تأثیرپذیری رشد مهارتهای زبانی دانشآموزان دوزبانه از مراحل الگوی مدیریت
آموزش فلسفه برای کودکان با محوریت اجتماع پژوهشی

مریم عفتی کالته

*

**

دکتر محمدرضا بهرنگی

***

دکتر براتعلی منفردی راز

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر اجرای مراحل الگوی مدیریت آموزش فلسفه برای
کودکان با محوریت اجتماع پژوهشی بر رشد مهارتهای زبانی (گوش دادن ،سخن گفتن،
خواندن و نوشتن) دانشآموزان دوزبانه ترکمن به روش نیمهآزمایشی از نوع پیشآزمون-
پسآزمون با گروه کنترل انجام شده است .جامعه آماری پژوهش شامل همۀ دانشآموزان
دوزبانه کالسهای پایه سوم مقطع ابتدایی استان خراسان شمالی بود که از میان آنها در
مجموع  25دانشآموز پسر در دو کالس آزمایش و کنترل و  25دانش آموز دختر در دو
کالس آزمایش و کنترل (در مجموع نمونهای مشتمل بر  501نفر) به شیوه خوشهای
چندمرحلهای تصادفی انتخاب شدند .دادههـای مهارتهای زبانی با آزمون محقق ساخته
گردآوری شده است .روایی این آزمون را صاحبنظران تأیید و اعتبار آن با ضریب آلفای
کرونباخ ،ضریب تنصیف و ضریب بازآزمایی محاسبه شده است .با تأیید آماری برابری
مهارتهای زبانی دو گروه کنترل و آزمایش در آغاز ،گروه آزمایش در کارگاه  50جلسهای
(هفتهای دو جلسه) براساس کتاب داستانی «پیکسی» آموزش دیدند .کالسداری در گروه
آزمایش با الگوی مدیریت آموزش فلسفه برای کودکان با محوریت اجتماع پژوهشی بود.
نتایج آمار توصیفی و استنباطی در مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل با استفاده از میانگین،
انحراف معیار و نیز تحلیل کوواریانس تأثیر معنادار مثبت الگوی یادشده را بر رشد
مهارتهای زبانی گوش دادن ،سخن گفتن ،خواندن و نوشتن نشان داد .افزایش مهارتهای
زبانی دو جنس (دختر و پسر) از نظر آماری برابر بود .بنابراین گنجاندن الگوی یادشده در
برنامههای درسی رسمی زبان آموزی دانش آموزان دو زبانه کشورمان توصیه میشود.
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مقدمه
«در نعمت زبان که خداوند بر انسان ارزانی داشته اندیشه کن .اگر زبان نبود انسان چون حیوانی
گنگ بود که نه دیگران را از خود آگاه میساخت و نه از دیگران مطلبی دریافت میکرد( ».امام
صادق(ع) ،به نقل از مجلسی .)8 :5101 ،افراد با تسلط بر زبان میتوانند عالوهبر برقراری روابط
اجتماعی نوعی هویت ویژه کسب کنند (نرسیسیانس.)5185 ،
ترکی و ...است و ابزار رسمی آموزش زبان فارسی است .اغلب همین ابزار آموزش زمینهساز
مشکل دوگانگی زبان خانه و مدرسه است .آموزش و پرورش فرایندی ارتباطی و پایه این ارتباط
زبان است .همچنین زبان تنها وسیله مؤثر در فرایند انتقال میراث فرهنگی و تمدن بشری به نسلهای
بعدی است .کودک در محیط خانوادگی -اجتماعی زبان خاص خود را با بعد جامعهشناختی متنوع
و غنای واژگانی و دستوری مرتبط با ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی محیط رشد خود فرا میگیرد.
زبان متفاوت مدرسه از خانواده و محیط پیرامونی دانشآموزان به لحاظ شکل و محتوا میتواند آثار
منفی در زندگی تحصیلی آنان بگذارد.
زبان مادری نخستین زبان آموختهشده کودک است که با آن تکلم میکند ،با آن رشد مییابد ،با
آن عناصر فرهنگی و اجتماعی محیط خود را درمییابد ،لمس میکند و با آن هویت مییابد .زمانی
که کودک به سن مدرسه میرسد با زبان رسمی فارسی آموزش میبیند که برای دانش آموزان
دوزبانه بیگانه است .این دانشآموزان در فراگیری زبان فارسی از نظر گفتاری و شنیداری و
همچنین سوادآموزی و سایر دروس با مشکل مواجه اند؛ در صورتی که این مسائل ،دامنگیر
دانشآموزان فارسی زبان نمیشود .این شرایط ناشی از کتابها و روش آموزش یکسان در سراسر
کشور است که بدون توجه به اختالفات زبانی دانشآموزان ارائه میگردند (طباطبایی و باقری،
 ،5051به نقل از ادیب و همکاران .)5162 ،شواهدی چون نتایج مطالعه پرلز (کریمی )5189 ،که
میانگین دانشآموزان ایرانی در امر زبانآموزی را پایینتر از میانگین جهانی نشان میدهد و نیز
پژوهشهای دیگر (باطنی5182 ،؛ سلسبیلی5188 ،؛ دانای طوس5160 ،؛ قادریدوست و
دانایطوس ،)5186 ،شرایط نامطلوب آموزش و یادگیری زبان فارسی را در ایران به ویژه در
کودکان دوزبانه نشان میدهد.
دانشآموز غیرفارسی زبان در ابتدای زبانآموزی در مدرسه ،زبان مادری خود را که در فرایندی
پیچیده و در ارتباط مستقیم با محیط پیرامون خود فرا گرفته است ،نمییابد .سازماندهی محتوا و
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انتقال برنامه درسی به دانشآموزان بر پایه زبان فارسی با پیوند ضعیف عاطفی و تجربی مفاهیم با
تجارب پیشین به زبان مادری است .گسستگی میان زبان مدرسه و زبان مادری ،انگیزه فردی را
برای ارتباط دشوار میسازد .تعارض میان مدار ارتباطی محیط اجتماعیخانوادگی دانشآموز و مدار
ارتباطی رسمی مدرسه سبب بروز مشکالت ارتباطی و در پی آن ایجاد مانع در پیشرفت تحصیلی و
رشد اجتماعی و عاطفی دانشآموزان میشود (نرسیسیانس.)5185 ،
چون برنامههای دو زبانه انتقالی ،دو زبانه نگهدارنده ،دو زبانه غوطهور ساز و دو زبانه
غوطهورسازی دو سویه درپیش میگیرند (مکگرورتی ،)5005 ،5ولی اغلب مدلهای آموزشی از
پرداختن به خود زبان  ،آموزش مهارتهای آن و به کارگیری آن در موقعیتهای ارتباطی غافل اند و
این مسأله عالوهبر تأثیر منفی بر یادگیری زبان رسمی (دوم) بر کاهش پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان نیز اثرگذار است.
در این وضعیت برنامه «فلسفه برای کودکان» 5که متیو لیپمن 1در سال  5696با هدف اصلی
آموزش مهارت تفکر به کودکان ابداع کرد برنامه ای مناسب در آموزش زبان به کودکان است« .این
برنامه در جستوجوی راهی برای نفوذ در مهارتهای بنیادی گوش دادن ،سخنگفتن ،خواندن و
نوشتن از طریق تقویت قدرت استدالل و داوری است» (قائدی .)68 :5188 ،اداره کالس در این
برنامه آموزشی به شیوۀ اجتماع پژوهشی 1است .فیشر 2براساس تحقیقات ویگوتسگی میگوید:
«کودک در موقعیتهای جمعی و گروهی عملکردهای ذهنی باالتر از حد انتظار از خود نشان
میدهد» (فیشر .)596 :5189 ،برنامه فلسفه برای کودکان از یک سو با تعامالت اجتماعی و ماهیت
گفتوگو -محور ،خوانش و ارزیابی منتقدانه داستان و رعایت قوانینی چون تمرکز و گوش دادن
دقیق ،آموزش و پروراندن مهارتهای فکری را در نظر دارد و از سوی دیگر با ایجاد ارتباط میان
تفکر و زبان ،بر وابستگی متقابل این دو عامل به یکدیگر که ویگوتسکی آن را «وابستگی و
پیوستگی دوسویه» میداند (الند )5165 ،9و نیز تأثیر متقابل آنها تأکید مینماید .به اعتقاد فیشر
«پرداختن کودکان به فلسفه درگیر شدن آنها با فعالیتی زبانی است که در کاربرد شایستهتر زبان به
آنان کمک میکند» (فیشر .)595 :5188 ،مبنای نخست برنامه فلسفه برای کودکان آموزش زبان و
1 McGroarty
)2. Philosophy for Children (P4C
3. Mattheo Lipman
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6. Lund
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کلمات است ،به این منظور برای گسترش دایره واژگان و مفاهیم از نخستین ابزار تاریخ «داستان»
بهره میبرند (قائدی و سلطانی.)5160 ،
ویژگیها و قابلیتهای برنامه فلسفه برای کودکان (روش اجتماع پژوهشی ،کودک-محوری ،تأکید
بر برقراری ارتباط مؤثر ،شکل گفتوگویی ،محتوای آموزشی و غیره) و نیز استقبال روزافزون از
این برنامه به مثابه رویکردی مؤثر و کارآمد در افزایش قدرت یادگیری دانشآموزان و همچنین
و تریکی( ،)5009خطیبی مقدم ( )5188و عفتیکالته( )5161که تأکید بر تأثیر مثبت این برنامه در
ارتقای مهارتهای صحبت کردن ،گوش دادن و سوادآموزی داشتهاند و نیز وضع نامطلوب
زبانآموزی به ویژه برای کودکان دو زبانه موجب میشود این تحقیق به بررسی تأثیرات این برنامه
در رشد مهارتهای زبانی مبنا بپردازد که شامل چهار رکن اساسی گوش دادن ،سخنگفتن ،خواندن و
نوشتن در دانش آموزان دو زبانه است.
برنامه فلسفه برای کودکان چیست؟ منظور نه بیان مستقیم نظریات فالسفه بزرگ در کالس
کودکان ،بلکه درک و فهم ایدهها و مفاهیمی مانند زیبایی ،حقیقت ،عدالت ،آزادی و حقوق کودکان
است .در فلسفه برای کودکان آموزش با محوریت تشکیل اجتماع پژوهشی ،بهرهگیری از داستانهای
دارای ایدهها و مفاهیم فلسفی ،که به نحو جالب و عمیقی کودکان را وارد حیطۀ فلسفه میکنند و
طرح پرسشهای متعدد مربوط به مفاهیم کلی منجر به رشد مهارتهای مهم شناختی و مهارتهای تفکر
و استدالل در کودکان میشود (قائدی .)5185 ،برنامه آموزش فلسفه به کودکان با تأکید بر
مهارتهای بنیادی خواندن ،نوشتن ،سخنگفتن و گوش دادن درجستجوی راهی برای دستیابی به این
مهارتهای پایه از طریق تقویت قدرت استدالل و داوری است (مرعشی و همکاران .)5165 ،در این
روش کودک فضای آموزشی را جایی برای کندوکاو درباره پرسشهای ذهنی خود و آزمون اندیشه
و باورهایش میبیند« .آموزش فلسفه برای کودک سبب میشود فضای مقتدرانه کالس به حلقههای
کندوکاو فکری فلسفی برای ترویج دموکراسی و استقالل فکری در دانشآموزان تبدیل شود»
(اسمعیلزاده و اهللکرمی.)2 :5161 ،
«برنامه فلسفه با بهرهگیری از اجتماع پژوهشی تالش میکند تا کاوشگری فلسفی ،اجتماعی،
اخالقی ،علمی و هنری -ادبی را در نظام آموزش جاری کند تا در نتیجه تفکر انتقادی ،خالق و
1. Haynes
2. Trickey
3. Topping
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مراقبتی رشد نماید» (قائدی .)51 :5162 ،تجربه جهانی با شواهد بیش از  20کشور نشان میدهد
که فلسفه برای کودکان به رشد مهارتهای فکری و مهارتهای خواندن کودکان کمک کرده است
(فیشر.)5688 ،
ویتگنشتاین با تأکید بر ماهیت اجتماعی زبان معتقد است که افراد در عمل و طی تعامل با
دیگران در موقعیتهای اجتماعی و بازیهای زبانی گوناگون به فهم مفاهیم زبان و کاربرد آنها دست
کرده است:
 تشکیل اجتماع پژوهشی با تغییر شرایط فیزیکی کالس (چیدمان حلقوی) و پیشنهاد قوانین
از سوی خود دانشآموزان و تصویب آنها با هدایت معلم به منزلۀ مربی و تسهیلگر،

 ارائه محرکی برای برانگیختن پژوهش و خواندن داستان از سوی کودکان،
 توقف برای فکر کردن،

 پرسیدن ،طرح پرسش در مورد محرک ارائه شده و نوشتن پرسشها بر تابلو در کنار نام هر
کودک،
 طبقهبندی و برقراری ارتباط میان پرسشهای طرحشده،
 انتخاب یک پرسش برای ادامه بحث و تفکر،

 پاسخ دادن دانشآموزان به پرسشها و طرح ایده در مورد پرسش برگزیده همراه با بیان دلیل،
 ثبت مباحث با نوشتن پاسخها و بحثها روی تخته کالس درکنار نام هر کودک،
 مرور ،بحث و جمعبندی.
پیشینه پژوهش
در بررسیهای صورتگرفته مطالعهای با عنوانی مشابه عنوان پژوهش حاضر مشاهده نشد ،اما
جنبههایی از مطالعات درباره زبان ،دوزبانگی و فلسفه برای کودکان قابل استفاده است.
مِسر )5000( 5در تحقیق خود درباره زبان کودکی با والدین ناشنوا که تا سه سالگی از راه
مشاهده تلویزیون زبان آموخته بیان میکند که تلویزیون کودک را در معرض زبان قرار میدهد ،اما
نمیتواند به خوبی آن را آموزش دهد چرا که کنش و تعاملی صورت نپذیرفته است.
پیل و لمبرت )5695( 5در مطالعات خود درباره دوزبانگی دریافتند که کمبود مهارت فراگیران
در زبان دوم سبب کم شدن رتبه آزمونشان میشود .گوهری ( )5188بیان کرد که آموزش به زبان
1. Messer
2. Peal & Lambert
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غیرمادری بر مسائل آموزشی ،عاطفی و هویتی دانشآموزان دوزبانه (کرد زبان) تأثیر سو دارد و
موجب مرگ زبانی و از بین رفتن تدریجی زبان مادری آنان میشود.
تریکی و تاپینگ ( )5001در مطالعات خود درباره ده تحقیق فلسفه برای کودکان مربوط به
سالهای  5690تا  ،5005اثرات مثبت آن را در زمینههای خواندن ،تفکر انتقادی ،مهارت استدالل،
عزتنفس و توانایی شناختی و ریاضی نشان دادند .قائدی ( )5185به بررسی ریشههای تاریخی
مفهوم فلسفه ،جایگاه کودک و برنامۀ درسی پرداخت و به این نتیجه رسید که کودک توانایی
یادگیری فلسفه به معنای فلسفیدان را داراست .در مجموع تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع به
شرح زیر دستهبندی میشوند.
الف) پژوهشهایی که به مسأله زبان پرداختهاند( :هدایتی5161 ،؛ قائدی و سلطانی5160 ،؛
قادریدوست و دانای طوسی.)5186 ،
 .5پژوهشهایی که به تأثیرات آموزش ،نوع ارزشیابی و مهارتهای زبانی بر یکدیگر پرداختهاند،
امکان مقایسه و نشان دادن اهمیت استفاده از «الگوی مذکور» را فراهم ساختهاند.
 .5پژوهشهای مرتبط با زبان و تفکر و تأثیرپذیری آن دو از یکدیگر ،اهمیت الگوی یادشده را
در رشد و تقویت تفکر برجسته میسازند ،چراکه «هدف اصلی و تأثیر عمده برنامه فلسفه
برای کودکان رشد و تقویت تفکر است».
 .1پژوهشهایی که اشکاالت و کاستیهای برنامه درسی زبان ملی و زبانآموزی را برشمردهاند،
اهمیت «الگوی مدیریت آموزش فلسفه با محوریت اجتماع پژوهشی» را در رفع آنها نشان
میدهند.
ب) پژوهشهای مرتبط با اهمیت الگوی یادشده در حل مسائل دوزبانگی( :ادیب و همکاران،
5162؛ مدرس5195،؛ سیگوان و مکی5196 ، 5؛ الیاسی.)5160،
 .5مقایسهکننده کودکان دوزبانه و یک زبانه.
 .5بررسیکننده وضعیت تحصیلی کودکان دوزبانه.
 .1بررسیکننده عوامل و آموزشهای مؤثر بر افزایش موفقیت تحصیلی دانشآموزان(آموزش
یک ماه پیش از دبستان).

1. Siguán & Mackey
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 .1بررسیکننده مبانی نظری و معرفتی و تأثیرات شیوههای متفاوت تدریس دوزبانگی در
کالسهای دوزبانه.
پژوهشهای این دسته زوایای گوناگون متغیر وابسته این پژوهش را نشان میدهد.
ج) پژوهشهای مرتبط با برنامه فلسفه برای کودکان( :قائدی5185،؛ اکبری5165،؛ تاپینگ و
تریکی.)5009 ،
«الگوی مذکور» به خوبی میتواند به طور متمایز از روشهای موجود آموزش تأثیراتی مثبت
بر ابعاد اجتماعی ،عاطفی ،اخالقی ،پرسشگری و تفکر کودکان بگذارد.
 .5پژوهشهایی که تبیینکننده مبانی نظری توانایی فلسفیدن کودکانه اند که به اجرای الگو به
عنوان متغیر مستقل مرتبط هستند.
 .1پژوهشهایی که به محتوای آموزشی برنامه آموزشی فلسفه برای کودکان یعنی «داستان»
پرداختهاند« .الگوی مذکور» میتواند از نتایج کاربرد محتوای داستانی در پیوند با مراحل
اجرای خود بهرهمند گردد.
هیچ یک از این پژوهشها به صورت خاص و به منزلۀ فرضیه اصلی به امکان تأثیر مثبت مراحل
اجتماع یادگیری در الگوی مدیریت آموزش فلسفه به کودکان در رشد مهارتهای زبانی دانشآموزان
دوزبانه نپرداخته است .پژوهش درباره این الگوی به دلیل امکانپذیر ساختن به کارگیری یافتههای
پژوهشهای مذکور در فرایند آموزش و تأثیرات مطلوب بر رشد مهارتهای زبانی دانشآموزان
دوزبانه و سایر مهارتهای جنبی پژوهشی در نوع خود بدیع ،پراهمیت و درخور توجه است.
فرضیه پژوهش
فرضیه «الگوی مدیریت آموزش فلسفه برای کودکان با محوریت اجتماع پژوهشی سبب تقویت
و رشد مهارتهای زبانی دانشآموزان دوزبانه میشود» با توجه به هدف این پژوهش برای آزمون
تدوین شد.
روش پژوهش
جامعه آماری پژوهش شامل همۀ دانشآموزان دوزبانه کالسهای پایه سوم مقطع ابتدایی استان
خراسان شمالی در سال تحصیلی  5161-62بود که از میان آنها در مجموع  25دانشآموز پسر در
دو کالس آزمایش و کنترل (هریک مشتمل بر  59نفر) و  25دانش آموز دختر در دو کالس
آزمایش و کنترل(یکی مشتمل بر  59نفر و دیگری  52نفر) (در مجموع نمونهای مشتمل بر 501
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نفر) به شیوه خوشهای چندمرحلهای تصادفی انتخاب شدند .ابتدا از چهار زبان و لهجه کردی،
ترکی ،ترکمنی و تاتی زبان ترکمنی و از میان دو شهرستانی که دارای جمعیت ترکمن بودند،
شهرستان راز و جرگالن و از میان دو منطقه غالمان و جرگالن منطقه جرگالن و سپس دو مدرسه
ابتدایی پسرانه و دو مدرسه ابتدایی دخترانه و از هر مدرسه یک کالس سوم ابتدایی به روش
تصادفی برگزیده شد که یکی به عنوان گروه آزمایش و دیگری به عنوان گروه کنترل تعیین شد .در
ابزار گردآوری دادهها آزمون مهارتهای زبانی محققساخته بود .اهداف زبانآموزی در آموزش
چهار مهارت زبانی (گوشدادن ،سخنگفتن ،خواندن و نوشتن) براساس نظریات موجود در منابع
مربوط به زبان ،مهارتهای زبانی و دوزبانگی شناسایی و انتخاب شد .پس از آن براساس نظریه
تعامل اجتماعی که بر تأثیر زمینههای اجتماعی و ارتباطگیری بر فراگیری زبان تأکید دارد ،و نیز
شواهد تکمیلی آن در نظریه شناختی برونر ،ویگوتسکی و لوریا که بر یادگیری از دیگران و
تعامالت اجتماعی تأکید دارند ،و دیدگاه فرهنگسازی ویتگنشتاین که نگاهی دیالوگی و فرهنگی–
اجتماعی به تفکر ،زبان و ارتباط انسانی دارد ،و نیز نظرات تربیتی ،راهبردهای تولیدی وارتباطی
زبان آموزی و نظریههای ارزشیابی زبان (لوسیه5186 ،؛ جعفرپور 5192 ،و )...به تهیه بانک پرسشها
برای اهداف معین این پژوهش اقدام شد .بیست وپنج پرسش از نود پرسش اولیه با بررسی روایی
صوری و رؤیت آنها از سوی پنج تن از استادان این حوزه و پانزده تن از معلمان پایه سوم به دلیل
تکراری بودن ،عدم تناسب سنی ،نسنجیدن هدف مورد نظر و زیاد بودن تعداد پرسشها حذف
شدند .در مرحله پیشآزمایی و آزمایش نهایی از آزمون طراحی شده هشت پرسش دیگر نیز به
همان دالیل و پاسخگو نبودن اکثریت دانشآموزان و همسو نبودن با دیگر پرسشها حذف و زمان
پاسخدهی به برخی از پرسشها نیز تصحیح شد .در نهایت پنجاه وهفت پرسش باقی ماند.
اعتبار این پرسشنامه با استفاده از بازآزمایی با فاصله یک ماه ،ضریب آلفای کرونباخ و ضریب
دونیمه کردنِ اسپیرمن -براون 5محاسبه و بررسی شد (جدول  .)5همانگونه که نتایج جدول 5
نشان میدهد و با توجه به اینکه اگر ضریب آلفای کرونباخ  0/90یا بیشتر باشد پرسشنامه دارای
پایایی مطلوبی است (شریفی ،)5186 ،میتوان گفت که پرسشنامه مهارتهای زبانی و حیطههای آن
از اعتباری بسیار مناسب برخوردار بوده است.

1. Spearman-Brown
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جدول  .5اعتبار پرسشنامه مهارتهای زبانی و حوزههای آن در پژوهش حاضر

متغیر

0/68

0/61

** 0/88

0/65

0/65

** 0/96

مهارت سخنگفتن

0/61

0/65

** 0/82

مهارت خواندن

0/62

0/62

** 0/86

مهارت نوشتن

0/69

0/61

** 0/85

مهارتهای زبانی
مهارت گوشدادن

ضریب آلفای کرونباخ

در این پژوهش با در نظر گرفتن جامعه آماری که دانشآموزان پایه سوم ابتدایی بودند ،همسو
با برنامه آموزشی فلسفه برای کودکان در پایههای مختلف تحصیلی از کتاب داستانی «پیکسی »5و
راهنمای آموزشی آن به منزلۀ محتوای آموزشی بهره گرفته شد .طرح درس و کالسداری در
جلسات گروه آزمایش طبق برنامه مهارتهای زبانی دانشآموزان دوزبانه با محوریت الگوی مذکور
صورت گرفت .کتاب داستانی پیکسی کتابی داستانی /فلسفی به نویسندگی متیو لیپمن برای
دانشآموزان پایههای سوم و چهارم است .این کتاب بر مهارتهای زبانی و موضوعاتی مانند اسامی
حقیقی و غیرحقیقی ،کاربرد واژهها و عبارات ،راز ،دلیل و بهانه ،نسبتها ،معانی ،قصه و افسانه،
دوستی و تفکر تمرکز دارد.
این پژوهش نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون /پسآزمون و گروه کنترل با این فرض انجام
پذیرفت که مراحل الگوی مدیریت آموزش (بهرنگی )5161 ،مراحل آموزش فلسفه برای کودکان را
با تأکید بر اجتماع پژوهشی دربرمیگیرد و بر تأثیرات آموزش فلسفه به کودکان میافزاید .این
فرض براساس نتایج پژوهشهای متعدد مؤید اثربخشی الگوی مدیریت آموزش (بهرنگی و
رحیمزاده )5052 ،بر مهارتورزی در سطح عالی مراحل تفکر یعنی قضاوت و داوری ،نقد و
بررسی ،درونیسازی ارزش طلب علم و دانش ،تقویت توانایی اندیشیدن ،دریافت مفهومی ،تفکر
کاوشگرانه در حل مسائل ،معنایابی ،خویشتنباوری ،احساس خودکارآمدی ،مسئولیتپذیری
اجتماعی و ...پدید آمد .که با هدفها و رهاوردهای برنامه فلسفه برای کودکان همسویی داشت .در
اجرای این برنامه آموزشی سعی شد از این الگو استفاده شود که مباحث درسی را با هدف اکتشاف
و بهرهگیری دانش آموزان از شناسههای مفاهیم درس برای بهبود یادگیری در دو بخش آموزشی و
پرورشی به کار میگیرد؛ بنابراین فرایند و مراحل برنامه آموزش فلسفه برای کودکان به شکل

1. Pixie
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اجتماع پژوهشی با مراحل دهگانه الگوی مدیریت آموزش تطبیق داده شد و شکلی از آموزش برای
ارتقای کیفیت الگوی بومی به اجرا درآمد.
با توجه به شناخت کسب شده ناشی از شرکت در کارگاه مربیگری فلسفه برای کودکان و
الگوی مدیریت آموزش در حین اجرا در کالس مراحل آموزش فلسفه به کودکان و مراحل اجتماع
پژوهشی با مراحل دهگانه الگوی مدیریت آموزش ترکیب و به شرح زیر تدوین و سپس اجرا شد:
کنند و نمودار پیوند مفاهیم عمده را رسم کنند و همراه بیاورند ،برگزاری پیشآزمون ،تغییر
فضای فیزیکی کالس -چیدمان حلقوی -پیشنهاد قوانین از سوی دانشآموز و تصویب آن
درکالس)؛
 .5تصویرسازی مفاهیم با به کارگیری الگوی کلمه -نگاره برای قسمتی از متن داستان پیکسی
که ارائه میشود؛
 .1مشارکت در فرایند بحث وگفتگو ،خود-اصالحی و جمعافزایی؛
 .1خود-ارزیابی و بیان انتقادات و پیشنهادهای دانش آموزان به هنگام رد یا پذیرش نظرات
سایر اعضا و اصالح نظر خود در فرایند گفتگو؛
 .2استفاده از خالقیت دانش آموزان در فرایند گفت وگو ،مباحثه و انعکاس درک دانش آموزان
در ترسیم ذهنی و نمودار پیوند مفاهیم؛
 .9مقایسه نمودار پیوند مفاهیم دانش آموز و نمودار پیوند مطلوب مفاهیم در فرایند مقایسه
نگرش و تفکر دانشآموز و مربی در شروع و پایان بحث و نیز آغاز و پایان دوره با
خود-ارزیابی دانشآموز و مربی؛
 .9طراحی نمودار جدید متناسب با مفاهیم و مطالب یاد گرفته شده مبتنی بر تغییر و تکامل
ایدهها ،نظرات و تصورات ذهنی باتوجه به حاصل روند بحث و گفت وگوهای صورت
گرفته؛
 .8تدوین سناریوی تدریس محتوای جدید تطابق یافته با توجه به محتوای درس ،زمان و  ...و
نگارش فرایند اجرای برنامه با تحقیق در مورد محتوا -کتاب داستان پیکسی ،-جامعه هدف
دانشآموزان دوزبانۀ پایه سوم ابتدایی ،محل اجرا و...؛
 .6تدریس دانشآموز -محور اجتماعی پژوهشی با اجرای همه گروهها و استفاده از الگوهای
تدریس مناسب به ویژه الگوی پیشسازمان دهنده ،دریافت مفهوم و استقرای علمی و
تفحص گروهی؛
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 .50ارزشیابی و بررسی نتایج نهایی ازسوی دانشآموزان به روش مرور ،بحث و جمعبندی در
انتهای هر جلسه و پسآزمون در پایان دوره.
این مراحل مبتنی بر الگوی مدیریت آموزش و آموزش فلسفه برای کودکان به مدت 50جلسه
 20دقیقهای در گروه آزمایشی اجرا شد (هر هفته دو جلسه) .در جدول شماره  5فرایند این بیست
جلسه ارائه شده است.
جدول  :1پروتکل بیست جلسۀ آموزش فلسفه برای کودکان در گروه آزمایش
جلسه
اول
دوم

الف) بحث و گفتگو در مورد اسامی حقیقی و غیر حقیقی ب) خودارزیابی با مقایسه نگرش خود در شروع و انتهای بحث(این
تکلیف در تمام جلسات بعدی تکرار شد) ج) ارائه تکلیف :شناسایی اسامی واقعی و غیرواقعی با نام گذاریشان و نام بردن چند
اسم واقعی و غیرواقعی ترکمنی

سوم

الف) بحث و گفتگو در مورد دوستی/شباهتها ب) ارائه تکلیف :جدول تمرین دوستی و جدول شناخت دیگران و رسم نمودار برای
مباحث مطرح شده (این تکلیف در تمام جلسات بعدی تکرار شد)

چهارم

الف) بحث و گفتگو در مورد ترس ب) ارائه تکلیف :شناسایی و تشخیص ترسهای واقعی از غیرواقعی و تهیه فهرستی از اسامی
چیزهای ترسناک در دو زبان فارسی و ترکمنی

پنجم

الف) بحث و گفتگو در مورد نوشتن داستان خیالی/راز ب)ارائه تکلیف :جدول واژگان چند پهلو و استخراج شناسههای مفهومی
(این تکلیف در تمام جلسات بعدی تکرار شد)

ششم

الف) بحث و گفتگو در مورد چیزهای مهم/چیزهای پیش افتاده ب)ارائه تکلیف :تهیه فهرستی از امور مهم و غیرمهم و مقایسه و
اصالح نمودارها در گروههای مشخص شده (این تکلیف در تمام جلسات بعدی تکرار شد)

هفتم

الف) بحث و گفتگو در مورد شناخت ب)ارائه تکلیف :کامل کردن جدول پرسش و پاسخ شناخت خود و معرفی خود به دو زبان
فارسی و ترکمنی

هشتم

الف) بحث و گفتگو در مورد ارزشمندیها ب)ارائه تکلیف :جدول کدام یک ارزشمندتر است چرا ؟

نهم

الف) بحث و گفتگو در مورد آرزوها/نامرئی شدن ب)ارائه تکلیف :تهیه فهرستی از کارهایی که در حضور دیگران انجام میدهیم و
نمیدهیم با ارائه دلیل

دهم

الف) بحث و گفتگو در مورد آزادی و قانون ب)ارائه تکلیف :وضع قانون برای هریک از موارد داده شده و بیان چند قانون ترکمنی

یازدهم

الف) بحث و گفتگو در مورد خانواده/روابط فامیلی ب)ارائه تکلیف :نوشتن شباهتها و تفاوتهای افراد خانواده

دوازدهم

الف) بحث و گفتگو در مورد بهانه یا دلیل ب)ارائه تکلیف :کامل کردن جدول معنا و مفهوم عبارات فارسی و ترکمنی

سیزدهم

الف) بحث و گفتگو در مورد شوخی و جدی ب)ارائه تکلیف :نوشتن چند مورد شوخی و جدی با ارائه دلیل

چهاردهم

الف) بحث و گفتگو در مورد روابط زمانی و مکانی ب)ارائه تکلیف :نوشتن برداشت خود از بحث امروز و خواندن آن به دو زبان
فارسی و ترکمنی

پانزدهم

الف) بحث و گفتگو در مورد روابط و نسبتها ب)ارائه تکلیف :کامل کردن جدول کدام رابطه درست است کدام نادرست چرا ؟

شانزدهم

الف) بحث و گفتگو در مورد قیاسها ب)ارائه تکلیف :جدول تمرین مقایسههای دقیق و تهیه جدول مقایسه ای از واژههای پرکاربرد
روزمره در دو زبان فارسی و ترکمنی

هفدهم

الف) بحث و گفتگو در مورد راز ب)ارائه تکلیف :تعریف راز و نوشتن چند نمونه راز با توجه به تعریف گفته شده

هجدهم

الف) بحث و گفتگو در مورد قانون یا اصل ب)ارائه تکلیف :نوشتن قانون یا یک اصل برای موارد داده شده

نوزدهم

الف) بحث و گفتگو در مورد قصه/افسانه ب)ارائه تکلیف :تعریف قصه و افسانه و نوشتن یک نمونه برای هر کدام و بیان یک
افسانه ترکمنی

بیستم

الف) بحث و گفتگو در مورد جلسات برگزار شده و بیان نظرات دانش آموزان درباره برنامه فلسفه برای کودکان ب)ارائه تکلیف:
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یافتهها
یافتههای توصیفی :براساس یافتههای توصیفی ،میانگین نمرههای مهارتهای زبانی و چهار شکل
آن در گروه آزمایش در مرحله پسآزمون نسبت به مرحله پیشآزمون ،افزایش در خور توجهی
یافته که در گروه کنترل چنین تغییری رخ نداده است (جدول .)1
جدول  :3آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
گروه

متغیرها

خواندن

آزمایش

گوشدادن

نوشتن

مهارتهای زبانی

سخنگفتن

خواندن

کنترل

گوشدادن

نوشتن

مهارتهای زبانی

پیشآزمون

15.08

15.00

7.778

.589

-.436

5.00

33.00

پسآزمون

25.13

22.00

10.277

.271

-.535

7.00

44.00

پیشآزمون

21.88

20.50

11.306

.745

-.172

9.00

49.00

پسآزمون

25.65

22.00

10.377

.129

-.671

5.00

43.00

پیشآزمون

15.31

11.50

7.845

.755

-.455

6.00

33.00

پسآزمون

24.29

22.50

10.237

.298

-.478

6.00

43.00

پیشآزمون

33.02

29.00

16.793

.805

.007

10.00

74.00

پسآزمون

55.35

48.50

23.165

-.091

-.559

11.00

96.00

پیشآزمون

85.29

65.00

42.116

.841

.049

33.00

188.00

پسآزمون

130.42

114.50

51.742

.137

-.654

39.00

224.00

پیشآزمون

14.69

11.00

8.905

.416

-.930

3.00

34.00

پسآزمون

15.71

18.00

8.615

.355

-.988

4.00

35.00

پیشآزمون

21.31

15.00

12.812

.504

-.879

6.00

50.00

پسآزمون

16.61

20.00

9.067

.405

-.293

3.00

41.00

پیشآزمون

15.59

20.00

8.798

.279

-1.192

5.00

34.00

پسآزمون

17.00

20.00

9.712

.684

.082

4.00

43.00

پیشآزمون

31.51

24.00

18.632

.475

-.855

8.00

77.00

پسآزمون

33.57

44.00

19.748

.363

-.690

8.00

87.00

پیشآزمون

83.10

57.00

48.237

.499

-.916

29.00

194.00

پسآزمون

82.88

84.00

43.788

.519

-.234

29.00

205.00

یافتههای استنباطی :در پژوهش حاضر برای آزمون فرضیهها و تعیین معناداری تفاوت میان
نمرههای گـروه آزمایش و کنترل در متغیر وابسته یعنی مهارتهای زبانی و چهـار شکل آن از آزمون
تحلیل کوواریانس بهره گرفته شد .جدول  1برقراری مفروضه همگنی شیبهای رگرسیون نمرههای
پیشآزمون و پسآزمون را در سطوح عامل (گروه آزمایشی و کنترل) نشان میدهد ،بنابراین میتوان
برای بررسی پرسشهای پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده کرد.
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آزمون

میانگین
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انحراف معیار

چولگی

برجستگی

کمینه

بیشینه
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جدول  :1بررسی مفروضه همگنی شیبهای رگرسیون برای اجرای تحلیل کواریانس
منبع تغییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

مقدار احتمال

گوش دادن

67.164

1

67.164

1.942

.167

سخنگفتن

1.043

1

1.043

.028

.868

خواندن

55.482

1

55.482

1.689

.197

نوشتن

186.810

1

186.810

1.028

.313

مهارتهای زبانی

1515.915

1

1515.915

2.510

.116

پیشآزمون پرداخته شد .در جدول  2کمترین سطح معناداری آزمون  Fبرای بررسی همگنی
واریانسها در مؤلفههای گوشدادن و مهارتهای زبانی در پیشآزمون کوچکتر از  0/02نشاندهنده
عدم برابری واریانسهای پیشآزمون دو گروه و در مؤلفههای سخنگفتن ،خواندن و نوشتن بزرگتر
از  0/02نشاندهنده همسانی واریانسها در این مؤلفههاست .مقادیر آزمون  tکمترین سطح معناداری
در تمام مؤلفهها را بیش از  0/02نشان میدهد که به معنای برابری میانگین مؤلفههای مهارتهای
زبانی میان دو گروه در پیشآزمون است .اکنون میتوان نتیجه گرفت که هر تغییر احتمالی حاصل
تأثیر متغیر مستقل الگو خواهد بود.
جدول  :1تفاوت میانگین و بررسی همسانی واریانسها در پیشآزمون
F

مقدار احتمال

t

مقدار احتمال

متغیر
گوشدادن

4.177

.044

-.171

.865

سخنگفتن

3.913

.051

.237

.813

خواندن

3.807

.054

.811

.5709

نوشتن

2.866

.094

.432

.667

مهارتهای زبانی

4.726

.032

.246

.806

فرضیه اصلی که «اجرای مراحل الگوی مدیریت آموزش فلسفه برای کودکان مبتنی بر اجتماع
پژوهشی بر رشد مهارتهای زبانی دانشآموزان دو زبانه تأثیر مثبت دارد» ،تحت آزمون تحلیل
کوواریانس (جدول  )9قرار گرفت .برای این کار نمره پسآزمون در هر یک از مؤلفههای مهارتهای
زبانی به منزلۀ متغیر وابسته ،متغیرگروه (کنترل و آزمایش) به مثابه عامل ثابت و برای حذف اثر
نمرات پیشآزمون به منزلۀ متغیرکمکی 5وارد مدل شده است .مقدار کمترین سطح معناداری آزمون
 Fمربوط به پیشآزمون کمتر از  0/02است؛ بنابراین پیشآزمون بر نمره کل پسآزمون تأثیری
معنادار داشته که در این مدل اثر آن حذف شده است .افزون بر این کمترین سطح معناداری آزمون
1. Covariate
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 Fمربوط به اثر متغیر مستقل الگو کمتر از  0/02است؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که این
محوریت بر رشد و تقویت مهارتهای زبانی مؤثر است .همچنین براساس ضریب اتا 0/192 ،تأثیر از
تفاوت گروهها در نمره شاخص کلی مهارتهای زبانی در پسآزمون مربوط به تأثیر آموزش داده
شده بر مهارتهای زبانی بوده که بیانگر شدت اثر باالست ،چرا که اندازه باالتر از  0/51اندازه اثر باال
محسوب میشود .بنابراین گروه آزمایش در پسآزمون ،نمره مهارتهای زبانی بیشتری نسبت به
جدول  :1نتایج تحلیل کوواریانس مقایسه متغیر شاخص کلی مهارتهای زبانی در گروههای آزمایش و کنترل
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

مقدار احتمال

منابع تغییرات
پیش آزمون

171099.515

1

171099.515

279.071

.000

مداخله گروه

53385.315

1

53385.315

خطا

61310.471

100

613.105

87.074

.000

ضریب اتا
.465

فرضیه فرعی اول که «اجرای الگوی مدیریت آموزش فلسفه برای کودکان در تقویت و رشد
مهارتهای زبانی گوشدادن دانشآموزان دوزبانه تأثیر مثبت دارد» ،نیز مورد آزمون تحلیل
کوواریانس قرار گرفت .در جدول  9مقدار کمترین سطح معناداری آزمون  Fمربوط به پیشآزمون
کمتر از  0/02است؛ بنابراین پیشآزمون بر نمره کل پسآزمون تأثیر معناداری داشته که در این مدل
اثر آن حذف شده است .افزون بر این کمترین سطح معناداری آزمون  Fمربوط به اثر متغیر مستقل
(الگوی مذکور) از  0/02کمتر است؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که الگوی مدیریت آموزش
فلسفه برای کودکان بر رشد وتقویت مهارتهای گوشدادن مؤثر است ،همچنین براساس ضریب اتا،
 0/569تأثیر از تفاوت گروهها در نمره مهارتهای گوشدادن در پسآزمون مربوط به تأثیر الگوی
مذکور بوده است.
جدول  :1نتایج تحلیل کوواریانس مقایسه متغیر مهارتهای گوشدادن در گروههای آزمایش و کنترل
منابع تغییرات

مجموع مجذورات

F

مقدار احتمال

درجه آزادی

میانگین مجذورات

0.000
0.000

پیش آزمون

6570.437

1

6570.437

188.252

مداخله گروه

1471.171

1

1471.171

42.151

خطا

3490.236

100

34.902

ضریب اتا
.569

فرضیه فرعی دوم دایر بر «تأثیر مثبت اجرای الگوی مدیریت آموزش فلسفه برای کودکان در
تقویت و رشد مهارتهای زبانی سخنگفتن دانشآموزان دوزبانه» با استفاده از تحلیل کوواریانس
آزمون شد .در جدول  8مقدار کمترین سطح معناداری آزمون  Fمربوط به پیشآزمون کمتر از 0/02
است ،بنابراین پیشآزمون بر نمره کل پسآزمون تأثیر معنادار داشت که در این مدل اثر آن حذف
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شد .افزون بر این کمترین سطح معناداری آزمون  Fمربوط به اثر متغیر مستقل (محوریت مذکور)
کمتر از  0/02است ،بنابراین الگوی مدیریت آموزش فلسفه برای کودکان بر رشد و تقویت
مهارتهای سخنگفتن مؤثر است .ضریب اتا ،شدت این اثر را  0/191نشان میدهد.
جدول  :1نتایج تحلیل کوواریانس مقایسه متغیر مهارتهای سخنگفتن در گروههای آزمایش و کنترل
منابع تغییرات
پیش آزمون

5377.920

1

5377.920

144.617

.000

مداخله گروه

2125.145

1

2125.145

57.147

.000

خطا

3718.726

100

37.187

.364

فرضیه فرعی سوم که «اجرای الگوی مدیریت آموزش فلسفه برای کودکان در تقویت و رشد
مهارتهای زبانی خواندن دانشآموزان دوزبانه تأثیر مثبت دارد» نیز با تحلیل کوواریانس مورد آزمون
واقع شد .در جدول  6مقدار کمترین سطح معناداری آزمون  Fمربوط به پیشآزمون کمتر از 0/02
است؛ بنابراین پیشآزمون بر نمره کل پسآزمون تأثیر معناداری داشت ،که در این مدل اثر آن
حذف شد .افزون بر این کمترین سطح معناداری آزمون  Fمربوط به اثر متغیر مستقل کمتر از 0/02
است .بنابراین الگوی مدیریت آموزش فلسفه برای کودکان بر رشد وتقویت مهارتهای خواندن مؤثر
است .براساس ضریب اتا 0/196 ،تأثیر از تفاوت گروهها در نمره شاخص کلی مهارتهای زبانی در
پسآزمون مربوط به آموزش مهارتهای خواندن بوده است.
جدول  :1نتایج تحلیل کوواریانس مقایسه متغیر مهارتهای خواندن در گروههای آزمایش و کنترل
منابع تغییرات

مجموع مجذورات

F

مقدار احتمال

درجه آزادی

میانگین مجذورات

0.000
0.000

پیش آزمون

6293.706

1

6293.706

190.245

مداخله گروه

1935.559

1

1935.559

58.508

خطا

3308.220

100

33.082

ضریب اتا
0.196

فرضیه فرعی چهارم دایر بر «تأثیر مثبت اجرای الگوی مدیریت آموزش فلسفه برای کودکان در
تقویت و رشد مهارتهای زبانی نوشتن دانشآموزان دوزبانه» با آزمون تحلیل کوواریانس بررسی
شد .در جدول  50مقدار کمترین سطح معناداری آزمون  Fمربوط به پیشآزمون کمتر از 0/02
است ،بنابراین پیشآزمون بر نمره کل پسآزمون تأثیرمعنادار داشت و در این مدل این اثر حذف
شد .افزونبر این کمترین سطح معناداری آزمون  Fمربوط به اثر متغیر مستقل (الگوی مذکور) کمتر
از  0/02است که نشانگر تأثیر الگوی مدیریت آموزش فلسفه برای کودکان بر رشد و تقویت
مهارتهای نوشتن مؤثر است .همچنین براساس ضریب اتا 0/191 ،تأثیر از تفاوت گروهها در نمره
مهارت نوشتن در پسآزمون مربوط به تأثیر الگو بوده است.
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درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

مقدار احتمال

ضریب اتا
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جدول  .51نتایج تحلیل کواریانس مقایسه متغیر مهارتهای نوشتن در گروههای آزمایش و کنترل
منابع تغییرات

مجموع مجذورات

F

مقدار احتمال

درجه آزادی

میانگین مجذورات

.000
.000

پیشآزمون

28681.461

1

28681.461

157.722

مداخله گروه

10635.303

1

10635.303

58.485

خطا

18184.818

100

181.848

ضریب اتا
196.

بحث و نتیجهگیري
نمود .چهار مولفۀ اصلی زبان یعنی گوشدادن ،سخنگفتن ،خواندن و نوشتن (مهارتهای زبانی)
اکتسابی و دارای قابلیت یادگیری اند .در بیشتر نظریههای فراگیری زبان (رفتاری ،شناختی و
اجتماعی) بر نقش محیط ،تجربه روابط اجتماعی و تقلید تأکید شده است .فراگیری زبان فارسی در
حکم زبان دوم برای کودک که باید آن را در فرایند ورود به اجتماع بیاموزد نیز از این قاعده
مستثنی نیست .روشهای تدریسی در زمینۀ زبان دوم مورد نظر است که توانش ارتباطی کودک را در
موقعیتهای جمعی باال ببرد (اُگریدی 5و همکاران .)5165 ،این رویکرد که ناظر به پرورش
استعدادهای فکری دانش آموزان در موقعیتهای پویای جمعی است ،در نوآوریهای اخیر در زمینه
آموزش و برنامه درسی به چشم میخورد .محوریت مذکور بر مهارتهای بنیادی خواندن ،نوشتن،
سخنگفتن و گوش دادن مورد نظر مرعشی و همکاران تأکید دارد و یکی از راههای دستیابی به این
مهارتهای پایه تقویت قدرت استدالل و داوری است (مرعشی و همکاران.)5165 ،
از نظر اسمعیلزاده و اهللکرمی ( )5161آموزش فلسفه برای کودک سبب میشود فضای
مقتدرانه کالس به حلقههای کندوکاو فکری فلسفی برای ترویج دموکراسی و استقالل فکری در
دانشآموزان تبدیل شود .در این الگو خواندن داستان ،بحث و گفت وگو میان دانشآموزان درباره
آنچه خواندهاند ،همراه با هدایت معلم زمینۀ اصلی تفکر فلسفی است .طرح مسأله ،بحث و
گفتوگو درباره آن طریقهای است که برای دست یافتن به پاسخها اتخاذ میشود .توجهات عملی
الگو بسیاری از اهداف مورد نظر فیشر را در زبانآموزی مانند جستوجوی دقیق ،پرورش و شرح
مفاهیم ،گوشدادن دقیق ،ارزیابی شنیدهها ،پرسیدن پرسش برای روشن کردن منظور خود و
گسترش مفاهیم ،اصالح نظرات خود به کمک شنیدن نظرات دیگران و خواندن متنهای پرچالش و
پرسشبرانگیز محقق میسازد.

1. O’Grady
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نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که الگوی مدیریت آموزش فلسفه برای کودکان مبتنی بر
اجتماع پژوهشی در پرورش مهارتهای زبانی دانشآموزان دوزبانه سوم ابتدایی تأثیر مثبت دارد.
عالوهبراین فرضیه تحقیق منطبق با نظرات بسیاری از صاحبان نظر حوزه آموزش زبان و تفکر به
کودکان مانند ویتگنشتاین و جانسون( )5001است که هر دو دربارۀ فرایند یادگیری زبان نیز بر
ارتباط و کاربرد در موقعیتهای اجتماعی تأکید دارند ،که این با ماهیت و اثرات الگو همراستاست.
عمل و طی تعامل با دیگران در موقعیتهای اجتماعی و بازیهای زبانی گوناگون به فهم مفاهیم زبان
و کاربرد آنها دست مییابند .در اینجا صرفاً فرایند یادگیری به واسطه محیط اجتماعی رخ نمیدهد،
بلکه تعدیل و شکلگیری آن نیز از طریق همین محیط امکانپذیر است .در الگوی معرفی شده
فرایند یادگیری زبان رو به رشد است و به گفته مدینا از دیگر-نظمبخشی (معلم یا بزرگساالن) به
سوی خود -نظمبخشی پیش میرود .در این دیدگاه مهارت در یک عمل زبانی مستلزم مشارکت
فعال نوآموز در آن است (مدینا .)5186 ،کودک با مشارکتجویی در تعامالت اجتماعی زبان را
به کار گرفته و کاربردهای آن را میآموزد.
نتایج تحقیق جانسون ( )5001مبنی بر اینکه یادگیری زبان دوم مستلزم مشارکت فعال معلمان و
دانشآموزان است ،با پژوهش حاضر همسوست .نتایج پژوهشهای لوریا (،)5185تاپینگ و تریکی
( ،)5009مِسر ( ،)5000فیشر ( )5002و عفتیکالته ( )5161را میتوان موید تاثیر الگوی مدیریت
آموزش فلسفه برای کودکان مبتنی بر اجتماع پژوهشی بر تقویت و رشد مهارتهای زبانی
دانشآموزان دو زبانه دانست.
پیشنهادها
 .5از آنجا که هدف اصلی برنامههای تحول و توسعه ایران ،توسعه با محوریت دانایی است و
دستیابی به دانایی بدون توسعه و رشد مطالعه و سواد عمومی ،تسلط بر مهارتهای زبانی و
البته تفکر و تعقل امکانپذیر نیست ،پیشنهاد میشود ویژگیهای الگوی مدیریت آموزش
فلسفه برای کودکان مبتنی بر اجتماع پژوهشی مناسب سازی شده و در تالش برای بومی
ساختن این آموزش در کشورمان در برنامههای درسی رسمی کشور گنجانده شوند.
 .5با توجه به قابلیتهای الگو که در آن کالس درس از حالت سنتی خارج میشود و
دانشآموزان با مشارکت فعال ،در تعامل ،ارتباط و همفکری با سایر دانشآموزان قرار
میگیرند و در طرح درس (پروتکل بیست جلسهای آموزش فلسفه برای کودکان) و در
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مرحله اجرا از خود-ارزیابی با مقایسه نگرش خود در شروع و انتهای بحث ،استخراج
شناسههای مفهومی ،رسم نمودار برای مباحث مطرح شده ،مقایسه و اصالح نمودارها در
گروههای مشخص که از گامهای اساسی الگوی مدیریت آموزشی است بهره میگیرند ،از
این الگو در تلفیق و در کنار آموزش برنامه فلسفه برای کودکان همزمان با شناخت دقیق
فرایند آن در آموزش مباحث گوناگون استفاده شود.
دانشآموز کمک میکند تا به معنای واژهها و جمالت در زبان دست یابد و این درک و
دریافت معنای واژهها و جمالت همراه با شرکت در فعالیت گروهی و اصالح کار خود -
«خودتصحیحی» که مورد تأکید در برنامه فلسفه برای کودکان است -به یادگیری دانشآموز
عمق میبخشد .کاربرد توأمان برنامه فلسفه برای کودکان با این الگو یادگیری را عمیقتر
میکند .به این دلیل پیشنهاد میشود از الگوی مدیریت آموزشی به صورت همزمان با برنامه
فلسفه برای کودکان در فرایند آموزش زبان به ویژه به کودکان دوزبانه بهره گرفته شود.
همچنین پیشنهاد میشود پژوهشگران به صورت خاص به بررسی تأثیرات این الگوی
آموزشی بر رشد مهارتهای زبانی کودکان فارسیزبان و دوزبانه بپردازند.

Downloaded from qjoe.ir at 1:02 +0330 on Thursday December 13th 2018

 .1استخراج شناسههای مفهومی که از گامهای اصلی الگوی مدیریت آموزشی است به

تأثیرپذیری رشد مهارتهای زبانی دانشآموزان دوزبانه از ...

531

منابع
ادیب ،یوسف ؛ شریفی ،زهرا و محمودی ،نظیره .)5162( .مقایسه قدرت خوانایی دانشآموزان یک زبانه و دو زبانه در
درس فارسی پنجم ابتدایی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی .فصلنامه تعلیم و تربیت.81-99،)1( 15 ،
اسمعیلزاده ،تیمور و اهللکرمی ،آزاد .)5161( .اجرای چندرسانهای فلسفه برای کودک( )P4Cو بررسی تأثیر آن بر
خردورزی دانشآموزان ابتدایی .دوفصلنامه تفکر و کودک.55-5 ،)5( 9 ،
اکبری ،احمد .)5165( .فلسفه برای کودکان ( :)P4Cمضامین فلسفی در داستانهای متون کالسیک ادب فارسی .رسالۀ
اگریدی ،ویلیام؛ دابروولسکی ،مایکل و آرنف ،مارک .)5165( .درآمدی بر زبان شناسی معاصر ،ترجمه علی درزی.
تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).

الیاسی ،محمود .)5165( .دو زبانگی :نگاهی به آموزش دوزبانگی در ایران .پژوهشنامه زبان شناختی زبان فارسی5 ،
(.59-59 ،)5
باطنی ،محمدرضا .)5182( .زبان و تفکر .تهران :نشر آگاه.

بهرنگی ،محمدرضا .)5161( .آثار پرورشی الگوی مدیریت آموزش در آموزش مباحث علوم دریایی .نشریه علمی-
پژوهشی آموزش علوم دریایی.16-52 ،)5(5 ،
جعفرپور ،عبدالجواد .)5192( .مقدمهای بر آزمون سازی زبان .شیراز :انتشارات دانشگاه شیراز.
خطیبیمقدم ،سمیه .)5188( .بررسی تأثیر روش اجتماع کندوکاو فلسفی بر مهارتهای گفتوگویی دانشآموزان.
پایاننامه کارشناسیارشد در رشته مطالعات جوانان ،دانشگاه تهران.
دانای طوس ،مریم .)5160( .سخن گفتن ،مهارتی مغفول در برنامه درسی زبان فارسی .فصلنامه نوآوریهای آموزشی،
.520-555 ،)19( 6
سلسبیلی ،نادر .)5188( .جستوجوی خالقیت و کلینگری در برنامه درسی طراحی شده و محتوای تدوین شده
فارسی دوره ابتدایی (بخوانیم و بنویسیم) .فصلنامه تعلیم و تربیت.98-12 ،)1( 52 ،
سیگوان ،میگوئل و مکی ،ویلیام اف .)5196( .آموزش و مسأله دوزبانگی ،ترجمه اصغر واقدی و همکاران .تهران:
انتشارات ادیبپور.
شریفی ،حسنپاشا .)5186( .اصول روانسنجی .تهران :انتشارات رشد.

عفتیکالته ،مریم .)5161( .بررسی تأثیر اجرای برنامه فلسفه برای کودکان بر رشد مهارتهای زبانی دانشآموزان پایه
سوم ابتدایی شهرستان بجنورد .پایاننامه کارشناسی ارشد ادبیات کودک و نوجوان ،دانشگاه بینالمللی امام رضا
(ع) ،مشهد.
فیشر ،رابرت .)5189( .آموزش تفکر به کودکان ،ترجمه مسعود صفایی مقدم و افسانه نجاریان .اهواز :رسش.
ـــــــــــــــ ( .)5188آموزش و تفکر ،ترجمۀ فروغ کیانزاده .اهواز :رسش.
قائدی ،یحیی .)5185( .نقد و بررسی مبانی ،دیدگاهها و روشهای آموزش فلسفه به کودکان .رساله دکتری ،دانشکده
علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه تربیت معلم تهران.

Downloaded from qjoe.ir at 1:02 +0330 on Thursday December 13th 2018

دکتری ،دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد.

511

فصلنامه تعلیم و تربیت شماره 531

ـــــــــــــــ ( .)5188برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان در دوره راهنمایی و متوسطه .فصلنامه فرهنگ55 ،
(.508-81 ،)5
ـــــــــــــــ ( .)5162مبانی نظری فلسفه برای کودکان .تهران :نشر مرآت.

قائدی ،یحیی و سلطانی ،سحر .)5160( .فلسفۀ ویتگنشتاین و برنامۀ فلسفه برای کودکان ( .)P4Cفصلنامه تفکر و
کودک.509-65 ،)1( 5 ،
قادریدوست ،الهام و دانای طوس ،مریم .)5186( .مطالعۀ اهداف و مؤلفههای آموزش مهارتهای زبانی (خواندن،
.92-51 ،)12( 6
کریمی ،عبدالعظیم .)5189( .گزارش اجمالی نتایج ملی و بین المللی پرلز  5009در مقایسه با پرلز  .5005تهران:
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.

گوهری ،لیال .)5188( .بررسی مسائل تحصیلی دانش آموزان دو زبانه از دیدگاه دانشجویان کرد زبان دانشگاه ایالم و
ارائه راهکارهای آن (سال  .)5188-5189پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه
کاشان.
الند ،نیک .)5165( .زبان و تفکر ،ترجمه مجتبی پردل .مشهد :انتشارات ترانه.
لوریا ،الکساندر رومانوویچ .)5185( .زبان و ذهن کودک ،ترجمه بهروز غرب دفتری .تبریز :انتشارات فروزش.
لوسیه ،دنیس .)5186( .ارزشیابی دانش و مهارتهای ارتباطی زبان ،ترجمه روحاهلل رحمتیان .تهران :سازمان مطالعه و
تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
لیپمن ،متیو .)5165( .پیکسی داستانی فلسفی برای کودکان مقطع ابتدایی ،ترجمه یحیی قائدی و اسفندیار تیموری.
تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
مجلسی ،محمدباقر 5101( .ه.ق) .بحاراالنوار .بیروت :داراالحیاء االترات العربی.
مدرس ،سولماز .)5195( .بررسی مسائل آموزشی کودکان دوزبانه آذربایجان شرقی .پایاننامه کارشناسی ارشد
زبانشناسی همگانی ،دانشگاه تهران.
مدینا ،خوسه .)5186( .زبان :مفاهیم بنیادی در فلسفه ،ترجمه محمود کریمی .تهران :انتشارات پژوهشکده مطالعات
فرهنگی و اجتماعی.
مرعشی ،سید منصور؛ هاشمی ،سید جالل و مقیمی گسک ،اعظم .)5165( .تحلیل محتوای کتابهای درسی بخوانیم و

بنویسیم و هدیههای آسمان دوره ابتدایی براساس معیارهای برنامه درسی فلسفه برای کودکان .دو فصلنامه تفکر و
کودک.86-96 ،)5( 1 ،
مگی ،برایان .)5189( .سرگذشت فلسفه ،ترجمه حسن کامشاد .تهران :نشر نی.
نرسیسیانس ،امیلیا .)5185( .مباحثی در دوزبانگی از دیدگاه علوم اجتماعی .تهران :انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،سازمان میراث فرهنگی.
هدایتی ،مهرنوش .)5161( .به کودکان اعتماد کنیم .تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
هینز ،جوانا؛ کندی؛ دیوید و وایت؛ دیوید .)5186( .فیلسوفان کوچک :کودکان به عنوان فیلسوف ،ترجمه یحیی قائدی.
تهران :آییژ.

Downloaded from qjoe.ir at 1:02 +0330 on Thursday December 13th 2018

نوشتن،گوش دادن و سخن گفتن) در برنامه درسی زبان فارسی دوره متوسطه ایران .فصلنامه نوآوریهای آموزشی،

515

... تأثیرپذیری رشد مهارتهای زبانی دانشآموزان دوزبانه از

Downloaded from qjoe.ir at 1:02 +0330 on Thursday December 13th 2018

Behrangi, M. R., & Rahimzadeh, L. (2015). Comparing the role of managing education
model and traditional education in improving children philosophical mindedness.
The International Organization for Science and Technology Education (IOSTE), II.
IOSTE Eurasian Regional Symposium & Brokerage Event Horizon 2020 – Science
with and for Society; Symposium Programme & Abstracts Book. 24-26 April 2015.
Istanbul, Turkey.
Fisher, R. (1988). Teaching thinking: Philosophical enquiry in the classroom (1st ed.).
London: Continuum.
___________ (2005). Teaching children to learn (2nd ed.). Cheltenham: Nelson
Thornes.
Haynes, J. (2002). Children as philosophers: Learning through enquiry and dialogue in
the primary classroom. London and New York: Routledge.
Johnson, M. (2004). A philosophy of second language acquisition. New Haven, CT:
Yale University Press.
McGroarty, M. (2001). Bilingual approaches to language learning. In M. Celce-Murcia
(Ed.), Teaching English as a second or foreign language (3rd ed. pp. 345-356).
Boston, MA: Heinle & Heinle.
Messer, D. (2000). State of the art: Language acquisition. The Psychologist, 13(3), 138143.
Peal, E., & Lambert, M. (1962). The relation of bilingualism to intelligence.
Psychological Monographs, 76(546), 1-23.
Topping, K.Y., & Trickey, S. (2007). Collaborative philosophical enquiry for school
children: Cognitive effects at 10-12 years. British Journal of Educational
Psychology, 77(2), 271-288.
Trickey, S., & Topping, K.Y. (2004). Philosophy for children: A systematic review.
Research Papers in Education, 19(3), 365-379.

Downloaded from qjoe.ir at 1:02 +0330 on Thursday December 13th 2018

531 فصلنامه تعلیم و تربیت شماره
511

