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تحصيلي  ـ رفتار مدني فلسفه براي كودكان بر ةثير برنامأت
  بادآ نهم متوسطه اول ناحيه يك شهر خرم ةآموزان پسرپاي دانش

  *مسلم قباديان

  چكيده
 ـ ي آموزش فلسفه براي كودكان بر رفتارمدنيير برنامهتأثحاضر باهدف بررسي  پژوهش

آباد انجام شد.براي پايه نهم متوسطه اول ناحيه يك شهر خرمپسر آموزان تحصيلي دانش
با گروه گواه اسـتفاده شـد. جامعـه     آزمون پس - آزمون  يشپاجراي اين پژوهش از طرح 

آباد در سال تحصيلي پايه نهم متوسطه اول شهر خرمپسر آموزان ماري پژوهش را دانشآ
يي انتخـاب  اه خوشگيري آموز به روش نمونهدانش 50تشكيل مي داد كه تعداد  96- 97

نفـر) قـرار داده    25تصادفي در دو گروه گواه و آزمايش (هـر گـروه    صورت بهشدند و 
)  بـود.  1389پرور ( تحصيلي گل ـ پرسشنامه رفتار مدني ها، شدند. ابزار گرد آوري داده

 دادكهوتحليل قرار گرفت. نتايج نشان  يهتجزها با استفاده از تحليل كوواريانس مورد داده
 -  اجراي برنامه آموزش فلسفه براي كودكان موجب افـزايش ميـزان نمـرات رفتارمـدني    

برقـراري   ،كت اجتمـاعي (يـاري رسـاندن ومشـار    آموزان ومولفه هاي آنتحصيلي دانش
 . پايبندي به قواعد) شده است روابط صميمانه و

  آموزان دانش تحصيلي، ـ فلسفه براي كودكان، رفتار مدني :ها ژهاوكليد
  

  مقدمه .1
تنها يك مكان جهت آماده شدن بـراي زنـدگي    مربيان بزرگ تعليم و تربيت مدرسه نه ازنظر

هاي مختلف آن است. بـه   تجربه عرصهاست، بلكه در حقيقت جايي براي تمرين زندگي و 
هاي شهروندي است. از ايـن   عبارت ديگر مدرسه مكاني براي يادگيري حقوق و مسئوليت

گيري و توسعه مـدارس را در دوران كنـوني    تواند رسالت و فلسفه اصلي شكل رو آنچه مي
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  12/06/1397: رشيپذ خيتار ،26/03/1397: افتيدر خيتار
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ندگي عنوان مدرسه ز توجيه كند، تربيت شهروندي و به عبارت ديگر عمل كردن مدارس به
هـاي   هاي شهروندي، مدرسه بايد مكاني براي تدارك فرصـت  است.در جهت احراز ويژگي

هاي مختلف زندگي باشد تا از اين رهگـذر،   الزم و مناسب براي تجربه و تمرين در عرصه
آمـوزان   هاي الزم براي برطرف كردن نيازهاي فـردي، خـانوادگي و اجتمـاعي دانـش     زمينه

درسه بايد خود زندگي و نمونه و الگويي كوچك از جامعه باشد و . بنابراين مآوردفراهم را
هاي مختلف نظيـر حرفـه، ديـن، سياسـت، فرهنـگ، علـم و        آموزان در عرصه در آن دانش

زيست، ارتباطات و مانند آن بـه يـادگيري بپردازنـد. ايـن      فناوري، خانواده، بهداشت محيط
هاي زندگي در سطح  ندي و مهارتچگونگي مستلزم پرداختن هرچه بيشتر به تربيت شهرو

 ). 97:  1389( گل پرور  مدارس است

 - سياسـي  هـاي  گـروه  وظـايف   زمره در شهروندان سازي  آماده كه باورند   اين بر برخي
 زمينـه    ايـن  در انـدكي  دخالـت  ، وپرورش آموزش نظير رسمي هاي نظام و است اجتماعي
 هاي ارزش پرورش جهت جوامع صريح تمقررا به شهروندي تربيت كه جا آن از اما دارند،

 سـازي  آمـاده  دارد، اشـاره  غيررسـمي  و رسـمي  تربيـت  و تعلـيم  نظـام  طريق از شهروندي
 نظـام  خصوص به تربيتي هاي نظام و ها دولت وظايف ترين مهم از يكي گمان شهروندان ، بي

 )Mackenzie, & al 389:2009( شود مي محسوب تربيت و تعليم

 عنـوان  بـه  شـهروندي  تربيـت  با غيررسمي و رسمي اشكال در كشور وپرورش آموزش
 منظور گفت بتوان عبارتي به شايد. است مواجه خويش رسالت ترين بنيادي و ترين محوري
 زنـدگي  به ورود براي شهروندان سازي آماده كشور، وپرورش آموزش نظام تشكيل از اصلي

  جامعـه  گفـت  تـوان  مـي  رو ايناز است، فرهنگي و ، سياسي )اي حرفه(اقتصادي - اجتماعي
 و دارد نياز خود ارزشي و فرهنگي هاي ويژگي با متناسب و فعال شهرونداني به اساساً مدني

 كند مي فراهم پرورشي و آموزشي نظام  توسعه و گيري شكل براي را الزم توجيه و امكانات
 و است جامعه هنگيفر و اجتماعي هاي ارزش  نماي تمام  آيينه تربيتي نظام ديگر، طرف از و

  2006(دارد عهـده  بـر  مـؤثر  فعاليـت  و جامعـه  در زيست براي را شهروندان تربيت  وظيفه
Makovska .(  

اند از ديرباز محـور   مدني به وجود آمده معرفتارهاي مدني كه با پا گذاشتن بشربه جوا«
 »نـد ا هاي  مختلف جامعـه وروانشناسـي قرارگرفتـه    عرصه توجه صاحبنظران وپژوهشگران

):1822014   Nasiri Valaik Bani and  Gilani .(  
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 از فراتـر  رفتارهـايي  دادن انجـام  بـه  اقـدام  فرد ها آن طي كه هستند  رفتارهايي مجموعه
 فراهم اجتماعي فضاي شدن مطلوب براي را بستر طريق اين از خودكرده، رسمي هاي نقش
 شهروندي، فضايل جوانمردي، دوستي، نوع رساني، ياري رفتارهايي؛ چنين بارز نمونة. كند مي

 مـدني  رفتارهـاي .است احترام و ادب و رسمي هاي نقش از فراتر شناسي ومشاركت وظيفه 
 از متـأثر  تواننـد  مـي  آموزشـگاهي  و علمي هاي محيط در هم و سازماني  هاي محيط در هم

 تـاكنون  رفتارهـا  ايـن .باشـد  آنـان  اجتماعي هوش و عاطفي هوش خصوص به افراد، هوش
 انـد.عليرغم  شده مطالعه سازماني - مدني رفتارهاي عنوان با تحصيلي غير درمحيطهاي بيشتر
 بسط و طرح كار  هاي محيط براي اغلب مدني، رفتارهاي حوزه در تاكيد مورد نكات اينكه
 در افـراد  شدن درگير براي را الزم زمينه نيز تحصيلي محيطهاي و شرايط حال، بااين اند يافته
  ).Baker, Hunt& Andrews   2006(هستند دارا رهاييرفتا چنين

 عنـوان  تحـت  اسـت  الزم شـود  مـي  مطالعـه  آمـوزان  دانش در كه آنگاه رفتارهاي مدني
- مـدني  رفتارهاي جزئي نگاه در .شود بررسي و اشاره تحصيلي مدني رفتارهاي اختصاصي
 و رسـمي  دارندوجنبـه  رياختيـا  و ارادي مـاهيتي  كه شود مي اطالق رفتارهايي به تحصيلي
 تعامل واسطه به ولي ندارند، آموزان دانش تحصيلي رفتارهاي و اعمال شرح در شده تعريف 
 از فراتـر  مشـاركت  رسـاني،  دوسـتي، يـاري   نوع  هاي باانگيزه همراه انسان، اجتماعي جويي

 در اجـرا  مرحله به آموزشي رسوم و مقررات قوانين، اجراي در مشاركت و رسمي نقشهاي
  ).Golparvar  and  Javadian 982011:(مي آيند

قي است الرفتارهاي مدني تحصيلي، رفتارهايي داوطلبانه، انسان دوستانه، ارزشي و اخ «
  2014: 97(»آيـد  آموزان به مرحله اجـرا در مـي   داشت، توسط دانش كه اغلب بدون چشم

Nasiri Valaik Bani and  Gilani.(  
 cichyو همكـاران  سـيچي تحصيلي درايـن تحقيـق نظريـه     –رفتار مدني مباني نظري  

 مشـاركت  و رسـاني  :ياريي باشد كه رفتار مدني را در سه بعد تشريح مـي نمايـد  م )(2009

 بـاال  ، سرزمين به عشق روحيه پراكندن ، شادابي و نشاط ايجاد اجتماعي (كاركردهاي چون
 ايجاد و جامعه به نسبت شناسي مسئوليت و تعهد حس افزايش ، زندگي به اميد سطح بردن
قواعد (به احتـرام گذاشـتن بـه قـوانين ،      به ،پايبندي خودي) فرهنگ به بيشتر چه هر تمايل

 هنجارها و ارزشها و تكريم ديگران در يك محيط اجتماعي گفتـه مـي شـود )و برقـراري    

فتن شـرط ، شـروط و   صميمانه (توان برقراري رابطه با ديگـران بـدون در نظـر گـر     روابط
  ).:138928قضاوت در مورد آنها)(به نقل از گل پرور
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وپـرورش و يـا در كنـار     عنوان درسي در سيستم آموزش تواند به آموزش رفتار مدني مي
تعليم آموزگاران مورد تأكيد جدي قرار بگيرد، اما در حال حاضر دروس علوم اجتمـاعي و  

هـاي   متأسـفانه در بيشـتر دوره   آنهاسـت   رعهدهمدني هستند كه وظيفه آموزش رفتار مدني ب
طـور مـؤثري بـراي ايـن منظـور طراحـي        اجتماعي و مدني چندان بـه  تحصيلي، كتب علوم

ها و نهادهاي مختلف  راهنمايي بيشتر به عملكرد مؤسسه  اند. دروس اجتماعي در دوره نشده
 .پردازند اجتماعي و سياسي مي

 درمحيط خود اجتماعي روابط در آموزان دانش جربياتت نظران صاحب برخي بنابراعتقاد
 و الگوهـا  از و اسـت  مـؤثر  آموزش، ي سايه در آنان مستقيم  هاي آموخته از پيش مدرسه
 شـود،  مي گفته او به مدرسه همين در آنچه از بيشتر بينند، مي مدرسه در كه اجتماعي روابط
 تجربيات و ها آموخته متمادي ليانسا و طوالني هاي ساعت طول در آموزان دانش. آموزد مي

 و فرهنـگ  بـا  آنـان  پويـاي  تعامـل  حاصـل  آنان يادگيري اعظم بخش كه دارند نيز ديگري
 محسـوب  پنهـان  درسي هاي برنامه جزء كه است مدارس بر حاكم روابط  پيچيده مجموعه

   ).1394(دهقان و دهقان   شود مي
 محـيط  در كه از اهداف آموزش وپرورش است؛ مدني پرورش رفتار براي مهم دليل دو

 به منجر كه كنند را ايجاد مي توانندمحيطي آموزشي مؤسسات اينكه اول :دارد وجود تحصيلي

 بـر  تأكيـد  ثانيـاً  مي شود؛ افراد ميان در موانع كاهش خودباعث نوبه به اين و شود مدني رفتار

 مؤسسـات  خصـوص  بـه  و جامعـه  در كه را رفتاري خشونت سازماني مي تواند مدني رفتار

  ).122:1395دهد (افرازنده وهمكاران   كاهش است حال افزايش در آموزشي
يكي از برنامه هايي مفيد وموثر كه مي تواند به اهداف امـوزش وپـرورش كمـك كنـد     

منزلة فعاليتي فكـري، روشـي    اين برنامة آموزشي، بهكودكان است. برنامه آموزش فلسفه به
تواند آن را انجام دهد. اين برنامه، بـه جـاي اينكــه در     كه هر فردي ميبراي تحقيق است 

كردن موضوعات فلسفي به غير فيلسوفان يا حل مسائل آن ها باشـد، بـه دنبـال     پـي مطرح
آموزان با كارهاي فكـري مسـائل خـود را حـل      ايجاد فرصت هايي است كه در آنها دانش
ش فلسفه، به معناي عام آن، بـه كـودك هـدف    كنند. در رويكرد فلسفه براي كودكان، آموز

نيسـت، بلكه اين روش كودكان را با فكركردن، پرسش و پاسـخ، كنـدوكاو، و انتقـاد آشـنا     
وجـود ميـĤورد (جاويـدي كالتـه      پذيري را در آنها بـه  ميكند و در ضمن روحية مسئوليت

  .: 385-386) 1388واكبري جعفرآبادي 
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 شـامل پـرورش تفكـر خـالق   فلسفه براي كودكان  مـةبنابر نظـر ليـپمن، اهـداف برنا«

(thinking creative) )پرورش تفكـر انتقـادي، (thinking critical، تفكـر مسـئوالنه )(thinking 

caring       و پرورش ارزشهاي اخالقـي، آمــوزش ارزشهــاي اخالقــي، آمـوزش ارزشـهاي
  ).20: 1383  (قائدي »هنري، و نيز رشد فردي و ميانفردي است

فلســفه بــراي كودكـــان در عـــين حـــال هـــدف اجتمـــاعي نيـــز دارد؛ و آن فراينـــد 
مـدار   گيري دموكراتيك است. اجتماعي كه در اينجا مورد نظر است اجتماع پژوهش تصميم

كند،  تنها افكار و خالقيت رشد مي بودن فضاي پژوهش، نه است كه در آن، به علت حاكم
ل ديگران، سـعة صدر، مدارا، و احتـرام بـه ديگـران نيـز     بلكه اصولي اخالقي همچون تحم

   ). 1389  يابد (مرعشي و ديگران پرورش مي
 »اين برنامه در پرورش مشاركت منظم و پرورش خودآگـاهي فـرد سـهم قطعـي دارد   «

  ).1390:9(هدايتي 

كنـد و   قراملكي نيز به برخي از اهداف عملياتي برنامـة فلسفه براي كودكان اشـاره مـي  
الف) احترام به عقايد يكديگر، پس از آموزش عملي و  :اعتقاد دارد اين برنامه باعث ميشود

ممارست، در آنها بـه صـورت عادت درآيد؛ ب) كودكان انتقادپذير شوند و رد عقايدشان را 
راحتي ابراز عقيده كنند  راحتي بپذيرند؛ ج) در ارتباطات اجتماعي به به صورت مستدل و به

در كالسـهاي فلسـفه بـراي    :) معتقد اسـت Morehouse( مرهوس  ).1384مي و قراملكي، (ا
آمـوزان يـاد    شـود. دانـش   آوردن اجرا مـي  كودكان، روش پرسشگـري جمعـي و استدالل

گيرند كه انصاف داشته باشـند، بـه جمـع و عقايد و نظرهاي جمـع احتـرام بگذارنـد، و     مي
همـين سبب مهارتهاي پرسشگري جمعي، تفكر،  قـي باشـند؛ بـهانعطافپذير و معقول و منط

آمـوزان يـاد    شـود. دانـش   شـدن، احسـاس موفقيـت، و روحيـة آنها تقويت مي اجتماعي
گيرند كه در شنيدن نظرها  آنها ياد مي .گيرند هر چيزي را بـا دليـل بپذيرنـد يـا رد كننـد مي

  (25:2010).ـت نيسـتو بيان ديدگاهها هيچ جـوابي مطلقـاً درس
آموزان كالس از  اصوال معلمان در مدارس متناسب با رشته مورد تدريس و سطح دانش«
  ).Choo  and Bowiey 345:2015( »مي كنندهاي تدريس متنوعي استفاده مي  روش

يكي از روشهايي كه مي توان در مدارس مورد استفاده قرار داد استفاده از حلقه كندوكاو 
 هـم  دور وار حلقـه  خود معلم همراه به كالس آموزان دانش كاو كندو حلقة در است.فلسفي 

 مورد در نظرياتشان تبادل و مبهم موضوعات مباحثه دربارة ديگربه يك رودرروي و نشينند مي

 گوش ديگر يك سخنان به احترام و توجه با آموزان دانش پردازند؛ شود،مي مي خوانده چه آن
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 زيـر  را ديگر يك سخنان و عقايد كنند؛ مي اضافه را مواردي هاي يكديگرنظر به دهند؛ فرامي

 به كنند؛ فراهم پشتوانه بي و تأييدنشده عقايد ساير براي داليلي كنند تالش مي برند؛ مي سؤال

 و تشـخيص  پي در نيز و كنند استخراج را شده گفته مطالب نتايج تا كنند كمك مي ديگر يك
 شد دروني كنندگان شركت در روند وقتي اين نتيجه، در .رنديكديگ هاي كردن فرض روشن

 در و زنـدگي  امور ساير در كه افتاد خواهند فكر اين به ها آن شد، منتقل ها آن ناخودآگاه به يا

 انـد  فراگرفته كندوكاو حلقة در كه مواردي از جديد هاي موقعيت و واقعي بااتفاقات مواجهه

  ).3:1393ببرند(اكرمي وهمكاران   بهره
شود. كودكـان   در اين برنامه، با هدايت معلم، داستانهاي فكري براي كودكان مطرح مي«

نقل از  به(كم، »كنند شده بحث و گفتگو مي با پرسشهاي خود دربارة داستان و مسائل مطرح
و رقابتي بـه   ناسازگارخواهد كه كالس درس  يميپمن ل .« 6:1394)بدري گرگري وواحدي 

كالسـي متعهـد    را بـه درس  كـالس  كنـدوكاو  حلقهي تبديل شود.همكار واجتماع دوستي 
  ).:138997  مرعشي و همكاران(»دانش آموزان يادمي گيرند درآن كند كه يمتبديل 

تعليم و تربيت در دنياي پيچيده امروز مفهومي متفاوت با گذشته دارد. تحول در علم و 
ير كـرده اسـت.   انكارناپـذ را  هـاي آموزشـي   يـت فعالفناوري، ضـرورت تحـول در فراينـد    

معتقد است كه فلسفه براي كودكان يك اقدام آموزشي است كـه بـه    )lipman  2003(ليپمن
اي بـراي پـرورش تفكـر اخالقـي،      يوهشـ  عنوان بهپردازد و فلسفه را  يمبهبود تفكر كودكان 

زش مهـارت  گرچه هدف اوليه اين برنامه، آمـو «دهد.  يمقرار  مورداستفادهانتقادي و خالق 
تفكر به كودكان است اما ليپمن معتقد است كـه عقالنيـت در كـانون توجـه نيسـت، بلكـه       

  ).:158 1388(ناجي » باشد يميده باشد هدف اين برنامه د آبعقالنيتي كه با داوري درست 
 گفتگـوي فلسـفي جمعـي،    روش فلسـفه بـراي كودكـان،    از طرفـداران ياري نظر بس از

موضـوعات   و رشـد ايجـاد مهـارت كـرده     ها در آندهد،  يمشد دانش آموزان را ر قضاوت
به آموزان (يركردن دانش در گيله وس بهيت همدالنه بايد و تربكند. تعليم  يممعقول را تسهيل 
 هـا  آني بين ذهني (بين فردي) بند شكلي موضوع دريك مرزها سراسر ) درصحبت گرفتن

ي را تراز هميانجي شده برابر و محور مسش ي پرها و واكنش ها كنشرا آماده كند، يعني بايد 
  .)Shwartz 2004( كنند يمدر نظر بگيريد كه استفاده مشترك از حاالت عاطفي را حمايت 

يا  ي شكليتفكرمراقبتيكي ازابعاد مهم در آموزش فلسفه به كودكان تفكرمراقبتي است .
ي برقـرار وابـط،  اي همچون كشف يا خلـق ر  يشناختبعدي از تفكر است كه در آن اعمال 

كـه سـبب    راها  يبند درجهي تمايزات و تفكرمراقبتگيرد.  يمصورت  ها تفاوتروابط و فهم 
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دهد. افرادي كه  يمها و فوايد را نشان  يسودمندبرد و  يمشوند از بين  يمبروز خطر تبعيض 
ان دانند كه انسانيت مانند فطرت داراي رتبه و درجه نيسـت. پـس ميـ    يمي دارند تفكرمراقبت

هـا   يـدگاه د، ناشي از نگـرش و  ها تفاوتدانند كه  يمشوند. همچنين  ينمافراد تبعيض قائل 
  .)Lipman   2003(هستند

 يـــت اصـــلي الگوســـازيچهـــار فعالي تفكرمراقبتـــبـــراي  )Noddings(نـــودينگز

)modeling(،)گفتگــوdialogue(،تمــر)ينpractice(يــدتائو)confirmation( قــرار  موردتوجــهرا
 عنوان به در مراقبتاست اما  مهم ي تربيت اخالقي،ها واره طرحي در اغلب الگوسازدهد.  يم

بايد در رفتار خودمان مقصود از مراقبت  ما مهم است. العاده فوقتربيت خصلت، الگوسازي 
يكـي از   گفتگـو  رسـانيم.  يمـ بـه اثبـات    هـا  آنبـا   ماندر روابطمراقبت را  ما رانشان دهيم.

از  يـداري مراقبـت اسـت.   بـر پد  و دالدهد  يممراقبت را تشكيل  و الزم ي اساسيها بخش
يت شايسته بايد به دانش و تربيم در تعل گيريم. يمياد  يشتربي ديگران  درباره گفتگو مايق طر

ين نيز در مراقبت نقـش  تمر .قرار دهندآموزان كمك شود كه زندگي خود را مورد ارزيابي 
يجـاد  ا مي را بارآوريم كه براي ديگران اهميـت قائـل شـوند،   يم مرداگر بخواه اساسي دارد.

و يـت  و تربيم در تعلـ  باشـد.  يمـ  معقول تمرين، بر آن و تعمقمراقبت  در خصوصتمرين 
يـادگيري مشـاركتي    شـود.  يمـ يـادگيري مشـاركتي   بر يد زيادي تأكي درسي فعلي ها برنامه

ي كـار مشـاركت  اصـلي   هدف شود. دهكاربر به در مراقبتتوانايي  و رشدتواند براي ارتقا  يم
يگرتانيد است د عامل يت كردن است.و حمايك بودن شر يدن،فهم كمك كردن به يكديگر،

 عنـوان  بهيد را )تائMartin Bober (ين بوبرمارت سازد. يمكه مراقبت را از ساير رويكردها جدا 
 كنـد.  يمـ يگـران توصـيف   در دي بهتـرين جنبـه   بـرا  آميـز  يقتصـد آميز و  يقتشويك عمل 

آن را  و رشـد دهـيم   يمـ تشخيص  بهتر رايك خود  كنيم، يمييد تأكه ما شخصي را  يهنگام
و  اعتمـاد  معقـول بشناسـيم.   كـامالً بايد ديگران را به نحـو   كار ماي اين برا كنيم. يمتشويق 

بـراي مراقبـت    اعتماد ييد الزم است زيرا ما نيازمند شناخت ديگران هستيم.تأاستمرار براي 
  ).:139587گردد(به نقل از هاشمي  اعتماد قابلاست تا الزم 

ازنسبت هاي مهم ميان برنامه فلسفه براي كودكان ورويكر مراقبتي وبه طور كلي عاطفه 
كه چگونه عواطف خـود را تشـخيص    يناگرايي، درك فهم خود و ديگران است. يادگيري 

ي يعني اينكـه بـه   خودآگاهه يابي ب دستي حياتي است. امر را هماهنگ كنيم، ها و آندهيم 
را بـدانيم و   هـا  آنكنيم، احساساتمان را چگونه كنترل و بروز دهيم و زمان بروز  يمچه فكر 

در برقراري و مسير همدلي كردن، ارتباط داشتن با ديگران كار بسيار حساسي است. كودكان 
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تي خـاص نيـاز   توانند بفهمند به كدام احسـاس در مـوقعي   يم كندوكاوبا گفتگو و در خالل 
  ).and  Reed   Sharp 1992(دارند و چگونه آن احساس بايد بروز كند

سطح اول مراقبت خود  در شود. يمي در سه سطح نمايان تفكرمراقبتبنا به ديدگاه ليپمن 
داراي اهميت بـا   موضوعات درباره دائماً ها بچهكند كه  يمي مستمري ظاهر گفتگوهارا در 

هـاي يكـديگر را    يـدگاه دگاه احترام قائل شـدن بـراي    يچهند اما كن يممواضع متقابل بحث 
به  ها بچهدارند. در سطح دوم  يمبودن يكديگر را گرامي  فرد منحصربه ؛ وكنند ينمفراموش 
دغدغـه نتـايج    هـا  آنشـوند   يمـ كه با جديت در كندوكاو فلسفي درگير  اند مراقباين معنا 
به انسجام و نظـم   ها بچهزشمند است. در سطح سوم دهند ار يمو هر آنچه را انجام  رادارند

  . )1394كريمي (گيرند يمنظمي فكري فاصله  يبو دقت توجه ويژه دارند و از 
محقق در حوزه موضوع مورد مطالعه تحقيقاتي كه به صورت مستقيم درباره تاثير برنامه 

ولي براساس مولفه تحصيلي انجام شده باشد رانيافته است –فلسفه بركودكان بررفتار مدني 
راي بررسـي  )ب1386وروزي (تحصيلي تحقيقاتي اندكي انجام شده بود. ن–هاي رفتار مدني 

تأثير كار فلسفي با كودكـان بـه روش آزمايشـي و بـه مدت هشـت مـاه، بـه اجـراي ايـن      
 كه دانـش  دادهاي دوم تا پنجم دبستان پرداخته است. نتايج پژوهش نشان  پژوهش در پايه

پـذيري،   تنها در زمينة رعايت نظم در كالس، احتـرام بــه بزرگترهـا، مسـئوليت    نهآموزان 
اند، بلكـه اجـراي برنامـة كـار      خالقيت، عزت نفس، و روابط صحيح با ديگران رشد كرده

 .فلسفي در پيشرفت تحصيلي آنان نيز مؤثر بوده است

پژوهشـي برنامـه   )در تحقيقي با عنوان تـاثير روش اجتمـاع   1390ماهروزاده ورمضاني (
بر رفتار شهروندي نشان دادند كه اجراي اين برنامه مي تواند مهارتهاي  فلسفه براي كودكان

ارتباطي ،خود آگاهي ، پايبندي به مقررات ،پذيرش ديگران حل تعارضات ،احترام گذاشتن 
  به ديگران ومشاركت در كارها مي شود.

خص نمايد كه : آيا برنامـه آمـوزش   باتوجه به انچه شرح داده شد ؛محقق قصد دارد مش
  آموزان تاثيردارد؟تحصيلي دانش - فلسفه براي كودكان بر رفتار مدني

  
 ها فرضيه .2

آموزان برنامه آموزش فلسفه براي كودكان بر ميزان ياري رساندن ومشاركت اجتماعي دانش
  تاثيردارد.

  آموزان تاثير دارد.شبرنامه آموزش فلسفه براي كودكان بر ميزان پايبندي به قواعد دان
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آمـوزان  برنامه آموزش فلسفه براي كودكان بر ميزان برقـراري روابـط صـميمانه  دانـش    
  دارد.  تاثير

  
  بازنگري تحقيقات انجام شده .3

تــأثير مباحــث   «)در تحقيقــي بــا عنــوان    Poirier  and  Michel  1966مايكل و پـويرر ( 
(بعد از يك سال اجراي برنامه روي » ه ديگرانفلسفي در كالس درس روي نگرش احترام ب

شده است)، نشان دادند كه گروه  گروه تجربي كه در آن از داستانهاي گيووگاس استفاده مي
ند (بـه نقـل از قباديـان وهمكـاران     هاي يادشده موفق بود آزمايش به طور مؤثري در زمينه

45:1391(.  
ن تحقيقات و تجربيات چندساله، دريافــت  داد ا انجامب )Tsuchiyam   2004تسيوچام ( 

شـوند قـادر خواهنـد بــود در   درگير مي P4C آموزاني كه در گفتگوي فلسفي برنامة دانش
شود، ماهرانه عمـل كننـد. همچنـين     دادن و استدالل، كه از ابزار تفكر محسوب مي توضيح

و بـراي آنهـا جوابهـاي    آنها قادر خواهند بود دقيق و انديشمندانه سؤاالتي را مطـرح كننـد   
  ).255- 254: 1385 منطقي بياورند (به نقل از جاويدي كالته جعفرآبادي

راي بررسي تأثير كار فلسفي با كودكـان بــه روش آزمايشــي و بــه    )ب1386وروزي (ن
هاي دوم تا پنجم دبسـتان پرداختـه اسـت.     مدت هشت ماه، به اجراي اين پژوهش در پايه

تنها در زمينة رعايت نظم در كالس، احتـرام بـه  آموزان نه ه دانشك دادنتايج پژوهش نشان 
اند،  پذيري، خالقيت، عزت نفس، و روابط صحيح با ديگران رشد كرده بزرگترها، مسئوليت

  .بلكه اجراي برنامة كار فلسفي در پيشرفت تحصيلي آنان نيز مؤثر بوده است
تـأثير روش  بـا عنـوان   تحقيق خود در) 1386مرعشي، حقيقي، بنايي مباركي و باشليده (

آمـوزان دختــر ســوم راهنمــايي       اجتماع پژوهي بـر پـرورش مهـارتهـاي استدالل دانش
  .كه اجراي اين روش بر پرورش مهارتهاي اسـتدالل كودكان تأثير مثبت دارد دندنشان دا

براي بررسـي تـأثير كالسهاي فلسفه  ي باعنوانتحقيـق )در 1383تحقيقي توسط ناجي (
كـه ايـن كـالسهــا باعــث      نـد كودكان بر مهارتهاي استداللي و عملكرد رفتاري نشـان داد 

تقويت مهارتهاي استدالل، تمييز امور مشـابه، داوري و قضـاوت درسـت، تفكـر انتقـادي،      
  .خـالق و مسؤوالنه، اعتماد به نفس و حل مسأله در آنان شده است

نوان تـاثير روش اجتمـاع پژوهشـي برنامـه     )در تحقيقي با ع1390ماهروزاده ورمضاني (
بر رفتار شهروندي نشان دادند كه اجراي اين برنامه مي تواند مهارتهاي  فلسفه براي كودكان
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ارتباطي ،خود آگاهي ، پايبندي به مقررات ،پذيرش ديگران حل تعارضات ،احترام گذاشتن 
  به ديگران ومشاركت در كارها مي شود.

  
  شناسي پژوهش روش .4

تجربـي، بـا طـرح  هش حاضـر پژوهشـي كـاربردي اسـت كـه محقـق از روش نيمـهپـژو
آزمون با گروه گواه، استفاده كرده است. جامعة پژوهش در ايـن تحقيـق    ـ پسن  آزمو پيش

آبـاد اسـت كـه در سـال      مدارس ناحية يك شـهر خـرم  پايه نهم آموزان پسر  دانش شامل 
نمونـه، در ايـن   وتعيين حجم د. بـراي انتخاب ان مشغول به تحصيل 1396- 1397تحصيلي 

راي اين استفاده شده است .ب)sampling   cluster( اي گيـري خوشـه پژوهش از روش نمونه
كـه از نظـر جغرافيـايي در     يك مدرسـه   ،آباد ناحية يك شهر خرم مدارسكار ابتدا از بين 

ي در وضـع نـامطلوبي بسـر    حاشيه شهر قرار داشت وخانواده هاي آنها اكثرا از نظر درامـد 
داشــت و تعــداد    نهـم  كـالس در پايــة    دوشده  . مدرسة انتخابند انتخاب شدبرند  مي

به منظور همگن سازي، دانش آموزاني كـه داراي   .ندنفر بود 50كالس  دوآموزان اين  دانش
 والدين غير شاغل واز نظر درامدي تقريبا يكسان بودند ونيز از نظر سني وجنس وپيشـرفت 

به طور تصادفي يـك كـالس در گــروه    سپس  تحصيلي تقريبا يكسان بودند انتخاب شدند
نفر در هريك از گروههـا). در ايـن    25گـواه و يـك كالس در گروه آزمايش قرار گرفت (
ونيم ساعته و خارج از برنامة كالسي در  تحقيق گروه آزمايش در دوازده جلسة هفتگي يك

محقــق   تند. الزم به توضـيح اسـت كـه   كودكان قرار گرفـ معرض برنامة آموزش فلسفه به
روش اجـراي برنامـة فلسـفه بـراي كودكـان را بـا شـركت در كالسـهاي تربيــت مربــي         

 از هـا  آوري داده براي جمـع  .پژوهشـگاه علـوم انسـاني و مطالعات فرهنگي آموخته است
) كه بر اسـاس مبـاني   1389پرور ( تحصيلي كه توسط گل - سوالي رفتار مدني21پرسشنامه 

) طراحي شده است ،اسـتفاده  2006و بيكر و همكاران ،  2009سيچي و همكاران ؛ نظري (
 18سـواالت :   بـا  اجتماعي مشاركت و رساني هاي ياري  شده است در اين پرسشنامه مؤلفه

 13، 15، 17، 19، 21 و 20:  سواالت با قواعد به بندي گويه)؛پاي  8( 4،1، 7، 10، 12، 16،14،

گويه)مورد   3( 3،  6، 9:   سواالت شامل صميمانه روابط گويه)؛وبرقراري  10( 2،  5، 8، 11،
درجه اي ليكرت  7بر اساس طيف گذاري اين پرسشنامه  شيوه نمرهسنجش قرار مي گيرند .

 11و  10و  9و  6گويه هاي  گذاري در مورد  اين شيوه نمره) هست. 7تا هميشه= 1(هرگز=
، مجمـوع  مؤلفـه براي بدسـت آوردن امتيـاز هـر    ). 1تا هميشه= 7(هرگز= ودش معكوس مي
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. بـراي بدسـت آوردن   يدايمرا باهم جمع ن مؤلفهآن گويه هاي  امتيازات مربوط به تك تك 
اييد. اين امتيـاز دامنـه اي از   مپرسشنامه را باهم جمع نگويه هاي  امتياز كلي پرسشنامه، كل 

 رفتـار دهنـده   است كه هر چه اين امتياز باالتر باشد نشانخواهد داشت، بديهي  147تا  21

) پايـايي پرسشـنامه را بـه دو    1389.گل پـرور ( خواهد بود و برعكس تحصيلي بهتر -مدني
 43/0، 63/0روش باز آزمايي و آلفاي كرانباخ مورد بررسي قرارداد ، در ضريب باز آزمايي ،

ست آمـد. همچنـين بـراي اجـراي برنامـه      بد 62/0و  63/0، 68/0و آلفاي كرانباخ ، 54/0و 
شـبي زيـر   «با موضوع ارتبـاط،  » كال كاترين مك«از داستانهايي مانند  فلسفه براي كودكان 

 از آن مارگارت شارپ با موضوع دوستي، و داستانهاي فكري، تأليف فليـپ كـم  » ستارگان

)Ph. kam (     ه ترجمة فرزانه شهرتاش و مژگان رشـتچي جلـدهاي اول و دوم، اسـتفاده شـد
  است كه برابر جدول زير به آزمودني ها ارايه شده است:

  محتواي جلسات  عنوان  جلسات
  و اجراي پيش آزمون وتوضيح روش كار وبيان چند نمونه از قوانين معارفه  معارفه  جلسه اول

وطرح سئواالت مختلف از طرف دانش آموزان ارائه داستان خشم   خشم  جلسه دوم
  وگروهبندي سواالت وانتخاب سواالت فلسفي وبحث درباره آنها

  ادامه موضوع وبحث وتبادل نظر درباره آن  خشم  جلسه سوم
  ادامه موضوع وبحث وتبادل نظر درباره آن  خشم  جلسه چهارم

سئواالت مختلف از طرف دانش آموزان  ارائه  داستان احترام گذاشتن وطرح  احترام گذاشتن  جلسه پنجم
  وگروهبندي سواالت وانتخاب سواالت فلسفي وبحث درباره آنها

  ادامه موضوع وبحث وتبادل نظر درباره آن  احترام گذاشتن  جلسه ششم

ارائه  داستان دزدي وطرح سئواالت مختلف از طرف دانش آموزان   دزدي  جلسه هفتم
  فلسفي وبحث درباره آنهاوگروهبندي سواالت وانتخاب سواالت 

  ادامه موضوع دزدي وبحث وتبادل نظر درباره آن  دزدي  جلسه هشتم

ارائه  داستان موش وقورباغه  وطرح سئواالت مختلف از طرف دانش   دوستي  جلسه نهم
  آموزان وگروهبندي سواالت وانتخاب سواالت فلسفي وبحث درباره آنها

  دل نظر درباره آنادامه موضوع وبحث وتبا  دوستي  جلسه دهم

  ارتباط  جلسه يازدهم
ارائه داستان مك كال وطرح سئواالت مختلف از طرف دانش آموزان 

وگروهبندي سواالت وانتخاب سواالت فلسفي وبحث درباره آنها وبحث 
  درباره سئوالت دانش آموزان

جلسه 
  ادامه موضوع ارتباط وگرفتن پس آزمون  ارتباط  دوازدهم
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  ها يافته .5
  هاي توصيفي واستنباطي  فتهيا

هـاي  مؤلفـه تحصـيلي و خـرده   - ، ميانگين و انحراف معيار نمرات رفتار مدني1جدول 
آن(ياري زساندن و مشاركت اجتماعي، پايبندي به قواعد و برقراري روابط صميمانه) را بـه  

 شود، ميـانگين نمـرات  طوري كه مالحظه ميدهد. همانها و مراحل نشان ميتفكيك گروه
آزمون در گروه آزمايش نسبت تحصيلي در مرحله پس - هاي رفتار مدنيمؤلفهكلي و  خرده
  آزمون نسبت به گروه گواه افزايش داشته است. به مرحله پيش

  تحصيلي و  - ميانگين و انحراف معيار نمرات رفتار مدني .1جدول 
 آزمونپس - آزمون ها در مراحل پيشهاي  آن در بين آزمودني مولفه

انحراف معيار ميانگين آزمودني ها متغيرها نوع آزمون

  پيش آزمون

 اجتماعي ومشاركت رساندن ياري
 0/38 3/46 گواه گروه

 0/35 3/52 آزمايش گروه

 قواعد به پايبندي
 0/37 3/47 گواه گروه

 0/29 3/47 آزمايش گروه

 صميمانه روابط برقراري
 0/53 4/35 گواه گروه

 0/42 4/21 شآزماي گروه

 تحصيلي -مدني رفتار
 0/25 3/76 گواه گروه

 0/22 3/74 آزمايش گروه

  پس آزمون

 اجتماعي ومشاركت رساندن ياري
 0/33 3/51 گواه گروه

 0/28 4/67 آزمايش گروه

 قواعد به پايبندي
 0/23 3/46 گواه گروه

 0/30 5/38 آزمايش گروه

 صميمانه روابط برقراري
 0/28 4/25 اهگو گروه

 0/51 5/45 آزمايش گروه

 تحصيلي -مدني رفتار
 0/22 3/74 گواه گروه

 0/24 5/16 آزمايش گروه

  
براي مشخص كردن معناداري تفاوت بين متغيرهاي فوق از تحليل كوواريانس اسـتفاده  

ن، هاي آمؤلفهتحصيلي و خرده - هاي مشاهده شده در رفتار مدنيشد و براي بررسي تفاوت
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هاي الزم جهت انجام تحليل كوواريانس بررسي شـد كـه نتـابج هـر كـدام از      ابتدا مفروضه
  ها به تفكيك، در زيرگزارش گرديده است:فرضپيش

  اسميرنف جهت تعيين نرمال بودن توزيع متغيرها  - نتايج آزمون كلموگروف .2جدول
 آزمون و پس آزموندر مراحل  پيش

داري سطح معني zآماره  متغبرها نوع آزمونها آزمودني
 0/200 0/107 اجتماعي ومشاركت رساندن ياري پيش آزمون گواه گروه

 0/200 0/133 قواعد به پايبندي

 0/060 0/250 صميمانه روابط برقراري

 0/199 0/143 تحصيلي -مدني رفتار

 0/069 0/203 اجتماعي ومشاركت رساندن ياري پس آزمون

 0/073 0/198 دقواع به پايبندي

 0/060 0/306 صميمانه روابط برقراري

 0/076 0/194 تحصيلي -مدني رفتار

 0/200 0/142 اجتماعي ومشاركت رساندن ياري پيش آزمونآزمايش گروه

 0/086 0/175 قواعد به پايبندي

 0/060 0/307 صميمانه روابط برقراري

 0/200 0/128 تحصيلي -مدني رفتار

 0/118 0/156 اجتماعي ومشاركت رساندن ياري آزمونپس 

 0/200 0/082 قواعد به پايبندي

 0/080 0/174 صميمانه روابط برقراري

 0/200 0/117 تحصيلي -مدني رفتار

  
  zهـاي دهد، مقادير به دست آمـده بـراي آمـاره   نشان مي 2طوري كه نتايج جدول همان

شود  )، بنابراين چنين استنباط ميsig<05/0دار نيستند(، معنيα=05/0محاسبه شده در سطح 
 از توزيع نرمال برخوردارند. آزمون در مرحله پيش مورد مطالعه هاي كه متغير

هـا در بـين گروهـاي مـورد      ها نمرات آزمودنيبراي بررسي همگني(همساني) واريانس
  نشان داده شده است.   3مطالعه، از آزمون لوين استفاده شده كه نتايج آن در قالب جدول 
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 هانتايج آزمون لوين مربوط به بررسي همگني واريانس .3جدول 

آماره آزمون  متغيرها  نوع آزمون
 لوين

 درجه آزادي
 بين گروهي

درجه آزادي 
درون گروهي

سطح 
 داري معني

  پيش آزمون

 0/497 48 1 0/468 اجتماعي ومشاركت رساندن ياري

 0/181 48 1 1/840 قواعد به پايبندي

 0/448 48 1 0/584 صميمانه روابط برقراري

 0/995 48 1 0/000 تحصيل -مدني رفتار

  پس آزمون

 0/613 48 1 0/259 اجتماعي ومشاركت رساندن ياري

 0/138 48 1 2/280 قواعد به پايبندي

 0/111 48 1 2/483 صميمانه روابط برقراري

 0/610 48 1 0/264 تحصيلي -مدني رفتار

  
آزمـون لـوين  محاسـبه     Fهاي، مقادير به دست آمده براي آماره3طبق اطالعات جدول 

هـا تاييـد   )، لذا فرض همگنـي واريـانس  sig<05/0دار نيستند(، معنيα=05/0شده در سطح 
هاي مربوطه  ها برقرار است.با توجه به اين كه مفروضهشود، يعني فرض همگني واريانس مي

هاي تحقيق، از آزمون تحليل كواريانس اسـتفاده شـده كـه     فرضيه برقرار بودند براي بررسي
  نتايج آن در ذيل آورده شده است.

 

   فرضيه كلي تحقيق: 1.5
  "آموزان تاثيردارد.تحصيلي دانش - برنامه آموزش فلسفه براي كودكان بر رفتار مدني"

نتايج آن  براي آزمون فرضيه كلي تحقيق از تحليل كواريانس تك متغيره استفاده شده كه
  در ذيل آورده شده است.

  نتايج آزمون تحليل كواريانس تك متغيره مربوط به مقايسه نمرات كلي .4جدول 
  تحصيلي در مرحله پس آزمون - رفتار مدني 

 مجذور اتاسطح معناداري F انحراف معيار ميانگين تعداد ها آزمودني
)η2( 

 0/22 3/74 25 گواه گروه
 0/24 5/16 25آزمايش گروه 0/908 46/560/001
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در   Fدهد، مقدار محاسبه شده براي آماره آزمون نشان مي 7همانطوري كه نتايج جدول 
شود كه در )، بنابراين چنين استنباط ميsig ،56/46 =F>01/0دار است(، معنيα=01/0سطح 

ر ) بـه طـو  16/5تحصـيلي گـروه آزمـايش(    - آزمون، ميانگين نمرات رفتار مدنيمرحله پس
شـود كـه    ) بيشتر است. لذا چنين استنباط مـي 74/3معناداري از ميانگين نمرات گروه گواه(

آموزان تاثيردارد. بنابراين تحصيلي دانش - برنامه آموزش فلسفه براي كودكان بر رفتار مدني
  گيرد. فرضيه كلي تحقيق مورد تاييد قرار مي

 

  هاي جزئي تحقيق فرضيه 2.5
- فلسفه براي كودكان بر ميزان ياري رساندن ومشاركت اجتماعي دانشبرنامه آموزش  1.2.5

  آموزان تاثيردارد.
آمـوزان  برنامه آموزش فلسفه براي كودكان بر ميـزان پايبنـدي بـه قواعـد دانـش      2.2.5

  دارد.  تاثير
برنامــه آمــوزش فلســفه بــراي كودكــان بــر ميــزان برقــراري روابــط صــميمانه     3.2.5

  رد.آموزان تاثير دا دانش
هاي فوق از تحليل كواريانس چند متغيره استفاده شده كـه نتـايج آن    براي آزمون فرضيه

 در ذيل آورده شده است.

  نتايج آزمون تحليل كواريانس چند متغيره مربوط به  .5جدول 
 تحصيلي در مرحله پس آزمون- هاي رفتار مدني مقايسه نمرات مولفه

مقدار آماره  نوع آزمون
درجه آزادي بين Fآماره  آزمون

 گروهي
درجه آزادي  
 درون گروهي

سطح 
 داري معني

  مجذور اتا
 )η2( 

 0/940 0/001 43 3 23/25 0/94 اثر پيالي

 0/940 0/001 43 3 23/25 0/06 المبداي ويلك 

 0/940 0/001 43 3 23/25 15/58 اثر هتيلينگ

  بزرگترين 
 ريشه روي

15/58 23/25 3 43 0/001 0/940 

 

هاي  آزمون  Fدهد، مقدار محاسبه شده براي آمارهنشان مي 5ي كه نتايج جدول همانطور
)، بنـابراين چنـين   sig ،25/23 =F>01/0دار اسـت( ، معنـي α=01/0به عمل آمده، در سطح 
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هـاي   آزمون، بين ميانگين نمرات حـداقل يكـي از مولفـه   شود كه در مرحله پساستنباط مي
دار وجـود دارد. در ادامـه    هاي مورد مطالعه تفاوت معني تحصيلي در بين گروه - رفتار مدني

براي بررسي بيشتر از تحليل كواريانس تك متغيره اسـتفاده گرديـد كـه نتـايج آن در قالـب      
 نشان داده شده است. 6جدول 

  نتايج آزمون تحليل كواريانس تك متغيره مربوط به  .6جدول 
  صيلي در مرحله پس آزمون تح - هاي رفتار مدني مقايسه نمرات مولفه

 هاي مولفه
سطح  Fآماره انحراف معيار ميانگين تعداد ها آزمودنيتحصيلي - رفتار مدني

  معناداري
 مجذور اتا

)η2( 

 رساندن ياري
 اجتماعي ومشاركت

 0/33 3/51  25 گواه گروه
 0/28 4/67 25آزمايش گروه 0/784 0/001 16/107

 قواعد به پايبندي
 0/23 3/46 25 گواه گروه

 0/30 5/38 25آزمايش گروه 0/930 0/001 58/902

 روابط برقراري
 صميمانه

 0/28 4/25 25 گواه گروه
 0/51 5.45 25آزمايش گروه 0/694 0/001 10/895

  
 F هـاي  دهد، مقادير محاسبه شده بـراي آمـاره  نشان مي 8طوري كه نتايج جدول همان

)، بنابراين چنين sig>01/0دار هستند(، معنيα=01/0گانه ، در سطح هاي سه  مربوط به مولفه
تحصيلي  دو  - آزمون، بين ميانگين نمرات مولفه هاي رفتار مدنيشود كه در پساستنباط مي

دار وجود دارد. بر اين اساس و باتوجـه  بـه ميـانگين هـاي      گروه مورد مطالعه تفاوت معني
ميانگين نمرات مولفـه يـاري رسـاندن و مشـاركت      محاسبه شده مي توان نتيجه گرفت كه

) بيشتر 51/3)  به طور معناداري از ميانگين نمرات گروه گواه(67/4اجتماعي گروه آزمايش(
)  بـه طـور معنـاداري از    38/5است. ميانگين نمرات مولفه پايبندي به قواعد گروه آزمايش(

گين نمـرات مولفـه برقـراري    ) بيشتر است، همچنـين ميـان  46/3ميانگين نمرات گروه گواه(
) 25/4)  به طور معناداري از ميانگين نمرات گروه گواه(45/5روابط صميمانه گروه آزمايش(

 گيرند. هاي جزئي تحقيق مورد تاييد قرار مي بيشتر است. بنابراين فرضيه

  
  رييگ نتيجه .6

تحصـيلي   اين مقاله با هدف بررسي تـاثير برنامـه فلسـفه بـراي كودكـان بـر رفتـار مـدني        
انجام شده است . نتايج اين  96- 97آموزان پسر پايه نهم متوسطه اول درسال تحصيلي  دانش
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تحقيق نشان داد كه برنامه آموزش فلسفه به كودكان به طور معناداري باعث افزايش نمرات 
تحصيلي ومولفه هاي ان شده است .نتايج ايـن تحقيـق بـا تحقيقـات مايكـل      –رفتار مدني 

)،نــاجي 1386)، مرعشــي وهمكــاران (1386)، نــوروزي (2004وتيوچــام ( )1966وپــوير(
) همسـو  1391) ،قباديان  وهمكـاران ( 1390)، هدايتي (1390)،ماهرزاده ورمضاني (1383(

 شـكوفايي  و رشد اساسي و مهم اركان از كارآمد و صحيح تربيت و است .به طور كلي تعليم

 كمـال  بـه  رسـيدن  راه در جانبـه  همـه  پيشرفت و رشد براي افراد بالقوه هاي وتوانايي نيروها

 هـاي  برنامه كارگيري به با كه دارد نياز زيربنايي تحول به پويا جامعه ترديد، بي. است مطلوب

 آينده و عصر اين هاي چالش براي را كودكان بخواهيم اگر .يابد تحقق بايد وفني عملي علمي،

 و زندگي بر بتوانند ها آن اساس بر تا بياموزيم ها آن به اي را ه ويژ هاي مهارت بايد كنيم، آماده
 كـرده  توليـد  بـاز  - توليـد  را آن خود، كه دارند دانشي نياز به آنان .شوند مسلط خود يادگيري

 ريـزي  پـي  زندگيشان اوليه هاي سال ازهمان بايد كودكان، فكري هاي مهارت شالوده .باشند

 خـود  فرد تا شود مي باعث فراخ انديشي بنگرند، خود آينده به باز نگرشي با بايد ها آن .شود

 اگـر  كـه  اسـت  معتقد كودكان به فلسفه آموزش بنيانگذار نورزد.ليپمن تعصب و نباشد محور

 بـراي  دهيم.فلسفه رشد را او تفكر نحوه توانيم مي كنيم مباحث فلسفي درگير را كودك ذهن

 گرايانـه  عمـل  هـاي  وايده يفلسف محتواي و ها روش كه است تربيت و تعليم نوعي كودكان

 و هـاي اجتمـاعي   مهـارت  تفكـر،  هـاي  مهـارت  كسـب  تسهيل منظور به را پژوهي اجتماع
 درصدد .اين برنامه(Bleazby2007) نمايد مي تلفيق دموكراتيك شهروند براي الزم، هاي ديدگاه

 خودشـان  حدامكان تا كه دهد ياد هستند، فردا دانشمندان و شهروندان كه كودكان، به تا است

 دانش ابزارها (شامل يكسري به را آموزان دانش و افراد بگيرندو تصميم و كنند فكر خود براي

 تـا  بخشد توانايي ها به آن و كند ها)مجهز گرايش و ها ارزش ها، نگرش و ها مهارت درك و

 روبـه  آن با زندگي بزرگسالي در كه هايي، مسؤوليت و ها نقش در معقول و فعاالنه مشاركتي

 به كودكان تشويق كه با كند مي استدالل ).ليپمن1385   باشند( آقازاده داشته شد، خواهند ور

 آمـوزش  شد.برنامة نائل هدف اين به توان مي امور، مختلف جوانب درباره وگو وگفت بحث

 فكري مهارتهاي ارتقاي و بهبود به ورزي نه تنها فلسفه راه از كه است ابزاري كودكان به فلسفه

 مهارتهـايي  از بسياري .مي آورد اجتماعي ومدني را نيزفراهم رشد موجبات بلكه دازد،مي پر

اجتمـاعي   محورهـاي  واقـع  در حاصل مي شـود  آن به مربوط فرايند و برنامه اين طريق از كه
 بـه  گـوش دادن  نظيـر  مـواردي  به ها مي توان مهارت اين جملة از .دهند مي تشكيل را شدن

 بـه  احتـرام  متفـاوت،  ديدگاههاي از معيارها،استقبال از استفاده و تدوين ديگران، هاي حرف
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 تجربيات و دانش كرد. كودكان اشاره هاكاوشگري روش به توجه و تخيل، قوة داشتن ديگران،

 در و گذارنـد  مـي  اشـتراك  يكديگر به با فلسفه، سهاي كال پژوهي اجتماع جريان در را خود

 تا كنند مي مديريت را دست آمده به جديد تجربيات و دانش دهند، مي انجام كه هايي استدالل
 تواند مي روش اين پس .كنند بازسازي مي را آن مجددا راستا اين در و برسند منطقي نتايج به

 ايـن  ترتيـب،  بدين .نمايد خالقيت هدايت و مسأله حل نيز و ها ارزش سمت به را يادگيرنده

 مهـار  و اجتمـاعي  و هاي اخالقـي  ش ارز سعهتو و رشد سمت به را كودكان تواند مي برنامه

 برنامـه  پژوهـي  اجتمـاع  ). در1390  (مـاهروزاده ورمضـان پـور   .دهد سوق شهروندي تهاي

 حساسـيت،  بلكـه  يابد، افزايش مي آنان شناختي رشد فقط تنها نه كودكان، به فلسفه آموزش

 هاي قضاوت توانند ميكه  همانطور ها بچه .يابد افزايش ديگران به نسبت آنان توجه و عالقه

 يـاد  بايد و باشند ديگران آگاه و خود احساسات از است الزم باشند، داشته دفاع قابل اخالقي

 كودكـان مـي   بـه  فلسفه آموزش ).برنامه1384 (هينس نمايند خويشتنداري چگونه كه بگيرند

ارهاي سـاخت  توانـد  مـي  روش ايـن  عالوه، به .شود آنان مشاركت توانايي تقويت باعث تواند
بـه   اعتمـاد  مشـاركت،  توانـايي  افزايش به منجر امر اين كه دهد افزايش كودكان در را مفهومي
آنـان   بـه  نسـبت  پـذيري  مسـؤوليت  و ديگـران  بـا  همكاري به نتيجه در و وگو گفت و نفس
آمـوزش   از توان مي بنابراين .است روش اين نتايج از ديگر يكي نيز تعارضات حل .انجامد مي

نمـود   اسـتفاده  شـهروندي  جهـت  در تفكـر  آمـوزش  براي روشي عنوان به ودكانك به فلسفه
نـوعي   اسـتدالل،  .شـود  مي آنان در استدالل مهارت افزايش باعث كودكان به فلسفه .آموزش

بـه   باشد، برخوردار استدالل قدرت از كه فردي .است ها آن نتايج و مقدمات بين روابط درك
). 2003(ليـپمن  يابـد  مـي  دسـت  اخالقـي  مفروضات و نتعاو و بستگي هم مانند هايي ارزش
 تربيتي و شهروندي زمينه هاي در مي كنند تجربه را فلسفه آموزش برنامه كه كودكاني بنابراين

انـد،   بهره بي آموزش اين از كه خود، ساالن هم به نسبت خالق و معقول هاي گيري وتصميم
 در روش ايـن  از اسـتفاده  .بنابراين )1390(ماهروزاده ورمضان پور   .دارند بيشتري پيشرفت

  باشد. سنتي آموزش روشهاي براي جانشين مناسبي تواند مي مدارس، برنامه هاي
  
  پيشنهادات .7

باتوجه به نتايج تحقيقاتي كه در حوزه برنامه آموزش فلسفه به كودكان ونيز درايـن تحقيـق   
  بدست امده است پيشنهادهاي زير ارايه مي شود:
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درسي دوره ابتدايي وبخصوص درس اجتماعي نتـايج ايـن    برنامه تدوين و بازنگري در
دسـت انـدركاران    تحقيق وتحقيقات مرتبط مي تواند اثربخش باشد ولذا پيشنهاد مي گـردد 

  حوزه برنامه درسي نتايج اين تحقيقات را مد نظر قرار دهند .
مربوطـه   يهـا  كتـاب  و هـا  باتوجه به اهميت روش اجتماع پژوهشي ونيز نقش داستان

دراين روش پيشنهاد مي گردد داستانهايي درحوزه رفتارهاي مدني تدوين گردد وبـه ارايـه   
انها در مراكز پيش دبستاني ومراكز كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان پرداختـه شـود   

  تحصيلي را در كودكان ونوجوانان تقويت نمود.–تابتوان مهارتها ورفتارهاي مدني 
  برگزار گردد. كودكان به فلسفه آموزش برنامه اجراي جهت مربي تربيت يبرا هايي كارگاه

قبـل از اجـراي آن بـراي     هـايي  پـژوهش  چنـين  اهداف والدين دانش آموزان درباره  با
گردد وبازخورد  آگاه فرزندانشان خصوصيتي و تغييرات رفتاري تااز فرزندانشان صحبت شود

  كودكان ارايه نمايند. مناسبي به مجري برنامه آموزش فلسفه براي
 به ديگر محققان عالقه مند به تحقيق در حـوزه برنامـه فلسـفه بـراي كودكـان پيشـنهاد       

گردد ؛اجراي اين برنامه در جامعه ونمونه آماري ودر موقعيت هاي مختلـف جغرافيـايي    مي
  مد نظر قرار گيرد.

 

  نامه تابك
 وويژگي تحوالت سير بررسي و شهروندي تربيت فرايند بر محاك قواعد و اصول ،( 1385 ) احمد آقازاده،

 نامـه  يهاي آموزشي ، ويـژه  آور نو پژوهشي - علمي فصلنامه ژاپن، كشور در شها آموز گونه اين هاي

  45- 66شهروندي، دوره پنجم ،شماره هفدهم ،صص  تربيت در نوآوري
شي آمـوزش فلسـفه برقضـاوت اخالقـي     اثربخ« )، 1393اكرمي ،ليال،قمراني،امير ويارمحمديان ،احمد (

، دو فصل نامه تفكر و كودك، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات »  وعزت نفس دانش آموزان نابينا
  .1- 17فرهنگي، سال پنجم، شماره دوم ،پاييز وزمستان ،صص

آموزشـي   ارتباط عدالت« )،1395افرازنده ،سيده سميه ،ميرزايي ،طيبه،پورابولي ،بتول ،سبزواري ،سكينه(
 ،،فصلنامه اخالق پزشكي ،سـال دهـم  » تحصيلي از ديدگاه دانشجويان پرستاري–ورفتارهاي مدني 

 117- 140شماره سي وپنجم ، بهار ،

مقايسه سـبك هـاي ليـپمن و برنـي فيـر در فلسـفه بـراي        «)، 1384امي، زهرا و فرامرز قراملكي، احد (
 .7- 23وم ، صص، مجله پاييز، انديشه نوين ديني، شماره د»كودكان
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تاثير برنامه فلسفه براي كودكان بررشد هوش اخالقي «)، 1394( بدري گرگري ،رحيم و واحدي ،زهرا 
، دو فصل نامه تفكر و كودك، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعـات فرهنگـي،   »  دانش آموزان دختر

 .1- 17سال ششم، شماره اول ،بهار وتابستان ، صص

تحليلـي بربرنامـه درسـي فلسـفه بـراي كودكـان       «)،1388واكبري،احمـد(  جاويدي ،كالته جعفر آبـادي 
همايش ملي كتابخانه هاي آموزشگاهي ؛پوياسـازي  ».وويژگيهاي مواد خواندني مناسب دراجراي آن

  .383- 396يادگيري ،صص –نظام آموزشي ومشاركت درفرايند ياددهي 
» چشـم انـداز نظـري بررسـي تجربـي      فلسفه براي كودكان«)،1385جاويدي كالته جعفرآبادي، طاهره (

 .246مجموعه مقاالت ششمين همايش انجمن مطالعات برنامه درسي، دانشگاه شيراز، 

ررسي رابطه رفتار مدني و عملكرد سازماني مديران ب«)، 1394دهقان ، حبيب اهللا و دهقان ، حجت اهللا( 
لنامه نـوآوري هـاي    ) ، فصـ وپرورش شهرسـتان كلـي بـر    (مطالعه موردي آموزش»وپرورش آموزش

 .80- 98مديريت آموزشي، دوره دهم ،شماره چهار ،صص 

اجتمـاع پـژ وهـي    ) . «1390قباديان، مسلم، سيف نراقي، مريم، نادري، عزت اهللا، شريعتمداري، علـي ( 
، دو فصل نامه تفكر و كودك، پژوهشـگاه علـوم انسـاني و    » روشي موثر در رشد اجتماعي كودكان

 .37- 58دوم، شماره دوم ،صص مطالعات فرهنگي، سال

 ؛بررسي مباني نظري،تهران ،انتشارات دواوين.» آموزش فلسفه به كودكان« )، 1383قائدي ،يحيي (

، پژوهشـگاه علـوم انسـاني و    » تربيت اخالق در برنامه فلسفه براي كودكان«)، 1394كريمي، روح اهللا (
  مطالعات فرهنگي.

، ترجمه فرزانه شهرتاش، نسرين ابراهيمـي لويـه ، تهـران،    ) »3داستانهاي فكري («)، 1389كم، فيليپ، (
  انتشارات آموزشي شهر تاش.

 مدني رفتارهاي در آموزشي عدالتي بي و عدالت تحصيلي، اخالق نقش بررسي« ،1389( محسن پرور، گل

تربيتـي، دوره   علـوم  در نـوين  هـاي   فصـلنامه علمـي پژوهشـي انديشـه     » .دانشـجويان  تحصـيلي  
  .25 – 42اره پنجم ،صص چهارم،شم

تاثير اجتماع پژوهشي برنامـه آمـوزش فلسـفه بـه كودكـان      «)،1390ماهروزاده ،طيبه ،رمضان پور،شيوا (
،فصلنامه انديشه هاي نـوين تربيتـي   » برپرورش مهارتهاي شهروندي دانش آموزان پايه سوم ابتدايي

 31- 63،دوره هفتم ،شماره سوم ،پاييز ،صص

بررسي تاثير اجراي برنامـه آمـوزش   «)،1389مقدم ،مسعود وخزامي ،پروين( مرعشي،سيدمنصور،صفايي
فلسفه به كودكان به روش اجتماع پژوهشي ،بررشدقضاوت اخالقي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي 

پژوهشـي تفكـر وكـودك، پژوهشـگاه علـوم انسـاني ومطالعـات        –،دوفصلنامه علمي » شهر اهواز 
  .83- 102صصسال اول ،شماره اول  ،فرهنگي

 روش تـأثير  بررسـي «،(1386)كيومرث باشليده، زهرا، مباركي، بنايي جمال، حقيقي، سيدمنصور ، مرعشي،

، نشـريه  »راهنمايي سوم پايه دختر آموزان دانش در استدالل هاي مهارت پرورش بر اجتماع پژوهشي
  122- 95،صص   درسي،سال دوم ،شماره هفتم برنامه مطالعات پژوهشي - علمي
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بررسـي تـاثير اجـراي برنامـه     «)، 1389عشي، سيدمنصور و صفايي مقدم، مسعود و خزامـي ،پـروين(  مر
، دو »آمـوزان آموزشي فلسفه براي كودكان به روش اجتماع پژوهشي بر رشد قضاوت اخالقي دانش

فصل نامه تفكر و كودك، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، بهـار وتابسـتان ،سـال اول،    
 83- 102اول.صصشماره 

، مجلـه  »پويايي هاي اجتماع پژوهشي دربرنامه آموزش فلسفه به كودكـان «)،1388مرعشي،سيد منصور(
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