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چکیده
اين پژوهش با هدف بررسی تأثیر اجرای برنامة آموزش فلسفه به کودکان در رشد معنوی
دانشآموزان انجام شده است .روش پژوهش از نوع شبهآزمايشی با پیشآزمون ـ پسآزمون و
گروه گواه است .جامعة آماری پژوهش ،دانشآموزان دختر ردة سنی دوازده تا چهارده سال شهر
اصفهان است که از طريق روش نمونهگیری خوشهای ،از میان دو مرکز بهصورت تصادفی انتخاب
شدند .سپس از هريک از اين مراکز ،پانزده دانشآموز بهصورت تصادفی انتخاب ،و در دو گروه
آزمايش و گواه جايگزين شدند .هر دو گروه پرسشنامة سنجش معنويت هال و ادواردز ()1991
را تکمیل کردند (آلفا کرونباخ  )0/89و سپس اين برنامه به گروه آزمايش بهمدت پانزده جلسة
يکساعته ،آموزش داده شد .در پايان دوره ،هر دو گروه مجدد پرسشنامة مذکور را تکمیل کردند.
برای تحلیل دادهها از میانگین ،انحراف معیار ،تحلیل کواريانس چندمتغیره بهره گرفته شد .يافتهها
بهطور کلی نشان داد برنامة آموزش فلسفه به کودکان در رشد معنوی فراگیران اثرگذار است.
یکه اجرای اين برنامه به رشد آگاهی از وجود خداوند ،کاهش ناامیدی ،بزرگنمايی و
ب هطور 
بیثباتی در رابطه با خدا منجر میشود؛ اما در دو مؤلفة پذيرش واقعی و توان مديريتی ،برنامة فوق
بر گروه آزمايش مؤثر واقع نشد .بنابراين ،با اينکه برنامة نامبرده در برخی ابعاد رشد معنوی
معنادار نبود ،بهطور کلی و با درنظر گرفتن تمام جوانب میتوان نتیجه گرفت که با اجرای برنامة
آموزش فلسفه به کودکان میتوان رشد معنوی دانشآموزان را ارتقا داد.
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1ـ تبیین مسئله
متخصصان سازمان بهداشت جهاني انسان را موجودی زيستي ،رواني و معنوی تعريف کرده و در
تشريح ابعاد وجودی او ،از ابعاد جسماني ،رواني ،اجتماعي و معنوی سخن گفتهاند و تأثیر بعد معنوی را
در رشد و تکامل انسان مطرح کردهاند .معنويت بُعدی از وجود انسان و قابلیتي است که در تمام افراد
وجود دارد .معنويت را ميتوان تعريف ،تشريح و اندازهگیری کرد (الکینز 1و ديگران1388 ،به نقل از يعقوبي،
 ،1983ص .)31معنويت با ابعاد شناختي ،اجتماعي و عاطفي ما در ارتباط است .بدينسان ،معنويت را بايد
با ديدی کلنگرانه به انسان و جهان پیرامون او نگريست .در ديدگاه نوين ،معنويت کیفیتي بنیادی و
فطری برای انسانبودن برشمرده شده که متعلق به انسان و تکاملبخش اوست (صمدی ،1985 ،ص.)109
در سالهای اخیر ،به حیطة معنويت بسیار توجه شده؛ اما اغلب براساس نگرشهای معنوی بزرگساالن
بوده است و منابع اندکي درزمینة رشد معنوی کودکان وجود دارد؛ درحالي که بيتوجهي به بعد معنويت
يکي از نگرانيهای اصلي مؤسسات آموزشي و درنهايت جامعه است و بهتازگي از معنويت بهمنزلة
بخشي خاص و مغفولمانده در حوزة شناختي ياد شده است (هدايتي و زريباف.)1931 ،
در جهت اثبات بُعد فیزيولوژيک وجود معنويت در انسان ،محققان با تحريک بخشي از مغز
توانستهاند منطقهای را شناسايي کنند که مسئول يادآوری و پرداختن به امور معنوی است .آنها اين
بخش از مغز را «منطقة خدا» 2نام نهادهاند؛ زيرا با تحريک اين قسمت از مغز فرد به بحث دربارة
موضوعات الهي ،وجودگرايانه و هستيشناسانه تمايل پیدا ميکند .با چنین کشفي مشخص ميشود
نیاز به موضوعات معنوی و کاوش در حیطههای وجودی انسان ،القايي از بیرون نیست و نیازی است
دروني که از بدو خلقت با انسان همراه بوده و کودکان از اوان خردسالي به آن تمايل داشتهاند .اصوالً
يا به اين موضوع بيتوجهي ميشود يا در پرورش آن غفلت ميشود و به آموزش آداب مذهبي بدون
هیچ استدالل کاربردی و با استفاده از شیوههای القايي اکتفا ميشود که بیشتر به سطحينگری و
دلزدگي ميانجامد (زهر و مارشال ،2001 ،9ص .)38ازاينرو ،در اين پژوهش محققان با توجه به اهمیت
بُعد معنويت در انسانها (شیوهای از بودن و تجربه کردن که از طريق آگاهي از ساحت متعال حاصل
ميشود و با ارزشهای قابل فهم خاصي درمورد خود ،ديگران ،طبیعت ،زندگي ،و هرآنچه انسان آن
را امری غايي مييابد توصیف شود ).بهدنبال بررسي تأثیر اجرای برنامة آموزش فلسفه در رشد معنوی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Elkins
2- god spot
3- Zohar & Marshal
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دانشآموزان دختر شهر اصفهان هستند.
برنامة آموزش فلسفه به کودکان را در سال  1358لیمپن طراحي کرد .هدف اين برنامه تبديل
کودکان به انسانهايي متفکرتر ،منطقيتر ،انعطافپذيرتر و بامالحظهتر است .حلقههای کندوکاو
فلسفي در کالسها بهدنبال فرصتهايي هستند که دانشآموزان را با تمرينهای مداوم داوری کردن
بهسوی مستدل بودن سوق دهند (فیشر ،1985 ،2صص255ـ .)258کودکان سرشار از کنجکاوی ،خالقیت
و رغبت هستند و شور و شوق دانستن و درک کردن در آنها موج ميزند؛ بنابراين ،اين دوران را بايد
مغتنم شمرد و برای پرورش بهتر استعدادهای کودکان کوشید و عاداتِ آزادنه انديشیدن و تفکر خالق
را در آنها نهادينه کرد .اگر خواهان جامعه و انسانهايي سالم هستیم ،ناگزير بايد راه سالم زيستن را
از کودکي به افراد بیاموزيم و راه سالم زيستن همان سالم انديشیدن است (هدايتي و زريباف.)1931 ،
انديشیدن يکي از اجزای ناگسستني زندگي بشری است .همة ما با انديشیدن آشنايیم؛ چه بهطور
آگاهانه و چه زمانيکه به آن توجهي نداريم .درواقع ،فصل تمايز انسان از ساير موجودات در انديشمند
بودن اوست و به همین سبب ،يکي از زيرساختهای توسعة انساني و فراگیر ،رشد مهارتهای فکری
است و مهم اين است که اينگونه مهارتها را ميتوان آموزش داد (فیشر ،1985 ،ص .)3آموزش فلسفه
به کودکان در نیل به اين هدف کارساز است و کلیدی طاليي است که ميتواند به رشد مهمترين
جنبة دروني کودکان يعني تفکر بینجامد .لیپمن با طراحي و اجرای آموزش فلسفه به کودکان کوشید
تا فلسفه را به جايگاه واقعي خود ـ آنگونه که نزد سقراط 9بود ـ بازگرداند .به نظر او ،فلسفه خاص
بزرگساالن نیست و کودکان هم ميتوانند آن را انجام دهند .او فلسفه را بهمعنای فلسفیدن بهکار
برد؛ کاری که کودکان ميتوانند انجام دهند و بهطور ذاتي مستعد اين کار هستند (قائدی.)1989 ،
برنامة آموزش تفکر فلسفي به کودکان ،هدفهای شناختي روشني پیش رو دارد ،ذهن را به عمل
واميدارد و اين کار را از طريق چالشها ،تفکر اصولي و تعامل ساختاری انجام ميدهد (هینز.)2001 ،1
فیشر معتقد است برنامة فلسفه برای کودکان روشي موفق در آموزش تفکر به آنان است .شواهد جهاني
در بیش از پنجاه کشور نشان ميدهد که فلسفه برای کودکان به رشد مهارتهای تفکر در آنها کمک
کرده است .برنامة فلسفه برای کودکان با تأکید بر گفتوگوی هشیارانه با همساالن ،موجب پیامدهای
مثبت برای آنان ميشود .از اين برنامه بهعنوان يکي از مرسومترين روشهای پرورش تفکر در بسیاری
1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- lipman
2- Fisher
3- Socrait
4- Haynes
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از نقاط جهان استفاده ميشود .در برنامة آموزش تفکر فلسفي به کودکان ،بر مهارتهای پیچیدة
شناختي و مستعدسازی کودکان تأکید شده است؛ بنابراين ،اين پژوهش بهدنبال بررسي اجرای برنامة
آموزش فلسفه به کودکان است تا به اين پرسشها پاسخ دهد :آيا برنامة آموزش فلسفه به کودکان به
افزايش رشد معنوی دانشآموزان دختر ردة سني دوازده تا چهارده سال شهر اصفهان منجر ميشود؟ آيا
برنامة آموزش فلسفه به کودکان در مؤلفههای رشد معنويت (آگاهي ،1پذيرش واقعي ،2ناامیدی،9
بيثباتي ،1بزرگنمايي 5و مديريت برداشت) 5دانشآموزان دختر ردة سني دوازده تا چهارده سال شهر
اصفهان در مرحلة پسآزمون و پیگیری تأثیر دارد؟
در ادامه ،به تحقیقات و خالصهای از نتايجي که در اين زمینه در داخل و خارج کشور انجام شده
است ،پرداخته ميشود:
مرعشي و همکاران ( )1985در پژوهش دربارة دانشآموزان پاية پنجم ابتدايي نشان دادند که
مشارکت کودکان در برنامة «فبک» 5در رشد قضاوت اخالقي آنان تأثیر داشته است .آنها معتقدند
پرورش اخالقیات در کودک مستلزم پرورش حساسیت ،مراقبت و عالقه است.
8
حاتمي و همکاران ( )1930در «بررسي تأثیر اجرای برنامة فلسفه برای کودکان ) (P4Cدر
افزايش هوش هیجاني دانشآموزان دختر ردة اول راهنمايي» داستانهای فکری فیلیپ کم را برای
اجرای برنامة فبک بهکار گرفتند و افزايش معناداری در هوش هیجاني ،مهارتهای بینفردی و
توانايي سازگار شدن مشاهده کردند؛ هرچند در مهارتهای درونفردی ،مهارتهای کنترل تنشها و
مهارتهای کلي تغییر معناداری مالحظه نکردند.
ستاری ( )1931در مقالهای به «بررسي و نقد برنامة فلسفه برای کودکان از منظر حکمت متعالیه»
پرداخت و نشان داد اين برنامه در مقايسه با حکمت متعالیه دارای تفاوتهايي در تفسیر معنای
هستي ،اعتقاد به مبدأ و منشأ هستي ،برداشت از خاستگاه وجودی انسان ،هدف و دامنة هستي ،روش
شناخت ،محتوای شناخت ،ارزش غايي و جايگاه ارزشي انديشه و عمل است .باوجود اين ،فبک در
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- awareness
2- realistic acceptance
3- disappointment
4- instability
5- grandiosity
6- impression management
5ـ فلسفه برای کودکان
8- philosophy for childeren
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اعتقاد به هستي واقعي ،اعتقاد به حرکت و تغییر در هستي کیهاني ،نگرش مثبت به انسان ،هويت
فردی و اجتماعي ،اعتقاد به اراده و اختیار و تغییر و تحول در انسان ،و پیوستگي نظر و عمل با
حکمت متعالیه اشتراک دارد .وی از اين مقايسه به اين نتیجه رسید که ميتوان با حذف عناصر
افتراقي و ناهمخوان ،انتقال عناصر همخوان و مشترک ،و اصالح عناصر ناقص ،نسخة تعديليافتة
اين برنامه را در نظام تربیتي کشور بهکار گرفت.
رضايي و همکاران ( )1932در تحقیقي باعنوان «بررسي اثربخشي اجرای برنامة فلسفه برای کودکان
بهشیوة اجتماعپژوهشي در افزايش هوش هیجاني دختران دبیرستاني» بیان کردند که اجرای برنامة
فلسفه برای کودکان بهشیوه اجتماعپژوهشي موجب افزايش هوش هیجاني دختران دبیرستاني ميشود.
رضايي و همکاران ( )1939به بررسي تأثیر اجرای برنامة فلسفه برای کودکان در افزايش خالقیت و
مؤلفههای سیالي ،انعطافپذيری ،ابتکار و بسط پرداختند و به اين نتیجه دست يافتند که با آموزش
فلسفه به کودکان ميتوان خالقیت دانشآموزان را افزايش داد.
جعفری و همکاران ( )1931در تحقیقي باعنوان «بررسي تأثیر آموزش فلسفه به کودکان در
پرورش روحیه پژوهشگری کودکان دورة پیشدبستاني» نشان دادند که آموزش فلسفه به کودکان در
پرورش بُعد شناختي (کنجکاوی ،پرسشگری ،استدالل کردن ،تفکر انتقادی ،خالقیت ،و عالقه به
آزمايش و تجربه) و بُعد عاطفي (عالقه به نظم و ترتیب ،اشتیاق ،مشارکتجويي ،استقالل رأی،
اعتمادبهنفس و ابراز وجود) روحیة پژوهشگری کودکان دورة پیشدبستاني تأثیر دارد و بهطور کلي،
اجرای اين برنامه بر پرورش روحیة پژوهشگری اين کودکان اثرگذار بوده است.
ونسي لیگم کندی )2011( 1در مقالة «فلسفه برای کودکان چیست؟ فلسفه با کودکان چیست؟
پس از متیو لیپمن» به بحث درمورد فلسفه برای کودکان بهعنوان يک واحد درسي ،روششناسي،
عمل تهورآمیز فلسفي و يک شکل محصول سیاسي زنده (فلسفه با کودک بهجای فلسفه برای
کودک) پرداخت و بررسي مجدد مفهوم کودکي و فلسفه را امری ضروری دانست که ميتواند به ارائة
ابزارهای جديد بیان اجتماعي ،توانمندسازی ،مواجهه و اعمال اجتماعي منجر شود.
دنیل و آريس )2011( 2در پژوهش «فلسفه ،تفکر انتقادی و فلسفه برای کودکان» ،فلسفة سنتي و
فبک را مقايسه کردند و به اين نتیجه رسیدند که اين دو حیطه از لحاظ درجات (و نه انواع) متفاوتاند؛
اما اگر فلسفه بهعنوان روشي برای تفکر درنظر گرفته شود ،شباهتهای بسیاری بین آن دو وجود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Kanddy
2- Daniel & Eriss

  50دوفصلنامه علمي ـ ترويجي علوم تربیتي از ديدگاه اسالم ،سال سوم ،پايیز و زمستان /1931شماره 5

دارد .درنهايت ،اين محققان اظهار کردند تفکر انتقادی اساس پیوند فبک با فلسفه در هر مفهوم آن
است.
1
هینز و موريس ( )2011در مقالهای به اين نتیجه دست يافتند که فلسفه با کودکان فضای انتقادی
روبهرشدی را در تربیت معلم بهوجود ميآورد که چارچوبهای معرفتشناختي رايج را برهم ميزند و
بازسازی نقش مربي را براساس آن ضروری ميسازد .با اين توضیحات ،هاينز و موريس فلسفه با
کودکان را کانون اصلي ورود فلسفه به مدارس و دانشگاهها و پیشرفت تخصصي معلمان فلسفه با
کودکان ميدانند.
2
ماريان و همکاران ( )2019تأثیر درازمدت فبک را بر مهارتهای شناختي پايه ،ويژگيهای
شخصیتي و پیشرفت تحصیلي سنجیدند .آنها نتايج ده سال اول پژوهش را در مقالهای باعنوان
«تأثیر درازمدت فلسفه برای کودک :يک مطالعة طولي (نتايج اولیه)» منتشر کردند و به اين نتیجه
رسیدند که فبک در تفوق نسبي در توانايي شناختي عمومي ) (IQو مهارت شناختي پايه و افزايش
تمايل به رفتار مثبت اجتماعي مؤثر است .در عین حال ،بهعلت پرهیز از ارزشگذاری مطلق جهان و
انکار حقیقت مطلق ،به افزايش بيثباتي عاطفي منجر ميشود.
فراهاني ( )2011در پژوهشي باعنوان بررسي چالشهای آموزش فلسفه به کودکان ،به سي چالش
عمدة آموزش فلسفه به کودکان اشاره کرده که از مهمترين آنها به اين شرح است :مفهوم فلسفه
بهعنوان يک رشته ،فقدان مربیان آموزشديده و ماهر برای آموزش فلسفه به کودکان ،نقش مبهم
معلم در اين نوع از آموزش ،استفادة شتابزده از آموزش فلسفه برای کودکان ،ناآگاهي خانوادهها از
آموزش فلسفه برای کودکان،و عدم رشد شناختي کودک برای درک مفاهیم انتزاعي برنامههای
آموزش فلسفه برای کودکان.
با توجه به تحقیقات صورتگرفته مشخص شد که درزمینة برنامة آموزش فلسفه به کودکان،
پژوهشهای بسیاری صورت گرفته؛ اما دربارة موضوع اين تحقیق ،پژوهشي انجام نشده؛ ازاينرو،
تحقیق حاضر پژوهشي جديد در اين عرصه است و امید است بهعنوان سرآغاز اثرگذار در اين مسیر،
موجب شکل گرفتن تحقیقات زيادی شود تا شاهد پیشرفت و توسعه در نظام آموزشي ،بهويژه در
کالسهای درس باشیم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Haynez &Murrisـ1
 Mariyanـ2
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2ـ روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع کاربردی است .در اين پژوهش به بررسي تأثیر اجرای برنامة آموزش فلسفه به
کودکان و تأثیر آن در رشد معنوی دانشآموزان دختر ردة سني دوازده تا چهارده سال شهر اصفهان
پرداخته شده است؛ زيرا فیشر ( ،1985ص )50در کتاب آموزش و تفکر اين برنامه را برای ردة سني سه تا
باالی شانزده سال مناسب ميدانست .برای بررسي فرضیهها ،از شیوة شبهآزمايشي استفاده شده است.
طرح مورد استفاده پیشآزمون ـ پسآزمون با گروه گواه است .در اين طرح ،همة شرايط گروه گواه و
آزمايشي ،بهاستثنای اعمال آموزش در گروه آزمايشي ،کامالً يکسان است و برنامة فلسفه برای کودکان
در گروه گواه اجرا نميشود؛ اما پس از اجرای طرح تحقیق ،هر دو گروه مورد سنجش قرار ميگیرند و
میزان تأثیر عمل آزمايشي يا تأثیر ناشي از خطا و تصادفي بودن آن برآورد ميشود .بنابراين از آنجا که
هدف اين تحقیق بررسي تأثیر اجرای برنامة آموزش فلسفه به کودکان در رشد معنوی دانشآموزان
دختر ردة سني دوازده تا چهارده سال شهر اصفهان است ،متغیر مستقل در اين تحقیق ،اجرای برنامة
آموزش فلسفه به کودکان و متغیر وابسته ،رشد معنوی کودکان است .در روش آزمايشي ،دستکم پانزده
نفر برای هر گروه توصیه شده است؛ پس ،با توجه به شبهآزمايشي بودن تحقیق و محدوديت امکانات،
حجم نمونة مورد نظر پانزده نفر درنظر گرفته شده است.
جامعة آماری پژوهش دانشآموزان دختر ردة سني دوازده تا چهارده سال شهر اصفهان است.
بهکمک روش نمونهگیری خوشهای ،از میان کانونهای پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر
اصفهان دو مرکز انتخاب شد :يک مرکز بهعنوان گروه آزمايش و مرکز ديگر بهمنظور گروه گواه.
سپس از هريک از اين مراکز پانزده دانشآموز بهصورت تصادفي انتخاب شد؛ زيرا در روش آزمايشي
دستکم پانزده نفر برای هر گروه توصیه ميشود (دالور ،1930 ،صص 111و  .)105در ابتدا ،از هر دو
گروه پیشآزموني بهعمل آمد؛ سپس برای گروه آزمايش ،برنامة آموزش فلسفه به کودکان بهصورت
پانزده جلسة يکساعته اجرا شد .اين برنامه با الگوگیری از داستانهای کتاب آموزش فلسفه برای
کودکان ايراني آموزش داده و در پايان ،در هر دو گروه ،پسآزمون اجرا شد.

3ـ ابزار گردآوری دادههای پژوهش
جهت گردآوری اطالعات از پرسشنامة سنجش معنويت (هال و ادواردز )1335 ،1بهره گرفته شد .اين
پرسشنامه بهمنظور ارزيابي دو بُعد رشد معنويت :آگاهي از وجود خداوند و کیفیت رابطه با خدا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Hall & Edwardsـ1
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طراحي شده است .اين نسخه دارای شش زيرمقیاس است .اين پرسشنامه يک ابزار خودگزارشي و
دارای  15عبارت است که بعضي عبارات آن از دو بخش تشکیل شده که درمجموع 52 ،سؤال را
شامل ميشود .آزمودنيها بايد در يک مقیاس لیکرت پنجدرجهای از ( 1اصالً صحیح نیست) تا 5
(کامالً صحیح است) میزان موافقت يا مخالفت خود را اعالم کنند .از آن جهت که اين پرسشنامه
برای سنجش معنويت افراد در فرهنگي متفاوت طراحي شده بود و امکان استفاده از آن برای
دانشآموزان کشور ما با دشواریهايي همراه بود ،محقق به تغییراتي در پرسشنامه پرداخت؛ به اين
ترتیب که به منظور اجرای آن در ردة سني مورد نظر (دوازده تا چهارده سال) به بازيابي پرسشنامه
اقدام کرد .روايي آن نیز با اعمال نظر استادان و صاحبنظران تأيید شد و از آنجايي که در پرسشنامه
تغییراتي حاصل شده بود ،برای پرسشنامه نهاييشده تحلیل عاملي صورت گرفت تا بتوان اطمینان
يافت که ابعاد مورد استفاده و سؤالهای موجود در پرسشنامه با يکديگر همخواني دارند و يک چیز
را مورد سنجش قرار ميدهند .ازاينرو ،نتايج تحلیل عاملي برای زيرمقیاسهای پرسشنامة رشد
معنوی عبارتاند از :آگاهي  ،0/85پذيرش  ،0/81ناامیدی  ،0/85بزرگنمايي  ،0/53بيثباتي  0/58و
برداشت مديريت 0/81؛ همانطور که مشخص است ،همة زيرمقیاسها در تحلیل عاملي باالی 0/50
بهدست آمد که از حد معیار ( )0/50بیشتر و مورد تأيید است.
دربارة پايايي اين ابزار اندازهگیری نیز بايد گفت هال و ادواردز ( )1335ضريب آلفای کرونباخ
زيرمقیاسهای پرسشنامة سنجش معنويت را بدين شرح گزارش کردهاند :زيرمقیاس آگاهي 0/35؛
زيرمقیاس ناامیدی 0/30؛ زيرمقیاس پذيرش واقعي 0/80؛ زيرمقیاس بزرگنمايي 0/59؛ زيرمقیاس
بيثباتي  0/81و زيرمقیاس مديريت برداشت  .0/55بنابراين ،برای بهدست آوردن پايايي پرسشنامة
بازنگریشده ابتدا پرسشنامة مذکور قبل از انجام پژوهش ،بهصورت آزمايشي بر روی سي نفر اجرا شد
که با پايايي باالی  % 83مورد تأيید قرار گرفت .ضريب پايايي بهترتیب برای زيرمقیاس رشد معنوی
 ،0/83آگاهي  ،0/85پذيرش واقعي  ،0/89ناامیدی  ،0/81بيثباتي  ،0/51بزرگنمايي  0/80و مديريت
برداشت  0/85است.

4ـ شیوة اجرای پژوهش
در تحقیق حاضر ،از روش شبهآزمايشي و طرح پیشآزمون ـ پسآزمون با گروه کنترل استفاده
شد .قبل از اجرای برنامه و آغاز مداخله ،دانشآموزان منتخب گروه آزمايش و گواه پرسشنامة
سنجش معنويت را تکمیل کردند و در ادامه ،برنامة آموزش فلسفه به کودکان بدين صورت در میان
گروه آزمايشي اجرا شد :مشارکتکنندگان حلقهوار روبهروی يکديگر بهنحوی نشستند که بتوانند
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صدای هم را بشنوند و همديگر را ببینند .معلم نیز برای داشتن تعامل کافي با همة دانشآموزان،
مانند يکي از اعضای کالس درون حلقه قرار گرفت .دانشآموزان فرايند تفکر را با خواندن داستان
آغاز کردند؛ بدين صورت که بهنوبت يک بند از داستان را ميخواندند .پس از محرک آغازين که
همان داستان منتخب بود ،شرکتکنندگان زمان کافي صرف توجه و تفکر ميکردند .در اين هنگام،
آنها تشويق ميشدند تا از خود بپرسند ،فکر کنند و بفهمند که دربارة مطالب خواندهشده چه نکتهای
برايشان جالب ،عجیب يا مبهم بوده است .بدين ترتیب ،طرح بحث مطرح ميشد و بهدنبال آن
تمرينهايي جهت تثبیت و تکمیل آنچه دانشآموزان در طرح بحث به آن دست يافته بودند ،انجام
ميشد .در پايان هر جلسه ،دانشآموزان به فرايند بحث ،محتوای بحث و کیفیت فعالیت خود در طول
بحث ميپرداختند .درواقع ،جهت اجرای برنامة آموزش فلسفه از مجموعة داستانهای فکری برای
کودکان ايراني (نوروزی و ديگران )1932 ،بهره گرفته شد که بهصورت پانزده جلسة يکساعته دو بار در
هفته برگزار شد .بنابراين ،اين مجموعة دهجلدی (همان) مطابق با شرايط فرهنگي و اجتماعي کشور
ايران و براساس داستانهای کهن و سنتي ايراني نوشته شده است .در پايان دوره نیز پژوهشگران
1
پس از گذشت چهار ماه از اجرای برنامه ،پسآزموني را با استفاده از پرسشنامة سنجش معنويت
به عنوان آزمون پیگیری اجرا کردند .آزمون پیگیری برای اطمینان خاطر از تداوم تأثیر اجرای برنامة
آموزش فلسفه در فراگیران برگزار شد.

5ـ شرح جلسات
در جلسة مقدماتي ،در مورد نحوة اجرای آزمون و برگزاری کالسها توضیح داده و در پايان نیز با
استفاده از پرسشنامة سنجش معنويت ،پیشآزمون در گروه آزمايش و گواه اجرا شد .در طي جلسة اول،
فراگیران داستان «کبوتر بيصبر» از جلد اول مجموعهداستانهای فکری برای کودکان ايراني را
روخواني کردند .پس از خواندن هر بند از داستان ،به گفتوگو دربارة آن پرداختند و فراگیران به سؤاالت
يکديگر پاسخ دادند .در طي جلسة دوم ،فراگیران با صورتکهايي که خود درست کرده بودند ،به ايفای
نقش در قالب شخصیتهای داستان و اجرای نمايش پرداختند .مرحلة پاياني هم طرح سؤال و پاسخ به
آنها بود.
در طي جلسة سوم ،فراگیران داستان «اشتباه اردک» از جلد اول مجموعهداستانهای فکری برای
کودکان ايراني را روخواني کردند .پس از خواندن هر بند به بحث و گفتوگو دربارة آن پرداختند .در
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جلسة چهارم ،فراگیران با صورتکهايي که خود درست کرده بودند ،نمايش داستان را اجرا کردند و در
آخر نیز به طرح بحث دربارة داستان و پرسش و پاسخ پرداختند .در طي جلسة پنجم ،فراگیران داستان
«همه با هم» از جلد اول مجموعهداستانهای فکری برای کودکان ايراني را روخواني کردند .پس از
خواندن هر بند ،دربارة مبحث آن گفتوگو کردند و فراگیران به سؤاالت يکديگر پاسخ دادند .در طي
جلسة ششم ،فراگیران با صورتکهايي که خود درست کرده بودند ،نمايش داستان را اجرا کردند و در
پايان نیز به طرح بحث و پاسخ به سؤاالت داستان پرداختند .در طي جلسة هفتم ،فراگیران داستان
«همکاری موش و کالغ و آهو و الکپشت» از جلد اول مجموعهداستانهای فکری برای کودکان
ايراني را روخواني کردند .پس از خواندن هر بند ،به بحث و گفتوگو دربارة آن پرداختند.
در طي جلسة هشتم ،فراگیران با صورتکهايي که خود درست کرده بودند ،نمايش داستان را اجرا
کردند و درآخر نیز به طرح بحث و پاسخ به سؤاالت داستان پرداختند .در طي جلسة نهم ،فراگیران
داستان «همکاری موش و کالغ و آهو و الکپشت» از جلد اول مجموعهداستانهای فکری برای
کودکان ايراني را روخواني کردند .پس از خواندن هر بند به بحث و گفتوگو دربارة آن پرداختند .در طي
جلسة دهم ،فراگیران با صورتکهايي که درست کرده بودند ،نمايش داستان را اجرا کردند و در آخر نیز
به طرح بحث و پاسخ به سؤاالت داستان پرداختند .در طي جلسة يازدهم ،فراگیران داستان «مورچه و
زنبور» از جلد اول مجموعهداستانهای فکری برای کودکان ايراني را روخواني کردند و سپس به بحث
و گفتوگو دربارة مبحث آن بند پرداختند .در جلسة دوازدهم ،فراگیران با صورتکهايي که درست کرده
بودند ،به اجرای نمايش داستان پرداختند و در آخر به طرح بحث و پاسخ به سؤاالت داستان روی
آوردند .در طي جلسة سیزدهم ،فراگیران داستان «شغال خرسوار» از جلد دوم مجموعهداستانهای
فکری برای کودکان ايراني را روخواني کردند و پس از خواندن هر بند به بحث و گفتوگو دربارة مبحث
آن بند پرداختند .در جلسه چهاردهم ،فراگیران با صورتکهايي که خود درست کرده بودند ،به اجرای
نمايش داستان و سرانجام به طرح بحث و پرسش و پاسخ دربارة داستان پرداختند .در طي اين جلسه
نیز ،نتیجهگیری مباحث مربوط به جلسات قبل بیان شد و سؤاالت کلي و جزئي فراگیران درباب متون
خواندهشده پاسخ داده شد .در طي جلسة پانزدهم ،به بحث و نتیجهگیری دربارة جلسات گذشته پرداخته
و به سؤاالت کلي و جزئي فراگیران درباب متون خواندهشده پاسخ داده شد .در طي جلسة پسآزمون،
با استفاده از پرسشنامة سنجش معنويت به اجرای پسآزمون در گروه آزمايش و گواه پرداخته شد .در
طي جلسة پیگیری ،با استفاده از پرسشنامة سنجش معنويت در گروه آزمايش و گواه پسآزمون اجرا
شد.
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1ـ روش تجزيه و تحلیل آماری دادهها
برای تجزيه و تحلیل دادههای اين پژوهش از نرمافزار  spssدر دو سطح آمار توصیفي و
استنباطي استفاده شد .در سطح آمار توصیفي از میانگین ،انحراف معیار و در سطح آمار استنباطي از
تحلیل کواريانس چندمتغیری با تعديل آثار پیشآزمون و آزمون لوين و آزمون المبدای ويلکز بهره
گرفته شد؛ بدين گونه که نمرههای پیشآزمون زيرمقیاسهای رشد معنوی بهعنوان متغیرهای
تصادفي کمکي و نمرههای پسآزمون زيرمقیاسهای رشد معنوی بهعنوان متغیر وابسته وارد تحلیل
شدند .گفتني است که از تحلیل کواريانس بهعنوان يک کنترل آماری نام برده ميشود که با حذف
اثر متغیر کمکي از متغیر وابسته ،به افزايش دقت اندازهگیری منجر ميشود.

7ـ يافتهها
برای تجزيه و تحلیل دادههای بهدستآمده از پرسشنامة معنويت و درنهايت آزمون فرضیة تحقیق
از روشهای مختلف آمار توصیفي (میانگین ،انحراف معیار) و آمار استنباطي (تحلیل کوورايانس) استفاده
شد .به اين منظور ،نمرههای پیشآزمون زيرمقیاسهای رشد معنوی بهعنوان متغیرهای تصادفي کمکي
و نمرههای پسآزمون و پیگیری زيرمقیاسهای رشد معنوی بهعنوان متغیر وابسته وارد تحلیل شدند.
برای اجرای آزمون آماری کووواريانس بايد پیشفرضهای آزمون را درنظر گرفت .پیشفرضهای
آن عبارتاند از :فاصلهای يا نسبي بودن مقیاس ،اجرای همپراش (پیشآزمون) قبل از اجرای
آزمايش ،نرمال بودن توزيع نمرهها و همگوني واريانسها .دربارة دو پیشفرض اول ميتوان گفت
مقیاس استاندارد رشد معنوی فاصلهای بوده و قبل از انجام مداخلة آموزشي ،نمرههای پیشآزمون
دانشآموزان گروههای آزمايشي و کنترل بهدست آمده است .همچنین نرمال بودن توزيع نمرهها و
همگوني واريانس نیز بررسي شد که نتاج آن در جدولهای زير آمده است.
 فرضیة اول پژوهش :برنامة آموزش فلسفه به کودکان به افزايش رشد معنوی دانشآموزان دخترردة سني دوازده تا چهارده سال شهر اصفهان منجر ميشود.
جدول  .1آزمون باکس جهت بررسي همگني ماتريسهای واريانس-کوواريانس
آزمون باکس

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

F

سطح معناداری

15/11

90

9155/5

0/391

0/52
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نتايج جدول نشان ميدهد  Fمحاسبهشده بزرگتر از 0/05است؛ بنابراين ،فرض همگني
ماتريسهای واريانس ـ کوواريانس جهت انجام تحلیل کوواريانس رعايت شده است.

اثرات
گروه

جدول  .2آزمون المبدای ويلکز جهت بررسي کلي اثر آموزش فلسفه به کودکان در رشد معنويت
توان
سطح
درجه آزادی
درجه
اندازه اثر
مقادير
آزمون
F
آزمون
معناداری
خطا
آزادی
0/81
0/588
0/025
11
12
المبدای ويلکز 9/102 0/212

با توجه به مقادير آزمون المبدای ويلکز  Fمحاسبهشده برابر  9/102است و ميتوان فرضیه را
تأيید کرد؛ به اين معنا که بهطور کلي ،اثر برنامة آموزش فلسفه به کودکان در رشد معنوی
دانشآموزان معنادار ( )P<0/05و اندازة اثر نیز با توجه به مقدار مجذور ايتا ( )0/58درحد قوی است.
 فرضیة دوم پژوهش :برنامة آموزش فلسفه به کودکان در مؤلفههای رشد معنويت دانشآموزاندختر ردة سني دوازده تا چهارده سال شهر اصفهان در مرحلة پسآزمون و پیگیری تأثیر دارد.
جدول  .9نتايج دو آزمون لوين (جهت بررسي همساني واريانسها) و کلموگروف اسمیرنوف (جهت بررسي نرمال
بودن توزيع دادهها) بهعنوان پیشفرضهای تحلیل کوورايانس
خرده
مقیاس
رشد آگاهي

موقعیت در
آزمون لوين
پسآزمون

ناامیدی

پیگیری
پسآزمون

بزرگنمايي

پیگیری
پسآزمون

بيثباتي

پیگیری
پسآزمون

مديريت

پیگیری
پسآزمون

درجه آزادی
1

درجه آزادی
2

آماره
لوين

سطح
معناداری

1

28

0/155

0/53

موقعیت در آزمون
K-S
پیشآزمون
پسآزمون

آماره
کلموگروف
1/05
0/815

سطح
معناداری
0/135
0/151

1

28

2/11

0/19

1

28

0/15

0/58

پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون

0/599
0/319
0/539

0/555
0/955
0/521

1

28

1/31

0/28

1

28

2/31

0/033

1

28

2/01

0/151

1

28

1/95

0/25

پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون

0/581
0/819
1/81
0/325
0/558

0/883
0/521
0/129
0/950
0/301

1
1

28
28

0/002
5/83

0/35
0/025

پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون

0/113
0/533
0/515

0/335
0/855
0/585

تأثیر اجرای برنامة آموزش فلسفه به کودکان در رشد معنوی دانشآموزان دختر شهر اصفهان  55
برداشت
پذيرش
واقعي

پیگیری
پسآزمون
پیگیری

1

28

0/515

0/10

1

28

2/21

0/11

1

28

1/15

0/23

پسآزمون

0/551

0/508

پیگیری
پیشآزمون

0/585
0/339

0/599
0/225

پسآزمون
پیگیری

1/05
1/01

0/200
0/255

نتايج آزمون لوين نشان ميدهد که سطح معناداری بهدستآمده در هر شش خردهمقیاس رشد
معنوی در دو مرحلة پسآزمون و پیگیری بزرگتر از  0/05است؛ بنابراين ،دو گروه آزمايش و کنترل
از نظر واريانس تفاوت معناداری ندارند؛ پس اين پیشفرض جهت انجام آزمون کوواريانس رعايت
شده است .نتايج آزمون کلموگروف -اسمیرنوف جهت بررسي نرمال بودن توزيع نمرههای
خردهمقیاسهای رشد معنوی نشان ميدهد که مقدار آمارة بهدستآمده در مراحل پیشآزمون،
پسآزمون و پیگیری از خطای  0/05بزرگتر است؛ درنتیجه ،توزيع نمرههای شش خردهمقیاس رشد
معنوی نرمال است.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار اصالحشدة زيرمقیاسهای رشد معنوی گروههای آزمايش و گواه
خردهمقیاس

موقعیت

گروه

میانگین

انحراف معیار

میانگین اصالحشده

خطای معیار

آگاهي

پسآزمون

آزمايش

58/25

3/39

55/55

2/11

گواه

58/59

12/51

53/21

2/11

پیگیری

آزمايش

55/80

3/13

55/83

1/58

پسآزمون

گواه
آزمايش

55/55
19/99

3/12
5/15

55/55
19/55

1/58
1/53

گواه

13/39

5/93

13/50

1/53

آزمايش
گواه
آزمايش
گواه
آزمايش
گواه
آزمايش
گواه
آزمايش

11/05
13/80
15/59
29/85
15/39
22/59
29/25
90/80
22/81

5/29
5/80
1/10
5/12
9/39
9/55
1/55
5/09
1/05

11/05
13/53
18/28
29/11
18/52
21/51
21/05
23/33
29/55

1/58
1/58
1/21
1/21
0/55
0/55
1/19
1/19
1/19

ناامیدی

پیگیری
بزرگنمايي

پسآزمون
پیگیری

بيثباتي

پسآزمون
پیگیری
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پسآزمون

مديريت
برداشت

پیگیری
پذيرش واقعي

پسآزمون
پیگیری

گواه
آزمايش
گواه
آزمايش
گواه
آزمايش
گواه
آزمايش
گواه

90/50
11/80
15/80
15/15
13/55
21/00
25/00
20/80
29/50

5/55
5/95
9/39
1/8
1/01
8/80
10/10
3/19
3/58

1/19
1/90
1/90
1/90
1/90
2/15
2/15
0/50
0/50

23/13
15/59
15/05
18/90
18/05
20/83
25/10
20/30
29/13

جدول شمارة  1نشان ميدهد که میانگین تعديلشده پسآزمون خردهمقیاس آگاهي گروه آزمايشي
نسبت به گروه گواه افزايش يافته؛ اما در پیگیری کاهش يافته است .همچینن ،نتايج گويای اين است
که میانگین تعديلشدة نمرههای پسآزمون دانشآموزان گروه آزمايش در پنج خردهمقیاس (ناامیدی،
بزرگنمايي ،بيثباتي ،مديريت برداشت و پذيرش واقعي) ،نسبت به گروه گواه کاهش يافته است.
جدول  .5نتايج تحلیل کوورايانس چندمتغیره جهت بررسي اثر آموزش فلسفه بر مؤلفههای رشد معنوی بر
نمرههای پسآزمون و پیگیری پس از تعديل پیشآزمون
خردهمقیاس

رشد آگاهي
ناامیدی
بزرگنمايي
بي ثباتي
مديريت
برداشت
پذيرش
واقعي

موقعیت در
گروه

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح
معناداری

اندازه
اثر

توان آزمون

پس آزمون

952/88

1

952/88

1/85

0/098

0/18

0/53

پیگیری

519/89

1

519/89

15/55

0/000

0/11

0/38

پسآزمون
پیگیری
پسآزمون
پیگیری
پسآزمون
پیگیری
پسآزمون
پیگیری
پسآزمون
پیگیری

132/01
155/10
113/15
15/51
158/35
155/13
12/00
1/11
30/95
91/21

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

132/01
155/10
113/15
15/51
158/35
155/13
12/00
1/11
30/95
91/21

5/51
5/50
5/53
5/19
11/52
10/51
0/55
0/21
1/50
0/52

0/028
0/028
0/015
0/013
0/009
0/001
0/15
0/52
0/21
0/19

0/201
0/20
0/29
0/22
0/95
0/92
0/025
0/011
0/05
0/028

0/51
0/51
0/53
0/55
0/30
0/85
0/11
0/05
0/22
0/11
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براساس نتايج جدول شمارة  ،5از شش خردهمقیاس رشد معنوی ،خردهمقیاسهای آگاهي با F
محاسبهشده در پسآزمون ( )1/85و پیگیری ( ،)15/55ناامیدی با  Fمحاسبهشده در پسآزمون ()5/51
و پیگیری ( ،)5/51بزرگنمايي با  Fمحاسبهشده در پسآزمون ( )5/53و پیگیری ( )5/19و بيثباتي با
 Fمحاسبهشده در پسآزمون ( )11/52و پیگیری ( )10/51معنادار است ( .)P<0/05با توجه به اين
نتايج ميتوان گفت برنامة آموزش فلسفه به کودکان بر رشد آگاهي ،ناامیدی ،بزرگنمايي و بيثباتي
دانشآموزان هم در مرحلة پسآزمون و هم در مرحلة پیگیری مؤثر بوده و اين تأثیر معنادار بوده است.

8ـ نتیجهگیری
توجه صرف به بعد مادی زندگي و غافل ماندن از پرورش و رشد معنوی کودکان موجب ميشود
کودکان در آينده توان بهرهبرداری از حداکثر توان معنوی خويش را نداشته باشند .ما بايد به کودکان
بیاموزيم که چگونه انديشیدن و مهمتر از آن ،به چه چیزی انديشیدن را بیاموزند و خود را درقبال
ساير موجودات و جهان هستي مسئول بدانند .به پیرامون خود با ديدی عمیق و پرسشگرانه نگاه کنند
و رابطة خويش را با جهان هستي دريابند و بدانند دربرابر خالق و مخلوقات او چه تعهد و وظیفهای
برعهده دارند و جايگاه خود را در اين رابطه روشن کنند .شايد آموزش فلسفه به کودکان در مراحل
تحصیل بتواند گامي هرچند ارزنده باشد و مانع از بهتعويق افتادن اين نیاز مبرم و ضروری آدمي يا
سرکوب شدن آن در اوان کودکي شود؛ اما متأسفانه ،از نیازهای معنوی کودکان و امر تفکر در میان
آنها غفلت ميشود يا به آينده موکول ميگردد .با نظر به چنین اهمیتي ،نگارندگان اين مقاله بر
اهمیت و اولويت توجه به بُعد معنوی زندگي و مقولة تفکر از دوران کودکي تأکیده کرده و به بررسي
تأثیر اجرای برنامة آموزش فلسفه به کودکان در رشد معنوی دانشآموزان دختر ردة سني دوازده تا
چهارده سال شهر اصفهان پرداختهاند که نتايج آن به اين شرح است:
درمورد فرضیة نخست (برنامة آموزش فلسفه به کودکان به افزايش رشد معنوی دانشآموزان
دختر ردة سني دوازده تا چهارده سال شهر اصفهان منجر ميشود) ،نتايج آماری نشاندهندة تأيید آن
است .به عبارت ديگر ،اجرای برنامة آموزش فلسفه به کودکان موجب رشد معنوی دانشآموزان دختر
ردة سني دوازده تا چهارده سال شهر اصفهان شده است؛ بنابراين ،اين پژوهش در راستای اجرای
برنامة آموزش فلسفه به کودکان با بسیاری از پژوهشهای اين حوزه ،از اين نظر که بر متغیرهای
وابسته اثرگذار بوده ،همسوست .تاکنون ،هیچ تحقیقي به بررسي تأثیر اجرای برنامه آموزش فلسفه به
کودکان در رشد معنوی دانشآموزان نپرداخته؛ اما تأثیر اين برنامه در متغیرهای متفاوت بررسي شده
است .در اين زمینه ميتوان به پژوهشهای مرعشي و ديگران ( ،)1985حاتمي و ديگران (،)1930
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رضايي و ديگران ( ،)1932رضايي و ديگران ( )1939و جعفری و ديگران ( )1931اشاره کرد .درواقع،
همة اين تحقیقات به نتايج يکساني حاکي از افزايش متغیر وابستة پژوهش دست يافتهاند؛ بهطوری
که حضور فراگیران در کالسهای آموزش فلسفه به کودکان مؤثر افتاده و موجب افزايش مؤلفههای
مورد نظر شده است.
نتايج فرضیة دوم پژوهش (برنامة آموزش فلسفه به کودکان بر مؤلفههای رشد معنويت دانشآموزان
دختر ردة سني دوازده تا چهارده سال شهر اصفهان در مرحلة پسآزمون و پیگیری تأثیر دارد)
نشاندهندة اين است که اجرای برنامة آموزش فلسفه به کودکان در رشد آگاهي ،ناامیدی،
بزرگنمايي و بيثباتي دانشآموزان هم در مرحلة پسآزمون و هم در مرحلة پیگیری تأثیر داشته و
اين تأثیر معنادار بوده است .به عبارت ديگر ،اجرای برنامة آموزش فلسفه به کودکان باعث ميشود
فراگیران بهلحاظ رشد آگاهي ،احساس کنند و بدانند که خداوند بهطرق گوناگون با آنها ارتباط برقرار
ميکند ،همچنین تصويری قاطع از حضور خداوند در زندگي خود داشته باشند ،از نزديکي خداوند به
خودشان آگاه باشند و تجربههايشان از حضور خداوند آنان را بسیار تحت تأثیر قرار دهد؛ بهگونهای که
وجود خداوند را در زندگي خود احساس کنند و در مواقع سخت زندگي و ناامیدیها باز هم به ايجاد
ارتباط با خداوند تمايل داشته باشند.
کاهش ناامیدی و احساس يأس در صحنة زندگي و هنگام مواجهه با مشکالت و سختيها نیز از
تأثیرات ديگر اجرای برنامة آموزش فلسفه به کودکان در اين پژوهش است .به عبارت ديگر ،در مواقع
بسیاری ،دانشآموزان بهسبب مستجاب نشدن دعاهايشان از خداوند ناامید و گاه از او خشمگین
ميشوند؛ گاه نیز مواقعي پیش ميآيد که احساس ميکنند از سوی خداوند طرد شدهاند يا خداوند
آنها را رها کرده است؛ اما اجرای برنامة آموزش فلسفه به کودکان در کاهش چنین حالتهايي بر
فراگیران تأثیری مثبت دارد و موجب کاهش ناامیدی از خداوند و احساس يأس هنگام مواجهه با
مشکالت و سختيها ميشود.
برنامة آموزش فلسفه به کودکان همچنین موجب کاهش بزرگنمايي بهعنوان رفتاری منفي در
دانشآموزان ميشود؛ بهعبارتي ،اجرای برنامة آموزش فلسفه به کودکان در کاهش تمرکز فراگیران
بر خود در رابطه با خداوند مؤثر است و دانشآموزان به اين نکته پي ميبرند که از خودمحوری دوری
گزينند و خداوند را حاکم بر زندگي خويش بدانند .درواقع ،زمانيکه متخصصان امر فضایهای
آموزشي را طوری هدايت کنند که درجهت تسهیل تفکر و تأمل در بین فراگیران باشد ،آثار مطلوبي
بر آنان بهجا ميماند؛ بهطوری که دانشآموزان تشويق ميشوند در مسائل مختلف به تفکر بپردازند و
بهصورت کورکورانه از پذيرش خیلي چیزها دوری کنند و تصوير واقعي از وجود خويش داشته باشند و
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همهچیز را به خود نسبت ندهند تا دچار تصمیمات اشتباه نشوند .اين ادعا درست است که داشتن
باورهای مثبت از خود در پیشرفت فراگیران نقشي مثبت دارد؛ اما افراط در اين زمینه بهشدت منع
شده است .داشتن باوری درست در ارتباط با خداوند بهمراتب تأثیر عمیقي بر زندگي افراد خواهد
داشت .بنابراين ،پژوهش حاضر با تحقیق گندماني و همکاران ( )1930که به بررسي تأثیر اجرای
فبک بر عزت نفس و توانايي حل مسئله پرداخت ،همسوست.
نتايج پژوهش در بُعد مؤلفة بيثباتي نشان داد که اجرای برنامة آموزش فلسفه به کودکان موجب
کاهش بيثباتي در رابطه با خداوند و نداشتن رابطهای پايدار با خداوند در میان دانشآموزان ميشود.
ذکر اين نکته الزم است که کودکان زماني احساس بيثباتي ميکنند که ميترسند خداوند آنها را به
حال خود واگذارد و رابطة عاطفيشان با خداوند ناپايدار گردد يا مواقعي پیش ميآيد که احساس
ميکنند خداوند درحال مجازات آنهاست يا خداوند حاميشان نیست و احساس بيارزشبودن
ميکنند .ازاينرو ،اجرای برنامة آموزش فلسفه به کودکان در کاهش چنین حالتها و احساساتي به
کودکان نقش مثبت و اثرگذاری دارد و باعث کاهش بيثباتي در میان دانشآموزان در رابطه با
خداوند ميشود .بنابراين ،نتايج فوق با يافتههای پژوهش نوروزی و همکاران ( )1931که مؤلفة
خوشبیني را بررسي کرده بودند ،همسوست.
اجرای برنامة آموزش فلسفه به کودکان در دو مؤلفة مديريت برداشت و پذيرش واقعي مورد تأيید
قرار نگرفت .شايان ذکر است که انجام دادن پژوهشهای متعدد و مکمل در اين حوزه جهت تبیین
علل چنین نتايجي بهشدت احساس ميشود؛ زيرا اغلب ،نتايج تحقیق تحت تأثیر عوامل خارج از
کنترل يا نحوة پاسخدهي دانشآموزان واقع ميشود و در چنین شرايطي ،با قطعیت نميتوان گفت که
واقعاً اجرای برنامة آموزش فلسفه به کودکان تأثیری بر رشد پذيرش واقعي وجود خداوند از طرف
دانشآموزان و ...ندارد.
از آنجايي که اين پژوهش کاری جديد در اين حوزه است ،نميتوان به مقايسة نتايج آن با
پژوهشهای ديگر اقدام کرد .در مواردی هم که بررسي مقايسهای انجام شد ،بیشتر تحقیقاتي مورد
نظر بودند که تاحدودی قرابت کاری با هم داشتند .بنابراين ،ضرورت انجام دادن تحقیقات زيادی
بهمنظور تأيید و ردّ نتايج اين تحقیق در جوامع آماری متفاوت احساس ميشود تا با قطعیت بیشتری،
بتوان تصمیماتي درجهت بهبود رشد معنوی دانشآموزان اتخاذ کرد.

9ـ پیشنهادهای پژوهش
معطوف کردن توجه مسئوالن نظام تعلیم و تربیت کشور در جهت امکان ورود برنامة آموزش فلسفه
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به کودکان در مدارس سطح کشور و بهرهبرداری کاربردی از طرح نامبرده در سازمان آموزش و
پرورش کشور در راستای پیشبرد اهداف آموزشي و پرورشي.
بهرهگیری از برنامة نامبرده در تمام مقاطع تحصیلي درجهت ارتقای رشد معنوی و زيرمقیاسهای
آن در میان دانشآموزان.
بهرهگیری از نتايج پژوهش درجهت برنامهريزی و بهبود برنامههای آموزشي کشور و تخصیص
ساعاتي در برنامة روزانه يا هفتگي مدارس جهت آموزش فلسفه به کودکان.
معرفي و کاربرد منابع و متون فلسفه برای کودکان در مدارس.
مقايسة تأثیر اجرای اين طرح با ساير روشها و الگوهای مداخلهای بر رشد معنوی دانشآموزان.
در دستور کار قرار دادن کار فلسفي با کودکان بهصورت آزمايشي و فراگیر در سطح کشور و با
نظارت سازمانهای متولي امر تعلیم و تربیت.
برگزاری کارگاههای عملي برای تربیت مربیان کارآزموده بهمنظور اجرای طرح و نظارت بر اجرای
طرح و جلوگیری از انحرافات احتمالي در امر اجرا که به شکست طرح منجر خواهد شد.
بهرهگیری از داستانهای بوميشدة فلسفه با توجه به نیاز فراگیران و توجه به مشکالت و
چالشهای پیشرو در زندگي آتي آنان.
استفادة کاربردی در فرهنگسراها و مؤسسات فرهنگي کشور بهمنظور تدارک برنامههايي درجهت
رشد معنوی کودکان
تأسیس رشتهای جديد (آموزش فلسفه به کودکان) در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي کشور
درجهت رفع نیازهای نسل جديد.
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