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Abstract 

Introduction: The present study was conducted with the aim of teaching philosophy for parents and 

determining its effectiveness with the philosophy education program for children in the ethical evolution 

and self-governing of the sixth grades female elementary school students. 

Methods: The research method is semi-experimental (pre-test, post-test with control group). The 

statistical society of the study included all the sixth grade female students and their mothers in Ilam city. 100 

students and their mothers were selected as a statistical sample. The ethical evolution questionnaire (Linde, 

2004 & 2005) and self-governing scale (Tangney & Baumeister, 2004) were used for gathering data. The 

collected data were analyzed by using statistical descriptive and inferential indicators (multivariate 

covariance analysis) with SPSS.22 software. 

Results: The findings revealed that the group significantly affects the self-governing (F (3, 90) = 36.31, P < 

0.0001 and partial ƞ 2 = 0.54) and ethical evolution scores (F (3, 90) = 25.25, P < 0.0001 and partial ƞ 2 = 

0.45) score. At the end of the study, the mean scores of ethical evolution and self-governing of the mothers 

in the experimental groups were higher than that of the control group (P < 0.01). The mean scores of the 

students in the experimental group were also higher than those in the control group in all scales (P < 0.01). 

There were no significant differences in any of the scales of the mothers and daughters in the control group 

(P > 0.05). However, in two scales of self-governing and ethical evolution, the scores of the experimental 

group mothers were significantly higher than the experimental group daughters (P < 0.01). 

Conclusions: It was concluded that, the philosophy education program affected the ethical evolution and 

self-governing of the students and their parents. Therefore, this program can be used to improve the ethical 

evolution and self-governing of the students and their parents. 
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مقدمه

به رشد  تواندیاست که م ییطال دیآموزش فلسفه به کودکان کل

  Lipmanتفکر کمک کند.  یعنیکودکان  یجنبه درون نیمهمتر

 کودکان که یبا عنوان فلسفه برا یبرنامها یو اجرا ی، با طراح(1967)

تالش کرد تا فلسفه را  نامد،یم "آموزش فلسفه به کودکان"به اختصار 

آنگونه که سقراط مد نظر داشت بازگرداند.  ش،یخو یواقع گاهیبه جا

با  توانندیم زیبلکه کودکان ن ست،یبزرگساالن ن ژهینظر او، فلسفه وبه

 دنیففلس یر معناآن را انجام دهند. او فلسفه را د ن،یاز والد یریرپذیتأث

 یطور ذاتآن را انجام دهند و به توانندیکه کودکان م یکار برد، کاربه

به کودکان،  ی. برنامه آموزش تفکر فلسف[1]مستعد انجام آن هستند 

 نیو ا کندیدارد؛ ذهن را وادار به عمل م یروشن یشناخت یهاهدف

. دهدیانجام م یو تعامل ساختار یها، تفکر اصولچالش قیکار را از طر

 .[2]فق در آموزش تفکر است روش مؤ کیکودکان  یبرنامه فلسفه برا

که ممکن است بتوان افراد را متفکر  شدیمگذشته به ندرت فرض  در

 نیبود که ا نیتفکر ا تیدر بارة ماه یو خالق بار آورد. اعتقاد همگان

نترل وجه امکان ک چیهستند که به ه یو موروث یذات یاتیفیمشخصات ک

نشان داد که  قاتیتحق جیو دخل و تصرف در آنها وجود ندارد؛ اما نتا

ر بلکه تفک ستند،ین یکیزیمتاف یهادهیپد تیتفکر، حل مشکل و خالق

ها و اصول و نظام نیاست که تمام قوان یعیطب یدهایو پد تیواقع کی

 یتنگرف ادی یصادق است. تفکر رفتار زیحاکم بر رفتار انسان در آن ن

قابل کنترل، متفکر و  طیافراد را با فراهم کردن شرا توانیاست و لذا م

 .[3]خالق بار آورد 

 19/03/1397 تاریخ دریافت:

 31/05/1397 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 آموزش، فلسفه

 نیوالد

 کودکان

 یتحول اخالق

 یخودمهارگر

 برای نشر حقوق تمامی

اهلل  بقیه پزشکی علوم دانشگاه

 .است محفوظ )عج(

 چکیده
ان در کودک یآن با برنامه آموزش فلسفه برا یاثربخش نییو تع نیوالد یحاضر با هدف آموزش فلسفه براپژوهش  :مقدمه

 انجام شد. ییششم ابتدا هیآموزان دختر پادانش یو خودمهارگر یتحول اخالق

 هیپژوهش شامل کل یآزمون با گروه کنترل( است. جامعه آمارپس -آزمونشی)پ یشیآزمامهیپژوهش از نوع ن :کار روش

همراه آموزان بهنفر از دانش 100بود. تعداد  المیو مادران آنان در شهر ا ییآموزان دختر مدارس دوره ششم ابتدادانش

 یخودمهارگر اسی( و مق2005و  2004 ند،ی)ل یتحول اخالق سشنامهانتخاب شدند. از پر یعنوان نمونه آمارمادران آنان به

آمار  یهاکمک شاخصشده به یآورجمع یهاها استفاده شد. دادهداده یآورجمع ی(، برا2004 ستر،یو بام ی)تانجن

 .شدند لیتحل SPSS. 22افزار ( با نرمرهیچندمتغ انسیکوار لی)تحل یو استنباط یفیتوص

 ،P < 0001/0 و  2ƞpartial=  54/0طور معناداری روی نمره خودمهارگری ) نشان داد که گروه به هاافتهی :هایافته

( تأثیر دارد. میانگین F(3 و 90) = P ،25/25 < 0001/0 و 2partial ƞ=  45/0( و تحول اخالقی )F(3 و 90)=  31/36

نمرات تحول اخالقی و خودمهارگری مادران گروه آزمایش در مقایسه با مادران گروه کنترل در پایان آموزش بیشتر بود 

(01/0 > Pهمچنین، میانگین نمرات دانش .) آموزان گروه کنترل  باالتر از دانش هااسیآموزان گروه آزمایش در تمامی مق

(. P > 05/0در مادران و دختران گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده نشد ) هااسی(. در هیچ یک از مقP < 01/0بود )

حال، در دو مقیاس خودمهارگری و تحول اخالقی، نمرات مادران گروه آزمایش از دختران گروه آزمایش به طور  نیبا ا

 (.P < 01/0معناداری باالتر بود )

داشت.  ریآموز تأثو دختران دانش نیوالد یو خودمهارگر یبرنامه آموزش فلسفه بر تحول اخالق نکهیا جهینت :گیرینتیجه

 استفاده کرد. نشانیآموزان و والددانش یو خودمهارگر یبهبود تحول اخالق یبرنامه برا نیاز ا توانیلذا، م

 DOI: 10.29252/edcbmj.11.05.02                          مقاله پژوهشی

ودکان ک یآن با برنامه آموزش فلسفه برا یو اثربخش نیوالد یبرنامه آموزش فلسفه برا یطراح

 ییششم ابتدا هیآموزان دختر پادانش یو خود مهارگر یدر تحول اخالق

 5 یعبداهلل معتمد، 4 یبهشت دی، سع3درتاج  برزیفر، ،*2، حسن اسدزاده 1مرز اصل برزیفر
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 و همکاران مرزاصل

20 

 یعنوان فلسفه برا ( و کودکان که بهp4p) نیفلسفه به والد آموزش

است که  یآموزش یهااز برنامه یکی شود،یم دهینام زی( نp4cکودکان )

ت. قرار گرفته اس تیو ترب میاز دست اندرکاران تعل یاریمورد توجه بس

آن  یو اثربخش نیوالد ینقش آموزش فلسفه برا ،یبرنامه آموزش نیدر ا

ر ب دهیعق رایمسأله است؛ ز اریتفکر کودکان، مالک و مع رشددر جهت 

 شوندیمآموزش داده  نیهم والد ،یآموزش کردیرو نیاست که با ا نیا

 تیرشد و تقو یهاذهن و مغز و روش یشناخت کارکردها یتا چگونگ

 اموزندیکودک را بهنحو مطلوب ب یفکر یاز قوا نهیتفکر و استفاده به

 یاز ذهن و مغز تواناتر یباشند تا در بزرگسال ذارو بر کودکان خود اثرگ

 ییتوانا ،یشناخت یهاکودکان مهارت نکهیبرخوردار گردند و هم ا

و در  شودیمدر آنان شکوفا  یو خودمهارگر یتحول اخالق ،یگرپرسش

و کشف  یها، درک روابط علت و معلولاستدالل یابیاو را در ارز جهینت

کمک  دادهایدرست از رو یهایریگ جهینت نیو همچن میمفاه لیو تحل

 .کنندیم

از دهه  Lipmanکودکان که توسط  یآموزش فلسفه برا برنامه

هدف  یکه و کندیم نییرا تب ینکته اساس نیشد ا شنهادی(، پ1960)

 کند،یمکودکان دنبال  لهیوسفکر مستقل به یبرنامه خود را در اعطا

د، چگونه خودشان فکر کنند، بفهمن اموزندیبه آنان کمک کند تا ب نکهیا

و بدون  دشنیاندیاعتماد کنند و مستقاًل ب شتنیبه خو ند،یاظهارنظر نما

است  یهاهآموزش فلسفه به کودکان برنام ن،ی. بنابرا[4] اموزندیمعلم ب

. [5]کودکان است  یاستداللورز ییقوه تفکر و توانا تیقوکه هدف آن، ت

د و خارج ساز یانتزاع تیبرنامه بر آن است تا اوالً، فلسفه را از موقع نیا

ارائه  تیو ترب مینو به نظام تعل یکردیرو اً،یببرد. ثان اجتماعبه داخل 

ه را ک جیرا تیو ترب مینظام تعل یادیبن یهاتا مشکالت و ضعف دهدیم

در  ییربنایز راتییبا تغ رسد،یمدرمان به نظر  رقابلیهاست غمدت

 .[6]ساختار آن، رفع کند 

آموزش استفاده  یعنوان ابزار اصل ها بهاز داستان یبرنامه آموزش نیا در

تفکر  دن،یشیاند هیها، باال بردن روحداستان نیهدف ا رایز شود؛یم

 ن،یاست. همچن یاستدالل و پرسشگر ،یکنجکاو ل،یتحل ،ینقاد

 یاستعدادها توانندیمناسب که م یعنوان بستر به ربازیاز د نیوالد

اند. برخوردار بوده یمهم گاهیاز جا شهیهم ند،ینما فاکودکان را شکو

ان آن یو مساعدتها یهم فکر ق،یتشو ،ییراهنما ن،یوالد یتینقش حما

مغزمحور، نقش  یریادگیدر توسعه  تواندیکودکان م یدر انجام فکرپرور

 ،یاستدالل، خودکارآمد ییتوانا شیداشته باشد و موجب افزا ییبسزا

 ،یخودکنترل ،یحل مسأله، همدل ،یگاهخودآ یهامهارت شیافزا

 یمهارت برقرار ییتوانا شیمهارت تفکر خالق و افزا ،یریگ میتصم

اگر  کندیاستدالل م پمنیشود. ل نیکودکان با والد ارتباط مؤثر

ند، شو لیتبد شمندیاند یبه بزرگساالن ندهیمان در آکودکان میبخواه

 قیباشند. با تشو رزو شهیاند یکه کودکان میکن قیآنها را تشو دیبا

 نیبه ا توانیکودکان به بحث و گفتکو در بارة جوانب مختلف امور، م

 .[7]هدف نائل شد 

Ghaedi (1389)همدرس یهاارتباط فلسفه با آموزش ی، ضمن بررس

بر  یهاهمدرس یهاارتباط فلسفه با آموزش یادعا دارد،یم انیب یها

شاگردان  یانتقاد یهاحالت تواندیمفرض استوار است که فلسفه  نیا

 یدهکردن، استدالل کردن، شکل اریتعجب کردن، درخواست مع رینظ

را در آنان پرورش دهد  یو جستجوگر کرمفهوم، برگرداندن، مهارت تف

[8] .Reznitskaya (2008)در مطالعه خود تحت عنوان  زی، ن

 ریبه تأث کایدر آمر "ییدر کالس درس مدارس ابتدا یفلسف یهابحث"

 یهابر پرورش مهارت ،یبه روش اجتماع پژوهش یمباحث فلسف

 ستد جهینت نیبه ا ی. وکندیماشاره  یاخالق یهاو نگرش یاستدالل

گروه شرکت  یرو یو مباحث فلسف یهاهمکالم یکه کُنشها افتی

 یهارتهام شیدر افزا ییبسزا ریتأث ،یفلسف یکننده در کالس کاوشگر

که گروه  یآنان داشته است، بهطور یاخالق یهاو قضاوت یاستدالل

 شرفتیپ ز،ین یفرد یهایریادگیو  یاجتماع یمذکور در عملکردها

از  یکی، Davis (2007). [9]دادند  ناز خود نشا یقابل مالحظها

 کیکالس به  لیرا، تبد یریادگیپژوهش بر اساس  یالزم برا یابزارها

 جهینت نیخود به ا یهایو در بررس داندیم یواقع یاجتماع پژوهش

کشف، پرسش و  یمحور برا یآگاه ییکه فلسفه نه تنها فضا دیرس

حقوق  تیارع ت،یواقع قت،یمانند عدالت، حق یمیمفاه ییشناسا

 کند،یم اءیمه یاجتماع پژوهش کیرا در  یریپذتیو مسئول گرانید

مثبت  یریتأث زیخوب و بد در کودکان ن صیتشخ ییتوانا جادیبلکه در ا

 .[10]دارد 

دو سؤال پاسخ دهد  نیخصوص، پژوهش حاضر در صدد است تا به ا به

در آنان  ن،یبا آموزش فلسفه به کودکان و والد توانیکه اوالً، چگونه م

با آموزش فلسفه به  توانیچگونه م اً،یکرد؟ ثان جادیا یتحول اخالق

 د؟یرا در آنان بهبود بخش یخودمهارگر ن،یکودکان و والد

 روش کار

ن آ قیطرح تحق نییتب کردیو رو یپژوهش حاضر از نظر هدف کاربرد

ست. ا یشیآزما مهین رها،یمتغ یبا استناد به سطوح کنترل و دستکار

 لیواسطه تحلدختر( و به -)مادر یجفت یهاشامل نمونه قیطرح تحق

پس از  ن،یسالمون است. بنابرا یها، از نوع چهار گروهگروه نیروابط ب

ترل، و کن یشیآزما یهابه گروه یجفت یهانمونه یرتصادفیانتساب غ

و  یتحول اخالق یها(، پرسشنامهآزمونشیابتداء )مرحله پ

 ریو کودکان هر دو گروه شرکت کننده و غ نیوالد یرو یخودمهارگر

 یکننده در برنامه آموزش فلسفه اجراء شد. سپس، )مرحله اجرا شرکت

و کودکان گروه  نیالدو ی(، برنامه آموزش فلسفه برایآموزش ریمتغ

 یبرنامه کالس میساعته )با توجه به تنظ کیدوازده جلسه  یط شیآزما

جلسه آموزش  ،یساعات آموزش انیکودکان و پس از پا یمدرسه برا

اجراء  کسانیریصورت غ گر به(، توسط آموزشنیوالد یفلسفه برا

 .دیگرد

 یریگ نمونه و روش نمونه ،یجامعه آمار

ان دختر مدارس آموزدانش هیپژوهش حاضر عبارت از کل یآمار جامعه

نفر( و مادران  340، )1395-96 یلیدر سال تحص ییدوره ششم ابتدا

همراه مادران آنها  آموزان به نفر از دانش 100بود که  المیآنان در شهر ا

در  یریگبه عنوان نمونه انتخاب شدند. حجم نمونه به روش نمونه

 ریها، غانجام شد. لذا انتخاب و گمارش نمونه طلبانهداو ایدسترس 

مشابه  یهاطرح یهاصورت گرفت. با استناد به حجم نمونه یتصادف

 یبرا قاتیتحق نیحجم نمونه در ا ،یشیآزما مهیاجراء شده با روش ن

. در پژوهش حاضر، [11] کندیم تینفر کفا 15حداقل  رگروهیهر ز

نفر در نظر گرفته  25 رگروهیهر ز یبراطرح،  یرونیاعتبار ب شیافزا یبرا

 لیآگاهانه و تما تیورود به پژوهش شامل داشتن رضا یارهایشد. مع

 تیخروج از مطالعه، عدم رضا یارهایشرکت در پژوهش بود و مع یبرا
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آموزان از ادامه حضور در جلسات آموزش در هر مرحله و دانش نیوالد

 .از پژوهش بود

 شرکت هیکل -1بود:  ریقرار ز پژوهش حاضر به یاخالق مالحظات

و  کردند افتیدر مورد پژوهش در یاطالعات یکنندگان به صورت کتب

به  نانیاطم نیا -2. دنمودنیدر پژوهش مشارکت م لیدر صورت تما

 یداده شد که تمام اطالعات محرمانه خواهد ماند و فقط برا هایآزمودن

 میحر تیمنظور رعابه -3. ردیگیقرار م ادهمورد استف یهدف پژوهش

 یبرا -4کنندگان ثبت نشد. شرکت ینام و نام خانوادگ ،یخصوص

 .ها توسط پژوهشگر اجراء شداز روند کار، پرسشنامه نانیاطم

 پژوهش ابزار

پرسشنامه در سال  نیا: (LMDQ) ندیل یپرسشنامه تحول اخالق. 1

 هیرنظ یبر اساس اصول کُل ندیدر دانشگاه کنستانستوسط ل 1978

او ساخته  یاخالق یهاسنجش قضاوت وهیاز ش یریگکلبرگ و با بهره

یارائه م یآزمودن یبرا یامه، ابتداء داستانپرسشن نیشده است. در ا

سؤال بسته پاسخ در چارچوب  12داستان  آنو سپس با توجه به  شود

 ی. آزمودنشودیم یبندو درجه یکلبرگ طراح یمرحله تحول اخالق 6

 نی. به ادهدیخود به آن سؤاالت پاسخ م یبا توجه به استدالل اخالق

 بی. ضردیآیدست منمره به 96تا  0پرسشنامه در دامنه  نیدر ا ب،یترت

 بیضر نیبهدست آمده است. ا 62/0پرسشنامه  نیمجدد ا یاعتبار اجرا

پژوهش دال بر  جی. لذا نتا[13, 12]بخش است  تیرضا یبه طور نسب

 .دارد اسیمطلوب مق اریبس ییروا

 Khademi ( 1388و همکاران،) پرسشنامه را نسبت به  نیا ازیامت

 اریآن بس یکه نمره گذار دانندیم نیدر ا نیریپرسشنامه کلبرگ و سا

 یبررس کی. در [14]راحت و ساده است  یآزمودن یو پاسخ ده ینیع

به  64/0کرونباخ برابر با  یآلفا بیآزمون با روش ضر نیا ییایپا ،یرانیا

 یهمبستگ بیآن از روش محاسبه ضر ییروا نییتع جهتدست آمد. 

رست برابر با  یآن با آزمون تحول اخالق یاستفاده شد که همبستگ

پرسشنامه در  نیا ییایو پا ییطور، روا نی. هم[15]به دست آمد  87/0

، انجام شده بود با استفاده از Kadivar (1376) که توسط یامطالعه

گزارش شده  75/0و  89/0 بیسازه به ترت ییو روا ییباز آزما یهاروش

 .[16]است 

و  Tangney پرسشنامه توسط نی: ایپرسشنامه خودمهارگر. 2

سؤال چند  36 ی(، ساخته شده است که دارا2004همکاران در سال )

اد بر خودشان است کنترل افر زانیبوده و هدف آن سنجش م یانهیگز

(، 1شباهت ندارد ) "از اصالً یپنج درجها کرتیل یبند فیط کیو در 

. نمره کل افراد در آزمون شودیم یگذار مره(، ن5) ادیز یلیتا شباهت خ

خواهد بود. هر چند  180حالت  نیشتریو ب 36حالت  نیدر کمتر

پرسشنامه  نیا یسنجروان یهایژگیو یکه به طور اختصاص یپژوهش

(، با 2004و همکاران )  Tangneyنشد؛ اما افتی دیرا مشخص نما

ا باال ب یکنترل دخو یرابطه و اثر گذار یکه به بررس یانجام پژوهش

 نیا یپرداختند، مشخصات روان سنج یفرد نیب یها تیمؤفق

خود گزارش کردند. لذا در  قیبر اساس نمونه تحق زیپرسشنامه را ن

ونه گ نیآزمون باال گزارش شده است؛ بد ییایپا ،یدرون یبرآورد همسان

در دو نمونه  یتمیآ 36فرم بلند  یخود کنترل اسیمق یکه آلفاء برا

 یبرا نیبود و همچن 89/0(، 2004و همکاران )  Tangney قیتحق

مشابه دست  جیبه نتا زین یتمیآ 13فرم کوتاه  یخود کنترل اسیمق

( برآورد 85/0و  83/0آنها  قیدو نمونه تحقدر  بیبه ترت -. )آلفاء افتندی

 یمناسب یدرون یمورد نظر، همسان یهاپرسشنامه ن،یشده است. بنابرا

 دییآزمون توسط متخصصان تأ نیا ییروا ". ضمناً[17] باشندیرا دارا م

 یا(، بر1389و همکاران ) Rafieehonar شده است. به عنوان مثال

 انیدو گروه از دانشجو یآزمون بر رو نیا یبا اجرا ییاعتبار و روا یبررس

به دست  89/0کرونباخ هر دو مطالعه را  یآلفا بیضر ،یدوره کارشناس

آن برابر  ییایو پا 88/0برابر  اسیمق نیا ییروا وهش،پژ نیآوردند. در ا

 .[18]بود  79/0

کودکان -نیوالد یمجموع، تعداد جلسات برنامه آموزش فلسفه برا در

جلسه در جلسات  12مدت  یهمزمان برا ریبه طور غ یشیگروه آزما

( مورد قهیدق 60ـ چهارشنبه ) کشنبهیجلسه،  2 یهاهساعته، هفت کی

مجدداً  افت،ی انیپا یآموزش یکه دوره یلذا هنگام اجراء قرار گرفت.

هر دو  یمذکور بر رو یهاپرسشنامه یپس آزمون( به اجرا ی)مرحله

شرکت  ری)والد ـ کودک شرکت کننده و والد ـ کودک غ یگروه جفت

 ریآموزش فلسفه به عنوان متغ یکننده( اقدام شد. از آنجا که اثر بخش

را  یاثربخش یداریاحتمال متصور است که پا نیمستقل مد نظر است، ا

 کیبا گذشت  یسنجش یمرحله کیبه همراه داشته باشد. در  دیبا

سنجش  یآزمون، مرحلهپس یماه(، پس از سنجش مرحله 3فصل )

 هیاست کل حی( صورت گرفت. الزم به توضیریگیپ ی)مرحله یاسهیمقا

و کودکان توسط  نیدوال یآموزش فلسفه برا یبرنامه ییاجرا ندیفرآ

 .پژوهشگر انجام شد

 اجراء روش

ز ا یقطعات ن،یگروه والد یبرنامه آموزش فلسفه، برا یاجرا نهیزم در

 1 یفکر یهاانتخاب شده توسط کارشناسان در مجموعه داستان شیپ

است که به  ییهاداستان رندهیمجموعه در برگ نیاستفاده شد. ا 2و 

 یهاانتخاب داستان ییشده است. محور محتوا فیمنظور تأل نیهم

 12داستان و در مجموع  6از هر سطح  هشد ک میتنظ یطور یفکر

در  یخودمهارگر -2 یتحول اخالق -1داستان بر اساس دو حوزه: 

گروه  یاعضا هیجلسه آموزش داده شد که کل 12در  کسانی طیشرا

 نیالدو یآموزش فلسفه برا. لذا، در آغاز برنامه رندیاز آن بهره بگ نیوالد

گر برنامه کند و کاو، گِرد آموزش یهااز آنها خواسته شد در حلقه

کتابچة  شده و در نییتع شیاز پ ی. سپس، متن داستان فلسفنندیبنش

راهنما، توسط والده )مادر( خوانده شد و پس از آن در مورد داستان 

 .مطرح شده، بحث و گفت و گو انجام شد

 گریکدیدور تا دور کالس نشستند تا  یگروه آموزش نکنندگامشارکت

هم را بشنوند تا بتوانند رو در رو به بحث و تبادل  یو صدا نندیرا بب

 برنامه آموزش یاجرا ن،ینائل شوند. همچن یفلسف کردینظر و اتخاذ رو

انتخاب شده،  شیاز پ ییهاشامل قصه زیگروه کودکان ن یفلسفه برا

استفاده شد  2و  1 یفکر یهاوعه داستاندر مجم اسانتوسط کارشن

بود.  شده فیمنظور تأل نیاست که به هم ییهاداستان رندةیکه در برگ

شد که از هر  میتنظ یطور یفکر یهاانتخاب داستان ییمحور محتوا

داستان بر اساس دو حوزه تحول  12داستان و در مجموع  6سطح 

گروه  یجلسه برا 12در  کسانی طیدر شرا یو خودمهارگر یاخالق

 یگر آموزش داده شد. سرانجام براکودکان جداگانه توسط خود آموزش

 شیگروه کنترل پ یگریو د یشیبه عنوان گروه آزما یکیدو کالس، 
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 یآموزش، از مطالب مورد نظر برا انیدر پا نیآزمون اجراء شد. همچن

 (.3و  2، 1های لجدو) دیها پس آزمون اجراء گردهمه گروه
 

 سالمون یگروهها و مراحل بر حسب روش چهار گروه ییاجرا ندیفرآ .1 جدول

 یریگیمرحله پ مرحله پس آزمون آموزش فلسفه آزمون شیمرحله پ هاگروه مراحل

 C1 X C2 C3 نیوالد 1 شیآزما گروه
 C4  C5 C6 نیوالد 1کنترل  گروه
 C7 X C8 C9 کودک ۲ شیآزما گروه
 C10  C11 C12 کودک ۲کنترل  گروه

 

 نیوالد یجلسات برنامه آموزش فلسفه برا .2 جدول

 سندهینو منبع محتواء عنوان داستان جلسه

 عطار نامه یاله یتحول اخالق و گربه یگَرکان خیش 1 جلسه

 ینظام کریهفت پ یتحول اخالق و شر ریخ ۲ جلسه

 یعنصرالمعال قابوس نامه یتحول اخالق و در دجله انداز کنیم یکیتو ن 3 جلسه

 یمولو ـ دفتر چهارم یمثنو یتحول اخالق مرد گلخوار ۴ جلسه

 ینظام و مجنون یلیل یتحول اخالق و مجنون یلیل 5 جلسه

 یجام بهارستان یتحول اخالق طاووس و زاغ ۶ جلسه

 یعنصرالمعال قابوس نامه یخودمهارگر اشتر و ابله 7 جلسه

 ییسنا قهیحد یخودمهارگر یو زنگ نهییآ ۸ جلسه

 یمولو ـ دفتر پنجم یمثنو یخودمهارگر دشمن طاوس بایپر ز 9 جلسه

 یسمرقند یریظه سندباد نامه یخودمهارگر دیگربه سف 1۰ جلسه

 یعنصرالمعال نامهقابوس  یخودمهارگر یدو مرد زندان 11 جلسه

 یمنش و دمنه هیکل یخودمهارگر ریخرگوش و ش 1۲ جلسه

 

 کودکان یجلسات برنامه آموزش فلسفه برا .3 جدول

 عنوان داستان جلسات

 مقدمه یا سرآغاز جلسه اول

 پشت زمانتامی و الک جلسه دوم

 شبی زیر ستارگان جلسه سوم

 چاقو جلسه چهارم

هایشان مردمی که با چشم، گوش، بینی و دهان جلسه پنجم

 خداحافظی کردند

 روی ایوان جلسه ششم

 بدخلقی جلسه هفتم

 ارتباط جلسه هشتم

 توانست صورتش را کنترل کندمردی که نمی جلسه نهم

 دعوا جلسه دهم

 داربال جلسه یازدهم

 ترول جلسه دوازدهم

 

 کسانیسطوح  تیکنترل به شرط رعا( یگروه )جفت یهانمونه هیکل

آموزان مدارس دختر دانش -شامل: مادر یشناختتیجمع یرهایمتغ

شدند که در دوره آموزش فلسفه  لیتشک المیشهر ا ییدوره ششم ابتدا

 ،یشیگروه آزما یهانمونه یاند. )هدف از انتخاب جفتشرکت نکرده

با استفاده از  یآورها پس از جمعمزاحم بود(. داده یرهایکنترل متغ

 یو استنباط یفیتوص لیمورد تحل SPSS یافزار آمارنرم 22نسخه 

و انحراف  نیانگیم یهاها، شاخصداده یفیتوص لیتحل یقرار گرفت. برا

 یهامفروضه ییروا یپس از بررس یاستنباط لیاستاندارد و در تحل

 .ره استفاده شدیچند متغ انسیکووار لیاز آزمون تحل ییربنایز

 

 هایافته

کننده در گروه شرکت 25کننده در پژوهش حاضر، شرکت 100 نیب از

نفر در گروه  25نفر در گروه کنترل مادران،  25مادران،  شیآزما

نفر در گروه کنترل دختران قبل و بعد از آموزش  25دختران و  شیآزما

سن مادران  نیانگیقرار گرفتند. م یابیپژوهش مورد ارز یبا ابزارها

، مادران 84/4با انحراف استاندارد  7/35 شیآزما وهدر گر هایدنآزمو

 ش،ی، دختران گروه آزما63/4با انحراف استاندارد  4/33گروه کنترل، 

با انحراف  6/12و گروه دختران کنترل  5/2با انحراف استاندارد  3/12

 .بود 71/2استاندارد 

 نیشتریب ش،یمادران گروه آزما انیکه در م دهدینشان م 4 جدول

 28نفر ) 28تعداد،  نیو کمتر یدرصد( کارشناس 42نفر ) 42تعداد 

 48، تعداد نیشتریمادران گروه کنترل، ب انیبودند. در م پلمیدرصد( د

درصد( مادران  25نفر ) 25تعداد،  نیو کمتر یدرصد( کارشناس 48نفر )

 .بودند پلمید التیتحص یدارا

 
 مادران التیتحص یو درصد فراوان یفراوان .۴جدول 

 درصد فراوانی فراوانی گروه

   آزمایش

 28 28 دیپلم

 42 42 کارشناسی

 30 30 ارشد و باالترکارشناسی

   کنترل

 25 25 دیپلم

 48 48 کارشناسی

 27 27 ارشد و باالترکارشناسی
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 هاانسیوار یفرض تساو شیپ تیرعا یبرا هاهیفرض یاز بررس قبل

 یاستفاده شده است. فرض صفر برا نیاز آزمون لو قیتحق یرهایمتغ

 دییتأ قیتحق یرهایچهار گروه در متغ یهانمره یهاانسیوار یتساو

ها در چهار گروه نمره یهاانسیوار یفرض تساو شیپ یعنی. گرددیم

. دیگرد دییو کنترل( تأ شیدختران )آزما وو کنترل(  شیمادران )آزما

 یرهاینمرات چهار گروه در متغ عینرمال بودن توز یصفر برافرض 

نمرات در  عیبودن توز فرض نرمال شیپ یعنی. گرددیم دییپژوهش تأ

فرض وجود  نیکه ا ی. در حالدیگرد دییو در هر سه گروه تأ آزمونشیپ

بودن  یخط دیها باداده لدر ک انسیکووار لیدر تحل رهایدارد که متغ

در نظر گرفته شود که خطوط  دیبا زیفرض ن نیرا نشان دهند. ا

 ونیباشند. اگر رگرس کسانیهر گروه در پژوهش  یبرا ونیرگرس

نخواهد بود. فرض  یمناسب لیتحل انسیناهمگن باشد، آنگاه کووار

 (.5جدول ) است انسیدر کووار یدیموضوع کل کی ونیرگرس یهمگن

و  یتحول اخالق یهاآزمونپژوهش پس نیاست که در ا حیبه توض الزم

ها به آن یهاآزمونشیوابسته و پ یرهایبه عنوان متغ یخودمهارگر

برقرار  هابیش یفرض همگن یشدند. زمان یتلق یکمک یرهایعنوان متغ

ها( آزمون شیپژوهش پ نی)در ا یکمک یرهایمتغ انیخواهد بود که م

ها(، در همه سطوح عامل آزمونپژوهش پس نیا دروابسته ) یرهایو متغ

حاکم باشد. آنچه مورد نظر خواهد  یو گواه(، برابر شیآزما یها)گروه

( هاتی)کووار یوابسته و کمک یرهایمتغ نیب داریرمعنیغ یبود تعامل

 هیلک یبرا ونیخط رگرس بیبودن ش کسانی یتعامل برا F است. مقدار

 بیش یهمگن گر،یباشد. به عبارت دیم داریرمعنیغ قیتحق یرهایمتغ

تفاوت در چهار گروه  یبررس یشده است. برا رفتهیپذ ونیخط رگرس

 انسیکووار لیاز تحل یو خود مهارگر یتحول اخالق یهادر مورد نمره

که مفروضه  ها نشان دادداده یژگیو یابیاستفاده شد. ارز رهیچند متغ

 یهامؤلفه یراب انسیکووار -انسیوار یهاسیماتر یهمسان یآمار

 نیرقرار است و بنابرا( Box’s M= ،01/0 > P 61/171پژوهش )

 استفاده شد یالیاز شاخص پ یریاثر چندمتغ یمعنادار یابیارز یبرا

(.6جدول )

 

 آزمونو پس آزمونشیپژوهش در پ یرهاینمرات متغ یانحراف استاندارد برا ن،یانگیم .5جدول 

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش گروه

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین 

       خودمهارگری

 02/6 80/70 93/5 12/70 77/8 48/56 آزمایش -مادران

 46/14 76/69 28/15 08/70 13/15 24/70 کنترل -مادران

 59/15 64/74 78/14 44/74 62/14 40/65 آزمایش -دختران

 95/12 64/68 04/13 68/68 21/14 28/68 کنترل -دختران

       تحول اخالقی

 38/6 72/71 24/6 08/71 26/9 80/58 آزمایش -مادران

 98/13 52/67 01/14 28/67 51/13 56/67 کنترل -مادران

 09/11 88/73 93/10 36/73 23/11 40/65 آزمایش -دختران

 36/7 28/64 59/7 44/64 69/9 52/63 کنترل -دختران

 
 آزمون شیو گواه با کنترل پ شیآزما یهاگروه یو خودمهارگر یپس آزمون نمرات تحول اخالق نیانگیم ی)مانکوا( رو یریچند متغ انسیکووار لیتحل جینتا .۶ جدول

 توان آماری مجذور اتا سطح معنی داری F خطا DF فرضیه DF مقدار نام آزمون

 00/1 38/0 0001/0 20/9 261 18 16/1 آزمون اثر پیالیی

 00/1 52/0 0001/0 07/16 90/240 18 10/0 آزمون المبدای ویلکز

 00/1 66/0 0001/0 07/27 251 18 82/5 آزمون اثر هتلینگ

 00/1 84/0 0001/0 37/5 87 6 37/5 آزمون بزرگترین ریشه روی

 
 یو خودمهارگر ینمرات تحول اخالق انسیوار لیآزمون تحل جینتا .7 جدول

 SS Df MS F P Eta Observed power ریمتغ
 00/1 54/0 0001/0 31/36 04/335 3 13/1005 یخودمهارگر

 00/1 45/0 0001/0 25/25 09/278 3 28/834 یتحول اخالق

 

ابسته و یرهایمتغ یخط بینشان داد که اثر گروه بر ترک یالیپ شاخص

به  (P، 20/9 = F=  0001/0 و  2ƞpartial=  38/0)است  داریمعن

پژوهش  یها از مؤلفه یکیچهار گروه حداقل در  نیب گر،یعبارت د

 .وجود دارد یبه لحاظ آمار یداریتفاوت معن

تک متغیری در مورد هر متغیر وابسته به صورت  ANOVAهای آماره

جداگانه اجراء شد تا منبع معناداری اثر چند متغیری تعیین شود. 

دهد که گروه به صورت معناداری روی نمره نشان می 7جدول 

و  P ،31/36 ( =90) 0001/0 و  2ƞpartial=  54/0خودمهارگری )

3)F ( 2=  45/0و تحول اخالقیƞpartial  0001/0 و (P ،25/25  =

 تأثیر دارد. F(3و  90)

وجود  یکدام دو گروه تفاوت معنادار نیب نکهیمشخص شدن ا یبرا

 یسههایمقا جیاستفاده شد. بر اساس نتا یبانفرون یبیدارد از آزمون تعق

نمرات تحول  نیانگی(، م8جدول ) یبیحاصل از آزمون تعق ییدوتا

با مادران گروه  سهیدر مقا شیمادران گروه آزما یو خود مهارگر یاخالق

دختران  نیهمچن(. P < 01/0) باشدیم شتریآموزش ب انیکنترل در پا

باالتر از دختران گروه کنترل بودند  اسهایمق یدر تمام شیگروه آزما
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(01/0  >P .)در مادران و دختران  اسهایاز مق کی چیدر ه نیهمچن

 نحالیاما با ا(. P<  05/0مشاهده نشد ) یگروه کنترل تفاوت معنادار

نمرات مادران گروه  ،یاخالق ولو تح یخودمهارگر اسیدر دو مق

<  01/0باالتر بود ) یبه طور معنادار شیاز دختران گروه آزما شیآزما

P.) 

 بحث

اب جذ یکاوشگر فرصت جادیکودکان، با ا یآموزش فلسفه برا برنامه

خود ساخته، عالوه بر  ریکه ذهن کودک را درگ یموضوعات رامونیپ

فکر ت ،یمسائل، منجر به تفکر تأمل یپرورش قدرت تفکر و تعمق رو

 یریذپ تیو مسئول هادهیو پرورش ا دیدر تول تیاحساس کفا ،یمشارکت

 جی. نتاشودیتوهمات و احساس حقارت کودک م ازشده و مانع  یاخالق

و دانشآموزان  نیوالد یخود مهارگر زانیم نیپژوهش نشان داد که ب

 ریو دانشآموزان غ نیآموزش فلسفه با والد یشرکت کننده برنامه

 وجود دارد. یداریکننده تفاوت معنشرکت

 
 آموزش انیپژوهش در پا یرهایمتغ یبرا ییدوتا یهاسهیمقا .8 جدول

 یسطح معنادار هانیانگیتفاوت م گروه

   یخودمهارگر

   )مادران( شیآزما

 0001/0 80/12 مادران )کنترل(

 0001/0 08/4 (شیدختران )آزما

   )مادران( کنترل

 0001/0 38/12 )کنترل( دختران

 0001/0 -27/8 (شیدختران )آزما

 00/1 -42/0 )کنترل( دختران

   )دختران( شیآزما

 0001/0 30/8 کنترل )دختران(

   یاخالق تحول

   )مادران( شیآزما

 0001/0 69/11 )مادران( کنترل

 001/0 95/3 )دختران( شیآزما

 0001/0 48/11 )دختران( کنترل

   )مادران( کنترل

 0001/0 -73/7 )دختران( شیآزما

 00/1 -21/0 )دختران( کنترل

   )دختران( شیآزما

 0001/0 52/7 )دختران( کنترل

 

ن و یوالد یآموزش فلسفه بر خود مهارگر یاز اثربخش یحاک ج،ینتا نیا

 نیگانیاست. م نیکننده برنامه آموزش فلسفه با والدآموزان شرکتدانش

با مادران گروه  سهیدر مقا شیمادران گروه آزما ینمرات خود مهارگر

دختران گروه  ن،ی. همچنباشدیم شتریآموزش ب انیکنترل در پا

باالتر از دختران گروه کنترل بودند. در  هااسیمق یدر تمام شیآزما

 یدر مادران و دختران گروه کنترل تفاوت معنادار هااسیاز مق کی چیه

نمرات مادران گروه  ،یخودمهارگر اسیدر مق نحالیمشاهده نشد. اما با ا

 تهافی نیباالتر بود. ا یبه طور معنادار شیاز دختران گروه آزما شیآزما

، همسو Singer (2011)، وSlater (2014) و Coyle یهاافتهیبا 

 .[20, 19]است 

کودکان، عالوه بر بهبود تفکر خالق و نقادانه،  یآموزش فلسفه برا برنامة

 یریپذ تیمؤثر است و مسئول زین یو خودمهارگر یدر بهبود رشد اخالق

. فلسفه [21] دهدیم شیرا افزا یو یو اجتماع یردف یفرد در زندگ

 و یتفکر و تعمق جمع یبرا یو کند و کاو فرصت یفکرپرور ،یورز

 یهالراه ح یپاسخ و بررس یجستجو دن،یپرس دن،یشیاند یبرا ییفضا

 یشناخت یبه هر پاسخ است که شامل الگوها دنیرس یممکن برا

 یو گوش کردن فعال(، الگوها ،یریبودن، تفکر بدون سوءگ ی)منطق

، قدرت عی)توز کیدموکرات یو احترام(، الگوها ی)مراقبت، همدل یعاطف

از حالت بدن( است  ی)آگاه یبدن ی( و الگوهایتعادل و مشارکت همگان

مؤثر  ییآموزان ابتدادانش یحلقة کند و کاو برا وةی. آموزش به ش[22]

و  یفرد یرا در زندگ یمثبت یامدهایپ تواندیاست و م یو اجراء شدن

 .آنها به دنبال داشته باشد یاجتماع

گفت که کاربرد  توانیپژوهش م نیحاصل از ا یهاافتهی نییتب در

قدرت تفکر،  تیکودکان، عالوه بر تقو یبرنامة آموزش فلسفه برا

حس  تیو تقو یذهن یرسازیتصو ،یو فراشناخت یشناخت یهامهارت

به دنبال خواهد داشت. در  زیرا ن یگرید یایدر کودکان، مزا یداریشن

 یبا تجربه انجام شود، به طور انیکمک مرب هآموزش، ب نیکه ا یصورت

و همراه با  آوریشاد طیمح ن،یقوان یآموزش همراه با اجرا یکه فضا

 تیشود، موجب تقو دهیعمل باشد و کودک به چالش کش یآزاد

بهبود  ،یریانتقادپذ گران،ید دیخودپندارة مثبت، استدالل، احترام به عقا

از فوائد مهم آموزش  یکی. [23] شودیو سازش م یارتباطات اجتماع

که جلسات  ی. در صورتباشدیحلقة کند و کاو م وةیفلسفه، به ش

موجب  تواندیبرنامه م نیشود، ا لیتشک نیمشترک از کودکان و والد

مسئله عزت نفس  نیکودکان از جانب همساالن خود شوند که ا رشیپذ

 .[24] دهدیم شیکودکان را افزا

 یتحول اخالق زانیم نیپژوهش نشان داد که ب جینتا گر،ید یسو از

 و نیکننده برنامه آموزش فلسفه با والدآموزان شرکت و دانش نیوالد

 ج،ینتا نیوجود دارد. ا یداریشرکتکننده تفاوت معن ریآموزان غدانش

و دانش نیوالد یآموزش فلسفه بر تحول اخالق یاز اثربخش یحاک

 نیاست. همچن نیآموزش فلسفه با والد برنامهکننده آموزان شرکت

 با مادران سهیدر مقا شیزمامادران گروه آ ینمرات تحول اخالق نیانگیم

در  شی. دختران گروه آزماباشدیم شتریآموزش ب انیگروه کنترل در پا

از  کی چیباالتر از دختران گروه کنترل بودند. در ه هااسیمق یتمام

مشاهده  یگروه کنترل تفاوت معنادار ندر مادران و دخترا هااسیمق

 شینمرات مادران گروه آزما ،یتحول اخالق اسیدر مق نحالینشد. اما با ا

افتهیبا  افتهی نیباالتر بود. ا یبه طور معنادار شیاز دختران گروه آزما

 Remedios Lopez-Liria و Sola-Carmona، Juan یها

 [26, 25]، همسو است Sorensen (2012) و( 2013)

 نةیدر زم پمنیل یهاپژوهش جیبه نتا توانیم هاافتهی نیا نییتب در

فه معتقد بود آموزش فلس پمنیآموزش فلسفه به کودکان استناد کرد. ل

و است که با مشارکت و گفت و گ یتفکر فلسف وةیبه کودکان آموزش ش

. [22] شودیو نقادانه م یو منجر به پرورش تفکر اخالق ردیپذیصورت م

 میمفاه یساز یو درون یتفکر اخالق یموجب ارتقا فلسفهآموزش 

ها و بحث و گفت . کودکان، به کمک داستانشودیدر کودکان م یاخالق

. شوندیجامعه آشنا م یاخالق یو هنجارها یاخالق یهاو گو، با ارزش

و حقوق همساالن، به  دیکودک با احترام به عقا در حلقة کند و کاو،

نوع رفتارها نشان دهندة  نی. بروز ا[23] پردازدیها متعامل با آن

موارد نشانة رشد  نیاست و همة ا گرانیو توجه به د ییخودمحورزدا

در سبک یاترجمه یهاو مهارت یاخالق یهاارزش نیاست. ب یاخالق



 1397 آذر و دی ،5 شماره ،11 دوره ،نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی

21 

که از ابتدا خوب و بد را  یتفکر و رفتار رابطه برقرار است. کودک یها

 گرانیحقوق د تیو رعا بشناسدرا  یاجتماع یدهد، هنجارها صیتشخ

درک  یعنی ،یاترجمه یهادر مهارت اد،یرا درک کند، به احتمال ز

 شودیتوانا م ،یاز رفتار اجتماع یآنها به نوع لیو تبد گرانید یارزشها

[27]. 

و  نیوالد یشد، پژوهش حاضر با هدف آموزش فلسفه برا انیب چنانکه

 کودکان در تحول یآن با برنامه آموزش فلسفه برا یاثربخش نییتع

انجام شد.  ییششم ابتدا هیدختر پاآموزان دانش یو خودمهارگر یاخالق

قدرت  ،ینشان داد که آموزش فلسفه به کودکان بر تفکر انتقاد هاافتهی

 جیآنها مؤثر است. در مجموع نتا یکالم یهامهارت ییتوانااستدالل و 

به طور  شیآزمونها نشان داد که نمرات مادران و دختران گروه آزما

معنا  نیو باالتر بود؛ بد شترینترل باز مادران و دختران گروه ک یمعنادار

فکر و ت تیخالق ،یکه آموزش فلسفه به کودکان باعث بهبود فکرپرور

، Fatemi  (1393)جیبا نتا افتهی نیاست. ا شدهآنان  یانتقاد

Keyvanfar و Rashtchi (1388،)Eskandari و kiani (1386) 

 نیا نیی. در تب[30-28, 9]، همخوان است Reznitskaya (2008) و

 شیگفت که آموزش فلسفه به کودکان باعث افزا توانیم افتهی

آنها به اصالح خود و  لیآموزان، تمادانش یهاو پرسش یکنجکاو

 یگگانیاحساس  ،یریانعطاف پذ گران،یاحترام به د شتن،یشناخت خو

 گونهچیبه ه ازیبدون ن ،یمعلم و دانش آموزان در حلقه کند و کاو فلسف

 شیو افزا یو توانمند یستگیحس شا جادیزور و اجبار از طرف معلم و ا

 .عزت نفس دانش آموزان شده است

 یریگ جهینت

 یهالمیف ون،یزیاز جمله استفاده از کتاب، تلو یاقدامات ،یطورکل به

با هدف تفکر خالقانه و مسئوالنه در کودکان  یفکر یهایو باز یآموزش

ه ک یکودک دارد؛ به طور یو بالندگ تیدر ترب ییکه نقش به سزا

مادران و  یبه معلم نداشته و به صورت خودآموز بوده، برا اجیاحت

. آموزش فلسفه به کودکان باعث شد دیو اجراء گرد میتفهکودکانشان، 

گوش  گریکدیمخصوص )احترام(، به سخنان  یآموزان با توجهتا دانش

 ریرا ز گریکدی یهااضافه کنند، حرف یزیچ گریکدی یفرا دهند، به آرا

فراهم  پشتوانهینشده و ب دییتأ دیعقا ریسا یبرا یلیبرند تا دالسؤال ب

ادامه  ییبحث را تا جا کنندیتالش م آموزاننشدا ن،یآورند. همچن

شاء ان یکه خط مرز مقررات درس ییبرسند، نه تا جا جهیدهند که به نت

مطابقت  یکه به سو ردیگیشکل م ییگفتگو کرد،یرو نی. لذا در اندینما

روند در شرکت کنندگان  نیا یوقت قت،ی. در حقرودیم شیبا منطق پ

فکر خواهند  نیها به امنتقل شد، آن نهاناخودآگاه به آ ایشد،  یدرون

 از د،یو جد یدر مواجهه با اتفاقات واقع ،یامور زندگ ریافتاد که در سا

 .[31]اند، بهره ببرند گرفته ادیکه  ییزهایچ

تا آنها  کندیبرنامه آموزش فلسفه به دانش آموزان کمک م جهینت در

 یهماهنگ صیکرده و با تشخ ییموجود در بحث را شناسا یناهماهنگ

 یقادانت هیصورت روح نیکنند. در ا یمنطق یریگ جهیدو جمله نت نیب

را  گرانیخود و د توانندیدر آنها به وجود آمده و م ،یریو انتقادپذ

 یهاانتخاب ای هامیو سرانجام با اتخاذ تصم ندینما یابیارز ونقد  ،یداور

طبق  نیبنابرا روند؛یم یخود اصالح یبهتر در انتقاد از خود به سو

 راتیکودکان تأث یبرنامه آموزش فلسفه برا یپژوهش، اجرا نیا جینتا

ان کودک یو پرسش گر یکنجکاو ،یدر رشد تفکر انتقاد یریچشمگ

مثبت  راتیتأث زیو ن قیتحق نیدست آمده از ابه  جیتادارد. با توجه به ن

 یقادو تفکر انت یدانش آموزان بر پرسش گر یبرنامه آموزش فلسفه برا

بر اصالح ساختار نظام  تواندیبرنامه م نیا رسدیکودکان، به نظر م

تفکر نقادانه است،  یکه هدف آن پرورش افراد پرسش گر و دارا یآموزش

 .اشدمثبت داشته ب ریتأث

 ردیگیم ادیمستلزم تفکر در مورد تفکر است. کودک  یتفکر فلسف غالباً

کند، انطباق افکار را با شواهد و مفروضات خود  یکه افکار خود را بررس

قرار دهد.  یابیروزمره، مورد ارز یتهایها را با فعالو روابط آن دیازمایب

 یابر زمالحلقة کند و کاو، زبان ابزار  وةیدر روش آموزش فلسفه به ش

 ،یجلسات آموزش نیدر ا یو با مشارکت و هم فکر کندیتفکر را فراهم م

آموزش فلسفه . [32] ابدییم شیکودکان افزا یقدرت قضاوت اخالق

ذهن او است تا  یو برهان یرشد عقل یبرا یساز نهیکودکان زم یبرا

 دایرا  یو کاربرد یبه صورت عمل یو انتقاد یتفکر عقالن یمهارتها

از آن  یاجتماع تیو موقع یلیرند و بتوانند در هر شغل، مقطع تحصیبگ

 هب یاز همان کودک یو عقالن یاستفاده کنند و اگر روش آموزش منطق

 یرا برا یو خردورز یعقالن یهامهارت یداده شود، در بزرگسال ادیافراد 

 ریکسب خواهند کرد و تحت تأث یو فرد یسالم اجتماع یزندگ

و اساس قرار نخواهند گرفت و افراد  هیپایب غاتیو تبل عاتیاحساسات، شا

 .جامعه خود خواهند بود یبرا یو سودمند دیمف

 ،یکاوشگر، عقالن یانوع افراد، جامعه نیو تحقق ا تیصورت ترب در

 یانضباط اخالق یدارا گر،لیتسه گر،لیفعال، خالق، جستوجوگر، تحل

 تیه وضعب دنیرس تاًیشکل گرفته و نها یمشارکت یریادگیو  یو اجتماع

 توانیمطالعات انجام شده م جیخواهد بود. با توجه به نتا یعیجامعه طب

جهت بهبود تحول  یفعل یآموزش یاهیدر استراتژ یبازنگر مبر لزو

کرد. به خصوص  دیآموزان تأکو دانش نیوالد یو خود مهارگر یاخالق

فردا را آماده نمود تا مهارت  نیمدرس یبه عبارت ایآموزان امروز دانش

باط را و استن لیو تحل هیو تجز ریتفس جهیقضاوت و در نت دن،یشیاند

 .رندیبگ ادی

 پژوهش یهاتیمحدود

 خاطر نیپژوهش صرفاً از پرسشنامه استفاده شده است. به هم نیا در

شده باشد، چرا  جادیا یریممکن است در اطالعات به دست آمده سوءگ

 یبهتر نشان دادن خود بعض یکنندگان ممکن است براشرکت یکه بعض

 نیترمهم رسدیجواب دهند. به نظر م یریسؤاالت را با جهت گ

 یرهایمحقق بود، عدم متغ اریاز اخت پژوهش حاضر که خارج تیمحدود

. گرددیاز جمله موانع پژوهش ذکر م یمزاحم مانند مسائل خانوادگ

)مادر( و دخترانشان  نیمحدود شدن جامعه پژوهش به والد ن،یهمچن

شهرها  ریسا زیآموزان پسر و نبه دانش جینتا میبود که تعم المیدر شهر ا

 .سازدیمواجه م تیرا با محدود

 پژوهش یشنهادهایپ

ه ب یبرا زیروشها مانند مصاحبه ن ریپژوهشگران از سا شودیم شنهادیپ

طرح حاضر در  ن،یاستفاده کنند. همچن قیدست آوردن اطالعات دق

 یهاآموزش روش ریاجراء گردد که در آن تأث یقالب مطالعه تجرب

آموزان و دانش نیوالد یو خودمهارگر یتحول اخالق زانیمختلف بر م

تر، بزرگ یهادر گروه ییهاپژوهش شودیم شنهادیشود. پ یررسب

 شهرها و ریدر سا زیو ن گرید یسن یهاگروه ،یلیتحص گرید یهاداده
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 شتریب یریپذمیو تعم یتیو جنس یسن یهایدر هر دو جنس جهت بررس

با آموزش شودیم شنهادیبه معلمان پ ن،یانجام شود. افزون بر ا زین جینتا

خود،  یو موضوعات درس البمط انیالزم در سطح مدارس، در ب یها

را در  ینقش محور ز،یآموزان را به فکر کردن وا دارند، تا آنان ندانش

 .ندینما فاءیا شیخو یاجتماع یو زندگ یعلم ،یمسائل درس

 و تشکر ریتقد

اول در  سندهینو یرساله دکترا یهاافتهیاز  یپژوهش حاصل بخش نیا

تهران  یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یتیو علوم ترب یدانشکده روانشناس

 ریتقد زیآموزان عزو دانش نیوالد ژهیوبوده است. جا دارد از همه افراد به

 .میو تشکر نما

 

 یاخالق هیدییتأ

شرکت کنندگان به  تیپژوهش حاضر در جلب رضا یاخالق مالحظات

به افراد در  ن،یشده است. همچن تیرعا زیو دانشآموزان عز نیوالد ژهیو

 .داده شد نانیاطم جیمورد محرمانه بودن نتا

 منافع تعارض

 یو حقوق یقیافراد حق یو معنو یپژوهش با منافع و حقوق ماد نیا

 .ندارد یتعارض چگونهیه

 یمال منابع

ل پژوهش مراح یدر تمام یمال تیحما چیپژوهش ه نیانجام ا در

اول مقاله بوده  سندهیبر عهده نو هانهیهز هیصورت نگرفته است و کل

است.
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