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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،مطالعه تأثیر برنامه فلسفه برای کودکان (فبک) بر نگرش اخالقی دانشآموزان
پایه پنجم ابتدایی و تبیین مؤلفههای آن ازمنظر قرآن است که مؤلفههای نگرش اخالقی ازجمله :رفتار و
گفتار مستدل و منطقی ،روحیه احترام به ارزشهای اخالقی اجتماعی ،احترام به دیگران و عزتنفس را
مورد مطالعه قرار میدهد .پژوهش حاضر ازلحاظ هدف ،کاربردی و ازلحاظ روش نیمهآزمایشی است که
به شیوه آمیخته انجام شده است (بخشی از پژوهش بهصورت کمّی و بخشی دیگر بهصورت کیفی به
تبیین مؤلفهها ازمنظر قرآن میپردازد) .جامعه آماری پژوهش  354نفر شامل دانشآموزان پایه پنجم ابتدایی
شهرستان رامسر بود که  68نفر بهعنوان نمونه پژوهش به روش تصادفی انتخاب شدند 34 .نفر بهعنوان
گروه آزمایش و  34نفر هم بهعنوان گروه گواه درنظر گرفته شدند .آزمودنیهای گروه آزمایش در یک
دوره  21جلسهای در معرض اثر متغیر مستقل قرار گرفتند و پیشآزمون و پسآزمون بهعمل آمد .از
پرسشنامه محققساخته بهعنوان ابزار پژوهش استفاده شد .روایی محتوایی پرسشنامه توسط 21نفر از
صاحبنظران تأیید شد و روایی معیاری  21درصد و آلفای کرانباخ پرسشنامه  68درصد بود .فرضیههای
پژوهش با آزمون کولموگراف -اسمیرنف و تحلیل کواریانس ،مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .یافتههای
پژوهش بیانگر این است که برنامه فبک بر نگرش اخالقی دانشآموزان تأثیر داشت و بین میانگین نمرات
پیشآزمون و پسآزمون گروه آزمایش و گروه گواه ،تفاوت معنیداری وجود داشت و بر رفتار و گفتار
مستدل و منطقی ،روحیه احترام به ارزشهای اخالقی و اجتماعی ،احترام به دیگران و عزتنفس
دانشآموزان ،تأثیر داشت .همچنین در آیات متعددی از قرآن به این مؤلفهها اشاره شده و پرورش و
تقویت آن در جامعه جهت همگانیکردن اخالق کریمه مورد تأکید قرار گرفته است .باتوجهبه هماهنگی
مؤلفههای برنامه فلسفه برای کودکان (فبک) با مفاهیم قرآن درراستای پرورش و نگرش اخالقی این برنامه
بهعنوان یک الگوی تربیتی و تجربی موفق که بهصورت کاوشگری اخالقی اجرا میشود ،مورد تأکید قرار
میگیرد.
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مقدمه و بیان مسأله
قدمت فلسفهورزی به تاریخ تعلیموتربیت و اندیشههای سقراط برمیگردد که بررای روشرگرری
وآگاهیبخشری بره اامعره «بره رو

دیالکتیرک حر

کگککراوی اوانرا را ترریرک مریکررد»

(اوسو .)7002،یکی از موفقترین تال ها دراهت ایکاد برنامهای مگسکم ،برنامه آمروز

فلسرفه

برای کودکا  1است که توسط ماتیو لیپمن و همکارانش بهمگظور تدوین برنامره تر ریلی در زمیگره
کاو

فلسفی و اخالقی برهعگوا یرک الرروی تربیتری بررای کودکرا از کودکسرتا ترا دانشررا

طراحی و اارا شد (فیشر بهنقل از کیا زاد  .)64 :1811 ،لیپمن بر شیو های عقالنری در برخرورد برا
تربیرت اخالقری را مبتگریبرر شرگاخت مریدانرد (لیرپمن.)7008 ،

مسائل اخالقی تأکیدکرد و اسرا

برراتواررهبرره پیشرررفت سررریع کشررورهای دنی را تربی رت افررراد خررال  ،متفکررر و شررهروندانی متعهررد از
ضرورتهای اساسی نظام آموزشی است (حسیگی .)1831 ،افالطو تربیت اخالقی را مبتگیبر دانش
و عقل میداند ،اما پرور

عقالنی بهتگهایی ازنظر افالطو اخال ایکاد نمیکگد (افالطو بهنقل از

روحانی .)1811 ،در اسالم بر پرور

گرایشها و رفتارهای اخالقی تأکید شرد اسرت (نروروزی و

عاطفتدوست .)1830 ،روا شگاسی ااتماعی بر فرایگد تغییر نرر ها تأکید دارد ،اما شکلگیری و
تکوین نرر ها براسا

فرایگد یادگیری صورت میگیرد (کریمی« .)780 :1830،استدالل اخالقی

که با نررانی همدالنه همرا است ،مواب ترول عواطف اخالقی دانشآموزا مریشرود» (دنیرل و
همکارا  .)7016 ،چو «نرر

اخالقی آموختگی است و باید با آموز

و آگاهانه شرکل بریررد»

(بوربا  ،7001 ،بهنقل از کاوسی .)71 :1830،فلسفه برای کودکا تأکید دارد که کودکا قابلیرت و
تواناییهای استداللی و فکری در یک ااتمرا پووهشری دارنرد« .چرو انسرا ها بررای زنردگی در
دنیای پرچالش و مترول امروز نیازمگد مهارتهای فکری سطح براال ازاملره :تفکرر نقراد ،خرال و
اسررتداللی هسررتگد و چگررین مهارتهررایی ازطریررق آمرروز

و تمرررین قابررل دسررتیابی هسررتگد»

(حسیگی .)64 :1811،تفکر فلسفی ایکاد افکار درست ،مگسکم ،اامع و نظاممگد اسرت کره ازطریرق
درک قوانین صریح تفکر قابل یادگیری است (گوکلر  .) 7017 ،هرد

آمروز

فلسرفه تقویرت

استکوی حقیقت ،داد فرصت فکرکرد  ،پذیرفتن مسئولیت دیدگا ها و اعمرال خرود ،یرادگیری
نقد و تفکر دربار دیررا  ،تربیت شهروندا اخالقی ،پرور

روحیره گفتررو و کاوشررری اسرت
)1. Philosophy for children(P4c
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(فرمهیگی .)1812 ،هد
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پووهش فلسفی ،به رشد مهارتهرا و مرگش کودکرا کمرک میکگرد ترا

بتوانگد نقش خود را در یک اامعه بهطورکامل ایفا کگگد .آموز

فلسفه برای کودکا که به رو

ااتمررا پووهش ری اارررا م ریشررود ،م ریتوانررد فرایگررد مگطق ری و اخالق ری تکرروین نرررر
دانشآموزا ایکاد کگد .اگر نرر

را برررای

اخالقی دانشآموزا تقویت شود ،یقیگاً در موااهره برا مسرائل

اخالقی اامعه از ثبات مطلوبتری برخوردار خواهگد بود .ارسطو به نقش عرادت در رشرد اخالقری
تأکید دارد و زندگی اخالقی را مشتمل بر رشد عادات فضیلتمدار مریدانرد کره برا تمررین تربیرت
مطلوب شهروندا ترقرق مییابرد (اسرپرود« .)7006 ،افالطرو و ارسرطو تربیرت اخالقری و تربیرت
ااتماعی را از هم ادا نمیدانگد» (کاردا و همکرارا  .)126 :1837 ،فلسرفه بررای کودکرا «یرک
رو

مشرررارکتی و گفتررررویی در کرررال

اسرررت» (برررراو )7010 ،و «زمیگررره رویکررررد یرررادگیری

دانشآموزمرور را فراهم میکگد» (گرایونو  .) 7018،فیشر تأکید دارد که باید «آموز
مدار

فلسرفه در

ابتدایی اهت کسب تفکر فلسفی ازطریق گفتروی تعاملی مورد تواه قرارگیررد» (ارویگز،

 .)7012در مبانی نظری ترول بگیادین تعلیموتربیت رسمی عمومی کشرور بره شرأ اخالقری تربیرت
تأکید شد است که میتواند زمیگه ترقق حیات طیبه را فراهم کگد (ص .)176علریرغرم ایگکره در
برنامههای درسی مسرائل اخالقری ،درنظرر گرفتره شرد اسرت ،ولری باتوارهبره نترایج پووهشهرای
انکامشد بهنظرر مریرسرد ،نظرام آموزشری در ایرن زمیگره موفرق نبرود اسرت .برااینوارود ،تعرداد
قابلتواهی از دانشآمروزا موفرق بره کسرب نررر

عمیرق اخالقری نمریشروند؛ درصرورتیکره

صاحبنظرا عقید دارند «سازما هرای آموزشری هوشرمگد نسربت بره ایکراد و توسرعه ارز هرای
اخالقی مسئول هستگد .باید امور اخالقی نهادیگه شد و به یک باور درونی تبدیل شود» (آقاحسیگی،
 40 :1813و  .)171بررسی نتایج پووهشهای انکامشد بر اهمیت برنامه آموز
تأکید دارند و هریک متغیرها و مؤلفههایی را ازامله حل مسئله ،هو

فلسفه به کودکرا

هیکانی ،پیشرفت تر ریلی،

مهارتهای کالمی و  ...مورد مطالعه قرار دادند ،ولی متغیرهرای نررشری ازاملره نررر

اخالقری،

تاکگو مورد پووهش قررار نررفتره اسرت .نررر  ،بخرش مهمری از هرد های تربیتری اسرت و از
دیدگا بلوم در حوز عاطفی قرار دارد و شرامل تغییررات در عالقرهها ،نررر هرا ،ارز هرا ،رشرد
ارجشگاسی و سازگاری است و رفتارهای مربوط به حوز عاطفی شامل آگاهی ،تمایل بره دریافرت،
تواه دقیق ،تمایل بهپاسخداد  ،متقاعدشد  ،احسا
ترایحداد یک ارز

و تعهد نسبت به ارز

رضایت در پاسخداد  ،پرذیر

یرک ارز ،

و ارز گذاری ،درک ارز  ،انسکام نظام ارزشری
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برای خود ،درونیسازی ارز ها و تبلور شخ یت در فرایگد یادگیری است (کیامگش- 43 :1838 ،
 )41و عموماً مورد غفلت قرار میگیرد .در فارسی ،نرر  ،طرز رفتار ،طررز تلقر ،،پگداشرت ،طررز
تفکر براسا

مفروضات پیشین و مانگدآنها ترامه شد است .نرر  :ترکیب شگاختها ،احسا ها

و آمررادگی برررای عمررل نسرربت برره ی رک چی رز مع رین اسررت کرره توسررط فرررد صررورت م ریگی ررد
اخالق ری ،عبررارت اسررت از انکررام ک رار نی رک و دوری از کررار زشررت بررا

(کریم ری .)1830،نرررر

بهر برداری از آزادی که ناشی از استکوی کمال و ترریککگگد ما به انکام کار اخالقی واردا
درونی است (اعفری .)1826 ،نرر

اخالقی ،نرر هایی کره براسرا

تکربیرات کسرب شرد و

رفتارهای اخالقی افرراد را اهرت انکرام کارهرای نیرک برا بهرر گیرری از آزادی و اختیرار هردایت
میکگد .نرر ها به افراد کمک مریکگگرد کره برر مرریط تسرلط داشرته باشرگد ،نررر هرا موارب
ساد سازی و سازماندهی تکربه مریشروند و افرراد را بررای دسرتیابی بره اهردا

هردایت مریکگگرد.

نرر ها مفیدند و اهت برقراری ارتباط سازند و روابرط صرریح برا دیرررا و حفر آ کمرک
میکگگد و داشتن نرر

مفید به ابزار صریح و مگاسب عقاید کمک کرد و مریتوانرد تعرامالت را

هموارتر و مطلوبترکگد (اسمیت ،مکی ،بهنقرل از :سرپا مگ رور و صرفارنیا .)737 :1837 ،براسرا
دیدگا گانیه «نرر  ،باالترین و آخرین مرحله بازد یادگیری است (سیف .)623 :1831،باتواهبه
نکات ذکرشد  ،مسئله پووهش حاضر این است که کودکا با کگککاوی و اشرتیا یرادگیری وارد
مدرسرره م ریشرروند ،امررا پر

از ورود برره مدرسرره پرسشرررری دانشآمرروزا کرراهش مییابررد .بایرد

پرسشرری دانشآموزا در مدرسه حفر شرود .معلمرا و مسرئولین مردار

درخ روص رعایرت

مسائل اخالقی و انضباطی بهصورت مکرر بره دانشآمروزا توصریه مریکگگرد .در فرایگرد یرادگیری
سطوح یادگیری شگاختی دانشآموزا از پرایینتررین سرطح مرحلره (دانرش و درک و فهرم) فراترر
نمیرود .در فرایگد یادگیری سطوح یادگیری نررشری دانشآمروزا مرورد غفلرت قررار مریگیررد.
دانشآموزا درعمل به مقررات مدرسه بهعگوا یک شهروند عموماً غفلت میکگگد .دانشآمروزا
نسبت به مسائل اخالقی و تربیتی بیتواه هستگد .بیشترین زمرا تردری
اثربخش و کارآمد ،صر

معلمرا برهارای تردری

تبیین و توایه رفتارهای ناشایست دانشآمروزا مریشرود .برین مفراهیم

نظری مواود درکتابهای درسی و رفتارهای عملی دانشآموزا تگاقض واود دارد (بهنوعی برین
نظر و عمل فاصله واود دارد) .باتواهبه مگابع غگی و مرتوای آموزشی ،شراهد رفتارهرای نرامطلوب
دانشآموزا هستیم .لذا این نررانی واود دارد ،تعداد زیادی از دانشآموزا بهعلرت عردم کسرب
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نرر
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اخالقی مطلوب درمعرض آسیبهای مختلف قرارگیرند .باتوارهبره چالشهرای موارود در

نظام آموزشی باید زمیگه مطلوب اصالح نرر

اخالقی دانشآموزا فراهم شود .برا تغییرر رو هرا

میتوا دانشآموزا را افرادی اخالقی و شایسته تربیت کررد .ایرن مسرائل ممکرن اسرت ریشره در
ضعیف دانشآموزا داشته باشد .این پووهش بهدنبال پاسخ به این فرضیههاست:

نرر

اخالقی دانشآموزا  ،تأثیر دارد.

 .1آموز

فلسفه برای کودکا بر نرر

 .7آموز

فلسفه برای کودکا بر رفتار و گفتار مؤدبانه ،مسرتدل و مگطقری دانشآمروزا  ،ترأثیر

دارد.
 .8آموز

فلسفه برای کودکا بر روحیه احترام به ارز های اخالقی و ااتماعی دانشآموزا ،

تأثیر دارد.
 .6آموز
.2آموز

فلسفه برای کودکا بر روحیه احترام به دیررا دانشآموزا  ،تأثیر دارد.
فلسفه برای کودکا بر احسا

ارزشمگدی و عزتنف

دانشآموزا  ،تأثیر دارد.

درادامه ،مؤلفههای فرضیههای پووهش بهطورمخت ر ازمگظر قرآ و پووهشهای انکامشد تبیرین
میشود.

پیشینه پژوهش
یافتههای پووهشی قائدی ( )1818بیانرر این است که تقویرت درک اخالقری کودکرا و فهرم
صریح و دقیق ارز های اخالقی یکی از رویکردهای فلسفی اخال در آموز

فلسرفه اسرت کره

بهعگوا کاوشرری اخالقی مطرح می شرود .لیرپمن معتقرد اسرت کره برنامره آمروز
کودکا با انکام فلسفه با رو

فلسرفه بررای

مباحثه ،زمیگه رشد اخالقی دانشآموزا را فراهم میکگد و ایرن برا

درگیرکرد دانشآموز در کاوشرری اخالقری کره مسرتلزم تفکرر نقادانره و خالقانره اسرت ،میسرر
میشود.
یافتههای پووهشی صفاییمقدم و همکارا ( )1812بیانرر این است که ااررای برنامره آمروز
فلسفه برای کودکا به رو

ااتما پووهشی بر مهارتهای اسرتداللی دانشآمروزا  ،ترأثیر مثبتری

دارد و نتایج این پووهش با نتایج ترقیقات انکامشد در خارج از کشور هماهگگ است.
یافتههای پووهشی مرعشی و همکارا ( )1814بیانرر این است که کودکرا بایرد بیاموزنرد کره
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همه اعمال اخالقی دلیل دارند و نیازمگد مهارتهایی هستگد که به آنها کمک کگرد ترا تعارضهرای
اخالقی زندگی را حل کگگد.
یافتههای پووهشی هدایتی ( )1811بیانرر این است که آموز

فلسفه بررای کودکرا رویکررد

کودکمرور دارد و کودک را از مردودیتهای مدرسه رهرا مریسرازد و برر یرادگیری و سراختن
دانش تأکید دارد.
بررسی مطالعات حسیگی ( )1811نشا میدهد که کودکرا قابلیرت و تواناییهرای اسرتداللی و
فکری در یک ااتما پووهشی را دارند« .چو انسا ها برای زندگی در دنیای پرچرالش و متررول
امروز نیازمگد مهارتهای فکری سطح باال ازامله :تفکر نقراد ،خرال و اسرتداللی هسرتگد و چگرین
مهارتهایی ازطریق آموز

و تمرین در برنامه فلسفه برای کودکا قابل دستیابی هستگد».

یافتههای پووهشی رشتچی ( )1813بیانرر این است که کال های فلسفه برای کودکا  ،نهتگهرا
فراگیری مفراهیم را تسرهیل مریکگرد ،بلکه فکرکرد را نیز به کودکا یراد مریدهرد .فلسرفه بررای
کودکا پل ارتبراطی میرا رشرد شگاختی و تعامل ااتماعی است.
یافتههای پووهشی رمضانی ( )1813بیانرر این است که در برنامۀ درسی فلسفه برای کودکا
تأکید میشود تا دانشآموزا مسائل را با دیدی وسریع و کلری بگررنرد و در بررسری امرور اوانرب
مختلف موضو را مرورد بررسرری قرررار دهگرد .همچگرین در ایرن برنامره ،دانشآمروزا مریتوانگرد
مسرائلی را کره در کرال

در

و مدرسه با آ موااه میشوند ،با مسرائل واقعری زنردگی خرویش

ارتبراط داد و از آنها برای حل مشکالت آتری زنردگی اسرتفاد نمایگرد .آنهرا یراد مریگیرنرد کرره
سرؤالهرای اساسی بپرسگد و دربارة آنچه نمیدانگد پرسش کگگد .آنها میآموزند تا به خلق مفاهیم و
اید ها بپردازند و عقایدی را که مسلم فرض میشروند ،مرورد سرؤال قرررار دهگررد .توانررایی کگتررل
خویشتن و انتخاب صریح نیز از دیرر مواردی است کره در برنامرۀ درسری فلسررفه بررای کودکرا
مورد تواه است ،بگابراین ،میتروا دریافرت کره در برنامرۀ درسری فلسرفه بررای کودکررا  ،ابعرراد
اساسری و اگبههای مختلف ذهگیت فلسفی مورد تواه قرار گرفته است.
یافتههای پووهشی فخرایی (  )1813حاکی از آ اسرت کره فلسرفه بررای کودکرا برهمعگرای
آموز

آراء و افکار فالسفه نیست ،بلکه تفکر فلسرفی را نیرز دربرر مریگیررد کره هردفش ارتقرای

تفکر خال و انتقادی در کگار بهبود ابعاد اخالقری ،عراطفی و عقالنری سطح فکری افراد است.
یافتههای پووهشی بردری گرگرری و اوحردی ( )1836حراکی ازآ اسرت کره «فلسرفه بررای
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اخالقی دانشآمروزا گررو آزمرایش و موارب رشرد فرفیرت درک

درست از نادرسرت و داشرتن باورهرای اخالقی و بهکارگیری اصول اخال اهانی آنها شد اسرت.
مرریط آموزشی کال های فلسفه برای کودکا نهتگها فراگیری مفاهیم اخالقی را تسهیل میکگرد،
بلکه موابات رشد اخالقی را نیز در کودکا فراهم میکگد».
یافتههای پووهشی گئور ( )7011حاکی از آ است برنامه  p4cازطریق کاو

لذتبخش برود

و به توسرعه مهرارت تفکرر کودکرا کمرک مریکگرد ،چرونره فکرکررد را بره آنهرا مریآمروزد،
پرسشهای کودکا با کیفیتتر ،خال تر و مگطقیتر شد و به طرح سؤال و ایکاد اید های ادید
از طر

کودکا کمک میکگد ،بر یادگیری مادامالعمر تأثیر دارد ،معلما در طول دور آمروز

باید صبور باشگد و فلسفه برای کودکا در دورا اولیه ،ضروری و حیاتی است.
یافتههای پووهشی گولدیگگ ( )7011حاکی از آ است با برهکرارگیری رو هرا و فرایگردهای
گفتروی فلسفی و پر واو درکال

در

بهعگوا ابزاری برای یادگیری فعال کودکرا اسرت و

دانشآمرروزا را برره درک اهررا و خررود قررادر م ریسررازد و مسررائلی همچررو شررهروندی ،اخررال
ارز های آموز وپرور  ،زیبراییشگاسری ،سراخت معگرا و طبیعرت کودکرا مرورد برر
میگیرد p4c .یک نطریه آموزشی ادی است که لیپمن آ را فلسفه آموزشی یا آموز
فلسفه مینامد که تلفیقی از نظریه آموز وپرور
آموز

قررار

کاربردی

و فلسفه است و بگیادهرای نظرری آ برگرفتره از

کگککاوانه و بازخوردی دیویی ،پر واوی عملی و پووهشی پیر

یادگیری ااتماعی مید و نظریه گفتروی گادامر و هابرما

و ویروتسکی ،نظریه

است.

یافتههای پووهشی کولد  ،نظام اسرماعیل و هاشرم ( )7018حراکی از آ اسرت کره آمروز
تفکر مواب ت رمیمگیریهرا ،قضراوتهای صرریح و ایرد های خرال دانشآمروزا شرد  ،بره
افزایش درک بیشتر خود و فراتر از آنچه که هستگد،کمک میکگد .آگاهی توأم با درک و احسا
و شگاخت است .تفکر آگاهانه فرایگرد زایشری را در افکرار دانشآمروزا ایکراد مریکگرد ،موارب
کگترررل آگاهانرره رفتارهررای شخ ری ،نرر هررا ،حرراالت هیکررانی و عرراطفی و سررازگاری فررردی و
ااتماعی میشود .آموز

تفکر مگکر به کگترل آگاهانه ،دانش آگاهانه و شگاخت آگاهانره شرد و

زمیگه تفکر ناخودآگا را نیز فراهم میکگد.
تبیین مؤلفهها ازمنظر قرآن
دراین بخش مؤلفههای فرضیههای پووهش بهطورمخت ر ازمگظر قرآ تبیین میشود.
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گفتار و رفتار مودبانه ،مستدل و منطقی
شیو گفتار و رفتار و چرونری آ بهصورتهای مختلف در قرآ ذکر شد است که هر شیو
بُعدی از ابعاد شخ یت اخالقی انسا را در ارتباط با دیررا در اامعه نشا میدهد .ازنظرر قررآ ،
گفتار خوب آ است که گویگد آ قبل ازسخن ،به آ عمل کرد باشد .پیامبرا مأمورند به آنچه
میگویگد ،عمل کگگد تا از تهمت به دور بود و مورد قبول مردم واقع شوند؛ زیرا یکی از نشرانههای
صد کالم ،آ است که خود گویگد درعمل پیشی بریرد و قول و فعرل او مطابقرت داشرته باشرد:
«برای او شریکی نیست و مرا به این آیین فرما داد اند و من نخستین مسلمانم» (انعام  .)148 /ایرن
آیه بر صداقت قولی و مطابقت گفتار و رفتار ،تأکید دارد (موسروینسرب .)1830 ،بررسری آیرات
قرآ بیانرر این است که انسا با تربیت اخال خود میتواند تربیتیافته قرآ شود و به قرب الهری
نائل آید که در قرآ از آ باعگوا (...خُلُقٍ عَظِیمٍ) یاد شد است .خداوند اهت کمال مگش انسرا
رو های متگو و متگاسب گفتار و رفتار را در موقعیتهای مختلف در آیات متعدد بیرا مریکگرد.
یکی از ارز های اخالقی در گفتار ،رعایت ادب و تواضع است که به رو های متفاوت و متگرو
توصیه میشود؛ ازامله :الف) گفتار مؤدبانه با والدین «و قل لهما قوال کریما» .مگظور از«قول کریم»
در این آیه ،هما سخن مؤدبانه است .تواضع و ادب در همه اا ،در رفتار و گفترار ،مطلروب اسرت.
ب) گفتار مستدل و مرکم؛ در سور نسراء دربرار حمایرت مرکرم و مسرتدل از حقرو یتیمرا در
اامعه میفرماید «...قوالً سدیدا»ً؛ سخگی مستدل و مرکم ،سدید از ماد سد ،برهمعگرای اسرتقامت و
مرکمبستن است .از آداب سخن ،سدیدبود کالم است ،هرچه کالم برا عقرل و مگطرق و اسرتدالل
بیشتر همرا باشد ،میزا تأثیر و ثبات آ بیشترخواهد شد .اصوالً قرآ بهدلیرل آنکره سرخگش یرا برا
عقل هماهگگ است و یا با فطرت ،از استرکام و استقامت خاصی برخوردار است .در ارای دیررر،
زمانیکه قوم حضرت موسی ( ) به او تهمت ناروا میگفتگد؛ خداوند میفرماید «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَگُوا
اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِیدًا :ای مؤمگا از خدا پرو اداشته باشید و سخگی استوار و مسرتدل بروییرد».
پ) انتقاد سازند در بر ها «...اادلهم بالتی هری احسرن »...در مکرادالت و گفتروهرای انتقرادی
بهترین شیو را داشته باشید .مردم را با حکمت و اندرز نیکو بره را پروردگرارت دعروت کرن و برا
آنا به نیکوترین شیو به بر

و مکادله بپرداز .یقیگاً پروردگرارت بره کسران ،کره از را او گمررا

شد انرد و نیرز بره را یافتررا داناتراسرت .ت) گفترار پسرگدید و مطلروب اهرت پرهیرز از سرخگا
ترریکآمیز؛ خداوند برگفتار پسگدید تأکید دارد و میفرماید «...قروالً معروفراً » :گفتراری شایسرته
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داشته باشید .در آیه دیرر اهت برخورد پسگدید با افراد سفیه یا سبکمغرز ،مریفرمایرد« :از امروال
خودتا برای خوارک و پوشاک آنها کمک کگید و با آنها مطلوب سرخن بروییرد «...وَ قُولُرواْ لَهُرمْ
قَوْالً مَّعْرُوفًا» .درآیه دیرر به زنا پیامبر(ص) میفرماید :در ارتباط با دیررا موافرب گفترار خرود
باشید «...وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا » و گفتارى شایسرته بروییرد .ث) گفترار مربرتآمیرز و مهربانانره؛ گفترار
مربتآمیز تأثیرپذیری عمیقترری در ارتبراط برا دیرررا دارد اگرر بخرواهیم کسری را ن رریت یرا
راهگمایی کگیم که کالم ما قدرت نفوذ بیشتری داشته باشد ،بایرد از سرخگا مربرتآمیرز و از لررن
مهربانانه استفاد کگیم ،هما طورکه خداوند اهت هدایت فرعو به حضرت موسی( ) دسرتورداد:
ای موسی زما ارشاد فرعو با گفتارى نرم و با لرن مهربانانه مسائل اله ،را به او بررو ،امیرد اسرت
که هوشیار شود و آیین حق را بپذیرد یا بترسد و از سرکش ،باز ایستد «...قوالً لیگاً» با نررم و مهربرانی
سخگی برویید .ج) گفتار واضح و رسا؛ خداوند اهت ارتباط پیرامبر(ص) برا مگافقرا بررای هردایت
آنها میفرماید« :آنها کسان ،هستگد که خدا آنچه را از نیات شروم و کیگره و نفرا در دلهراى آنرا
است ،م،داند» .بگابراین ،از آنا روى برتاب و پگدشا د و به آنا سخگ ،رسرا بررو کره در دلشرا
اثر کگرد .آنهرا را از عواقرب کارشرا آگرا سراز « ...قروالً بلیغراً»؛ سرخگی رسرا و واضرح .چ) گفترار
بزرگوارانه و کریمانه نیکی به پدر و مادر از ویوگیهای انبیا و موحدا واقعی است .نیکری و لطرف
کریمانه به والدین در کگار اطاعت از خداوند قرار دارد (قرائتی .)1818 ،میفرماید« :برا پردر و مرادر
بزرگوارانه و شایسته سخن برو و هرگز بر آنها پرخا
ا

مکن ،حتی حداقل کالم رنکشآوری مانگد

به آنها مرو «....قوال کریماً»؛ سخگی کریمانه و بزرگوارانه .ح) گفتار خوب و نیکو و قابل فهرم؛

خداوند در سور بقر سخن نیکوگفتن را بهعگوا یکری ازمیثا هرای بگریاسررائیل ذکرر مریکگرد و
میفرماید« :و یاد کگید زمان،که از بگ،اسرائیل پیما گرفتیم که از خدا را نپرستید ،و به پدر و مادر
و خویشا و یتیما و مستمگدا نیک ،کگید و با مردم با خرو زبران ،سرخن گوییرد و نمراز را برپرا
داریررد و زکررات بپردازیررد .سررپ

همرره شررما اررز انرردک ،از پیمررا خرردا روى گردانیدیررد و شررما

بهطورعادت رویرردا هستید« .قولوا للگا

حسگا »؛ با مردم با زبرانی خرو

سرخن بروییرد .سرخن

نیکو ،زمیگه مربت و دوستی را فراهم میکگد و سخن زشت وسوسه شیطانی برای ایکاد ادایی بین
مردم را بهواود میآورد .خداوند در این زمیگه برای پرهیز مردم از دشمگی و ایکاد فتگه مریفرمایرد:
و به بگدگانم برو سخگ ،را که نیکوتر است برویگد ،زیرا شیطا میا آنا به سبب سرخگا زشرت و
ب،مگطق دشمگ ،م،افکگد .آرى شیطا هموار براى انسا دشمگ ،آشکاراست « ...یقولوا التری هری
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احسن»؛ سخگ ،را که نیکوتر است برویگد .در اای دیرر مریفرمایرد..« :یَفْقَهُروا قَروْلِی ».سرخگم را
بفهمگد .حضرت موسی ( ) برای دعوت فرعو به توحید به فرما خدا میفرماید« :خدایا سرخگم را
صروْتِکَ»؛ هگررام
ْضرضْ مِرن َ
برای هدایت فرعو قابل فهم کن .خ) گفتار آهسته و امیدوارانره «وَاغ ُ
سخنگفتن با آرامی سخن برو و صدایت را باال نبر .در اای دیرر ،میفرماید« :قَوْلًا مَیْسُورًا» بررای
رسید به رحمت الهی سخگی امیدوارانه برو در بخشش دستودلباز با « .وَإِ ْ تَکْهَرْ بِرالْقَوْلِ فَِِنَّرهُ
یَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَ :»،و اگرسخن خود را با صداى بلگرد آشرکار کگر ،یرا پگهرا بردارى ،برراى خردا
ُضرو َ
یکسا است ،زیرا او پگها و پگها تر را م،داند .یا در ارای دیررر مریفرمایرد« :إِ َّ الَّرذِینَ یَغ ُّ
أَصْوَاتَهُمْ عِگْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِکَ الَّذِینَ امْتَرَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَاْرٌ عَظِریمٌ» :بر،تردیرد
کسان ،که صدایشا را نزد رسول خدا پایین م،آورند ،آنا کسانی هسرتگد کره خردا دلهایشرا را
براى پرهیزکارى امترا کرد  ،براى آنا آمرز

و پاداش ،بزرگ است« .یَرا أَیُّهَرا الَّرذِینَ آمَگُروا لَرا

تَرْفَعُوا أَصْوَاتَکُمْ فَوْ َ صَوْتِ الگَّبِریِّ »....اى مؤمگرا

صردایتا را بلگردتر از صرداى پیرامبر نکگیرد .د)

گفتار ارزشمگد و ماندگار «إِنَّا سَگُلْقِی عَلَیْکَ قَوْلًا ثَقِیلًا» :بهیقین مرا بره زودى گفترارى سرگرین چرو
آیات قرآ به تو القا خواهیم کرد .باتواهبه ایگکه اکثر مفسرین قول ثقیل را به قرآ تفسیرکرد اند،
اما مفهوم آ بیانرر کالم ارزشمگد و ماندگار است .ثقل بهمعگای سگریگ ،است ،چرو کرالم قررآ
برای قرنها ثابت ماند و پاسخروی نیازهای بشر است .باتواهبه تأکید قرآ به رعایت گفتار و رفتار
مؤدبانه و مستدل و انتقاد سازند اصول حاکم بر آموز

فلسفه برای کودکا میتواند بسترمگاسربی

برای تقویت گفتار و رفتار مؤدبانه و مستدل دانشآموزا را فراهم کگد.
احترام به ارزشهای اخالقی و اجتماعی
قرآ  ،بر همرانیشد اخال کریمه تأکید دارد و در آیه  81سور اسراء هر اقدام غیرعالمانه
و ناآگاهانه را ناروا میداند «وال تَقْف ما لَی

لَرک بِره علْرم» .همچگرین در آیره  68سرور عگکبروت

«....وَما یعقلها اال العالمو » به عالمانه و آگاهانه عملکرد و عاقالنهزیستن دعروت مریکگرد .ازنظرر
قرآ  ،علم و دانش زمیگهساز تعقل و خردورزی و هوشمگدانه عمرلکررد اسرت (سرکادی.)1830،
فکر ،اندیشه ،دوراندیشی ،حسابگرری ،مگطرق ،اسرتدالل ،فلسرفه ،هردایت و روشرگایی از تکلیرات
کانو عقل است .هرگا براسا

آموز های دیگی ،شعور ناخودآگا انسرا بره شرعور آگرا تبردیل

شد ،تمام کارهای انسرا اخالقری مریشرود (مطهرری .)1816 ،در قررآ  ،آیرات متعرددی برر عمرل
آگاهانه و عالمانه تأکید دارند؛ ازامله سور نسراءآیه  22والَرذینَ آمگُروا وعملُروا ال رالرات ...و در
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سور طه آیه 22منْ یأْته مؤْمگًا قَرد عمرلَ ال رالرات فَأُولَئرک لَهرم الردراات الْعلَر :،یقیگراً کسرب
ارز های اصیل اخالقی و ااتماعی به تعالی انسانیت و رفتارهای آگاهانه و عالمانره افرراد کمرک
میکگد .در سور ف لت آیه  82میفرماید« :وَمَا یُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِینَ صَبَرُوا وَمَا یُلَقَّاهَا إِلَّا ذُوحَ ٍّ عَظِریمٍ:
این شیو را از کسانی که (در زمیگۀ خودسازی و آراستن خویش به ارز های اخالقری) پایرداری
کردنررد ،دریافررت نمریکگگررد و اررز کسررانی کرره بهرررة بزرگری (از تقرروا وکمرراالت روحری) دارنررد،
نمیپذیرند» .این آیه اشار میکگد به مودتی که بعد از دعروت بره حرق برین افرراد و پیرامبر(ص) برا
رعایت ارز های اخالقی ایکاد شد.
تأکیدبر ارز های اخالقی و ااتمراعی یکری از اهردا

اساسری فلسرفه بررای کودکرا اسرت.

احترام به ارز هرا و هگکارهرای ااتمراعی و اخالقری موردتأییرد اامعره در تعرامالت ااتمراعی و
زندگی فردی ،تقویت درک اخالقی کودکا  ،فهرم صرریح و دقیرق ارز هرای اخالقری یکری از
رویکردهای فلسفی اخال درآموز

فلسفه برای کودکا است کره برهعگوا کاوشررری اخالقری

مطرح میشود.
لیپمن معتقد است که برنامه آموز

فلسفه برای کودکا با انکام فلسفه با رو

مباحثره ،زمیگره

رشد اخالقی دانشآموزا را فراهم میکگد و این با درگیرکرد دانشآموز درکاوشرری اخالقری
که مستلزم تفکر نقادانه و خالقانه است ،میسر میشود (لیپمن.)7008 ،
احترام به دیگران
کسی که انتظار احترام از دیررا دارد ،بایرد حرمرت دیرررا را حفر کگرد .اگرر مریخرواهی
مرترم باشی ،باید همه را مرترم بداری .رفتار مرترمانه را بایرد در خانره آموخرت .در مدرسره و در
اامعه تمرین کرد .اگر انتظار دارید که دیررا با شما با احترام رفترار کگگرد ،برا دیرررا برا احتررام
رفتار کگید .حرمتنرهداشتن و احترام به دیررا یک عمل اخالقری و هگکراری اسرت و برر حفر
اصول اخالقی و سگتها و هگکارهای انسانی تأکید دارد که ناشی از پرور

فضایل اخالقی اسرت.

خداوند در سور اسراء آیه  20میفرماید« :و لقد کرمگا بگری آدم  :»....انسرا را موارودی کرریم و
مرترم آفرید است .پیام اصلی آیه این است که انسا ها باید در برخوردها و روابطشا با یکردیرر
شخ یت و حرمت دیررا را حفر کگگرد و در آیره  84سرور نسراء مریخروانیم «و اعبردواا و ال
تشرکوا به شیئاً و بالوالدین إحساناً :»..به اهمیت احترام و نیکی به پدر و مادر اشار مریکگرد .در آیره
 14سور نساء میفرماید« :و إذا حییتم بتریه فریوا بأحسنَ مگها أو ردوها إ ا کا علی کرل شریءٍ
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حسیباً»؛ در این آیه شریفه ،خدای متعال به برخورد مگاسب انسا ها با یکدیرر تواره دارد و تریرت
نوعی احترام متقابل است .در سور آلعمرا آیه ....«123فاعفُ عگهم واستغفر لهرم و شراورهم فری
األمر» :مشورت پیامبر خدا برا مرردم در مسرائل گونراگو  ،درحقیقرت از م رادیق روشرن احتررام و
بزرگداشت آنا مرسوب میشود .در سور لقما آیه .....« 11و ال ت عر خدک للگا  :»...خداوند
رسول اعظم را به تواضع و فروتگی نسبت به مسلمین سفار

نمود است .در سور حکرات آیه 11

«یا أیها الذین آمگوا ال یسخر قوم من قوم عسری أ یکونروا خیرراً مرگهم»؛ مرردم را از مسرخر کررد
یکدیرر مگع میکگد؛ چراکه اصل حف کرامت و شخ یت انسانی از اصرول اساسری قررآ اسرت.
احترام به دیررا یکی از اصول اولیه فلسفه برای کودکا است که در این برنامه فرصرت تمررین را
برای دانشآموزا فراهم میکگد.
عزتنفس
در قرآ کریم عزتمگدى خداوند ،توأم با کبریای ،و عظمت بیا شرد اسرت .در سرور حشرر
آیه « 28هُوَ اللهُ الَّذى ال اِلرهَ اِال هُوَ المَلِکُ القُدو ُ السَّلرامُ المُرؤمِنُ المُهَریمِنُ العَزیرزُ الکَبرارُ المُتَکَبِّررُ
سُبررنَ اللهِ عَما یُشرِکو »؛ عزت حقیقی و کامل در خداوند متعال مرقق اسرت .در سرور مگرافقو
آیه « 3ولِلهِ العِزَّۀ ولِرَسولِهِ ولِلمُؤمِگینَ ولرکِنَّ المُگررفِقینَ الیَعلَمرو »؛ در سرور نسراء آیره ...« 183فَرِِ َّ
الْعِزَّۀ لِلَّهِ اَمیعاً ،؛ در سور یون

آیه « 42إِ َّ الْعِزَّۀ لِلَّهِ اَمِیعًرا»؛ در سرور فراطر آیره « 10مَرن کرا َ

یُریدُ العِزَّۀ فَلِلَّهِ العِزَّ اَمیعرًا»؛ مفاهیم آیات بیانرر این است که عزت واقعری از آ خداونرد اسرت و
اگر انسا در مسیر تعالیم و ارز های الهی حرکت کگد ،باورهرا و کردارهرای فرردی و ااتمراعی
خود را براسا

مبانی حقیقی پرور

روا شگاسا  ،عزتنف

دهد ،به عزتنف

را عبارت از احسا

واقعی در اامعه دست خواهد یافت.

ارزشمگدبود میدانگد که ایرن حر

از مکمرو

افکار ،احسا ها ،عواطف و تکربیات انسا در طول زنردگی ناشری مریشرود (هرری

و همکرارا

بهنقل از علیپور .)1827 ،مازلو ،عزتنف
قرار میدهد و عزتنف

را در سلسلهمراتب نیازهای انسا بعرد از عشرق و تعلرق،

را هسته مرکزی ساختار روا شگاختی افراد مریدانرد کره آنهرا را در برابرر

اضطراب مرافظرت نمرود و آسرایش خاطرشرا را فرراهم مریکگرد .عرزتنفر  ،تبلروری از نررا
ارزشمگد انسا به خود ،خدا و اها هستی و ارتبراط برین آنهاسرت .ازایرنرو ،فرایگرد شرکلگیرری
عزتنف

آدمی ،زمانی میسر اسرت کره باورهرا و نررر هرا و اعتقرادات او برر پایره ایردئولوژی و

اها بیگی صریح استوار باشد تا با هد مگدکرد انسا او را به اوج برسراند .در قررآ کرریم مراد
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را تگهرا از

فرمانبردار اوامر الهی باشد و تقوای الهری پیشره کگرد ،عرزت

واقع ری را کسررب کرررد اسررت .در قرررآ عررزت بررهمعگررای احسررا

ارزشررمگدی ،مثمرثمربررود و

احترامقائلشد برای خرود و دیرررا اسرت (مرمردعلی نوادعمررا  ،کمالونرد .) 1832 ،درآیرات
متعدد دیرر به نف

انسا اشار میکگد؛ ازامله در سرور شرم

سَوَّاها :و قسم به اا آدمی وآ ک
«فَأَلْهَمَهَا فُکُورَهَا وَتَقْوَاهَا» :سپ

که آ را (آفرید و) مگظم ساخته است .در آیه  1میفرمایرد:

فکور و تقوا (شر و خیر ) را بره او الهرام کررد اسرت .در آیره 3

میفرماید :وَ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَکَّاهَا :هرک

نف

خود را پاک و تزکیه کرد  ،رسرترار شرد اسرت .در

آیه  10میفرماید :وََقَدْ خَابَ مَن د ََّسراهَا :آ کر

کره نفر

ساخته ،نومید و مرروم گشته است» .آیات سور شم
پاکسازی نف
عقل عملی ،نف

آیره 2مریفرمایرد« :وَنَفْر ٍ وَ مَرا

خرویش را برا مع ریت وگگرا آلرود

اشار میکگرد کره انسرا ازطریرق تزکیره و

و با عقالنیت به حکمت و معرفت و کمرال انسرانی دسرت مییابرد .ازنظرر مالصردرا
انسا را برای پذیر

حقایق عالی عقلی مهیا میسازد و تخلق بره اخرال الهری و

بهعبارتدیرر ،تشبه به باریتعالی که غایت حکمرت متعالیره اسرت ،حاصرل اکمرال نفر

در عقرل

عملی و عقل نظری است» .در سور نرل آیه  111میفرماید« :یَوْمَ تَأْتِ ،کُلُّ نَفْ ٍ تُکَادِلُ عَن نَّف ِْسرهَا
وَتُوَفَّ ،کُلُّ نَفْ ٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا یُظْلَمُو َ :روزی راکه هرک

(در فکر خویشتن اسرت؛ و تگهرا) بره

دفا از خود برمیخیزد و نتیکه اعمال هر کسی ،بیکموکاست ،به او داد میشرود و بره آنهرا فلرم
نخواهد شد » در سور انعام آیه 20میفرماید« :وَ ذَکِّرْبِهِۦٓ أَ تُبْسَلَ نَفْ ٌ بِمَاک ََسربَتْ » :یرادآوری کرن
که نف

آنچه کسب کگد بدا گرفتار میشود» .در سور آلعمرا آیه  80مریفرمایرد« :یَروْمَ تَکِردُ

کُلُّ نَفْ ٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُّرْضَرًا» :روزی که هرک  ،آنچه را که خود

کار نیرک انکرام داد ،

حاضر میبیگد» .این آیه «به نقش عاملیت انسا اشار میکگد کره عمرل او از برین نمریرود و انسرا
بهعگوا عامل ،نقش اساسی در نتیکه اعمال خرود دارد و نسربت میرا عمرل خیرر و نتیکره آ برابرر
نیست و بیش از آ است» (شررفی .) 171 :1811،در سرور اسرراء آیره  2مریفرمایرد« :إِ ْ أَح َْسرگتُمْ
أَحْسَگتُمْ لِأَنفُسِکُمْ وَ إِ ْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا» :اگر نیکی کگید ،به خودتا نیکری مریکگیرد و اگرر بردی کگیرد
بازهم به خود میکگید» .در سور انفطار آیه  2میفرماید« :عَلِمَتْ نَفْ ٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ» :هرک
میداند آنچه را از پیش فرستاد و آنچه را برای بعد گذاشته است» .در سور طه آیه  61میفرمایرد:
«وَٱصْطَگَعْتُکَ لِگَفْسِ :»،و من تو را برای خودم ساختم (و پرور

دادم) .این آیه به رحمرت و مربرت
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مهربانانه خداوند به انسا (حضرت موسی) اشار میکگد و «مفهوم آیه بیانرر ایرن اسرت کره ارز
واالی مکانی و اخالقی انسا مواب میشود که باآگاهی به چگرین مروقعیتی خرود را از ابرتالی بره
آلودگیهای نف  ،حف کگد» (شرفی.)714 :1811 ،
عزتنف  ،با ناپاکی اخالقی ناسازگار است .انسا را بره وفیفرهشگاسری و تعهرد اخالقری سرو
میدهد و از اعمال خال
و توأم با نف

باشد ،احسا

اخال  ،باز میدارد (عسرری و همکارا  .)1832 ،زمانیکه عزت همررا
ارزشمگدی میکگرد و بره خودآگراهی و خودشگاسری مریرسرد« .اگرر

انسا به مرحله خودشگاسی برسد ،ذات اقد

الهی را آسرا ترر و بهترر خواهرد شرگاخت و صرفات،

افعال وآثار او را بهتر میفهمد .ازاینرو ،نزدیکترین را خداشگاسری ،خودشگاسری اسرت (اروادی
آملی .)46 :1837 ،عزتنف

هم اگبه فردی و هم اگبره ااتمراعی دارد .همچگرین در نررا قررآ ،

عالو بر صفت ایکابی آراستهشد به ارز ها و اعتالی به بلگدی ،صفت سلبی نیز دارد و آ دوری
از رذائررل و هرآنچرره مواررب حقررارت و پسررتی انسررانیت اسررت ،مریباشررد (ارروادی آملری.)1844 ،
یافتههای پووهشی فراهتی و همکارا ( ،)1830باعگوا «رابطه بین الرروی ارتبراط خرانواد برا مگبرع
کگترل و عزتنف

نواوانا » ،بیانرر این اسرت کره عرزتنفر  ،احسرا

کفایرت شخ ری بررای

موااهه با چالشهای بگیادین زندگی است و در رفتارهایی مانگد ارئتورزی ،قاطعیت ،مؤدببود
و احترام به دیررا بروز میکگد .گفتوشرگود ،ترأثیر مثبتری در عرزتنفر
یافتههای پووهشی تالدو ( )1316عزتنف

دانشآمروزا دارد .در

با شادبود همبستری مثبت دارد .عزت نفر  ،حاصرل

عملکرد سازگارانه و ثمربخش خود است .افرادی که عزتنف
اضطراب رنج میبرند .مازلو در سلسلهمراتب نیازها ،احسا

پائین دارند ،از سطح بسریار براالی

ارزشمگدی یررا عررزتنفرر

تأکید قررار مریدهرد .زمانیکه این نیازها ارضرا شرود ،فررد احسرا

را مرورد

ارزشرمگدی ،توانرایی ،قابلیرت

مثمرثمربررود و اطمیگررا مرریکگررد .یافتررههای پووهشری حسریگینسررب و همکررارا ( )1813برراعگوا
«بررسی تأثیر آموز

مهارتهای ااتماعی برر عرزتنفر

دانرشآمروزا دخترر پایره سروم مقطرع

متوسطه» بیانرر این است که توانایی بیشتر در حل مسرئله برا افرزایش عررزتنفرر
درونی ،رابطه دارد .برنامه فلسفه برای کودکا  ،زمیگره تقویرت عرزتنفر
میکگد.

و مگبررع کگترررل

دانشآمروزا را فرراهم
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روش پژوهش
پووهش حاضر ازحی

هرد  ،کراربردی و ازحیر رو  ،نیمرهآزمایشری اسرت و برهصرورت

آمیخته (بخشی بهصورت کمی و بخشی دیرر بهصورت کیفی) مورد پووهش قرار گرفت .اامعره
آماری پووهش حاضر را  628نفر از دانشآموزا پایه پگکم ابتردایی شهرسرتا رامسرر کره در 10
مدرسه و 16کال

در سال تر یلی 32-34مشغول به تر یل بودند ،تشرکیل مریدهگرد14 .

در

نفر بهعگوا نمونه پووهش انتخاب شدند 68.نفر برهعگوا گررو آزمرایش و  68نفرر برهعگوا گررو
گوا درنظرگرفته شدند .ازکلیه آزمودنیها قبل از اارای عملی با استفاد از پرسشگامه مرققساخته
پیشآزمو بهعمل آمد .آزمودنیهای گرو آزمایش در یک دور 17السهای در معرض اثر متغیر
مسررتقل قرررار گرفتگررد .سررپ

بعررد از پایرا دور آمرروز

مکرردد از هررردو گرررو گرروا وآزمررایش

پ آزمو نهایی بهعمل آمد و میانرین نمرات دوگرو مرورد تکزیرهوترلیل آمراری قرارگرفرت.
برای اارای عملی براسا

ماهیت این پووهش «طرح پریشآزمرو و پر آزمرو نهرایی برا گررو

کگترل » (دالور ،) 840 :1812 ،بهکار گرفته شد .ابزار گردآوری اطالعات پرسشگامه مرققسراخته
بود و توسط خود مرقق تدوین شد .پرسشگامه تعداد  60گویه داشت .روایی مرتوایی آ توسط 10
نفر از صاحبنظرا تعلیموتربیت مورد تأیید قرار گرفت و روایی 1پرسشگامه نرر
الفای کرانباخ پرسشگامه  ./14بهدست آمد .دراین پووهش ،آموز

فلسفه بررای کودکرا برهعگوا

متغیر مستقل با استفاد ازمگابع آموزشی مستگد و مواود و بهکرارگیری رو
تلفیقی از رو

اخالقی  ./30و

ااتمرا پرووهش کره

داستا و سؤال لیپمن و فیشر را به شرکتکگگدگا در طی دور ای آموز

اثرآ را بر نرر

داد و

اخالقی دانشآموزا مورد مطالعه قرار داد .مگابع مرتوای آموزشی انتخابشرد

شامل داستا دو نقا

با موضو ارز ها و زمیگره برر

و اسرتدالل مفراهیم احتررام بره ارز هرا،

زیبایی و قدرشگاسی (فیشر بهنقل ازشاهری لگررودی )1813 ،داستا های گلردا خرالی برا موضرو
صداقت بر
برر

و استدالل مفاهیم رفتار و گفتار مگطقی و درست؛ بادبادک با موضو اعتمادبهنف ،

و اسررتدالل مفرراهیم احسررا

ارزشررمگدی؛ دُم فرفررری و دوسررتا بررا موضررو احترررام ،برر

واسررتدالل مفرراهیم حقررو دیررررا  ،همکرراری گروه ری ،روابررط صررریح ب را همسرراال (پرویگی را
وهمکارا )1838 ،؛ داستا سالم مورچههای کوچک با موضو حقو دیررا برر
 .1معیاری cvi

و اسرتدالل
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مفاهیم حقو دیررا  ،احسا
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و هوسری )7012 ،مریباشرد.

رضایتمگدی ازخود و دیررا (فلی

الزم به یادآوری است که این پووهش با هر داستانی که نقش مررکی داشته باشد ،قابل ااراست و
مردودیتی در تعداد و نو داستا واود ندارد.
تحلیل دادههای پژوهش
فرضیه کلی :آموز

فلسفه برای کودکا بر نرر

اخالقی دانشآموزا  ،تأثیر دارد.

ادول شمار  1مقایسه نمر میانرین پریشآزمرو و پر آزمرو نررر

اخالقری گرو هرای

آزمایش و کگترل را مورد ترلیل قرار میدهد
جدول .8میانگین و انحراف معیار نمره میانگین میزان نگرش اخالقی گروههای آزمایش و کنترل
انحراف معیار

میانگین
گروه آزمایش

گروه کنترل

گروه آزمایش

گروه کنترل

پیشآزمون

226/63

212/52

5/62

26/26

پسآزمون

168/24

241/43

42/8

25/1

نتایج آزمون تی
sig=1/1112
T=13/86
sig=1/1112
T=18/66

قبل از انکام کوواریان  ،ابتدا پیشفرضهای آ یعگی برابری واریان ها و نرمرالبرود توزیرع
داد ها مورد بررسی قرار میگیرد.
الف) آزمو لونز برای بررسی مفروضه برابری واریان ها
جدول .2نتایج آزمون لونز برای بررسی مفروضه برابری واریانسها
مقدارF

درجه آزادی اول

درجه آزادی دوم

سطح معنیداری

نگرش اخالقی

1/266

2

63

1/245

عزتنفس

1/261

2

63

1/218

احترام به دیگران

1/261

2

63

1/242

گفتار منطقی

1/262

2

63

1/244

احترام به ارزشها

1/264

2

63

1/243

متغیر وابسته

اطالعات جدول فوق نشان میدهد که متغیر وابستته نرترا اقال تی و مؤلفتههای آن معنتیدار
نیستتتند .در نتیجتته بتترای ای تن متغیرهتتا واریانسهتتا برابتتر هستتتند و دادههتتا ا نرمتتالیتی نهنجتتاری
برقوردارند و اجرای آ مون کوواریانس بالمانع است.
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ب نتایج مربوط به آ مون نرمالیتی متغیرها
جدول .4نتایج تجزیهوتحلیل آماری مربوط به نرمالیتی
کولموگراف

شاخصها

شاپیرو

درجه آزادی

سطح معنیداری

درجه آزادی

سطح معنیداری

نگرش اخالقی

68

./121

68

./241

عزتنفس

68

./215

68

./232

احترام به دیگران

68

./224

68

./238

گفتار منطقی

68

/166

68

./212

احترام به ارزشها

68

./221

68

./236

سطح معگیداری ادول شمار  6نشا میدهد که متغیرر نررر

اخالقری در سرطح معگریداری

باالی  0/02از نرو بهگکرار اسرت .بگرابراین ،باتوارهبره بهگکراربود داد هرا از آزمو هرای مخرت
پارامتریک استفاد خواهد شد.
جدول  .3آزمون اثرات هم تغییری متغیر وابسته :نگرش اخالقی گروه پسآزمون
مجموع

F

سطح معنیداری

2

222434/5

451/44

sig=0/0008

0/134

8

25282/21

30/44

sing=0/0008

0/423

پیش آزمون

851/22

8

851/22

851/22

sing=0/485

0/004

بین گروهی

53503/4

8

53503/4

53503/4

sing=0/0008

0/544

درون
گروهی

58333/414

14

کل

301444814

14

تصحیح شده
کل

334818/1

15

منبع متغیر

مجذورات

مدل تصحیح
شده کل

333414/8

ضریب تأثیر

25282/21

درجه آزادی

میانگین

مجذور اتای

مجذورات

جزیی
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جدول .5نتایج تحلیل کوواریانس برای نتیجهگیری
درجه آزادیdf1 , df2

سطح معنیداریα

 Fمحاسبهشده

 Fجدول بحرانی

 64و2

1/12

25/22

4/34

 Fمراسبهشد چو از عدد ادول بررانی بیشتر است .بگابراین ،نتیکه میگیریم که اگر میرزا
اخالقی گرو پیشآزمو در فرایگد همتغییری وارد شود (و اثرات آ بهعگوا متغیر همررا

نرر

اخالقری دانشآمرروزا دو گرررو آزمررایش و کگترررل در مرحلرره

کگترررل گررردد) بررین میرزا نرررر

پ آزمو  ،تفاوت معگیداری واود دارد .لذا فرضیه صفر رد و فرضیه پووهش تأیید میشود؛ یعگی
با اطمیگا  %33آموز

فلسفه برای کودکا بر میزا نرر

فرضیه فرعی اول :آموز

اخالقی دانشآموزا مؤثر میباشد.

فلسفه برای کودکرا برر رفترار و گفترار مؤدبانره ،مسرتدل و مگطقری

دانشآموزا  ،تأثیر دارد.
جدول  . 4آزمون اثرات همتغییری متغیر وابسته :میزان رفتار و گفتار مستدل و منطقی گروه پسآزمون
مجموع

F

سطح معنیداری

2

8023/03

845/44

sig=0/0008

0/444

8

143/84

880/5

sing=0/0008

0/548

پیش آزمون

4/411

8

4/411

0/133

sing=0/434

0/088

بین گروهی

8134/418

8

8134/45

258/44

sing=0/0008

0/452

درون
گروهی

424/58

14

4/531

کل

54845

14

تصحیح شده
کل

2443/4

15

منبع متغیر

مجذورات

مدل تصحیح
شده کل

2031/83

ضریب تأثیر

143/848

درجه آزادی

میانگین

مجذور اتای

مجذورات

جزیی

هما طورکه مالحظه میشود در ایگکا سطح معگیداری 0/001میباشد (یعگی کمترر از )0 /01
 Fمراسبهشد =  721/84تفاوت بین اثر آموز

فلسفه برای کودکا بر میزا رفتار و گفتار مستدل

و مگطقی دانشآموزا در مرحله پ آزمو دو گرو آزمایش و کگترل را در سطح کمترر از 0/01
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تأثیر برنامه فلسفه برای کودکان (فبک) بر نگرش اخالقی دانشآموزان و تبیین مؤلفههای آن از منظر قرآن

تعیین کرد است .نتیکه دیرری که ادول فو دارد ،مقدار ضریب تعیین در پرایین اردول اسرت.
فلسرفه

این ضریب که مقدار تعدیلشد آ برابر با  0/244است ،نشا میدهد که متغیر اثر آموز

برای کودکا بهعگوا متغیر مستقل تأثیرگذار بر میزا رفتار و گفتار مستدل و مگطقی دانشآمروزا
توانسته 0/24درصد از تغییرات واریان

متغیر وابسته را تبیین نماید.

جدول .4نتایج تحلیل کوواریانس برای نتیجهگیری
درجه آزادیdf1 , df2

سطح معنیداریα

 Fمحاسبهشده

 Fجدول بحرانی

 64و 2

1/12

152/48

4/34

چو  fمراسبهشد از عدد ادول بررانی ،بیشتر است ،بگابراین ،نتیکه مریگیرریم کره اگرر برر
میزا رفتار و گفتار مستدل و مگطقی دانشآموزا گرو پیشآزمو در فرایگد هم تغییری وارد شود
(و اثرررات آ بررهعگوا متغیررر همرررا کگترررل گررردد) ،بررین میرزا رفتررار و گفتررار مسررتدل و مگطقری
دانشآموزا دو گرو آزمایش و کگترل در مرحله پ

آزمو تفاوت معگیداری وارود دارد .لرذا

فرضیه صفر رد شد و فرضیه پووهش تأیید میگردد؛ یعگی با اطمیگا  %33اثربخشی آموز

فلسفه

بر میزا رفتار و گفتار مستدل و مگطقی دانشآموزا مؤثر میباشد.
فرضیه فرعی دوم :آموز

فلسفه بررای کودکرا برر روحیره احتررام برر ارز هرای اخالقری و

ااتماعی دانشآموزا تأثیر دارد.
جدول  . 1آزمون اثرات همتغییری متغیر وابسته :میزان روحیه احترام بر ارزشهای اخالقی و اجتماعی گروه
پسآزمون
مجموع

درجه آزادی

میانگین

مجذور اتای

F

سطح معنیداری

8044/43

242/1

sig=0/0008

0/133

230/43

sing=0/0008

0/441

sing=0/440

0/41

sing=0/0008

0/133

منبع متغیر

مجذورات

مدل تصحیح
شده کل

2855/23

2

ضریب تأثیر

8435/12

8

8435/12

پیش آزمون

85/21

8

85/21

4/402

بین گروهی

2855/04

8

2855/04

345/55

مجذورات

جزیی
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درون
گروهی

413/2

14

کل

53848

14

تصحیح شده
کل

2543/5

15
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هما طور که مالحظه می شود در ایگکا  Fمراسبه شد (=642/22م اسرت) دارای سرطح معگراداری
 0/001میباشد (یعگی کمتر از  )0/01می باشد.
تفاوت بین اثر آموز

فلسفه بر میزا روحیه احترام بر ارز های اخالقی و ااتماعی

دانشآموزا در مرحله پ آزمو  ،دو گرو آزمایش و کگترل را در سطح کمتر از  0/01تعیین
کرد است .نتیکه دیرری که ادول فو دارد ،مقدار ضریب تعیین در پایین ادول است .این
ضریب که مقدار تعدیلشد آ برابر با  0/16میباشد ،نشا میدهد که متغیر اثر آموز

فلسفه

برای کودکا بهعگوا متغیر مستقل بر میزا روحیه احترام بر ارز های اخالقی و ااتماعی
دانشآموزا  ،تأثیرگذار بود و توانست0/16درصد از تغییرات واریان

متغیر وابسته را تبیین نماید.

جدول . 3نتایج تحلیل کوواریانس برای نتیجهگیری
درجه آزادیdf1 , df2

سطح معنیداریα

 Fمحاسبهشده

 Fجدول بحرانی

 64و2

1/12

385/55

4/34

چو  fمراسبهشد از عدد ادول بررانی بیشتر است ،بگابراین ،نتیکه می گیرریم کره اگرر برر
میزا روحیه احترام بر ارز های اخالقی و ااتمراعی دانشآمروزا گررو پریشآزمرو در فرایگرد
همتغییری وارد شود (و اثرات آ بهعگوا متغیر همرا کگترل گردد) ،بین میرزا روحیره احتررام برر
ارز های اخالقی و ااتماعی دانشآموزا دو گررو آزمرایش و کگتررل در مرحلره پر آزمرو ،
تفاوت معگیداری واود دارد .لذا فرضیه صفر رد شد و فرضیه پووهش برا اطمیگرا  %33اثربخشری
آموز
میکگد.

فلسفه بر میزا روحیره احتررام برر ارز هرای اخالقری و ااتمراعی دانشآمروزا را تأییرد

تأثیر برنامه فلسفه برای کودکان (فبک) بر نگرش اخالقی دانشآموزان و تبیین مؤلفههای آن از منظر قرآن

فرضیه فرعی سوم :آموز

199/

فلسفه برای کودکا بر روحیه احترام به دیرررا دانشآمروزا اثرر

دارد.
جدول  . 80آزمون اثرات همتغییری متغیر وابسته :میزان روحیه احترام به دیگران گروه پسآزمون
مجموع

F

سطح معنیداری

2

8834/23

833/13

sig=0/0008

0/444

8

83448/44

815/25

sing=0/0008

0/438

پیش آزمون

3/423

8

3/423

0/514

sing=0/335

0/0004

بین گروهی

2238/4

8

2238/4

213/8

sing=0/0008

0/443

درون
گروهی

453/38

14

4/13

کل

53544

14

تصحیح شده
کل

2338/5

15

منبع متغیر

مجذورات

مدل تصحیح
شده کل

2214/51

ضریب تأثیر

درجه آزادی

میانگین

مجذور اتای

8348/44

مجذورات

جزیی

هما طورکه مالحظه میشود در ایگکا  Fمراسبه شد ( ، )716/1دارای سرطح معگریداری 0/001
میباشد (یعگی کمتر از  /01است).
تفاوت برین اثرر آمروز

فلسرفه برر میرزا روحیره احتررام برر ارز هرای اخالقری و ااتمراعی

دانشآموزا دو گرو مرحله پ آزمو  ،آزمایش و کگترل را در سطح کمتر از  0/01تعیین کرد
است ،نتیکه دیرری که ادول فو دارد ،مقدار ضریب تعیین در پایین ادول است این ضریب که
مقدار تعدیلشد آ برابر با  0/22میباشد ،نشا میدهد که متغیر اثر آموز

فلسفه برای کودکرا

بهعگوا متغیر مستقل بر میزا روحیره احتررام بره دیرررا دانشآمروزا تأثیرگرذار برود و توانسرت
0/22درصد از تغییرات واریان

متغیر وابسته را تبیین نماید.
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جدول .88نتایج تحلیل کوواریانس برای نتیجهگیری
درجه آزادیdf1 , df2

سطح معنیداریα

 Fمحاسبهشده

 Fجدول بحرانی

 64و2

1/12

163/2

8/28

چو  fمراسبهشد از عدد ادول بررانی بیشتر است ،بگابراین ،نتیکه میگیریم که اگر بر
میزا روحیه احترام به دیررا دانشآموزا گرو پیشآزمو در فرایگد همتغییری وارد شود (و
اثرات آ بهعگوا متغیر همرا کگترل گردد) ،بین میزا روحیه احترام به دیررا دانشآموزا دو
گرو آزمایش و کگترل در مرحله پ آزمو تفاوت معگیداری واود دارد .لذا فرضیه صفر رد
شد و فرضیه پووهش با اطمیگا  ،%33اثربخشی آموز

فلسفه برای کودکا بر میزا احترام به

دیررا دانشآموزا را تأیید میکگد.
فرضیه فرعی چهارم :آموز

دانشآموزا  ،تأثیر دارد.

فلسفه برای کودکا بر عزتنف

جدول  .82آزمون اثرات همتغییری متغیر وابسته :میزان عزتنفس گروه پسآزمون
مجموع

درجه آزادی

میانگین

مجذور اتای

F

سطح معنیداری

8053/44

8053/44

sig=0/0008

0/134

234/4

sing=0/0008

0/433

sing=0/844

0/240

sing=0/0008

0/134

منبع متغیر

مجذورات

مدل تصحیح
شده کل

28833

2

ضریب تأثیر

8845/48

8

8845/48

پیش آزمون

3/213

8

3/213

8/35

بین گروهی

2884/3

8

2884/3

2884/3

درون
گروهی

434/1

14

3/43

کل

55040

14

تصحیح شده
کل

2584/4

15

مجذورات

جزیی

هما طورکه مالحظه میشرود  Fمراسربهشرد (=664/1م) اسرت ،دارای سرطح معگریداری 0/001
میباشد (یعگی کمتر از  0/01است).

تأثیر برنامه فلسفه برای کودکان (فبک) بر نگرش اخالقی دانشآموزان و تبیین مؤلفههای آن از منظر قرآن

تفاوت بین اثر آموز

فلسفه بر میزا عزتنف

191/

دانشآموزا در مرحله پ آزمو دو گررو

آزمایش و کگترل را در سطح کمتر از  0/01تعیین کرد است .نتیکه دیرری که ادول فو دارد،
مقدار ضریب تعیین در پایین ادول اسرت .ایرن ضرریب کره مقردار تعردیلشرد آ برابرر برا 0/16
میباشد ،نشا میدهد که متغیر اثر آموز
عزتنف

فلسفه برای کودکا برهعگروا متغیرر مسرتقل برر میرزا

دانشآموزا تأثیرگذار بود و توانست 0/16درصد از تغییرات واریران

متغیرر وابسرته را

تبیین نماید.
جدول :84نتایج تحلیل کوواریانس برای نتیجهگیری
درجه آزادیdf1 , df2

سطح معنیداریα

 Fمحاسبهشده

 Fجدول بحرانی

64و2

1/12

338/2

8/28

چو  fمراسبهشد از عدد ادول بررانی بیشتر است ،بگابراین ،نتیکه میگیریم که اگر بر میزا
عزتنف

دانشآموزا گرو پیشآزمو در فرایگد همتغییری وارد شود (و اثرات آ بهعگوا

متغیر همرا کگترل گردد) ،بین میزا عزتنف

دانشآموزا دو گرو آزمایش و کگترل در مرحله

پ آزمو تفاوت معگیداری واود دارد .لذا فرضیه صفر رد شد و فرضیه پووهش با اطمیگا
 ،%33اثربخشی آموز

فلسفه برای کودکا بر میزا عزتنف

دانشآموزا را تأیید میکگد.

نتیجهگیری و پیشنهادها
قرررآ  ،بررر همرررانیشررد اخررال کریمرره تأکی رد دارد و برره عالمانرره و آگاهانرره عمررلکرررد و
عاقالنهزیستن دعوت می کگد .ازنظر قرآ  ،علم و دانش ،زمیگهساز تعقل و خردورزی و هوشرمگدانه
عملکرد است .فلسفهورزی به رشد اخالقی دانشآموزا کمک میکگد .اصرل حلقره کگردوکاو
فررارا از موضررو هایی کرره م ریتوانررد درآ مررورد بر ر

قرارگی ررد ،مسررتلزم نرروعی تمرررین برررای

اخالقیبود است .بررسی نتایج ادول شرمار چهرار نشرا مریدهدکره فلسرفهورزی تاحردود 12
درصد بر نرر

اخالقی دانشآموزا تأثیر داشته است .نتایج ادول شمار یک بیانرر ایرن اسرت

که بین میانرین نمرات پیشآزمو و پ آزمو گرو آزمایش و گررو گروا  ،تفراوت معگریداری
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وارود دارد .یافتررههای پررووهش (حسریگی )1831 ،و (بوربررا ،7001 ،بررهنقررل از کاوسری)71 :1830 ،
تاحدودی نتایج پووهش حاضر را تأیید میکگگد و بیانرر این است که آموز
رشد اخالقی دانشآموزا کمک میکگد .چو «نررر

فلسفه به کودکا به

اخالقری آمروختگی اسرت و بایرد آگاهانره

شکل بریرد« ،نرر های اخالقی از ارز های سیاسی و فلسفی حاکم بر اامعره نشرئت مریگیررد.
اگر رفتارهای اخالقی و ارزشی افراد در اامعه مطلوب باشد ،آرامش و امگیت روانی توأم با سالمت
در اامعه حاکم میشود .این امر مسرتلزم ایرن اسرت کره نظرام آموزشری بسرتر یرادگیری رفتارهرای
مطلوب کودکا و نواوانا را فراهم کگد تا آنها بیاموزنرد کره چره رفتارهرای اخالقری مطلروبی در
برخورد با دیررا در اامعه داشته باشگد .یادگیری مطلوب به اصالح نرر

افراد کمک میکگرد و

درصورت اصالح نرر  ،رفتارهای اخالقی درونیسازی میشود .این همرا حرکرت و توسرعه بره
سمت همرانیشد اخال در اامعه مورد تأکید قرآ است .آرما نظام توحیدی ،توسعه مکارم و
فضایل اخالقی است .کانو تواه فلسفه برای کودکا و نواوانا  ،آموز

نرو اندیشید اسرت.

کیفیت زندگی انسا به کیفیت اندیشید او بستری دارد و برا ماهیرت زنردگی ااتمراعی افرراد کره
شررامل ابعرراد اخالقری ،ااتمرراعی و شررهروندی اسررت ،ارتبرراط دارد .فلسررفهورزی مسررتلزم توارره برره
ارز های اخالقی اامعه است تا به آگاهی انتقادی برسگد و بتوانگد اندیشمگدانه در مسرائل زنردگی
باید توسعهدهگد اندیشههای کودکرا و

ااتماعی ،اامعه و اها مشارکت کگگد .آموز وپرور

نواوانا باشد و بستر مگاسبی را فراهم کگد تا دانشآموزا خودشا رو های فهرم معرانی را تروأم
با عقالنیت کشف کگگد .دراینصرورت ،فضرایل عقالنری بره پررور

فضرایل و مگشهرای اخالقری

مگکرخواهد شد.
بررسی نتایج ادول شمار شش نشا میدهد که فلسفهورزی تاحردود  24درصرد برر رفترار و
گفتار مستدل و مگطقی دانشآموزا تأثیر داشت .همچگرین خداونرد در قررآ مریفرمایرد« :یَرا أَیُّهَرا
الَّذِینَ آمَگُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا َسردِیدًا :ای مؤمگرا ازخردا پرروا داشرته باشرید و سرخگی اسرتوار و
مستدل برویید ».انتقراد سرازند در بر هرا درآیره «...ارادلهم برالتی هری احسرن .»...در مکرادالت
وگفتروهررای انتقررادی ،بهترررین ش ریو را داشررته باش رید .مررردم را بررا حکمررت و انرردرز نیکررو برره را
پروردگارت دعوت کن و با آنا به نیکوترین شیو به بر

و مکادله بپرداز ،یقیگاً پروردگارت بره

کسان ،که از را او گمرا شد اند و نیز به را یافترا داناتر است .باتواهبه تأکیرد قررآ بره رعایرت
گفتار و رفتار مؤدبانه و مستدل براسا

اصول آمروز

فلسرفه بررای کودکرا بسرتر مگاسربی بررای

تأثیر برنامه فلسفه برای کودکان (فبک) بر نگرش اخالقی دانشآموزان و تبیین مؤلفههای آن از منظر قرآن

192/

تقویت گفتار و رفتار مؤدبانه و مستدل بررای دانشآمروزا فرراهم مریشرود .در تبیرین ایرن یافترهها
میتوا ذکر کرد که شکلگیری یک برنامه موفق فلسفه بررای کودکرا برمرورگفتررو برین همره
اعضای شرکتکگگد درگرو است و ساختار برنامه فلسفه برای کودکا گفترومرور است و نقش
اساسی دارد .گفتروی مستدل ،از اهدا

فلسفه بررای کودکرا اسرت .بایرد از بیرا سرخگا لغرو و

بیهود و بدو استدالل مرکم ،پرهیز کرد .اگر در فرایگد نظام تعلیموتربیت این امر مورد تواه قرار
گیرد ،اعتماد عمومی در بستر اامعه شکل میگیرد .آسیبهای اخالقی ،پرخاشررری و مشراارات
لفظی در اامعه و خرانواد از برین مریرود ،مگشهرای شخ ریتی معقوالنره پررور

پیردا مریکگرد،

درنتیکه ،اامعه به توسعه وآرما حقیقی نزدیکتر میشود .ایرن امرر بره ترقرق بخشری از سراحت
اخالقی در نظام تعلیموتربیت ،کمک خواهد کرد.
بررسی نتایج ادول شمار  1بیانرر این است کره فلسرفهورزی در ایرن پرووهش تاحردود 16
درصد بر روحیه احترام برر ارز هرای اخالقری و ااتمراعی دانشآمروزا ترأثیر داشرت .یافترههای
پووهشی مرعشی و همکارا ( )1814و (آقاحسریگی 40 :1813 ،و  )171تاحردودی نترایج پرووهش
حاضر را تأیید میکگگد و بیانرر ایرن اسرت کره رویکررد مترداول در آمروز
آموز

درست و غلط است .در این نرر

تدری

اخرال در مردار ،

شامل حف ارز های بگیادی مشخ ی است؛

مثل راسترویی ،تعهد به دیررا و پیرروی از مقرارتری کره برهوسریله اامعره وضرع شرد اسرت .امرا
هرقدرهم این ارز های بگیرادی سرتودنی باشرد ،تعلریموتربیرت اخالقری بایرد فراترر از آنهرا باشرد.
ارز هایی که پگدآموزانره باشرگد ،احتمراالً درونری نخواهگرد شرد و برشری از عقایرد و ارز هرای
کودک را بهخود اخت اص نخواهد داد .کودکا باید بیاموزند که همه اعمال اخالقی دلیل دارند و
نیازمگد مهارتهایی هستگد تا به آنها کمک کگد تا تعارضهای اخالقی را کره در زنردگی برایشرا
پیش میآید ،حل کگگد« .سازما های آموزشی هوشمگد نسبت به ایکاد و توسعه ارز های اخالقری
مسئول هستگد و باید امور اخالقی نهادیگه شد و به یک باور درونی تبدیل شود ».همچگین در قررآ
آیات متعددی بر عمل آگاهانه وعالمانه تأکید دارد .ازامله سور نساءآیه  22والَذینَ آمگُوا وعملُروا
ال الرات ...و درسور طه آیه  22منْ یأْته مؤْمگًا قَد عملَ ال الرات فَأُولَئک لَهم الردراات الْعلَر،؛
یقیگا کسب ارز های اصیل اخالقی و ااتماعی به تعرالی انسرانیت و رفتارهرای آگاهانره و عالمانره
افرادکمک میکگد .تأکید بر ارز های اخالقری و ااتمراعی یکری از اهردا
کودکا است .فرایگد فلسفه برای کودکا براسا

اسرا

فلسرفه بررای

قواعد اخالقری و اسرتدالل عقالنری برا شریو ها،
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قواعد خاص و اصول ارزشمگدی است که با عقالنیت به ماهیت انسانی انسا کمک میکگد .فلسرفه
برای کودکا این فرفیت را دارد که بستر مگاسبی را برای تبدیل اخالقیرات بره مکموعره مگشهرای
انسانی اخالقی و عقالنی و بهطورکلی به فضایل را فراهم کگد .این فرایگد در همه مقراطع تر ریلی
بهویو دور ابتدایی بایرد مرورد تأکیرد نظرام آموزشری قرارگیررد و غفلرت از ااررای آ مریتوانرد
آسیبهای ادی اخالقی و ااتماعی را درآیگرد ایکادکگرد .ایرن امرر بره ترقرق بخشری از سراحت
اخالقی در نظام تعلیموتربیت کمک خواهدکرد .اهت عملیشد ارز های اخالقی و ااتمراعی،
عالو بر تأکید عملی بر فرایگد مگش انسانی کودکا و نواوانا  ،بایرد اصرولی را مرورد تواره قررار
داد؛ ازامله :تبیین مطلوب ارز ها ،اهت تقویت درک اخالقی کودکا و نواوانا تا بتوانگرد در
موااهه با ارز های متضراد ،برر ارز هرای مطلروب خرود برهعگوا یرک سرگد تکیره کگگرد .تبیرین
ارز های اخالقی و ااتماعی موردانتظار اامعره و ترأثیر آ برر غگرای زنردگی فرردی و ااتمراعی
اهت تقویت باورها و درک اخالقی .فراهمکرد زمیگه تعمق و تفکر اخالقی براسا

اصل تردبر و

تفکر؛ خداوند به تعمق و تفکر دعروت مریکگرد «افرال یتردبرو » ،پرهیرز از تلقرین ارز هرا توسرط
والدین و معلما ؛ کودکا و نواوانا در فرایگد رشد ،معرفت و شگاخت نسبی پیدا میکگگد .اگر در
موااهه با ارز ها بهصورت تلقیگی برخورد شود ،آنها را در مراحل رشد اخالقی و عقالنری دچرار
تضاد خواهدکرد و بستر رویرردانی از مسائل اخالقی را فراهم خواهد کرد.
بررسی نتایج ادول شمار  10بیانرر این است که فلسرفهورزی برر روحیره احتررام بره دیرررا
تاحدود  22درصد تأثیر داشت .اگر انتظار دارید که دیررا با شما با احترام رفتار کگگد ،اولرین قردم
این است که با دیررا با احترام رفتار کگید .احتررام بره دیرررا یکری از اصرول اولیره فلسرفه بررای
کودکا است که در ایرن برنامره فرصرت تمررین بررای دانشآمروزا فرراهم مریشرود .معلمرا برا
بهکارگیری این رو

مریتوانگرد شررایط مطلروبی را در کرال

عقالنیت ،تقویت ارز های اخالقی و ااتماعی و عزتنف
بهر گیری از این رو

در

بررای پررور

خرردورزی ،

دانشآموزا ایکاد کگگرد .معلمرا برا

میتوانگد فرصتهایی برای خودانریختری ،خودسامانی و روحیه احترام بره

دیرر دانشآموزا را فراهم کگگد .رویکرد ااتما پووهشی به معلما کمک مریکگرد ترا برا تغییرر
نرر

خود یادگیری معگادار دانشآموزا را تقویت کگگد .حرمتنرهداشتن و احتررام بره دیرررا ،

یک عمل اخالقی و هگکاری است و بر حف اصول اخالقی و سگتها و هگکارهرای انسرانی تأکیرد
دارد که ناشی از پرور

فضایل اخالقی است .همچگین خداوند در سور اسراء آیه  20میفرماید:
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«و لقد کرمگا بگیآدم  :»....انسا را مواودی کریم و مرترم آفرید است .پیام اصلی آیه ایرن اسرت
که انسا ها باید در برخوردها و روابطشا با یکدیرر شخ یت و حرمت دیرررا را حفر کگگرد و
در آیه  84سور نساء «واعبدواا و ال تشرکوا به شریئاً و بالوالردین إحسراناً :»...بره اهمیرت احتررام و
نیکی به پدر و مادر اشار میکگد .در آیه  14سور نساء میفرماید« :و إذا حییتم بتریه فریوا بأحسنَ
مگها أو ردوها إ ا کا علی کل شیءٍ حسیباً» .در این آیه تریرت نروعی احتررام متقابرل اسرت .در
سور آلعمرا آیه ....« 123فاعفُ عگهم واستغفر لهم و شاورهم فی األمر :»....مشورت پیامبر خردا
با مردم در مسائل گونراگو  ،از م رادیق روشرن احتررام مرسروب مریشرود .در سرور لقمرا آیره
.....«11و ال ت عر خدک للگا  »...خداوند رسول اعظم را بره تواضرع و فروتگری نسربت بره مسرلمین
سفار

نمود است .در سور حکرات آیه « 11یا أیها الذین آمگوا ال یسخر قوم مرن قروم عسری أ

یکونوا خیراً مگهم» :مردم را از مسخر کرد یکدیرر مگرع مریکگرد؛ چراکره اصرل حفر کرامرت و
شخ یت انسانی که از اصول اساسی قرآ است .احترام به دیررا یکی از اصول اولیه فلسرفه بررای
کودکا است که در این برنامه فرصت تمرین برای دانشآموزا فراهم میشود.
بررسی نتایج ادول شمار  17بیانرر این است کره فلسرفهورزی در ایرن پرووهش ترا حردود 16
درصد بر عزتنف

دانشآمروزا ترأثیر داشرت .یافترههای پووهشری فراهتری و همکرارا (،)1830

تالدو ( )1316و حسیگینسب و همکارا ( ،)1813بیانرر این است که عزتنف  ،احسرا

کفایرت

شخ ی بررای موااهره برا چالشهرای بگیرادی زنردگی اسرت و در رفتارهرایی مانگرد ارئرتورزی،
قاطعیت ،مؤدببود و احترام به دیررا بروز میکگرد .گفرتوشرگود ،ترأثیر مثبتری در عرزتنفر
دانشآموزا دارد .عزتنفر

برا شرادبود همبسرتری مثبرت دارد .عرزتنفر  ،حاصرل عملکررد

سازگارانه و ثمربخش خود است .افرادی که عزتنف
رنج میبرند .مازلو در سلسلهمراتب نیازها ،احسا
مریدهرد .زمانیکه این نیازها ارضا شود فرد احسا

پائین دارند ،از سطح بسیار باالی اضرطراب

ارزشمگدی یرا عرزتنفر

را مورد تأکیرد قرررار

ارزشمگدی ،توانرایی ،قابلیرت مثمرثمربرود و

اطمیگا میکگد که توانایی بیشتر در حل مسئله با افزایش عرزتنفر

و مگبرع کگتررل درونری رابطره

دارد .این یافتههای پووهشی تاحدودی نتایج پووهش را تأیید میکگگد .همچگرین در قررآ کرریم،
عزتمگدى خداوند ،توأم با کبریای ،و عظمت بیا شد است و عزت حقیقری و کامرل در خداونرد
متعال مرقق است .خداوند در قرآ به آیاتی دربار عزت اشار میکگد ازامله در سور حشر آیره
« 28هُوَ اللهُ الَّذى ال اِلرهَ اِال هُوَ المَلِکُ القُدو ُ السَّلرامُ المُؤمِنُ المُهَیمِنُ العَزیزُ الکَبارُ المُتَکَبِّرُ سُبرررنَ
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اللهِ عَما یُشرِکو »؛ در سور نساء آیه  ...«183فَِِ َّ الْعِزَّۀ لِلَّهِ اَمیعراً؛ در سرور یرون

آیره  ...« 42إِ َّ

الْعِزَّۀ لِلَّهِ اَمِیعًا»؛ در سور فاطرآیه « 10مَن کا َ یُریدُ العِزَّۀ فَلِلَّهِ العِزَّۀ اَمیعرًا .»...مفاهیم آیات بیانرر
این است که عرزت واقعری از آ خداونرد اسرت و اگرر انسرا در مسریر تعرالیم و ارز هرای الهری
حرکت کگگد ،باورها و کردارهای فردی و ااتماعی خود را براسا
به عزتنف

مبانی حقیقی پررور

واقعی در اامعه دست خواهد یافت؛ چو تقویت عرزتنفر

دهرد،

دانشآمروزا موارب

میشود تا آنها بتوانگد با دیررا ارتباط سالم برقرارکگگد ،در اامعه ،مدرسه و خرانواد ابرراز وارود
کرد و احسا

ارزشمگدی کگگد ،تواناییهای خود را بشگاسگد و آنها را شکوفا کگگرد ،ارئرت الزم

را برای توسعه اامعه پیدا میکگگد .لرذا برنامره فلسرفه بررای کودکرا مریتوانرد بسرتر الزم را بررای
تقوی رت عررزتنف ر

دانشآمرروزا فررراهم کگررد .نظررام آموزش ری بای رد برررای تقوی رت عررزتنف ر

دانشآموزا  ،برنامههای مدونی در برنامه درسی تدوین کگد .مرتوی آموزشی را که به درونیشد
عزتنف

دانشآموزا کمک میکگد در کتب درسری و برنامره درسری لررا کگرد کره در سرگد

ترول بهعگوا یکی از ویوگیهای ساحت اخالقی ذکر شد اسرت و ایرن امرر بره ترقرق بخشری از
ساحت اخالقی در نظام تعلیموتربیت کمک خواهد کرد .باتواهبه تبیین مؤلفههای پووهش ازمگظرر
قرآ و تأکید آ بر تربیت انسا های وارسته و فرهیخته براسا

تعرالیم الهری و دعروت بره زیسرتن

عالمانه وآگاهانه و هماهگری برنامه فلسفه برای کودکا (فبک) با مفاهیم قرآ این برنامره برهعگوا
یک الروی تربیتی و تکربی موفق که بهصورت کاوشرری اخالقی درراسرتای پررور

و نررر

اخالقی مورد تأکید قرار میگیرد.
منابع
قرآن کریم
آقاحسینی ،تقی ( ،)2462مدرسه هوشمند؛ کاربرد هوشهای چندگانه سازمانی در مدیریت مدارس ،چاپ اول،
اصفهان :نشر نوشته.
اسمیت  ،الیوت ار .و مکی ،دیان ام ،)2421( .روانشناسی اجتماعی ،ترجمه مژگان سپاهمنصور و مجید صفارنیا،
تهران :نشر وانیا.
افالطون ( ،)2462جمهوری ،ترجمه فواد روحانی ،ویرایش هشتم ،تهران :انتشارات علمی ـ فرهنگی.
بوربا ،ملیکه ( ،)1112پرورش هوش اخالقی ،ترجمه فیروزه کاوسی ، )2421( ،تهران :انتشارات رشد.
پروینیان ،مژگان و همکاران ( ،)2425طرح و بحث برای مدیریت کالس فلسفه و کودک ،تهران :انتشارات بنیاد
حکمت مالصدرا.
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جعفری ،محمدتقی ( ،)2453اخالق و مذهب ،قم :انتشارات تشیع.
جوادی آملی ،عبداهلل ( ،)2488کرامت در قرآن ،قم :مرکز فرهنگی رجا.
جوادی آملی ،عبداهلل ( ،)2421تفسیر انسان به انسان ،چاپ هفتم ،قم :انتشارات اسرا.
حسینی ،سیدحسام ( ،)2466بررسی رویکردهای مختلف در برنامه آموزش فلسفه برای کودکان و نسبت آن با
برنامه درسی دوره ابتدائی ،پایاننامه کارشناسی ارشد،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران.
حسینی ،سیدحسین ( ،)2422کتاب ماه فلسفه ،شماره.46-43 :84
حسینینسب ،سیدداود؛ مصرآبادی ،جواد و آقاجانزاده ،ناهید ( ،)2462بررسی تأثیرآموزش مهارتهای اجتماعی
بر عزتنفس دانشآموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه ،آموزش و ارزشیابی ،شماره .22
دالور ،علی ( ،)2465مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی ،چاپ پنجم :تهران انتشارات رشد.
رشتچی ،مژگان ( ،)2462بررسی نظریۀ ویگوتسکی از دیدگاه روانشناسی و ارتباط آن با مبـانی نظـری آمـوزش
فلسفه به کودکان ،فصلنامه تفکر و کودک ،سال اول ،شمارة اول.4-11:
رمضانی ،معصومه ( ،)2462بررسی برنامۀ درسی فلسفه برای کودکان درراستای توجه بـه ابعـاد مختلـف هنیـت
فلسفی ،فصلنامه تفکر و کودک ،سال اول ،شمارة اول.12-45 :
سجادی ،سیدابراهیم ( ،)2421قرآن و ارزش اخالقی عواطف و احساسات ،پژوهشهای قرآنـی ،شـماره -86:31
.11
سیف  ،علیاکبر ( ،)2422روانشناسی پرورشی نوین :روانشناسی یادگیری و آموزش ،چاپ ششم ،تهران :نشر
دوران.
شرفی ،م ،)2466( .فلسفه تربیتی اسالم با رویکرد تطبیقی ،تهران :انتشارات منادی تربیت.
صفاییمقدم ،مسعود و همکاران ( ،)2465بررسی تأثیر روش اجتماعپژوهشی در برنامه آموزش فلسفه به کودکـان
بر مهارتهای استداللی دانشآموزان پسر سوم راهنمایی مدارس نمونه دولتی اهواز ،فصلنامه علـوم تربیتـی
دانشگاه اهواز ،شماره.42-55 :68
عسکری ،مهدیه؛ نوری ،ابراهیم و خاکپور ،حسین (،)2425کارکردهای تربیتی عزتنفس و نقش آن در سالمت
روان ازمنظر قرآن و روایات ،پژوهشهای اخالقی ،شماره.242-238 :13
فخرایی ،الهام (  ،)2462فلسفه برای کودکان؛ گامی به سوی پیوند فلسفه با جامعه ،فصـلنامه تفکـر و کـودک،
سال اول ،شمارة اول.82-62 :
فرمیهنی فراهانی ،محسن ( ،)2466تبیین اهداف آمـوزش فلسـفه بـه کودکـان در کشـورهای مختلـف ،فصـلنامه
حکمت وفلسفه  ،سال چهارم ،شماره.35-61 :3
فیشر ،رابرت ( ،) 2234آموزش و تفکر ،ترجمۀ فروغ کیانزاده ( ،)2465اهواز :رسش.
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فیشر ،رابرت ( ،)2228داستانهایی برای فکـر کـردن ،ترجمـه سـیدجلیل شـاهری لنگـرودی ( ،)2462تهـران:
انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
قائدی ،یحیی ( ،)2464آموزش فلسفه به کودکان ،تهران :نشر دواوین.
کاردان ،علیمحمد و همکاران (  ،)2421فلسفه تعلیموتربیت ،جلداول ،چاپ دوازدهم ،تهران :انتشارات سمت.
کریمی ،یوسف ( ،)2421روانشناسی اجتماعی ،چاپ بیستوپنجم ،تهران :نشر ارسباران.
کیامنش ،علیرضا ( ،)2424روشهای ارزشیابی آموزشی ،چاپ ششم ،تهران :انتشارات پیام نور.
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