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 چکیده
 به فلسفی هایداستان تأثیر بررسی پژوهش این انجام از هدف
 پایۀ آموزاندانش قیاخال قضاوت رشد بر گروهی بحث روش
 شبه روش با که بود کامیاران شهرستان ابتدایی ششم

 این آماری جامعۀ. شد انجام هاگروه مقایسه طرح و آزمایشی
 ابتدایی ششم پایۀ پسر و دختر آموزاندانش کلیۀ پژوهش،

 در آموزدانش نفر 40 آنها بین از که بودند، کامیاران شهرستان
 از یکی تصادفی صورت به و شدند انتخاب نفره 20 کالس دو

 عنوان به هاکالس از یکی و آزمایش گروه عنوان به هاکالس
 آزمون از ها،داده آوریجمع جهت. گرفتند قرار گواه گروه

 از استفاده با ها¬داده. شد استفاده( MJT) اخالقی قضاوت
 و تجزیه مورد( ANCOVA) متغیره یک کوواریانس تحلیل
 به فلسفی هایداستان که داد نشان نتایج .گرفت قرار تحلیل
 پایه آموزاندانش اخالقی قضاوت رشد بر گروهی بحث روش
 است داشته مثبتی تأثیر کامیاران شهرستان ابتدایی ششم

(59/17 =f 05/0 وp< .)است قادر آموزشی روش چنینهم 
. کند تعیین را اخالقی رشد متغیر تغییرات از درصد 26
 هردو اخالقی قضاوت رشد بر فلسفی ایهداستان چنینهم

 داریمعنی تفاوت و داشته یکسان تأثیری پسر و دختر جنس
 معلمان شودمی پیشنهاد بنابراین،. نشد مشاهده هاآن بین

 از آموزاندانش اخالقی قضاوت رشد جهت ابتدایی دوره
 .کنند استفاده اخالقی هایمضمون با فلسفی هایداستان
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Abstract 
  

The purpose of this study was to investigate the 

effect of philosophical stories through group 
discussion on the development of moral judgment 

of sixth grade elementary students in Kamyaran. 

The statistical population of this study consisred 
of all sixth grade elementary students in 

Kamyaran, Kurdistan, from among whom 40 

students (20 in the control group and 20 in the 
experimental group) were selected. Ethical 

Judgment Test (MJT) was used to collect data. 

Data were analyzed using one-way analysis of 
covariance (ANCOVA). The results showed that 

philosophical stories by group discussion method 

had a positive effect on the development of moral 
judgment of sixth grade elementary students in 

Kamyaran. It also had the same effect on the 

development of moral judgment of both girls and 
boys and no significant difference was observed 

between them. Moreover, it was found that the 

treatment accounted for 26 percent of the 
variation of moral judgement development. 

Therefore, it is suggested that elementary school 

teachers use philosophical stories with ethical 
themes to help develop moral judge of the 

students. 
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 مقدمه

 فالسفه، متون در توانمی را عملی و نظری هایاز جنبه مردم اخالقی قضاوت و اخالقی رشد به توجه

(. در حالی که روانشناسی اخالقی انسان 2010، 1)پاسینی کرد شناسان مشاهدهشناسان و روانجامعه

 2گیری و عمل )می، ورکمن، هاس و هن، تصمیماز جمله انگیزه -های بسیاری است دارای مؤلفه

قضاوت اخالقی را به عنوان فرایند  4تروینو است. 3( تمرکز ما به طور خاص بر قضاوت اخالقی2022،

گیری کند آیا یک عمل از نظر اخالقی صحیح است یا غلط. تصمیمداند که فرد تعین میشناختی می

تی در مرحله قضاوت اخالقی است ؛ زیرا اگر افراد بین درست و غلط و استدالل فرد، عنصری حیا

تواند اخالقی های آنان نمیانتخاب اخالقی واقعی از درست و نادرست نداشته باشند، قضاوت

 (.2015، 5)موسباحباشد

شناختی درباره اخالق عمدتاً حول های رواننظریه ( معتقدند1969) 7( و کلبرگ1932) 6پیاژه

ند: چگونه، در چه سنی و با چه ساز و کاری قوای اخالقی کودك شکل ااین سواالت شکل گرفته

 هایاستدالل بر تکیه با گیرد. آنهاو تغییرات مفاهیم اخالقی چگونه بر پایه استدالل قرار می گیردمی

 سازگاری چگونگی تا بودند آنها عالقمند. کردند آغاز را اخالقی رشد تجربی مطالعه کودکان، اخالقی

 رشد (. کلبرگ2007، 8کنند )به نقل از اوپوتو شناسایی را اجتماعی با هنجارهای انطباق و اجتماعی

 عرفیپس و عرفی عرفی،است. سطوح پیش کرده بندیتقسیم سطح سه و مرحله شش را در اخالقی

 قراردادهای و تنبیه، پاداش قضاوت مالك مختلف، سطوح در اند.دو مرحله دارای کدام هر که

-استفاده می هاینز داستان از اخالقی رشد سنجش برای هستند کلبرگ انسانی معیارهای و اجتماعی

 رشد مراحل داستان، آمیزتعارض هایبرای موقعیت افراد هایاستدالل چگونگی اساس بر و کرد

استدالل کودك بر پایه استقالل و یا  .(2010)به نقل از پاسینی،  کردمی معین آنها را اخالقی

پذیری آینده کودك است. فاصله کودك از خودمحوری به دگرمحوری ساز مسئولیتمینههمکاری ز

شمول اخالقی برگرفته دید کلبرگ استدالل جهان ازموجب درك عقاید و احساسات دیگران است. 

آل گیری ایدهگیری عملی، جهتگیری هنجاری، جهتاز چهار جزء قضاوت اخالقی و بر اساس جهت

 (.2014، 9قت و عدالت است )جوتیکو هماهنگ با صدا

امروزه برخی صاحبنظران با توجه به نقش مؤثر آموزش فلسفه در تربیت اخالقی کودکان، سخن 

آموزش (. 2017، 10اند )فانستون و سیجربه میان آورده« آموزش فلسفه انتقادی برای کودکان»از 

                                                           
1. Passini 

2. May, Workman, Haas, & Han 
3. Moral judgment 

4. Trevino 

5. Musbah 
6. Piaget 

7. Kohlberg 

8. Opotow 
9. Jevtic   

10. Funston & Sager 
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موقعیت انتزاعی خارج سازد و به داخل  فلسفه انتقادی برای کودکان بر آن است تا اوالً، فلسفه را از

های بنیادی دهد تا مشکالت و ضعفاجتماع ببرد. ثانیاً، رویکردی نو به نظام تعلیم و تربیت ارائه می

رسد، با تغییرات زیربنایی در هاست غیرقابل درمان به نظر مینظام تعلیم و تربیت رایج را که مدت

فلسفه برای کودکان در حقیقت همان آموزش (. 2017 ،1ساختار آن، رفع کند )جکوآرت و رایت

های فلسفی با مضامین اخالقی بهره جست. توان از داستانبرای تفکر است. به همین منظور می

ایجاد تفکر در کودکان  گر مناسبی برایها با مضامین متنوع محتوایی تسهیلداستان

نداری با شخصیت داستان همراه شده و (. کودك با همزادپ1392خواه، )اکبری و خالقباشندمی

آموزد. داستان های آموزش مستقیم میمستقیم و به دور از مقاومتبسیاری از مفاهیم را بصورت غیر

ها را با رفتارها و کند، و در عین افزایش قدرت تفکر، آنراه تعامل بزرگساالن با کودکان را هموار می

ها به منزله ابزار (. این داستان1389فرد، حری و مکتبی سازد )کوکبی،مسائل اجتماعی آشنا می

گری را در کودك افزایش دهند و در های شناختی و توانایی پرسشتوانند مهارتاصلی آموزش می

چنین ها، درك روابط علت و معلولی، کشف و تحلیل مفاهیم، و همنتیجه او را در ارزیابی استدالل

وگو را فراهم ها موقعیت گفتداستان (.1389یاری کنند )رشتچی، نتیجه گیری درست از رویدادها 

ها یافت نشود، موجب برند، و حتی اگر پاسخی برای آن پرسشکنند، قدرت پرسشگری را باال میمی

ها وظیفۀ معلمان در کالس فراهم کردن محیطی است که در آن ایده .شوندحیرت کودکان می

وگوی حاصل از خواندن داستان پاسخ به گیرند. بحث و گفتاحترام قرار  شنیده شوند و مورد

 (.1389)رشتچی، است که نیاز به تأمل اصیل و تفکر انتقادی دارند  هاییپرسش

آموزان در زمینه تاثیر داستان و آموزش فلسفه بر رشد تفکر و استدالل و قضاوت اخالقی دانش

به ( 2018) 2مثال کاراداگ و دمیرتاس های متعددی انجام شده است. به عنوانتا کنون پژوهش

دبستانی پرداختند و بررسی تاثیر برنامه فلسفه به کودکان بر رشد مهارت تفکر انتقادی کودکان پیش

آزمون کم و بعد از ارائه آموزش و نتایج نشان داد مهارت تفکر انتقادی کودکان در مرحله پیش

کان بر رشد تفکر انتقادی کودکان تاثیر معناداری آزمون باال بود و آموزش فلسفه به کوداجرای پس

گیری ( در پژوهشی با عنوان برنامه درسی فلسفه برای کودکان بر روی شکل2016) 3داشت. موریس

گیری باورهای تواند در شکلآل فیلسوف نشان داد که آموزش فلسفه برای کودکان میکودك ایده

در پژوهش دی ماسی و  .دکان مؤثر باشدفراشناختی مثبت و نیز باورهای منطقی در کو

( با عنوان یادگیری تفکر آزادمنشانه )دموکراتیک( با استفاده از آموزش فلسفه برای 2016)4سانتی

آموزان قادر به اندیشیدن کودکان مشخص شد که با استفاده از آموزش فلسفه برای کودکان، دانش

توانند باورهای فراشناختی خود را تند و نیز میگیری هسبه سبک تفکر آزادمنشانه در فرآیند تصمیم

                                                           
1. Jacquart, Wright 

2. Karadağ & Demirtaş  
3. Murris 

4. Masi & Santi 
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گیری گرایش و نگرش مثبت به انتقادی اندیشیدن از باورها و بهبود بخشند. به طور یقین شکل

 9کودك  22( نیز فرایند مشارکت استداللی 2015) 1باروپذیرد. های فرهنگی جامعه تأثیر میارزش

های سی قرار داد. این پژوهش کیفی تغییر چارچوبساله را در یک دوره سه ماه مورد برر 10و 

آموزشی سنتی را با الگوهایی روزمره مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و اظهار نظر مشارکتی در جریان 

های جدید لذت از آموزش را برای آنها وگوی صحیح و اقتدار و اعتبار معرفتی فرصتیادگیری و گفت

ساله ابتدایی در  10کودك  180وگوی تعاملی در ( نیز گفت0142)2آورد. تاپنک و تریکیمیپدید 

های ضبط شده کالس درس با شیوه اسکاتلند را مورد بررسی قرار داد و از کمیت و کیفیت فیلم

آموز بعد از دانش –آموز آموز و میزان محاوره دانشدانش-استداللی و افزایش مقدار محاوره معلم

بخشد. میهای اجتماعی و عاطفی یادگیری را نیز بهبود سفی جنبههفت ماه دریافت که تعامل فل

 و کودکان توسط التف به فلسفه آموزش برنامۀ در اخالقی هایویژگی بر تفکر توانایی چنین تأثیرهم

 به اخالقی، و فلسفی مضامین با هاییارائه داستان با آنان گرفت. مورد بررسی قرار (،2008) 3ریف

 اخالقی هایویژگی که یافتند دست نتیجه این و به پرداختند گروه سه اخالقی یهاقضاوت مقایسۀ

در پژوهشی که  .است گرفته قرار آنان تفکر توانایی تأثیرتحت شدت به گروه، سه هر آموزاندانش

ساله، برای سنجش  13و  12دختر(  24پسر و  26کودك ) 50( بر روی 2005) 4سنجانا و وایتبرید

فلسفه بر پیشرفت اخالق و روابط اخالقی انجام دادند، مشخص شد که برنامۀ آموزش  تأثیر آموزش

فلسفه به کودکان، تأثیر مثبت بر ابعاد اجتماعی و عاطفی کودکان داشته و باعث پیشرفت آنان در 

 بررسی تأثیر ( به2003)5کایا رزنیتس .زمینه رفتارهای اخالقی مقبول در اجتماع گردیده است

 ابتدایی، پرورش مدارس درس کالس قضاوت اخالقی بر پژوهشی، اجتماع روش به فیفلس مباحث

های کنش که یافت دست نتیجه این به وی پرداخت. اخالقی هاینگرش و استداللی هایمهارت

 در بسزایی فلسفی، تأثیر کاوشگری کالس در کنندهشرکت گروه روی بر فلسفی مباحث و ایمکالمه

 در مذکور گروه که به طوری .است داشته آنها اخالقی هایقضاوت و ستداللیا هایمهارت افزایش

 .دادند نشان خود از ایمالحظه پیشرفت قابل نیز، فردی هاییادگیری و اجتماعی عملکردهای

( به بررسی تاثیر آموزش فلسفه 1398آذر، بدری گرگری )ایران نیز نویدیان، واحدی، فتحی در

آموزان ابتدایی شهرستان مریوان های بومی در رشد اخالقی دانشه از داستانبرای کودکان با استفاد

آموزان دختر و که آموزش فلسفه برای کودکان در رشد اخالقی دانشپرداختند و نتایج نشان داد 

پسر تأثیر مثبت و معناداری دارد و تفاوت معناداری بین گروه دختر و پسر مشاهده نشد. در پژوهش 

( به بررسی تاثیر رویکرد محتوایی آموزش فلسفه برای 1397مهنه، یمینی و مهدیان )دیگری فالح 

های فلسفی آموزان ابتدایی دریافتند داستانکودکان بر باورهای فراشناختی و تفکر انتقادی دانش

                                                           
1. Barrow 

4. Topping, &Trickey  

3. Olthef & Rieffe 
4. Sanjana & Whitebread  

5. Reznitskaya 
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آموزان پسر پایه کتب مولوی، عنصرالمعالی، سنایی، منشی و جامی بر بهبود تفکر انتقادی دانش

که  ( در پژوهشی دریافتند1394جعفری، صمدی و قائدی )تدایی تاثیر معناداری دارد. ششم اب

آموزش فلسفه به کود کان بر پرورش بعد شناختی )کنجکاوی، پرسشگری، استدالل کردن، تفکر 

انتقادی، خالقیت، عالقه به آزمایش و تجربه( و بعد عاطفی )عالقه به نظم و ترتیب، اشتیاق، 

ستقالل رای، اعتماد به نفس، ابراز وجود( روحیه پژوهشگری کودکان دوره مشارکت جویی، ا

دبستانی تاثیر دارد و به طور کلی اجرای این برنامه بر پرورش روحیه پژوهشگری این کودکان پیش

( به بررسی تاثیر آموزش فلسفه بر تفکر 1394عسگری، دیناروند و ترکاشوند ) .تاثیرگذار بوده است

وزان پرداختند و نتایج نشان داد آموزش فلسفه به کودکان بر تفکر منطقی آممنطقی دانش

مقدم و شوشتری، صفایی آموزان دختر و پسر سوم راهنمایی منطقه سامن تاثیر دارد.دانش

( در پژوهشی به مقایسه دیدگاه پیاژه و لیپمن در خصوص آموزش فلسفه به کودکان 1392)مرعشی

سازی سطح آموزش با ها اگرچه بر ضرورت آموزش تفکر و مناسبگاهپرداختند. در هر دو این دید

نظر وجود دارد که همین ها اختالفکنند و لیکن در زمان آغاز این آموزشتوانایی کودك توصیه می

های جدید کاهش انفعال کودکان تاکید فرض بر لزوم تغییر نگرش و تجدید نظر بر ارائه روشپیش

وده است. خاکپور و ستانی نیز در ادوار تاریخی مورد پژوهش بورزد. محتوای کتب دامی

دبستانی پنج و شش ساله شهر فاروج را با آموزان پیش( قضاوت اخالقی دانش1391)مهرآفرید

استفاده از مصاحبه بالینی و چهار داستان اخالقی )دروغ، خسارت مادی، دزدی، و عدالت( مورد 

-آن بود که میزان توجه به قصد و نیت با افزایش سن افزایش میبررسی قرار دادند و نتایج حاکی از 

ها پژوهش پیاژه یابد. این یافتهیابد و میزان توجه به نتیجه و اثر کار با افزایش سن کودك کاهش می

( با آموزش 1390هدایتی ) .نمود ولی پسران در رشد اخالقی جلوتر از دختران بودندرا تایید می

های هیجانی در پیامدهای فردی و ارهایی چون پرخاشگری به بررسی واکنشفلسفه به کنترل رفت

که به دلیل فقدان کفایت در قوه استدالل کودك ممکن است دچار اجتماعی پرداخت. از آنجایی

شود بنابراین ایجاد فضایی دوستانه و تفکر برانگیز، ناکامی در خود ابرازگری، دوگانگی و تضاد درونی 

شود، منجر به ارتقای قدرت استدالل و دادن به سخن همدیگر ارزش تلقی میکه در آن گوش 

مقدم تواند در پیشگیری از پرخاشگری بسیار موثر باشد. مرعشی، صفاییشود، و میداوری کودك می

-( با بررسی تاثیر اجرای برنامه آموزش فلسفه برای کودکان به روش اجتماع1389و خزامی )

آموزان دختر و پسر پایه پنجم ابتدایی شهر اهواز نفر از دانش 120اخالقی پژوهشی، بر رشد قضاوت

دریافتند که این آموزش بر رشد قضاوت اخالقی تاثیر مثبتی داشته است و این تاثیر در هر دو جنس 

گری کودکان نیز موثر است. دختر و پسر یکسان بوده است. این آموزش بر پرورش روحیه پژوهش

گری، نشان داد که این آموزش بر ابعاد شناختی همچون کنجکاوی، پرسش نتایج این تحقیق

استدالل کردن، تفکر انتقادی، خالقیت و عالقه به آزمایش و تجربه و ابعاد عاطفی چون عالقه به 

جویی، استقالل رای، اعتماد به نفس و ابراز وجود این کودکان موثر نظم و ترتیب، اشتیاق، مشارکت
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های تفکر ها و مولفه( با استفاده از روش تحلیل محتوا، میزان مهارت1389) فرداست. مکتبی

مورد بررسی قرارداده  1385تا  1342های تالیفی برای کودکان در بازه زمانی انتقادی را در داستان

آمدها، اطالعات، داده، شاهد، تجربه، هدف، های استلزامات و پیاست؛ که در محتوای کتب، مولفه

ها نیز ترین مولفهها بیشتر دیده شده است و ضعیفهای استدالل اخالقی نسبت به سایر مولفهقابلیت

ها و تفاسیر بوده است. در این پژوهش عمده رشد نظرات و استنباطها، اطمینان در تفکر، فرضپیش

هه هشتاد نظر از رشد مقطعی دهه چهل، در آثار دهای تفکر انتقادی صرفها به لحاظ مولفهداستان

( رشد اخالقی کودك و ادبیات داستانی از منظر 1389رضایی )دیده شده است. در پژوهش شیخ

های پیوند اخالق و ادبیات داستانی از منظر نظریه رشد اخالقی مورد تحقیق قرارداده شده است و

االت از آثار قالب روانشناسی برای سنجش و ارزیابی مورد استفاده قرار گرفته است و شیوه تدوین سو

 داستانی به منظور تامل اخالقی کودکان و نوجوانان پیشنهاد شده است. 

آموزان با توجهی د تا دانششوآموزش فلسفه از طریق داستان و بحث گروهی باعث می

های )احترام(، به سخنان یکدیگر گوش فرا دهند، به آرای یکدیگر چیزی اضافه کنند، حرفمخصوص

پشتوانه فراهم آورند. همچنین، ببرند تا دالیلی برای سایر عقاید تأیید نشده و بی یکدیگر را زیر سؤال

کنند بحث را تا جایی ادامه دهند که به نتیجه برسند، نه تا جایی که خط مرز آموزان تالش میدانش

گیرد که به سوی مطابقت با وگویی شکل میمقررات درسی انشاء نمایند. لذا در این رویکرد، گفت

کنندگان درونی شد، یا ناخودآگاه به آنها رود. در حقیقت، وقتی این روند در شرکتمنطق پیش می

منتقل شد، آنها به این فکر خواهند افتاد که در سایر امور زندگی، در مواجهه با اتفاقات واقعی و 

آموزش فلسفه به (. در نتیجه برنامه 2017، 1اند، بهره ببرند )ناجیجدید، از چیزهایی که یاد گرفته

کند تا آنها ناهماهنگی موجود در بحث را شناسایی کرده و با تشخیص آموزان کمک میدانش

گیری منطقی کنند. در این صورت روحیه انتقادی و انتقادپذیری، در هماهنگی بین دو جمله نتیجه

و سرانجام با اتخاذ  توانند خود و دیگران را داوری، نقد و ارزیابی نمایندآنها به وجود آمده و می

مرز و همکاران، روند )اصلهای بهتر در انتقاد از خود به سوی خود اصالحی میها یا انتخابتصمیم

گیرد که افکار خود را غالباً تفکر فلسفی مستلزم تفکر در مورد تفکر است. کودك یاد می(. 1397

های روزمره، د و روابط آنها را با فعالیتبررسی کند، انطباق افکار را با شواهد و مفروضات خود بیازمای

در روش آموزش فلسفه به شیوة بحث گروهی، زبان ابزار الزم برای تفکر را  .مورد ارزیابی قرار دهد

فکری در این جلسات آموزشی، قدرت قضاوت اخالقی کودکان کند و با مشارکت و همفراهم می

 (. 2014، 2یابد )هی هوافزایش می

جامعه امروز با بحران رشد اخالقی مواجه است و عدم توجه به این مساله در جهت از آنجایی که 

های ساز آسیبتواند زمینههای رشد اخالقی در کودکان و نوجوانان میگیری و ایجاد زمینهپیش

                                                           
1. Naji 

2. Hayhoe 
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های اخالقی از همان دوران جدی در حوزه اخالق و انسانیت گردد و از آنجایی که آموزش ارزش

شروع شود تا بر زندگی آینده وی تاثیر مثبتی داشته باشد و چون کودکان تقریباً  کودکی بایستی

گذرانند بر همه متولیان امر آموزش است که به عنوان مدیر، نیمی از زمان روز را در مدرسه می

آموزان های اخالقی متناسب با سن دانشمعاون، دبیر، آموزگار و مشاور به آموزش فضایل و ارزش

د. در همین راستا محقق در این مطالعه تالش نمود که به این سوال پاسخ دهند که آیا بپردازن

آموزان پایه ششم تواند منجر به رشد اخالقی دانشبه شیوه بحث گروهی می 1های فلسفیداستان

 ابتدایی شهرستان کامیاران شود؟

 

 روش

. نگاره طرح در زیر ارائه شده ها انجام شدآزمایشی و طرح مقایسه گروهاین پژوهش به روش شبه

 است: 

2…….X…….T1….... T E  )گروه آموزش( 

2……___.......T1C……..T    )گروه گواه( 

1T2آزمون قضاوت اخالقی  : پیشTآزمون قضاوت اخالقی  : پسX های : بازگوکردن داستان

                    فلسفی به روش بحث گروهی 

آموزان دختر و پسر پایه ششم مقطع ابتدایی شهرستان کامیاران جامعه آماری این پژوهش دانش

بود که از بین آنها دو کالس درس انتخاب شد. گروه آزمایش پژوهش یک کالس در روستایی از 

بودند. گروه گواه نیز یک  آموز پسردانش 10آموز دختر و دانش 10شهرستان کامیاران بود که شامل 

آموز پسر( بود. برای اجرای این طرح پس از انتخاب دانش 10دختر و  آموزدانش 10نفره ) 20کالس 

ها به عنوان گروه آزمایش و دو کالس درس که در دسترس بودند، به صورت تصادفی یکی از کالس

آزمون در رشد ها به عنوان گروه گواه در نظر گرفته شد. سپس از هر دو کالس پیشیکی از کالس

آزمون، مداخله آزمایشی در گروه آزمایشی صورت گرفت. در ز اجرای پیشاخالقی به عمل آمد. پس ا

های جلسه از طریق خواندن داستان 10این پژوهش گروه آزمایشی در طول دوره آموزشی طی 

گونه آموزشی فلسفی که مضمون اخالقی دارند و بحث گروهی آموزش دیدند اما گروه گواه هیچ

 ها اجرا شد. آزمون روی آنسآزمون و پدریافت نکرد و فقط پیش

 ، 1971 1967هایسال بین که بود 2وارما و اخالقی سینها قضاوت ابزار این پژوهش آزمون

 به (1379کرمی ) توسط ایران در گرفت، قرار آنان نظر تجدید مورد نیز 1998 سال در و شد ساخته

 آزمون رود.به کار می ره ابتداییدو کودکان اخالقی قضاوت ارزیابی برای و است شده برگردانده فارسی

 کار زمینۀ بگیرد، اخالقی تصمیم هادرباره آن باید آزمودنی و است ایچندگزینه سؤال 50 دارای

                                                           
1. Story of philosofy 

2. Synha & Warma  
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 برابر در نماید، برقرار رابطه اخالقی معنای و میان کلمات کند، بندیگروه نظرها اظهار در را اخالقی

 هر برای .نماید انتخاب را اخالقی هایارزش مناسب تعاریف کند و منطقی استدالل اخالقی مشکالت

 این اجرای برای که راهنماهایی. گرددمی منظور صفر غلط پاسخ هر برای و نمره یک درست، پاسخ

 شده اند. ارائه بخش هر سؤاالت از قبل صورت دستورالعمل، به و هستند ساده است، شده تهیه آزمون

برای بدست آوردن امتیاز کلی . است دقیقه 45سواالت  این به کودکان گوییپاسخ زمان مدت

 50تا  0پرسشنامه حاصل جمع تمام امتیازات سواالت را محاسبه کرده که این امتیاز دامنه ای از 

خواهد داشت. نمرات باالتر به منزله میزان مهارت قضاوت اخالقی باالتر شخص پاسخ دهنده خواهد 

 60(، با اجرا بر روی یک نمونۀ 1389ی مقدم و خزامی )بود و برعکس. در پژوهش مرعشی، صفای

نفری از افراد جامعۀ مورد بررسی، پایایی این آزمون معین شد. برای محاسبۀ ضریب پایایی از آلفای 

به دست آمد. این ضرایب به طور  62/0و  61/0کرونباخ و تنصیف استفاده گردید که به ترتیب 

نامه در پژوهش وی، از دیدگاه ی تعیین روایی پرسشچنین، برانسبی رضایت بخش است. هم

نامه در اختیار چند تن از اساتید و نظران این حوزه استفاده شد. به همین منظور، پرسشصاحب

دید آنان تعدادی از سؤاالت اصالح و برای اجرا متخصصان حوزة تعلیم و تربیت قرارگرفت که با صالح

 آماده شد.

های از داستان اندعبارت که شد استفاده داستان مجموعۀ دو از پژوهش این مداخله آموزشی: در

هایی برای فکر فرزانه شهرتاش و مژگان رشتچی و کتاب داستان ترجمۀ) فلیپ کم )نوشتۀ 1فکری

 کردن )نوشته رابرت فیشر( ترجمه سید جلیل شاهری لنگرودی. 

 ای هر دقیقه 45 جلسۀ 10 رد های فلسفی، توسط معلم رسمی کالسداستان پژوهش، این در

 و بوده اخالقی و فلسفی مضمون دارای ها،داستان پذیرفت. صورت آزمایش برای گروه جلسه یک روز

 اهدافی پردازند.می دزدی و بدی و خوبی خشم، احترام، درستی، گویی،راست چونهم موضوعاتی به

 اجتماعی و اخالقی شناختی، ی،آموزش اهداف شامل است شده گرفته در نظر هاداستان این در که

 پذیرش به استدالل هایمهارت عالوه بر فلسفی، کندوکاو جریان در کودکان که معنا بدین است.

یک  ها،کتاب این به همراه شوند.می هدایت نیز اخالقی هایارزش دیگر و دیگران به احترام مسئولیت،

 را آموزاندانش هایسوال که شده پیشنهاد اهداستان از هریک دربارة معلم، برای آموزشی راهنمای

معلم داستان را  جلسات تمامی در .کندمی فراهم ذهنشان در را هاییسؤال بروز زمینۀ یا و هدایت

ها را در پرسید تا ذهن آنآموزان میکرد و بعد از آن سواالتی را از دانشمیآموزان بازگو برای دانش

خواست نظر خود را در موقعیتن میآموزالش قرار دهد و از دانشآمیز مورد چاهای تعارضموقعیت

ها آموزان در بحثهای مختلف بازگو نمایند و استداللشان را برای آن عقاید بازگو کنند. همه دانش

شد دخالت کرده و بحث را به محور کردند و معلم فقط وقتی بحث از محور خارج میشرکت می

-گیری اخالقی میها و سواالت نتیجهان جلسه معلم از داستان و فعالیتکرد. در پایاصلی هدایت می

 کرد.
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 های فلسفیخالصه جلسات ارائه داستان (1)جدول 

 مضمون فعالیت جلسه

 معارفه پیش آزمون اول

 دزدی، دروغگویی و و دوستی چاقو دوم

 احساسات میان دوستان لیندا و کالرا سوم

 دوستی شبی زیر ستارگان چهارم

 رعایت احساسات دیگران النه پرنده پنجم

 اعتماد، زشتی و زیبایی خانه تو یا من؟ ششم

 خیر و شر حکایت چینی-خیر در شر، شر در خیر هفتم

 خشم های ولزداستان گلرت از افسانه هشتم

 حقوق حیوانات داستان بودایی -بودا و قو نهم

 نتیجه گیری پس آزمون دهم

در دو بخش آمار توصیفی مانند میانگین spss افزار آماری ها به وسیلۀ نرمدهتجزیه و تحلیل دا   

انجام شده  (ANCOVA)انحراف استاندارد و آمار استنباطی شامل تحلیل کوواریانس یک متغیره و 

 است.

 

 هایافته

کیک آزمون و پس آزمون به تفمیانگین و انحراف معیار نمرات قضاوت اخالقی را در پیش 2جدول 

 دهد.میهای آزمایش و کنترل ارائه گروه
های آزمون به تفکیک گروهآزمون و پسمیانگین و انحراف معیار نمرات قضاوت اخالقی را در پیش (2) جدول

 آزمایش و کنترل

 انحراف معیار میانگین آزمون گروه

 17/6 60/33 آزمونپیش گروه آزمایش

 56/6 90/35 آزمونپس

 14/8 10/34 آزمونپیش گروه گواه

 25/8 30/34 آزمونپس

و  60/33آزمون گروه آزمایش دهد نمره پیشآموزان نشان میمیانگین نمرات رشد اخالقی دانش

-و نمره پس 10/34آزمون گروه گواه چنین نمره پیشباشد. هممی 90/35ها آزمون آننمره پس

 باشد.می 30/34آزمون آنها 
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های اساسی تحلیل فرضپیشش حاضر بعد از اطمینان از رعایت جهت بررسی فرضیه پژوه

از تحلیل  های رگرسیون و همگنی اثرات تعاملیکوواریانس از جمله مفروضه همگنی شیب

 ( استفاده شد.ANCOVAکوواریانس یک متغیره )
 

-حثهای فلسفی به روش بداستاننتایج تحلیل کوواریانس یک متغیره جهت بررسی تاثیر  (3)جدول 

 آموزاندانش گروهی بر رشد قضاوت اخالقی

 متغیر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

ضریب 

 اتا

 توان

 94/0 26/0 001/0 59/17 06/44 1 06/44 قضاوت اخالقی

 

گروهی بر های فلسفی به روش بحثخواندن داستاندهد که نشان می 3نتایج مندرج در جدول 

معنادار  p<0.01در سطح  f=17.59آموزان تاثیر مثبتی دارد. زیرا مقدار دانش اوت اخالقیرشد قض

های اصالح شده دو گروه در باشد بنابراین پاسخ سوال پژوهشی مثبت است و با توجه به میانگینمی

های فلسفی به روش بحث گروهی توان استنباط نمود که خواندن داستاننمرات رشد اخالقی می

تر است. زیرا میانگین اصالح شده نمرات آموزان اثربخشت به روش سنتی در رشد اخالقی دانشنسب

 باشد. رشد اخالقی در گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل می

درصد از تغییرات متغیر رشد اخالقی را تعیین کند. مقدار  26چنین روش آموزشی قادر است هم

دهد این آزمون توانسته است با توان بسیار باالیی فرض صفر ( نشان می(β = 0.94 -1توان آزمون

 غلط را رد کند.

 

 گیریونتیجهبحث

های فلسفی به روش بحث گروهی بار رشاد قضااوت    نتایج این پژوهش نشان داد که بازگویی داستان

ت آموزان دختر و پسر تاثیر دارد. این نتایج با یافتاه پژوهشاگران پیشاین کاه تحقیقاا     اخالقی دانش

 (،2003کایا) رزنیتس(، 2005سنجانا و وایتبرید )(، 2008ریف ) و مشابهی انجام دادند از جمله التف

(، مرعشاای، 1391(، خاااکپور و مهرآفریااد )1398آذر، باادری گرگااری )نویاادیان، واحاادی، فتحاای

خوان است کاه تاییادی اسات بار     سو و هم( هم1389رضایی )( و شیخ1389مقدم و خزامی )صفایی

 جه پژوهش حاضر.نتی

تواند دهد که استفاده از داستان با مضامین اخالقی در برنامۀ درسی میاین پژوهش نشان می

منزلۀ یک ابزار سزایی در پیشبرد تفکر کودکان داشته باشد. بنابراین باید به داستان بهنقش به

س قرار داد تا کودکان های اصلی کودکان در مدارخوانی را جزء برنامهآموزشی نگاه کرد و داستان

وگو در مورد آنها قدرت تفکر خود را باال ببرند. نکتۀ دیگر که باید به آن توجه بتوانند از طریق گفت
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کرد این است که استفاده از بحث گروهی راه تعامل بزرگساالن با کودکان و کودکان با کودکان را 

سازد. رفتارها و مسائل اجتماعی آشنا میکند، و در عین افزایش قدرت تفکر، آنها را با هموار می

سازی برای رشد عقلی و برهانی های فلسفی زمینهآموزش فلسفه برای کودکان از طریق داستان

های تفکر عقالنی و استدالل را به صورت عملی و کاربردی یاد بگیرند و ذهن کودك است تا مهارت

از آن استفاده کنند و اگر روش آموزش بتوانند در هر شغل، مقطع تحصیلی و موقعیت اجتماعی 

های عقالنی و منطقی و عقالنی از همان کودکی به افراد یاد داده شود، در بزرگسالی مهارت

خردورزی را برای زندگی سالم اجتماعی و فردی کسب خواهند کرد و تحت تأثیر احساسات، 

ید و سودمندی برای جامعه خود شایعات و تبلیغات بی پایه و اساس قرار نخواهند گرفت و افراد مف

ای کاوشگر، عقالنی، فعال، خالق، در صورت تربیت و تحقق این نوع افراد، جامعه .خواهند بود

گر، دارای انضباط اخالقی و اجتماعی و یادگیری مشارکتی شکل گر، تسهیلوجوگر، تحلیلجست

ه به نتایج مطالعات انجام شده گرفته و نهایتاً رسیدن به وضعیت جامعه طبیعی خواهد بود. با توج

های آموزشی فعلی جهت بهبود تحول اخالقی و خود مهارگری توان بر لزوم بازنگری در استراتژیمی

آموزان امروز یا به عبارتی معلمان فردا را آماده دانش آموزان تأکید کرد. به خصوصوالدین و دانش

 .تجزیه و تحلیل و استنباط را یاد بگیرند نمود تا مهارت اندیشیدن، قضاوت و در نتیجه تفسیر،

پروری، قدرت جای حافظهشود تا بههای فلسفی و تفکر برانگیز باعث میدرگیر شدن با داستان

آموزان پرورش یابد و با نقد و تحلیل دانش و اطالعات کسب شده از محیط و تفکر و تعمق دانش

راحتی نپذیرند، ای را بههر نظر و عقیدهکتب آموزشی، سازمان ذهنی خود را سامان بخشیده و 

قدرت نقد پیدا کنند و افکارشان منطبق بر واقعیات و اصول علمی سازمان یابد، آموزش فلسفه و 

راحتی اسیر آموزد که عقاید خود و دیگران را به چالش کشیده و بهروش فلسفیدن به کودکان می

های بیجا در مورد ا بازبینی و کنترل کنند، نگرانیگونه نشوند، افکار خود رافکار و باورهای خرافه

افکار نداشته باشند و قادر شوند افکار منفی و مزاحم را از خویش دور کنند و نهایتاً مسئولیت افکار و 

 باورهای خود را بپذیرند.

 برای را زمینه شود،هایی که بازگو میمبهم در داستان هایموقعیت با آموزاندانش مواجه شدن

 خواندن ضمن هاکند. آنمی فراهم حدسی هایحلراه متعدد به صورت هایفرضیه و عقاید شفک

 که گیرندفرا می هاشود. آن پیدا حلیراه هاآن برای باید که دارد مسائلی وجود یابند،در می هاداستان

 این کنند. در خراجاست و بینیپیش را مناسب هایفرضیه هاآن درون از و سازماندهی کنند را اطالعات

 نیز، علّی روابط و همبستگی روابط درك به بینیپیش جریان در که شودکودك کمک می به فرایند

 . برسد

 با تفاهم و تعامل دیگران به حقوق مالحظۀ با کودکان وگوهای کالسی،چنین در جریان گفتهم

 اظهار به و دهند ارائه دارند فرضیه حق نیز دیگران که شوندمی متوجه شوند. آنانمی آشنا نیز، دیگران

 خودداری وگوهاگفت از تک قطبی کردن که گیرندمی یاد آنها جریان، این در بپردازند. بنابراین عقاید
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برای احترام  در نهایت و فرا دهند گوش آنها به عقاید کنند، سکوت دیگران نظر اظهار هنگام به کنند،

 دهندة خودنشان رفتارها، نوع این قائل شوند. بروز ارزش امعه،ج یک اعضای به عنوان گذاشتن به آنان

ها اخالقی و رشد شخصیت آن رشد از نشان موارد، این همۀ و است دیگران به توجه و محورزدایی

 تمرین به خوبی از اصولی که در بحث گروهی یکی .آنهاست بطور فعال و بستر ساز توسعه اجتماعی

 خودتصحیحی، سوی به را کودك در نهایت که است های منطقیداللاست از استفاده شود،می

 اجرای و وگوگفت فرهنگ گسترش نیز، دهد. دیگریمی سوق قضاوت صحیح و زداییمرکزیت

 که شودمی باعث بلکه شود،می گروه در فرد پویایی به منجر نه تنها که است؛ مهارتی آزاداندیشی

فضائل  گربیان همگی که ... و صدر سعۀ مخالف، آرای پذیرش دیگرپذیری، کودکان بلندنظری،

های فلسفی بازگویی داستان که نمود ادعا توانمی رو،این از .دهند پرورش خود در را هستند اخالقی

 آگاه، شهروندان تربیت به که منجر است تربیت هایروش ترینمناسب از یکی به روش بحث گروهی

به  است راهی این و نمایدمی فراهم را پویا سالم و جامعۀ یک در زندگی شرایط و است مسئول و فکور

 .اخالقی رشد سوی

با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق و نیز تأثیرات مثبت برنامه آموزش فلسفه برای 

تواند بر اصالح ساختار رسد این برنامه میآموزان بر رشد قضاوت اخالقی کودکان، به نظر میدانش

گردد معلمان و آموزگاران محترم زمانی بنابراین پیشنهاد می .آموزشی، تأثیر مثبت داشته باشد نظام

چنین به های فلسفی اختصاص دهند و هماز کالس را برای آموزش اصول اخالقی از طریق داستان

شود در هفته ساعتی از زمان رسمی تدریس را به این منظور مسولین آموزش و پرورش توصیه می

 آموزان در نظر بگیرند.هت ارتقای تفکر و تامل و در نتیجه رشد قضاوت اخالقی دانشج

 

 منابع

های موجود. (. رویکرد بومی به فلسفه برای کودکان مبتنی بر نسخه1392اکبری، احمد؛ خالق خواه، علی. ) 

 .60-49(: 2) 1 .فصلنامه کودك و فلسفه

(. بررسی تاثیر آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش 1394جعفری، زهره؛ صمدی، پروین؛ قائدی، یحیی. )

 .49-41(: 44) 17، مجله پژوهش در برنامه ریزی درسی روحیه پژوهشگری کودکان دوره پیش دبستانی.

دو  (. قضاوت اخالقی کودکان پیش دبستانی پنج و شش ساله.1391خاکپور، مسعود؛ مهرآفرید، معصومه. )
 .14-1 (: 1) 3 فصلنامه تفکر و کودك.

به  فلسفه آموزش روش عنوان به کندوکاو اجتماع نظری . مبانی) 1388کیوانفر، ارشیا .) و رشتچی، مژگان

 (. 1) 22. فصلنامه فرهنگکودکان، 

 1 ،دو فصلنامه تفکر و کودك. ن و نقش آن در رشد تفکر(. ادبیات داستانی کودکا1389) رشتچی، مژگان.

(2:) 23-37. 

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6721&Number=5&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6721&Number=5&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6721&Number=2&Appendix=0
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درمانی به روش مشاوره گروهی بر رشد (. نقش داستان1385باقری، معصومه. )پور، طیبه و ژیانزندی

شناسی. جوان بزهکار کانون اصالح و تربیت تهران. دانش و پژوهش در رواناستدالل اخالقی دختران نو
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 نامه مبانی تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد.پژوهش ان.با تاکید بر برنامه آموزش فلسفه برای کودک

3(1 :)5-26 
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 .1-18(: 3) 7. پژوهیتدریس
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