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Abstract
The aim of this study was to determine the effect of P4C (philosophy for children)

curriculum on children’s love of learning and moral judgment. The research method was
descriptive and quasi-experimental, using a pretest-posttest design with two experimental

and control groups. The study population included all fourth grade elementary students of

Khorasan Razavi province in the academic year of 2018-2019. The students of Tabadakan

region were randomly selected and a pretest was given to them, and 20 people were

randomly assigned to the experimental group and 20 people to the control group. The

training course was held with the experimental group in 12 sessions of 45 minutes using the

exploration ring method. Data collection instruments were McFland (2003)’s Love of

Learning Questionnaire and Sinha and Verma (1998)’s Moral Judgment Questionnaire.
Both face and content validity were confirmed by professors and experts and the reliability

was estimated with Cronbach’s alpha coefficient as 0.78 and 0.87 for the two

questionnaires, respectively. Analysis of covariance (ANCOVA) was used to analyze the

data using SPP22 software. The results showed that the philosophy for children curriculum

has a positive effect on the love of learning (P < 0.05, F = 25.153). The difference between

the scores of the experimental and control groups was 2η = 0.5870; that is, 58.7% of the
variance of the remaining total scores is affected by teaching philosophy to children and

has no effect on the development of moral judgment of elementary students (P > 0.05, F =
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0.052), which means that teaching philosophy to children has no effect on students’ moral
judgment. The difference between the scores of the experimental and control groups or the

effect of teaching philosophy is also 2η = 0.001; that is, 0.1% of the variance is affected by
teaching philosophy to children.

Keywords: Philosophy Teaching Curriculum, Love of Learning, Moral Judgment,

Elementary Students.
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چکیده
آموزش فلسفه بـه کودکـان بـر عشـق بـه یـادگیري و       هدف پژوهش حاضر، تعیین تأثیر برنامۀ 

کـه از  بـود نوع شبه آزمایشـی  قضاوت اخالقی در دانش آموزان بود. روش تحقیق توصیفی  از
جامعـه ي پـژوهش   .شـد اسـتفاده با دو گروه آزمایش و کنترل آزمونپسآزمون و یشپطرح 

تصادفی انتخابصورتبهبودند کهخراسان رضويابتداییچهارمپایۀآموزاندانششامل کلیۀ
آزمـایش  گمارش تصـادفی شـدند. گـروه   گواهدرگروهنفر20وآزمایشدرگروهنفر20و

آوري اطالعـات،  ابزار جمـع حلقۀ کندوکاو برگزار گردید. روشاي و بهدقیقه45جلسۀ12در
) بـود.  1998مـا( و  قضاوت اخالقـی سـینهاو وار  2003عشق به یادگیري مک فلند نامه پرسش
برآورد شـد.  0,87و 0,78مورد تایید خبرگان قرار گرفت و پایایی آن به ترتیب محتوایی روایی 

استفاده شد. نتایج نشـان داد  spp22با نرم افزار )ANCOVA(کوواریانس ازجهت تحلیل داده ها 
تـاثیر مثبـت دارد.   )P<0.05, F=25.153که برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر عشق به یـادگیري ( 

درصـد واریـانس   58,7) بـود؛ یعنـی  2η=0.5870میزان تفاوت نمرات گروه آزمایش و کنتـرل ( 
بر رشـد قضـاوت اخالقـی    وباشدنمرات کل باقی مانده متأثر از آموزش فلسفه به کودکان می

ه بـه  ) تأثیري نداشته است بدین معنی که آموزش فلسـف P>0.05, F=0.052(دانش آموزان ابتدایی
تـأثیر نـدارد. میـزان تفـاوت نمـرات گـروه آزمـایش        آموزاناخالقی دانشکودکان بر قضاوت

ل)،  (نویسندة مسئواستادیار گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسالمی، بجنورد، ایران*
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درصد واریـانس متـأثر از   0,1) است؛ یعنی 2η=0.001(کنترل یا اندازه تأثیر آموزش فلسفه نیزو
باشد.آموزش فلسفه به کودکان می

آموزان ابتدایی.اخالقی، دانشبه یادگیري، قضاوت آموزش برنامۀ فلسفه، عشقها:کلیدواژه

. مقدمه1
آمــوزش تفکــر بــه کودکــان اســتکودکــان، بــرايطراحــی برنامــه فلســفههــدف اصــلی

فلسفه براي کودکان با هدف تشکیل اجتماع پژوهشی به منظور تسـهیل  ).1383:20(قائدي،
اسـتدالل و  هاي تفکر انتقادي از طریق پرسشگري، ابـراز عقیـده، سـاخت و ارزیـابی     مهارت
جو براي راه حل از طریق مسائل فلسفی و سـاخت معنـا بـا تاکیـد بـر خطاپـذیري،       وجست

).تامل، همدلی و گشوده ذهنـی اسـت    Bleasby, برنامـه آمـوزش تفکـر فلسـفی بـه      (2011
کننـد و ایـن کـار را از    هاي شناختی روشنی دارد؛ ذهن را وادار به عمـل مـی  کودکان، هدف

,Haynes)دهداصولی و تعامل ساختاري انجام میها، تفکرطریق چالش .کودکـانی کـه   (2002
انـداز جدیـد ببیننـد.    چشـم توانند خودشان و جهان را در یکورزند، میبه فلسفه اشتغال می

هایی را از دیگران دریافت کنند که ممکن اسـت خطـور آنهـا بـه ذهنشـان      توانند ایدهآنها می
,Fisherغیرممکن باشد سـقراط هـاي اندیشهازکودکانبهفلسفهآموزشهايریشه). .(2005

,Lambright & Lesley)استگرفتهتأثیر ,Lipman). لیپمن(1995 فلسـفه کهاستمعتقد(2003
رافلسـفه وپـردازد مـی کودکـان درتفکـر بهبودکه بهاستآموزشیاقدامیککودکانبراي

.دهـد قرارمـی اسـتفاده مـورد خـالق وانتقادياخالقی، تفکرپرورشبرايايشیوهعنوانبه

وگوهـاي طریـق گفـت  ازفلسـفی تفکـر روشآمـوختن کودکان،بهفلسفهآموزشازمنظور
حامیـان کـه در معنـایی فلسفهدرنظرگرفتنبنابراین،.استسقراطیروشبهاغلبکهفلسفی
اسـت تربیـت بـه تحقیقیرویکرد ازاينمونهکنند،میدنبالراآنکودکان،بهفلسفهآموزش

(Lipman, هـاي ذکـر شــده و نیــز     تحقق این اهداف و فراگیري بسیاري از مهـارت . (1980
ـــل  ـــا ایجـــا  ایجـــاد تمای ـــان و ب ـــق زب ــا از طری ــن مهارته ــراي اســتفاده از ای ـــک ب د ی

) . فلسـفه، بـراي   1385:307امکــــــان پذیـــر اســـت (مرعشـی،     »پژوهشــی اجتمـاع«
وسـط کودکـان، درونـی شـوند و     شود کـه مفــاهیم موجـود در کتابهـا ت   جب میکودکان مو

).  1390:539،و رمضانیقائدي،ترتیب، باورهـاي خـود را بهبـود بخشند (صمدياینبه
گرایش فرد به موضوعات و عالیقی است که آگاهانه شـکل گرفتـه و   ،عشق به یادگیري

,Smorti)باشد اش میصورت خودکار درصدد ارضاي حس کنجکاويبه  بـه . عشق.(2014
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عالیـق واصالح خـود ویادگیريپیچیدگیدرونی،انگیزهکنجکاوي،حسیادگیري، داشتن
(Lee & Kim, یـا  خـارجی تقویـت بـدون هـایی فعالیـت انجـام یـادگیري بـه . عشـق (2014

طالـب میـادگیري مثبتـی دربـاره  احسـاس یـادگیري، بـه عشقداشتنباافرادواستمحیطی
نماینـد (محمـدي   حفـظ هـا شکسـت وموانعبرابررا درخودبودخواهندقادرودارندجدید

ها، ارزش هـا شایستگیانگیزشی،هايگیريجهتطریقازتوان).می593: 1394همکاران، و
Skerlavaj, Hoon Song)کـرد. اندازه گیريرایادگیريبهعشقافراد،درشکل گرفتهعالیقو

& Lee ,2010)وموفقیـت آمیـز  هـاي چـالش خود،اصالحیادگیري،درپیچیدگیعاملچهار
باورنداینشود. محققان برمیفرددریادگیريبهعشقگیريشکلمنجر بهیادگیريبهعالقه

صـورت فعاالنـه  بهرایادگیرندهوکندمیایجادرایادگیريبهنیازفرد،دریادگیريبهعشقکه
نباشـد،  تدریسبهمعطوفتنهامعلمتالشاگرمیانایندرودهدمیسوقیادگیريسمتبه

یــادگیري خواهنــد بــوددنبــالخــود بــهیادگیرنــدگانوشــدهســهل تــرمعلــمکــار
Peterson & Seligman, ,Boshier & Collins)کـالین وبوشـر ازتحقیقـاتی در).(2004 و (1985

,Boshier)بوشر بـراي دانـش جسـتجوي بـه یادگیري، عالقهبهعشقمشخصه هاياز(1971
انجـام  یـادگیري، بـه عشـق زیرابود،یادگیريبه خاطریادگیريوپژوهندهذهنارضاءدانش،
احساسیادگیري،بهعشقداشتنباافرادواستمحیطییاخارجیتقویتبدونهاییفعالیت

وموانـع برابـر درراخـود بـود خواهنـد قـادر ودارنـد جدیـد مطالـب یادگیريمثبتی درباره
,Peterson & Seligman)نماینـد  حفـظ هـا شکسـت  ر واقـع عشـق بـه یـادگیري در    . د(2004

منظـور کسـب دانـش در سـطوح     ، موجب ایجاد انگیزه و اشتیاق به یادگیري بهآموزاندانش
باالیی در تالش براي تجزیـه و تحلیـل   صورت مستقل و با انگیزه فرد بهوگرددمختلف می

فـرد، دربه یادگیريد. عشقباشهاي یادگیري میریزي، اجرا و ارزیابی فعالیتمسائل، بر نامه
دهدمیسوقیادگیريسمتبهفعاالنهبه صورترافراگیروکندمیایجادرایادگیريبهنیاز

رشـد  .اسـت اهمیـت داراينیزکودکاناخالقیرشدبهتوجهعشق به یادگیري،برعالوه
با رشد قدرت فکر و استدالل آنان در ارتباط است.اخالقی کودکان

معتقد اسـت لیپمنامااست،کودکانبهتفکرمهارتآموزشبرنامه،ایناولیۀهدفگرچه
اینباشد، هدفآبدیدهدرستداوريباکهعقالنیتیبلکهنیست،توجهکانوندرعقالنیتکه

آمـوزان  استدالل اخالقی، دامنـه وسـیعی از رفتارهـاي دانـش    ).1387(ناجی،باشدمیبرنامه
جمله تقلب در جلسه امتحان، پذیرش یک هم کالسی، میـزان تسـهیل و تسـریع یـادگیري     از

قضـاوت اخالقـی بـه    . گیـرد مشارکتی، احترام گذاشتن به مقررات، رعایـت ادب در بـر مـی   
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قـررات، آداب، رسـوم، و هنجارهـایی کـه مـردم بایـد در       ي مچگونگی نظر شخص درباره
هـاینز ).1386قـوام،  تعامل با دیگران رعایت کنند و برداشت او از آنها اشاره دارد (ابراهیمی

خوانـدن داسـتان کتـاب تعامـل؛ قواعـد بیانمرحلۀنهدرراکودکانبرايفلسفهبرنامۀاجراي
انتخـاب سـؤالها؛ بینارتباطبرقرارکردنها؛سؤالکردنفکرکردن؛مطرحبرايتوقفیکودکان؛

وهـا جـواب نوشـتن ها؛سؤالبهآموزاندانشدادنبحث؛پاسخوتفکرادامۀبرايسؤالیک
,Haynesاسـت کردهبنديبندي دستهجمعوبحثمرور،کالس؛تختۀرويهابحث 2002) .(

آموزش فلسفه براي کودکـان  که) در یافتند 1396(نوشاديق وکمالی مطلپژوهش یافته هاي
آموزان تاثیر مثبت و معناداري داشـت. همچنـین پـس از آمـوزش     بر سطح پرسشگري دانش

به سـطح  فلسفه براي کودکان، سطح پرسشگري بر اساس حیطه شناختی بلوم از سطح دانش
که آموزش فلسـفه بـه   ) نشان دادند 1394ت. جعفري و همکاران (ارتقاء یافتجزیه و تحلیل

کود کان بر پرورش بعد شناختی (کنجکاوي، پرسشـگري، اسـتدالل کـردن، تفکـر انتقـادي،      
عالقـه بـه نظـم و ترتیـب، اشـتیاق،      ) خالقیت، عالقه به آزمایش و تجربـه) و بعـد عـاطفی   

مشارکت جویی، استقالل راي، اعتماد به نفس، ابـراز وجـود) روحیـه پژوهشـگري کودکـان      
بـه طـور کلـی اجـراي ایـن برنامـه بـر پـرورش روحیــه         دوره پـیش دبسـتانی تـاثیر دارد و    

مقایسـۀ اثربخشـی   ) در 1394علیـزاده دمیـه(  .گري این کودکان تاثیرگذار بوده اسـت پژوهش
القاي هیجـان  کلبرگ، روش معماهاي زندگی واقعی و روشروش آموزش معماهاي فرضی
گیـري  صـمیم بـر ت نشـان داد کـه تمـامی رو شـهاي مداخلـه     مثبت بر تصمیم گیري اخالقی

آموزش فلسفهبرنامهدادند کهنشان)1394(واحديوگرگريبدري.اخالقی مؤثر بود ه اند
فیـاض و رسـتمی، اسـت.  گردیـده دانش آموزاناخالقیهوشافزایشموجبکودکانبراي

فیلیـپکم فکـري داسـتان هـاي  آمـوزش تحتکهکودکانیخالقیت) دریافتند1395(قاسمی
) نشـان دادنـد بـا   1392(سیفوفیاضنوري،داشته اند. پایدارخوبیرشدگرفته بودندقرار
طـور بـه نیـز در آنـان  ریاضـی مسـائل توانایی حلدانش آموزان،فلسفیذهنیتترشدنقوي

کـه دادنـد نشـان )1390(میبديکالنتريوشقاقییابد. سیفی گندمانی،میافزایشمعناداري
توانـایی ونفـس عزتافزایشباعثمعناداريطوربهکودکانبه فلسفهآموزشبرنامهاجراي

,Mehta & Whitebreadاسـت. مهتـا و ایتبریـد    شـده دانـش آمـوزان  درمسألهحل ) در (2014
سـاله  13- 12پژوهشی به بررسی اثربخشـی آمـوزش فلسـفه بـر تحـول اخالقـی کودکـان        

جلسه انجام شد ایـن  22ر پرداختند مداخله در مدرسه اي در یکی از شهرهاي جنوب هند د
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شـترین تـاثیر پـذیري را نـه در     پژوهش اثربخشـی را بـر تحـول اخالقـی تاییـد کـرد امـا بی       
شناختی که در جنبه اجتماعی و عاطقی تحول اخالقی نشان داد.  جنبه
و تفکر در دانش آموزان اسـت و ایـن   قدرت استدالل یافته ها نشان از ضعفطورکلیهب

و  اهمیت توجه بـه آمـوزش فلسـفه کودکـان را نشـان مـی دهـد.        امر کم توجهی مسئوالن
بـین ارتبـاط چگـونگی بـه توجهبدونکهمی شوندتربیتبه گونه ايچنان دانش آموزانهم

می آموزند. این درحالی اسـت کـه   رارقابت و تست زنی، مطالببرايتفکر،بدونومطالب
خودیاگیرنـده و  وخـالق متفکـر، انسـانهاي تربیـت بایـد امـروز تربیـت وتعلیماصلیهدف

ویـژة داسـتانی هـاي کتـاب کودکـان، بهفلسفهآموزشبرنامۀانجامباشند. برايخودانگیخته
دررافلسـفه وهستندکودکانشدنفلسفیبرايمحرکیهااست. داستانشدهکودکان تألیف

بـراي درراهـایی فرصـت روایـن ازودهنـد ارائـه تخیلـی هايشخصیتهايقالب تجربه
). 1386نـژاد، قاضـی و(نـاجی سـازند مـی فـراهم اخالقـی تخیـل بـه پـرداختن کودکـان  

دیگر، شکل داستانی کتابها در برنامه فلسـفه بـراي کودکــان و ارتبــاطی کــه میـان     ازسوي
آمـوزان بـا مباحـث کتـاب از یـک سـو و بـا دیگـر افـراد کـالس از ســوي دیگــر             دانش
عالیـق و باورهــاي خــود را    آمـوزان، ارزشـها،   کنـد تـا دانـش   مـک مـی  شود، کمیبرقرار
قالـب  دررافلسـفه وهسـتند کودکـان شـدن فلسـفی بـراي محرکیهاداستانبخشند.بهبـود
پـرداختن  بـراي راهـایی فرصـت روایـن ازودهنـد ارائـه تخیلـی هايشخصیتهايتجربه

هـاي قضـاوت پـرورش بـراي فلسفیهايداستانسازند.میفراهماخالقیتخیلبهکودکان
) کـه Lisa&Markو مـارك ( لیـزا هـاي مانند داستاندارد،ايویژهجایگاهکودکان،اخالقی
هـایش پیچیـدگی تمامباراقضاوتفرآیندوهستنداخالقپرورشبرايتلویحاتیازسرشار

آمـوزش، فرآینـد درکودکانبهفلسفهآموزشبرنامهاجرايبهتوجهرغمعلی.دهندمینشان
آمـوزان دانشهنوزواندداشتهتوجهآنبهکمترخودفعالیتهايفرآینددرعمألمسئولنهادهاي
بـراي تفکـر، بدونومطالببینارتباطچگونگیبهتوجهبدونکهشوندمیتربیتايبه گونه
تربیـت بایـد امـروز تربیـت وتعلـیم اصـلی هـدف آموزنـد. میراخوب، مطالبنمرهکسب
طراحـی دربنـابراین؛ باشـند، آبدیدهودرستقدرت داوريدارايوخالقمتفکر،هايانسان
هـاي قابلیـت آمـوزان دانـش طریق آنهاازکهشودگنجاندههاییروشبایدمدارسهايبرنامه

بـراي و تـالش خودمحوريازرفتنفراتروسازيفرضیهاخالقی،استداللتفکر،کارگیريهب
تعلـیم و  کـه آنجـا بیاموزنـد. از فکـري انضباططریقازرادیگراناحساساتوافکاربهورود

فزاینـده اي رویکــرد فراگیــر انسـان گــرا، مهـارت محــورو یادگیرنــده ي    بــه طــورتربیـت 
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آمـوزش تفکـر بـه    خودانگیخته و خودراهبر را در دسـتور کـار خـود دارد، در ایـن راسـتا      
بنـابراین پـژوهش   کودکان، عشق به یادگیري و قضاوت اخالقی اهمیت ویژه اي یافتـه انـد.   

بـراي فلسـفه (P4Cدرسـی حاضردرصدد است تا به این سوال پاسخ دهـد کـه آیـا برنامـه    
کودکان تاثیرگذار می باشد؟اخالقیقضاوتویادگیريبهعشقبر) کودکان

هاي پژوهشفرضیه1,1
آمـوزان ابتـدایی  دانـش درعشـق بـه یـادگیري   افزایشکودکان بربهفلسفهآموزشبرنامۀ. 1

.استموثر
آمـوزان  دانـش دراخالقـی قضـاوت رشـد افـزایش برکودکانبهفلسفهآموزشبرنامۀ.2

.استابتدایی موثر

شناسی. روش2
از نـوع  روش تحقیـق ازلحـاظ  وبا توجه به هدف و ماهیت آن از نوع کاربردي پژوهش این 

ـ کـه از طـرح   بودشبه آزمایشی  بـا دو گـروه آزمـایش و کنتـرل     آزمـون پـس آزمـون و  یشپ
.شداستفاده

. دیاگرام طرح پژوهش1جدول 
گروهپیش آزمونمتغیر مستقلپس آزمون

O2XO1E(آزمایش)
O2-O1C(کنترل)

سـال درخراسـان رضـوي  ابتداییچهارمپایۀآموزاندانشجامعه ي پژوهش شامل کلیۀ
شهرسـتان هـاي خراسـان رضـوي، دانـش آمـوزان       میانبودند. ازتحصیل97-98تحصیلی

مـون بـین آنهـا اجـرا گردیـد و      شـد و پـیش آز  تصـادفی انتخـاب  صـورت بهمنطقه تبادکان
ن در دو پرسشـنامه بـوده، تعـداد    هایی که نمره  پیش ازمون آنهـا کمتـر از حـد میـانگی    نمونه

نفـر 20وآزمـایش نفـر درگـروه  20شـدند و انتخابگیري تصادفینمونهنفر به روش60
براي جمع آوري اطالعات از دو روش کتابخانـه اي و  گمارش تصادفی شدند. گواهدرگروه
نامه استفاده شد.پرسش

)2003عشق به یادگیري مک فلند (نامهپرسش
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.شـد اسـتفاده گویه اي مک فلنـد 39نامهپرسشازیادگیري،بهعشقمیزانسنجشبراي

) تـا  1نیسـت ( درسـت لیکـرت از اصـالً  ايدرجهپنجمقیاسنامه بر اساسپرسشسؤاالت
روشازاسـتفاده بـا نامـه پرسـش ایـن گردیـد. روایـی  دهـی ) نمـره 5است (بسیار درست

بـه پایـایی آن و25/0- 85/0بین کل،نمرهباگویههرنمرهاساس همبستگیبروگویهتحلیل
شد.حاصل71/0روش تنصیف بهو76/0ضریب آلفاي کرونباخ روش

Synha & Warmaو وارمـا  سـینها  Moral Judgment Test (MJT)اخالقـی قضاوتآزمون

)1998(
دروشـد سـاخته وارمـا وسـینها وسـیلۀ بـه ،1971تا1967هايسالبینکهآزموناین

فارسـی ) بـه 1379(کرمـی توسـط ایـران درقرارگرفت،آنانتجدیدنظرموردنیز1998سال
داراياسـت. شـده تـدوین ابتـدایی دورةکودکـان اخالقیقضاوتارزیابیبرايبرگردانده و

کـار زمینـۀ بگیـرد، اخالقـی تصـمیم آنهادربارةبایدآزمودنیواستايچندگزینهسؤال50
دربرقرارنمایـد، رابطهاخالقیمعنايوکلماتمیانکند،بنديگروهاظهارنظرهادررااخالقی

رااخالقـی هـاي ارزشمناسـب تعـاریف وکنـد منطقـی اسـتدالل اخالقـی مشـکالت برابر
زمـان مدت.منظور می گردد0غلطپاسخهربرايو1درست،پاسخهربراي.نمایدانتخاب

ضـریب ازاسـتفاده باآزموناینپایایی.استدقیقه40-45آزمون،اینبهکودکانگوییپاسخ
آلفـاي کرانبـاخ بـراي    پژوهش،ایناست. درآمدهدستبه0,93» براوناسپیرمن«بستگیهم

جلسـۀ 12دوره آمـوزش در محاسـبه شـد.  0,872نامه قضـاوت اخالقـی برابـر بـا     پرسش
حلقـۀ کنـدوکاو انجـام شـد.     یـا Community of inquiryاجتماع پژوهیروشبهايدقیقه45

جلســه و 3ســیاره زمــین در بســته هــاي آموزشــی، کتــاب هــاي داســتان هــاي زي زي و
جلسـه 4جلسـه و کتـاب اسـرار فضـا در     5هاي شگفت انگیز درباره سـتارگان در  دانستنی

داسـتان هـاي  بـه توجهباآموزاندانشمعلم وبینگويوگفتطریقازجلساتشدند.اجرا
خوانـدن بـا آمـوزان دانـش فرآیند تفکر توسطتجلساتمامیدرگرفت.شده صورتمطرح
مـورد درراخـود نظـرات وتفکـر بپردازنـد  بهتاخواسته می شدآنهاازوشدمیآغازداستان
خوانـده انـد  کـه داسـتانی بـا در رابطـه کنندفکروبپرسندخودازهمچنینکنند.بیانداستان

از هریـک نظـرات سـپس معلـم  اسـت.  بـوده برانگیـز سـؤال وجالـب برایشـان اينکتهچه
دهنـد. توضـیح خودمورد نظراتدرتامیخواستآنهاازونوشتهتابلورويبرراآموزاندانش

وپرداختـه گـو وتعامل و گفتبهمطرح شدهسؤاالتبهبا توجهدانش آموزانهر جلسهدر
با پرسشنامه،  بعـد آمـوزش،   آزمایش  وکنترلگروهدواز هرابراز نمودند.راخودایده هاي
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گـروه آزمـون شیپـ وآزمـون پـس نمـرات نیانگیـ موتفاوتشد گرفتهآزمونپیش و پس
تحلیـل اطالعـات پـس از انجـام     شد. براي تجزیـه و  سهیمقاهمباراکنترلوگروهیشیآزما

از آزمون پارامتریک و آماره هاي استنباطی جهت آزمون فرضـیات  ازمون نرمال بودن داده ها
spssنـرم افـزار   بااستفاده وtو تحلیل استنباطی داده ها از آزمون تحلیل کواریانس و آزمون 

تحلیل گردید.20نسخه 

ها. یافته3
اولین گام در بررسی و تجزیه و تحلیل دادهاي حاصل از اجراي یـک آزمـون آن اسـت کـه     
اطالعات به دست امده به گونه اي مرتب و منظم شـود کـه بتـوان تعبیـر و تفسـیرمعنادار و      
جامعی از آن به عمل آورد . توصیف داده ها با استفاده از روشهاي آمار توصـیفی و تشـکیل   

خص هــاي مرکــزي و پراکنــدگی   جــداول توزیــع فراوانــی  محاســبه درصــدها شــا     
گیرد.  میصورت

و درصد فراوانی مربوط به گروه آزمایش و کنترلنی. تعداد، فراوا2جدول 
درصدفراوانیگروه

4050آزمایش
4050کنترل
80100کل

، در درصـد 50درصد آزمودنی ها در گروه آزمـایش و  50گر این است که بیان2جدول 
گروه کنترل قرار دارند .

عشق به یادگیرين و انحراف معیار نمرات پرسشنامهمیانگی.3جدول 

باالترینپایین ترینانحراف معیارمیانگینگروهمتغیرها

پیش آزمون
عشق به یادگیري

650/133881/12115157کنترل
275/128688/11110150آزمایش

پس آزمون
عشق به یادگیري

750/145899/11117160کنترل
275/127252/11108148آزمایش
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پـایین تـرین   650/133روه کنتـرل گر این است که میانگین پـیش آزمـون گـ   بیان3جدول 
750/145پــس آزمــون میــانگین مــی باشــد. همچنــین در157و بــاالترین نمــره 115نمــره
ــایین ــرین نمــره پ ــاالترین نمــره 117ت ــی باشــد160و ب ــیشم ــانگین پ ــروه . می ــون گ آزم

مـی باشـد . همچنـین در    150نمـره  و بـاالترین  110پـایین تـرین نمـره    275/128آزمایش
می باشد .148و باالترین نمره 108پایین ترین نمره 275/127آزمون میانگین پس

میانگین و انحراف معیار نمرات پرسشنامه قضاوت اخالقی.4جدول
باالترینپایین ترینانحراف معیارمیانگینگروهمتغیرها

پیش آزمون
قضاوت اخالقی

125/33458/8845کنترل
100/31974/8943آزمایش

پس آزمون
قضاوت اخالقی

750/36799/52446کنترل
300/30640/71042آزمایش

ــی در گــروه   4جــدول  ــون قضــاوت اخالق ــیش آزم ــانگین پ ــه می نشــان مــی دهــد ک
چنـین در پـس آزمـون    . هممی باشد45و باالترین نمره 8ره پایین ترین نم125/33آزمایش
می باشـد.  میـانگین پـیش آزمـون     46و باالترین نمره 24پایین ترین نمره 750/37میانگین 

آزمـون  باشد . همچنین در پسمی43و باالترین نمره 9پایین ترین نمره 100/31گروه کنترل
می باشد .42و باالترین نمره 10پایین ترین نمره 300/30میانگین 

ري پارامتریـک و ناپارامتریـک جهـت    هـاي آمـا  گیري در خصوص انتخاب روشتصمیم
گویی به فرضیات پژوهشی عموماً بر اساس وجود یا عـدم وجـود برخـی مفروضـات     پاسخ

اي یـا نسـبتی بـودن مقیـاس انـدازه گیـري       گیرد. یکی از این مفروضات، فاصـله صورت می
اي قـرار دارنـد.   متغیرهاي پژوهشی است. در تحقیق حاضر متغیـر وابسـته در سـطح فاصـله    

وه بر مقیاس اندازه گیري، نرمال بودن توزیع متغیرها در جامعه و تحقـق فـرض همگنـی    عال
ها و آزمون همگنی رگرسیون متغیرها نیز باید مورد توجه قـرار گیرنـد. در پـژوهش    واریانس

ها و همگنی رگرسـیون وجـود دارد. پـس بـا روش     حاضر متغیرها نرمال و همگنی واریانس
به تحلیل فرضیه ها می پردازیم .) ANCOVA(تحلیل کوواریانس یک راهه

آمـوزان دانـش درعشق به یادگیريافزایشبرکودکانبهفلسفهآموزشبرنامۀفرضیه اول
ابتدایی موثر است.

ایـم کـه نتـایج در    براي بررسی فرضیه فوق از آزمون تحلیل کوواریـانس اسـتفاده نمـوده   
ارائه شده است.11و10جداول 
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تحلیل کوواریانس نمرات پس آزمون عشق به یادگیري.5جدول 

مجموع منبع تغییرات
مجذورات

درجه 
آزادي

میانگین 
Fمجذورات

سطح 
ضریب اتامعناداري

959/72751595/7275028/111000/0587/0پیش آزمون
291/16481291/1648153/25000/0244/0اثر اصلی

292/511178529/65خطاي باقیمانده

، F= 153/25نشان داده شده است اثر اصلی معنـادار اسـت  (  5گونه که در جدول همان
05/0<Pفه به کودکـان  سآموزش فلشود. بدین معنی که ) از این رو فرضیه پژوهش تأیید می

آموزان تأثیر مثبت دارد. میزان تفاوت نمرات گـروه آزمـایش و   بر عشق به یادگیري در دانش
2=587/0اندازه تأثیر دوره آموزشی نیز(کنترل یا ηدرصد واریانس نمـرات  7/58) است؛ یعنی

باشد.  میفه به کودکان سآموزش فلکل باقی مانده متأثر از 

میانگین نمرات تعدیل شده پس آزمون.6جدول 
انحراف استانداردمیانگینتعدادگروه

40275/128700/11آزمایش
40650/133881/12کنترل

) پـس  275/128مشاهده می شود میانگین آموزش گروه آزمـایش ( 6که در جدول چنان
آمـوزش  ) بوده است که خـود گـواه تـاثیر    650/133از تعدیل نمرات کمتر از گروه کنترل ( 

.  آموزان استق به یادگیري در دانشبر عشفه به کودکان سفل
دراخالقـی قضـاوت رشـد افـزایش موجبکودکانبهفلسفهآموزشفرضیه دوم: برنامۀ

ــش ــوزاندان ــی ف ا  آم ــراي بررس ــت. ب ــوثر اس ــدایی م ــانس  ابت ــل کوواری ــون تحلی ز آزم
ارائه شده است.7و6ایم که نتایج در جداول نمودهاستفاده

اخالقیقضاوتتحلیل کوواریانس نمرات پس آزمون.7جدول 

مجموع منبع تغییرات
مجذورات

درجه 
آزادي

میانگین 
Fمجذورات

سطح 
ضریب اتامعناداري

173/41721173/4172831/275000/0780/0پیش آزمون
791/01791/0052/0820/0001/0اثر اصلی

814/117978126/15خطاي باقیمانده
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، F= 0,052(نشان داده شده اسـت اثـر اصـلی معنـادار اسـت     6گونه که در جدول همان
0,05>Pبـر  فه به کودکان سآموزش فلشود. بدین معنی که ) از این رو فرضیه پژوهش رد می

تأثیر ندارد. میزان تفاوت نمـرات گـروه آزمـایش و کنتـرل یـا      آموزاناخالقی دانشقضاوت
2=0,001(اندازه تأثیر آموزش فلسفه نیز η ـ درصـد واریـانس نمـرات کـل     0,1ی ) است؛ یعن

باشد.  میفه به کودکان سآموزش فلمانده متأثر از باقی

میانگین نمرات تعدیل شده پس آزمون.8جدول 
انحراف استانداردمیانگیننعدادگروه

40125/33459/8آزمایش
40100/31974/7کنترل

مشـاهده مـی شـود میـانگین پیشـرفت تحصـیلی گـروه آزمـایش         7چنانکه در جـدول  
بوده اسـت کـه خـود گـواه     )100/31کنترل () پس از تعدیل نمرات بیشتر از گروه 125/33(

است.اخالقیقضاوتبرفه به کودکان سآموزش فلعدم تاثیر

گیرينتیجه. بحث و 4
عشق به یـادگیري افزایشبرکودکانبهفلسفهآموزشیافته هاي این پژوهش نشان داد برنامۀ

ق وکمـالی مطلـ  هـاي ایـن پـژوهش بـا تحقیقـات      یافتـه ابتدایی موثر است.آموزاندانشدر
وگرگـري )، بـدري 1394علیـزاده دمیـه(  )، 1394)، جعفـري و همکـاران (  1396(نوشادي
، سـیفی  )1392(سـیف وفیـاض )، نوري،1395قاسمی (فیاض ورستمی،)،1394(واحدي

,Mehta & Whitebread)، مهتـا و ایتبریـد   1390(میبـدي کالنتـري وشقاقیگندمانی، 2014) (
بـر  فه بـه کودکـان   سـ آمـوزش فل سو می باشد. همچنین نتایج فرضیه دوم نشـان داد کـه   هم

تأثیر ندارد.  آموزاناخالقی دانشقضاوت
شـده و  تکـالیف درسـی درگیـر    در دانش آموزان سبب مـی شـود در  عشق به یادگیري 

،معنایـابی کنجکـاوي، گرایـی،  تعامـل ،پذیريعمق، انعطافدریافت نمایند. تبازخورد مناسبی 
صـلی عشـق بـه یـادگیري مـی باشـند؛       ، نوجویی و...از مولفه هـاي ا استقالل راي،جامعیت

رو عشق به یادگیري بر محور مولفه هاي تفکر فلسفی و فلسفیدن می باشـد و ایـن دو   ایناز
به نوعی علت و معلول یکدیگرند. از اینرو ایجاد عشق به یادگیري در برنامه درسی آمـوزش  
فبک باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. این امر سبب می شود کودکان براي یادگیري در زمینـه  
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مهارت هایی همچون فبک، انگیزه و مداومت بیشتري داشته باشند و از طرفی آموزش هـاي  
فبک، سبب ارتقا عشق به یادگیري در کودکان خواهد شد.

نقـص عهـد،  فـه،احترام، وظیارزش اساسـی  14مشـتمل بـر   اخالقـی کودکـان  قضاوت
مـی باشـد   گناهو راستگوئیسرقت،فضیلت، دروغ، انتقام،حرص، خشم،طهارت، بخشش،

همانطور کـه یافـت هـا نشـان داد،     که با سطح استدالل فلسفی کودکان رابطه نزدیک دارد و 
و اخالقـی و  عالقه بـه ارزش هـاي انسـانی   توجه به اینکه از مولفه هاي مهم تفکر فلسفی، با

ر قضــاوت اخالقــی کودکــان مــی باشــد، آمــوزش فبــک مــی توانــد بــشخصــیتدت وحــ
باشد. از اینرو جهت افزایش اثربخشی آموزش هاي فلسفی بر اخالق کودکان بایـد  تاثیرگذار

تـري  بر داستان ها و تکالیف آموزشی مرتبط با این نـوع ارزش هـاي اخالقـی، تاکیـد بـیش     
رزشـیابی و  بطـورکلی طراحـی    ش هـا و ا صورت گیرد و در هدفگـذاري هـا، محتـوا و رو   

کودکـان، بـراي فلسـفه درسی، تاکید و توجه ویژه بر این مولفه ها مبذول گردد. هدفبرنامه
توانـایی آنانبهکهاستتناقض گوییازپرهیزوانسجام کالمدرست،استداللآنان باآشنایی
طراحیدربنابراین؛می دهد.رویدادهاوبا کنشهاارتباطدررادیگرانوخودتفکراتارزیابی

قابلیت هـاي دانش آموزانطریق آنهاازکهشودگنجاندهروش هاییبایدمدارسبرنامه هاي
طریـق ازراخودمحـوري ازرفـتن فراتـر وسـازي فرضیهاخالقی،استداللتفکر،کارگیريهب

ازطریقباالسطحتفکرو برانگیختن کنجکاويحستحریکبیاموزند، موجبفکريانضباط
راایـده هـا  وواقعیـات ازبتواننـد مجموعـه اي  کودکـان کهترتیبیشود، بهمشتركکندوکاو
درنتیجـه وبرسندتفسیريیانتیجهیا بهکنند،فرضدهند،توضیحبخشند،تعمیمکنند،ترکیب

,Accorintiکشف کنندراجدیديمفاهیموبپردازندمسئلهحلبه بـا  اهدافاینتحقق). (2000
اقـدام  صـورت بـه کودکـان کـه جـایی پژوهشـی، اجتماعیکایجادووگوگفتکارگیريهب

اسـت؛ مشـروط بـر آنکـه موضـوع،      پذیرامکانپردازند،مییکدیگربانظرتبادلبهمشارکتی
روش، زبان و ابزار و موقعیت مناسب را براي این آموزش ها شناسایی نموده و به کار گیـرد.  

ـ   بـا دریس فعـال و مشـارکتی  تروش و د ران در رونـد یـادگیري و رشـد    فعـال کـردن فراگی
سـبب خالقیـت در کودکـان    ،هاي فکري و ذهنی و ایجاد توانمندي هـاي اجتمـاعی  مهارت

،در آموزش فلسفه به کودکان آن چه که مهـم اسـت  ).1390،پناهیمی شود (نقدعلی و نیز
ن توجه به تئوري ها در شـروع کـار آمـوزش اسـت. مربـی یـا معلـم بـا بـه چـالش کشـید           

. هاي ساده کودکان گامی بلند در جهت اصالح و پرورش آنها می توانـد داشـته باشـد   تئوري
مربـی ابتـدا بـا طـرح     ؛در اجتماع پژوهشی که روش اصلی آموزش فلسفه به کودکان اسـت 
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خواند. معلم با پختـه کـردن   فرا می، داستانی که داراي هدف خاصی است بچه ها را به تفکر
عی در پـرورش مهـارت هـاي فکـري     سـ ،تئوري ذهن کودکان در مقام تئـوري هـاي سـاده   

یـادگیري بچـه هـا داراي سـاختاري     ). 1397،حجتـی ومجلـل چوبقلـو  ، سـالمی (داردآنان
این کار از طریق انجام دادن صورت می گیرد؛ اما به اشکالی از بحث، فکـر  اجتماعی است و 

به وسیله بحث، ارتباط، سوال و شـرکت در مباحثـات بـه    کودکاننیازمند است. گووگفتو 
هـا  هاي ساده کودکان را از طریق روشفهم جهان دست پیدا می کنند. معلم می تواند تئوري

ارچوب بـراي یـادگیري روشـن کنـد.     م و ایجاد یـک چـ  و راهبردهاي آموزشی به منظور فه
طریق روشن کردن تئوري هاي ساده و از خالل فهم آنهاست کـه معلـم مـی توانـد چنـین      از

را به وسیله توضیح، توصیف، فراهم کردن پدیـده،  کودکانو تئوري هایی رابه چالش بکشد
و غفـاري ،محبـی امـین  (رشـد دهـد  ،ارتباط با پدیده هاي درونی و حتی آمـوزش مسـتقیم  

ه بـه کودکـان،   در زمینه اجراي برنامه آموزش فلسف). پژوهش ها نشان می دهد 1392ربیعی، 
بـراي اجـراي ایـن برنامـه از     ودارنـد ندانش کافی، نگرش مثبت و مهـارت کـافی   معمالن، 

بسته هاي آموزش فلسـفه  بر این اساس پیشنهاد می شود در امکانات کافی برخوردار نیستند.
براي کودکان، عشق و انگیزه براي یادگیري و همچنین آشنایی با مولفه هـاي قضـاوت هـاي    

به عنوان توانمندي هاي ضروري،از الزامات آموزش فلسفه براي کودکان قرار گیرد.اخالقی، 

نامهکتاب
کودکـان رفتـاراخالقی اخالقـی، رفتـار واستداللبرمؤثرعواملبر)مروري1386(صغراابراهیمی قوام،

.57- 54: 9شمارهسوم،دوره. مدرسهرشد مشاورهماهنامهمیگیرد؟چگونه شکل
هـوش رشـد بـر کودکـان بـراي فلسفهبرنامۀاجرايتأثیر.)1394(.زهراواحدي،ورحیمگرگري،بدري

.1-18: )1(6.کودكوتفکرفصلنامهدختر. دودانش آموزاناخالقی
. سـاله شـش وپنجپیش دبستانیکودکاناخالقی)قضاوت1393(معصومهمهرآفرید،ومسعودخاکپور،

10اول:شمارةسوم،سالفرهنگی،مطالعاتوانسانیعلومپژوهشگاهو کودك،تفکر
تاثیر آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش روحیـه  ). 1394جعفري، زهره؛ صمدي، پروین؛ قائدي، یحیی (

ریـزي درسـی،   برنامـه - ، دانش و پژوهش در علـوم تربیتـی  گري کودکان دوره پیش دبستانیپژوهش
.41- 49، 17، شماره 12دوره 

رشـد بـر کـم فیلیـپ فکـري هـاي داستان. تأثیر)1395(.امیدقاسمی،ایراندخت وفیاض،کاوه؛رستمی،
.1-13: )41(12تربیتی،روانشناسیتهران.شهرآمادگیکودکان دورهخالقیت
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ي شناسایی الزامات طراحـی برنامـه  ) 1397(سید عبداله ،حجتی، محمدعلی ومجلل چوبقلو،یلدا؛ سالمی
درسی آموزش فلسفه به کودکان از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی شهرسـتان بنـاب در سـال تحصـیلی     

.92-71: 2،شماره 9، تفکر و کودك،دوره1396-1395
آمـوزش برنامـۀ اثربخشـی . )1390(.سـارا کالنتري میبدي،وفرهادشقاقی،محمدیاسین؛گندمانی،سیفی

کـاربردي، روانشناسـی فصلنامه.آنهامسئلهحلتواناییونفسعزتبردختربه دانش آموزانفلسفه
5)2( :83-66.

طبیقـی برنامـه درسـی فلسـفه در     بررسـی ت ). 1390.(عصومهو رمضانی، محیی، قائدي، یروینصمدي، پ
دانشگاهی جمهوري اسالمی ایران با برنامـه فلســفه بــراي کودکــان در    سوم دبیرستان و پیشپایه

.82-2:57، فصلنامه تعلیم و تربیت،11و12پایـه 
مقایسـۀ اثربخشـی   ، ) 1394(علیزاده دمیه، توران، امیري، شعله، نشاط دوست، حمیدطاهر، طالبی، هوشنگ

القاي هیجـان مثبـت   روشکلبرگ، روش معماهاي زندگی واقعی وروش آموزش معماهاي فرضی
3شـماره ،16دوره،دانـش و پـژوهش در روان شناسـی کـاربردي     ، مجلـه  بر تصمیم گیري اخالقی

:)61پیاپی (
متوسـطه،  وراهنمـایی دورهدرکودکـان بـه فلسـفه آمـوزش درسـی .برنامـه )1388(یحیـی. قائـدي، 

.83-108: )69(22فرهنگ، فصلنامه
گـري  ). تاثیر آموزش فلسفه براي کودکان بـر سـطح پرسـش   1396(، ناصرنوشاديق، طاهره؛کمالی مطل
.1- 13، 1، شماره 8آموزان دوره ابتدایی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دوره دانش

علـی ). الگـوي 1394جهرمی، اطهـر. ( جهرمی، رضا و راسخمحمدي، مهدي؛ کشاورزي، فهیمه؛ ناصري
يهـا گـام پزشـکی.  دانشجویانجهانینوآوريوجستجوبهشوقري،یادگیبهنیازیادگیري،بهعشق

.600- 592). 5(12پزشکی. آموزشتوسعهومطالعاتمرکزپزشکی مجلهآموزشدرتوسعه
بازنمایی هاي خام: نقطـه عزیمـت آمـوزش    ) 1392؛ ربیعی، مهدي(ابوالفضل،غفاري،سکینه،محبی امین

.22- 5، چهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران).فلسفه (تفکر) به کودکان 
هـاي  برنامه فلسفه براي کودکان با روشارتباط اجتماع پژوهشی در ) 1390(زهرا،پناهی؛محسن،نقدعلی

.126-101: 4،پیاپی 2،شماره2،دورهتفکر و کودك.تدریس فعال و مشارکتی
ریاضـی مسائلحلییناتوابرفلسفیذهنیتتأثیر.)1392(اصغر.سیف،واندختایرفیاض،سوده؛نوري،

: )1(4کـودك وتفکـر دوفصـلنامه جنسـیت. تفکیـک بههمدانشهرراهنماییسومسالآموزاندانش
139-121.
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