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  مقدمه
گرفـت کـه وظیفـۀ آن     عنـوان نهـادي درنظـر    نها بهت نظام تعلیم و تربیت هر کشور را باید نه

ها و تواناسازي کودکان امروز براي برآوردن نیازهـاي فـرداي آنـان اسـت،      آموختن دانستنی
آمـوزان   هاي اخالقـی دانـش   دادن و پرورش ارزش ترین نهادها در شکل بلکه یکی از اساسی

و پنهان آمـوزش مـدارس    هاي آشکار آموزان تحت تأثیر برنامه قضاوت اخالقی دانش. است
آمـوزش فلسـفه   «، با ارائۀ برنامۀ )Matthew Lipman( متیو لیپمن 1960در اواخر دهۀ . است

صورت رسمی،  نماید و به می  پارادایمی جدید را در عرصۀ تعلیم و تربیت مطرح» به کودکان
ممکـن  هاي تفکر فلسفی در مورد کودکان، حتی پیش از ورود به دبسـتان را   آموزش مهارت

معتقد است که فلسفه براي کودکان یک اقدام آموزشی است که ) 2003(لیپمن . کند می  تلقی
اي براي پرورش تفکر اخالقی،  عنوان شیوه پردازد و فلسفه را به به بهبود تفکر در کودکان می

) Sharp & Oscanyan, 1980( لیـپمن و همکـاران  . دهد می انتقادي و خالق مورد استفاده قرار
 از طریـق تقدند که منظور از آموزش فلسفه به کودکان، آموختن روش تفکر فلسفی است مع

بنـابراین، درنظرگـرفتن فلسـفه در    . وگوهاي فلسفی که اغلب به روش سقراطی اسـت  گفت
اي از رویکـرد   کننـد، نمونـه   معنایی که حامیان آموزش فلسفه بـه کودکـان، آن را دنبـال مـی    

  .تحقیقی به تربیت است
 شـده   هاي داستانی ویژة کودکان تألیف نجام برنامۀ آموزش فلسفه به کودکان کتاببراي ا

هـاي   شدن کودکان هستند و فلسفه را در قالـب تجربـه   ها محرکی براي فلسفی داستان. است 
بـراي پـرداختن کودکـان بـه      هایی را رو فرصت دهند و از این می  هاي تخیلی ارائه شخصیت

هـاي فلسـفی    خاطر، در این برنامه استفاده از داسـتان  همین به. زندسا می  تخیل اخالقی فراهم
 لیـزا  هـاي  اي دارد، ماننـد داسـتان   هاي اخالقی کودکان جایگـاه ویـژه   براي پرورش قضاوت

)Lisa(  ماركو )Mark( فراینـد سرشار از تلویحـاتی بـراي پـرورش اخـالق هسـتند و       که 
  .دهند می  هایش نشان قضاوت را با تمام پیچیدگی

گرچه هدف اولیۀ این برنامه، آموزش مهارت تفکر به کودکان اسـت، امـا لیـپمن معتقـد     
دیده باشد،  است که عقالنیت در کانون توجه نیست، بلکه عقالنیتی که با داوري درست آب

هاي اخالقی بـه   بر این، پرورش درك ارزش عالوه). 1387 ناجی،(باشد  هدف این برنامه می
تحقـق ایـن اهـداف بـا     . گـردد  ر از اهداف این برنامه محسـوب مـی  روش مباحثه، یکی دیگ

صـورت اقـدام    جـایی کـه کودکـان بـه     ـ وگو و ایجاد یک اجتماع پژوهشی گفت کارگیري به
  .پذیر است ـ امکان پردازند دیگر می مشارکتی به تبادل نظر با یک
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  کند؟ می  اجتماع پژوهشی چیست و چگونه به تعلیم و تربیت اخالقی کمک
یا حلقۀ کندوکاو که عنصر کلیدي برنامـۀ  ) Community of inquiry( فهوم اجتماع پژوهشیم

 گرفتـه  کـار  بـه  )Peirc, 1955( پیرسبار توسط  گردد، براي اولین می  فلسفه براي کودکان تلقی
شده،  هاي آموخته کند که در آن محتوا و روش می  ی را فراهمچهارچوباجتماع پژوهشی . شد 

باید توجه داشت که نبایـد اجتمـاع و جامعـه را یکـی     . کند می وزمرة افراد نفوذدر زندگی ر
نظر است، اجتماع پژوهشی اسـت   چه در برنامۀ آموزش فلسفه به کودکان مورد آن. پنداشت

 از طریـق هایی است کـه   ماع نیازمند گروهنکتۀ اساسی این است که این اجت). 1383 قائدي،(
یابنـد، از آن   می  شده به عقایدي دست هاي مطرح ن پرسشوگوي ضمن آموزش، پیرامو گفت
نهایـت  بنـد و در یا کننـد، خطـاي خـود را درمـی     می هاي مقابل چالش کنند، با گروه می  دفاع

رو، هـدف   از این. یابند می  هاي جدیدي دست کنند و به یافته می  هاي مبهم را روشن موقعیت
الزمـۀ ایـن   . گرانی ماهر و جوان است کاوشآموزان به  اصلی اجتماع پژوهشی، تبدیل دانش

صـورت   امر داشتن یک برنامۀ پژوهشی اسـت کـه در آن در همـۀ مـوارد افـراد کـالس بـه       
تمـاع  نظـر اسـت، اج   جا مورد اجتماعی که در این. پیوسته به پژوهش بپردازند هم اجتماعی به

ار و خالقیـت  تنهـا افکـ   بودن فضاي پژوهش، نـه  سبب حاکم مدار است که در آن به پژوهش
چون تحمل دیگران، سـعۀ صـدر، مـدارا و احتـرام بـه       کند، بلکه اصول اخالقی هم می رشد

  .یابد می دیگران نیز رشد
کنـد، نیازمنـد    توجه به این مطلب که اجتماع پژوهشی چگونه به رشد اخالقی کمک می

زمینـه  زیـرا کـه در ایـن     ؟بودن یعنـی چـه   گردد بااخالق بررسی این است که ابتدا مشخص
گروهی معتقدند اخالق شامل آمـوزش اصـول   . است  گرفته  هاي متفاوتی صورت بندي گروه

 شـود  مـی   اخالقی است و عمل اخالقی عملی اسـت کـه از روي احسـاس تکلیـف انجـام     
. مـدار اسـت   این نوع اعتقاد برگرفته از رویکرد تکلیف). 1385 :ترجمۀ علیا ؛تا واربرتون، بی(

رویکــرد پــرورش فضــائل انســانی هســتند، بــر ایــن اعتقادنــد کــه گـروه دیگــر کــه داراي  
گذاشـتن بـه دیگـران،     ها و فضائل اخالقی، مانند احتـرام  بودن یعنی پرورش گرایش بااخالق

گـر مـا    کنند که هدایت می  ها نوع خاصی از رفتار را توصیه عبارت دیگر، آن به. صبر و دلیري
  شـود کـه در مـورد آمـوزش     مـی   بررسی مالحظـه  بنابراین، با این. به بهبود در زندگی است

. ها دشـوار اسـت   هاي متفاوتی وجود دارد که برقرارکردن تناسب میان آن بندي اخالق، شکل
ترین مناقشـات بـر    اگر در مورد آموزش اخالق به کودکان، رویکرد نخست را بپذیریم، بیش

رویکـرد دوم    رمنـد بـه  سر این است که چه قواعدي را به کودکان آموزش دهـیم و اگـر باو  
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. بـودن بـه چـه معناسـت     شویم که فضیلت چیست و خـوب  می  باشیم، با این پرسش مواجه
. کنـد  مـی   برهمین اساس، لیپمن دربارة تربیت اخالقی، رویکرد فلسفی به اخـالق را مطـرح  

دانـد، لیـپمن نیـز پـرورش اخالقـی را       اخالق را محصول عقالنیت مـی کانت  گونه که همان
رویکرد ) 1980(از نظر لیپمن . داند کارگیري عقالنیت و پرورش قواي عقالنی می همتضمن ب

هـاي   آن کـودك، داوري  از طریـق کند که  می گري اخالقی تأکید فلسفی به اخالق، بر کاوش
هاي اخالقی، بـا اندیشـه و    جمله نگرشهاي ناب از کند و ارزش می  صحیح اخالقی را درك

البته این امـر از نظـر لیـپمن، مسـتلزم     . شوند و آزموده می گري به بهترین شکل، خلق کاوش
 از طریـق در ایـن جریـان، کودکـان    . ان اسـت پرورش حساسیت، مراقبت و عالقه در کودک

هـا   وجـوي ارزش  جسـت   شـوند کـه بـه    گـرم مـی   تنها تشویق و دل گري، نه کاوش مباحثه و
رو القاي اصول اخالقی در  از این. شوند ها نیز وارد بحث می بپردازند، بلکه پیرامون معانی آن

یـا  » خـوب چیسـت؟  «گري فلسفی مبنایی ندارد، هرچند پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه       کاوش
گـري فلسـفی اهمیـت دارد،     چه در کاوش آن. شود مهم تلقی می» داري یعنی چه؟ خویشتن«

یا کار چرا باید خوب باشیم «دهند که   این است که کودکان باید بتوانند به این پرسش پاسخ
شنود و کاوش   و   گفت از طریقگر  کاوش اي است که جامعۀ این وظیفه. »هیم؟خوب انجام د
  .دارد  فلسفی برعهده

لیپمن بـا ایـن   . گري اخالقی بر چرایی امور، تأکیدي بسیار دارد رو، رویکرد کاوش از این
فهـم و   قاز طریهاي عقالنی و اخالقی،  فرض که هدف اساسی تربیت، پرورش توانایی پیش

محور را بـراي تربیـت اخالقـی     استدالل در یک فضاي اجتماع پژوهشی است، الگویی تأمل
رو، برنامۀ تربیت اخالقی از نظر لیپمن با تشکیل اجتماعات پژوهشـی و   از این. کند می  مطرح

  . یابد صورت پژوهش، جنبۀ اجرایی می آموزش در کالس درس به
یت اخالقی از نظر حامیان برنامۀ آموزش فلسـفه بـه   سان، بهترین شکل تعلیم و ترب بدین

کودکان این است که در یک کاوش مشترك کالسی، ذهن چالش را با موشکافی و استدالل 
 از طریـق اننـد آزادي، دوسـتی و وفـاداري،    دربارة موضـوعات بنیـادي اخـالق م   . برد  پیش

هـاي   اسـتدالل  اساس برپردازند و سپس  قادي به بحث میگري انت استدالل گروهی و کاوش
رسند که همـۀ   در این روند، یادگیرندگان به این نتیجه می. کنند می  شده قضاوت و عمل ارائه

هاي فلسفی، تنها هدف آن نیسـت کـه    گري که در کاوش ضمن آن. اعمال اخالقی دلیل دارند
با جنبـۀ   ها باید شوند، بلکه نکته آن است که تفکر آن  کودکان به تفکر دقیق و روشن هدایت

از جملـۀ  . هاي اخالقی همراه گـردد  هاي مثبت به ارزش  عاطفی و احساسی، یعنی با گرایش
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مـل خـوب و میـل    ها، میل به درستی و حقیقت، میل به دانستن، میل به انجـام ع  این گرایش
  .کمک به دیگران است

هـاي   مهـارت «و » هـاي پژوهشـی   مهـارت «هایی ماننـد   بر آن، استدالل داراي جنبه عالوه
توانند به رشد اخالقی بینجامنـد یـا زمینـۀ     کدام در ارتباطی منطقی میاست که هر» اي ترجمه

لیـپمن در مـورد   . کننـد   اجتمـاع پژوهشـی فـراهم    فراینـد ها را در یک  بروز نظامی از ارزش
کارها  هایی براي درنظرگرفتن راه هاي پژوهشی، مهارت مهارت«: گوید هاي پژوهشی می مهارت

دهنـد و   مـی   باشند که ابزارهایی را براي تفکري مسئوالنه و متعهـد ارائـه   فرضیه میو ایجاد 
لیـپمن،  ( ها در کودکـان باشـد   تواند بستر مناسب کسب این نوع مهارت اجتماع پژوهشی می

وسیلۀ کودکان و  هاي فلسفی به گونه است که در اجتماع پژوهشی مطالعۀ داستان این). 2003
هـاي متعـدد    هاي مبهم، زمینه را بـراي کشـف عقایـد و فرضـیه     وقعیتها با م شدن آن مواجه

یابند، مسائلی  ها درمی ها ضمن خواندن داستان آن. کند هاي حدسی فراهم می حل   صورت راه به
 دهی گیرند که اطالعات را سازمان ها فرامی آن. شود حلی پیدا   ها راه دارد که باید براي آن وجود

به کودك  فراینددر این . کنند  بینی و استخراج هاي مناسب را پیش فرضیهها  کنند و از درون آن 
. بستگی و روابـط علّـی نیـز، برسـد     بینی به درك روابط هم شود که در جریان پیش می  کمک

همـراه   اع پژوهشی، رشد اخالقی را نیز بـه ها در یک فضاي اجتم این نوع مهارت کارگیري به
تفکـر اخالقـی، حرکتـی     فراینـد کنـد، رشـد در    تأکید می )Fisher( طور که فیشر همان. دارد

اجتمـاع پژوهشـی،    فراینـد بنابراین، در . محوري است خودمحوري به دیگرمحوري یا جامعه
تر و توجه  پردازند، به مالحظۀ بیش تري به تفکر می وقتی کودکان دربارة مسائل با تعمق بیش

هـا در   یابند، زیرا آن ها گرایش می این دیدگاه، با بررسی دالیل مؤید گزین جايهاي  به دیدگاه
اند که پاسخ صـحیح واحـدي دارد، امـا     داشته هایی سروکار کنند که با پرسش می ابتدا تصور

نتیجه در تفکر خـود انعطـاف و   در. مختلف توجه کنند هايِ یابند که به احتمال تدریج درمی به
این نوع تغییر نگرش، جنبـۀ  . پردازند یابند و به تصحیح نظر خود می تري می سعۀ صدر بیش

نهایت، کودکان شود و در می پژوهش است که به خودتصحیحی کودکان منجر فرایندمهمی از 
. گر رشد شخصی است ند که نشانیاب می دست  )autonomous( به خودرهبري یا خودمختاري

  .است  پیوسته ا مهم این است که این استقالل رأي با تعهد و مسئولیت در قبال دیگرانام
شـترك کالسـی، بـه آن    پذیري مفهومی است که کودکان در جریان پـژوهش م  مسئولیت

کننـد و در    آموزند دربارة اظهارات خود با اسـتدالل، دفـاع   ها می ترتیب که آن بدین. رسند می
، کودکان بـه جـایی   فراینداین  از طریقلیپمن معتقد است که . یر باشندپذ ها مسئولیت قبال آن
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گیرند و دیگران را نیز قادر به انجام  عهده می ها و افکار خود را به رسند که مسئولیت گفته می
هـاي کنـدوکاو، کودکـان بـا مشـاهدة       بر این، در حلقه عالوه). 1993لیپمن، (کنند  ار میاین ک

هـاي شخصـی و    هـاي واکـنش   ها و تجربـه  بینی واکنش واکنش دیگران نسبت به خود، پیش
هـا را در پـرورش    گیرنـد و ایـن رونـد آن    نجارگرا در سخن عمـل را فرامـی  ضوابط رفتار ه

. رساند می  هاي فردي، اجتماعی و اخالقی و سازگارشدن با هنجارهاي جامعه یاري مندي توان
یابند که براي رسـیدن بـه    ها درمی آن است که آن) 1993(شارپ چه مهم است طبق گفتۀ  آن
تـر باشـد،    زیرا هر اندازه گسترة شناخت از دیگران بیش ، باید عضوي از اجتماع بود؛»خود«

  . شود تر می عمق شناخت هر فرد از خود بیش
وگوهاي کالسی، کودکان با مالحظۀ حقوق دیگـران   بر موارد فوق، در جریان گفت عالوه

د دارن  شوند که دیگران نیز حق می  آنان متوجه. شوند می  به تعامل و تفاهم با دیگران نیز، آشنا
گیرند کـه از   می ها یاد بنابراین در این جریان، آن. دهند و به اظهار عقاید بپردازند  فرضیه ارائه

کنند، به هنگام اظهار نظر دیگـران سـکوت کننـد، بـه       وگوها خودداري کردن گفت قطبی تک
 عنوان اعضاي یـک جامعـه، ارزش قائـل    نهایت براي آنان بهفرادهند و در  ها گوش عقاید آن

گذاشتن به دیگران اسـت کـه در    هاي احترام نشانه )Cam, 1379( گفتۀ کم این موارد به. ندشو 
دهندة  بروز این نوع رفتارها، نشان. یابند می  تدریج به آن دست هاي کندوکاو، کودکان به حلقه

  .هاست این موارد، نشان از رشد اخالقی آن و توجه به دیگران است و همۀخودمحورزدایی 
از . اي اسـت  هاي ترجمه اي نزدیک دارد، مهارت ها رابطه ع مهارت که با ارزشدومین نو

ه یـا مـتن   اند از انتقال مفاهیم از یـک برنامـ   اي عبارت هاي ترجمه مهارت) 2003(نظر لیپمن 
تعبیري دیگر، انتقال از یـک زبـان بـه زبـان دیگـر بـدون        یا بهدیگر،  نمادین به متن یا برنامۀ

است،   چه را فراگرفته کند کودکی که قادر است آن می  و در این زمینه بیانا. دادن معنا ازدست
براي مثال کودکان . است  یافته  دهد، به مهارت ترجمه دست  صورت نمودار و تصویر نشان به

هایی مانند عدالت و رعایت حقوق دیگران  اي، ارزش هاي ترجمه در جریان یادگیري مهارت
ها براي دریافت چیزي و یا براي رسیدن  ک صف طوالنی از انسانرا، با کشیدن تصویري از ی

هـاي   هـاي اخالقـی و مهـارت    چنین به رابطۀ میـان ارزش  لیپمن هم. دهند می  به هدفی نشان
کند و معتقد است، کودکی که از ابتدا خوب و  می  هاي تفکر و رفتار اشاره اي در سبک ترجمه

کنـد،    بشناسد و رعایت حقوق دیگران را درك بد را تشخیص دهد، هنجارهاي اجتماعی را
نوعی  ها به هاي دیگران و تبدیل آن اي، یعنی درك ارزش هاي ترجمه احتمال زیاد در مهارت به

  . رفتار اجتماعی تواناست
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هاي مجازي است  اي، استفاده از موقعیت هاي ترجمه برهمین مبنا، یکی از اجزاي مهارت
تخیـل یکـی از نیروهـاي    . کنـد  مـی   کودکان کمـک ) fantasy( »تخیل«که به پرورش قدرت 

 فراینـد هـاي ذهنـی و در    تر فعالیت توان در بیش سودمند ذهن آدمی است که نقش آن را می
تنها در قلمرو عقالنیت کاربردي گسـترده دارد، بلکـه در اخـالق     تخیل نه. تفکر مشاهده کرد

زیستن آدمـی دارد   اخالقی و اخالقیبدیلی در پدیدآوردن رفتارهاي  نیز مهم است و سهم بی
بردن به ایـن موضـوع، کـافی     براي پی. هاي اخالقی است و یکی از شرایط الزم براي داوري

دهـد کـه از نظـر      که انسان بخواهد عملی را انجـام  است به این نکته توجه کنیم که هنگامی
انگـاري   ذات دارد، هـم  اخالقی درست باشد، باید بتواند با افرادي که عمل او با آنان سروکار

جـاي افـرادي    این بدان معناست که فرد خود را به. داشته باشد) احساس یگانگی با دیگري(
دهد و از این طریق به این درك برسـد کـه دیگـران بـا      که در معرض رفتار او هستند، قرار

رنجـی   هایی که دارند، از عمل او چه سود، زیان، لذت و یا درد و عواطف، باورها و خواسته
گیري این سود، زیان، لذت و رنج، این اسـت کـه شـخصِ     یگانه راه اندازه. کنند دریافت می

نیروي  کند و این فقط به مدد هاي آنان تصور عامل خود را داراي باورها، عواطف و خواسته
بـراي  ) و نه کـافی (یط الزم رو، نیروي تخیل یکی از شرا از این. بود پذیر خواهد تخیل امکان

  . زیستن و اندیشیدن از نظرگاه دیگران است قیاخال
که خالقیت و ابداع یعنی آفـرینش، اختـراع و اکتشـاف، چـه در      بنابراین، با استناد به این

تـوان بـه رابطـۀ     زمینۀ اشیا و چه در زمینۀ افکار، فقط با استفاده از قوة تخیل میسر است، می
باشد کودکان، در ارتبـاط بـا    یب که اگر قرارترت بدین. برد  تفکر خالق با تفکر اخالقی نیز پی

سـازي و   استدالل اخالقی که مستلزم توانایی بیان عقایـد، فرضـیه   کارگیري بهدیگران باشند، 
فرارفتن از خودمحوري و تالش براي ورود به افکار و احساسات دیگران اسـت، ضـروري   

ات و رفتـار دیگـران،   ی با احساسسوي دیگر، پیوند افکار و احساسات شخصاز. بود خواهد
  فرد در این جریـان بـه ایـن نکتـه نیـز واقـف      . بود پذیر خواهد قدرت تخیل امکان از طریق

هـا احسـاس مسـئولیت کنـد؛ البتـه       دلی با دیگران بپردازد و نسـبت بـه آن   شود که به هم می
نـوع  توجه به ایـن  . شود  او نیز منعکس که باید در تفکر و رفتار متعهدانۀاحساس مسئولیتی 

ترین اهداف برنامۀ فلسفه بـراي کودکـان    تفکر که الزمۀ آن تخیل اخالقی است، یکی از مهم
تفکر در سطح برتر داراي سه جـزو تفکـر نقـاد، خـالق و     ) 2003(زیرا از نظر لیپمن . است

تنها فاقد ارزش نیست، بلکـه از دو جـزو    او معتقد است تفکر در سطح برتر، نه. متعهد است
تفکر متعهـد از  . یابد رو، تفکر باید پیرامون عواطف رشد از این. ناپذیر است یکدیگر نیز تفک
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. مۀ آن نیز خالقیت اخالقی اسـت دلی و الز نمودن قوة استدالل با هم معناي توأم نظر لیپمن به
هـاي   معناي قـدرت آفـرینش، تخیـل، بـه ظهـور درآوردن موقعیـت       برهمین مبنا خالقیت به
البتـه، کودکـان   . جاي دیگري گذاشتن اسـت  هاي ذهنی و خود را به احتمالی، انجام آزمایش

گرایانـه دربـارة مسـائل     هـاي کـاوش   یابند که در بحث می  ها دست زمانی به این نوع مهارت
برنامۀ آموزش فلسفه به کودکان، با استفاده از ابزارهاي مختلفی . باشند  داشته  مختلف شرکت

هـایی   هاي کندوکاو، شرایط ایجاد چنین مهـارت  حلقه چون استفاده از بحث و داستان در هم
از کودکـان   کـه  اجتماع پژوهشـی هنگـامی   فرایندطور مثال در  به. سازد می را در کودکان مهیا

» کردیـد؟  مـی   جاي فالن شخصیت در داسـتان بودیـد، چگونـه عمـل     اگر شما به«پرسیم  می
کند، به درك مسائل از دید  می صورجاي دیگران ت قوة تخیل، خود را به کارگیري بهکودك با 

نماید و از ایـن طریـق بـه     می  ها و پندارها شرکت طرفانه در ابراز ایده پردازد و بی دیگران می
این نوع مهارت در روند اجتماع پژوهشی بـه رشـد    کارگیري به. پردازد دلی با دیگران می هم

دهـد   می  خیال به کودکان فرصت ها، عنصر زیرا در داستان. کند می  اخالقی کودکان نیز کمک
تـر بیندیشـند و از واقعیـت عینـی زنـدگیِ شخصـی        هـاي واقعـی، روشـن    که دربارة تجربه

در جریان مباحثه نیز، وقتی . زدایی کنند و به مشاهده و تفکر دربارة دیگران بپردازند مرکزیت
کودك با درك » ؟کردي جاي فالنی بودي، چه فکر می اگر تو به«شود که  می  به کودکان گفته

هـا هـم مثـل او     یابد که در میان افرادي است که آن چگونگی تفکر و احساس دیگران درمی
زدایـی   این بدان معناسـت کـه کـودك بـه مرکزیـت     . هایی دارند براي خود عالیق و خواسته

ایــن ســیر حرکــت از خودمحــوري بــه . پرداختـه و بــه درك دیگــران دســت یافتــه اســت 
  .د اخالقی استگر رش دیگرمحوري نشان

اي،  هـاي اسـتداللی، پژوهشـی و ترجمـه     مهـارت  از طریقطور کلی، پرورش اخالقی  به
گر تبدیل شـود   کالس، به اجتماعی کاوش ۀرسید که جامع هنگامی به نتیجۀ مطلوب خواهد

بیان اندیشه و نظر راحتی در آن به  اي باشد که کودکان بتوانند به نهگو و فضاي حاکم بر آن به
  .پردازندخود ب
  

  شده بازنگري مطالعات انجام
توجـه   تاکنون برنامۀ آموزش فلسفه به کودکان از جنبۀ عملی و تجربـی مـورد   1970از دهۀ 

گـر ایـن    جمله ایـران بیـان  شده در کشورهاي گوناگون و از جاممطالعات ان. است  گرفته قرار
بـه برخـی از   ادامـه  در. هـاي اخالقـی مـؤثر اسـت     رشد مـنش است که رویکرد فلسفی در 
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چنین تحقیقاتی که در راستاي آمـوزش فلسـفه بـه کودکـان      تحقیقاتی که در این زمینه و هم
  . شود می  است، اشاره  گرفته  انجام

 26(کـودك   50بـر روي   )Mahta & Whitebread(مهتا و وایتبریـد  در پژوهشی که 
رفت اخالق و ساله، براي سنجش تأثیر آموزش فلسفه بر پیش13و  12) دختر 24پسر و 

دادند، مشخص شد که برنامۀ آموزش فلسفه بـه کودکـان، تـأثیري      روابط اخالقی انجام
مثبت بر ابعاد اجتمـاعی و عـاطفی کودکـان داشـته و باعـث پیشـرفت آنـان در زمینـۀ         

  .است  رفتارهاي اخالقی مقبول در اجتماع گردیده
   لیـنچ ش لینـی و  روش اجتماع پژوهشی در پژوه از طریقپرورش و توسعۀ اخالق 

)Leany& Lynch (روش اجتماع پژوهشی  کارگیري بهها  آن. است  گرفته تأیید قرار مورد
نماینـد کـه    مـی  در کالس را زمینۀ مناسبی براي رسیدن به اهداف عالی قلمداد و اظهار

گردد،  آموزان می تنها موجب رشد خودآگاهی، تفکر و خالقیت دانش اجتماع پژوهشی، نه
پذیري،  استدالل و نه از راه تلقین از طریقهاي اخالقی را،  ي است که ارزشندفرایبلکه 

  . شود ها منجر می ها و ارزش نهایت به رشد نگرشکند و در می  روشنی منعکس به
یـادگیري را، تبـدیل    بر اساسیکی از ابزارهاي الزم براي پژوهش  )Davis(داویس 

هـاي خـود بـه ایـن نتیجـه       در بررسـی  داند و کالس به یک اجتماع پژوهشی واقعی می
محـور بـراي کشـف، پرسـش و شناسـایی       تنها فضایی آگـاهی  است که فلسفه نه  رسیده

پذیري را در  مفاهیمی مانند عدالت، حقیقت، واقعیت، رعایت حقوق دیگران و مسئولیت
کند، بلکـه در ایجـاد توانـایی تشـخیص خـوب و بـد در        می یک اجتماع پژوهشی مهیا

  .ز تأثیري مثبت داردکودکان نی
هاي فلسـفی در   بحث«نیز در مطالعۀ خود تحت عنوان  )Reznitskaya( رزنیتس کایا

به تأثیر مباحث فلسفی بـه روش اجتمـاع پژوهشـی، بـر     » کالس درس مدارس ابتدایی
وي بـا انتخـاب دو   . کنـد  هاي اخالقی اشاره می هاي استداللی و نگرش پرورش مهارت

که یکی به روش سنتی و ) از شش مدرسۀ ابتدایی در نیوجرسی(شیوة تصادفی  کالس به
هـاي   یافت که کـنش   این نتیجه دست  شد، به می  دیگري به شیوة اجتماع پژوهشی اداره

گـري فلسـفی،    ر کالس کاوشکننده د اي و مباحث فلسفی بر روي گروه شرکت مکالمه
. است  ها داشته خالقی آنهاي ا هاي استداللی و قضاوت سزایی در افزایش مهارتتأثیر ب

هاي فردي نیز، پیشـرفت   که گروه مذکور در عملکردهاي اجتماعی و یادگیري  طوري به
  .دادند  اي از خود نشان مالحظه  قابل



  ...برنامۀ آموزش فلسفه براي کودکان  بررسی تأثیر اجراي   92

 

 هاي اخالقی در برنامۀ آمـوزش فلسـفه بـه کودکـان، مـورد      تأثیر توانایی تفکر بر ویژگی
گـر بـراي بررسـی     ایـن دو پـژوهش  . رفتگ نیز قرار )Olthef & Rieffe( التف و ریف توجه

پـردازي فلسـفی شـامل     کـه در نظریـه  (وضعیت اخالقی، به سه معیار توانایی تفکر اخالقی 
 116گیرند، بر روي  می را در ارتباط با افرادي که مورد ظلم قرار) درك، تحمل و تفکر است

نـان بـا ارائـۀ    آ. دادنـد  بررسـی قـرار   سـاله مـورد  18و  ،11، 9گـروه سـنی    3آموز در  دانش
گروه پرداختند و  3هاي اخالقی  هایی با مضامین فلسفی و اخالقی به مقایسۀ قضاوت داستان

 شـدت تحـت   گروه، بـه  3آموزان هر  هاي اخالقی دانش یافتند که ویژگی  به این نتیجه دست
  .است  گرفته تأثیر توانایی تفکر آنان قرار 

ررسی برنامۀ آموزش فلسفه به کودکان، ضمن معرفی و ب) 1377( مقدم صفاییدر ایران 
شده، تأثیر اجراي این برنامه بر رشد قضاوت اخالقـی را   هاي انجام با استناد به پژوهش

  .داد تأکید قرار مورد
دالل و دارد که پرورش توانایی است می  ضمن بررسی این برنامه، بیان) 1388( قائدي

ترین اهداف در مقاطع  سفه، از مهمسوي درك تخصصی از فل آموزان به دادن دانش حرکت
شـود و   مـی   این اهـداف در بسـتري از محتـواي آموزشـی ارائـه     . باالتر از ابتدایی است

گري اکتشـافی، اخالقـی،    است که شامل کاوش  شده  هایی نیز در برنامه گنجانده مهارت
 .علمی و اجتماعی است

اي در  هشـی و ترجمـه  هاي استداللی، پژو که به تحلیل رشد مهارت) 1386( جهانی
 کند که برنامۀ آموزش فلسفه به کودکان، می  است، بیان  کودکان و نوجوانان ایرانی پرداخته
از . هاي استداللی بین کودکان ایرانی برخـوردار اسـت   از توانایی الزم براي رشد مهارت

قـی  هاي اخال هاي پژوهشی به تقویت منش مهارت از طریقتواند  جاکه این برنامه می آن
تواند  اي است و از این طریق می هاي ترجمه کند، قادر به رشد مهارت  آموزان کمک دانش

  .بر آن بپردازد ها و رفتارهاي مبتنی پرورش ارزش به
آموز پسر پایۀ سوم راهنمایی، با استفاده  دانش 60با مطالعه بر روي ) 1385(مرعشی 

یافتند   ، به این نتیجه دست»رسینیوج«هاي استداللی  از روش آزمایشی و آزمون مهارت
آموزان تأثیري مثبت  هاي استداللی دانش که اجراي این برنامه در کالس درس بر مهارت

شـده در خـارج از کشـور نیـز،      هـاي تحقیقـات انجـام    نتایج این پژوهش با یافتـه . دارد
  . است  هماهنگ بوده
روش آزمایشی و به مـدت   براي بررسی تأثیر کار فلسفی با کودکان، به) 1385(نوروزي 
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نتایج پـژوهش  . است  هاي دوم تا پنجم دبستان پرداخته ماه، به اجراي این پژوهش در پایه 8
ترِ نظم در کـالس، احتـرام بـه     تنها در زمینۀ رعایت بیش آموزان نه ن از این دارد که دانشنشا

انـد،    کرده رشدپذیري، خالقیت، عزت نفس و روابط صحیح با دیگران  ترها، مسئولیت بزرگ
  .است  بلکه اجراي برنامۀ کار فلسفی در زمینۀ پیشرفت تحصیلی آنان نیز مؤثر بوده

در تحقیقات تجربـی خـود تحـت عنـوان تـأثیر داسـتان بـر        ) 1386(اسکندري و کیانی 
آمـوزان بـا اسـتفاده از روش آزمایشـی بـر       گري دانش ورزي و پرسش افزایش مهارت فلسفه

شهر تهران دریافتند کـه اسـتفاده    آموزان سال اول متوسطۀ ي از دانشرنف 60روي یک نمونۀ 
چـون تحـول،    گـري و ابعـاد آن هـم    هاي فلسفی، منجر به ارتقاي مهارت پرسـش  از داستان

  .است  انگیزش، تغییر و تردید در گروه مورد بررسی شده
 گویـد اجتمـاع پژوهشـی    هـاي اجتمـاع پژوهشـی مـی     در زمینۀ پویایی) 1388( مرعشی

هاي دیگران، تدوین و اسـتفاده از   دادن به حرف ي است که در آن مواردي نظیر گوشفرایند
هاي متفاوت، احترام به دیگران، داشـتن قـوة تخیـل و توجـه بـه       معیارها، استقبال از دیدگاه

هـاي مـدارس،    لذا اسـتفاده از ایـن روش در برنامـه   . گردد گري تمرین می هاي کاوش روش
  .هاي آموزش سنتی باشد مناسبی براي روش گزین جايتواند  می

عنـوان روش   با بررسی مبانی نظري اجتماع پژوهشـی بـه  ) 1388( رشتچی و کیوانفر
اند که اجتماع پژوهشی در نحوة آموزش،  آموزش فلسفه به کودکان، به این نتیجه رسیده

وکاو، به یادگیري مشارکتی در حلقۀ کند بر اساسبر رویکرد مشارکتی استوار است، زیرا 
دیگـر نیـز    نظر نموده و به نظریات یک شود تا آزادانه تبادل می  داده  همۀ کودکان فرصت

  .بگذارند  احترام
  

  هاي پژوهش هدف و فرضیه
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش فلسـفه بـه روش اجتمـاع پژوهشـی، بـر رشـد       

بررسـی ایـن    بـراي . اسـت   آموزان پایۀ پنجم ابتدایی شهر اهواز بـوده  قضاوت اخالقی دانش
  :اند از شد که عبارت  نظر گرفتههاي زیر در هدف فرضیه
آموزش فلسفه به روش اجتماع پژوهشـی، موجـب رشـد قضـاوت اخالقـی       :1فرضیۀ 

  .شود پنجم ابتدایی شهر اهواز می ۀآموزان پای دانش
آموزش فلسفه به روش اجتماع پژوهشی، موجـب رشـد قضـاوت اخالقـی     : 1.1فرضیۀ 

  . شود پنجم ابتدایی شهر اهواز می ۀآموزان دختر پای دانش
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آموزش فلسفه به روش اجتماع پژوهشی، موجـب رشـد قضـاوت اخالقـی     : 2.1 فرضیۀ
  .شود پنجم ابتدایی شهر اهواز می ۀآموزان پسر پای دانش

میان تأثیر آموزش فلسفه به روش اجتماع پژوهشی بر رشد قضـاوت اخالقـی   : 2فرضیۀ 
  .ندارد تر و پسر پایۀ پنجم ابتدایی شهر اهواز تفاوتی وجودآموزان دخ دانش
  

  آماري جامعه و نمونۀ
مشـغول بـه    89 -  88آموزان پایۀ پنجم ابتدایی شهر اهواز کـه در سـال تحصـیلی     کلیۀ دانش

صـورت   گیري بـه  سپس نمونه. دادند می  تحصیل بودند، جامعۀ آماري این پژوهش را تشکیل
ناحیـۀ آموزشـی شـهر اهـواز،      4در مرحلۀ نخست از میـان  . گردید  اي انجام تصادفی خوشه

سـپس بـه تفکیـک جنسـیت از میـان مـدارس       . شـد   صورت تصادفی انتخـاب  یک ناحیه به
ــه دو مدرســه انتخــاب  ــن ناحی ــدایی ای ــد  ابت ــام بعــدي، از آن. گردی ــه در گ ــه ب ــت  جاک عل

نداشـت و   وجـود  آمـوزان  یک دانـش  به هاي اداري در مدرسه امکان گمارش یک محدودیت
که به روال عادي آموزش خللی وارد نشود، در دبستان دخترانه از میان پـنج کـالس    براي آن

عنـوان   عنوان گروه آزمایش و یـک کـالس بـه    پنجم نوبت صبح و عصر، یک کالس بهپایۀ 
از دبستان انتخابی پسرانه نیز از میان چهار کـالس پایـۀ پـنجم، یـک     . شد  گروه گواه انتخاب

در مجمـوع  . شـد   عنوان گـروه گـواه انتخـاب    عنوان گروه آزمایش و یک کالس به به کالس
هـا در   آن) یک کالس( نفر 30نفر بود که  150آموزان پایۀ پنجم دبستان دخترانه  تعداد دانش

آمـوزان پایـۀ    تعـداد دانـش  . گرفتند در گروه گواه قرار) یک کالس(نفر  30گروه آزمایش و 
 30ها در گـروه آزمـایش و    آن) یک کالس( نفر 30نفر بود که  130یز پنجم دبستان پسرانه ن

  .گرفتند در گروه گواه قرار) یک کالس( نفر
  

  آوري اطالعات ابزار جمع
  )MJT :Moral Judgment Test( آزمون قضاوت اخالقی

) Synha & Warma( سـینها و وارمـا  وسـیلۀ   ، بـه 1971تا  1967هاي  این آزمون که بین سال
 کرمـی گرفت، در ایـران توسـط    نظر آنان قرار نیز مورد تجدید 1998د و در سال ساخته ش

اسـت و بـراي ارزیـابی قضـاوت اخالقـی کودکـان دورة         شده  به فارسی برگردانده) 1379(
اي است و آزمودنی باید دربـارة   سؤال چندگزینه 50آزمون داراي . است  شده  ابتدایی تدوین
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کنـد، میـان     بنـدي  نظرهـا گـروه   مینۀ کار اخالقی را در اظهـار ها تصمیم اخالقی بگیرد، ز آن
نماید، در برابر مشکالت اخالقی استدالل منطقی کنـد   کلمات و معناي اخالقی رابطه برقرار

  .نماید  هاي اخالقی را انتخاب و تعاریف مناسب ارزش
. گـردد  براي هر پاسخ درست، یـک نمـره و بـراي هـر پاسـخ غلـط صـفر منظـور مـی         

صـورت   اسـت، سـاده هسـتند و بـه      شـده   اهایی که بـراي اجـراي ایـن آزمـون تهیـه     راهنم
گویی کودکان بـه ایـن    مدت زمان پاسخ. اند شده  دستورالعمل، قبل از سؤاالت هر بخش ارائه

  . دقیقه است 45 -  40آزمون، براي این سن 
 )Spearman Brown( »اسپیرمن بـراون «بستگی  پایایی این آزمون با استفاده از ضریب هم

در این پـژوهش، بـا   ). 1379ترجمۀ کرمی،  ؛1998سینها و وارما، (است   آمده  دست به 93/0
. نفري از افراد جامعۀ مورد بررسی، پایایی این آزمون معـین شـد  60اجرا بر روي یک نمونۀ 

و  61/0ترتیـب   گردید که به  براي محاسبۀ ضریب پایایی از آلفاي کرونباخ و تنصیف استفاده
  .بخش است طور نسبی رضایت این ضرایب به. دست آمد به 62/0

نظران این حوزه  نامه، از دیدگاه صاحب در پژوهش حاضر براي تعیین روایی پرسش
تن از اساتید و متخصصان حـوزة  نامه در اختیار چند منظور، پرسش همین به. شد  استفاده

نهایت با ز سؤاالت اصالح و درنان تعدادي ادید آ گرفت که با صالح تعلیم و تربیت قرار
سؤال بـراي اجـرا    35استفاده از نظرات و پیشنهادهاي آنان در ویرایش نهایی، آزمون با 

  .آماده شد
  

  مواد آموزشی
هـایی بـراي    داسـتان «انـد از   در این پژوهش از سه مجموعۀ داستان استفاده شد کـه عبـارت  

هـاي   داسـتان «، )1386نگـرودي،  شـاهري ل  ترجمـۀ  تـا؛  بـی ( رابرت فیشر، نوشتۀ »فکرکردن
برژیت البـه  نوشتۀ » دنیایی را تصورکن«و ) 1379ترجمۀ احسانه باقري، ( کم فلیپ از» فکري

ایـن  ). 1388نیـا،   ترجمۀ پروانـه عـروج  ( )Brigitte Labbe & Michel Puech( و میشل پوش
گـویی،   چـون راسـت   ها، داراي مضمون فلسفی و اخالقی بوده و به موضـوعاتی هـم   داستان

نظر ها در اهدافی که در این داستان. پردازند درستی، احترام، خشم، خوبی و بدي و دزدي می
بدین معنـا کـه   . است شامل اهداف آموزشی، شناختی، اخالقی و اجتماعی است  شده  گرفته
هـاي اسـتدالل بـه پـذیرش مسـئولیت،       بر مهارت ن در جریان کندوکاو فلسفی، عالوهکودکا

ها، یـک   همراه این کتاب به. شوند می  هاي اخالقی نیز هدایت ران و دیگر ارزشاحترام به دیگ
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هـاي   شـده کـه سـؤال    هـا پیشـنهاد   راهنماي آموزشی براي معلم، دربـارة هریـک از داسـتان   
  .کند می  هایی را در ذهنشان فراهم آموزان را هدایت و یا زمینۀ بروز سؤال دانش

  
  طرح پژوهش و روش اجراي آن

 آزمون تجربی است که در آن از طرح پیش استفاده در این پژوهش، روش نیمه روش مورد

منظور بررسی تأثیر روش اجتماع پژوهشی بر  شده و به  آزمون با گروه گواه استفاده ـ پس
  .است  رفته کار آموزان پایۀ پنجم ابتدایی به رشد اخالقی دانش

اي  دقیقـه 50جلسۀ 11در در این پژوهش، آموزش فلسفه به روش اجتماع پژوهشی، 
جلسـۀ  . پذیرفت  و به مدت دو ماه و نیم با گروه آزمایش صورت) هر هفته یک جلسه(

ایـن برنامـه بـه تفکیـک     . جلسۀ دیگر، جلسـات اصـلی بـود    10اول، جلسۀ مقدماتی و 
  : شد صورت ذیل اجرا جلسات به

  ؛معارفه: جلسۀ اول
  ؛گذاشتن احترام: گذاشتن داستان احترام: موضوع: جلسۀ دوم و سوم

  خشم؛: خشم، داستان: موضوع: و پنجمجلسۀ چهارم 
  ؛خوبی و بدي: خوبی و بدي، داستان: موضوع: جلسۀ ششم و هفتم
  ؛چاقو: دزدي، داستان: موضوع: جلسۀ هشتم و نهم

  .حقیقت: حقیقت، داستان: موضوع: جلسۀ دهم و یازدهم
پژوهشـی   یوة اجتمـاع ش  به» طرح بحث«در تمامی جلسات موضوعاتی تحت عنوان 

آموزان خوانده و  وسیلۀ دانش نحو که ابتدا قسمتی از داستان فلسفی به بدین. شد می  ارائه
نظرات هریک . کنند  شد که نظرات خود را در مورد داستان بیان می  ها خواسته سپس از آن

شد که  می  ترتیب خواسته آموزان به و سپس از دانش  نوشته آموزان بر روي تابلو از دانش
آمـوزان   ایـن ترتیـب، میـان دانـش     بـه . کننـد   در مورد نظرات خود با ارائۀ دلیل صحبت

  .پژوهشی بود گرفت که اساس آن روش اجتماع می  وگویی صورت گفت
  

  هاي پژوهش یافته
میـانگین، انحـراف معیـار، حـداقل و حـداکثر       هاي توصـیفی شـامل   بخش یافته ایندر 

 1مطالعه در پژوهش حاضر بررسی و نتـایج در جـدول    ردهاي مربوط به متغیر مو نمره
  .است  شده  ارائه
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 هاي گروه هاي قضاوت اخالقی آزمودنی میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره .1جدول 
  آزمون آزمون و پس آزمایش و گواه در مرحلۀ پیش

  مرحله
  هاي آماري شاخص

  میانگین
انحراف 

  معیار
  تعداد  حداکثر  حداقل

  ها آزمودنی  ها گروه

ش
پی

 
ون

آزم
  

  آزمایش
  30  27  10  80/4  63/16  دختر
  30  28  9  48/4  46/15  پسر
  60  28  9  64/4  05/16  کل

  گواه
  30  25  10  25/3  60/16  دختر
  30  25  7  82/4  26/16  پسر
  60  25  7  08/4  43/16  کل

س
پ

 
ون

آزم
  

  آزمایش
  30  35  18  90/4  93/28  دختر
  30  34  15  19/5  23/28  پسر
  60  35  15  01/5  58/28  کل

  گواه
  30  32  7  44/6  76/20  دختر
  30  31  8  39/5  23/19  پسر
  60  32  7  94/5  00/20  کل

  
هـاي قضـاوت    هـا میـانگین نمـره    دهد که در کـل آزمـودنی   می  نشان 1هاي جدول  یافته

ـ  نسبت به مرحلۀ) 58/28(آزمون  اخالقی گروه آزمایش در مرحلۀ پس ) 05/16(آزمـون   یشپ
اسـت، امـا در گـروه گـواه چنـین        تر شـده  این صورت که این میانگین بیش تفاوت دارد، به

  .است  نداده  تغییري روي
  

  هاي استنباطی یافته
هـاي گـروه    داري تفاوت میـان نمـره   ها و تعیین معنی در پژوهش حاضر براي آزمون فرضیه

وت اخالقی، از روش تجزیه و تحلیل کوواریانس آزمایش و گواه در متغیر وابسته یعنی قضا
  .شد  استفاده) ANCOVA(متغیري  یک

هاي آزمـایش و گـواه در    هاي گروه منظور بررسی تفاوت یا عدم تفاوت واریانس ابتدا به
آمـد کـه نتـایج آن در      عمـل  بـه ) Leven( لـوین   آزمون، آزمـون  متغیر وابسته، در مرحلۀ پیش

  .است  آمده 2جدول 
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  متغیر وابسته بر اساسهاي آزمایش و گواه  هاي لوین در گروه آزمون همگنی واریانس .2 جدول

 P يدار سطح معنی F  df1  df2  متغیر

  19/0  118  1  71/1  قضاوت اخالقی

هاي  هاي گروه شود، نتایج آزمون همگنی واریانس می  مشاهده 2گونه که در جدول  همان
آزمون  هاي مربوط به پیشFدهد که نسبت  می  ته، نشانآزمایش و گواه در رابطه با متغیر وابس

هاي گروه آزمایش و گواه  بنابراین واریانس. دار نیست آزمون در قضاوت اخالقی معنی و پس
  .سان است یک

هاي پس آزمون قضاوت اخالقی در  نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس بر روي میانگین نمره .3جدول 
  گواههاي گروه آزمایش و  آزمودنی

 F  میانگین مجذورات  درجۀ آزادي  مجموع مجذورات  منبع تغییر
 داري سطح معنی

P  
      140/2358  1  140/2358  گروه
 >001/0  683/121  379/19  117  383/2267  خطا

      -   120  76591  کل

هاي گروه آزمایش و گواه از لحـاظ متغیـر    دهد که میان آزمودنی می  نشان 3نتایج جدول 
دارد، بنـابراین فرضـیۀ اول    داري وجود ، تفاوت معنیP > 001/0سطح  قضاوت اخالقی در

پژوهشی  دیگر، آموزش فلسفه به روش اجتماع عبارت به. است  گرفته تأیید قرار پژوهش مورد
  .است  شده ،آزمون آموزان، در مرحلۀ پس منجر به رشد قضاوت اخالقی دانش

آزمون قضاوت اخالقی  هاي پس میانگین نمرهنتایج حاصل از تحلیل کوواریانس بر روي  .4جدول 
  هاي دختر گروه آزمایش و گواه در آزمودنی

داري  سطح معنی F  میانگین مجذورات  درجۀ آزادي  مجموع مجذورات  منبع تغییر
P 

      324/995  1  324/995  گروه
  > 001/0  246/32  723/26  57  208/1523  خطا
      -   60  39953  کل

هاي دختر گروه آزمایش و گـواه از لحـاظ    که میان آزمودنی دهد می  نشان 4نتایج جدول 
  دارد، بنابراین فرضـیۀ  داري وجود تفاوت معنی P > 001/0متغیر قضاوت اخالقی در سطح 
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دیگـر، آمـوزش فلسـفه بـه روش اجتمـاع       عبارت به. گیرد می تأیید قرار پژوهش مورد 1 -  1
  . است  آزمون شده ر، در مرحلۀ پسآموزان دخت پژوهشی منجر به رشد قضاوت اخالقی دانش

آزمون قضاوت اخالقی در  هاي پس نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس بر روي میانگین نمره .5جدول 
  هاي پسر گروه آزمایش و گواه آزمودنی

داري  سطح معنی  F  میانگین مجذورات  درجۀ آزادي  مجموع مجذورات  منبع تغییر
P  

      096/1398  1  096/1398  گروه
 > 001/0  001/116  052/12  57  987/686  خطا

      -   60  36638  کل

هاي پسـر گـروه آزمـایش و گـواه از      دهد که میان آزمودنی می  نشان 5مندرجات جدول 
دارد، بنـابراین   داري وجـود  تفاوت معنـی  p >001/0لحاظ متغیر قضاوت اخالقی در سطح 

یگر، آمـوزش فلسـفه بـه کودکـان     د عبارت به. گیرد می تأیید قرار پژوهش مورد 1 -  2فرضیۀ 
  .است  آزمون شده آموزان پسر، در مرحلۀ پس منجر به رشد قضاوت اخالقی دانش

آزمون قضاوت  هاي پس نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس دو عاملی بر روي میانگین نمره .6جدول 
  هاي گروه آزمایش و گواه اخالقی در آزمودنی

  اديدرجۀ آز  مجموع مجذورات  منبع تغییر
میانگین 
 F  مجذورات

داري  سطح معنی
P 

 >001/0  925/120  809/2357  1  809/2357  گروه

  =50/0  458/0  93/8  1  93/8  جنسیت
 =36/0  824/0  066/10  1  066/10  تعامل جنسیت و گروه

  498/19  115  279/2242  خطا
 -   -  

  -   120  76591  کل

ختر و پسـر از لحـاظ قضـاوت    هاي د دهد میان آزمودنی می  نشان 6طور که جدول  همان
توان گفت که در تـأثیر   بر این اساس می). =5/0Pو  =458/0F(ندارد  اخالقی، تفاوتی وجود

آموزان میان دختر و  آموزش فلسفه به روش اجتماع پژوهشی، بر رشد قضاوت اخالقی دانش
 =824/0F(دار نیست  حاصل از تعامل جنسیت و گروه هم، معنی F. ندارد پسر تفاوتی وجود

نشان  6عالوه، مندرجات جدول  به. گردد نمی  ، بنابراین فرضیۀ دوم پژوهش تأیید)=36/0Pو 
  .دارد داري وجود دهد میان گروه آزمایش و گواه در متغیر وابسته، تفاوت معنی می
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  گیري نتیجه
 تنها بـه  ورزي نه ایی است که از راه فلسفهیکی از ابزاره برنامۀ آموزش فلسفه به کودکان

 پردازد، بلکه موجبات رشد اخالقی را نیـز فـراهم   هاي فکري می بهبود و ارتقاي مهارت
سـوي   رو، با توجه به معناي حقیقی تربیت کـه همانـا کشـاندن آدمـی بـه      از این. کند می 

ها را آزادانه و آگاهانه بفهمد، بپذیرد و از  که بتواند آن هاي واالي انسانی است، چنان ارزش
، رسالت نهادهاي آموزشی که تربیت حقیقـی  )1388زاده،  نقیب(گیرد  کار تر به همه مهم

ها را  ارزش. گردد می تر آشکار شود، بیش می  ها محسوب یادگیرندگان از وظایف اصلی آن
دربـارة   سـویه  هاي سنتی، تحمیلـی و یـک   نمود و ارائۀ روش  توان به کودکان تلقین نمی

دنبال  ماند، بلکه گاهی نتیجۀ معکوس به اب خواهدجو تنها بی آموزش این مسائل نیز، نه
 خواهد هاي نامناسبی نظیر ریا و تظاهر در کودکان منجر داشت و به پرورش رویه خواهد

سازي مفاهیم اخالقی در  رو، نکته این است که در تربیت اخالقی به امر درونی از این. شد
هاي فلسفی و ایجاد  وزش مهارتبود، آم گر ما خواهد چه یاري آن. گماریم  کودکان همت

هـا و باورهـایی کـه بـا      رو، ارزش از این. هاي مربوطه است هاي مثبت به ارزش گرایش
تري برخوردارند و هم  آیند، هم از پایداري و دوام بیش می  دست ورزي به کنکاش و فلسفه
  . داشت تري خواهد ها خودآگاهی و تعهد بیش فرد نسبت به آن

پژوهشی به پرورش تفکر انتقادي، خالق و مسـئوالنه کـه هـم در    اجتماع  فراینددر 
از . شود می  طور ویژه توجه زندگی شخصی و هم در زندگی اجتماعی به آن نیازمندیم، به

  طور صحیح و در راستاي اهـداف ازپـیش   هاي کندوکاو، به رو، اگر عملکرد در حلقه این
ست؛ نسـلی کـه   ا پذیر ق و مسئولیتشده باشد، حاصل کار تربیت نسلی نقاد، خال تعیین

تفکـر صـحیح و    بر اسـاس ردي، اخالقی و اجتماعی خود را بود زندگی ف قادر خواهد
  .کند  ریزي منطقی پی

پژوهشی در برنامۀ آموزش فلسفه به کودکـان   اجتماع از طریقهایی که  بسیاري از مهارت
بیـت شـهروند مـدنی را    هایی هستند که محورهاي اصـلی تر  شود، درواقع مهارت می  تقویت
. دنمـو   توان اجتماع پژوهشی را آموزشی بـراي زنـدگی تلقـی    رو، می از این. دهند می  تشکیل

هـاي   از اسـتدالل  شود، اسـتفاده  می  خوبی تمرین پژوهشی به یکی از این اصول که در اجتماع
  زدایـی و قضـاوت   سـوي خودتصـحیحی، مرکزیـت    نهایت کـودك را بـه  منطقی است که در

اي آزاداندیشـی اسـت؛   گو و اجـر  و دیگري نیز، گسترش فرهنگ گفت. دهد می  سوق صحیح
شـود کـه کودکـان     مـی   شود، بلکـه باعـث   می  تنها منجر به پویایی فرد در گروه مهارتی که نه
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گـر فضـائل    کـه همگـی بیـان   ... الف، سعۀ صدر و بلندنظري، دیگرپذیري، پذیرش آراي مخ
نمـود کـه برنامـۀ آمـوزش      توان ادعـا  رو، می از این. دهند  اخالقی هستند را در خود پرورش

هاي تربیت است که  ترین روش اجتماع پژوهشی، یکی از مناسب از طریقفلسفه به کودکان 
منجر به تربیت شهروندان آگاه، فکور و مسئول است و شرایط زندگی در یک جامعـۀ سـالم   

  .شد اخالقیسوي ر نماید و این راهی است به می  و پویا را فراهم
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