
7. Daniel
8. Cummings
9. Montes Maria
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هاي استدالل و تفکر آموزش فلسفه، در زمینه مهارت
آموزانی که انتقادي، عملکرد باالتري نسبت به دانش

از نقلبه(بودند، دارنددر این برنامه شرکت نکرده
، در پژوهش )2002(1هاینز). 141: 1388هدایتی، 

، در خود دریافت که برنامه آموزش فلسفه به کودکان
تفکر انتقادي، استدالل مفهومی و پژوهش فلسفی 

از مرعشی، نقلبه(آموزان اثرات مثبتی دارددانش
نوروزي معتقد است که آموزش فلسفه ). 108: 1386

تفکر خالق، به کودکان، بر رشد تفکر انتقادي ، رشد
هوش، رشد و توسعه درك ارزشهاي رشد و توسعه 

ن تمایل به باسوادشدن هنري و اخالقی، افزایش میزا
و حتی آموزش کودکان ناشنوا، تأثیر مثبتی 

با استفاده از پرورش ). 127: 1386نوروزي، (دارد
ند زموآمیزان موآنشهاي تفکر فلسفی، دامهارت

، مایندزبیارا ها لستدالکشیده و ابه چالش را فرضیهها 
ر فکاح اصالاه ـبکنند و ی ـسربررا عقاید و نظریهها 

باید زان وـمآنشدا. نددازبپران یگرو ددخوات نظرو 
د یا، و ندزبیامودن را کرل ستدالن و اپرسیدؤال س

ري پافشاص اـخهاي دـر عقیـلیل بدبگیرند بی
ن، کادکوبه فلسفه آموزش برنامه همچنین، در . ننمایند

از شناسی عقاید صحیح زنایی بااتوزان، موآنشدا
ل و تدالـس، اتاـسرانـیو در اد ـییابنـمرا حیح ـناص

، ضرغامی(دـیگیرنـمراـکهـبرا بی ـل مناسـالید
1387 :13.(

سازي کودك گرفت که آشناتوان نتیجهبنابراین، می
تواند عالوه بر تأثیرات هاي اندیشیدن، میبا مهارت

شدن کودك مثبت گفتاري و شنیداري، روند اجتماعی
تر اینکه، به رشد استقالل فکري، مهم. را تسریع نماید

. نمایدفکر انتقادي و خالق در کودکان کمک میت
براي دستیابی به این اهداف، گنجاندن مفاهیم فلسفی 

تواند به کودکان یاري هاي درسی  میدر کتاب
اگر تربیت را رویکردي آزادانه و آگاهانه، . برساند

1. Haynes

هاي انسانی بدانیم، در نتیجه آموزش و سمت ارزشبه
ی عقاید و نظرات پرورش باید به پرورش بازشناس

در غیر. آموزان ختم شودصحیح از ناصحیح دانش
تأثیر آموز زندگی خود را تحتصورت، دانشاین

برد، خواهدعادات، سنن و گاه بر مبناي اتفاقات، پیش
بنابراین، آموزش و پرورش باید درست اندیشیدن را 

ها را طوري تربیت کند آموزان آموخته و آنبه دانش
نگر باشند و در تفسیر مسائل، به و آیندهکه هدفمند

).23: 1389رمضانی، (قضاوت درست بپردازند
، یکی از ارکان اصلی )1990(2به اعتقاد بایرد

هاي آزمایشگاهی است تجربی، فعالیتآموزش علوم
هاي علمی را در که رشد دانش، مهارت و نگرش

از بدریان و نقلبه(دهدآموزان افزایش میدانش
، معتقد است که )1996(3وایت). 132: 387ان، همکار

هاي آزمایشگاهی، عالوه بر که انجام دادن فعالیت
تثبیت یادگیري و افزایش میزان ماندگاري مفاهیم 

هایی ورزي و کسب مهارتشده، سبب دستآموخته
گیرند و شود که در زندگی مورد استفاده قرارمیمی

ي را در هاي نوآوري، خالقیت و تفکر انتقادزمینه
از بدریان و نقلبه(کندآموزان فراهم میدانش

). 132: 1387همکاران، 
آموزان تواند دانشتجربی میبنابراین، درس علوم

محور خارج کرده و از را از نظام آموزشی حافظه
هاي عملی، ذهن طریق انجام آزمایشات و فعالیت

ایی بهرشتهوجود نگاه میان. ها را به چالش بکشدآن
درس علوم تجربی، موجب فعالیت شاگردان در 
فرایند یادگیري و ایجاد روحیه مشارکت در 

، معتقد 4بایبی. شودها میهاي گروهی، در آنفعالیت
هاي عملی در درس علوم به است که انجام فعالیت

ریزي، هایی مانند برنامه آموزان با مهارتآشنایی دانش
قیق و درست گیري، ثبت دمشاهده دقیق، اندازه

2. Baird
3. White
4. Bybee
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دور از اغراق اطالعات، اطالعات، نمایش شفاف و به

ارائه صحیح نتایج و یافتن ارتباط منطقی میان متغیرها، 
انجام این ). 132: 1387بدریان، (کندکمک می

ها موجب درك حقایق و مفاهیم علمی فعالیت
تر شدن یادگیري و تفکر درباره شود و به فعالمی

لذا، . کندآموزان کمک میاهداف آزمایش در دانش
آموزان در برابر جاي قرار دادن دانشها بهاین فعالیت
اطالعات ها را به مبادلهطرفه اطالعات، آنبارش یک

شد، این با توجه به آنچه گفته. کندو تجربه تشویق می
پژوهش درصدد یافتن پاسخ این پرسش است که در 

یی تا چه تجربی پایه پنجم ابتداکتاب درسی علوم
هاي تفکر فلسفی تأکید شده است؟ اندازه بر مهارت

پژوهشروش
روش تحقیق در این پژوهش، روش توصیفی از 

آماري پژوهش، جامعه. نوع پیمایشی است
از معلمان ) نفر، مرد173نفر، زن و 932(نفر1150

دوره ابتدایی پایه پنجم شهر همدان، در سال تحصیلی 
معلم 434نفر معلم زن، 932از . هستند1391-1390

معلم 173و از 2معلم، در ناحیه498و 1در ناحیه
مشغول 2معلم در ناحیه84و 1معلم در ناحیه89مرد، 

حجم نمونه مورد مطالعه در این . به خدمت هستند
نفر است که با استفاده از روش 285پژوهش 

اي نسبتی و بر اساس جدول گیري تصادفی طبقهنمونه
مورگان انتخاب -م نمونه کرجسیبرآورد و حج

جامعه آماري پژوهش از دو طبقه زن و . استشده
نفر مرد و 23، شامل 1نفر از ناحیه135تفکیک به(مرد
نفر مرد و 1، شامل 2نفر از ناحیه150نفر زن و 112
.استنفر زن، تشکیل شده129

ابزار پژوهش
از در این پژوهش، براي گردآوري اطالعات، 

هاي مهارت فلسفی ساخته سنجش مؤلفهقپرسشنامه محق
ارتباط، استدالل،استنباط،، کاوشگري، کنجکاوي(

جز مؤلفه به(سؤال و هر مؤلفه 31که ) پذیري-انتقاد
و بر. استاستفاده شدهسؤال دارد،5، )انتقادپذیري

گزینه 4که شاملاي لیکرت رجهد4اساس مقیاس 
) خیلی زیاد=4زیاد  و =3کم ،=2خیلی کم، = 1(

.تنظیم شده استاست، 
گیري روایی و پایایی ابزار اندازه

براي سنجش روایی این پرسشنامه از روش 
است، بدین سنجش روایی محتوایی استفاده شده

است منظور از نظر اساتید و متخصصین استفاده شده
قبول گزارش و روایی این ابزار از نظر اساتید قابل

پرسشنامه از روش آلفاي براي پایایی این.شد
درصد، 82کرونباخ استفاده شد که مقدار آن

.شدمحاسبه

هااطالعات و داده
بررسی میزان  تأکید کتاب درسی علوم منظور به

هاي فلسفی تجربی پایه پنجم ابتدایی بر مهارت
پرسش مبتنی بر میزان تأکید کتاب 6آموزان، دانش

هاي بر مهارتتجربی پایه پنجم ابتداییدرسی علوم 
همراه یک مطرح شد که بهآموزان فلسفی دانش

هاي محقق ساخته سنجش مؤلفهسؤالی 31پرسشنامه 
کاوشگري، کنجکاوي، استنباط، (فلسفی مهارت

در اختیار اساتید قرار )استدالل، ارتباطات، انتقاد
نتایج حاصل از بخش تشریحی  مشخص کرد . گرفت

بر پایه پنجم ابتداییکتاب درسی علوم تجربی که 
آموزان تأکید بسیاري هاي فلسفی دانشمهارت
.استداشته

هاي متعدد سؤال اصلی که با استفاده از جدول
در :شده است، عبارت است ازبه آن پاسخ داده

کتاب درسی علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی تا چه 
آموزان تأکید میزان بر مهارت فلسفی دانش

؟استشده
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مهارت تفکر فلسفیتجربی پایه پنجم ابتدایی بر توصیف میزان تأکید کتاب درسی علوم).1(جدول
خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد هاگزینه

هامؤلفه
درصد 
فراوانی

فراوانی
درصد 
فراوانی

فراوانی
درصد 
فراوانی

فراوانی
درصد 
فراوانی

فراوانی

2/7 20 1/32 90 3/44 124 4/16 46 کاوشگري
1/2 6 1/26 73 3/49 138 5/22 63 کنجکاوي
6/3 10 4/36 102 9/43 123 1/16 45 استنباط
9/3 11 9/32 92 3/45 127 9/17 50 استدالل
8/6 19 5/32 91 1/41 115 6/19 55 ارتباط
3/5 15 9/32 92 1/46 129 7/15 44 انتقادپذیري

5 14 1/32 90 45 126 9/17 50 میانگین

، تعداد )1(اطالعات مندرج در جدولبا توجه به 
، معتقدند که تأکید کتاب علوم)درصد9/17معادل (نفر50

معادل (نفر126زیاد، تجربی بر مهارت تفکر فلسفی خیلی
کم و ) درصد1/32معادل (نفر90، زیاد، )درصد45
.استکم، بودهخیلی) درصد5معادل (14

در کتـاب درسـی علـوم    : سؤال پژوهشـی اول 
چه میزان بر مهارتتجربی پایه پنجم ابتدایی تا 

است؟آموزان تأکید شدهکاوشگري دانش
، تعداد )1(با توجه به اطالعات مندرج در جدول

، معتقدند که در کتاب علوم )درصد9/17معادل (نفر50
معادل (نفر126زیاد، تعداد  تجربی در حد خیلی

معادل (نفر90در حد زیاد، تعداد ) درصد45
معادل (نفر 14در حد کم و تعداد ) درصد1/32
.است، تأکید بسیار کمی شده)درصد5

بر مهارت کاوشگريجدول تحلیل میزان تأکید کتاب علوم پایه پنجم . )2(جدول
سطح معناداريبحرانیخی دو شدهخی دو مشاهدهدرجه آزاديمتغیر

3126/20081/7000/0مهارت کاوشگري

، چـون  )2(بر اساس اطالعات منـدرج در جـدول  
از خی دو 200/ 126شده، یعنی عدد خی دو مشاهده

99/5،یعنـی  3با درجه آزادي 05/0بحرانی در سطح 
تـوان  مـی اطمینـان  95/0است، بنـابراین، بـا   تربزرگ

شده و مورد انتظـار،  هاي مشاهدهگفت که بین فراوانی

تفاوت وجود دارد و کتاب علوم تجربی پایه پنجم بـر  
.مهارت کاوشگري تأکید بسیاري دارد

در کتـاب درسـی علـوم    : سؤال پژوهشـی دوم 
چه میـزان بـر مهـارت    تجربی پایه پنجم ابتدایی تا 

است؟آموزان تأکید شدهکنجکاوي دانش

بر مهارت کنجکاويجدول تحلیل میزان تأکید کتاب علوم پایه پنجم ).3(جدول
سطح معناداريخی دو بحرانیشدهخی دو مشاهدهدرجه آزاديمتغیر

3479/13581/7000/0مهارت کنجکاوي
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، چـون  )3(جـدول بر اساس اطالعات منـدرج در  

از خـی دو  479/135شده، یعنی عدد خی دو مشاهده
99/5، یعنـی  3با درجه آزادي 05/0بحرانی در سطح 

تـوان  اطمینـان مـی  95/0تر است، بنـابراین، بـا   بزرگ
شده و مورد انتظـار،  هاي مشاهدهگفت که بین فراوانی

تفاوت وجود دارد و کتاب علوم تجربـی پایـه پـنجم    
.بر مهارت کنجکاوي داردتأکید بسیاري 

در کتـاب درسـی علـوم    : سؤال پژوهشی سوم
چه میـزان بـر مهـارت    تجربی پایه پنجم ابتدایی تا

است؟آموزان تأکید شدهاستنباط دانش

برمهارت استنباطجدول تحلیل میزان تأکید کتاب علوم پایه پنجم ).4(جدول
سطح معناداريخی دو بحرانیشدهخی دو مشاهدهآزاديدرجه متغیر

3286/25581/7000/0مهارت استنباط

، چـون  )4(بر اساس اطالعات منـدرج در جـدول  
از خی دو 255/ 286شده، یعنی عدد خی دو مشاهده

81/7، یعنـی  3با درجه آزادي 05/0بحرانی در سطح 
تـوان  اطمینـان مـی  95/0است، بنـابراین، بـا   تر بزرگ

شده و مورد انتظـار،  هاي مشاهدهگفت که بین فراوانی

تفاوت وجود دارد و کتاب علوم تجربـی پایـه پـنجم    
. تأکید بسیاري بر مهارت استنباط دارد

در کتاب درسـی علـوم   : سؤال پژوهشی چهارم
چه میـزان بـر مهـارت    تجربی پایه پنجم ابتدایی تا

است؟آموزان تأکید شدهالل دانشاستد

برمهارت استداللجدول تحلیل میزان تأکید کتاب علوم پایه پنجم ).5(جدول
سطح معناداريخی دو بحرانیشدهخی دو مشاهدهدرجه آزاديمتغیر

3886/29781/7000/0استداللمهارت 

، چـون  )5(بر اساس اطالعات منـدرج در جـدول  
از خی دو 886/297خی دو مشاهده شده، یعنی عدد 

81/7، یعنی 3با درجه آزادي 05/0بحرانی در سطح 
تـوان  اطمینـان مـی  95/0تر است، بنـابراین، بـا   بزرگ

شده و مورد انتظـار،  هاي مشاهدهگفت که بین فراوانی

تفاوت وجود دارد و کتاب علوم تجربـی پایـه پـنجم    
.تأکید بسیاري بر مهارت استدالل دارد

در کتـاب درسـی علـوم    : سؤال پژوهشی پـنجم 
چه میزان بر مهارت ارتبـاط  تجربی پایه پنجم ابتدایی تا

است؟آموزان تأکید شدهدانش

برمهارت ارتباطجدول تحلیل میزان تأکید کتاب علوم پایه پنجم ).6(جدول
سطح معناداريخی دو بحرانیشدهخی دو مشاهدهدرجه آزاديمتغیر

3779/6081/7000/0مهارت ارتباط

، چـون  )6(جـدول بر اساس اطالعات منـدرج در  
از خـی دو  779/60شده، یعنی عـدد  خی دو مشاهده

81/7، یعنـی  3با درجه آزادي 05/0بحرانی در سطح 
تـوان  اطمینـان مـی  95/0تر است، بنـابراین، بـا   بزرگ

شده و مورد انتظـار،  هاي مشاهدهگفت که بین فراوانی
تفاوت وجود دارد و کتاب علوم تجربـی پایـه پـنجم    

.بر مهارت ارتباطی داردتأکید بسیاري
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در کتـاب درسـی علـوم    : سؤال پژوهشی ششم
چه میـزان بـر مهـارت    تجربی پایه پنجم ابتدایی تا 

است؟آموزان تأکید شدهانتقادپذیري دانش

پذیريبرمهارت انتقادجدول تحلیل میزان تأکید کتاب علوم پایه پنجم ).7(جدول
سطح معناداريخی دو بحرانیخی دو مشاهده شدهدرجه آزاديمتغیر

3886/20581/7000/0انتقادپذیريمهارت

،  چـون  )7(بر اساس اطالعات مندرج در جـدول 
از خی دو 886/205شده، یعنی عدد خی دو مشاهده

81/7، یعنـی  3با درجه آزادي 05/0بحرانی در سطح 
تـوان  اطمینـان مـی  95/0تر است، بنـابراین، بـا   بزرگ

شده و مورد انتظـار،  هاي مشاهدهگفت که بین فراوانی

تفاوت وجود دارد و کتاب علوم تجربـی پایـه پـنجم    
.داردپذیريتأکید بسیاري بر مهارت انتقاد

تا چه میزان در کتاب درسی علوم تجربی * 
آموزان انشپایه پنجم ابتدایی برمهارت فلسفی د

است؟تأکید شده

مهارت تفکر فلسفیتحلیل میزان تأکید کتاب درسی علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی بر ). 8(جدول
سطح معناداري خی دو بحرانی شدهخی دو مشاهده درجه آزادي هاگزینه

 -----------------
مؤلفه ها

000/0 81/7 126/200 3 کاوشگري

000/0 81/7 479/135 3 کنجکاوي
000/0 81/7 286/255 3 استنباط
000/0 81/7 886/297 3 استدالل
000/0 81/7 779/60 3 ارتباط
000/0 81/7 886/205 3 انتقادپذیري
000/0 81/7 573/192 3 میانگین

فلسفیهاي تفکر مهارت

، چـون  )8(بر اساس اطالعات منـدرج در جـدول  
، 200/ 126شــده، یعنــی عــددهاي مشــاهدهدوخــی
479/135   ،286/255     ،886/297   ،779/60 ،
با درجـه  05/0، از خی دو بحرانی در سطح 886/205

دو مشاهده شـده  خیو تر، بزرگ81/7، یعنی 3آزادي 
یعنـی عـدد   هـاي تفکـر فلسـفی،   میانگین مهـارت در 

با درجـه  05/0انی در سطح دو بحر، از خی573/192
95/0بنـابراین، بـا   است، بزرگتر81/7، یعنی 3آزادي 

ــی  ــان م ــی  اطمین ــین فراوان ــه ب ــت ک ــوان گف ــاي ت ه
شـده و مـورد انتظـار، تفـاوت وجـود دارد و      مشاهده

ــه پــ    ــی پای ــوم تجرب ــاب عل ــاي  کت ــر مهارته نجم ب
ارتبـاط، اسـتدالل، اسـتنباط، کاوشـگري،کنجکاوي، 

.تأکید بسیاري داردپذیري،انتقاد

گیريبحث و نتیجه
، نشان داد که کتاب درسـی هاي این پژوهشیافته

کاوشـگري  تجربی پایه پنجم ابتـدایی بـر مؤلفـه   علوم
تأکید بسـیاري دارد و نتـایج ایـن پـژوهش بـا نتـایج       
ــه     ــت ک ــد اس ــه معتق ــاچمن ک ــارد س ــژوهش ریچ پ

و کاوشگري اساساً به معنـاي یـادگیري انسـان اسـت     
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شـود،  تحقیق علمی تنها در حقایق واقعی خالصه نمی

شود و با نتایج پژوهش بلکه شاما ساختار ذهن نیز می
نشان داد که اجراي که) 1389(زاده و همکارانیوسف

هـا  برنامه فلسفه براي کودکان، این امکـان را بـراي آن  
هـایی را  کند که در زمینه کاوشگري فرصـت ایجاد می

هاي مختلف فراهم کننـد و  براي چگونگی کار با ذهن
هــا از روح پرسشــگري، تحقیــق، تتبــع و واکــاوي آن

همچنـین  . طریق کاوشگري تقویت شود، تفاوت دارد
پــــژوهش بــــا نتیجــــه پــــژوهشنتــــایج ایــــن

مبنی بـر اینکـه   ) 1384(و پرویزیان) 1377(نژادرهبري
هـاي کاوشـگري و تفکـر انتقـادي و پـرورش      مهارت

امـا،  . است، همخوانی نـدارد تفکر خالق توجهی نشده
هـــاي ایـــن پـــژوهش، بـــا نتـــایج پـــژوهش یافتـــه

، مبنـــی براینکـــه در ایـــن برنامـــه )1389(رمضـــانی
آموزند با جسـتجوگري و کاوشـگري   آموزان میدانش

در موقعیت مبهم، وارد عمل شده و بـا آزادي مفـاهیم   
ها را روشن سـازند، همخـوانی   ا بررسی نموده و آنر

کتاب درسیهاي این پژوهش نشان داد کهیافته. دارد
انتقادپـذیري  علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی بر مؤلفـه 

خود، بـه  به زبان کودکانهکودکان .تأکید بسیاري دارد
هـاي یکـدیگر را   پردازند و قضاوتنقد و قضاوت می

.دهندانه قرار میمورد بررسی متفکر
لیپمن معتقد است که الگوي او به نحـو مناسـبی   

، )1981(پـک دهد و مـک تفکر انتقادي را پرورش می
از فیلسوفان نهضت تفکر انتقادي طرح آموزش فلسفه 

ــادي    ــد انتق ــراي رش ــان را ب ــه کودک ــد  آنب ــا مفی ه
. استدانسته

، )1383(هـاي قائـدي  پژوهشنتایج این تحقیق با 
، )1385(، ناجی)1988(، آلن)1386(و کیانیاسکندري

، )2007(و پریچـارد  ) 1970(، لیـپمن  )1380(شواخی
هاي این پـژوهش نشـان داد کـه    یافته. همخوانی دارد

علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی بر مؤلفـه کتاب درسی
هـا و  کودکان در بررسـی . استدالل تأکید بسیاري دارد

ن  اسـتدالل پـیش   هاي خود سعی دارند با زباقضاوت
شـده  هاي ارائهروند و در بسیاري از موارد به استدالل

اسـتدالل بـدیل   دهنـد، و اقـدام بـه ارائـه    تن در نمـی 
.نمایندمی

کنـد، آنچـه کـه توجـه     بیان می،)1992(رایتیان
هـایی کـه سـبب بهبـود     مدارس آمریکـا را بـه برنامـه   

-بـه کودکـان در شـکل   شوند،استدالل در کودکان می

دوستی، پرورش افکار پیچیده، افزایش حس نوعهی د
کـردن در  استدالل و قضاوت صحیح بـراي داوري قوه

ها، روش تفکـر انتقـادي   ها و اتفاقات و واقعیتفرایند
مربـوط بـه ویژگـی    (خالقانه، خردمندي یـا معقولیـت  

، )مربــوط بــه ویژگــی اجتمــاعی(، دموکراســی)فــردي
اسـت،  مـک کـرده  تفکرخالقانه، تفکر توأم با عالقـه ک 

کنـد، برنامـه آمـوزش فلسـفه بـه کودکـان       جلب مـی 
.استبوده

برنامـه  کنـد کـه   ، نیز بیان می)1387(اسديشریفی
فلسفه براي کودکان بـه افـزایش مهـارت کودکـان در     

نتـایج ایـن تحقیـق بـا    . کندتفکر و استدالل کمک می
ــژوهش ــاي پ ــچه ــون و دوب ــامینگز )1987(جکس ، ک

، )1385(، مرعشــی )1970(بیــرمن ، لیــپمن و )1981(
ــی ــاجی و قاضــ ــانجانا)1386(زادهنــ ، )2005(، ســ

هاي ایـن پـژوهش   یافته.همخوانی دارد) 2002(هاینز
علـوم تجربـی پایـه پـنجم     نشان داد که کتاب درسـی 

با توجه به . ابتدایی بر مؤلفه ارتباط تأکید بسیاري دارد
توان گفت که معلـم نبایـد طـرز    هاي پژوهش مییافته

آموزان القا کنـد، بلکـه بایـد بـه     تفکر خود را به دانش
هـا  ها اجازه دهد تا ذهـن خـود را در تفسـیر یافتـه    آن

آموزان هاي مناسب، دانشفعال کنند و با طرح پرسش
ها حاکی یافته. را به سمت نتایج صحیح هدایت نماید

آموزان بیـاموزد کـه   از آن است که معلم باید به دانش
تا حد امکـان بایـد از   ن نیست، بلکه مشاهده فقط دید

در مشاهده، . شان در مشاهده استفاده کنندحواسهمه
هـاي شـنوایی، بویـایی،    عالوه بر حس بینـایی، حـس  
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معلـم  . چشایی و المسه هم اهمیت و دخالـت دارنـد  
آوري هـاي الزم را بـراي جمـع   باید زمینـه و فرصـت  

ــه  ــات ب ــراي   اطالع ــی ب ــرادي و گروه ــورت انف ص
آموزان را به شـرکت  وزان فراهم آورد و دانشآمدانش

هـا نشـان   یافتـه . هاي گروهـی وادار نمایـد  در فعالیت
معنـی انتقـال مـؤثر    دهـد کـه برقـراري ارتبـاط بـه     می

هاي ارتباطی مهارت. هاي خود به دیگران استاندیشه
ایـم و بـا   هایی هستند که ما از کـودکی آموختـه  پاسخ

بـل تغییـر یـا پیشـرفت     توجه به شرایط و نیاز زمان قا
هـاي   ایـن تغییـرات از طریـق اجـراي برنامـه     . هستند

صدراالشرافی و (استپذیر فلسفی براي کودکان امکان
برقراري ارتباط نیز از طریـق  .  )182: 1390همکاران، 

گزارش شـفاهی، گـزارش کتبـی، اسـتفاده از نقاشـی،      
.نمایش، رسم انواع نمودار و غیره ، امکان پذیر است

ــه ع ــی ب ــایش ســبب م ــده هادســون، آزم شــود قی
درسی و اهداف آموزشی هاي مورد نظر برنامهمهارت

هـاي  هاي علمـی، سـواد علمـی، مهـارت    مانند ارتباط
شهروندي و اجتماعی رشد کنند و همچنـین توانـایی   

.هاي اطالعات و ارتباطات ایجاد شوداستفاده از فناور
تفکـر  ، برنامـه آمـوزش   )1993(به عقیده ویلیـامز 

کالمی (فلسفی به کودکان در پیشرفت ارتباطی کودکان
مــؤثر اســت و معلمــان بهبــود قابــل ) و غیــر کالمــی

دادن ویژه در گوشفردي، بهروابط میاناي درمالحظه
نظرات دیگران، کاهش خشـم و تحقیرنمـودن   به نقطه

دیگران و حمایت از تعامالت گروهی در ایـن دانـش  
.اندآموزان مشاهده کرده
که اند، نیز اذعان داشته)2004(تاپینگ و تریکی

تا راکودکانهوشیبهرهتواندمیپروژهایناجراي
آموزان و دانشهمچنینودهدافزایشنمره6

قبیل ازايویژهامتیازاتبهتوانستندهر دوآموزگاران
تمرکز، نفس،عزتارتباطی،هايمهارتبهبود

نتایج .دست پیدا کننداجتماعی و رفتارهايمشارکت
، )1999(گینسهاي مکاین پژوهش با پژوهش

صدراالشرافی و همکاران، (، )2004(تایپینگ و تریکی
و برونستون) 1975(، هاس)1993(، ویلیامز)1390

هاي این پژوهش نشان یافته.همخوانی دارد) 1980(
علوم تجربی پایه پنجم است که کتاب درسیهداد

.ابتدایی بر مؤلفه کنجکاوي تأکید بسیاري دارد
کودکان ذاتاً کنجکاوند و القاي توانایی استدالل و 

. ها تأثیرگذار باشدتواند در آنها میاستنباط به آن
موزان آبنابراین، محتوا باید از بستر زندگی دانش

ا هانتخاب شده و شرایطی فراهم شود تا جواب سؤال
تنهایی و یا با کمک اعضاي گروه، کشف کنند و را به

- با استفاده از مواد و وسایل در دسترس و دیدن طرح

هایی که گیري از تجربیات و آزمایشها در نتیجه
شود، زیرا یادگیري در همین است، تشویق انجام داده 

. گیردصورت میمسئله ها و حلکردن پدیدهکشف
هاي ، انجام فعالیت)1996(به اعتقاد وایت

آزمایشگاهی، عالوه بر تثبیت یادگیري، افزایش میزان 
ورزي و شده، موجب دستماندگاري مفاهیم آموخته

شود که در زندگی روزانه مورد یهایی مکسب مهارت
هاي نوآوري، کنجکاوي، گیرد و زمینهاستفاده قرارمی

آموزان فراهم خالقیت و تفک انتقادي را در دانش
. کندمی

، اجراي برنامه )1994(شاو و رانکوبه عقیده 
تواند به کنجکاوي کودکان، فلسفه براي کودکان می

. کندپرورش استعدادها و ایجاد انگیزه قوي کمک
، بیان کرده که اجراي این برنامه )1976(همچنین گتزل

، تواند تأثیر مثبتی در ایجاد و پرورش کنجکاويمی
فایی و ایجاد حساسیت در فرد نسبت به خودشکو
. باشداستقالل فکري داشتهمسائل و 

که اجراي این ، اذعان داشت)1975(نمککینو
انگیزه قوي،همچونبرنامه در ایجاد صفاتی

تمایلعملی،وفکرياستقاللهوشمندانه،کنجکاوي
برايحساسیتوخوداطمینانیخودشکوفایی،به

. تأثیر مثبتی داردافراد



1393،121سال اول، شماره دوم، زمستانفصلنامه پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت         
درگیرکردن ، معتقد است که با )1385(مرعشی

تفکر او شد و باعث رشد نحوهتوان ذهن کودك، می
کنجکاوي و میل به دانستن کودکان را با فلسفه ارتباط 

ها را به متفکرانی تبدیل کرد که بیشتر از قبل داد و آن
، هالذا یافته. باشندو مؤثر ر پذینقاد، انعطاف

هاي کنجکاوي تأکید بسیاري داشته و با هارتم
گتزل ، )1385(مرعشی، )1975(مککینونهاي پژوهش

به .  همخوانی دارد) 1994(، شاو و رانکو)1976(
ترین شک، مهم، بی)1388(اعتقاد هدایتی و همکاران

هدف از تعریف جدید از آموزش فلسفه براي 
کودکان، افزایش مهارت کودکان در تفکر و استنباط و 

هدایتی و (استدالل و پردازش اطالعات موجود است
.)1388همکاران، 

صـورت  اجراي برنامـه فلسـفه بـراي کودکـان بـه     
ها از طریـق داسـتان، بـه    آنشود که  داستان سبب می

. راینـدهاي شخصـیت بپردازنـد   بازسازي و اسـتنباط ف 
تواند مهارت استنباط را بنابراین، اجراي این برنامه می

آموز بایـد طـوري   محیط یادگیري دانش. پرورش دهد
طراحی شود که بتوانند آزادنه به بیان نظر خود درباره 

هـاي خـود   موضوع بپردازند و از طریق پرسیدن سؤال
تحقیـق  و انجام آزمایش و بیـان نتـایج آن درکـالس،   

دنبال مفاهیمی باشند که بتوانند بـا  کودکان باید به. کند
. هاي خود را به هم مرتبط کنندها، تجربهاستفاده از آن

هاي کسـب اطالعـات، سـازماندهی، کـاربرد و     روش
کردن، به تقویت توانایی و درك دنیاي اطراف آزمایش

گیري و ها در تصمیمآموزان کمک کرده و به آندانش
تـوان گفـت   طورکلی مـی به.دهدسائل یاري میحل م

نتایج این پژوهش به مهارت اسـتنباط اشـاره و تأکیـد    
، )1386(دیوینــدهــاي بســیاري داشــته و بــا پــژوهش

بنـابراین، شایسـته   .همخـوانی داشـته  ) 1388(حسینی
ویـژه درس  ابتدایی، بهدرسی دورهاست که در برنامه

، محورئلهدرسی مسهاي علوم تجربی، با کمک برنامه

هـاي کاوشـگري، کنجکـاوي،    بیش از پیش بـه مؤلفـه  
.پذیري پرداخته شوداستنباط، استدالل، ارتباط و انتقاد
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