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 با افراد يهماهنگ و تناسب زانيم فردي، هاي يژگيو اساس بتوانند تا اند بوده يمناسب اريمع
 گسـترده  هاي  پژوهش. كنند ينيب شيپ را يزندگ در آنان تيموفق زانيم زين و رامونيپ طيمح

 هـوش  گوناگون هاي  حوزه شناخت در يتوجه درخور دستاوردهاي به هوش ةمقول روي
  .است شدهمنتج 
 مفـاهيم  كـه  انـد  هرسـيد  نتيجـه  اين به انشناس روان از يتر بيش گروه ،اخير هاي  سال در
 را رياضي و كالمي هاي  مهارت محدود حيطةفقط  )intelligence quotient( هوشبهر قديمي
 موفقيت تواند  مي تر بيش هوشبهر هاي  آزمون در خوب عملكرد معتقدند ها آن .شود مي شامل
هاي  براي موفقيت در ساير حوزه اما كند، بيني پيش حرفه انتخاب يا درس كالس در را فرد

 نيسـت  يمنـد  قـدرت  كننـدة  بيني پيش )جتماعي، هيجاني و عاطفياهاي  مثالً حوزه(زندگي 
 موجـب  شـناختي  هـوش  مفهـوم  بـه  مربـوط  هـاي  كاسـتي  شـدن  روشـن  ).1380 گلمن،(

ـ  يهـا  هـوش  ديدگاه. است شده گانه چند هاي هوش مفهوم گيري شكل  از گـاردنر ة چندگان
 رياضـي،  ــ  منطقـي  كالمـي،  موسـيقايي،  شـامل  را هوش كه شود مي محسوب ها آنة جمل

 )Borba, 2005( بوربـا  تـازگي،  به .داند مي طبيعيو  معنوي فردي، بين فردي، درون جنبشي،
 هـوش  وي .استكرده  يشناس روان وارد را» اخالقي هوش« عنوان با جديدي اصطالحنيز 

 عمل و قوي اخالقي باورهاي داشتن نادرست، از درست درك توانايي و ظرفيت را اخالقي
 هوشـي  چنين پرورش ،شك يب .كند  مي تعريف درست و مناسب جهت در رفتار و ها آن به
 بـه  آينـده  جهـان  سـاخت  بـراي  ضمانتي زيادي حد تا دتوان مي زندگي ابتدايي هاي  سال از

  .باشد اخالقي اي گونه
  

  اخالقي هوش 1. 1
 اجتمـاعي،  و اقتصـادي  رفـاه  طبيعـت،  و انسـان  زنـدگي  بـه  توجـه  معني به اخالقي هوش

 اشـاره  حقيقـت  ايـن  بـه  اخالقي هوش .است شهروندي حقوق و صادقانه و آزاد ارتباطات
 كـه  گيـريم   مـي  ياد بلكه ،شويم  نمي متولد غيراخالقي يا اخالقي ذاتي، صورت به ما كه دارد

 و پـذيري  جامعه بازخورد، ارتباطات، شامل بودن خوب براي يادگيري .باشيم خوب چگونه
 نيـاز  آن بـه  درسـت  كارهـاي  انجام براي ما چه آن .نيست پذير پايان هرگز كه است آموزش
 و انـه مند هـوش  عمـل  يـادگيري  بـه  آن از اسـتفاده  بـا  كه است اخالقي هوش همان داريم

 اطالعـات  بهتـرين  بـه  زنـدگي  از بخشـي  هـر  در .شويم  مي نزديك عمل بهترين تشخيص
 با افراد .يمبين خوش آن پيامدهاي به و رسانيم  مي حداقل به را هاخطر رسيم،  مي پذير دسترس
 عقايدشان و ها ارزش با پيوسته ها آن اعمال دهند،  مي انجام را درست كار باال اخالقي هوش
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 دهنـد   مـي  پيونـد  اخالقـي  اصول با را كارها هميشه و دارند بااليي عملكرد است، هماهنگ
  ).1388 سيادت، و پور مختاري(

 از درسـت  تشخيص توانايي را اخالقي هوش ),Lennick and Kiel 2005( كيل و لنيك
 اصـل  چهـار  آنـان،  نظـر  بـه . است سازگار اخالقي شمول جهان اصول با كه دانند  مي اشتباه
 :از اند  عبارت اخالقي هوش اساسي
 اخالقي هوش از كه است شخصي اصلي مشخصة كاري درست): integrity( صداقت. 1

 نيـز  او اعمـال  و رفتار ،كند مي عمل صداقت با فرد وقت هر كه، معنا بدين است؛ برخوردار
 كاري چه و است صحيح عمل كدام كه داند مي او .استاخالقي  شمول جهان اصول مطابق

  .كند مي زندگي خود اخالقي اصول و باورها چهارچوب در و دهد انجام بايد را
 خود اعمال مسئوليت دارد بااليي اخالقي هوش كه كسي ):responsibility(   مسئوليت. 2

 .پذيرد  مي نيز را خود هاي  شكست و ها  اشتباه چنين هم و آن پيامدهاي و
 گـر  نمايـان  ديگـران  بـا  شفقت و خواري غم ):compassionate( شفقت و خواري غم .3

 سـوز   دل و مهربـان  ديگـران  با فرد اگر .هاست آناز  مراقبت و ديگران هفرد ب توجه احترام،
 .كنند  مي دردي هم وي با نياز هنگام نيز آنان باشد،
 اخالقـي  هـوش  داراي افـراد  مهم خصوصيات از ديگر يكي ):forgiveness( بخشش .4
 كـه  بيـنش  ايـن  به رسيدن و ديگران اشتباهات تحمل بدون زيرا ؛است ديگران بخشش باال
 خشك بسيار ديگران با زياد احتمال به ،نيست اشتباه از عاري و كامل شخص هم فرد خود

 رابطـه  آن در نيـز  مشـترك  منافع كه ،دوجانبه تعامل از و كرد خواهد رفتار ناپذير انعطاف و
  .)Lennick and Kiel, 2006( ماند خواهد عاجز ،دارد وجود

 .اسـت  نزديـك  بسـيار  ليـپمن  ةمسئوالن يا مراقبتي تفكر مفهوم به اخالقي هوش مفهوم
 و خالق تفكر مهارت دو كنار در( تفكر عالي هاي مهارت سوم ةلفؤم را مراقبتي تفكر ليپمن
 مهـارت  دو بر اي  سايه ةمثاب به مراقبتي تفكر ،وي ديدگاه اساس بر .دانست مي )نقادانه تفكر
 معرفـي  ديگران عاليق و ها ديدگاه به توجه را مراقبتي تفكر )2007( شارپ .دارد تأثير ديگر
 هـاي  ديدگاه از تا كند مي كمك افراد به كه داند مي وگو گفت در مكمل عامل را آن و كند مي

 عبـارت  به ؛شود مي ناشي ها انسان يها ارزش و قلب از مراقبت .شوند آگاه ديگران متفاوت
 فـرد  يهـا  ارزش طريـق  از و شود مي ناشي دروني اي  انديشه از كردن فكر روش اين ،ديگر
 مراقبتي تفكر پس ؛است لئقا ارزش آن براي كه كند مي مراقبت چيزي از فرد .شود مي درك
 ةمولفـ  چهار از متشكل را مراقبتي تفكر اگر .كند مي فراهم را ها ارزش از سيستمي فرد براي

 فعـال  تفكـر  ،)affective thinking( عـاطفي  تفكـر  ،)valuational thinking( ارزشـي  تفكـر 
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)active thinking( هنجاري تفكر و )normative thinking( مفهوم با بااليي پوشي هم ،بدانيم 
 ).Dombayc et al., 2011( داشت خواهد اخالقي هوش
 براي ياب  جهت نوعي مثابة به تواند  مي كنوني مدرن جهاني محيط در هوش نوع اين
 فعاليـت  بـراي  دفـاع  قابـل  و قوي يچهارچوب تنها نه اخالقي هوش .كند عمل اقدامات
 ايـن  واقـع،  در .دارد حقيقـي  دنيـاي  در فراواني كاربردهاي بلكه كند،  مي فراهم ها  انسان
 كند مي هدايت مند ارزش كارهاي انجام جهت در را انسان هوش ديگر انواع تمام هوش

  ).1376 ،ديگران و بهرامي(
 كامالً هوش اين كه است اين اخالقي هوش مبحث در نكته ترين  مهم گفت بتوان شايد
 بـه  تربيـت راه  ازفقـط   و نـدارد  وراثتـي  ةجنب وجه هيچ به ،است يادگيري قابل و آموختني
 تـا  نـوزادي  ةدور از فرزندان در اخالقي هوش آموزش زمان بهترين .شود  مي منتقل كودكان
 در كودكـان  ةبالقو ضعف موجب زمينه اين در مربيان و والدين تعلل و است نوجواني پايان

 و تعليم محققان هاي  پژوهش .شود  مي مخرب عادات گيري شكل و اخالقي فضايل يادگيري
 معـرض  در انـد   نكرده كسب اخالقي هوش دليل هر به كه كودكانياست  داده نشان تربيت

 اميال كردن مهار در ضعف متزلزل، وجدان دليل به كودكان اين .دارند قرار جدي خطرهاي
 و شـوند  مـي  اجتمـاعي  و اخالقي افتادگي عقب دچار اخالقي هاي  حساسيت نكردن رشد و

  ).Borba, 2005( بود خواهد يسال بزرگ ةدور در   شخصيت اختالالت به ابتال آن پيامد
 تحمل مهرباني، مراقبت، و توجه خودكنترلي، ي،دل ة همعمد ويژگي هفت )2005( بوربا

 مهـم  آمـوزان  دانـش  اخالقـي  هـوش  افزايش براي را طرفي بي و نداشتن تعصب و مدارا و
 را اخالقـي  تربيـت  و تعلـيم  وي .شـود  كافي توجه ها آن رشد به بايد مدرسه در كه داند مي

 براي .كند مي توصيه مختلف هاي شيوهه ب را آن و داند مي ضروري اخالقي هوش رشد براي
 و هيجانـات  به مربوط لغات ةريدا گسترش و يآگاه جاديا با درس كالس در يدل هم ،مثال

 اخالقـي،  وجـدان  توانـايي  رشد براي .كند مي رشد ديگران احساسات به حساسيت افزايش
 نادرسـت  و درست طريق اين از تا دهند ياد را اخالقي انضباط آموزان دانش به بايد معلمان

 ،آمـوزان  دانـش  خـودكنترلي  تربيـت  بـراي  ،است معتقد وي چنين، هم .دهند تمييز هم از را
 ياد را خودانگيختگي كهكنند  تشويق را آموزان دانش و الگوسازي را خودكنترلي بايد معلمان
  .كنند فكر عمل از قبل و مقاومت خود تمايالت مقابل در و بگيرند
 هوش گريد عبارت به اي ياخالق يها ارزش و باورها و اخالق نقش گرفتن نظر در با
 رو، نيا از .است يضرور آن تيتقو يبرا ييكارها راه از استفاده ها،  انسان يزندگ در ياخالق
 يها برنامه. است شده مطرح اخالق آموزش ةدربار يمتعدد يها دگاهيد رياخ هاي  سال در
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 يساز  شفاف، )character education( منش آموزش، )hidden curriculum( پنهان آموزش
 و )service learning( گانيرا خدمات بر يمبتن آموزش، )values clarification( ها ارزش

 بر اخير روش .يندها آنجملة  از )(cognitive moral education اخالق شناختي آموزش
 مانند يميمفاه ةدربار را خود ةشياند و تفكر ديبا آموزان دانش كه است استوار مبنا اين

 يها برنامه از يكي). 1390 ابانگرد،يب( دهند گسترش جامعه و تيمسئول اعتماد، تعاون،
 ةبرنام باشد اخالق يشناخت آموزش يراستا در اهداف نظر از تواند يم كه يآموزش

  .است »كودكان به فلسفه آموزش«
  

  اخالقي هوش و كودكان براي فلسفه رويكرد 2 .1
 است اين آن هدف كه است جديدي تنسب به رويكرد »كودكان به فلسفه آموزش« رويكرد

 ليپمن ،كلمبيا دانشگاه در .كنند فكر خودشان چگونه بياموزند تا كند كمك كودكان به كه
 توانيم  مي ،كنيم فلسفي مباحث درگير را كودكان ذهن چه  چنان كه كرد مطرح را نظريه اين

 وي ،منظور اين براي .باشند مؤثرتر و پذيرتر  انعطاف افرادي تا دهيم رشد را ها آن تفكر نحوة
 را فلسفه اول ةوهل در تا است آن بر برنامه اين .كرد مطرح را »كودكان براي فلسفه« برنامة

 نو رويكردي سپس، ببرد؛ اجتماع داخل به و آورد پايين اش  نشيني برج و انتزاعي موقعيت از
 رايج تربيت و تعليم نظام بنيادي هاي  ضعف و مشكالت تا دهد ارائه تربيت و تعليم نظام به
 كند رفع آن ساختار در زيربنايي تغييراتي با رسد  مي نظر به ناپذير درمان هاست  مدت كه را
  ).1386 نژاد، قاضي و ناجي(

 از يكي و شود مي اخالقي هوش پرورش به منجر كه اخالقي تربيت دربارة ليپمن
 مطرح را فلسفي رويكردي است كودكان براي فلسفه برنامة طرح در او اصلي هاي  دغدغه

 او، نظر از .داند  مي عقالنيت محصول را اخالق كانت، مكتب از پيروي به وي، .كند  مي
 حيرت و كاوش با ،كودك .كند  مي تأكيد اخالقي يگر كاوش بر اخالق به فلسفي رويكرد
 اخالقي قضاوت و داوري به شود،  مي زده دامن آنه ب فلسفي بحث حلقة در كه خود ذاتي

 محققانه و انديشمندانه اخالقي، اي  گونه به را انساني ناب يها ارزش و رسد  مي صحيح
 .)1389 ،ديگران و مرعشي( كند  مي سازي  دروني و گيرد  فرامي

 و شـدن  فعـال  بـه  ذهن كردن وادار ؛دارد روشني هاي  هدف كودكان براي فلسفه برنامة
 فراگيـري  بـديهي،  امـور  كشـيدن  چالش به با كار اين ؛هاست  هدف اين از يكي كردن عمل
 هـدف  حال عين در برنامه اين .دشو مي انجام آن به اقدام و ساختاري تعامل و اصولي تفكر

  .)1383 قائدي،( است دموكراتيك گيري تصميم فرايند آموزش آن و دارد نيز اجتماعي
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 فلسفه برنامة بود معتقد نيز خود )177 :1377 مقدم، صفايي از نقل به ،1995( ليپمن
 رشد ملزومات مباحثه، روش به فلسفهآموزش  با ،كه است اي  برنامهيگانه  كودكان براي

 مستلزم كه اخالقي، تحقيق در كودك كردن درگير با اين و كند  مي تأمين را كودك اخالقي
 رشد تأمين برنامه اين مهم اهداف از يكي ،اساس اين بر .شود  مي ميسر ،است نقادانه تفكر

 تا شود كمك ها  بچه به كه معنا اين به ؛است شده دانسته كودكان )اخالقي هوش( اخالقي
  .بپذيرند كردند ديكته ها  آن به ديگران چه هر كه اين نه ،كنند ارزيابي را ها ارزش بتوانند خود

 با كودكان .شود  مي مطرح كودكان براي فكري هاي  داستان معلم، هدايت با برنامه، اين در
 هاي  داستان .ندكن  مي وگو  گفت و بحث شده مطرح مسائل و داستان دربارة خود هاي  پرسش
 هاي  سؤال تا كنند  مي تشويق را كودكان كه شود  مي اطالق هايي  داستان از دسته آن به فكري
 كنند، مطرح دوستي و انصاف زيبايي، و خوبي حقيقت، ماهيت مانند عناويني دربارة را خود
 ها  داستان .كنند بررسي را محيط و روابط وكنند  بحث تغيير و زمان از خود تجربة دربارة
 هاينظر كاوش و ها  مالك از استفاده ها،  فرض پيش و پيامدها بررسي پرسيدن، به را كودكان
 كنندگان  تربيت و فيلسوفان ها  داستان مجموعه اين نويسندگان .دنكن  مي دعوت گوناگون
 ).1389 كم،( اند جهان سراسر از كودكان براي فلسفه اصلي
به  كه كند مي تأكيد اخالقي يگر كاوش بر اخالق به فلسفي رويكرد )1980( ليپمن نظر از
 جمله از ناب يها ارزش و كند مي درك را اخالقي صحيح هاي داوري كودك آن كمك
 چه آن .شوند مي آزموده و خلق شكل بهترين به ،يگر كاوش و انديشه با اخالقي، هاي نگرش

 دهند پاسخ پرسش اين به بتوانند بايد كودكان كه است اين دارد اهميت فلسفي يگر كاوش در
 گر جامعة كاوش كه است اي وظيفه اين .»دهيم؟ انجام خوب كار يا باشيم خوب بايد چرا« كه
  ).4 :1389 ،ديگرانو  مرعشي( دارد عهده بر فلسفي كاوش و شنود و گفت طريق از

 اين با ،ليپمن .دارد بسيار تأكيد امور چرايي بر اخالقي يگر كاوش رويكرد رو، اين از
 استدالل و فهم طريق از عقالني و اخالقي هاي توانايي تربيت اساسي هدف كه فرض پيش
 مطرح اخالقي تربيت براي را محور تأمل الگويي است، پژوهشي اجتماع فضاي يك در
 و پژوهشيهاي  اجتماع تشكيل با ليپمن نظر از اخالقي تربيت برنامة رو، اين از .كند مي

  ).5 :همان( يابد مي اجرايية جنب درس كالس در آموزش
 پژوهشـي هاي  اجتماع تشكيل فرايند در ،كودكان به فلسفه آموزش برنامة حاميان نظر از
 رشـد  اي ترجمـه  هاي مهارت و پژوهش مهارت استدالل، مهارت مانندمتعددي  هاي مهارت

 در .باشـد  ثرؤمـ  اخالقي هوش رشد درتواند  مي ها مهارت اين از كدام هر كسب كه يابد مي
 آزادي، ماننـد  اخـالق  بنياديهاي  موضوع ةدربار آموزان دانش ،كالسي پژوهش اجتماع يك
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 سـپس  وكننـد   مي بحث انتقادي يگر كاوش و گروهي اللداست به شيوة وفاداري،و  دوستي
 ايـن  به آموزان دانش روند، اين در .كنند مي عمل و قضاوت شده ارائه هاي استدالل اساس بر

  ).همان( دارند دليل اخالقي اعمالة هم كه رسند مي نتيجه
 آموزان دانش اخالقي، يگر كاوش جريان در استدالل يها مهارت كسب بر عالوه
 را پژوهشي يها مهارت )2003( ليپمن .ندده مي رشد نيز را خود پژوهشي يها مهارت
 تفكري براي ابزارهايي كه داند مي فرضيه ايجاد و كارها راه گرفتن نظر در براي ييها مهارت

 در ها مهارت نوع ناي مناسب بستر دتوان مي پژوهشي اجتماع و ندده مي ارائه مسئوالنه
را  يفلسف هاي داستان يپژوهش اجتماع دركودكان  يكه وقت است گونه ينبد .باشد كودكان
 و يـدعقا كشـف بـراي ينهزم ،وندش مي مبهم مواجه هاي يتموقع با و كنند مي همطالع
 خواندن ضمن ها آن .دشو يم فراهم يحدس هاي حل راه صورت به متعـدد هـاي يهفرضـ
 ها آن .بيابيم يحل راه ها آن براي يدبا كه دارد وجود يمسائل كه يابند يدرم ها داستان
 را مناسب هاي فرضيه ها آن درون از و كنند دهي سازمان را اطالعات كه گيرند فرامي
 به بيني پيش جريان در كه شود مي كمك كودك به ،فرايند اين در .كنند استخراج و بيني پيش
 يك در ها مهارت نوع اين كارگيري به .برسـد نيـز علّـي روابـط و بستگي هم روابط درك
  .دارد همـراه بـه نيز را اخالقي رشد پژوهشي اجتماع فضاي

 يها مهارت يابد مي رشد كالسي مباحثات جريان در كه ييها مهارت از ديگر يكي
 اخالقي رشد به تواند مي منطقي ارتباطي ،نتيجه در ؛است )translation skills( اي ترجمه
 انتقال از اند عبارت اي ترجمه هاي مهارت )Lipman, 2003: 124( ليپمن نظر از .بينجامد
 از انتقال ديگر، تعبيري به ،يا ديگر برنامة يا متن به نمادين مـتن يـا برنامـه يـك از مفاهيم
ه زبـان يـك  اي ترجمه يها مهارت اجزاي از كيي. معنا دادن دست از بـدون ديگـر زبـان ـب

 .كند مي كمـك كودكان تخيل قدرت پرورش به كه است مجازي هاي موقعيت از استفاده
 تر بيش در توان مي را آن نقش كه است آدمي ذهن سودمند نيروهـاي از يكـي تخيـل
 كاربردي عقالنيت قلمرو در تنها نه خيلت .كرد مشاهده تفكر فراينـد در و ذهنـي يها فعاليت

 رفتارهاي آوردن پديد در بديلي بي سهم و است مهم نيز اخـالق در بلكـه دارد، گسـترده
 .است اخالقي يها داوري براي الزم شرايط از يكي و دارد آدمـي زيستن اخالقي و اخالقي
 انسان كه هنگامي كه كنيم توجه نكته اين به است كـافي موضـوع ايـن به بردن پي براي

 كه افرادي با بتواند بايد باشد، درست اخالقي نظـر از كـه دهـد انجـام را عملي بخواهد
 ينا ؛باشد داشته )ديگري با يگانگي احساس( پنداري ذات هـم دارد كار و سر آنان با او عمل
 اين از و ينداو رفتار معرض در كه قرار دهد افـرادي جـاي به را خود فرد كه معناست بدان
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 عمل از دارند كه ييها خواسته و باورها عواطف، بـا ديگـران كـه برسـد درك اين به طريق
 سود، اين گيري ازهاند  هرا گانهي .كنند مي دريافت رنجـي و درد يا و لذت زيان، سود، چه او

 و عواطف باورها، داراي را خود عامل     ِشـخص  كـه اسـت اين رنج و لذت زيان،
 اين از .بود خواهد پذير امكان تخيل نيروي مدد به فقط اين و كند تصور آنان يها خواسته

 از انديشيدن و زيستن اخالقي بـراي )كـافي نه و( الزم شرايط از يكي تخيل نيروي رو،
  ).7 :1389 ،ديگران و مرعشي( است ديگران نظرگاه
 و پژوهشـي اسـتداللي، يها مهارت طريق از اخالقي هوش رشد كلي، طور هب

 گر كاوش اجتماعي به كالس جامعة كه رسيد خواهد مطلوب نتيجة به هنگامي اي ترجمـه
 انديشه آن در راحتي به بتوانند كودكان كه باشد اي گونه به آن بر حاكم فضاي و شـود تبديل

  .كنند بيانرا  خود نظر و
 كدام هر كه است شده انجام اخالق تربيت و آموزش ةزمين در متعددي تحقيقات

 ديگران و مرعشي پژوهش نتايج ،نمونه براي .اند هداد قرار نظر مد را اخالق از اي جنبه
 اجتماع روش به كودكان براي فلسفه آموزش برنامة اجراي تأثير بررسي« عنوان با )1389(

 روش با اهواز شهر ابتدايي پنجم پاية آموزان  دانش اخالقي قضاوت رشد بر پژوهشي
 اجتماع روش به كودكان به فلسفه آموزش برنامة اجراي كه است آندهندة  نشان »آزمايشي
 ،پژوهش اين در .است داشته مثبتي تأثير آموزان  دانش اخالقي قضاوت رشد بر پژوهشي

  .است بوده نظر مد اخالقي تربيت شناختي و عقالنية جنب
 براي فلسفه برنامة اجراي تأثير )1389( نوري و كريمي حاتمي، ،ديگر پژوهش در
 شهداي مدرسة راهنمايي اول مقطع دختر آموزان  دانش هيجاني هوش افزايش در كودكان
 اخالقي رشد عاطفي و هيجاني بعد نيز پژوهش اين در .اند كردهبررسي را  تهران آزادي
 افزايش بر كودكان براي فلسفه آموزش برنامة كه است آن از حاكي نتايج .استشده  ارزيابي
  .است داشته معناداري تأثير آموزان  دانش هيجاني هوش

 يابي  دست امكان و معنوي هوش رشد ضرورت پژوهشي در )1391( زريباف و هدايتي
 برنامة كه ندا هكرد مشخص بررسي و كودكان براي فلسفه آموزشي برنامة طريق از را آن به

 پرورش براي مناسب اي  شيوه ،اصول هم و شناسي روش نظر از هم ،كودكان براي فلسفه
  .است معنوي هوش اهداف
 در )Sanjana and Whitebread, 2005( ويتبريد و سانجانا كه ديگري پژوهش در
 استدالل هاي  مهارت رشد در كودكان براي فلسفه درسي برنامة تأثير ،اند  داده انجام هند

 عملكرد گر بيان پژوهش نتايج .است شده بررسي آموزان  دانش در اجتماعي و اخالقي



 9    واحدي

 آموزان  ش
 زندگي ر

 هاوايية 
 در موزان

  .د
 با كودكان

 رشد بر ن
 .شد جام

 بعد يا و 
 اين .اند ه
 بررسي را
 آموزان ش

 بود كنترل

 )2005( ل
 آموزش ة

 در برنامه

ري گرگري و زهرا

دانش و است 
در را باال هاي  ت

ةمنطق در ودكان
آم دانش شركت

كند  مي تقويت ا
ك براي فلسفه 
كودكان براي ه
انج 1393 سال 

اخالق عاطفي
هكرد بررسي ه
ر الؤس اين ،ي
دانش اخالقي ش

ك گروه با زمون

 

  

كيل و لنيك قي
برنامة معرض ر
ب اجراي اثر تا

رحيم بدر

اخالقي و تي
مهارت و يشان

كو براي فلسفه
ش و برنامه اين
ها  آن در را معي
آموزش برنامة

فلسفه آموزش 
در مهربان هر
ع بعد گذشته ت

جداگانه صورت
چندبعدي مفهوم

هوش رشد بر ن

آز  پسـ  آزمون

كنترل گروه با مون

اخالقي هوش ن
در ماه 3 مدت
ت شد اجرا ون

شناخت جتماعي،
هاي  آموخته ربرد

ف آموزشربارة
ا اجراي كه ت

جم باور و وهي
بة رابط بر مبني
برنامة تأثير يين
شه راهنمايي م

تحقيقات ،شد
ص به را آن ي
ميكمثابة  به ي
كودكان براي فه

آ  پيش طرح شي

آزمو پس ـ آزمون ش

آزمون كنترل، وه
به آزمايشي وه
آزمو  پس آخر ر

اجت هاي  هارت
كار توانايي مه

L( در پژوهشي
ه استرسيد جه

گرو حس گري
مب پژوهش ري
تعي هدف با ش
سوم دختر زان

روشن پيشينه
اجتماعي و ري
اخالقي هوش ن
فلسف آموزش ة

آزمايش نيمه هش

پيش طرح. 1 مودار

گرو و شيآزما
گرو سپس .شد
در و گرفت ر

مه در آموزان  ش
برنا اين در ده
  .اند شته

)Lukey, 2012

نتيج اين به  و
گ پرسش و حث
نظر مباني به جه
پژوهش اين ،قي

آموز دانش القي
بررسي در كه 
رفتار بعد يا و
داشتن نظر در ا
برنامة اجراي يا
  .»است؟ 

 

  تحقيق ش
پژوه اين در قيق
.(  

نم

گروه انتخاب ز
ش انجام گروه و
قرار كودكان ي

  .شود شخص

دانش بهتر
كنند شركت
داش روزانه

( الكي
هداد انجام

بح جلسات
توج با
اخالق رشد
اخال هوش
طور همان

و شناختي
با ،پژوهش

آي« كهكرد 
ثرؤم دختر
  

روش. 2
روش 1 .2

تحقي روش
)1 نمودار(

از پس
د هر روي
براي فلسفه
مش ها گروه



 آموزان دختر دانشتأثير اجراي برنامة فلسفه براي كودكان بر رشد هوش اخالقي    10

  گيري  نمونه روش و آمارية نمون و جامعه 2 .2
 در مهربـان  شـهر  راهنمـايي  سومة پاي دختر آموزان  دانش همة پژوهش اين در آماري جامعة
و  بودنـد  تحصيل به لمشغو 1393- 1392 يتحصيل سال در كه بود شرقي آذربايجان استان
 گيـري  نمونـه  روش از پـژوهش  ايـن  در نمونـه  انتخـاب  بـراي  .بـود  نفـر  420 ها آن تعداد
 بـه  مهربـان  شـهر  راهنمايي مدارس ميان از ابتدا كه صورت اين به .شد استفاده دسترس  در

 هـاي   محـدوديت  علت به كه جا آن از بعدي، گام در .شد انتخاب مدرسه يك تصادفي طور
 روال به كه آن براي و ندارد وجود آموزان  دانش يك به يك گمارش امكان مدرسه در اداري
 كـالس  دو تصـادفي  طـور  به راهنمايي هاي  كالس ميان از ،نشود وارد خللي آموزش عادي

 منزلـة  بـه  كالس دو از يكي ،بعد مرحلة در .شد انتخاب نمونه منزلة به )آموزان دانش همة(
ـ  تعـداد  .شـد  انتخاب تجربي گروه منزلة به ديگري و شاهد گروه  گـروه  در انتخـابي ة نمون

  .است نفر 25 نيز كنترل گروه در و نفر 25 آزمايش
  

  ابزار پايايي و روايي و اطالعات آوري جمع ابزار 3. 2
 استفاده )2005( كيل و لنيك اخالقي هوش نامة پرسش از اخالقي هوش گيري اندازه براي
 اي  زيرمجموعه ابعاد وضعيت بررسي به كه است سؤال 40 بر مشتمل كه است شده

 كه اند هشد تقسيم عامل 4 به سؤاالت اين .دارند اختصاص اخالقي هوش )هاي  شايستگي(
 ، وشفقت و خواري غم .3 ،تعهد و مسئوليت .2 ،درستي و صداقت .1 :از اند عبارت

  .گذشت و بخشش  .4
 فارسـي  به )1391( ديگران و بهراميرا  ايران در كيل و لنيك اخالقي هوش نامة پرسش

 ضـريب  روش بـا  نيـز  ابـزار  پايايي .اند كرده تأييدرا  آن محتوايي و صوري روايي و ترجمه
 نامة پرسش پايايي ضريب مقدار نيز پژوهش اين در .است شده گزارش 89/0 كرونباخ آلفاي
  .است آمده دسته ب 84/0 كرونباخ آلفاي روش با اخالقي هوش
  

  اجرا روش 4 .2
 اخالقي هوش نامة پرسش ابتدا كنترل، و آزمايشي حالت به ها    گروه تصادفي انتساب از پس
 شيآزمـا  گروه روي كودكان براي فلسفه آموزش برنامة سپس؛ شد اجرا آموزان  دانش روي
 سـاعتة  5/1 جلسـة  12 مـدت  بـه  آزمـايش  گروه آموزان  دانش كه صورت اين به ؛شد اجرا

  .ديدند آموزش) دقيقه 90( هفتگي
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 مجموعـه  در شده آوري  گرد هاي  قصه از كودكان براي فلسفه آموزش برنامة اجراي براي
 كـه  اسـت  هـايي   داستان دربرگيرندة مجموعه اين .شد استفاده 3 و 2 و 1 فكري هاي  داستان

 انتخـاب در  .اسـت  كرده فيتأل منظور همين به ،»كودكان براي فلسفه« اساتيد از كم، پلييف
 بـراي  الزم اخالقـي  بـار  داراي كـه  شـود  استفاده هايي  داستاناز  تر بيش شد سعي ها  داستان
  .دنباش پژوهش هدف
 متن نشستند،  مي گر پژوهش گرد كندوكاو يها حلقه در آموزان  دانش ،جلسات تمامي در
 بارةدر آن از پس و ندخواند را مي نما راه كتابچة اساس بر شده تعيين پيش از فلسفي داستان
 ديگـر  يـك  روي در رو كننـدگان   مشـاركت  .كردنـد  مي وگو  وگفت بحث شده مطرح داستان

  ).1 جدول( بشنوند را هم صداي و ببينند را ديگر يك تا نشستند  مي
 كودكان به فلسفه آموزش برنامة جلسات .1 جدول

  داستانعنوان جلسات
 سرآغازيامقدمه اولةجلس
 زمانپشتالكوتاميدومةجلس
 ستارگانزيرشبيسومةجلس
 چاقوچهارمةجلس
  كردند خداحافظي هايشان  دهانوبينيگوش،چشم،باكهمردميپنجمةجلس
 ايوانرويششمةجلس
 بدخلقيهفتمةجلس
 ارتباطهشتمةجلس
  كند كنترلراصورتشتوانستنميكهمردينهمةجلس
 دعوادهمةجلس
 دارباليازدهمةجلس
 ترول دوازدهمةجلس

  
  پژوهش هاي  يافته. 3

 بـه  تـا  است شده استفاده كوواريانس تحليل روش از طرح اين از برآمده نتايج تحليل براي
 .شود كنترل كمكي تصادفي متغير يك عنوان به آزمون پيش هاياثر روش اين كاربرد ةواسط
 در تـا شـد   بررسـي  كوواريـانس  تحليل هاي  مفروضه ابتدا ،روش اين از استفاده راستاي در

 ايـن  بـه  مربـوط  هاي  داده تحليل و بررسي براي روشاين  از ها  مفروضه اين تحقق صورت
  .شود استفاده فرضيه
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 خطـاي  واريانس گني هم و برابري تحقق كوواريانس تحليل از استفاده فرض پيش اولين
 اين نتايجو  استفاده لوين آزمون از فرض پيش اين بررسي براي .است شده مطالعه هاي  گروه
 خطـاي  ،دهـد   مي نشان آزمون اين نتايج كه گونه  همان .است شده درج 2 جدول در آزمون

 05/0 سطح در شده محاسبه F مقدار زيرا ،بوده برابر و همگن شده مطالعه هاي  گروه واريانس
  .نيست دار معني

  ها  گروه واريانس خطاية مقايس .2 جدول
  داري  معني سطح  گروهي  درون آزادي درجة  گروهي واريانس خطاي  گروهي بين آزادي درجة

1 971/0 48  329/0 

 اين .است رگرسيون هاي  شيب همگني كوواريانس روش از استفاده فرض پيش دومين
 بين تعامل كه دده مي نشان تحليل اين نتايج .است شده تحليل 3 جدول در فرض پيش

 P>05/0 سطح در )گروه( مستقل متغير و )اخالقي هوش آزمون پيش( كمكي متغيرهاي
  .است يافته تحقق رگرسيون شيب همگني فرض لذا و است نبوده دار  معني

  اخالقي هوش آزمون رگرسيون شيب همگني .3 جدول

  
مجموع
 مجذورات

ةدرج
 يآزاد

 ميانگين
 مجذور  داري  معني F  مجذورات

  تا ا 
  062/0  087/0  058/3  43/400 1 43/400 هاگروه

  418/0  001/0  07/33  2/4331 1 2/4331 اخالقيهوشآزمون  پيش
  006/0  606/0  96/1  31/35 1 31/35 اخالقيهوشآزموناثر متقابل گروه و پيش
        95/130 46 6/6023 خطا

 متغيرهاي بين روابط بودن خطي تحقق كوواريانس روش از استفاده فرض پيش سومين
 نمـودار  از فـرض  پيش اين بررسيبراي  .است وابسته متغير و )آزمون پيش( كمكي تصادفي
  ).2 نمودار( شد استفاده رگرسيون خط پراكندگي

 
  )اخالقي هوش( رگرسيون خط پراكندگي .2 نمودار
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 بودن خطي كوواريانس تحليل فرض پيش سومين ،دهد  مي نشان 2 نمودار كه طور همان
  .است يافته تحقق نيز متغيرها بين روابط
خصـوص   در كوواريـانس  تحليـل  روش از اسـتفاده  هـاي   فرض پيش كه اين به توجه با
 و بررسـي  روش ايـن  از اسـتفاده  بـا  را فرضـيه  ،ادامه در ،است يافته تحقق پژوهشة فرضي
  .يمكن مي تحليل

  آزمايش و كنترل گروه هاي  آزمودني در اخالقي هوش آزمون نمرات كوواريانس تحليل .4 جدول

  
مجموع
  مجذورات

درجه
  آزادي

ميانگين
  داري  معني F  مجذورات

 مجذور
  اتا

  651/0  001/0  58/87  9/11291  1  9/11291 گروه
  428/0  001/0  22/35  45/4541  1  45/4541 اخالقيهوش آزمون پيش

  -   -   -   92/128  47  26/6059 خطا
  -   -   -   -   50  1164942 كل

 كودكان براي فلسفه آموزش برنامة اجراي كه شود  مي مالحظه 4 جدول به توجه با
 05/0 سطح در شده محاسبه F زيرا ،است شده آزمايش گروه اخالقي هوش رشد موجب
 تفاوت كنترل و آزمايش هاي  گروه ميانگين كه است اين گر  بيان و است بوده دار  معني

 كه دده مي نشان آمده دسته ب ياتا مجذور ،ديگر طرف از .دارند ديگر يك با معناداري
 درصد 65/0 تفاوت اين ميزان و است دار معني اخالقي هوش در گروه دو بين تفاوت
 در آزمايش گروهة شد تعديل ميانگين گفت توان مي 5 جدول نتايج اساس بر .است
 هاي  ميانگينة مقايس با كه است 71/135 كنترل گروه و 082/167 اخالقي هوش آزمون پس
 اخالقي هوش رشد موجب انكودك براي فلسفه آموزش شود مي روشن گروه دو هر

  .است شده آموزان دانش
  )LSD آزمون( كنترل و آزمايش يها گروه هاي  ميانگينة مقايس .5 جدول

  يدار  يمعنسطح  استاندارديخطا هانيانگيمتفاوت هاگروه
  001/0  351/3 36/31 كنترل  آزمايش

  
  گيري نتيجه. 4
 هـوش  رشد بر كودكان براي فلسفه آموزش برنامة اجراي تأثير تعيين هدف با پژوهش اين

 آمـوزش  برنامـة  اجـراي  كـه  داد نشان پژوهش نتايج .شد انجام دختر آموزان  دانش اخالقي
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 اين .است شده آزمايش گروه آموزان    دانش اخالقي هوش رشد موجب كودكان براي فلسفه
 كـه  ،»كودكان براي فلسفه« آموزش جلسات در آموزان دانش شركت كه معناست بدين يافته
 موضـوعات  كندوكاو و عميق تفكرات و فلسفي هاي  داستاندربارة  وگو گفت و بحث شامل

باورهـاي   داشـتن  و نادرسـت  از درست درك ظرفيت رشد موجب ،است اخالقي مختلف
  .است شده ها  آن جهاني اخالق اصول كارگيري به و اخالقي
و  مرعشـي  ،)2005( ويتبيـرد  و سـانجانا  ،)1386( جهـاني  نتـايج  بـا  پژوهش اينة نتيج
  .ستا سو هم )1386( نژاد قاضي و ناجيو  ،)1389( ديگران و حاتمي ،)1389( ديگران
 رشد گفت توان  مي پياژه اخالقي رشد نظرية اساس بر پژوهش اين يها يافته تبيين در
 صورت دوجانبه طور به ساالن هم با روابط در كه تبادالتي واسطة به كودكان اخالقي

 اخالقي رشد به دتوان مي ساالن هم با ارتباط با كودك يعني ؛كند  مي پيشرفت گيرد  مي
 اخالقي تفكر و رشد گفت توان مي نيز كلبرگ اخالقي رشد نظرية اساس بر .يابد دست
 ؛كند رفت پيش اند اخالقي باالتر مرحلة در كه كساني با بحث واسطة به تواند  مي كودك
 فرصتسبب  به ،ساالن هم با رابطه در دوجانبه ستدهاي و داد كه انديشيد    مي چنين وي

 دهد  مي ارتقا باالتر اخالقي تفكر به را ها  آن ،كند  مي فراهم كودكان براي كه نقشي ايفاي
  ).1390 بيابانگرد،(

شـركت   گفـت  تـوان  مي )2003( ليپمن ديدگاه اساس بر حاضر پژوهش نتايج تبيين در
 اثـر  بـر  هـا  آن مراقبتـي  تفكر تا است شده موجب فلسفي كندوكاو جلسات در آموزان دانش
 وقتـي  ،كـه  معنـا  ايـن  به. يابد توسعه اي ترجمه و پژوهش استدالل، يها مهارت انواع رشد
 به شـيوة  وفاداري دوستي، آزادي، موضوعاتة باردر كالسي كندوكاوة حلق در آموزان دانش

 رشـد  موجـب  جلسـات  ايـن  ،نـد كن مـي  بحـث  انتقـادي  يگـر  كـاوش  و گروهي استدالل
 ،آموزان دانش پژوهشي يها مهارت رشد ،ديگر طرف از .شود  مي ها آن اخالقي يها استدالل

 بـراي  ابـزاري  نيز شخود ،ها كار راه گرفتن نظر در و مختلف يها  فرضيهمطرح كردن  يعني
 هـوش  رشد در تخيل مهارت نقش نبايد باالخره .شود مي محسوب مسئوالنه تفكري كسب
  ندشـد   مطـرح   كندوكاو   ةحلق  جلسات  در  كه  يي  ها  داستانهمة  .گرفت ناديده نيز را اخالقي
  فرصتي  ،شدند  مواجه    ها  داستان  اين  با  آموزان دانش  كه  هنگامي  .بودند  اخالقي  مضامين  داراي

  موجب    ها  فرصت  اين. كنند  پردازي  خيال    ها  داستان  ي  ها  شخصيت  بارةدر  كه  دندكر  تجربه  را
  طريق  اين  از  وهايند  آن  رفتار  معرض  در  كهد نده  قرار  افـرادي  جـاي  به  را  خود  ها آن  تا  شد
  عمـل   از  دارنـد،   كـه   يي    هـا   خواسته  و  باورها  عواطف،  بـا  ،ديگـران  كـه  دنبرسـ  درك  اين  به
 گفـت  تـوان  مي ،مجموع در .كنند مي  دريافت  رنجـي  و  درد  يا  و  لذت  زيان،  سود،  چه  ها ن آ
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 اي ترجمه و ،پژوهش استدالل، مختلف يها مهارت رشد طريق از كودكان به فلسفه آموزش
  .است هشد آموزان دانش اخالقي هوش رشد موجب
 كمك بدون اخالقي يها ارزش و اصلي هاي  مهارت يادگيري گرفت نتيجه توان مي پس
 كـودك  هـاي   توانايي حقيقت، در نيست؛ ممكن آموزش بدون رشد طريق از و نساال بزرگ
 محـيط  كـه  اين نتيجه .شود  مي شناخته داناتر افراد با تعامل در اخالقي لئمسا يادگيري براي

 ،كنـد  مي تسهيل را اخالقي مفاهيم فراگيري تنها نه كودكان براي فلسفه هاي  كالس آموزشي
  .كند مي فراهم كودكان در زني را اخالقي رشد موجبات بلكه
 براي فلسفه آموزش برنامة اجراي كه گفت توان مي حاضر پژوهش ةنتيج به توجه با

 نهادهاي رسالت راستا اين در و است شده آنان اخالقي هوش رشد موجب كودكان
 تر بيش ،شود  مي محسوب ها آن اصلي وظايف از يادگيرندگان حقيقي تربيت كه ،آموزشي
 تحميلي سنتي، هاي  روش ارائة و دكر تلقين كودكان به توان  نمي را ها ارزش .دشو  مي آشكار

 نتيجة گاهي بلكه ماند، خواهد جواب  بي تنها نه نيز مسائل اين آموزشدر  سويه يك و
 در تظاهر و ريا نظير نامناسبي هاي  رويه پرورش به و داشت خواهد دنبال   به معكوس
 اخالقي مفاهيم سازي  دروني بهبايد  اخالقي تربيت در رو، اين از .شد خواهد منجر كودكان

 ايجاد و فلسفي هاي  مهارت آموزش بود خواهد ما گر  ياري چه آن .گماريم همت كودكان در
 كنكاش با كه باورهايي و ها ارزش رو، اين از .است مربوطه يها ارزش به مثبت هاي  گرايش

 به فرد هم و برخوردارند يتر بيش دوام و پايداري از هم آيند  مي دست به ورزي  فلسفه و
  .داشت خواهد يتر بيش تعهد و خودآگاهي ها آن

 بـودن  محـدود  و هـا   آزمـودني  انتخاب روش مانند پژوهش اين يها محدوديت رغمبه 
 نهـاد  پـيش  آموزشـي  ريـزان  برنامه و كارشناسان به حاضر پژوهش دختران،ة جامع به نمونه
 شود گنجانده رسمي آموزشي يها برنامه كنار در كودكان براي فلسفه آموزش برنامة كند مي
 آينـده  انگـر  پـژوهش  بـه  .شـود  آمـوزان  دانش اخالقي يها منش و رفتار پرورش موجب تا

 و روانـي  زيسـتي  به رشد مانند ديگري يها زمينه در برنامه اين تأثيردربارة  كنيم مي نهاد پيش
  .كنند پژوهش رواني سالمت

  
  منابع
 علـوم  دانشـگاه  كاركنـان  و علمي تئهي اعضاي اخالقي هوش سطح« ).1391( و ديگران محمدامين ،بهرامي

  .6 ش ،5 س، پزشكي تاريخ و اخالق ايراني ةمجل ،»يزد صدوقي شهيد پزشكي
 .ويرايش نشر :تهران، تربيتي يشناس روان ).1390( اسماعيل بيابانگرد،
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 اخالقـي  يهـا  مـنش  رشـد  در كودكـان  بـه  فلسـفه  آمـوزش ة برنامـ  اتتأثير بررسي« ).1386( جعفر جهاني،
  .7 ش ،2 س ،يدرس ةبرنام مطالعات ةنام فصل، »آموزان دانش
 در كودكان براي فلسفه برنامة اجراي تأثير بررسي« ).1389( نوري زهرا و كريمي يوسف، حميدرضا حاتمي،

 سـال  در تهـران  آزادي شـهداي  مدرسـة  راهنمـايي  اول مقطع دختر آموزان دانش هيجاني هوش افزايش
  .2 ش ،1 س، كودك و تفكر ةنام دوفصل ،»1388- 1389 تحصيلي

 انسـاني  علـوم  پژوهشـي  علمـي  ةنام فصل ،»كودكان به فلسفه آموزش ةبرنام« ).1377( مسعود مقدم، صفايي
  .27 ش ،8 س ،الزهرا دانشگاه
 تفكـر  و گـري  پرسش در كودكان براي فلسفه برنامة تأثير بررسي« ).1390( موسوي مرضيه و زهرا طباطبايي،

 و تفكـر ة نامـ  فصـل دو، »ورامـين  شـهر  علوي دبستان ابتدايي پنجم تا سوم يها پايه آموزان دانش انتقادي
  .2 ش ،2 س، كودك

  .دواوين: تهران ،نظري مباني بررسي كودكان، به فلسفه آموزش ةبرنام ).1383( يحيي قائدي،
  .اميركبير :تهران ،1 ج باقري، احسانه ترجمة ،فكري هاي  داستان .)1379( فيليپ كم،
  .شهرتاش :تهران ،رشتچي مژگان و شهرتاش فرزانه ترجمة ،1 فكري هاي  داستان .)1388( فيليپ كم،
 ،لويـه  ابراهيمـي  نسـرين  و رشتچي مژگان ،شهرتاش فرزانه ترجمة ،3 فكري هاي  داستان .)1389( فيليپ كم،

  .شهرتاش :تهران
 ،لويـه  ابراهيمـي  نسـرين  و رشتچي مژگان ،شهرتاش فرزانه ترجمة ،2 فكري هاي  داستان .)1391( فيليپ كم،

  .شهرتاش :تهران
  .رشد: تهران، پارسا .نة ترجم، هيجاني هوش ).1380( دانيل گلمن،
اي ابعاد هوش اخالقي از ديـدگاه دانشـمندان    بررسي مقايسه«). 1388(پور، مرضيه و سيدعلي سيادت  مختاري
  .4ش  ،3س  ،شناسي نامة علمي تخصصي مطالعات اسالم و روان دوفصل، »و ائمة معصومين ميكر نآقربا 

 آمـوزش  برنامـة  اجـراي  تأثير بررسي« ).1389( خزارمي پروين و مقدم صفايي مسعود ،سيدمنصور مرعشي،
 ابتـدايي  پـنجم  پاية آموزان دانش اخالقي قضاوت رشد بر پژوهشي اجتماع روش به كودكان براي فلسفه
  .1 ش ،1 س، كودك و تفكرة نام دوفصل، »اهواز شهر
 و اسـتدالل  مهـارت  روي كودكان براي فلسفهة برنام نتايج بررسي« ).1386( نژاد قاضي پروانه و سعيد ناجي،

  .7 ش ،2س ، درسية برنام مطالعاتة نام فصل، »كودكان رفتاري عملكرد
، »اصـفهان  شـهر  مـدارس  آمـوزان  دانش ديدگاه از كودكان با فلسفي كار بررسي« ).1386( رضاعلي نوروزي،
  .23 ش ،6 س ،آموزشي هاي نوآوري ةنام فصل
، »كودكـان  بـراي  فلسـفه  ةبرنام طريق از معنوي هوش پرورش« ).1391( زريباف مژگان و مهرنوش هدايتي،
 .1 ش، 3 س كودك، و تفكر ةنام فصل دو
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