
Journal of Culture of Counseling and Psychotherapy  
Vol. 13, No.52, Winter 2023 
qccpc.atu.ac.ir  
DOI: 10.22054/QCCPC.2020.40874.2104 
 

  

eI
SS

N
: 2

4
7

6
-6

1
7

8
   

   
   

 IS
SN

: 2
3

4
5

-6
0

5
1

   
   

   
   

   
   

   
   

R
ec

ei
ve

d
: 2

0
1

9
/0

2
/2

4
   

   
   

   
   

A
cc

ep
te

d
: 

2
0

2
0

/0
2

/2
6

   
  

   
   

   
 

O
ri

gi
n

al
 R

es
ea

rc
h

   
 

The Effectiveness of Teaching Philosophy for Children 

on the Moral Development of Sixth-Sixth School 

Students in Sixth 

 

Hamideh Etesami 

 

Family counseling, counseling and education, 

Rooden, Tehran, Iran
 

  

Abdollah Shafiabadi  Professor at Allameh Tabatabai University 
  

  

  

Abstract 
The purpose of this study was to determine the effectiveness of training for 

"Philosophy for Children" on Moral development of sixth-grade male 

elementary students, in Educational District NO.6 in Tehran. The research 

was a quasi-experimental one with the pre-test and post-test design involving 

both experimental and control groups. The (statistical) population consisted 

of all sixth-grade male students of the Educational District No.6 in Tehran in 

October 2017, among them15 subiects were selected through convenience 

sampling method and were randomly assigned into two groups. The 

instruments of the Spiritual-Moral Development (1391) Scale measured both 

these groups(experimental and control) in the pre-test stage. Then, the 

experimental group were trained for P4C in 8 sessions using the educational 

package of stories for Iranian children, but the control group did not receive 

any training. The above tools were used in both pre-test and post-test stages. 

The data was analyzed by means of one-variable covariance analysis. The 

results showed that the implementation of the independent variable caused 

an increase of the scores on moral development in comparison with the 

control group.One of the main goals of the philosophy program for children 

and adolescents is to strengthen thinking in childhood. Accordingly, the 

training of wise, self-conscious, precise, responsible, moral, social, 

researcher, critical, self-critical, and ... persons will be accomplished by this 

program. 
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 یکودکان بر رشد اخالق یآموزش فلسفه برا یاثربخش

 ششم دبستان هیآموزان پسر پا دانش

 رانی، تهران، اواحد رودهن یارشد مشاوره خانواده دانشگاه آزاد اسالم یکارشناس   یاعتصام دهیحم

  

 ، تهران، ایرانیاستاد گروه مشاوره دانشگاه عالمه طباطبائ  یآباد عیعبداهلل شف
 

  چکیده
 ةیپاپسر  آموزان دانشبر رشد اخالقی « فلسفه برای کودکان»هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش 

با طرح  یشیآزماشهر تهران بود. روش پژوهش نیمه  وپرورش آموزششش  منطقةهای  ششم دبستان

 منطقةپسر پایه ششم  آموزان دانش آزمون با گروه آزمایش و گواه و جامعه آماری شامل تمام آزمون پس پیش

های آزمایش و گواه  برای گروهها  آن بود. از میان ۶۹۳۶شهر تهران در مهر ماه سال  وپرورش آموزش ۶

در دسترس انتخاب و با گمارش تصادفی در این دو گروه قرار گرفتند.  یبردار نمونهنفر به روش  ۶1هرکدام 

آزمایش و گروه )هر دو آزمون از  ( در مرحله پیش۶۹۳۶) پور یمعنومقیاس سنجش رشد اخالقی  لهیوس به

های فکری برای  آزمون، با استفاده از بسته آموزشی داستان به عمل آمد. پس از اجرای پیش گیری اندازه گواه(

قرار گرفتند و گروه گواه هیچ « فلسفه برای کودکان»جلسه  ۸کودکان ایرانی، گروه آزمایش تحت آموزش 

به عمل آمد.  یریگ اندازهآزمون نیز از هر دو گروه  ابزار فوق در مرحله پس وسیله بهریافت نکردند. آموزشی د

 ها دادهپژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تک متغیری تحلیل شدند. نتایج تحلیل  یها داده

گروه آزمایش در مقایسه با گروه رشد اخالقی  یها نمرهنشان داد اجرای متغیر مستقل باعث شده تا میانگین 

گواه افزایش یابد. یکی از اهداف اصلی برنامه فلسفه برای کودکان، تقویت تفکر از ابتدای دوران کودکی 

ان به تفکر و استدالل در مفاهیمی چون اخالق نیکو، وجدان و آموز دانشبا برانگیختن ذهن ، تیدرنهااست. 

 .شود یمپیگیری  ها آن، رشد اخالقی یریپذ تیمسئول

  .یکودکان، رشد اخالق یآموزش فلسفه برا :ها واژهکلید
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 مقدمه 

نیاز اساسی ورود به حیات عقالنی و اخالقی است. ترویج اخالق و  درست فکر کردن، پیش

بر اساس قدرت تفکر و  عالوه بهپذیر نیست.  عقالنیت نیز بدون آموزش تفکر امکان

انسان گذاشته  عهدةگیری، مسئولیت انتخاب و عمل بر  برخورداری از نیروی اراده و تصمیم

شود. هر میزان که بتوان از قدرت تفکر استفاده کرد، احتمال موفقیت و پیشرفت افزایش  می

و تأثیرگذار تفکر، یکی از مباحث بنیادی  دربارةرو مطالعه و بحث و بررسی  یابد؛ ازاین می

وتربیت ریشه دارد. از سوی دیگر  یخ تعلیمتار در و است جانبه ةواقعی و هم توسعةدرروند 

های مختلف یادگیری  وجوی چیزی که یک وحدت زیربنایی برای حوزه تحقیق و جست

به سمت شکوفا  ۶(3Rs) یاساسهای  یادگیری مهارت محدودةفراهم کند و آموزش را از 

کودکان سوق دهد نیز همواره در جوامع مختلف دارای اهمیت بوده  نهفتةکردن استعدادهای 

های واقعی زندگی منتقل  هایی که از کالس درس به موقعیت است. کشف و پرورش مهارت

 آمادةرا عالوه بر آموختن، ها  آن روزی است. شتاب بخشیدن به رشد شناختی، به مسئلةشوند، 

صفایی مقدم و نجاریان،  ترجمة؛ 200۹، 2کند )فیشر میورود به جامعه )دنیای ورای مدرسه( 

۶۹۳۶.) 

درسی  برنامةدر قالب  ۹«میتولیپمن» لةیوس بهاصطالحی است که « فلسفه برای کودکان»

کاررفته و هدف آن بار آوردن کودکانی با تفکر مستقل و  برای اولین بار در آمریکا به

قصد دارد با ایجاد جوی پژوهشی در  4پژوهشگرانی ماهر است. او به پیروی از جان دیویی

آن کودکان بتوانند خود به تفکر مستقل  ةیساهای درس، تغییراتی ایجاد نماید تا در  کالس

کنند، تحولی  ان ارائه میآموز دانشو به کمک نظرات گوناگونی که هرکدام از  مشغول شوند

در تعامل فکری میان خودشان و نیز تعاملشان با معلم به وجود بیاورند و به یادگیری در سطح 

 (.۶۹۳۹باالتری برسند )ستاری، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 (Reading, Writing, Arithmatics)، نوشتن، حساب کردن. خواندن .۶
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کودکان  لةیوس بهآموزش، جایگزینی روش بحث و استدالل  حوزةمنظور لیپمن در 

جای روش معمول و مرسوم سخنرانی و حفظ و تکرار است که در آن انتقال مطالب درسی  به

چنین ذهن کودک به کوشش  گیرد. هم صورت مستقیم از معلم به شاگردان صورت می به

گویی به یک نیاز و سپس حل یک مسئله  شود تا مشتاقانه در جهت پاسخ می واداشته

ذهن به فعالیت و تالش عقالنی است  واداشتن(. هدف، ۶۹۳۹برانگیخته شود )ستاری، 

 (.200۹)لیپمن، 

جمعی، در  طور دسته کندوکاوی فکری برای کودکان و نوجوانان است که به« ۶فبک» 

 نقدکارگیری داستان، نقاشی و ابزارهای آموزشی دیگر و هدایت مربی به جلسات  کالس و با به

پردازد. هدف اصلی تمرین  دهند، می دک را شکل میای که شخصیت کو مفاهیم پایه یبررس و

ها. به همین دلیل در تدوین طرح درس از ابزار انیمیشن،  اندیشیدن است نه آموزش اندیشه

های مختلف بهره برده شده؛ اما داستان در این میان، محور  نمایش، نقاشی، کاردستی و بازی

های متشکل از  ها در حلقه داستان (. روش اصلی، استفاده از۶۹۳2است )مرادی و پروین، 

ها  کودکان تألیف شده و این داستان ژةیوهای داستان  کودکان و معلم است. درواقع، کتاب

هاست )شیرمحمدی و عبداللهی پور،  محرکی برای تفکر، پرسش، تفکر انتقادی و ... در آن

 استفاده یفلسف یها داستانکه از  یآموزان دانشاست  نشان داده یقاتتحق یجنتا (.۶۹۳۶

در کالس  ی هستند،بهتر نفس اعتمادبه ی، ارزش قائل و داراشان یریادگیخود و  یبرا ،اند کرده

و  یدیمف ی،رستم چنانچه (.۶۹۳1 ی،مرعش)مناسب دارند  یو تعادل گروه کنند یم وجو پرس

 یو مرتض ی فیلیپ کمفکر یها داستان یرتأث یسهبا عنوان مقا یدر پژوهش ،(۶۹۳۹یاض )ف

که هر  یافتند یجه دستنت ینبه ا ،یآمادگ دورةدر کودکان  یتقالبر رشد خ (۶۹۳1خسرونژاد )

 و یکیتر( و 20۶2) مریهااثرگذار بوده است.  آنابعاد  و یتقالدو روش در پرورش تفکر و خ

خواندن  یها مهارت یت،قالبرنامه بر خ این مثبت یربه تأث یمشابه یها در مقاله( 20۶4همکاران )

 .اند کردهکودکان اشاره  ریاضی و یشناخت یها ییتوانا ،یو نوشتن، تفکر انتقاد

های استدالل، داوری، تمیز و قضاوت کودکان را تقویت  توان قدرت بدین ترتیب، می
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های مذکور در  دهی کنند. قدرت های خود را دوباره سازمان کرد تا خالقانه بیندیشند و دانسته

 همةزندگی فردی و اجتماعی اهمیت انکارناپذیری دارند. استدالل یک مهارت بنیادی برای 

 ترجمة؛ 200۹ها نقشی زیربنایی دارد )فیشر،  ست و در رشد سایر مهارتها انواع یادگیری

نیز با کودکان باید استدالل کرد، زیرا باعث  ۶بکر دةیعق(. به ۶۹۳۶صفایی مقدم و نجاریان، 

(. تفکر انتقادی به ارزیابی دلیل و ۶۹۳۹آبادی،  شود مطالب جدیدی بیاموزند )شفیع می

طور مستقل و بدون کنترل دیگران به  تواند به پردازد. با چنین تفکری فرد می استدالل می

تواند  تقویت فرایند حل مسئله نیز می تری را از خود ابراز دارد. اندیشه بپردازد و وجود اصیل

؛ 200۹فیشر، کند )ها را در مدرسه و محیط زندگی فراهم  کارگیری مهارت مؤثر به وةیش

 ( اثربخشی آموزش۶۹۳1) آقالر و قمرانی ،یاکرم (.۶۹۳۶صفایی مقدم و نجاریان،  ترجمة

 را نابینا انآموز دانش در خالقیت نگرش به و یگر پرسش بر کندوکاو حلقه شیوه به فلسفه

حلقه  روش با کودکان برای فلسفه آموزش برنامه اجرای نشان داد نتایج ،کردند بررسی

. است مؤثر نابینا و پسران دختران خالقیت به نگرش و یگر پرسش بهبود در کندوکاو

 برای فلسفه برنامه اجرای تأثیر باهدف پژوهشی ( در۶۹۳1) واحدی و گرگری بدری

 آنان نتایج تحقیق پرداختند،، به بررسی دختر انآموز دانش اخالقی هوش رشدبر  کودکان

 انآموز دانش اخالقی هوش افزایش موجب کودکان برای فلسفه آموزش برنامه داد نشان

ارتقای  در کودکان برای فلسفه برنامه ری( تأث۶۹۳2) موسوی و طباطبائی. شده است

 آنان نتایج ،کردند بررسی پنجم را تا سوم یها هیپا انآموز دانش انتقادی تفکر و پرسشگری

دبستان  انآموز دانش در انتقادی تفکر و پرسشگری پرورش توانایی بر برنامه این داد نشان

 بـر کودکـان یبرا فلسفه آموزش ریتأث با مرتبط یها پژوهش طهیح در .است واقع شده مؤثر

 بر کودکان یبرا فلسفه آموزش مثبت ریتأث به توان یم زین از رشد اخالقیها  آن یـابیارز

 ،یعسگر) یمنطق تفکر (،۶۹۳0 ،یبدیم یکالنتر و یشقاق ،یگندمان یفیس) نفس عزت

(، ۶۹۳4 ،یقائـد و یمحمـد ،یجعفر) یرأ (، اسـتقالل۶۹۳4 ،ترکاشـوند و نارونـدید

 خشم یزیر برون کاهش (،۶۹۳۶ نژاد، یقاض و یناج) درست و حیصح استدالل و یداور

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Becker, k.w 
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 کاهشو  مـدار مسئله یا مقابله سبک(، ۶۹۳1 ،ینادر و انیانصار ،یرودبار جناب زاده)

 (، زدن برچسب۶۹۳0 ،یبـدیم یکالنتـر و یشـقاق ،یگندمان یفیس) مدار جانیه سبک

(، ۶۹۳۹، ـاین یتجل) تنفر( و غم ترس، خشم، مانند) خود احساسات و عواطف به تر حیصح

 هوش و یجانیه انعطاف ـتیقابل(، ۶۹۳1 ،ـانیلیجل و پـور میعظ ،انیلیجل) مسئله حل ییتوانا

 ،تر آگاهانه ماتیتصم و مسئلهحل  منابع تیریمد(، ۶۹۳4،ینورو  یمیکر ،یحاتم) یجانیه

 یستیبهز و یشخص انسـجام، رشد حس مثبت، یجانیه تیمشغول خود، از مثبت درک

دانش  ( و20۶2، 2)سیدیکو، گورارد و هاتس یآور تاب(، 20۶1، ۶شناختی )ماکائو روان

 .کرد ( اشاره20۶2، ۹)گیمنز و همکاران مثبـت یجـانیه میتنظـو  یجـانیه

دختر خوب  یارا مرحله اخالق پسر  یسالگ دوازدههفت تا  ینب یها سال ،(20۶۹کلبرگ ) 

کودکان آن است که  ی. او معتقد است رفتار خوب براکند یم یفکودکان توص یبودن برا

. کودک در یردقرار گ ینمورد تحسفرد شود و  ها آن خوشحالی و یگرانباعث کمک به د

یگران و محبت د یتکه رضا دهد یماهمیت نظر  یناز ا یاجتماع یقراردادهابه مرحله،  ینا

 و سازش وجود دارد. یتحداکثر جزم نسبت به رفتار مطلوب در گروه، عالوه به .جلب کند را

 بار یناول یو برا ردیگ یمانجام  کننده عملشخص  یتکودک بر اساس ن اخالقی قضاوت

عمل خود و  ،یتن ینکه او ب دهد یم نشان ینا ؛کند یم یداپ یمعن «او خوب بود یتن» مفهوم

 را یتبلکه عامل ن ،کند ینم یابیارز هیجنت بر اساسو عمل را تنها  گذارد یمآن تفاوت  یجنتا

 یگرانمرحله با خوب بودن نسبت به د ین. کودک در ادهد یمدخالت  آندر  نیز

دوره اول  یپنداشت که خودخواه یدنبا بنابراین؛ برد یمو لذت  ردیگ یمقرار  رشیموردپذ

 به یو جسم یاز لذت ماد ن،آ یبلکه فقط نوع ارضا ،رود یم ینمرحله از ب یندر ا یکودک

 یگراند ازنظرمرحله  ین. کودک در اابدی یم ییرتغ یگراند یندیلذت از خوشا یا یروان لذت

به گروه  یو وابستگ داند یم ها آنانتظارات  برآوردن را در یقالرفتار اخ یارع دارد و معالاط

 و مقررات نسبت به اجتماع، یدرک بهتر کم کم همچنیندارد.  یتاهم یاراو بس یبرا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Makaiau,A.S 

2. Siddiqui, N. Gorard, S. & Hautsee, B 

3. Gimenez, M. Quintanilla, L. Ojeda, V. & Lucas – Molina, b. 
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ها  آن ازجملهکه  شود یم رو روبه یزن یتالبا مشک یول ؛کند یم یداپ درانمختلف  یها نقش

مختلف است. او  یها گروهخواسته  ینب تضاد مختلف و یها نقشفرد در  یفوظا ینتضاد ب

 مختلف یها گروه یتقاضا یاست که به نحو یحل راه یوجو جستدر  مرحله، ینا یدر انتها

 ،همکاران و یفس)کند  یمتنظ یگررا نسبت به همد ها آنهماهنگ سازد و رفتار  یکدیگررا با 

قه نشان الع دهد یمنچه فرد انجام آو  یقالاخ رفتار هب ،یاژهکلبرگ همچون پ .(۶۹۳1

 او یافتگی اخالقیرشد یزاندرباره م یعاتالاط اعتقاد دارد با مطالعه رفتار فرد، یراز ؛دهد ینم

و معتقد است  کند یم یینق را با مفهوم عدالت تبال، اخکلبرگ .دیآ ینمبه دست 

مفهوم است.  یناز ا یمتفاوت یها برداشت متضمن کودکان و نوجوانان یقالاخ یها قضاوت

 دست ن،آسطح  ینترباال. از عدالت در سطوح مختلف، متفاوت است ها آندرک  ،ینهمچن

 یدر زندگ یانسان یعال یها ارزشهمه مردم و تحقق  یبرا یو جهان یبه حقوق مساو یافتن

 اعمالشانرفتار و  یهافراد در توج دالیل یافت کهدر توان یمگ لبرک یقاتاز تحق .هاست آن

 مانند یبعد یها یگرفتار یلفرد به دل یکتقلب به نظر  ینادرست که یدرحالمتفاوت است. 

فرد  یلدال ازجمله تواند یمافراد جامعه  ینرفتن اعتماد ب یناز ب شدن است، یاز زندان ترس

 شناس روان، (20۶۹کلبرگ )ورنس  .(۶۹۳4یور،کد) دیآ حساب بهمورد  یندر ا یگرد

را  یقالاخ یها ارزشدانشگاه هاروارد، رشد  یقالمرکز پرورش اخ یرو استاد و مد یکاییآمر

رشد  یهکلبرگ نظر درواقعقرار داده است. موردبررسی  یشناخت یک نظریهدر چهارچوب 

است که مراحل  معتقد یاژهمانند پ یکرده است. و یلرا گسترش داده و تکم یاژهپ اخالقی

 گونه همان. شود یم ییناو تع یو شناخت یذهن یها ییتوانا بر اساسدر هر فرد،  یقالرشد اخ

از  یا مرحلههر  در مراحل رشد وجود دارد و یمنظم یشرفتپ ی پیاژهشناخت یهکه در نظر

 یممفاه بر اساس ،اخالقی رشد یزکلبرگ ن یهدر نظر یرد،گ یدربرم یزرا ن یمراحل قبل رشد،

 یلسوفانف یدرا با کودکان کلبرگ، یده. به عقشود یمگذاشته  یانبن یشینمراحل پ اخالقی

و  یمتقابل رشد شناخت یرثأخودشان را که از ت اخالقی یارهایمعها  آن یرادانست، ز اخالق

 ن لزوماًو همساال ینوالد ،یو یده. به عقدهند یمرشد  ،دیآ یمبه وجود  ها آن یاجتماع یطمح

 یریگ شکلدر  یاژهپ که یدرحالندارند؛  یکودک نقش فعال اخالقی یارهایمع یریگ شکلدر 
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ن دارد. کلبرگ در مطالعه خود، رشد بر همساال یادیزتأکید  اخالقی، یها ارزش

 عنوان به ،اخالقی قرار داده و به رفتار موردتوجه یشتررا در کودک ب اخالقی یها استدالل

 و اناست که کودک یناو ا یلکمتر توجه کرده است. دل اخالقی،رشد  یبرا یشاخص

 اخالقیرشد  که یدرحالرا انجام دهند،  اخالقی یک عمل، ممکن است هردو ساالن بزرگ

عمل  یربنای استداللیز یاپشتوانه  ینیماست که بب ینمهم ا دیگو یمنباشد. او  یکسان ها آن

 یکبا  ینکها یاترس بوده  اخالقیعلت عمل  ایآ یست؟چ سال بزرگ یادر کودک  اخالقی

سال  بزرگ ممکن است کودک و ،مثال عنوان به است؟ انتخاب آزاد و خودآگاهانه انجام شده

. بود با هم متفاوت خواهد ها آنل استدال مسلماً ین را بد بدانند، ولآنکنند و  یهردو، دزد

 یهرا زشت بداند که اگر آن را انجام بدهد، تنب ین جهت دزدآممکن است کودک از 

را نادرست  یاز قانون، عمل دزد یرویپ دلیل سال به که ممکن است بزرگ یحال؛ درشود یم

 .(۶۹۳1 و همکاران، یفسندهد )بداند و آن را انجام 

جریانی است « فلسفه برای کودکان»(، ۶۹۳۶طبق نتایج حاصل از پژوهش پازوکی )

افرادی متفکر و خالق باشد  عنوان بهشی بسیار مناسب برای تربیت کودکان تواند رو که می

های تحقیق الماسی  کنند. یافته یگذار هیپاای مبتنی بر عقالنیت را  تا در آینده بتوانند جامعه

نفس و  تواند بر ارتقای عزت می« فبک»( نیز نشان داده است که اجرای ۶۹۳۶حسینی )

داشته باشد. همچنین نتایج حاصل از  یمعناداران تأثیر آموز دانشهای اجتماعی  مهارت

ان آموز دانشبر تراز کلی تحول اخالقی « فبک»(، بیانگر تأثیر ۶۹۸۳پور )پژوهش قضاوت 

( نیز حاکی از ۶۹۳2و تسریع تحول اخالق عینی به فاعلی است. نتایج پژوهش رضایی )

اثر اعمال آموزش فلسفه برای کودکان هوش هیجانی در  مؤلفةافزایش معنادار هر پنج 

 است.

های آینده و  توان کودکان و نوجوانان را برای چالش های فکری می با آموزش مهارت

تر از آن، به قابلیت کسب دانش  به دانش نیاز دارند اما مهمها  انسانتسلط بر زندگی آماده کرد. 

داشته باشند و این همان  ۶اندیش فراخجدید نیازمندند تا بتوانند نگرشی مبتنی بر ذهنی باز و 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Open Mind 
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انسانی در جهت رسیدن به رشد و  توسعةهای اساسی  پرداختن به یکی از زیرساخت

به عوامل و مسائل  نظران صاحبخوشبختانه توجه پژوهشگران و  اگرچهیافتگی است.  توسعه

و  ها کالسبر تغییر فضای آموزشی  شیازپ شیب، معطوف شده است؛ پژوهش حاضر ادشدهی

جامع و گسترده برای آموزش ضمن خدمت معلمان، مربیان و والدین  یزیر برنامهتر از آن،  مهم

در « فلسفه برای کودکان»تمرکز دارد تا از انقالبی استفاده کند که « فبک»در راستای اهداف 

 و خانواده منظومةتواند حضور اجتماعی کودکان، اعضای مهم  آموزش ایجاد کرده و می

مالت سازنده، الگوی ارتباطی کارآمد و رسیدن تعا برقراری راستای در را آینده سازان انوادهخ

خود را با عنوان اثربخشی  یاصلبا توجه به موارد گفته پژوهشگر هدف  به تفاهم یاری کند.

منطقه  یها دبستانان پسر پایه ششم آموز دانشآموزش فلسفه برای کودکان بر رشد اخالقی 

 شهر تهران قرار داد. وپرورش آموزششش 

 روش پژوهش

با گروه گواه و  آزمون پس آزمون شیپروش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح 

 آموزان دانشآماری پژوهش حاضر، شامل کلیه  ةجامعو هدف آن کاربردی بود.  آزمایش

 ۶۹۳۶شهر تهران در پاییز سال  وپرورش آموزش ۶ساله پایه ششم دبستان، منطقه  ۶2پسر 

نفر گواه( بود که  ۶1نفر آزمایش و  ۶1کودک ) ۹0مل شا پژوهش این آماری نمونةبود. 

دبستان پسرانه منطقه  ۹۹قرار گرفتند. به این صورت که از بین  در دو گروه روش تصادفیبه 

 دقرعهیق بهو  تصادفی طور بهمهر والیت و شهید رجایی(  یها مدرسهمدرسه ) 2شهر تهران،  ۶

ساله پایه ششم  ۶2ان پسر آموز دانشاز بین کلیه  با اعالم فراخوان انتخاب گردید. سپس

نفر  ۶1نفر آزمایش و  ۶1نفر ) ۹0تصادفی  طور بهداوطلبین  میاندعوت به همکاری شد که از 

 شدند. نفره آزمایش و گواه گمارده ۶1در دو گروه  دقرعهیق بهکه  گواه( انتخاب گردید

و زندگی مشترک با هر دو والد از زمان  سال( ۶2سن )پژوهش، ورود به این  یها مالک

 ADHDکودکان مانند  یشناخت عصب یها یماریبخروج از آن،  یها مالککودکی تا حال و 

 و زمان هم یپزشک روانو  یشناس روان یها درمانمزمن، معلولیت، مصرف دارو و دریافت 

 بود. گر پژوهشی با جهت ادامه همکار نارضایتی اعالم
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 ابزار گردآوری اطالعات

 پور یمعنومقیاس سنجش رشد اخالقی  -1

خرده  4است که  سؤال ۶۹( شامل ۶۹۳۶) پور یمعنومقیاس سنجش رشد اخالقی کودکان 

سه ) یعرفسه سؤال(، اخالق ) یعرفچهار سؤال(، اخالق پس ) یاجتماعمقیاس اخالق 

تا  4سه سؤال( را در یک طیف لیکرت از کامالً موافقم = ) یعرفسؤال( و اخالق پیش 

( برای این ابزار ضریب ۶۹۳۶پور ) . معنویدهد یممورد ارزیابی قرار  ۶کامالً مخالفم = 

و روایی مناسبی با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی گزارش  ۳۹/0آلفای کرونباخ 

 کرده است.

 انآموزش فلسفه برای کودک -5

های فکری  در پژوهش حاضر جهت آموزش فلسفه برای کودکان از بسته آموزشی داستان

 10جلسه به مدت  ۸طی  (۶۹۳1 یعیان،درچه و بد یعابد ی،نوروز) برای کودکان ایرانی

 دقیقه و دو بار در هفته استفاده شد.

1(1332 یعیان،و بد درچه یعابد ی،نوروزجلسات )شرح . 1جدول 
 

 تکلیف شیوه آموزشی محتوا هدف موضوع زمان جلسه

 اول

20 

 دقیقه

یک »داستان: 

 «کار و دو کار

تقویت تفکر و 

 اخالق

، یریپذ تیمسئول

 شجاعت، همدلی،

 یوگو گفت

 سقراطی

روخوانی، پرسش، 

 مباحثه

۹0 

 دقیقه

کار عملی و 

 طرح بحث

تقویت تفکر و 

 اخالق

 درست دوستی،

 فهمیدن، نحوه دستور

 ،یباز نوشتن،

 مسابقه

 کارت نوشتن،

 نویدوم بازی،

 دوم

۶1 

 دقیقه

دزد »داستان: 

 «ها وهیم

تقویت تفکر و 

 اخالق

قضاوت، تمسخر، 

 نفس عزت

 یوگو گفت

 سقراطی

روخوانی، پرسش، 

 مباحثه

21 

 دقیقه

کار عملی و 

 طرح بحث

تقویت حل مسئله، 

 ابراز وجود

با  برخورد محرومیت،

 یداور شیپ دیگران،

 نمایش خالق،

 نگارش

داستان، بازسازی 

 یکاردست پرسش،

روخوانی، پرسش،  یوگو گفت حریم خصوصی تقویت تفکر «نامه»داستان:  ۶1 سوم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

. یرانیکودکان ا یبرا یفکر یها (. داستان۶۹۳1) یهراض یعیان،و بد یره؛درچه، من یعابد ی؛رضاعل ی،نوروز .۶

 چاپ دوم. یارمانا،اصفهان: 
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 تکلیف شیوه آموزشی محتوا هدف موضوع زمان جلسه

 مباحثه سقراطی دقیقه

۹0 

 دقیقه

کار عملی و 

 طرح بحث

تقویت رشد 

 اخالقی
 یکار یمخف

 ،شینما سخنرانی،

 یباز

 یبازساز خاطره،

 داستان

 چهارم

۹0 

 دقیقه

سه »داستان: 

 «دوست

و تقویت تفکر 

 اخالق

انگیزه و هدف، حل 

 مسئله

وگوی  گفت

 سقراطی

روخوانی، پرسش، 

 مباحثه

۶1 

 دقیقه

کار عملی و 

 طرح بحث

تقویت رشد 

اخالقی، حل 

 مسئله

 تنبلی، مدیریت خود،

 مسئله حل

نقاشی، تدریس 

 کاربردی
 نقاشی، مباحثه

 پنجم

۶1 

 دقیقه

 داستان:

دانش و »

 «پاداش

 داناییغرور و  وجود ابراز تفکر،
وگوی  گفت

 یسقراط
 روخوانی، پرسش

۹0 

 دقیقه

کار عملی و 

 طرح بحث

تقویت رشد 

 اخالقی

فردی و  یها پاسخ

 تیرضا گروهی،

 نمایش فیلم،

 شینما ،یباز توپ

 ،وگو گفت

 یساز جمله

 ششم

۶1 

 دقیقه

داستان: 

راسوی »

 «فداکار

 تقویت تفکر،

 ابراز وجود
 قضاوت عجوالنه

وگوی  گفت

 سقراطی
 روخوانی، پرسش

۹0 

 دقیقه

کار عملی و 

 طرح بحث

تقویت تفکر و 

 رشد اخالقی

آرزو،  ،ییجو قتیحق

 حدس نادرست

 نقاشی،

 یرسازیتصو

 ذهنی، مباحثه

 افکار، انیب نقاشی،

 تصویر

 هفتم

۶1 

 دقیقه

 داستان:

یک روز با »

 «مردم

تقویت تفکر رشد 

 اخالقی

عدالت، مدیریت، 

 زورگویی

وگوی  گفت

 سقراطی

روخوانی، پرسش، 

 مباحثه

۹0 

 دقیقه

کار عملی و 

 طرح بحث

تقویت حل مسئله 

تفکر  و استدالل،

 یانتقاد

مسئولیت، مدیریت 

 بحران، حل مسئله

 نمایش خالق،

 ینقاش

 طراحی نمایش،

 تصویرگری

 هشتم

۶0 

 دقیقه

 داستان:

بازرگان و »

 «خدمتکار

 تقویت تفکر
ترس، جهل، باورهای 

 غیرمنطقی

وگوی  گفت

 سقراطی
 روخوانی، پرسش

 
کار عملی و 

 طرح بحث

تقویت رشد 

 اخالقی

 ترس، شجاعت،

 روابط اجتماعی

 نمایش خالق،

 ادا سازی

و  هیسا نمایش،

 یساز چهره
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 یفیتوص یها افتهی

 آزمون و پس شیپویلک رشد اخالقی در مراحل  -، انحراف استاندارد و شاخص شاپیرونیانگیم .5جدول 

 یآمارشاخص 
 گروه گواه آزمایشگروه 

 آزمون پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش

 ۶۹/40 ۶2/۹۳ 10/4۶ 1۹/۹2 میانگین

 ۶2/4 20/4 2۶/2 ۶۸/1 انحراف استاندارد

 ۳42/0 (NS)۸۳۹/0 (NS)۳۸1/0 (NS)۳1۹/0(NS) ویلک -شاخص شاپیرو

 = غیر معنادار NSنکته:  

دهد. همچنان که  متغیر رشد اخالقی را نشان می ۶ لکیو –شاخص شاپیرو  ۶جدول 

آزمون  از مراحل پیش و پس کی چیهویلک مربوط به  -شود، شاخص شاپیرو مالحظه می

های متغیر  معنادار نیست. این موضوع بیانگر نرمال بودن توزیع داده 01/0دو گروه در سطح 

 .است آزمون پس و پیش ةمرحلرشد اخالقی برای هر دو گروه آزمایش و گواه در هر دو 

 انسیکوار لیتحل یها مفروضه

 آموزش فلسفه برای کودکان بر رشد اخالقی آنان مؤثر است. :هیفرض

نتایج  2 جدول. شد انجام متغیری یک انسیکووار لیتحل پژوهش، ةیفرضآزمون  یبرا

 .دهد یمرشد اخالقی دو گروه را نشان  سهیمقاراهه در  کی انسیکووار لیتحل

 و گواه شیآزمارشد اخالقی دو گروه  سهیمقادر  رهیمتغ کی انسیکووار لیتحل .3جدول 

 partial  2 یمعنادارسطح  F میانگین مجذورات مجموع مجذورات 

 ۳2/۹۳4 ۳2/۹۳4 گروه
42/۸0 00۶/0 24۳/0 

 ۳۶/4 ۶۶/۶۹2 خطا

و درجه آزادی خطا برابر  ۶درجه آزادی گروه برابر با  نکته: در تمام سطوح متغیر وابسته 

 .باشد یم 22با 

 تیعضو ریمتغاز  آزمون شیپ یرهایمتغاستقالل  ةمفروضآزمون  یبرا نجایادر 
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مستقل استفاده شد که نتایج نشان داد بین دو گروه، پیش از اجرای متغیر  t، آزمون یگروه

توان گفت  بنابراین می؛ (p،۶۶۸/۶(=2۸)t>01/0مستقل تفاوت معنادار وجود ندارد )

برقرار است. استفاده از  یگروه تیعضو ریمتغاز  آزمون شیپ یرهایمتغاستقالل  ةمفروض

و گواه  شیآزمادو گروه  نیبآزمون در  پس ریمتغ یخطا انسیوارآزمون نشان داد که 

 ونیرگرس خط بیش یهمگنارزیابی  تیدرنها(. f(۶و  2۸=)p ،۸۳۹/0>01/0همگن است )

های مربوط  مزبور در بین داده ةمفروضآزمون در دو گروه نشان داد که  و پس آزمون شیپ

 (.f(۶و  2۸=)p ،0۶4/2>01/0است )به این فرضیه نیز برقرار 

رشد اخالقی  0۶/0 داری معنیاجرای متغیر مستقل در سطح  2جدول  جینتا بر اساس

 تعدیل یها نیانگیم ةسیمقا(. F(۶و  22) = P ،42/۸0 <0۶/0است )قرار داده  ریتأثرا تحت 

، نشان داد که اجرای 2فرونی بن تعقیبی آزمون از استفاده با گواه و شیآزما گروه دو ةشد

متغیر مستقل باعث شده تا میانگین نمرات رشد اخالقی گروه آزمایش در مقایسه با گروه 

 ةیفرض(. بدین ترتیب در آزمون   ∆= p ،۸2۳/0=SE،4۹۶/2=0۶/0) ابدیگواه افزایش 

مؤثر است( فرض صفر  آنان اخالقی رشد بر کودکان برای فلسفه آموزش بر مبنیپژوهش )

شد که آموزش فلسفه برای کودکان منجر به  یریگ جهینترد، فرض خالف تأیید و چنین 

 شود. افزایش رشد اخالقی در آنان می

 یریگ جهینتبحث و 

آموزش فلسفه برای کودکان منجر به افزایش رشد  نشان دادی پژوهش ها افتهنتایج ی 

ناجی و خطیبی مقدم  یها پژوهش. این نتایج با نتایج حاصل از شود یماخالقی در آنان 

(؛ اکرمی و ۶۹۳4(؛ بدری گرگری و واحدی )۶۹۳4) یکرم اهلل و زاده لیاسمع(؛ ۶۹۳1)

(؛ هدایتی و ۶۹۸۳همکاران )(؛ مرعشی و ۶۹۳۶(؛ مفیدی و کفیلی مقدم )۶۹۳۹همکاران )

( هم 20۶۶(؛ مختار و همکاران )20۶1(؛ بارو )20۶2(؛ آناستینسدوتیر )۶۹۸۳همکاران )

 راستاست.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Shapiro- Wilk 
2. Bonfroni Azmoon 
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گفت رشد  توان یم یاخالقرشد  ةینظرپژوهش بر اساس  نیا یها افتهی نییتبدر 

 دوجانبه صورت طور به ساالن همدر روابط با  که یتبادالتبه واسطة  کودکان یاخالق

 یاخالقبه رشد  تواند یم ساالن همبا ارتباط با  کودک یعنی؛ کند یم شرفتیپ ردیگ یم

 یاخالق تفکرگفت رشد و  توان یم زین کلبرگ یاخالقرشد  ةینظر. بر اساس ابدیدست 

 یو؛ کند شرفتیپ اند یاخالقدر مرحلة باالتر  که یکسانبه واسطة بحث با  تواند یم کودک

 یفایاساالن، به سبب فرصت  دوجانبه در رابطه با هم یدادوستدها که دیشیاند یم نیچن

 دهد یمباالتر ارتقا  یاخالق تفکررا به  ها آن، کند یمفراهم  کودکان یبرا که ینقش

 (۶۹۳0، ابانگردیب)

هدف آن  واست  یدیجدنسبت  به کردیرو« کودکان رایآموزش فلسفه ب» کردیرو

. در دانشگاه کنند فکرچگونه خودشان  اموزندیبتا  کند کمک کودکانبه  که است نیا

 یفلسفمباحث  ریدرگرا  کودکانچنانچه ذهن  که کردرا مطرح  هینظر نیا پمنیل، ایکلمب

و مؤثرتر باشند.  رتریپذ انعطاف یافرادتا  میدهرا رشد ها  آن تفکرنحوة  میتوان یم، میکن

برنامه بر آن است تا  نیا. کردرا مطرح « کودکان یبرافلسفه »برنامة  یومنظور،  نیا یبرا

آورد و به داخل اجتماع ببرد؛ سپس  نییپا یانتزاع تیموقعاز  در وهلة اول فلسفه را

و  میتعلنظام  یادیبن یها ضعفو  مشکالتارائه دهد تا  تیتربو  میتعلبه نظام  نو یکردیرو

در ساختار  ییربنایز یراتییتغبا  ،رسد یمبه نظر  ریناپذ درمان هاست مدت کهرا  جیرا تیترب

 (.۶۹۳۶نژاد،  یقاضو  یناج) کندرفع  ،آن

 از یکیو  شود یم یاخالقمنجر به پرورش هوش  که یاخالق تیتربدربارة  پمنیل

 را مطرح یفلسف یکردیرو، است کودکان یبرااو در طرح برنامة فلسفه  یاصل یها دغدغه

 کردیرو . از نظر او،داند یم تیعقالن، اخالق را محصول کانت مکتباز  یرویپبه  ی. وکند یم

 کهخود  یذات رتیحو  کاوشبا  کودک. کند یم دیتأک یاخالق یکاوشگربه اخالق بر  یفلسف

و  رسد یم حیصح یاخالقو قضاوت  یداور، به شود یمبه آن دامن زده  یفلسفدر حلقة بحث 

 یساز یدرونو  ردیگ یم فرا و محققانه شمندانهیاند، یاخالق یا گونه بهرا  یانسانناب  یها ارزش

 ذهن بـه فعـال شـدن و کردندارد؛ وادار  یروشن یها هدف کودکان یبرابرنامة فلسفه . کند یم
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دامـور  دنیکشـبا به چالش  کار نیا .هاست هدف نیااز  یکی کردنعمل   تفکر یـریفراگ، یهیـب

 زین یاجتماع هـدف حال نیدرعبرنامه  نیا. شود یمو اقدام به آن انجام  یساختارو تعامل  یاصول

 (.۶۹۳۹، یقائداست ) کیدموکرات یریگ میتصم ندیفرادارد و آن آموزش 

 یبرا معتقد بود برنامة فلسفه زینخود ( ۶۹۳۹مقدم،  ییصفابه نقل از  ؛۶۳۳1) پمنیل

 یاخالق با آموزش فلسفه به روش مباحثه، ملزومات رشد کهاست  یا برنامه گانهی کودکان

نقادانه  تفکر مستلزم که یاخالق قیتحقدر  او کردن ریدرگبا  نیاو  کند یم نیتأمرا  کودک

 یاخالق رشد نیتأمبرنامه  نیااز اهداف مهم  یکیاساس،  نیا. بر شود یم سریماست، 

خود  شود تا کمک ها بچهبه  که یمعن نیادانسته شده است؛ به  کودکان( یاخالق)هوش 

 نیادر  .رندیبپذ بگویند را ها آنبه  گرانیدهر چه  که نیا، نه کنند یابیارزرا  ها ارزشبتوانند 

 با کودکان. شود یممطرح  کودکان یبرا یفکر یها داستانمعلم،  تیهدابرنامه، با 

 یها داستان. کنند یم وگو گفتبحث و  شده مطرحخود دربارة داستان و مسائل  یها پرسش

 یها سؤالتا  کند یم قیکه کودکان را تشو شود یماطالق  ییها داستانبه آن دسته از  یفکر

 ،کنندمطرح  یدوست، انصاف و ییبایزی، خوب، قتیحق تیماهمانند  ینیعناوخود را دربارة 

 ها داستان. کنند یبررسرا  طیمحبحث و روابط و  رییتغدربارة تجربة خود از زمان و 

 کاوشو  ها مالک، استفاده از ها فرض شیپو  امدهایپ یبررس، دنیپرسرا به  کودکان

و  لسوفانیف ها داستانمجموعه  نیا سندگانینو. کنند یمگوناگون دعوت  ینظرها

 ؛ ترجمه۶،200۶کم) اند جهاناز سراسر  کودکان یبرافلسفه  یاصل کنندگان تیترب

 (.۶۹۳۶، هیلو یمیابراهو  یرشتچشهرتاش، 

 موردتوجهاست که از دوران گذشته تاکنون  ییها حوزه ازجملهحوزه اخالق 

 چیست، اخالق ینکها یرامونپ . آنانو دانش و حکمت بوده است ینبزرگان د اندیشمندان،

انجام  بسیاریی ها تالش در این حوزه یزان نشناس روانفالسفه،  ی. همپااند گفته یارسخن بس

هستند؛  حوزه ینا یشگاماناز پ یکلبرگ و بندورا همگ ید،فرو یاژه،چون پ ی. افراداند داده

 یگر. در داست قرار داده یاز اخالق را موردبررس یا مؤلفه ها آنکه هرکدام از  یا گونه به

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Cam, F 
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امر سبب شده  یندارد و هم وجود یبحث و نظرات گوناگون یزنشناسی  روان یها حوزه

اخالق از منظر  یفتعر عنوان بهآنچه  یطورکل به .از اخالق ارائه شود یمتفاوت یفتعار

درست از  یصتشخ منظور بهکه  یاصول از ذکر کرد، عبارت است توان یمشناسی  روان

 .(۶۹۳۹ یچی،آسف یموریت از ؛ به نقل2004 ،۶یسنکآ) رود یمنادرست به کار 

صورت گرفته  یگرد یرهایو متغ یرفتار اخالق ینکه ب ییها پژوهش یتمام یاندر م

 یندافر ی،برخوردار است. استدالل اخالق یا ژهیو یگاهاز جا یاستدالل اخالق متغیر، است

. (۶۹۳4 یمی،؛ به نقل از کر۶۳۹2 یاژه،پ)اعمال است  یبد یا یدرباره خوب آگاهانه قضاوت

 یو اجتماع یدرک و شناخت مشکالت اخالق یتقابل یبه معنا یاخالق استدالل ینهمچن

است  یاقدام مناسب و رفتار اخالق منظور به یفرد یو استانداردها ها ارزش با استفاده از

درباره اخالق، استدالل  یاژهکلبرگ و پ یدگاه. در د(۶۹۳2یدری،از ح نقل ؛ به200۳ ی،دان)

عامل  یکه استدالل اخالق کند یماخالق است. کلبرگ فرض  محوری بخش یاخالق

و  کرده یجادوحدت ا یعمل اخالق یبرا یمو تصم یاخالق قضاوت است که در یمهم

و  یرفتار اخالق یزن یاجتماع یشناخت یه. در نظر(20۶4، 2چنگ) کند یم یفارا ا ینقش اصل

است  یو خودواکنش یخودنظارت یها سمیمکانو  یاز استدالل اخالق عملکردی ،یراخالقیغ

رابطه  یکه به بررس یمطالعات یشینه. پ(20۶۶، ۹؛ به نقل از ونگ و همکاران۶۳۳۶بندورا،)

 یرفتار و استدالل اخالق یانکه م دهد یم، نشان اند پرداخته یاستدالل اخالق و یرفتار اخالق

؛ 20۶۶، ۶یان؛ ر20۶4 ،1؛ رست و ناروز۶۳۳1، 4گراهام)وجود دارد  دار یمعن رابطه مثبت و

 10از  یش. ب(۶۹۳4، دازه و گرکز، 20۶۹ ،2یل؛ سوانسون و ه۶۹۳۶ کدیور،و  زاده طالب

ازجمله  یلفراتحل ینو چند اند کرده یرا بررس یو بزهکار یاخالق استدالل مطالعه ارتباط

 که شده انجام (20۶۶استامس و همکاران، به نقل از  ؛۶۳۳0دد،  و یتنلسون، اسم)
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به ) اند کرده یتو رفتار بزهکارانه حما یاخالق استدالل یاز رابطه منف یهمگ یطورکل به

کننده  ینیب شیپ نیتر مهم یاستدالل اخالق اند داده مطالعات نشان. (20۶4نقل از چنگ، 

گاسر و هلفن  ی،مالت)کردن بوده است  یقلدر و یچون پرخاشگر یضداجتماع یرفتارها

 (.20۶۶؛ به نقل از ونگ، 20۶2و وانگ،  یانگ؛ 20۶0 ینگر،ف

 انآموز دانش، یاخالق یگر کاوش انیجراستدالل در  یها مهارت کسبعالوه بر 

 را یپژوهش یها مهارت( 20۶۹) پمنیل. دهند یمرشد  زینخود را  یپژوهش یها مهارت

 یتفکر یبرا ییابزارها که داند یم هیفرض جادیاو  کارها راهدر نظر گرفتن  یبرا ییها مهارت

 در ها مهارتنوع  نیابستر مناسب  تواند یم یپژوهشو اجتماع  دهند یممسئوالنه ارائه 

 را یفلسف یها داستان یپژوهشدر اجتماع  کودکان یوقت کهگونه است  نیبدباشد.  کودکان

 یها هیفرض و دیعقا کشف یبرا نهیزم، شوند یممبهم مواجه  یها تیموقعو با  کنند یممطالعه 

 ابندی یدرم ها داستان ضمن خواندن ها آن. شود یمفراهم  یحدس یها حل راهصورت  بهمتعدد 

اطالعات را  که رندیگ یفرام ضمناً. میابیب یحل راه شانیبرا دیوجود دارد که با یمسائل

 نیا. در نمایندو استخراج  ینیب شیپ مناسب را یها هیفرض ها آنو از درون  کنند یده سازمان

و روابط  یبستگ همروابط  درک به ینیب شیپ انیجردر  که شود یم کمک کودک، به ندیفرا

را  یاخالقرشد  یپژوهشاجتماع  یفضا کیدر  ها مهارتنوع  نیا یریکارگ بهبرسد.  زین یعلّ

 کهاخالق انجام شده است  تیتربآموزش و  نةیزمدر  یمتعدد قاتیتحق به همراه دارد. زین

 ۶دیتبریونمونه، پژوهش سانجانا و  یبرا. اند دادهقرار  مدنظراز اخالق را  یا جنبه هرکدام

 یها مهارترشد  بر کودکان یبرافلسفه  یدرسبرنامة  ریتأث، شده انجامهند در  که( 20۶1)

 عملکرد گر انیبپژوهش این  جینتا. دهد یمرا نشان ان آموز دانش یاجتماعو  یاخالق استدالل

 عالوه به ،شناختی و اخالقی است ،اجتماعی یها مهارتان در آموز دانشبهتر 

 .اند داشتهرا در زندگی روزانه  شانیها آموختهدر این برنامه توانایی کاربرد  کنندگان شرکت

محدودیت زمانی پژوهش، بدین معنی که  اند از: ی پژوهشی عبارتها تیمحدود

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Sanjana, M. & Whitebread. D 
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آغاز فصل امتحانات، امکان پیگیری  لیدل بهو  شده انجاممقطعی  صورت بهپژوهش حاضر 

 یسروصدادر کنترل متغیرهای مزاحم ناخواسته مانند  گر پژوهشناتوانی  فراهم نبوده است.

دیگر، انجام مراسم مختلف در مدرسه، ناتوانی در ایجاد محیط فیزیکی ایدئال،  یها کالس

آموزش فلسفه برای کودکان  ان بوده است.آموز دانشهای محیطی و کاهش تمرکز  تقویت

به دلیل مسائل محیطی اجتماعی ) یرونیبدرونی و  یها تعارضرا با انواع ها  آن ممکن است

در بستر زمان مناسب  تر شیبفرهنگی( مواجه کند که با توجه به محدودیت زمانی امکان آموزش 

های  و طراحی یبند زمانمختلفی مانند وضعیت  لیدال بهدر پژوهش حاضر  فراهم نبوده است.

آنان در امر ، امکان تعامل مستقیم با والدین و حضور فعال وپرورش آموزشسازمان 

 آموزش فلسفه فراهم نبوده است.

با طرح طولی جهت استنباط رابطه  ییها پژوهش از: اند عبارتپژوهشی  یها شنهادیپ

آتی از متغیرهای  یها پژوهشدر  متغیرهای این پژوهش انجام گیرد. ةدربارعلت و معلولی 

( جلوگیری و کنترل به عمل آید. بر پایه نتایج ذکرشدهمانند موارد ) یاحتمالتأثیرگذار 

حاصل از پژوهش حاضر در جهت افزایش ابراز وجود و کمک به رشد اخالقی کودکان و 

مداوم استفاده  صورت بهنوجوانان، از برنامه آموزش فلسفه برای کودکان در همه مدارس 

د و مناسب به والدین و متعد یها کارگاهمفاهیم آموزش فلسفه به کودکان با برگزاری شود. 

 معلمان نیز آموزش داده شود.
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 منابع

و  (P4C)ای فلسفه برای کودک  (. اجرای چندرسانه۶۹۳4، آزاد. )یکرم اهلل و، تیمور؛ زاده لیاسمع

-2۶(، 2) ۶، تفکر و کودک نامهفصلابتدایی.  آموزان دانشبررسی تأثیر آن بر خردورزی 

۶. 

(. اثربخشی آموزش فلسفه بر قضاوت ۶۹۳۹اکرمی، لیال؛ قمرانی، امیر؛ و یارمحمدیان، احمد. )

 .۶-۶۶(، ۶0) 1، تفکر و کودکآموزان نابینا.  دانش نفس عزتاخالقی و 

های  بر رشد مهارت« فلسفه برای کودکان»بررسی تأثیر آموزش (. ۶۹۳۶الماسی حسینی، صمد. )
و  یشناس روان دانشکدة، ارشد کارشناسی نامة انیپا ان.آموز دانش نفس عزتاجتماعی بر 

 .طباطبائیعلوم تربیتی دانشگاه عالمه 

(. تأثیر اجرای برنامه فلسفه برای کودکان بر رشد ۶۹۳4بدری گرگری، رحیم؛ و واحدی، زهرا. )

 .۶-۶2(، ۶۶) ۶، تفکر و کودک«. آموزان دختر هوش اخالقی دانش

 .شیرایوتهران: نشر  ،یتیترب یشناس روان(. ۶۹۳0) لیاسماع، ابانگردیب

 ةدانشکد، ارشد یکارشناس ةنام انیپا. در کودکان یورز فلسفهاهمیت (. ۶۹۳۶پازوکی، فاطمه. )

 .طباطبائیو علوم تربیتی دانشگاه عالمه  یشناس روان

کودکان در کاهش و مهار خشم  یبرنامه فلسفه برا یاجرا یرتأث ی(. بررس۶۹۳۹) یرام نیا، یتجل

پژوهشگاه علوم ، تفکر و کودکاول مقطع متوسطه شهر تهران،  یهپسر پا انآموز دانش

 .۶۹-۹۳، ۳، ش 1س  ،یو مطالعات فرهنگ یانسان

 ناتوانی ان با و بدونآموز دانشدر  یقضاوت اخالق یسهمقا. (۶۹۳2) یمحمدمهد یچی،آسف یموریت
 .یراز، دانشگاه شرشدا یکارشناسنامه  یانپا. یذهن

آموزش فلسفه به کودکان بر  یرتأث ی(. بررس۶۹۳4) یحیی ی،قائد ین؛پرو ی،زهره؛ محمد ی،جعفر

 ،یدرس یزیر پژوهش در برنامه ،یدبستان شیپکودکان دوره  یپژوهشگر یهپرورش روح
 .4۳-4۶، 44، ش ۶2س 

برنامه آموزش فلسفه به  ی(. اثربخش۶۹۳1) یبافر یلیان،احسان، جل پور، یمعظ یال؛سه یلیان،جل

 یها پژوهشآموزان،  در دانش یو قضاوت اخالق مسئلهحل  ییکودکان بر پرورش توانا
 .۶0۶-۸0، ۹2ش  یتی،ترب

نقش برنامه آموزش  ی(. بررس۶۹۳1عزت اله ) ی،نادر یمه؛فه یان،انصار یم؛مر ی،زاده رودبار جناب
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خشم در  یزیر خشم و درون یزیر برون( بر کاهش P4Cکودک ) یفلسفه برا

 پژوهشنامه شهر تهران، ۶4منطقه  یاول مقطع متوسطه مدارس دولت یهآموزان پسر پا دانش
 .4۸-2۹، 42، ش ۶۶س  یتیترب

 یبرنامه فلسفه برا یاجرا یرتأث ی(. بررس۶۹۳4زهرا ) ی،نور یوسف؛ یمی،کر یدرضا؛حم ی،حاتم

مدرسه  ییآموزان دختر مقطع اول راهنما دانش یجانیهوش ه یش( در افزاP4Cکودکان )

و  ی، پژوهشگاه علوم انسانتفکر و کودک. ۸۳-۸۸ یلیتهران در سال تحص یآزاد یشهدا

 .22-۹، 2، ش ۶س  ی،مطالعات فرهنگ

دانشگاه  مدیران یریگ میتصم سبک و اخالقی استدالل رابطه بررسی .(۶۹۳2الهام ) حیدری،
 .شیراز دانشگاه ،ارشد یکارشناس نامه انیپا شیراز.

 یاخالقیل و تما یتطرز تفکر، ن ی،استدالل اخالق ینرابطه ب(. ۶۹۳4منصور )و گرکز،  یندازه، نوش

 .۶22-۶۶1(، ۶)۶0 ،یفصلنامه اخالق در علوم و فناور. یحسابداران رسم

(. ۶۹۳2، عبداهلل؛ قائدی، یحیی؛ دالور، علی؛ و اسمعیلی، معصومه. )آبادی شفیعرضایی، هما؛ 

اجتماع پژوهشی در افزایش  ةویشاجرای برنامه فلسفه برای کودکان به  یاثربخشبررسی 

 .2۳-۶0۶(، ۳) ۹0، تربیتی یشناس روان ةفصلنامهوش هیجانی دختران دبیرستانی. 

 قم: جعفری، چاپ اول.«. رای کودکانفلسفه ب»نقد مبانی فلسفی (. ۶۹۳۹ستاری، علی. )
رشد شناسی  روان (.۶۹۳1) نیحس ی،آباد لطف ین؛پرو یور،کد ؛رضا نوری، یکرم ؛سوسنیف، س

 .سمت ، نشر2۶ ،چاپ، (۶)

برنامه  ی(. اثربخش۶۹۳0سارا ) یبدی،م یفرهاد؛ کالنتر ی،شقاق یاسین؛محمد  ی،گندمان یفیس

فصلنامه ، «ها آن مسئلهحل  ییو توانا نفس عزتآموزان دختر بر  آموزش فلسفه به دانش
 .۸۹-۶۶، 2، ش 1س  ،یکاربردشناسی  روان

 (. فنون تربیت کودک. تهران: چهر، چاپ هشتم.۶۹۳۹آبادی، عبداهلل. ) شفیع

 ةمجل(. تبیین و ترمیم فکری بینا برای کودکان نابینا. ۶۹۳۶) شیرمحمدی، عاطفه؛ و عبدالهی پور، زهرا
 ، سال سوم.تفکر و کودک

علـوم  یپژوهشـ یعلمـفصلنامة ، کودکانبرنامة آموزش فلسفه به (. ۶۹۳۹مقدم، مسعود ) ییصفا
 .22 ش ،۸، س دانشگاه الزهرا یانسـان

ی رابطه دانش فراشناخت اخالق یبررس (.۶۹۳۶) نیپرو یور،و کد یهاد ی،ثان زاده طالب
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 .20-۳۹، ۹2، یتو ترب یمفصلنامه تعل .یبا استدالل و رفتار اخالق (فرااخالق)

 یکودکان در پرسشگر یفلسفه برا برنامة یرتأث ی(. بررس۶۹۳2) یهمرض ی،زهرا و موسو ،طباطبائی

. ینشهر ورام یدبستان علو ییسوم تا پنجم ابتدا یها هیپاان آموز دانش یو تفکر انتقاد

 .2۹-۳0 صص .2؛ ش 2. س فصلنامه تفکروکودک

 یآموزش فلسفه برا یر(. تأث۶۹۳4حسن؛ ترکاشوند، محمدرضا ) یناروند،محمد؛ د ی،عسگر

فصلنامه امن، ثمنطقه  ییآموزان دختر و پسر سوم راهنما دانش یکودکان بر تفکر منطق
 .4۶-21، ۹1، ش ۶۶س  ،یتیتربشناسی  روان

ریان، مسعود صفایی مقدم و افسانه نجا ةترجمآموزش تفکر به کودکان. (. 200۹فیشر، رابرت. )

 . تهران: گوزن، چاپ سوم.۶۹۳۶

 .نیدواو، تهران: ینظر یمبان یبررس، کودکانبرنامة آموزش فلسفه به (. ۶۹۳۹) ییحی، یقائد

 ةنام. پایان آموزان بررسی تأثیر آموزش فلسفه بر رشد اخالقی دانش(. ۶۹۸۳، مسعود. )پور قضاوت

 .طباطبائیو علوم تربیتی دانشگاه عالمه  یشناس روان ةدانشکد، ارشد کارشناسی

ان و رابطه آن با جو سازمانی آموز دانشبررسی رشد وجدان اخالقی (. ۶۹۳1) نیپروکدیور، 
 ، پژوهشکده تعلیم و تربیت.وپرورش آموزشوزارت مدرسه. 

 . تهران: دوران.یاجتماع شناختی روان (.۶۹۳4) وسفی یمی،کر

 نینسـرو  یرشتچفرزانه شهرتاش، مژگان  ترجمة ،2 یفکر یها داستان .(۶۹۳۶) پیلیف، کم

 (.200۶)تاریخ انتشار اصلی:  .، تهران: شهرتاشـهیلو یمـیابراه

 . تهران: علم، چاپ اول.زنگ فلسفه(. ۶۹۳2مرادی، ماریه؛ و پروین، بهناز. )

 یهپا انآموز دانش لاستدال یها مهارتبر پرورش  یاجتماع پژوهش یرتأث(. ۶۹۳1منصور ) ی،مرعش
: صص یدرس برنامة ساالنه انجمن مطالعات یشهما ین. هفتمپسر شهر اهواز ییسوم راهنما

2۳۶-2۹۳. 

 یها لمیفآموزش اخالق به کمک  یاثربخش یبررس(. ۶۹۳۶. )مایس، مقدم یلیکف، فرخنده؛ و یدیمف

 (.۶1) 4، شناختی روانتحقیقات . یدبستان شیپ آموزان دانشدر رشد اخالق  ییانمایپو

(. بررسی نتایج برنامه فلسفه برای کودکان بر روی ۶۹۳۶نژاد، پروانه ) ناجی، سعید و قاضی

، 2، ش 2، س مطالعات برنامه درسیاستداللی و عملکرد رفتاری کودکان،  یها مهارت

۶2۹-۶10. 
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های  (. تأثیر روش حلقه کندوکاو فلسفی بر مهارت۶۹۳1ناجی، سعید؛ و خطیبی مقدم، سمیه. )

 .۸۹-۶۶0(، ۶) 2، تفکر و کودکآموزان ابتدایی.  یی دانشوگو گفت

های فکری برای  داستان(. ۶۹۳1نوروزی، رضاعلی؛ عابدی درچه، منیره؛ و بدیعیان، راضیه )
 اصفهان: یارمانا، چاپ دوم. کودکان ایرانی.

(. بررسی تأثیر ۶۹۸۸. )رضا غالم، عبداهلل؛ قائدی، یحیی؛ یونسی، آبادی شفیعهدایتی، مهرنوش؛ 

در  نفس عزتاجتماع پژوهشی بر افزایش صورت  به« فلسفه برای کودکان»اجرای برنامه 

 (.۹1) ۳، مشاورههای  ها و پژوهش تازهان مقطع ابتدایی شهر تهران. آموز دانش

(. کودکان ۶۹۸۳، عبداهلل؛ و یونسی، غالمرضا. )آبادی شفیعهدایتی، مهرنوش؛ قائدی، یحیی؛ 

« فلسفه برای کودکان»کر، روابط میان فردی مؤثر مطالعه تحقیقی پیرامون تأثیر برنامه متف

 .۶21-۶41(، ۶)۶، تفکر و کودکبرای ارتباطات اجتماعی کودکان. 
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