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آموزان  تأثير اجراي برنامة آموزش فلسفه به كودكان در رشد معنوي دانش
 1دختر شهر اصفهان

 2رضاعلي نوروزي
 3كمال نصرتي هشي
 4نفيسه عباسپور
 5ميهن حسني

 دهيچك
 يبرنامة آموزش فلسفه به كودكان در رشد معنو ياجرا يرتأث يف بررساين پژوهش با هد

آزمون و  پس ـ آزمون آزمايشي با پيش آموزان انجام شده است. روش پژوهش از نوع شبه دانش
آموزان دختر ردة سني دوازده تا چهارده سال شهر  پژوهش، دانش يگواه است. جامعة آمار گروه 

انتخاب  يصورت تصادف از ميان دو مركز به ي،ا خوشه يريگ نمونه روش يقاصفهان است كه از طر
صورت تصادفي انتخاب، و در دو گروه  آموز به شدند. سپس از هريك از اين مراكز، پانزده دانش

) 1996هال و ادواردز ( يتنامة سنجش معنو آزمايش و گواه جايگزين شدند. هر دو گروه پرسش
مدت پانزده جلسة  به گروه آزمايش به هبرنام ين) و سپس ا89/0را تكميل كردند (آلفا كرونباخ 

نامة مذكور را تكميل كردند.  آموزش داده شد. در پايان دوره، هر دو گروه مجدد پرسش ساعته، يك
ها  بهره گرفته شد. يافته يرهچندمتغ يانسكوار يلها از ميانگين، انحراف معيار، تحل داده يلتحل يبرا
اثرگذار است.  يرانفراگ يد برنامة آموزش فلسفه به كودكان در رشد معنونشان دا يكل طور به

و  يينما بزرگ يدي،از وجود خداوند، كاهش ناام يبرنامه به رشد آگاه ينا ياجرا هك يطور هب
برنامة فوق  يريتي،و توان مد يواقع يرشاما در دو مؤلفة پذ شود؛ يدر رابطه با خدا منجر م ثباتي يب
 يابعاد رشد معنو يبرده در برخ برنامة نام ينكها با ين،مؤثر واقع نشد. بنابرا شيگروه آزما رب

برنامة  يگرفت كه با اجرا يجهنت توان يو با درنظر گرفتن تمام جوانب م يطور كل معنادار نبود، به
 آموزان را ارتقا داد.  دانش يرشد معنو توان يآموزش فلسفه به كودكان م

 
  يكليد واژگان
 دانش آموزان دختر شهر اصفهان. ي،لسفه به كودكان، رشد معنوف آموزش
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 لهئن مسيبيتـ 1
 و در  رواني و معنوي تعريف كرده متخصصان سازمان بهداشت جهاني انسان را موجودي زيستي،

 بعد معنوي را و تأثير اند ي سخن گفتهاجتماعي و معنو رواني، ابعاد جسماني، از، اوابعاد وجودي  تشريح
تمام افراد  وجود انسان و قابليتي است كه در عدي از. معنويت باند كرده در رشد و تكامل انسان مطرح

به نقل از يعقوبي، 1988 ديگران، و 1(الكينزكرد گيري  اندازه توان تعريف، تشريح و مي معنويت را وجود دارد.
معنويت را بايد  ،سان بدين تباط است.ار . معنويت با ابعاد شناختي، اجتماعي و عاطفي ما در)94ص ،1389

معنويت كيفيتي بنيادي و  ديدگاه نوين، جهان پيرامون او نگريست. در نگرانه به انسان و ديدي كل با
. )103ص ،1385(صمدي، بخش اوست  تكامل بودن برشمرده شده كه متعلق به انسان و فطري براي انسان

ساالن  هاي معنوي بزرگ اما اغلب براساس نگرششده؛  همعنويت بسيار توجة به حيط ،هاي اخير سال در
توجهي به بعد معنويت كه بي  درحالي ؛رشد معنوي كودكان وجود دارد درزمينةبوده است و منابع اندكي 

 ةمنزل معنويت به تازگي از به و است هاي اصلي مؤسسات آموزشي و درنهايت جامعه نگراني يكي از
  .)1391(هدايتي و زريباف،  شناختي ياد شده است ةوزح مانده در بخشي خاص و مغفول

انسان، محققان با تحريك بخشي از مغز  عد فيزيولوژيك وجود معنويت درجهت اثبات ب در
ها اين  آن است. اي را شناسايي كنند كه مسئول يادآوري و پرداختن به امور معنوي اند منطقه توانسته

 دربارة مغز فرد به بحث زيرا با تحريك اين قسمت از ؛اند هنام نهاد 2»خدا ةمنطق«مغز را  بخش از
شود  . با چنين كشفي مشخص ميكند تمايل پيدا مي شناسانه وجودگرايانه و هستي موضوعات الهي،

القايي از بيرون نيست و نيازي است  هاي وجودي انسان، حيطه نياز به موضوعات معنوي و كاوش در
اصوالً  اند. همراه بوده و كودكان از اوان خردسالي به آن تمايل داشته بدو خلقت با انسان دروني كه از

ه آموزش آداب مذهبي بدون ب شود و پرورش آن غفلت مي شود يا در توجهي مي يا به اين موضوع بي
 نگري و شود كه بيشتر به سطحيهاي القايي اكتفا مي شيوه هيچ استدالل كاربردي و با استفاده از

در اين پژوهش محققان با توجه به اهميت  رو، ازاين .)98، ص2004 ،3(زهر و مارشالامد انج زدگي مي دل
كه از طريق آگاهي از ساحت متعال حاصل  اي از بودن و تجربه كردنشيوهها ( عد معنويت در انسانب

 هاي قابل فهم خاصي درمورد خود، ديگران، طبيعت، زندگي، و هرآنچه انسان آنشود و با ارزشمي
 ر رشد معنوي دآموزش فلسفه  ةدنبال بررسي تأثير اجراي برنام ) به.يابد توصيف شودرا امري غايي مي
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57  57  � آموزان دختر شهر اصفهان تأثير اجراي برنامة آموزش فلسفه به كودكان در رشد معنوي دانش تأثیر اجرای برنامة آموزش فلسفه به کودکان در رشد معنوی دانش آموزان دختر شهر اصفهان

 

 

  آموزان دختر شهر اصفهان هستند.  دانش
. هدف اين برنامه تبديل كرد طراحي 1ليمپن 1968سال  در را آموزش فلسفه به كودكان ةبرنام

هاي كندوكاو  حلقه .است تر پذيرتر و بامالحظه عطافتر، ان هايي متفكرتر، منطقي كودكان به انسان
كردن  هاي مداوم داوري آموزان را با تمرين هايي هستند كه دانش دنبال فرصت ها به كالس فلسفي در

خالقيت  . كودكان سرشار از كنجكاوي،)268ـ266صص ،1386، 2(فيشرسوق دهند سوي مستدل بودن  به
بايد اين دوران را  ،بنابراين ؛زند ها موج مي آن و درك كردن درشوق دانستن  و رغبت هستند و شور و

خالق  آزادنه انديشيدن و تفكر عادات پرورش بهتر استعدادهاي كودكان كوشيد و براي مغتنم شمرد و
بايد راه سالم زيستن را  ريز، ناگهستيمسالم هايي  و انسان جامعه خواهانها نهادينه كرد. اگر  آن را در

. )1391 (هدايتي و زريباف، به افراد بياموزيم و راه سالم زيستن همان سالم انديشيدن استكودكي  از
 طور چه به ؛ما با انديشيدن آشناييم ةزندگي بشري است. هم ي ناگسستنيانديشيدن يكي از اجزا

يشمند اند ساير موجودات در فصل تمايز انسان از ،توجهي نداريم. درواقعه آن كه ب زماني آگاهانه و چه
هاي فكري  فراگير، رشد مهارت انساني و ةهاي توسع يكي از زيرساخت سبب، همينو به  بودن اوست

آموزش فلسفه  .)9ص ،1386شر، ي(فتوان آموزش داد  ها را مي گونه مهارت مهم اين است كه اين و است
ترين  د مهمتواند به رش كليدي طاليي است كه ميدر نيل به اين هدف كارساز است و به كودكان 

 كوشيد بينجامد. ليپمن با طراحي و اجراي آموزش فلسفه به كودكان دروني كودكان يعني تفكر ةجنب
فلسفه خاص  ،او به نظر .بازگرداندـ  بود 3سقراط نزد گونه كه آن ـ دفلسفه را به جايگاه واقعي خو تا

كار  معناي فلسفيدن به را به فلسفهآن را انجام دهند. او توانند  ساالن نيست و كودكان هم مي بزرگ
  . )1383(قائدي،  اين كار هستند ذاتي مستعد طور توانند انجام دهند و به كاري كه كودكان مي ؛برد

هاي شناختي روشني پيش رو دارد، ذهن را به عمل  هدف آموزش تفكر فلسفي به كودكان، ةبرنام
 .)2001، 4(هينزدهد  تعامل ساختاري انجام مي لي واصو تفكر ها، دارد و اين كار را از طريق چالش وامي
فلسفه براي كودكان روشي موفق در آموزش تفكر به آنان است. شواهد جهاني  ةمعتقد است برنام فيشر

ها كمك  آن در هاي تفكر دهد كه فلسفه براي كودكان به رشد مهارت نشان مي بيش از پنجاه كشور در
موجب پيامدهاي  ساالن، با هم ي هشيارانهگوو گفت كان با تأكيد برفلسفه براي كود ةبرنام است. كرده

بسياري  پرورش تفكر درهاي  ترين روش عنوان يكي از مرسوم اين برنامه به از شود. مثبت براي آنان مي
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 ةهاي پيچيد مهارت بر ،آموزش تفكر فلسفي به كودكان ةبرنام در .شود مي از نقاط جهان استفاده
 ةاجراي برنامدنبال بررسي  ؛ بنابراين، اين پژوهش بهستعدسازي كودكان تأكيد شده استم شناختي و

ها پاسخ دهد: آيا برنامة آموزش فلسفه به كودكان به  است تا به اين پرسشآموزش فلسفه به كودكان 
آيا ؟ شود آموزان دختر ردة سني دوازده تا چهارده سال شهر اصفهان منجر مي افزايش رشد معنوي دانش

 ،3نااميدي ،2پذيرش واقعي ،1آگاهيرشد معنويت (هاي  برنامة آموزش فلسفه به كودكان در مؤلفه
آموزان دختر ردة سني دوازده تا چهارده سال شهر  دانش 6)مديريت برداشت و 5نمايي بزرگ ،4ثباتي بي

 آزمون و پيگيري تأثير دارد؟  اصفهان در مرحلة پس
 اي از نتايجي كه در اين زمينه در داخل و خارج كشور انجام شده و خالصهبه تحقيقات  ،در ادامه

 شود:   پرداخته مي ،است
نشان دادند كه  ييپنجم ابتدا ةيآموزان پا دانش دربارة در پژوهش )1387( و همكاران يمرعش

دند ها معتق ر داشته است. آنيآنان تأث يدر رشد قضاوت اخالق 7»فبك« ةمشاركت كودكان در برنام
 .و عالقه است ت، مراقبتيات در كودك مستلزم پرورش حساسيپرورش اخالق

در  (P4C)8 فلسفه براي كودكان ةر اجراي برناميتأث يبررس«) در 1390( ي و همكارانحاتم
براي را هاي فكري فيليپ كم  داستان» يياول راهنما ةآموزان دختر رد دانش يجانيش هوش هيافزا

فردي و  نيهاي ب ، مهارتيجانيش معناداري در هوش هيو افزا ر گرفتندكا به فبك ةاجراي برنام
ها و  هاي كنترل تنش فردي، مهارت هاي درون ؛ هرچند در مهارتكردند شدن مشاهده سازگار ييتوانا

  ر معناداري مالحظه نكردند.ييتغ يهاي كل مهارت
» هيودكان از منظر حكمت متعالك يفلسفه برا ةو نقد برنام يبررس«به  يا ) در مقاله1391( يستار

ر معناي يدر تفس ييها تفاوت يه دارايسه با حكمت متعالين برنامه در مقايپرداخت و نشان داد ا
، روش يهست ة، برداشت از خاستگاه وجودي انسان، هدف و دامني، اعتقاد به مبدأ و منشأ هستيهست

، فبك در اين . باوجوداست عمل شه وياند يگاه ارزشيو جا ييشناخت، محتواي شناخت، ارزش غا
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59  59  � آموزان دختر شهر اصفهان تأثير اجراي برنامة آموزش فلسفه به كودكان در رشد معنوي دانش تأثیر اجرای برنامة آموزش فلسفه به کودکان در رشد معنوی دانش آموزان دختر شهر اصفهان

 

 

ت ي، نگرش مثبت به انسان، هويهانيك ير در هستيي، اعتقاد به حركت و تغيواقع ياعتقاد به هست
نظر و عمل با  يوستگيو پ ،ر و تحول در انسانييار و تغي، اعتقاد به اراده و اختيفردي و اجتماع

توان با حذف عناصر  ميد كه يجه رسين نتيسه به اين مقاياز ا يه اشتراك دارد. ويحكمت متعال
 ةافتي ليتعد ةو اصالح عناصر ناقص، نسخ ،و ناهمخوان، انتقال عناصر همخوان و مشترك يافتراق

  . كار گرفت كشور به يتين برنامه را در نظام تربيا
فلسفه براي كودكان  ةبررسي اثربخشي اجراي برنام«) در تحقيقي باعنوان 1392رضايي و همكاران (

 ةاجراي برنامبيان كردند كه » پژوهشي در افزايش هوش هيجاني دختران دبيرستاني اجتماع ةشيو هب
 شود.  مي افزايش هوش هيجاني دختران دبيرستانيموجب پژوهشي  شيوه اجتماع فلسفه براي كودكان به
القيت و فلسفه براي كودكان در افزايش خ ةثير اجراي برنامأررسي ت) به ب1393رضايي و همكاران (

آموزش پرداختند و به اين نتيجه دست يافتند كه با  پذيري، ابتكار و بسط هاي سيالي، انعطاف لفهؤم
  .آموزان را افزايش داد توان خالقيت دانش فلسفه به كودكان مي

ر دثير آموزش فلسفه به كودكان أبررسي ت« ) در تحقيقي باعنوان1394جعفري و همكاران (
ر دكه آموزش فلسفه به كودكان  ندنشان داد »دبستاني پيش ةي كودكان دورپرورش روحيه پژوهشگر

عالقه به  و عد شناختي (كنجكاوي، پرسشگري، استدالل كردن، تفكر انتقادي، خالقيت،پرورش ب
ي، أجويي، استقالل ر عالقه به نظم و ترتيب، اشتياق، مشاركت(عد عاطفي آزمايش و تجربه) و ب

 ،طور كلي ثير دارد و بهأدبستاني ت پيش ةپژوهشگري كودكان دور ةوجود) روحي ابراز و نفس اعتمادبه
  .ثرگذار بوده استاپژوهشگري اين كودكان  ةاجراي اين برنامه بر پرورش روحي

فلسفه براي كودكان چيست؟ فلسفه با كودكان چيست؟ « ة) در مقال2011( 1ونسي ليگم كندي
شناسي،  عنوان يك واحد درسي، روش فه براي كودكان بهبه بحث درمورد فلس» پس از متيو ليپمن

جاي فلسفه براي  عمل تهورآميز فلسفي و يك شكل محصول سياسي زنده (فلسفه با كودك به
 ةتواند به ارائ كه مي دانست را امري ضروري كودك) پرداخت و بررسي مجدد مفهوم كودكي و فلسفه

  .واجهه و اعمال اجتماعي منجر شودجديد بيان اجتماعي، توانمندسازي، م يابزارها
و  يسنت ةفلسف ،»فلسفه، تفكر انتقادي و فلسفه براي كودكان«پژوهش ) در 2011( 2دنيل و آريس

اند؛  متفاوت طه از لحاظ درجات (و نه انواع)ين دو حيكه ا رسيدندجه ين نتيو به ا كردندسه يفبك را مقا
ن آن دو وجود يب ياريبسهاي  ر گرفته شود، شباهتتفكر درنظ يبرا يعنوان روش اما اگر فلسفه به
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وند فبك با فلسفه در هر مفهوم آن ياساس پ يتفكر انتقاد اظهار كردند ن محققانيت، ايدارد. درنها
  ت.اس

 يانتقاد يفلسفه با كودكان فضا به اين نتيجه دست يافتند كهاي   ه) در مقال2011( 1هينز و موريس
زند و  ميج را برهم يرا يشناخت معرفتهاي  ارچوبآورد كه چ ميوجود  ت معلم بهيرا در ترب يرشد به رو

س فلسفه با ينز و موريحات، هاين توضيسازد. با ا مي يرا براساس آن ضرور ينقش مرب يبازساز
معلمان فلسفه با  يشرفت تخصصيها و پ ورود فلسفه به مدارس و دانشگاه يكودكان را كانون اصل

 .دانند يمكودكان 
هاي  يژگيه، ويپا يشناختهاي  ر درازمدت فبك را بر مهارتي) تأث2013( 2همكارانو  انيمار
عنوان با يا ج ده سال اول پژوهش را در مقالهيها نتا . آني سنجيدندليشرفت تحصيو پ يتيشخص

جه ين نتيبه او  ندمنتشر كرد» ه)يج اولي(نتا يطول ةك مطالعيكودك:  ير درازمدت فلسفه برايتأث«
ش يه و افزايپا يو مهارت شناخت (IQ) يعموم يشناخت ييدر توانا يدند كه فبك در تفوق نسبيرس
مطلق جهان و  يگذار ز از ارزشيعلت پره ن حال، بهيمؤثر است. در ع يل به رفتار مثبت اجتماعيتما

 . شود منجر مي يعاطف يثبات يش بيبه افزا ،قت مطلقيانكار حق
به كودكان، به سي چالش  آموزش فلسفههاي  چالش) در پژوهشي باعنوان بررسي 2014( فراهاني

 فلسفه مفهومبه اين شرح است: ها  ترين آن كه از مهم هاشاره كرد عمدة آموزش فلسفه به كودكان
 مبهم نقش، فلسفه به كودكان براي آموزش و ماهر ديده آموزش مربيان فقدان، عنوان يك رشته به

 از ها خانواده ناآگاهي كودكان، فلسفه براي آموزش زده از شتاب ةاستفاد آموزش، در اين نوع از ممعل
هاي  عدم رشد شناختي كودك براي درك مفاهيم انتزاعي برنامه وآموزش فلسفه براي كودكان،

  .آموزش فلسفه براي كودكان
، آموزش فلسفه به كودكان ةبرنام زمينةگرفته مشخص شد كه در با توجه به تحقيقات صورت

 ،رو ازاين ي انجام نشده؛موضوع اين تحقيق، پژوهشدربارة اما  ؛صورت گرفته بسياريهاي  پژوهش
، عنوان سرآغاز اثرگذار در اين مسير و اميد است به است جديد در اين عرصه يپژوهش حاضر تحقيق

ويژه در  هعه در نظام آموزشي، بتا شاهد پيشرفت و توس شود تحقيقات زيادي موجب شكل گرفتن
  درس باشيم.هاي  كالس

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Haynez &Murris ـ1
 Mariyan ـ2
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  روش پژوهشـ 2
آموزش فلسفه به  ةبرنام ير اجرايتأث يبررسبه اين پژوهش  نوع كاربردي است. دراز پژوهش حاضر 

سال شهر اصفهان  ي دوازده تا چهاردهسن ةآموزان دختر رد دانش ير رشد معنوو تأثير آن دكودكان 
اين برنامه را براي ردة سني سه تا  آموزش و تفكردر كتاب ) 50، ص1385(ه است؛ زيرا فيشر خته شدپردا

استفاده شده است. آزمايشي  شبه ةويش، از ها براي بررسي فرضيهدانست.  باالي شانزده سال مناسب مي
روه گواه و شرايط گ ةهم اين طرح، در .است گواه گروه با آزمون پس ـ آزمون طرح مورد استفاده پيش

فلسفه براي كودكان  ةبرنام و كامالً يكسان است ،گروه آزمايشي استثناي اعمال آموزش در آزمايشي، به
و  گيرند مي گروه مورد سنجش قرار دو هر ،پس از اجراي طرح تحقيقشود؛ اما  نميگروه گواه اجرا  در

بنابراين از آنجا كه  .شود ميبرآورد  ناشي از خطا و تصادفي بودن آن يا تأثير عمل آزمايشي ميزان تأثير
آموزان  دانش ير رشد معنودآموزش فلسفه به كودكان  ةبرنام ير اجرايتأث يبررسهدف اين تحقيق 

 ةاجراي برنام ،اين تحقيق متغير مستقل دراست، سال شهر اصفهان  ي دوازده تا چهاردهسن ةدختر رد
 كم پانزده ي، دستشيدر روش آزما .كودكان استوي رشد معن ،كودكان و متغير وابستهه فلسفه بآموزش 

ت امكانات، يق و محدوديبودن تحق يشيآزما با توجه به شبه ،پس؛ ه شده استيهر گروه توص ينفر برا
  نفر درنظر گرفته شده است. پانزده مورد نظر ةحجم نمون

. استفهان اص سال شهر دوازده تا چهارده سني ةآموزان دختر رد دانش آماري پژوهش ةجامع
 هاي پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهر ميان كانوناز  ،اي گيري خوشه روش نمونه كمك به

 منظور گروه گواه. عنوان گروه آزمايش و مركز ديگر به يك مركز به :انتخاب شد مركزدو  اصفهان
 يشيوش آزماردر  شد؛ زيرا صورت تصادفي انتخاب آموز به دانش پانزده هريك از اين مراكز سپس از

هر دو از  ،در ابتدا .)106و  111صص، 1390 (دالور،شود  ميه يهر گروه توص ينفر برا كم پانزده دست
صورت  بهآموزش فلسفه به كودكان  ةبرنام ،سپس براي گروه آزمايش ؛عمل آمد هبآزموني  گروه پيش

آموزش فلسفه براي كتاب هاي  اين برنامه با الگوگيري از داستاناجرا شد. ساعته  ة يكجلسپانزده 
   .اجرا شدآزمون  پس ،دو گروه هر در ،پايان و درآموزش داده  كودكان ايراني

 
 هاي پژوهش    ابزار گردآوري دادهـ 3

بهره گرفته شد. اين  )1996، 1(هال و ادواردزسنجش معنويت  ةامن جهت گردآوري اطالعات از پرسش
كيفيت رابطه با خدا  از وجود خداوند و : آگاهيعد رشد معنويتمنظور ارزيابي دو ب نامه به پرسش

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  Hall & Edwardsـ1
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نامه يك ابزار خودگزارشي و  طراحي شده است. اين نسخه داراي شش زيرمقياس است. اين پرسش
 سؤال را 52 ،عبارت است كه بعضي عبارات آن از دو بخش تشكيل شده كه درمجموع 47داراي 

 5(اصالً صحيح نيست) تا  1اي از  درجه پنج قياس ليكرتها بايد در يك م . آزمودنيشود شامل مي
نامه  د. از آن جهت كه اين پرسشن(كامالً صحيح است) ميزان موافقت يا مخالفت خود را اعالم كن

متفاوت طراحي شده بود و امكان استفاده از آن براي  يبراي سنجش معنويت افراد در فرهنگ
؛ به اين نامه پرداخت راه بود، محقق به تغييراتي در پرسشهم ييها آموزان كشور ما با دشواري دانش

 نامه بازيابي پرسش منظور اجراي آن در ردة سني مورد نظر (دوازده تا چهارده سال) به ترتيب كه به
نامه  و از آنجايي كه در پرسش شد تأييد ننظرا و صاحب اداناعمال نظر است نيز با روايي آن اقدام كرد.

 شده تحليل عاملي صورت گرفت تا بتوان اطمينان نامه نهايي براي پرسش ،ه بودتغييراتي حاصل شد
و يك چيز  رندنامه با يكديگر همخواني دا موجود در پرسشهاي  كه ابعاد مورد استفاده و سؤال يافت

د رش ةنام پرسشهاي  نتايج تحليل عاملي براي زيرمقياس ،رو دهند. ازاين ميرا مورد سنجش قرار 
 و 78/0 ثباتي ، بي79/0 نمايي ، بزرگ86/0 ، نااميدي84/0 ، پذيرش86/0 آگاهي اند از: عبارت معنوي

 70/0ها در تحليل عاملي باالي  زيرمقياس ةهم ،طور كه مشخص است همان ؛81/0 برداشت مديريت
    .بيشتر و مورد تأييد است) 70/0دست آمد كه از حد معيار ( هب

) ضريب آلفاي كرونباخ 1996گيري نيز بايد گفت هال و ادواردز ( بزار اندازهدربارة پايايي اين ا
؛ 95/0اند: زيرمقياس آگاهي  نامة سنجش معنويت را بدين شرح گزارش كرده هاي پرسش زيرمقياس

؛ زيرمقياس 73/0نمايي  ؛ زيرمقياس بزرگ80/0؛ زيرمقياس پذيرش واقعي 90/0زيرمقياس نااميدي 
نامة  دست آوردن پايايي پرسش . بنابراين، براي به77/0يرمقياس مديريت برداشت و ز 84/0ثباتي  بي

صورت آزمايشي بر روي سي نفر اجرا شد  نامة مذكور قبل از انجام پژوهش، به شده ابتدا پرسش بازنگري
ترتيب براي زيرمقياس رشد معنوي  ضريب پايايي به % مورد تأييد قرار گرفت. 89كه با پايايي باالي 

و مديريت  80/0نمايي  ، بزرگ74/0ثباتي  ، بي84/0، نااميدي 83/0، پذيرش واقعي 86/0، آگاهي 89/0
 است.  86/0برداشت 

 
 شيوة اجراي پژوهش ـ 4   

آزمون با گروه كنترل استفاده  پسـ  آزمون آزمايشي و طرح پيش از روش شبه تحقيق حاضر، در
 ةنام آموزان منتخب گروه آزمايش و گواه پرسش دانش شد. قبل از اجراي برنامه و آغاز مداخله،
 در ميان آموزش فلسفه به كودكان بدين صورت ةبرنام ه،سنجش معنويت را تكميل كردند و در ادام

نشستند كه بتوانند نحوي  يكديگر بهروي  بهوار رو كنندگان حلقه مشاركت :گروه آزمايشي اجرا شد
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آموزان،  دانش ةنند. معلم نيز براي داشتن تعامل كافي با همرا بشنوند و همديگر را ببي هم صداي
آموزان فرايند تفكر را با خواندن داستان  مانند يكي از اعضاي كالس درون حلقه قرار گرفت. دانش

خواندند. پس از محرك آغازين كه  نوبت يك بند از داستان را مي بدين صورت كه به ؛كردند آغاز
 ،كردند. در اين هنگام كنندگان زمان كافي صرف توجه و تفكر مي كتهمان داستان منتخب بود، شر

اي  شده چه نكته همطالب خواند بارةشدند تا از خود بپرسند، فكر كنند و بفهمند كه در ها تشويق مي آن
دنبال آن  شد و به بحث مطرح مي طرح ،برايشان جالب، عجيب يا مبهم بوده است. بدين ترتيب

آموزان در طرح بحث به آن دست يافته بودند، انجام  ت و تكميل آنچه دانشهايي جهت تثبي تمرين
كيفيت فعاليت خود در طول  آموزان به فرايند بحث، محتواي بحث و شد. در پايان هر جلسه، دانش مي

هاي فكري براي  داستان ةآموزش فلسفه از مجموع ةجهت اجراي برنام ،پرداختند. درواقع ميبحث 
بار در  دو ساعته ة يكجلسپانزده  صورت بهره گرفته شد كه به )1392نوروزي و ديگران، (كودكان ايراني 
مطابق با شرايط فرهنگي و اجتماعي كشور  (همان)جلدي  ة دهاين مجموع . بنابراين،هفته برگزار شد

در پايان دوره نيز پژوهشگران  هاي كهن و سنتي ايراني نوشته شده است. ايران و براساس داستان
 1سنجش معنويت ةنام با استفاده از پرسشرا آزموني  ماه از اجراي برنامه، پس چهارس از گذشت پ

 ةعنوان آزمون پيگيري اجرا كردند. آزمون پيگيري براي اطمينان خاطر از تداوم تأثير اجراي برنام به
  شد. برگزارر فراگيران دآموزش فلسفه 

 
 شرح جلسات ـ 5

ها توضيح داده و در پايان نيز با  حوة اجراي آزمون و برگزاري كالسمورد ن در جلسة مقدماتي، در
آزمون در گروه آزمايش و گواه اجرا شد. در طي جلسة اول،  نامة سنجش معنويت، پيش استفاده از پرسش

را  فكري براي كودكان ايرانيهاي  داستان مجموعهاز جلد اول » صبر كبوتر بي«فراگيران داستان 
گو دربارة آن پرداختند و فراگيران به سؤاالت و دند. پس از خواندن هر بند از داستان، به گفتروخواني كر

هايي كه خود درست كرده بودند، به ايفاي  يكديگر پاسخ دادند. در طي جلسة دوم، فراگيران با صورتك
سؤال و پاسخ به داستان و اجراي نمايش پرداختند. مرحلة پاياني هم طرح هاي  نقش در قالب شخصيت

 ها بود.    آن
 فكري برايهاي  داستان مجموعهاز جلد اول » اشتباه اردك«در طي جلسة سوم، فراگيران داستان 

گو دربارة آن پرداختند. در و را روخواني كردند. پس از خواندن هر بند به بحث و گفت كودكان ايراني
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ست كرده بودند، نمايش داستان را اجرا كردند و در هايي كه خود در جلسة چهارم، فراگيران با صورتك
آخر نيز به طرح بحث دربارة داستان و پرسش و پاسخ پرداختند. در طي جلسة پنجم، فراگيران داستان 

را روخواني كردند. پس از  فكري براي كودكان ايرانيهاي  داستان مجموعهاز جلد اول » همه با هم«
وگو كردند و فراگيران به سؤاالت يكديگر پاسخ دادند. در طي  ث آن گفتخواندن هر بند، دربارة مبح

هايي كه خود درست كرده بودند، نمايش داستان را اجرا كردند و در  جلسة ششم، فراگيران با صورتك
پايان نيز به طرح بحث و پاسخ به سؤاالت داستان پرداختند. در طي جلسة هفتم، فراگيران داستان 

فكري براي كودكان هاي  داستان مجموعهاز جلد اول » پشت كالغ و آهو و الكهمكاري موش و «
 گو دربارة آن پرداختند. و را روخواني كردند. پس از خواندن هر بند، به بحث و گفت ايراني

هايي كه خود درست كرده بودند، نمايش داستان را اجرا  در طي جلسة هشتم، فراگيران با صورتك
نيز به طرح بحث و پاسخ به سؤاالت داستان پرداختند. در طي جلسة نهم، فراگيران  كردند و درآخر

فكري براي هاي  داستان مجموعه از جلد اول» پشت همكاري موش و كالغ و آهو و الك«داستان 
 گو دربارة آن پرداختند. در طيو را روخواني كردند. پس از خواندن هر بند به بحث و گفت كودكان ايراني

و در آخر نيز  هايي كه درست كرده بودند، نمايش داستان را اجرا كردند جلسة دهم، فراگيران با صورتك
مورچه و «به طرح بحث و پاسخ به سؤاالت داستان پرداختند. در طي جلسة يازدهم، فراگيران داستان 

ني كردند و سپس به بحث را روخوا فكري براي كودكان ايرانيهاي  داستان مجموعهاز جلد اول » زنبور
هايي كه درست كرده  گو دربارة مبحث آن بند پرداختند. در جلسة دوازدهم، فراگيران با صورتكو و گفت

بودند، به اجراي نمايش داستان پرداختند و در آخر به طرح بحث و پاسخ به سؤاالت داستان روي 
هاي  داستان مجموعهاز جلد دوم  »شغال خرسوار«آوردند. در طي جلسة سيزدهم، فراگيران داستان 

گو دربارة مبحث و را روخواني كردند و پس از خواندن هر بند به بحث و گفت فكري براي كودكان ايراني
هايي كه خود درست كرده بودند، به اجراي  آن بند پرداختند. در جلسه چهاردهم، فراگيران با صورتك

ش و پاسخ دربارة داستان پرداختند. در طي اين جلسه نمايش داستان و سرانجام به طرح بحث و پرس
گيري مباحث مربوط به جلسات قبل بيان شد و سؤاالت كلي و جزئي فراگيران درباب متون  نيز، نتيجه

گيري دربارة جلسات گذشته پرداخته  شده پاسخ داده شد. در طي جلسة پانزدهم، به بحث و نتيجه خوانده
آزمون،  شده پاسخ داده شد. در طي جلسة پس يران درباب متون خواندهو به سؤاالت كلي و جزئي فراگ

آزمون در گروه آزمايش و گواه پرداخته شد. در  نامة سنجش معنويت به اجراي پس با استفاده از پرسش
آزمون اجرا  نامة سنجش معنويت در گروه آزمايش و گواه پس طي جلسة پيگيري، با استفاده از پرسش

 شد.  
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  ها تحليل آماري داده وش تجزيه ورـ 6
در دو سطح آمار توصيفي و  spssافزار  هاي اين پژوهش از نرم براي تجزيه و تحليل داده

ز اسطح آمار استنباطي  در سطح آمار توصيفي از ميانگين، انحراف معيار و در .استنباطي استفاده شد
بهره مون لوين و آزمون المبداي ويلكز و آزآزمون  شيپ آثار ليبا تعد يريانس چندمتغيل كواريتحل

 يرهايعنوان متغ به يرشد معنوهاي  اسيرمقيآزمون ز شيپهاي  هن گونه كه نمريبد ؛گرفته شد
ل يوابسته وارد تحل ريعنوان متغ به يرشد معنوهاي  اسيرمقيآزمون ز پسهاي  هنمر و يكمك يتصادف
كه با حذف  شود مينام برده  يك كنترل آماريعنوان  انس بهيوارل كياز تحل گفتني است كه .شدند

  شود. مي منجر يريگ ش دقت اندازهير وابسته، به افزاياز متغ ير كمكياثر متغ
 

 ها يافتهـ 7
نامة معنويت و درنهايت آزمون فرضية تحقيق  آمده از پرسش دست بههاي  براي تجزيه و تحليل داده

مختلف آمار توصيفي (ميانگين، انحراف معيار) و آمار استنباطي (تحليل كوورايانس) استفاده هاي  از روش
عنوان متغيرهاي تصادفي كمكي  رشد معنوي بههاي  آزمون زيرمقياس پيشهاي  نمرهشد. به اين منظور، 

   تغير وابسته وارد تحليل شدند. عنوان م رشد معنوي بههاي  آزمون و پيگيري زيرمقياس پسهاي  و نمره
هاي  فرض . پيشرا درنظر گرفت آزمونهاي  فرض پيشد براي اجراي آزمون آماري كووواريانس باي

آزمون) قبل از اجراي  پراش (پيش اي يا نسبي بودن مقياس، اجراي هم فاصله :ند ازا آن عبارت
توان گفت  ميفرض اول  دو پيش بارةدر .ها يانسو همگوني وار ها هآزمايش، نرمال بودن توزيع نمر

آزمون  پيشهاي  هنمر ،آموزشي ةاي بوده و قبل از انجام مداخلمقياس استاندارد رشد معنوي فاصله
و  ها هدست آمده است. همچنين نرمال بودن توزيع نمر آزمايشي و كنترل بههاي  آموزان گروه دانش

 . زير آمده استهاي در جدول آن كه نتاج دش سيرهمگوني واريانس نيز بر
آموزان دختر  آموزش فلسفه به كودكان به افزايش رشد معنوي دانش ةبرنام فرضية اول پژوهش: -

 . شود منجر مي شهر اصفهان دوازده تا چهارده سال سني ةرد
 

 كوواريانس-هاي واريانس. آزمون باكس جهت بررسي همگني ماتريس1جدول 
 سطح معناداري F 2درجه آزادي  1درجه آزادي  اكسآزمون ب
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فرض همگني  ،بنابراين ؛است05/0 تر از شده بزرگ محاسبه Fدهد  نتايج جدول نشان مي
  كوواريانس جهت انجام تحليل كوواريانس رعايت شده است.ـ  هاي واريانسماتريس

 
 ر رشد معنويتدآموزش فلسفه به كودكان  هت بررسي كلي اثر. آزمون المبداي ويلكز ج2جدول 

درجه  F مقادير آزمون اثرات
 آزادي

درجه آزادي 
 خطا

سطح 
توان  اثر اندازه معناداري

 آزمون
 84/0 788/0 026/0 11 12 402/3 212/0 المبداي ويلكز گروه
 

توان فرضيه را است و مي 402/3شده برابر  محاسبه Fبا توجه به مقادير آزمون المبداي ويلكز 
ر رشد معنوي دآموزش فلسفه به كودكان  ةاثر برنام ،طور كلي به ؛ به اين معنا كهتأييد كرد

 ) درحد قوي است.78/0اثر نيز با توجه به مقدار مجذور ايتا ( ة) و انداز>05/0Pآموزان معنادار (  دانش
آموزان  رشد معنويت دانشهاي  لفهؤر مدآموزش فلسفه به كودكان  ةبرنام دوم پژوهش: ةفرضي -

 ثير دارد.أآزمون و پيگيري ت پس ةشهر اصفهان در مرحل دوازده تا چهارده سال سني ةدختر رد
  

ها) و كلموگروف اسميرنوف (جهت بررسي نرمال  . نتايج دو آزمون لوين (جهت بررسي همساني واريانس3جدول 
 ي تحليل كوورايانسهافرض عنوان پيش ها) به بودن توزيع داده

خرده 
 مقياس

موقعيت در 
 آزمون لوين

درجه آزادي 
1 

درجه آزادي 
2 

آماره 
 لوين

سطح 
 معناداري

 موقعيت در آزمون
K-S 

آماره 
 كلموگروف

سطح 
 معناداري

 آزمون پس رشد آگاهي
1 28 157/0 69/0 

 195/0 07/1 آزمون پيش
 474/0 845/0 آزمون پس

 655/0 733/0 پيگيري 13/0 41/2 28 1 پيگيري
 آزمون پس نااميدي

1 28 17/0 68/0 
 375/0 913/0 آزمون پيش
 724/0 693/0 آزمون پس

 889/0 581/0 پيگيري 28/0 91/1 28 1 پيگيري
 099/0 91/2 28 1 آزمون پس نمايي بزرگ

 524/0 813/0 آزمون پيش
 123/0 81/1 آزمون پس

 360/0 925/0 پيگيري 164/0 04/2 28 1 پيگيري
 25/0 37/1 28 1 آزمون پس ثباتي بي

 904/0 568/0 آزمون پيش
 995/0 419/0 آزمون پس

 865/0 599/0 پيگيري 96/0 002/0 28 1 پيگيري
 686/0 715/0 آزمون پيش 026/0 89/5 28 1 آزمون پسمديريت 
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 608/0 761/0 آزمون پس برداشت
 733/0 687/0 پيگيري 40/0 716/0 28 1 پيگيري

پذيرش 
 واقعي

 227/0 993/0 آزمون پيش 14/0 21/2 28 1 آزمون پس
 200/0 07/1 آزمون پس

 257/0 01/1 پيگيري 29/0 15/1 28 1 پيگيري
 

مقياس رشد  آمده در هر شش خرده دست دهد كه سطح معناداري بهنتايج آزمون لوين نشان مي
دو گروه آزمايش و كنترل  ،بنابراين است؛ 05/0تر از  آزمون و پيگيري بزرگ سپ ةمعنوي در دو مرحل

فرض جهت انجام آزمون كوواريانس رعايت  اين پيش ؛ پسداري ندارندااز نظر واريانس تفاوت معن
هاي  هسي نرمال بودن توزيع نمرراسميرنوف جهت بر -شده است. نتايج آزمون كلموگروف

آزمون،  آمده در مراحل پيش دست هب ةدهد كه مقدار آمار ميرشد معنوي نشان  هاي مقياس خرده
مقياس رشد  شش خردههاي  هتوزيع نمراست؛ درنتيجه، تر  بزرگ 05/0آزمون و پيگيري از خطاي  پس

   .است معنوي نرمال
 

 اي آزمايش و گواههرشد معنوي گروههاي  زيرمقياس ةشد ميانگين و انحراف معيار اصالح. 4جدول 
 خطاي معيار شده ميانگين اصالح انحراف معيار ميانگين گروه موقعيت مقياس خرده

 44/2 55/77 93/9 26/78 آزمايش آزمون پس آگاهي
 44/2 24/69 54/12 53/68 گواه

 58/1 89/76 19/9 80/65 آزمايش پيگيري
 58/1 57/66 12/9 66/77 گواه

 69/1 56/13 46/6 33/13 يشآزما آزمون پس نااميدي
 69/1 70/19 39/6 93/19 گواه

 58/1 07/14 23/6 06/14 آزمايش پيگيري
 58/1 79/19 80/5 80/19 گواه

 21/1 28/18 40/4 53/17 آزمايش آزمون پس نمايي بزرگ
 21/1 11/23 12/5 86/23 گواه

 77/0 72/18 93/3 93/17 آزمايش پيگيري
 77/0 74/21 75/3 53/22 گواه

 13/1 07/24 77/4 26/23 آزمايش آزمون پس ثباتي بي
 13/1 99/29 03/5 80/30 گواه

 13/1 77/23 05/4 81/22 آزمايش پيگيري
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 13/1 49/29 75/5 50/30 گواه

مديريت 
 برداشت

 30/1 53/15 36/7 80/14 آزمايش آزمون پس
 30/1 06/17 93/3 80/17 گواه

 30/1 30/18 8/4 46/17 ايشآزم پيگيري
 30/1 06/18 01/4 66/19 گواه

 15/2 89/20 80/8 00/21 آزمايش آزمون پس پذيرش واقعي
 15/2 10/25 10/10 00/25 گواه

 50/0 90/20 13/9 80/20 آزمايش پيگيري
 50/0 49/23 78/9 60/23 گواه

 
مقياس آگاهي گروه آزمايشي  آزمون خرده شده پس دهد كه ميانگين تعديل نشان مي 4جدول شمارة 

نسبت به گروه گواه افزايش يافته؛ اما در پيگيري كاهش يافته است. همچينن، نتايج گوياي اين است 
مقياس (نااميدي،  آموزان گروه آزمايش در پنج خرده آزمون دانش پسهاي  شدة نمره كه ميانگين تعديل

 ت و پذيرش واقعي)، نسبت به گروه گواه كاهش يافته است. ثباتي، مديريت برداش نمايي، بي بزرگ
 

رشد معنوي بر هاي  لفهؤسي اثر آموزش فلسفه بر مر. نتايج تحليل كوورايانس چندمتغيره جهت بر5جدول 
 آزمون آزمون و پيگيري پس از تعديل پيش پسهاي  هنمر

موقعيت در  مقياس خرده
 گروه

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

ميانگين 
سطح  F مجذورات

 معناداري
اندازه 

 توان آزمون اثر

 رشد آگاهي
 59/0 18/0 038/0 86/4 88/352 1 88/352 پس آزمون
 98/0 44/0 000/0 75/17 83/543 1 83/543 پيگيري

 نااميدي
 61/0 201/0 028/0 51/5 01/192 1 01/192 آزمون پس

 61/0 20/0 028/0 50/5 40/167 1 40/167 پيگيري

 نمايي بزرگ
 69/0 23/0 017/0 69/6 16/119 1 16/119 آزمون پس

 67/0 22/0 019/0 43/6 54/46 1 54/46 پيگيري

 بي ثباتي
 90/0 35/0 003/0 52/11 97/178 1 97/178 آزمون پس

 87/0 32/0 004/0 64/10 19/167 1 19/167 پيگيري
مديريت 
 برداشت

 11/0 026/0 47/0 57/0 00/12 1 00/12 آزمون پس
 07/0 011/0 62/0 24/0 41/1 1 41/1 پيگيري

پذيرش 
 واقعي

 22/0 06/0 21/0 60/1 35/90 1 35/90 آزمون پس
 11/0 028/0 43/0 62/0 21/34 1 21/34 پيگيري
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69  69  � آموزان دختر شهر اصفهان تأثير اجراي برنامة آموزش فلسفه به كودكان در رشد معنوي دانش تأثیر اجرای برنامة آموزش فلسفه به کودکان در رشد معنوی دانش آموزان دختر شهر اصفهان

 

 

 Fآگاهي با هاي  مقياس مقياس رشد معنوي، خرده ، از شش خرده5براساس نتايج جدول شمارة 
) 51/5آزمون ( شده در پس محاسبه F)، نااميدي با 75/17) و پيگيري (86/4آزمون ( پسشده در  محاسبه

ثباتي با  ) و بي43/6) و پيگيري (69/6آزمون ( شده در پس محاسبه Fنمايي با  )، بزرگ51/5و پيگيري (
F 05/0) معنادار است (64/10) و پيگيري (52/11آزمون ( شده در پس محاسبهP<با توجه به اين .( 

ثباتي  نمايي و بي توان گفت برنامة آموزش فلسفه به كودكان بر رشد آگاهي، نااميدي، بزرگنتايج مي
 آزمون و هم در مرحلة پيگيري مؤثر بوده و اين تأثير معنادار بوده است.   آموزان هم در مرحلة پس دانش
 

 گيري نتيجهـ 8
 شود  ميموجب  رشد معنوي كودكان پرورش و مادي زندگي و غافل ماندن از به بعدصرف  توجه

. ما بايد به كودكان نداشته باشندبرداري از حداكثر توان معنوي خويش را  كودكان در آينده توان بهره
بياموزند و خود را درقبال به چه چيزي انديشيدن را  تر از آن، مهمو  بياموزيم كه چگونه انديشيدن

پيرامون خود با ديدي عميق و پرسشگرانه نگاه كنند  ل بدانند. بهئوجهان هستي مس ساير موجودات و
اي  خالق و مخلوقات او چه تعهد و وظيفه برابرو بدانند در خويش را با جهان هستي دريابند ةو رابط

آموزش فلسفه به كودكان در مراحل  شايد .روشن كنندبرعهده دارند و جايگاه خود را در اين رابطه 
تعويق افتادن اين نياز مبرم و ضروري آدمي يا  نده باشد و مانع از بههرچند ارز  گامي تواندبتحصيل 

، از نيازهاي معنوي كودكان و امر تفكر در ميان اما متأسفانه؛ سركوب شدن آن در اوان كودكي شود
گردد. با نظر به چنين اهميتي، نگارندگان اين مقاله بر  مي نده موكوليا به آشود ي مي غفلت ها آن

سي ربه برو  زندگي و مقولة تفكر از دوران كودكي تأكيده كرده ويت توجه به بعد معنوياهميت و اول
دوازده تا  سني ةرد آموزان دختر شنر رشد معنوي دادآموزش فلسفه به كودكان  ةتأثير اجراي برنام

 آن به اين شرح است:   كه نتايج اند  هسال شهر اصفهان پرداخت چهارده
آموزان  آموزش فلسفه به كودكان به افزايش رشد معنوي دانش ةامبرن(درمورد فرضية نخست 

آن  تأييد ةدهند نتايج آماري نشان)، شود منجر مي شهر اصفهان دوازده تا چهارده سال سني ةدختر رد
آموزان دختر  رشد معنوي دانش وجبمكودكان  بهآموزش فلسفه  ةاجراي برنام ،. به عبارت ديگراست

اين پژوهش در راستاي اجراي  ه است؛ بنابراين،شد سال شهر اصفهان اردهدوازده تا چه سني ةرد
كه بر متغيرهاي  نظر از اين ،اين حوزههاي  آموزش فلسفه به كودكان با بسياري از پژوهش ةبرنام

ثير اجراي برنامه آموزش فلسفه به أهيچ تحقيقي به بررسي ت كنون،همسوست. تا ،گذار بودهاثروابسته 
متغيرهاي متفاوت بررسي شده  در ثير اين برنامهأاما ت ؛آموزان نپرداخته رشد معنوي دانش در كودكان

)، 1390( ديگران )، حاتمي و1387( ديگران مرعشي وهاي  توان به پژوهش مي زمينه است. در اين
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 ،رواقع) اشاره كرد. د1394(ديگران ) و جعفري و 1393( ديگران )، رضايي و1392( ديگرانرضايي و 
 طوري هب اند؛ يافته  دست پژوهش ةتحقيقات به نتايج يكساني حاكي از افزايش متغير وابست ة اينهم

هاي  افزايش مؤلفه وجبو م افتاده آموزش فلسفه به كودكان مؤثرهاي  كه حضور فراگيران در كالس
 مورد نظر شده است. 

آموزان  دانش رشد معنويتهاي  ه كودكان بر مؤلفهنتايج فرضية دوم پژوهش (برنامة آموزش فلسفه ب
ثير دارد) أآزمون و پيگيري ت پس ةسال شهر اصفهان در مرحل دوازده تا چهارده سني ةدختر رد

ر رشد آگاهي، نااميدي، دآموزش فلسفه به كودكان  ةاين است كه اجراي برنام ةدهند نشان
و  تأثير داشته پيگيري ةآزمون و هم در مرحل پس ةحلآموزان هم در مر ثباتي دانش نمايي و بي بزرگ
شود  ميآموزش فلسفه به كودكان باعث  ةاجراي برنام ،به عبارت ديگرثير معنادار بوده است. أاين ت

ها ارتباط برقرار  طرق گوناگون با آن لحاظ رشد آگاهي، احساس كنند و بدانند كه خداوند به فراگيران به
در زندگي خود داشته باشند، از نزديكي خداوند به  قاطع از حضور خداوند يهمچنين تصوير ،كند مي

اي كه  گونه به ؛دهد هايشان از حضور خداوند آنان را بسيار تحت تأثير قرار  و تجربه خودشان آگاه باشند
ها باز هم به ايجاد  وجود خداوند را در زندگي خود احساس كنند و در مواقع سخت زندگي و نااميدي

  داشته باشند.  تمايل اط با خداوندارتب
نيز از  ها با مشكالت و سختي ههنگام مواجه زندگي و ةو احساس يأس در صحنكاهش نااميدي 

 ، در مواقعبه عبارت ديگر .است آموزش فلسفه به كودكان در اين پژوهش ةثيرات ديگر اجراي برنامأت
خشمگين  و گاه از او نااميد خداوند يشان ازشدن دعاهانمستجاب  سبب بهآموزان  دانش ي،بسيار

اند يا خداوند  كنند از سوي خداوند طرد شده آيد كه احساس مي مواقعي پيش مي ؛ گاه نيزشوند مي
هايي بر  آموزش فلسفه به كودكان در كاهش چنين حالت ةاما اجراي برنام ؛ها را رها كرده است آن

هنگام مواجهه با  و احساس يأس از خداوندكاهش نااميدي  وجبو م ردفراگيران تأثيري مثبت دا
  .شود مي ها مشكالت و سختي

منفي در  يعنوان رفتار به نمايي كاهش بزرگ وجبمهمچنين آموزش فلسفه به كودكان  ةرنامب
فراگيران  آموزش فلسفه به كودكان در كاهش تمركز ةاجراي برنام ،عبارتي به شود؛ مي آموزان دانش

برند كه از خودمحوري دوري  ميآموزان به اين نكته پي  و دانش استوند مؤثر خود در رابطه با خدا بر
هاي  ن امر فضاياكه متخصص زماني ،گزينند و خداوند را حاكم بر زندگي خويش بدانند. درواقع

آموزشي را طوري هدايت كنند كه درجهت تسهيل تفكر و تأمل در بين فراگيران باشد، آثار مطلوبي 
شوند در مسائل مختلف به تفكر بپردازند و  ميآموزان تشويق  كه دانش طوري هب ؛ماند ميجا  بر آنان به

خيلي چيزها دوري كنند و تصوير واقعي از وجود خويش داشته باشند و  پذيرشانه از رصورت كوركو هب
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تن . اين ادعا درست است كه داششوندچيز را به خود نسبت ندهند تا دچار تصميمات اشتباه ن همه
منع  شدت اما افراط در اين زمينه به ؛مثبت دارد يباورهاي مثبت از خود در پيشرفت فراگيران نقش

مراتب تأثير عميقي بر زندگي افراد خواهد  داشتن باوري درست در ارتباط با خداوند به شده است.
ير اجراي ) كه به بررسي تأث1390پژوهش حاضر با تحقيق گندماني و همكاران ( بنابراين،داشت. 

 همسوست.  ،له پرداختئفبك بر عزت نفس و توانايي حل مس
وجب آموزش فلسفه به كودكان م ةاجراي برنامثباتي نشان داد كه  بي ةلفؤعد منتايج پژوهش در ب

 شود. ميآموزان  در ميان دانش اي پايدار با خداوند و نداشتن رابطهي در رابطه با خداوند تثبا كاهش بي
ها را به  ترسند خداوند آن كنند كه مي ميثباتي  الزم است كه كودكان زماني احساس بيذكر اين نكته 

آيد كه احساس  شان با خداوند ناپايدار گردد يا مواقعي پيش مي حال خود واگذارد و رابطة عاطفي
 بودن ارزش شان نيست و احساس بي هاست يا خداوند حامي كنند خداوند درحال مجازات آن مي
ها و احساساتي به  آموزش فلسفه به كودكان در كاهش چنين حالت ةاجراي برنام ،رو ازاين كنند. مي

در رابطه با آموزان  دانش در ميان يتثبا بيگذاري دارد و باعث كاهش اثركودكان نقش مثبت و 
 ة) كه مؤلف1391ن (اپژوهش نوروزي و همكارهاي  نتايج فوق با يافته بنابراين،شود.  ميخداوند 

 همسوست. بررسي كرده بودند، بيني را  خوش
ييد أمديريت برداشت و پذيرش واقعي مورد ت ةلفؤدر دو م آموزش فلسفه به كودكان ةاجراي برنام

متعدد و مكمل در اين حوزه جهت تبيين هاي  پژوهش دادن قرار نگرفت. شايان ذكر است كه انجام
نتايج تحقيق تحت تأثير عوامل خارج از  را اغلب،؛ زيشود ميشدت احساس  علل چنين نتايجي به

توان گفت كه  ميبا قطعيت ن و در چنين شرايطي، شود ميآموزان واقع  دهي دانش پاسخ ةكنترل يا نحو
پذيرش واقعي وجود خداوند از طرف رشد آموزش فلسفه به كودكان تأثيري بر  ةاجراي برنام واقعاً

  آموزان و... ندارد.  دانش
با  آن نتايج ةتوان به مقايس مين است، جديد در اين حوزه يي كه اين پژوهش كاراز آنجاي

ورد بيشتر تحقيقاتي م انجام شد، اي بررسي مقايسه هم كه يموارددر  .ديگر اقدام كردهاي  پژوهش
 تحقيقات زيادي ، ضرورت انجام دادنكه تاحدودي قرابت كاري با هم داشتند. بنابراين ندبودنظر 

 ي،تا با قطعيت بيشتر شود احساس مي نتايج اين تحقيق در جوامع آماري متفاوت ييد و ردأتمنظور  به
  آموزان اتخاذ كرد. بتوان تصميماتي درجهت بهبود رشد معنوي دانش
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 پيشنهادهاي پژوهشـ 9
آموزش  ةجهت امكان ورود برنام تربيت كشور در نظام تعليم و مسئوالن توجه كردن معطوف ـ
 هفلسف

در سازمان آموزش و  برده از طرح نام برداري كاربردي بهرهو  به كودكان در مدارس سطح كشور ـ
 .يپرورش كشور در راستاي پيشبرد اهداف آموزشي و پرورش

 و رشد معنوي ارتقاي مقاطع تحصيلي درجهتتمام  برده در نام ةگيري از برنام بهرهـ 
  ان.آموز آن در ميان دانشهاي  زيرمقياس

تخصيص و  آموزشي كشورهاي  ريزي و بهبود برنامه گيري از نتايج پژوهش درجهت برنامه بهرهـ 
  روزانه يا هفتگي مدارس جهت آموزش فلسفه به كودكان. ةساعاتي در برنام

  كاربرد منابع و متون فلسفه براي كودكان در مدارس. معرفي وـ 
 آموزان.رشد معنوي دانش اي بر الگوهاي مداخله ا وه تأثير اجراي اين طرح با ساير روش ةمقايسـ 
صورت آزمايشي و فراگير در سطح كشور و با  ي با كودكان بهفدر دستور كار قرار دادن كار فلسـ 

 تربيت.  متولي امر تعليم وهاي  نظارت سازمان
نظارت بر  و منظور اجراي طرح عملي براي تربيت مربيان كارآزموده بههاي  برگزاري كارگاهـ 

 . خواهد شد منجر جلوگيري از انحرافات احتمالي در امر اجرا كه به شكست طرح و اجراي طرح
 مشكالت و توجه به فلسفه با توجه به نياز فراگيران و ةشد بوميهاي  گيري از داستان بهرهـ 
  رو در زندگي آتي آنان. پيشهاي   چالش
هايي  منظور تدارك برنامه مؤسسات فرهنگي كشور به كاربردي در فرهنگسراها و ةاستفادـ 

  .ندرجهت رشد معنوي كودكا
ها و مؤسسات آموزش عالي كشور  در دانشگاه اي جديد (آموزش فلسفه به كودكان) تأسيس رشتهـ 

  د.درجهت رفع نيازهاي نسل جدي
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الديني لألطفال عىل تلميذات مدینة  تطورالتأثیر تنفیذ برنامج تعلیم الفلسفة علی 
 ١اصفهان

 ٢عيل نوروزي رضا
 ٣کامل نرصيت هيش
 ٤نفیسة عباس بور

 ٥حسنيهن يم

 املستخلص 
تتبع هذه تالمیذ. ي للدينال تطوریهدف هذا البحث الی دراسة تأثیر تنفیذ برنامج تعلیم الفلسفة علی ال

مع اإلحصايئ جتاملو ة. ضابطواملجموعة الاملتأخر، االختبار  ـ ويلمع االختبار األ تجريبي الدراسة املنهج الشبه 
سنة مبدینة اصفهان و قد اختیرت عینات عنقودیة من  ١٤الی  ١٢رهم بین عامأ رتاوح تیتمثل يف الطالبات التي 

تجريبیة  جموعتینميف قد تم وضعهن و  ،هذین املعهدینمن كل طالبة  ١٥تم اختیار . ةعشوائيبصورة عهدین امل
ثم ، %)٨٩) (کرونباخ ألفا م١٩٩٦لهال إدواردز ( دينيتقییم الالجموعتین استامرة أفراد کلتي املوقد مأل . ضابطةو 

ساعة. ويف نهایة هذه ، مدت كل حصة حصة ١٥جريبية ت يف املجموعة التلتلميذاة األطفال لفتم تعلیم فلس
من املعدل واالنحراف  دةاستفمتت اال االستامرة املذکورة مرة أخری. وقد  مبأل املجموعتین االدورة، قام أفراد کلت

وقد أظهرت النتائج إجاملیا أن برنامج تعلیم الفلسفة لألطفال . تعدد املتغیراتاملومن تحلیل التباین  ،املعیاري
الوعي بوجود هللا، رفع مستوى  إىلالربنامج  هتنفیذ هذحیث يؤدي  ؛للمتعلمین دينيال تطوریؤثر علی ال

القبول الواقعي والقدرات  كونتييف االرتباط باهلل؛ ولکن بالنسبة ملالتزعزع  و ،بالغةالیأس، وامل نسبة وانخفاض
ة. فعلی الرغم من أنه لیس لهذا الربنامج معنی يف ضابطاإلداریة، مل یؤثر الربنامج املذکور آنفا علی املجموعة ال

مکاننا أن نستنتج امکانیة إ تبار بومع أخذ جمیع الجوانب بعین االع نه إجاملیاً أ ال إ ، دينيال تطوربعض جوانب ال
 ي للطالب إثر تنفیذ برنامج تعلیم الفلسفة لألطفال.دينال تطوراالرتقاء بال
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