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چکیده
ها به اي آنهاي مختلف زندگی کودکان، باال بردن آگاهی رسانهها در عرصهبا توجه به نفوذ رسانه

و نیز بررسی تأثیرات تولیدکنندگانهاي ف، فهم انگیزههاي مختلمثابه تحلیل و ارزیابی محتواي رسانه
رسد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر اجراي برنامه میکنندگان ضروري به نظرها بر مصرفرسانه

-هاي جنسیتیاي و کلیشه) در آگاهی از پدیده خشونت رسانهP4Cدرسی فلسفه براي کودکان (
این آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهر دزفول است.انشهاي محبوب داجتماعی موجود در رسانه

، با گروه گواه آزمونپس- پیش آزمونو از طرحقرارگرفتهپژوهش در مجموعه تحقیقات شبه آزمایشی 
آموز پسر پایه دانش50اي، اي چند مرحلهگیري تصادفی خوشهبا استفاده از روش نمونهاستفاده شد.

هاي گروه آزمایش طی نفري آزمایش و کنترل جایگزین شدند. آزمودنی25ه پنجم ابتدایی، در دو گرو
هاي جلسه هفتگی، به مدت یک ساعت در اجتماع پژوهشی به بحث درباره محتواي رسانه20

اجتماعی- هاي جنسیتیاي و کلیشهآگاهی از پدیده خشونت رسانهها در جهتمحبوبشان همچون گیم
چ آموزشی ارائه نشد). به منظور ارزیابی اثربخشی، دو متغیر وابسته آگاهی پرداختند (به گروه کنترل هی

ها و اجتماعی موجود در برخی از گیم- هاي جنسیتیاي و آگاهی از کلیشهاز پدیده خشونت رسانه
گیري این متغیرها پرسشنامه محقق قرار گرفت. ابزار اندازهموردسنجشهاي محبوب کودکان انیمیشن
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در باال بردن P4Cنتایج تحلیل کواریانس حاکی از آن است که آموزش برنامه درسی ساخته بود. 
ها را گذارد و آنتأثیر معنادار میاجتماعی-هاي جنسیتی اي و کلیشهآگاهی از پدیده خشونت رسانه

دهد.ارتقا می

اي، فهم انتقاديهاي رسانهبرنامه فلسفه براي کودکان، آگاهی:هاي کلیديهواژ

مقدمه
که هر طوريبهبرند، اي به سر میهاي رسانهاز پیامشدهاشباعامروزه کودکان در جهانی 

قرار دارند. متعاقباً کودکان و نوجوانان در سراسر هاروزه در معرض هزاران گونه از این پیام
هاي متفاوت مقدار زیادي از وقت خود را صرف استفاده از جهان جهت دسترسی به پیام

). نتایج پژوهشی که 72، ص2014، 1نمایند (در، براون گراوز، فلپسهاي مختلف میسانهر
سال روزانه بیش 12تا 8دهد که کودکان گروه سنی اخیراً در امریکا انجام شده است، نشان می

30هاي کامپیوتري و یک ساعت و ساعت از وقت خود را به تماشاي تلویزیون، بازي5از 
). کودکان 3ص،a2،2015(نیلسن گذرانندهاي مختلف مییدن وب سایتدقیقه را به د

تا 5کشورهاي اروپایی از جمله کشورهاي انگلستان، هلند، فرانسه، آلمان و ایتالیا هر روز بین 
اي، گردش در اینترنت و هاي رایانهساعت زمان خود را صرف دیدن تلویزیون، انجام بازي6

در ایران نیز بر حسب مطالعات انجام .)309ص،3،2014و هلسپر(لوینگستونکنندغیره می
هاي دیگر همچون انواع ساعت و سه دقیقه به تماشاي تلویزیون و رسانه4شده کودکان روزي 

). در این میان بیشترین 90ص،1391پردازند (کالنتري، حسنی و علیپور دراوري، ها میگیم
ها ها یا انیمیشنهاي محبوبی همچون ویدئوگیمانهاي کودکان به رسمیزان مصرف رسانه

). کودکان به دلیل نداشتن تجربه کافی و 945ص،4،2012اختصاص دارد (مارینو و هایز
متفاوت از ايگونهبههاست، مسائل را هاي شناختی که خاص طراز تحولی آنویژگی
ها به طور اي کودکان، آننهبنابراین با افزایش میزان مصرف رسا؛ کننددرك میساالنبزرگ

انزواي اجتماعیاي همچون:در معرض تأثیرات منفی رسانهساالنبزرگپیوسته و بیش از 
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، 1388زاده ملکی و قاسمی،(حبیبآمیزخشونت)، رفتارهاي 352ص ،1،2012(شرر و ورتمن
وانی هاي ر)، آسیب130ص ،2014، 3، فرگوسن و اًلسون86، ص2011، 2، نی چانگ97ص 

رنگ شدن )، کم1576، ص 2012، 4همچون اضطراب و افسردگی (بارسولوو، سستیر و دیویس
، 1388؛ ساروخانی و کروبی، 462، ص 2012، 5پینکلیتون و همکارانهاي فرهنگ بومی (ارزش

، 2001، 6پذیري (براون) و ایجاد اختالل در فرایند جامعه20، ص1385آبادي، ؛ لطف38ص
اي براي محققان اي، موضوع خشونت رسانهارند. از بین تأثیرات منفی رسانه)، قرار د681ص

تر از به خاطر تأثیرات بالقوه این نوع خشونت بر روي مخاطبان جوان و نیز ترسیم دنیایی خش
هاي آرمانی اي به نقشتصاویر رسانهشدنیلتبدها و نیز آگاهی از خطر دنیاي واقعی توسط آن

اجتماعی از اهمیت باالیی - هاي جنسیتیها از طریق ارائه کلیشهاري از آنکودکان و الگوبرد
يسازهمسانها از طریق ایجاد تعارض در فرایند برخوردارند. خشونت موجود در رسانه

واقعیت دنیاي بیرون با محتواي ارائه شده در رسانه، افزایش رفتارهاي ضد اجتماعی و 
زدایی نسبت به خشونت و قربانیان خشونت بر حساسیتپرخاشگرانه، ترس از قربانی بودن، 

).213ص،7،2011گذارد (جن تایل، متیسون و کریککودکان تأثیر می
هاي محبوب کودکان با در تحقیقات متعدد رابطه مستقیم خشونت موجود در رسانه

کوتاه ها حاکی از تأثیرآمیز نشان داده شده است. نتایج همگی این پژوهشرفتارهاي خشونت
اي بر ادراك، نگرش و رفتار کودکان و افزایش پرخاشگري مدت و درازمدت خشونت رسانه

(هوسمن، مویس تیتوس، باشدها در برخورد با همساالن خود در محیط مدرسه میفیزیکی آن
، 10بارسلو و اندرسون؛89، ص9،2014مولر و کراهه؛210، ص8،2012پودولسکی و ارون

). 213ص،2011،و همکارانتایلجن؛257، ص2002
آمیز، اي و نیز افزایش تصاویر تبعیضلذا با توجه به گسترش تأثیرات منفی خشونت رسانه
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هاي ، جذابیتپراکنیشایعههاي رایج درباره دختران همچون حذف زنان و یا تقویت کلیشه
مردانه یعنی به اي هکلیشهاي و در عوض پررنگ شدن نقشاغواکنندهجنسی و نیز رفتارهاي 

محبوب کودکان، لزوم توجه خاص به هاي دست آوردن قدرت از طریق خشونت در رسانه
بنابراین تنها راه ؛ )378، ص1،2005را ضروري ساخته است (کلنر و شراي محتواهاي رسانه

چنین تأثیراتی، کمک به حفظ استقالل فکري، هاي ایجاد آمادگی جهت رویارویی با چالش
تفکر انتقادي و ارتقاء سطح هوشیاري و آگاهی کودکان نسبت به هاي رش مهارتپرو

پیرامونشان است.هاي رسانه
هاي درسی مختلف آمادگیهاي جدید در تالش است تا در قالب برنامهوپرورشآموزش

نتایج تحقیقات محققان متعددي ها را در کودکان ایجاد نماید.در برخورد با رسانهموردنیاز
، ص 2012زاده (و قاضیان)، ناجی83، ص 1389(مچون مرعشی، صفایی مقدم و خزاییه

2)؛ دنیل و دلسل31، ص 1385مقدم، مرعشی، پاك سرشت، باقري و سپاسی ()، صفایی82

) را P4C()؛ برنامه درسی فلسفه به کودکان28، ص 2015(3)؛ بنیاد نافیلد2102، ص 2005(
سطح باال در کودکان در رابطه با تفکرهاي مناسب پرورش مهارتهاي به عنوان یکی از برنامه

نمایند. به این معنا که برنامه درسی مذکور، موضوعات مختلف اجتماعی و اخالقی معرفی می
خود را پیرامون مفاهیم مهم پرسیده و بررسی هاي الؤآموزان سکند تا دانشمیموقعیتی فراهم

خود، دیگران و روازایندیگران درس گیرند و هاي از ایدهکنند، تفکر خود را بهبود بخشند،
گذاري به چه چیزي معقول استو ارزشباور داشتنجهان را بهتر بشناسند، قضاوت کنند که 

مقاومت نمایند (شهرتاش، اي و در مقابل فشار همساالن، تبلیغات و شعارهاي توخالی رسانه
را ترغیب کرده تا خودشان براي خود فکر کنند و ). در واقع این برنامه کودکان11ص،1389

). 20ص،1383فکر کنند (قائدي،ها و براي آنها ترجیحاً اجازه ندهند که دیگران به جاي آن
کنند و اگر الزم باشد از میهمچنین در این برنامه درسی، کودکان افکار خود را به دیگران ابراز

نمایند تا از استلزامات و پیامدهاي مفروضاتشان مطلع میاستدالل خود دفاع و به دیگران کمک
). اجتماع پژوهشی، فعالیت اصلی برنامه فلسفه براي کودکان 27الف، ص1389شوند (لیپمن، 

نیز کارآیی ندارند. شرکت در کندوکاو مشترك، ها است که بدون آن، حتی مؤثرترین انگیزه
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ها، سازي واژهتولید فرضیه، شفافشناختی همچونهاي گیريکودکان را درگیر موضع
ال ؤیکدیگر را زیر سهاي درخواست و ارائه دالیل موجه، مثال و مثال نقض زدن، پیش فرض

اما از طرف دیگر، کندوکاو یک عمل اجتماعی است ؛ دهدمیبردن را در کانون توجه خود قرار
به یکدیگر، چهره خوانی، بنا هایشان، گوش کردن میان گذاشتن دیدگاهآموزان را به درکه دانش

هاي جستجوي دیدگاهها، نهادن تفکرات خود بر روي تفکرات دیگران و به چالش کشیدن آن
).14، ص1389کند (شهرتاش، میخویش ملزمهاي گمشده و بازسازي ایده

دستیابی به فهم انتقادي محتواي رسانهبرنامه فلسفه براي کودکان ابزاري جهت 
د بسیاري براي ارتباط بین مقوله فلسفه براي کودکان با فهم انتقادي محتواي دالیل و شواه

توان ذکر نمود که با توجه به حوصله این مقاله به ذکر برخی موارد خواهیم میرسانه را
پرداخت.

5- 9کودکان باید در سنین ها، فهم و ارزیابی انتقادي رسانههاي با توجه به انواع برنامه
باید یاد بگیرند که ادعاهاي ها برسند. در این مرحله آن»1گراییبسط شک«له سالگی به مرح

بین مسائل خوشایند و ناخوشایند در باره نپذیرند وجا و یکرا یکها در پیامشدهمطرح
). به عقیده متخصصان 82ص،2،1391و رفتارها تمایز قائل شوند (پاترها ها، شخصیتنمایش

پیشرفت «گرایی، کودکان با فاصله کوتاهی وارد مرحله بسط شکرسانه، بعد از مرحله
شوند. در این مرحله کودکان باید انگیزه قوي براي جستجوي اطالعات درباره می»3متمرکز

آگاهی داشته ها موضوعات مشخص را داشته، نسبت به کارآیی اطالعات دریافتی و ارزیابی آن
از اطالعات پیرامون موضوعات اي مرحله باید مجموعهباشند. همچنین آنان معتقدند که در این

با بردن موضوعات مختلف در P4Cکه برنامه )89ص،1391مشخص بسط یابد (پاتر، 
کند.میکمکها کالس به افزایش آن

هایی چون: خواندن براي درك معنا، برنامه درسی فلسفه براي کودکان با دربرگیري مهارت
ال کردن، تمایز قائل شدن، انسجام داشتن، پیدا ؤنظرات دیگر، سدلیل آوردن، بررسی کردن

ها، توضیح دادن، ها، حاشیه روي نکردن، تحلیل مفاهیم، استفاده کردن از مالكکردن ارتباط

1- Elaboration of Skepticism
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در نظر ها، فرضشناسایی پیشها، روان سخن گفتن، فعاالنه گوش دادن، استفاده کردن از تمثیل
و بازداشتنبا دیگران، مثال آوردن، فکر ها در میان گذاشتن ایدهگرفتن پیامدها، منطق داشتن، 

فهم انتقادي کودکان در رابطه با محتواي هاي لفهؤ) به ارتقاي م1389گري (کم، خودتصحیح
هاي لفهؤنماید. ممیکنند، کمک شایانمیدر سطوحی که متخصصان این حوزه ذکرها، رسانه

بندي، استقراء، استنتاج، ترکیب، چکیده تحلیل، ارزیابی، طبقهعبارتند از: تجزیه وها مدنظر آن
را پوششها ) که برنامه فلسفه براي کودکان تمام این مهارت76، ص1،2005کردن (هابز

از طریق ارتقاء فهم انتقادي P4Cبرنامه هاي دهد. عالوه بر این با استفاده از ظرفیتمی
اي ا براي آگاهی از مسائلی چون پدیده خشونت رسانهنیازهاي مناسبی رتوان پیشمیکودکان

هاي خشن، نتایج خشونت در زندگی واقعی و کلیشههاي بازيهاي آن، ویژگیهاي و مصداق
اجتماعی را فراهم ساخت. -جنسیتی

پیشینه پژوهش
ها شود که در آنمیاشارههایی با توجه به جدید بودن موضوع، در این جا به پژوهش

) که از تبدیل کودکان به مخاطبانی منفعل P4Cفهم انتقادي کودکان از طریق برنامه (پرورش 
است. قرارگرفتهمورد مطالعه کند،میجلوگیرياي رسانههاي در برابر پیام

) در پژوهشی نیمه آزمایشی به بررسی اثربخشی برنامه فلسفه براي 70، ص2009(2بلیزبی
راپژوهشاینآمارييهمشکالت جنسیتی پرداخت. جامعکودکان به عنوان راه حلی براي 

میانازکهاسترالیا تشکیل دادند،3پایه هشتم شهر گاسفوردپسر و دخترآموزاندانشي هکلی
شاهدگروهنفر35(شدندتصادفی انتخابگیرينمونهروشبانمونه،يمنزلهبهنفر70ها، آن
آوري اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته با ضریب به منظور جمعتجربی).گروهنفر35و

اطالعات از روش تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج وتحلیلتجزیهو براي 84/0پایایی 
سنتی در راستاي تقویت آرمان تفکر مردانه و حذف یا وپرورشآموزشپژوهش نشان داد که 

موزش سنتی به بازسازي آهاي برخالف تکنیکP4Cبدنام کردن جنس زن در حرکت است و
گیري همچون (روح/ جسم، عقل/ احساس، فرد/ اجتماع) به عنوان پایه شکلهاي گراییثنویت

1- Hobbs
2- Bleazby
3- Gosford
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آموزشی هاي جنسیتی در نظامهاي پردازد. محقق بعد از بازسازي کلیشهمیهاي جنسیتیکلیشه
ی موجود در جنسیتهاي سنتی و از طریق برنامه آموزش فلسفه به کودکان به چالش با کلیشه

مدرسه به عنوان علت عملکرد ضعیف دختران در ریاضی و علوم و کاهش ارزش هنر زنانه و 
علوم انسانی پرداخت و نتایج مثبتی در این زمینه به دست آورد. از نتایج دیگر پژوهش حاضر 

درباره عملکرد آموزشی پسران و همین طور ها براي پاسخگویی به نگرانیP4Cنقش مثبت 
باشد.میهات رفتاري آنمشکال

) در 2015(انگلستان در سال2تحت حمایت مالی دانشگاه دورهام1پروژه جدید نافیلد
غیرشناختی هاي زمینه بررسی تأثیرات گسترده برنامه فلسفه براي کودکان بر مهارت

پروژه درتحقیقاتی در این زمینه دانست.هاي پروژهینتربزرگتوان یکی از میآموزان رادانش
مذکور که با روش نیمه آزمایشی انجام شد، اثرات برنامه فلسفه براي کودکان بر روابط کودکان 

آموزان، شنیدن صداهاي متفاوت و این با همساالن و معلمان، اعتماد به نفس، عزت نفس دانش
متفاوت مورد ارزیابی قرار گرفت. هاي آموزان با عقاید و نگرشبرخورد دانشکه چگونگی

هاي چهارم و پنجم مدارس ابتدایی آموزان پایهتمامی دانشراپژوهشاینآمارييهجامع
3159مدرسه داوطلب با 48دادند که از میان این مدارس میسراسر انگلستان تشکیل

پنجم ابتدایی به عنوان نمونه انتخاب شدند. نمونه مورد نظر در چهارم وهاي آموزان پایهدانش
نفر) جایگزین شدند. پژوهشگران به منظور 1609(با نفر) و کنترل1550یش (با دو گروه آزما

محقق ساخته قبل و بعد از اجراي برنامه آموزش فلسفه هاي آوري اطالعات از پرسشنامهجمع
به کودکان استفاده نمودند. جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از تحلیل کوواریانس استفاده شد. 

غیرشناختی هاي ز تأثیر مثبت برنامه فلسفه براي کودکان در مهارتنتایج ارزیابی حاکی ا
آموزان بود.دانش

) پژوهشی پیرامون تأثیر برنامه آموزش فلسفه براي کودکان بر 32، ص2012(3الکی
تفکر انتقادي در منطقه هاوایی انجام داد. پژوهش حاضر به روش نیمه آزمایشی هاي مهارت

تحصیلی دوم، يهآموز به عنوان نمونه از سه پایدانش190ن منظور انجام گرفته است. براي ای
97(سوم و چهارم مدارس ابتدایی عمومی هاوایی به طور تصادفی در دو مرحله انتخاب شدند

1- Nuffield Foundation
2- Durham University
3- Lukey
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102نفر در گروه آزمایش و 88(دختر) و در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند93پسر، 
اطالعات 1هاي استدالل نیوجرسیده از پرسشنامه مهارتنفر در گروه گواه). سپس با استفا

ساعته، در جلسات 2جلسه هفتگی 30آوري گردید. گروه آزمایش، طی موردنیاز جمع
تحلیل اطالعات نیز از تحلیل کوواریانس استفاده شد.آموزشی شرکت نمودند. براي تجزیه و

آموزان در جلسات کند و کاو در پایان مشخص گردید که اجراي این برنامه و شرکت دانش
هاي در برابر موضوعات مختلف از جمله پیامها تفکر انتقادي و استدالل آنهاي فلسفی مهارت

...کندمیرا تقویتاي رسانه
و ها فلسفه براي کودکان، آموزش ارزش«با عنوان اي ) در مقاله1203، ص2014(2کم

در زمینه پرورش وپرورشآموزشزد که چگونه اپردیمالؤسبه بررسی این » اجتماع پژوهشی
هاي آموزان موفق خواهد بود؟ کم معتقد است که امروزه در جامعه ما مسئولیتاخالقی دانش

به عنوان موضوعی اجتماعی ها آني هو بحث دربارواگذارشدهشخصی يهارزشی به حوز
باید تأکید بیشتري بر کند که چگونه مامیدیگر مطرح نیست. وي در پژوهش خود استدالل

هاي آموزان براي پرورش مهارتهمکاري و کند و کاو جمعی به جاي ایجاد رقابت بین دانش
آموزان دختر دوره متوسطه بودند. ابزار نفراز دانش30اخالقی باید داشته باشیم. نمونه مورد نظر

بوده است برداريشتیاددامورد استفاده در این پژوهش، شامل پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و 
هاي توصیفی و تحلیلی و نیز تحلیل آمده از روشبه دستو براي تجزیه و تحلیل نتایج 

ها استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که استفاده از مصاحبه، مشاهده و یادداشت
ز پرورش هاي اخالقی و نیبرنامه آموزش فلسفه به کودکان از توانایی الزم براي رشد ارزش

هاي زندگی شهروندي برخوردار است.مهارت
P4C) در تحقیقی کیفی، تحت عنوان یک تجربه در 82، ص2012زاده (ناجی و قاضیان

(مشاهداتی در آموزش فلسفه به کودکان با کودکان مدارس ابتدایی ایران) تأثیر برنامه آموزش 
آموزان پایه چهارم رفتاري دانشاستدالل و عملکردهاي فلسفه به کودکان بر پرورش مهارت

تمامیراپژوهشاینآمارييهجامع. قراردادنددوره ابتدایی شهر تهران را مورد بررسی 
میانازکهاند،تشکیل دادهمدارس ابتدایی شهر تهرانچهارميهپایدختر و پسرآموزاندانش

1- (NJTRS)
2- Cam
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در این پژوهش محققان به شدند.بنمونه انتخايمنزلهبه(دختر و پسر)آموزدانش10ها، آن
به این روش جدید آموزشی به عنوان روشی کامالً ها مطالعه واکنش کودکان و والدین آن

آموزشی رایج در مدارس ایران نیز پرداختند. براي انجام این تحقیق، هاي متفاوت با روش
در هفته) باریک(جلسه20هایی به صورت کارگاه در پژوهشگاه علوم انسانی به مدت کالس

داري و حلقه کندوکاو شارپ ـ لیپمن و تشکیل شدند و در این کار بیشتر از روش کالس
هاي آوري اطالعات از روشگرفته شد. جهت جمعبهرهکمفلیپ ي ههاي ویرایش شدداستان

والدین هاي توسط مربی و کمک مربی، مشاهدات و گزارششدهثبتکیفی همچون: مشاهدات 
استفاده گردید. نتایج به دست آمده مؤید ها کودکان شرکت کننده و والدین آنمصاحبه باو نیز 

شدهتقویتهاي فکري کودکان بود. مهارتيشدهبینیپیشهاي ارتقا و تقویت بیشتر مهارت
شامل استدالل، تمییز امور مشابه، داوري و قضاوت درست، تفکر انتقادي، خالق و مسئوالنه 

یج دیگر تحقیق مذکور عملکرد مستقل و باال رفتن اعتماد به نفس کودکان شرکت بود. از نتا
کننده در این برنامه بود.

بررسی تأثیر اجراي باهدف) 39، ص1393نیا و کریمی (تحقیقی دیگر توسط تجلی
بهپژوهش،فلسفه براي کودکان در کاهش و مهار خشم صورت گرفته است. اینيبرنامه
انجامشاهدگروهبانهاییومقدماتیآزمونتحقیقطرحازگیريبهرهباوبیتجرنیمهروش
يهمتوسطدورهاوليهپایپسرآموزاندانشتمامیراپژوهشاینآمارييهجامعشد.
نفر60ها، آنمیانازکهاند،تشکیل داده1390- 1391تحصیلیسالدرتهران14يهمنطق

شاهدگروهنفر30(شدنداي انتخابخوشهايچندمرحلهگیرينمونهروشبانمونه،يمنزلهبه
ها، دادهآوريجمعمنظوربهمدنظر،آموزشیيهدوربرگزاريازپستجربی).گروهنفر30و
استفاده شد که با 1اسپیلبرگرخشمصفت شخصیتیوهیجانیحالتبیانيهنامپرسشاز

تا 72/0() و ضریب بازآزمایی89/0تا 57/0(تصنیف)، ضریب 93/0تا 60/0(همسانی درونی
وتجزیهبراياز پایایی الزم برخوردار بود.ها و خرده مقیاسها یک از بخش) در هر93/0

درپژوهش،اینهايیافته.شده استاستفادهتحلیل کوواریانسروشازنیزها دادهتحلیل
خشممهاروکاهشدرراکودکانرايبفلسفهيهبرنامیرياعتمادپذواعتبارمجموع،
بهنیازاحساسخشم،کالمیبیانبهنیازاحساسیعنیاش،اصلیيهمؤلفچهارونوجوانان

1- STAXI
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.کردتأییدخشمریزيدرونوریزيبرونخشمگین،يوخوخلقخشم، فیزیکیبیان
مه ) در تحقیقی نی31، ص1385(سرشت، باقري و سپاسیمقدم، مرعشی، پاكصفایی

ي آموزش فلسفه به آزمایشی و میدانی به بررسی تأثیر روش اجتماعی پژوهشی در برنامه
ي سوم راهنمایی مدرسه نمونه آموزان پسر پایهاستدالل دانشهاي کودکان بر پرورش مهارت

آموز پسر پایه سوم نفر دانش60دولتی اهواز پرداختند. نمونه اصلی این پژوهش شامل 
گیري تصادفی ساده انتخاب نمونه دولتی شهر اهواز بود که به روش نمونهراهنمایی مدرسه 
هاي استدالل نیوجرسی بود که در این پژوهش آزمون مهارتها آوري دادهشدند. ابزار جمع

مقدم به فارسی برگردانده و ضرایب پایایی آن با استفاده از توسط مرعشی، نمازکار و صفایی
محاسبه گردید. جهت 69/0و 50/0، 70/0صنیف و بازآزمایی آلفاي کرونباخ و تهاي روش

نیز از روش تحلیل کواریانس و رگرسیون خطی استفاده شد. نتایج این پژوهش ها تحلیل داده
هاي تواند بر پرورش مهارتمینشان داد که اجراي روش اجتماع پژوهشی در کالس درس

آموزان تأثیر مثبتی بگذارد.استدالل دانش

پژوهشهدف 
هدف از این پژوهش، اثربخشی اجراي برنامه فلسفه براي کودکان بر آگاهی از پدیده 

آموزان پسر پایه محبوب دانشهاي اجتماعی موجود در رسانه- هاي جنسیتیخشونت و کلیشه
پنجم ابتدایی شهرستان دزفول است.

پژوهشهاي فرضیه
آموزانی که در برنامه در بین دانشاي همیزان آگاهی کلی از پدیده خشونت رسان:1ي هفرضی

آموزانی است که در این برنامه شرکت اند بیشتر از دانشفلسفه براي کودکان شرکت کرده
اند.نکرده

آموزانی که در بین دانشاي پدیده خشونت رسانههاي میزان آگاهی از مصداق:1-1ي هفرضی
در این برنامه آموزانی است کهتر از دانشاند بیشدر برنامه فلسفه براي کودکان شرکت کرده

اند. شرکت نکرده
آموزانی که در برنامه خشن در بین دانشهاي بازيهاي آگاهی از ویژگیمیزان:1-2ي هفرضی
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که در این برنامه شرکت آموزانی استاند بیشتر از دانشفلسفه براي کودکان شرکت کرده
اند. نکرده

آموزانی که در زندگی واقعی در بین دانشاي اهی از نتایج خشونت رسانهآگمیزان:1- 3ي هفرضی
آموزانی است که در این برنامه اند بیشتر از دانشدر برنامه فلسفه براي کودکان شرکت کرده

اند.شرکت نکرده
اجتماعی در بین - جنسیتی هاي مفهوم کلیشههاي آگاهی از مصداقمیزان:2ي هفرضی

آموزانی است کهاند، بیشتر از دانشکه در برنامه فلسفه براي کودکان شرکت کردهآموزانی دانش
اند.در این برنامه شرکت نکرده

شناسی پژوهشروش
روش پژوهش

گیرد و یک پژوهش شبه آزمایشی، از میکاربردي جايهاي پژوهشي هپژوهش حاضر در حیط
اي انجام پژوهش حاضر دو کالس و در هر کالس ، با گروه کنترل است. برآزمونپس- نوع پیش آزمون

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر اجراي برنامه .جلسه متوالی شرکت کردند20آموز در دانش25
اجتماعی - جنسیتیهاي و کلیشهاي درسی فلسفه براي کودکان در آگاهی از پدیده خشونت رسانه

جم ابتدایی در چند نمونه از انیمیشن و ویدئوآموزان پسر پایه پنمحبوب دانشهاي موجود در رسانه
شارپ - ي کندوکاو به سبک لیپمنداري به صورت حلقهي کالسبنابراین شیوه؛ محبوبشان بودهاي گیم

متناسب هاي فلسفی، فیلم کوتاه، انیمیشن و ویدئوگیمهاي و محتواهاي مورد استفاده در جلسات داستان
هاي د استفاده براي مقوله خشونت و صلح برخی از داستانبا موضوع گفتگو بود. محتواي مور

) و راهنماي آموزشی 1386(کم، 3و 2فکريهاي گردآوري شده به دست فلیپ کم از کتاب داستان
ب) و راهنماي آموزشی آن و نیز قصه بمب و 1389(لیپمن، »لیزا«داستاناز هایی همراه آن و قسمت

جشن تولد با موضوعیت جنگ و اي دقیقه5)، فیلم کوتاه 1393(مه امامیي اومبرتو اکو ترجژنرال نوشته
، مورتال2خشمگین، پرندگان1خشن همچون (دنیاي وارکرافتاي رایانههاي نیز انتخاب بازي

1- World of War Craft
2- Angry Birds
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در سال 2دنیاي وارکرافت توسط شرکت بلیزدهاي ) براي تحلیل بیشتر بود. سري بازي1کامبت
جهانی قرار گرفت. موضوع آن جنگ با موجودات اهریمنی که تولید و مورد استقبال 2004

براي نخستین بار در سال . بازي پرندگان خشمگینرادارندمختلف هاي قصد نابودي ملت
تولید و توسط شرکت چیلینگو به بازار عرضه شد. در این بازي 3توسط شرکت روویو2009

و توسط چند خوك بدطینت دزدیده اهاي مرغشود که تخمکودك در نقش پرندگانی ظاهر می
شود براي آزاد کردن شده و کودك نیز با تمامی بستگان خود که شامل انواع پرنده می

دیگر هاي کند. بازيحمله میها خود و از بین بردن این حیوانات بد جنس به آنهاي مرغتخم
ی و نیز خیابانهاي شورش در شهر ساخت شرکت سگا با مضمون درگیريهاي سري بازي

که یک جنگ تن به تن و پر از خشونت4بازي مورتال کمبت ساخت کمپانی میدوي گیمز
برخوردار هستند و ترکیب کلیدها يفردمنحصربههاي است، بازیگران این بازي از ویژگی

العاده در مقابل حریفان خواهد شد.خارقهاي نمایش حرکات جدید و تواناییسبب

هااصلی بحث شده در آنهاي فیلم و ایدهها، بازيها، نعناوین داستا.1جدول
ایده اصلیعنوان داستان، فیلم، بازي

. دعوا1
داربال. 2
فصل اول- . لیزا3
87تا 81ص - . لیزا4
. بمب و ژنرال5
. جشن تولد6
خشمگین، مورتال کامبتپرندگاندنیاي وارکرافت،هاي بازي. 7

درست و نادرست- خشونت-انصاف
ییگوراستیا ییگودروغ- دوستی

بررسی همه زوایاي موضوع-حق
درست و نادرست

برقراري صلح و دوستی در جهان
جنگ، ویرانی، کودکی

خشونت

-جنسیتیهاي از سوي دیگر، محتواي مورد استفاده براي باال بردن آگاهی کودکان از کلیشه
)، ترجمه و 1393(رتو اکو ترجمه امامیاثر اومبفضانورداز داستان سه ها اجتماعی در بازي

)، 2005(6کانادااي انتشارات شبکه آگاهی رسانه5استفاده از داستان بازي متحدان و بیگانگان

1- Mortal Kombat
2- Blizzerd
3- Rovio
4- Midway Games
5- Allies and Aliens, A Mission in Critical Thinking
6- Media Awareness Network
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)، شب و روز 1845انیمیشن قصه دخترك کبریت فروش اثر هانس کریستین اندرسن (
سترالیایی شرکت ا2010پیکسار، صفر محصول سال 1شرکت امریکایی2010محصول سال 

) و براي 1844، انیمیشن قصه جوجه اردك زشت اثر هانس کریستین اندرسن (2زلس کرییتیو
هاي اتو کشیدن، طراحی لباس باربی، پیتزاي از بازيکامپیوتريهاييدربازتحلیل این مقوله 

www.minibazi.irدخترانه سایت هاي خودت را بپز و شستشوي ظروف از سري بازي

است.استفاده شده 

هااصلی بحث شده در آنهاي کامپیوتري و ایدههاي انیمیشن و بازيها، عناوین داستان. 2جدول
ایده اصلیهاي کامپیوتريعنوان داستان، انیمیشن و بازي

سه فضانورد.1
. متحدان و بیگانگان2
. دخترك کبریت فروش و صفر3
. شب و روز و جوجه اردك زشت4
شیدن، طراحی لباس باربیاتو کهاي . بازي5

و شستشوي ظروفپیتزاي خودت را بپز

تفاوت، پذیرش دیگري
رنگی، تفاوت، تعصب، نفرتیک

تفاوت طبقاتی، قضاوت، تحمل دیگري
از تفاوت تا دوستی

تفاوت جنسیتی

گیريجامعه، نمونه و روش نمونه
اند که آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهرستان دزفولجامعه آماري این پژوهش، همه دانش

مشغول به تحصیل بودند. براي انتخاب نمونه در این پژوهش، 1393- 1394در سال تحصیلی
استفاده شد؛ به این صورت که نخست از میان اي چند مرحلهاي خوشهگیري از روش نمونه

مدرسه انتخاب گردید. در 4فول، دزمدارس ابتدایی پسرانه شمال، جنوب، شرق و غرب شهر
ي پنجم هر مدرسه، یک کالس براي نمونه انتخاب شد. دو پایههاي مرحله دوم، از میان کالس

کالس به عنوان گروه شاهد و دو کالس به عنوان گروه آزمایش در نظر گرفته شد (هر گروه 
نفر).25

هاآوري دادهابزار جمع
ي آگاهی از ژوهش حاضر، از دو پرسشنامه محقق ساختهدر پها آوري دادهبه منظور جمع

1- Pixar Animation Studios
2- Zealous Creative, Screen NSW
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سوالی 24اجتماعی استفاده شد. پرسشنامه -جنسیتیهاي اي و کلیشهپدیده خشونت رسانه
و به 1درست عدد هاي که به پاسخ»خیر«و »بله«هاي با گزینهاي آگاهی از خشونت رسانه

24و حداکثر نمرات 0امه حداقل نمرات گرفت. در این پرسشنمیتعلق0غلط عدد هاي پاسخ
خشونت ي همیزان آگاهی بیشتر از پدیديدهندهنشانباالتر ي هاست. در این پرسشنامه نمر

داراي سه خرد مقیاس آگاهی از اي اگاهی از خشونت رسانهي هاست. پرسشناماي رسانه
هاي گاهی از ویژگیپرسشنامه)، آ8تا1هاي (سوالاي پدیده خشونت رسانههاي مصداق

17هاي آگاهی از نتایج خشونت در زندگی واقعی (سوال)،16تا9هاي هاي خشن (سوالبازي
را 0ي هو حداقل نمر8ي هتواند در هر خرده مقیاس حداکثر نمرآزمودنی میباشد.می)24تا 

-یتی جنسهاي دیگر در پژوهش حاضر با عنوان آگاهی از کلیشهي هکسب کند. پرسشنام
1درست نمره هاي خیر است که به پاسخبله وايینهدوگزسوال 15اجتماعی است که داراي

ي هتواند در این پرسشنامه حداکثر نمرگیرد. آزمودنی میمیتعلق0غلط نمره هاي و به پاسخ
هی میزان آگايدهندهنشانباالتر ي هرا کسب کند. در این پرسشنامه نمر0ي هو حداقل نمر15

از روش تعیین ها اجتماعی است. براي تعیین روایی پرسشنامه- جنسیتیهاي بیشتر از کلیشه
توسط تعدادي از متخصصان ها روایی محتوایی استفاده گردید. به این منظور محتواي پرسشنامه

و اساتید حوزه آموزش فلسفه به کودکان و رسانه مورد بررسی و تأیید قرار گرفتند. پایایی 
پرسشنامه بر اساس ضریب آلفاي کرونباخ براي کلاي نامه آگاهی از خشونت رسانهپرسش

اي، آگاهی از پدیده خشونت رسانههاي و براي سه خرده مقیاس آگاهی از مصداق83/0
و 88/0، 82/0آگاهی از نتایج خشونت در زندگی واقعی به ترتیب خشن،هاي بازيهاي ویژگی

مورد تأیید قرار گرفت.85/0اجتماعی - هاي جنسیتیاز کلیشهو براي پرسشنامه آگاهی79/0

پژوهشهاي یافته
توصیفیهاي یافته

و انحراف استاندارد متغیرهاي مطالعه شده توصیفی شامل میانگینهاي در این بخش یافته
ارائه شده است.3در پژوهش حاضر، بررسی و نتایج در جدول 

اي آگاهی از پدیده خشونت رسانههاي میانگین نمرهدهد کهمینشان3جدول هاي یافته
ي هاجتماعی گروه آزمایش در مرحل- جنسیتیهاي آن) و کلیشهي ه(شاخص کلی و سه مؤلف

نهایی در برابر آزمون مقدماتی، افزایش چشمگیري یافته است؛ در حالی که در گروه شاهد 
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چنین تغییري رخ نداده است.

اجتماعی –جنسیتیهاي ي و پراکندگی آگاهی از خشونت و کلیشههاي مرکزشاخص.3جدول 
در دو گروه کنترل و آزمایشآموزاندانش

تعدادگروه
آزمونپسپیش آزمون

انحرافمیانگین
انحرافمیانگینمعیار

معیار
در زندگی خشونتیرتأثآگاهی از 

واقعی
2572/161/092/164/0کنترل

2580/150/016/780/0آزمایش
هايآگاهی از ویژگی

هاي خشنبازي
2584/162/096/167/0کنترل

2592/149/068/674/0آزمایش

2556/150/072/145/0کنترلهاي خشونتآگاهی از مصداق
2584/168/092/664/0آزمایش

شاخص کلی
آگاهی از خشونت

2512/597/060/508/1کنترل
2556/51/176/205/1آزمایش

هاي هاي کلیشهآگاهی از مصداق
اجتماعی-جنسیتی

2516/42/128/43/1کنترل
2592/35/140/126/1آزمایش

استنباطیهاي یافته
گروه هاي و تعیین معناداري تفاوت میان نمرهها در پژوهش حاضر، براي آزمون فرضیه

) استفاده شد. براي 1(آنکوااز آزمون تحلیل کواریانسوابسته،متغیرهايزمایشی و گواه در 
بررسی شود. ها استفاده از تحلیل کواریانس، نخست الزم است پیش فرض تساوي واریانس

استفاده شد. بر اساس نتایج آزمون لوین، تساوي 2براي آزمودن این مطلب، از آزمون لوین
.)05/0واریانس گروه آزمایش و گروه شاهد تأیید شد (

آموزانی که در اي در بین دانشمیزان آگاهی کلی از پدیده خشونت رسانهفرضیه اول: 
آموزانی است که در این برنامه اند بیشتر از دانشبرنامه فلسفه براي کودکان شرکت کرده

اند.شرکت نکرده
براي تحلیل این فرضیه، با استفاده از آزمون کواریانس، میانگین نمرات شاخص کلی 

4هاي شاهد و آزمایش مقایسه شد که نتایج آن در جدولگروهاي هی از خشونت رسانهآگا

1- Ancova
2- Leven
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نشان داده شده است.

- جنسیتیهاي و کلیشهاي آگاهی از پدیده خشونت رسانههاي بررسی مفروضه همگنی نمره.4جدول
آموزان در پیش آزمون دو گروه کنترل و آزمایشاجتماعی دانش

هاآزمون

پژوهشهاي متغیر

)هابرابري واریانس(آزمون لوین

F
درجه آزادي

اول
درجه آزادي

دوم
سطح

داريمعنی
33/214813/0در زندگی واقعیخشونتیرتأث

47/214812/0خشنهاي بازيهاي ویژگی
285/014859/0خشونتهاي مصداق

760/014838/0خشونت
01/114831/0اجتماعی-جنسیتیهاي کلیشه

نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره آنکوا روي نمرات شاخص کلی آگاهی از خشونت .5جدول 
در دو گروه کنترل و آزمایشاي رسانه

مجموع
مجذورات

درجه
آزادي

میانگین
مجذورات

آزمون
F

سطح
معناداري

مجذور
اتا

توان
آزمون

001/0234/0960/0**829/191829/19397/14آزموناثر پیش
001/0976/01,000**731/26611731/266162/1932گـروهیبین

731/6447377/1خطا
1164350کل

05/0معناداري حتی در سطح *01/0معناداري حتی در سطح **

لحاظ متغیر گروه آزمایش و شاهد ازهاي دهد که میان آزمودنیمینشان5نتایج جدول
؛ ) تفاوت معناداري وجود دارد>001/0pدر سطح (اي شاخص کلی آگاهی از خشونت رسانه

در اي فلسفه براي کودکان به افزایش آگاهی از پدیده خشونت رسانهي برنامهبنابراین، اجراي 
شود.میپنجم دوره ابتدایی منجري هآموزان پسر پایدانش

آموزانی در بین دانشاي پدیده خشونت رسانههاي صداقمیزان آگاهی از م. 1- 1فرضیه 
در این آموزانی است که کهاند بیشتر از دانشکه در برنامه فلسفه براي کودکان شرکت کرده

اند.برنامه شرکت نکرده
گروه تجربی و شاهد، از لحاظ متغیر هاي دهد که میان آزمودنیمینشان6نتایج جدول 
) تفاوت معناداري وجود >001/0pدر سطح (اي یده خشونت رسانهپدهاي آگاهی از مصداق
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پدیده هاي فلسفه براي کودکان به افزایش آگاهی درباره مصداقي برنامهبنابراین، اجراي ؛ دارد
شود.میپنجم دوره ابتدایی منجري هآموزان پسر پایدر دانشاي خشونت رسانه

خشونت هاي ره آنکوا روي نمرات آگاهی از مصداقنتایج تحلیل کواریانس تک متغی. 6جدول 
در دو گروه کنترل و آزمایشاي رسانه

مجموع
مجذورات

درجه
آزادي

میانگین
مجذورات

آزمون
F

سطح
معناداري

مجذور
اتا

توان
آزمون

740/01740/0459/2124/0050/0336/0اثر پیش آزمون
051/3131051/313بین گـروهی

**
53/1040001/0957/0000/1

140/1447301/0خطا
128650کل

05/0معناداري حتی در سطح *01/0معناداري حتی در سطح **

آموزانی که در برنامه خشن در بین دانشهاي بازيهاي میزان آگاهی از ویژگی: 1-2فرضیه 
در این برنامه شرکت آموزانی است که کهر از دانشاند بیشتفلسفه براي کودکان شرکت کرده

اند.نکرده
گروه آزمایش و کنترل، از لحاظ متغیر هاي دهد که میان آزمودنیمینشان7نتایج جدول 
؛ ) تفاوت معناداري وجود دارد>001/0pهاي خشن در سطح (بازيهاي آگاهی از ویژگی
خشن هاي بازيهاي به افزایش آگاهی از ویژگیفلسفه براي کودکان ي برنامهبنابراین، اجراي 

شود.میپنجم دوره ابتدایی منجري هآموزان پسر پایدر دانش

خشن هاي بازيهاي نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره آنکوا روي نمرات آگاهی از ویژگی. 7جدول 
در دو گروه کنترل و آزمایش

مجموع
مجذورات

درجه
آزادي

میانگین
مجذورات

آزمون
F

سطح
معناداري

مجذور
اتا

توان
آزمون

463/111463/11اثر پیش آزمون
**

646/41001/0470/0000/1
927/2681927/268بین گـروهی

**
021/977001/0954/0000/1

937/1247275/0خطا
123650کل
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دگی واقعی در بین در زناي آگاهی از نتایج خشونت رسانهمیزان: 1-3فرضیه 
آموزانی است که اند بیشتر از دانشآموزانی که در برنامه فلسفه براي کودکان شرکت کردهدانش

اند.در این برنامه شرکت نکرده

در اي نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره آنکوا روي نمرات آگاهی از نتایج خشونت رسانه. 8جدول 
زمایشزندگی واقعی در دو گروه کنترل و آ

مجموع
مجذورات

درجه
آزادي

میانگین
مجذورات

آزمون
F

سطح
معناداري

مجذور
اتا

توان
آزمون

**677/51677/5اثر پیش آزمون
666/13001/0225/0952/0

**030/3351030/335بین گـروهی
544/806001/0945/0000/1

523/1947415/0خطا
139950کل

گروه آزمایش و کنترل، از لحاظ متغیر هاي دهد که میان آزمودنیمینشان8جدول نتایج 
) تفاوت معناداري >001/0p(اي در زندگی واقعی در سطحآگاهی از نتایج خشونت رسانه

فلسفه براي کودکان به افزایش آگاهی درباره نتایج ي برنامهبنابراین، اجراي ؛ وجود دارد
شود.میپنجم دوره ابتدایی منجري هآموزان پسر پایی واقعی دانشدر زندگاي خشونت رسانه

اجتماعی در بین - جنسیتی هاي مفهوم کلیشههاي میزان آگاهی از مصداقفرضیه دوم: 
آموزانی است که اند، بیشتر از دانشآموزانی که در برنامه فلسفه براي کودکان شرکت کردهدانش

اند.در این برنامه شرکت نکرده

-جنسیتیهاي نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره آنکوا روي نمرات آگاهی از کلیشه. 9جدول 
اجتماعی در دو گروه کنترل و آزمایش

مجموع
مجذورات

درجه
آزادي

میانگین
مجذورات

آزمون
F

سطح
معناداري

مجذور
اتا

توان
آزمون

63,088163,088اثر پیش آزمون
**

67,464001./589/0000/1
858,1221858,122گـروهیبین

**
917,636001/0951/0000/1

.43,95247935خطا
4409,00050کل
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گروه آزمایش و کنترل، از لحاظ متغیر هاي دهد که میان آزمودنیمینشان9نتایج جدول 
؛ ري وجود دارد) تفاوت معنادا>001/0p(اجتماعی در سطح- جنسیتی هاي آگاهی از کلیشه

- جنسیتیهاي فلسفه براي کودکان به افزایش آگاهی درباره کلیشهي برنامهبنابراین، اجراي 
شود.میپنجم دوره ابتدایی منجري هآموزان پسر پایاجتماعی در دانش

گیرينتیجه
آفرینینقشکودکانزندگیدرابزار،تأثیرگذارترینازیکیعنوانبهها رسانهامروزه،

هاي قعیتااز وزندگی، آگاهیسبکبرخودنفوذافزایشحالدرتدریجبهها رسانه.کنندمی
دربقامنظوربهرسدمینظربهکودکان هستند.شخصیهايارزشبهدادنشکلواجتماعی

استقاللحفظدوانیده،کودکان ریشهفرهنگیمحیطسراسردرکهاطالعاتیيهشبکاین
انتخاب وگزینشتواناییانتقادي، افزایشتفکرازمنديبهرهانفعال،ازاجتنابفکري،

پرورش فهم رویارویی با این فرایند پیچیده و فراگیرهاي باشد. یکی از روشمیضروري
را اي ) آگاهی رسانه2003(1باشد. باکینگهاماي میرسانههاي انتقادي کودکان در برابر پیام

گونه از سواد نه شود. اینمیتحلیل، ارزیابی و تفکر انتقادي را شاملداند که میشکلی از سواد
نگرشی از گیري سازد بلکه به شکلمیفهم انتقادي براي کودکان را فراهمهاي تنها زمینه

براي تبدیل کودکان به افرادي مستقل در شود.میاستقالل و خودگرانی در مخاطبان نیز منجر
دهی به کند نظممیهم بیان) 212، ص 2011(2همان گونه که کلتیاي رسانههاي برابر پیام

ها هاي تفکر انتقادي آنادراکی یا به عبارت دیگر تسهیل فرایند پرورش مهارتهاي فعالیت
است.موردنیاز

هاي فهم انتقادي پیامنیازیشپهاي نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در جهت ایجاد مهارت
باشد. در پژوهش میو حتی جهان، برنامه فلسفه براي کودکان گزینه مناسبیدر ایران اي رسانه

چون: تفکر انتقادي، هایی آموزش فلسفه براي کودکان، از طریق پرورش مهارتي برنامهحاضر 
هاي استدالل، پرسشگري، تجزیه و تحلیل، ارزیابی، کودکان را در رابطه با تعداي از رسانه

به مخاطبانی فعال تبدیل کرده، فهم آنان را از محتواهاي ها انیمیشنوها محبوبشان یعنی گیم

1- Buckingham
2- Koltay
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تر ساخته، مهارت تفکر و استدالل را در آنان تقویت کرده و تر و عمیقمذکور وسیعاي رسانه
باعث اعتماد به نفس در آنان شد. در واقع در پژوهش حاضر به کمک این برنامه، یادگیرندگان 

که در آنچهمذکور شدند. اي تر در برخورد با محتواي رسانهصحیحي هاقادر به انجام قضاوت
انتقادي از طریق برنامه آموزش فلسفه براي کودکان در تحقیق اي جلسات آموزش سواد رسانه

که کودکان هایی کندوکاو کالسی و با توجه به گزارهدرروندحاضر اتفاق افتاد، آن بود که 
آگاهی هاي کردند، ساختارهاي دانش خود در حوزهمیکسبشرکت کننده از نظریات ارتباطی 

اجتماعی را ارتقاء بخشیدند. کودکان در –جنسیتیهاي و کلیشهاي از پدیده خشونت رسانه
تري از قواعد و ارتباطی توانستند، به فهم عمیقهاي نتیجه کسب این دانش و مهارت

طرح ها، اضر تالش شد از تمریندر پژوهش حاطالعات برسند.اي تولید حرفههاي ارزش
آموزان نزدیک باشد. دانشي هروزمري ههایی استفاده شود که به تجربو فعالیتها بحث

آموزان پس از شرکت در حاصل از پژوهش اخیر نشان داد که دانشهاي در مجموع یافته
آگاهی از هاي هخود را در زمینهاي برنامه فلسفه براي کودکان تا حد زیادي توانستند مهارت

-جنسیتیهاي و نتایج آن در زندگی واقعی و نیز کلیشهها اي، مصداقپدیده خشونت رسانه
که بنیان آموزش ییآنجاپژوهش حاضر از هاي باال ببرند. یافتهها اجتماعی موجود در رسانه

نماید با میجستجواي رسانههاي پرورش فهم و ارزیابی انتقادي پیامرا دراي رسانههاي مهارت
جنسیتی و اجتماعی موجود هاي ) در رابطه با کاهش کلیشه2009(1مطالعات بلیزبیهاي یافته

3و دلسول)، دانیل2012(زاده)، ناجی و قاضیان2012(2، الکیP4Cاز طریق ها در رسانه

؛ کم )1975(6)؛ هاس2004(5تاپینگ)؛ تریکی و1996)؛ کندي (2015(4)؛ بنیاد نافیلد2005(
سرشت، باقري و سپاسیمقدم، مرعشی، پاك)؛ و صفایی1393نیا و کریمی ()؛ تجلی2014(
همسو است. )1389(مقدم و خزامی)، مرعشی، صفایی1385(

کند، از برنامه میریزان آموزشی کشور پیشنهادگذاران و برنامهپژوهش حاضر به سیاست
اي سواد رسانههاي ب براي پرورش مهارتآموزش فلسفه به کودکان به عنوان بستري مناس

1- Bleazby
2- Lukey
3- Daniel & Delsol
4- Gazzard
5- Trickey & Topping
6- Hass
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استفاده نمایند. در کنار اي منسجم و بومی آموزش سواد رسانهي برنامهکودکان و نیز تدوین 
برنامه آموزش فلسفه هاي با استفاده از قابلیتياسواد رسانهآموزش هاي تولید محتوا و روش

ها، آموزشی، تشکیل گردهماییهاي ارگاهو کها شود ضمن برگزاري دورهمیبه کودکان پیشنهاد
علمی فعال در سطح معلمان زمینه مناسب براي ارتقاء سطح هاي و انجمنها تشکیل کمیته

علمی و عملی معلمان به عنوان مجریان اصلی این جریان فراهم آید.
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