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  مقدمه .1
قدرت  يدرست تواند به ينم يو سنت جيرا ةويمدارس به ش يآموزش يها برنامه رسد يم نظر به

 پمنيل. آموزان پرورش دهد را در دانش حيو قضاوت صح ليو تحل هيتجز دن،يشيتفكر، اند
)Lipman (در  شهير حيمعتقد است نداشتن قدرت تفكر، قضاوت و استدالل صح

 از هدف. باشد ديكودكان مف يتواند برا يفلسفه م نيبنابرا ؛دارد يكودك ةدور يها آموزش
 و مرسوم يها وهيش يجا به يفلسف استدالل روش كردن جانشين كودكان به فلسفه آموزش
 ؛1371 ش،يو هولف تياسم(و انتقال مطالب است  يران روش سخن چون هم آموزش معمول

Stephan and Alan, 2011(كودكان يبرا فلسفه ةبرنام كشورها، از يبرخ در ل،يدل نيهم به ؛ 
)philosophy for children (ةبرنام ةارائ با پمنيل 1960 ةدر اواخر ده. است شده مطرح 

به  ،و كند  يممطرح  تيو ترب ميتعل ةصرا در عر ديجد يميآموزش فلسفه به كودكان پارادا
 به ورود از شيپ يحت كودكان، مورد در يفلسف تفكر يها آموزش مهارت ،يصورت رسم

  ).1389 گران،يو د يمرعش( كند يم يتلق ممكن را دبستان،
 سپردن خاطر به و تعليم )P4C( كودكان يبرا فلسفه آموزش ةبرنام ياصل هدف
 در برنامه ينا امروزه .است خالق و نقادانه تفكر آموزش بلكه يست،ن يفلسف اطالعات

 در ها داستان از استفاده برنامه ينا در ياصل روش ؛است شده يجرا كشورها از ياريبس
 يبرا ،واقع در ).Daniel and Auriac, 2011( است معلمان و كودكان از متشكل يها حلقه
 و است شده تأليف كودكان ةيژو يداستان يها كتاب كودكان رايب فلسفه ةبرنام ياجرا

 كندوكاو حلقة .است كودكان يبرا نقادانه تفكر و پرسش تفكر، يبرا يمحرك ها داستان
)community of inquiry( چارلز كه است كودكان براي فلسفه برنامة اصلي يها مؤلفه از 

 حلقة ةيوش به فلسفه ةبرنام .دكر مطرح بار نخستين براي را آن )Peirc, 1955( پيرس سندرز
        كندوكاو  حلقة در .دهد مي قرار كودكان ياراخت در را يعاطف و ياجتماع ي،عقل ابزار كندوكاو
 ديگر يك رودرروي و نشينند مي هم دور وار حلقه خود معلم همراه به كالس انآموز دانش

 شود مي خوانده چه آن مورد در نظرياتشان تبادل و مبهم موضوعات دربارة مباحثه به
 هاينظر به ؛دهند ميفرا گوش ديگر يك سخنان به احترامو  توجه با انآموز دانش ؛پردازند مي
 تالش ؛برند مي سؤال زير را ديگر يك سخنان و عقايد ؛كنند مي اضافه را مواردي ديگر يك
 كمك ديگر يك به كنند؛ فراهم پشتوانه بي و نشدهتأييد عقايد ساير براي داليلي كنند مي
 كردن روشن و تشخيص پي در نيز و كنند استخراج را شده گفته مطالب نتايج تا كنند مي

 ناخودآگاه يا شد دروني كنندگان شركت در روند اين وقتي يجه،نت در .ندديگر يك يها فرض
 با مواجهه در و زندگي امور ساير در كه افتاد خواهند فكر اين به ها آن شد، منتقل ها آن به
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 ببرند بهره اند فراگرفته كندوكاو ةحلق در كه مواردي از جديد يها موقعيت و واقعي اتفاقات
  ).1391 پور، يعبدالله و يمحمديرش(

 نفسه ب اعتماد يشافزا شدن، ياجتماع ةينزم يفلسف يگوها و گفت ينح ياجتماع تعامل
 كه داشت توجه نكته ينا به يدبا .كند مي فراهم كودكان در را يحصح قضاوت رشد و

 )self-esteem( نفس عزت .است رواني سازگاري مهم هاي جنبه ي ازيك نفس عزت افزايش
 عزت .دهد مي شكل را خود از تصور و )هويت( شخصيت كه است خود بارةدر فرد نگرش
 كه يافراد دهند مي نشان تحقيقات .سترفتارها و ها انگيزه انتظارات، ةدهند شكل نفس
 ديگران مقبول اغلب و شوند مي مواجه آميز موفقيت تجارب با يزندگ در دارند نفس عزت
 ةحلق يقطر از فلسفه آموزش در ).Garaigordobil and Bernaras, 2009( شوند مي واقع

 وجود ابراز يبرا يفرصت و كنند يانب را خود هاينظر آزادانه توانند مي انآموز دانش كندوكاو
 عالوه ).Daniel and Auriac, 2011( است مؤثر يزن نفس عزت يشافزا در كه اين كار دارند

 واقع در و است عاطفي و اجتماعي شناختي، رشد براي يمهم عامل كه نفس عزت ،اين بر
 ايجاد ديگران با فرد ياجتماع تعامالت ةنتيج در دهد مي شكل را خود به فرد نگرش

 تا ؟دارم يها ييتوانا چه هستم؟ يكس چه من :است تسؤاال اين به پاسخ شامل و شود مي
 ،ها ويژگي از ناشي نفس عزت ،كلي طور به .غيره و ؟ممند ارزش و مفيد اندازه چه

 خواهد كمك كودك به فلسفه آموزش .است فرد اهداف و آرزوها ،ها قضاوت استعدادها،
 به كندوكاو ةحلق .يابدب را يمناسب يها پاسخ خود بارةدر تسؤاال گونه ينا يبرا تا كرد

 ابراز قدرت مخالف هاينظر يافتدر با و خود هاينظر ةارائ با كه كند مي كمك كودكان
 ييتواناي ارتقا به منجر كه كنند يداپ خود به يمثبت يدگاهد و دهند يشافزا راخود  وجود

 ).Srivastava and Joshi, 2014( شود مي نساال هم با ارتباط در ها يدها يانب و درك در ها آن
 بارزترين و ترين اساسي از يكي كه ،)moral adjustment( اخالقي قضاوت اين، بر عالوه
 ،است يگرد موجودات از انسان يزتماوجه  اغلب و است ذهن هايكاركرد و ها ويژگي

 و باورها از اخالقي استدالل با انسان .يابد پرورش فلسفه آموزش يقطر از تواند مي
 سازد مستدل را خود رفتارهاي و عقايد تا كند مي تالش و كند مي دفاع خود يها نگرش

)Werhane and Moriarty, 2009.(  
 كلبــرگ و   )Piaget ( يــاژهپ يهــا يــدگاهد بــر يمبتنــ ياخالقــ قضــاوت رشــد موضــوع

) Kohlberg(  اسـاس  بـر  فـرد  هـر  اخالقـي  رشـد  مراحـل  ،كلبرگ ةينظر به توجه با .است 
 رشـد  از يناشـ  كـه  ،ياخالقـ  رشـد  ،پيـاژه  ديـدگاه  از .ستاو شناختي و ذهني يها توانايي
 حقـوق  يـت رعا و ينقـوان  بـه  احتـرام  يمعنـا  به ،است ياجتماع تجارب كسب و يشناخت
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 توانـايي  رسـاندن  فعل به اخالقي موازين آموزش از هدف ،كلبرگ ديدگاه از .است يگراند
 اخالقـي  قضـاوت  از خود رفتار كنترل براي شود داده فرصت او به تا است كودك استدالل
 رشد در مهم عوامل از يكي كه ،را كودك استدالل قدرت فلسفه آموزش .بگيرد بهره درست
 بـر  عـالوه  ،كنـدوكاو  ةحلق .)Posada and Wainryb, 2008( دهد مي افزايش ،است ياخالق

 در يگـران د بـه  احترام و يدل هم حس ةيجادكنندا افراد، ينب متقابل تعامل و مشاركت يجادا
 افـراد  در را ديگـران  حقـوق  رعايت و هانظر به دادن گوش قدرت و است كنندگان شركت

 ها ن آ .يابد مي يشافزا يفلسف كندوكاو ةحلق در كودكان يگر پرسش ييتوانا .دهد مي يشافزا
 و يـي چرا و ياخالقـ  يها ارزش و اصول با و ندخود اعمال و تفكر مسئول كه يرندگ مي ياد

 رشد در را كننده تسهيل نقش تواند مي فلسفه آموزش ،بنابراين .شوند مي آشنا ها آن ضرورت
  .)Daniel and Auriac, 2011( كند ايفا اخالقي قضاوت
 يزن يناناب كودكان جمله از يياستثنا كودكان يها گروه از يبرخ يبرا فلسفه آموزش ةبرنام

 از مانع كه بينايي يا يچشم عصب يبدكار از است عبارت بينايي نقص .است يشدناجرا
 متفاوت كنند مشاهده مي مردم چه آن ديدن با توانايي افراد ينا در .شود مي فرد بهنجار ديدن
 دسته دو به يناييناب تعاريف .است عمده ديداري نقايص از يكي )blindness( يناييناب ؛است
 ديد ميدان و تيزبيني بر قانوني تعريف .آموزشي تعريف و قانوني تعريف :شوند مي تقسيم
 با ارتباط در يناييب ةماند باقي كاركرد بر مبتني آموزشي تعريف كه حالي در ؛كند مي تأكيد

 چشايي، شنوايي، حس ،باشد كامل نابينايي اگر حتي ،بينايي نقص .است يآموزش اهداف
 مهم ةنكت ينا به بايد ).1385 كاكاوند،( بخشد مين بهبود يا كند نمي مختل را المسه و بويايي
 و است برخوردار تفكر قدرت و ييتوانا ازطبيعي  هوش ةبهر با فرد هر كه داشت توجه
 هوشة بهر از      ًمعموال  يناناب كودكان .است ارتباط در تفكر يها سبك با يفرد يها تفاوت

از  افراد اين انتزاعي تفكر هرچند .ندبرخوردار ييباال يكاو كنج و توجه دقت، ،يعيطب
 بهبودها  آن استدالل و تفكر قدرت آموزش دريافت صورت در ،است تر ضعيف بينا كودكان

 نگرش تغيير ندارند، يناييب ادراك ينايانناب كه اين به توجه با ).Mohammed, 2006( يابد مي
 شنوايي تصويرسازي تقويت و شان شنيداري اكتسابي و ذاتي امكانات و ها توانايي به ها آن
 داراي كودكان براي فلسفه ةبرنام كه جا آن از و االجراست الزم و ضروري آنان

 تواند مي است، ياخالق و نقادانه تفكر افزايش و شنيداري ةحافظ تقويت براي ييها قابليت
 به بايد ).Bogusz et al., 2012( باشد يمؤثر گام نابينا كودكان هاي محدوديت كاهش در
 عزت گيري شكل در يمهم عامل جسماني و ذهني يها ويژگي كه داشت توجه نكته ينا

 .داشت خواهد دنبال به فرد يبرا را ييها محدوديت مادرزاديني ناتوا .است شخص نفس
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 اما ،نيست اش بينايي محدوديت از ناشي كند مي تجربه نابينا شخص كه يمشكالت اكثر
 با ارتباط براي كافينا يها فرصت افراد، ايناز  جامعه افراد نداشتن درك و يداور پيش
 يجادا در مهم عوامل جمله از فرد خود از سوي يتمعلولنپذيرفتن  و جامعه افراد

 ضرورت ينبنابرا ؛ستها آن نفس عزت و خودپنداره گيري شكل و نابينا افراد مشكالت
 ).Nacar, 2013( است اهميت حائز رفتاري و رواني يها كنش بر نابينايي تأثير به توجه

 كيفيت و نساال هم با اجتماعي پيوندهاي و ارتباط داشتن كه دده مي نشان ها پژوهش
 تحصيلي و اجتماعي فردي، زندگي در اهداف تنظيم ،)Reasoner, 2011( دوستي روابط

)Baumeister et al., 2003(، خاطر رضايت و امنيت احساس )Michaels et al., 2007(  و
 به فلسفه آموزش .است مرتبط باال نفس عزت با )Schacter, 2009( مثبت ذهني زيستي به

 يابي ارزش از نگراني بدون تا كند مي ايجاد نابينا كودكان براي را فرصتي كندوكاو حلقة شيوة
 از متشكل كه ييفضا در ،گوناگون موضوعات بارةدر را خود ديدگاه مربيان و اطرافيان

 يشافزا و وجود ابراز در يمؤثر عامل تواند مي يجهنت در و كنند يانب ست،ها آن نساال هم
 نايناب كودكان در ياخالق رشد ،نيا بر عالوه .)Burroughs, 2013( باشد ها آن نفسه ب اعتماد
 ،ياجتماع رشد خانواده، طيمح الشعاع تحت ياخالق قضاوت و ستنايب كودكان همانند
 ،ها زهيانگ ،يشناخت قضاوت رشد مدارس، يآموزش يفضا ،يزندگ تجارب و حوادث
 ياجتماع رشد مقولة دو با ياخالق قضاوت ،يكل طور به .است انياطراف برخورد و عواطف

 مرتبط )يگراند و خود رفتار يابيارز( شناختي رشد و )يگراند با ارتباط يزانم و يچگونگ(
 و يريپذ يتمسئول رشد در يمهم عامل ياخالق قضاوت كه جا نآ از ).Keung, 2013( است
 در مؤثر يهاكار راه كاربرد به توجه ،)Minnameier, 2013( است يگراند حقوق به احترام
  .است اهميت حائز انآموز دانش در ياخالق قضاوت يحصح رشد

  
     شده       انجام         مطالعات         بازنگري   . 2

  و  شـده   واقـع   توجـه   مـورد   كنـدوكاو   ةحلق  ةويش  با  كودكان  به  فلسفه  آموزش  ةبرنام  امروزه
  نيـ ا  كـاربرد  بـارة در  البتـه   .اسـت   شده  تأييد  بسياري  يكشورها  در برنامه  نيا  بودن  سودمند
  انجـام   يتر كم  ي  ها پژوهش  ،يينايب  اختالل  با  كودكان  جمله  از  ،يياستثنا  كودكان  يبرا  برنامه
  جينتـا   بـه   ،ادامـه   در  .است  يضرور  نهيزم  نيا  در  تر بيش  قاتيتحق  دادن انجام  و  است  شده
  .شد  خواهد  اشاره  قاتيتحق  نيا  از  يبرخ

 فلسفه آموزش ةبرنام يياجرا تأثير بارةدر يخزام و مقدم ييصفا ،يمرعش پژوهش جينتا
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 تأثير فلسفه آموزش كه داد نشان اهواز شهر پنجم ةيپا انآموز دانش ياخالق قضاوت رشد بر
 اسـت  سان يك پسران و دختران در تأثير نيا و دارد انآموز دانش ياخالق قضاوت در يمثبت

  ).1389 ،و ديگران يمرعش(
 يبرا فلسفه ةبرنام ياجرا تأثير ةدهند نشان يونسي و يآباد عيشف ،يقائد ،يتيهدا پژوهش

 و دخترانـه  يها دبستان پنجم تا سوم ةيپا انآموز دانش در يفرد انيم روابط بهبود در كودكان
  ).1389 ،و ديگران يتيهدا( بود تهران شهر ةپسران
 روش به ،نايب كودكان با يفلسف ةبرنام كاربرد ريتأث دربارة نوروزي، پژوهش جينتا
 نظم تيرعا يها هنيزم در برنامه نيا كه داد نشان دبستان پنجم تا دوم يها هيپا در و يشيآزما
 بهبود ت،يخالق ري،يپذ تيمسئول ح،يصح روابط گيري شكل ترها، بزرگ به احترام كالس، در

  ).1386 ،ينوروز( است بوده مؤثر يليتحص رفت پيش و خودپنداره
 ةبرنام اجراي كه دهد مي نشان گوناگون قاتيتحق جينتا كه كند مي اشاره كيجرم
 فراهم و آنان خاص طيشرا به توجه با ،انينايناب براي كندوكاو ةحلق ةويش به فلسفه آموزش
 مهارت رييادگي و است ياجراشدن يمطلوب نحو به كودكان، خاص يآموزش امكانات كردن
 ةبرنام اجراي كه استگفتني  ).(Jeremic, 2011 است مهم اريبس نايناب كودكان براي تفكر

 بلكه نيست، جديد فلسفي ةبرنام يك تعريف ازمندين نايناب كودكان يبرا فلسفه آموزش
 رو، همين از .است كودكان اين خاص يها ويژگي با متناسب تغييراتي نيازمند آن اجراي
 كندوكاو ةحلق در عادي كودكان با ها ن آ ادغام و نايناب كودكان براي برنامه اين عملي اجراي
  ).Bogusz et al., 2012( شود مي هيتوص

ناشنوا و با  نا،يكودكان ناب يفلسفه برا آموزشكه  دهد ينشان م قاتيتحق يبرخ جينتا
 گذشتهاز  تر شيبكودكان  نيا يروش برا نيو كاربرد ا است تياهم حائز يريادگياختالل 

). Hayhoe, 2014(ها مؤثر است  آن يو اجتماع ياخالق يها قضاوت ،است و در بهبود تفكر
 نايناب كودكان به فلسفه آموزش ةبرنام كاربرد كه دهد يم نشان قاتيتحق جينتا ن،يچن هم

 يريگ شكل موجب آن بر عالوه و شود يم دارييشن يسازريتصو و تجسم تيتقو موجب
 شود يمآن  با يسازگار و يناتوان رشيپذ ،ياجتماع تعامالت شيافزا مثبت، ةخودپندار

)Burroughs, 2013.(  
  

  پژوهش يها هيفرض و هدف .3
 نفـس  عزت بهبود بر كندوكاو ةحلق ةويش به آموزش تأثير يبررس پژوهش نيا از هدف



 7   ديگران و اكرمي ليال

 شـامل  پـژوهش  يهـا  هيفرض .ستنايناب پسر و دختر انآموز دانش در ياخالق قضاوت و
  :است ريز موارد

 ينايناب دختران ياخالق قضاوت بهبود موجب كندوكاو حلقة شيوة به آموزش  :1  يةفرض
  .شود مي هسال 11- 9

 11- 9 ينـاي كندوكاو موجب بهبود عزت نفس دختران ناب ةحلق يوةآموزش به ش: 2  فرضية
  .شود يم هسال

 ينـا يبنا پسران ياخالق قضاوت بهبود موجب كندوكاو حلقة شيوة به آموزش  :3  يةفرض
  .شود مي هسال 11- 9

 11- 9 ينايناب پسران نفس عزت بهبود موجب كندوكاو حلقة شيوة به آموزش :4  ةفرضي
  .شود مي هسال

  
  قيتحق روش .4

  يآمار ةنمون و جامعه 1.4
 سـال  در كه زدي شهر ينايناب پسر و دختر انآموز دانش همة را حاضر پژوهش يآمار ةجامع
 ليتشك بودند ليتحص به مشغول ييابتدا مقطع پنجم تا سوم ةيپا در 1393- 1392 يليتحص
 در يريـ گ نمونه روش .بود هسال 11- 9 ينايناب پسران و دختران شامل يآمار ةنمون .دادند مي
 پسر 14 و نايناب دختر 14( آموز دانش 28 و بود ساده يتصادف گيري نمونه روش پژوهش نيا
پسـر   7 و نـا يناب دختر 7( شيآزما گروه نفر 14 و دندش انتخاب نمونه گروه عنوان به )نايناب
  .دادند مي ليتشك را )نايبنا پسر 7 و نايناب دختر 7( كنترل گروه نفر 14 و )نايبنا
  

  پژوهش يها داده يگردآور ابزار 2.4
  ريه نفس عزت اسيمق 1 . 2  .4
 نيتـدو  )Bruce R. Hare( ريه .آر بروس را )Hare Self-Esteem Scale: HSS( اسيمق نيا

 كـه  اسـت  يسـؤال  10 اسيـ مق خـرده  3 شـامل  و است يا نهيگز 30 ياسيمق و استده كر
 سـنجش  نهيگز 30 مجموع و رديگ مي بر در را نساال هم و مدرسه خانه، خاص يها طهيح

 بـه  هـا  يآزمـودن  كـه  است شده انتخاب يا گونه به ها نهيگز .شود مي يتلق يكل نفس عزت
 را اسيـ مق نيا .شوند مي بيترغ و قيتشو ،طهيح هر در خود، احساس از يكل يحس انيب
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 ةدهنـد  نشـان  تر بيش نمرات و كرد اجرا يكتب و يشفاه ،يگروه ،يفرد صورت به توان مي
  .است باالتر نفس عزت
 آزمـون  نوبـت  دو نيب ماهه 3 يزمان ةفاصل با ييبازآزما روش به اسيمق ييايپا رانيا در

 خـوب  ثبات ةدهند نشان يكل اسيمق يبرا 74/0 و اسيمق خرده سه يبرا 65/0 تا 56/0 نيب
 و تياسـم  كوپر نفس عزت نامة پرسش با 83/0 يهمبستگ بيضر با اسيمق نيا .است ابزار
 پـژوهش  در ).1391 گران،يد و يريجزا( دارد زمان هم ييروا روزنبرگ نفس عزت اسيمق

  .آمد به دست 74/0 كرونباخ يآلفا قيطر از نامه پرسش يدرون يسان هم ،حاضر

  ياخالق قضاوت آزمون 2  .2  .4
 )Moral Judgment Test: MJT(  ياخالقـ  قضاوت آزمون  ،1971  تا 1967  هاي سال  نيب ،وارما  و  نهايس
  1379كرمي در سـال   .دادند  قرار  نظر  ديتجد  مورد    را    آن  زين  1998  سال  در  و كردند هيته را
  ةدور  كودكـان   ياخالقـ   قضـاوت   يابيارز  براي  اين آزمون. برگرداند  يفارس  به   را   آزمون  نيا

  ةدربـار   ديـ با  يآزمودن  و  است  اي  نهيچندگز  سؤال  50  داراي  آزمون  .شود مي  استفاده  ييابتدا
  كلمات  انيم  كند،  بندي  گروه  اظهارنظرها  در  را  ياخالق  كار  ةنيزم  رد،يبگ  ياخالق  ميتصم  ها ن آ
  فيتعار  و  كند  يمنطق  استدالل  ياخالق  مشكالت  برابر  در  ،كند  برقرار  رابطه  ياخالق  معناي  و

  پاسخ  هر  براي  و  نمره  كي  درست  پاسخ  هر  براي  .كند  انتخاب  را  ياخالق  هاي ارزش  مناسب
  بـراون   رمنياسپ  يهمبستگ  بيضر  از  استفاده  با  آزمون  نيا  ييايپا  ؛شود مي  منظور  صفر  غلط

)Spearman Brown(  93  / 0   است  آمده  دست  به  )حاضـر  پژوهش در ).1379 وارما،  و  نهايس 
  .آمد به دست 75/0 كرونباخ يآلفا قيطر از آزمون يدرون يسان هم

  تسـؤاال   محقـق  نـا يناب  انآمـوز  دانـش   بـارة در  كـه  اسـت   تيـ اهم  حـائز   نكتـه   نيا  ذكر
  .كرد  ليتكم  يشفاه  شكل  به   را     ها  نامه پرسش
  

   ي     آموزش      مواد   3   .   4
 فكر  براي  يي  ها  داستان  :از  اند  عبارت  كه  شد  استفاده    يي  ها  داستان  ةمجموع  از  پژوهش  نيا  در

  داراي     هـا   داسـتان   نيـ ا  ).1385 ،كـم ( 2 و 1  ج  ،يفكـر   ي  ها  داستان  و )1386  شر،يف (  كردن
  خشم،  احترام،  ،يدرست  ،ييگو  راست  چون  هم  يموضوعات  به  و  اند ياخالق  و  يفلسف  مضمون

  گرفتـه  نظـر  در  هـا  داستان  نيا  در  كه  ياهداف  .پردازند مي  نفس  عزت  و  دزدي  بدي،  و  يخوب
  انيـ جر  در  كودكان  كه  معنا  نيبد  ؛است  ياجتماع  و  ياخالق  ،يشناخت  ،يآموزش  اهداف  شده

  و  گـران يد  بـه   احترام ت،يمسئول  رشيپذ   به  استدالل،  هاي مهارت  بر  عالوه  ،يفلسف  كندوكاو
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  ييآشـنا   يبـرا   و  كـار   آغـاز   در  ،نيا  بر  عالوه  .شوند مي  تيهدا  زين  ياخالق  هاي ارزش  ساير
  كه  يفلسف  تسؤاال  يتعداد  از  ،كندوكاو  حلقة  شيوة  به  وگو گفت  و  بحث  با  نظر  مورد  ةنمون
  تفكـر   بـه   را  كودك  تسؤاال  نيا  .شد  استفادهاست كرده   هيته  2006در سال  يمصطف  ميكر

  .است  كودكان  به  فلسفه  آموزش  كار  آغاز  يبرا  يمناسب  كار راه  و  كند مي  وادار
  

    آن       اجراي     روش   و       پژوهش     طرح   . 5
  طـرح   از  آن  در  كـه   اسـت   آزمايشـي   نيمـه   روشـي   پـژوهش   ايـن   در  شـده  استفاده  روش
  .است  شده  استفاده  كنترل  گروه  با  آزمون پس  ـ آزمون  پيش

  :بود  قرار  نيبد  برنامه  نيا  اجراي  روش
 ياخالقـ  قضـاوت  و نفـس  عزت  سنجش  آزمون  تحت  كنترل و  يشيآزما  گروه  نخست

  دو  هر  در ياخالق قضاوت و نفس عزت   ،كندوكاو  حلقة  ةبرنام  اعمال  از  پس  ،و  گرفتند  قرار
  .شد  دهيسنج  آزمون پس  در  گريد  بار  ،گروه
  دو  مدت  به  و  اي  قهيدق 45  ةجلس 11  در  كندوكاو  حلقة  شيوة  به  آموزش  پژوهش  نيا  در

  يموضوعات  جلسات  همة  در  .انجام شد  نايناب  پسران  و  دختران  مشترك  جلسات  در  مين  و  ماه
  شـامل   حاضر  پژوهش  يآموزش  جلسات  در  بحث  طرح  .شد مي  ارائه »بحث  طرح«  عنوانبا 
  عـدالت،   ،ييگـو  راسـت   ،؟سـت يچ  حـق   ارتبـاط،   ،يبدخلق  شر،  ،يخانمان  يب  :بود  موارد  نيا

  گر پژوهش كه بيترت  نيا  به ست؟يچ  نفس  عزت  و كلمات  قدرت  نده،يآ  ييگو  شيپ  ،يدزد
  را  خـود   نظـر   كـه   شد مي  خواسته  انآموز دانش  از  سپس  و  خواند       را مي  يفلسف  يداستان  ابتدا
  انيـ م  ب،يترت  نيا  به  ؛كنند  صحبت  ليدل  ةارائ  با  خود  نظر  مورد  در  و  كنند  انيب  داستان  بارةدر

  داسـتان   هر  پايان  در  كه  يناتيتمر  از  نيا  بر  عالوه  .گرفت مي  صورت  وگو گفت  انآموز دانش
  .شد  استفاده  بود  شده  ارائه
 در مهـم  ةنكتـ  چند به قيتحق نيا در گران پژوهش ،گوناگون قاتيتحق جينتا به توجه با
  :كردند توجه نايناب كودكان يبرا كندوكاو حلقة ةبرنام ياجرامورد 

 را رو روبه از صدا انعكاس نايناب كودكان كه اين به توجه با ؛وار رهيدا نشيچ از استفاده
 ممكن نايناب كودكان يبرا معمول ينوشتار ليوسا از استفاده چون ،كنند مي درك بهتر
 يبرا را بحث كه داد مي را امكان نيا كودكان به كه شد استفاده صدا ضبط دستگاه از نبود،
 و گروه در كودكان نام كردن صدا ؛كنند يبازنگر و ضبط كندوكاو حلقة در كردن دنبال
 داستان تيشخص ها داستان از يبرخ در و ؛ها بحث در شركت يبرا كودكان نيا بيترغ
  .شد مي يمعرف نايناب يفرد
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       پژوهش   ي  ها      افته ي   . 6
  ي ف ي   توص   ي  ها      افته ي   1     . 6

 بر كندوكاو حلقة شيوة به فلسفه آموزش تأثير نييتع حاضر پژوهشاجراي  از ياساس هدف
 1 جدول در .بودساله  11- 9 ينايناب پسران و دختران در نفس عزت و ياخالق قضاوت

 ،آزمون پس و آزمون  پيش راتنم استاندارد انحراف و نيانگيم شامل ،يفيتوص يها افتهي
  .است شده ارائه

   ياخالق قضاوت يها نمره اريمع انحراف و نيانگيم .1 جدول
  آزمون پس و آزمون  پيش ةمرحل در كنترل و شيآزما گروه نفس عزت و

  ها گروه  شاخص  ريمتغ
  پسر دختر

  استاندارد انحراف  نيانگيم  استانداردانحراف نيانگيم

 قضاوت
  ياخالق

  آزمون  شيپ
  86/4  58/27 65/3 43/30 شيآزما

  04/2  14/27 76/3 85/28 كنترل

  آزمون پس
  44/5  29/34 72/3 29/36 شيآزما

  08/2  28 62/3 14/29 كنترل

 عزت
  نفس

  آزمون  شيپ
  55/8  76 92/16 87 شيآزما

  32/12  56/77 57/10 72/86 كنترل

  آزمون پس
  53/4  15/89 67/16 29/89 شيآزما

  24/12  72/77 52/10 58/87 كنترل

 گروه در نايناب دختران ياخالق قضاوت نمرات نيانگيم دهد مي نشان 1 جدول يها افتهي
 نيانگيـ م چنـين  هـم  و اسـت  29/36 آزمون پس در و 43/30 آزمون  پيش ةمرحل در شيآزما

 هـر  در ،نيبنـابرا  .است 29/34 آزمون پس در و 58/27 آزمون  پيش ةمرحل در پسران نمرات
 در امـا  .است افتهي شيافزا آزمون  پيشدر مقايسه با  آزمون پس در نمرات ش،يآزما گروه دو

 .شود مين مشاهده محسوس رييتغ نيا كنترل گروه
 نفـس  عزتمتغير  در ش،يآزما گروه يها يآزمودن نمرات نيانگيمدر  ،نايناب دختران در

 رييـ تغ كنتـرل  گـروه  و )87( آزمـون   پـيش  در مقايسـه بـا   )58/87( آزمـون  پـس  ةمرحل در
 آزمـون  پـس  ةمرحلـ  در شيآزمـا  گـروه  پسران نمراتدر  اما ،شود مين مشاهده يمحسوس

 در نمـرات  نيانگيـ م وشـود   مشـاهده مـي   معنـادار  يفـاوت ت )76( آزمـون   پيش و )15/89(
  .است افتهي شيافزا آزمون پس
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  ياطنباست يها يافته 2  .6
 گروه نمرات انيم تفاوت معناداري نييتع و ها هيفرض آزمون براي حاضر پژوهش در
 و هيتجز روش از ،نفس عزت و ياخالق قضاوت يعني ،وابسته ريمتغ در كنترل و شيآزما
  .شد استفاده انسيكووار ليتحل

 و آزمايش يها گروه يها واريانسساني  يك يا تفاوت بررسي منظور به ،ابتدا در
 جينتا .شدانجام  )Leven( لوين آزمون آزمون، پيش مرحلة در وابسته، متغير در كنترل
 )P=409/0( اخالقي قضاوت در آزمون پس و آزمون پيش به مربوط F نسبت كه داد نشان

 كنترل و آزمايش گروه يها واريانس ،بنابراين .نيست دار معني )=606/0P( نفس عزت و
  .است سان يك

  نايناب دختران ياخالق قضاوت بر كندوكاو حلقة شيوة به آموزش تأثير انسيكووار ليتحل جينتا .2 جدول

  معناداري سطح  F  مجذورات ميانگين  آزادي درجة  مجذورات مجموع  تغيير منبع
  001/0  048/26  102/113  1  102/113  گروه
      342/4  11  762/47  خطا
        14  15324  كل

  كنتـرل   و  شيآزما  گروه  در  نايناب  دختر  ي  ها  يآزمودن  نيب  كه  دهد مي  نشان  2  جدول  جينتا
  نيبنـابرا   .دارد  وجود  داري  يمعن  تفاوت  >001/0p  سطح  در  ياخالق  قضاوت  ريمتغ  لحاظ  از

  كندوكاو  حلقة  روش  به  فلسفه  آموزش  گر،يد  عبارت  به  .استشده تأييد  پژوهش  اول  يةفرض
  .است  شده  ،آزمون پس  ةمرحل  در  نا،يناب  دختران  ياخالق  قضاوت  رشد  به  منجر

  نايناب دختران نفس عزت بر كندوكاو حلقة شيوة به آموزش تأثير انسيكووار ليتحل جينتا .3 جدول

  معناداري سطح  F  مجذورات ميانگين  آزادي درجة  مجذورات مجموع  تغيير منبع
  075/0  870/3  645/8  1  645/8  گروه
      234/2  11  569/24  خطا

        13  112069  كل

 كنترل و شيآزما گروه در نايناب دختر يها يآزمودن نيب كه دهد مي نشان 3 جدول جينتا
 نيبنابرا ؛ندارد وجود داري يمعن تفاوت p=075/0 سطح در نفس عزت ريمتغ لحاظ از

  .دشو مين تأييد پژوهش دوم يةفرض
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  نايناب پسران ياخالق قضاوت بر كندوكاو حلقة شيوة به آموزش تأثير انسيكووار ليتحل جينتا .4 جدول
  معناداري سطح  F  مجذوراتميانگين آزاديدرجة مجذوراتمجموع  رييتغ منبع

  002/0  595/15 33/122 1 33/122  گروه
     67/7 11 317/84  خطا
       14 13920  كل

  از  كنترل  و  شيآزما  گروه  در  نايناب  پسر  ي  ها  يآزمودن  نيب  كه  دهد مي  نشان  4 جدول  جينتا
  نيبنـابرا   ؛دارد  وجـود   داري  يمعن  تفاوت  )>002/0p  سطح  در  ياخالق  قضاوت(  ريمتغ  لحاظ
  .دشو مي  تأييد  پژوهش  سوم  يةفرض

  نايناب پسران نفس عزت بر كندوكاو حلقة شيوة به آموزش تأثير انسيكووار ليتحل جينتا .5 جدول
  معناداري سطح  F  مجذوراتميانگين آزاديدرجة مجذوراتمجموع  رييتغ منبع

  032/0  99/5 171/492 1 171/492  گروه
     081/82 11 887/902  خطا
       14 98924  كل

  كنتـرل   و  شيآزمـا   گروه  در  نايناب  پسر  ي  ها  يآزمودن  نيب  كه  دهد مي  نشان  5 جدول  جينتا
  يةفرضـ   نيبنـابرا   ؛دارد  وجـود   داري  يمعنـ   تفـاوت   >032/0p  سطح  در  نفس  عزت  ريمتغ  در

  منجر  كندوكاو  حلقة  شيوة  به  فلسفه  آموزش  گر،يد  عبارت  به  .دشو مي  تأييد  پژوهش  چهارم
  .است  شده  ،آزمون پس  ةمرحل  در  نا،يناب  پسران  در  نفس  عزت  و  ياخالق  قضاوت  رشد  به

  
    ري ي گ    جه ي  نت   . 7

كندوكاو بر قضاوت  ةحلق ةويآموزش فلسفه به ش ريتأث نييپژوهش حاضر تع ياجرااز  هدف
  حاضـر   پـژوهش   جينتـا . بـود  ساله 11- 9 ينايو عزت نفس در دختران و پسران ناب ياخالق
  در  نفـس   عـزت   شيافـزا   موجـب   كنـدوكاو   ةحلق  ةويش  به  فلسفه  آموزش  كه  دهد يم  نشان
  .است  خوان هم  )Burroughs, 2013( باروز پژوهش  جينتا  با  افتهي  نيا  .است  شده  نايناب  پسران
 از و نـد ريگ گوشـه       ًمعموال  نايب مهين و نايناب كودكان كه است ذكرشايان  افتهي نيا نييتب در
 ضـعف  ،يعـاطف  اختالالت از يبرخ وجود ،يينايب نقص واقع در .ندگراتر درون نايب كودكان
 بـا  ارتبـاط  دهـي  شـكل  در افـراد  نيـ ا يبرا را يمشكالت نفس عزت بودن نييپا و يليتحص
 نـا، يناب  كودكان  يشناخت روان  ي  ها  تيمحدود  به  توجه  با ن،يا بر عالوه .كند مي جاديا انياطراف
  ييشنوا  حس  تيتقو  .كند مي  فايا  يمهم  نقش  ها ن آ  يشناخت  تحول  در  دارييشن  رسازييتصو
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  ةنـ يزم  جملـه   از  و  يزنـدگ   ةروزمـر   امور  در  فرد  تيموفق  ةنيزم  شود ميموجب   انينايناب  در
  و  شـود  مـي   خـود   ي    هـا   يمنـد  توان  به  انينايناب  نگرش  رييتغموجب   و  دشو  فراهم  يليتحص

  به  ديبا  اما  ؛دهد مي  شيافزا  جامعه  مردم  و  نساال هم  نيب  در  را    ها  آن  نفس  عزت  مثبت  نگرش
  تـالش   بـه   ازيـ ن  و  شود مين  تيتقو  خودكار  طور  به  ييشنوا  حس  كه  داشت  توجه  نكته  نيا

  ).Bogusz et al., 2012(  دارد  آموزش  و  ياراد
 يها مهارت تفكر، قدرت تيتقو بر عالوه ،كندوكاو حلقة شيوة به فلسفه ةبرنام كاربرد

 ،نايناب كودكان در يداريشن حس تيتقو و يذهن يسازريتصو ،يفراشناخت و يشناخت
 انيمرببه كمك  آموزش، نيا كه يصورت در .داشت خواهد دنبال به زين را يگريد ييايمزا

 و آور يشاد طيمح ن،يقوان ياجرا با همراه آموزش يفضا كه يطور به ،شود انجام باتجربه
 مثبت، ةخودپندار تيتقو موجب شود، دهيكش چالش به كودك و باشد عمل يآزاد با همراه

 با سازش و ياجتماع ارتباطات بهبود ،يريانتقادپذ گران،يد ديعقا به احترام استدالل،
 شيوة به آموزش مهم ديفوا از يكي ).Pring and Tadic, 2010( شود مي يينايب تيمحدود
 ليتشك نايناب و نايب كودكان از مشترك جلسات كه يصورت در ،كه است نيا كندوكاو حلقة
 نفس عزت مسئله نيا كه شود مي نايب نساال هم جانب از كودكان نيا شيريپذ موجب شود،

  ).Brown, 2005( دهد مي شيافزا را نايناب كودكان
 تأثير تحت و شود مي يناش او يها يژگيو و صفات بارةدر فرد باورهاي از نفس عزت

 كسب گرانيد با ارتباط و يرونيب طيمح با ارتباط اثر رب فرد كه است ييها نگرش و ديعقا
 است نيا گر انيب و دهد مي نشان را شخود از سوي فرد رشيپذ ةدرج نفس عزت .كند مي
 خود از فرد يمنف و مثبت يها يابيارز .داند مي تيبااهم و ديمف اندازه چه تا را خود فرد كه

 به توجه با ).Sola-Carmona and Lopez-Liria, 2013( دارد نفس عزت بر يميمستق تأثير
 ةدور در نايناب انآموز دانش كه آن ليدل به و يزندگ گوناگون يها جنبه در نفس عزت تياهم

 بهبود و ارتقا براي يآموزش يها برنامه ،اند اجتماع به ورود و رشد ةياول مراحل در دبستان
 كودكان در نفس عزت به مربوط مشكالت ،يكل طور به .است تياهم حائز نفس عزت
 مناسب روابط يبرقرار در شكست و ستها آن يتعامل تجارب بودن محدود ليدل به      ًاساسا 

 نيا يافسردگ موجب تواند مي و داشت خواهد نفس عزت بر يمخرب تأثير نساال هم با
 از ياريبس بر فرد كه است يفرصت كندوكاو حلقة ).Brown, 2005( شود زين كودكان
 عالوه و كند  غلبه ،است نييپا نفس عزت از يناش كه ،خود به ينانياطمنا و ها دلهره ،ها ترس

 ن،ساال هماز سوي  رشيپذ ،يشياند مثبت ،ها نگرش د،يعقا ابراز يبرا يمناسب فرصت نيا بر
 و ديتمج انتقاد، مورد كندوكاو حلقة در كودك يوقت .است يستگيشا و تيكفا احساس
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 خود تفاوت جهينت در و كرد خواهد دايپ خود به يتر نانهيب واقع نگرش رديگ مي قرار قيتشو
 عزت شيافزا در يمهم عوامل ذكرشده موارد تمام .ابدي مي كاهش آل دهيا خود و يقيحق

  ).Sola-Carmona and Lopez-Liria, 2013( است نفس
 در نفس عزت ةنيزم در آزمون پس و آزمون  پيش در تفاوت هرچند ،حاضر پژوهش در
 از پس نفس عزت نيانگيم كه شد مشاهده نبود، معنادار يآمار لحاظ از نايناب دختران

 به علت ديشا .است افتهي شيافزا آزمون  پيش به نسبت ،آزمون پس در آموزش، افتيدر
 عزت در الزم رييتغ جاديا يبرا يآموزش جلسات تعداد كه است نيا جهينت نيا آمدن دست
 تعداد با نهيزم نيا در يتر بيش قاتيتحق دادن انجام ،نيبنابرا ؛نبوده يكاف دختران نفس
  .است يضرور تر بيش يآموزش جلسات و نمونه
 موجب كندوكاو حلقة شيوة به فلسفه آموزش كه دهد مي نشان حاضر پژوهش جينتا
 قاتيتحق جينتا با افتهي نيا .است شده نايناب پسران و دختران در ياخالق قضاوت بهبود

 يها پژوهش جينتا به توان مي ها افتهي نيا نييتب در .است خوان هم )Hayhoe, 2014( بويها 
 به فلسفه آموزش بود معتقد پمنيل .كرد استناد كودكان به فلسفه آموزش ةنيزم در پمنيل

 و رديپذ مي صورت وگو گفت و مشاركتبا  كه است يفلسف تفكر شيوة آموزش كودكان
 موجب فلسفه آموزش .)Lipman, 1976( شود مينقادانه  و ياخالق تفكر پرورش به منجر
 به كمك ،كودكان .شود مي كودكان در ياخالق ميمفاه يساز يدرون و ياخالق تفكر يارتقا

 آشنا جامعه ياخالق يهنجارها و ياخالق يها ارزش با ،وگو گفت و بحث و ها داستان
 ها آن با تعامل به ن،ساال هم حقوق و ديعقا به احترام با ،كودك كندوكاو حلقة در .شوند مي
 و ييخودمحورزدا دهندة نشان رفتارها نوع نيا بروز ).Pring and Tadic, 2010( پردازد مي

 و ياخالق يها ارزش نيب .است ياخالق رشد ةنشان موارد نيا ةهم و است گرانيد به توجه
 ابتدا از كه يكودك .است برقرار رابطه رفتار و تفكر هاي  سبك در اي ترجمه يها مهارت
 را گرانيد حقوق تيرعا و بشناسد را ياجتماع هنجارهاي دهد، صيتشخ را بد و خوب
 ليتبد و گرانيد يها ارزش درك يعني اي، ترجمه هاي مهارت در ،اديز احتمال به كند، درك

 يفلسف تفكر ).1389 ،انكار هم و يمرعش( شود مي توانا ،ياجتماع رفتار از ينوع به ها ن آ
 انطباق كند، يبررس را خود افكار كه رديگ مي ادي كودك ؛است تفكر مورد در تفكر مستلزم
 يها تيفعال با را آن روابط و ديازمايب را خود مفروضات كند، يبررس شواهد با را افكار

 يبرا الزم ابزار زبان كندوكاو، حلقة شيوة به فلسفه آموزش روش در .كند يبررس روزمره
 قضاوت قدرت ،يآموزش جلسات نيا در يفكر هم و مشاركت با و كند مي فراهم را تفكر
 از ها پژوهش جينتا به توجه با ،نيبنابرا ).Hayhoe, 2014( ابدي مي شيافزا كودكان ياخالق



 15   ديگران و اكرمي ليال

 يشناخت يها مهارت بهبود موجب فقط نه كودكان به فلسفه آموزش حاضر، پژوهش جمله
  .دارد يا كننده نييتع نقش زين ياخالق قضاوت و استدالل تيتقو ةنيزم در بلكه ،شود مي

 بهبود بر عالوه ،كودكان يبرا كندوكاو حلقة شيوة به فلسفه آموزش ةبرنام ،يكل طور به
 خود، شناخت ،يريپذ انعطاف نفس، عزت خودپنداره، بهبود در نقادانه و خالق تفكر

 و يفرد يزندگ در را فرد يريپذ تيمسئول و است مؤثر زين ياخالق قضاوت و استدالل
 يجمع تعمق و تفكر براي يفرصت كندوكاو ةحلق ).Jusso, 2007( دهد مي شيافزا ياجتماع

 براي ممكن يها حل راه يبررس و پاسخ جويو جست دن،يپرس دن،يشياند براي ييفضا و
 و ري،يسوگ بدون تفكر بودن، يمنطق( يشناخت الگوهاي شامل كه است پاسخ هر به دنيرس

 كيدموكرات الگوهاي ،)احترام و يدل هم ،مراقبت( يعاطف الگوهاي ،)فعال كردن گوش
 است )بدن حالت از يآگاه( يبدن الگوهاي و )يهمگان مشاركت و تعادل قدرت، عيتوز(
 نايناب كودكان جمله از يياستثنا كودكان يبرا كندوكاو حلقة شيوة به آموزش ).1385 پمن،يل(

 كودكان از گروه نيا يبرا برنامه نيا ياجرا دهد مي نشان قاتيتحق .است شدنياجرا و مؤثر
 و يفرد يزندگ در را يمثبت يامدهايپ تواند مي و ندارد نايب كودكان باگيري  چشم تفاوت
 و است محدود نهيزم نيا در قاتيتحق سفانهأمت اما ؛باشد داشته دنبال به ها آن ياجتماع
 مراكز و مدارس در روش نيا از استفاده بارةدر يكاربرد جينتا با تر بيش يها پژوهشاجراي 
 يرهايمتغ شود مي نهاد شيپ .است يضرور روش نيا با انيمرب ييآشنا و انينايناب يبخش توان

 توجه با ن،يا بر عالوه .شود يبررس يياستثنا كودكانساير  با ارتباط در حاضر يها پژوهش
 با و ندددا مي ليتشكساله  11- 9 ينايناب كودكان را حاضر پژوهش يآمار ةجامع كه اين به

 نمونه كم حجم با نا،يناب كودكان از يبرخ نكردن يكار هم و يآمار ةجامع كم حجم به توجه
 هيتوص و است حاضر پژوهش هاي تيمحدود نيتر مهم از يكي واقع در كه ميبود رو روبه
 برد راه نيا ندهيآ قاتيتحق پژوهش، نيا جينتا يريپذ ميتعم بردن باال يبرا ،كه شود مي

  .دهند انجام يتر بيش يها نمونه با را يآموزش
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